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 ފޯމު   ހުށަހަޅާ އެދި   ށް ޕްރޮމޯޝަނަ   ސެޓްފިކެޓާ ގުޅ   ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
 ސަމާލުކަންދ ންވީ ކަންަތއްަތއް:އަދި ހުަށހެޅުމުގައި   ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި

ނީ ސިވިލް ސަރވިސް ފޯމު ހުަށހަޅާ  މުވައްޒަފު  ފަހު،  ހ  ބައިަތއް ފުރިހަމަކުރުވުމަްށޖެއިދާރާއަްށ ހުަށހަޅައި، ފޯމުގައި އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންފޯމުގައި ބަޔާންކުރާ ސެޓްފިކެޓްަތއް  މި   .1
 އަެށވެ.   admin@csc.gov.mvމެއިލް ކުރައްވާނީ  އީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަެށވެ. އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮްށ ހުަށހަޅާނަމަ 

އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮްށ ފޮނުވާ ފޯމުަތއް ކޮމިޝަނަްށ ލިބުނުކަން އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮްށ  ފޯމުގެ ފަހަުތގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިގަންނަންވާނެއެވެ.  ށްފަހު  މި ފޯމު ކޮމިޝަނަްށ ހުަށހެޅުމަ .2
 އެންގ ނެއެވެ.  

 .  ނ  ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަވާނަމައެވެގައި ހިމެނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުތމުވައްޒަފަްށ ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖައްސައިދެވ ނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ .3

ހަުށހަޅާ ގެ ތެރ ގައި މުވައްޒަފަްށ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައި ދެވ ނެއެވެ. އަދި  ދުވަހު  5ރަސްމީ    ްށ، ކޮމިޝަނަްށ ހުަށހަޅާާތހުރިހާ މައުލޫމާުތ ފުރިހަމަކޮވާ  މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި .4
 ން ހަމަޖައްސައި ނުދެވ ނެއެވެ. ކުރިއެރު ނުވާނަމަ މަހަފުރި ފޯމުގައި މަޢުލޫމާުތ

 ސަރވިސްގެ   ވިލްސި  ދިވެހި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮުތގެ އުޞޫލު"މި ފޯމު ހުަށހަޅާނީ   .5
ަތޖުރިބާއަްށ   ތެރެއިން ކުގެޙާލަްތަތ  ވ ދެ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ   މުވައްޒަފުންނަްށ  ދަުށން  ގަވާއިދުގެ ހާޞިލުކުރުމާއެކު  ތަޢުލީމު  މަީތ  އަދި  ގުޅިގެން  ޙާޞިލުކުރުމާ  ތަޢުލީމު  މަީތ 

 ކުރިއެރުން ދެވ  އޮނިގަނޑުތަކުގައި ިތބި މުވައްޒަފުންނެވެ.   ރިޢާޔަްތކޮްށ،
 

 

 މުަވއްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  މައުލޫމާތު 
 މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  .1

 ހ. ފުރިހަމަ ނަން:   : ނަންބަރު ފޯނު .ރ 

 : ނަްނބަރު ކާޑު. ދރއށ.   : އެޑްރެސް އީމެއިލް. ބ 

 މަޤާމުެގ ނަން: ނ.  
 

 ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތައް: މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާއަށް   .2
 ނަން  ލެވެލް  މަރުކަޒުގެ ނަން/ޤައުމު 

   

   

   

 

 ތު ކުރަްނޖެހ  މައުލޫމާފުރިހަމައިދާރާއިން 

 : ނޯޓް
  އަދި   ފޯމު  އިދާރާއަށް  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ބައިތައް  މި.  އިދާރާއިްނނެެވ  ކުރާ  މަސައްކަތް   މުވައްޒަފު  ކުރާނީ  ފުރިހަމަ  5  އަދި  4،  3  ނަންބަރު  ފޯމުެގ  މި •

 މުަވއްޒަފުެގ  ށަހެޅުމަކީހު  މިޝަނަށްކޮ  ސަރިވސް   ސިިވލް  ކަށަވަރުކޮށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިާވކަން  ފޯމު  ހުށަހަޅައި  ލިޔުންތައް   ޖެހ   ހުށަހަޅަން  ފޯމާއެކު
 .  ޒިންމާއެކެެވ

  ބައިގެ   ބަލަހައްޓާ  ކަންތައް  މުވައްޒަފުންެގ  ުނަވތަ  ޒިްނމާދާރުެވރިޔާ  ،ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  އިދާރާއެއްެގ/ މިިނސްޓްރީ  އެ  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ  ބައި  މި •
 . ކުރަންާވނެއެވެ  ސޮއި  އިސްެވރިޔާ  އެންމެ

 
 ޑްތައް އަދާހަމަކުރުން މުވައްޒަފުގެ ރެކޯ  .3

 އެެވ. މުަވއްޒަފުެގ ރެކޯޑްތައް ހުރީ ސީ.އެސް ވިއުަގ އިން އަދާހަމަ ކޮށްފަ       އާއެކ     
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        އާއެކ     
ަވޒީފާ އަދާކުރާ ޮގތުެގ މަތިން މަތީ ތައުލީމު ހާޞިލުކުރުމާ ގުޅިެގން ދެވ  ކުރިއެރުްނ    މުަވއްޒަފު  އޮނިަގނޑުަގއިާވ 

 ަވނީ ދެިވފައެެވ. ަނމަ، އެ ކުރިއެރުމެއް  ކުރިއެރުމެއް އޮތްއެހެން ހައްުގާވ ަވޒީފާެގ  މުަވއްޒަފަށް  ދިނުމުެގ ކުރިން

ކުރިން މުވައްޒަފަށް    ކުރިއެރުން   ދެވ    ގުޅިގެން  ހާޞިލުކުރުމާ  ތައުލީމު   މަތީ   މަތިން   ގޮތުގެ   އޮނިގަނޑުގައިވާ   އަދާކުރާ   ވަޒީފާ   މުވައްޒަފު ނޯޓް:   ދިނުމުގެ 
ްޕރޮމޯޝަން ރިކުއެސްޓް    އެމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާއިން  ޅަންވާނީ  ހުށަހަ  ކޮމިޝަނަށް   ފޯމު  މިގެ އެހެން ކުރިއެރުމެއް އޮތްނަމަ،  ހައްގުވާ ވަޒީފާ

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވައި، އެ ްޕރޮމޯޝަން ޗިޓް ޖެހުމަށްފަހުގައެވެ. 

 ސެޓްފިކެޓްތައް   .4

        އާއެކ     
މުަވއްޒަފު އަދާކުރާ ަވޒީފާ ހިމެނ  އޮިނަގނޑުަގއި ބަޔާންކުރާ   ،ފިކެޓްތަކާ ގުޅިެގންމުަވއްޒަފު ހުށަހަޅާފައިާވ ސެޓް

 ޝަރުތު ހަމަެވއެެވ.  ުނމަށް ބ ުނންާވކުރިއެރުން ދި

        އާއެކ     
،  އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި ތަކާއެކުޓްރާްނސްކްރިޕްޓް  އް،ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސެޓްފިކެޓްތަ  ަވނަ ނަްނބަރުަގއި 2ފޯމުެގ 

 އަޕްލޯޑް ކޮށްފައެެވ.   ަވނީ ވިއުަގއަށް ސީ.އެސް އެޓެސްޓްކޮށް އަދި އެކްރެޑިޓްކޮށް

 

 

 { ވަނަ މާއްދާގެ )އ( 89ގެ  2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ދިވެހި  }  މުވައްޒަފާއި މެދު އެޅިފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  .5

 ؟ފަށް ލިޔުމުން ަނޞ ހަތް ދެިވފައިވ ތޯމުަވއްޒަ ުނވ    ދެިވފައިވ   :  ނަޞ ހަތް ދެިވފައިާވ ތާރީޚު

މުަވއްޒަފަށް ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައި ުނަވތަ އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅެއްެގ ޮގތުން  ނުވ    އެްނިގފައިވ   :  ތާރީޚު އެްނުގނު

ހަާވލުކޮށްފައިާވ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރެިވފައި ނުަވތަ ަވކި މުއްދަތަކަށް  
 ؟ިގފައިވ ތޯަވޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެން 

އިޞްލާހީ ފިޔަަވޅެއްެގ ޮގތުން ަވޒީފާެގ ފަންތީަގއި އެ މުވައްޒަފެއްެގ މަޤާމު   ުނވ     ކުރެިވފައިވ  :  ތާރީޚުދަށްކުރެުވނު 
 ؟ދަށްކުރެިވފައިވ ތޯ

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތއް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ:  ވަަތ ޓް ސެކްރެޓަރީ/ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ/ އިދާރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފު ނުއިދާރާގެ ފަރާުތން ޕަރމަނަން

 ސޮއި:   އޮފީހުެގ ރަސްމީ ތައްަގނޑު: 
 

 :  ތާރީޚު

 ނަން: 
 

 މަާގމު:  

 

 ބ ނުމަށް   ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ

 ފޯމު ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ނަން:  ފޯމު ބަލައިަގތް ަގޑި: 

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚު:  ސޮއި: 
 

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

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  ްޕރޮމޯޝަނަށް

 ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ަނން:

  ނަން: ފޯމު ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ސޮއި:  

 ބަލައިަގތް ތާރީޚު:  އަށްއިދާރާ ފޯމު ަގޑި:   އިދާރާެގ ރަސްމީ ތައްަގނޑު:  

 


