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a 

  ތައާރަފް 
ގައި ވާގޮތުން . 2ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  182ގެ " 2008ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ "މި އުސޫލަކީ 

ނޑަކުން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް  އިންތިޒާމްކުރުމާއި، އެއް މިންގަ
ގެ ދަށުން ސިވިލް ) ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ ) ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ  85ގެ  8ޗެޕްޓަރ  ގެ" 2010ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ގަވާއިދު "ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 
މި އުސޫލަކީ . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ) ނ(މާއްދާގެ 

އާންމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މަގާމެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އެއް ފޯމެޓަކަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް އެންގުމަށާއި، އެ  ،އް އެކަުލވާލަންވީ ގޮތްބަޔާންތަ

 . އޮފީސްތަކުން ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ އުސޫލު ބަޔާންކުރުމެވެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއާއި ސިވިލް  މި އުސޫލު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި
ސަރވިސްގެ މަގާމުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޖޮބް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއާ މަޝްވަރާކުރެވި އެ ފަރާތްތަކުގެ 

  . ޚިޔާލާ ލަފާގެ ަމތިންނެވެ

އްޒަފުންނާ ގުޅޭ ތަފާތު ކަންތައްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސީ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވަ
ވަސީލަތަކަށްވާތީ، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ތަފާތު ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ހުރިހާ މައުޫލމާތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއް 

  . ފޯމެޓަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑެވެ

 2008/2ތުން، މި އުސޫލު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ގާނޫނު ނަންބަރު އެގޮ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކާއި، މަގާމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި މަގާމު " ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު"

ޖެއްސުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައިވެސް ކޮންމެހެން އުފެއްދުމާއި އެލަވަންސް ަހމަ
  . ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ

ގައިވާ ނަމޫނާ  2ގެ ޖަދުވަލު  2010މި އުސޫލު އާންމު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއުިދ 
އަދި މި އުސޫލަށް . ބަޔާނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނެވެ ވަޒީފާ

މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ  6އަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އަދި މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު އަލަށް އެއްވެސް . ޔާރުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެބަޔާން މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ތައް

މަގާމެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަަޅންވާނީ މި އުސޫލާ 
  . އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނާ އެކުގައެވެ

އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީއެއްގެ ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން  މި
އަދި ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުން މި . ގައި ވާނެއެވެ 1ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ ނަމޫނާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ފޯމެޓް މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

  . ގައި ވާނެއެވެ 3އަދި ޖަދުވަލު  2ޒީފާ ބަޔާން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ވަ 2ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

  . ން ފެށިގެންނެވެ 2011ޖޫން  02މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހަިފއިވަނީ 
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  ވަޒީފާ ބަޔާން 

. ޭބނުްނާވނެ ެއންމެ ައސާސީ ެއއް ވަސީލަެތވެ ވަޒީފާ ބަާޔަނކީ މުވައްޒަުފންގެ ަކންކަްނ ބެލެހެއްޓުުމގައި 

އުޖޫރަ ދިނުމާއި ަމަސއްކަތުގެ ފެްނވަރު ވަަޒންުކރުމުގެ އިުތުރން ަވޒީފާތަްއ ، ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުަމށާއި

  . އިވެުލއޭޓް ކުރުމުގަިއވެސް ބޭނުންކުރާ ެއންމެ އަާސީސ އެއް ަވސީަލތަކީ ވަޒީފާ ބަޔާެނވެ

އެގޮުތން މިާހރުވެްސ ިސވިލް ަސރިވސްގެ ަމގާުމތައް އުފެްއުދމަށާއި މުަވްއޒަފުްނނަށް އެލަަވްންސ 

ައދި ކުރިމަުގަގއި ިސވިްލ . ހަމަޖެއްސުުމަގއި ބަލާ ެއްނމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީަލތަކީ ވަޒީފާ ބަޔާެނވެ

ވެުލއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ ސަރިވސްގެ ކޮންމެ މަގަަމކީ އިވެލުއޭްޓ ކުރެވޭނެ މަގާމެއްކަމުަގއިވާތީ އި 

  . މައުލޫމާތުެވްސ ވަޒީފާ ބަާޔންތަކުަގއި ިހމެނިފައި އޮުތމަކީ މުހިންުމކަމެކެވެ

ވަޒީފާ ބަާޔން އެކުެލިވގެްނަވނީ ެއ ވަޒީފާެއްއގައި ައދާކުރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިްއޔަތުަތކާއި ެއ 

އްކަތު ަތޖުރިބާ އަިދ އެެހނިެހްނ މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަދާކުުރމަށް ބޭނުްނާވ ތައުލީމީ ެފންަވރާއި ަމސަ

ސިފަތަކާއި ެއ މަގާމާބެހޭ ެއންމެހާ މައުޫލމާތާއި އެ މަގާމެްއގެ މަްސއޫލިއްަޔތު ައދާކުރާ މާހަުއލާއި މަގާަމްށ 

  . ލިބެންޖެހޭ ުމސާރަާއއި ޢިާނޔަތާއި އެަލަވންސްަތއް އަިދ ވަޒީާފގެ އެެހނިެހން ސިފަަތއް އެކުލެވޭ ޮގތަށެވެ

    : މުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ވަޒީފާ ބަޔާން ލިޔު 

 :ވާނެ ސިފަތައް ން ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހުންނަ 

  ްވަޒީފާ ބަާޔްނ ލިޔަްނާވނީ ފަސޭހަިއން ޭދހަވާ އިބާރާުތން އަދާކުަރްނޖެހޭ މަސްއޫިލއްޔަތު ަރނަގޅަށ

ންާވނީ އެ ކިޔާ ކޮންެމ މި ގޮތުން މަސްއޫލިްއޔަުތ ލިޔެވިފައި ހުްނނަ . އެޭގގޮތަށް ަތފްސީލް ކޮށެވެ

މީހަކަށް ުނަވތަ އަލަށް އެ މަގާމުެގ މަްސއޫލިއްަޔތު ައދާކުރުމަށް ައންަނ މީހަކަްށވެސް ދޭަހވާޮގަތްށ 

  .ސާފުކޮށް ތަފްސީލްކޮށެވެ

  ،ްވަޒީފާ ބަާޔުނގައި، އެ ީމަހކު ޒިންމާ ާވން ޖެހޭ ަކްނކަން، އެކަްނކަމަށް ޒިންާމ ވާންެޖޭހނެކަނ

އަދި ުކރަންޖެހޭ ަކްނކަމުގެ ތެރެިއްނ . ޔެ ަބޔާންކޮށްފައި ހުްނަނންާވނެެއވެއޮުޅންާނރާ ޮގތަށް ލި

ނޑައެޅިަފއި ހުންނަ ކަންކަުމގެ މުހުލަތުަތއް، މުހުލަތުތަކުގައި ިންނމަނަޖެހޭ އަަދުދ  މުހުލަތު ކަ

ނަޑއެެޅން ހުރި ކަންަކްނ އަދަދުކޮށް ބަޔާންކުަރން ާވނެެއވެ  .   ކަ

 ުގެ އިތުރުން، މުޅި ތަނަށް ދިމާާވ ކުއްލި އިމަރޖެންސީތަާކިއ އެ މީހެްއގެ ޚާއްޞަ ވާިޖބުތަކ

އެންެމން ޝާމިލުވާން ޖެޭހ ޚާއްޞަ ކަންކަމުަގއި ބައިވެިރުވން ކޮންމެެހން ެވސް ހިމެުންނ 

 . މުހިންެމވެ
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  ވަޒިފާ ބަާޔުނގައި ިލޔާ ކޮންމެ މަސްޫއލިއްޔަެތއް ާވންޖެޭހނީ ަހީގގަތުަގިއވެސް އަދާކުރެޭވނެ ައިދ

އަިދ އެ މަސްޫއލިއްޔަތަކީ ަކނަޑެއޅިފައިާވ ވަކި ަވގުެތްއެގ . މިންކުރެޭވނެ މަސްއޫލިްއޔަަތކަށެވެ

 . ތެރޭގައި އަާދކުރެވޭނެ ަމްސއޫލިއްަޔތަކަށް ވާންެޖހޭެނެއވެ

 ޖަވާބު  ،އެކްސް ިސސްޓަމަށް ައންަނ ފޯން ޯކލްތަކަށް ޖަާވބު ދިނުމާއި .ބީ.އޭ .އޮފީހުގެ ޕީ  - :މިސާލު 

  .ދެޭވނެ ކަމާ ގުޅޭ ުމވަްއަޒފަކަށް އެ ކޯލެއް ޕާސްކުުރން 

ބިލް ފަދަ ހުރިހާ ލިެޔކިއުންތައް ަބލައިަގނެ އެަތކެިތ /ޗިޓް/ނޯޓް/އޮފީހަށް ލިބޭ ސިޓީ -

ދުވަުހްނ ކަމާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް އެންޓްރީ ިސސްޓަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް 

  . ހަާވުލކުރުންދުވަހަށް 

އޮފީހުގެ ުހިރހާ މުވަްއޒަފުންގެ ވަޒީާފ ބަޔާންތަްއ ދިވެހި ިސވިލް ސަރިވސްެގ  -

   .ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ފުރިަހމަކޮށް އެ ތަކެތި ގަާވއިުދްނ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  :އް ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ ސިފަތަ 

  ވަޒީފާ ބަޔާުނގެ މަސްއޫިލްއޔަތުގެ ތެޭރަގއި ފަސޭހަިއްނ ދޭހަުނވާ ިއބާރާތަކުން ލިޔެފައިވާ ެއްއވެްސ

 . އިބާރާތެއް ޮއވެެގން ނުާވެނއެވެ

  ެވަޒީފާ ބަާޔުނގެ މަްސއޫިލއްޔަުތގެ ތެޭރގައި ހިަމަނންާވނީ އެ މަސްއޫލިްއޔަުތގެ ތަފްސީެލވ .

އެްއވެސް ާހލެއްަގއި ެއ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އަާދކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންެޖހޭ ަގވާއިުދަތްއ 

 . މަސްއޫލިްއޔަުތގެ ތެޭރގައި ިހމަނަިއެގން ުނވާެނެއވެ

  . ޓިއަށް ހާޟިރުުވންގަވާއިދުން ގަިޑައށް ޑިއު :މިސާލު 

  . ސާފުތާހިރުކަްނމަތީ އޮފީހަށް ހާޟިރުވުާމިއ އޮފީހުގެ ަގާވއިދަށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ިހތުން

 .އޮފީހުން ބޭަރށް ދިއުމުގެ ުކރިން ވެރިެއްއގެ ުހއްދަ ހޯުދން  

ކަްށ ވަޒީާފގައި ުއޅުމުަގއި އެ މީހެްއގެ ހެުދން ުނވަތަ ްޕރެޒެންޓޭަޝްނ ނުވަތަ އަަމލުތައް ވަކި ޮގތަ

  . ހިމެނިާދނެެއވެ) ވަނަ ބަިއަގއި 16(ބަހައްޓަން ާލޒިމްކުރާނަމަ އެކަން އިުތުރ ބަޔާނެްއގެ ގޮތުަގއި 

  ): ފޯމެޓް (ވަޒީފާ ބަޔާން އޮންނަންވާނެ ގޮތް 

 : މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  - 1

ޕާސްޕޯްޓ ނަންބަރު، އެޑްރެސް، ުގޅޭނެ ަނންބަުރ، /މި ބައިގައި މުވަްއޒަފުގެ ނަން، އައިީޑކާޑް

އުފަން ތާރީްޚ، ގައުމީ ިނސްބަތް، އިަމރޖެންސީކޮްށ ުގޅާނެ ަފރާތެއްެގ ނަާމއި އެްޑރެުހެގ 

  . އިތުރުން އެ ފަރާތަކާ ގުޭޅނެ ފޯން ނަްނބަރު ހިމަަންނވާެނެއވެ
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 : ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު  - 2

މި ބައިގަިއ މަގާމުގެ ނަންބަރު، ަމގާމުގެ ނަާމއި ރޭންކް، ވަޒީފާގެ ބޭނުން، ަވީޒފާ 

ތަން، ޑިޕާޓްމަންޓް، ޑިިވޜަން، ސެްކޝަން، ުޔނިޓް، ވަޒީާފގެ /އަދާކުރަންެޖޭހ އޮފީސް

އެއްބަްސވުްނ ފެށޭ ތާރީޚް، ވަޒީފާެގ ބާވަތް، ަވޒީފާ އަދާކުާރ މުވައްޒަފު ރިޕޯޓްކުރަންެޖޭހ 

ފާގައި އަދާކުާރ މަސައްކަތުެގ ބާވަތް އަދި އާންމު ގޮެތްއގައި މަސައްަކތް ކުރަންޖެޭހ ފަރާތް، ވަޒީ

  .ގަޑި ހިަމަންނވާެނެއވެ
 

 : ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް  - 3

ނޑަެއޅިފައިވާ އަާސީސ މުސާރަާއިއ އެަލވަްންސތަކާއި އެެހިނހެްނ  މި ބައިަގއި އެ މަގާމަކަްށ ކަ

ީމގެ އިތުުރން އުޖާރަ ދެވޭ މިންަގނޑާއި ހިސާބުކުރެޭވ . ހާ ިއާނަޔތެއް ހިމަަންނވާެނެއވެހުރި

  . ގޮތާއި އުޖޫަރ ދިނުމަށް ަކނަޑައޅާ މުްއދަތު ހިމަަންނވާެނެއވެ
  

 : ޗުއްޓީ  - 4

  . މި ބައިގައި ުޗއްޓީ ދެޭވނެ ގޮތް ހިަމަންނވާެނެއވެ
 

 : މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން - 5

  . ގައި ުމވަްއޒަފުގެ ަމސައްކަތުގެ ެފންަވރު ބެލޭެނ އުސޫލު ހިަމނަްނާވނެެއވެމި ބައި
 

 ): ފަސަންޓޭޖް (ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިންސައްތަ  - 6

މި ބައިގަިއ އެ ަވޒީފާއެްއގައި އަދާކުަރންޖެހޭ ަމްސއޫލިއްަޔތު ަވރަށް ސާފުކޮށް ތަފްސީކޮްށ 

އަދި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ުހރިހާ މަްސއޫިލއްޔަތެްއގެ ިނސްބަތުން ިލސްޓުކުރާ ކޮްނމެ . ލިޔަްނާވނެެއވެ 

. ްނާވނެެއވެ އެ މަސްއޫލިއްަޔތަކާ ދިމާވާޮގތަށް ލިޔަ) ޕަސެންޭޓޖް(މަސްއޫލިްއޔެްއގެ ިއންސަްއތަ 

މި ގޮތަށް ޮކންމެ މަްސޫއލިއްޔަތަކަށް އިްނސައްތަ ީދ ނިމޭިއރު ުޖމްލަ ިއންސަްއތައިެގ ގޮުތަގިއ 

  . ހަމަވާްނވާެނެއވެ 100
 

 : ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ އިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ  - 7

ށް ބޭނުްނވާ ތައުީލމީ ފެންވަރާިއ މަސައްކަުތެގ މި ބައިގައި މަގާމުގެ މަްސއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމަ

  . ތަޖުރިބާ އަދި މަގާމުގެ ަމަސއްކަތަށް ބޭުނންވާ އެެހނިެހން ސިފަތައް ހިމަަންނވާެނެއވެ
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 : ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް  - 8

ޖެހޭ މުއާމަާލތާއި މި ބައިގައި ވަޒީާފގެ މަްސއޫލިއްަޔތު ައދާކުރުމުގައި އޮފީހުގެ ެއެތރޭގައި ކުަރން 

އޮފީހުން ބޭުރ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ުމއާމަލާތުގެ ަތފްސީލާއި އެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ފަންތި އަިދ 

  . މިންަވރު ހިަމނަްނާވނެެއވެ
 

 :މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 9

އަދަާދއީ  މި ބައިަގިއ ހިަމނަްނާވނީ އެ ުމަވއްޒަފު ސީާދ ބަލަހައްަޓްނޖެހޭ މުަވއްަޒފުންގެ 

  . ނުސީދާކޮށް ަބލަހައްަޓންޖެޭހ މުވަްއޒަފުްނގެ އަދަެދވެ
 

 : ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން - 10

މި ބައިަގިއ ހިމަަންނާވނީ އޮީފހުެގ މަސައްކަްތ ހިްނގުުމެގ ގޮުތން ެއ މުވަްއޒަފަކު ހޯާދ 

ެއގޮތުްނ އޮފީސް ިހްނގުމަށް ބޭުންނވާެނ ބަޖެޓާިއ . ބަލަހައްޓަންޭޖ ވަސީަލތްތަކުގެ ތަފްސީެލވެ 

ފީހަްށ އެެހނިެހން ޮގތްގޮުތން ފައިސާ ހޯދުމުަގިއ އެ މުވަްއަޒފަކު ޒިންމާާވންޖެހޭ ިމންަވރާއި އޮ

ބޭނުްނވާ ެއހެިނހެން ާއލާތްތަކާއި ަވސީލަތްތައް ހޯދުމުަގއި ެއ މުވަްއޒަފު ޒިންާމާވްނެޖޭހ 

  . މިންަވރު ހިަމނަްނާވނެެއވެ
  

 )އޮޓޮނޮމީ (މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މިންވަރު  - 11

ތިޔާރު އޮްނނަ މިްނަވރާއި، އަމިއްަލ މި ބައިގައި ހިމަާނނީ ކަްނކަން ނިންމުުމގައި އަމިްއަލ އިޚް

  . ޒިންާމގެ ދަުށގައި ހުްނނަ އޮފީހުގެ އާލާްތތަކަކީ ކޮބައިކަމެވެ

  އޮފީހުގެ ިއންަޓރނަލް ޓްރެިއނިްނގަތއް ެއޕްރޫވްކުުރން  - :މިސާލު 

  ރުފިޔާއަށްުވރެ ދަށުގެ ޚަރަުދތައް އެްޕރޫވް ކުރުން  10,000 -

 ިއްނސްޓިޓިއުޝަްނތަކާއި ސީދާ މުއާމަލާތުކުުރން ލޯކަލް ޓްރެއިނިްނގ  -
  

 : މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސިފަތައް  - 12

މި ބައިގަިއ ހިމަނާނީ މަގާމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަުތ އަދާކުރަްނޖެހޭ ހާލަތްަތކާއި މަސަްއކަތުގެ 

  . ަގއި ހިެމނޭނެ އަދަޔާ ިހލާފު ސިފަތަކެވެމާހައުލު ޮއްނނާނެ ގޮާތއި އެ މާހައުލު 
  

ނޑުމަީތގައި ިގަނވަުގތު ހޭދަކުރަްނޖެހުމާއި ދުުރ ރަށްރަށަށް ގިނަ ަވުގުތ  -  :މިސާލު  ކަ

އަުޑގަދަ، ޫހުނަގދަ، ކެމިކަލަށް އެކްސްޯޕްޒ . ހޭދަކޮށްެގން ދަތުރު ކުރަްނޖެހުން

  . ވުމުގެ ފުުރޞަތު އޮްނަނ ފަދަ މާހައުެލއްަގއި މަސަްއކަތް ކުރަންޖެހުން 
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 : މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް   - 13

މި ބައިގައި ހިމަާނނީ މަާގމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ައާދކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންެޖހޭ މެޝިނަރީާއިއ 

އަދި ެއ މެޝިންަތއް އޮަޕރޭޓްކުރުމުގައި ާއަދާޔ . އެެހނިެހން އާލާތްތަކުގެ ތަފްސީލެވެ

  . ކަމުގެ ތަްފސީލް ހިަމަނންާވެނއެވެ ހިލާފުކަންތަްއތަކެއް ާވނަަމ އެ
 

 :އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު  - 14

  . މި ބައިގައި ިހމަނާނީ ުމވަްއޒަފުްނނާމެދު އިސްލާހީ ިފަޔވަޅު އެޭޅނެ އުސޫލުތަެކވެ
 

 : ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  - 15

މި ބައިަގިއ ހިަމނާީނ ވަޒީފާދޭ ފަާރތުގެ ނަމާިއ ހަިއސިްއަޔތު، އެޑްެރސް އަިދ ކުރާ 

  . ވެ މަސައްކަތެ
 

 :އިތުރު ބަޔާން  - 16

މި ބައިގައި ހިމަާނނީ މަާގމާބެހޭ ގޮތުްނ ނުވަތަ ަމާގމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމާބެހޭ ގޮުތްނ 

  . ބަޔާންކުެރވިފައިވާ ބައިތަުކަގއި ހިެމނިފަިއނުވާ އިތުރު ކަންތައްތަެކވެ
 

ނޑު - 17  :އިދާރީ އޮނިގަ

މި ބައިގައި ހިމަާނނީ އޮފީހުގެ އިދާރީ އޮިނަގނުޑގަިއ އެ މަގާމެއް ހިމެނިފައިާވތަން ެއެގޭނ 

) މަގާުމގެ މައްަޗށް އަދި ތިރިއަްށ ހުްނނާނެ ަމގާމުތަކާއި ިރޕޯޓިްނގ ލަިއން ެއނޭގގޮަތށް(ގޮތަށް 

  . އޮްނނަ ކުރެުހމެވެ
 

 : މަސައްކަތާ ހަވާލުވި މުވައްޒަފު  - 18

ހަވާުލވި މުވަްއޒަފުގެ ނަން، ަމގާުމ، ސޮއި ައދި މަސައްަކްތ މި ބައިގަިއ މަސައްކަާތ 

  . ހަވާލުކުެރުވުނ ތާރީޚް ލިޔެިވފައި އޮްނަންނވާެނެއވެ
 

 : މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފު  - 19

މި ބައިގަިއ މަސައްކަތް ހަވާލުކުިރ މުވައްޒަުފެގ ނަން، މަގާމު، ސޮިއ އަދި މަސައްކަްތ 

  . އި އޮްނަންނވާެނެއވެހަވާލުކުެރުވުނ ތާރީޚް ލިޔެިވފަ
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  ނަމޫނާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ފޯމެޓް : 1ޖަދުވަލު 

c 
 

)ޮއފީސް/ މިނިސްްޓރީ (  

........................ 

 ވަޒީފާ ަބޔާން

 

  މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  - 1

:ޕާްސޕޯޓް  ަނންބަރު/ އައިޑީކާޑް  : މުަވއްޒަުފގެ ނަން

:ދާިއމީ އެޑްރެސް :މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

:ޤައުމީ ނިސްބަތް :މުަވއްޒަފާ ގުޭޅނެ ނަންބަރު   :ތާީރޚުއުފަްނ  

:ފޯނު ނަންަބރު :އިމަރޖެންސީޮކށް ގުޅާެނ ފަާރުތގެ ނަާމއި އެޑްރެސް 

 

   ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު - 2

: މަޤާމުެގ ަނންބަރު

: މަޤާމުެގ ަނމާިއ ރޭންކް

  :ވަޒީާފގެ ޭބނުން

)ައތޮޅާިއ ރަާށއެކު: (ވަޒީފާ ައދާކުރަްނޖެހޭ އޮފީސް

:ޔުނިޓް :ސެކްޝަން  :ޑިވިަޜން :ޑިޕާރޓްަމންޓް

: ާތރީޚުވަޒިާފގެ އެއްބަްސވުްނ ފެޭށ  

  ދާިއމީ                   ަވގުީތ                     މަްސއޫލިްއަޔތު ައދާކުުރމަށް :            ވަޒީާފގެ ާބވަތް

: މަޤާމު :މުަވއްޒަފު ރިޕޯްޓ ކުރާ ފަާރތުެގ ަނން 

  )އިާދރީ، ޓެކްނިކަލް:(ައދާކުަރންޖެޭހ ަމސައްކަުތގެ ާބވަތްވަޒީާފގަިއ 

  :އާަދއިެގ ަމތިްނ ަމސައްކަތް ުކރަްނެޖހޭ ގަޑި

 

  ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް  - 3

ނަޑއެިޅފައިާވގޮތް   :އުޖޫަރ ކަ

 
ނޑައަާޅ ުމއްަދތު :އުޖޫަރ ިދނުަމށް ކަ ނާޑއި ހިސާބު ކުރެވޭޭނ ގޮތް ެދވޭ  އުޖޫރަ     : ިމްނގަ
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  ޗުއްޓީ  - 4

  :ޗުއްޓީ ދެޭވގޮތް

  

 

  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  - 5

  :މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ބެލޭ އުސޫލު

  

އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިންސައްތަ 

  %)ޕަސަންޓޭޖް (

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ  - 6

ނުޑ މަަސްއކަތް  މަިއގަ
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 ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް - 7

  :ތައުލީީމ ެފންަވރު

  

  

 :މަސައްކަުތެގ ތަުޖރިބާ

  

 

  : މަާގމުެގ މަަސއްަކތަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން ިސފަަތއް 

  

 

 

  އަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް ވަޒީފާ  - 8  )ފްރީކުއެންސީ(މިންވަރު މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ 

  

  

  

  

  

  

  :އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތް 

 މަތީ ފަްނތީެގ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ކުަރންޖެޭހ ުމއާމަާލތް  -

  
 

ޚިދުަމތް ހޯާދ ފަާރތްތަކާިއ ަދށް ަފްނތީެގ ުމވައްޒަުފްނނާ  -

 ކުރަންެޖހޭ މުއާަމލާތް

  : އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް   

 

 

  މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 9

:ސީދާބަލަަހއްޓަްނެޖހޭ ުމަވއްޒަފުްނެގ ޢަދަދު  :ނުސީދާޮކށް ބަަލަހއްޓަްނޖެހޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ަޢދަދު
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  ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން  - 10

  : ބަޖެޓާިއ ފައިާސ ހޯދުުމަގއި ިޒންާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު

 

 

  : އޮފީހަްށ ޭބނުްނާވ އެެހނިެހން އާާލތާއި ވަސީަލތްަތްއ ޯހދުުމގަިއ ޒިްނާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު

  

  

  

 

  )އޮޓޮނޮމީ (މިންވަރު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  - 11

  

 

  އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސިފަތައްމަސްއޫލިއްޔަތު  - 12

  

 

  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް  - 13

  

 

  އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު  - 14

:އިސްލާޙީ ިފަޔވަުޅ އުޭޅެނގޮތް

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  - 15

ަސރވިސް ިދވެިހ ސިވިްލ : ހައިސިްއަޔތު : ނަން

:ކުރާ މަަސއްކަތް
:އެޑްރެސް
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  އިތުރު ބަޔާން - 16

  

 

  )އިދާރީ ޮއނިަގނުޑގަިއ ަމާގމު ިހމެޭނތަްނ ާފހަގަކުުރން(އިދާރީ އޮނިގަނޑު  - 17

  

 

 
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު  - 19

:ތާރީޚު :ސޮއި
: ނަން

:މަާގމު

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން - 19

:ތާރީޚު :ސޮއި 
:ނަން

: މަާގމު
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  1ނަމޫނާ ވަޒީފާ ބަޔާން : 2ޖަދުވަލު 

 c 
 

)ޮއފީސް/ މިނިސްްޓރީ (  

........................ 

 ވަޒީފާ ބަޔާން 

 

  މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  - 1

:ޕާްސޕޯޓް  ަނންބަރު/ އައިޑީކާޑް  :މުަވއްޒަުފގެ ނަން

:ދާިއމީ އެޑްރެސް :މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

:ޤައުމީ ނިސްބަތް :މުަވއްޒަފާ ގުޭޅނެ ނަންބަރު  :ތާީރޚުއުފަްނ    

:ފޯނު ނަންަބރު :އިމަރޖެންސީޮކށް ގުޅާެނ ފަާރުތގެ ނަާމއި އެޑްރެސް 

 

   ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު - 2

:މަޤާމުެގ ަނންބަރު

2އެްސ .އެސިސްެޓންޓް އެޑްިމނިސްްޓރޭޓިްވ އޮފިަސރ، ޖީ: މަޤާމުެގ ަނމާިއ ރޭންކް

   :ވަޒީާފގެ ޭބނުން

 ޮފނުަވްނޖެހޭ އޮފީހަްށ ައްނނަ ހުރިާހ ލިޔެިކއުްނތަކާއި އެެހނިެހްނ ތަކެިތ ބަލަިއގަެނ ެއ ތަކެިތ ަގާވިއދުްނ ަރޖިސްޓްރީުކރުމަާށއި އޮފީުހްނ ބޭރަށް 

އިްލކޮށް ަގާވއިުދން ަފއިލިްނގ ހުރިާހ ލިޔެިކއުްނތަކާއި އެެހނިެހްނތަކެތި ޮފުނވަްނެޖހޭ ފަާރތްތަކަްށ ޮފނުުވމާިއ އޮީފހުަގއި ަފއިލް ކުަރްނޖެހޭ ތަކެިތ ފަ

 . ސސްޓަމް ބެެލެހއްޓުން

މާލެ . ކ )ައތޮޅާިއ ރަާށއެކު: (ވަޒީފާ ައދާކުރަްނޖެހޭ އޮފީސް

:ޔުނިޓް  

 އެޑްމިން 

:ސެކްޝަން

ކޯޕަރޭޓް ސަރިވސަސް

:ޑިވިަޜން

-

:ޑިޕާޓްަމންޓް

-

: ާތރީޚުވަޒިާފގެ އެއްބަްސވުްނ ފެޭށ  

  ދާިއމީ                   ަވގުީތ                     މަްސއޫލިްއަޔތު ައދާކުުރމަށް     :        ވަޒީާފގެ ާބވަތް

ޑިރެކްަޓރ: މަޤާމު  :މުަވއްޒަފު ރިޕޯްޓ ކުރާ ފަާރތުެގ ަނން 

  ިއާދރީ )އިާދރީ، ޓެކްނިކަލް:(ވަޒީާފގަިއ ައދާކުަރންޖެޭހ ަމސައްކަުތގެ ާބވަތް

  އަށް  16:00ން ަހީވރު  8:00ެހނުދުނ  :ގަޑިއާަދއިެގ ަމތިްނ ަމސައްކަތް ުކރަްނެޖހޭ 
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  ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް  - 3

ނަޑއެިޅފައިާވގޮތް   :އުޖޫަރ ކަ

  4000.00: އަސާސީ މުސާރަ -

  1500.00: ސަރވިްސ އެަލަވންސް -

އިތުުރ ގަޑީެގ ފަިއސާާއިއ ވަޒީާފއާ ގުިޅެގްނ ެދވޭ އެެހނިެހން  ސިވިލް ަސރިވްސ ަގވާިއުދގަިއ ަހަމޖެހިފަިއާވ އުސޫުލގެ މަިތން -

                 .ެދވޭެނއެވެ އެލަަވންސްަތއް

ނޑައަާޅ ުމއްަދތު ަމހުްނ ަމހަށް  :އުޖޫަރ ިދނުަމށް ކަ  
ނާޑއި ހިސާބު ކުރެވޭޭނ ގޮތް ެދވޭ  އުޖޫރަ  ިދވެިހ ސިވިްލ ަސރވިްސ ަގވާިއުދެގ : ިމްނގަ

  .ަމތިންަގއިާވ ޮގތުެގ 5ޗެޕްޓަރ

  ޗުއްޓީ  - 4

  :ޗުއްޓީ ދެޭވގޮތް

  .ގަިއާވ ޮގުތގެ މަިތނ17ްވަޒީފާާއއިބެޭހ ާޤނޫާނއި ދިެވހި ިސވިލް ަސރވިްސ ގަާވއިުދެގ ޗެޕްަޓރ 

 

  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  - 5

  :މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ބެލޭ އުސޫލު

  . ގަިއާވ ޮގތުެގ މަިތނ21ްގެ ަގވާިއދުެގ ޗެްޕޓަރ ސިވިލް ަސރިވސް ދިެވހި ިސވިްލ 

އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އިންސައްތަ

  %)ޕަސަންޓޭޖް (

  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  - 6

%25  

  

  

%30  

  

%15  

  

%10  

  

%5  

%10  

  

%5  

ކުރުާމއި ރީރަިޖސްޓްެއންޓްީރ ިސސްޓަމްަގއި  އޮފީހަްށ ބޭުރން ިލބޭ ތަކެިތ ބަލަިއަގނެ އެ ތަކެތި ހުުޅވައި  -1

  . އޮފީުހން ބޭަރށް ޮފނުަވންެޖހޭ ތަކެިތ އެތަެކތި ޮފުނަވންޖެޭހ ފަާރތްތަަކށް ޮފނުުވން

އޮފީހަްށ ައްނނަ ލިޔެކިުއންތަްއ ަފއިލްކުރުާމއި އޮފީުހން ބޭަރށް ިލޔެކިުއންތަްއ ަފއިލްކޮށް ފައިލިްނގ  -2

ދަްނެޖހޭ ިލޔެކިއުްނތަްއ ބޭނުްނވެްއޖެ ސިސްޓަމް ަގވާިއދުްނ ބެލެެހއްޓުާމއި ަފއިލިްނގ ިސސްޓަމުްނ ހޯ 

  . ހާލަތެްއގަިއ ެއ ޭބނުްނވާ ސެްކޝަަނކަށް ޯހދާ ޮފޓޯކޮީޕ ަނގާ ހަވާލުކުުރން

އެކި ސެކްަޝންަތކަށް ފޮުނަވންެޖޭހ މެޯމ ޑަިއރެކްަޓރުެގ އިުރޝާުދެގ މަތިްނ ަތްއޔާރުޮކށް ެއ  -3

  . ގެ އިުރޝަުދގެ މަިތން ުފރުންސެކްޝަންތަާކއި ހަވާލުކުުރން ުފަރންޖެޭހ ޯފމުތަްއ ަޑއިރެކްޓަރު 

އަްނނަ ޯފން ކޯްލތަކަށް ޖަވާުބ ިދުނމާއި ރަަގޅު މައުޫލމާތު ފޯރުކޮްށދެޭވނެ ަފރާތަކަްށ ޯފންކޯލްތަްއ  -4

  . ޕާސްކުރުން

  . ސެކްޝަނަްށ ޭބުނންާވ ތަކެީތެގ ްސޓޮކް ހޯަދއި ބެެލެހއްޓުން -5

ސެކްޝަނަްށ ޭބުނންާވ ލިޔެިކއުްނަތއް ފޮޓޯޮކޕީ ނެުގާމއި، ބަިއންޑް ކުަރންޖެޭހ ިލޔެކިއުްނތައް ަބިއންޑްކުުރމާއި -6

  . ފެކްސް ކުރަްނޖެޭހ ލިޔެކިުއންަތއް ެފކްސް ކުރުާމއި ަބއެއްކަހަަލ ލިޔެިކުއންތަްއ ޯފމެޓްކުުރން

ާފރާާތ ބަްއދަލުކުުރވުުމެގ ިއންތިާޒމް  އޮފީހަްށ ައްނނަ މެހްާމނުްނ ބަލަިއގަެނ ބަްއދަލުކުަރން އަްނނަ -7

 . ހަމަެޖއްސުން

އޮފީުހން ކުިރއަްށގެްނދާ ޚާއްަސ ަމސައްކަތްތަުކގަިއ ބައިެވރުުވމާިއ އޮީފހުެގ މަަސއްކަުތެގ ާދއިާރގެ ތެރެިއން  -8

  .ހަވާލުކުެރވޭ އެެހނިހެްނ ކަްނތަްއަތއް ކުުރން
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 ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް - 7

  :ތައުލީީމ ެފންަވރު

  ) ްނ ފާސްެވފަިއވުން 10ްގރޭޑް (ސާނަީވ ަތއުލީްމ ހާސިލްކޮށްފަިއުވްނ 

  

 :މަސައްކަުތެގ ތަުޖރިބާ

  ހަފްާތގެ އިްނަހއުސް ެޓރެިއނިްނގ 2

 

  : މަާގމުެގ މަަސއްަކތަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން ިސފަަތއް 

  . ފަރުާވތެރިކަާމއި ސާފުތާހިރުަކމާއެުކ ކަންކަންކުަރްނ އެުގމާިއ މީުހްނާނއި ުމއާމަާލތުކުުރމުަގއި ަރހްަމތްެތރިކަމުެގ ސިފަުހުރން

 

 

  އަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް ވަޒީފާ  - 8  )ފްރީކުއެންސީ(މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު 

  

  

  ކޮންމެ ުދވަހަކު 

  

  

  

  ކޮންމެ ުދވަހަކު 

  :އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތް 

 މަތީ ފަްނތީެގ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ކުަރންޖެޭހ ުމއާމަާލތް  -

  ސެކްޝަުނގެ ވެިރޔާ 
 

ޚިދުަމތް ހޯާދ ފަާރތްތަކާިއ ަދށް ަފްނތީެގ ުމވައްޒަުފްނނާ  -

 ކުރަންެޖހޭ މުއާަމލާތް

  އެކުގަިއ ަމސައްަކތްކުރާ އެެހން ުމަވއްޒަފުން 

  

  މަުދ ަމދުން 

  : އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް 

  އެހެިނހެްނ އޮީފްސތަކުގެ ރިެސޕްަޝނިސްޓުްނނާިއ ެއފަދަ މުަވއްޒަުފން 

 

  މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 9

އޮފީްސ ( 1: ނުސީދާޮކށް ބަަލަހއްޓަްނޖެހޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ަޢދަދު

  )އެސިސްޓެްނޓް

0: ސީދާބަލަަހއްޓަްނެޖހޭ ުމަވއްޒަފުްނެގ ޢަދަދު
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  ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން  - 10

  : ބަޖެޓާިއ ފައިާސ ހޯދުުމަގއި ިޒންާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު

ނެތް 

 

  : އޮފީހަްށ ޭބނުްނާވ އެެހނިެހން އާާލތާއި ވަސީަލތްަތްއ ޯހދުުމގަިއ ޒިްނާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު

  ނެތް 

  

 

  )އޮޓޮނޮމީ (މިންވަރު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  - 11

  ގަާވއިުދތަކާިއ ުއސޫލުތަކާއި އެްއޮގތަށް ހަވާލުުކރެޭވ މަސައްކަްތ ުސަޕވައިަޒރުެގ ިއުރޝާުދގެ މަިތންުކރުން 

 

  އާދަޔާ ހިލާފު ސިފަތައްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ  - 12

  އާަދޔާ ހިލާފު ިސފައެްއ ެނތް 

 

  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް  - 13

  ކޮމްޕިއުަޓރ، ފޮޯޓކޮޕީ ެމޝީން، ަބއިންޑަރ، ފެކްްސ މެިޝްނ ފަަދ ާއލާތްތައް 

 

  އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު  - 14

:އިސްލާޙީ ިފަޔވަުޅ އުޭޅެނގޮތް

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާދޭ  - 15

ިދވެިހ ސިވިްލ ަސރވިސް : ހައިސިްއަޔތު : ނަން

:ކުރާ މަަސއްކަތް
:އެޑްރެސް
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  އިތުރު ބަޔާން - 16

  

 

  )އިދާރީ ޮއނިަގނުޑގަިއ ަމާގމު ިހމެޭނތަްނ ާފހަގަކުުރން(އިދާރީ އޮނިގަނޑު  - 17

Corporate Services Section 
 

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު  - 18

:ތާރީޚު :ސޮއި
: ނަން

:މަާގމު

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން - 19

:ތާރީޚު :ސޮއި 
:ނަން

: މަާގމު

 
   

Director

Admin  Finance

A. Admin Officer x 2 
 Office Assistant 

Office Cleaner x2 

Senior Accounts Officer 

Accounts Officer
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  2ނަމޫނާ ވަޒީފާ ބަޔާން  3ޖަދުވަލު 

c 
 

)ޮއފީސް/ މިނިސްްޓރީ (  

........................ 

 ވަޒީފާ ބަޔާން
 

  މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  - 1

:ޕާްސޕޯޓް  ަނންބަރު/ އައިޑީކާޑް  : މުަވއްޒަުފގެ ނަން

:ދާިއމީ އެޑްރެސް :މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް

:ޤައުމީ ނިސްބަތް :މުަވއްޒަފާ ގުޭޅނެ ނަންބަރު   :ތާީރޚުއުފަްނ  

:ފޯނު ނަންަބރު :އިމަރޖެންސީޮކށް ގުޅާެނ ފަާރުތގެ ނަާމއި އެޑްރެސް 

 

   ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު - 2

: މަޤާމުެގ ަނންބަރު

5އެްކސް .ޗީްފ ެއްގޒެކެޓިވް، އީ: މަޤާމުެގ ަނމާިއ ރޭންކް

   :ވަޒީާފގެ ޭބނުން

ސީލަްތަތއް އޮފީުހގެ އެްނމެ ިއސްވެިރޔާެގ ަހިއސިއްަޔތުްނ އޮީފސް ިހންުގމާިއ ޮއފީހުހެ ހުރިާހ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ޮއީފހުެގ ބަޖެާޓއި އެެހނިހެްނ ވަ

ާޒމެއް ހަަމޖައްާސ ބެލެހެއްޓުާމއި އޮީފހުން ރަްއޔިުތންަނށް ދޭްނޖެހޭ ޚިުދަމތްތަްއ ަރއްިޔތުްނގެ ޭބނުްނތަކާ ެއއްޮގތަްށ ިދނުުމގެ އެްނމެހާ އިްނތި

.ބެލެހެއްުޓްނ
މާލެ . ކ )ައތޮޅާިއ ރަާށއެކު: (ވަޒީފާ ައދާކުރަްނޖެހޭ އޮފީސް

:ޔުނިޓް  

 

:ސެކްޝަން :ޑިވިަޜން

-

:ޑިޕާޓްަމންޓް

-

: ާތރީޚުވަޒިާފގެ އެއްބަްސވުްނ ފެޭށ  

  މަްސއޫލިްއަޔތު ައދާކުުރމަށް           ދާިއމީ                   ަވގުީތ           :            ވަޒީާފގެ ާބވަތް

ޕާަމނަންްޓ ސެކްރެޓަރީ : މަޤާމު  :މުަވއްޒަފު ރިޕޯްޓ ކުރާ ފަާރތުެގ ަނން 

  ިއާދރީ )އިާދރީ، ޓެކްނިކަލް:(ވަޒީާފގަިއ ައދާކުަރންޖެޭހ ަމސައްކަުތގެ ާބވަތް

  އަށް  16:00ން ަހީވރު  8:00ެހނުދުނ  :އާަދއިެގ ަމތިްނ ަމސައްކަތް ުކރަްނެޖހޭ ގަޑި
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  ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް  - 3

ނަޑއެިޅފައިާވގޮތް   :އުޖޫަރ ކަ

  14090.00: އަސާސީ މުސާރަ -

  2000.00: ސަރވިްސ އެަލަވންސް -

އިތުުރ ގަޑީެގ ފަިއސާާއިއ ވަޒީާފއާ ގުިޅެގްނ ެދވޭ އެެހނިެހން  ސިވިލް ަސރިވްސ ަގވާިއުދގަިއ ަހަމޖެހިފަިއާވ އުސޫުލގެ މަިތން -

               .ެދވޭެނއެވެ އެލަަވންސްަތއް

ނޑައަާޅ ުމއްަދތު ަމހުްނ ަމހަށް  :އުޖޫަރ ިދނުަމށް ކަ  
ނާޑއި ހިސާބު ކުރެވޭޭނ ގޮތް ެދވޭ  އުޖޫރަ  ިދވެިހ ސިވިްލ ަސރވިްސ ަގވާިއުދެގ : ިމްނގަ

  .ަމތިންަގއިާވ ޮގތުެގ  5ޗެޕްޓަރ 

 
 

  ޗުއްޓީ  - 4

  :ޗުއްޓީ ދެޭވގޮތް

  .ގަިއާވ ޮގުތގެ މަިތނ17ްވަޒީފާާއއިބެޭހ ާޤނޫާނއި ދިެވހި ިސވިލް ަސރވިްސ ގަާވއިުދެގ ޗެޕްަޓރ 

 
 

  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  - 5

  :މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ބެލޭ އުސޫލު

  . ަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތން 21ގެ ަގވާިއދުެގ ޗެްޕޓަރ ސިވިލް ަސރިވސް ދިެވހި ިސވިްލ 
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އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  

%)ޕަސަންޓޭޖް (އިންސައްތަ 

  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  - 6

%40  

  

  

  

  

  

  

  

%30  

  

  

  

  

  

%30  

  

  

ނުޑ މަަސްއކަތްތައް    މަިއގަ

އޮފީުހގެ އެްނމެ ިއސްވެިރޔާެގ ަހިއސިއްަޔތުްނ އޮީފުހގެ އެްނމެާހ ކަްނކަމާގުޭޅ ޮގތުްނ ިދރާސާ ކޮްށ ަޕރަމނަންްޓ 

  . ސެކްރެޓަރީައށާިއ މިނިސްަޓރަްށ އަުރވަްނޖެޭހ ލަފާ ެއރުުވން

ފީޒްކުުރުމގެ ަކންތަްއތަްއ ރެގިުއލޭޓްރީ ބޯްޑގެ އެްނމެާހ ިއާދރީ ކަންަކން ބެެލހެއްޓުާމއި ބޯުޑން ނިްނމާ ނިްނމުްނަތއް ަތން

  . ބެލެހެއްުޓން

އޮފީުހގެ މެންޑޭާޓއި ސަރުާކރުެގ ސިޔާސަުތތަކަްށ ރިއާަޔތްކޮްށ އޮީފުހގެ ސްްޓރެޓެޖިްކ އެކްޝަްނ ްޕލޭާނއި އޮފީުހން 

  . ހިްނގުމަްށ ާރާވ ްޕރޮޖެކްޓަަތއް އެކުލަވާލުން

ދިުނަމށް އެަކށައަަޅންެޖޭހ ޕްޮރސީޖަރތަކާިއ އޮފީުހން އިންަޓރނަލް ޕްރޮީސޖަރަތކާއި ަރއްިޔތުްނަނއް ިޚދުަމތް 

  . ގަާވއިުދތަްއ އެކުަލވާލުން

  މުަވއްޒަފުްނެގ ކަންތަްއތަްއ ބެލެެހްއޓުން 

އޮފީުހގެ މުަވއްޒަުފންަނށް ދިެވހި ިސވިލް ަސރވިްސެގ ަގވާިއދުތަާކއި ައމަލު ކުަރންެޖހޭ އެހެިނހެްނ ގަާވިއދުތަކާިއ 

އުސޫލުަތއް އަްނަގއިީދ ެއ ަގާވއިުދަތކާއި ިސވިލް ަސރވިްސގެ ކޯްޑ ޮއފް ކޮންޑަކްޓާެއްއގޮަތށް ުމަވއްޒަުފންެގ މަަސއްކަްތ 

  . ކަތް ަގާވއިުދން ސުޕަަވއިްޒ ކުރުން ބައްޓަންކޮްށ ުމަވއްޒަފުްނެގ މަަސއް 

އޮފީުހގެ މަސައްަކތަށް ޭބނުްނާވ ުމވައްޒަުފްނ ޯހދާ ަތމްރީންުކރުމާިއ ުމވައްޒަުފްނ ރިޓެިއން ކުުރމުެގ ކަްނތައްަތއް ހިްނގާ 

  . ބެލެހެއްުޓން

  މަސައްކަަތށް ޭބުނންާވ ަވސީލަތްަތްއ ޯހދުން 

ަވސީލަތެްއ ޯހދުާމިއ އެތަެކތި ބެެލހެްއޓުމުެގ ެއންެމހާ މަސައްކަްތ  އޮފީުހގެ މަސައްަކތް ިހްނގުމަްށ ޭބނުްނވާ ހުރިހާ 

  . ހިްނގާ ބެެލހެއްުޓން

 

 ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް - 7

  :ތައުލީީމ ެފންަވރު

  މެނޭްޖަމންޓް ދާިއރާއިްނ މާްސޓަރސް ޑިްގރީ ާހިސލްކޮށްފަިއވުްނ 

 :މަސައްކަުތެގ ތަުޖރިބާ

 . އަހަުރ ދުަވހުެގ ެމނޭްޖމަންްޓ ތަުޖރިބާ އޮުތން 4ީމގެ ތެޭރަގއި ، އަހަުރ ދުަވހުެގ މަަސއްކަތު ތަުޖރިބާ 5

  : މަާގމުެގ މަަސއްަކތަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން ިސފަަތއް 

ރިޝޕް ތެުދވެރިކަާމއި، ަރނގަަޅށް މުާއމަާލތް ކުުރމުެގ ުހަނރާއި ީޓމެްއ ގޮަވިއގެްނ މަަސއްކަތްުކރުމުެގ ުހނަާރއި އެކަށީެގްނވާ ަރނގަޅު ލީޑަ 

  .  ވިްސނުްނތޫނުަކމާއި ޕްެރޝަރގަިއ މަަސއްކަތް ުކުރމުެގ ުހނަރު ހުުރން. ްއ ހުުރން ސްޓައިލެ
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  އަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް ވަޒީފާ  - 8  )ފްރީކުއެންސީ(މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު 

  

  

  ކޮންމެ ުދވަހަކު 

  ހަފްތާއަުކ ެއއްފަަހރު

  

  

  

  ކޮންމެ ުދވަހަކު 

  މަހަކު އެއްަފހަރު 

  :އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތް 

 މަތީ ފަްނތީެގ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ކުަރންޖެޭހ ުމއާމަާލތް  -

  ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ 

  މިނިސްަޓރ
 

ޚިދުަމތް ހޯާދ ފަާރތްތަކާިއ ަދށް ަފްނތީެގ ުމވައްޒަުފްނނާ  -

 ކުރަންެޖހޭ މުއާަމލާތް

  ސެކްޝަންތަުކގެ ވެިރންނާ 

  އޮފީުހގެ އެެހން ުމވައްޒަުފން 

  

  މަުދ ަމދުން 

  : އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ައިދ ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝުނގެ ިއސް 

  ވެިރންާނއި ޓެްކިނކަލް ުމވައްޒަުފްނނާ 

 

 

  މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން  - 9

3: ސީދާބަލަަހއްޓަްނެޖހޭ ުމަވއްޒަފުްނެގ ޢަދަދު   28: ނުސީދާޮކށް ބަަލަހއްޓަްނޖެހޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ަޢދަދު

 
 

  ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން  - 10

  : ބަޖެޓާިއ ފައިާސ ހޯދުުމަގއި ިޒންާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު

  .ަމޝްރޫުއތަކަށް ބޭުނންާވ ބަޖެާޓއި ަފިއސާ ޯހދުުމގެ އެްނމެހާ ަކންަތއްަތއް އިސްެވ ކުުރންއަހަީރ ބަޖެްޓ ަތްއޔާރުކުުރމާިއ ހިްނގަްނ ބޭުންނވާ 

 

  : އޮފީހަްށ ޭބނުްނާވ އެެހނިެހން އާާލތާއި ވަސީަލތްަތްއ ޯހދުުމގަިއ ޒިްނާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު

  .ސީަލތްތަްއ ޯހދުުމެގ ެއންމެާހ ކަްނތަްއަތއް އިސްެވ ކުުރން އާާލތްަތއް، މުަވއްޒަފުްނ ައިދ އެހެިނހެްނ ވަ/އޮފީުހގެ މަސައްަކތަށް ޭބނުްނާވ ާސމާނު

  

 

  )އޮޓޮނޮމީ (މިންވަރު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  - 11

ްނބޭނުްނވާ އޮފީުހގެ މެންޑޭާޓއި ސަރުާކރުެގ ސިޔާސަާތއި އެްއގޮްތވާޮގުތގެ މަިތން މިނިސްަޓރ ައދި ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީެގ ލަާފފުޅާއެކު، ިހްނގަ

  . ރިަހމަ މިިނަވންކަންމަޝްޫރއުަތއް ަކނޑައެުޅމާިއ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ެއެހނިހެްނ ުހރިާހ ަވސީލަތެްއ ަގވާިއުދތަކާއި އުސޫލުތަުކގެ މަިތން ހޯުދމުެގ ފު

 

  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސިފަތައް - 12

  އާަދޔާ ހިލާފު ިސފައެްއ ެނތް 
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  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް  - 13

  ޕްިރންޓަރ، ޕްޮރޖެކްަޓރކޮމްޕިއުަޓރ، 

 

  އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު  - 14

:އިސްލާޙީ ިފަޔވަުޅ އުޭޅެނގޮތް

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  - 15

ިދވެިހ ސިވިްލ ަސރވިސް : ހައިސިްއަޔތު : ނަން

:ކުރާ މަަސއްކަތް
:އެޑްރެސް

 

  އިތުރު ބަޔާން - 16

  

 

  )އިދާރީ ޮއނިަގނުޑގަިއ ަމާގމު ިހމެޭނތަްނ ާފހަގަކުުރން(އިދާރީ އޮނިގަނޑު  - 17

…………….. Authority 
 

 

 

 

 

 

CE

Division Head 1  Division Head 2

28 Staff 

Division Head 3
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 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު  - 18

:ތާރީޚު :ސޮއި
: ނަން

:މަާގމު

 
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން - 19

:ތާރީޚު :ސޮއި 
:ނަން

: މަާގމު

 






