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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 ގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ  .1

ޗެކްލިސްޓުަގއި ހަމައަށް ލިޔެ، އެ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުނުަކން އިާދރާިއން ޗެކްކޮށް ލިޔުންތައް ވަނަ ނަންބަުރގަިއވާ  0މި ފޯމުގެ  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ  .0
 ބަލަިއގަތްކަުމގެ ސްލިޕްކޮޅު ިލބިގަްނނަްނވާެނއެވެ.  

 މަޢުޫލމާތު ލިޔެ ފޯމު އަދާަހމަކުުރމަށްފަުހއެވެ.  އެ ހުށަަހޅަްނވާނީފޯމު  ެރވިަފއި ނުވާަނމަ،ވަނަ ނަންަބުރގައި ލިސްޓުކު 0ގެ ލިޔުމެއް މި ފޯމު ފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާ .0
ވާ އިުތރު ކަުރދާެހއްަގއި ިލޔެ ފޯމާއެކީ ވުރެ އިުތރުވާ ގޮތަށް ހުަށަހޅާ ލިޔުންތައް ިލސްޓުގެ ޯފމެޓަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައި  ހިމެނޭ ލިސްޓަށް އިަވނަ ނަްނބަުރގަ  0ފޯމުގެ  .0

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

 
 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާޤމު 

 :ގެ ރޭންކުމަާޤމު  :ނަންަބރު އިޢުލާން 

 :ތަން/އޮފީސް ވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .0
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

ްްރެސް:   ދާިއމީ އެ

 ދިިރއުޅޭ އެްްެރސް: 

 ދރއ. ކާްު ނަްނބަރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެްްރެސް:-އީ  

 ވަޒީފާެއއް ައދާކުާރނަމަ ައދާކުާރ ވަޒީފާ:މިހާރު 

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަްނ: 
 

 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންްާބެހޭ  .0
ބޮންްުުކރެވިަފިއ  ކުުރމަށް ިޚދުމަތް މުްއދަތަކަށް ވަކި ވަކި ތަނަަކށް ޮގތަކުން ވެސް ނޫން އެ ނުވަތަ  ަސބަުބން ކުރުުމގެހާސިލު ަތޢުލީމު ންޭބރުަގއިރާްއޖެއި  ނުަވތަ ރާްއޖޭަގއި

 ނުވޭ      ކުރެވިަފއިވޭ     ވޭތޯ؟

 ؛ވާ ނަމަކުރެވިފައި

 ބޮންްުުކރެވިަފއިވާ އިާދރާ:  ތާީރޚު:ހަަމވާ  ބޮންްު
 

  ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .0
 ރާެށވެ.(ބަިއގައި ލިސްޓުކު ހުރިހާ ލިޔުންަތއް މި  ޅާބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަ  އިޢުލާުނަގއި)ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 
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އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 # ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގެ ތަފްޞީލު  އަދަދު

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(  

 0 ކާްުގެ ކޮޕީދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ   

   0 

   0 

   5 

   3 

   3 

   7 

   9 

   12 

   11 

   10 

   10 

   10 

   15 

   13 

   13 

   17 

   19 

   02 

   21 

   22 

   23 

   24 

   25 

   26 

   27 

 

 ރާރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤް  .5
ންުެއއްަބފާ މީހެއް، އެްއބަ ންު މީހެއް ނުަވަތ އެއްބަފާ މީެހްއ ވަޒީފާ އަދާުކރަްނޖެހޭ އޮފީހުަގއި ތިޔަ ފަރާތުގެ މަންމަ، ަބއްޕަ، ަދރިެއއް، އަންބެްއ، ފިރިެއއް، އެްއބަ

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

 ގުުޅން އޮތް ފަރާުތގެ ނަން: އޮތް ުގޅުން: 



 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
02202މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 0023023/0023023ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 3399072ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ންު ފޯމުަގއި މި  ޯފމު  މި ،ސާބިުތެވއްެޖ ނަމަ ކަމަށް ތެުދނޫން މަޢުލޫމާތު ައދި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ލިެޔކިޔުންތައް ޯފމުަގއިވާ  މި. މަޢުލޫމާެތވެ ެތދު ،މަޢުލޫމާތަކީ ދީަފއިވާ އަުޅގަ
 ޤާނޫނީގޮުތން  ުގޅިގެން  ަމއްސަަލއާ ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ޮދގު ައދި. ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ ވެސް ނިްނުމން ނިްނމާފަިއވާ ،ބުަރވެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާުތގެ ފޯމުަގިއވާ މި ބާޠިލުކުރުާމއެކު

 .ފޮނުޭވނެެއވެ ަފރާތަށް ަކމާބެހޭ ެއޅުމަށް ފިޔަަވޅު އަޅަްނޖެހޭ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގްި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:
 

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

 ދޫކުރާ ސްލިޕް  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  0ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 
 ލިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާުމ: 

 އިޢުލާން ނަންަބރު: 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިާދރާގެ ނަން:

 ކެންްިްޭޓުގެ ކޯްު ނަންބަރު:

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 :ުް ނ  ތާީރޚު:ފޯމު ބަލަިއގަތް  ގަްި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަ

 

 


