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ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

(IUL)142-A4/142/2021/34 :ުނަންބަރ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 މާރިޗު 2021

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1731

ސުންގަޑި: 30 މާރިޗު 2021 1400

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ފަންޑު މެނޭޖަރ (ޮކންޓްރެކްޓް) މަޤާމަށް މީހަކު ޯހދުންދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

ފަންޑު މެނޭޖަރމަގާމް

މުއްދަތު: 02 (ދޭއް) އަހަރުކޮންޓްރެކްޓްމަޤާމުގެ ގިންތި

EX6މަޤާމުގެ ލެވެލ1ް (އެކެއް)ބޭނުންވާ އަދަދު

އެހެނިހެން އެލަވަންސް އަދި ޢިނާޔަތްތައް:-/14800ރ (ސާދަހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)މުސާރަ: (މަހަކު)

ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/2500ރ (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ 28%

(އަށާވީސް) އިންސައްތަ

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%

(ތިރީސް ފަހެއް) އިންސައްތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ޕެންޝަން ފައިސާ.

ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ

މީގެ އިތުރުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު

ދުވަހުގެ ފައިސާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ތަން:

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
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1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން (ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް)މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި (ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް) މަދުވެގެން 10 އަހަރު

ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ

2. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން (ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް)

ނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި (ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް) މަދުވެގެން 8 އަހަރު

ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ

3. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން (ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ފައިނޭޝަލް މެނޭޖްމެންޓް)

ނޑުގެ ލެވެލް 9 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި (ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ ފައިނޭޝަލް މެނޭޖްމެންޓް) މަދުވެގެން 6 އަހަރު

ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް:

 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ފަންޑުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. 1. މިނިސްޓްރީން ކަ

2. ފަންޑުތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

3. ފަންޑުތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ 4. ފަންޑުތަކުން ކުރެވޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދަނީ ކަ

ބަލައި ޗެކްކުރުމާއި، އިސްލާޙްކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް، ޗެކްކޮށް، ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށާއި 5. އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް ކަ

މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. 6. ފަންޑުތަކުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙްތަކަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. 7. ފަންޑުތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް ކަ

8. ފަންޑުތަކުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްކުރުމާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

9. ފަންޑުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަރވައިޒްކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

10. ފަންޑުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓުތަކާއި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެޕްރައިޒްކުރުން.

11. ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

12. ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލައި، ދިރާސާކޮށް އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

13.  އޮފީހުން ރާވައި ހިންގައި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

ހުށައަޅަންޖެހޭ

ލިޔުންތައް

1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ

https://www.gov.mv/dv/news-and-communications/contract-job-ިވެބްސައިޓުންނާއ

application-form (https://www.gov.mv/dv/news-and-communications/contract-job-

application-form)ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)

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

https://www.gov.mv/dv/news-and-communications/contract-job-application-form
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3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް

ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު،

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ

ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

ނޑު ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ނޑައަޅައި ތައްގަ (ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަ

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް

ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ

އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ)  މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

1. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ)  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ

އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ

އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ

އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ)  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި

އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި

އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

(ރ)  އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ،  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ

މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ

އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ

ޤާބިލު ފަރާތެއް

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ކަންތައްތައް:

 

1. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

2. މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ،

3. ލިބިފައިވާ ހުނަރު (އިންޓަވިއު)
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މަޤާމަށް

އެދެންވީގޮތާއި

ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ 2021 މާރިޗު 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ

14:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށެވެ. (ނޯޓް: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެ

ނޑައަޅައިފިނަމަ، ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.) އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެ ކަ

 

އިންޓަރވިއު،

އޮންނާނެ ތަނާއި

މުއްދަތު

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 2021 އެޕްރީލް 06 އާ 12 އާ ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް

އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއު /

ޕްރެކްޓިކަލްއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލީ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

(A2 ފޯމު)"

އާންމުކުރުން

 

A2) ްއިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓ

ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އެ ޝަކުވާއެއް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ  10 ފަރާތެކެވެ.  

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3020200 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
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