
   ` 

 

 

   ނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މި 

  ލެ މާ       

 ދިވެހިރާއްޖެ.        
 

                     

 info@islamicaffairs.gov.mvމެއިލް: -އ3315161ީ                    : ސްްފެކް   3020200                     :ފޯންް 

 

 111A4/1/2019/-(IUL)142  :ނަންބަރު

 

 އިޢުލާން 
 

 

 މުދިމު،އިމާމު،ިއސްއިމާމު  :މް ޤާ މަ 
 J-295052 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 (އެކެއް) 1 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 އިމާމު ޔުނިޓް / މޮސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން  :/ޔުނިޓް ސެކްޝަން 

 އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް  މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 މިސްކިތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ /  ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

 ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 .އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .2
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ސަޕޯޓިންގ ކޯ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯ  .3

 އެލަވަންސް.
 ގެ މު ޤާ މަ 

ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ވާޖިބުތައް:

އޮފީހުން ޙަވާލުކުރާ މިސްކިތެއްގައި ފަރުޟު ފަސްނަމާދު، ކޮންމެވަގުތެއްގެ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން  .1
މިސްކިތްތަކަށް ގޮސް މިސްކިތްތަކުގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ނަމާދުކުރުން.ރަނގަޅުކުރުމާއި ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ވަގުތުގައި ބަންގިގޮވުމާއި އިމާމުވެ 
މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން  .2

 އޮފީހަށް އަންގައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ތާހިރުކަމާއި އަދި މިސްކިތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތްބަލައި  ސާފުމިސްކިތުގެ  .3

 ވައިޒްކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ސުޕަ
މިސްކިތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، މަރާމާތެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ތަނެއް  .4

 އިދާރާއިން ސައްކަތް ކުރުމާއި އަންގައި އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުރިތޯބަލައި 
އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މިސްކިތުގެ ސައުންޑްސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް 

 ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.  
ރާތްތަކަށް މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަ .5

 ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ލިއުމެއް ހަރުކުރެވިފައި  .6
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ހުރިތޯބެލުމާއެކު އެފަދަލިއުމެއް ހުރިނަމަ މިސްކިތްތަކާބެހޭ ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގާ އެލިއުމެއް 
ރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ފޮތެއް ނުވަތަ ލިއުމެއް ނައްތާލުން އަދި މިސްކިތުތެ

 ލިއުމެއް ނައްތާލުން. ހުރިނަމަ މިސްކިތްތަކާބެހޭ ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގާ އެ
މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް  .7

ންގަން އުޅޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޙަރަކާތެއް ހިނގާނަމަ ނުވަތަ ހި 
 އިސްވެރިޔަކަށް އަންގާ އެވެރިއަކު އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުން.

މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުންފަދަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނަމަ، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  .8
 އި އަދި އެކަމެއް ނިމެންދެން މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން.ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމާ

އޮފީހުން އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ކޭތަނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ހުކުރުނަމާދު އަދި ތަރާވީޙްނަމާދާއި  .9
 ކަށުނަމާދު އިމާމުވެ ކުރުން.

 ޙާލަތެއްގައި(މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އެދިއްޖެ ) ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރުން .10
މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންކުރާ ޝަކުވާގެ އަޑުއަހާ އެޝަކުވާތައް އޮފީހަށް  .11

 ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމަހައި ކަންތައްތައް ކުރުން. .12

 ޝަރުޠު  ން ސިފިކޭޝަކްލެ ރޭންކް  މަޤާމު
 މުސާރަ

 )މަހަކު (

ސަރވިސް 

 އެލަވަްނސް

މަހަކު 

އެހެނިހެން 

އެލަވަްނސް 

 މުދިމު
 1ޖީ.އެސް 

 

އެސިސްޓެންޓް 

 އޮފިސަރ

 1ގްރޭޑް

 

 

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / 

 ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

  ޯއިމާމުވެ ނަމާދުކުރަން އެނގޭ މީހެއްތ

ބެލުމާއި، އިމާމުވެ ނަމާދުކުރެވޭވަރަށް 

އާން ކިޔަވަން ތަޖުވީދު މަގުން ކީރިތި ޤުރް

އެނގޭތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފެންވަރު  ވާއްދެ ންއިސްލާމިކް އެފެއާޒު

ބެލުމުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައިވުން، 

 ނުވަތަ 

 ްހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުނ. 

 

3,565 

 ރުފިޔާ 

 

 ރުފިޔާ  1,500

ސަޕޯޓިންގ ކޯ 

 : 2އެލަވަްނސް 

 ރުފިޔާ  700

 އިމާމު 
 3ޖީ.އެސް 

 

އެސިސްޓެންޓް 

ޓެކްނިކަލް 

އޮފިސަރ 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

1 

  ެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / މަޤާމުގ

 ތު ކޮށްދިނުމާއެކު،ޤާބިލުކަން ސާބި

 ،ަމުދިމްކަމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން ނުވަތ 

  ްހުކުރުކުރުމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުނ

 ނުވަތަ،

4,465 

 ރުފިޔާ 
 ރުފިޔާ  1,500

ސަޕޯޓިންގ ކޯ 

 : 2އެލަވަްނސް 

 ރުފިޔާ  700
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   ީދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ  3ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ކޮށްފައިވުން.ލުހާސި ސަނަދެއް 

 

 އިމާމު 
 4ޖީ.އެސް 

 

އެސިސްޓެންޓް 

ޓެކްނިކަލް 

އޮފިސަރ 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

2 

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / 

 ތު ކޮށްދިނުމާއެކު،ސާބި ގާބިލުކަން

  ްގެ  3އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ޖީ.އެސ

 5މަދުވެގެން ގައި ރޭންކު

އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 ލިބިފައިވުން ނުަވތަ،

  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކ

ދީނީ  ށްވާޤަބޫލުކުރަ ންއެފެއާޒު

ނަވީ ސާމަތި  ،މަރުކަޒަކުން

 ލިބިފައިވުން ނުަވތަ، ފިކެޓުސެޓު

  ެދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގ

ނޑުގެ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ގެ ސަނަދެއް  4ލް ލެވެ

 ކޮށްފައިވުން.ލުސިހާ

5,020 

 ރުފިޔާ 
 ރުފިޔާ  1,500

ސަޕޯޓިންގ ކޯ 

 : 2އެލަވަްނސް 

 ރުފިޔާ  700

 1އެމް.އެސް  އިމާމު 

ޓެކްނިކަލް 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

1 

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / 

 ތު ކޮށްިދނުމާއެކު،ޤާބިލްކަން ސާބި

  ްގެ  4އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ޖީ.އެސ

 4ގައި މަދުވެގެން ރޭންކު

އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 ލިބިފައިވުން ނުަވތަ،

  ެދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގ

ނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެޤައުމީ  އޮނިގަ

ނުވަތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  5ލެވެލް 

ލް ގެ ސަނަދެއް ޙާޞި 6

 ކޮށްފައިވުން.

5,610 

 ރުފިޔާ 
 ރުފިޔާ  2,000

ސަޕޯޓިންގ ކޯ 

: 2އެލަވަްނސް 

 ރުފިޔާ  700

ޓެކްނިކަލް  2އެމް.އެސް  އިމާމު 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / 

 ތުޮކށްދިނުމާއެކު،ޤާބިލުކަން ސާބި

6,295

 ރުފިޔާ 
 ރުފިޔާ  2,000

ޓެކްނިކަލް  

 ކޯ އެލަވަންސް 
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  ެދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގ

ނޑުގެ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ލެވެލް ނުވަތަ ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް  8

 ކޮށްފައިވުން.

1762/60 

 ރުފިޔާ 

އިސް
 އިމާމު 

 

 

 3އެމް.އެސް 

 

 

 

 

ސީނިއަރ 

ޓެކްނިކަލް 

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

2 

 

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު / 

 ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު،

  ެދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގ

ނޑުގެ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ނުވަތަ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް 

ވުމާއެކު، ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައި 8

 2މަޤާމުގައި އެމް.އެސް  ކަމުގެއިމާމު

އަހަރު  3ރޭންކުގައި މަދުވެގެން ގެ 

ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 

 ީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދ

ނޑުގެ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް  9ލެވެލް 

 ކޮށްފައިވުން.

7,035

 ރުފިޔާ 
 ރުފިޔާ  2,000

 

 

ޓެކްނިކަލް ކޯ 

 އެލަވަންސް 

1969/80 

 ރުފިޔާ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:

 

)މި ފޯމު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ފޯމު ވަޒީފާއަށް އެދޭސިވިލް ސަރވިސް  ކޮށްފައިވާފުރިހަމަ  .1
ވެބްސައިޓުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެން 

 ހުންނާނެއެވެ.(
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ .3

 ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 
ތިލާ މަސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރި .4

މަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަށް ހޮވިއްޖެނަޤާމަ
 އޮފީހުގެ ލިޔުން.

 ؛ތަކުގެ ކޮޕީފިކެޓުލީމީ ސެޓު ޢު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަ .5

ނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  / ލެވަލް ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު( ކަ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ މަތީ 

ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް 
 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
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އި ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާ )ށ( މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ .6

އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ސިވިލް  .7
 ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ގެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ .8
ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ  )ހ(

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، 
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ ، ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އިދާރާއެއްގައިއަމިއްލަ  ނުވަތަ  )ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ  ،މުއްދަތާއި އަދާކުރި ވަޒީފާ ވަޒީފާ،

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް 
 އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 

ބިލު ފަރާތެއް ޤާ 

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނާއި އަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނީ މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ ވަޒީފާ
ނޑުގެ ތެރެއިން އިމާމުންގެ  ލުގައިވާ ގޮތުގެ ސޫމަޤާމަށް މީހުން އައްޔަން ކުރާނެ ގޮތުގެ އުއަދި މި އޮނިގަ

  މަތިންނެވެ.

ނޑު އަދި އުސޫލު މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން   މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަ
 www.islamicaffairs.gov.mv .ެލިބެންހުންނާނެއެވ 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 ،ގެ ކުރިން 12:00ވަހުގެ ވާ ބުދަ ދު  31ޖުލައި  2019 މަޤާމުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
              ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

kulhudhuffushicouncil@gmail.com ެމެދުވެރިކޮށްވެސް 6521171  ސް އަދި ފެކްސްމެދުވެރިކޮށްވ 
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. 

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

އިންޓަވިއު އާއި 
އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 2019އާއި  01އޮގަސްޓް  2019 އޮންނާނީ،އާއި އިމްތިހާނު ވޭ އިންޓަވިއުށް ބޭއްހޮވުމަމީހަކު  މަޤާމަށްމި 
ކުރިމަތިލާ  މަޤާމަށް ވުމާއެކު، މި  ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.ހދ. ކުޅުދުއްފުށި  ދެމެދު،އާ  08އޮގަސްޓް  

 .ތިބުން އެދެމެވެރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ޙާޟިފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއާއި އިމްތިޙާނަށް 
 

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

 ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދުން:

   ށެވެ. ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ ނަންބަރަ 6521171    މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ

 އަށެވެ. kulhudhuffushicouncil@gmail.com  މެއިލް ކުރާނީ -އީ އަށެވެ.    6521171 

http://www.islamicaffairs.gov.mv/

