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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމު ފުރާފަރާތުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
ނެގިފަހުން  3މަސް

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

ނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

ހރިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.
 .2މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހަމަޔަށް ު

 .3މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތަކާއި ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފޯމުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ތ
 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
އެދޭ މަޤާމުގެ ނަން:
އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ތާރީޚް:
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:

ޖިންސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

ފިރިހެން

އަންހެން

އީމެއިލް:
އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި އަންގާނެ ފަރާތުގެ
.2

ނަމާއި އެޑްރެސް:
ހުރިގާތްކަން:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ

ގްރޭޑް

ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
އަހަރު

މާއްދާ

ގްރޭޑް

އަހަރު
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މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު
ކޯހުގެ ފެންވަރު

ކޯހުގެ ނަން

ފެށި ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން  /ގައުމު

ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
ތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު ގައުމު

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

މުއްދަތު

ބައިވެރިވި އަހަރު

 .3އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން

އަދާކުރި ވަޒީފާ

މުއްދަތު

ވަކިވި ސަބަބު

 .4އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު
މިހާރު އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދޭތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އާޢިލީގޮތުން ގާތްމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރޭތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،އެމުވައްޒަފެއްގެ ނަން:

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

..............................................................................................................................
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ޞިއްޙީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރޭތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

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

ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ރާއްޖޭން/ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރެވިދާނެތަ؟
ނޫނެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

ކޯހަކަށް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ރާއްޖެއިން/ރާއްޖޭން ބޭރުން އެދިފައިވޭތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

ނޫނެކޭ

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؟
...........................................................................................................................................................................
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ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިއެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ތަކެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމާއި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ވަޒީފާ
ޒފާއިން ވަކިކުރެވޭކަން އަޅުގަނޑު ދެނެހުރީމެވެ.
ލިބިފައި ހުއްޓަސް އެފަދަ ކަމެއް ކޮމިޝަނަށް އެނގުމާއެކު ވަ ީ
ނަން. ...................................................:ސޮއި .............................................:ތާރީޚް..................................................:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ )ފޯމުގައި ތަތްކޮށްފައި(
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓުކުރެވިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ )ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް ،އެސްއެސްސީ،

ޗއެސްސީގެ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްކޮށް ނުވަތަ އެޓެސްޓު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ(.
ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެ ް
އވާ(
ހަދާފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީންތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ )އެޓެސްޓުކޮށްފަ ި
އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ސީވީ(

ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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