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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ  

 (IUL)25-A5/25/2021/20:ުނަންބަރ

އިޢުލާނު 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް :މަޤާމު 

J-320139 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
(ކެއް)އެ 1ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީމަޤާމުގެ ގިންތި:
5 އީ.އެކްސް :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
)ކޯޕަރޭޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް(

ރ-/13,890މުސާރަ:

 ރ2,000/-ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 %35މުސާރައިގެ  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީއެލަވަންސް:  އެހެނިހެން -:އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ރ: -/1,500 2 ކޯ ންގސަޕޯޓި -
.ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ  -
ދެވޭނެއެވެ. ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ   -
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
:މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ޕާރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ އިދާރީ  .1
ބެލެހެއްޓުން 

( "އުސޫލުތައް "ރީ/ޓްމިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ އިދާރީ  ލިޔެކިއުންތައް )މެނުއަލް/މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސް .2
 ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ރުމާއި މިނިސްޓްރީއަށް ހޯދާ ހަރުމުދާ، ސްޓޮކަށް ހޯދާ ތަކެތި ހޯދުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކު  .3
އެތަކެތި އޮންނަ އުސޫލުން ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

 މިނިސްޓްރީގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .4
މިނިސްޓްރީއާއި މިޝަންތަކުގެ ބަޖެޓްއާއި ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .5



 

 

 

 

 

 

 



ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި  .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ  ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

  .ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ޓްފިކެޓުސެއުފަންދުވަހުގެ 

ރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަ .4
ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން  ހޮވިއްޖެ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

 ،ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް   )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް

އި ކުގެ ކޮޕީއާމަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ  )ށ( 
ގެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު ؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 ކޮޕީ.

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛   .6

 ކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ .7

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސިވިލް  )ހ( 
 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

 ތު ތަފާ އިދާރާއެއްގެ އެއް) ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް)އަހަ
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި

 ލިޔުން. 

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ )ށ(  
ވަޒީފާގެ  ،ހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް()އަހަރާއި މަ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު
އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން

 . އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންއެ

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  )ނ( 
ވަޒީފާގެ  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

 (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް)ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ )މި ލިޔުމުގައި  އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްވަކިވަކިން 

މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި 
 ވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައި

އަމިއްލަ  ޏެއް ނުވަތައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(  
އްގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ އެއްގައި، ނުވަތަ އިދާރާ

ރާއި މަހާއި )އަހަ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ވަ ، ނަމަ ސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ
 މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 



 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ
 .އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުވަޒީފާ ލިބެންނެތް ނަމަ، 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

ރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު މި މިިނސްޓްރީގެ ފޮ
 ވެބްސައިޓް އިން ލިބެން ުހންނާެނއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 މިނިސްޓްރީ ކުރިން، ގެ 14:00 ގެ 2021 ފެބްރުއަރީ 10 ހުށަހަޅާނީ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި މަޤާމަށް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް . އަށެވެ އިދާރާ އެފެއާޒްގެ ފޮރިން އޮފް

recruitment@foreign.gov.mv  ްސުންގަޑި  އިޢުލާނުގެ ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މެދުވެރިކޮށް ވެސ 
 އަދަދަށް ދުވަހުގެ ކަނޑައަޅާ އެ ނަމަ، ކަނޑައަޅައިފި ދުވަހެއް ބަންދު  އަލަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ހަމަވުމުގެ
 . ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް

ަވޒީފާއަށް  ،ތެރެއިން ަތޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ  ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 
ކުރެވޭނެެއވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް

އަދި ވިއު ރއިންޓަ އިމްތިޙާން، 
އޮންނާނެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 14އޮންާނނީ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އަދި އިމްތިޙާން   އަދި އިންޓަވިއު ބޭްއވޭ ހޮވުމަށް  މީހަކު މަޤާމަށް މި
 ޕްރެޒެންޭޓޝަން އަދި އިންޓަވިއު އިމްތިޙާން،. ދެމެދުގައެވެ އާ 2021 ފެބްރުއަރީ 28 އާއި 2021 ފެބްރުއަރީ
 . އެފެއާޒްގައެވެ ފޮިރން އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮންނާނީ

 ބަަދލުވާނަމަ  ޮގތް ކުރިއަށްދާނެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަވިއު އިމްތިޙާން، ހާލަތާއިގުޅިގެން ގެ 19-ކޮވިޑް
 . އަންގާނެއެވެ އިން މިނިސްޓްރީ މި ދުރާލާ ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

 ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3 ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންާނނެހެން ިމ އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި  A2ލިބުނު ގޮތުެގ ޝީޓް )

ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަަމ  ޕޮއިންޓުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
A2 ާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި  3ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ކުރާންމުފޯމު އ

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަށެެވ.  recruitment@foreign.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3023941މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ައދި އެތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ެވބްސަ
usoolu)-(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment ްލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. އިނ 
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