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 ސަރވިސް ޗ ޓަރު 

 ތަޢ ރަފް 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރ ތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނޭ ގޮތްތަކ އި،  ސްކޫލްތަކުގެ އިދ ރ މިއީ، 
ނޑައަޅ ފައިވ  އުޞޫލުތަކ  އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރ އި ކަ

 އިވ  ސަރވިސް ޗ ޓަރެވެ.އެކުލަވ ލ ފަ

 

 ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ ތަޢ ރަފް 

 13ޑިސެމްބަރ  1984ޑިސެމްބަރ  13ގދ. އަތޮޅު މަދަރުސ ގެ ނަމުގައި މިމަދަރުސ  ހުޅުވުނީ 
 1999ކަށެވެ.  7 -1ވަނަދުވަހުއެވެ. މަދަރުސ  ހުޅުވުނުއިރު މަދަރުސ ގައި ކިޔަވައިދެމުން އައީ ގުރޭޑް 

އެއްސްޓްރީމ އި އެކު ސެކަންޑަރީ ސުކޫލަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މި މަދަރުސ ގެ  ވަނައަހަރު މަދަރުސ ވަނީ
ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ  2001ފުރަތަމަ ބެޗް ކެމްބްރިޖް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ހަދ ފައިވަނީ 

ނައަހަރު ވަ  2019ސްޓްރީމަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުނެވެ.  2ވަނަ އަހަރު މަދަރުސ ގައި  2007ހައަރުފަހުން، 
 މަދަރުސަ މުޅިން އ  އިމ ރ ތަކަށް ބަދަލުވެ އެއަހަރު މެދުތެރޭގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުނެވެ.

 

 ވިޝަން 

ފޯރުކޮށްދެވޭ ފުރިހަމަ ތަޢުލީމެއްގެ ތެރެއިން އިސްލ މްދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތ  ، ދިވެހިޤައުމަށް 

 ދުމެވެ. ކުޅަދ ނަދަރިންތަކެއް އުފެއް ،ބޭނުންތެރި 

 

 މިޝަން 

މިމަދަރުސ ގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީވެސް ފުރިހަމަ ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވ  ދަރިވަރެކެވެ. ކޮންމެ 

ދަރިވަރަކަށްވެސް އެ ދަރިވަރަކީ ދިވެހިޤައުމަށް ޚިދުމަތްތެރި  ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވ  އިސްލ މީ ރީތި 
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ލީމެއް ލިބިގަނެވޭނެ ފުރުޞަތުތަކ އި، ހިތްވަރު ދިނުމ އި، އަދި ފުރިހަމަ ތަޢު، ހުނަރ އި ،ސިފަތަކ އި 

 އިޙްތިރ މް ލިބި ދެވޭނެއެވެ.

 

 ސްކޫލްގެ މޮޓޯ 

 އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވ  މީހަކަށް ނަސްރ  ނަސީބެވެ.

 

ނޑު އަސ ސްތައް   ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓ ނެ މައިގަ

 ިތުންވުމ އެކު މަރުޙަބ ކިޔައި، އިޙްތިރ މ އެކު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރ ތްތަކަށް ހިނ
 މުޢ މަލ ތްކުރުން.

  ްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރ ތްތަކުގެ ބޭނުންތައް އަޑުއަހައި، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސ
 ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.

  ްޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުނ 
 ިކަމ އެކު ހަމަހަމަކަމ އެކު ހ މަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ނަޒ ޙަތްތެރ 
 .ްޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުނ 
  ްފޯނުންކުރ  މުޢ މަލ ތްތަކުގައި އުފ ވެރި އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމ އި އަދަބުވެރިކަމ އެކު ރިވެތިބަހުނ

 ވ ހަކަ ދެއްކުން.
  ުކަންކަން ނިންމުމުގައި ފަންނީ، ހުނަރުވެރި އުޞޫލުތައް ބޭންނުންކުރުމ އި، ސުލޫކީ މިންގަޑ

 ހިފެހެއްޓުން.

 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރ އި މުއްދަތު ޚިދުމަތްތައް  #

 ސެކްޝަން  އިދ ރީ 
 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވ ބު ދިނުން 

1 
އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ 

 ށް ޖަވ ބު ދިނުން ފޯންކޯލްތަކަ 

 ިހެނދުނު  ސުކޫލްގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށްދ  ދުވަސްތަކުގައ
ޅުއްވ  ގު އަށް  ޚިދުމަތް ހޯދަން  14:00ން  7:00

 ފަރ ތްތަކަށް ޚިދުމަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެ.
  ީސުކޫލްގެ ކިޔެވުން ނޯންނަ ނަމަވެސް ރަސްމ
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އަށް ޚިދުމަތް  14:00ން  8:00ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 
ގުޅުއްވ  ފަރ ތްތަކަށް ޚިދުމަތް ށް ހޯދުމަ

 ލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ. 
  ްޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރ ތުން  ބޭނުންވ  ޚިދުމަތެއް އޮޅުނ

ފިލުވައި، ބޭނުންވ  ޚިދުމަތ  ބެހޭ މުވައްޒަފަށް ކޯލް 
ޕ ސްކުރުން، ނުވަތަ އެކަމަކ  ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވ ބެއް 

 ދެވޭނެ.
 ހަޅ  ސިޓީތަކަށް ޖަވ ބުދ ރީވުން.ޢ ންމުފަރ ތްތަކުން ހުށަ 

2 
ޢ ންމުފަރ ތްތަކުން ހުށަހަޅ  
 ސިޓީތަކަށް ޖަވ ބުދ ރީވުން.

  ުދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަވ ބުދޭ ފަދަކަންކަމަށް އެދުވަހ
 3ރަސްމީ މަސައްކަތު ޖަވ ބުދިނުން. އެނޫން ހ ލަތުގައި 

ނުދެވޭނަމަ، އަދި  ދިނުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވ ބު 
ލަސްވ  ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، ނުވަތަ  ޖަވ ބުދިނުން

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ކަތު ވަގުތީ ޖަވ ބެއް ރަސްމީ މަސައް
 ދެވޭނެ.

  ްދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސ އަކުން މަޢުލޫމ ތު ހޯދައިގެނ
 3ޖަވ ބު ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު 

ތެރޭގައި ޖަވ ބު ދުވަހ  ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ  15ދުވަހ އި، 
 ދެވޭނެ.

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

3 
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

  ްއޮފީހުގެ ވެރިއަކ  ބައްދަލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށ
އެދިފައިވ ނަމަ، ބައްދަލު ކުރައްވ  ވެރިޔަކު ނިންމަވ  

ތަކަށް، ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރ ތް
ދުވަހުގެ  3ދުވަހ އި  1ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ތެރޭގައި ޖަވ ބު ދެވޭނެ.
 ސުކޫލަށްވެއްދުން  ދަރިވަރުން 

4 
އަދި އެލް.ކޭ.ޖީ އަށް 

އެހެނިހެން ގުރޭޑްތަކަށް 
 ސުކޫލަށްވެއްދުން  ން ދަރިވަރު 

  ްއެލް.ކޭ.ޖީއަށް ދަރިވަރުން ސުކޫލަށްވެއްދުމަށް އިޢުލ ނ
 ކުރެވޭނެ. 

  ޭއިޢުލ ން ކުރުމުން ފޯރމް ނެންގެވުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންޖެހ
ލިޔެކިއުންތައް އިޢުލ ން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

 ހުށަހަޅަންވ ނެ. 

  ްއަހަރުގެ އެއްވެސް ހިސ ބެއްގައި ދަރިވަރަކު ސުކޫލަށ
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ވައްދަން ބޭނުންވ ނަމަ ޖ ގަ ހޯދުމަށް އެދަރިވަރުގެ 
 ވ ނެއެވެ.  ބެލެނިވެރިޔ  ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަން

  ްސުކޫލުގަ ޖ ގައޮތްނަމަ ލިޔުމުން ބެލެނިވެރިޔ އަށ
 ދޭވޭނެ. ރ ފޯރމް އެންގުމ އިއެކު ޓްރ ންސްފަ

  ޓްރ ންސްފ ރ ފޯރމް ލިބުމުން ދަރިވަރު ޓްރ ންސްފ ރ
  ރިކްއެސްޓް މީމިސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެ. 

 ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރުން 

5 
 ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި 
 ރެޖިސްޓަރ ކުރުން 

  ްދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް ސްކޫލަށ
 .ބެލެނިވެރިޔ  ހުށަހެޅުން

  ެރެޖިސްޓަރ  ނަންބަރު ދިނުމ އިއިންޑެކްސް ދަރުވަރުގ
 .ކުރުން

  ްބެލެނިވެރިންނ އި މަޢުލޫމ ތު ޙިއްސ ކުރުނ 

  ްދަރިވރުގެ މައުލޫމ ތު މީމިސްގައި އަދ  ހަމަކުރުނ 

  ކިވުން ނުވަތަ ޓްރ ންސްފަރވުން ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ވަ 

6 
ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ވަކިވުން 

  ނުވަތަ ޓްރ ންސްފަރވުން 

  ދަރިވަރުން ސްކޫލުން ވަކިވުމަށް ނުވަތަ ޓްރ ންސްފަރ
 . ވުމަށް ހުށަހެޅުން

  ްނިންމ  ދަރިވަރުންގެ  10ވަކިވަ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިނ
ލީވންގް ސެޓިފިކަޓަށް އެދޭފޯރމް ބެލެނިވެރިޔ  

 ށަހެޅުމުން ލީވން ސެޓިފިކަޓް ހަދ  ދެވޭނެ. ހު
  ުއެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށްފަހު ދަރިވަރ

 ވޭނެ.ކުރުން ނުވަތަ ޓްރ ންސްފަރ ކުރެސްކޫލުން ވަކި
  ީރ އްޖެއިން ބޭރަށްދ  ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމ ތު މިނިސްޓްރ

 އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް އެންގުން 
 ތައް ބެލެހެއްޓުން ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމީ ރެކޯރޑް 

7 
ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމީ 
ރޑްތައް ބެލެހެއްޓުން   ރެކޯ

  )ްރޑްތައް )ކޮންމެ ޓަރމެއް ވަކިނ ދަރިވަރުންގެ ރެކޯ
އަދި ދަރިވަރުގެ  .މީމިސްގައި އަދ  ހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ

ޕ ރސަނަލް ފައިލްގައި ދަރިވަރުގެ ކިޔުމ އި އިތުރު 
 ޙަރަކ ތްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ. 

 ިޔަޥ ދެއްވ  ޓީޗަރ ޓ ރމްގެ ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑް މީމިސްގެ ކ
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 އިތުރަށް ސުކޫލުން ކަޑައަޅ ފައިވ  ފޯމެޓުގައި ބަލަހައްޓ ނެ. 

 ބަޖެޓް ސެކްޝަން 
 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކ އި ޚިދުމަތްތަކަށް އިޢުލ ން ކުރުން  ބިޑް 

8 

ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކ އި  ބިޑް 
ޚިދުމަތްތަކަށް އިޢުލ ން ކުރުން 

އްޓުން، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެ )
މަރ މ ތ އި ތަކެތި ހޯދުން ފަދަ 

 ކަންކަން(
 

  ،ްއިޢުލ ން ގެޒެޓްކުރުން، ނަންނޯޓް ކުރުމަށް މުއްދަތު ދިނުނ
އެކަމަކަށް މަޢްލޫމ ތުތައް އެއްކޮށް ލިޔުމުން އެފަރ ތްތަކަށް 

 ދިނުން 
 ްނަންނޯޓް ކުރ  ޝީޓް ތައްޔ ރުކުރުނ 
  ްމަޢްލޫމ ތަށް އަންނަ ފަރ ތްތައް ނަންނޯޓްކުރ  ޝީޓ

 ތައްޔ ރުކުރުން
  ްބިޑް ފޮތް ތައްޔ ރުކުރުނ 
  ްމަޢްލޫމ ތަށް އަންނަ ފަރ ތްތަކުގެ ނަންނޯޓް ކުރ  ޝީޓ

 ތައްޔ ރުކުރުން
  ްޝީޓްގެ ކޮޕީ ހ ޒިރުވީ ފަރ ތްތަކަށް ދިނުނ 

 ފައިސ  ބަލ ގަތުން 

9 

ބަލައިގަތުން )ޓެބްލެޓް  ފައިސ  
އެސެޓެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ 

ނުވަތަ އިހުމ ލުން ހަލ ކުވެގެން 
 ފައިސ ( ދައްކ  

  ީބެލެނިވެރިޔ  ކްލ ސްޓީޗަރަށް، ރިޕޯޓްކުރުން، އިންވެންޓްރ
 ބަލަހައްޓ  މުވައްޒަފަށް އެންގުން.

  ީޕޮލިސް ރިޕޯޓްއ އިއެކު ަކންހިނގިގޮތް ބަޔ ންކޮށް ސިޓ
 .ބެލެނިވެރިޔ  ސްކޫލް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން 

 3 ްތެރޭގައި ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސ   ދުވަސ
 ދެއްކުމަށް ބެލެނިވެރިޔ އަށް އެންގުން.

 ތަކެތި ކުއްޔަށް ދޫކުރުން  އިމ ރ ތ އި 

10 
ތަކެތި ކުއްޔަށް  އިމ ރ ތ އި 

 .ދޫކުރުން 

  ްސްކޫލަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ފޯރމުން ސިޓީއަކުނ. 
 ަން ތަނ އި ތަކެތި ދޫކުރެވެން އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކ

 .އެފަރ ތަކަށް އެންގުން 
  ީދުވަސް  3ހަޅ  ތ ރީޚުން ފެށިގެން ހުށަނުވަތަ ފޯރމް ސިޓ 

 ތެރޭގައި ޖަވ ބު ދިނުން.

 ފަދަ ތަކެއްތި ގެއްލި ނުވަތަ ހަލ ކުވުމުން ދައްކ  ފައިސ  ބަލައިގަތުން  ,ބެޖް 

11 
ފަދަ ތަކެއްތި ގެއްލި  ,ބެޖް 

ނުވަތަ ހަލ ކުވުމުން ދައްކ  
 ފައިސ  ބަލައިގަތުން 

  ްގެއްލި ނުވަތަ ހަލ ކުވެއްޖެނަމަ ބެލެނިވެރިޔ  ކްލ ސްޓީޗަރަށ
 ރިޕޯޓްކުރުން، އެއަށްފަހު ފައިސ  ދެއްކުމަށް އެންގުން 

  ްނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސ  ދެއްކުމަށ ބަ
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 .ބެލެނިވެރިޔ އަށް އެންގުން 
 ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް އަށް ފައިސ  ދެއްކުން 

12 
ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް އަށް 

 އިސ  ދެއްކުން ފަ 

   ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް އަށް އެދި ރެޖިސްޓަރ ބެލެނިވެރޔ
އިން ބަޖެޓް  ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުން، ސްޓޫޑެންޓް އެފެއަރޒް

 ނެ.ސެކްޝަނަށް އެންގޭ 
  ްނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސ  ދެއ ކުމަށް ބަ

 ނެ.ބެލެނިވެރިޔ އަށް އެންގޭ 
 ލައިގަތުން ޔުނީފޯމް ފަދަ ތަކެއްޗަށް ފައިސ  ބަ ، ކޭމްޕް 

13 
ޔުނީފޯމް ފަދަ ، ކޭމްޕް 

ތަކެއްޗަށް ފައިސ  
 ބަލައިގަތުން 

  ްލީޑިންގ ޓީޗަރ މެދުވެރިކޮށް ބެލެނިވެރިންނަށް ސްލިޕ
 ދިނުން 

  ިބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ހަވ ލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފަކ އ
ހަވ ލުކުރުން )ދެވިފައިސ  ޝީޓް ނުވަތަ ލިސްޓްގައި 

 މީހަކު ސޮއިކުރުން  ބަލައިގަތް މީހަކ އި ފައިސ  ދެއްކި
  ޭސްލިޕްގައި ފައިސ ގެ އަދަދ އި ފައިސ  ދެއްކުމަށް ދެވ

 މުއްދަތު އެނގެން އޮތުން 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން 
 .މުވައްޒަފުން ބޭނުންވ  މަޤ މްތަކަށް އިއުލ ންކުރުން 

14 
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވ  
 .މަޤ މްތަކަށް އިއުލ ންކުރުން 

 ުން އެ މަޤ މަށް އިޢުލ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ
 އިދ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވ ކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވުމުން، 
އިއުލ ންގައި ) ވޭނެ.ކުރެ އެއްގޮތަށް އިއުލ ން ގެޒެޓް

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކ އި، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގެ ލިންކް، 
އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ލިންކް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 

 ނެ.އިލް ހިމަނ ފައިވ އަޅަންވީ މެހުށަ
 ވަޒީފ އަށްއެދި ހުށައަޅ  ފޯމްތައް ބަލައިގަތުން 

15 
ވަޒީފ އަށްއެދި ހުށައަޅ  
 .ފޯމްތައް ބަލައިގަތުން 

  ްއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅިފައިވ  ފޯމްތައް ޗެކްކޮށ
ދުވަހުގެތެރޭގައި އިދ ރ އަށް ފޯމް  1ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

ޛަރީއ އިން އެފަރ ތަށް  އިލްގެބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް އީމެ 
 ޥޭނެ.ފޮނުވު

  ްއިދ ރ ގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށ
ނޑައެޅިފައިވ  ހުރިހ  ގަޑިއެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ  ކަ
އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުން އަދި ފޯމް ޗެކްކުރުމަށްފަހު 
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ގުތުން އެފަރ ތަށް އިދ ރ އަށް ފޯމް ބަލައިގަތްކަމުގެ ސްލިޕް ވަ 
 ވޭނެ.ވ ލުކުރެހަ

  ެކޮންމެހެން ބޭނުންވ  ލިޔުންތައް ހަމަނުވ ނަމަ އިއުލ ންގ
 ނެ.ދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން އެންގޭ މުއް

  ުއިޢުލ ނ އި ގުޅިގެން ހުށަހަޅ  ލިޔުންތައް އިޢުލ ންގެ މުއްދަތ
  ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅައިފައި ވ ނަމަ ބަލައިގަނެވޭނެ.

 ސްކްރީނިންގ މަރުހަލ  

16 
 

 ންގ މަރުހަލ  ސްކްރީނި 
 

  ްވަޒީފ އަށްއެދި ހުށައަޅ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީއަށ
ޝަރުތުހަމަވ  ފަރ ތްތަކ އި ޝަރުތު ހަމަނުވ  ފަރ ތްތައް 

ގެޒެޓްގައި  ނޯޓިންސބޯޑުގައި އަދި ވަކިކޮށް އިދ ރ ގެ 
 ވޭނެ.އ އްމުކުރެ

  ުވަޒީފ އަށް އެދި ހުށައަޅ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތ
ނުވ  ފަރ ތްތަކ އި އަދި ޝޯޓްލިސްޓް ނުކުރެވޭ ހަމަ

އިންޓަރވިއު ފަރ ތްތަކަށް، ސަބަބު ބަޔ ންކޮށް ލިޔުމުން 
 އެންގޭނެ. ބޭއްވުމުގެކުރިން 

 އިންޓަރވިއު ބޭއްވުން 

 އިންޓަރވިއު ބޭއްވުން  17

   ވަޒީފ ގެ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިވ
ނޑައެޅުމުން އިންޓަރވިއު ޕެނެލް އެކުލަވ ލައި  ފަރ ތްތައް ކަ

ނޑިޑޭޓަށް  އިންޓަރވިއު ބ އްވ ނޭ ތ ރީޚ އި ގަޑި އަދި ތަން ކެ
. އަދި ޕްރެކްޓިކަލްއަށް ތައްޔ ރުވ ންޖެހޭ ގޮތުގެ ނެއެންގޭ 

 ނެ.މައުލޫމ ތު ކެންޑިޑޭޓަށް އެންގޭ

 އޭޓޫ ޝީޓް އ އްމުކުރުމ އި ޝަކުވ  ހުށައެޅުން 

18 
އޭޓޫ ޝީޓް އ އްމުކުރުމ އި 

 ން ޝަކުވ  ހުށައެޅު 

  ްދުވަހުގެ  3އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށްފަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫނ
ގެޒެޓްގައި  ނޯޓިސްބޯޑުގަތެރޭގައި އޭޓޫ ޝީޓް އިދ ރ ގެ 

ކަށް އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަންބަރ ޑެޓަކޮންމެ ކެންޑިއ އްމުކޮށް 
ތިން  އެންގުން އަދި ޝަކުވ އެއްވ ނަމަ އެކަން ހުށައެޅުމަށް

  ވޭނެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދެ
 ުވ  ހުށައެޅުމަށް ދެވިފައިވ  މުއްދަތުގައި ހުށައެޅޭ ޝަކ

ޝަކުވ ތައް ބެލުމަށްފަހު އެކަން ލިޔުމުން ޝަކުވ  ހުށައެޅި 
ޓޫ އަދި ހުށައެޅޭ ޝަކުވ އ އި ގުޅިގެން އޭ  ނެ.ފަރ ތަށް އެންގޭ 
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އިސްލ ހުކޮށް އަލުން  ޝީޓަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ
  އްމުކުރުން.ގެޒެޓްގައި އ  ނޯޓްސް ބޯޑުގައި އަދިއިދ ރ ގެ 

 

 .ވަޒީފ  ހަމަޖެއްސުން  19

  ިއޭޓޫ ޝީޓަށް ހުށައެޅޭ ޝަކުވ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތުގައ
އެފަރ ތްތަކަށ ޖަވ ބު ދިނުމަށްފަހު   ހުށައެޅޭ ޝަކުވ ތައްބަލ  

އޭޓޫ ޝީޓުން އެންމެމަތިން މ ރކްސް ލިބުނު ފަރ ތަށް އެކަން 
ސުމަށްޓަކައި ފ  ހަމަޖެއްއަންގައި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ވަޒި

 ނެ. ފޮނުވޭ 
 

  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމ އި، ފ ޑުކިޔުން ހުށަހެޅުން 
އޮފީހުން ދޭ ޚިދުމަތަކ  ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް  -

ހެޅުންތައް ފޮނުވ ނީ، ފ ޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތަކަށް މަރުޙަބ  ކިޔަމުއެވެ. ހުށަ
admina@gdhatollschool.edu.mv   ީގދ. އަތޮޅު ނުވަތަ ޒަރީއ އިންނެވެ.  ލްގެ މެއި-މި އ

އެޑްރެސްކޮށްފައި ސިޓީއަކުންނެވެ. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކަށް އެ މދަރުސ ގެ ޕްރިންސިޕަލްއަށް 
 ގެ ތެރޭގައި ޖަވ ބުދެވޭނެއެވެ. ދުވަހު 5ރަސްމީ މަސައްކަތު ހުށަހެޅުން ލިބުނުކަން ލަސްވެގެން 

އަށް ގުޅައިގެންވެސް  7983083މީގެއިތުރަށް، އޮފީހުގެ އ ންމު ނަންބަރު ކަމުގައިވ   -
  ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

ވަގުތުން ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ޚިދުމަތަށް ، މިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ  -
 އެވެ.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭނެ

  :ގުޅުއްވުމަށް 

އަށް. މިގަޑި ތަކުގައި  14.00އިން މެންދުރުފަހު  8.00މިއިދ ރ ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެދުނު 
ތިރީގައިވ  ފޯން ނަންބަރުން ނުވަތަ މި މަދަރުސ އަށް ހ ޒިރުވެ ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މި އިދ ރ އ އި 

 ގުޅޭނެ، އަދި ޝަކުވ  ހުށަހެޅޭނެ.  

 ނަންބަރު: ފޯން
7983083 

 މެއިލް:-އީ
admin@gdhatollschool.edu.mv 

 - ވެބްސައިޓް:

  


