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އ
ފގެ ޝަރުޠުތަ ް
ވަޒީ ާ
 -1ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 -2އިސްކޮޅު :ފިރިހެނުން  5ފޫޓް  5އިންޗި ހަމަވުން އަދި އަންހެނުން  5ފޫޓް  3އިންޗި ހަމަވުން.
 -3ތަޢުލީމީ ފެންވަރު :ދަށްވެގެން ޖީ .ސީ .އީ އޯ ލެވެލް ފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ ވޮކޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަނެއް އޮތުން.
 -4ޢުމުރު :ޢުމުރުން  11އަހަރު ފުރި  25އަހަރު ނުފުރޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 -5ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ފަދަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.
 -6ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯރޑެއް ނެތުން.
 -7އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރެއްކަމުގައި ނުވުން.

ޖހޭ ތަކެތި:
ޅން ެ
ހުށަހަ ަ
 -1ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 -2ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަނުން އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޖީ .ސީ .އީ އޯ ލެވެލް  /އޭ ލެވެލް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
 -3ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއެއްގޮތް ކޮޕީ
 -4އެހެނިހެން ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ އަސްލާއެއްގޮތް ކޮޕީ
 -5ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް (އީމެއިލް ފޮނުވާއިރު ފޮޓޯއެއް ހިމެނުމަށް)
 -6ކުރިން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާގޮތުގެ ރިޕޯރޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -7ޕޮލިސް ރިޕޯޓް (ރިޕޯޓް ނެގިފަހުން  11މަސްދުވަސް ނުވާ)
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ފޯމް ފުރު ު
 -1ފޯމުގައި ނަން ލިޔާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް ލިޔުން.
 -2މިފޯމު ގައި އިސްކޮޅާއި ބަރުދަން ޖަހަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮޅިތަކުގައާއި ،ރަސްމީ ބޭނުމަށް ޖަހާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔުން.
 -3މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނީ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައެވެ .އަދި އެކްރެޑިޓްކުރަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓްތައް ހުންނަންޖެހޭނީ އެކްރެޑިޓް
ކުރެވިފައެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ ސެޓްފިކެޓް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 -4މިފޯމުގައި ފާހަގަ ޖަހަންޖެހޭ ގޮޅިތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ގޮޅީގައި  މިފާހަގަ ޖެހުން .އަދި ޢަދަދު ޖަހަންޖެހޭ ގޮޅިތަކުގައި ޢަދަދު ޖެހުން.
 -5މިފޯމުގައި ލިޔާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެއެވެ.
 -6މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 -7އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރާތެއްނަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީން ވަކިވުމުން ނޫނީ
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަމުގައިވިއަސް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައެއްނުދެވޭނެއެވެ.
ނޯޓް :ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭނީ އިންޓަވިއުގެ ތިން މަރުހަލާއިންވެސް ފާސްވެގެންނެވެ .މިގޮތުން ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ އިންޓަވިއު އިން ފާސްވެގެން ނޫނީ ޖެހިގެން އޮންނަ
މަރުހަލާއަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ .އެއްވެސް އިންޓަވިއު އަކުން ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭކަން ލިޔުމަކުން އެންގޭނެއެވެ.

1

ޢލޫމާތު
ފރާތުގެ މަ ު
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ަ
 -1ފުރިހަމަ ނަން:

..........................................................................................................................................................................................................ފޯން ނަން ބަރ

ފިރިހެން

 -2ޖިންސް:

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

އަންހެން

 -3ދ.ރ ކާޑު ނަންބަރު:
 -4ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު)
 -5މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

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

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

 -6އުފަން ތާރީޚް:
އަހަރު

 -7ޢުމުރު:
 -1ލޭގެ ގްރޫޕް:

 -9އީ މެއިލް އެޑްރެސް:

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

 -11އިސްކޮޅު:

އިންޗި

 -11ބަރުދަން:

ފޫޓް

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

(މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އިންޓަރވިއު އަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހުގައެވެ)
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 -13ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޓެޓޫ އެއް ޖަހާފައިވާނެތޯ؟

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

ތ
ބހޭ މަޢުލޫމާ ު
ޢއިލާއާ ެ
ފރާތުގެ ާ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ަ
 -1ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

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

 -2ބައްޕަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް:
 -3މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

ފޯން ނަމްބަރު:

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

ފޯން ނަމްބަރު:

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

 -4މަންމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތް:
 -5މަންމައާއި ބައްޕަ އުޅެނީ

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

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

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

ވަރިކޮށްފައި

އިނދެގެން

 -6މަންމައާއި ބައްޕަ:
ހ -މަންމަ

ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި

ނިޔާވެފައި

ށ -ބައްޕަ

ދުނިޔޭގައި އެބަހުރި

ނިޔާވެފައި

އެޑްރެސް:

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

 -6ބަލަދުވެރިޔާގެ ނަމާއި

ފޯން ނަމްބަރު:

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

ސ
އސްީ .
ވލް  /އެސްެ .
ޖީ .ސީ .އީ އޯ ލެ ެ
ސްކޫލް

ރ
އަހަ ު

ސްކޫލް

ރ
އަހަ ު

ދ
ވ މާއް ާ
ވރި ި
ބައި ެ

ސްކޫލް

ޑ
ގްރޭ ް

ރ
އަހަ ު

ދ
ވ މާއް ާ
ވރި ި
ބައި ެ

ޑ
ގްރޭ ް

ސ
ވލް  /އެޗް .އެސް .އެސްީ .
ޖީ .ސީ .އީ އޭ ލެ ެ
ދ
ވ މާއް ާ
ވރި ި
ބައި ެ

ސްކޫލް

ޑ
ގްރޭ ް

2

ރ
އަހަ ު

ދ
ވ މާއް ާ
ވރި ި
ބައި ެ

ޑ
ގްރޭ ް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސް ،ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް
އަހަރު

އިންސްޓިޓިއުޓް  /ކޮލެޖް  /ޔުނިވަރސިޓީ

ކޯސް ،ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ޓްރޭނިންގ ގެ ނަން

ލިބުނު ސެޓްފިކެޓްގެ ފެންވަރު

ފުރިހަމަކުރި
ޤައުމު

ފ
މަސައްކަތްތެރިކަން  /ވަޒީ ާ
 -1އެންމެފަހުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ:
ހ -ވަޒީފާއަދާކުރި ތަނުގެ ނަން:
ނ -ވަޒީފާގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު:

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

ށ -މަޤާމް:

ރ -ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

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

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

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

 -2މިހާރު އަދާކުރަމުން ގެންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ:
ހ -ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން:

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

 -3ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިކަން  /ކުރަންދަންނަ މަސައްކަތްތައް:

ށ -މަޤާމް:

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

ނ -ހޭދަވީ މުއްދަތު:

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

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

ޞިއްޙަތު
 -1ހ -އެއްވެސް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް ލިބިފައިވޭތޯ؟
ނ -ކުރުޚުލާޞާއެއް:

އާއެކެވެ.

ށ -އަހަރު:

ނޫނެކެވެ.

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

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

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

 -2ހ -އެއްވެސް ކަމާކާގުޅިގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވޭތޯ؟
ނ -ކުރުޚުލާޞާއެއް:

އާއެކެވެ.

ށ -އަހަރު:

ނޫނެކެވެ.

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

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

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

 -3ހ -ވެއްޓޭބަލި ނުވަތަ ސިކުނޑިހަމަނުޖެހޭ މީހަކު ޢާއިލާގައިވޭތޯ؟
ށ -ކުރުޚުލާޞާއެއް:

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

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

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

 -4ނަމްބަރު އައިނު އަޅަންތޯ؟

ާއ ެއ ެކެެވ.

ނޫނެކެވެ.

 -5ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންތޯ؟

އާއެކެވެ.

ނޫނެކެވެ.

ޑ
ރކޯރ ް
ކުށުގެ ެ
-1

ހ -ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ މައްސަލާގައި ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވޭތޯ؟
ށ -މައްސަލަ:

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

ރ -މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އާއެކެވެ.
ނ -އަހަރު:

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

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

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

-2

ހ -ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކޮށްފައިވޭތޯ؟
ށ-މައްސަލަ:

ނޫނެކެވެ.

އާއެކެވެ.

ނ -އަހަރު:

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

3

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

ނޫނެކެވެ.

ރ
ރކަން  /ކުޅިވަ ު
ޝައުގުވެ ި
 -1ސްކޫލުގައި ބައިވެރިވި އިތުރު ޙަރަކާތްތައް-1 :
 -2ޢާންމުކޮށް ކުޅެއުޅޭ ކުޅިވަރު:

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

-3 ............................................................................ -2

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

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

 -3ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މަސައްކަތް:

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

 -4ހުސްވަގުތު މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރާ ކަންތައްތައް:

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

ރ
ރ ު
އިގް ާ
މަތީގައި އެވަނީ އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު އެއްވެސް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްދީ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ
ސައްޙަނޫން ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އަޅުގަނޑާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ނަން:

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

ސޮއި:

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

ތާރީޚް:

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

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވާން ބޭނުންވާ މަރުކަޒު:
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ޕޯސްޓް

ނ
ފ .ނިލަންދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަ ް

ޅ .ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

ސަދަން އޭރިއާ ހެޑްކްއޯޓަރޒް (ސ .ގަން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް (މާލެ)

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޏ .ފުވައްމުލަކު ޕޯސްޓް

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ހެޑްކްއޯޓަރޒް (ލ .ކައްދޫ)

ނ
ސ .ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަ ް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޯސްޓް

ގދ .ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މ .މުލި ޕޯސްޓް

ށ
ނމަ ް
ރަސްމީ ބޭ ު
ޗެކް ލިސްޓް
 2021 -1ފެބުރުވަރީ  14ވަނަ ދުވަހުގެ ނިލަޔަލަށް  11އަހަރު ފުރިފައިވޭތޯ.

ފުރިފައިވޭ

ނުފުރޭ

 2121 -2ފެބުރުވަރީ  14ވަނަ ދުވަހުގެ ނިލަޔަލަށް  25އަހަރު ފުރިފައިވޭތޯ.

ފުރިފައިވޭ

ނުފުރޭ

 -3އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

 -4ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް  /އޭ ލެވެލް އަދި ލެވެލް  3ން މަތީގެތަޢު ލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

 -5ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް ކޮންޕަޓެންޓް އޮތޯރިޓީއަކުން އެޓެ ސްޓްކޮށްފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

 -6އެކްރެޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

 -7ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

 -1ކުރިން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ،އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

 -9ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ.

ވޭ

ނުވޭ

ވ
ފޯމާއި ހަވާލް ި
މަޤާމާއި ނަން:



ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތް:

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

ސޮއި:

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

ތާރީޚް:

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

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

ނޯޓް :ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގެ ވެބްސައިޓް  www.defence.gov.mvއަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެބްސައިޓް
 www.mndf.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހަޅާނީ އެމީހަކު އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ބޭނުންވާ އޭރިއާއެއް ގެ
ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ  admin@defence.gov.mvއަށެވެ.
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