`
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ވަޒީފާއެދޭ ފަރާތުގެ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 .1އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
މަގާމުގެ ނަން:

ސްޕައިން:

އިއުލާން ނަންބަރު:

ގްރޭޑް:

މަރުކަޒު:

ސެކްޝަން:

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އާއްމު ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
އީ.މެއިލް އެޑްރެސް:
ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:
ފޯނު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚު:

އިތުރު ފޯނު ނަންބަރު:

ޖިންސް:

 .3ތައުލީމީ ފެންވަރު
ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
ގްރޭޑް

މާއްދާ

ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ

އަހަރު

ގްރޭޑް

އަހަރު

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ކޯހުގެ ނަން

ކޯހުގެ ފެންވަރު

ފެށި ތާރީޚު

ނިމުނު ތާރީޚު

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން  /ގައުމު

ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

ތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު  /ގައުމު

މުއްދަތު

ބައިވެރިވި އަހަރު

 .4އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު (އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ވަޒީފާއިން ފެށިގެން ތަރުތީބުން ތިރިއަށް)
އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ތަނުގެ

ފެށުނު ތާރީޚު

ވަކިވި ސަބަބު

ނިމޭނެ ތާރީޚު
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 .5ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލޫމާތު
ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބު

ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

ފެށުނު ތާރީޚު

ނިމޭނެ ތާރީޚު

މިހާރު ކަންއޮތްގޮތް

 .6ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެކެވެ .މި ފޯމުގައިވާ
މަޢުލޫމާތު ތެދުނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލް ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޟެއްނެތެވެ .އަދި މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ،
އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް (އިންޓަރވިއުކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ހޮވުން) ފަދަ ކަންކަން ބާތިލްކުރެވޭނެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ތާރީޚު:

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:

 .8އުމުރުން  18އަހަރު ނުވާނަމަ ފުރާބައި
ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން:

އާއިލީ ގުޅުން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

އަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ___________________________ އަށް  18އަހަރު ނުވާ ކަމުގައިވިޔަސް ،އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އެދިފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް އިއުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ތާރީޚު:

ބެލެނިވެރިޔާގެ ސޮއި:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
.1

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

.2

ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)

.3

ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ (ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މީހުންނާއި ،ގްރޭޑް  4އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ވަޒީފާތަކަށް
ކުރިމަތިލާ މީހުން)

.4

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)

.5

އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެތަނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާކަން އަންގާ އެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުން (މި ލިޔުން
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ތަޖުރިބާ ނުގުނޭނެއެވެ).

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި:

