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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

 

 އިޢުލ ނު 
 

   ފައިނޭންސް އޮފިސަރ :މަޤ މު 
 J-307916 މަޤ މުގ  ނަންބަރު:

 (އްއ ކ ) 1 ބޭނުންވ  އަދަދު:

 ދ އިމީ މަޤ މުގ  ގިންތި:
 1އ މް. އ ސް.  :މަޤ މުގ  ރޭންކު 

 1ޓ ކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤ މުގ  ކްލ ސިފިކޭޝަން:
 ނޭކުރ ންދޫ. ހދކައުންސިލް އިދ ރ  /  ުނބުރީ ނޭކުރ ްނދޫދ ކުތިލަދުންމަތީ  ވަޒީފ  އަދ ކުރަން ޖ ހޭ ތަން:

 ކޯޕަރޭޓް އ ފ އ ޒް ޔުނިޓް  
 ރުފިޔ   5610.00 މުސ ރަ:

 ރުފިޔ   2000.00 އ ލަވަންސް: ސަރވިސް 

 އ ލަވަންސް: އ ހ ނިހ ން 

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

 ލިބޭނ އ ވ .

-ވަންސުގ  ގޮތުގައި ކޮންމ  މަހަކު އ ލަ ކޯ ސަޕޯޓިންގ މަތިން އުޞޫލުގ  ހަމަޖ ހިފައިވ  އަދި 
 .ދ ވޭނ އ ވ  ރުފިޔ   700/

މަޤ މުގ  މައިގަނޑު 
ތަކ އި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ވ ޖިބުތައް:

 ކަނޑައަޅ   ވުޒ ރައިން މ ލީ އަދި ޤ ނޫނ އި ލ މަރުކަޒީ ޤަވ ޢިދ އި ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތު ދައުލަތުގ  .1
 ރިޕޯޓްތައް  ލިޔ ކިޔުންތަކ އި އ ންމ ހައި ފައިސ އ އިބ ހޭ މަތިން ގޮތުގ   އ އްގޮތްވ  އުޞޫލުތަކ އި
 ނުވަތަ  ސިސްޓަމްޓަމުން ދުވަހަށް ދުވަހުން ބަޖ ޓް އިދ ރ ގ   ކައުްނސިލް،ބ ލ ހ އްޓުން ތައްޔ ރުކޮށް
 ތައްޔ ރުކޮށް ރިޕޯޓް ބަޖ ޓް އ މަހ އްގ  ނިމުމުން މަހ އް ކޮންމ  ،ބ ލ ހ އްޓުމ އި  ބ ކީކޮށް ފޮތްތަކުން

 .ފޮނުުވން ފަރ ތްތަަކށް ފޮނުވަންޖ ހޭ
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 ވ ފައިވ ހުޅު ނަމުގައި އިދ ރ ގ  ކައުންސިލް މަތިން ގައިވ ގޮތުގ  ޤަވ އިދު ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތު. .2
 ނުވަތަ ސިސްޓަމުން ރ ކޯޑްތައް ފައިސ ގ  ޚަރަދުވ  ފަިއސ އ އި ވަްނނަ އ ކައުންޓަށް ބޭންކް

 ޔ ރުކޮށްތައް ރިޕޯޓް އަހަރީ ރިޕޯޓ އި މަސްދުވަހުގ  އ ކައުންްޓތަކުގ  ަބލަހައްޓައި ފޮތްތަކުން
 .ފޮނުުވން ފަރ ތްތަަކށް ފޮނުވަންޖ ހޭ

 ރިޕޯޓް ހަފްތ  ތިޖޫރީގ  އިދ ރ ގ  ކައުންސިލް މަތިން ގޮތުގ ގައިވ  ޤަވ އިދު ޤ ނޫނ އި މ ލިއްޔަތު .3
 ފައިސ  އ މްދަނީ ލިބޭ ދައުލަތަށް ބ ލ ހ ްއޓުމ އި ފޮނުވ  ފަރ ތްަތކަށް ފޮނުވަންޖ ހޭ ތައްޔ ރުކޮށް
 .ބ ލ ހ ްއޓުން  ޓްރ ންސްފަރކޮށް އ ކަުއންޓަށް ބޭންކް ޕަބްލިކް ޤަވ އިދުން

 ކުއްޔަށް ގ ންދިއުމ އި ނަގަމުން ޤަވ ޢިދުން ކުލި ތަކ ތީގ  ބިންބިމ އި ދޫކުރ ވޭ ކުއްޔަށް .4
 ފައިސ އ އިބ ހޭ ަބޖ ޓ އި އަދި ބ ލ ހ އްޓުން ރަޖިސްޓްރީ ތަކ ތީގ  ތަންަތނ އި ދޫކޮށްފައިވ 

 މ ދުވ ރިކޮށް ޖ މްސް ލިޔ ކިޔުންތައް ފޮނުަވންޖ ހޭ ފަރ ތްތަކަށް އ ކި ތ ރ އިން މަސައްކަތްތަކުގ 
 .ފޮނުވުން 

 އ ންމ ހައި ކުރަންޖ ހޭ ހުށަހ ޅުމަށް ތައްޔ ރުކޮށް ބަޖ ޓް ފ ކުރ ލަ އަހަރަށް( 3) ތިން .5
 15 މަހުގ  ޖ ނުއަރީ އަހަރު އ  ބަޖ ޓް ކައުންސިލްގ  އަހަރުގ  ހިނގ  ކުރުމ އި މަސައްކަތްތައް

 އްމަސައްކަތްތަ އ ންމ ހައި ކުރަންޖ ހޭ ހުށަހ ޅުމަށްޓަކައި ފ ސްކުރުމަށް ކުރިން ދުވަހުގ  ވަނަ
 ޕްލޭނަށް ތަރައްޤީގ  އ ކުލަވ ލ ވޭ ދުވަހަށް އަހަރު 5 ގޮތުން ޤ ނޫނުގައިވ  ކަޒީލ މަރު،ކުރުމ އި

 .ޢ އްމުކުރުން އ ކުލަވ ލ އި ޕްޭލން ފަިއނޭންޝަލް ބިނ ކޮށްގ ން

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތައްޔ ރުކުރުމ އި ރިޕޯޓް އަހަރީ ހިސ ބުތަކ އި މ ލީ އަހަރީ ކައުންސިލްގ  .6
 ރިޕޯޓް މަސްދުވަހުގ  6 ރިޕޯޓ އި އަހަރީ އުންސިލްގ ކަ ޮފނުވުމ އި ޤަވ އިދުން ފަރ ތްތަކަށް

 .ދިނުން އ ހީތ ރިވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް ރިޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމ އި މަޢުޫލމ ތު ބޭނުންވ  ތައްޔ ރުކުރުމަށް

 އ އްގޮތްވ  ޤަވ ޢިދ އި ،ޚިދުމަތްތަކަށް މ ދުވ ރިވ ގ ންދޭ ކައުންސިލް ،ޚިދުމަތްތަކ އި ކައުންސިލުންދޭ .7
 ބ ލ ހ އްޓުމ އި ޤަވ ިއދުން އ ކަންކަން ބަލައިގަތުމ އ ކު ފީ ކަނޑައ ޅިފައިވ  ގޮތުގ މަތިން
 އަގަށް ދްމަތްތަކުގ ޚި ކުއްޔަށ އި ބިންބިމުގ  ތަކ އްޗ އި ތަންަތނ އި ޢިމ ރ ތްތަކ އި ރައްޔިތުންގ 

 ރިޕޯޓް ބަލަހައްޓ  އ އްގޮތަށް ޤަވ އިދުތަކ އި ކަނޑައ ޅިފައިވ  ހިސ ބުތައް ފައިސ ގ  ލިބޭ
 .ޔ ރުކުރުންތައް

 ލިބ ންޖ ހޭ ކުްއޔަށްދީގ ން ބިން ތަކ އްޗ އި ތަންތަނ އި ޚިދްމަތްތަކަށ އި ދޭ ކައުންސިލުން .8
 ނުދައްކ  ފައިސ  ބަލައި ގ ންދޭތޯ ދައްކަމުން ފައިސ  އ މްދަނީ ލިބ ންޖ ހޭ  ދައުލަތައް ފައިސ އ އި
 އަޅަމުން ޅުތައްފިޔަވަ ންޖ ހޭއަޅަ ފަރ ތްތަކ އިމ ދު ނުދައްކ  ފައިސ  ހޯދުމ އި ފައިސ  ފަރ ތްތަކުން
 .ގ ންދިއުން 
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 ދ އްކުމ އި ފައިސ  ޤަވ އިދުން ފަރ ތްތަކަށް  ދައްކަންޖ ހޭ ފައިސ  ބަލަހައްޓައި ރ ކޯޑް ޚަރަދުތަކުގ  .9
 .ބ ލ ހ އްޓުން  ލިޔ  ޤަވ އިދުން ދަފްތަރ އް ފައިސ ގ  ިލބޭ ދަށުން ބ ލުމުގ  ކައުންސިލްގ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް ބަޖ ޓް އަހަރީ ކައުންސިލްގ  ގޮތުން ވ ބަޔ ންކޮްށފައި ޤ ނޫނުގައި ލ މަރުކަޒީ .10
 ބޭންކް އ ކައުންޓ އްގ  ހުރިހ  ކައުންސިލްގ  ހުށަހ ޅުމ އި ކައުންސިލަށް ތައްޔ ރުކޮށް

 .ކުރުން ތައްޔ ރު މަހަކު ކޮންމ  ސްޓޭޓްމަންޓް ރިކޮންސިލޭޝަން

 ތައްޔ ރުކުރުމ އި ުޓތައްރިޕޯ ބަލަހައްޓައި ޤަވ ޢިދުން ހިސ ބުަތއް ފަންޑުތަކ އިބ ހޭ އ ކިއ ކި .11
 .ހޯުދން  ޭބނުންވ ތަކ ތި ސ ކްޝަންތަކަށް ކައުންސިލްގ 

 އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕ ންޝަން މޯލްޑިވްސް ކޮންމ މަހަކު ފަިއސ  ކޮންޓްބިއުަޝން ޕ ންޝަން .12
 އިންތިޒ މު ޙަވ ލުކުރުމުގ  ،ބަލައިގަތުމ އި ޒަކ ތް ފިޠުރު ،މުދަލުޒަކ ތ އި ޖަމ ކުރުމ އި އޮފީހަށް
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް އ ންމ ހައި ކުރަންޖ ހޭ އ ކަމ ގުޅޭގޮތުން ޖ އްސުމ އިހަމަ

 ހަވ ލު ފައިސ  ަތއްޔ ރުކޮށް ޤަވ އިދ އ އްގޮތަށް މ ލިއްޔަތު މައުޗަރު  ކުރުމުގ   ޚަރަދު ފައިސ  .13
 މަސައްކަތް އ ންމ ހައި ކުރަންޖ ހޭ ކުރުމަށް ޚަރަދު ފައިސ  ކައުންސިލުން ،ހ ދުމ އި ޗ ކް ކުރުމަށް

 .ރުންކު

 .ބ ލ ހ އްުޓން  ފައިލްކޮށް ރައްކ ތ ރިކަމ އ ކު ލިޔ ކިޔުންތައް އ ންމ ހ  ބ ހޭ ފައިސ އި .14

 ޢިނ ޔަތްތައް އ ހ ނިހ ން މުސ ރައ އި  މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރ  އިދ ރ ގައި ކައުންސިލް .15
 ،އްޔ ރުކޮށްތަ މުސ ރަޝީޓްތައް ތައްޔ ރުކުރަންޖ ހޭ މަހަށް މަުހން އ އްގޮތަށް ގަވ އިދ  ދިނުމަށް
 .ދޫކުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ތ ރީޚުގައި ކަނޑައ ޅިފައިވ  ދޫކުރުމަށް ފައިސ 

 ކަންކަމުގައި ޚ އްޞަ ޝ މިލުވ ންޖ ހޭ އ ންމ ން އިމަރޖ ންސީތަކ އި ކުއްލި ދިމ ވ  ކައުންސިލަށް .16
 ންތ ރ އި ދ އިރ ގ  މަސައްކަތުގ  އޮފީހުގ  ،އ ހީތ ރިވ ދިނުމ އި އ ކަންކަމުގައި ބައިވ ރިވ 
 .ކުރުން ކަންތަްއަތއް އ ހ ނިހ ން ހަވ ލުކުރ ވޭ

 އ ފަދަ ،އ އްބ ރުލުންދީ ފުރިހަމައަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމުންތައް ފ ސްކުރ  ކައުންސިލުން .17
 ސ ކްރ ޓަރީ ކަންތައް އ ންމ ަހއި ކުރަންޖ ހޭ އިދ ރީގޮތުން ަތންފީޒުކުރުމުގައި ނިންމުންތައް
 ކައުންސިލްގ  އަދި. ކުރުން މަތިން އިރުޝ ދުގ  ލަފަޔ  ސުޕަވައިޒަރުގ   ނުވަތަ ޖ ނ ރަލްގ 
 ކަންކަމުގައި އ ންމ ހައި ތަްނފީޒުކުރުމ ގުޅޭ ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގ  މަސައްކަތ އި އިދ ރ ގ 

 .ޖަވ ބުދ ރީވުން  ފުރިހަމައަށް ޖ ނ ރަލަށް ސ ކްރ ޓަރީ ކައުންސިލަށ އި

mailto:neykurendhoo.office@gmail.com
mailto:info@neykurendhoo.gov.mv


 

 ` 
  

 

268(IUL)81/12/20  ންބަރު:ނަ                                                                                                                                 

 

 

 4ގ   6 ޞަފްޙ  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

            ދިވެހިރާއްޖެ،  02130  އުންސިލްގެ އިދާރާ، ގުލްސަންޕާގޯޅި، ހދ.ނޭކުރެންދޫ،ނޭކުރެންދޫ ކަ

     +(960)6520042     fb.com/NeykurendhooCouncil 

      +(960)6520042  twitter.com/hdhNeykurendhoo 

     neykurendhoo.office@gmail.com / info@neykurendhoo.gov.mv                                                           www.neykurendhoo.gov.mv               

 

Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

 މަޤ މުގ  ޝަރުޠުތައް:

 ްއޮނިގަނޑުގ  ސަނަދުގ  ޤައުމީ ދިވ ހިރ އްޖޭގ  ދ އިރ އިން ،ޓިންގއ ކައުން ނުވަތަ ފައިނޭންސ 
 . ޙ ޞިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދ އް ގ  6 ނުވަތަ 5 ލ ވ ލް

  އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިޒްަނސް،  އ ކައުންޓިންގ،  ފައިނޭންސް:  ޑިސިޕުލިންގ ކޯ މަގ މުގ  ،

 މ ނޭޖްމަންޓް  ބިޒްނަސް
 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(-)ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރ އި އީ ވަޒީފ އަށް އ ދޭ ފަރ ތުގ  ވަނަވަރު .2

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

  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

 އިންރ އްޖ  ،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: ކަތުގ  ތަޖުރިބ ގ  ލިޔުންތަމަސައް .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)ވަޒީފ ގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އަހަރ އި މަހ އި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، 
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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

ބަޔ ންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ވަކިވަކިން  (ނަމަވ ސް އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ   މަޤ މުތަކުގައި
 ލިޔުން. 

ވ  ނަމަ އަދ ކޮށްފައި  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
ދަދު ބަޔ ންކޮށް އ  އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ތަނުގ  މުވައްޒަފުންގ  އަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ވަކިވަކިން

 .އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުން

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 

ލުގައި މުސ ރަދ ވޭ މަޤ މ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔ ންކޮށްފައި އޮންނަންވ ނ އ ވ . ނުވަތަ ބަދަ 
 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  އި މައްގަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވ މީ ޖަމިއްޔ /ޖަމ އަތ  ު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،  ށްފައިވ  ލިޔުންބަޔ ންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮ 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

 15 65 ލިބިފައިވ  ތަޢުލީމު ތަޢުލީމް 
20 

 5 5 ސ ޓުފިކ ޓް  ޑިސިޕްލިންގ  ޕްރިފަރޑް

މަޤ މްގ  މަސައްކަތުގ  ދ އިރ އ  ގުޅޭ  މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބ  
 ތަޖުރިބ 

20 10 10 

 20 50 ޕްރ ކްޓިކަލްސް /  އިމްތިޚ ނު ލިބިފައިވ  ހުނަރު 
70 

 50 100 އިންޓަރވިއު 

mailto:neykurendhoo.office@gmail.com
mailto:info@neykurendhoo.gov.mv
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Secretariat of the Neykurendhoo Council 

H Dh. Neykurendhoo, Republic of Maldives 

#SaveNeykurendhooKandoofaa 

 100 100 240 ޖުމްލަ 

 35% ޖުމުލަ  ބަޔަކުން  ހުރިހ   ކްރައިޓީރިއ ގ   މީހ އަށް  އ ދިފައިވ   ވަޒީފ އަށް  ،ނީ ވޭ  އައްޔަންކުރ   މަޤ މަށް : ނޯޓް 
 .ނަމައ ވ   ލިބިފައިވ   ޕޮއިންޓު  މަތިން  ފ ށިގ ން  އިން ( އިންސައްތަ  ތިރީސްފަސް )

 

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

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  ،ޖުރިބ އަށް ބަލައިމި ވަޒީފ އަށް އ ދި ހުަށހަޅ  ަފރ ތްތަކުގ  ތ ރ އިން ތަޢުލީމީ ފ ންވަރ އި ތަ
 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 ޗު މ ރި  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 

ތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި "ވަޒީފ އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރ ތް 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 . 3ފ ށިގ ން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ދުވަހުން 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

 
 މް ޢަލީ އ ދަ      

 ނޭކުރ ންދޫ ކައުންސިލްގ  ރައީސް     
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