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 ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ   

ވަޒީފ އަށް އެދޭ ފޯމު  ލިމިޓެޑްގެ ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރޯޑް   
 

 ވަޒީފ އ  ބެހޭ މައުލޫމ ތު އެދޭ   .1
 :މަގ މުެގ ަނން 

 މަގ މުެގ ކްލެސިފިޭކޝަން:  އަސ ސީ މުސ ރަ: 

 :ަސއިޓް / އޮފީސް 

 :ޑިޕ ރަމންޓް/ސެކްޝަން 

 އިއުލ ން ަނންަބރ: 
 

 ފަރ ތުގެ މައުލޫމ ތު ވަޒީފ އަށް އެދޭ   .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދރއ. ކ ޑު ނަންަބރު: 

 ތ ީރޚު: އުފަން 

 ދ ިއމީ އެްޑރެސް:  ޖިންސް: 

 އެޑްެރސް:ދިިރއުޅޭ   ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ނަްނބަުރ: އިތުރު  ުގޭޅނެ 

 :ޔ ރީ(ޙްތި )އިފޭސްބުކް ައއިޑީ  - :ޔ ރީ(ްޙިތ)އިޓްިވޓ  އައިޑީ  
 

 ލީމީ ފެންވަރު އު ތަ  .3
 ެގ ނަީތޖ  ެއސްެއްސސީޖީީސއީ އޯޑިަނރީ ލެެވލް ައދި   ެގ ނަީތޖ  ޖީީސއީ އެްޑވ ްނސްޑް ލެެވލް ައދި އެްޗއެްސސީ

 މ ްއދ   ގްރޭޑް  އަހަރު  މ ްއދ   ގްރޭޑް  އަހަރު 

      

      

      

      

      

      

      

      

 މަތީ ތައުލީމ އި ތަްމރީނު 

 ކޯހުެގ ނަން  ެލެވލް/ކޯހުެގ ފެންަވރު ފެށި ތ ރީޚު  ނިމުނު ތ ީރޚު  ަގއުމު  ކޯސް ހެދި ަމރުކަުޒެގ ނަން /

     

     

     

     

     

     

 )ޓްރޭިނން ޕްރޮްގރ މް( ލިބިފަިއވ  އެހެިނހެން ތަްމރީނު

 

 

 

 
އެޭދ ފަރ ުތގެ އަށް ަވޒީފ    

ޮފޓޯ  ސަިއޒު ޕ ސްޕޯޓު  
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 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރ ުމެގ ނަން  ަގއުމު ތަމްރީނު ހިްނިގ ަމރުކަޒު /  މުްއދަތު  ބަިއެވިރިވ އަަހރު 

    

    

    

    

    

    
 

 އަދ ކޮށްފައިވ  ވަޒީފ ތަކ  ބެހޭ މައުލޫމ ތު  .4
 އަދ ުކރި ަވޒީފ   ަވޒީފ  ައދ ކުރި ތަުނެގ ނަން  މުްއދަތު  މުސ ރަ  ަވކިިވ ަސަބބު 

     

     

     

     

     

 
 

 ވަޒީފ އަށް އެދޭ ފަރ ތުގެ އިގުރ ރު  .5
މަުއލޫމ ުތ ެގ ަވޒީފ އަށް އެުދމުެގ ޮގތުން އަުޅަގނޑު މި ފޯުމގައި ދީފަިއވ  ަމއުލޫމ ތަީކ ތެދު މައުޫލމ ތެެވ. މި ޯފމުަގިއވ  ރޯޑް ޑިެވލޮްޕމަންޓް ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެޑް
 ެއޅިފަިއވ  ، ފޯމު ބ ތިލު ކުރުމ މެދު ައޅުަގނުޑެގ އިއުތިރ ޒެއް ނެެތެވ. އަދި މި ފޯމުަގއިވ  ަމއުލޫމ ުތެގ މައްަޗށް ބުަރެވ ތެދުނޫން ކަމަށް ސ ބިތުެވއްެޖނަމަ މި 

 ަބދަލުކުެރޭވނެކަްނެވސް އަުޅަގނޑު ގަބޫލު ކުަރެމެވ.ފިޔަަވެޅއް 
 ފަރ ުތެގ ސޮއި:ަވޒީފ އަށް ެއދޭ   ތ ރީޚު: 

 

 ޗެކް ލިސްޓް  .6
 # އަަދދު  ✓ ަބއިަތއް  ކުރެުވނު ޗެކް

 1   ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފ އަްށ އެދޭ ފޯމް. 

 2   މުއްދަުތ ހަމަނުވ  ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ކޮޕީ. )ދެ ފުްށ ފެންނ ނޭގޮަތްށ ނަގ ފައިވ (

 3   ވަޒީފ އަްށ އެދޭ ފަރ ުތގެ ވަނަވަރު )ސީވީ(.  

އަދ ކުރަމުންދ  ވަޒީފ އިން ވީއްލުމ  މެދު އިއުތިރ ޒެއް   ،ކުރިމަިތލ  މަގ މަްށ ހޮވިއްޖެނަމަ ،އެހެން އޮފީސް / އިދ ރ ގައި ވަޒީފ  އަދ ކުރ  މުވައްޒަފުން
 ވަޒީފ  އަދ ކުރ  އޮފީހުގެ ލިޔުން. ،ނެތްކަމަްށ

   

4 

 5   ލިބިފައިވ  ަތޖުރިބ  / ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުން.

 6   ަތއުލީމީ )ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ނުވަަތ އެޑްވ ންސްޑް ލެވެލް( ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. 

 7   މަީތ ަތއުލީމުގެ )ޑިޕްލޮމ ، ޑިގްރީ، މ ސްޓަރ، ޕީއެޗްޑީ( ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

 8   ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރ މްގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

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

   ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 އިއުލ ން  ނަންބަރު:  ތ ރީހް: 

 ަވޒީފ އަށް ެއދި ހުށަހެޅި ފަރ ތް  ނަން:  މަޤ މް:  ފޯމް އަިއޑީ ނަންަބރު: 

 ފޯމު ބަލަިއަގތް ފަރ ތް  ނަން:  ތ ރީހް:  ަގޑި:  ސޮއި: 

 


