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 ސަރިވސް ޗާޓަރ 

 ތަޢާރަފް 

ވިލިނިގލީަގއި  ޚާއްޞަކުރެްއވުމުން  ،    މިސްކޫލަކީ  ސަރުކާރުން  ދިރިއުޅުމަށް  ަވޒަންވެރިެވ  މިމީހުން  ރަށުަގއި 
ދިރިއުޅެމުންދާ ޢާއިލާތަކުެގ ކުދިންނަށް ޕްރީ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑަރީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  

ސްކޫލެކެވެ.   ހިންަގވާ  ކުރައްަވއިެގން  ޚަރަދު  ސްކޫލަކީ  އެޑިޔުކޭޝަނުން  އަދި     870މި    140ދަރިވަރުން 
ހިމެނޭ އެއް  އާބަދީ  އެކުލެވިެގންވާ  މުއައްޒަފުންެގ  އަންނަ   ދެކެމްޕަސްއެއް  ކުރިއަރަމުން  ހަލުވިކަމާެއކު  ވަރަށް 

ިގނަ   ނުހަނު  ދަނީ  މިސްކޫލު  ހަރަކާތްތަކުން  އިންޓަރސްކޫލު  ތަފާތު  ޮގތުންނާއި  ތަޢުލީމީ  މިޮގތުން  ސްކޫލެކެވެ. 
 މުންނެވެ. ކާމިޔާބީތައް ހާޞިލުކުރަ

ޗާޓަރއަކީމި ޢަމަލުކުރާނޭ   ސަރވިސް  ދިނުމުަގއި  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް  އިދާރާ  ސްކޫލްތަކުެގ 
ޮގތްތަކާއި، ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ެއއްޮގތަށް ޚިދުމަތް ދިނުުމަގއި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  

 ޓަރެވެ. އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާ 

 

 ވިޝަން 

ތަޞައްވުރަކީ   ސްކޫލުެގ  ފަރުދަކަށްމެ  މުޙްޔިއްދީން  ކޮންމެ  ދިރިުއޅުމަށްޓަކަިއ  މުޖުތަމަޢެއްަގއި  ބަދަލުވަމުންދާ 
 ބޭނުންވާނޭ އެންމެހައި ޤާބިލިްއޔަތު ޝާމިލުވާ ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށްދޭ މާދިރީ މުއައްސަސާައކަށްވުމެވެ.  

 

 މިޝަން 

ދުންތެރި ދިރިއުޅުމަކަށްފަހި،  މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުެގ އަމާޒަކީ ތަރައްޤީއަށް ދަތުރުކުރާ ދުނިޔެެއއްަގއި އީޖާދީ ފު
 ހުނަރުވެރި ހަރުދަނާ ޙިކުމަތްތެރި މުވާޠިނުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.  

 

 އަގުތައް   ސްކޫލުގެ 
 

 އަށް އީމާންވުން .هللا 1

 . ވަޠަނީ ލޯބި އުފެއްދުން  2

 . ޝަޚްސު ބިނާކުރުން 3
 .  އަމިއްލަ އުނެގނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  4
 . އަމިއްލަ ނަފުސަށާއި އަނެކުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރުނ5ް
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 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުޙަބާކިޔަިއ، އިޙްތިރާމާެއކު މުޢާމަލާތްކުރުން. ▪

ޚިދުމަތެްއ   ▪ އަވަސް  ރަނަގޅު  ފެންވަރު  ައޑުއަހައި،  ބޭނުންތައް  ފަރާތްތަކުެގ  އަންނަ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ މުވައްޒަފުންުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރުން ▪

 ކޮށްދިނުން. ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުޮގތެއްަގއި ޚިދުމަތް ފޯރު ▪

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީެގން ޚިދުމަތް ދިނުން. ▪

ވާހަކަ  ▪ ރިވެތިބަހުން  އަދަބުވެރިކަާމއެކު  މަޑުމަިއތިރިކަމާއި  އަޑަކުން  އުފާވެރި  މުޢާމަލާތްތަކުަގިއ  ފޯނުންކުރާ 

 ދެއްކުން. 

 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު ޚިދުމަތްތައް  #

 އެކަޑަމިކް ސެކްޝަން  
 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

1 

އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ  
ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު  

 ދިނުން 

އަށް  ޚިދުމަތް ހޯދަން  14:00ން  8:00ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު  ▪
 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ. ގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް 

ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން  ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް އޮޅުން ފިލުވައި، ޭބނުންވާ   ▪
ޚިދުމަތާ ެބހޭ މުވައްޒަފަށް ކޯލް ޕާސްކުރުން، ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ 

 ޖަވާެބއް ދެވޭނެ. 

 ޖަވާބުދާރީވުން. ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް  

2 

ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  
 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން. 

 ލަސްވާ   ޖަވާުބދިނުން  ނުދެވޭނަމަ،  ޖަވާުބ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  3  މަސައްކަތު  ރަސްމީ ▪
މަސައްކަތު    ސަަބުބ ރަސްމީ  ޖަވާެބއް  ވަގުތީ  ނުވަތަ   3އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ. 
ދެވޭނެ   ▪ ޖަވާުބ  ހޯދައިގެން  މަޢުލޫމާތު  މުއައްސަސާއަކުން  އެހެން  ދައުލަތުގެ 

މަސައްކަތު   ރަސްމީ  ދެމެދުގެ   15ދުވަހާއި،    3މައްސަލަތަކަށް،  ދުވަހާ 
 ޖަވާުބ ދެވޭނެ. މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި
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 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

3 

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި  
 ހުށަހެޅުން 

އެދިފައިވާނަމަ،   ▪ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް  އެދި  ަބއްދަލުކުރުމަށް  ވެރިއަކާ  އޮފީހުގެ 
މަތިން   ގޮތެއްގެ  ނިންމަވާ  ވެރިޔަކު  ކުރައްވާ  އެދޭ ަބއްދަލު  އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   3ދުވަހާއި    1ފަރާތްތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު  
 ޖަވާުބ ދެވޭނެ. 

 
 ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ސްކޫލަށް ނަން ފޮނުވުން  

4 

ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް  
ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް  

މިނިސްޓްރީ އޮފް  
އެޑިޔުކޭޝަން އިން  

ސްކޫލަށް ދަރިވަރުގެ ނަން  
 ފޮނުވުން 

ދެދުވެސްތެރޭގައި އެޑްމިޝަންގެ  2އަންނަތާ ދަރިވަރުގެ ނަން ސްކޫލަށް  ▪
މަރުހަލާ ފުރިހަމަކޮށް އިންޑެކްސް، ކުލާސް އަދި އެހެން އެގެންޖެހޭ 

 ެބލެނިވެރިޔާއަށް އެސް.އެމް.އެސް އެއް ކުރެވޭނެއެވެ.މައުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް  
އަދި ސްކޫލް ޔުނިފޯމާއި ެބހޭ މައުލުމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ގޫގުލް ލިންކެއް 

 ރިކޮށް ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ. މެދުވެ

▪ https://drive.google.com/drive/folders/12AoFq4gHWO3Ha
5qJq1y_vI5n0c1Aa1VU   )ްޔުނިފޯމް މައުލޫމާތު ލިންކ( 

  ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ވަކިވުން ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރވުން 

5 

ދަރިވަރުން ސްކޫލުން  
ވަކިވުން ނުވަތަ  
  ޓްރާންސްފަރވުން

ދަރިވަރު ރާއްޖޭގެ އެހެން ސްކޫލަކަށް ަބދަލްވާނަމަ ސިޓީއަކުން ނުވަތަ  ▪
މެއިލްއަކުން ސްކޫލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ެބލެނިވެރިޔާ 

 އެންގުމުން، މިމިސް މެދުވެރިކޮށް އެދަރިވަރު ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނެއެވެ. 
ރުން ަބދަލުވާ  ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ސްކޫލަކަށް ަބދަލްވާނަމަ ސިޓީއެއްގެ އިތު ▪

ސްކޫލުގެ އެޑްމިޝަން ލިޔެކިޔުންތައް މިސްކޫލަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 
މިގޮތަށް ެބލެނިވެރިޔާ  އަމަލުކުރުމުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް  
އެކަން އަންގާ، އެފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ދަރިވަރު ރެޖިސްޓަރއިން 

 ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  ރާއްޖެއިން ޭބރަށްދާއުނި ކުރެވޭނެއެވެ.  
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގުން

 

 ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމީ ރެކޯރޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

6 

ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމީ  

 ރެކޯރޑްތައް ބެލެހެއްޓުން 

ހަމަ  ▪ އަދާ  މީމިސްގައި  ވަކިން(  ޓަރމެއް  )ކޮންމެ  ރެކޯރޑްތައް  ދަރިވަރުންގެ 

 .ކުރެވޭނެއެވެ
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 ލީވިން ސަޓިފިކެޓް ދޫކުރުން 

7 

އެއް ނިންމާ    10ގުރޭޑު  
ދަރިވަރުންނަށް ލީވިން  

 ސަޓިފިކެޓް ދޫކުރުން 

އެކަމަށް   10ގުރޭޑު   ▪ ދޫކުރެވޭނީ  ސަޓިފިކެޓު  ލީވިން  ދަރިވަރުންނަށް  ނިންމާ 
ދޫކޮށްފައިވާ  ސްކޫލުން  ދަރިވަރަށް  ފުރިހަމަކޮށް  ލިންކް  ގޫގުލް  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ސްކޫލާއި  ޓެްބލެޓް  ގެނައުމުންނެވެ.  ސްކޫލަށް  ޓެްބލެޓް  އަދި  ޓެކްސްޓްފޮތްތައް 

މަސައް ފުރިހަމައަށް  ގެއްލުމެއް  ހަވާލުކުރެވޭއިރު،  ކުރެވި  ޗެކް  ކުރޭތޯ  ކަތް 
އޮންނަ  ކަނޑައެޅިފައި  އުފުލާ،  ޒިންމާ  އެކަމުގެ  ެބލެނިވެރިޔާ  ލިިބފައިވާނަމަ 
އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ލާރި ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ލާރި ދައްކާނީ ަބނޑޭރި 

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 
  ލީވިން ސަޓިފިކެޓަށް އެދޭ ލިންކް:  ▪

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1hhrGc-
Jw5ux66gayE3ujNiMm9T88go59N1r3DLjEX5o/edit 

 

 ބަެޖޓް ސެކްޝަްނ  
 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް އިޢުލާން ކުރުން  ޑް ބި 

8 

ކުރެވޭ   ބިޑް 
މަސައްކަތްތަކާއި  

ޚިދުމަތްތަކަށް އިޢުލާން  
ކުރުން )ސެކިއުރިޓީ  

އްޓުން، މަރާމާތާއި  ބެލެހެ 
ތަކެތި ހޯދުން ފަދަ  

 ކަންކަން( 
 

އެކަމަކަށް  ▪ ދިނުން،  މުއްދަތު  ކުރުމަށް  ނަންނޯޓް  ގެޒެޓްކުރުން،  އިޢުލާން 
 ލޫމާތުތައް އެއްކޮށް ލިޔުމުން އެފަރާތްތަކަށް ދިނުން އުމަ

 ނަންނޯޓް ކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން ▪
 ނަންނޯޓްކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން މަޢްލޫމާތަށް އަންނަ ފަރާތްތައް  ▪
 ިބޑް ފޮތް ތައްޔާރުކުރުން ▪
 ލޫމާތަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ނަންނޯޓް ކުރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުންއުމަ ▪
 ޝީޓްގެ ކޮޕީ ހާޒިރުވީ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން  ▪

 
 

 އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން 
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ބަލައިގަތުން   ފައިސާ 
)ޓެބްލެޓް ނުވަތަ އެސެޓެއް  

ގެއްލިގެން ނުވަތަ  
އިހުމާލުން ހަލާކުވެގެން  

 ފައިސާ(   ދައްކާ 

ެބލެނިވެރިޔާ ކްލާސްޓީޗަރަށް، ރިޕޯޓްކުރުން، އިންވެންޓްރީ ަބލަހައްޓާ  ▪
 މުވައްޒަފަށް އެންގުން. 

ސްކޫލް   ▪ ބެލެނިވެރިޔާ  ސިޓީ  ަބޔާންކޮށް  ކަންހިނގިގޮތް  ރިޕޯޓްއާއިއެކު  ޕޮލިސް 
 .އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން

ތެރޭގައި ަބނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދުވަސް  3 ▪
 ެބލެނިވެރިޔާއަށް އެންގުން. 
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 ކުއްޔަށް ދޫކުރުން    ގޯތި/ތަކެތި ސްކޫލުގެ  

10 

ތަކެތި ކުއްޔަށް   އިމާރާތާއި 
 .ދޫކުރުން 

މެދުވެރިކޮށް   ▪ ފޯމު  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ކުރިން  10މިކަމަށް  ސްކޫލަށް   ދުވަސް 
 .ހުށަހެޅުން

ލިޔުމުން  ▪ އެފަރާތަކަށް  ނޫންކަން  ނުވަތަ  އޮތްކަން  ދޫކުރެވެން  ތަކެތި  ތަނާއި 
އަދި ކުއްޔަށް ނަގާ ހިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ަބނޑޭރި ޕޯޓަލް    .އެންގުން

 މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުން

 އެއްޗެއް ގެއްލުމުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  

11 

ފަދަ ތަކެއްތި ގެއްލި   ,ބެޖް 
ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން ދައްކާ  

 ފައިސާ ބަލައިގަތުން 

ރިޕޯޓްކުރުން،  ▪ ކްލާސްޓީޗަރަށް  ެބލެނިވެރިޔާ  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ  ނުވަތަ  ގެއްލި 
 އެއަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުން 

 .މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ެބލެނިވެރިޔާއަށް އެންގުންަބނޑޭރި ޕޯޓަލް  ▪
  https://bandeyripay.finance.gov.mvަބނޑޭރި ޕޯޓަލް ލިންކް:. ▪

 
 އެކިކަންކަމުގައި ފައިސާ ބަލައިގަތުން 

13 

ޔުނީފޯމް ފަދަ  ،  ކޭމްޕް
ތަކެއްޗަށް ފައިސާ  

 ބަލައިގަތުން 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރ މެދުވެރިކޮށް ެބލެނިވެރިންނަށް ސްލިޕް ދިނުން  ▪
ަބޖެޓް ސެކްޝަނުން ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފަކާއި ހަވާލުކުރުން )ދެވިފައިސާ  ▪

 ޝީޓް ނުވަތަ ލިސްޓްގައި ަބލައިގަތް މީހަކާއި ފައިސާ ދެއްކި މީހަކު ސޮއިކުރުން 
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު އެނގެން ސްލިޕްގައި ފައިސާގެ އަދަދާއި  ▪

 އޮތުން 

 ހިއުަމްނ ރިސޯސް ސެކްޝަްނ 

14 

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ  
މަޤާމްތަކަށް  
 .އިއުލާންކުރުން 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވައިދާއި އެއްގޮތަށް އިއުލާން ގެޒެޓް ▪
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގެ ލިންކް،  އިއުލާންގައި ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި، ) ކުރުން.

އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ލިންކް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށައަޅަންވީ މެއިލް 
  ހިމަނާފައިވުން.(
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ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށައަޅާ  
 .ފޯމްތައް ބަލައިގަތުން 

  1ބަންދުނޫން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅިފައިވާ ފޯމްތައް ޗެކްކޮށް ރަސްމީ  ▪
ދުވަހުގެތެރޭގައި އިދާރާއަށް ފޯމް ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް އީމެއިލްގެ ޛަރީއާއިން 

  އެފަރާތަށް ފޮނުވުން.
އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ  ▪

ރުމަށްފަހު ގަޑިއެއްގައި ަބލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން އަދި ފޯމް ޗެކްކު
  އިދާރާއަށް ފޯމް ަބލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް ވަގުތުން އެފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން.

https://bandeyripay.finance.gov.mv/
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ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާނަމަ އިއުލާންގެ މުއްދަތު   ▪
  ހަމަވުމުގެކުރިން އެންގުން.
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 ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާ 
 

ހުށައަޅާފައިވާ   ▪ ޝަރުތުހަމަވާ ވަޒީފާއަށްއެދި  ވަޒީއަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ 
ފަރާތްތަކާއި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ވަކިކޮށް އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި ނުވަތަ 

  .ގެޒެޓްގައި އާއްމުކުރުން

އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި  ▪ ވަޒީފާއަށް 
ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް، ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެނގުން  އަދި ޝޯޓްލިސްޓް  

 ) އިންޓަރވިއު ޭބއްވުމުގެކުރިން (

 

 އިންޓަރވިއު ބޭއްވުން  17

ކަނޑައެޅުމުން  ▪ ފަރާތްތައް  ކުރެވިފައިވާ  އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް  ވަޒީފާގެ 
ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން  އިންޓަރވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލައި އިންޓަރވިއު ާބއްވާނޭ  

ކެނޑިޑޭޓަށް އެންގުން. އަދި ޕްރެކްޓިކަލްއަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 
 .ކެންޑިޑޭޓަށް އެންގުން
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އޭޓޫ ޝީޓް އާއްމުކުރުމާއި  

 ޝަކުވާ ހުށައެޅުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭޓޫ  3އިންޓަރވިއު ޭބއްވުމަށްފަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ▪
އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި ނުވަތަ ގެޒެޓްގައި އާއްމުކޮށް ކޮންމެ ޝީޓް 

ކެންޑިޓޭކަށް އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަންަބރ އެންގުން އަދި ޝަކުވާއެއްވާނަމަ އެކަން 
  ހުށައެޅުމަށް ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދިނުން.

ހު  ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ެބލުމަށްފަ ▪
އެކަން ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތަށް އެންގުން. އަދި ހުށައެޅޭ ޝަކުވާއާއި  

ގުޅިގެން އޭޓޫ ޝީޓަށް ަބދަލެއް އައިސްފިނަމް އިސްލާހުކޮށް އަލުން އިދާރާގެ  
  ވެްބސައިޓްގައި ނުވަތަ ގެޒެޓްގައި އާއްމުކުރުން.
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 .ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން 
ޝަކުވާހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ހުށައެޅޭ އޭޓޫ ޝީޓަށް ހުށައެޅޭ  ▪

އެފަރާތްތަކަށ ޖަވާުބ ދިނުމަށްފަހު އޭޓޫ ޝީޓުން އެންމެމަތިން    ޝަކުވާތައްަބލާ
މާރކްސް ލިުބނު ފަރާތަށް އެކަން އަންގައި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ވަޒިފާ 

 .ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ފޮނުވުން
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  ކުރުމާއި، ފާޑުކިޔުން ހުށަހެޅުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  

 

ޚިދުމަތަކަށް  މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުން ކުރުމަށް ނުވަތަ  ފެންވަރު ރަނގަޅު  ޚިދުމަތުގެ  ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ  ޚިދުމަތަކާ  ދޭ 
ފޮނުވާނީ،   ހުށަހެޅުންތައް  ކިޔަމުއެވެ.  މަރުޙާަބ  ހުށަހެޅުންތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ގޮތުން  ފާޑުކިޔުމުގެ 

އިސްޭބފުޅަކަށް   ސްކޫލުގެނުވަތަ  ޒަރީއާއިންނެވެ.       ލްގެ  މެއި-މި އީ    (info@muhyiddin.edu.mv އީމެއިލް)
ރަސްމީ   ލަސްވެގެން  ލިބުނުކަން  ހުށަހެޅުން  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ހުށަހެޅުން  ސިޓީއަކުންނެވެ.  އެޑްރެސްކޮށްފައި 

   ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   5މަސައްކަތު 
 

ކަމުގައިވާ   ނަންަބރު  އާންމު  އޮފީހުގެ  ނަންަބރު  މީގެއިތުރަށް،  ނަންަބރު: 3390634)ފޯން  )ހޮޓްލައިން  ނުވަތަ   )
  އަށް ގުޅައިގެންވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  (3390827

 

ަބލައިގަނެ  ހުށަހެޅުންތައް  ގެންނަން،  މިފަދަ  ޚިދުމަތަށް  ރަނގަޅުކޮށް،  ކަންކަން  ހުރި  ރަނގަޅުކުރެވެން  ޖެހޭ  ވަގުތުން 
 ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެއެވެ. 

 

 : ގުޅުއްވުމަށް 

 ފޯން ނަންބަރު: 

 3390634ހޮޓްލައިން :    

 މެއިލް:-އީ
info@muhyiddin.edu.mv 
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