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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލކަމަށ ކުރިމަތިލުމަށ އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

 -1މަގާމަށ ކުރިމަތިލައވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ހ -ފުރިހަމަ ނަނ:

ށ -ޖިނސު:

ނ -ދާއިމީ އެޑރެސ:

ރ -މިހާރު އުޅޭ އެޑރެސ:

ބ -އުފަނވީ މީލާދީ ތާރީޚު:

ޅ -ދިވެހިރައޔިތެއކަނ އަނގައިދޭ ކާޑުގެ ނަނބަރު:

ކ -ޤައުމީ ނިސބަތ:
ވ -ފޯނު ނަނބަރު:

އ

ފ

އ-

އެނމެފަހުނ އުޅުނު އެޑރެސ:

މޯބައިލ

ގެ

 -2ތަޢުލީމީ ފެނވަރު
ހ -ސާނަވީ ތަޢުލީމު (އޯ.ލެވެލ އަދި އޭ.ލެވެލ)
(ލިބިފައިވާ ފާސތައ ހިމެނޭ ސެޓފިކެޓުގެ ކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ).

ކިޔެވި މަދަރުސާ/މަރުކަޒުގެ ނަނ

1

ފެށި ތާރީޚު

ނިމުނު ތާރީޚު

އޯ.ލެވެލ  /އޭ.ލެވެލ

ށ -މަތީ ތަޢުލީމު  /އެހެނިހެނ ތަމރީނު
ޢލީމާއި
(މިބައިގައި ލިޔާނީ ޔުނިވަރސިޓީ [މަތީތަޢލީމުދޭ ކޮލެޖ] ޓެކނިކަލ ކޮލެޖ ،ސަނަދަށ ކިޔަވައިދޭ މަރކަޒު ފަދަ ތަނތަނުނ ހާސިލުކޮށފައިވާ ތަ ު
މކޮށފައިވާ ތަމރީނުތައވެސ ހިމަނަނވާނެއެވެ .ލިބިފައިވާ ފާސތަކުގެ /
ރނުތަކެވެ .މީގެތެރޭގައި ރާއޖޭގައި ފުރިހަ ަ
ތަމރީނުދޭ މަރކަޒުތަކުނ ލިބިފައިވާ ތަމ ީ
ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަނވާނެއެވެ).

ކޯހުގެ ފެނވަރު/

ކޯހުގެ ނަނ

ފެށި ތާރީޚު

ލިބިފައިވާ ފާސ

ނިމުނު ތާރީޚު

ކޯސ ހެދި މަރކަޒުގެ ނަނ/ޤައުމު

 -3ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢލޫމާތު
ހ -މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
(ސަރުކާރު  /އަމިއލަ ތަނެއގައި އަދާކުރާ ދާއިމީ ވަޒީފާއާއި ވަގުތީ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތު މިބައިގައި ލިޔަނވާނެއެވެ).

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ ނަނ

2

މަގާމު

މަގާމު ލިބުނު
ތާރީޚު

މުސާރަ

ކުރާ މަސައކަތ

ށ -ކުރިނ އަދާކޮށފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢލޫމާތު
ރތީބުނނެވެ).
(މީގެކުރިނ އަދާކޮށފައިވާ ހުރިހާ ވަޒީފާއެއ މިބައިގައި ލިޔަނވާނެއެވެ .މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އެނމެފަހުނ އަދާކުރި ވަޒީފާ  /ވަޒީފާތަކުގެ ތަ ު

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން

ވަޒީފާގައިވީ މުއްދަތު

 – 4އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތ

ހ-

ލިބިފައިވާ ހުނަރު:

ށ-

ޝައުޤުވެރިކަނ ހުނނަ ކަނތައތައ:

3

މަގާމު

މުސާރަ

ކުރި މަސައްކަތް

ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު

ރ-

އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާނަމަ  /ހަރަކާތްތެރިވާނަމަ

ހަރަކާތތެރިވާ ޖަމޢިއޔާގެ

ޖަމޢިއޔާގެ ހަރަކާތާ

ނަނ

ގުޅުނު ތާރީޚު

ހައިސިއޔަތު

ކުރި މަސައކަތ

މުސާރަ

ވަކިވި ތާރީޚާއި ސަބަބު

 - 5އިޤުރާރު

-1

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލކަމަށ ކުރިމަތިލުމުގެ ގޮތުނ މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިއެވާ މަޢލޫމާތުތަކަކީ
ތެދު މަޢލޫމާތުތަކެވެ.
ސޮއި:

ތާރީޚު:

މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތި:
 .1އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލގެ މަގާމަށ ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤރާރު.
 .2ދިވެހި ރައޔިތެއކަނ އަނގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
 .3ފޮޓޯ ނެގިތާ  4މަސނުވާ ޕާސޕޯޓު ސައިޒުގެ  2ފޮޓޯ ( 1ފޮޓޯ މި ފޯމުގައި ތަތކޮށފައި)
 .4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓފިކެޓުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ (އޯ.ލެވެލ ،އޭ.ލެވެލ ،އެސ.އެސ.ސީ ،.އެޗ.އެސ.އެސ.ސީ ،.އެފ.ސީ.އީ ،.ސީ.އޭ.އީ،.
ސީ.ޕީ.އީ ،.ޑިޕލޯމާ ،ޑިގރީ ،އެކިއެކި ޓރޭނިނގ ކޯސ)
 .5ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
 .6ވަނަވަރު.
 .7ފުރިހަމަކޮށފައިވާ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ފޯމ.
 .8ސިޔާސީ ޕާޓީއެއގައި ރަޖިސޓަރީ ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށ އިލެކޝަނސ ކޮމިޝަނުނ ސާފުކުރަނޖެހޭ ފޯމު

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށ
 ފޯމު ނަނބަރު:4

