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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން  .1
މި ފޯމުގެ ދެވަނަ ސަްފޙާަގިއވާ ޗެކްލިސްޓުގައި ހަަމއަށް ލިޔެ، އެ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުނުކަން ިއދާާރއިން ޗެކްކޮށް  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ  .2

 ނެެއވެ.  ލިޔުންތައް ބަަލއިގަތްަކމުގެ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިގަްނނަްނވާ

ފޯމު ، ވާ ނަމަ ވަނަ ނަްނބަުރަގިއ ލިސްޓުކޮށްފައި ނު  4ފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާަފއިވާ ލިޔުެމއް ވަީޒފާއަށް ެއދި ކުިރމަތިލާފަިއވާ ފަރާުތްނ މި ފޯމުގެ  .3
 ބަލަިއގަންނަްނވާނީ އެ  މަޢުލޫމާތު ލިެޔ ފޯމު އަދާަހމަކުުރމަށްފަހުެއވެ. 

ވުރެ އިތުުރވާ ގޮތަށް ހުށަަހޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ އިުތރު ކަރުދާެހްއގައި ލިޔެ  ށްހިމެނޭ ލިސްޓަ އިވަނަ ނަންބަުރގަ  4ފޯމުގެ  .4
 ފޯމާއެކީ ހުށަެހޅިާދނެެއވެ. 

 

 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާޤމު 

 :ގެ ރޭންކުމަާޤމު  :ނަންަބރު އިޢުލާން 

 :ތަން/އޮފީސް ވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަްނބަރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  

 ޓްވިޓާ އައިީޑ: 

 )ބޭނުންކުާރނަމަ(

 ބުކް ައއިޑީ: )ޭބނުންކުރާފޭސް 

 ނަމަ(
 

 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ  .3
 ުކރުަމށް ިޚދުމަތް ުމއްދަތަކަށް ވަކި ވަކި ތަަނކަށް ގޮތަކުން ވެސް ނޫން އެ ނުަވތަ ަސބަބުން ކުުރުމގެހާސިލު ތަޢުލީމު ްނބޭުރަގއިާރްއޖެއި ުނވަތަ ރާްއޖޭަގއި

 ނުވޭ      ކުރެވިަފިއޭވ     ުކރެވިަފއި ވޭޯތ؟ބޮންޑު

 ؛ނަމަވާ ކުރެވިފައި

 ުކރެވިަފއިވާ އިާދރާ:ބޮންޑު  :ތާީރޚުހަަމވާ  ބޮންޑު
 

 



 

  ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .4
 ރާެށވެ.(ލިސްޓުކުބަިއގައި  ހުރިހާ ލިޔުންަތއް މި  ޅާބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަ  އިޢުލާުނަގއި)ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 # ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގެ ތަފްޞީލު  އަދަދު

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(  

 2 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   11 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   21 

   21 

   22 

   23 

   24 

   25 

   26 



   27 

   28 

   29 

   31 

 

 ރާރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤް  .5

ެވއްޖެ ސާބިތު  ކަމަށް ެތދުނޫން  ހުށަަހޅާ ިލޔެކިޔުންތައް ޯފމާއެކު އަދި  މަޢުޫލމާތު ޯފުމގަިއވާ މި. ވެމަޢުލޫމާތެ  ެތދު ،ކީމަޢުޫލމާތަ ދީަފއިވާ  ައޅުަގނޑު ފޯމުގައި މި
 ދީަފއިވާ  މަޢުޫލމާތު ޮދގު ައދި. ބާޠިލުުކރެވޭެނެއވެ ެވސް ިނންމުން ނިންމާަފއިވާ ،ބުަރވެ ަމއްޗަށް ގެމަޢުލޫމާތު  ޯފމުަގއިވާ މި ކުރުާމއެކުބާޠިލު ފޯމު މި ،ނަމަ

 .ފޮނުވޭެނއެވެ ފަރާަތށް ކަާމބެހޭ ެއޅުމަށް ފިޔަަވޅު ައަޅންޖެހޭ ާޤނޫނީޮގތުން ުގިޅގެން މަްއސަލައާ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

 

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

 ދޫކުރާ ސްލިޕް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ހުރިހާ ލިޔުންތައް  ނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ވަ  4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 
  އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާުމ: 

 ނަންަބރު:  އިޢުލާން

 ނަން: ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިާދރާގެ

 ގެ ކޯޑު ނަްނބަރު:ކެންޑިޑޭޓު

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

ނުޑ:   ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަ

 


