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އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފޯމް
ފޯމު ފުރާފަރާތުދް ސަމާލުކަދްދޭދްވީ ކަދްތައްތައް
ދެގިފަހުދް  3މަސް

 .1ފޯމު ފުރިހަމަކުރާދީ ރީތިކޮފް ކިޔަދް އެދގޭގޮތަފް ކަޅު ދުވަތަ ދޫކުލައިގެ ގަލަމުދްދެވެ.

ދުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

 .2މި ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަފް ހުރިތޯ ރަދގަޅަފް ބަލާ ޗެކްކުރަދްވާދެއެވެ.
 .3މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ދުވާ ފޯމުތަކާއިކ ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް ހުފަދާޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރެވޭދެއެވެ.

 .1ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެދޭ މަޤާމުގެ ދަދް:
އިޢުލާދު ދަދްބަރާއި ތާރީޚް:
ފޯމު ހުފަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ދަދް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދރއ .ކާޑު ދަދްބަރު:

އުފަދް ތާރީޚް:

ޖިދްސް:

ގުޅޭދެ ދަދްބަރު:

ފިރިހެދް

އަދްހެދް

އީމެއިލް:
އިމަރޖެދްސީ ޙާލަތެއްގައި އަދްގާދެ ފަރާތުގެ
.2

ދަމާއި އެޑްރެސް:
ހުރިގާތްކަދް:

ގުޅޭދެ ދަދްބަރު:

ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު:
ޖީސީއީ އޯޑިދަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ދަތީޖާ
މާއްދާ

ގްރޭޑް

ޖީސީއީ އެޑްވާދްސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ދަތީޖާ
އަހަރު

މާއްދާ

ގްރޭޑް

އަހަރު
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ފެކްސް2232333 :
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މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީދު
ކޯހުގެ ފެދްވަރު

ކޯހުގެ ދަދް

ފެފި ތާރީޚް

ދިމުދު ތާރީޚް

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ދަދް  /ގައުމު

ލިބިފައިވާ އެހެދިހެދް ތަމްރީދު
ތަމްރީދު ހިދްގި މަރުކަޒު ގައުމު

ތަމްރީދު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަދް

މުއްދަތު

ބައިވެރިވި އަހަރު

 .3އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަދުގެ ދަދް

އަދާކުރި ވަޒީފާ

ވަޒީފާ ފެފި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ވަކިވި ސަބަބު

 .4އެހެދިހެދް މަޢުލޫމާތު
މިހާރު އެއްވެސް ތަދެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުދްދޭތަ؟
އާއެކޭ ދަމަކ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

ދޫދެކޭ

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

އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގައި އާޢިލީގޮތުދް ގާތްމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރޭތަ؟
އާއެކޭ ދަމަކ އެމުވައްޒަފެއްގެ ދަދް:

އާއެކޭ

ދޫދެކޭ

..............................................................................................................................
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ޞިއްޙީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރޭތަ؟
އާއެކޭ ދަމަކ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

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

ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ރާއްޖޭދް/ރާއްޖޭދް ބޭރަފް ދަތުރުކުރެވިދާދެތަ؟
ދޫދެކޭ ދަމަކ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

ދޫދެކޭ

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

ކޯހަކަފް ދުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕަކަފް ރާއްޖެއިދް/ރާއްޖޭދް ބޭރުދް އެދިފައިވޭތަ؟
އާއެކޭ ދަމަކ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

ދޫދެކޭ

އާއެކޭ

ދޫދެކޭ

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

އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަދް ބޭދުދްވާ ސަބަބު؟
...........................................................................................................................................................................
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ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

މި ފޯމުގައި އަޅުގަދޑު ދީފައިއެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ތަކެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިދުމަކީ ކުފެއްކަމާއި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެދް ވަޒީފާ
ލިބިފައި ހުއްޓަސް އެފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަދަފް އެދގުމާއެކު ވަޒީފާއިދް ވަކިކުރެވޭކަދް އަޅުގަދޑު ދެދެހުރީމެވެ.
ދަދް. ...................................................:ސޮއި .............................................:ތާރީޚް..................................................:

މި ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް
ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ (ފޯމުގައި ތަތްކޮފްފައި)
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮފްފައިވާ ކޮޕީ (ޖީސީއީ އޯޑިދަރީ ލެވެލްކ އެސްއެސްސީކ ޖީސީއީ އެޑްވާދްސްޑް ލެވެލް އަދި
އެޗްއެސްސީގެ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްކޮފް ދުވަތަ އެޓެސްޓު ކުރާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ .ކޯސް ފުރިހަމަކޮފް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިދުވާދަމަ ،ކޯސް
ދިދްމިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ،އެ ކޯހުގެ ލެވެލް އަދްގައިދޭ ލިޔުދް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ).
ހަދާފައިވާ އެހެދިހެދް ތަމްރީދްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
އެއްވެސް ތަދެއްގައި މަސައްކަތްކޮފް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާދަމަ މުއްދަތު އެދގޭގޮތަފް އެތަދަކުދް ދޫކޮފްފައިވާ ލިޔުދް.
ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަދަވަރު (ސީވީ)

އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ ބޭދުމަފް
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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