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 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ދިވެހިރާއްޖެ 
     /94-H/94/2021(IUL)   24ނަންބަރު :                                        

 އިޢުލާނު 
 އިިމގްޭރޝަން އޮިފސަރ ޓްެރއިނ   :މަޤާމު 

              ,J-238242, J-258831, J-252092, J-238182, J-252093 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-238236, J-280688 

 07 :ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާިއމ   މަޤާމުގެ ގިންތި:
 CS2 :މަޤާމުގެ ރޭންކް 

 އިިމގްޭރޝަން އޮިފސަުރންއެިސސްޓަންޓް  :މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 

ިއމިްގރޭަޝން އޮފ ސް ތަކުގައި ަދއުުރވާ ގޮތަށް )ިއމިްގރޭޝަްނ މާލެ ސަރަަޙްއދުގެ  ވަޒ ފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އިން ެއވަުގތެްއގައި ކަނޑަައޅާ ސެކްަޝނެްއގައި(

 ރ6500/- :މުސާރަ 

 ރ-/1500 :ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 )ވަޒ ފާ ާދއިމ  ުވުމން( 35މުާސރަިއގެ % ސްޕެޝަލް ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް:މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
 

 އެއާރޕޯޓް ގެ ބޯރޑަރކޮންޓްރޯލް ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  .1
ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޕާރސްޕޯރޓް އަދި ޓްރެވެލް ޑޮކިޔުމަންޓް ގެ  .2

 ޙިދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން 
 ސ ޕޯރޓް ސެކްޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  .3
 އް ކުރުން ވިޒާ ސެކްޝަން ގެ މަސައްކަތްތަ .4
އޮފ ހަށް ދިމާވާ ޚާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙާއްސަ  .5

މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އޮފ ހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ 
 ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިގެން ކަންތައްތައް ކުރުން 

މާއްާދއިްނ  4އެއްެފންަވުރެގ އިމްތިާޙނަކުން 'ސާނަވ ' ުނވަތަ ެއއާ  • :މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ދަށްެވގެން 'ސ ' ގްޭރޑް ލިބިަފއިުވާމެއކު، ޭއގެ ިއތުރުން 'ސެކްނަަޑރ  
ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންަޑރ  ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިްމތިޙާުނަގިއ 

 'ދިވެހި' މި މާްއާދއިން ދަްށެވގެން 'ސ ' ފާސްވެަފއިުވން.
 މުްއދަތު ހަަމވާިއރު ( ފުރިފައިުނވުން.  އިޢުލާންއަހަރު )   25އުުމރުން  •

އިިމގްޭރޝަން އޮފިަސރެްއގެ ވަޒ ފާ އަާދކޮށް އުުޅުމގެ ިޖސްމާނ ، ނަްފާސނ  
އަދި ިސއްޚ  ޤާބިލްކަން ލިބިަފއިުވން ) އިންޓަވިުއއިން ފާްސވެ ވަޒ ާފ 

 ެއވެ.(ހަމަެޖއްުސމަށް ފޮނުުވުމގެ ކުރ ން މެޑިަކލް ޗެކަޕް ހައްދަްނވާނެ

 8މި މަޤާުމގައި ެބހެއްޓޭނ  ިގނަެވެގން ނޯޓް: މި މަޤާމަށް ޮހވާ މުަވއްޒަުފ 
މި މުްއދަުތގައި ޭބސިކް ޓެރިއިިނންގ ުފރިހަމަކޮށް ާފސްާވ  މަްސދުވަަހށެވެ.
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އާ ދެެމދުގެ ޝަރުތުަހަމވާ ޭރންކުގެ  1-6އިން ސ .ެއސް  1-3ސ .ެއސް  ،ށްފަރާތްތަ

ގެ ރޭންުކގައި ބަޔާންުކރާ  1-6ސ .އެސް  ވޭނެެއވެ.ފުރަތަމަ ގްޭރޑަށް ކުިރއެރުން ދެ 
ގެ ރޭްނކަށް  1- 6ސަނަދަްށުވރެ މަތ  ސަނަުދވާ ފަާރތްަތކަށްވެސް ސ .ެއސް 

ކުރިެއރުން ދެވޭެނެއވެ. ައދި ިމ ުމއްަދތުގަިއ ޭބސިކް ޓްެރއިނިްނގ ފުިރހަމަ ނުާވ 
 ފަރާތްތައް ވަޒ ާފއިން ވަކިުކރެޭވނެެއވެ.

ސަރ ޓްޭރނ  މަޤާަމށް ުވރެ މަތ  ޭރއްކުތަުކގެ ތެރެއިްނ ނޯޓް: އިިމގްޭރޝަން އޮފި 
ރޭންކަކަށް އެ އޮިނގަްނޑުަގއި ކަނަޑައޅާފަިއވާ ތަޢުލ މ  ޝަރުތު ުފރިހަަމާވނަމަ 

އިިމގްޭރޝަން އޮފިަސރ ޓްރޭނ ގެ މަާޤމަށް ޝަރުތު ހަމަކޮށްެގން ކުރިއަްށ 
 ގެްނދެވޭެނެއވެ. 

  ެވްބސައިޓުން ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިޝަނުގެމި ފޯމު  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
http://www.csc.gov.mv/download/2249  ިއިާދާރގެ މި އަދ 

 https://immigration.gov.mv/downloads ވެްބސައިޓު
 ).ލިބެންހުންާނނެެއވެ

ވަޒ ާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ގުޭޅނެ ފޯނު ނަްނބަާރއި އ މެއިްލ  .2
 އެޑްެރސް ހިމެޭނގޮތަށް(

ަރއްިޔތެއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުެގ ވަޒ ާފއަށް އެދޭ ފަރާުތގެ ިދވެހި  .3
ލިޔުްނތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕ ެއއް.  ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެަފއިވާ

 ނުވަތަ ައއި.ޑ . ކާޑު ގެއްލިފަިއވާ ަނމަ، އެ ފަރާތެްއގެ އުފަްނުދވަހުގެ 
 .ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ްޑރަިއވިްނ ގ ލައިސަްނސް

ރުކާަރށް ޚިުދމަތްކުުރމުގެ ެއްއބަްސވުެމއް އޮްތ ސަސިވިލް ަސރިވސް އަށް /  .4
ފުން ުކރިމަތިލާ ަމާޤމަށް ހޮިވްއޖެނަަމ، ައދާކުަރމުންދާ ވަޒ ާފއިްނ މުަވއްޒަ

ވ އްުލމާެމދު ިއއުތިާރޒެއް ނެތްަކމަށް، ަވޒ ފާ އަދާުކރާ އޮފ ުހން ދޫކޮށްަފއިާވ 
 ލިޔުން.

 ލިބިފަިއވާ ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ ؛ .5

 ންޓް ދާިއރާއިްނ؛ލޯއެންފޯރސްމަ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ފެންަވރު/ ލެވެލް ކަނަޑއަޅާަފިއވާ،  )ހ(
ރާްއޖެއިން ޭބުރގެ މަތ  ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްަފިއވާ ތަޢުލ މ  
ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްްކރިޕްޓްގެ ޮކޕ ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިަހމަ ކުރިކަުމެގ 

ސެޓްފިކެޓު ވަކި ފެންވަެރްއގައި ޤަބޫލު ކުެރވޭނެކަަމްށ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ 
މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮޯތރިޓ ން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕ  އަިދ 

 ޓްރާންސްްކރިޕްޓްގެ ކޮޕ .
)ށ( މަތ  ތައުލ މުދޭ، ރާއްޭޖގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްަފިއވާ ތައުލ މ  

ވަތަ ޯކސް ފުރިަހމަކުރިަކުމެގ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާްނސްކްރިޕްްޓގެ ކޮޕ ، ނު
 ލިޔުމުގެ ކޮޕ .

 

 :ޕ  ކޮ ލިޔުންތަކުގެ  ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ .6
 ލޯއެންފޯރސްމަންޓް ދާިއރާއިްނ؛

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި،  )ހ(
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  ސަރުކާރު ހިއްސާ ވާ

އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ) އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ، އަދި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތާއި
 އްގެ ތަފާތު އެއް އިދާރާއެ)، ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެނގޭގޮތަށް

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ  (މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް
 ލިޔުން  އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ

http://www.csc.gov.mv/download/2249
https://immigration.gov.mv/downloads/
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އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒ ފާ )ށ(  
ވަޒ ފާ، ވަޒ ފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ، ވަޒ ފާ ގެ (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)
 (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް )

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 
 .އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ދު ބަޔާންކޮށް އެމުވައްޒަފުންގެ އަ ދަ 

ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ނ(  
ވަޒ ފާ، އަދި ވަޒ ފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ

އް (އެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތަ (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒ ފާގެ
 )އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް 

ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގިައ 
މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކ  

އެކަން ބަޔާންކޮށް ެއ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލު
           .ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމ  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުން )ރ( 
އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމ   ޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ

ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ  ތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަ
ސިވިލް  ،(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)އަދި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތާއި 

ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި 
ތައް ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 37ގެ  57ޞަފްޙާ  2021އުޞޫލުތައް 

 (ނަމަވެސް  އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ )
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 .އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު ވަޒ ފާ
ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ވަޒ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 

 ކަންކަން 

އިިމގްޭރޝަން އޮފިަސރުްނގެ އޮިނަގނޑުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިްނގަނޑުތަކާ  •
އުޞޫލުތަކުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ، އެްނމެ ޤާބިލްމ ހާ ހޮވުުމަގއި މަިއގަނޑު ޮގެތއްަގއި 

ވިލް މާކްސް ެދވޭނ   ލިބިަފއިވާ ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ްނ، ަމސައްކަުތގެ ތަުޖރިބާ ، ސި 
ސާރވިްސގެ ވަޒ ާފއަށް ަވނުމަށް ެދވޭ އިމްިތހާން ައދި ލިބިފަިއވާ ހުަނރަށެވެ. 
ލިބިފައިުނވާ ހުަނރު ދެެނގަތުަމއްޓަކަިއ އިންޓަިވއު )ފައިނަލް އިންަޓވިއު( އާއެުކ 

 އިމްިތޙާން ކުިރއަށް ެގންެދވޭެނއެވެ.
ހޮުވމަށް ބަލާނެ  ވާ ަޤވާިއދުތަާކއި ުއޞޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް މ ހަކު )ކަނޑައަޅާަފއި 

 .) ހުންނާެނެއވެިލބެން  ކަންތައްަތއް އިާދރާ ގެ ވެްބސައިޓުން
 މ ގެ ިއތުރުން:

 ކަނޑުދަުތރުކުެރވޭ ައދި ފަތަން ދަންނަ ފަރާތަކަށްުވން  •
އަތޮޅުތަުކަގއި ހެދިަފިއވާ ިއމިްގޭރޝަން އޮފ ސްތަކުަގއި މަަސއްކަތްުކރެވޭެނ  •

 ފަރާތަކަށްުވން 
 ފަހަރަށް އަރާ ފޭބޭ ފަާރތެއްަކމުަގއިުވން ކަނޑުބޯޓު  •
 ސިްއޙ  ޮގތުން މިަފދަ ަމަސއްކަތެއް ުކެރވޭނެ ފަާރތަކަށްުވން )އިންަޓވިުއއިން ާފސްވެ  •

 ހަދަން ެޖހޭނެެއވެ( ޗެކަޕެއްވަޒ ފާ ަހވާލުކުރުުމގެ ކުރިން މެޑިކަލް 
 ޔުނ ފޯމް ައޅަިއގެން ަދންފަޅިތަުކަގއި ަމސައްކަތްުކރެވޭ ފަާރތަކަށްުވން  •

 
 14:00ދުވަުހގެ 2021 ޮއގަސްޓް 22 މަާޤމަށް ެއދި ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހުަށހަޅާނ  މަގާމަށް އެދެންވ ގޮތާއި ސުންގަޑި 

 އަށެވެ. jobs@immigration.gov.mvއިާދާރގެ އ ެމއިލް މި  ގެ ކުރިން
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 iv    ސަފްޙާ
  

ަހމަުވުމެގ ކުރިން ސަރުކާުރން އަލަށް ބަްނދު ދުވަެހްއ އަދި އިޢުލާުނގެ ުސންގަޑި 
ކަނޑަައޅައިފިަނމަ، އެ ކަނޑަެއޅާ ދުވަުހގެ ައދަަދށް ވަޒ ާފއަށް ެއޭދ ފޯމް 

 ބަލަިއގަެނވޭނެެއވެ.
ފޯާމއިއެކު ުހރިހާ ޑޮިކުއމަންޓެްއ  ހުށަައޅާިއރުނޯޓް: އ ެމއިލް ެމދުެވރިކޮށް އެޕްލިކޭަޝން 

ފް ކުުރމަށް ަފހު، ފައިުލގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަާޅ ފަރާތުެގ އެއް ަފއިލްއަކަށް ޕ .ޑ .އެ
 .ނަންަބރު ޖެުހމަްށ ދަންނަަވެމވެ އައި.ޑ  ކާރޑްނަމާއި 

މި ވަޒ ާފއަށް ެއދި ހުށަަހޅާ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން ތަޢުލ މ  ފެްނވަާރއި ތަުޖރިާބއަްށ  ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން 
ލިބޭ   ޕޮއިްނޓްބަލައި، ވަޒ ާފއަށް ކުރިމަތިލާަފިއވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެެރއިން ެއންމެ މަިތން 

  ފަރާތްތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުެރވޭެނެއވެ.
 05އިން  2021އޮަގސްޓް  26 މިަމޤާމަށް މުަވއްޒަފުން ހޮުވމަށް ޭބްއޭވ އިންޓަިވއު އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 1ޯމލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން )ހ. ވެލާނާގެ  ، އާއި ެދމެދު 2021 ސެޕްޓެމްަބރ
އިންޓަރވިއު ުކރުން ުކރިއަްށ ޭބްއވުމަށް ވަނ  ހަމަޖެހިަފއެވެ.  ގައިވަނަ ފަންގިފިލާ( 

( މެްނބަުރންގެ މައްަޗށް ެއކުލެވޭ 3އިން ކަނަޑައޅާ )މަދުެވގެން  ިއާދރާއިންމި ގެްނދަވާނ 
 ައދި ަސއިކޯމެޓްރިކް ޓެސްޓް ަޤަވއިދު ޓެސްޓް މ ގެ އިުތރުން ޕެނަލްއަކުންެނވެ.
 ދެޭވނެެއވެ.  މިުމއްދަުތަގއި

ނޯޓް: އިންޓަވިއު އަށް ހާިޒރުާވއިރު ލިބިފަިއވާ ތުއުލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްުލ 
 ންނަްނވާެނެއވެ.ގެ

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

 އާންމުކުރުން  (ފޯމް  A2)ގޮތުގެ ޝ ޓް 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި " ވާޒ ާފއަށް ކުރިމަތިލ   3އިންޓަިވއު ބާްއވާތާ ަރސްމ  ަބންދު ޫނން 
އާންމުކޮށް ފެންާނނެހެން ިމ  (ފޯމް  A2)ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިުބނު ގޮުތގެ ޝިޓް

އިާދރާގެ ވެްބސައިްޓަގއި އާްނމުކުެރވޭެނެއވެ. ވަޒ ާފއަށް ކުިރމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 
އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެިށގެން ރަސްމ   ފޯމް  A2ދެވިަފއިވާ ގޮތާެމދު ޝަކުާވއެއް އޮްތނަމަ 

 .ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އެ ޝަކުާވއެއް މި އިާދރާއަށް ހުަށހަޅަްނވާެނއެވެ 3ބަންދު ޫނން 
 3330411އަދި   3330410މި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރުމަށް ުގޅާނ   އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އަށެވެ. ސިވިްލ   jobs@immigration.gov.mv ެމއިލް ކުރާނ  -ނަންަބރު ފޯނަށެވެ. އ 
ސަރވިްސގެ ަވޒ ފާތަކަށް މ ހުން ޮހވުާމއި ޢައްޔަނުުކރުުމގެ މިްނގަނޑުތަާކއި ުއޞޫލުތަްއ 

މެހާ ލިޔުންތައް ިސވިލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުެގ އަދި އެ ުއޞޫލުތަކާއި ގުޅުްނހުރި އެން 
ވެްބސައިްޓގެ ޑައުންލޯްޑްސެގ "އައްޔަނުކުުމގެ ުއޞޫލާގުޅޭ" 

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