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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

      މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ  

    25-A5/25/2021/55(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 

 

  ޑެސްކް އޮފިސަރ މަޤާމު:

 J-329799 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )ކެއް(އެ 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1.އެސް މްއެ  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް ޓެކްނިކަލް   މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ހިއުމަން (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ސެކްޝަން) ރިސޯސް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ

 ރ.-/5,610 މުސާރަ:

      ރ/2,000- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 %35މުސާރައިގެ  އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ރ: -/700 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ  -

 .ދެވޭނެއެވެ ޚިދުމަތް ޭބސްފަރުވާގެ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް -

 ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެޭވނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ   -

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 މުވައްޒަުފންގެ ،ބަދަލުކުރުމާއި ،ުކރުމާއި ވަކި ،ިދނުމާއި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް ވައްދާ މިނިސްޓްރީއަށް .1

 އިރުޝާދުގެ  ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތްތައް ގުޅޭ ތައްޔާރުކުރުމާއި އެއްބަްސވުންތައް ވަޒީފާ ،ބަޔާނާއި ވަޒީފާ

  ކުރުން ދަށުން

 ޕޯސްޓިންގއަށް މިޝަންގެ ،އުފެްއދުމާއި މަޤާމް ،އޮނިގަނޑާއި މިޝަންތަކުގެ  އަދި މިނިސްޓްރީ .2

  މަސައްކަތްތައްކުރުން މުވައްޒަފުންނާއިުގޅޭ ވަޑައިގަންނަވާ

  ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް އަދާހަމަކޮށް ރެޖިސްޓްރީ މަޤާމް ރެޖިސްޓްރީއާއި މުވައްޒަފުންގެ މިނިސްޓްރީގެ .3

 ބެންޖެހޭލި ނެގުމުގައިޔާއި ޕްރިންޓް ފިންގަރ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ އަލަށް މިނިސްޓްރީއާއި .4

 އުސޫލަކުން އޮންނަ މަސައްކަތްތައް) ކާޑް އެކްސެސް/އިމެއިލް/ނެްޓަވރކް(އެކްސެސްތަކުގެ އެހެނިހެން .5

  ކުރުން

 



 

 ބެލެހެއްޓުން  އަޕްޑޭޓްކޮށް ،ތައްޔާރުކޮށް ފައިލްތައް ޕަރސަނަލް މުވައްޒަފުންގެ މިނިސްޓްރީގެ .6

 ގަޑީ  އިތުރު ތައްޔާރުކުރާ ދިނުމަށް މުސާރަ  ބެލެހެއްޓުމާއި ޚާޒިރީ އިތުރުގަީޑގެ ،ހާޒިރީ މުވައްޒަފުންގެ .7

  ކުރުން މަސައްކަތްތައް އެލަވަންސްގެ މުސާރައާއި ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތަކާއި ހިސާބުކުރުމުގެ

 ފުރުހަމަކޮށް  ފޯމްތައް އެ ހޯދުމާއި މަޢުލޫާމތު ބޭނުންވާ ފޯމަށް އެޕްރޭޒަލް ޕާރފޯމަންސް މުވައްޒަފުންގެ.8

 ކުރުން މަސައްކަތްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުމާއިގުޅޭ ސިސްޓަމް

 

 5މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.   6ނުވަތަ 

 

  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭަޝންސް، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، 

ންޓް، އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަްލ ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭްޖމެ

ސޯސް ންޓް، އެްނޓަރޕްރިނިއުޝިޕް، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕަބްލިކް މެނޭޖްމެ

ންޓް، އިންފޮރމޭަޝްނ ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ، މެނޭޖްމެ

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޕޮލިސީ އަދި ޑިޕްލޮމަސީ

 

 ޑިސިޕްލިން  ކޯ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް--

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 

ހިއުމަން ރިސޯސް-  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް ެއދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  .1

އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންުހންނާނެއެވެ.) 

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 

 ެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް)  .3

، ލިެޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ

ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ 

 ލައިސަންސް. 

ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީާފ 

 އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5



ނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ (ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަ .6

ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުީލމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި 

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުަގއި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ 

ދޫކޮްށފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 

 ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ)  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  .7

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ 

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .8

(ހ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  .9

މުއްދަތާއި ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ 

(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނޭގގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަާފތު 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން. 

އިން  /https://myaccount.csc.gov.mv(ށ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  .10

ފެންނަންެނތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަުތތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ 

މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ 

ށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ)   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  .11

ގެ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ަވޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) 

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ (ރ)  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްައޤު .12

ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 

ސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެ

އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ.)ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންޮކށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަްސމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން

(ބ)  ދަޢުަލތުގެ އުވައިލައިފައިާވ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  .13

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ 

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، 

(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނޭގގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަާފތު 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  8، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ

 ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".



ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 

 ޕޮއިންޓު 

 30 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން

 5 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

 5 ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓުކޯ 

 5 ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން

 5 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

 35 އިންޓަރވިއު

 

އިން  55ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، 

 ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ިލބިފަިއވާ ނަމައެވެ.

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު މި ނޯޓް:  

 .ްނނާނެއެވެމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އިން ލިބެން ހު

revision-4th-toolkit-service-https://www.gov.mv/en/publications/foreign 

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ  14:00ގެ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  13 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ

އީމެއިލް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔެކުންތައް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިދާރާ އަށެވެ.

recruitment@foreign.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވ 

އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެްއ ކަނޑައަޅައިފި ަނމަ، އެ އަދި 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ. 

 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 

 ތަޖުރިބާ މަސަތްަކތުގެ އި،ތަޢުލީމާ ތެރެއިން ޯޝޓްލިސްޓްުކރެވޭނީ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކުގެ

  ކެވެ.ލިބޭފަރާތްތައެންމެ މަތިން ޕޮއިންުޓ  ގެންބަލައިއާއި އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް 

 

އިންޓަރވިއު  އިމްތިޙާނާއި 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާއި  2021ސެޕްޓެމްބަރ  13 އިމްތިޙާން އޮންނާނީ، އަދި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު

އޮންނާނީ ިމނިސްޓްރީ އޮްފ ފޮރިން  އިމްތިޙާން  އަދި އިންޓަވިއުއާ ދެމެުދގައެވެ.  2021 އޮކްޓޯބަރ 13

 އެފެއާޒްގައެވެ. 

 

އިންޓަވިއު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ބަދަލުވާނަމަ ވަޒީފާއަށް އަދި  ގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން އިމްތިޙާން 19-ކޮވިޑް

  ދުރާލާ ިމ މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާނެއެވެ. ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް

https://www.gov.mv/en/publications/foreign-service-toolkit-4th-revision
mailto:recruitment@foreign.gov.mv


 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 

ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ފޯމު)"  A2ގޮތުގެ ޝީޓް (

 އާންމުކުރުން 

 ޕޮއިންޓުުދވަހުގެ ތެރޭގައި "ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާްތތަކަށް  3 ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު

ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (

ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 

A2 ަދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުާވއެއް މި  3 ންދު ނޫންފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބ

 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 އައްޔަންސަރވިސްގެ ވަޒީފާސިވިލް 

ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ެވބްސަ

usoolu)-(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment  .ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ 
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