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ްްް އިނ ޓެގ ރިޓީްކޮމިޝަނ ްްްނޭޝަނަލ ް

 ްްްމާލެ،ްދިވެހިރާއ ޖެް
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ްވަޒީފާއަށ ްއެދޭްފޯމުްއިދާރާގެްްްއިނ ޓެގ ރިޓީްކޮމިޝަނ ގެްްްނޭޝަނަލ ް
ް

 
ް

 އެދޭްމަޤާމުގެްނަނ ް .1
 

 ލޫމާތުްޢުްވަޒީފާއަށ ްއެދޭްފަރާތުގެްމަް .2
 ފުރިހަމަްނަނ ް: ދރއ.ްކާޑުްނަނ ބަރުް:

 ދާއިމީްއެޑ ރެސ ް: އަނ ހެނ ްްްްްްްްްްްްްފިރިހެނ ޖިނ ސ :ްްްްްްް

ްއީމެއިލ ްއެޑ ރެސ ް: ްތާރީޚުް:ްއުފަނ 

ްދިރިއުޅޭްއެޑ ރެސ ް:މިހާރުް ގުޅޭނެްނަނ ބަރުް:

ްއިމަރޖެނ ސީްޙާލާތެއ ގައިްގުޅާނެްފަރާތ ް

ްނަނ ް: ގުޅޭނެްނަނ ބަރް:

ްއެޑ ރެސ ް: ހުރިާގތ ކަނ ް:

ް
 ތައުލީމީްފެނ ވަރުް .3

 ޖީސީއީްއޯޑިަނރީްލެެވލ ްއަދިްއެސ އެސ ސީެގްނަތީޖާް  އެޑ ާވނ ސ ޑ ްލެެވލ ްއަދިްއެޗ އެސ ސީެގްނަތީޖާްޖީސީއީް
 މާއ ދާް ގ ރޭޑް  އަހަރުް މާއ ދާް ގ ރޭޑް  އަހަރުް

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
އެދޭްފަރާތުެގްްއަށ ްްަވޒީފާް

ފޮޓޯްްސައިޒުްޕާސ ޕޯޓު  
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 މަތީްތައުލީމާއިްތަމ ރީނުް

ްމަރުކަޒުެގްނަނ ް/ކޯސ ްހެދިް
 ގައުމުް

 ކޯހުެގްނަން  ކޯހުެގްފެނ ަވރުް ފެށިްތާރީޚުް ނިމުނުްތާރީޚުް

     

     

     

     

     

 

ްލިބިފައިވާްއެހެނިހެނ ްތަމ ރީނުް

ބައިވެރިިވްް

 އަހަރުް

 ތަމ ރީނުްޕ ރޮގ ރާމުެގްނަން  ތަމ ރީނުްހިނ ިގްމަރުކަޒުް/ްަގއުމުް މުއ ދަތުް

    

    

    

    

    

ް

 އަދާކޮށ ފައިވާްވަޒީފާތަކާްބެހޭްމައުލޫމާތުް .4
 އަދާކުރިްަވޒީފާް ަވޒީފާްއަދާކުރިްތަުނެގްނަން  މުއ ދަތުް މުސާރަް ަވކިިވްސަބަބުް

     

     

     

     

ް
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 ވަޒީފާއަށ ްއެދޭްފަރާތުގެްއިގުރާރުް .5

ްކޮމިޝަނުގެްްނޭޝަނަލ  ވަޒީފާއަށ ްއެދުމުގެްގޮތުނ ްއަޅުގަނޑުްމިްފޯމުގައިްދީފައިވާްމައުލޫމާތަކީްތެދުްމައުލޫމާތެވެ.ްމިްފޯމުގައިވްާްްްއިނ ޓެގ ރިޓީ
ސާބިތުވެއ ޖެނަމަްމިްފޯމުްބާތިލުްކުރުމާމެދުްއަޅުގަނޑުގެްއިއުތިރާޒެއ ްނެތެވެ.ްއަދިްމިްފޯމުގައިވާްމައު ލޫމާތުގްެްމައުލޫމާތުްތެދުނޫނ ްކަމަށް 

 އެޅިފައިވާްފިޔަވަޅެއ ްބަދަލުކުރެވޭނެކަނ ވެސ ްއަޅުގަނޑުްގަބޫލުްކުރަމެވެް. ،މައ ޗަށ ްބުރަވެ

 ވަޒީފާއަށ ްއެދޭްފަރާތުގެްސޮއިް: ތާރީޚުް:

ް

ްމިްފޯމާއެކުްހުށަހަޅަނ ޖެހޭްތަކެތްި:

 ދިވެހިްރައ ޔިތެއ ކަނ ްއަނ ގައިދޭްކާޑުގެްދެފުށުގެްކޮީޕ.ްް .1

 ވަޒީފާއަށ ްއެދޭްފަރާތުގެްވަނަވަރުް)ގުޅޭނެްފޯނުްނަނ ބަރާއިްއީމެއިލ ްއެޑ ރެސ ްހިމެނޭގޮތަށ ް( .2

 ކޮީޕް.ްލިބިފައިވާްތަޢުލީމީްސެޓުފިކެޓުތަކުގެް .3

 .ްކޮީޕްްރީނުްސެޓުފިކެޓުތަކުގެވަޒީފާގެްމަސައ ކަތުގެްދާއިރާއާްގުޅޭްކުރުްމުއ ދަތުގެްކޯސ ތަކާއިްތަމ  .4

 ްްްް.ކުގެްކޮީޕމަސައ ކަތުގެްތަޖުރިބާގެްލިޔުނ ތަ .5

ހުށަހެޅުމަށ ްް .6 ލިޔުމެއ ް އިތުރުް އިޢުލާނުގައިް ކޮށ ފައިވާް ހޯދުމަށ ް މީހުން  މަޤާމަށ ް ކުރިމަތިލާް އިތުރަށް  ލިޔުނ ތަކުގެް މަތީގައިވާް

 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނަމަ،ްއެްލިޔުމެއ .ް

ް

ފާހަގަވެއ ޖެނަމަްނޯޓ :ްް  އެފޯމެއ ްބާޠިލ ކުރެވޭނެއެވެް.ްފޯމުްބަލައިގަތުމަށ ްފަހުގައިވެސ ްޞައ ޙަނޫނ ްމަޢުލޫމާތެއ ްހިމަނާފައިވާކަން 

ް

 އިދާރީްބޭނުމަށ ް

 ފޯމުްއޮފީހަށ ްބަލައިގަތ ްފަރާތުގެްނަނ ް: ސޮއި:

 ފޯމުްބަލައިގަތ ްތާރީޚްު: ފޯމުްބަލައިގަތ ްގަޑްި:

 


