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 ޢާއްްމު އުޞޫލު. 1

ަލާނީ ަމުގައިބޮނިގަނޑު ކމުގެ އހ. މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާ

ކޮށްފައިވާ ިލުން ފާސްައުންސޕައިން އާއި އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތިތަކުގެ ގޮތުގައި ކއިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެވޭ ސް

 އުޞޫލެވެ.

ެ އަދަދުތައް ަޤާމްތަކުގމދި އެ ށ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާތަކުގައި އޮންނަންވާ މަޤާމްތަކާއި އަ

ވަރސިޓީގެ ްމާނީ ޔުނިން ނިނވަގުތަކާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިކަކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ އުޞޫލެއް އެ

 ހިއުމަން ރިސޯސިޒް މެނެޖްމަންޓު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ. 

 ެ. ނ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމަކުންނެވ

 ްޗަށެވެ.ބައިގެ މައ 4ންގެ މުސާރައާއި މަޤާމުގެކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ރ. އިދާރީ މުވައްޒަފު

 ްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ނުވަތަ އެޕްރެއިސަލް ފޯމުން ލިބޭ މާރކްސ 

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

 ިމިންވަރު ފައިވާކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އުޖޫރައަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ކަންކަން ކޮށް ކުރަންޖެހޭ އަދ 

 ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

 ބ. އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ. 
 

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުން  .2
 

 ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ބޭނުން ހ. މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން

ކު ެމުވައްޒަފަދަކީ އވަކިމުއްދަތެއް ވުމުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަ

ިވެރިވެ ަތުގައި ބައަސައްކއިސްނަގައިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރެވޭ މ

ުވަތަ ނރިއެރުމަށް ިގެ ކުޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ މުސާރައ

ތިރީގައި  ންލާ ކަންކަަށް ބަމަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނީ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށެވެ. މިގޮތުން މިކަމުން ޙާޞިލްވާނޭ ކަމ

 އެވަނީއެވެ.

   

 ަދެނެގަނެ  ތްތައްއެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި އަދި ދެގޮތެއްނުވެ ކުރާ މަސައްކ

 .އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރަށް ކޮށްދޭ އަދި ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން

  ެަދި އައްޤީއަށް ްގެ ތަރލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކޮށްދޭ ކަންކަމާއި، އެތަނެއވަކިވަކި ފަރުދުން އެޑިވިޜަނެއްގ

 ކުރިއެރުމަށް ކޮށްދޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރުން.  

  ްއެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާކުރުން ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ގޮތެއްގައި ބަލައި މިންކޮށް މުވައްޒަފަށް މައުނަވީގޮތަކަށ

 ރުން ދިނުން.ފާޑުކިޔުން އަދި ކުރިއެ
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 ށ.  އުފެއްދުން ތެރިކަމަށް ނުބަލައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން

އިން  3ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު ވަކި މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސާރވިސް އޮނިގަނޑުގެ އީއެކްސް  ( 1)

ށް ސުޕައިން ޕޮއިންޓަ ޖެހިގެން އޮތް ،ަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާނަމައ 4ދަށުގެ މަޤާމެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ް ޮއިންޓމުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުން. މިގޮތުން ކުރިއެރުން ނުލިބިވާ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްޕައިން ޕ

ސްޕައިން  2ާނަމަ ަރު ވެފައިވއަހ 8ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަދި  1އަހަރުވެފައިވާނަމަ  4ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން 

 ޕޮއިންޓް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓަށް ބަލައި އަލަށް ތަޢާރުފް ކުރެވޭ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠު  ( 2)

 ެވޭނެއެވެ. ރިއެރުން ދގެ ކުްނަމަ މަޤާމުހަމަވާނަމަ އަދި އެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެމީހަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއ

ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެވެ. އޭގެ ފަހުން މިމާއްދާއަކަށް  ުއަހަރވަނަ  2015 ނިޒާމް ތަޢާރުފް ކުރެވޭ ހިނދު މިއީ ހަމައެކަނި މި ( 3)

  ޢަމަލެއް ނުކުރާނެއެވެ.
 

 ް ދިނުންނ.  ވަކިމުއްދަތެއް ވުމުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުނ

ް( ހުށަހެޅޭ ންސް ބޭސްޑއެވިޑެމުސާރައިގެ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭގޮތަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް )

ްމާއެކެވެ. ރާތުގެ ޒިނީ އެފަހުށަހެޅުމެއްކަމުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހެއްކާއި ޤަރީނާ އެއްކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ހުށަހެޅުމަކ

ގެ ހެއްކެއްގެ ް ކުރިކަމުޙާޞިލ މިގޮތުން ހުށަހަޅައި ތަކެތިވާންވާނީ އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

 ރިހަމައަށްަތް ފުގޮތުގައި ފުދޭނޭ ތަކެއްޗަށެވެ. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެޕްރެއިސަލް ފޯމު  ތަކުގެ އިތުރުން މަސައްކ

ަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ޞަފްޙާއަށް ވުރެ ދިގުނުވާ ޕޯރޓްފޯލިއޯ އެއް ނުވަތަ މަސައްކ 20ކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

 ދައްކައިދޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 ފަރާތްތައް  ކުރިމަތިލެވ   (1)
 

 ވެ.ށް އެދި ހުށަހެޅޭނެއެެރުން ހޯދުމަޝަރުތު ފުރިހަމަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއ 2އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ  

  ިއަހަރު އުޅެފައިވުން އަދި    2އެގްރޭޑެއްގައ 

 ުްއިންގްރޭޑއްގެ އްޒަފެމު ތަކުގައި އެމުވަރިއެރުން ހޯދުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކ 

 ޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންޕެންސަބްލް ފެކްޓަރޒް ޙާޞިލްކ
 

ަނެއް ގްރޭޑަށް އގްރޭޑުން  ް އެއްމިގޮތަށް ހުށަހަޅާ އިރު އެއްގްރޭޑަކުން އަނެއް ގްރޭޑަށް ބަދަލުވުމަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސ

ރޭޑެއްގެ ަތަ އެގްުވނއެވެ. ބަދަލުކުރެވޭނީ އެގްރޭޑެއްގެ ތަޢުލީމީ އަދި ތަޖްރިބާގެ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑު ހަމަވާނަމަ

 ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 2އެންމެ މަތީ ހަރުފަތުގައި ވަޒީފާގައި އުޅެ މަތީގައިވާ 

 

 އް މިންގަނޑުތަ  ކުރަންޖެހ   ޙާޞިލް  ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލެވ   ކުރިއެރުމަށް  މަޤާމުގެ  ނުވަތަ  ކުރިއެރުމަށް  މުސާރައިގެ  (2)
 

ް ިލް ކުރުމަށތްތަކުން ޙާޞައިގެ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހަޅައި ފަރާމިންގަނޑަކީ މުސާރ 06ހިމެނޭ  އުޞޫލުގައި  މި

ީލް ކުގެ ތަފްޞބައިތަ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އެބައިތަކުން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ. މި

ިއެރުން ހޯދާ ކުރ، ްވަރާއިސައްކަތުގެ މިންވަރުގެ އިތުރުންލާ ހިތީޢާއްމުކޮށް މުވައްޒަފުކުރާ ދުވަހީ މަ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މިއ

ަން ތަ އެކަންކޯ ނުވަވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ. މިބައިތައް ޙާޞިލްކުރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް ޕޯރޓްފޯލިއ

 ވެ.ެޙާޞިލްކުރިކަމަށް ހެކިދޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއ

 
 

 



3 

 

 ބައިތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހ   ފޯމުގައި  ވައްޒަފުން މު  ގެ  02 އަދި  01 ގްރ ޑް  (3)
 

ްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުޅަހަޅަން ގެ މުވައްޒަފުން ޕ 2އަދި  1ގައިވާ ގްރޭޑް  1މި ގްރޭޑްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބައިތައް  6އިރު ފޯމުގެ މުވައްޒަފުން ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއެވެ. 

ޕްވައިޒަރުގެ ަފެއްގެ ސުުވައްޒމމި ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމަކީ އެ  ޮއިކުރެވިފައެވެ.އޮންނަންވާނީ ސްޕަވައިޒަރު އެސެސްކުރުމަށްފަހު ސ

  ެވެ. ުޖެހޭނެއގެ މުވައްޒަފުން ޕޯޓްފޯލިއޯރ އަދި ހެކި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ނ 2އަދި  1ޒިންމާއެކެވެ. ގްރޭޑް 

 

 ބައިތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހ   ފޯމުގައި  މުވައްޒަފުން  ގެ  މަތީގެ  އިން  3 ގްރ ޑް  (4)
 

ްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑ 3ގައިވާ ގްރޭޑް  2މި ގްރޭޑްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލް 

ާބިތުކުރާ ކުރިކަން ސޙާޞިލް ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ ކަންކަންއެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއެވެ.  ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުޅަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ްކަތަށް މަސައ ހެކި ހުށަހަޅާ އިރު ދުވަހީ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ

ަކަކަށް ދޭ ލިޔުންތތުކޮށްްތައް އަންގައިދޭ ނުވަތަ ސާބިއެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހޯދައިދީފައިވާ ކުރިއެރުނ

ުށަހަޅައިނަމަ އެކަންފާހަގަކޮށް ފުރިހަމަކޮށް އޭގައި ހެކިހ 6މިލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވާ މާއްދާ 

ެ މި މއަދި އެހެން ެއެވެ.ޮށްފައި އޮންނަންވާނސޮއިކ ކަމަށް ސްޕަވައިޒަރު / މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާއްއެ ހެއްކަކީ ސައްޙަ ހެއްކެ އަދި

ް ހެކިދޭ ްކުރިކަމަށް ޙާޞިލމިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ އެކަންކަނެއްނޫނެވެ. ކއްސޮޔަކީ މިންގަނޑު ހާޞިލްކުރާކަމުގެ ހެ

ުމުގައި ބެލެވޭ ައްޔާރުކުރުން ތދޭ ލިޔތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތުގެ "ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހެކި ދައްކައި

 މިންގަނޑުތައް" ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން  (5)

 

ދި ފޯމު ޯދުމަށް އެރުން ހއިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޝަރުތު ފުރިހަމަކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއެ

ައަޅާނީ ީޚެއް ކަނޑާނޭ ތާރޔަށެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅީ މަރުކަޒުގެ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިދާރހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ަތީޖާ ނ އަދި ބޯޑުން ަށެވެ.ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ. މި ތާރީޚް ކަނޑައަޅާނީ އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މުވައްޒަފަށް ލިބޭނޭގޮތ

ސެޓް ހުށަހަޅަން  9ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ  ޮމޯޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރުޕްރ މިގޮތުން ކަނޑައަޅާނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 ޖެހޭނެއެވެ. 

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު .1

 އަހަރު ދުވަހު އެއް ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި އުޅެފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުންދެ  .2

ގައި ކަމަށްވާތީ  2014ީ ހަރު ދުވަހުގެ އެޕްރެއިސަލް ފޯމު )އެޕްރެއިސަލް މަސައްކަތް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ފަށާފައިވަނއަ ދެ .3

 ެ(ފޯމުތަކެވ އިސަލްއަަހަރު ހުށަހަޅާނީ އެ ހިސާބަކަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްފައިވާ އެޕްރެ ފުރަތަމަ ދެ

 ޕޯޓްފޯލިއާ .4

 

 މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  ޕްލިކޭޝަން ބެލުެއ (6)

 

ިވަރސިޓީގެ ޔުނކުރާނީ ަޒަންތައް ވުޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށްއެދި ހުށަހެޅޭ ފޯމ

ްނަށް އްޒަފުނުވަމ، ތިންޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަރާތުން މައިގަނޑު ސިޔާސަތާއި ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަ

ްގަޑުތައް ޑައެޅޭ މިނން ކަ. މިގޮތުކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަޑައަޅަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ

 ފޯމުތައް ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

 

 



4 

 

 ނަތީޖާ ހާމަކުރުން  (7)

 

ިޔުމުން ލގެ ނަތީޖާ ު ތަކުޯމިއެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ފ ު  ހުށަހެޅއިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފޯމ

 ޢުލޫމާތުަފުންގެ މަުވައްޒމނުމަށް ހަމަޖެހުނު މުވައްޒަފުން އަދި އެއަހަރު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު އަންގަންވާނެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ދި

އްޒަފަކާ މެދު ށް އެ މުވަޒަފަކައަދި ކޮންމެ މުވައް ޑުން ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯ

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

 

 ް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުނ (8)

 

 ްވާނެއެވެ.ށް ދޭނއްޒަފަކަމަޢުލޫމާތު އެމުވަ މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބައިން ތިރީގައިވާ

 ީޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯރޓުގެ ކޮޕ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ާތެއް ދޭނީަޢުލޫމމުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު މިލިޔުންތަކުގެ އިތުރުލިޔުމަކަށް އެދިއްޖެނަމަ އެމ

 ބަޔަށެވެ. ް ރިސޯސީޒްިއުމަނނީ ލިޔުމުން ހދި ހުށަހަޅާވެ. މިކަމަށްއެމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެ

 

 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާގުޅޭ މުހިއްމު ދަނޑިވަޅުތައް (9)

 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު ހަރަކާތް

 ޑިސެމްބަރ ގެ ކުރިން 31ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  އަހރީ އެޕްރެއިސަލް ތައް ފުރިހަމަކުރުން

 ގެ ކުރިން 12:00މާރޗް ގެ  31މާރޗް އިން  1 އެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުންކުރި

 މާރޗް ގެ ކުރިން 31 ރެފްރީ ރިޕޯރޓްތައް އެޗް.އާރް ބަޔަށް ލިބުން

  އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފުތާ ތެރޭ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

 ފުތާގެ ކުރިންވަނަ ހަ 3މޭ މަހުގެ  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް 

 މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ރިޕޯރޓްތައް އެޗް.އާރ ބަޔަށް ފޮނުވުން

 ގެ ކުރިން 15ޖޫން މަހުގެ   ކުރިމަތިލީ މުވައްޒަފުންނަށް ނަތީޖާ އެންގުން

 

 ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން  .3

 

 ބަދަލު ގެނައުން ހ.

މަށް ކުދިކުދި ށް މި ލިޔުސޭހައަވައިސް ޗާންސެލަރާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާއި މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނަށް، ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފަ

ރުމަށް ްގެ ކުރިއެުވައްޒަފެއމަކުން ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ބަދަލުތައްވެސް، ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ބަދަލުތ

 ނުވަތަ ނޭރުމަށް އަސަރެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

 ށ. ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރާނޭ ތާރީޚް

 2017އޭޕްރިލް  23ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް: 

 2019ޖޫން  19މުރާޖަޢާކުރެވުނު ތާރީޙް: 

  ަމައެވެ.އަހަރު ވުމުން ނުވަތަ ބޭނުން ޖެހިއްޖެނ 5މިނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރާނީ 
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 މުސާރަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނޭ ގޮތް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ށް އެދެފިނަމަ މުވައްޒަފަ

 ދިނުން

 ުންންވމުސާރަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން މުވައްޒަފަކު ބޭނު

 އެއް ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި

 އަހަރު ވެފައިވޭތޯ ބެލުން 2

 ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާތީ

 ކުރިމަތިނުލެވޭނެ

 ފުރުން މކުރިއެރުން އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ

 ސުޕަވައިޒަރަށް ހުށަހެޅުން ރެފްރީ ރިޕޯރޓަށް އެދި-

ޔުންތައް އަހަރުތެރޭ ހޯދާފައިވާ ލި 2ޕޯރޓްފޯލިއޯ ތައްޔާރުކުރުން )-

 ތަރުތީބުކުރުން(

 ންެޅުއަދި ޕޯރޓްފޯލިއޯ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހ ފޯމ

ް ކަނއެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރ ރެފްރީ ރިޕޯރޓް ފޮނުވި-

 ކަށަވަރުކުރުން

 ަދި ޕޯރޓްފޯލިއޯ ހުށަހެޅުންއ ޕްލިކޭޝަން ފޯމއެ-

 މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިން

 ތަކެތި ހަމަތޯބަލައި ޗެކުކުރުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން،  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ

ޕޯރޓްފޯލިއޯ އޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުން، ސުޕަވައިޒަރ 

 ރެފްރީ ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

 

 ން އަނބުރާއެމުވައްޒަފަކަށް އެޕްލިކޭޝަ

 ރައްދުކުރުން

 ޅުންަހެމުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިގެ ފަރާތުން ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށ

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އިވެލުއޭޓްކުރުން

 –ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން  ؟ކުރިއެރުން ދޭން ނިންމިންތަ

 ބަދަލުނުވި ސަބަބު މުވައްޒަފަށް އެންގުނ

ސަބަބުތަކާ މެދު މުވައްޒަފު 

 ހިންހަމަޖެހޭތަ؟

 މަސައްކަތް 

 އިޞްލާޙްކުރުން
 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން އެންގުން

ބަދަލުވި މުސާރަ/މަޤާން  -

މުވައްޒަފަށް އެންގުން އަދި 

 ހަމަޖެއްސުން

 ނޫނެކެވެ.

 ނޫނެކެވެ.

 ނޫނެކެވެ.

 އާއެކެވެ.

 އާއެކެވެ.

 އާއެކެވެ.

 އާއެކެވެ.

 ނޫނެކެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

 ގެ މުވައްޒަފުން (  2އަދި  1) ގްރޭޑް 

 

 

  :ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ .1

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ުރިހަމަ ނަން:ފ

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ރެކޯރޑް ކާޑު ނަންބަރު: މަޤާމުގެ ނަން:

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން: ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަރުކަޒު:

 ިލް އެޑްރެސް: އީމެއ ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 

 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: .2

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މަގާމްގެ ނަން 

 މަރުކަޒު

ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 ސެކްޝަން

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް 

     

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:

ވަޒީފާ އަދާކުރި  މަގާމްގެ ނަން 

 މަރުކަޒު

އަދާކުރި  ވަޒީފާ

 ސެކްޝަން

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް 

     

 ކުރިން އަދާކުރި: އިން ބޭރުގައިޔުނިވަރސިޓީ

ވަޒީފާ އަދާކުރި  މަގާމްގެ ނަން 

 މަރުކަޒު

ވަޒީފާ އަދާކުރި 

 ސެކްޝަން

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް 

     

 

 ލޫމާތު:ަތުގެ މަޢުޫލިއްޔކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަވަޒީފާ .3

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް  މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް މަގާމްގެ ނަން 
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 ކުރިން އަދާކުރި: އިން ބޭރުގައިޔުނިވަރސިޓީ

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް  އި މަސައްކަތުގެ ބާވަތްމަސައްކަތް ކުރިތަނާ މަގާމްގެ ނަން 

    

 

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް .4

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގި މަރުކަޒު / ފަރާތް ފުރިހަމަކުރި އަހަރާއި މުއްދަތު ާމްތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރ

   

 

 

 ުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާ އަދާކުރާ ޒިންމާ:މިހާރުއަދާކ .5

ުރާ ާއި، އަދާކްމާތަކބަހަށްބުރެ ދިގުނުވާގޮތަށް މިހާރުއަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޒިނ 600

ަރު ް ކުރާ އަސަބަބުނސަށް ތިޔަ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ، މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. 

 

 
 

 

 () ަނގަޅުީގައި ރފެންނަ ގޮޅތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތައް މުވައްޒަފަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ސުޕަވައިޒަރަށް  .6

ބޯޑަށް  ވެއްޖެނަމަް ބޭނުންމި ސެކްޝަނުގައި ސްޕަވައިޒަރު ލިޔުއްވާ އެއްޗެއްގެ ދަލީލު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުނޖަހާށެވެ. )ފާހަގަ 

 ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ(

 

ސުޕަވައިޒަރު 

 ސޮއިކުރުމަށް
 މިންގަނޑުތައް: ސުޕަވައިޒަރ ފާހަގަ ޖެހުމަށް

   4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭކަނޑައެޅިފައ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

ތައް ޭންޖެހޭ މެސެޖު. އެހެން މީހުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ވާހަކަދައްކައި ދ1

 ެއެވެ.ފޯރުކޮށްދ

  ީަށް، ނގޭ ގޮތއެބޭނުންވާ ވާހަކަ އޭނާއަށް ތިމާ ބުނަން އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނ

 ސާފުކޮށެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައި ވާވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ެ.އެވސަމާލުކަންދެވާހަކަތަކަށް  އި އެ. އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހ2ަ

 ާުލައި ކަނ ހަކަތައްއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ދައްކާ ވ

 ނގަޅަށްއް ރައަޑުހައި، އޮޅުން ނުފިލާ ބައިތަކާ މެދު ސުވާލުކޮށް، ދެކެވޭ ވާހަކަތަ

 ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ްނުކުރެވޭޤަބޫލެއ 

ނާ ހުންަންނަ މީ. އަނެކުންގެ އިހުތިރާމު ނުގެއްލޭގޮތަށް ވެރިންނާއި ޚިދުމަތް ލިބިގ3

 ެއެވެ.ލާތުކުރއާޞަމު

  ްރީތި  އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިހުތިރާމާއެކުކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސ

 ބަހުންނެވެ.

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭކަނޑައެޅިފައ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

ޮތަށް ނގި އެގް އެަށ. އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައ4

 ރެއެވެ.ޢަމަލުކު

 ަނގޭކަންށް އެތިމާ ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ފުރިހަމައ 

 ުރާ މަސައްކަތުން ހާމަކޮށްދީ ސާބިތުކޮށްދެއެވެ. ތިމާ ކ
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    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

ިދޭ ލިބުބާރު. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް އަދި  ތަނާމެދު އިތ5

 އެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަމާލުކަންދެފަދަގޮތަކަށް ޚިދުމަތް 

 ާާތްތައްފަރ ގުޅިފައިވާ ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމަނީ އެކަމަކ 

 ޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށެވެ. ހިތްހަމަ

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ްކުރޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

  ށެވެ.. މަސައްކަތްތައް ގެންދަނީ ވެރިންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތ6ަ

 ދުނމަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ތިމާގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާ މީހ ް ޭ

 އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެއެވެ.

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

   1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ުންވާ ބޭނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދ

 ެ.ކަންކަމުގައި އިރުޝާދު ހޯދައި އެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއެވ

    4-ަފުރިހަމަ ވުރެށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 އެވެ.ަސައްކަތްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރެ. މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަމ7

 ްރާވައި ތްތައްޅަށް ނިންމޭގޮތަށް މަސައްކަމޮ، ކުރަން ހަވާލުކުރާ ކަންކަން އަވަހަށ ،

 މަސައްކަތް ނިންމައެވެ.  ޮތަށްއެގ

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 އެވެ.ދަނޑިތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމަ. ކަނޑައެޅޭ ލަނޑ8ު

 ިތްތައް،ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަވަގުތަކަށް އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން  ވަކ 

 . ައެވެސުޕަވައިޒަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އެކަމެއް ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަކަށް ނިންމ

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ރެއެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުތަކުގެ . ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތ9ް

 ްތައްމަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަނުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތ 

 ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ޓުމަށްހިފެހެއްކަރާމާތާއި ހުރުމަތް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު  . ތަނުގ10ެ

 ެއެވެ.މަސައްކަތްކުރ

 ަމާއި ތިމާ މަސައްކަތް ކުރާ މަރުކަޒު/ސެކްޝަން އަދި މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނ

 ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. 

    4-ފުރިހަމަ ވުރެޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ކަނ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ެވެ.ރެއކު. މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ އެހެން މީހުންނާ ޙިއްސ11ާ

 ކާއި ޅުތަްކުރާ އުކުފުރިހަމައަށް، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާ ބޭނުނ

ަނގަޅު ަން ރގޮތްތައް، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއެކު ހިއްސާކޮށް، ކަންކ

 ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   ކުރުމަށް

    4- ްވުރެފުރިހަމަކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ުރެވޭޤަބޫލެއްނުކ 

 ެވެ.ޅައރުއަށް ބާ. މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ނިންމުމ12ަ

 ަދައި، ރާ ހޯކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވ

 ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ރެވުކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ުޅިގެންޓީމުގެ އެހެން މީހުންނާ ގކުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތަޫ މަސައްކަތް . އުނދަގ13

 އެވެ.ނިންމަމަސައްކަތް 

 ްވަތަ، ކަވި ނުއެކުގައި ނުވަތަ އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުނ 

ް ެރިކަނމީހުންނަށް އެހީތ އުނދަގޫ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ

 ފޯރުކޮށްދީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

ެ ުރަނީ އކމެއް ކަ . މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ޖެހޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އ14ެ

 ްނެވެ.މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެނއެ 
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 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 ްަންޖެހޓަކައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދ ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށ ޭ

 އި އެމުމުގަހޯދައި މަސައްކަތް ނިންހަލާތްތަކުގައި، އެކި ގޮތްގޮތުން މައުލޫމާތު 

 މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 އެވެ.ަޯ ބަލކުރެވޭތ ަން. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކ15

 ާަށް ހައުލހާލަތާ ގުޅިގެން، ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ މ

ުހަބާ ް މަރގެނެވޭ ބަދަލަށް ހޭނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި އާ ބަދަލުތަކަށ

 ކިޔައެވެ. 

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ްހާޞިލްކުރޭ ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

  އެވެ.ދެުކޮށްވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރ. ޔުނިވަރސިޓީން ރާވައި ހިންގާ ކަންކަމުގައި ބައ16ި

 ްއި ރާވަ ޔުނިވަރސިޓީއިން ،ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުނ

   ދެއެވެ.ުކޮށްއިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރހިންގާ އެކި ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބަ

    4- ްފުރިހަމަ ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށ 

   3-ޭކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރ 

 2- ަނގަޅުކުރަންޖެހޭރ 

 1- ޭޤަބޫލެއްނުކުރެވ 

 އެވެ.ް ކުރެއްލުކުރުމަށް މަސައްކަތޚިޔާލު ތަފާވުންތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތައް ހަ. 17

 ައްޔާއިިނދުގހައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިމާގެ ޚިޔާލު އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުވާ މަސ 

ތު ްލަހައެކި ބާވަތުގެ  މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ތަނުގެ މަސ

 ެ.  ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވ

 

 

ވައިޒަރު )ސުޕަ ަށްިޔުއްވުމލައްޒަފުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބާރުދޭ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އެކަން މުވ ހިމެނިފައި ނުވިޔަސް މިފޯމުގައި

 ފުރުމަށް(

 

 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް  .7
 

 ކޮޕީ 9 ރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެކު ވަޒީފާގެ    

 ްގެ ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން ގައިވާ ބައިތަކުގައި މަރުކަޒުގެ / ސެކްޝަނ 6ސެކްޝަން     

 

 

  

 މެވެ. ކަށަވަރުކޮށްދެމަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަ މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު

 ތާރީޚް: ސޮއި:

 

 

 

 

 

 



10 

 

 2ޖަދުވަލު 

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުމަށާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

 އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ މުވައްޒަފުން (  3) ގްރޭޑް 

 

 

  :ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .1

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ފުރިހަމަ ނަން:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 ރެކޯރޑް ކާޑު ނަންބަރު: މަޤާމުގެ ނަން:

 ޝަން:ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަރުކަޒު:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރު:

 

 :ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު .2

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މަގާމްގެ ނަން 

 މަރުކަޒު

ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 ސެކްޝަން

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް 

     

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:

ވަޒީފާ އަދާކުރި  މަގާމްގެ ނަން 

 މަރުކަޒު

ވަޒީފާ އަދާކުރި 

 ސެކްޝަން

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް 

     

 ކުރިން އަދާކުރި: އިން ބޭރުގައިޔުނިވަރސިޓީ

ވަޒީފާ އަދާކުރި  މަގާމްގެ ނަން 

 މަރުކަޒު

ވަޒީފާ އަދާކުރި 

 ސެކްޝަން

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް 

     

 

 ޢުލޫމާތު:ޔަތުގެ މައޫލިއްރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުވަޒީފާ .3

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް  މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް މަގާމްގެ ނަން 

    

 

 
 



11 

 

 ކުރިން އަދާކުރި: އިން ބޭރުގައިޔުނިވަރސިޓީ

 ވަކިވި ތާރީޚް ފެށި ތާރީޚް  މަސައްކަތް ކުރިތަނާއި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ގާމްގެ ނަން މަ

    

 

 :ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް .4

 ކަޒު / ފަރާތްޕްރޮގްރާމް ހިންގި މަރު ފުރިހަމަކުރި އަހަރާއި މުއްދަތު ާމްތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރ

   

 

 މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރާ ޒިންމާ: .5

ާ ި، އަދާކުރްމާތަކާއއަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޒިނ ރެ ދިގުނުވާގޮތަށް މިހާރުވުބަހަށް 600

 ުރާ އަސަރުކަބަބުން އޮންނަ ގުޅުމާއި، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ތިޔަ ވަޒީފާގެ ސމަސްއޫލިއްޔަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ، މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. 

 

 

 
 

 ކޮންމެހެން ޙާޞިލްކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުން ހުށަހަޅައި ބައިތައް .6

ައިތައް މޭލް( ފަދަ ބތް )ސިޓީ/ބުރޯޝާރ/އީގައި ލިޔާނީ ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަ 1ކޮލަމް  މު ފުރިހަމަކުރުމުގައިމި ފޯ

  ެވެ.ގައި ލިޔާނީ ހުށައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފަޙާ ނަންބަރ 02ކޮލަމް އެތަނުގައި ލިސްޓްކުރަނީއެވެ. އަދި 

ށަހެޅޭ ލިޔުމަކީ ނުމަކީ އެ ހުިގަނޑު ބޭއި އެ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ އިސްފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އޭގެ މައގަ 3ކޮލަމް 

 ާކަން ހެކިކޮށްދިނުމުގެވެރިވެފައިވބައި ލްވެލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ޝާމި މި ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރު ކުރުމެވެ. އަދި އެއީ

  މި ސޮޔަކީ އެ ހެކި ނިސްބަތްވާ މިންގަނޑު ހާޞިލްވީކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެވެ.  ގޮތުން ކުރުވާ ސޮޔެކެވެ.
 

 

 މިންގަނޑު

 1) )ކޮލަމް 

ހުށަހަޅައި މިންގަނޑުތަކަށް 

 ނިސްބަތްވާ ހެކި

 

 2) )ކޮލަމް 

ހުށައަޅައި މިންގަނޑުތަކަށް 

ކީގެ ޞަފްހާ ނިސްބަތްވާ ހެ

 ނަންބަރު

 3) )ކޮލަމް 

ހުށަހަޅައި ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ 

ލިޔުމެއްކަމަށް މަރުކަޒުގެ / 

ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ 

 ސޮއި

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  .1

 ތެރޭގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުންޫޕގްރ ު    

 ްމީހުންނާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ ނެރުން އެހެނ    

 ިންުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުފަރާތްތަކ މަރުކަޒުގެ އެކިއެކ    

 މުޢާމަލާތުކުރުން .2

   ްުމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުނ    

 ެހުމާއި ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަންއަޑުއ    

 ުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުންއ    

 ްމީހުންނަށް ބުނެދިނުން އެހެނ    
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 ައި ޙަރަކާތްތެރިވުންމަގުދެއްކުމާއި ނަމޫނާ އެއްގެ ގޮތުގ. 3   

 ެނެޖްކުރުމާއި، އެހީތެރިކަމާއެކު އުނގަންނައިދީ މ

 ދަސްކޮށްދިނުން

   

 ިލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން ،ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއ    

 ްނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުނ    

 ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ އާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން.  4  

 އި، ޙައްލުހޯދުންަލަ ދެނެގަތުމާމައްސ   

 ަތް އައު އީޖާދުތަކާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުމެ މަސައްކ

 ކުރުން

  

 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖްރިބާ . 5

 ާމަޢލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ ާ

 ލިބިގަނެ ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދިއުން

  

 ްމަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިނ   

  މާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުންޒިން. 6

 ަމާއެކުސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި / މިނިވަންކ 

 މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު

   

 ްއިސްނެގުނ    

 

 ަށް ަ ހިމެނުމޮތްނަމއމު ގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާ ހެއްކަށް ބާރުދޭ މަޢުލޫމާތެއް ަށް މިފޯމީގެ އިތުރ .7

 ށް ބަހަށްވުރެ ކުރުކޮ 250

 

 

 މު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް ފޯ .8
 

 ކޮޕީ 9ގެ ިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ފޯމުމުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށާއި އަދި މަގާމްގެ ކުރ    

 ވާ ބައިތަކުގައި މަރުކަޒުގެ / ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  ގައި 6ސެކްޝަން     

 ރުދިގުނޫން(ޞަފްޙާއަށް ވު 20ހިމެނިފައިވުން )ޕޯރޓްފޯލިއޯ     

 

 ޒިންމާއެކެވެ.  ުވައްޒަފުގެމޅައި މު ހުށަހަފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ފޯރެފްރީގެ ރިޕޯޓް / ރިޕޯޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވާ
 

 ސޮއި .9

ރިބާއަކީ އަހަރެންގެ ަޖްތ ހުނަރު އަދި ި، އަދި ބުނެދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި،މުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމަށާއމި ފޯ

 ކިބައިގައި ހުރި ޤާބިލްކަން ކަމަށް އަހަރެން ކަށަވަރުކޮށްދެމެވެ. 

 ސޮއި:

 

 ތާރީޚް:
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 3ޖަދުވަލު 

 ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުން

 

ްޒަފުން މުވައ ތައްްގަނޑުްފޯލިއޯ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތުގެ ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބެލެވޭ މިނޕޯރޓ

ް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަށްބިނާކޮށމައްޗ މުގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުމަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުސ

ަޒުގެ ޕްރޮމޯޝަން ެވެ. މަރުކްޖެހެއެކެވެ. އެހެންކަމުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަނއެއްޗ

ުރިއެރުން މުގެ ކކޮމިޓީ އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މަޤާ

ކަތުގެ  އިތުރުން ުރާ މަސައްކޮށް ކން ސާބިތުކޮށްދެވެންވާނެއެވެ. އަދި މިކަންކަމަކީ ޢާއްމުމަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޢާއްމުޙައްޤުވެއްޖެކަ

ޮށްފައިވާގޮތުގެ ސައްކަތް ކަތަ މަކުރެވިފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ ކަންތައްކަން ހާމަކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. މިކަމަށް އޮތްމަގަކީ ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނުވ

 އްކައިދޭ ލިޔުންތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމެވެ.ހެކި ދަ

 

 ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ މިސާލު

 

 ހެކި ދައްކައިދޭ ލިޔުމަކީ ކޮބާ؟

ާ އަދި މިހާރުވެސް ްކޮށްފައިވޙާޞިލ ހެކިދައްކައިދޭ ލިޔުން ލިޔުމަކީ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނުން ކަހަލަކަމެކެވެ. އެލިޔުމުގެ ތެރެއިން އެމީހަކު

މަށް ލިޔެވޭ ންގައިދިނުަން އަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ބުނެދޭ ބުނެދިނުންތަކުން ކިޔާމީހާއަށް ސާފުކޮށް ކުރެވުނުކަންކކުރަމުންދާ ކަ

 ލިޔުމެކެވެ. 

ެކިތައް ސްގިނަ  ހގައިވާ ޕްރޮމޯޝަނުގައިބަލާ މިންގަނޑުތައް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ވީހާވެ 3ޖަދުވަލު 

ާއިރާގެ ދުވަހީ ދަސައްކަތު މެއްގެ މަކީ ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އެމުވައްޒަފހާމަކޮށްދިނު

 އެވެ.ންނަންވާނެައި އޮމަސައްކަތުގެ އިތުރަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހެއްކާއެކު ބަޔާންކޮށްދެވިފ

ތަ ަމެއް ނުވަދިން ކީ އެމުވައްޒަފަކު ކިޔައިދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސިޓީއެއްގައި އެހެންމީހަކަށް ތިމާކޮށްމިލިޔުން ލިޔާނ

ެނީ ޕްރޮމޯޝަން ެކެވެ. އެހްވާކަމޙާޞިލްކުރެވުނުކަމެއް ކިޔައިދޭ ބީދައިންނެވެ. އެކަމެއް ސާފުކޮށް ތަފްޞީލްކޮށް ކިޔައިދިނުމަކީ އެދެވިގެނ

ނުވެދާނެތީއެވެ.  ތްތަކަކަށްރިފަރާބޯރޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހާ އަހުލުވެ ކޮމިޓީ އަދި ޕްރޮމޯޝަން

 އެހެންކަމުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށް ދޭހަވާވަރަށް ބަޔާންކުރުން މުހިންމެވެ. 

މަ ފުރަތަމަ ށްފައިވާނަާބު ކޮް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބައެއް ކާމިޔމައިގަނޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް / ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބައެއް / މަސައްކަތެއ

ގިގޮތާއި، ލިބުނު ާވައި ހިންރްޓެއް އެޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމުގެ ކުރިން ކަންކަން ހުރިގޮތާއި ހާލަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޕްރޮޖެކ

ެކްޝަނަށް ސިޜަނަށް / / ޑިވ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކާމިޔާބީ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެހިންގި ޕްރޮޖެކްޓުގެ /

ކުގެ ތެރޭގައި ސައްކަތްތަަހީ މަގެނެވުނު ކުރިއެރުން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިބައިތަކަކީ އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ދުވ

 ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވެގެނެއްނުވާނެއެވެ.

ވަނަ   02 ަޅާ ފޯމުގެހުށަހ ްރޮމޯޝަނަށް އެދިެވިފައިވާ ޕޯރޓްފޯލިއޯ ނަމޫނާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު، ޕމަތީގައި ބަޔާންކުރ

 ޞަފްޙާގައި މިންގަނޑުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެކި އަދި ހުށައަޅާ ހެކީގެ ޞްފަޙާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ. 

 

 ހެކި ހުށަހެޅުން:

 ހެއްކަކީ ކޮބާ؟

ުވައްޒަފަކު ބަބުން އެމީގެ ސަލިޔުމުގައިވާ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅައި ލިޔުން ނުވަތަ ތަކެއްޗެވެ. މ ހެއްކަކީ ލިޔެފައިވާ

 އެބުނާއެއްޗެއް ސާފުކޮށްދީ ހަދާފަދަ އެއްޗެކެވެ.
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ެކަމެއްގެ ހެކީގެ އއޮތްނަމަ  ރެއްޓަމިސާލަކަށް އޯޕަންޑޭ އެއްގައި އެހީތެރިކަން ދިންއިރު އެމުވައްޒަފަކު ހަދައިދިން ލީފްލެޓެއް ނުވަތަ ޕޯސް

ެލުމަށް ކުރެވުނު ބިޔާބުވިތޯ ން ކާމގޮތުގައި އޭގެ ނަމޫނާއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކުއެކަން ރޭވިގޮތާއި، ކަން ކުރިގޮތާއި އަދި އެކަ

ުރުމުންމެނުވީ ކސް މިކަން ިވިޔައްކަމުގައމަސައްކަތް ކުރުކޮށް ބަޔާންކުރާލިޔުންވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިބައިތައް ލިޔުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެ

ޕްލޭން،  ޑާ،ުގެ އެޖެންސާ ތަކކިޔާފަރާތްތަކަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ވަޒަންކުރަން ދަތިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންރޭވި ޖަލް

 ދަ ލިޔުންތައްވެސް ބެލެވޭނީ ކަންކުރިކަމުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައެވެ.މަސައްކަތް ރޭވިގޮތް ފަ

 

ންގާފައި ްރާވައި ހިައްކަތޙާލަތްތަކުގައި މިފަދަ ލިޔުންނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެނީ މިފަދަ ލިޔުންތައްޔާރުނުކޮށްވެސް މަސ ބައެއް

ން ބަޔާންކޮށް ިވާ ކަންކަޮށްފައއޮވެދާނެތީއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި އެޑިވިޜަނެއްގެ / ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިޔާގެ ލިޔުމެއް އެމުވައްޒަފުކ

ވަތަ ބައިވެރިވި ލިޔުން ނު ަނދާނީހޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުންދޭ ހޯދާފައިބ

 ކަމުގެ ލިޔުން ފަދަ އެއްޗެހިވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.

ުރަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން ުމަކީ ކަރު ޖަހައި ހެދހަވާލާދީ، ޞަފްޙާ ނަންބ، މިގޮތުން އެއްކުރެވޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ތަރުތީބުކޮށް ރާވައި

 ކަމެކެވެ.

 

 ؟ޕޯރޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ލިޔުންތަކެއް

ާމިޔާބުކުރުމަށް ާއި އަދި ކައިތަކބޕޯރޓްފޯލިއޯއަކީ ހެކިދެއްކުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ލިޔުމެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެހެން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ 

ިގޮތުން މވާނެއެވެ. މަނަންމައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ހެކި އަދި ހެކި ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުން މިޕޯރޓްފޯރލިއޯގައި ހި އެދޭ ބައިތަކުގެ

 ހިމެނިދާނެ ބައިތަކުގެ ލިސްޓެއް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ިކަންކަން އެންގުމުގެގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީ، މެމޯ، އީމޭލް ފަދަ ތަކެތ 

 ްބުރޯޝާރސް / ލީފްލެޓ 

 ަށް އަންގާފައިވާ ލިޔުން، ޔައުމިއްޔާ، ޕޯސްޓްމޯރޓަމް ފަދަ ލިޔުންޖަލްސާ ތަކ 

 ްކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގުޅިގެން ވެރިން ދީފައިވާ ލިޔުނ 

 ްހަނދާނީ / ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުނ 

 ްފޮޓޯ / ނުވަތަ އެކަމަކަށް ހެކިދޭ އެހެނިހެން ދަލީލުތައ 

 

ންޖެހޭ ާޞިލް ކުރަޙެހެން މަކީ މިލިޔުންތަކަކީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮންމމިލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަ

މުވައްޒަފެއްގެ ިގޮތުން އެެވެ. މމިންގަނޑުތަކާއި ޙާޞިލް ކުރުމަށް އެދެވޭ މިންގަނޑުތައް ޙާޞިލްކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަކަށް ވުމ

 .މެކެވެވިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަބައިވެރިވުން އެކަމެއްގައި އޮތްމިންވަރާއި ބައިވެރި

 

ަމެކެވެ. މިފަދަލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިއިރު އެއްމެ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީހާވެސް ގިނަހެކި ހުށަހެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާކ

ލާސާ އެއް ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ. އަދި އެލިޔުންތަކުގައި ޚުލިޔުމެއްނަމަ އެލިޔުމުގެ ކުރު އަދި އެހުށަހަޅައި ލިޔުމަކީ މާދިގު 

   ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޒާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ އެކަން ވަރަށްރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
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ލްޓީ: ފެކަ  މުވައްޒަފުގެ ނަން:  މަޤާމު:  

)މިމިންގަނޑުތައް ބަލާއިރު މަތީ ހަރުފަތުގެ މިންގަނޑުތައް ބަލާނީ އޭގެ ތިރީހަރުފަތްތަކުގައި ހުރި މިންގަނޑުތަކާވެސް އެކުގައެވެ(    

 
 

 ތައްދާއިރާ މިންކުރާ މިންކުރެވޭ ކަންކަން 3ގްރޭޑް  4ގްރޭޑް   5ގްރޭޑް  6ގްރޭޑް   7ގްރޭޑް  8ގްރޭޑް 

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން       

ސަލަތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި މައް 

ޙައްލުކުރުމުގެ މާޙައުލެއް 

ގާއިމްކުރުމުގެ ޒިންމާ 

 އުފުލައެވެ.

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ  

ގޮތުން ކުރެވޭ ޢަމަލީ 

ކަންކަމުގައި ގުރޫޕް 

ް  ލީޑްކުރުމުގައި އިސްދައުރެއ

އަދާކުރެއެވެ. އަދިއިޖާދީ ޙައްލު 

ހޯދުމަށް ގުރޫޕުގެ 

 މެންބަރުންނަށް ބާރުއަޅައެވެ.

ވަގުތުން ހައްލުކުރަންޖެހޭ  

މައްސަލަތަކާއި، 

ދިގުދެމިގެންދާނެ ފަދަ 

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު 

 ހުށަހަޅައެވެ.  

ވަގުތުން  

ހައްލުކުރަންޖެހޭ 

ތަކަށް ޙައްލު މައްސަލަ

 ހުށަހަޅައެވެ.   

ގްރޫޕުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން  

ބައިވެރިވެ ކަންކަން 

ޙައްލުކުރުމުގައި ގްރޫޕުގެ 

އެހެން މެންބަރުންގެ 

 ޚިޔާލުދީ، ޚިޔާލްތައް އަޑުއަހައި

 އަދި ޢަމަލުކުރެއެވެ. 

މަސައްކަތު ގުރޫޕްގައި  

އަމާޒާއި  ބައިވެރިވެ، ގްރޫޕްގެ

ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެ ކަންކަން 

ހާސިލުކުރުމުގައި އަމިއްލަ ދައުރު 

 އެނގެއެވެ. 

  

 

ގުރޫޕުތެރޭގައި މައްސަލަ 

 ޙައްލުކުރުން

 

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ގުޅިގެން   

މަސައްކަތްކުރުވައި، 

ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ނެރުމުގެ ފުރިހަމަ 

 ޒިންމާނަގައެވެ.

އެހެން މީހުންނާއެކު  

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި، 

ޙާޞިލުވާ މިންވަރުބަލަމުން 

 ގެންދެއެވެ. 

އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލު  

ހޯދައި އެންމެންނަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ 

އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް 

ދޫދީގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ބާރުއަޅައެވެ.  

ކަންކަން ނިންމުމުގައި  

ގުރޫޕުން ، ގުރޫޕަށް ޚިޔާލުދީ

ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް  

ތާއީދު ކުރެއެވެ. އަދި 

އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގައި 

 ޚިޔާލުދީ ބައިވެރިވެއެވެ. 

ކަންކަން ނިންމުމުގައި  

ގުރޫޕުން ، ގުރޫޕަށް ޚިޔާލުދީ

ށް  ނިންމާ ނިންމުންތަކަ

 ތާއީދު ކުރެއެވެ. 

މަސައްކަތްކުރާ ގުރޫޕުގައި  

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިމެންދެން 

އުޅެއެވެ. އެހެން މީހުންނާ 

   އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެއެވެ.

އެހެންމީހުންނާ ގުޅިގެން 

 ނަތީޖާ ނެރުން

ޔުނިވަރސިޓީ  

ތަމްޞީލުކުރުމުގައި 

ްބެސެޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމ

 ޚިޔާލްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

 ހުށަހަޅައިދެއެވެ.  

 

 

މެނެޖްމަންޓުގެ މަތީ  

ހަރުފަތްތަކުގެ ތާއީދާއި 

އެއްބާރުލުން ހޯދައިގެން 

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 

 ހުރެއެވެ. 

ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ  

ޔާލުތައް ދެނެގަނެ، އެ ޚި

ޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި 

ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑަ 

 އަޅައެވެ.   

ލަނޑުދަނޑި  

ޙާޞިލުކުރުމަށް މަސައްކަތު 

ގުރޫޕުން ބޭރު މީހުންނާއެކު 

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތް 

 ކުރެއެވެ.

ެ ބައިވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން ދެނެ އެފަރާތްތަކުގެ އެހެން މީހުންގ 

 ޚިޔާލު ބަލައިގަނެއެވެ. 

މަރުކަޒުގެ 

އެކިއެކިފަރާތްތަކުގެ 

 އެއްބާރުލުން ހޯދުން

 

 

 4ޖަދުވަލު 

 ދާއިރާއާއި މިންގަނޑުތައް:

 ޙާޞިލްކުރުން އެދެވޭ މިންގަނޑުތައް
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 ދާއިރާތައް މިންކުރާ މިންކުރެވޭ ކަންކަން 3ގްރޭޑް  4ގްރޭޑް   5ގްރޭޑް  6ގްރޭޑް   7ގްރޭޑް  8ގްރޭޑް 

 މުޢާމަލާތުކުރުން       

އެކިކަންކަމާގުޅުވައިގެން  

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

ރަސްމީގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ތަކެތި އަނގަބަހުންނާއި 

 ލިޔުމުން ހުށައަޅައެވެ. 

 

އެކިކަންކަމާގުޅުވައިގެން  

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި 

ތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާ

ރަސްމީގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ތަކެތި އަނގަބަހުންނާއި 

 ލިޔުމުން ހުށައެޅުމުގައި އެހީތެރި

 ވެއެވެ. 

އޮފީހުން ބޭރާއި އެތެރޭގައި  

އެހާލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމިއްލަ 

ވިސްނުމުން މުއާމަލާތު ކުރެއެވެ. 

އަނެކުންނާ މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ 

ަރުވެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހުނ

ދައްކައި ދެއެވެ. މަސައްކަތުގެ 

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ބަސްކޮށާރަށް 

  އަހުލުވެރި އެވެ.

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  

ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި 

ރަނގަޅުކޮށްދީ  ،އެކުލަވާލައި

ހަދައެވެ. މުޚާޠަބުކުރެވޭ 

ބަޔަކާ ނުވަތަ ހާލަތަކާ ގުޅޭ 

 ުޢާމަލާތުކުރެއެވެ.ގޮތުން މ

އެހެންމީހުންނަށް  

 ލިޔުންތައް ޑްރާފްޓްކޮށްދެއެވެ.

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

އެހެންމީހުނާ މުޢާމަލާތު 

 ކުރެއެވެ.  

އެހެންމީހުންގެ ލިޔުންތައް  

ފޯމެޓްކޮށްދެއެވެ. ހަރުދަނާ 

 ގޮތެއްގައި އެހެންމީހުނާ މުޢާމަލާތު

 ެ.  ކުރެއެވ

ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުން  

 މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު

 

އަނެކުންގެ ވާހަކަތައް  

ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި އަބަދުވެސް 

އަޑުއަހާކަން ސާބިތުކޮށްދެއެވެ. 

އަދި މިނިވަންކަމާއެކު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް 

މަގުފަހިވެފައިވާ މާހައުލެއް 

 ގާއިމުކުރެއެވެ. 

ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ އުސޫލީ  

ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު 

ދެނެގަނެ، ތަނުގެ އެކްޝަން 

ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި އެ 

 މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ. 

ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކުން ދޭހަވާ  

ޢާއްމު މައުޟޫއުތައް ދެނެގަނެ، 

ައް އޭގެމައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތ

ނިންމައެވެ. އަދި އެހެންމީހުން 

ދައްކާ ވާހަކަ އަމިއްލަ އިބާރާތުން 

ބަޔާންކުރުމާއެކު ކުރަންޖެހޭ 

  ހާލަތްތަކުގައި ތަކުރާރު ކުރެއެވެ.  

ކަންކަމާމެދު  

އެހެންމީހުން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު 

ދެނެގަނެ، އެބުނާބުނުންތައް 

 ދޭހަކޮށް އޭގެބޭނުން ހިފައެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  

އެނގޭ އެނގުންތައް   

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން 

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުން 

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.  

އަނެކުން ދައްކާ ވާހަކަތައް  

، ކަނުލައި އަޑުއަހައި އެވާހަކަތަކުން

ށް ބޭނުންވާ ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތަ

 މުހިއްމު މައުލޫމާތު ދެނެގަނެއެވެ. 

އަޑުއެހުމާއި ދެނެގަތުމުގެ 

 ޤާބިލްކަން

މަސައްކަތު ގުރޫޕާއި  

ގުރޫޕުން ބޭރުގައި ތަހުޒީބު 

އުސޫލުތައް އަށަގެންނެވުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ގުޅިގެން 

މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް 

ުފައްދައި ބޭނުންވާ މާޙައުލެއް އ

ފުރިހަމައަށް ސިއްރު 

 ހިފަހައްޓާކަން ދައްކައިދެއެވެ. 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި  

ދޭދޭ ގުރޫޕުގެ މެދުގައި އުފެދޭ 

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން 

 މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ގުރޫޕުތެރޭގައި މަސައްކަތު 

 ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ސިއްރު

ހިފެހެއްޓުމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް 

ނުޖެހި ނިންމުންތައް ނިންމާކަން 

ސާބިތު ކޮށްދެއެވެ. އުފެދޭ 

މައްސަލަތަކަށް ގުރޫޕުތެރޭގައި 

ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 

ކުރެއެވެ. އަދި އެހެން ފަރާތެއްގެ 

ޚިލާލު ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި 

 ހޯދައެވެ. 

މައްސަލަ އުފެދޭ  

ްކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަމާ ކަނ

ގުޅިގެން ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ 

ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން 

 ހޯދައެވެ.

އެހެންމީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރަނީ އިހުތިރާމާ އެކުގައެވެ. ތިމާއާ  

ް އެހެންމީހުންނާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް އެހެން ފަރާތެއ

ް ްކަތައަށް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައމެދުރިކުރުމަކާ ނުލައި އަމިއްލ

 ކުރެއެވެ.  

 
 

 
 
 

 

އުފެދޭ މައްސަލަތައް 

 ޙައްލުކުރުން

ތިމާގެ ފަންނީ އަދި   

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ރާވައި، 

އެޕްރޮގުރާމްތައް އެހެން 

 މީހުންނަށް ހިންގައެވެ. 

ީ އަދި ރަސްމ 

ނުރަސްމީކޮށް ހިންގޭ ތަމްރީނު 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފަންނީ 

އަދި އިދާރީ ކަންކަމާ ގުޅޭ 

މަޢުލޫމާތު އެހެންމީހުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް  

ތަމްރީނުބޭނުންވާ ދާއިރާތައް 

ދެނެގަނެ ތަމްރީނު ހިންގާނެ 

 . ގޮތުގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައެވެ

ކަންކަން ކުރުމަށް   

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 

ގޮތްތައް ނުރަސްމީ 

ސިފައެއްގައި އަނެކާއަށް 

ކިޔައިދީ ބުނެދެއެވެ. ތަނަށް 

އަލަށް ވެއްދޭ މުވައްޒަފުން 

މަސައްކަތު މާޙައުލަށް 

އަހުލުވެރިކުރުމަށް  މަސައްކަތް 

 ކުރެއެވެ. 

ް ކުރުމަށް ކަންކަނ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އަސާސީ 

އުޞޫލުތަކާއި ގޮތްތައް 

ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި 

އަނެކާއަށް ކިޔައިދީ 

 ބުނެދެއެވެ.

 
 
 

ތިމާއަށް އެނގޭ މައުލޫމާތާއި  

 ހުނަރުތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

 މީހުންނާ ހިއްސާކުރެއެވެ. 

 އެހެންމީހުންނަށް ބުނެދިނުން
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މަގުދެއްކުމާއި ނަމޫނާ        

އެއްގެ ގޮތުގައި 

 ޙަރަކާތްތެރިވުން

ލަނޑުދަނޑި  

ޙާޞިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އެކަންކަން ، ކަންކަން ރާވައި

ުރަންޖެހޭ ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެނިހެން 

މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ  

މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން 

އަންގައިދީ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

ޒިންމާ މަސަައްކަތު ގުރޫޕާއި 

 ގުރޫޕުން ބޭރުގައި އަދާކުރެއެވެ. 

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  

މުވައްޒަފުންނަށް ކަންކަން 

އަންގައިދީ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

ޒިންމާ ރަސްމީ ސިފައިގައި 

އަދާކުރެއެވެ. އަދި ތިމާއަށްވުރެ 

ޖޫނިއަރ މުވައްޒަފުންނަށް 

ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދީ 

 މަގުދައްކައިދެއެވެ. 

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ  

ުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި މުވައްޒަފ

ހުނަރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން 

އެހީތެރިވެ ނަމޫނާ މީހެއްގެ 

ގޮތުގައި ދައްކައިދެއެވެ.  

އަދި ކަންކަން ކުރާނޭ 

އުޞޫލާއި ގޮތްތައް 

ނުރަސްމީގޮތުން ދައްކައިދީ 

 ދަސްކޮށްދެއެވެ. 

ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ  

މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތާއި 

ވެރިކަމުގެ ގޮތުން ހުނަރު

އެހީތެރިވެއެވެ. އަދި ނަމޫނާ 

މީހެއްގެ ގޮތުގައި 

 ދައްކައިދެއެވެ.   

މަގުދައްކައިދޭ މީހުން  

)މެންޓޯއިން( ގެ އެހީތެރިކަން 

ހޯދައި އެމީހުންގެ އިރުޝާދަށް 

 ޢަމަލުކުރެއެވެ.

މެނެޖްކުރުމާއި، 

އެހީތެރިކަމާއެކު 

އުނގަންނައިދީ 

 ުންދަސްކޮށްދިނ

 

މުވައްޒަފުންގެ  

މަސައްކަތުގެ ދިގުމުއްދަތުގެ 

ލަނޑުދަނޑިތައް 

 ކަނޑައެޅުމުގައި އެހީތެރިވެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

  ކަނޑައެޅުމުގައި އެހީތެރިވެއެވެ. 

ކަންކަން ނިންމުމަށް  

ގުތު ކަނޑައަޅައި އަދި ވަ

ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަށް މަސައްކަތް 

 ނިންމާތޯ ބަލައެވެ.  

ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރެއެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް  

 ޤަވާޢިދުން ނިންމައެވެ.

 ،ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއި

 ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން

މަސައްކަތް  

ފުރިހަމަކުރުމަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދީ، 

 ޝައުޤުވެރި ކުރުވައެވެ. 

އަމިއްލަ ނިންމުންތަކާމެދު  

ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް 

އަނެކުންނަށް ބާރުއަޅައި 

 އެހީތެރިވެއެވެ. 

އާއްމުކޮށް އޮފީހުގައި  

ްކަމުގައި ކުރާކަނ

އެހެންމީހުންނަށް މަގުދައްކައިދީ 

 އެހީތެރިވެއެވެ.

ތަފާތު ވިސްނުމުގެ  

މީހުންގެ މާހައުލެއްގައި 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ތަރުހީބުދެއެވެ.

މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި  

ރަނގަޅު އެޓިޓިއުޑެއް 

ދެއްކުމަށް، އެކުގައި 

ީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ މ

 ހިތްވަރުދެއެވެ. 

މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި  

 ރަނގަޅު އެޓިޓިއުޑެއް ދައްކައެވެ. 

ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި 

 ޙަރަކާތްތެރިވުން
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ްރިޓިކަލް ތިންކިންގ އާއި ކ       

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި  

އެހެން ސެކްޝަންތަކާގުޅިގެން 

ހައްލުހޯދައި ގެންނަންޖެހޭ 

 ބަދަލުތައް ތަންފީޒުކުރެއެވެ. 

މަސައްކަތް  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި 

ހުރަސްތައް ހޯދައި 

ަންދޭންވީ ކަންކަން އިސްކ

ދެނެގަނެ އުނދަގޫ މައްސަލަ 

ޙަައްލުކުރާނެ އުކުޅުތަކާއި 

 ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެއެވެ. 

މަސައްކަތް  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރި 

ހުރަސްތައް ހޯދައި 

އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަން 

ދެނެގަނެ މައްސަލަ 

ޙަައްލުކުރާނެ އުކުޅުތަކާއ 

 ެވެ. ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެއ

މަސައްކަތް  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިމާވާ 

ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ ކުރީގެ 

ތަޖްރިބާއާއި ލިބެންހުރި 

ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި 

 އެކަމަށް ޙައްލުހޯދައެވެ.

މައްސަލަތައް ކުދި  

ބައިބަޔަށް ބަހާލާ އެކަންކަމަށް 

ހައްލު ހޯދުމުގައި ތަނުގައި 

ަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ހ

 ރިއާޔަތް ކުރެއެވެ. 

މަސައްކަތް  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ދިމާވާ 

ހުރަސްތައް ފާހަގަކޮށް 

މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 

ބޭނުންވާާ އެހީތެރިކަން 

 ހޯދައެވެ. 

 

މައްސަލަ ދެނެގަތުމާއި، 

 ޙައްލުހޯދުން

 

ރސިޓީގެ ސެކްޝަނާއި ޔުނިވަ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

މަތިކުރުމަށް، އައު އީޖާދުތަކާއި 

ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް 

 އިސްނަގައެވެ. 

 
 

 

ސެކްޝަންގެ  

މަސައްކަތްތައް ކުރާގޮތް 

ތަރައްޤީކޮށް، އައުވިސްނުމާއި 

ފިކުރުބޭނުންކޮށް އައުގޮތްތައް 

 ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. 

ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް  

ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި، 

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ 

ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ތަނަށް 

 ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކުރެއެވެ.  

ކަންކަން ކުރުމަށް  

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ 

އުޞޫލުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި 

ކަންކަން އިސްލާޙު ކުރުމަށް 

ި ޚިޔާލު ހުށަހަޅައ

 މަޝްވަރާދެއެވެ.

ކަންކަން ކުރުމަށް  

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ 

އުޞޫލުތަކަށް، މަސައްކަތު 

މާޙައުލަށާއި ތަނަށް 

 ފަހިވާގޮތަށް ބަދަލުގެނެއެވެ.

އަމިއްލަ ހުނަރުވެރިކަމާއި  

މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި 

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

ުތަކާއި ކުރިއެރުމަށް އައު އީޖާދ

 އަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރުން
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މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި        

 ތަޖްރިބާ

ދާއިރާއަށް ތަޢާރުފުވާ އާ  

ކުގެ ބޭނުން އާގޮތްތަި، އީޖާދުތަކާއ

ުކރިމަުގގެ  ހިފައެވެ. އަދި
ބ ނުންތަކަށް ފަހިާވގޮަތށް، 

  މިކަންކަމަށް ބަދަލު ގެެނެއވެ. 

 

  

ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާއަށް  

އާ އީޖާދުތަކާއި  ވާުތައާރަފ

 ގަޅުގޮތްތައްނބަދަލުތަކާއި ރަ

ހޯދާ  )ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް(

  އެވެ. އަހުލުވެރިވެފައި ވެ

ޔުނިވަރިސޓީގެ    

ބޭރުން ލިބެންހުރި 

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް 

 ާއި، ތަމްރީނުގެ ގްރާމްތަކޮޕްރ

ލިބޭ ހޯދައި، ފުރުޞަތު 

މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާގައި 

އެހެން  ބޭނުންކުރެއެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގައި ކަންކުރާ 

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 

 . މުއްސަނދިކުރެއެވެ

 

ތްކުރުމަށް  މަސައްކަ 

ލިބެންހުރި، ޚާއްޞަ 

އާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ 

 ށް ހިފައެވެ.އަބޭނުން ފުރިހަމަ

ު ގުރޫޕްގެ މަސައްކަތ ގެތިމާ

 އަމާޒާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު
އެނިގ އެކަންކަްނ މުޅި 
ޔުނިަވރސިީޓއާ ުގޅެނީ 

 ކިހިނެއްކަން އޮޅުންފިަލއެެވ. 

 އަށްދާއިރާ ތުގެމަސައްކަ 

ކަން އެނގި، ތަޢާރަފްވާ ކަން

މަސައްކަތު ގުރޫޕުގެ އަމާޒާއި 

އިދާރީ އޮނިގަނޑު 

  އޮޅުންފިލައެވެ.   

 

 

ބެނުންވާ  ށްމަސައްކަތަ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން 

ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

މާނީ ޒަވަޒީފައަށް ބޭނުންވާ 

  ހުނަރުތަކާއި މަޢުލޫމާތު

 ލިބިފައިވެއެވެ. 

 

 

 ބޭނުންވާ ށްމަސައްކަތަ

މަޢލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ 

ތަރައްޤީކުރަމުން  ލިބިގަނެ

 ގެންދިއުން

 

 

 

މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ   

ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް 

ސަނަދު/ފާސް ޙާޞިލްކޮށްފައިވޭ 

ެރުމަށް ނުވަތަ ކުރިއ

މަސައްކަތްކޮށްގެން އެފެންވަރުގެ 

 ތަޖުރިބާ ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 
 

 

ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި  

ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން 

 ލިބިފައިވެއެވެ.

 

 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް  

ބޭނުންވާ ޢާންމު އުސޫލުތަކާއި 

ާއި ކަންކުރާގޮތްތަކ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ޑެޕްތް -މަޢުލޫމާތު )އިން

 ނޮލެޖް( ލިބިފައިވެއެވެ.

 

 

މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ  

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް 

ބޭނުންވާ ޢާންމު އުސޫލުތަކާއި 

ކަންކުރާގޮތްތަކާއި 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

 

 

 

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  

ޚާއްޞަ ހުނަރާއި އަމަލީ 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ 

ސޮފްޓްވެއަރތައް މެދު 

މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރަން 

އެނގެއެވެ. ގްރޭޑަށް ބޭނުންވާ 

ތަޢުލީމީ ފާސް 

 ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ް ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށ 

ޚާއްޞަ ހުނަރާއި އަމަލީ 

ތަޖުރިބާ ކޮންމެވެސް 

 މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ. 

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ 

ސޮފްޓްވެއަރތައް އަސާސީ 

މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރަން 

އެނގެއެވެ. ގްރޭޑަށް 

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ފާސް 

 ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި 

 ފުޅާމިން
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ޒިންމާދާރުވުމާއި        

 ޖަވާބުދާރީވުން

މަސައްކަތް ކުރާ ގްރޫޕަށް  

އަސަރު ފޯރާފާނެ ކަންކަމުގައި 

މިނިވަން ކަމާއެކު ނިންމުންތައް 

، އެ ނިންމުންތަކުން ނިންމައި

  ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ޒިންމާވެއެވެ. 

މަސައްކަތް ކުރާ  

ގުރޫޕްއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި 

ނިންމުންތައް ނިންމައެވެ. އަދި 

ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ 

ގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން

 ބަލަހައްޓައެވެ. 

އި އެކި ކަންކަމުގައި ކަމާ 

ބޭރު ގުޅުންހުރި މަތީފަންތީގެ 

ކުރުމުގެ މީހުންނާއި މުޢާމަލާތް

އަމިއްލަ ، ޤާބިލްކަން ހުރުމާއެކު

އެވެ. މަސައްކަތަށް ޒިންމާދާރުވެ

ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ އަދި 

މުވައްޒަފުންނަށް 

 މަގުދައްކައިދެއެވެ. 

 

 

ސުޕަވައިޒު ކުރުމެއްނެތި،  

ދާރު އުނދަގޫ އަދި ޒިންމާ

މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، 

މަސައްކަތު ގުރޫޕްގެ 

މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދީ، 

 ބައިވެރިވެއެވެ. 

މާބޮޑު ސުޕަވައިޒަރުގެ  

ޙަވާލު އިރުޝާދެއް ނެތި 

ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދެއެވެ. އަދި ތިމާގެ 

މަސައްކަތުގެ އިސްކަންދޭ 

 ެވެ.  ތަރުތީބު ކަނޑައަޅައ

 

 

ކުރުމަށް ޙަވާލު  

 ކުރެވުނު ގޮތަށް

ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ 

ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް ދަށުން

 ކުރެއެވެ. 

 

 

ސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ 

މިންވަރާއި / މިނިވަންކަމާއެކު 

 މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު

ސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި / 

ސައްކަތް މިނިވަންކަމާއެކު މަ

 ކުރާމިންވަރު، އިސްނެގުން

ދިމާވާނެ، ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ  

އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތްތަކާއި 

  ކަންކަމަށް، ދުރާލާ ތައްޔާރުވެއެވެ.

އަދި ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި 

އިސްނަގައި ހަރަކާތްތެރިވެ 

 ހިންގައެވެ.  

 

 

ދިމާވާނެ ނުވަތަ  

ެ މައްސަލަތަކާއި ދިމާވެދާނ

ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެ 

އެކަންކަމަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. 

އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ. 

ދިމާވާނެ ނުވަތަ  

ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި 

ފުރުސަތުތައް ދެނެގަނެ 

އެކަންކަމަށް ތައްޔާރުވެއެވެ. 

ގޮތުން އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭ

ފުރިހަމައަށް މުވާސަލާތު 

 ކުރެއެވެ.

ކުރަންޖެހޭ  

މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް 

ދެނެގަނެ އިސްނަގައިގެން 

 ކުރެއެވެ. 

 

ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ  

މަސައްކަތް އެންމެ ރަނަގަޅަށް 

 ހޯދައެވެ. ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް 

 

ނަށް ން މީހުންއެހެ 

އަސާސީ ބޭނުންވާ 

ތަކުގައި ކަންތައް

 އެހީތެރިވެދެއެވެ. އަދި

ދިމާވާ އުނދަގޫ 

ސުޕަވައިޒަރަށް  ތައްތައްްކަނ

 ައެވެ.ންގައ

 

 އިސްނެގުން

 

 


