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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
 ވެހިރާއްޖެ މާލެ، ދި

     19/20A5/25/20-(IUL)25: ނަންބަރު

 އިޢުލާނު 
  

 5  އީ.އެކްސް ރޭންކް:   ޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލްޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޭޝަން:    ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްމަޤާމް: 
        ރ. 2,000.00ސަރވިސް އެލަވަންސް:  ރ. 13,890.00 މުސާރަ:

 J-317950މަޤާމުގެ ނަންަބރު:  ގިންތި: ދާއިމީ 
 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %ހެނިހެން އެލަވަންސް: އެ -
 ރ.1500.00 :  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 %
 .ރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެސިވިލް ސަ  -
 ދެޭވނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލިބދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިިބއުޝަން  -
 .ނެއެވެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭ -

ޭބނުންވާ އަދަދު: 
1 

އިންޑިއަން : ސެކްޝަން /ޑިޕާރޓްމަންޓް ، މާލެ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން
 ޑިޕާރޓްމަންޓް އޯޝަން ރީޖަން

މައިގަނޑު   މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ 

 އި ވާޖިބުތައް
 

ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމާއި މިގުޅުން އިތުރަށް  އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ރާއްޖެއާއި  .1
ޤައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ  އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ގެ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި 

 އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  
ޤައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް އަދި ކޮންސިއުލަރ އޮފީސްތައް ޤާއިމުކުރުމާއި  ން އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަ .2

އެޤައުމުތަކުގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް އަދި ކޮންސިއުލަރ އޮފީސްތައް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  
 ވިލަރެސްކުރުން   

އްޔަންކުރުމާއި އެޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ބަލައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ  ޤައުމުތަކަށް ސަފީރުން ޢައިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން   .3
 މަސައްކަތްތައް ސުަޕވައިޒްކުރުން  

ޤައުމުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލުން އައްޔަންކުރުމާއި މިޤައުމުތަކުގެ އޮނަރަރީ  އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން  .4
 ވާ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  ކޮންސަލުން ބަލައިގަތުން އަދި މިކަންކަމަށް ބޭނުން 

ޤައުމުތަކަށް  އެ  ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި އެހެނިހެން އިއްޒަތްތެރިން   .5
 ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން 

ޤައުމުތަކުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާއިރު  މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  .6
 ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޓޯކިންގ ޕޮއިންޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ްޕރެސްއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުން   

ޤައުމުތަކާ ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ދާއިރާތަކުން  ން ރީޖަންގެ އިންޑިއަން އޯޝަރާއްޖެއާއި  .7
ކޯަޕރޭޝަން އެގްރީމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ނެގޯޝިއޭޓްކުރުމާއި، އައި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް  

 ސުަޕވައިޒްކުރުން  
 

 
 



 

ޤައުމުތަކުގެ ވީސާ ހޯދުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް  އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން  .8
 ކުރުން. 

ޤައުމުތަކަށް  އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން ޑިާޕޓްމަންޓްގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންތިޚާބްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ތާޢީދު ކުރާ  .9
މީ އިންތިޚާބްތަކުގައި އެޤައުމުތަކުގެ ތާޢީދު ހޯދުމަށް  އެކަން އެންގުމާއި ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާ ބައިނަލްއަޤްވާ

 މަސައްކަތްކުރުން 
ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ދޭ ތަމްރީން ގެ ފުރުސަތުތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  އިންޑިއަން އޯޝަން ރީޖަން  .10

މާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  އަދި އެ ތަމްރީންތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ރެކޯޑް އަްޕޑޭޓްކުރުމަސައްކަތް ކުރުން: 
 ސުަޕވައިޒްކުރުން  

ޑިާޕޓްމަންޓް ގެ މަސައްކަތަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި ބޭނުމަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ބޭރުގެ އެހީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   .11
ދާރާތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެހެން އި

 މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  
ޑިާޕޓްމަންޓާއިގުޅޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ފޮލޯއަްޕ   .12

 މަސައްކަތްކުރުން  
 އިސްވެރިންގެ  މި ޑިާޕޓްމަންޓަށް ލިބޭ މުއާމަލާތްތައް ދުވަހުން ބަލައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  .13

 ލަފާގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން. 
 

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް  
 

، އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް،  ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް،  ސޯޝަލް ސައިންސް ،  ޕަބްލިކް ޮޕލިސީ،  އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްަމންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް،  
އެންޓަރްޕރިނިއުޝިްޕ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް،  

ރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޮޕލިސީ،ޑިްޕލޮމަީސ ލޯ، ޝަރީއާ، މާ
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މަގާމުގެ    8ނުވަތަ    7ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.    4  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން
 ނުވަތަ  

، އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް،  ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް،  ސޯޝަލް ސައިންސް ،  ޕަބްލިކް ޮޕލިސީ،  އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްަމންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް،  
އެންޓަރްޕރިނިއުޝިްޕ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް،  

ރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޮޕލިސީ،ޑިްޕލޮމަީސ ލޯ، ޝަރީއާ، މާ
އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،    9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދާއިރާއިން  

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  2ދުވެގެން  މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

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

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

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

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

 ؛ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމ5ީ

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

ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި ޓްރާންސްކްރިްޕޓް. 



 

ސް  ނުވަތަ ކޯ ؛ )ށ( މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް
 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮިޕ.

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

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

  ؛  .  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ8

)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 އަދާކުރި  
އްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން  މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވަ 

 ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް  ؛ 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)އާދީއްތަ( ދުވަހުގެ  2020ފެބްރުއަރީ  09މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެދުވެރިކޮށް   recruitment@foreign.gov.mvއޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް 

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

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން 

 
އި ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  
އިންޓަވިއު  

އިމްތިޙާން  /
އޮންނާނެ ތަނާއި،  

 މުއްދަތު 
 

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

"ވަޒީފާއަށް  
ކުރިމަތިލީ  

ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓު  
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  

(A2   ")ްފޯމ
 އާންމުކުރުން  

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

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

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