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Family Court

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖ ެ

Male’,
Maldives
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ

.1އެދޭ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މަޤާމުގެ ނަން:
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އިޢުލާން ނަންބަރު:

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އަސާސީ މުސާރަ:

ކޯޓު /އިދާރާ:

ސެކްޝަން:

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ފޯނު ނަންބަރު:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
އުފަންތާރީޚް:

ޖިންސް:

ޢުމުރު:

 .3ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ

ގްރޭޑް

އަހަރު

ޖީސީއީ އެޑްވާންސް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
ގްރޭޑް

މާއްދާ

އަހަރު

ނ
މަތީ ތައުލީމީ ތަމްރީ ް
ނ
ކޯހުގެ ނަ ް

ކޯހުގެ
ފެންވަރު

ފެށި ތާރީޚް ނިމުނު ތާރީޚް

ކޯސް

ހެދި

ނަން:ޤައުމު

ފެމިލީ ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ އޯކިޑް މަގު ( )21202މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ
Family Court Justice Building first floor Orchid Magu (21202) Male’ Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް web: familycourt.gov.mv :ފެކްސް Fax: 3323269 :ފޯންPhone: 3325502 , 3322306 :

މަރުކަޒުގެ

ހން ތަމްރީން
ލިބިފައިވާ އެހެނި ެ
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

މުއްދަތު

ތަމްރީން ހިންގި މަރުކަޒު /ޤައުމު

ބައިވެރިވި އަހަރު

 .4އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން

އަދާކުރި ވަޒީފާ

މުއްދަތު

މުސާރަ

ވަކިވި ސަބަބު

 .5ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބ
ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަ ު

ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ފެށުނު ތާރީޚް

ނިމޭނެ ތާރީޚް

ތ
މިހާރު ކަންއޮތްގޮ ް

.6ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައިވާ
ބތުވެއްޖެނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން ފިޔަވަޅު އެޅުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
ނން ކަމަށް ސާ ި
މަޢުލޫމާތު ތެދު ޫ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:


ތާރީޚު:

ތރީޚުން ފެށިގެން ތިރިއަށެވެ.
ތާރީޚްތައް ޖަހާނީ އެންމެފަހުގެ ާ

މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
ޕ.
 .2އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮ ީ
ލ މީހުން ސްކޫލް ލީވިންގ
ށގެން ދަށުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތި ާ
 .3އަލަށް ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މީހުންނާއި GS3 ،ރޭންކުން ފެ ި
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .4ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި:

ފެމިލީ ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ އޯކިޑް މަގު ( )21202މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ
Family Court Justice Building first floor Orchid Magu (21202) Male’ Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް web: familycourt.gov.mv :ފެކްސް Fax: 3323269 :ފޯންPhone: 3325502 , 3322306 :

