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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  
 ފޯމ  ފ ރ މ ގައި އަދި ހ ށަހެޅ މ ގައި ސަމާލ ކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅ  ނ ވަތަ ނޫކ ލައިގެ ގަލަމަކ ންެނވެ.ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށްަފއި ހ ންަނންާވނީ ރީިތކޮށް  .1
ޗެކްލިސްޓ ަގއި ހަމައަށް ލިޔެ، އެ ލިޔ ންތައް ހަމައަށް ލިބ ނ ަކން އިާދރާިއން ޗެކްކޮށް ލިޔ ންތައް ވަނަ ނަންބަރ ގަިއވާ  4މި ފޯމ ގެ  ހ ރިހާ ލިޔ ންތަކެއްފޯމާއެކީ ހ ށަހަޅާ  .2

 ްނނަްނވާެނއެވެ.  ބަލަިއގަތްކަމ ގެ ސްލިޕްކޮޅ  ިލބިގަ

 މަޢ ޫލމާތ  ލިޔެ ފޯމ  އަދާަހމަކ ރ މަށްފަހ އެވެ.  އެ ހ ށަަހޅަްނވާނީފޯމ   ެރވިަފއި ނ ވާަނމަ،ވަނަ ނަންަބރ ގައި ލިސްޓ ކ  4ގެ ލިޔ މެއް މި ފޯމ  ފޯމާއެކީ ހ ށަަހޅާ .3
ވ ރެ އިތ ރ ވާ ގޮތަށް ހ ަށަހޅާ ލިޔ ންތައް ިލސްޓ ގެ ޯފމެޓަށް ތަްއޔާރ ކޮށްފަިއވާ އިތ ރ  ކަރ ދާެހއްަގއި ިލޔެ ފޯމާއެކީ  ހިމެނޭ ލިސްޓަށް އިަވނަ ނަްނބަރ ގަ  4ފޯމ ގެ  .4

 ހ ށަހެިޅދާނެެއވެ. 
 ޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާތަށް ފޮނ ވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔ ންތަކާއި ކ ރެވޭ ރަސްމީ މ ޢާމަލާތ ތައް ފޮނ ވޭނީ ފޯމ ގައި ބަ  .5

 

 

 މަޢ ލޫމާތ  އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާޤމ  

 :ގެ ރޭންކ މަާޤމ   :ނަންަބރ  އިޢ ލާން 

 :ަތން/އޮފީސްވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢ ލޫމާތ  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ  .2
 ފ ރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއ ޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑ  ނަންަބރ :  ފޯނ  ނަންަބރ : 

 މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ  

 މިހާރ  ވަޒީފާެއއް ައދާކ ާރނަމަ ައދާކ ާރ ވަޒީފާ:

 ވަޒީފާ ައދާކ ރާ ތަްނ: 
 

 މަޢ ލޫމާތ  ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ ބޮންޑާބެހޭ  .3
ކ ރެވިަފިއ ބޮންޑ  ކ ރ މަށް ިޚދ މަތް މ ްއދަތަކަށް ވަކި ވަކި ތަނަަކށް ޮގތަކ ން ވެސް ނޫން އެ ނ ވަތަ  ަސބަބ ން ކ ރ މ ގެހާސިލ  ަތޢ ލީމ  ންޭބރ ަގއިރާްއޖެއި  ނ ަވތަ ރާްއޖޭަގއި

 ނ ޭވ      ކ ރެވިަފއިވޭ     ވޭތޯ؟

 ؛ވާ ނަމަކ ރެވިފައި

 ކ ރެވިަފއިވާ އިާދރާ:ބޮންޑ   :ތާީރޚ ހަަމވާ  ބޮންޑ 
 

 

 

 



  ލިޔ ންތައް ބަޔާންކ ރާ ޗެކްލިސްޓ  ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ރިހާ  .4
 ރާެށވެ.(ބަިއގައި ލިސްޓ ކ  ހ ރިހާ ލިޔ ންަތއް މި  ޅާބަާޔންކ ރާ ލިޔ ންތަކ ގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހ ށަހަ  އިޢ ލާނ ަގއި)ހ ށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 # ހ ށަހަޅާ ލިޔ މ ގެ ތަފްޞީލ   އަދަދ 

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ ވަަނވަރ  )ީސވީ(  

 2 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑ ގެ ކޮޕީ  

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

 

 

 

 

 

 

 



 ރާރ  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ އިޤް  .5
މަްނމަ، ަބއްޕަ، ދަިރއެްއ، އަްނބެްއ، ފިިރއެްއ، ެއްއބަނޑ އެްއަބފާ މީހެްއ، އެްއބަނޑ  މީެހއް ނ ވަަތ އެްއބަފާ މީހެްއ  ފަރާތ ގެ ވަޒީފާ އަދާކ ރަްނޖެހޭ އޮީފހ ަގއި ތިަޔ 

 }މި ސ ވާލ ގެ ޖަވާބަކީ އާން އެކޭ ނަމަ، ތަފްޞީލ  ތިރީގައި ބަޔާންކ ރ މަށް{  ނޫން    ާއން ވަޒީާފއަދާކ ރަމ ން ދޭތޯ؟

 ފަރާތ ގެ ނަން:ގ ޅ ން އޮތް  އޮތް ގ ޅ ން: 

 ފޯމ  މި ،ެވއްޖެ ނަމަސާިބތ  ކަމަށް ތެދ ނޫން ހ ށަހަޅާ ލިޔެކިޔ ންތައް ފޯާމއެކ އަދި  މަޢ ލޫމާތ  ފޯމ ަގިއވާ މި. ވެމަޢ ލޫމާތެ ތެދ  ،ކީމަޢ ލޫާމތަ ދީފަިއވާ ައޅ ގަނޑ  ފޯމ ގައި މި
 ޤާނޫނީގޮތ ން  ގ ޅިގެން  ަމއްސަަލއާ ދީަފއިވާ މަޢ ލޫމާތ  ޮދގ  ައދި. ބާޠިލ ކ ެރވޭެނއެވެ ވެސް ނިްނމ ން ނިްނމާފަިއވާ ،ބ ަރވެ މައްޗަށް ގެމަޢ ލޫމާތ   ފޯމ ަގިއވާ މި ކ ރ ާމއެކ ބާޠިލ 

 .ފޮނ ޭވނެެއވެ ަފރާތަށް ަކމާބެހޭ ެއޅ މަށް ފިޔަަވޅ  އަޅަްނޖެހޭ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ ސޮއި:  ތާރީޚ : 

 

 އިާދރާގެ ބޭނ މަށް 

 ފޯމ  އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތ ގެ ަނން: ބަލަިއގަތް ަގޑި:ފޯމ  

 ފޯމ  ބަލަިއގަތް ތާީރޚ : ސޮއި:
 

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

 ދޫކ ރާ ސްލިޕް ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ހ ރިހާ ލިޔ ންތައް  ނަންބަރ ގައި ލިސްޓ ކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަ ވަ  4ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ ގެ 
  އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހ ށަހަޅާ ފަާރތ ގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާމ : 

 ނަންަބރ :  އިޢ ލާން

 އިާދރާގެ ނަން:ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމ  ހ ށަހެޅި 

 ގެ ކޯޑ  ނަންބަރ :ކެންޑިޑޭޓ  

 ފޯމ  އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތ ގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމ  ބަލަިއގަތް ތާީރޚ : ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑ : 

 

 


