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 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
  މާލެ، ދިވެހިރާއް ޖެ 

 
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ކޮންޓްރެކްޓް 
 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .1
 :މަގާުމގެ ނަންހ.  

 އަސާސީ ުމާސރަ:. ށ  އެލަވަްނސް:. ނ 

 :ސެކްޝަން. ރ  ބ.ިއއުލާން ނަންަބރު: 
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްެރސް: 

 ނ. ދިރިުއޅޭ ެއޑްެރސް: 

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

 ތާީރޚު: ޅ. އުފަން  ކ. ޖިންސް: 

 އީެމއިލް އެްޑރެސް:ވ.  

 ފެންވަރު  ތައުލީމީ  .3

 ޖީީސއީ އޯޑިަނރީ ލެވެލް ައދި ެއސްެއްސސީގެ ނަީތޖާ   ޖީީސއީ އެްޑވާްނސްޑް ލެވެލް ައދި އެްޗއެްސސީގެ ނަީތޖާ 

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު  މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 )ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ެސޓްފިކެޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ަބއިަގއި ުފރިހަމަުކރަްއވާ!(ތައުލީމު  .4

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

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

އެޭދ އަށް ވަޒީފާ 
 ފަރާތުެގ ޕާސްޕޯުޓ ފޮޓޯ 
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 )ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ތަމްީރނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މަޢުޫލމާުތ މި ބަިއގައި ފުިރހަމަުކރަްއވާ!(ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން  .5

ތަމްރީނު ހިްނގި  މުްއދަތު  ބަިއވެިރވި އަަހރު 
 މަރުކަޒު/ ގަުއމު 

 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމގެ ނަން 

    

    

    

    

    

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު  .7

 ކުށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނުގައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  އަހަރު  5 ވޭތުވެދިޔަ. މައުލޫމާތެވެ ތެދު ،މައުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ  އަޅުގަނޑު  ފޯމުގައި  މި
 ކޮށްފައެއް ހުކުމެއް ވެސްއެއް ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުގެ ކޮށްގެން ކުށެއް ބޮޑު ޚިޔާނާތްފަދަ އަދި ހީލަތްހެދުން މަކަރާއި ،ޓެކުން ،ވައްކަން ނުވަތަ

 ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކަމަށް  ތެދުނޫން  މައުލޫމާތު ފޯމުގައިވާ  މި. ނެތެވެ ހުކުމެއް ކުރަމުންދާ ތަންފީޒު  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ  މި މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުގެ އަދި . ނުވެއެވެ
 ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު އަދި. ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުންވެސް ނިންމާފައިވާ ،ބުރަވެ މައްޗަށް މައުލޫމާތުގެ ފޯމުގައިވާ މި ކުރުމާއެކު ބާތިލު ފޯމު މި

 .ފޮނުވޭނެއެވެ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ  އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުޅިގެން  މައްސަލައާ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 
 ( ފޯާމެއކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާަހގަ ކުރޭ.)ތިރީަގިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން  ލިޔުންތައް: ޅަންޖެހޭ ހުށަހަ  ފޯމާއެކު  .8

 

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(  .1 ☐
 )ލިޔުންތައް ކިޔަން އިނގޭނެ ގޮތަށް ސާފުކޮށް( ކާުޑގެ ކޮޕީމުްއަދތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ   .2 ☐
  ޚާސިލްކުަރްއވާފަިއވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަސްލާ ެއއްގޮތްަކުމގެ ތަްއގަނޑު ަޖހާފައި  .3 ☐

 ކުރުުމއްދަުތގެ ތަްމރީނު ސެޓްފިކެޓްތައް   .4 ☐

 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތއް   .5 ☐
 

 އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ  .6

 އަދާުކރަމުްނދާ ުނވަތަ ައދާކުރި ަވޒީފާ  ވަޒީފާ ައދާކުަރމުްނދާ ނުވަތަ އަދާުކރި ތަނުގެ ނަން  މުްއދަތު  މުާސރަ  ވަކިވި ަސަބބު 
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 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާުމ: 

 އިޢުލާނު ނަންަބރު: 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 

 


