
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ދަތުރުތަކުގައި ހިލޭސ ބަހަށް  ޙައްޖު އަދި ޢުމްރ    

ފޯމު މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅ    
 

 މަޢުލޫމ ތު: ބެހޭ  ވަޒީފ އ   .1

 މަގ މުގެ ަނން: 

 ން ނަންަބރު:އިޢްލ  
 

 :ލޫމ ތު ޢު މަ  ފަރ ތުގެ  އެދޭ  ވަޒީފ އަށް  .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ެއޑްެރސް: މިހ ރު ުއޅޭ  ޖިންސު: 

 އެްޑރެސް: ދ ިއމީ  :އައިޑީ ކ ޑު ަނންަބރު 

 ތ ީރޚު: އުފަން  ފޯން ނަންަބރު: 
 

 ވަޒީފ އަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ އަސ ސީ އަދި ސ ނަވީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ީީ .3

 ސަނަދު  މަަދރުސ   އަހަރު 

 ތަޢްލީމް އަސ ސީ   

 ތަޢްީލމް ސ ނަވީ   

 ތަޢްލީމް މަތީ ސ ަނވީ   
 

 ފެންވަރު  ތަޢުލީމީ  މަތީ  ފަރ ތުގެ  އެދޭ  ވަޒީފ އަށް  .4
 

 ސަނަދު  ނަން  ކޯހުގެ ކޯހުގެ ފެންަވރު  އަހަރު 

 ޑިޕްލޮމ     

 ބެޗެލަރސް ޑިްގރީ    

 މ ސްޓަރސް ޑިްގރީ    

 ޕީ.އެޗް.ޑީ    
 

 

 

 

 

 



)އެނގިވަޑައިގަންނަވ  ބަސްތަކުގައި ރަނގަޅު ފ ހަގަ ޖައްސަވ ( ރުބަސް އެނގޭ މިންވަ  .5

  އުރުދޫ   އިނގިރޭސި ބަސް       ޢަރަބި ބަސް

 ލިޔަން    ލިޔަން     ލިޔަން 

 ކިޔަން   ކިޔަން     ކިޔަން  

ވ ހަކަ ދައްކަން    ވ ހަކަ ދައްކަން    ވ ހަކަ ދައްކަން

ޖުރިބ  ޙައްޖު އަދި ޢުމްރ ގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ލިބިފައިވ  އެންމެފަހުގެ ތަ  .6

އަހަރު  ަޢދަދު މީުހންގެ ޚިުދމަތް ެދވުނު  މަިއގަނޑު ިޒންމ   ދ ިއރ  

އަދ ކުރަމުންދ  ނުވަތަ އަދ ކުރި ވަޒީފ ތަކ  ބެހޭ މައުލޫމ ތު  .7

މުްއދަތު  އޮފީސް  މަޤ މް 



8. ވަޒީފ އަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ އިޤްރ ރު:

 ނަންބަުރަގއި  ވަނަ 4 ގެ( ހ) މ އްދ ގެ ވަނަ 41 ޤ ޫނނުގެ ސަރިވސްގެ ިސވިލް. މައުލޫމ ތެވެ ތެދު ،ަމއުލޫމ ތަކީ ދީަފއިވ  އަުޅގަނޑު ފޯމުަގއި މި
 ،ޓެކުން ،ަވއްކަން  ނުަވތަ ކުެށއް ަކނޑަެއޅިަފއިވ  ޙަްއދެއް ިއސްލ ްމދީުނގައި ތެޭރަގއި ުދވަުހގެ އަހަރު 5 ވޭުތވެދިޔަ  ގޮުތގެމަތިން ބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

 އަދި. ނުެވެއވެ ކޮށްފައެއް ހުކުމެއް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ަމއްަޗށް އަުޅގަނޑުގެ ކޮށްގެން ކުށެއް ބޮޑު ޚިޔ ނ ތްފަދަ އަދި ހީލަތްހެދުން މަކަރ އި
 މި  ،ސ ބިުތެވއްޖެަނމަ  ަކމަށް ެތދުނޫން ަމއުލޫމ ތު ފޯމުގަިއވ  މި. ނެެތވެ  ހުކުެމއް ކުރަމުްނދ  ތަންީފޒު ެތޭރގައި ުމއްަދތުގެ މި ަމއްޗަށް އަުޅގަނުޑގެ

 ަމއްސަލައ   ދީފަިއވ  މަޢުޫލމ ތު ޮދގު ބ ޠިލުކޮށް، ނިންމުންެވސް ނިްނމ ފަިއވ   ،ބުަރވެ މައްަޗށް ަމއުލޫމ ުތގެ ފޯމުަގއިވ  މި ކުރުމ އެކު ބ ތިލު ފޯމު
 .ފޮުނވޭެނެއވެ ފަރ ތަށް ކަމ ބެހޭ އެުޅމަށް ފިޔަަވޅު ައޅަްނޖެހޭ ޤ ނޫީނގޮތުން ގުިޅގެން

ތ ރީޚް:  ވަޒީފ އަށް ެއދޭ ފަރ ުތގެ ސޮއި:

 މި ފޯމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 ވަޒީފ އަށް ެއދޭ ފަރ ުތގެ ދިެވހި ރައްިޔެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކ ުޑގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ .1

 ކޮޕީ  ަތއުލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ އެކްރެޑިޓް ކުެރވިފަިއވ  .2
ްއގެ ގޮުތަގއި މަަސއްކަތްކޮށްަފއިވ ކަްނ އެނގޭނެ ލިޔުންަތއް މްރ ގެ ދަުތރުަގއި ެއހީތެިރއެައދި ޢުޙަްއޖު  .3

:ބޭނުމަށް އޮފީސް 

...................................ފޯމް ބަލައިގަތް ގަޑި:    ...................................................... ފޯމް ބަލައިގަތް ތ ރީޚް: 

ސޮއި:    ........................................ ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: 


