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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

 

 އިޢުލ ނު 
 

   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ :މަޤ މު 
 J-222071 މަޤ މުގ  ނަންބަރު:

 (އްއ ކ ) 1 ބޭނުންވ  އަދަދު:

 ދ އިމީ މަޤ މުގ  ގިންތި:
 3އ މް. އ ސް.  :މަޤ މުގ  ރޭންކު 

 އ ސިސްޓ ންޓް ޑިރ ކްޓަރ މަޤ މުގ  ކްލ ސިފިކޭޝަން:
 ނޭކުރ ންދޫ. ހދކައުންސިލް އިދ ރ  /  ދ ކުުނބުރީ ނޭކުރ ްނދޫތިލަދުންމަތީ  ވަޒީފ  އަދ ކުރަން ޖ ހޭ ތަން:

 ކޯޕަރޭޓް އ ފ އ ޒް ޔުނިޓް  
 ރުފިޔ  7,035.00  މުސ ރަ:

 ރުފިޔ   2000.00 އ ލަވަންސް: ސަރވިސް 

 އ ލަވަންސް: އ ހ ނިހ ން 

ޤަވ ޢިދުގައި ވ ގޮތުގ މަތިން ބަނދު ދުވަހ އްގައި ނުވަތަ އިތުރުގަޑީގައި  ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސް
މަސައްކަތްކުރައްވ ނަމަ އިތުރުގަޑީގ  ފައިސ  ޢ އި، ރަމަޟ ން މަހުގ  މުނ ސަބަތުގައި ދޭ ޚ އްޞަ އިނ ޔަތް 

 ލިބޭނ އ ވ .

-ކޮންމ  މަހަކު ވަންސުގ  ގޮތުގައި އ ލަ ކޯ ސަޕޯޓިންގ މަތިން އުޞޫލުގ  ހަމަޖ ހިފައިވ  އަދި 
 .ދ ވޭނ އ ވ  ރުފިޔ   900/

މަޤ މުގ  މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އި 

 ވ ޖިބުތައް:

 އ ފަދަ ،އ އްބ ރުލުންދީ ފުރިހަމައަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމުންތައް ފ ސްކުރ  ކައުންސިލުން .1
 ސ ކްރ ޓަރީ ކަންތައް އ ންމ ަހއި ކުރަންޖ ހޭ އިދ ރީގޮތުން ަތންފީޒުކުރުމުގައި ނިންމުންތައް
 އްނިންމުންތަ އ   ބ ލ ހ ްއޓުމ އ ކު ހިންގައި ރ ވ  މަތިން އިރުޝ ދުގ  ލަފަޔ   ޖ ނ ރަލްގ 

 ކައުންސިލްގ  އަދި. ކަންތަްއތައްކުރުން ކުރަންޖ ހޭއ ންމ ހައި އަމަލީގޮުތން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި
 ކަންކަމުގައި އ ންމ ހައި ޅޭތަްނފީޒުކުރުމ ގު ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގ  މަސައްކަތ އި އިދ ރ ގ 

 .ވ ބުދ ރީވުންޖަ އ އްބ ރުލުންދީ  ފުރިހަމައަށް ޖ ނ ރަލަށް ސ ކްރ ޓަރީ ކައުންސިލަށ އި
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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

 ހިންގައި އޮމ ންކަމ އ ކު ހަލުއިކަމ އި މަސައްކަތްތައް އިދ ރ ގ  ކައުންސިލް .2
 ކޮށްގ ން ބޭނުން ވަޞީަލތުގ  އ ހ ނިހ ން ،މުއައްޒަފުންނ އި ބޭުނންވ ،ބ ލ ހ އްޓުމަްށޓަކައި

 އ އިންތިޒ މް ،ޤ އިމްކޮށް އިންތިޒ މް ކުރ ވޭނ  މަސައްކަތް ލައްވ  މުއައްޒަފުން
 .ނ ރުން ަނތީޖ  ބޭނުންވ  ކުރުވ  އ މަސައްކަތް ލައްވ  މުއައްޒަފުން ،ހިންގައި،ހަރުދަނ ކޮށް

 ފަރ ތްތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ،ފަރ ތްތަަކށ އި ލިބިގަްނނަ ޚިދުމަތްތައް އ ކިއ ކި އިދ ރ ގ  ކައުންސިލް .3
 ކުރިއަރުވަން އިތުރަށް އ ަކން ކޮށް ތަޢ ރަފް ގޮތްތައްހޯދ  ޚަރަދުކުޑަ  ،އަވަސް ،ފަސޭހަ ލުއި

 ،ސޫލުތައްއ ކުލަވ އު ބޭނުންޥ  ކުރުމަށް އ ގޮތަށް އ ކަންކަން އަދި،ގ ންދިއުން ކުރަމުން މަސައްކަތް
 .ގ ންދިއުން ކުރިއަރުވަމުން ދ ހޯ ތައް ކަންކުރ ވޭނ ގޮތް ަފސޭހައިން ،މޮީނޓަރކޮށް ކަންހިނގ ގޮތް

 އަދި ،ކުރިއ ރުމަށް ،ޙިމ ޔަތްކޮށް ޙައްޤުތައް މުއައްޒަފުންގ  ކައުންސިލްއިދ ރ ގ  ރަށު .4
 ރަށު،ކުރުމ އި މަސައްކަތް އަބަދުވ ސް ދަރަޖައަކަށް މަތީ އ ންމ  ތަންދޭ ގަވ އިދު ކުރިއ ރުވުމަށް
 ނިޒ މްތައް ވަޒންކުރ ވޭނ  މިންވަރު ޙ ސިލުކުރ ވޭ ނަތީޖ ،އުފ އްދުންތ ރިކަމ އި ކައުންސިލްގ 
 .ހަރުދަނ ކުރުން  ހިންގ  ޤ އިމުކޮށް

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކުރ ވޭ  ޙަވ ލު ހިންގުމުގައި ަޤވ އިދު ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގ  .5
 .އަދ ކުރުން

 ކޮމިޝަނުގ  ނުވަތަ އ އްޮގތަށް ޤަވ ޢިދ  ކަންތައް މުއައްޒަފުންގ  ސިވިލްސަރވިސްގ  ދިވ ހި .6
 ނުވަތަ އ ނޫްނގޮތަކަށް އަދި ،ބ ލ ހ އްުޓން ހިންގ  އ ކަންކަން އ އްގޮތަށް އިރުޝ ދ 

 މިބަޔ ންކުރި ކަމަކ ބ ހޭގޮތުން އަދިއ އިން. ނުކުރުން ކަމ އް އ އިން އިރުޝ ދަކަށް އ ހ ންފަރ ތ އްގ 
 އ ހ ން ކުރުމަށް ގޮތަކަށް ވަކި ކަމ އް އ އިން ނުވަތަ ދަތިވ ގޮަތށް ކުރުމަށް ޢަމަލު ގޮތަށް

 ،ޢަމަލުކުރ ނަމަ ފަރ ތަކުން އ ހ ން އ އ ޚިލ ފަށް ނުވަތަ ،ލިބިއްޖ ަނމަ އިރުޝ ދ އް ފަރ ތަކުން
 .ދިނުން  ސ ފުކޮށް އ ފަރ ތަކަށް އޮންނަގޮތް އ ކަން

 ފޮނުވަންޖ ހޭ މުއައްޒަފުންނަށް ،މުޢ މަލ ތްތަކ އި ހުރިހ  ކުރ ވޭ މުއައްޒަފުންނ   ގޮތުން ވަޒީފ އ ބ ހޭ .7
 ސްޕަވައިޒްކޮށް ،ބ ލުމ އި ފ ންވަރު މަސައްކަތު މުއައްޒަފުންގ ،ސޮއިކުރުމ އި ލިޔުންތަކުގައި
 .ބ ލ ހ އްޓުން 

 އ ހީތ ރިވުން  ކައުންސިލަށް ކުރުމުގައި ތައްޔ ރު ރިޕޯޓް އަހަރު ކައުންސިލްގ  .8

 މަޤ މުގ  ޝަރުޠުތައް:
 5 ލ ވ ލް އޮނިގަނޑުގ  ސަނަދުތަކުގ  ގައުމީ ދިވ ހިރ އްޖޭގ  ރޮނގަކުން ތަޢުލީމީ ގުޅޭ މަސައްކަތ  މަޤ މުގ 
 4 މަދުވ ގ ން ދ އިރ އ އްގައި މަސައްކަތުގ  މަޤ މުގ  ،ވުމ އ ކު ޙ ޞިލްކޮށްފައި ސަނަދ އް ގ  6 ނުވަތަ
 .ލިބިފަިއވުން ތަޖުރިބ  ދުވަހުގ  އަހަރު
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 ނުވަތަ 
 7 ލ ވ ލް އޮނިގަނޑުގ  ސަނަދުތަކުގ  ގައުމީ ދިވ ހިރ އްޖޭގ  ރޮނގަކުން ތަޢުލީމީ ގުޅޭ މަސައްކަތ  މަޤ މުގ 
 2 މަދުވ ގ ން ދ އިރ އ އްގައި މަސައްކަތުގ  މަޤ މުގ  ،ވުމ އ ކު ޙ ޞިލްކޮށްފައި ސަނަދ އް ގ  8 ނުވަތަ
 .ލިބިފަިއވުން ތަޖުރިބ  ދުވަހުގ  އަހަރު
 ނުވަތަ 
 9 ލ ވ ލް ނިގަނޑުގ އޮ ސަނަދުތަކުގ  ގައުމީ ދިވ ހިރ އްޖޭގ  ރޮނގަކުން ތަޢުލީމީ ގުޅޭ މަސައްކަތ  މަޤ މުގ 
 .ޙ ޞިލްކޮށްފައިވުން  ސަނަދ އް މަތީގ  ފ ށިގ ން އިން
 
 :ދ އިރ ތައް  ވަޒީފ ގ   ގުޅޭ 
 

 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   ·
 މ ނޭޖްމަންޓް    ·
 

 :ގޮނގުތައް  ތަޢުލީމީ 
 

 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިޒްނަސް   ·
 މ ނޭޖްމަންޓް  ބިޒްނަސް   ·
 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް   ·
 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   ·
 މ ނޭޖްމަންޓް    ·
 

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ކޮމިޝަނުގ   ސަރވިސް ސިވިލް ފޯމު މި) ފޯމު އ ދޭ ވަޒީފ އަށް ސަރވިސްގ  ސިވިލް ކޮށްފައިވ  ފުރިހަމަ .1
 މިއިދ ރ ގ   ގަޑީގައި ރަސްމި ދުވަހ އްގ   ކޮންމ  ރަސްމީ ހަމަވަންދ ން ސުންގަޑި އިޢުލ ނުގ   އަދި ވ ބްސައިޓުން
 .(ލިބ ންހުންނ ނ އ ވ  ކައުންޓަރުން

 .މ އިލް އ ޑްރ ސް ހިމ ނޭގޮތަށް(-ވަޒީފ އަށް އ ދޭ ފަރ ތުގ  ވަނަވަރު )ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރ އި އީ .2
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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

ވަޒީފ އަށް އ ދޭ ފަރ ތުގ  ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގ  ދ ފުށުގ  ލިޔުންތައް ފ ންނަ، ލިޔ ފައިވ   .3
ނަމަ، އ  ފަރ ތ އްގ  އުފަންދުވަހުގ   ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕީއ އް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކ ޑު ގ އްލިފައިވ  ލިޔުންތައް 

  ޕ ސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، ޓްފިކ ޓުސ 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކ ރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލ  މަޤ މަށް  .4
ނަމަ، އަދ ކުރަމުންދ  ވަޒީފ އިން ވީއްލުމ މ ދު އިއުތިރ ޒ އްނ ތްކަމަށް، ވަޒީފ  އަދ ކުރ  އޮފީހުން  ހޮވިއްޖ 

 ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވ  ތަޢުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ   .5

 ރ އްޖ އިން ،ޖަހ ފައިވ  ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލ ވަލް/ފ ންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮޕީއ އި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވ  މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ބޭރުގ 

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގ   ކޯސް ،ހ ލަތްތަކުގައި ނ ތް ސ ޓްފިކ ޓު :ނުވަތަ ؛ޓްރ ންސްކްރިޕްޓުގ  ކޮޕީ
 އ ސ ސްމ ންޓް އޭ.ކިއު.އ މް ދޫކޮށްފައިވ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގ  ކޮޕީއ އި،

 ކޮޕީ  ޓްރ ންސްކްރިޕްޓްގ  އަދި ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގ  

އި ކުގ  ކޮޕީއ މަތީ ތައުލީމުދޭ ރ އްޖޭގ  މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ތައުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަ  )ށ( 
ގ  އި ޓްރ ންސްކްރިޕްޓްގ  ކޮޕީއ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމު؛ ގ  ކޮޕީޓްރ ންސްކްރިޕްޓް 

 ކޮޕީ.

 ކުގ  ކޮޕީ: މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބ ގ  ލިޔުންތަ .6

ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފ އ އްގައި، ދައުލަތުގ  މުއައްސަސ އ އްގައި، ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ   )ހ( 
 އަދ ކޮށްފައިވ  ވަޒީފ ، އަދި ވަޒީފ ގ  މުއްދަތ އި  ނަމަ ކުންފުންޏ އްގައި ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ 

 ތަފ ތު  އިދ ރ އ އްގ  އ އް)ގޭގޮތަށް(، ވަޒީފ ގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އަހަރ އި މަހ އި ދުވަސް އ ނ
ބަޔ ންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ވަކިވަކިން  (ނަމަވ ސް އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ   މަޤ މުތަކުގައި

 ލިޔުން. 

އަދ ކޮށްފައިވ  ނަމަ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދ ރ އ އްގައި ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  )ށ(  
ވަޒީފ ގ   ،)އަހަރ އި މަހ އި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް( ވަޒީފ ، ވަޒީފ  އަދ ކުރި މުއްދަތ އި

( ނަމަވ ސް އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ  މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އ އްގ  އ އް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު
ޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔ ންކޮށް އ  އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ތަނުގ  މުވައްބަޔ ންކޮށްފައިވ   ވަކިވަކިން

 .އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުން
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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

އަދ ކޮށްފައިވ   ،ނަމަ ކޮށްފައިވ   މަސައްކަތް  ގައިޖަމ އަތ އް/ޖަމްއިއްޔ  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވ މީ )ނ( 
ވަޒީފ ގ   ،)އަހަރ އި މަހ އި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް( ވަޒީފ ، އަދި ވަޒީފ  އަދ ކުރި މުއްދަތ އި

 (ނަމަވ ސް އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ  މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އ އްގ  އ އް)ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދ ކޮށްފައިވ  މަޤ މަކީ )މި ލިޔުމުގައި  އ  ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުން ބަޔ ންކޮށް ވަކިވަކިން 

ންވ ނ އ ވ . ނުވަތަ ބަދަލުގައި މުސ ރަދ ވޭ މަޤ މ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔ ންކޮށްފައި އޮންނަ
 އ ކަން ބަޔ ންކޮށް އ  ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ރަސްމީ ލިޔުމ އް ހުށަހަޅަންވ ނ އ ވ .(

އަމިއްލަ  ޏ އް ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުން  އ އްގައި، ނުވަތަފައިވ  ދަޢުލަތުގ  އިދ ރ އިއުވައިލަ)ރ(  
 ސައްކަތްކޮށްފައިވ  އްގައި މަޖަމިއްޔ /ޖަމ އަތ  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވ މީ  ުނަވތަ ، އ އްގައިއިދ ރ 
)އަހަރ އި މަހ އި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(،  އަދ ކޮށްފައިވ  ވަޒީފ  އަދި ވަޒީފ ގ  މުއްދަތ އި ، ނަމަ

 އަދ ކޮށްފައިވީ  ވަޒީފ   މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު  އ އް އިދ ރ އ އްގ )ވަޒީފ ގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ވަޒީފ  ލިބ ންނ ތް ނަމަ،  ބަޔ ންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުން ވަކިވަކިން( ނަމަވ ސް

 .އަދ ކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމު
ވަޒީފ އަށް އ ންމ  ޤ ބިލު 
ފަރ ތ އް ހޮވުމަށް ބ ލޭނ  

 ކަންތައްތައް:

 އިންސައްތަ ޕޮއިންޓް ބ ލޭނ  ބައިތައް  ދ އިރ  
% 

ކ ޓަގަރީގ  
ޖުމްލަ 

 އިންސައްތަ

 30 85 ލިބިފައިވ  ތަޢުލީމު ތަޢުލީމް 
35 

 5 5 ސ ޓުފިކ ޓް  ޑިސިޕްލިންގ  ޕްރިފަރޑް

މަޤ މްގ  މަސައްކަތުގ  ދ އިރ އ  ގުޅޭ  މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބ  
 ތަޖުރިބ 

20 15 15 

 50 50 100 އިންޓަރވިއު  ލިބިފައިވ  ހުނަރު 

 100 100 210 ޖުމްލަ 

 45% ޖުމުލަ  ބަޔަކުން  ހުރިހ   ކްރައިޓީރިއ ގ   މީހ އަށް  އ ދިފައިވ   ވަޒީފ އަށް  ،ވޭނީ  އައްޔަންކުރ   މަޤ މަށް : ނޯޓް 
 .ނަމައ ވ   ލިބިފައިވ   ޕޮއިންޓު  މަތިން  ފ ށިގ ން  އިން ( އިންސައްތަ  ފަސް ސ ޅީސް )

 

މަޤ މަށް އ ދ ންވީގޮތ އި 
 ސުންގަޑި:

ގ  ކުރިން، ތިލަދުންމަތީ  13:00 ދުވަހުގ ވަނަ  10 މ ރިޗު 1220 ޤ މަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި ހުށަހަޅ ނީމި
ކައުންސިލްގ  އިދ ރ އަށ ވ . ވަޒީފ އަށް އ ދޭ ފޯމ އި ލިޔުންތައް  ދ ކުނުބުރީ ނޭކުރ ންދޫ

 މ ދުވ ރިކޮށްވ ސް ބަލައި ގަނ ވޭނ އ ވ . neykurendhoo.office@gmail.com އީމ އިލް
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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

އިޢުލ ނުގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ކުރިން ސަރުކ ރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހ އް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އ  ކަނޑައަޅ   އަދި
 ދުވަހުގ  އަދަދަށް ވަޒީފ އަށް އ ދޭ ފޯމު ބަލައިގަނ ވޭނ އ ވ .

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 
 

ވަޒީފ އަށް  ،ތަޖުރިބ އަށް ބަލައިމި ވަޒީފ އަށް އ ދި ހުަށހަޅ  ަފރ ތްތަކުގ  ތ ރ އިން ތަޢުލީމީ ފ ންވަރ އި 
 ކުރ ވޭނ އ ވ . ލިޭބފަރ ތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުޕޮއިންޓު ތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން ކުރިމަތިލ ފައިވ  ފަރ ތް

ވިއު އޮންނ ނ  ރއިންޓަ 
 ތަނ އި، މުއްދަތު:

 އ  20 މ ރިޗު  2021 އ އި 10 މ ރިޗު 2120މި މަޤ މަށް މީހަކު ހޮވުަމށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އޮންނ ނީ 
 ކައުންސިލްގ  އިދ ރ ގައ ވ . ދ ކުނުބުރީ ނޭކުރ ންދޫ ތިލަދުންަމތީ ދ މ ދު،

"ވަޒީފ އަށް ކުރިމަތިލީ 
ލިބުނު  ފަރ ތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގ  ޝީޓް )
 އ ންމުކުރުން 

ފަރ ތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި "ވަޒީފ އަށް ކުރިމަތިލީ  3އިންޓަވިއު ބ އްވ ތ  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އަދި އިދ ރ ގ  ވ ބްސައިޓްގައި  ނޯޓިސްބޯޑުގައިކޮށް ފ ންނ ނ ހ ން މި އިދ ރ ގ ފޯމު(" އ ންމު A2ގޮތުގ  ޝީޓް )

ފޯމު  A2އ ންމުކުރ ވޭނ އ ވ . ވަޒީފ އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރ ތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދ ވިފައިވ  ގޮތ މ ދު ޝަކުވ އ އް އޮތްނަމަ 
 ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ  ޝަކުވ އ އް މި އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނ އ ވ . 3ވަހުން ފ ށިގ ން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދު  އ ންމުކުރ 

ފޯނ އ ވ . އަދި   6520042  ބޭނުންވ  ލައްވ ނަމަ ގުޅުއްވ ނީ މިއިދ ރ ގ  ނަންބަރު  މިއިޢުލ ނ އި ގުޅިގ ން އިތުރު މައުލޫމ ތ އް ސ ފުކުރައްވަން
ލިޔުންތައް ިލބުނުަކްނ  ފޮނުވ   ކޮށްގ ން  މ އިލް . އަށ ވ  neykurendhoo.office@gmail.com  ކުރައްވ ނީ މ އިލް ކުރައްވ ނަމަ މ އިލް

 ޒިންމ އ ކ ވ . ކަށަވަރުކުރުމަކީ ފޯމް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގ 

19 G      1442 
 2021  މ ރިޗު      03

 
 ޢަލީ އ ދަމް      

 ނޭކުރ ންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް     
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