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ވަޒީފާއެދޭ ފަރާތުގެ
ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 .1އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
ހ .މަގާމުގެ ނަން:
ށ .މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ރ .އަސާސީ

ނ .މަގާމުގެ ރޭންކު:

މުސާރަ:
ޅ .ސެކްޝަން:

ބ .އޮފީސް:

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ މައުލޫމާތު
ހ .ފުރިހަމަ ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ނ .ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
ރ .ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

ބ .ފޯނު ނަންބަރު:

ޅ .އުފަން ތާރީޚު:

ކ .ޖިންސް:

އ .ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތަކުން ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ،
ވަކިކޮށްފައިވާ ތާރީޚު:
ވ .އީމެއިލް އެޑްރެސް:
މ .ފޭސް ބުކް އައިޑީ (އިޚްތިޔާރީ):
ފ .ޓްވިޓާ އައިޑީ (އިޚްތިޔާރީ):

 .3ތައުލީމީ ފެންވަރު
ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ

ގްރޭޑް

ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ

އަހަރު

1

ގްރޭޑް

އަހަރު

 .4މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ކޯހުގެ ނަން

ފެށި ތާރީޚު

ކޯހުގެ ފެންވަރު

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން  /ގައުމު

ނިމުނު ތާރީޚު

 .5ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

މުއްދަތު

ތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު  /ގައުމު

ބައިވެރިވި އަހަރު

 .6އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން

މުއްދަތު

މުސާރަ

ވަކިވި ސަބަބު

 .7ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލޫމާތު
ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބު

ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

ފެށުނު ތާރީޚު

ނިމޭނެ ތާރީޚު

މިހާރު ކަންއޮތްގޮތް

 .8ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ އިގުރާރު
މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާއި
ހީލަތްހެދުން އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްގެން އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެއްވެސް ހުކުމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް މި
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ހުކުމެއް ނެތެވެ .މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ތެދުނޫން ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،މި ފޯމު ބާތިލު ކުރުމާއެކު މި ފޯމުގައިވާ
މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ވެސް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ތާރީޚު:

ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ ސޮއި:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
 .2އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
 .3އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަން:

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި:

2

