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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
 ދިވެހިރާއްޖެ      މާލެ،       

 25-A5/25/2022/56(IUL) ނަންބަރު:
 އިޢުލާނު 

 ސްކް އޮފިސަރޑެ މަޤާމު:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 4އެމް.ޕީ.އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 ސަރވިސް  ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
  (ޑިވިޜަން ޖަޕާން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ) ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރ.-/5,020 މުސާރަ:

 ރ.00/5,1- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރ.1,563.00 :ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ރ :700.00 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ -
 ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.-
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެވޭނެއެވެ.  -
 .މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ ފޮރިން ސަރވިސް   -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާ އުސޫލެއްގެ މަތިން، ރާއްޖެއާއި ޖަޕާން  ާއދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ  .1
 ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރަށް އެހީތެރިވުން. 

 ގޮތުގައި ޖަޕާން އިްނ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އެހީގެ  .2
ހޯދުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެ ފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމުން އޮންނަ އުސޫލުން ކަމާބެހޭ އިދާރާއާއި 
ހިއްސާކުރުމާއި، އެ ފުރުޞަތްތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ޖަޕާން ގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

 އުން. އަދި ރެކޯޑްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކުރިއަށް ގެންދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަޕާން ގެ ރައްޔިތުންނާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  .3

ގުޅިގެން އެ  ފަރާތްތަކުން އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޖަޕާން އަށް ސާފުކޮށް ދިނުމާއި ޖަޕާން  ރައްޔިތުންނާއި
ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ 

 މަސައްކަތްތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރަށް އެހީތެރިވުން 
ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ޖަޕާން އިން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޖަޕާން   .4

ދެއްވާ އެހީތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  އަދި ރާއްޖެއާއި ޖަޕާން  އާދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް 
 ނިންމާފައިވާ ދާއިރާތަކުން ކޯޕަރޭޝަން އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 



ޖަޕާން އާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓް، ބްރީފް، ޕޮޒިޝަން ޕޭޕަރ އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް  .5
 ސުޕަވައިޒަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޖަޕާން ގެ އިއްޒަތްތެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާއިރު  .6
 ންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ޓޯކިންގ ޕޮއިންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން ބޭނު
އިގުޅޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ މިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ޑިވިޜަނާއިސްވެރިންގެ ލަފާގެދަށުން  .7

 ތައްޔާރުކުރުން 
 އިރުޝާދާއެކު އެކްޝަން ނެގުމާއި، ޕެންޑިން ގެ އެންޓްރީ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިސްވެރިޔާގެ ޑިވިޜަން  .8

 އަޕްޑޭޓްކޮށް ފައިލްކުރުމައި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. އަދި އަހަރު ރިޕޯޓާއި ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުން 
 ކުގެ ތަ މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައްކުގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއި ލަފައާއެކު އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓު .9

 މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން 
  އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްކުރުން .10
 

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.  4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ނުވަތަ؛

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް  2ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ އިމްތިހާނަކުން 'މަތީ ސާނަވީ'  .2
'ދިވެހި' މި  ސެކަންޑްރީ ސްކޫލު' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޓްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ' ލިބިފައިވުމާއިއެކު،

 މާއްދާއިން ދަށް ވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 

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

ޝިޕް، ޖަރނަލިޒަމް، ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، މެނޭޖްމެންޓް، އެންޓަރޕްރިނިއު
ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޕޮލިޓިކްސް، އިކޮމޮނިކްސް، 

 ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޕޮލިސީ ނުވަތަ ޑިޕްލޮމަސީ

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން 

 ޑިޕްލޮމެސީ-

 ފޮރިން ޕޮލިސީ -

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން -

 ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް -

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ -

 ސޯޝަލް ސައިންސް -

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 

ފޮރިން ރިލޭޝަން -  



 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ  .1
 ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( 

 https://bit.ly/3rEcfWl: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމްގެ ލިންކް  .2

 އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(. މެއިލް-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .3

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ  .4
ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ 

 ފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ފަރާތެއްގެ އު

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ  .5
 ފައިވާ ލިޔުން.ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށް

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .6

)ހ(މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން 
ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ 

ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ 
 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ )ށ(ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛ .7

 ރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތި  .8

)ހ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް 

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ 
 ލިޔުން. 

)ނ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ 
(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ )ރ( ޤައުމީ ނުވަތަ ބަ 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެްއ 

ވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި
ލިޔުން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

ނޯޓް: ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ 
 ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނަމައެވެ.



އް ނުވަތަ އަމިއްލަ )ބ( ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެ
އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، 

ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ގައިވާ  8ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވާ ލިންކް އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.( "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު" )މި ފޯމު ތިރީގައި
  https://bit.ly/3V8Jyyb ލިންކް:

)ޅ( ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ އިންޓަރންޝިޕް ފިޔަވައި އެހެނިހެން 
ށްފައި ވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މުއްދަތަށް، މިއުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮ 

ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ އެ 
 އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތު، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބަލާ ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ. 

އެންމެ ޤާބިލު ވަޒީފާއަށް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 އިންސައްތަ  ޕޮއިންޓު  ބައިތައް  ބެލޭނެ  ދާއިރާ 
)%( 

 ކެޓެގަރީގެ 
ޖުމުލަ 
 އިންސައްތަ 

ތަޢުލީމާއި 
 ތަޖުރިބާ

ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދައްވުރެ  ޝަރުތު 
 މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓް

 ޕޮއިންޓް، 5ގެ ސަނަދެއްނަމަ  5)ލެވެލް 
ޕޮއިންޓް  10ގެ ސަނަދެއްނަމަ  6ލެވެލް 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  7އަދި ލެވެލް 
 ޕޮއިންޓް( 15ސަނަދެއްނަމަ 
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20 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 

ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ  ޝަރުތު 
އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ 

އަހަރަކަށް  ޕޮއިންޓް، 5ޕޮއިންޓް )ގިނަވެގެން 
 ޕޮއިންޓް( 1

5 

ލިބިފައިވާ 
 ހުނަރު 

 80  40 100 )މާކްސް( އިމްތިޙާން
 10 50 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 30 50 އިންޓަރވިއު 
 100 100 220 ޖުމުލަ 

 ސާޅީސްފަސް) 45 %މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ
 އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް  14:00ގެ  2022އޮކްޓޯބަރ  13މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
 recruitment@foreign.gov.mvފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔެކުންތައް އީމެއިލް 

 މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.
މަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަ

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

mailto:recruitment@foreign.gov.mv


 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނީ ތަޢުލީމާއި، މަސަތްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި 
 އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތަކެވެ. 

އިމްތިޙާނާއި، އިންޓަރވިއު އަދި 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 ތު:ތަނާއި، މުއްދަ 

 2022އޮކްޓޯބަރ  23މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު، އިމްތިޙާން އަދި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ، 
( އާ ދެމެދުގައެވެ. އިމްތިޙާން، އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ މިނިސްޓްރީ 2022 ނޮވެމްބަރ 8އިން 

 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައެވެ. 
ދިމާވާ ޙާއްސަ ހާލަތްތަކާއިގުޅިގެން އިމްތިޙާން، އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ބަދަލުވާނަމަ 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދުރާލާ މި މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާނެއެވެ. 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު 

 އާންމުކުރުން " ގޮތުގެ ޝީޓް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި މިނިސްޓްރިގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ " ގޮތުގެ ޝީޓް

އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު  ޝީޓްދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ނޫން 

 އަށެވެ.   recruitment@foreign.gov.mv ކުރާނީމެއިލް -އަށެވެ. އީ  3023941/3023939މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް  13
2022އޮކްޓޯބަރ  9  
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