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ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

(IUL)142-A4/142/2021/32 :ުނަންބަރ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 މާރިޗު 2021

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1410

ސުންގަޑި: 28 މާރިޗު 2021 1200

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ސެކިއުރިޓީ ޮއފިސަރުންގެ މަޤާމަށް މީހުންދިވެހިރާއްޖެ
ޯހދުން

އިޢުލާނު

 

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރމަޤާމު:

J-318903, J-318906މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

02 (ދޭއް)ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީމަޤާމުގެ ގިންތި:

އެސް.އެސް 2މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ

ކްލެސިފިކޭޝަން:
ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކުރަން

ޖެހޭ ތަން:

ސަޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ޔުނިޓު / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން / ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ޑިޕާޓްމަންޓް / މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، މާލެސިޓީ

މަހަކު -/3470 ރުފިޔާ، (ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ)މުސާރަ:

ސަރވިސް

އެލަވަންސް:

މަހަކު -/1000 ރުފިޔާ، (އެއްހާސް ރުފިޔާ)

އެހެނިހެން

އެލަވަންސް:

1. ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 1: މަހަކު -/1200ރ (ބާރަސަތޭކަ ރުފިޔާ)

2. ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

ނޑު މަޤާމުގެ މައިގަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް:

1. އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިއާއި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަގަޑީގައި ތަނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ

ގެއްލުމެއްވޭތޯ ބެލެހެއްޓުމާއި ނައިޓް ޑިއުޓީގައި ގޯތިތެރެ ޗެކްކުރުމާއި މިސްކިތުގެ ދިއްލުންތައް

ދިއްލުމާއި ނިއްވުމާއި މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ހުޅުވަންވާ ގަޑިތަކުގައި ހުޅުވުމާއި ލެއްޕުން.

2. އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގެސްޓުންގެ ހެދުން ހުންނަނީ ހަރިންމަ ތެރެއަށް ވަނުން

ނޑުގައިތޯ ބެލުމާއި މިސްކިތަށް އަރާއިރު އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައިތޯ ބެލުން. އަދި ހުއްދަ މިންގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ނޫން އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް މިސްކިތު ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކަ

ދޭތޯ ބެލުން.

3. މިހުރާބުގެ ހުޅުވަންޖެހޭ ގަޑިތަކަށް ހުޅުވާ ލައްޕާ ބެލެހެއްޓުން. އިޝާނަމާދަށްފަހު މިސްކިތު

ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތައް ލެއްޕުން

4. ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 30 މިނިޓް ކުރިން ވުޟޫކުރާ ބައިތަށް ހުޅުވުމާއި،ފާޚާނާތައް

ހުޅުވުން. އަދި ކޮންމެ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގެ 15 މިނިޓް ފަހުން ފާޚާނާ ބަންދުކުރުމާއި، އިޝާ

ނަމާދުގެ ފަހުން ވުޟޫކުރާ އެއްބައި ފިޔަވައި އަނެއް ދެބައި ބަންދުކުރުން. ( މަޣްރިބު ނަމާދާއި

އިޝާނަމާދާއި ދެމެދު ހުރިހާ ފާޚާނާތަކާއި ވުޟޫކުރާ ބައިތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުން)

5. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މިސްކިތުންނާއި ލޮބީތެރެއިން ފެންކެހުން.

6. އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
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މަޤާމުގެ

ޝަރުޠުތައް:

ނޑުގެ ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން. 1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ގްރޭޑް 8 ނިންމާފައިވުން.

މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:

 

ނޑައަޅާފައިނުވޭ މި މަޤާމާށް ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަ

 

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

1. ސެކިއުރިޓީ ސަރވިސަސް
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލިޔުންތައް:

 

1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް

http://www.csc.gov.mv/download/2249) ްކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުނ

http://www.csc.gov.mv/download/2249))) އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި

https://www.gov.mv/en/service-forms/job-application-form-for-civil-)

service (https://www.gov.mv/en/service-forms/job-application-form-

for-civil-service)) ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)

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

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، ނޑައަޅައި ތައްގަ (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ 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.

http://www.csc.gov.mv/download/2249
https://www.gov.mv/en/service-forms/job-application-form-for-civil-service
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ

ޤާބިލު ފަރާތެއް

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ކަންތައްތައް:

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް މި ކަ

https://www.gov.mv/dv/guidance-and-regulations/recruitment-) ެމިނިސްޓްރީގ

policy-2021 (https://www.gov.mv/dv/guidance-and-

regulations/recruitment-policy-2021)) ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މަޤާމަށް

އެދެންވީގޮތާއި

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 2021 މާރިޗު 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ

ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކްއެފެއާޒަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް

((jobs@islamicaffairs.gov.mv (mailto:jobs@islamicaffairs.gov.mv)

މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ނޑައަޅައިފި އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަ، އެ ކަ

 

ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ތަޢުލީމީ

ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން

ޕޮއިންޓު ލިބޭ 10 ފަރާތެއް ޝޯޓް ލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.

 

އިންޓަރވިއު،

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

އަދި އިމްތިހާން

އޮންނާނެ ތަނާއި

މުއްދަތު

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއުއާއި އިމްތިހާނު އޮންނާނީ،2021 މާރިޗު 30 އާ

2021 އެޕްރީލް 08 އާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީގެ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލީ

ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓު ލިބުނު

A2) ްގޮތުގެ ޝީޓ

ފޯމު)" އާންމުކުރުން

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް

ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ

ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު

ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3020200 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ

jobs@islamicaffairs.gov.mv (mailto:jobs@islamicaffairs.gov.mv))) އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ

ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ"

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

usoolu) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

2021-03-17

https://www.gov.mv/dv/guidance-and-regulations/recruitment-policy-2021
mailto:jobs@islamicaffairs.gov.mv
mailto:jobs@islamicaffairs.gov.mv
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