ފޮޓޯ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް
ސަމާލުކަން ދިނުމަށް
 -1މި ފޯމާއެކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -2މިފޯމާއެކު ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 -3ވަކި ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ކަމުގެ
ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާންވާނެއެވެ.
 -4މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް
ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުންތަކަށެވެ(.
 -5މިފޯމާއެކު ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -6ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  3މަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް "ފޮޓޯ" ޖަހާފައިވާ ގޮޅީގައި ތަތްކުރަން ވާނެއެވެ.
 -7މިފޯމުގައި ތެދު މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށާއި ،ފޯމްގެ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިފޯމުގައި ދޮގުމަޢުމާތު ހިމަނާފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
މިފޯމް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 -1އެދޭ ވަޒީފާއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އެދޭ މަޤާމުގެ ނަން:

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

ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ އިންޖީނުގެ:

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

 -2ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން:

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

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް................................................................................................................................ :ފޯންނަންބަރު:

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

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށާއި ރަށުގެ އެޑްރެސް:

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

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

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

އުފަންތާރީޚް( :ނޭގޭނަމަ ޢުމުރު )

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

ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނީނދެ

ކައިވެނި:

މީހަކާ އިނދެގެން

އިނދެ ވަރިކޮށްފައި
ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ މަރުވެފައި

ބަލަންޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއި މީހުން( :ޢުމުރާއި ޖިންސް އެގޭގޮތަށް)

 -3ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ގްރޭޑް  11ން ފެށިގެން ދަށް ގްރޭޑްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ސްކޫލް  /އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނަން

ފެށި އަހަރު

ނިންމި އަހަރު

ނިންމި ގްރޭޑް

މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އޭ ލެވެލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ( .ސެކަންޑަރީ އަދި ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން)

ސްކޫލް  /އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނަން

ފެށި އަހަރު

ނިންމި އަހަރު

ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން ޓްރޭނިންގ
މިބައިގައި ލިޔާނީ ޔުނިވަރސިޓީ "މަތީތަޢުލީމުދޭ ކޮލެޖް" ޓެކްނިކަލް ކޮލެޖް ފަދަ ތަންތަނުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ޓްރޭނިންދޭ މަރުކަޒުތަކުން ލިބިފައިވާ ޓްރޭނިންގ އެވެ.

މުއްދަތު:

މަރުކަޒުގެ ނަން:

އަށް

އިން

ފުލްޓައިމް
ޕާރޓް ޓައިމް

ކޯސް

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަން:

ނުކުރޭ

ފުރިހަމަކުރި

ކޯސް ނުނިމޭނަމަ ،ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާގޮތް:

މުއްދަތު:

މަރުކަޒުގެ ނަން:

އަށް

އިން

ފުލްޓައިމް
ޕާރޓް ޓައިމް

ކޯސް

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި
ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަން:

ނުކުރޭ

ފުރިހަމަކުރި

ކޯސް ނުނިމޭނަމަ ،ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާގޮތް:

 -4އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު
އިން

އަށް

އިން

އަށް

އިން

އަށް

އިން

އަށް

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ

 -5ޢާއިލީގޮތުން ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނުވަތަ މީހުން މިކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ ،އެމީހަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ނަމާއި އެޑްރެސް

ޑިޕާރޓްމަންޓް  /އިންޖީނުގެ

ޢާއިލީގޮތުން ހުރި ގާތްކަން

 -6ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ ޤާނޫނީ ކުށުގެ ރެކޯރޑެއް އޮތްނަމަ އޮތްކަމާއި އޭގެ ތަފްޞީލް ،ނުވަތަ ނެތްނަމަ ނެތްކަން
................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........

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

 -7އެހެނިހެން


އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން ،މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން އަދި ޚިޔާނާތް ،މާރާމާރީ ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް
ކުރިކަން ،ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވޭ

ނުވޭ
މެމްބަރެއް ނޫން



ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެމްބަރެއް



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް



ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުން މުވައްޒަފުން ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވަކިވެފައިވާ ފަރާތެއް

ނޫން
ނޫން

 -8ރިފަރީސް
ނަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރ

އޮފީސް

އިޤުރާރު
މަތީގައިވާ އެވަނީ ތެދުމަޢުލޫމާތެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް މިފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ދެނަހުރީމެވެ.
ސޮއި:
ތާރީޚް:

