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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އްދުންމަތީ ހަ  
    ދިވެހިރާއްޖެ  /ފޮނަދޫ         

  

 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .1
 :މަގާުމގެ ނަންހ.  

 :މަގާުމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ށ.  

 :މަގާުމގެ ޭރންކުނ.   އަާސސީ މުާސރަ:ރ.  

 އޮފީސް:ބ.   ސެކްޝަން:ޅ.  

 

 ގެ މައުލޫމާތު މީހާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 . ދާއިމީ އެޑްެރސް:ށ 

 ނ. ދިރިުއޅޭ ެއޑްެރސް: 

 ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ބ. ފޯނު ނަންަބރު: 

 ތާީރޚު: ޅ. އުފަން  ކ. ޖިންސް: 

ިއވާަނަމ، ސަރުާކރުގެ ަމްސއޫލިއްޔަާތއި މަަސއްކަތްތަކުން ީވއްލުުމގެ ޕްޮރގްާރމުަގއި ަބއިެވރިެވ، ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރވިފައ.  

 :             ީރޚުވަކިކޮށްފަިއވާ ތާ

 ވ. އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 މ. ފޭސް ބުކް ައއިޑީ )އިްޚތިޔާރީ(: 

 ފ. ޓްވިޓާ އައިޑީ )ިއޚްތިޔާރީ(: 

 

 ލީމީ ފެންވަރު އުތަ  .3
 ގެ ނަީތޖާ ޖީީސއީ އޯޑިަނރީ ލެވެލް ައދި ެއސްެއްސސީ  ގެ ނަީތޖާ ޖީީސއީ އެްޑވާްނސްޑް ލެވެލް ައދި އެްޗއެްސސީ

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު  މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު 
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 މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު  .4

 ކޯހުގެ ނަން  ކޯހުގެ ފެންަވރު  ފެށި ތާރީޚު  ނިމުނު ތާީރޚު  ަގއުމު  ކޯސް ހެދި ަމރުކަުޒގެ ނަން /

     

     

     

     

 

 އެހެނިހެން ތަމްރީނު  ލިބިފައިވާ  .5

 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމގެ ނަން  ތަމްރީނު ހިްނގި ަމރުކަޒު / ަގއުމު  މުްއދަތު  ބަިއވެިރވި އަަހރު 

    

    

    

    
 

 ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި  .6
 ަވޒީފާ  އަދާުކރަމުްނދާ ުނވަތަ ައދާކުރި ތަނުގެ ނަން  ރިައދާކުަރމުްނދާ ނުވަތަ އަދާކު  ވަޒީފާ މުްއދަތު  މުާސރަ  ވަކިވި ަސަބބު 

     

     

     
 

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލޫމާތު  .7
 ބޮންޑު ކުެރވުނު ަސބަބު  ބޮންުޑގެ ުމއްދަތު  ފެށުނު ތާރީޚު  ނިމޭނެ ތާީރޚު  މިހާރު ކަްނއޮތްޮގތް 

     

     
 

 ގެ އިގުރާރު މީހާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  .8

 ަނންބަުރަގއި ވަނަ 4 ގެ( ހ) ާމްއދާގެ ވަނަ 41 ާޤނޫުނގެ ަސރވިްސގެ ސިވިލްިދވެހި . ަމއުލޫމާެތވެ ތެދު މަުއލޫމާތަކީ ދީަފއިވާ އަުޅގަނޑު ފޯުމގައި މި
 މަކަރާއި  ،ޓެކުން ،ވައްކަން  ވަތަނު ކުށެއް ކަނޑަެއޅިަފިއވާ ަޙއްެދއް ިއސްލާމްީދނުަގއި ތެރޭަގއި ދުވަުހގެ އަހަރު 5 ވޭުތެވިދޔަ ގޮުތެގމަތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 މި  ަމއްޗަށް ައޅުަގނޑުގެ އަދި. ުނވެެއވެ ކޮށްފައެއް ހުކުމެއް އެއްެވސް ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ަމއްޗަށް އަުޅގަނޑުގެ ކޮށްގެން ކުށެއް ބޮޑު ފަދަ ޚިޔާނާތް ައދި ހީލަތްހެދުން
 ފޯމުަގއިވާ  މި ކުރުާމއެކު ބާތިލު ފޯމު މި ،ާސބިުތވެްއެޖނަމަ ކަމަށް ތެުދނޫން ަމއުލޫމާތު ިއވާފޯުމގަ މި. ނެެތވެ ހުކުމެއް ކުަރމުްނދާ ތަންފީޒު ެތރޭަގއި މުްއދަތުގެ

 ފިޔަވަޅު  ައޅަންޖެހޭ ާޤނޫީނގޮތުން ގުިޅގެން ަމއްަސލައާ ދީަފއިވާ މަޢުޫލމާތު ދޮގު އަދި. ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ ެވސް ނިްނމުން ނިންމާަފއިވާ ،ުބރަވެ  ަމއްޗަށް މައުލޫާމތުގެ
 .ފޮުނވޭނެެއވެ ފަރާތަށް ކަމާެބހޭ ށްއެުޅމަ

 ގެ ސޮިއ:މީހާ ވަޒީާފއަށް ެއދޭ   ތާރީޚު: 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 ގެ ިދވެހި ރަްއޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީމީހާ ވަޒީާފއަށް ެއދޭ  .1

 ކޮޕީ  ަތއުލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ އެކްރެޑިޓް ކުެރވިފަިއވާ .2
  ހުށަެހޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ލިޔެކިޔުންއިޢުލާނުަގއި .3

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 
 ގެ ނަން:މީހާ ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ޮސއި:ފޯމު ބަލަިއގަތް މީާހގެ 
 


