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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
 ވެހިރާއްޖެ މާލެ، ދި

  25-A5/25/2020/7(IUL) : ނަންބަރު

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 3. އެސް. އެމްރޭންކް:     1ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ކްލެސިފިކޭޝަން:  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  މަޤާމް:

 ރ       -/2,000ސަރވިސް އެލަވަންސް:  ރ  -/7,035މުސާރަ:

 J-317920 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:   ދާއިމީގިންތި:  

 %35މުސާރައިގެ ވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ ސްެޕޝަލް ޑިއުޓީ އެލައެލަވަންސް:  އެހެނިހެން -
 ރ  900.00: 2 ކޯ  ންގސަޯޕޓި -
މަޤާމަކަށްވާތީ، މި މަޤާމަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ ދޭ ކޯ ޑިސިްޕލިންތަކަކީ ޑިޕްލޮމެސީ، ފޮރިންގ ޮޕލިސީ، މި މަޤާމަކީ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ  -

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ަޕބްލިކް ޮޕލިސީ، ސޯޝަލް ސައިންސްއެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  
 .އެވެ 28ދެވޭނީ މުސާރައިގެ %

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ  -
 .ދެވޭނެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ެޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން   -
 . އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެމުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ  -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން   ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 1ބޭނުންވާ އަދަދު: 
 ، މާލެއެފެއާޒް

އޭޝިއާ މިޑްލް އީސްޓް އެންޑް   :ސެކްޝަންޑިާޕޓްމަންޓް/
އީސްޓް އެންޓް ސެންޓްރަލް  އެފްރިކާ ޑިާޕޓްމަންޓް/

 ސެކްޝަން 

މައިގަނޑު   މަޤާމުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 

އޭޝިާއެގ ަޤުއމުތަކާ ދެެމދު  ީއސްޓް އަދި ެސްނޓްރަލްމިނިސްްޓރީން ހަަމޖަްއސާ ުއސޫލެްއެގ މަތިން، ާރްއޖެާއއި  -1
 އޮންނަ ުގޅުން އިތުރަށް ަހރުަދނާ ކުރުަމށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަްތތަކުަގއި ސުަޕަވއިޒަަރށް އެހީެތރިުވން.

ރާ ކޯަޕރޭޝަން އެއްބަސްވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮމެންޓްސް ހޯދައި، އެ  އެ ޤައުމުތަކާއެކު ކު -2
 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  

އެ ޤައުމުތަކުން ލިބޭ ތަމްރީން ފުރުޞަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮންނަ އުސޫލުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި   -3
 ބައިވެރިވުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ސުަޕވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއެކު ކުރުން  ހިއްސާކޮށް އެ ތަމްރީންތަކުގައި

 އަދި މި މައުލޫމާތުތައް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  
އެ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ   -4

 ރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަ
އެ ޤައުމުތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ   -5

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ ަޤއުމުތަކުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމް 
 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން 

ޤައުމުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ރިޯޕޓް، ބްރީފް، ޮޕޒިޝަން ޭޕަޕރ އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އާއި އެ  -6
 ސްީޕޗް ތައްޔާރުކުރުމަށް ސުަޕވައިޒަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 



 

ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތައި ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ   -7
 އްޔާރުކޮށް ފޮލޯއަލް މަސައްކަތްކުރުން ތަ

 

   ތައް ޝަރުޠު މަޤާމުގެ  
 

، ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ަޕބްލިކް ޕޮލިސީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  -1
އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްމަްނޓް، 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް، އެންޓަރްޕރިނިއުޝިްޕ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް 
މެނޭޖްމަންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ،  

ދާއިރާއިން   ، ޑިްޕލޮމަސީއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޮޕލިސީ
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު،  8ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  2މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  
 ނުވަތަ 

، ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ކް ޕޮލިސީަޕބްލި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  -2
އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްމަްނޓް، 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް، އެންޓަރްޕރިނިއުޝިްޕ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް 

ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ،  މެނޭޖްމަންޓް، އިންފޮރމޭޝަން 
ދާއިރާއިން   އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޮޕލިސީ، ޑިްޕލޮމަސީ

 ހާސިލްކޮށްފައިވުން ގެ ސަނަދެއް   9ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   .1

 ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( 
   ޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގު .2
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް   .3

 ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް /  .4

މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ  
 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 . ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ: 5

ހ(  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ  )
ނުވަތަ ކޯސް  ؛ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓް

ގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް  ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއް
 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ.

)ށ( މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ 
 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ. ނުވަތަ ކޯސް  ؛ ކޮީޕ

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ.  . 6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ   .7
   ފިކެޓްގެ ކޮީޕ.  ސެޓު

   .  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  8



 

)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި 
ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،  

އޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސް
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

)ށ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،  
ވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މު

ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް  ؛ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 ޗެކް ފޯމް  

ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ  ނ( އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި)
އޮފީހަކުން   ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ ވަޒީފާ، އަދި އަދާކޮށްފައިވާ

 ޗެކް ފޯމް  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް

  އް ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެ 
 :ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތަށް 

 

 %35ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން  -
 %5 އިމްތިހާން )ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިާހން( -
  %15  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ -
  %45 ޕްރެޒެންޓޭޝަން(/ލިިބފައިވާ ހުނަރު )އިްނޓަވިއު/ އިމްތިހާން -

    %55ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް މަދުވެެގން ލިބެންޖެޭހނެ ޖުމްލަ އިންސައްތައިގެ އަދަދު

ގެ ކުރިން،   12:00ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ() 2020ފެބްރުއަރީ  9 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  

 ކޮށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.  މެދުވެރި   recruitment@foreign.gov.mvއީމެއިލް
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ 

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަސް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން: 
 

ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  އަށް  ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހަޅާމި ވަޒީފާއަށް އެދި  
 . ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ  ތައްފަރާތް 10ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  

އިމްތިޙާން އޮންނާނެ  /އިންޓަވިއު  
 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

 

މާރިޗު  50 އާއި 2020ފެބްރުއަރީ  16  އިމްތިޙާން އޮންނާނީ، /ހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު މަޤާމަށް މީމި 
ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ . ގައެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާ ދެމެދު، 2020

 . ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  
 A2)ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  

 ފޯމް(" އާންމުކުރުން  
 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު   5އިންޓަރވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ފޯމް(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރައިގެ ވެބްސައިޓުގައި   A2ގޮތުގެ ޝީޓް )ލިބުނު 

 A2އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ 
އި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 5ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 އަށެވެ. recruitment@foreign.gov.mv، އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރެއްވާނީ  3323400މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްޓަކައި   
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