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އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީސް

Information Commissioner’s Office

Male’, Republic of Maldives

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓ
ފޮ ޯ

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ

 -1ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ
ށ -ޖިންސ:

ހ -ފރިހަމަ ނަން:
ނ -ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ރ -މިހާރ އޅޭ އެޑްރެސް:

ބ -އފަންވީ މީލާދީ ތާރީޚ:

ޅ -ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ނަންބަރ:

ކ -އެންމެ ފަހން އޅނ އެޑްރެސް : :
ވ -ފޯނ ނަންބަރ:

އ

ފ

މބައިލް
ޯ

އ -އެދޭ ވަޒީފާ:
ގެ

 -2ތަޢލީމީ ފެންވަރ
ހ -ޘާނަވީ ތަޢލީމ (އޯ.ލެވެލް އަދި އޭ.ލެވެލް)
(ލިބިފައިވާ ފާސްތައް ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ).

ކިޔެވި މަދަރސާ /މަރކަޒގެ ނަން

1

ކިޔެވން ފެށި ތާރީޚ

ކިޔެވން ނިމނ ތާރީޚ

އޯ.ލެވެލް  /އޭ.ލެވެލް

ށ -މަތީ ތަޢލީމ  /އެހެނިހެން ތަމްރީނ
އ
ކށްފައިވާ ތަޢލީމާ ި
ނދަށް ކިޔަވައިދޭ މަރކަޒ ފަދަ ތަންތަނން ޙާޞިލ ޮ
ކލް ކޮލެޖް ،ސަ ަ
(މިބައިގައި ލިޔާނީ ޔނިވަރސިޓީ [މަތީ ތަޢލީމދޭ ކޮލެޖް] ޓެކްނި ަ
މކޮށްފައިވާ ތަމްރީނތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ .ލިބިފައިވާ ފާސްތަކގެ /
ތަމްރީނދޭ މަރކަޒތަކން ލިބިފައިވާ ތަމްރީނތަކެވެ .މީގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ފރިހަ ަ
ސަނަދތަކގެ ކޮޕީ މި ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންވާނެއެވެ).

ކޯހގެ ފެންވަރ/

ކޯހގެ ނަން

ފެށި ތާރީޚ

ލިބިފައިވާ ފާސް

ނިމނ ތާރީޚ

ކޯސް ހެދި މަރކަޒގެ ނަން/ޤައމ

 -3ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢލޫމާތ
ހ -މިހާރ އަދާކރާ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢލޫމާތ
(ސަރކާރ  /އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކރާ ދާއިމީ ވަޒީފާއާއި ވަގތީ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތ މިބައިގައި ލިޔަންވާނެއެވެ).

ވަޒީފާ އަދާކރާ ތަނގެ ނަން

2

މަގާމ

މަގާމ ލިބނ
ތާރީޚ

މސާރަ

ކރާ މަސައްކަތް

ށ -ކރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތ
(މީގެކރިން އަދާކޮށްފައިވާ ހރިހާ ވަޒީފާއެއް މިބައިގައި ލިޔަންވާނެއެވެ .މިބައި ފރިހަމަކރާނީ އެންމެފަހން އަދާކރި ވަޒީފާ  /ވަޒީފާތަކގެ ތަރތީބންނެވެ).

ވަޒީފާ އަދާކރި ތަނގެ ނަން

ވަޒީފާގައިވީ މއްދަތ

 – 4އިޖތިމާޢީ ހަރަކާތް

ހ -ލިބިފައިވާ ހނަރ:

އތައް:
ށ -ޝައޤވެރިކަން ހންނަ ކަންތަ ް

3

މަގާމ

މސާރަ

ކރި މަސައްކަތް

ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބ

ރ-

މ
ނ ަ
ރވާ ަ
ހރަކާތްތެ ި
އވާނަމަ ަ /
ފ ި
ރކާތްތެރިވެ ަ
ހ ަ
އގައި ަ
ޔއެ ް
ޢއް ާ
ވސް ޖަމް ި
އެއް ެ

ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތާ

ނަން

ގޅނ ތާރީޚ

ހައިސިއްޔަތ

ކރި މަސައްކަތް

މސާރަ

ވަކިވި ތާރީޚާއި ސަބަބ

 - 5އިޤރާރ

ވއްޖެ ނަމަ މި ފޯމ
އއް ދޮގކަން ސާބިތ ެ
ވސް ބަ ެ
އއް ެ
އވާ މަޢލޫމާތތަކަކީ ޞައްޙަ ތެދ މަޢްލޫމާތތަކެވެ .މިއިން ެ
ފއި ެ
ގ ނޑ ދީ ަ
މިފޯމގައި އަޅ ަ

-1

ރމެވެ.
ވނެކަން ދެނެހ ީ
ބާޠިލކރެ ޭ
ސޮއި:

ތާރީޚ:

މިފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
 .2ފޮޓޯ ނެގިތާ  4މަސްނވާ ޕާސްޕޯޓ ސައިޒގެ ފޮޓޯ އެއް (މި ފޯމގައި ތަތްކޮށްފައި)
 .3ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓްފިކެޓތަކގެ ފޮޓޯކޮޕީ (އޯ.ލެވެލް ،އޭ.ލެވެލް ،އެސް.އެސް.ސީ ،.އެޗް.އެސް.އެސް.ސީ ،.އެފް.ސީ.އީ ،.ސީ.އޭ.އީ،.
ސީ.ޕީ.އީ ،.ޑިޕްލޯމާ ،ޑިގްރީ ،އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް)
 .4ލިބިފައިވާ ސަނަދތަކގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
 .5ވަނަވަރ.
 .6ކށގެ ރެކޯޑ ސާފކރި ލިޔންތައް( .މި ފޯމ ފރިހަމަކރާނީ ވަޒީފާއަށް ހޮވނކަން އަންގައިފި ނަމަ އެވެ).

އޮފީހގެ ބޭނމަށް
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ފޯމ ނަންބަރ:



ފޯމ ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި :



ޙަވާލވި މވައްޒިފގެ ނަމާއި ސޮއި:

