
 

 

 

 
 

 
 

       38/2BDAD/MR/202-MTCC   ނަންަބރު:  

  ޕްރެސް ރިލީޒް  
 

   2022އޭޕްރީލް  28 ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 
 

 އިފްތިތާޙު ކޮށްފި "  2022"ޖޮއިންޓީމްއެމްޓީސީސީ ކެމްޕެއިން  އެމްޓީސީސީގެ ޑްރެޖަރގެ ވަޒީފާތަކާއި އަދި ބަސް ޑްރައިވަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް  
 

ބޭއްިވ  މި ކުންފުނީެގ ހެޑް އޮފީހުަގއި  މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު  އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެެވ.  ރަސްމީކޮށް މިއަދު  "  2022"ޖޮއިންޓީމްއެމްޓީސީސީ ކެމްޕެއިން  
އޯޕަން ޑޭ ެގ މެއިއަށް ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ރެކްރޫޓްމަންޓް    22މެއި އިން    3  މިއަހަރުެގއެމްޓީސީސީެގ ފަރާތުން    ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި

މަންޓް އޯޕަްނ ޑޭ ެގ މަޤްސަދަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އެންޑް ޑްރެޖިްނގ ޑިވިޜަްނެގ  ރެކްރޫޓްސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެެވ.  މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްދެއްީވ  
ދަތުރުފަތުރު   ރތަކާއިޑްރެޖަ  އެއްގަމު  ނިޒާމްކުންފުީނެގ  ކުރުމަށްޓަކައި    ެގ  ޖޫންމަހު  ފުޅާ  ހަމަޖެހިފައިާވ  މިއަހަރުެގ  ދުއްާވެނ   34ެގަނއުމަށް  ބަސް 

 މުަވއްޒަފުން ރެކްރޫޓް ކުރުމެެވ.  
 

ފަރާތެއް ތަމްރީން ކުރެިވެގްނދާނެއެެވ. މިޮގތުން، ޑްރެޖް މާސްޓަރ، ޑްރެޖް   65ޑްރެޖަރ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ޖުމްލަ    ،  މި ޕްރޮގްރާމްެގ ދަށުން 
ތަމްރީން  ފަދަ ދާއިރާތަކަށް މީހުން  އޮޕަރޭޓަރ، ޑްރެޖް މެކޭނިކް، ޑްރެޖް ކްރޫ، ޓަްގ އޮޕަރޭޓަރ، ޓަްގ ކްރޫ، ެވލްޑަރ އަދި ޑްރެޖް ސުޕަަވއިޒަރ  

ރުފިޔާއާއި ދެމެދުެގ މުސާރައަކާއި    33,000ރުފިޔާއާއި    10,000އަދި ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިްނމާ ފަރާތްތަކަށް  އެެވ. ކުރެިވެގްނދާނެ
 އެކު ކުންފުނީެގ ަވޒީފާ ހަމަޖެހިެގްނދާެނއެެވ.  

 

ބަސް ދުއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ، ސ. ފޭދޫ، ސ. ހުޅުމީދޫ، ޏ. ފުވައްމުލަށް،    34ކުންފުނީެގ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ެގނެޭވ  
މިދެންެނިވ    ލ. ަގން އަދި ލ. އިސްދޫގައެެވ. މިަވުގތު ބަހުެގ ޚިދުމަތް ލިބެނީ ހަމައެކަިނ ސ. ފޭދޫގައި ކަމަށްިވޔަސް، އައު ބަސްތައް ެގަނއުމާއެކު

މަސްދުަވސްތެރޭ ތަމްރީން ކުރެިވ   3ފަރާތްތައް ހުނަަވރު ޕްރޮގްރާމްެގ ދަށުން  ެނޭގ  ަވން  ެވ. ބަސް ދުއްރަށްރަށަށްެވސް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެިވެގްނދާނެއެ 
ފަރާތްތަކަށް   ލިބޭ  ލައިސެންސް  ނިްނމާ  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  ތަމްރީން  މި  އަދި  ލިބޭެނއެެވ.  ރުފިޔާެގ   18,000ރުފިޔާއާއި    14,000ލައިސެްނސް 

 ބަސް ޑްރައިވަރުން ރެކްރޫޓް ކުރެޭވނެއެެވ.  22އެެވ. މި ޕްރޮްގރާމްެގ ދަށުްނ، ޖުމްލަ ަވރ ެގ ަވޒީފާ ހަމަޖެހިެގްނދާނެ ޑްރައި މުސާރައަކާއެކު ބަސް 
 

ފުވައްމުލަށް،  ޏ.    ސ. ހުޅުމީދޫ،ސ. ހިތަދޫ،  ސ. ފޭދޫ،  ހދ. ނޮޅިަވރަންފަރު،    ،އޯޕަްނޑޭ ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށިރެކްރޫޓްމަންޓް  
ގައި ހދ.    4މެއި  ަގއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި،    3މެއި  މިޮގތުން  ، ޅ. ހިންަނވަރު އަދި ޅ. ނައިފަރުގައެެވ.  ށ. ފުަނދޫ،  ލ. އިސްދޫ،  ލ. ަގން

ގައި  14އްމުލަށް، މެއި ގައި ޏ. ފުަވ 12ގައި ސ. ހުޅުމީދޫ، މެއި  10މެއި  ގައި ސ. ހިތަދޫ، 9މެއި  ގައި ސ. ފޭދޫ، 9މެއި ، ނޮޅިަވރަންފަރު
އޯޕަްނޑޭ   ގައިޅ. ނައިފަރު ގައި    22މެއި  އަދި  ޅ. ހިންނަަވރު  ގައި    21މެއި  ،  ށ. ފުނަދޫގައި    18، މެއި  ގައި ލ. އިސްދޫ  15ލ. ަގން، މެއި  

ެގ ހޮޓްލައިްނ  މި ޕްރޮްގރާމާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުންފުީނެގ ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ޝާއިޢުކުރެޭވެނއެެވ. އަދި ކުންފުނީބޭއްުވމަށް ަވނީ ހަމަޖެހިފައެެވ.  
 އިން ލިބިަވޑައިަގންަނާވެނއެެވ.   1650
 
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 
 

 ފާތުމަތު ޖަބީން 
  ޑިިވޜަން  ސްހިއުމަން ރިސޯސަ –މެނޭޖަރ ޖެނެރަލް 
 3001144ފޯން: 
 fathmath.jabeen@mtcc.com.mvލް: އީމެއި

   www.mtcc.mvވެބްސައިޓް: 
 

http://www.mtcc.mv/

