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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 

 

ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި   

 އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން  .1

 ފޯމުަގއި ބަޔާންުކރާ ހުރިހާ ލިޔުންތަެކއް ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަންެޖހޭނެެއވެ.  .2

 މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުެމއް ހަމަޔަށް ހުިރތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކު ކުރަންވާެނެއވެ.  .3

ޯފމުގެ ަފހަުތގައިވާ  ަށވަރުކޮށް އިާދރާގެ ަފރާތުން ދޫކުރާ،ހުށަެހުޅމުން، އެ ިލޔުންތައް ލިުބނުކަން ކައް ިއދާާރއަށް މި ފޯާމއި ފޯުމގައި ބަޔާންުކރާ ލިޔުްނތަ .4

 ސްލިޕްކޮޅު ލިިބގަންނަްނވާެނެއވެ. 

 

 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .1

 :މަގާުމގެ ނަންހ.  

 :މަގާުމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ށ.  

 :މަގާުމގެ ޭރންކުނ.   އަާސސީ މުާސރަ:ރ.  

 އޮފީސް:ބ.   ސެކްޝަން:ޅ.  

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  .2

 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްެރސް: 

 ނ. ދިރިުއޅޭ ެއޑްެރސް: 

 ރ. ދރއ. ކާޑު ނަްނބަރު:  ބ. ފޯނު ނަންަބރު: 

 ތާީރޚު: ޅ. އުފަން  ކ. ޖިންސް: 

 ވ. އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 މ. ފޭސް ބުކް ައއިޑީ (އިްޚތިޔާރީ):  ޓްވިޓާ އައިޑީ (ިއޚްތިޔާރީ):ފ.  

 

  ބައި ުފރިހަމަުކރަްއވާ!) މިާޅނަަމ ސާނަވީ ނުވަތަ ަމތީ ސާނަވީ ސެޓްފިކެޓްަތއް ހުށަހަ(: ތައުލީމީ ފެންވަރު  .3

 ގެ ނަީތޖާ .ސީ.ެއސް.އެސްއީ އޯޑިަނރީ ލެވެލް އަދި .ސީ.ޖީ  ގެ ނަތީޖާ .ސީ.އެސް.އީ އެޑްާވންްސޑް ލެވެލް އަދި އެޗް .ސީ.ޖީ

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު  މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 
 
އެޭދ އަށް ވަޒީފާ 

 ފަރާތުެގ ޕާސްޕޯުޓ ފޮޓޯ 

 އައްޫޑސިޓީކަުއންސިްލގެ އިާދރާ 

އައްޑޫ / ިދވެިހރާްއޖެ    

 

1 
 



 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ މަތީ ަތޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ބަިއގައި ުފރިހަމަުކރަްއވާ!)(މަތީ ތައުލީމު 

 ކޯހުގެ ނަން  ކޯހުގެ ފެންަވރު  ފެށި ތާރީޚު  ނިމުނު ތާީރޚު  ަގއުމު  ހެދި ަމރުކަުޒގެ ނަން /ކޯސް 

     

     

     

     

     

     

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ތަމްީރނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މަޢުޫލމާުތ މި ބަިއގައި ފުިރހަމަުކރަްއވާ!)(ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން 

ތަމްރީނު ހިްނގި  މުްއދަތު  ބަިއވެިރވި އަަހރު 

 މަރުކަޒު/ ގަުއމު 

 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމގެ ނަން 

    

    

    

    

    

 

 

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލޫމާތު  .5

 ބޮންޑު ކުެރވުނު ަސބަބު  ބޮންުޑގެ ުމއްދަތު  ފެށުނު ތާރީޚު  ނިމޭނެ ތާީރޚު  މިހާރު ކަްނއޮތްޮގތް 

     

     

     

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު  .6

 ބަާޔންކޮށްފަިއވާ  ނަްނބަުރގައި ވަނަ  4 ގެ) ހ( ާމްއާދގެ  ވަނަ 41 ޤާޫނނުގެ ަސރިވްސގެ  ސިވިލް. ަމއުލޫާމތެވެ ެތދު ،މައުޫލމާތަކީ ދީފަިއވާ ައޅުަގނޑު ފޯުމގައި މި

ނޑަެއޅިަފއިވާ ޙަްއދެއް އިސްާލމްދީުނަގއި ތެރޭަގއި ދުވަުހގެ އަހަރު 5 ވޭުތެވދިޔަ ގޮތުެގމަތިން  ިޚޔާނާތްފަދަ  އަދި ހީލަތްހެދުން މަކަރާއި ،ޓެކުން ،ަވއްކަން  ނުވަތަ ކުށެއް ކަ

 ތަންފީޒު  ެތޭރަގއި ުމއްދަުތގެ މި މައްޗަށް އަުޅަގނުޑގެ ައދި. ނުެވއެވެ ކޮށްފަެއއް ހުކުމެއް އެއްެވސް ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ މަްއޗަށް ައޅުަގނުޑގެ ކޮށްގެން ކުށެއް ބޮޑު

 ،ބުރަވެ  މައްޗަށް  ަމއުލޫމާުތގެ ފޯމުގައިވާ މި ކުރުމާެއކު ބާތިލު ފޯމު މި ،ސާިބތުވެްއޖެަނމަ ކަމަށް ތެދުޫނން ަމއުލޫމާތު ފޯމުަގއިވާ މި. ނެެތވެ ހުކުމެއް ކުރަމުްނދާ
 ފަރާތަށް  ކަާމެބހޭ ެއޅަުމށް  ިފަޔަވޅު އަަޅންޖެހޭ ޤާނޫީނގޮތުން  ގުިޅގެން ަމއްސަަލއާ ދީަފިއވާ މަޢުޫލމާތު ޮދގު އަދި. ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ ނިންުމންެވސް ނިންމާަފއިވާ

 .ފޮނުވޭެނއެވެ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 

 : އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .4

 ުނވަތަ ައދާކުރި ަވޒީފާ އަދާުކރަމުްނދާ  ވަޒީފާ ައދާކުަރމުްނދާ ނުވަތަ އަދާުކރި ތަނުގެ ނަން  މުްއަދތު  މުާސރަ  ވަކިވި ަސަބބު 

     

     

     

     

     

2 
 



 

 ) ފޯާމެއކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާަހގަ ކުރޭ.(ތިރީަގިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން  ލިޔުންތައް: ޅަންޖެހޭ ހުށަހަ  ފޯމާއެކު  .7

 

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު (ީސވީ)  .1 ☐

 ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން   .2 ☐

 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް ައދި ޖީ.ސީ.އީ އޭެލަވލް ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ   .3 ☐

 ޑިޕްލޮމާ/ ބެޗެލަރސް ިޑގްރީ/ ާމސްޓަރސް ޑިްގރީ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާްނސްކްރިްޕޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ނިްނމިކަުމގެ ލިޔުން   .4 ☐

 ކުރުުމއްދަުތގެ ތަްމރީނު ސެޓްފިކެޓްތައް   .5 ☐

 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތއް   .6 ☐

☐ 7.  
ްނދާ ަވޒީފާިއްނ ސިވިލް ަސރވިްސއަށް / ަސރުކާރަށް ޚިުދމަތްކުުރމުގެ އެްއަބސްުވމެއް އޮތް ުމވަްއޒަފުން ކުިރމަތިލާ ަމޤާމަށް ޮހިވއްެޖނަމަ، އަދާުކރަމު

 ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން.ވީއްުލމާެމދު ިއއުތިރާެޒއް ނެތްަކމަށް، ަވޒީފާ އަދާުކރާ އޮފީހުން 

 ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީާފއަށް ަވނުމަްށ ދެވޭ ިއމްތިހާުނން ފާސްވިަކމުގެ ލިޔުން   .8 ☐

 

 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާުމ: 

 އިޢުލާނު ނަންަބރު: 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިާދރާގެ ނަން:

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

ނުޑ:   ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަ

 

3 
 


