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 އެފެއާރޒް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

 . މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ން އ  މިނިސްޓްރީގެ ސެކި 

 

 :( ދ ވަހ ގެ އިޢ ލާނާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ 2022 އޮކްޓޫަބރ 10) 25-A4/25/2022/57(IUL)މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންަބރ : 

 

އަންދާސީ ހިސާބ   ގައެވެ. އަދި    14:00  ދުވަހުގެ  ފަތިބުރާސް  ވާ   2022  ބަރއޮކްޓޫ  13  ސާފުުކރުން އޮްންނާނީ މަޢުލޫމާތު  

 ެ. ގައެވ 14:00ދ ވަހ ގެ ބ ރާސްފަތި ވާ  2022 އޮކްޓޯަބރ 20ހ ށަހެޅ ން އޮންނާނީ 

 

 އިތ ރ    މައ ލޫމާތ   -   1

 

ޑޮކިއ މަންޓާއެކ     ހ ށަހަޅާއިރ  މިމައ ލޫމާތ  ފޯމާއެކ ގައިވާ "ިބޑް އިވެލ އޭޝަން ފޯމް" ފ ރިހަމަކޮށް، ިބޑް  މިމަސައްކަތަށް ިބޑް -1

 ވެ. ޑޮކިއ މަންޓާއެކ  ހ ށަހަޅާ ިބޑ ތައް ގަޫބލެއްނ ކ ރެވޭނެއެ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިބޑް އިވެލ އޭޝަން ފޯމް ފ ރިހަމަނ ކޮށް ިބޑް

ވ ޒާރާގައި   -2 ސަރ ކާރ ގެ  ކަމާެބހޭ  ޕްރޮފައިލާއި،  ހ ށަހަޅާފަރާތްތަކ ގެ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ިބޑްޑޮކިއ މަންޓް  މިމަސައްކަތަށް 

ސެޓްފިކެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޖީއެސްޓީ  ކޮޕީއަކާއި  ރަޖިސްޓްރީގެ  ފާއިތ ވެދިޔަކ ރެވިފައިވާ  އަކާ،  ކޮޕީ  އަހަރ ގެ   ޓް  ތިން 

 މަސައްކަތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޔާ އަށްވ ރެ މަތިން ކަޮށްފައިވާ މިފަދަރ ފި 25،000ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ 

މިމަސައްކަތް ކަޮށްދިނ މަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީން ހޮވ ނ ކަމަށް އެންގ މަށްފަހ  މަސަައްކަތް ފަށަންވާނީ މިމިނިސްޓްރީއާ  -3

 ހ ގައެވެ.ހޮވޭފަރާތާދެމެދ  އެއްަބސްވ މެއްގައި ސޮައިކ ރ މަށްފަ

އެއްކޮށް   -4 މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  އަގ ދިނ މަށް  މިމަސައްކަތ ގެ  ހޮވޭފަރާތަކަށް  ކޮށްދިނ މަށް  މިމަސައްކަތް 

ނިންމ މަށްފަހ ، މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލ ކ ރ މ ން، މިނިސްޓްރީގެ ކަމާެބހޭ މ ވައްޒަފަކ  ބެލ މަށްފަހ  މަސައްކަތް ކ ރެވިފައިވަނީ 

   މަސައްކަތް ނިންމ މ ންނެވެ.އެއްގޮތަށް  ، ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވ މާއިއިވާ މަޢ ލޫމާތާއިމިމިނިސްޓްރީއިން ދީފަ

ްބލެކްލިސްޓް   -5 ކ ންފ ނިތައް  އިއ ލާނ ކޮށްފައިވާ  ކޮށް  މ އައްސަސާއަކ ން ސަސްޕެންޑް/ްބލެކްލިސްޓް  އެއްވެސް  ސަރ ކާރ ގެ 

 ކ ރެވޭނެއެވެ. 

ގެ މާލިއްޔަތ  ޤަވާއިދ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނ ވަތަ ތަކެތި ނ ވަތަ ޚިދ މަތް ހޯދާ ފަރާތާއި، ދައ ލަތ  -6

"ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" އެއް މިމިނިސްޓްރީގެ މ ވައްޒަފަކާއި އޮތްކަމ ގައި ވާނަމަ އެކަމ ގެ ސާފ  މަޢ ލޫމާތ  އެނގޭނެ ލިޔ މެއް 

ހ އްޓާ ނ ދީ  ލިޔ މެއް  މިފަދަ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހ ށަހަޅާއިރ   ހިނދެއްގައި    ިބޑ   އެނގިއްޖެ  މިނިސްޓްރީއަށް  އެކަން 

 އެފަރާތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ިބޑ  ާބތިލ ކ ރެވޭނެ ކަމެކެވެ. 

 

 އިތ ރ  މައ ލޫމާތ   -   2  )ޕޮއިންޓް ދިނ މ ގެ ބައި( 

 މަސައްކަތް ޙަވާލ ކ ރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅ މ ގައި ޕޮއިންޓް ދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ ޞޫލ : 

 
 

 ހ ށަހަޅާ އަގަށް        60%

 ތަޖ ރިބާ  40%

 _____________________________________________________________________ 

   %100                  ޖ މްލަ:   

        



 

 

 ތަފްޞީލ  ކ ރަން ޖެހޭ މަސައްކަތ ގެ  

 

 ގެ ގޯތި ތެރޭގެ ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ ން މިނިސްޓްރީ .1

އެ .2 ަބޔަކ  ދޭކަމަށްވާނަމަ، ނ ވަތަ  އެފަދަ ކަމެއް  ވެސް  އްމިނިސްޓްރީގެ މ ވައްޒަފ ންނަށާއި އިމާރާތަށް  ގެއްލ މެއް 

 ހިނގާކަމ ގެ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީން ދީފިނަމަ އެކަމެއް ހ އްޓ ވައި މިނިސްޓްރީން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލ ކ ރ ން 

މިނިސްޓްރީ ތެރެއަށް   އިކަށަވަރ ކޮށްފަމިނިސްޓްރީއަށް ވަންނަން އަންނަ މ ވައްޒަފ ންނަކީ މިނިސްޓްރީ މ ވައްޒަފ ންކަން   .3

އަދި އެކި ބޭނ މަށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަ ، އޮތްތޯ ެބލ ން(  )މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ އައި. ޑީ ކާޑ   ވެއްދ ން

 މިނިސްޓްރީގެ މ ވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރ ގައި ވެއްދ ން ވެސްށްފަރާތްތަކަ

ގޭޓްތަ .4 ގަޑި    އްމިނިސްޓްރީގެ  އެފަދަ  ަބންދ     /ނިމ މ ންރަސްމީ  އަދި  ެބހެއްޓ ން،  ބަންދ ކޮށްފައި  ދ ވަސްތަކ ގައި 

 ވަގ ތ ތަކ ގައި އެކި ޭބނ ންތަކަށް މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަ މ ވައްޒަފ ންނަށް ގޭޓް ހ ޅ ވައިދިނ ން 

ދޮރ ތަ .5 ކ ޑަ   / ދޮރ   ވަށައިގެންވާ  ޭބރ ން  މިނިސްޓްރީގެ  ބަންދ ކ ރެވ މ ން،  ކަން ވާދ ކ ރެވިފައިން ަބ  އްމިނިސްޓްރީ 

 އެންގ ން  ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްް ސެކްޝަނަށްމިނިސްޓްރީކަން ވަރ  ކ ރ ން، އަދި ބަންދ  ކ ރެވިފައިނ ވާނަމަ އެކަށަ

ވައްކަމ ގެ، މިނިސް .6 ގައި  އެއްވެސް  އަލިފާނ ގެ    ޓްރީ  މިޒާތ ގެ  ކަމެއް  އަދި  އެ  ހިނގާކަމ ގައިވާނަމަ،  ޙާދިސާއެއް 

ގެ ކަމާއި ެބހޭ  ސް، ފަޔަރ ޑިޕާރޓްމަންޓް( ރިޕޯޓްކޮށް، މިނިސްޓްރީ )ފ ލ ސް އޮފީެބހޭ ފަރާތްތަކަށް  ވ ގ ތ ން ކަމާ

 ފަރާތަށް އެންގ ން 

މިނިސްޓްރީ ބަންދ  ނ ކޮށް ރޭގަނޑ  ހ ޅ ވާފައި ހ ންނަ ކަމ ގައިވާނަމަ، އެ ކަމެއް މިނިސްޓްރީގެ  މ ވައްޒަފަކ  ނެތި   .7

 ކަމާއި ެބހޭ މ ވައްޒަފަކަށް އެންގ ން

ގައި ދިދަ ތިރިކ ރ ން( އަދި    6ގައި ދިދަ ނެގ ން އަދި ހަވީރ     6)ހެނދ ނ     .ނިސްޓްރީގެ ދިދަ ނަގައި ތިރިކ ރ ންމި .8

 ކ ރ ން އަމަލ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން    ނަގަން ޖެހއިްޖެދިދަ ަބއި ދަނޑިއަށް  

 ސިސްޓަމް އާއި ސިގްނަލް ސިސްޓަމް ބަލަހައްޓައި ސިސްޓަމ ންދެވޭ ސިގްނަލްއެލާމް  ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ،  މިނިސްޓްރީގެ    .9

 ކ ރ ން. ކަމާެބހޭ ސެކްޝަނަށް ރިޕޯޓ  އްއަދި އެލާމްތަ

މިނިސްޓްރީގެ ގޯތިތެރޭގައި ޕާކްކ ރެވޭ އ ޅަނދ ތަކަކީ މިނިސްޓްރީގެ މ ވައްޒަފ ންގެ އ ޅަނދ ތައްކަން ކަށަވަރ ކޮށް    .10

 ބެލެހެއްޓ ން.  ރަނގަޅ  އިންތިޒާމަކ ން ވެހިކަލް ޕާކިން 

   ހާއްސަ ހާލަތްތަކ ގައި މިނިސްޓްރީން އަންގާގޮތަކަށް ސެކިއ ރިޓީ އޮފިސަރ ން އިތ ރ ކ ރ ން.   .11

  



 

 ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ގަޑިތައް: 

 

ގަޑިއިރ ( މިނިސްޓްރީގެ ގޯތި    24ސެކިއ ރިޓީ ގާޑ ން އަަބދ ވެސް )  2މިނިސްޓްރީގެ ސެކ އިރިޓީ ބެލެހެއްޓ މަށް މަދ ވެގެން  

 ތެރޭގައި ތިބެންޖެހޭނެއެވެ. 

 

  ސެކިއ ރިޓީ ގާޑ ން  2ހ ރިހާ ވަގ ތެއްގައި  .1

I.   އަށް 04:00އިން ހަވީރ   08:00ހެނދ ނ 

II. ައަށް 12:00އިން ރޭގަނޑ   04:00ވީރ  ހ 

III.   އަށް 08:00އިން ހެނދ ނ   12:00ރޭގަނޑ 

 

އާދީއްތަ ދ ވަހ ގެ ކ ރިން، އެ ހަފްތާގެ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ  މި މިނިސްޓްރީ އިން ރިކ އެސްޓް ކޮއްފިކަމ ގައިވާނަމަ،   .2

ޕްރޮކިއ މަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަން އާއި ހަވާލ ކ ރަން  ޑިއ ޓީ ޝެޑިއ ލް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިނިސްްޓްރީގެ  

ވާނެއެވެ. އަދި ސެކިއ ރިޓީ ގާޑ ންގެ ހާޟިރީ )ސެކިއ ރިޓީ ލޮގ  ފޮތް( ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެފޮތ ގައި އެ އިރެއްގައި  

ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ގ ޅޭ ފޯނ  ނަންަބރ  ޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި   ސެކިއ ރިޓީ 

މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހަޅާ ޑިއ ޓީ ޝެޑިއ ލްގެ ޑިއ ޓީއަށް ަބދަލ  އަންނަނަމަ އެކަން އެ ޑިއ ޓީއެއް ފެށ މ ގެ ކ ރިން  

 ށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއ މަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ޑިވިޜަނަ

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވ މަށްފަހ     ންޒިންމާ ނ ވަތަ އިމާރާތް ބަލަހައްޓާ ގޮތ ގެ ޕްލޭސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހ ންގެ   .3

ކެއ މ ގެ ވަގ ތ  ތަކ ގައި    މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދ  ވަގ ތ  ޑިއ ޓީ ަބހާނެ ގޮތާއި  މިނިސްޓްރީގެ ހ އްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ.

    އަމަލ  ކ ރާނޭ ގޮތް ަބޔާން ކ ރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

 : ޝަރ ތ    ގާޑ ންގެ 

 ދިވެއްސަކަށް ވ ން .1

 ކަމ ގައި ވ ން  ގާޑ ންއަހަރ ގެ އ މ ރ  ފ ރާގެ   40އަހަރާއި  18 .2

 ޖިސްމާނީގޮތ ންނާއި ނަފްސާނީގޮތ ން މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ ކ ޅަދާނަކަން ލިިބފައިވ ން  .3

 ކ ށ ގެ ރިކޯޑެއް ނެތ ން  ާބވަތެއްގެ އެއްވެސް އޮފީސްގައި ނ ވަތަ ފ ލ ސް ކޯޓެއްގައި  ރ ޢީޝަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .4

އެއްގޮތަށް  .5 އ ސޫލ ތަކާއި  އާންމ   ފަރާތަކަށް  އަންނަ  ބޭނ ންތަކަށް  އަކި  މ ވައްޒަފ ންނަށާއި  މިނިސްޓްރީގެ 

  ލާގް ރަނގަޅ ވ ންޙ އަދި އަ ން އެގ ންމ ޢާމަލާތ ކ ރަ

 ގައި މަސައްކަތަށް ހާޟިރ ވ ންގާޑ ންގެ ޔ ނިފޯމް .6

ހ ރެގެން  .7 ގޯތިތެރޭގައި  މިނިސްޓްރީގެ  މީހަކ   އިތ ރ   އެހެން  ގާޑ ންފިޔަވައި  ތިބެންޖެހޭ  އެވަގ ތަކ   ޑިއ ޓީގައި 

ނ ވާނެއެވެ. އެއްވެސް ސަަބަބކާހ ރެ ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތ ގެ އަމިއްލަ ކަންކަން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތ ގައި 

 ކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ  

 އި ދ ންފަތ ގެ އިސްތިއ މާލ ނ ކ ރ ން.  މިނިސްޓްރީގެ ގޯތިތެރޭގަ .8

މިނިސްޓްރީގެ ސެކިއ ރިޓީ ޑިއ ޓީގައި އެވަގ ތެއްގައި ތިޭބ ގާޑ ން ފިޔަވައި އެހެން ގާޑ ންގެ ވެހިކަލްތައް މިނިސްޓްރީގެ  .9

 ނ ކ ރ ން. ގޯތިތެރޭގައި ޕާކ 

 

 މަސައްކަތަށް ހ ށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:  

 ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކ ގެ ފެންވަރ  އެގޭނޭލިޔ ން  -1

 އ ސޫލ  /ސެކިއ ރިޓީ ެބލެހެއްޓ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަން ރާވައިފައިވާގޮތް -2

އެލަވަންސް   ސެކިއ ރިޓީ -3 އިތ ރ ގަޑީގެ  ދެމ ންދާގޮތާއި  އިނާޔަތް  އޮފިސަރ ންނަށް  ހަރަކާތްތެރިވާ  ބެލެހެއްޓ މ ގައި 

 ދެމ ންދާނެގޮތް. 

 )ތަފްސީލް ހ ށަހެޅ މަށް( ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެއްޓ މ ގައި ޭބނ ންކ ރާ އިކްއިޕްމެންޓް.  -4

 ޕަވައިޒްކ ރެވެމ ންދާގޮތް  ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް ސ  -5



 

 : ހ ށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ބެލޭނެ ކަންތައްތައް  ށް އްކަތަ މަސަ 

 

މަސައްކަތަށް ހ ށަހަޅާ އ ޖޫރައަކީ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރަނގަޅ  ފެންވަރ ގައި ސެކިއ ރިޓީ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ  -1

މިއާ ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ޕްރޮޕޯސަލްތަ  ލާފަށްޚި  އ ޖޫރައެއްކަމ ގައި  މަރ ހަލާގައި   އްހ ށަހެޅޭ  އިވެލ އޭޝަން 

 ޑިސްކޮލިފައިކ ރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލްގައި   -2 އެއް  ނަމްަބރ  އެޑްރެސް/ވަޓްސްއަޕް/ވައިަބރ  އީމެއިލް  ފޮނ ވާނެ  ލިޔެކިއ ންތައް  ރަސްމީ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

ޓްރެ -3 ގ ޅޭ  ސެކިއ ރިޓީއާ  ދެވިފައިވާ  ގާޑ ންނަން  އެޑްވާންސްސެކިއ ރިޓީ  އަދި  )ޭބސިކް  ސެކިއ ރިޓީ  އިނިންތައް   

 އިނިންގ( އިނިންގ/ ފަސްޓް އެއިޑް/ފަޔަރ ފައިޓިންގ/ފަރސަނަލް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ޓްރެޓްރެ

ބެލެހެއްޓ މ ގައި ޭބނ ންކ ރާ އާލަތްތަކާއި ވެހިކަލްތައް  -4 މެޓަލް )ވީއެޗްއެފް ސެޓް/    ސެކިއ ރިޓީ ގާޑ ން ސެކިއ ރިޓީ 

  ފްލަޝްލައިޓް/ފަސްޓްއެއިޑްކިޓް ފަދަ ތަކެތި(ޑިޓެކްޓަރ/ 

 )ސަރ ކާރ ގެ އޮފީހަކަށް އެކަށޭނެ ޔ ނިފޯމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ( ސެކިއ ރިޓީ އޮފިސަރ ންގެ ޔ ނިފޯމް  -5

 

 ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:   ގައި މަސައްކަތް އެސެސްކ ރ މ  

 

މަހ ން އެއްމަހ  ސެކިއ ރިޓީ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ ަބލާ އެސަސްމަންޓެއް ހެދޭނެއެވެ. މި އެސެސްމަންޓްގައި   3ކޮންމެ   -1

ސެކިއ ރިޓީ އޮފިސަރ ންނާ ސ ވާލ ކޮށް އެފަރާތްތަކަށްދިނ މަށް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނިފައިވާ އ ޖޫރަޔާއި އިނާޔަތްތައް 

ކަށަވަރ ކ ރެވޭނެ ލިެބމ ންދޭތޯ  ފެއިލްވެއްޖެނަމަ  ަބރާަބރަށް  އެސަސްމަންޓ ން  އަދި  މަސްދ ވަހ ގެ    1އެވެ. 

ކ ރިމަތި  ިބޑްތަކަށް  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ހާލަތ ގައި  މިފަދަ  އަދި  އ ވާލެވޭނެއެވެ.  އެއްަބސްވ ން  ނޯޓިސްދިނ މަށްފަހ  

 އަހަރަށް އެފަރާތެއް ސަސްޕެންޑްކ ރެވޭނެއެވެ.  3ނ ލެވޭގޮތަށް 

 


