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 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ދިވެހިރާއްޖެ

 94-H/94/2021/3(IUL) : ނަންބަރު                                         

 އިޢުލާނު

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރެއިނީ :މަޤާމު

 J-295218, J-238143, J-295222, J-240993 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 04 :ބޭނުންވާ އަދަދު

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CS2 ް:މަޤާމުގެ ރޭންކ

 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންއެސިސްޓަންޓް  :މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

)އިމިގްރޭޝަން އިން މާލެ ސަރަޙައްދުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް ތަކުގައި ދައުރުވާ ގޮތަށް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާ ސެކްޝަނެއްގައި(

 ރ6500/- :މުސާރަ

 ރ-/1500 :ސަރވިސް އެލަވަންސް

 )ވަޒީފާ ދާއިމީ ވުމުން( 35މުސާރައިގެ % ސްޕެޝަލް ސަރވިސް އެލަވަންސް

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް:މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 

 

 ބޯރޑަރކޮންޓްރޯލް ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުންއެއާރޕޯޓް ގެ  .1

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޕާރސްޕޯރޓް އަދި ޓްރެވެލް ޑޮކިޔުމަންޓް ގެ  .2

 ޙިދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން

 ސީޕޯރޓް ސެކްޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .3

 ވިޒާ ސެކްޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .4

ުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙާއްސަ އޮފީހަށް ދިމާވާ ޚާއްސަ ހާލަތާއި ގ .5

މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ 

 ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިގެން ކަންތައްތައް ކުރުން

މާއްދާއިން  4'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  • :މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކްނަޑަރީ ދަށްވެގެން 'ސީ' 

ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 

 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ފާސްވެފައިވުން.

 މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ( ފުރިފައިނުވުން.  އިޢުލާންއަހަރު )   25އުމުރުން  •

އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށް އުޅުމުގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އިމިގްރޭޝަން 

އަދި ސިއްޚީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން ) އިންޓަވިއުއިން ފާސްވެ ވަޒީފާ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރީން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހައްދަންވާނެއެވެ.(

 8ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން މި މަޤާމުގައި މި މަޤާމަށް ހޮވާ މުވައްޒަފު ނޯޓް: 

ުރިހަމަކޮށް ފާސްވާ މި މުއްދަތުގައި ބޭސިކް ޓެރިއިނިންގ ފ މަސްދުވަހަށެވެ.

އާ ދެމެދުގެ ޝަރުތުހަމަވާ ރޭންކުގެ  1-6އިން ސީ.އެސް  1-3ސީ.އެސް  ،ށްފަރާތްތަ
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ގެ ރޭންކުގައި ބަޔާންކުރާ  1-6ސީ.އެސް  ފުރަތަމަ ގްރޭޑަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ.

ގެ ރޭންކަށް  1- 6ވުރެ މަތީ ސަނަދުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ސީ.އެސް ސަނަދަށް

ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ނުވާ 

 ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓް: އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީ މަޤާމަށް ވުރެ މަތީ ރޭއްކުތަކުގެ ތެރެއިން 

ްކަކަށް އެ އޮނިގަންޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމަ ރޭނ

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީގެ މަޤާމަށް ޝަރުތު ހަމަކޮށްގެން ކުރިއަށް 

 ގެންދެވޭނެއެވެ. 

  ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

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

 https://immigration.gov.mv/downloadsު ވެބްސައިޓ

 ).ލިބެންހުންނާނެއެވެ

ރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަ .2

 އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ  .3

ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.  ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ

 ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ 

 .ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިން ގ ލައިސަންސް

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ސިވިލް ސަރވިސް އަށް /  .4

ފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަ

ށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަ

 ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ؛ .5

 ލޯއެންފޯރސްމަންޓް ދާއިރާއިން؛

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ،  )ހ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ 

ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ 

ވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓު ވަކި ފެން

އަދި  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

)ށ( މަތީ ތައުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ 

ރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކު

 ކޮޕީ.ލިޔުމުގެ 

 

 :ޕީ ކޮ ލިޔުންތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ .6

 ލޯއެންފޯރސްމަންޓް ދާއިރާއިން؛

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި،  )ހ(

ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  ސަރުކާރު ހިއްސާ ވާ

އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ) އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި

 އްގެ ތަފާތުއެއް އިދާރާއެ)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެނގޭގޮތަށް

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ  (މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

 ލިޔުން އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ

http://www.csc.gov.mv/download/2249
https://immigration.gov.mv/downloads/
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އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ )ށ(  

ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ، ވަޒީފާ ގެ(ާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށްއަހަރ)

 (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 

 .ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންއޮފީހަކުން  މުވައްޒަފުންގެ އަ ދަދު ބަޔާންކޮށް އެ

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ނ(  

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް  (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ

 )ު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްއިދާރާއެއްގެ ތަފާތ

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި 

މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ

އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި

           .ނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތަ

އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުން )ރ( 

އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ

ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  ވާޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި

ސިވިލް  ،(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  37ގެ  57ޞަފްޙާ  2021އުޞޫލުތައް 

 (ނަމަވެސް ތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީއެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ)

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 .އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު ވަޒީފާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ 

 ކަންކަން

އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ  •

އުޞޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ، އެންމެ ޤާބިލްމީހާ ހޮވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

މާކްސް ދެވޭނީ  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ، ސިވިލް 

ުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން އަދި ލިބިފައިވާ ހުނަރަށެވެ. ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނ

ލިބިފައިނުވާ ހުނަރު ދެނެގަތުމައްޓަކައި އިންޓަވިއު )ފައިނަލް އިންޓަވިއު( އާއެކު 

 އިމްތިޙާން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ  ިކަނޑައަޅާފައ) 

 .) ހުންނާނެއެވެލިބެން  އިދާރާ ގެ ވެބްސައިޓުން ކަންތައްތައް

 މީގެ އިތުރުން:

 ކަނޑުދަތުރުކުރެވޭ އަދި ފަތަން ދަންނަ ފަރާތަކަށްވުން •

އަތޮޅުތަކުގައި ހެދިފައިވާ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  •

 ފަރާތަކަށްވުން

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުންކަނޑުބޯޓު ފަހަރަށް އަރާ ފޭބޭ  •

 )އިންޓަވިއުއިން ފާސްވެސިއްޙީ ގޮތުން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށްވުން  •

 ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ( ޗެކަޕެއްވަޒީފާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް 

 ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ދަންފަޅިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ ފަރާތަކަށްވުން •

 

ގެ  14:00ދުވަހުގެ 2021ޖުލައި  15ީ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނ އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑިމަގާމަށް 

 އަށެވެ. jobs@immigration.gov.mvއިދާރާގެ އީމެއިލް މި ކުރިން
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iv   ސަފްޙާ

 
  

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް 

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައެޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ފޯމާއިއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް  ހުށައަޅާއިރުނޯޓް: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން 

އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ކުރުމަށް ފަހު، ފައިލުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 .ނަންބަރު ޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ އައި.ޑީ ކާރޑްނަމާއި 

ވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެން ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން

ލިބޭ   ޕޮއިންޓްބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

  ފަރާތްތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 05އިން  2021އޮގަސްޓް  02 މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

ވަނަ  1މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން )ހ. ވެލާނާގެ  ، އާއި ދެމެދު 2021 އޮގަސްޓް

އިންޓަރވިއު ކުރުން ކުރިއަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ގައިފަންގިފިލާ( 

( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 3އިން ކަނޑައަޅާ )މަދުވެގެން  އިދާރާއިންމި ގެންދަވާނީ

 އަދި ސައިކޯމެޓްރިކް ޓެސްޓް ްޤަވައިދު ޓެސްޓ މީގެ އިތުރުން ޕެނަލްއަކުންނެވެ.

 ދެވޭނެއެވެ.  މިމުއްދަތުގައި

އިންޓަވިއު އަށް ހާޒިރުވާއިރު ލިބިފައިވާ ތުއުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލު ނޯޓް: 

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ 

 އާންމުކުރުން (ފޯމް A2)ޝީޓް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި " ވާޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި  (ފޯމް  A2)ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝިޓް

އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

ފޯމް އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ   A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

 .ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަ 3ބަންދު ނޫން 

 3330411އަދި   3330410މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އަށެވެ.   jobs@immigration.gov.mv މެއިލް ކުރާނީ-ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. އީ

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ސިވިލް 

އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

(usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment ) ްއިން ލިބެނ

 ހުންނާއެވެ.
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