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 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ބ. ތުޅާދޫ     
 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .1
 :މަގާުމގެ ނަންހ.  

 :މަގާުމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ށ.  

 :މަގާުމގެ ޭރންކުނ.   އަާސސީ މުާސރަ:ރ.  

 އޮފީސް:ބ.   ސެކްޝަން:ޅ.  
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްެރސް: 

 ނ. ދިރިުއޅޭ ެއޑްެރސް: 

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

 ތާީރޚު: ޅ. އުފަން  ކ. ޖިންސް: 

ަބއިެވރިެވ، ވަޒީާފއިން ވަކިކުެރވިފަިއވާަނަމ،  ސަރުާކރުގެ ަމްސއޫލިއްޔަާތއި މަަސއްކަތްތަކުން ީވއްލުުމގެ ޕްޮރގްާރމުަގއިއ.  

 ވަކިކޮށްފަިއވާ ތާީރޚް:             

 ވ. އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 މ. ފޭސް ބުކް ައއިޑީ )އިްޚތިޔާރީ(: 

 ފ. ޓްވިޓާ އައިޑީ )ިއޚްތިޔާރީ(: 
 

 ލީމީ ފެންވަރު އު ތަ  .3
 ގެ ނަީތޖާ އޯޑިަނރީ ލެވެލް ައދި ެއސްެއްސސީޖީީސއީ   ގެ ނަީތޖާ ޖީީސއީ އެްޑވާްނސްޑް ލެވެލް ައދި އެްޗއެްސސީ

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު  މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު 

      

      

      

      

      

      

      
 

 މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު  .4

 ކޯހުގެ ނަން  ކޯހުގެ ފެންަވރު  ފެށި ތާރީޚު  ނިމުނު ތާީރޚު  ަގއުމު  ކޯސް ހެދި ަމރުކަުޒގެ ނަން /
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 ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު  .5

 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމގެ ނަން  ތަމްރީނު ހިްނގި ަމރުކަޒު / ަގއުމު  މުްއދަތު  ބަިއވެިރވި އަަހރު 

    

    

    

    

    

    
 

 ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި  .6
 ަވޒީފާ  އަދާުކރަމުްނދާ ުނވަތަ ައދާކުރި ތަނުގެ ނަން  ައދާކުަރމުްނދާ ނުވަތަ އަދާުކރި ވަޒީފާ މުްއދަތު  މުާސރަ  ބު ވަކިވި ަސބަ 

     

     

     
 

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

     

     
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު  .8

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ނަންބަުރަގއި ވަނަ 4 ގެ( ހ) މާއްާދގެ  ވަނަ 41 ޤާނޫުނގެ ަސރިވސްގެ ސިވިލް. ަމއުލޫމާެތވެ ތެދު ،މައުޫލމާތަކީ ދީަފއިވާ ައޅުަގނޑު ފޯމުަގއި މި
ނޑަެއޅިފަިއވާ ޙަްއދެއް ލާްމދީުނގައިިއސް ތެރޭަގއި ުދވަުހގެ އަހަރު 5 ވޭތުެވދިޔަ ގޮތުެގމަތިން  އަދި ހީލަތްހެުދން މަކަާރއި ،ޓެކުން ،ވައްކަން  ުނވަތަ ކުށެއް ކަ
 ތެރޭަގއި  ުމއްަދތުގެ މި މައްޗަށް އަޅުަގނުޑގެ އަދި . ުނވެެއވެ ކޮށްފައެއް ހުކުެމއް އެްއވެސް ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ މައްޗަށް ައޅުަގނުޑގެ ކޮށްގެން ކުށެއް ބޮޑު ޚިޔާނާތްަފދަ

 މައްޗަށް ަމއުލޫމާުތގެ ޯފމުަގއިވާ  މި ކުރުާމއެކު ބާތިލު ފޯމު މި ،ސާބިުތެވއްޖެަނމަ ކަަމށް ތެުދނޫން މައުލޫާމތު ފޯުމގަިއވާ މި. ނެެތވެ ހުކުެމއް ކުަރމުންދާ  ތަންފީޒު
 ކަމާބެހޭ  ެއޅުމަށް  ފިަޔަވޅު ައޅަންޖެހޭ ޤާޫނނީގޮތުން ގެންގުޅި  ަމއްސަަލއާ ދީފަިއވާ މަޢުޫލމާތު  ޮދގު އަދި. ާބޠިލުކުރެވޭެނއެވެ ނިންުމންެވސް ިނންމާަފއިވާ ،ބުަރވެ

 .ފޮނުޭވނެެއވެ ފަރާތަށް

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ދިެވހި ރައްިޔެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާުޑގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ .1

 ކޮޕީ  ަތއުލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ އެކްރެޑިޓް ކުެރވިފަިއވާ .2
 އިޢުލާނުަގއި ހުށަެހޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ލިޔެކިޔުން .3

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:
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 މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ބ. ތުޅާދޫ     

 

 ޅާ ިލޔުންތައް ލިބުނުަކން ހަހުށަ އެދިސިވިލް ސަރވިސްގެ ަވޒީފާއަށް 
 ފޯމު ކަށަވަރުކުރާ 

ށަހަޅާ ލިޔުންތަްއ، ވަޒީފާއަށް ގެ ގާބިލްކަން ސާބިތުޮކށް ދިނުމަށް ހުލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމާއި ަތޖުރިބާމިއީ ސިވި
މުގައި ފޯމުގައިވާ ލިޔުންތައް ލިބުުނކަން ވައަތްފަރާތުގައިވާ ކޮލަފޯމެވެ. މި  ކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކައި ފުރަންޖެހޭ އެދޭ ފޯމާއެކު ލިބުނުކަން

 އެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ކޮޕީއެއް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ފޯމުގެފާހަގަކުރައްވައި، 
 

ލިބުނުކަން/
 ނޫންކަން 

() ()  ްސެޓްފިކެޓް/ލިޔުމުގެ ނަނ # 

ލިބުނުކަން/
 ނޫންކަން 

() ()  ްސެޓްފިކެޓް/ލިޔުމުގެ ނަނ # 

  10   1 

  11   2 

  12   3 

  13   4 

  14   5 

  15   6 

  16   7 

  17   8 

  18   9 
 

 ތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތައް ހުށަހެޅި ފަރާ 

އިާދރާއަްށ  ތިޔަމަީތގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންތައް އިޢުލާނާ ގުިޅގެން  ……………………………………………އިދާާރގެ ނަްނބަރު  ތިޔަ
 އިފީެމވެ.ހުށަހަޅަ 

 :ފަރާުތގެ ނަން ހުށަެހޅިލިޔުންތައް   އައި.ޑީ.ކާޑް ނަްނަބރު: 

 ސޮއި:  :ތާރީޚް 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

މަތީަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންތައް މި ިއދާާރއަށް އިޢުލާނާ ުގޅިެގން ……………………………………………… މި އިާދރާގެ ަނންަބރު 
 ލިބިފަިއވެެއވެ.

 :ލިޔުންތައް ބަަލއިގަތް ފަާރތުގެ ނަން   :މަާޤމު 

 ސޮއި:  :ޚްތާރީ 
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