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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
އެދޭ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު:
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:
ޕްރިޒަން އޮފިސަރ

މެޑިކަލް

އާންމު މުވައްޒަފު

ނބަރ:
އިޢުލާން ނަ ް
މަގާމުގެ ނަން:

މަގާމުގެ ރޭންކު:

އަސާސީ މުސާރަ:

ސެކްޝަން:

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

ލޭގެ ގްރޫޕް:

އުފަން ތާރީޚު:

ޖިންސް:

ކައިވެނިކޮށްގެން:

އަލަށްވެސް ކައިވެނިނުކޮށް:

މޯބައިލް ނަމްބަރ :

ތައުލީމީ ފެންވަރު

ވަރިކޮށްފަ:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ސެޓްފިކެޓް ނަން

އަހަރު

ކިޔެވި ތަން

އޯ ލެވެލް
އޭ ލެވެލް
ޑިޕްލޮމާ
އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ
ފޯސްޓް ގްރެޛުއޭޓް ޑިގްރީ
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ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
ކޯހުގެ ފެންވަރު

ތަމްރީނުގެ ނަން

ތަމްރީނު ހެދި މަރުކަޒު ނަން

ގައުމު

ތަޖުރިބާ
އަދާކުރި ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން

މުއްދަތު

މުސާރަ

ވަކިވި ސަބަބު

ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި


ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު މި ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓު  www.corrections.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި
ނނެއެވެ).
ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހުން ާ



ކޔަން
ނތައް ި
ނއޮތް ،ލިޔެފައިވާ ލިޔު ް
ނނަ ް
ނތައް ފެ ް
ޑގެ ދެފުށުގެ ލިޔު ް
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ު
ގ ދިވެ ި
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތު ެ
އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް.



ކގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
ކޓުތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )



ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކަރާށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މީހަކު ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ
ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.



ނން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަ ު



ހމަނުވާ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް.
ނެގި ފަހުން ތިން މަސްދުވަސް ަ
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އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވާނަމަ ލައިލަންސްގެ ކޮޕީ.



 03މަސް ދުވަސް ހަމަނުވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް (ޕްރިޒަން އޮފިސަރސް މަޤާމަށް)
ވހަކަ
ވނެ ާ
ށހަޅުއްވާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެ ޭ
ތތަކުން ހު ަ
ރޠު ހަމަނުވާ ފަރާ ް
ހމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ޝަ ު
ނތައް ފުރި ަ
( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔު ް
ދަންނަވަމެވެ)

ނޯޓް:


ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ސައްހަ ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.



ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަންވާނެ އެވެ.



(ފޯމާއި އެކު ހުށައެޅުމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިއުން ތަކުގެ އިތުރު ލިޔުމެއް އިޢުލާންގައި ހުށައެޅުމަށް ވާނަމަ އެ ލިޔުން ހުށައަޅަން
ޖެހޭނެއެވެ.



(ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާނީ ފޯމާއެކު ހީރަސްޖަހާ ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ).



ވ.
މި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3026115 ،ނަންބަރު ފޯނަށް ،ނުވަތަ  3026114ނަންބަރު ފޯނަށެ ެ
އީ މެއިލް ، hr@corrections.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.corrections.gov.mv :

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު
ދ މައުލޫމާތެވެ .މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު
މި ސަރވިސްގެ ގެ ވަޒީފާއަށް އެދުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެ ު
ނމަ މި ފޯމު ބާތިލު ކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ .އަދި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ވަޒީފާ
ތެދުނޫން ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެ ަ
ވކި ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ.
ލިބިފައި ހުއްޓަސް ވަޒިފާއިން ަ
ފުރިހަމަ ނަން:
ތާރީޚު:

ސޮއި:
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