އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ
އުޞޫލު
 .1ޢާއްމު އުޞޫލު
ހ .މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު ކަމުގައިބަލާނީ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެވޭ ސްޕައިން އާއި އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތިތަކުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ
އުޞޫލެވެ.
ށ .ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާތަކުގައި އޮންނަންވާ މަޤާމްތަކާއި އަދި އެ މަޤާމްތަކުގެ އަދަދުތައް
ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ އުޞޫލެއް އެވަގުތަކާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ .މިކަން ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
ހިއުމަން ރިސޯސިޒް މެނެޖްމަންޓު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.
ނ .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމަކުންނެވެ.
ރ .އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި މަޤާމުގެކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ  4ބައިގެ މައްޗަށެވެ.


މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ނުވަތަ އެޕްރެއިސަލް ފޯމުން ލިބޭ މާރކްސް



ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުދުވަހުގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯރޑް (ނަޞޭޙަތް ،އިންޒާރު ފަދަ ލިޔުންތަކަށް)



ކުރަންޖެހޭ އަދި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ މިންވަރު
ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

ބ .އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

 .2ސްޕައިން ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުން
ހ .މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ބޭނުން
ވަކިމުއްދަތެއް ވުމުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެމުވައްޒަފަކު
އިސްނަގައިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ނުވަތަ
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށެވެ .މިގޮތުން މިކަމުން ޙާޞިލްވާނޭ ކަމަށް ބަލާ ކަންކަން ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.


އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި އަދި ދެގޮތެއްނުވެ ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ
އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރަށް ކޮށްދޭ އަދި ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން.



ވަކިވަކި ފަރުދުން އެޑިވިޜަނެއްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކޮށްދޭ ކަންކަމާއި ،އެތަނެއްގެ ތަރައްޤީއަށް އަދި
ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރުން.



އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކުރުން ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ގޮތެއްގައި ބަލައި މިންކޮށް މުވައްޒަފަށް މައުނަވީގޮތަކަށް
ފާޑުކިޔުން އަދި ކުރިއެރުން ދިނުން.

1

ށ .އުފެއްދުން ތެރިކަމަށް ނުބަލައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން
()1

ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު ވަކި މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސާރވިސް އޮނިގަނޑުގެ އީއެކްސް  3އިން
ދަށުގެ މަޤާމެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގައި  4އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާނަމަ ،ޖެހިގެން އޮތް ސުޕައިން ޕޮއިންޓަށް
މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުންދިނުން.

މިގޮތުން

ކުރިއެރުން

ނުލިބިވާ

މުއްދަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ސްޕައިން

ޕޮއިންޓް

ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އެގޮތުން  4އަހަރުވެފައިވާނަމަ  1ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަދި  8އަހަރު ވެފައިވާނަމަ  2ސްޕައިން
ޕޮއިންޓް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
() 2

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓަށް ބަލައި އަލަށް ތަޢާރުފް ކުރެވޭ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠު
ހަމަވާނަމަ އަދި އެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެމީހަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ.

( )3މިއީ ހަމައެކަނި މި ނިޒާމް ތަޢާރުފް ކުރެވޭ ހިނދު  2015ވަނަ އަހަރު ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެވެ .އޭގެ ފަހުން މިމާއްދާއަކަށް
ޢަމަލެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ނ .ވަކިމުއްދަތެއް ވުމުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން
މުސާރައިގެ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭގޮތަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް (އެވިޑެންސް ބޭސްޑް) ހުށަހެޅޭ
ހުށަހެޅުމެއްކަމުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހެއްކާއި ޤަރީނާ އެއްކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ހުށަހެޅުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މިގޮތުން ހުށަހަޅައި ތަކެތިވާންވާނީ އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި ފުދޭނޭ ތަކެއްޗަށެވެ .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެޕްރެއިސަލް ފޯމު

ތަކުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ކަން ސާބިތުކުރުމަށް  20ޞަފްޙާއަށް ވުރެ ދިގުނުވާ ޕޯރޓްފޯލިއޯ އެއް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް
ދައްކައިދޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
( )1ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތައް
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ  2ޝަރުތު ފުރިހަމަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެވެ.


އެގްރޭޑެއްގައި  4އަހަރު އުޅެފައިވުން އަދި



މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯރމު ތަކުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ގްރޭޑްއިން
ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންޕެންސަބްލް ފެކްޓަރޒް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ އިރު އެއްގްރޭޑަކުން އަނެއް ގްރޭޑަށް ބަދަލުވުމަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއް ގްރޭޑުން އަނެއް ގްރޭޑަށް
ބަދަލުކުރެވޭނީ އެގްރޭޑެއްގެ ތަޢުލީމީ އަދި ތަޖްރިބާގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑު ހަމަވާނަމައެވެ .ނުވަތަ އެގްރޭޑެއްގެ
އެންމެ މަތީ ހަރުފަތުގައި ވަޒީފާގައި އުޅެ މަތީގައިވާ  2ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
( )2މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
މި އުޞޫލުގައި

ހިމެނޭ  06މިންގަނޑަކީ މުސާރައިގެ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހަޅައި ފަރާތްތަކުން ޙާޞިލް ކުރުމަށް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ .މި މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައިތަކުން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މިއ ީޢާއްމުކޮށް މުވައްޒަފުކުރާ ދުވަހީ މަސައްކަތުގެ މިންވަރުގެ އިތުރުންލާ ހިތްވަރާއި ،ހޯދާ ކުރިއެރުން
ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ .މިބައިތައް ޙާޞިލްކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ އެކަންކަން
ޙާޞިލްކުރިކަމަށް ހެކިދޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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( )3ގްރޭޑް  01އަދި  02ގެ މުވައްޒަފުން ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް
މި ގްރޭޑްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ގްރޭޑް  1އަދި  2ގެ މުވައްޒަފުން ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުޅަހަޅަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއެވެ .މުވައްޒަފުން ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ފޯމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބައިތައް
އޮންނަންވާނީ ސްޕަވައިޒަރު އެސެސްކުރުމަށްފަހު ސޮއިކުރެވިފައެވެ .މި ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕްވައިޒަރުގެ
ޒިންމާއެކެވެ .ގްރޭޑް  1އަދި  2ގެ މުވައްޒަފުން ޕޯޓްފޯލިއޯރ އަދި ހެކި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ.
( )4ގްރޭޑް  3އިން މަތީގެ ގެ މުވައްޒަފުން ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް
މި ގްރޭޑްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލް  2ގައިވާ ގްރޭޑް  3އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުޅަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއެވެ .ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ ކަންކަން ޙާޞިލްކުރިކަން ސާބިތުކުރާ
ހެކި ހުށަހަޅާ އިރު ދުވަހީ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ މަސައްކަތަށް
އެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހޯދައިދީފައިވާ ކުރިއެރުންތައް އަންގައިދޭ ނުވަތަ ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަކަށް
މިލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވާ މާއްދާ  6ފުރިހަމަކޮށް އޭގައި ހެކިހުށަހަޅައިނަމަ އެކަންފާހަގަކޮށް
އަދި އެ ހެއްކަކީ ސައްޙަ ހެއްކެއްކަމަށް ސްޕަވައިޒަރު  /މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެހެންމެ މި
ސޮޔަކީ މިންގަނޑު ހާޞިލްކުރާކަމުގެ ހެއްކެއްނޫނެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ އެކަންކަން ޙާޞިލްކުރިކަމަށް ހެކިދޭ
ެވ
ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތުގެ "ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބެލ ޭ
މިންގަނޑުތައް" ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
( )5އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޝަރުތު ފުރިހަމަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިދާރީ މަރުކަޒުގެ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބަޔަށެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާނޭ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާނީ
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ .މި ތާރީޚް ކަނޑައަޅާނީ އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މުވައްޒަފަށް ލިބޭނޭގޮތަށެވެ .އަދި ބޯޑުން ނަތީޖާ
ކަނޑައަޅާނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .މިގޮތުން ޕްރޮމޯޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ  9ސެޓް ހުށަހަޅަން
ޖެހޭނެއެވެ.
 .1މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
 .2ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު އެއް ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި އުޅެފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުން
 .3ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެޕްރެއިސަލް ފޯމު (އެޕްރެއިސަލް މަސައްކަތް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ފަށާފައިވަނީ  2014ގައި
ކަމަށްވާތީ ފުރަތަމަ ހަތަރު އަހަރު ހުށަހަޅާނީ އެ ހިސާބަކަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްފައިވާ އެޕްރެއިސަލް
ފޯމުތަކެވެ)
 .4ޕޯޓްފޯލިއާ
އޕްލިކޭޝަން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
(ެ )6
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ ފޯމުތައް ވަޒަންކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ސިޔާސަތާއި ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ،މުވައްޒަފުންނަށް
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ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ .މިގޮތުން ކަޑައެޅޭ މިންގަޑުތައް
ފޯމުތައް ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
( )7ނަތީޖާ ހާމަކުރުން
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފޯމު

ހުށަހެޅ ިއެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފޯމު ތަކުގެ ނަތީޖާ ލިޔުމުން

އަންގަންވާނެއެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ހަމަޖެހުނު މުވައްޒަފުން އަދި އެއަހަރު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު
ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
( )8މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން
މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބައިން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.


ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯރޓުގެ ކޮޕީ

ީގ
މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު މިލިޔުންތަކުގެ އިތުރުލިޔުމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ދޭނީ ޔުނިވަރސިޓ ެ
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ .މިކަމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ ލިޔުމުން ހިއުމަން ރިސޯސީޒް ބަޔަށެވެ.
( )9ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ މުހިއްމު ދަނޑިވަޅުތައް
ހަރަކާތް

ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު

އަހރީ އެޕްރެއިސަލް ތައް ފުރިހަމަކުރުން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  31ޑިސެމްބަރ ގެ ކުރިން

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

 1މާރޗް އިން  31މާރޗް ގެ  12:00ގެ ކުރިން

ރެފްރީ ރިޕޯރޓްތައް އެޗް.އާރް ބަޔަށް ލިބުން

 31މާރޗް ގެ ކުރިން

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭ

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް

މޭ މަހުގެ  3ވަނަ ހަފުތާގެ ކުރިން

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ރިޕޯރޓްތައް އެޗް.އާރ ބަޔަށް ފޮނުވުން

މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް

ކުރިމަތިލީ މުވައްޒަފުންނަށް ނަތީޖާ އެންގުން

ޖޫން މަހުގެ  15ގެ ކުރިން

 .3ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން
ހ .ބަދަލު ގެނައުން
ވައިސް ޗާންސެލަރާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާއި މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް ،ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފަސޭހައަށް މި ލިޔުމަށް ކުދިކުދި
ެރމަށް
ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ .މިފަދަ ބަދަލުތައްވެސް ،ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ބަދަލުތަކުން މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއ ު
ނުވަތަ ނޭރުމަށް އަސަރެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ށ .ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރާނޭ ތާރީޚް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް 23 :އޭޕްރިލް 2017
މިނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރާނީ  5އަހަރު ވުމުން ނުވަތަ ބޭނުން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.
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މުސާރަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނޭ ގޮތް
މުސާރަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވުން

ނޫނެކެވެ.

ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ

އެއް ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި
 4އަހަރު ވެފައިވޭތޯ ބެލުން

ކުރިމަތިނުލެވޭނެ

އާއެކެވެ.
ކުރިއެރުން އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ފުރުން
 ރެފްރީ ރިޕޯރޓަށް އެދި ސުޕަވައިޒަރަށް ހުށަހެޅުން ޕޯރޓްފޯލިއޯ ތައްޔާރުކުރުން ( 4އަހަރުތެރޭ ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތައްތަރުތީބުކުރުން)
ފޯމް އަދި ޕޯރޓްފޯލިއޯ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅުން
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރ ރެފްރީ ރިޕޯރޓް ފޮނުވިކަންކަށަވަރުކުރުން
 -އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އަދި ޕޯރޓްފޯލިއޯ ހުށަހެޅުން

އެމުވައްޒަފަކަށް އެޕްލިކޭޝަން އަނބުރާ

މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިން

ނޫނެކެވެ.

ތަކެތި ހަމަތޯބަލައި ޗެކުކުރުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން،

ރައްދުކުރުން

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުން ،ސުޕަވައިޒަރ
ރެފްރީ ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

އާއެކެވެ.
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިގެ ފަރާތުން ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އިވެލުއޭޓްކުރުން

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން –

ނޫނެކެވެ.

ކުރިއެރުން ދޭން ނިންމިންތަ؟

ބަދަލުނުވި ސަބަބު މުވައްޒަފަށް އެންގުން

މަސައްކަތް
އިޞްލާޙްކުރުން

އާއެކެވެ.

ސަބަބުތަކާ މެދު މުވައްޒަފު
އާއެކެވެ.

ހިންހަމަޖެހޭތަ؟

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން އެންގުން
-

ނޫނެކެވެ.

ބަދަލުވި މުސާރަ/މަޤާން
މުވައްޒަފަށް އެންގުން އަދި
ހަމަޖެއްސުން

ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް
އެދެފިނަމަ މުވައްޒަފަށް
ދިނުން
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ޖަދުވަލު 1
އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
( ގްރޭޑް  1އަދި  2ގެ މުވައްޒަފުން )
 -1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

މަޤާމުގެ ނަން:

ރެކޯރޑް ކާޑު ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަރުކަޒު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން:

ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 -2ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
މަގާމްގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ

މަރުކަޒު

ސެކްޝަން

ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:
މަގާމްގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރި

ވަޒީފާ އަދާކުރި

މަރުކަޒު

ސެކްޝަން

ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
މަގާމްގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރި

ވަޒީފާ އަދާކުރި

މަރުކަޒު

ސެކްޝަން

ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

 -3ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
މަގާމްގެ ނަން

މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް
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ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
މަގާމްގެ ނަން

ފެށި ތާރީޚް

މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

ވަކިވި ތާރީޚް

 -4ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ  /މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް
ތައުލީމީ  /މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ފުރިހަމަކުރި އަހަރާއި މުއްދަތު

ޕްރޮގްރާމް ހިންގި މަރުކަޒު  /ފަރާތް

 -5މިހާރުއަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާ އަދާކުރާ ޒިންމާ:
 600ބަހަށްބުރެ ދިގުނުވާގޮތަށް މިހާރުއަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޒިންމާތަކާއި ،އަދާކުރާ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ތިޔަ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ،މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

 -6ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތައް މުވައްޒަފަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ސުޕަވައިޒަރަށް ފެންނަ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ()
ފާހަގަ ޖަހާށެވެ( .މި ސެކްޝަނުގައި ސްޕަވައިޒަރު ލިޔުއްވާ އެއްޗެއްގެ ދަލީލު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޯޑަށް
ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ)
ސުޕަވައިޒަރ ފާހަގަ ޖެހުމަށް

މިންގަނޑުތައް:

ސޮއިކުރުމަށް

 .1އެހެން މީހުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ވާހަކަދައްކައި ދޭންޖެހޭ މެސެޖުތައް

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ



އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ ތިމާ ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އޭނާއަށް އެނގޭ ގޮތަށް،

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ސާފުކޮށެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .2އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހައި އެ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަންދެއެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައި ވާވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ދައްކާ ވާހަކަތައް ކަނުލައި

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

އަޑުހައި ،އޮޅުން ނުފިލާ ބައިތަކާ މެދު ސުވާލުކޮށް ،ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .3އަނެކުންގެ އިހުތިރާމު ނުގެއްލޭގޮތަށް ވެރިންނާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންނާ

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މުއާޞަލާތުކުރެއެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ



ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިހުތިރާމާއެކު ރީތި

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ބަހުންނެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .4އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އެނގި އެގޮތަށް

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ޢަމަލުކުރެއެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ



ސުޕަވައިޒަރު

ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ،ފުރިހަމައަށް އެނގޭކަން

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތުން ހާމަކޮށްދީ ސާބިތުކޮށްދެއެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

7

 .5ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް އަދި ތަނާމެދު އިތުބާރުލިބިދޭ

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ފަދަގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަމާލުކަންދެއެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ



ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމަނީ އެކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ހިތްހަމަޖެހޭ ،ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .6މަސައްކަތްތައް ގެންދަނީ ވެރިންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ތިމާގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާ މީހުން ދޭ

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެއެވެ.

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ



މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދު ބޭނުންވާ

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ކަންކަމުގައި އިރުޝާދު ހޯދައި އެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ
 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .7މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަމަސައްކަތްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރެއެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ކުރަން ހަވާލުކުރާ ކަންކަން އަވަހަށް ،މޅަށް ނިންމޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި،

އެގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމައެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ
 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .8ކަނޑައެޅޭ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމައެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ވަކި ވަގުތަކަށް އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް،

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ސުޕަވައިޒަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ،އެކަމެއް ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަކަށް ނިންމައެވެ.

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .9ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރެއެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަނުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .10ތަނުގެ ކަރާމާތާއި ހުރުމަތް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމަށް

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ



ތިމާ މަސައްކަތް ކުރާ މަރުކަޒު/ސެކްޝަން އަދި މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރެއެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .11މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ އެހެން މީހުންނާ ޙިއްސާކުރެއެވެ.


ފުރިހަމައަށް ،ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ގޮތްތައް ،އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއެކު ހިއްސާކޮށް ،ކަންކަން ރަނގަޅު

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .12މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ވުރެފުރިހަމަ

ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައި،

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .13އުނދަގޫ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތަކުގައި ޓީމުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން

-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މަސައްކަތް ނިންމައެވެ.

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ



އެކުގައި ނުވަތަ އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުން ،ކަވި ނުވަތަ

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

އުނދަގޫ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ފޯރުކޮށްދީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
 .14މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ޖެހޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމެއް ކުރަނީ އެ
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-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެންނެވެ.


-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ހަލާތްތަކުގައި ،އެކި ގޮތްގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދައި މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި އެ

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ.
 .15މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވޭތޯ ބަލައެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ހާލަތާ ގުޅިގެން ،ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލަށް

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ގެނެވޭ ބަދަލަށް ހޭނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .އަދި އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާ

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ކިޔައެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .16ޔުނިވަރސިޓީން ރާވައި ހިންގާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން ،ޔުނިވަރސިޓީއިން ރާވައި

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

ހިންގާ އެކި ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

 .17ޚިޔާލު ތަފާވުންތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.


-4 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިމާގެ ޚިޔާލު އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުވާ ހިނދުގައްޔާއި

-3 ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ

އެކި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ތަނުގެ މަސްލަހަތު

 -2 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ،މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

 -1 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

މިފޯމުގައި ހިމެނިފައި ނުވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބާރުދޭ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އެކަން ލިޔުއްވުމަށް (ސުޕަވައިޒަރު
ފުރުމަށް)

 -7ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ  9ކޮޕީ
ސެކްޝަން  6ގައިވާ ބައިތަކުގައި މަރުކަޒުގެ  /ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ.
ތާރީޚް:

ސޮއި:
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ޖަދުވަލު 2
އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
( ގްރޭޑް  3އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ މުވައްޒަފުން )
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

މަޤާމުގެ ނަން:

ރެކޯރޑް ކާޑު ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަރުކަޒު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން:

ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 -2ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
މަގާމްގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ

މަރުކަޒު

ސެކްޝަން

ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:
މަގާމްގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރި

ވަޒީފާ އަދާކުރި

މަރުކަޒު

ސެކްޝަން

ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
މަގާމްގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރި

ވަޒީފާ އަދާކުރި

މަރުކަޒު

ސެކްޝަން

ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

 -3ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
މަޢުލޫމާތު:
ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
މަގާމްގެ ނަން

މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް
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ފެށި ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
މަގާމްގެ ނަން

މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

ވަކިވި ތާރީޚް

ފެށި ތާރީޚް

 -4ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ  /މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް
ތައުލީމީ  /މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގި މަރުކަޒު  /ފަރާތް

ފުރިހަމަކުރި އަހަރާއި މުއްދަތު

 -5މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރާ ޒިންމާ:
 600ބަހަށްވުރެ ދިގުނުވާގޮތަށް މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޒިންމާތަކާއި ،އަދާކުރާ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ތިޔަ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރު
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ،މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

 -6ކޮންމެހެން ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުން ހުށަހަޅައި ބައިތައް
މި ފޯރމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ކޮލަމް  1ގައި ލިޔާނީ ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތް (ސިޓީ/ބުރޯޝާރ/އީމޭލް) ފަދަ ބައިތައް
އެތަނުގައި ލިސްޓްކުރަނީއެވެ .އަދި ކޮލަމް  02ގައި ލިޔާނީ ހުށައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފަޙާ ނަންބަރެވެ.
ކޮލަމް  3ގައި އެ މަސ ައްކަތަކާ ގުޅޭ އިސްފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ .އޭގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެ ހުށަހެޅޭ ލިޔުމަކީ
ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރު ކުރުމެވެ .އަދި އެއީ މި ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ޝާމިލްވެ ބައިވެރިވެފައިވާކަން ހެކިކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން ކުރުވާ ސޮޔެކެވެ .މި ސޮޔަކީ އެ ހެކި ނިސްބަތްވާ މިންގަނޑު ހާޞިލްވީކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެވެ.

މިންގަނޑު

(ކޮލަމް (1

(ކޮލަމް (2

ހުށަހަޅައި މިންގަނޑުތަކަށް

ހުށައަޅައި މިންގަނޑުތަކަށް

ނިސްބަތްވާ ހެކި

ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފްހާ
ނަންބަރު

 .1ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
 ގްރޫޕު ތެރޭގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން
 އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ ނެރުން
 މަރުކަޒުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން

 .2މުޢާމަލާތުކުރުން


ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު
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(ކޮލަމް (3
ހުށަހަޅައި ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ
ލިޔުމެއްކަމަށް މަރުކަޒުގެ /
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ
ސޮއި



އަޑުއެހުމާއި ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން



އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން



އެހެން މީހުންނަށް ބުނެދިނުން

 .3މަގުދެއްކުމާއި ނަމޫނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން
މެނެޖްކުރުމާއި ،އެހީތެރިކަމާއެކު އުނގަންނައިދީ



ދަސްކޮށްދިނުން



ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި ،ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން



ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން

 . 4ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ އާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން


މައްސަލަ ދެނެގަތުމާއި ،ޙައްލުހޯދުން





އައު އީޖާދުތަކާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުމެ މަސައްކަތް



ކުރުން

 .5މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖްރިބާ




މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މަޢލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ
ލިބިގަނެ ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދިއުން





މަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިން

 .6ޒިންމާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން


ސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި  /މިނިވަންކަމާއެކު
މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު



އިސްނެގުން

 -7މީގެ އިތުރަށް މިފޯރމު ގައި ނުހިމެނޭ ،ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާ ހެއްކަށް ބާރުދޭ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ހިމެނުމަށް
 250ބަހަށްވުރެ ކުރުކޮށް

 -8ފޯރމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށާއި އަދި މަގާމްގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ފޯމުގެ  9ކޮޕީ
ސެކްޝަން  6ގައި ވާ ބައިތަކުގައި މަރުކަޒުގެ  /ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން
ޕޯރޓްފޯލިއޯ ހިމެނިފައިވުން ( 20ޞަފްޙާއަށް ވުރުދިގުނޫން)

ރެފްރީގެ ރިޕޯޓް  /ރިޕޯޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ފޯރމު ހުށަހަޅައި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .9ސޮއި

ަކ
މި ފޯރމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށާއި ،އަދި ބުނެދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ،ހުނަރު އަދި ތަޖްރިބާއ ީ
އަހަރެންގެ ކިބައިގައި ހުރި ޤާބިލްކަން ކަމަށް އަހަރެން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ.
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ތާރީޚް:

ސޮއި:

ޖަދުވަލު 3
ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުން
ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބެލެވޭ މިންގަނޑުތައް މުވައްޒަފުން
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުމަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށްބިނާކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އެއްޗެކެވެ .އެހެންކަމުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ .މަރުކަޒުގެ ޕްރޮމޯޝަން
ކޮމިޓީ އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
ޙައްޤުވެއްޖެކަން ސާބިތުކޮށްދެވެންވާނެއެވެ .އަދި މިކަންކަމަކީ ޢާއްމުމަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޢާއްމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ

އިތުރުން

ކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ކަންތައްކަން ހާމަކޮށްދޭންޖެހެއެވެ .މިކަމަށް އޮތްމަގަކީ ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ
ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުންތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމެވެ.
ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ މިސާލު
ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟
ހެކިދައްކައިދޭ ލިޔުން ލިޔުމަކީ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނުން ކަހަލަކަމެކެވެ .އެލިޔުމުގެ ތެރެއިން އެމީހަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް
ެވ
ކުރަމުންދާ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ބުނެދޭ ބުނެދިނުންތަކުން ކިޔާމީހާއަށް ސާފުކޮށް ކުރެވުނުކަންކަން އަންގައިދިނުމަށް ލިޔ ޭ
ލިޔުމެކެވެ.
ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ޕްރޮމޯޝަނުގައިބަލާ މިންގަނޑުތައް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ވީހާވެސްގިނަ

ހެކިތައް

ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ދާއިރާގެ ދުވަހީ
މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހެއްކާއެކު ބަޔާންކޮށްދެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މިލިޔުން

ލިޔާނީ

އެމުވައްޒަފަކު

ކިޔައިދޭ

އެއްޗެއްގެ

ގޮތުގައެވެ.

ސިޓީއެއްގައި

އެހެންމީހަކަށް

ތިމާކޮށްދިން

ކަމެއް

ނުވަތަ

ޙާޞިލްކުރެވުނުކަމެއް ކިޔައިދޭ ބީދައިންނެވެ .އެކަމެއް ސާފުކޮށް ތަފްޞީލްކޮށް ކިޔައިދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ .އެހެނީ ޕްރޮމޯޝަން
ކޮމިޓީ އަދި ޕްރޮމޯޝަން ބޯރޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހާ އަހުލުވެރިފަރާތްތަކަކަށް ނުވެދާނެތީއެވެ.
އެހެންކަމުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށް ދޭހަވާވަރަށް ބަޔާންކުރުން މުހިންމެވެ.
މައިގަނޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް  /ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބައެއް  /މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބައެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާނަމަ ފުރަތަމަ
އެޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމުގެ ކުރިން ކަންކަން ހުރިގޮތާއި ހާލަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާވައި ހިންގިގޮތާއި ،ލިބުނު
ކާމިޔާބީ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެހިންގި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  /މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް  /ޑިވިޜަނަށް  /ސެކްޝަނަށް
ޭގއި
ގެނެވުނު ކުރިއެރުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިބައިތަކަކީ އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދުވަހީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރ ަ
ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވެގެނެއްނުވާނެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނަމޫނާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ،ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ 02
ޞަފްޙާގައި މިންގަނޑުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެކި އަދި ހުށައަޅާ ހެކީގެ ޞްފަޙާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ.
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ވަނަ

ހެކި ހުށަހެޅުން:
ހެއްކަކީ ކޮބާ؟
ހެއްކަކީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅައި ލިޔުން ނުވަތަ ތަކެއްޗެވެ .މީގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކު
އެބުނާއެއްޗެއް ސާފުކޮށްދީ ހަދާފަދަ އެއްޗެކެވެ.
މިސާލަކަށް އޯޕަންޑޭ އެއްގައި އެހީތެރިކަން ދިންއިރު އެމުވައްޒަފަކު ހަދައިދިން ލީފްލެޓެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓަރެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއްގެ ހެކީގެ
ގޮތުގައި އޭގެ ނަމޫނާއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކުއެކަން ރޭވިގޮތާއި ،ކަން ކުރިގޮތާއި އަދި އެކަން ކާމިޔާބުވިތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު
މަސައްކަތް ކުރުކޮށް ބަޔާންކުރާލިޔުންވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިބައިތައް ލިޔުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މިކަން ކުރުމުންމެނުވީ
ކިޔާފަރާތްތަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ވަޒަންކުރަން ދަތިވާނެއެވެ .މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންރޭވި ޖަލްސާ ތަކުގެ އެޖެންޑާ ،ޕްލޭން،
މަސައްކަތް ރޭވިގޮތް ފަދަ ލިޔުންތައްވެސް ބެލެވޭނީ ކަންކުރިކަމުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައެވެ.
ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މިފަދަ ލިޔުންނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ .އެހެނީ މިފަދަ ލިޔުންތައްޔާރުނުކޮށްވެސް މަސައްކަތްރާވައި ހިންގާފައި
އޮވެދާނެތީއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެޑިވިޜަނެއްގެ  /ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިޔާގެ ލިޔުމެއް އެމުވައްޒަފުކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް
ހޯދާފައިބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރު މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުންދޭ ހަނދާނީ ލިޔުން ނުވަތަ ބައިވެރިވި
ކަމުގެ ލިޔުން ފަދަ އެއްޗެހިވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން އެއްކުރެވޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ތަރުތީބުކޮށް ރާވައި ،ހަވާލާދީ ،ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހައި ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ
ކަމެކެވެ.
ޕޯރޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ލިޔުންތަކެއް؟
ޕޯރޓްފޯލިއޯއަކީ ހެކިދެއްކުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ލިޔުމެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެހެން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ ބައިތަކާއި އަދި ކާމިޔާބުކުރުމަށް
އެދޭ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ހެކި އަދި ހެކި ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުން މިޕޯރޓްފޯރލިއޯގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ހިމެނިދާނެ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.


ކަންކަން އެންގުމުގެގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީ ،މެމޯ ،އީމޭލް ފަދަ ތަކެތި



ބުރޯޝާރސް  /ލީފްލެޓް



ޖަލްސާ ތަކަށް އަންގާފައިވާ ލިޔުން ،ޔައުމިއްޔާ ،ޕޯސްޓްމޯރޓަމް ފަދަ ލިޔުން



ކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގުޅިގެން ވެރިން ދީފައިވާ ލިޔުން



ހަނދާނީ  /ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުން



ފޮޓޯ  /ނުވަތަ އެކަމަކަށް ހެކިދޭ އެހެނިހެން ދަލީލުތައް

މިލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މިލިޔުންތަކަކީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮންމެހެން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ
މިންގަނޑުތަކާއި ޙާޞިލް ކުރުމަށް އެދެވޭ މިންގަނޑުތައް ޙާޞިލްކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަކަށް ވުމެވެ .މިގޮތުން އެމުވައްޒަފެއްގެ
ބައިވެރިވުން އެކަމެއްގައި އޮތްމިންވަރާއި ބައިވެރިވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
މިފަދަލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިއިރު އެއްމެ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް ގިނަހެކި ހުށަހެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.
އަދި އެހުށަހަޅައި ލިޔުމަކީ މާދިގު ލިޔުމެއްނަމަ އެލިޔުމުގެ ކުރު ޚުލާސާ އެއް ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ .އަދި އެލިޔުންތަކުގައި
ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޒާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ އެކަން ވަރަށްރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 4
ދާއިރާއާއި މިންގަނޑުތައް:
ޙާޞިލްކުރުން އެދެވޭ މިންގަނޑުތައް
(މިމިންގަނޑުތައް ބަލާއިރު މަތީ ހަރުފަތުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލާނީ އޭގެ ތިރީހަރުފަތްތަކުގައި ހުރި މިންގަނޑުތަކާވެސް އެކުގައެވެ)

މިންކުރާ ދާއިރާތައް

ގްރޭޑް

މިންކުރެވޭ ކަންކަން

3

ގްރޭޑް

ގްރޭޑް

4

5

ގްރޭޑް

6

ގްރޭޑް 7

ގްރޭޑް 8

ގުޅިގެން
މަސައްކަތްކުރުން
ގުރޫޕުތެރޭގައި މައްސަލަ
ޙައްލުކުރުން

މަސައްކަތު ގުރޫޕްގައި

ވަގުތުން

ގްރޫޕުގައި ޢަމަލީ

ވަގުތުން

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ

މައްސަލަތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި

ބައިވެރިވެ ،ގްރޫޕްގެ އަމާޒާއި

ގޮތުން ބައިވެރިވެ ކަންކަން

ހައްލުކުރަންޖެހޭ

ހައްލުކުރަންޖެހޭ

ގޮތުން ކުރެވޭ ޢަމަލީ

ޙައްލުކުރުމުގެ މާޙައުލެއް

ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެ ކަންކަން

ޙައްލުކުރުމުގައި ގްރޫޕުގެ

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު

މައްސަލަތަކާއި،

ކަންކަމުގައި ގުރޫޕް

ގާއިމްކުރުމުގެ ޒިންމާ

ހުށަހަޅައެވެ.

ހާސިލުކުރުމުގައި އަމިއްލަ ދައުރު

އެހެން މެންބަރުންގެ

ދިގުދެމިގެންދާނެ ފަދަ

ލީޑްކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް

އެނގެއެވެ.

ޚިޔާލްތައް އަޑުއަހައި،

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު

އަދާކުރެއެވެ .އަދިއިޖާދީ ޙައްލު

ޚިޔާލުދީ އަދި ޢަމަލުކުރެއެވެ.

ހުށަހަޅައެވެ.

ހޯދުމަށް ގުރޫޕުގެ

އުފުލައެވެ.

މެންބަރުންނަށް ބާރުއަޅައެވެ.
އެހެންމީހުންނާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ
ނެރުން

ކަންކަން ނިންމުމުގައި

ކަންކަން ނިންމުމުގައި

ގުރޫޕަށް ޚިޔާލުދީ ،ގުރޫޕުން

ގުރޫޕަށް ޚިޔާލުދީ ،ގުރޫޕުން

ހޯދައި އެންމެންނަށް

މަސައްކަތްކުރާ ގުރޫޕުގައި
އުޅެއެވެ .އެހެން މީހުންނާ

ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް

ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ

ޙާޞިލުވާ މިންވަރުބަލަމުން

އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއެވެ .އަދި

އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް

ގެންދެއެވެ.

އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގައި

ދޫދީގެން މަސައްކަތް

ޚިޔާލުދީ ބައިވެރިވެއެވެ.

ކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ.

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިމެންދެން

މަރުކަޒުގެ އެކިއެކިފަރާތްތަކުގެ

މަރުކަޒުގެ އެކިއެކިފަރާތްތަކުގެ

އެއްބާރުޅުން ހޯދުން

އެއްބާރުލުން ހޯދުން

ލަނޑުދަނޑި

އެހެން މީހުންގެ

އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލު

ކަމާގުޅުންހުރި

އެހެން މީހުންނާއެކު

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގުޅިގެން

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި،

މަސައްކަތްކުރުވައި،
ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ
ނެރުމުގެ ފުރިހަމަ
ޒިންމާނަގައެވެ.

މެނެޖްމަންޓުގެ މަތީ

ޔުނިވަރސިޓީ

ަނ
ބައިވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކ ް

ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތު

ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތައް

ހަރުފަތްތަކުގެ ތާއީދާއި

ތަމްޞީލުކުރުމުގައި

ދެނެ އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު

ގުރޫޕުން ބޭރު މީހުންނާއެކު

ދެނެގަނެ ،އެ ޚިޔާލުތަކުގެ

އެއްބާރުލުން ހޯދައިގެން

ރއްގެ ގޮތުގައި
އެމްބެސެޑަ ެ

ބަލައިގަނެއެވެ.

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތް

އަލީގައި ޙާޞިލުކުރަން

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން

ޚިޔާލްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

ކުރެއެވެ.

ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް

ހުރެއެވެ.

ހުށަހަޅައިދެއެވެ.

ކަނޑަ އަޅައެވެ.
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މިންކުރާ ދާއިރާތައް

މިންކުރެވޭ ކަންކަން

ގްރޭޑް  1އަދި 2

ގްރޭޑް 4

ގްރޭޑް 3

ގްރޭޑް  5އަދި 6

ގްރޭޑް  7އަދި 8

ގްރޭޑް  9އަދި 10

މުޢާމަލާތުކުރުން
ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު

އަޑުއެހުމާއި ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި

މަތީފެންވަރުގެ

އެކިކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން

އެކިކަންކަމާގުޅުވައިގެން

އެހެންމީހުނާއި މުޢާމަލާތު ކުރެއެވެ.

އެހެންމީހުނާއި މުޢާމަލާތު

ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި

މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން

އުގަންނައި ދިނުމުގެ

އުގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާކަންކަމަށް

ކުރެއެވެ .އަދި ތަފާތު

އެކުލަވާލައި ރަނގަޅުކޮށްދީ

ހުރުމާއެކު ،ބަސްކޮށާރާއި،

ގޮތުންނާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން

މަގުފަހި ކުރެއެވެ.

ކުރާމަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ހޯދާ ބޭނުން ހިފައެވެ.

ބާވަތުގެ އެއްޗެހި ޑްރާފްޓް

ހަދައެވެ .އެބަޔަކާ ނުވަތަ

އިބާރާތްކުރުމާއި،

ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ކޮށްދީ ހަދައެވެ.

މީހަކާ ނުވަތަ ހާލަތަކާއި ގުޅޭ

މުޢާމަލާތުގެ އުކުޅުތައް

އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން

އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން

ގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރެއެވެ.

ބޭނުންކުރެއެވެ.

ހުށަހެޅުމުގައި އެހީތެރިކަންދޭ.

ހުށަހަޅުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރޭ.

އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލު

ސަމާލުކަމާއެކު
އަޑުއަހައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

ޢާއްމު ކަންކަން

ލަނޑުދަނޑި

މުހިއްމު ޓެކްނިކަލް އަދި

ދެނެގަނެ ،އެބުނާބުނުން

ދެނެގަނެ ،އޭގެބޭނުންހިފައި

ޙާޞިލްކުރެވޭގޮތަށް މުޢާމަލާތު

ދޭހަކޮށް އޭގެބޭނުން ހިފައެވެ.

ނިންމުންތައް ނިންމައެވެ.

ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޑުއަހައި،

ދިރާސާކޮށް އެކްޝަން

މަޢުލޫމާތު ދެނެގަނެ ބޭނުން

އަދި އެހެންމީހުންގެ

ހިފައެވެ.

ބަސްމަގު ދެނެގަނެ

ބަސްމަގު ބޭނުންކުރެއެވެ.އަދި

ޕްލޭންތަކަށް އެކަންކަން

ހުޅުވިފައިވާ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

މަސައްކަތުގައި އޭގެބޭނުން

ބާރުއަޅައެވެ.

މަސައްކަތައް މުހިއްމު

އުސޫލީ ލިޔުންތައް ބަލައި

ބަދަލުކުރެއެވެ.

ހިފައެވެ.
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އުފެދޭ
ކޮންފްލިކްޓްތައް ޙައްލުކުރުން

ކޮންފްލިކްޓް އުފެދޭ

އެހެންމީހުންނަށް އިހްތިރާމާ އެކު މުޢާމަލާތް ކުރެއެވެ.

ކޮންފްލިކްޓްތަކަށް

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި

ކޮންފްލިކްޓްތައް އެބައެއްގެ

އެހެންމީހުންނާދެމެދު އުފެދޭ ކޮންފްލިކްޓްތައް އަމިއްލައަށް ޙައްލު

ކަންކަން ދެނެގަނެ

އެބައެއްގެ މެދުގައި ޙައްލު

އުފެދޭ ކޮންފްލިކްޓްތައް

މެދުގައި ޙައްލު ހޯދުމުގެ

ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރެއެވެ.

އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް

ހޯދުމުގެ ޤާބިލްކަމާއި،

ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތް

ޤާބިލްކަމާއި ،ހުނަރުވެރިކަން

އެހެންމީހުންގެ އެހީތެރިކަން

ހުނަރުވެރިކަން ސާބިތުކޮށް

ކުރެއެވެ.

ސާބިތުކޮށް ،ގުޅިގެން މައްސަލަ

ހޯދައެވެ.

ސިއްރު ހިފަހައްޓައި އަމިއްލަ

ޙައްލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރެއެވެ.

މާޙައުލެއް އުފައްދައި ސިއްރު
ހިފަހައްޓައި އަދި އަމިއްލަ
ިޚތިޔާރު ބޭނުންކޮށް
އ ް
ޙައްލުހޯދައެވެ.

އެހެންމީހުންނަށް ބުނެދިނުން

ހުނަރު ހިއްސާކޮށް ދަސްކޮށްދީ
ހަދައެވެ.

ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ

ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާ

ތަމްރީނުބޭނުންވާ ދާއިރާތައް

ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ

އެމީހެއްގެ ހުނަރުވެރިކަމުގެ

ގޮތާއި ،އުޞޫލުތައް ނުރަސްމީ

ގޮތާއި ،އުޞޫލުތައް ނުރަސްމީ

ދެނެގަނެ މިފަދަ ކަންކަމަށް

ގޮތެއްގައި ތަމްރީނުގެ ޙަރަކާތް

ދާއިރާއިން އެހެންމީހުންނަށް

ސިފައެއްގައި ކިޔައިދީ އަނެކާއަށް

ސިފައެއްގައި ކިޔައިދީ އަނެކާއަށް

ޙައްލުހޯދައި ހުށަހަޅައެވެ.

ހިންގައިގެން އިދާރީ އަދި

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގައި

ބުނެދެއެވެ.

ބުނެދެއެވެ .އަދި އެހެނިހެން

ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު

ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް

މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވައި

ޙިއްޞާކުރެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް
ހާނުވައެވެ.
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މިންކުރާ ދާއިރާތައް

މިންކުރެވޭ ކަންކަން

ގްރޭޑް  1އަދި 2

ގްރޭޑް 3

ގްރޭޑް  5އަދި 6

ގްރޭޑް 4

ގްރޭޑް  9އަދި 10

ގްރޭޑް  7އަދި 8

މަގުދެއްކުމާއި ނަމޫނާ
އެއްގެ ގޮތުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވުން
މެނެޖްކުރުމާއި ،އެހީތެރިކަމާއެކު
އުނގަންނައިދީ ދަސްކޮށްދިނުން

މަގުދައްކައިދޭ މީހުން

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ

ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ

(މެންޓޯއިން) ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި

މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި

މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި

މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން

މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން

ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ

އެމީހުންގެ އިރުޝާދަށް

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން

އަންގައިދީ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ

އަންގައިދީ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ

ކަންކަން ރާވައި ،އެކަންކަން

ޢަމަލުކުރެއެވެ.

އެހީތެރިވެއެވެ .އަދި ނަމޫނާ

އެހީތެރިވެ ނަމޫނާ މީހެއްގެ

ޒިންމާ ރަސްމީ ސިފައިގައި

ޒިންމާ މަސައްކަތު ގުރޫޕާއި

ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ

މީހެއްގެ ގޮތުގައި

ގޮތުގައި ދައްކައިދެއެވެ.

އަދާކުރެއެވެ .އަދި

ގުރޫޕުން ބޭރުގައި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެނިހެން

ދައްކައިދެއެވެ.

އަދި ކަންކަން ކުރާނޭ

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ

އަދާކުރެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިކަން

އުޞޫލާއި ގޮތްތައް

މުވައްޒަފުންނަށް ލަފަޔާއި

ނުރަސްމީގޮތުން ދައްކައިދީ

އިރުޝާދުދީ

ަސކޮށްދެއެވެ.
ދ ް
ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި،

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ލަނޑުދަނޑި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރެއެވެ .އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް
ޤަވާޢިދުން ނިންމައެވެ.

ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

މަގުދައްކައިދެއެވެ.
ކަންކަން ނިންމުމަށް

މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ

ވަގުތު ކަނޑައަޅައި އަދި

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

މަސައްކަތުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ

ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަށް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ލަނޑުދަނޑިތައް

މަސައްކަތް ނިންމާތޯ

އެހީތެރިވެއެވެ.

ކަނޑައެޅުމުގައި އެހީތެރިވެއެވެ.

ބަލައެވެ.
ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވުން

މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި
ރަނގަޅު އެޓިޓިއުޑެއް ދައްކައެވެ.

މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި

ތަފާތު ވިސްނުމުގެ

ރަނގަޅު އެޓިޓިއުޑެއް

މީހުންގެ މާހައުލެއްގައި

ކުރާކަންކަމުގައި

ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ދެއްކުމަށް ،އެކުގައި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް

އެހެންމީހުންނަށް

އަނެކުންނަށް ބާރުއަޅައި

މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދީ،

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް

ތަރުހީބުދެއެވެ.

މަގުދައްކައިދީ

އެހީތެރިވެއެވެ.

ޝައުޤުވެރި ކުރުވައެވެ.

ހިތްވަރުދެއެވެ.

މިންކުރާ ދާއިރާތައް

މިންކުރެވޭ ކަންކަން

ގްރޭޑް  1އަދި 2

އާއްމުކޮށް އޮފީހުގައި

އަމިއްލަ ނިންމުންތަކާމެދު

މަސައްކަތް

އެހީތެރިވެއެވެ.

ގްރޭޑް 4

ގްރޭޑް 3
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ގްރޭޑް  5އަދި 6

ގްރޭޑް  7އަދި 8

ގްރޭޑް  9އަދި 10

ކްރިޓިކަލް
ތިންކިންގ އާއި
މައްސަލަ
ޙައްލުކުރުން
މައްސަލަ ދެނެގަތުމާއި،
ޙައްލުހޯދުން

މައްސަލަތައް ކުދި

މަސައްކަތް

މަސައްކަތް
ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިމާވާ

ބައިބަޔަށް ބަހާލާ އެކަންކަމަށް

ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިމާވާ

ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި

ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް

ހައްލު ހޯދުމުގައި ތަނުގައި

ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ ކުރީގެ

ހުރަސްތައް ހޯދައި

މަސައްކަތް

މަސައްކަތް
ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި

އެހެން ސެކްޝަންތަކާގުޅިގެން

ހުރަސްތައް ހޯދައި

ހައްލުހޯދައި ގެންނަންޖެހޭ

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް

ތަޖްރިބާއާއި ލިބެންހުރި

އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަން

އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަން

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން

ރިއާޔަތް ކުރެއެވެ.

ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި

ދެނެގަނެ މައްސަލަ

ދެނެގަނެ އުނދަގޫ މައްސަލަ

އެކަމަށް ޙައްލުހޯދައެވެ.

ޙައްލުކުރާނެ އުކުޅުތަކާއ

ޙައްލުކުރާނެ އުކުޅުތަކާއި

ހޯދައެވެ.

ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.
އައު އީޖާދުތަކާއި ކުރިއެރުމަށް
އަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރުން

އަމިއްލަ

ކަންކަން ކުރުމަށް

ކަންކަން ކުރުމަށް

ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި

ބަދަލުތައް ތަންފީޒުކުރެއެވެ.

ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ސެކްޝަންގެ

ސެކްޝަނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހުނަރުވެރިކަމާއި މަޢުލޫމާތު

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ

ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި،

މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

މުއްސަނދި ކުރުމަށް

އުޞޫލުތަކަށް ،މަސައްކަތު

އުޞޫލުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ

ތަރައްޤީކޮށް ،އައުވިސްނުމާއި

މަތިކުރުމަށް ،އައު އީޖާދުތަކާއި

މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މާޙައުލަށާއި ތަނަށް

ކަންކަން އިސްލާޙު ކުރުމަށް

ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ތަނަށް

ފިކުރުބޭނުންކޮށް އައުގޮތްތައް

ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް

ފަހިވާގޮތަށް ބަދަލުގެނެއެވެ.

ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި

ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކުރެއެވެ.

ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

އިސްނަގައެވެ.

މަޝްވަރާދެއެވެ.

މިންކުރާ ދާއިރާތައް

މިންކުރެވޭ ކަންކަން

ގްރޭޑް  1އަދި 2

ގްރޭޑް 4

ގްރޭޑް 3
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ގްރޭޑް  5އަދި 6

ގްރޭޑް  7އަދި 8

ގްރޭޑް  9އަދި 10

މަޢުލޫމާތާއި
ހުނަރާއި ތަޖްރިބާ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ
މަޢލޫމާތާއި ހުނަރާއި

މަސައްކަތަށް ބެނުންވާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް

ޔުނިވަރިސޓީގެ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާއަށް

ދާއިރާއަށް ތަޢާރުފުވާ އާ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން

ތަޢާރަފްވާ ކަންކަން އެނގި،

ލިބެންހުރި ،ޚާއްޞަ

ބޭރުން ލިބެންހުރި

ތައާރަފުވާ އާ އީޖާދުތަކާއި

އީޖާދުތަކާއި ،އާގޮތްތަކުގެ ބޭނުން

ތަޖުރިބާ ލިބިގަނެ

ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް

މަސައްކަތު ގުރޫޕުގެ އަމާޒާއި

އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް

ބަދަލުތަކާއި ރަނގަޅުގޮތްތައް

ހިފައެވެ .އަދި ކުރިމަގުގެ

ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދިއުން

މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފައެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ތަމްރީނުގެ

ޯދ
(ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް) ހ ާ

ބޭނުންތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް،

ވަޒީފައަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ

އޮޅުންފިލައެވެ.

ތިމާގެ މަސައްކަތު ގުރޫޕްގެ

ފުރުޞަތު ހޯދައި ،ލިބޭ

އަހުލުވެރިވެފައި ވެއެވެ.

މިކަންކަމަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.

ހުނަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު

އަމާޒާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު

މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާގައި

ލިބިފައިވެއެވެ.

އެނގި އެކަންކަން މުޅި

ބޭނުންކުރެއެވެ .އެހެން

ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅެނީ

މުއައްސަސާތަކުގައި ކަންކުރާ

ކިހިނެއްކަން އޮޅުންފިލައެވެ.

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
މުއްސަނދިކުރެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި
ފުޅާމިން

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް

ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި

މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ

ޚާއްޞަ ހުނަރާއި އަމަލީ

ޚާއްޞަ ހުނަރާއި އަމަލީ

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ ޢާންމު އުސޫލުތަކާއި

ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން

ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް

ތަޖުރިބާ ކޮންމެވެސް

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ބޭނުންވާ ޢާންމު އުސޫލުތަކާއި

ކަންކުރާގޮތްތަކާއި

ލިބިފައިވެއެވެ.

ސަނަދު/ފާސް ޙާޞިލްކޮށްފައިވޭ

މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ

ކަންކުރާގޮތްތަކާއި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ

ނުވަތަ ކުރިއެރުމަށް

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ

ސޮފްޓްވެއަރތައް މެދު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު (އިން-ޑެޕްތް

މަސައްކަތްކޮށްގެން އެފެންވަރުގެ

ސޮފްޓްވެއަރތައް އަސާސީ

މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރަން

ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

ނޮލެޖް) ލިބިފައިވެއެވެ.

ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރަން

އެނގެއެވެ .ގްރޭޑަށް

އެނގެއެވެ .ގްރޭޑަށް

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ފާސް

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ފާސް

ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.
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މިންކުރާ ދާއިރާތައް

މިންކުރެވޭ ކަންކަން

ގްރޭޑް  1އަދި 2

ގްރޭޑް 4

ގްރޭޑް 3

ގްރޭޑް  5އަދި 6

ގްރޭޑް  7އަދި 8

ގްރޭޑް  9އަދި 10

ޒިންމާދާރުވުމާއި
ޖަވާބުދާރީވުން
ސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ

ކުރުމަށް ޙަވާލު ކުރެވުނު

މިންވަރާއި  /މިނިވަންކަމާއެކު

ގޮތަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ

މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު

އިރުޝާދުގެ ދަށުން

ސުޕަވައިޒު

ސުޕަވައިޒަރުގެ މާބޮޑު އިރުޝާދެއް ނެތި ޙަވާލު ކުރެވޭ

އެކި ކަންކަމުގައި ކަމާއި

މަސައްކަތް ކުރާ

މަސައްކަތް ކުރާ ގްރޫޕަށް

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ .އަދި ތިމާގެ މަސައްކަތުގެ

ކުރުމެއްނެތި ،އުނދަގޫ އަދި

ގުޅުންހުރި މަތީފަންތީގެ ބޭރު

ގުރޫޕްއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި

އަސަރު ފޯރާފާނެ ކަންކަމުގައި

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅައެވެ.

ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތައް

މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ

ނިންމުންތައް ނިންމައެވެ .އަދި

މިނިވަން ކަމާއެކު ނިންމުންތައް

މަސައްކަތް ފުރިހަމަ

ވިލަރެސްކޮށް ،މަސައްކަތު

ޤާބިލްކަން ހުރުމާއެކު،

ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ

ނިންމައި ،އެ ނިންމުންތަކުން

ކުރެއެވެ.

ގުރޫޕްގެ މަސައްކަތަށް

އަމިއްލަ މަސައްކަތަށް

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް

ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ޒިންމާވެއެވެ.

އެހީތެރިވެދީ ،ބައިވެރިވެއެވެ.

ޒިންމާދާރުވެއެވެ .އަދި ދަށުން

ބަލަހައްޓައެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނަށް
މަގުދައްކައިދެއެވެ.

އިސްނެގުން

އެހެން މީހުންނަށް
ބޭނުންވާ އަސާސީ
ކަންތައްތަކުގައި

ދިމާވާނެ ނުވަތަ

ދިމާވާނެ ނުވަތަ

މަސައްކަތް އެންމެ ރަނަގަޅަށް

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް

ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި

ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި

ކުރަންޖެހޭ

ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ
ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދައެވެ.

ދިމާވާނެ ،ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ
އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތްތަކާއި

ދެނެގަނެ އިސްނަގައިގެން

ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެ

ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެ

ކަންކަމަށް ،ދުރާލާ ތައްޔާރުވެއެވެ.

ކުރެއެވެ.

އެކަންކަމަށް ތައްޔާރުވެއެވެ.

އެކަންކަމަށް ތައްޔާރުވެއެވެ.

އަދި ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި

އުނދަގޫ ކަންތައްތައް

އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

އިސްނަގައި ހަރަކާތްތެރިވެ

ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައެވެ.

ފުރިހަމައަށް މުވާސަލާތު

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ.

ހިންގައެވެ.

އެހީތެރިވެދެއެވެ .އަދި ދިމާވާ

ކުރެއެވެ.
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