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 އެދޭ ފޯމް ވަޒީފާއަށް    އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް ފުރާފަރާތުން  ފޯމު    

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމުންނެވެ.  .1

ހަމަޔަށް   .2 ލިޔުމެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  ޗެކްކުރަންވާނެއެވެމި  ބަލާ  ރަނގަޅަށް    ލިޔުންތަކުގެ  )ހުށަހަޅަންޖެހޭ  . ހުރިތޯ 

 ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރެއްވުށްފަހު( 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްާވ ލިޔުންތަކުެގ، ކޮންމެ ލިޔުމެއްަގއި ސަފްހާ ނަންބަރު ޖައްސަާވފައި ހުށަހެޅުއްުވން އެދެމެެވ.  .3

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތަކާއި،  .4
 

 

 

  ސައިޒުެގ ޓްޕާސްޕޯ 

 ފަހުެގ ފޮޓޯ 

 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  އެދޭ މަޤާމުެގ ނަން: 

  ތާރީޚް:   އިޢުލާނު ނަންބަރު:

  ފުރިހަމަ ނަން: ފަރާތުެގ  ފޯމު ހުށަހަޅާ

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

                 A ނަންބަރު: ކާޑު. ދރއ  އުފަން ތާރީޚް: 

 އަންހެން         ފިރިހެން      ޖިންސް:   : ނަންބަރު   ުގޅޭނެ 

  : އީމެއިލް 
 

 

 

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްަގއި އަންާގނެ  

 ފަރާތުެގ  

  ނަމާއި އެޑްރެސް: 

  ހުރިާގތްކަން:   ުގޅޭނެ ނަންބަރު: 
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:  .2

 ޖީސީއީ އެޑްާވންސްޑް ލެެވލް އަދި އެޗްއެސްސީެގ ނަތީޖާ   ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެެވލް އަދި އެސްއެސްސީެގ ނަތީޖާ 

 އަހަރު  ްގރޭޑް  މާއްދާ  އަހަރު  ްގރޭޑް  މާއްދާ 
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 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު މަތީ  

 މަރުކަޒުެގ ނަން / ަގއުމު ކޯސް ހެދި  ނިމުނު ތާރީޚް  ފެށި ތާރީޚް  ކޯހުެގ ފެންަވރު  ކޯހުެގ ނަން 

     

     

     

     

     

     

     

 ތަމްރީނު  ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން

 ބައިެވރިިވ އަހަރު  މުއްދަތު  ތަމްރީނު ހިންިގ މަރުކަޒު ަގއުމު  ރީނު ޕްރޮްގރާމްެގ ނަން މްތަ

    

    

    

    

    

    

    

    

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ަވކިިވ ސަބަބު  ަވކިިވ ތާރީޚް  ފެށި ތާރީޚް ަވޒީފާ   ަވޒީފާ އަދާކުރި ތަނުެގ ނަން  އަދާކުރި ަވޒީފާ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  .3

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ ؟                                             ކިޔައިަވއިދޭ މަރުކަޒެއްެގ ދަރިަވރެއްތަ

އާއެކޭ ނަމަ، ކިަޔަވންދާ ދުަވސްތަކާއި ގަޑިތައް:   

............. ............................... ............................. ..................................................... 
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 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ ؟      އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންާގޮގތުެގ މަތިން އުޒުރުެވރިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތަށް ަވުގތު ދެޭވނެތަ

އާއެކޭ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:  

 .............. ............................ ..................................... ..................................................... 

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ ؟                                    މިހާރު އެއްެވސް ތަނެއްަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރަމުންދޭތަ

އާއެކޭ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:  

 .......................................... ..................................... ..................................................... 

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ                        ؟ ަވޒީފާ އަދާކުރޭތަލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުަގއި އާޢިލީޮގތުން ާގތްމީހަކު  އި

:   އެމުަވއްޒަފެއްެގ ނަންއާއެކޭ ނަމަ، 

............. ................................ ............................ ................................ ..................... 

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ ؟                                            ޞިއްޙީ އެއްެވސް މައްސަލައެއް ހުރޭތަ

އާއެކޭ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:  

 .......................................... ..................................... ..................................................... 

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ                      ؟      ތަދަތުރުކުރެިވދާނެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުަގއި ރާއްޖޭން/ރާއްޖޭން ބޭރަށް 

ނޫނެކޭ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:  

 ......................... ..................................................... ..................................................... 

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ                 ؟      އެދިފައިޭވތަ  ވަތަ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ރާއްޖެއިން/ރާއްޖޭން ބޭރުންކޯހަކަށް ނު

އާއެކޭ ނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:  

 ......................... ..................................................... ..................................................... 

 އާއެކޭ          ނޫނެކޭ؟                                     ސިޔާސީ އެއްެވސް ޕާޓީއެއްަގއި ހަރަކާތްތެރިަވންތަ

އާއެކޭ ނަމަ، އެޕާޓީއެއްެގ  

 ..................................................... ..................................... ....................................... ތަފްޞީލް: 

 ؟                            އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންާވ ސަބަބު

............................................................. ..................................................... ..................................................... 

 ލް މީޑިއާގެ މަޢުލޫމާތު   ސޯޝަ  .4

 ޕްލެޓުފޯމުތަކުަގއި ބޭނުންކުރައްާވ ޫޔޒަރ އައިޑީތައް: ސޯޝަލް މީޑިއާ  

 

 ................................................................. ..................................................... ................................................. 

 ................................... .............................. ..................................................... ................................................. 

 ................................................................. ..................................................... ..... ............................................ 

 ................................................................. ..................................................... ................................................. 
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 އިޤްރާރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .5

ތު ދީެގން ަވޒީފާ  މި ފޯމުަގއި އަޅުަގނޑު ދީފައިއެާވ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ތަކެެވ. ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމާއި ދޮުގ މަޢުލޫމާ 

 ލިބިފައި ހުއްޓަސް އެފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް އެނގުމާއެކު ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެޭވކަން އަޅުަގނޑު ދެނެހުރީމެެވ. 

 

...............................................ނަން:  .......  ...... ................................ސޮއި: ..... 

                                ... ...............................................ތާރީޚް:

 

 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔުންތައް .6

 ކޮޕީ  ކާޑުގެ  އަންަގއިދޭ   ރައްޔިތެއްކަން ދިެވހިަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ   .1 

 ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ަވނަަވރު )ސީީވ(  .2 

 އިޒްެގ ފޮޓޯއެއް )ފޯމުަގއި ތަތްކޮށްފައި( ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ޕާސްޕޯޓު ސަ .3 

 އަދަދު:      )އަޞްލާ އެއްޮގތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްަގނޑު ޖަހާފައިާވ(ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ފޮޓޯކޮޕީ   .4 

މަތީހި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން  ރާއްޖޭަގއި  - ސެޓްފިކެޓާއި    ންާގ  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ރާއްޖޭެގ  ެގންދާ  ކުރިޔަށް  މަރުކަޒަކުން  ތަޢުލީމުދޭ 

ނުަވތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުެގ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ  މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އެެވ.(  ) ޓްރާންސްކްރިޕްޓްެގ ކޮޕީ  

 އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްެގ ކޮޕީ، 

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި   ރާއްޖޭަގއި  - ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން  ހިންާގ  މަރުކަޒަކުން  މަތީތަޢުލީމުދޭ  ހިންާގ  ާވ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން 

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން  ހިންާގ  މަރުކަޒަކުން  ދޭ  މަތީތަޢުލީމު  ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން    ސެޓްފިކެޓުތަކާއި 

ކުރެޭވނެކަމަށް  އެކްރެޑިޓް  ފެންަވރެއްަގއި  ަވކި  ލިބޭ ސެޓްފިކެޓު  ކޯހުން  ލިޔުމާއެކު  ފުރިހަމަކުރިކަމުެގ  ކޯސް  ނުަވތަ    ސެޓްފިކެޓުތައް 

 މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްާވފައިާވ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްެގ ކޮޕީ، 

    އަދަދު:                                                   މަސައްކަތުެގ ތަޖުރިބާެގ ލިޔުންތައް  .5 

 .މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުެގ ތަފްޞީލް އެނގޭޮގތަށެެވމަސައްކަތުެގ ތަޖުރިބާހުރި ލިުޔން ހުންނަންާވނީ 

ދޫކޮށްފައިވާ  ތާރީޚެއްަގއި  ފަހުެގ  އެއަށްުވރެ  ނުަވތަ  އެއްމަސް  އެލިޔުމަކީ  ހުށަހަޅާނަމަ  ލިޔުން  ަވޒީފާއެއްެގ  އަދާކުރަމުންދާ    މިހާރު 

 .ލިޔުމަކަށް ާވންާވނެއެެވ

 
 

 ހުށަހަޅުއްާވ ލިޔުންތަކުެގ، ކޮންމެ ލިޔުމެއްަގއި ސަފްހާ ނަންބަރު ޖައްސަާވފައި ހުށަހެޅުއްުވން އެދެމެެވ.ނޯޓް: މި ފޯމާއެކު  •

 

 ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް
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