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  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
  ،  މާލެ             
                         ދިވެހިރާއްޖެ.          

                              

 981/2018/1/4A-(IUL)142ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމު:

 J-318958 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 01 :ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1އެމް.އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  ގްރޭޑް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ފައިނޭންސް ސެކްޝަން / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، މާލެސިޓީ

 ފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔާ()ރުފިޔާ،  5610/- މަހަކު  މުސާރަ:

 ، )ދެހާސް ރުފިޔާ(ރުފިޔާ 2000/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

  ކޮންޓްރިބިއުޝަން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝން .2

 .'ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3

 ތޭކަ ރުފިޔާ(ރ )ހަތްސ700ަ/-: މަހަކު 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  .4

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ން ރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ަފރާތްތަކަށް ފޮނުވުމިނިސްޓްރީގެ އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާ .1

 މިނިސްޓްރީގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން  .2
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ންޖެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އެސް.އޭ.ޕީގެ ރޯލްތަކާއިގުޅިގެން ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަ .3 :ވާޖިބުތައް 
 ލިބޭ އި.ޕީ އަށްޓްރީގެ ޕީ.އެސް.އަރިކްއެސްޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމާއި، ކޮންމެ އަހަރަކު މިނިސް

ރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ހިސާބުތައް ވަކިވަކިން ބާކީކޮށް ެބލެހެްއޓުމާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކު
 ގެންދިއުމުގައި އޮންނަ ވޭރިއޭޝަންތަކުގެ ހިސާބުތައް އެނގޭެނހެްނ ބެލެހެއްޓުން 

 ދަތުރު ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ދަތުރު ރިޕޯޓްތައް ބެލެހެއްޓުން  .4

 ޖަރނަލް / އަތްމަތީ ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ޕާކް ކުރުން  ކޭޝް .5

 ކުރުންސައްކަތްމަޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުމުގެ  .6

 ން ތިޖޫރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަާރތްތަކަށް ފޮނުވު  .7

 ނުުވންތަަކށް ފޮޖެޓު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްމިނިސްޓްރީގެ ލަފާކުރާ ބަ .8

 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ބާކީ ބެލެހެއްުޓން  .9

 ސެކްޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން  .10

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .11

އުމީ އްޭޖގެ ޤަމަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން )ފައިނޭންސް / އެކައުންޓިންގ( އިން ދިވެހިރާ ތައް:މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. 6ނުވަތަ  5ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެްލ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
  އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް .1 

 ނެއެވެ.(ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުްނޓަރުން ލިބެންުހންނާ

 ނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެިއލް އެޑްރެސް ހިމެ .2

ުށގެ ޑުގެ ދެފުކަން އަންގައިދޭ، ުމއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއް .3
 ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ިލޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.  

ލާ  ކުރިމަތިސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ފާ މަށް، ވަޒީވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ 

 އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

، ފައިވާޖަހާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭަޝން )ހ(  މޯލްޑިވްސް
 ާކއިސެޓުފިކެޓުތަ ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން މުދޭތަޢުލީ މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 ލިޔުމާއި، ކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ކޯސް، ހާލަްތތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓް: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް
 ކޮޕީ ޓްގެރިޕޯރ އެސެސްމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 ކޮޕީ  ރިޕްޓްގެޓްރާންސްކް އަދި

)ށ( މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި 
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 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ޕީ. ކޮޓުތަކުގެ ނު ސެޓުފިކެވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީ .6

މަ، ފައިވާ ނަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަަމކޮށް ސެޓްފިކެޓް ިލބި .7
 އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.  

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންަތކުގެ ކޮޕީ:    .8

އްސާވާ އި، ސަރުކާރު ހި)ހ(  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގަ
 ވަޒީފާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި

ތު ސްއޫލިއްޔަ އަދާކޮށްަފއިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަ، އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
ކޮށް އެ ން ބަޔާންދާކޮށްފައިވީަނމަވެސް( ވަކިވަކި)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަ

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ށްފަިއވާ ަމ އަދާކޮ)ށ( އަމިއްަލ ކުންފުންޏެއް ނުަވތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވާ ނަ
ގެ ތަފާުތ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއް، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

ކޮށްފައިވާ ސައްކަތްމަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ އަދި މަ
 ވަޒީފާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުަވތަ

 އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު. އަދާކުރިގޮތް 

ަގއި ވާ ތަންަތނުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ަސރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލާފައި)ނ( 
ާފގެ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަިދ ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީ ، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ

ކިވަކިން ވެސް( ވަމަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
ންސް ދޭ ރެފަރެބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮްށފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ައދާކުރިގޮތް އަންގައި

 ޗެކް ފޯމު.

، ަނމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި  ޤައުމީ ނުަވތަ ބައިަނލްއަޤުވާމީ)ރ( 
 އް )އެއްށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައަދާކޮ

 ތަނަކުްނ ންކޮށް އެއިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާ
 ކޮށް ބަޔާން އްކަންޖަމާޢަތެ/ޖަމްޢިއްޔާ ހިނގަމުންދާ ޖަމާޢަތަކީ/ޖަމްޢިއްޔާ އެ އަދި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކުން އެ
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ުނ ކުން ލިބުމަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަ 
 )ސާޅީސް ފަހެއް( އިންސައްތަވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.  45ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ %

 ( 1ސަޕޯޓް އޮފިސަރ )އެމް.އެސް 

 އިންސައްތަ  މާކްސް  ބެލޭނެ ބައިތައް  ދާއިރާ 

ކެޓެގަރީގެ 
ޖުމްލަ 

އިންސައްތަ 
)%( 

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން 

 35 65 އިވާ ތަޢުލީމުލިބިފަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  40
 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު 

30 5 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް  އިމްތިޙާން
 ވަނުމަށްދެވޭ އިމްތިހާން 

12 5 5 

 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި 

 15 15 23 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ 

 40 40 100 ރވިއު /ޕްރެކްޓިކަލްސް އިންޓަ ލިބިފައިވާ ހުނަރު 

 100 100 230 ޖުމްލަ 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 :ސުންގަޑި 

 12:00 ދުވަހުގެ ހޯމަވާ  12 އޮކްޓޯބަރ 2020މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
 ޔުންތައްގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެާއްޒއަށެވެ. ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލި 

 މެުދވެރިޮކށްވެސް ބަަލއި ގަނެވޭެނއެވެ. އަދި   jobs@islamicaffairs.gov.mvއީމެއިލް
މަ، ެއ ޅައިފިނަ އިޢުލާނުގެ ސުްނގަިޑ ހަމަވުމުެގ ކުރިން ސަރުކާރުްނ އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަ 

 ކަނޑައަޅާ ުދވަހުގެ އަދަދަށް ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލަިއގަނެޭވނެއެވެ.

 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
 

ތަޢުލީމީ  ރެ ގިނަނަމަ،އަށްވު 10ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ައދަދު  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ން މާކްސް ންމެ މަތިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ،ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ުކރެވޭނެއެވެ. 10ލިބޭ 

)އިމްތިޙާނާއި އިންޓަވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

އެ ބައިވެސް ، ނަމަ
އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 އި، މުއްދަތު:ތަނާ 

 އާ  28ާއ  15އޮކްޓޯބަރ  2020މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންަޓވިުއ އޮންނާނީ، 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާްޒަގއެވެ.  ދެމެދު
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"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުފޯމ
 އާންމުކުރުން 

ރާތްތަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަ 5ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ
ދާރާގެ ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އި A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީްޓ )

މެދު ގޮތާ އިވާވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފަ
ގެ ތެރޭގައި ދުަވހު 5ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މެއިްލ ކުރާނީ -ނަްނބަުރ ފޯނާއެވެ. އީ 3020200މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ަމޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުާޅނީ 
jobs@islamicaffairs.gov.mv  ިއަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއ

އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުސޫލުތަާކ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންަތއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ 
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu) އިން "ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

 

 1442ޞަފަރު  13           
 2020ސެޕްޓެންބަރު  30           

 

http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu

