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 ދޫފަހި ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ވ. ފެލިދޫ

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު ބޭނުންކުރާ އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދޫފަހި ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ކުންފުނި: މުސާރަ:

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރ: މަހަކު ކުރެވޭ ޚަރަދު:

 ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހެއްނަމަ ޖާމިނުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

A       :ްއައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރ: ދާއިމީ އެޑްރެސ 

 ގަންނަ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ގަންނަ މުދަލުގެ ނަން: މުދާ ލިބޭ އަގު)ޖީއެސްޓީއާއެކު(:

 ފުރިހަމަ ނަން )އައި.ޑީ ކާޑުގައިވާގޮތަށް(: މޯބައިލް ނަންބަރ: ވައިބަރ ނަންބަރ:

       A ދާއިމީ އެޑްރެސް: އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރ:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރ: މޯބައިލް ނަންބަރ:

 މުދާ ގަންނަ ތަނުގެ ނަން: މުދާ ގަންނަ ބޭނުން: ވޮރެންޓީ ޕީރިއެޑް)ވޮރެންޓީ ދީފައިވާ މުދަލެއްނަމަ(:

 ފުރިހަމަ ނަން )އައި.ޑީ ކާޑުގައިވާގޮތަށް(: މުދަލާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(: މޯބައިލް ނަންބަރ:

 ފުރިހަމަ ނަން )ައއި.ޑީ ކާުޑގަިއާވގޮތަށް(:

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/ކުންފުނި: މުސާރަ: މަހަކު ކުރެވޭ ޚަރަދު:

 ސްކީމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:....................................

  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ރަށުކައުންސިލަށް  އޮފީސް ބޭނުމަށް 

 ފޯމް ބަލައިގަން ފަރާތް   

 ފޯމް ލިބުނު ތާރީޚް   

 ސޮއި   

 މި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި 

 *އެދޭ ފަރާތުގެ އަ.އި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީއާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުން.

 *ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހެއްނަމަ ޖާމިނުވާ ފަރާތުގެ އަ.އި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީއާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަމުގެ ލިޔުން.

 *ގަންނަ މުދަލުގެ ޞައްޙަ ކޯޓޭޝަނެއްގެ އަސްލު 

 މުހިއްމު މައުލޫމާތު 

  ްކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު ޞައްޙަ ސާފު ކޯޓޭޝަނެއް ހުށަހެޅުނ 

  ުރ 0111ރ އަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނެއް ނުވާނެ. އަދި 00111ގަންނަ މުދަލުގެ އަގ
 އަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެ. 

  .ްމުދާ ނެގޭނީ ޖީ އެސް ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފިހާރަތަކުނ 

 .ްވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާމީހަކު ޖާމިނުވުނ 

  ްޖާމިނުވާ ފަރާތަކީ މި ސްކީމުން މުދާ ގަނެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތަކަށ
 ވުން.

   ްއަހަރު ފުރިފައިވާ ފެލިދެ އަތޮޅު ރައްވެއްސެއްކަމުގައިވުން. 01ޢުމުރުނ 

  ީފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނީ މީލާދ
 އެއް އަހަރު.

  ޭމުއްދަތަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް މި ސްކީމުން ތަކެތި ލިބުން ހުރަސް އެޅ 

 6711700ފެކްސް ނަންބަރ:  Website: www.vaav.gov.mv   Email: adu@vaav.gov.mv   6711012ފޯނު ނަންބަރ:

ނޯޓް: ވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާފަރާތުގެ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި ވަޒީފާގައި 

 3ވީ މުއްދަތާއި އަސާސީ މުސާރައާއި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 

 މަސް ދުވަސް ނުވާ ލިޔުންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 



  .ެސްކީމަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ އަ.އި.ޑީ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ހުށަަހޅަްނވާެނެއވ 

  .ެވަޒީފާ ައދާނުުކރާ މީހެްއނަމަ ާޖމިުނވާ ފަރާތުގެ އަ.އި.ޑީ ކާުޑގެ ސާފު ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަްނވާެނއެވ 

 ަޔާންުކރަްނވާެނއެވެ. ބަ ވަޒީފާ ައދާކުރާަކމުގެ ލިޔުުމަގއި ވަޒީާފައދާ ކުރާފަރާުތގެ ނަާމއި ައއިޑީ ކާޑު ަނންބަާރއި ަވޒީފާަގއި ވީ ުމްއދަތާއި އަާސސީ މުާސރ 

  ާމަސް ުދވަސް ުނވާ ލިޔުންތައް ބަލަެއއް ނުގަެނވޭެނެއވެ.  3ވަޒީފާ ައދާކުރާަތނެްއަގއި ވަޒީފާ ައދާުކރާތ 

  ަކައި ށްޓަގަންނަ ުމދަލުގެ ަޞްއޙަ ކޯޓޭޝަނެްއގެ އަސްލު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ. ފެކުހުން ުނވަތަ ީއމެއިލުން ފޮުނވިައސް )މަަސއްކަްތ އަވަސްުކރުމ

 ވަގުީތގޮތުން( ބަލަިއގަެނވޭނެެއވެ. އެަކަމކު އެއްަބްސވުުމގައި ސޮއިުކރެޭވނީ ކޯޓޭޝަންގެ އަޞްލު ލިބުުމންނެވެ. 

  .ެކޯޓޭޝަން އޮންނަްނވާނީ ުމދަލަށް ެއދޭަފރާތުގެ ަނމުަގެއވ 

  ުރ އަށްުވރެ ކުޑަެވގެންުނވާެނއެވެ. 0111ރ އަށްވުރެ އިުތރުެވގެންެނއް ނުވާނެ. އަދި 00111ގަންނަ ުމދަލުގެ އަގު ޖީ. އެސް. ޓީ ާއއެކ 

  ީ01ވިއްކާ ުމދަލަށް ފަިއދާގެ ގޮުތގައި ިއތުުރކުރެވޭނ. % 

 .ެމުާދގަންނަ ފިާހރައިން ދޭ ޑިސްަކއުންާޓއި ހަދިޔާ ފަދަތަކެތި ިލބޭނީ އަޮތޅު ކަުއންސިލަށެވ 

   .ެމުދާ ނެޭގނީ ޖީ ެއސް ޓީ އަށް ރަިޖްސޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފިާހރަތަކުންެނވ 

  .ެޖާމިުނވާ ފަރާތަކީ މި ސްކީމުން ުމދާ ަގނެވޭނެ ފަރާްތތަކުގެ ަޝރުޠު ހަަމވާ ފަރާތަކަށް ވާްނވާެނއެވ 

   ްއަހަރު ުނވާ ކުދިންނަާށއި އަޮތޅުގެ ަރށްވެިހންނަށް ުނވާ ފަރާްތތަކަށް މި ސްކީްމގައި ަބިއވެިރއެއް ުނެވވޭެނއެވެ.  01ޢުމުރުނ 

  .ެފައިސާ ަދއްކާ ޚަލާޞްުކރެޭވނެ އެްނމެ ދިގު ުމްއދަތެްއެގގޮތުަގއި ހަަމޖެްއސޭނީ މީލާދީ ެއއް އަަހރެވ 

 ަުކގެ ތެޭރަގއި މި ޅުތައެްއބަްސވުާމެއއްގޮަތށް ފައިސާ ުނދައްާކ ފަރާތްތަކާމެދު މި ސްކީްމގެ ަޤވާޢިުދްނ އަތޮޅުކަުއންސިލުން ފިަޔވަޅު އަޅާެނެއެވ. މިފިޔަވ

 ސްކީްމގައި ަބިއވެރި ނުުކރުން ހިެމނެެއެވ. ޖާމިނުވާަފރާާތމެުދވެސް މި ފިަޔވަޅު ެއޅޭނެެއވެ. 

  .ެމަހުންަމހަށް ފައިސާ ުނަދއްކާ ފަރާތްތަުކގެ ޖޫިރމަނާ މަުހން މަހަށް ިއތުުރވަުމްނ ދާނެެއވ 

  ައާއި ގުޅުްއވުން އެެދެމވެ.  6711012އެްއވެސް އިތުރު މަޢުޫލމާތެއް ބޭނުން ަނމ 

  ެނަންބަރުްނ ވަިއބަރ ިއންެވސް ުމއާމަލާތުކުެރވޭެނެއވެ.  7929270މިކައުްނސިލުގ 

 

************************************************* 


