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 " ތަޢާރަފް ކުރުން އެދޭ ފޯމު  ލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ސިވި "

ން އަދާކުރަމުންދާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސިިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުމިއަދުން ފެށިގެން ދިވެހި 

 ސިވިލް " އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ ލަރއާއެކުމި ސަރކިއު އިދާރާތަކަށް އެދި ހުަށއަޅާނީ ގައިލަތުޙާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ

 ދެންނެވީމެވެ.  ކަމުގައި" ފޯމު އެދޭ ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރަން  ،މުވައްޒަފުން ން އެދޭވަޒީފާއިން ވަކިވާސިވިލް ަސރވިސްގެ ދަންނަވަމެވެ. އަދި 

މުވައްޒަފު އިދާރާއަށް ، އެ ފޯމު އެކުދެންނެވުނު ފޯމާފައިވާ އިސްވެޅާއިރު، މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްހުށައަ  ކޮމިޝަނަށްރާތަކުން އިދާ

 ޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށައެސީ.އެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހުށައަ
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ގެ ތެޭރގައި މުަވއްޒަފު ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުަމށް ސީ.ެއސް )ބަްނދު ދުަވސްތައް ހިމަަނިއގެން( ުދވަހު 30ނޯޓް: މި ފޯމު މުަވއްޒަފު އިާދާރއަށް ުހށަހަޅާތާ ލަްސެވގެން 
ެއއްެވސް ަސބަބަާކއި ުގޅިެގން ނޯޓިސް ުމއްދަތު ަހމަުވމުގެ ުކރިްނ ވިުއގަ ެމދުެވރިކޮށް، އެ އިާދރާއަުކން ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނަށް ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ. 

 ޚިުދމަތްކުރި ުދވަސްތަެކއްކަުމަގއި ނުގުޭނނެެއވެ.  ދުަވސްތަކަކަީކ ސިވިލް ސަރިވސްއަށް  ހިނގާވަޒީާފއިން ވަކިުކރެވިަފއި ނުާވނަަމ، އެ މުްއދަތުގެ ފަުހން

` 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
  ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 އެދޭ ފޯމު  ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

  :ނަންބަރު  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ  ނަން:
  :ނަންބަރުފޯނު މޯބައިލް   އެޑްރެސް:

  އީމެއިލް:މުވައްޒަފުގެ   :ރާވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާ 
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ސަބަބު )އިޚްތިޔާރީ(:
 

 
 ގުޅޭ:  ޑު(ބޮން ދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާއި )ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚި 

   ނޫނެކެވެ.    އާއެކެވެ.؛ ސިވިލް ސަރވިސްއަސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތެއް
ުމއްދަތަށް ަދއްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ  ސިވިލް ަސރވިްސއަށް ިޚދުަމތްކުރުަމްށ އެްއބަްސވެފަިއވާ ުމަވއްޒަފަކު ވަޒީާފއިން ވަިކވާން އެޭދނަމަ، އެ ުމަވއްޒަުފގެ ބޮްނޑުގެ ބާކީ

 އެ މުަވއްަޒފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިާދރާއި ެދމެދު ެއއްަބސްުވމެްއ ދައްކަްނވާެނެއވެ. ނުވަތަ މަހުންމަަހށް ބަހާލަިއގެން އެ ފައިސާ ެދއްކުާމއި ގުޭޅ ގޮތުން، އެ މުވަްއޒަފާއި
ކުރި ަޚރަދު ޯހދުމަށްޓަކައި ދަުއވާކުުރމަށް  ހަދަްނވާެނއެވެ. ބޮްނޑު ފައިސާ ދައްކާަފއި ނުވާނަަމ، ނުވަތަ ަފއިސާ ަދއްކަން ެއްއބަްސވެފައި ުނވާަނމަ، އެ ުމަވއްޒަފަށް ަދއުލަތުން

 ފޮުނވޭެނއެވެ.  ބަންާޑރަނަިއުބގެ އޮފީހަށް

 
 މުއްދަތު:  ގެ ނޯޓިސް 

އެ  ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭްނވާނެެއވެ.  30އެ މުަވއްޒަފު ވަޒީފާ ައާދކުރާ އިދާާރއަށް  ،އަިމއްލައަށް ެއދިެގން ވަޒީފާިއން ވަކިާވ މުވައްޒަފު 
ޕްރޮބޭަޝން އަދި މި މުްއދަުތގެ ތެޭރގައި ޮކންމެ ާތރީެޚއްަގިއވެސް ުމވަްއޒަފު ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރިވދާނެެއވެ.  މި ފޯމު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ތާރިޚުން ފެށިގެންނެވެ. މުވައްޒަފު 

 ެނެއވެ. މުްއދަތުަގއި ަވޒީފާިއން ވަިކވާ މުަވއްޒަުފން ނޯޓިސް މުްއދަެތއް ދިުނމަކާ ނުލައި ވަޒީާފއިން ވަިކވެިވދާ
 

   ބޭނުމެއް ނޫން     ބޭނުން    :ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން 
 ބަދަުލވި ނުަވތަ ވަިކވި ވަޒީާފއިން ލިޔުން ކުިރގޮތުގެ ައދާ ަވޒީފާ ،ވަިކވުމަށްަފހު ވަީޒފާއިން ނުވަތަ ބަދަުލވުމަށްަފހު އޮފީހަކަށް އެެހން  ުމވައްޒަެފއް ަސރިވްސގެ ސިވިލް
ވަނަ މާްއދާަގިއާވ ގޮތުގެ  256ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިްސގެ ަގާވއިދު  ،ެއދިްއެޖނަމަ މުަވއްޒަެފއް އެ ތެޭރގައި ުދވަުހގެ މަސް( ހަޔެއް) 6 ފެިށގެން ތާރީޚުން
 ދޫުކރެވޭެނެއވެ.  ލިޔުން ަވޒީފާގެ ކުރި ައދާ މަތިން
 

 ފާއިން ވަކިކޮށްދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. ކުރަމުންދާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީއަޅުގަނޑު އަދާ
 ތާރީޚު:  ސޮއި:
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