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 ގެ ދެވަނަ ބުރު   2022ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު  

 ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް 

   އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ   .1

 : )އައިޑީ ކާޑުަގއި ާވޮގތަށް(ފުރިހަމަ ނަން  1.1

 : )އައިޑީ ކާޑުަގއި ާވޮގތަށް(ދާިއމީ ެއޑްރެސް  1.2

 ކުރިމަތިލާ މަޤާމް:   1.3

 މިހާރު ދިރިުއޅޭ ެއޑްރެސް  1.4

 ގޭގެ ނަން: 

 ެއޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު: ފަންގިފިލާ ައދި 

 ައވަށް ައދި މަގު: 

 ސިޓީ/އަތޮޅު ައދި ރަށް: 

 އުފަން ތާރީްޚ: ައހަރު: ..........  / މަސް: ..........  / ދުވަސް: .............   1.5

 ދިވެހިރައްޔިތެްއކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  1.6

 ހުްއދަ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް: ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުްއދަިއގެ ނަންބަރު ައދި  1.7

 ކުރިން ކިޔާފައިވާ ނަން:  ، ނަމަށް ބަދަލެްއ ގެނެސްފައިވާނަމަ 1.8

 ދާިއމީ ެއޑްރެހަށް ބަދަލެްއ ައިއސްފަިއވާނަމަ، ކުރީގެ ދާިއމީ ެއޑްރެސް ނުވަތަ ެއޑްރެސްތަްއ:  1.9

 :ލިޔެކިޔުންތަކާިއ ެއންގުންތްައ ފޮނުވަންވީ ރަސްމީ ެއޑްރެސްދިވެހިރާްއޖޭގެ ބާ ކަުއންސިލުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ  .2

 

 ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބާ ކަުއންސިލުން ީއމެިއލުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ެއންގުންތަްއ ފޮނުވަންވީ ީއމެިއލް ެއޑްރެސް:  .3



 

 

 .............................................................   -2.............................................................  -1ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތަްއ:    .4

ކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާްއވާ ިއންތިޚާބަށް  ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބާ ކަުއންސިލުގެ އެގްޒެ   ، ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ  2022ޖުލައި    2

ހުރިހާ ތަކެއްޗަ މަުއލޫމާތާިއ މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ައޅުގަނޑުގެ ނަން ހުށަހަޅަމެވެ. ައދި މި ފޯމުގައިވާ  ެއދި  ކީ ޞަްއަޙ ތަކެތި ކަމަށް  ކުރިމަތިލުމަށް 

 ......................... އިގުރާރުވަމެވެ. ައޅުގަނޑު ......................................... 

 

 ސޮިއ:

 ނަން:  ............................................................. 

 2022 ޖޫން ތާރީްޚ:     

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން: 

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުވަްއޒަފުގެ ނަން:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަްއޒަފުގެ ނަން: 

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުވަްއޒަފުގެ މަޤާމު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަްއޒަފުގެ މަޤާމު: 

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުވަްއޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަްއޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޗެކުކުރި މުވަްއޒަފުގެ ސޮއި: ފޯމު  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަްއޒަފުގެ ސޮިއ: 

 ފޯމު ޗެކުކުރި ތާރީާޚިއ ގަޑި:  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީާޚއި ގަޑި: 

   ނީ ބާ ކައުންސިލަށެވެ. ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  •

 

 

 

 

 



 

  2022ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު 

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތީގެ ޗެކް ލިސްޓު 

ބާ  
 ކައުންސިލް 

 ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  ކެންޑިޑޭޓު 
 ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

# 

އެދި ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވާ އެޕްލިޭކޝަން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް މެންބަުރަކމަށް ުކިރމަތިލުމަށް  
 ފޯމު 

 

1 

 2 ުކރިމަތިލާމީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ާކޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ އިންތިޚާބަށް   

 3 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ުކުރމުގެ ހުއްދައިގެ ފޮޓޯޮކޕީ   

 4 އިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ބޭނުންުކރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ   

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ަކެރްކޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފުރިހަމަޮކށްފައިވާ ދަރަންޏާއި،    
 ުކށުގެ ެރޯކޑް ސާފުުކިރ ފޯމު 

5 

 7 އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލާ މީހާގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ުކާރ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ޝީޓު      

ުކިރމަތިލާމީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ކުލަ ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ )    ފޯމެޓުގައި(( ސޮފްޓް    JPEGސީޑީ )އިންތިޚާބަށް 
 ޮކޕީއެއް(  

8 

  
 9 )ފަސްހާސް ުރފިޔާ(  -/5,000އިދާީރ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 

 ޗެކު ކުރި މުވައްޒަފު: 

 2022  ޖޫންތާރީޚު:        ސޮއި: .......................................................  ނަން:  

  

 

 


