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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

      މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ  

    25-A5/25/2021/12(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 ޑިރެކްޓަރ  :މަޤާމު 
 J-317931 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 (ކެއް)އެ 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 1 އީ.އެކްސް  :ރޭންކު  މަޤާމުގެ 

 ޑިރެކްޓަރ ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
އިންޑިއާ  (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ސެކްޝަން(

 ރ.-/8,835 މުސާރަ:

      ރ2,000/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 %35މުސާރައިގެ  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީއެލަވަންސް:  އެހެނިހެން - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ރ: -/1100 2 ކޯ ންގސަޕޯޓި -
ޑިސިޕްލިންތަކަކީ  -ކޯ  ވޭ،ކޯ ދެ  މި މަޤާމަކީ ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމަކަށްވާތީ، މި މަޤާމަށް ޓެކްނިކަލް  -

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ސޯޝަލް ޑިޕްލޮމެސީ، ފޮރިން ޕޮލިސީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، 
 .އެވެ 28އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މުސާރައިގެ % ކޯ ސައިންސްއެވެ. ޓެކްނިކަލް

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ  -
 ދެވޭނެއެވެ. ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   -
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

އާ އާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާ އުސޫލެއްގެ މަތިން، ރާއްޖެއާއި އިންޑި .1
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. އިންޑިޔާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓް، ބްރީފް، 

 ޕޮޒިޝަން ޕޭޕަރ އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން 
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ  .2

އިއްޒަތްތެރިން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ދަތުރުފުޅުތަކަށް 

 



ޓްސް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ބޭނުންވާ ބްރީފް ޕޭޕަރާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޓޯކިންގ ޕޮއިން
 ޕްލޯއަޕް މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި ސުޕަވައިޒްކުރުން 

އިންޑިއާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރާއްޖެއާއިގުޅޭގޮތުން ފަތުރާ މައުލޫމާތު މޮނިޓަރކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ  .3
ކު ނެރެންޖެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް/ޕްރެސް ރިލީސް އިސްވެރިންނައި އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެމްބަސީގެ މަޝްވަރާއާއެ

 ތައްޔާރުކުރުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް 
އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވީސާ ހޯދުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ލުއިފަސޭހަގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް  .4

 ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް
 ދާއިރާތަކުން ކޯޕަރޭޝަން އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން 

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި އިންޑިއާއިން ސަފީރުން ބަލައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ  .5
 ދާގޮތް ބެލެހެއްޓުން އަދި އިންޑިއާގައި ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

ކޮންސަލުން އައްޔަންކުރުމާއި އިންޑިއާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލުން ބަލައިގަތުން އަދި މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 
 ރަސްމީ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން 

އަށް އެންގުމާއި ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންތިޚާބްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ނިންމުންތައް އިންޑިއާ .6
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންތިޚާބްތަކުގައި އިންޑިއާގެ ތާޢީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް  .7
 ންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަ 

ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .8
 ތައްޔާރުކޮށް ފްލޯއަޕް މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

 

 8ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ރޮނގަކުން ތަޢުލީމީ ގުޅޭ މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

 ލިބިފައިވުން.  
 ނުވަތަ 

އިން ފެށިގެން  9މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
އަހަރު ދުވަހުގެ  2މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

  ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް މަޤާމުގެ 
 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، އެކައުންޓިންގ، 
ންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްމެ

ންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް، އެންޓަރޕްރިނިއުޝިޕް، މެނޭޖްމެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޕޮލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، 

  ޑިޕްލޮމަސީ އަދި  ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޕޮލިސީ
 

 ކޯ ޑިސިޕްލިން 
 ޑިޕްލޮމެސީ -  
 ފޮރިން ޕޮލިސީ -
 ންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އި-



 ޕޮލިޓިކަލް ސައިނސް -
 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ -
 ސް ސޯޝަލް ސައިން-

 

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 
ފޮރިން ރިލޭޝަން -  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ސިވިލް ފޯމު  މި) ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ .1
 މިނިސްޓްރީގެ  މި އަދި (http://www.csc.gov.mv/download/2249) ވެބްސައިޓުން

 .(ލިބެންހުންނާނެއެވެ ކައުންޓަރުން މިނިސްޓްރީގެ  މި ވެބްސައިޓުންނާއި

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

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

  .ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ޓްފިކެޓުސެއުފަންދުވަހުގެ 

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

 ވާ ލިޔުން.ދޫކޮށްފައި

 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 ކޮޕީއާރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ މަތީ ތައުލީމުދޭ  )ށ( 
ގެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު ؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 ކޮޕީ.

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

 ކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ .7

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

 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) ސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްރާއި މަހާއި ދުވަ)އަހަ
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި

 ލިޔުން. 

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

( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު

http://www.csc.gov.mv/download/2249


މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން
 . އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންއެ

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  )ނ( 
ގެ ވަޒީފާ ،)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 

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

އަމިއްލަ  ޏެއް ނުވަތައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(  
އްގައި ޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ އެއްގައި، ނުވަތަ އިދާރާ

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

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

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު މި މިިނސްޓްރީގެ ރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ 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 މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދ 
 އަދަދަށް ދުވަހުގެ ކަނޑައަޅާ އެ ނަމަ، ކަނޑައަޅައިފި ދުވަހެއް ބަންދު  އަލަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ހަމަވުމުގެ
 . ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް

 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ަވޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަތޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 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

ެއވެެއަންގާނ 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 ާޝަކުވާއެއް މި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 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 އެހޮވުމާއި އައްޔަންތަކަށް މީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

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