
 c            ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް 

 މާލެ 

 

 
 
 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް  މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
 ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް 

 (ންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުފެިށގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން)

 (     ) 
 

 
 ލޫމާތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢު މަސައްކަުތގެ: 1ކްޝަން ސެ

ސެކްޝަން * މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓާ ބަިއން ނުވަތަ ހިއުމަްނ ރިސޯސް 
 ޓުންނެވެ./ޔުނި

 ސީލް އެކުލެވޭނެއެވެ.(ގެ ތަފްެނގޮތުފުރާ ކޮށްފުރިހަމަ އިގައި މިބަ 9.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

      :ރ.ކ. ނަންބަރު      ނަން: 

      :ދާއިމީ އެޑްރެސް      މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަ

       މަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް: ޤާމަ

       : ޓްސެކްޝަން/ޔުނި/ޑިޕާޓްމަންޓްޑިވިޝަން/

      : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

      މުއްދަތު:ބަލާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

      ާފސް: ލީމީތަޢު  ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ
 
 
 
 
 
 
 

 

1ޕީ.އޭ. ފޯމް   
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ނޑު މަސައްކަ  )ހ(: 2ސެކްޝަން   ތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތްމަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު މަސަްއކަތްތަކާއި އެޤާމަ މިަބއި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ  – މަަސއްކަތްަތއް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް މުގެ މައިގަ

ނޑު  މަސައްކަތުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު   ގެވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތު ނުންނަމަ ނު ރަން ބޭކު  ޗް ޓޭއެފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. )އިތުރު ގަ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.( ނަމަ ބޭނުން ން ކުރަ ޗްޓޭއެ ޑެއް ނޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ގަ

 ބައްލަވާ. ހ( ، 2ސެކްޝަން ) 9.2 ސެކްޝަން ގެއަތްމަތީފޮތު  ފުރިހަމަކުރުމުގައި މިބައި ** 

ނޑު މުގެޤާމަ  އަދި (،ވަގުތުޚަރަދު، ، މިންވަރު، ފެންވަރު)  ގޮތް  ވާއިރޭވިފަ ޓާގެޓް ށްޓަކައިކުރުމަ އެމަސައްކަތްތައް ކާއިމަސައްކަތްތަ މައިގަ

 ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ ، ކަންތައް 5 ޑުނމައިގަ

      . މަސައްކަތް : 1

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 2

 ޓާގެޓް:

       . މަސައްކަތް :3

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 4

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 5

 ޓާގެޓް:
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 ފެށޭ އިރުއެވެ. ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:
 

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

 ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

      ނަން:  

      މަޤާމު: 

      ތާރީޚް:        ސޮއި:

 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުްއދަތު ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަަސއްކަތް  (ށ) 2ސެކްޝަން 
 ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

ގެ ހަމަކުރުމުގައި އަތްމަތީފޮތު މިބައި ފުރި * އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަހަމިބައި ފުރި
   ބައްލަވާ. އަށްށ( ، 2)ސެކްޝަން  9.3ސެކްޝަން 

ނޑު މަސައްކަތް  އުނި އިތުރުގެނައި ށް އައި ބަދަލު ުނވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަ ތަކަށްމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަ

      

 

 .މުންނެވެވުދެބައި ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުމިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:
 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

 ސޮއި:

      ތާރީޚް: 

        ނަން:

       މަޤާމު:

        ސޮއި:

      ތާރީޚް: 

 
 



 4 

 
 

 އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑެވެ. 7އަދި  3،4،5،6ސެކްޝަން 
އެއީ އެންމެ ދައްކޮށް ދެވޭނެ  1ގެ މިންގަޑެކެވެ.  11އިން  1 ނީ ބޭނުންކުރާމަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކްސް ދޭން 

 އެއީ އެންމެ މަތިން މާކްސްދެވޭނެ މިންވަރެވެ.  11ވެ. މާކްސްއެ
 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
އި އަތްމަތީފޮތުގަ ތަފްސީލު އިތުރުޑުގެ ނމާކްސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ

  ވާނެއެވެ.ތަފްސީލް ކުރެވިފައިތަކުގައި  ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 
 ބަލާ  9.4ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮތުގެ ން، އެޅުކަނޑަ ގޮތުގެ މިންގަޑު ވާ އިފަށް މަސައްކަތް ފުރިމަކޮ :3ސެކްޝަން ފޯމުގެ 
    ބަލާ 9.5ން ޝަ ކްސެއަތްމަތީ ފޮތުގެ  ،ލޫމާތާއި ހުނަރުޢުމަސައްކަތުގެ މަ :4ސެކްޝަން ފޯމުގެ 
   ބަލާ 9.6 ސެކްޝަންއަތްމަތީ ފޮތުގެ އް، ވީ ސިފަތަގައި ހުންނަން މުވައްޒަފުން  :5ސެކްޝަން ފޯމުގެ 
ނޑު، ކަތުގެ މަސައް :6ސެކްޝަން ފޯމުގެ   ބަލާ 9.7ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮތުގެ  އަޚްލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

 ބަލާ  9.8: ހާޟިރީ، އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން 7ފޯމުގެ ސެކްޝަން 
 

 ިއ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްަކތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާޮގތް:މަސައްކަތުެގ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގ3ަސެކްޝަން 
  .އެވެ 55ލިބޭ މާކްސް އަކީ % ބަޔަށްމިއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ހ. މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު 
ނޑަެއޅިަފއިވާ ަމސައްަކތަށް ބަލައި ަމސައްކަތް ނިްނމާ މިްނވަރު  ފެންަވރު  މަަސއްކަތުގެ  އަދި މަަސްއކަތް ބެލޭ ުމއްދަުތަގއި ކަ

 ގާ ުނހިނގާ ޮގތް ބަލާ މިްނވަރު ނޙަވާލުުކރުމަށްފަހު ަމަސއްކަތް ހި

 

 ށ. މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު 
 ތާހިރުކަން.ސާފު ައދި  ަފރުވާެތިރކަމާއި ަކމާއި،މަަސއްކަތުގެ ުފރިހަމަ

 

 

 ނ. މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު 
ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުެތްއގެ ތެޭރގައި ަމސައްކަތް ނިްނމުން.  ކަ

 

  ޖުމްލަ 

 
 

 ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސައްކަުތގެ މަޢ4ުސެކްޝަން 
 އެވެ.  15މިބަޔަށް ލިބޭ މާކްސް އަކީ %ރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. އި ސުޕަވައިޒަ ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
  

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

ށާއި އެހެން  އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަ ،ހ. މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު
 ކުރާ މިންވަރު  މުވައްޒަފުންނަށް 
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 ކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ށ. މަސައްކަތް އަދި މަސައް 
ައދި ުކޑަކުރެޭވނެ ގޮތަށް ޢަމަލްުކރުާމއި، ަޚރަދު  ،ާމްއދީ އާލާތްތަާކއި ،މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އިްނސާނީ ަވސީަލތްތަކާއި

  މިްނވަރު ކުރާ ަރނަގުޅގޮތުަގއި ޑެިލގޭޓްތް ާރވައި މަަސއްކަ

 

 ނިންމުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް، ގައި ނ. ވިސްނުންތެރި ގޮތެއް 
މަަސއްކަތްތައް ިންނމުާމއި އެ ިނންމަްނޖެޭހ ވަގުުތގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް،  ،ުލވާޮގތަށްޞިއޮފީހުގެ މަްޤސަދުަތއް ހާ

 .މަަސއްކަތްތައް ިނންުމމަށް ބާުރައޅާ މިްނވަރު 

 

 ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  ރ. މުޢާމަލާތު 
ދުަތއް ހާސިލުުކރުމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ ެއއްާބރުލުާމއި ެއއްަބިއަވންތަކަން މުަވއްޒަުފންގެ ެމުދގައި ޞައޮފީހުގެ މަޤް 

 ިއމުކުުރމަށްޓަކައި ފަިއދާުހރި ގޮެތއްަގިއ މުޢާމަލާތު ކުރުން.ޤާ
 

 

 ބ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
 ބިލުކަން.ޤާ  ޯހދަިއދީ ބޭުނންކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް 

 

 

 ޅ. އުފެއްދުންތެރިކަން 
ަމސައްަކތަށް ފައިދާ ުހރި  ،ޔާލާއި ގޮތްަތއްއުފެްއދުންެތރި ޚި  ،އެަކަމށް ފިޔަވަޅު ެއޅުާމއި  ،ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިސްުނާމއި

 .ުކރުާމއި އެެހން ުމވަްއޒަފުންނާއި ޙިްއސާކުރާ ިމންަވރު ގޮތެްއަގއި ބޭނުން

 

 ން.. ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރު ކ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުަތށްމަަސއްކަތްަތއް އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް ޙާޞިލްުކރުުމަގާއއި ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ  ރާަވއި ފުރިަހަމ ކުރާ  ކަ
 މިންަވރު 

 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ޤާ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ އ
 ބިލުކަން.ޤާ ލާ ަޙއްލުކުުރމުގެދަިތތަކާއިކުިރމަތިގޮންެޖހުންތަކާއި ިދމާވާ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި 

 

  ޖުމްލަ 

 
 

 : މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައ5ްސެކްޝަން 
 އެވެ. 15% ލިބޭ މާކްސް އަކީ މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާއި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަމިބަ* 

 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ހ. އިސްނެގުން 
ލަތްަތއް ޞީއްަގއި ެއވައުެފްއދުންތެރި ގޮތެ  ،ދުަތއް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ަވސީލަތްތައް ރޭުވމާއި ޞައޮފީހުގެ މަޤް 

ނުޑަދނޑިަތއް ހާ ެއހެން ުމވަްއޒަުފންނަށް  ،ލުކުުރމަށް އިސްކަްނދިުނމުަގއާއި ޞިބޭނުންުކރުުމގައި އިްސދަުއރެއް އަދާުކުރމާއި ލަ
ނާކުރަިނވި ބި ވެ، ަމަސއްކަތްތައް ރޭުވމާއި ިޒންމާާދުރވުާމއި، ޒިްނމާާދރުކުުރވުާމއި ަހރުަދނާުވުމގައި ަނމޫާނ އަކަށްއެހީތެިރުވމާއި، 
ުނމާއި މުަވއްޒަުފންގެ ކުިރެއރުާމމެދު ިވސް ލައިަމސައްކަތް ކުާރގޮތް ބަ ބާ ކިޔާ މިންަވރު ައިދ މުވަްއޒަފުންޙަ ފާޑުކިޔުމަށް މަރް 
 ހިތްވަުރދިުނން 

 

 

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(ށ. 
 މާއި މަަސއްކަތް ކުރުުމގައި އިޚްާލސްތެިރވާ މިްނވަރު ހުރު ތަކެއް ފަ އެހެްނމީހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭފަދަ ެތުދވެރި ސި

 

 ނ. ހަމަހަމަކަން 
 ވުން. އިންސާުފެވރިރުާމއި، ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކ މަާޤުމގެހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން 
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  . މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ރ
 ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ. މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސްޢޫިލއްަޔތު އުފުލުމުަގއި

 

 )އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން(   . ސެލްފް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބ
 ޓަކައިށްކުރިެއރުމަ  ގެވަޒީފާ ަތމްރީން ހޯދުާމއި ހުނަރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސއްަކތް ކުރުމާއި  ޓަކައިށްކުރިެއރުުވމަ އަިމއްލަ

 ކިޔާ މިންވަރު  ޫލމާތު ހޯދާ ަބލާޢުމު މަިޙއްމު ށް ދެެނގަތުމަ

 

 ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 
 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންާނއި މެދު ައދަބު އިހުިތރާާމއިއެކު މުާޢމަލާތު ކުރާ މިްނވަރު 

 

 ގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު މަސައްކަތު ކ.  
ރާއި އަދި އެކަން ިމންވަ  ބިލުކަާމއި ިވސްނުންެތރިކަން ހުރިޤާ ަޙއުލަކަށް ހެދުުމގެ ލަކީ އެކުެވރި ހަަމެޖހޭ މާމަަސއްކަތުގެ ާމަޙއު

 ޢަމަލީ ގޮތުން ކުުރމާއި  ިޚދުމަތް ިލބިަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ދޭ ފަރާްތތަާކއި ުގޅުން ބަަހއްޓާ އަދި ބަދަހިުކރާ މިްނވަރު. 
 

 

  ޖުމްލަ 

 

 

 އަޚުލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންަގނޑު ެގ ސައްކަތުމަ: 6ސެކްޝަން 
 .އެވެ 11% މާކްސް އަކީ ލިބޭ މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ންވަރު ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މި  ޤާނޫންތަކާއި ހ. 
 ދުތަކާއި ުއސޫލުތަކަށް ުޙރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު ޢި ވާޤަްނުމ ޢާ ާމއި ކުުރވުުމގައިމަަސއްކަތް ކުރު

 

 

 ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް . ށ
ނޑަށް  ލާ ތަބާޢުުވމާއި އަދި  ުމވަްއޒަފުން ެހދުން ެއޅުުމގެ މިްނަގނޑަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ ބަހެދުން ެއޅުުމގެ ަޤވާިޢދުަގިއވާ މިްނގަ

 މިންަވރު 

 

  ޖުމްލަ 

 
 ހާޟިރީ :7 ސެކްޝަން

 .އެވެ 5% މާކްސް އަކީ ލިބޭ މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ *
 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ހާޟިރީ . ހ

 ތެރިަކން ބެެހއްޓުާމއި އެހެން ުމވަްއޒަފުން ޙާިޟީރއަށް ފަުރވާތެިރވާ ިމންވަރު ބެލުން  ހާޟިީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަްށ ފަރުވާ

 

  ޖުމްލަ 
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 ިލބުނު ޖުމްލަ މާކްސް  ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން :8 ސެކްޝަން

)މިބައި ފުރިހަމަ  .ސުޕަވައިޒަރެވެ އި ފުރިހަމަކުރާނީނީ އެސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު މާކްސްއެވެ. މިބަހާ* މިބައިގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަ
 . ބަލާ( 9.9ޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން ކުރުމަށް

 

 މާކްސް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް 
 ގިންތި  މެނޭޖްމަންޓްގެ ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ   

  3ސެކްޝަން 

  

 

  
 

55×  

  30 

 4ސެކްޝަން 

  

 

  
 

15×  

  80 

 5 ސެކްޝަން 

  

 

  
 

15×  

  70 

 6ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  20 

 7ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  10 

 މާކްސްގެ ޖުމްލަ  ލިބުނު 
  

 

 
 

  ލީމާއި ތަްމރީން: ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢ9ުސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސް ވުމުގެ ޢާޒަފާ މު* އަދި މިސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީމުވައް މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.

 .(ވިސްނާފައެވެ އަށް 9.11 ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތުގެ ފުރިހަމަކުރާނީ މިބައި) މައްޗަށެވެ.

 ސަބަބު  ތަމްރީން
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 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު -)ހ(  10ސެކްޝަން 
 (އްަލވާބަ 9.11 ސެކްޝަން އަްތމަތީފޮތުގެ ކުރިން ފުރުމުގެ މިސެކްޝަން)

 ގޮތް. ދެކޭހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

 .ޔާލު ޚިށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ 

 

 
 
 

 ލު ޔާޚިޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ )ށ(  10ސެކްޝަން 
 (އްލަވާބަ 9.12 ސެކްޝަން އަތްމަތީޮފތުގެ ކުރިން ފުރުމުގެ މިސެކްޝަން) .ންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެމިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފު

ނޑު    ކުރެވިދާނެއެވެ.( ޗްޓޭއެ )އިތުރު ގަ
 ފެންވަރު މަަސއްކަތުގެމީހާގެ  ވަރުބެލޭމަސައްކަތުގެ ފެން ،ބެހޭގޮުތން ރު ބަލާފޯމާވަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެން

 ހޯދާހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ސާބިތުވާ ގޮތްތަކުން ެބޭލނެ އެނޫންވެސްހެކިތަކުގެމަތިންނާއި  ވާފޯމުގައި ،ގައިރުމުވަޒަންކު
 ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

      

      ނަން:

      ސޮއި:

      ރ.ކ. ނަންބަރު: 
 

      :/ސެކްޝަންދި ޑިޕާޓްމަންޓްއަޤާމު މަ

 

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

      ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

      ނަން:

      މަޤާމް:

      ސޮއި :

      ތާރީޚް:


