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  DDC/457/2022/1 -(IGR)457ނަންބަރު:

 ބޯހިމެނުން  2022ގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުމަށް އެދުން 

އިން   13  ބަރުންސެޕްޓެ  މިއަހަރުގެ  އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޯހިމެނުންއަދި  އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން  ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭ

މުޅިރާއްޖޭގައި    25 މިހާރު  ހިންގު  އި ރާވައަށް  ތައްޔާރީތައް  ކުރެވެމުންނެވެ.މިބިއުރޯއިން  މުގެ  ޤާނޫނީގޮތުން    ދަނީ  ބޭއްވުމަކީ  ބޯހިމެނުން 

 އުރޯގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިބި

، ތަމްރީނުދޭ  ނާއިތްތެރިވާނެ ސުޕަވައިޒަރުންބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާ  ވާގޮތުން،ގައިދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދުއަދި  

ރިބާ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ވީއްލުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ބިއުރޯއިން ، އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތަޖުނާއި ، ކޯޑިނޭޓަރުންކާއިފަރާތްތަ

ދިނުމަކީ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް  ވާން ބޭނުންވެގެން އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރި  އަދި މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް މި  ،އެދިއްޖެނަމަ

މު ޒިންމާއެއަދައުލަތުގެ  މިބިއުރޯގެ ސަރކިއުލާއެއް  އްސަސާތަކުގެ  އެދި  މިކަމަށް  އަދި  މީގެ  HR/CIR/2022/4-457ނަންބަރު:(ކެވެ.   (

 ކުރިން ސަރުކާރުގެ ވުޒާތަކަށާއި އެވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސްތަކަށް ވާނީ ފޮނުވިފައެވެ. 

މަސައްކަތަކަށް ބޯހިމެނުމުގެ ތަމްރީނާއި މިސައްކަތުގެތެރޭން ލިބޭ ތަޖްރިބާއަކީ މުވައްޒަފުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށްދޭ ނުހަނު ބޭނުންތެރި  

 ނެއެވެ. ވެގެނެދާ

މުވައްޒަފު   އަންނަނިވި  އިދާރާގެ  އެމުވައްޒަފަށް ބޯހިމެނުމުގެ  ތިޔަ  ވީއްލަވައިދެއްވައިފިކަން  މިކަމަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާތީ  މަސައްކަތަށް 

މިބިއުރޯއަށް   އެދެމެވެ.  ދޫކުރިކަމުގެ  އަންގަވާލެދެއްވުން  ހަމުވައްޒަފުން  މިފަހަރު  ހުށަހެޅުމަށް  ސީދާމަޖެހިލިޔުން  އެމުވައްޒަފަކުފައިވަނީ    

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާ    މެދުވެރިކޮށެވެ. ވީމާ މިމުވައްޒަފު އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގައި ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތައް ދޫކުރާނަމަ އަންނަވި

   ތިޔަ މުވައްސަސާގެ ތައްގަނޑު ޖެއްސެވުމަށްފަހު މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 :ގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 2202ބޯހިމެނުން 

 ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ

 މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގެ ނަން:

 މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 މަޤާމު:

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންަބރު: 

 މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:
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 މުވައްޒަފު ދޫކުރި މުއްދަތުތައް:

 ) ޖައްސަވާމުއްދަތުތަކާއި ދިމާލުގައި ފާހަގަ (އްޒަފު ދޫކުރާ ވަ*މު

 ދޫކުރެވިފައި މުއްދަތު

 އަތޮޅު) ،ޅ،އއކވަނަ ުބރު،  5އެނިއުމަރޭޓަރުންގެ ޓްރެއިނިންގް (

 2022 ސެޕްޓެމަްބރ  1އިން  އޮގަސްޓް 28

 

 2022ސެޕްޓެމްަބރ  25އިން  13މައި އޮޕަރޭޝަން،  – 2022ބޯހިމެނުން 

 

 

 

 

 އޮފިޝަލެއްގެދޫކުރި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގުޅާނެ 

 ނަން: 

 މަޤާމް:

  އިދާރާގެ ނަން:

 މޯަބއިލް ނަންަބރު: 

 ސޮއި:

 ތާރީޚް:

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު:

 

 

 

 އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  censustraining@stats.gov.mvމިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު  •


