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ޓ
އޒްގ ފޮ ޯ
ޕާސްޕޯޓް ސ ި

ވޒީފާއށް އދި ހުށހޅާ ފޯމް
އދޭ ވޒީފާއާ ގުޅޭ މޢުލޫމާތު
ވޒީފާގ ނން:

އިޢުލާން ނންބރު:

މސއްކތްކުރން ޖހޭ ތން:

އސާސީ މުސާރ:

ވޒީފާއށް އދޭ މީހާގ މޢުލޫމާތު

ފުރިހމ ނން:
ދާއިމީ އޑްރސް:

އތޮޅާއި ރށް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އޑްރސް:

އތޮޅާއި ރށް:

ދރއ .ކާޑު ނންބރު:

ލޭގ ގްރޫޕް:

އުފން ތާރީޚު:

ޖިންސް:

އީމއިލް އޑްރސް:

މޯބއިލް ނންބރު:

ތއުލީމީ ފންވރާ ގުޅޭ މޢުލޫމާތު
އޯ ލވލް

ފުރިހމ ކުރި އހރު ...............

އދާގ އދދު
މ ް
ފާސްވި ާ
ސޓްފިކޓް ނން

..............
ލ
އމީ ސނދު ލވ ް
ޤ ު
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އޭ ލވލް

ފުރިހމ ކުރި އހރު ...............

އދާގ އދދު
މ ް
ފާސްވި ާ
ނ
ކިޔވި ތ ް

..............
ރ
އހ ު

ފުރިހމކޮށްފއިވާ ތމްރީނުތކުގ މޢުލޫމާތު

ތމްރީނު ފުރިހމކުރި ތނުގ ނން

ތމްރީނުގ ނން

ގއުމު

އދާކުރާ  /އދާކޮށްފއިވާ ވޒީފާތކާ ގުޅޭ މޢުލޫމާތު

އދާކުރާ  /އދާކުރި ވޒީފާ

ވޒީފާ އދާކުރި ތނުގ ނން

މުއްދތު

ވކިވި ސބބު

ވޒީފާއށް އދޭ ފރާތުގ އިޤުރާރު
އޅުގ ނޑު މި ފޯމުގއި ދީފއިވާ މއުލޫމާތކީ ތދު މއުލޫމާތވ .މި ފޯމުގއިވާ މއުލޫމާތު ތދުނޫންކމށް ސާބިތުވއްޖނމ
މި ފޯމު ބާތިލު ކުރުމާމދު އޅުގ ނޑުގ އިއުތިރާޒއް ނތވ .އދި ތދުނޫން މޢުލޫމާތު ދީގން ވޒީފާ ލިބިފއި ހުއްޓސް
ވޒިފާއިން ވކި ކުރވޭނކން އޅުގ ނޑށް އނގއވ.
ފުރިހމ ނން:

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

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ފޯމާއކު ހުށހޅން ޖހޭ ލިޔުން
ދިވހި ރއްޔިތއްކން އންގއިދޭ ކާޑުގ ދފުށުގ ކޮޕީ

ވޒީފާއށް އދޭ ފރާތުގ ވނވރު ( ސީވީ )

ކޕީ
ލިބިފއިވާ ތޢުލީމީ ސޓުފިކޓުތކުގ ފޮޓޯ ޮ

ތިން މސް ދުވސް ހމނުވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

ނގި ފހުން ތިން މސްދުވސް ހމނުވާ އިސްކޮޅު ފންނ ފޮޓޯއއް

އިންޖީނުލީ އުޅނދު ދުއްވާނމ ލއިސންސްގ ކޮޕީ

ކުރިން ވޒީފާ އދާކޮށްފއިވާނމ ވޒީފާ އދާކުރި ތނުން ނުވތ ތންތނުން ދީފއިވާ ލިޔުމުގ ކޮޕީ
ނން ދީފއިވާ ލިޔުމުގ ކޮޕީ
ވޒީފާ އދާކުރމުންދާނމ ވކިވުމާއި މދު އިއުތިރާޒއް ނތްކމށް ،ވޒީފާ އދާކުރާ ތ ު

އިތުރު މޢުލޫމާތު
ނވާ ފރާތްތކުން ހުށހޅާ ފޯމުތއް ބާތިލް ކުރވޭނއވ .އދި
މއި ޝރުތު ހމ ު
ކށް ހުށހޅާ ފޯ ާ
ފރިހމ ނު ޮ
 ހުށހޅންޖހޭ ލިޔުންތއް ު
ސބިތުވއްޖނމ ފޯމް ބާޠިލް ކުރވޭނވ.
ނންކމށް ާ
އޙ ޫ
އންތއް ސ ް
ހުށހޅާފއިވާ ލިޔކި ު
އރު ގންނންވާނއވ.
ވ ި
ޒރު ާ
އއށް ހާ ި
 ފޯމާއކު ހުށހޅާ ލިޔުންތކުގ އސްލު އިންޓރވި ު
އވާނީ ހިއުމން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމންޓް ގ ފޯން ނންބރު 3026114 / 3026115
ޅ ް
ކރުމށް ގު ު
އިތުރށް މޢުލޫމާތު ސާފު ު
އީމއިލްemployment@corrections.gov.mv :
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ވބްސއިޓްwww.corrections.gov.mv :

