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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  
 

 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.  

 

 ގެ މައ ލޫމާތ  މީހާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  .2
 ހ. ފ ރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްެރސް: ށ. 

 ނ. ދިރިއ ޅޭ ެއޑްެރސް: 

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

 ތާީރޚ : ޅ. އ ފަން  ކ. ޖިންސް: 

ިއވާަނަމ، ސަރ ާކރ ގެ ަމްސއޫލިއްޔަާތއި މަަސއްކަތްތަކ ން ީވއްލ މ ގެ ޕްޮރގްާރމ ަގއި ަބއިެވރިެވ، ވަޒީާފއިން ވަކިކ ެރވިފައ.  

 :             ީރޚ ވަކިކޮށްފަިއވާ ތާ

 ވ. އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 މ. ފޭސް ބ ކް ައއިޑީ )އިްޚތިޔާރީ(: 

 ފ. ޓްވިޓާ އައިޑީ )ިއޚްތިޔާރީ(: 

 

 ލީމީ ފެންވަރ  އ ތަ  .3
 ގެ ނަީތޖާ ޖީީސއީ އޯޑިަނރީ ލެވެލް ައދި ެއސްެއްސސީ  ގެ ނަީތޖާ ޖީީސއީ އެްޑވާްނސްޑް ލެވެލް ައދި އެްޗއެްސސީ

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރ   މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރ  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

ޒީާފއެދޭ ފަރާތ ގެ ވަ
 ޕާސްޕޯޓ  ޮފޓޯ 
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 މަތީ ތައ ލީމާއި ތަމްރީނ   .4

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

     

     

     

     

 

 އެހެނިހެން ތަމްރީނ  ލިބިފައިވާ  .5

 ތަމްރީނ  ްޕރޮްގރާމ ގެ ނަން  ތަމްރީނ  ހިްނގި ަމރ ކަޒ  / ަގއ މ   މ ްއދަތ   ބަިއވެިރވި އަަހރ  

    

    

    

    
 

 ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ   އަދާކ ރަމ ންދާ ނ ވަތަ އަދާކ ރި  .6
 ަވޒީފާ  އަދާކ ރަމ ްނދާ ނ ވަތަ ައދާކ ރި ތަނ ގެ ނަން  ައދާކ ަރމ ްނދާ ނ ވަތަ އަދާކ ރި ވަޒީފާ މ ްއދަތ   މ ާސރަ  ވަކިވި ަސަބބ  

     

     

     
 

 ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ ބޮންޑާބެހޭ މައ ލޫމާތ   .7
 ބޮންޑ  ކ ެރވ ނ  ަސބަބ   ބޮންޑ ގެ މ އްދަތ   ފެށ ނ  ތާރީޚ   ނިމޭނެ ތާީރޚ   މިހާރ  ކަްނއޮތްޮގތް 

     

     
 

 ގެ އިގ ރާރ  މީހާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  .8

 ނަންބަރ ގައި  ވަނަ 4 ގެ( ހ) ާމއްާދގެ ވަނަ 41 ޤާނޫނ ގެ ަސރިވސްގެ ސިވިލްިދވެހި . މައ ލޫާމތެވެ ތެދ  ަމއ ލޫމާތަކީ ދީަފއިވާ އަޅ ަގނޑ  ފޯމ ަގއި މި
 މަކަާރއި ،ޓެކ ން ،ަވއްކަން ވަތަނ  ކ ށެއް ަކނަޑއެޅިަފިއވާ ޙަްއދެއް ިއސްލާމްީދނ ަގއި ެތރޭަގއި ދ ވަހ ގެ އަހަރ  5 ވޭތ ވެިދޔަ ގޮތ ގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
ނޑ ގެ ކޮށްގެން ކ ށެއް ޮބޑ  ފަދަ ޚިޔާނާތް ައދި ހީލަތްހެދ ން ނޑ ގެ އަދި. ނ ވެެއވެ ކޮށްފައެއް ހ ކ ެމއް އެްއވެސް ކޯޓަކ ން ޝަރ ޢީ ަމއްޗަށް ައޅ ގަ  މި  ަމއްޗަށް އަޅ ގަ
 ފޯމ ަގއިވާ  މި ކ ރ ާމއެކ  ބާތިލ  ފޯމ  މި ،ާސބިތ ވެްއެޖނަމަ ކަމަށް ތެދ ނޫން ަމއ ލޫމާތ  ިއވާފޯމ ގަ މި. ނެެތވެ ހ ކ މެއް ކ ަރމ ްނދާ ތަންފީޒ  ެތރޭަގއި މ ްއދަތ ގެ
 ފިޔަވަޅ   ައޅަންޖެހޭ ާޤނޫީނގޮތ ން ގ ިޅގެން ަމއްަސލައާ ދީަފއިވާ މަޢ ޫލމާތ  ދޮގ  އަދި. ބާޠިލ ކ ެރވޭެނއެވެ ެވސް ނިްނމ ން ނިންމާަފއިވާ ،ބ ރަވެ  ަމއްޗަށް މައ ލޫާމތ ގެ

 .ފޮނ ވޭނެެއވެ ފަރާތަށް ކަމާެބހޭ ށްއެޅ މަ

 ގެ ސޮިއ:މީހާ ވަޒީާފއަށް ެއދޭ   ތާރީޚ : 

 މި ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 ގެ ިދވެހި ރަްއޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑ ގެ ފޮޓޯ ކޮޕީމީހާ ވަޒީާފއަށް ެއދޭ  .1

 ކޮޕީ  ަތއ ލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަކ ގެ ފޮޓޯ އެކްރެޑިޓް ކ ެރވިފަިއވާ .2
 ހ ށަެހޅ މަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ލިޔެކިޔ ން އިޢ ލާނ ަގއި .3

 ރަސްމީ ބޭނ މަށް 
 ގެ ނަން:މީހާ ފޯމ  އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް  ފޯމ  ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމ  ބަލަިއގަތް ތާީރޚ : ޮސއި:ފޯމ  ބަލަިއގަތް މީާހގެ 
 


