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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  

 ދިވެހިރާއްޖެ   މާލެ،          
 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުން ފުރިހަމަކުރާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު 
 )މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުންެނވެ.(  ފުރަތަމަބައި 
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 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ނ. ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

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

 ޅ. އުފަން ތާރީޚު:  ކ. ޖިންސް: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: އ. 
 

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ  -2
 
 

 ހ. މަގާމުގެ ނަން: 

 ށ. މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 

ރ. އަސާސީ  

 މުސާރަ:

 ނ. މަގާމުގެ ރޭންކު: 

 ބ. އޮފީސް:  ޅ. ސެކްޝަން: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:  -3
 ހ. އިބްތިދާއީ ތަޢުލީމު )ޕްރައިަމރީ( / ޘާނަވީ ތަޢުލީމް )އޯ. ލެެވލް އަދި އޭ. ލެވެލް( 

ކުރި ަމރުކަޒުން )އިބްިތދާއީ ތަޢުލީުމގެ މަޢުލޫމާތު ުފިރހަމަ ކުރާނީ ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ިލބިފަިއނުވާަނމަެއވެ. ލިބިފަިއވާ ފާސްތަާކއި ަތޢުލީމު ޙާސިލް
 ދީފަިއވާ "ސްކޫލް ލީވިްނގ ސެޓްފިކެޓް" ގެ ކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ.( 

 ކިޔެވި މަދަރުސާ/މަރުކަޒުގެ ނަން
 ފެށި 
 ތާރީޚް

ނިމުނު 
 ތާރީޚް

އެންމެ ފަހުން 
 އުޅުނު ގްރޭޑް 

 ކިޔެވި މާއްދާތަކާއި ލިބުނު ގްރޭޑް

 އޯ. ލެވެލް 
 ގްރޭޑް  މާއްދާ  ގްރޭޑް މާއްދާ     
    1  2  
    3  4  
    5  6  
    7  8  
    9  10  

 އޭ. ލެވެލް 
    1  2  
    3  4  
    5  6  

 
 ލީމް / އެހެނިހެން ތަމްރީނު ށ. މަތީ ތަޢު

ދޭ ަމރުކަޒުތަކުްނ )މިބަިއަގއި ލިޔާނީ ޔުިނވަރސިޓީ "މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ކޮލެޖް" ޓެކްނިކަލް ކޮލެޖް ަފދަ ތަންތަުނން ާޙޞިލުކޮށްފަިއވާ ތަޢުލީާމއި ތަްމރީނު 
ސް ހިމަަނންާވނެެއވެ. ލިބިފަިއވާ ފާސްތަކުގެ ކޮޕީ މިފޯާމއެުކ ލިބިފަިއވާ ތަމްީރނުތަކެވެ. ީމގެ ތެޭރގަިއ ރާއްޭޖގައި ފުިރހަމަކޮށްަފއިވާ ަތމްރީުނތައްވެ 

  ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ.(
 

 ތަމްރިންގެ ނަން  /ކޯހުގެ

ކޯހުގެ 
ފެންވަރު / 
ލިބިފައިވާ 
 ފާސް 

 ނިމުނު ތާރީޚް  ފެށި ތާރީޚް 
ކޯސް/ތަމްރީން ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން / 

 ޤައުމު 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 



 
 

 ނ. މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ވަގުތީ ވަޒީފާތަާކބެޭހ މަޢުލޫމާތު މިަބިއގައި ލިޔަްނވާެނއެވެ.(  )ސަރުކާރު/އަިމއްލަ ތަެނއްަގއި ައދާކުރާ ދާިއމީ ވަޒީފާ އާއި

 މަޤާމު ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ނަން 
މަޤާމަށްލެއްވި 

 ތާރީޚް
 ކުރާ މަސައްކަތް  މުސާރަ 

ވަޒީފާއިން 
ވަކިވާން 
ބޭނުންވާ 
 ސަބަބު 

      

      

 
 ރ. ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ފާތަުކގެ ތަރުތީުބންނެވެ.( )މީގެކުިރން އަދާކޮށްަފއިވާ ހުިރހާ ވަޒީާފއެއް ިމބަިއގައި ލިޔަްނވާނެެއވެ. މިަބއި ފުރިހަމަ ކުރަްނވާނީ އެްނމެފަހުން ައދާކުރި ވަޒީ

 ވަޒީފާއަދާކުރި ތަނުގެ ނަން 
ވަޒީފާގައިވީ 
 މުއްދަތު 

 ކުރި މަސައްކަތް  މުސާރަ  މަޤާމު
ވަޒީފާއިން 
 ވަކިވި ސަބަބު
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒްގެ ވަޒީފާއަކަށް އެދުމުގެ ގޮތުން މިފޯމުގައި ދީފައިއެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ެތުދ  .1
 މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. 

 
 ތާރީޚް:      ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

 
 

 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
 ޕީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮ -
ލިބިފައިވާ ތަުޢލީމީ ސެޓްފިކެްޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ )އޯ.ލެވެލް، އޭ.ލެވެްލ، އެސް.އެސް.ސީ،  -

އެޗް.އެސް.އެސްސީ، އެފް.ސީ.އީ، ސީ.އޭ.އީ، ސީ.ޕީ.އީ، ޑިގްރީ، އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް( )*އޯ.ލެވެލް އަދި އޭ.ލެވެލް 
 ވެސް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި( ސެޓްފިކެޓް ފިޔާވާ ހުރިހާ ސެޓްފިކެޓެއް

 ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ  -
 ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ  -
 ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  -

 
 .( ޑިވިޜަނުންނެވެ)މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް  ދެވަނަބައި

 
 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ނަން:ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ  

 ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:  ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި: 

 

 

 

 


