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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
 ވެހިރާއްޖެ މާލެ، ދި

       18/20A5/25/20-(IUL)25:ނަންބަރު

 އިޢުލާނު 
  

 1  އީ.އެކްސް ރޭންކް:   ޑިރެކްޓަރޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޭޝަން:  ޑިރެކްޓަރ  މަޤާމް: 
        ރ. 2,000.00ސަރވިސް އެލަވަންސް:  ރ. 8,835.00 މުސާރަ:

 J-317971މަޤާމުގެ ނަންަބރު:  ގިންތި: ދާއިމީ 
 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %ހެނިހެން އެލަވަންސް: އެ -
 ރ.001100.:  2ސަޕޯޓިންގ ކޯ  -

ޑިސިޕްލިންތަކަކީ ޑިޕްލޮމެސީ، ފޮރިން  -ކޯ ،ކޯ ދެވޭ މަޤާމަކަށްވާތީ، މި މަޤާމަށް ޓެކްނިކަލްމި މަޤާމަކީ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ 
ޕޮލިސީ، އިންޓަނޭަޝނަލް ރިޭލޝަންސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ޕަްބލިކް ޕޮލިސީ، ސޯޝަލް ަސއިންސްއެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަަވންސްގެ 

 .އެވެ 28ގޮތުގައި ދެވޭނީ މުސާރައިގެ %
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ  -
 ދެޭވނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލިބދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިިބއުޝަން  -
 .އިސާ ދެވޭނެއެވެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފަ -

،  : މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން 1ބޭނުންވާ އަދަދު: 
 މާލެ

ޔޫރަޕް، އެމެރިކާސް   :ސެކްޝަން/ޕާޓްމަންޓްޑި
އެމެރިކާސް   / އެންޑް އޯޝަނިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް
 އެންޑް އޯޝަނިއާ ސެކްޝަން

މައިގަނޑު  މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިުބތައް 
 

ޤައުމުތަކާ ދެމެދު އޮންނަ  އެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނިއާ  މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާ އުސޫލެއްގެ މަތިން،  .1
 ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރަށް އެހީތެރިވުން.  

ގައި ޑިްޕލޮމެޓިކް އަދި ކޮންސިޔުލަރ އޮފީސްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި  ޤައުމުތަކު އެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނިއާ  .2
 އެޤައުމުތަކުގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް އަދި ކޮންސިއުލަރ އޮފީސްތައް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން 

ން  ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުންނާއި އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއިއެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނިއާ  .3
ބަލައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި އަދި ރާއްޖެއިން ޔޫރަްޕ ޤައުމުތަކަށް އައްޔަންކުރައްވާ ސަފީރުން އަދި  

 އޮނަރަރީ ކޮންސުލްއިން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކާއި އެ ޤައުމުތަކުގެ  ޤައުމުތަކަށް އެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނިއާ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން  .4

 އިއްޒަތްތެރިންނާއި ވަފްދުތައް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 
 ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުރާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނިއާ ރާއްޖެއާއި  .5
ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށްދޭ ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އާ އެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނި .6

ކަމާބެހޭ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވުން އަދި ޔޫރަްޕގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް  
 މަސައްކަތް ކުރުން 

 ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބައިވެރިވެ މަސައްކަތާގުޅިގެންސެކްޝަނަށް  އެމެރިކާސް އަދި އޯޝަނިއާ   .7
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން.  



 

   ތައްޝަރުޠު މަޤާމުގެ  
 

، އެކައުންޓިންގ،  ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ަޕބްލިކް ޮޕލިސީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް  
މެނޭޖްމަންޓް، އެންޓަރްޕރިނިއުޝްިޕ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، 

ރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ،  ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާ
ގެ ސަނަދެއް   8ނުވަތަ  7ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ފޮރިން ޮޕލިސީ،ޑިްޕލޮމަސީ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.    4 ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން
 ނުވަތަ  

، އެކައުންޓިންގ،  ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ަޕބްލިކް ޮޕލިސީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް  

މަންޓް، އެންޓަރްޕރިނިއުޝްިޕ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، މެނޭޖް
ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ،  

އިން ފެށިގެން މަތީގެ   9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޑިްޕލޮމަސީ ދާއިރާއިން ފޮރިން ޮޕލިސީ، 
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  2ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  
 ލިޔުންތައް 

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް  .1
 ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( 

   ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
ރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަ .3

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

ވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ  ހޮ
 ލިޔުން. 

 ؛ކޮީޕ. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  5

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

ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް 
 ތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި ޓްރާންސްކްރިްޕޓް. އޮ

ނުވަތަ ކޯސް  ؛ )ށ( މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓް
 ިޕ. ގެ ކޮފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓް 

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

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

    ؛ކޮީޕ.  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ 8

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

 އޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސް

)ށ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ  
އްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް  އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވަ

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



 

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

 ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް  

ވަޒީފާއަށް އެންމެ  
ޤާބިލު ފަރާތެއް  
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް 

 %25ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން  -
  %25  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  -

 %50ްޕރެޒެންޓޭޝަން(/ލިބިފައިވާ ހުނަރު )އިންޓަވިއު/ ްޕރެކްޓިކަލް 

 %55ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭނެ ޖުމްލަ އިންސައްތައިގެ އަދަދު  

މަޤަމަށް  
އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި 

ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ    12:00( ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ)   2020  ފެބްރުއަރީ  09މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
މެދުވެރިކޮށް    recruitment@foreign.gov.mvޒް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް  އޮފް ފޮރިން އެފެއާ

 ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.  
ދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ  އަ

 އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.   ށްއަދަދަށް ވަޒީފާއަ

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން 
 

ކުރިމަތިލާފައިވާ   ށްބަލައި، ވަޒީފާއަ ށްފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ އަމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ 
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

އިންޓަވިއު  
އިމްތިޙާން އޮންނާނެ  /

 ތަނާއި، މުއްދަތު 
 

އާ   2020 މާރިޗު 05އާއި  2020ފެބްރުއަރީ  16މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު، އިމްތިޙާން އޮންނާނީ، 
 ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައެވެ.  

ށް "ވަޒީފާއަ
ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓު 
ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ްފޯމ
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ    5އިންޓަރވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  
ދާރައިގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާ އަށް  ފޯމް(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އި   A2ޝީޓް )

ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ    A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.    5ބަންދު ނޫން 

 .ވެއަށެ  recruitment@foreign.gov.mv މެއިލް ކުރާނީ-އަށެވެ. އީ 3323400މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
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