ފޮޓޯ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެދީ ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއަފް އެދޭފޯމް
ސަމާލުކަދް ދިދުމަފް
 -1މި ފޯމާއެކު ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

 -2މިފޯމާއެކު ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .އަދި ހުފަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަފް ތައްގަދޑު (އެޓެސްޓް) ޖަހާފައިވާދްވާދެއެވެ.
 -3ވަކި ތަޢުލީމީ ފެދްވަރެއް ކަދޑައަޅާފައިވާ މަޤާމެއްދަމަ ހުފަހަޅާ ތަޢުލީމީ ސަދަދުތައް މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަދް ބޯޑުދް ފެދްވަރު ބަލާފައިވާ ކަމުގެ
ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާދްވާދެއެވެ.
 -4މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮފްފައިވާދަމަ އެތަދެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުދް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ( .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަފް މާރކްސް
ދިދުމުގައި ބެލެވޭދީ ހުފަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކޮފްފައިވާކަމުގެ ލިޔުދްތަކަފެވެ(.
 -5މިފޯމާއެކު ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
 -6ވަޒީފާއަފް އެދޭފަރާތުގެ  3މަސް ހަމަދުވާ ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް "ފޮޓޯ" ޖަހާފައިވާ ގޮޅީގައި ތަތްކުރަދް ވާދެއެވެ.
 -7މިފޯމުގައި ތެދު މަޢުލޫމާތު ހިމެދުމަފާއިކ ފޯމްގެ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރަދްވާދެއެވެ .އަދި މިފޯމުގައި ދޮގުމަޢުމާތު ހިމަދާފައިވާކަދް ސާބިތުވެއްޖެދަމަކ
މިފޯމް ބާތިލް ކުރެވޭދެއެވެ.

 -1އެދޭ ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އެދޭ މަޤާމުގެ ދަދް:

................................................................................................

ޑިޕާރޓްމަދްޓް ދުވަތަ އިދްޖީދުގެ:

........................................................................

 -2ވަޒީފާއަފް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ދަދް:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

.................................................................................... ............................................

ރަފްވެހިވެފައިވާ ރަފާއި ރަފުގެ އެޑްރެސް:

............................................................................................................................................................... ........................................

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑު ދަދްބަރު:
އުފަދްތާރީޚް( :ދޭގޭދަމަ ޢުމުރު )

ފޯދްދަދްބަރު:

.........................................................................

............................................................................................................................................ ................................................

.................................................................................................................................. .................................................................................

ކައިވެދި:

ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ދީދދެ

އިދދެ ވަރިކޮފްފައި

މީހަކާ އިދދެގެދް

ފިރިމީހާ/އަދބިމީހާ މަރުވެފައި

ބަލަދްޖެހިފައިވާ ކުދިދްދާއި މީހުދް( :ޢުމުރާއި ޖިދްސް އެގޭގޮތަފް)

 -3ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާދީ ގްރޭޑް  11ދް ފެފިގެދް ދަފް ގްރޭޑްތައް ފުރިހަމަ ކޮފްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ސްކޫލް  /އިދްސްޓިޓިއުޓްގެ ދަދް

ފެފި އަހަރު

ދިދްމި އަހަރު

ދިދްމި ގްރޭޑް

މިބައި ފުރިހަމަކުރާދީ އޯލެވެލް ދުވަތަ އޭ ލެވެލް ފުރިހަމަކޮފްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ( .ސެކަދްޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަދްޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަދް)

ސްކޫލް  /އިދްސްޓިޓިއުޓްގެ ދަދް

ފެފި އަހަރު

ދިދްމި އަހަރު

ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

އެހެދިހެދް ޓްރޭދިދްގ
މިބައިގައި ލިޔާދީ ޔުދިވަރސިޓީ "މަތީތަޢުލީމުދޭ ކޮލެޖް" ޓެކްދިކަލް ކޮލެޖް ފަދަ ތަދްތަދުދް ޙާޞިލްކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ޓްރޭދިދްދޭ މަރުކަޒުތަކުދް ލިބިފައިވާ ޓްރޭދިދްގ އެވެ.

މުއްދަތު:

މަރުކަޒުގެ ދަދް:

އަފް

އިދް

ފުލްޓައިމް
ޕާރޓް ޓައިމް

ކޯސް

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަދް:

ދުކުރޭ

ފުރިހަމަކުރި

ކޯސް ދުދިމޭދަމަކ ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަފް ޤަޞްދުކޮފްފައިވާގޮތް:

މުއްދަތު:

މަރުކަޒުގެ ދަދް:

އަފް

އިދް

ފުލްޓައިމް
ޕާރޓް ޓައިމް

ކޯސް

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަދް:

ދުކުރޭ

ފުރިހަމަކުރި

ކޯސް ދުދިމޭދަމަކ ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަފް ޤަޞްދުކޮފްފައިވާގޮތް:

 -4އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދް

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު
އިދް

އަފް

އިދް

އަފް

އިދް

އަފް

އިދް

އަފް

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ

 -5ޢާއިލީގޮތުދް ގާތްތިމާގެ މީހަކު ދުވަތަ މީހުދް މިކުދްފުދީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާދަމަކ އެމީހަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ދަމާއި އެޑްރެސް

-6

ޑިޕާރޓްމަދްޓް  /އިދްޖީދުގެ

ޢާއިލީގޮތުދް ހުރި ގާތްކަދް

ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ ޤާދޫދީ ކުފުގެ ރެކޯރޑެއް އޮތްދަމަ އޮތްކަމާއި އޭގެ ތަފްޞީލްކ ދުވަތަ ދެތްދަމަ ދެތްކަދް

................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........

.................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................................. ........

 -7އެހެދިހެދް


އިސްލާމް ދީދުގައި ޙައްދެއް ކަދޑައެޅިފައިވާ ކުފެއްކުރިކަދް ދުވަތަ ވައްކަދްކ މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުދް އަދި ޚިޔާދާތް ،މާރާމާރީ ފަދަ ބޮޑު ކުފެއް
ކުރިކަދްކ ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައިކ ޝަރީޢަތަފް ސާބިތު

ވެފައިވޭ

ދުވޭ
މެމްބަރެއް ދޫދް



ޣައިރު ޤާދޫދީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތަފް ސާބިތު ވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެމްބަރެއް



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދު އަސާސީގެ ދަފުދް އިދްތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުދްދާ މީހެއް



ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުދް މުވައްޒަފުދް ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަފުދް ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް

ދޫދް
ދޫދް

 -8ރިފަރީސް
ދަދް

ގުޅޭދެ ދަދްބަރ

އޮފީސް

އިޤުރާރު
މަތީގައިވާ އެވަދީ ތެދުމަޢުލޫމާތެވެ .އަދި އަޅުގަދޑަފް ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވަދިކޮފް މިފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަދް ސާބިތުވެއްޖެދަމަކ ވަޒީފާއިދް
ވަކިކުރެވޭދެކަދް އަޅުގަދޑު ދެދަހުރީމެވެ.
ސޮއި:
ތާރީޚް:

