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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  
 

ސަމާލ ކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:ފޯމ  ފ ރ މ ގައި އަދި ހ ށަހެޅ މ ގައި   
 ފޯމ  ފ ރިހަމަކޮށްަފއި ހ ންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅ  ނ ވަތަ ނޫކ ލައިގެ ގަލަމަކ ންެނވެ. .1

 ފޯމާއެކ  ހ ށަަހޅަންެޖހޭނެެއވެ. ފޯމ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ހ ރިހާ ލިޔ ންތަެކއް  .2

 މި ފޯމާއެކ  ހ ށަަހޅަްނޖެހޭ ހ ރިހާ ލިޔ ެމއް ހަމަޔަށް ހ ިރތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކ  ކ ރަންވާެނެއވެ.  .3
ފޯމ ގެ ފަހަތ ގަިއވާ  ،ށަަވރ ކޮށް އިދާާރގެ ފަރާތ ން ދޫކ ރާހ ށަެހޅ މ ްނ، އެ ލިޔ ންތައް ލިބ ނ ކަން ކަމި ފޯމާއި ފޯމ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ލިޔ ްނތައް އިާދރާއަށް  .4

 ސްލިޕްކޮޅ  ލިިބގަންނަްނވާެނެއވެ. 
 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ   .1
 :މަގާމ ގެ ނަންހ.  

 :މަގާމ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ށ.  

 :މަގާމ ގެ ޭރންކ ނ.   އަާސސީ މ ާސރަ:ރ.  

 އޮފީސް:ބ.   ސެކްޝަން:ޅ.  
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ މައ ލޫމާތ   .2
 މަ ނަން:ހ. ފ ރިހަ 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްެރސް: 

 ނ. ދިރިއ ޅޭ ެއޑްެރސް: 

 ރ. ދރއ. ކާޑ  ނަންަބރ :  ބ. ފޯނ  ނަންަބރ : 

 ތާީރޚ : ޅ. އ ފަން  ކ. ޖިންސް: 

 ވ. އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

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

  ބައި ފ ރިހަމަކ ރަްއވާ!( މިާޅނަަމ ތަ ަމތީ ސާނަވީ ސެޓްފިކެޓްަތއް ހ ށަހަސާނަވީ ނ ވަ): ތައ ލީމީ ފެންވަރ   .3
 ގެ ނަީތޖާ .ސީ.ެއސް.އީ އޯޑިަނރީ ލެވެލް އަދި އެސް.ސީ.ޖީ  ގެ ނަތީޖާ .ސީ.އެސް.އީ އެޑްާވންްސޑް ލެވެލް އަދި އެޗް .ސީ.ޖީ

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރ   މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރ  

      

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

އެޭދ އަށް ވަޒީފާ 
 ފަރާތ ެގ ޕާސްޕޯޓ  ފޮޓޯ 
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 ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާ މަތީ ަތޢ ލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  މި ބަިއގައި ފ ރިހަމަކ ރަްއވާ!()މަތީ ތައ ލީމ  

 ކޯހ ގެ ނަން  ކޯހ ގެ ފެންަވރ   ފެށި ތާރީޚ   ނިމ ނ  ތާީރޚ   ަގއ މ   ކޯސް ހެދި ަމރ ކަޒ ގެ ނަން /

     

     

     

     

     

     

 ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާ ތަމްީރނ  ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ މަޢ ޫލމާތ  މި ބަިއގައި ފ ިރހަމަކ ރަްއވާ!()ކ ރ މ އްދަތ ގެ ތަމްރީން 

ތަމްރީނ  ހިްނގި  މ ްއދަތ   ބަިއވެިރވި އަަހރ  

 މަރ ކަޒ / ގައ މ  

 ތަމްރީނ  ްޕރޮްގރާމ ގެ ނަން 

    

    

    

    

    
 

 

 ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ ބޮންޑާބެހޭ މައ ލޫމާތ   .5
 ބޮންޑ  ކ ެރވ ނ  ަސބަބ   ބޮންޑ ގެ މ އްދަތ   ފެށ ނ  ތާރީޚ   ނިމޭނެ ތާީރޚ   ކަްނއޮތްޮގތް  މިހާރ 

     

     

     
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ އިގ ރާރ   .6

 ބަާޔންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރ ގައި ވަނަ 4 ގެ( ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ 41 ާޤނޫނ ގެ ސަރިވސްގެ ިސވިލް. މައ ޫލމާތެވެ ތެދ  ،ަމއ ޫލމާތަކީ ދީަފއިވާ އަޅ ގަނޑ  ފޯމ ަގއި މި
 ިޚޔާނާތްފަދަ  އަދި ހީލަތްހެދ ން މަކަރާއި ،ޓެކ ން ،ވައްަކން ނ ވަތަ ކ ށެއް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ޙަްއދެއް އިސްލާްމދީނ ަގއި ތެރޭަގއި ދ ވަހ ގެ އަހަރ  5 ވޭތ ެވދިޔަ ގޮތ ެގމަތިން

 ތަންފީޒ   ތެޭރގައި  މ އްަދތ ގެ މި ަމއްޗަށް ައޅ ަގނޑ ގެ އަދި. ނ ވެެއވެ ކޮށްފަެއއް ހ ކ މެއް އެއްވެސް ކޯޓަކ ން ޝަރ ޢީ ަމްއޗަށް އަޅ ގަނޑ ގެ ކޮށްގެން ކ ށެއް ބޮޑ 
 ،ބ ަރވެ ަމއްޗަށް  މައ ޫލމާތ ގެ ފޯމ ަގިއވާ މި ކ ރ މާެއކ  ބާތިލ  ޯފމ  މި ،ާސިބތ ވެްއޖެަނމަ ކަމަށް ތެދ ޫނން މައ ޫލމާތ  ފޯމ ަގއިވާ މި. ނެެތވެ ހ ކ ެމއް ކ ރަމ ްނދާ

 ފަރާތަށް  ކަާމެބހޭ ެއޅ މަށް  ފިަޔަވޅ  އަަޅންޖެހޭ ޤާނޫީނގޮތ ން  ގ ިޅގެން ަމއްސަަލއާ ދީަފިއވާ މަޢ ޫލމާތ  ޮދގ  އަދި. ބާޠިލ ކ ެރވޭެނއެވެ ނިންމ ންެވސް ނިންމާަފއިވާ
 .ފޮނ ވޭެނއެވެ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ ސޮއި:  ތާރީޚ : 

 : ދާކ ރަމ ންދާ ނ ވަތަ އަދާކ ރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ  އަ  .4
 އަދާކ ރަމ ްނދާ ނ ވަތަ ައދާކ ރި ަވޒީފާ  ވަޒީފާ ައދާކ ަރމ ްނދާ ނ ވަތަ އަދާކ ރި ތަނ ގެ ނަން  މ ްއދަތ   މ ާސރަ  ވަކިވި ަސަބބ  
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 ( ފޯާމެއކ  ހ ށަހަޅާ ލިޔ ންތައް ފާަހގަ ކ ރޭ.ަގިއވާ ލިޔ ންތަކ ގެ ތެެރއިން )ތިރީ ލިޔ ންތައް: ޅަންޖެހޭ ހ ށަހަ  ފޯމާއެކ   .7

 

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތ ގެ ވަަނވަރ  )ީސވީ(  .1 ☐
 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑ ގެ ކޮޕީ  .2 ☐
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވަލް ައދި ޖީ.ސީ.އީ އޭެލަވލް ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ ކޮޕީ   .3 ☐

 ސް ިޑގްރީ/ ާމސްޓަރސް ޑިްގރީ ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާްނސްކްރިްޕޓްގެ ކޮޕީ ނ ވަތަ ކޯސް ނިްނމިކަމ ގެ ލިޔ ން ޑިޕްލޮމާ/ ބެޗެލަރ  .4 ☐

 ކ ރ މ އްދަތ ގެ ތަްމރީނ  ސެޓްފިކެޓްތައް   .5 ☐

 މަަސއްކަތ ގެ ަތޖ ިރބާގެ ލިޔ ންަތއް   .6 ☐

☐ 7.  
ވަްއޒަފ ން ކ ިރމަތިލާ ަމޤާމަށް ޮހިވއްެޖނަމަ، އަދާކ ރަމ ްނދާ ަވޒީފާިއްނ ސިވިލް ަސރވިްސއަށް / ަސރ ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ އެްއަބސްވ މެއް އޮތް މ  

 ވީއްލ މާެމދ  ިއއ ތިރާެޒއް ނެތްަކމަށް، ަވޒީފާ އަދާކ ރާ އޮފީހ ން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔ ން.
 ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީާފއަށް ަވނ މަްށ ދެވޭ ިއމްތިހާނ ން ފާސްވިަކމ ގެ ލިޔ ން   .8 ☐

 

 

 އިާދރާގެ ބޭނ މަށް 

 ފޯމ  އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތ ގެ ަނން: ފޯމ  ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމ  ބަލަިއގަތް ތާީރޚ : ސޮއި:

 

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

 ދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް އެ 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހ ށަހަޅާ ފަާރތ ގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާމ : 

 އިޢ ލާނ  ނަންަބރ : 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމ  ހ ށަހެޅި އިާދރާގެ ނަން:

 ފޯމ  އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތ ގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމ  ބަލަިއގަތް ތާީރޚ : ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑ : 

 


