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ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ނަންބަރު:

މޯބައިލް :

އީމެއިލް:

އުފަން ތާރީޚް:

އުމުރު:

މީހަކާ އިނދެގެން

ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނީނދެ

ވަރިވެފައި

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

ބަލަންޖެހިފައިވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު

އޮފީސް:

ކުރިމަތިލައްވާ މަޤާމް:
ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް
އިދާރާއަކާއިއެކު ވަކިމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑް
ނުކުރެވޭ

ކުރެވިފައި

ބޮންޑް ހަމަވާ ތާރީޚް

ކުރެވިފައިވާނަމަ ބޮންޑްކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު
ބޮންޑްކުރެވިފައިވާ ގޮތް
ސަރުކާރަށް  /ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް

ވަކިއޮފީހަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

 .2ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ސެޓްފިކެޓް ނަން

ސެޓްފިކެޓް ތާރީޚް

ޤައުމު
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 .3އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތައް
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު

މަޤާމް

މަޤާމް
ވަކިވި ސަބަބު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން

ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު

މަޤާމް
ވަކިވި ސަބަބު

 .4ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ
ކޮޕީތަކުގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފާމަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
މަތީގައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޓްރާސްކްރިޕްޓް
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯ ފާމަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު
ވަނަވަރު (ވަނަވަރުގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި އަދާކުރި ވަޒީފާތަށް
(މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކް ނުވަތަ ކްލެސިފިކޭޝަން) އެނގޭގޮތަށް ،އަދި އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތާއި އެ ވަޒީފާ ތަކުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އޮފީހުގެ ލިޔުން
މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަހަޅާ ފޯމް
ލީގަލް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ
 .5އިޤްރާރު
މަތީގައިއެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީގެން ވަޒީފާ ލިބުނަސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން ދެނެހުރީމެވެ.
ސޮއި:

ތާރީޚް:

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ،ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ވަޒީފާއަށް އެދޭމީހުންގެ ޢިޤްރާރު
ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ކުރިމަތިލި ވަޒީފާ:

އާއެކޭ ނަމަ √ ނޫނެކޭ ނަމަ ×

އާއެކެވެ.

ޖަހާށެވެ.

1

އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ،ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް.

2

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއްކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއް.

3

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންނާ ،އަހަރެންނާ ނަސަބުގެ ގޮތުން

ނޫނެކެވެ.

ނުވަތަ ،މުޞާހަރާގެ ގޮތުން (މަންމައާ ،ބައްޕައާ ،ކާފައާ ،މާމައާ ،ދަރިއަކާ ،އަންބަކާ ،ފިރިއަކާ ،ބޮޑުބޭބެއަކާ ،ބޮޑުދައިތައަކާ،
ޅިއަންފަހަރިންނާ ،ބަފާބެއާ ،މައިދައިތައާ ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާމީހަކާ ،އެއްބަނޑު މީހަކާ ،ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ ،ނުވަތަ މިއިން
މީހެއްގެ ދަރިއަކާ) ގުޅުންހުރި މީހެއް.
4

އަހަރެންނަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިއެއްގެ މަންމަ،
ބައްޕަ ،ދަރިއެއް ،އަންބެއް ،ފިރިއެއް ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު މީހެއް ،ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއް.

5
6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115
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(ޅ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރާ

މަޤާމެއްގައިހުރި މީހެއް.
7

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމަކުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ މީހެއް.

8

ޖުޑީޝަލް ސަ ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށްގެން ނުވަތަ ކޯހުން
ފެއިލުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއް.

9

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންނުކޮށް ދޫކުރުމުގެ
ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާމީހެއް.

10

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދާކުރާ މީހެއް.

11

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމަކަށް
ވާދަކުރަމުންދާ މީހެއް.
މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި އަޅުގަނޑަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފަހުން މިއިން އެއްވެސް

މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
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