
 

` 
 

 

 

 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 

 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް: 

 ކިޔަން އެނޭގޮގތަށް ކަޅު ުނަވތަ ނޫކުލައިެގ ަގލަމަކުންެނެވ. ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންަނންާވނީ ރީތިކޮށް  .1

މި ފޯމުެގ ދެަވނަ ސަފްޙާަގއިާވ ޗެކްލިސްޓުގައި ހަމައަށް ލިޔެ، އެ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުނުކަން އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް   ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ   .2

 ނަްނާވނެއެެވ.  ލިޔުންތައް ބަލައިަގތްކަމުެގ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިަގން 

ފޯމު ބަލައިަގްނނަްނާވނީ  ،  ާވ ނަމަަވނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށްފައި ނު  4ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިާވ ފަރާތުން މި ފޯމުެގ   .3

 އެ  މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ފޯމު އަދާހަމަކުރުމަށްފަހުއެެވ. 

ވުރެ އިތުރުާވ ޮގތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުެގ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި ލިޔެ    ލިސްޓަށްހިމެނޭ  އިަވނަ ނަންބަރުގަ   4ފޯމުެގ   .4

 ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅިދާނެއެެވ. 

 

 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ   .1

 ެގ ަނން: މަޤާމު 

 : ެގ ރޭންކުމަޤާމު  : ނަންބަރު އިޢުލާން 

 : ތަން/އޮފީސްވަޒީފާ އޮތް    ސެކްޝަން:  

 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ   .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  

 ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:   ފޯނު ނަންބަރު:  

 މެއިލް އެޑްރެސް: -އީ 

 ޓްިވޓާ އައިޑީ:  

 (ބޭނުންކުރާނަމަ) 

  ބުކް އައިޑީ: (ބޭނުންކުރާފޭސް 

 ނަމަ) 

 

 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ   .3

ތަަނކަށް  ޮގތަކުން  ވެސް  ނޫން  އެ  ނުަވތަ  ސަބަބުން  ކުރުމުެގހާސިލު  ތަޢުލީމު  ްނބޭރުަގއިރާއްޖެއި  ުނަވތަ  ރާއްޖޭަގއި  ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  މުއްދަތަކަށް  ަވކި  ަވކި 

 ނުޭވ      ކުރެިވފައިޭވ     ؟ކުރެިވފައި ޭވތޯ ބޮންޑު

 ؛ ވާ ނަމަކުރެވިފައި 

 ކުރެިވފައިާވ އިދާރާ: ބޮންޑު  : ތާރީޚުހަމަާވ  ބޮންޑު

 

 



 

   ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ   .4

 ރާށެެވ.) ބައިގައި ލިސްޓުކު ހުރިހާ ލިޔުންތައް މި  ޅާބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުެގ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަ  އިޢުލާުނަގއި(ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަްށ 

 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ  

 އަދަދު
 # ހުށަހަޅާ ލިޔުމުެގ ތަފްޞީލު 

 1 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ަވަނވަރު (ސީީވ)  

 2 ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީދިެވހި    

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

   21 

   22 

   23 

   24 

   25 

   26 



   27 

   28 

   29 

   30 

 

 ރާރު ފަރާތުގެ އިޤް ވަޒީފާއަށް އެދޭ   .5

ެވއްޖެ  ސާބިތު  ކަމަށް  ތެދުނޫން  ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް  ފޯމާއެކުއަދި    މަޢުލޫމާތު  ފޯމުަގއިާވ  މި.  ެވމަޢުލޫމާތެ   ތެދު  ، ކީމަޢުލޫމާތަ  ދީފައިާވ  އަޅުަގނޑު  ފޯމުަގއި  މި

  ދީފައިވާ   މަޢުލޫމާތު  ދޮުގ  އަދި.  ބާޠިލުކުރެޭވެނއެެވ  ެވސް  ިނންމުން  ނިންމާފައިާވ  ،ބުރަެވ  މައްޗަށް  ެގމަޢުލޫމާތު   ފޯމުަގއިާވ  މި  ކުރުމާއެކުބާޠިލު  ފޯމު  މި  ، ނަމަ

 . ފޮނުޭވެނއެެވ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ އެޅުމަށް ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީޮގތުން ުގޅިެގން މައްސަލައާ

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ސޮއި:   ތާރީޚު:  

 

 އިދާރާެގ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ަނން:  ބަލައިަގތް ަގޑި: ފޯމު 

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚު:  ސޮއި: 

 

 --------------------------------------------------------------------..................-------------------------------------------------------------- 

 ދޫކުރާ ސްލިްޕ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ހުރިހާ ލިޔުންތައް    ނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވަ   4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ  

   އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ  

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަްނ:  އެދޭ މަޤާމު: 

 ނަންބަރު:   އިޢުލާން

 ހުށަހެޅި އިދާރާެގ ނަން: ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު 

 ެގ ކޯޑު ނަްނބަރު: ކެންޑިޑޭޓު

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ަނން:  ސޮއި:  

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚު:  ގަޑި:   އިދާރާެގ ރަސްމީ ތައްަގނޑު:  

 


