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ޚިދުމަތުގެ ލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި، ތްތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަފަރާލިބިގަންނަ މިއީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޚިދުމަތް  ތަޢާރުފު:
 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ. އިލުކުރުމަށްޓަކަޢަމަޚިދުމަތްދިނުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  ފެންވަރާއި،

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި،  ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ، އޮފީހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިޝަން: 
ކަމާއެކު އެންމެން ގުޅިގެން ހުނަރުވެރި ، ވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށްރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤް 

ދައްކައިދޭ އެއް ފުރިހަމަ ނަމޫނާ، ނަތީޖާ ހާސިލުކުރާ، ތިބިމުވައްޒަފުން  ހޭލުންތެރި ،ޚިދުމަތްދޭއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތްކުރާ، 
 އޮފީހަކަށްވުން.

 
 

ކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔަ  ކީ، އަދި އެންމެ މަތީ ވެރިޔަ ދައުލަތުގެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެމިޝަން: 
ފުރިހަމަ  ބޭނުންފުޅުވާ  ރެއްވުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޮތުމާއެކު،މަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

މަޢުލޫމާތާއި ތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ކެބިނެޓަށް ބޭނުންފުޅުވާ ސިޔާސަތު އެކިއެކި ، ނުމާއިއެހީތެރިކަން ދި
ތަންފީޒުކުރުމާއި، ވިލަރެސް ކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި، ވަޒަންކުރުމުގައި  ތައްސިޔާސަތުވައިދިނުމާއި، ކަނޑައަޅުއްވާ ފޯރު  އެހީތެރިކަން 

 ދިނުން. އެހީތެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
 
 

 :ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 ްމުޢާމަލާތްކުރުން އިޙްތިރާމާއެކު ،އަދަބުވެރިކަމާއި ،ކިޔައި މަރުޙަބާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ  ހޯދުމަށް ޚިދުމަތ. 
 ްދިނުން.އަޑުއަހައި، އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ތައް ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުން  އަންނަ  ހޯދުމަށް ޚިދުމަތ 
 .ްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުނ 
 ައްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.ތްތެރިކަމާއެކު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެނަޒާހ 
  ްޚިދުމަތްދިނުން.، ންއިސްކަންދީގެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީބުން، އެންމެ ފުރަތަމަ އައި ފަރާތަކަށ 
 ިންރީތިކޮށް، މާތްބަހުން ވާހަކަދެއްކުމާއެކު އަދަބުވެރިކަ މާއި،މަޑުމައިތިރިކަ އަޑަކުން، ފޯނުންކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުފާވެރ. 
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  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޗާޓަރމި އޮފީހުން 
 މުއްދަތު ގެ ފެންވަރާއި ޚިދުމަތު  ޚިދުމަތްތައް  #
   އި،އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތާ  1

PABX ްނަ ފޯނުކޯލްތަކަްށ އަށް އަނ
  ޖަވާބުދިނުން.

 ުއަށް 3:00ން މެންދުރުފަހު  8:00 ނުރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދ، 
    ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ. PABXއި، ގެ ޚިދުމަތާ ރިސެޕްޝަނުއޮފީހުގެ 

 PABX  ްރިންގުްނ   3 ލަސްވެގެން އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށްއަށ
 ޖަވާބުދޭނެ.  

  ްފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކީ، ހޯދާ ޚިދުމަތ
އޮތް ޚިދުމަތެއްނަމަ، ވަގުތުން އެ ޚިދުމަތެއް  ދެވެންރިސެޕްޝަނުން 

   ލިބިދެވޭނެ.
 ަެއކަމެއް ، ވަކިކަމެއް އޮންނަގޮތް އޮޅުންފިުލވަން ބޭނުންވާ ފަރާތެްއނަމ

ވަގުތުްނ ދެވޭނެ. ނުވަތަ އެ ަމޢުލޫމާތު ދެވޭެނ ، އޮންނަގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު
 ދެވޭނެ.ޅުވައިފަރާތަކާ ވަގުތުން ގު

 ްއައި  ނުވަތަ ވަކި ކަމަކު އޮފީހުން އަންގައިގެން ވަކި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށ
އެކަަމކާގުޅޭ އޮފީސް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ޔުނިޓަްށ  އޮފީހުގެމި ފަރާތެއްނަމަ، 

އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ، އަންގައި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ފަރާތާ ވަގުތުން
ުނވަތަ،  .ދެވޭނެއިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިބައްދަލު ކުރެވޭނެ  މުވައްޒަފަކާ

އައި ަކމަކާ  ނުވަތަ، އެ .ދެވޭނެ ޖަވާބެއް އެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ
 ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ.  

 info@po.gov.mv މިއްލަ މީހުންއަ  2
 GOV.MVކާއި، މެއިލްތައީފޮނުވާ އިން 

މެސެޖުގެ ޒަރީއާއިންނާއި ސިޓީން ހުށަހަޅާ 
 ޖަވާބު ދިނުން.ކަންކަމަށް 

  ،ިމަޢުލޫމާތު މުއައްސަސާއަކުން އެހެންދައުލަތުގެ އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއ 
  މަސައްކަތު ރަސްމީ  ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތަކަށްހޯދަން ނުޖެހޭ 

 ނެ.ދެވޭ ޖަވާބުވަހުގެ ތެރޭގައި ދު 5
  ުޖަވާބުިދނުްނ ގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުދެވޭނަމަ، ދުވަހު 5ރަސްމީ މަސައްކަތ

        ނުވަތަ ވަގުތީ ޖަވާބެްއ  ،ސްވާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެލަ
 އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެވޭނެ. 

  ެޯހދައިގެން ޖަވާބު ދެވޭެނ  މަޢުލޫމާތު މުއައްސަސާއަކުން އެހެންދައުލަތުގ
ހާ ެދމެދުގެ ދުވަ 15ދުވަހާއި،  5ރަސްމީ މަސައްކަތު  ،މައްސަލަތަކަށް
 ދެވޭނެ. ޖަވާބު ތެރޭގައިމުއްދަތެއްގެ 

މުއައްަސސާތަކުން އެހެނިހެން ދައުލަތުގެ   3
 ކަށް ޖަވާބު ދިުންނ.ސިޓީތައަންނަ 

  ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހަށް އަންނަ ސިޓީތައް، ރަޖިސްޓްރޭޝަނުްނ 
 ވަގުތުން އެކަމަކާގުޅޭ އޮފީސް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ޔުނިޓަށް  އޮފީހުގެމި 
 ރެވޭނެ.ރޫޓްކު

 ްއަންނަ ސިޓީތައް، ެޖހިގެން  މެދުވެރިކޮށް ރަސްމީ ގަޑީގެ ފަހުން ޖެމްސ
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ، އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ކަމާގުޅޭ  1ލަސްވެގެން 
 ރޫޓްކޮށް އެކަން އެްނގޭނެ. ފަރާތްތަކަށް 

 ްކޮމިީޓއަކުން ނުަވތަ ހޯދުމަކާނުލައި މަޢުލޫމާތު މުއައްސަސާއަކުން އެހެނ 
 ،މައްސަލަތަކަށްއުސޫލީ  ހުންނަ، ދެވެން ޖަވާބު ހޯދުމަކާނުލައި މަޝްވަރާ
 ދެވޭނެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު 5 މަސައްކަތު ރަސްމީ ގިނަވެގެން

mailto:info@po.gov.mv
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 މުއްދަތު ގެ ފެންވަރާއި ޚިދުމަތު  ޚިދުމަތްތައް  #
 ްޯހދައިގެން ޖަވާބު ދެވޭެނ  މަޢުލޫމާތު މުއައްސަސާއަކުން ދައުލަތުގެ އެހެނ

ދުވަހާ ެދމެދުގެ  15ދުވަހާއި،  5ރަސްމީ މަސައްކަތު  ،މައްސަލަތަކަށް
 ދެވޭނެ. ޖަވާބު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

  ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ކޮމިޓީއަކުންކެބިނެޓުން ނުވަތަ ކެބިެނޓުެގ
ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައެއް 

ދުވަހުގެ  5ނިންމެވި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ގިަނވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 ތެރޭގައި، އެ މައްސަލައަކަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ. 

ންޓްމަްނޓަކަށް އޮފީހުގެ ވެރިއަކާ ބައްދަލުުކރުމަށް އެދި އެޕޮއި  އެދުން.  އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް  4
ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ ަމތިްނ އެދިފައިވާނަމަ، ބައްަދލު ކުރައްވާ ވެރިޔަކު 

  މަސައްކަތު ރަސްމީ ގިނަވެގެންއެދޭ ފަރާތްަތކަށް،  އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް
 ދެވޭނެ. ޖަވާބު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 5

އޮފީހަށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި، ހޯާދ   5
 ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން.  ،ޚިދުމަތާއި

 ާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލަްށ  10ރަސްމީ މަސައްކަތު  އޮފީހަށް ބިލެއް ލިބޭތ
 ވޭނެ. ސިސްޓަމްގައި ޕޯސްޓްކުރެ .ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި އެސް.އޭ.ޕީ

ަތކާއި ނުވަތަ ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ންއާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ ބީލަ   އެސްޓިމޭޓާއި، ބީލަން ުހށަހެޅުން.  6
ގަވާއިދާ ގެ މާލިއްޔަތުށް ދައުލަތުގެ ތާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެުޅމަދަޢުވަ

 ދެވޭނެ.ދުވަސް  7އެއްގޮތަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
  ާހަމަވޭތޯ ެބލޭނެ.ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ބީލަންތަކުގެ ޝަރުޠު  1ބީލަން ިލބޭތ 
  ްތެރޭގައި ަހދާނެ. ދުވަހުގެ  1ޝަރުޠު ހަމަވާ ީބލަންތަކުގެ އިެވލުއޭޝަނ 
  ްބީލަމަކާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަމަށ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދެވޭނެ. 5ނުވަތަ  3
 ާމެދު ގޮތެއް ތެރޭގައި ބީލަމާ ހުގެ ދުވަ 2 ބީލަމުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމޭތ

 ނިންމުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީއަށް ުހށަެހޅޭނެ.
  ާބީލަމާ ގުޅިގެން ބިޑު ކޮމިީޓން ިނންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބީލަން ކާމިާޔބުކުރ

ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެ. ހުެގ ދުވަ 7ނުވަތަ  5ފަރާތަށް 
ާވނަމަ، މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް 

އޮފީހަްށ  މި އިއިކުރުމުގެ ކުރިން ޓެކްސް ދައްކައެއްބަސްވުމުގައި ސޮ
 .ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ ދެވޭނެ 5އެންގުމަށް 

  ްބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިޑު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުން، އެ ނިންމި ގޮތ
ތެރޭގައި ބީަލންވެރިންނަށް އެންޭގނެ. އަދި ޝަކުާވއެއް  ހުގެދުވަ 1

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެ. 5އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ހުށަހަޅަން 
 ީތެރޭގައިހުގެ ދުވަ 2ލަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ުހށަހަޅައިފިނަމަ، ބ 

  އެ ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ.
ހުށަެހޅުމަށް ފޯމު މަގާމަށް އެދި ބަލައި،  ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދަށްފޯމު   ފޯމު ހުށަހެޅުން.ވަޒީފާއަށް އެދި   7

މީ މަސައްކަުތ ރަސްގިނަވެގެން  ަހމަވާތާސުންގަޑި  ގެލާނުކޮށްފައިވާ އިޢު
ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް މަގާަމށް ަޝރުޠު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14

އިޢުލާނުެގ  ފަރާތްތަކަށް ހަމަނުވާ ޝަރުޠު އަދި، މަގާމުގެ ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެ.
ތެރޭގައި އެކަން ދުވަހުގެ  14ތާ، ރަސްމީ މަސައްކަތު ވާސުންގަޑި ހަމަ

 ލިޔުމުން އެންގޭނެ.
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 މުއްދަތު ގެ ފެންވަރާއި ޚިދުމަތު  ޚިދުމަތްތައް  #
  މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްަތކުގެ ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި، ތަޖުިރބާއަްށ

ސުްނގަޑި  ގެއިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މަގާމަށް އެދި ހުަށހެޅުމަށް ، ބަލައި
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28ރަސްމީ މަސައްކަތު ގިނަވެގެން  ،ތާވާހަމަ

 އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓް މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަތޯބަލައި،
 ކުރުމަށްޓަކައި މާކްސް ދެވޭނެ.

  ްމަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވެ، ނަމަވެސް، އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓ
ރަސްމީ ގިނަވެގެން ތާ، ވާއިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަ ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް

 ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެ. ދުވަހުގެ 42މަސައްކަތު 
 ްހަމަވާތާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި  އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ގުޅައި   35ރަސްމީ މަސައްކަތު ގިނަވެގެން 
 އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭނެ.

  ުއިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު، މަާގމަށް އެކަށީގެންވޭތޯ ެބލުމަށް އިތުރ
އިންޓަރވިއުކުރެވޭތާ،  ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، ދިނުމަށް ޓްޓެސްޓް/އެސެސްމަން

އެސެސްމަންޓަްށ /ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓެސްޓް 7ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 ހާޒިރުވުމަށް ފޯނުން ގުޅައި އެންގޭނެ.

  ުެއސެސްމަންޓެއް ދެވުނުނަމަ، އެކަން ނިމުމަށްފަހު، އިންޓަރވިއ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  21ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު  ،ނިމުމަށްފަހު

 ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ސްކްރީނިންގތައް ހެޭދނެ.
 ްރަސްމީ މަސައްކަތު  ސްކްރީނިންގތަކުގެ ނަތީޖާ ލިޭބތާ، ގިނަވެގެނ    

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތް/ފަރާތްތަކަށް ވަީޒފާއަްށ  7
 ހޮވިފައިވާކަން ފޯނުންގުޅައި އެްނގޭނެ.

  ޭވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާަތކީ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅ
ފަރާތެއްކަމަށްވާނަމަ، މި އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭނެ ތާރީޚެއް 

 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެޭވނެ.  3 މަސައްކަތު އަންގައިދިނުމަށް ރަސްމީ
  ،ުއިންޓަރވިއުއާއި ޓެސްޓް/އެސެސްމަންޓުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުަމށްފަހ

ޓެސްޓް/އެސެސްމަންޓް ހަދާ ދުަވހުން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަާރތްތަކަށް، 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީާފއަށް  7 ގިނަވެެގން ރަސްމީ މަސައްކަތުފެށިގެން 

 ލިޔުމުން އެންގޭނެ.ނުހޮވޭކަން 
މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮްށދިނުމަށް   8

 ފޯމު ހުށަހެޅުން.އެދި އިލްތިމާސް 
  ްދުވަހުގެ  4ރަސްމީ މަސައްކަތު މި އޮފީހަށް ފޯމު ލިޭބތާ މަދުެވގެނ

ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް، ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ 
 ށް އެދި ފޮނުވޭނެ.ކަލަފާފުޅަ

  ާރަސްމީ މަސައްކަތުކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ލަފާފުޅު ިމ އޮފީހަށް ލިޭބތ 
 ވޭނެ.ފޮނު ލަފާފުޅު އެ  އަރިހަށް ޔާގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 5

  ާއެކަމެއް ނިންމެވިގޮތް ބަޔާންކޮށް، އެ މައްސަލައެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ަރސްމީ މަސައްކަތު  ނިންމެވި ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ެދވޭނެ.ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު 
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 މުއްދަތު ގެ ފެންވަރާއި ޚިދުމަތު  ޚިދުމަތްތައް  #
)މަުޢލޫމާތު  2014/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު   9

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާޫނނު( ގެ 
ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 ފޯމުތަކަށް ޖަވާބު ދިުނން. 

  ާއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވ
 ދެވޭނެ.ވާބު ޖަ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި( 21) މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ދައުލަތަްށ ޚިދުމަތް އި، ޤައުމީ އިނާމާ  10
މަށް ފޯުމ ޚާއްޞަ އިނާ ،މާއިކުރުމުގެ އިނާ

 ހުށަހެޅުން.

  ެުދވަސް  15އިނާމު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގ
 ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގޭނެ.

  ،ްުދވަސް  7ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިނުގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށ
 ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގޭނެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ގުޅުއްވުމަށް:
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 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި، ފާޑުކިޔުން ހުށަހެޅުން 
 

 ްފާޑުކިޔުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ތުގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޚިދުމަ އޮފީހުނ
މެސެޖުގެ  GOV.MVއި، ށާމެއިލަ-މި އީ  info@po.gov.mvވާނީ، ފޮނުހުށަހެޅުންތައް ތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަމުއެވެ. ހުށަހެޅުން

ޅުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުްނ ހުށަހެ. ސިޓީއަކުންނެވެ ފައިނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްބޭފުޅަކަށް އެޑްރެސްކޮށްވެ. އިންނެޒަރީއާ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ.  5މަސައްކަތު ރަސްމީ ލިބުނުކަން ލަސްވެގެން 

  ުހުށަހެޅޭނެއެވެ. ގެންވެސް ޅައިއަށް ގު 3323701ަނންބަރު ކަމުގައިވާ މީގެއިތުރަށް، އޮފީހުގެ އާންމ  
 ިކަން ރަނގަޅުކޮށް، ޚިދުމަަތށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭެނއެވެ. ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ަކންވަގުތުން ، ަގނެމިފަދަ ހުށަހެޅުްނތައް ބަލައ 
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