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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

 އިޢުލާން
 :މް ޤާ މަ  މަސައްކަތު

 316838-J  /316839-J  ަޤާމުގެ ނަންބަރު:މ 

 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ  އް(ދެއެ) 2

 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

 :ރޭންކް މަޤާމުގެ  (1)ސަޕޯޓް ސަރވިސް  1އެސް. އެސް 

 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 1ސްޓާފް ގްރޭޑް ސަޕޯޓް 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: މިސްކިތް  /ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 މުސާރަ: ރ )ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ(3100.00

 އެލެވަންސް:ސަރވިސް  ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ(1000.00

 އެލެވަންސް: ސަޕޯޓިން ކޯ  ސަތޭކަރުފިޔާ(ރ )ބާރަ 1200.00

 .ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް  -1
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން  -2
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. )މީގެއިތުރުން މަޤާމަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް  -3

 (ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް
 

 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

މިނިޓްކުރިން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވުމާއި އަދި މިސްކިތް  15ކޮންމެ ނަމާދުވަޤުތެއްގެ ގަޑިޖެހުުމގެ  .1
 .މިނިޓް މިސްކިތުަގއި ހޭދަކުރުނ30ް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ނަމާދުވަޤުތަކަށް

 އިދާރާއަށް ރަށުކައުންސިލް  މިސްކިތަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުްނަތކާއި ދަތިވާ ކޮންމެކަމެއް .2
 .ންގަމުންދިއުން އަ

އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން، ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގައި  .3
މިސްކިތަށްގޮސް މިސްކިތާއި ފާޚާނާއާއި އިސްކުރުބަރިއާއި އިދާރާއިން ރާވާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

 .ވަޅުދޮށް ސާފުކުރުން
މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކޮށް ވަޅުދިޔަހިއްކުމާއި،މިސްކިތުގެ އިސްކުރުބަރި، ފެންތާނގީސާފުކުރުމާއި  .4

މިސްކިތާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުން، އިދާރާއިން ހަމަޖައްސަވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން މިސްކިތު 
 .ގެ ވިނަ ކޮށުމާއި ވިނަ ޮނޅާ ސާފުކުރުން ގޯތިތެރޭ

ފާޚާނާއާއި އިސްކުރުބަރި ލެވިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގައި އެތަންތަން ދޮވެ ސާފުކޮށް  .5
 ކުނިކެހުމާއި މަގުތައް ހުންނަ އިންވެގެން މިސްކިތާއި ގޯތިތެރެއާއި މިސްކިތުގެ  ބެލެހެއްޓުމާއި 
 .ކުރުން މަސައްކަތް ފަދަ ދޮވެސާފުކުރުން ވަށާފާރު ގޯތީގެ މިސްކިތުގެ އަދި ކުނިއުކާލުން

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިސްކިތަށްގޮސް ބިއްލޫރި ލެވިފައިވާ ތަންތަާނއި ބޮކި، ފަންކާ، ކަބަޑުތައް  .6
ފޮޅާސާފުކުރުން. އަދި ހޮޅިބުރިތަކާ ފަންކާތައް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ އުސޫލަކުން ދިއްލުމާއި 

 .ނިއްވުން 
ދިނުންފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާަނމަ، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް  މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްތައް .7

 .ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ިދނުމާއި، މިސްކިތުގެ ދޮރުތައް ލެއްޕުން

މައިގަނޑު  ގެ މު ޤާ މަ 
 :ތަކާއި ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތު 
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 މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސްއިންދާ ގަސްތަކަށްފެންދީ ބެލެހެްއޓުުމމާއި ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު .8
 .ރުން ފަދަ ނަމާދުތަކަށް މިސްކިތް ތަްއޔާރުކު

 
ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ  5ލިޔަންކިޔަން އެގުން )ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ، ދަށްވެގެން ގްރޭޑް . 1 .1

ދޫކުރާ ލިޔުމަށް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ބަޔާންކޮށް 
 ބަލައިގެންނެވެ.(

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ނޭކުރެންދޫވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  .1
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން އިންނާއި www.neykurendhoo.gov.mv   ވެބްސައިޓް

އިން މިފޯމު  www.csc.gov.mv ހުންނާނެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް
 ) ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ 

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

 .ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންަތއް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް 
އް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެ .4

މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަުމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަާދކުރާ 
 .އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛ .5
އްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ރާ ކަނަޑއަޅާފައިވާ، ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ހ( )

 ކޯސް ނުވަތަ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ްޓރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ 
 ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލު ފެްނވަރެއްގައި ވަކި ސެޓުފިކެޓު ލިބޭ ކޯހުން ލިޔުމާއެކު ކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ

 ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.ދޫ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް ޑިވްސްމޯލް

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

 .ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  .1
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަަމ، އެ  .2

 .ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ
 :މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންަތކުގެ ކޮޕީ  .3

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ  ހ( ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ)
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިާވ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 އަދާކޮށްފައިވާ  ފައިވާނަމައަދާކޮށް ވަޒީފާ  އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ  ށ()
ފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ވަޒީ ވަޒީފާ،

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

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

mailto:info@neykurendhoo.gov.mv
file:///C:/Users/AYYA/Documents/Received%20Files/neykurendhoo.office@gmail.com
http://www.neykurendhoo.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/
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 އިބްރާހީމް މަޢޫޒު    

 ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް      
 

ދެވޭނެ އެންމެ  ބެލޭނެ ބައިތައް  ދާއިރާ 
 މަތީ މާކްސް 

ކެޓެގަރީގެ  އިންސައްތަ
 އިންސައްތަ

 21 25 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން 
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  26

 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން 
30 5 

މަސައްކަތުގެ މަޤާމްގެ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
 ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ 

30 26 26 

އިންޓަރވިއު/ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ލިބިފައިވާ ހުނަރު 
 / ޕްރެކްޓިކަލްސް 

100 48 48 

 100 100 185 ޖުމްލަ 
 

ބިލު ފަރާތެއް ޤާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

)ތިރީސް ފަހެއް  35%މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނަޑއެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމްލަ 
 .އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތިވާންެޖހޭނެއެވެ

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ 

ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ 
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ 

 އިންސައްތަ 
 ،ގެ ކުރިން  13:00ގެ  ދުވަހު ބުރާސްފަތިވާ 2019 ނޮވެމްބަރ 41މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް  ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
info@neykurendhoo.gov.mv  ްމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި  6520042އަދި ފެކްސ

އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ 
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

އާއި 23އާ 15 ނޮވެމްބަރ2019އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ، އިންޓަވިއު ހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ މި މަޤާމަށް މީ
  ގައެވެ. ދެމެދު ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އިންޓަވިއު 
 އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާމި 
  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 
މެއިލް ކުރާނީ      -އީ އެވެ. 6520042 ،ނަންބަރަކީކުރާނެ . ފެކްސް އަށެވެ 6520042ނީ މަށް ގުޅާއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު މި

info@neykurendhoo.gov.mv  .ެއަށެވ 
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