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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 ގަލަމަކުންނެވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ  .1
ޗެކްލިސްޓުގައި ހަމައަށް ލިޔެ، އެ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުނުކަން އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  4މި ފޯމުގެ  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ  .2

 ލިޔުންތައް ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިގަންނަންވާނެއެވެ.  
 މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ފޯމު އަދާހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ.  އެ ހުށަހަޅަންވާނީ ފޯމު  ރެވިފައި ނުވާނަމަ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކު  4ގެ ލިޔުމެއް މި ފޯމު  ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ  .3
ވާ އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި ލިޔެ ފޯމާއެީކ ވުރެ އިތުރުވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހިމެނޭ ލިސްޓަށް އިވަނަ ނަންބަރުގަ 4ފޯމުގެ  .4

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
 ންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެްްރެހަށެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭނީ ފޯމުގައި ބަޔާ  .5

 
 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ނަން:މަޤާމު 

 :ގެ ރޭންކު މަޤާމު  :ނަންބަރު އިޢުލާން 

 :ތަން/އޮފީސް ވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2
 ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެްްރެސް: 

 ދިރިއުޅޭ އެްްރެސް: 

 ދރއ. ކާްު ނަންބަރު:  ފޯނު ނަންބަރު: 

 މެއިލް އެްްރެސް:-އީ  

 ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ:މިހާރު 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންްާބެހޭ  .3
ބޮންްުކުރެވިފައި  ކުރުމަށް ޚިދުމަތް މުއްދަތަކަށް  ވަކި ވަކި ތަނަކަށް ގޮތަކުން ވެސް ނޫން އެ ނުވަތަ  ސަބަބުން ކުރުމުގެހާސިލު  ތަޢުލީމު ންބޭރުގައިރާއްޖެއި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި

 ނުވޭ      ކުރެވިފައިވޭ     ވޭތޯ؟

 ؛ވާ ނަމަ ކުރެވިފައި 

 ބޮންްުކުރެވިފައިވާ އިދާރާ:  ތާރީޚު:ހަމަވާ  ބޮންްު
 

  ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .4
 ރާށެވެ.(ބައިގައި ލިސްޓުކު ހުރިހާ ލިޔުންތައް މި  ޅާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަ އިޢުލާނުގައި)ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް 
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އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި

ޞަފްާޙގެ 
 # ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ތަފްޞީލު  އަދަދު 

 1 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ސީވީ(  

 2 ކާްުގެ ކޮޕީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   

   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 

 

 ރާރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤް  .5
ންުއެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަ ންު މީހެއް ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީހުގައި ތިޔަ ފަރާތުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް، އަންބެއް، ފިރިއެއް، އެއްބަ

 ބަޔާންކުރުމަށް{}މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އާން އެކޭ ނަމަ، ތަފްޞީލު ތިރީގައި   ނޫން   ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ދޭތޯ؟ އާން 

 ގުޅުން އޮތް ފަރާތުގެ ނަން: އޮތް ގުޅުން: 



 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  
20040މަޖީދީމަގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީމެއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 ފޯމު  މި  ،ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ކަމަށް  ތެދުނޫން  މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް  ފޯމުގައިވާ  މި . މަޢުލޫމާތެވެ  ތެދު  ،މަޢުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ  އަޅުގަންު  ފޯމުގައި  މި
 ގުޅިގެން  މައްސަލައާ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޮގު އަދި. ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ވެސް ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ،ބުރަވެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ފޯމުގައިވާ މި ބާޠިލުކުރުމާއެކު
 .ފޮނުވޭނެއެވެ ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމު ބަލައިގަތް ގަްި:

 ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު: ސޮއި:
 

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

 ދޫކުރާ ސްލިޕް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް

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

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން: އެދޭ މަޤާމު: 

 އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިދާރާގެ ނަން:

 ކެންްިްޭޓުގެ ކޯްު ނަންބަރު:

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ސޮއި: 

 ތާރީޚު:ފޯމު ބަލައިގަތް  ގަްި:  އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަންު: 

 

 


