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ފޮޓޯ ސައިޒުގެ ޕާސްޕޯޓް

ފޯމް އެދޭ ވަޒީފާއަށް

ނަން ޢާންމު ނަން ފުރިހަމަ
އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު އެޑްރެސް ދާއިމީ
ނަންބަރު ކާޑް އައިޑީ ތާރީޚް އުފަން

ޖިންސް ނަންބަރު އަންހެންފޯނު ފިރިހެން

ނަތީޖާ ގެ ސީ އެސް އެސް އަދި ލެވެލް އޯ އީ ސީ ޖީ
އަހަރު ގްރޭޑް ލިބުނު މާއްދާ

ނަތީޖާ ގެ ސީ އެސް އެޗް އަދި ލެވެލް އޭ އީ ސީ ޖީ
އަހަރު ގްރޭޑް ލިބުނު މާއްދާ

ނަންބަރު ކާޑު އައިޑީ
އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު

ނަންބަރު ގުޅޭނެ ހުރިގުޅުން ގޮތުން ޢާއިލީ

އޮފީސް ޙާލަތެއް  ކުުއްލި
މެދުވެރިވެއްޖެ  މާހައުލުގައި

އަންގަން އެކަން  ނަމަ
ނަން ފަރާތުގެ ބޭނުންވާ

އެޑްރެސް ދާއިމީ
ނަން ފުރިހަމަ

މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް

ހުރިގޮތް ގޮތުން އިނދެގެންކައިވެނީގެ މީހަކާ ނުއިނދެ މީހަކާ

ތަޢުލީމް އިބްތިދާއީ
މަދަރުސާ

އަށް އިން އަހަރު
މާއްދާތައް ކިޔެވި

މަޤާމް އެދޭ

ޔުނިޓް ބްރާންޗް ޑިވިޜަން

ނަން މަޤާމުގެ
ބްރާންޗް ޔުނިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިވިޜަން

ނަންބަރު އިޢުލާން
މުސާރަ އަސާސީ

ވެޭތޯ ހުށަހަޅާފައި އަކައް ވަޒީފާ އެއްވެސް މިކުންފުނީގެ މީގެކުރިން

މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވަޒީފާއާ އެދޭ

ތަމްރީން ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ

ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަން  ފެނަކަ
 މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ
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އަހަރު ބައިވެރިވި މުއްދަތު ޤައުމު މަރުކަޒު ހިންގި ތަމްރީން ނަން ޕްރޮގްރާމްގެ ތަމްރީނު
ތަމްރީނު އެހެނިހެން ލިބިފައިވާ

ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ

ޤައުމު މަރުކަޒު ހެދި ކޯސް ތާރީޚް ނިމުނު ތާރީޚް ފެށި ފެންވަރު ކޯހުގެ ނަން ކޯހުގެ

އެދޭ ވަކިވާން ވަޒީފާއިން
ސަބަބު މަސައްކަތް ކުރާ މުސާރަ ތާރީޚް ފެށި އަދާކުރަން ވަޒީފާ މަޤާމް ނަން ތަނުގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ

ސަބަބު ވަކިވި ވަޒީފާ އަދާކުރިތަން ވަޒީފާ މުއްދަތު އަދާކުރި ވަޒީފާ
އަށް އިން

އިޤްރާރު
އަޅުގަނޑު ވަކިކުރެވޭނެކަން ވަޒީފާއިން ހުއްޓަސް ލިބިފައި ވަޒީފާ ދީގެން މަޢުލޫމާތު ދޮގު ކުށެއްކަމަށާއި ދިނުމަކީ މަޢުލޫމާތު ދޮގު މިފޯމުގައި މަޢުލޫމާތެވެ ތެދު އެވަނީ މަތީގައި

ވ ދެނަހުރީމެވެ

ނެއްކަން ނެތްނަމަ ނުވަތަ އެކަން، އޮތްނަމަ ރެކޯޑެއް ކުށުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު ހަތަރު ވޭތުވެދިޔަ
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ސ ސޮއި

ސ ތާރީޚް
އިންޓަވިއުއަށް ފަރާތްތަކުން ކުރެވޭ ޝޯޓްލިސްޓް އިންޓަވިއުއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮޕީ ކާޑްގެ ޑީ އައި އަދި ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ކޮށްފައިވާ އެޓެސްޓް އާއި ވީ ސީ ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް މިފޯމާއެކު ނޯޓް

ޗ ގެންނަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ހާޒިރުވާއިރު

މަޢުލޫމާތު ބެހޭ އެވަޒީފާއާއި އަދާކުރަމުންދާނަމަ ވަޒީފާއެއް އެއްވެސް މިވަގުތު

ވަޒީފާތަށް އަދާކޮށްފައިވާ
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