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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމު ފުރާފަރާތުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

ނެގިފަހުން  3މަސް

.1

މންނެވެ.
އގެ ގަލަ ު
ނވަތަ ނޫކުލަ ި
ގގޮތަށް ކަޅު ު
ކރާނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނ ޭ
ފޯމު ފުރިހަމަ ު

ނުވާ ޕާސްޕޯޓް

.2

އވެ.
ވނެ ެ
ރތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކްކުރަން ާ
މއް ހަމަޔަށް ހު ި
ނޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔު ެ
ހޅަ ް
މި ފޯމާއެކު ހުށަ ަ

ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

.3

ނއެވެ.
ރވޭ ެ
ތއް ބާޠިލްކު ެ
ށނާޅާ ފޯމު ަ
ނޖެހޭ ލިޔުންތައް ހު ަ
ހށަހަޅަ ް
ފމުތަކާއިު ،
ހމަ ނުވާ ޯ
މަޢުލޫމާތު ފުރި ަ

 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެދޭ މަޤާމުގެ ނަން:
ތާރީޚް:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:

ޖިންސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

A
ފިރިހެން

އަންހެން

އީމެއިލް:
އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި އަންގާނެ

ނަމާއި އެޑްރެސް:

ފަރާތުގެ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

.2

ހުރިގާތްކަން:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ
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ގްރޭޑް

އަހަރު

ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ
މާއްދާ

ގްރޭޑް
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އަހަރު

Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު
ކޯހުގެ ނަން

ކޯހުގެ ފެންވަަަރު

ފެށި ތާރީޚް

ނިމުނު ތާރީޚް

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން  /ގައުމު

ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
ތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު ގައުމު

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

މުއްދަތު

ބައިވެރިވި އަހަރު

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އަދާކުރި ވަޒީފާ

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން

ވަޒީފާ ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ވަކިވި ސަބަބު

 .3އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު
ކިޔައިވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ ދަރިވަރެއްތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،ކިޔަވަންދާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް:
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އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv

Elections Commission
PA Complex, 5th Floor, Malé
20307, Republic of Maldives

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާގޮތުގެ މަތިން އުޒުރުވެރިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތަށް ވަގުތު ދެވޭނެތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

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

މިހާރު އެއްވެސް ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދޭތަ؟
އާއެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

އާއެކޭ

އާއެކޭ ނަމަ ،އެމުވައްޒަފެއްގެ ނަން:

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

ޞިއްޙީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރޭތަ؟

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

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

އާއެކޭ

އާއެަެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

ނޫނެކޭ

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

ކޯހަކަށް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ރާއްޖެއިން/ރާއްޖޭން ބޭރުން އެދިފައިވޭތަަަ؟

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

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

ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަންތަ؟
އާއެަެކޭ ނަމަ ،އެޕާޓީއެއްގެ

ނޫނެކޭ

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

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އާޢިލީގޮތުން ގާތްމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރޭތަ؟

އާއެކޭ ނަމަ ،އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

ނޫނެކޭ

ނޫނެކޭ

އާއެކޭ

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

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު؟
.......................................................................................................................................................................

.4

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަޢުލޫމާތު

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓުފޯމުތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވާ ޔޫޒަރ އައިޑީތައް:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.5

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު

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

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ (ފޯމުގައި ތަތްކޮށްފައި)
ޕ (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
 .4ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮ ީ
-

ކޕީ ހުށަހަޅުމުގައި އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑަކީ
ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ޮ
އިޢުލާނު ކުރާ ތާރީޚަށްވުރެ ( 1އެކެއް) އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑެއް ކަމުގައިވުން.

-

ނ ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓާއި
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކު ް
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އެވެ ).ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،

-

ރާއްޖޭގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ހިންގާ

މަތީތަޢުލީމުދޭ

މަރުކަޒަކުން

ހިންގާ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ލބޭ ސެޓްފިކެޓު
ކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ި
ވތަ ޯ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތައް ނު ަ
ނ ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި
ފކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ް
ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލި ި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،
 .5މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން:
-

ވ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ލިޔުން ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށެ ެ

-

މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކީ އެއްމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި
އވެ.
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެ ެ

ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................
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