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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް  މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

ކާ އިދާރީ ނުވަތަ ވަކި ފަންުނތަ އޮފީހުގެ ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާއޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ސީނިއަރ )
 (ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

  (     ) 
 

 
 ލޫމާތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢު މަސައްކަުތގެ: 1ސެކްޝަން 

 ސެކްޝަން /* މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ންނެވެ.ޓުޔުނި

 ސީލް އެކުލެވޭނެއެވެ.(ނެޮގތުގެ ތަފްފުރާ ކޮށްފުރިހަމައިގައި މިބަ 9.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

      :ރ.ކ. ނަންބަރު      ނަން: 

      :ދާއިމީ އެޑްރެސް      މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަ

       ލުވި ތާރީޚް: މަށް ބަދަޤާމަ

       : ސެކްޝަން/ޔުނިޓް/ޑިޕާޓްމަންޓްޑިވިޝަން/

      : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

       މުއްދަތު: ބަލާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

       ފާސް: ތަުޢލީމީ އެންމެ މަތީ ލިބިފައިވާ
 
 
 
 
 
 
 

 

2ޕީ.އޭ. ފޯމް   

DRAFT 
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ނޑު މަަސއްކަތްތަާކިއ އެޤާ މަ )ހ(: 2ސެކްޝަން    މަސައްކަތްަތއް ނިންމުމަށް ރޭވިފަިއވާ ގޮތް މުގެ މަިއގަ
ނޑު  މަސައްކަތުގެ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ންނަމަ ނުވަތަ ނުކުރަން ބޭ ޗް ޓޭއެފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. )އިތުރު ގަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.( ނަމަ ބޭނުން ން ކުރަ  ޗްޓޭއެވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތު ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ގަޑެއް 
 ބައްލަވާ. ހ( ، 2ސެކްޝަން ) 9.2 ސެކްޝަން ގެއަތްމަތީފޮތު  ފުރިހަމަކުރުމުގައި މިބައި ** 

ނޑު މުގެޤާމަ  އަދި  (،ވަގުތު ޚަރަދު، ، މިންވަރު، ފެންވަރު)  ގޮތް ވާއި ރޭވިފަ ޓާގެޓް ށްޓަކައިކުރުމަ އްކަތްތައްއެމަސަ މަސައްކަތްތަކާއި މައިގަ

 ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ ، ކަންތައް 5 ޑުނމައިގަ

      . މަސައްކަތް : 1

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 2

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 3

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 4

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 5

 ޓާގެޓް:

 
 



 3 

 ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުފެށޭ އިރުއެވެ.މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

       ސޮއި:

      ތާރީޚް: 

       ނަން:

      : މަޤާމު

       :ސޮއި

      ތާރީޚް:

 

ހިނގާ  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މުަވްއޒަފާ ޙަވާލުުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް (ށ) 2ސެކްޝަން 
     ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން

ގެ ހަމަކުރުމުގައި އަތްމަތީފޮތުމިބައި ފުރި * އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަބައި ފުރިހަމި
   ބައްލަވާ. އަށްށ( ، 2)ސެކްޝަން  9.3ސެކްޝަން 

ނޑު މަސައްކަތް  އުނި އިތުރު( ޒީފާބަޔާނަށް އައިއައި ބަދަލު )ުނވަތަ ވަ ތަކަށްމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަ

      

 

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

       ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

       ނަން:

       މަޤާމު:

       ސޮއި :

      ތާރީޚް: 
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ނޑެވެ. 7އަދި  6، 3،4،5ސެކްޝަން   އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ
 ތްމަތީ ފޮތުގެ:ލުދެވިފައި ވާނީ އަޞީ ތަފް

 ބަލާ  9.4ސެކްޝަން ން، އަތްމަތީ ފޮތުގެ އެޅުކަނޑަ ޑުނވާގޮތުގެ މިންގައިފަށް މަސައްކަތް ފުރިމަކޮ :3ސެކްޝަން ފޯމުގެ 
    ބަލާ 5.5ތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން އަތްމަ ،ލޫމާތާއި ހުނަރުޢުމަސައްކަތުގެ މަ :4ސެކްޝަން ފޯމުގެ 
   ބަލާ 9.6 ސެކްޝަންއް، އަތްމަތީ ފޮތުގެ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަ :5ސެކްޝަން ފޯމުގެ 
ނޑު، ކަތުގެ މަސައް :6ސެކްޝަން ފޯމުގެ   ބަލާ 9.7ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮތުގެ  އަޚްލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަ
 ބަލާ  9.8ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮތުގެ  ހާޟިރީ، :7ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

 
އަތްމަތީފޮތުގެ  ލޫމާތުޢުއިތުރުމަންޖެހޭ ލަބަ ށްޓަކައި. ރޭޓްކުރުމަމިންގަނޑެވެބޭނުން ކުރެވޭނެ  ބެލުމަށް މަސައްކަތުގެފެންވަރު ތިރީގައި މިވަނީ 

 ލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ޞީ ތަފް އްގައި އެސެކްޝަނެ

 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

 މަސައްކަތުެގ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި ަޙާވލުކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްަތއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް  :3ސެކްޝަން 
 އެވެ.  65% މާކްސްއަކީ ލިބޭ ބަޔަށްމިމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.  އި ސުޕަވައިޒަރުފާ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ކުރާ މިންވަރު  ހ. މަސައްކަތް 
ނޑަެއޅިަފއިވާ ަމަސއްކަތަށް ބަލައި ަމސައްކަތް ނިްނމާ މިްނވަރު   މަަސއްކަތުގެެފންަވރުބެލޭ ުމއްަދތުަގއި ކަ

 

 ށ. މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު 
 އަދި ސާފުތާހިރުަކން. ،ަރނަގޅުކަން  ފަުރވާތެރިަކމާއި ،ަސއްކަތުގެ ުފރިހަމަކަން މަ
 

 

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

 

  ޖުމްލަ 

 

 

 ނަރު ލޫމާތާއި ހު: މަސައްކަުތގެ މަޢ4ުސެކްޝަން 
  އެވެ. 11ލިބޭ މާކްސް އަކީ %މިބަޔަށް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ކުރާ މިންވަރު  އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް  ،ހ. ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު 
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 ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން . ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ށ  

ނޑަައޅަިއ ނިްނމަންެޖހޭ ަވގުތުެގ ތެޭރގަިއ ނިްނމުުމގެ ހުަނރު ލިބިަފިއާވ  ،އޮފީހުެގ ަމޤްަސދުތަްއ ހާސިުލާވގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކަ
 މިންަވރު.

 

 ންކުރުން މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭނު . ނ
 މަޢުލޫާމތުގެ ޭބނުންކުރާ މިންަވރު. ލުކުުރމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ ޞިދުަތއް ހާޞައޮފީހުގެ މަޤް 

 

 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު . ރ  
 މަސައްކަތުގެ ާމޙައުުލގައި ނަީތާޖ ހާޞިލްކުރުމަށް ޭބނުްނވާ މުޢާމަލާތު ުކރުުމގެ ހުނަރު ލިބިަފިއވާ މިްނވަރު     

 

 

 . މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ބ  
 ިބލުކަން.ބޭނުންުކރުުމގެ ޤާ މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް 

 

 

 އުފެއްދުންތެރިކަން ޅ.    
        މަަސއްަކތަށް ފައިދާ  ،ރި ޚިޔާާލއި ގޮތްަތއް އުެފއްދުްނތެ ،އެަކަމށް އެކަށީގެްނވާ ފިޔަަވޅު ެއޅުާމއި  ،ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިސްުނާމއި
 ހުރި ގޮެތއްަގއި ޭބނުންކުުރން.

 

  ކުރުމުގެ ހުނަރު . ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުަތށް ރާަވއި ފުރިަހަމ ކުރާ މަަސއްކަތްަތއް އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް ޙާޞިލްުކރުުމަގާއއި ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ  ކަ
 ންަވރު މި

 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ޤާ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ އ
 ބިލުކަން.ޤާ  ލާ ަޙއްލުުކރުުމގެކުިރމަތި އިިދމާވާ ަދތިަތކާއި އެކަންަތއްތަކާމަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި 

 

  ޖުމްލަ 

 
 

 މުވައްޒަުފަގއި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : 5ސެކްޝަން 
 .އެވެ 11% ލިބޭ މާކްސްއަކީ މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާރުބެލޭ މުވައްޒަމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަ* 

 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ހ. އިސްނެގުން 
ނޑުަދނޑިަތއް ހާޞިލްކުުރމަށްޓަކައި އިސްަނަގއިެގން މަަސއްކަތް ކުރުާމއި ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ ަމސައްކަްތތަކާއި  އެހެްނ ، އޮފީުހގެ ލަ

ައދި ެއކުގައި މަަސއްކަތް ކުރާ ުމވަްއޒަފުން ައދި އަިމއްަލ  ުކރާ މިްނަވރުމުަވއްޒަފުްނނަށް  އެހީެތރިެވދިުނމުަގއި އިްސދަުއރެއް އަދާ
 ކުރިެއރުމަށް ވިސްުނމާއި ބިނާކުަރނިވި ފާޑުކިއުމަށް މަުރޙަބާ ކިޔާ މިްނވަރު 

 

 

 ރިޓީ(ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން )އިންޓެގް ށ. 
 ހުރުާމއި ަމސައްކަތް ކުރުުމގައި ިއޚްލާޞްެތިރވާ މިްނވަރު  ތަެކއްފައިުތބާރު ހިފޭަފދަ ެތދުެވރި ސި ހެންމީުހންނަށްއެ 

 

 ނ. ހަމަހަމަކަން 
 ވުން އިްނސާުފވެރި ުރާމއި، މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކު ަމާޤމުގެހަމަހަމަ ުއޞޫލެްއގެ މަތިން  
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 މިންވަރު . މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ރ
 މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސްޢޫިލއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.

 

 )އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން( . ސެލްފް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބ
ށް ދެެނގަތުމަ ޓަަކއިށްެއރުމަުކރި ގެަވޒީފާަތމްރީން ޯހދުާމއި ހުަނރު އިުތރުކުުރމަށް ަމަސއްކަްތ ކުރުާމއި  ޓަކައިށްމަކުިރއެރު  އަިމއްލަ

 ލޫމާތު ޯހދާ ބަލާ ކިޔާ މިްނވަރު ޢުމު މައް މުހި

 

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

 

 އިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު ގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފަ މަސައްކަތު ކ.  
ައދި ޚިުދމަތް  ިމންަވރު ބިލުކަާމިއ ވިސްނުންެތރިކަން ހުރިޤާ ަޙއުލަކަށް ހެދުުމގެ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލަކީ އެކުެވރި ހަަމޖެހޭ މާ

 ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަާކއި ޚިުދމަތް ދޭ ފަާރތްތަކާއި ުގޅުން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު. 
 

 

  ޖުމްލަ 

 

 
 އަޚުލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންަގނޑު ެގ މަސައްކަތު: 6ން ސެކްޝަ

 .އެވެ 11% ލިބޭ މާކްސްއަކީ މިބަޔަށް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ހިތާ މިންވަރު ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހ. 
 ުދތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ޢިވާޤަ ްނމު ޢާމަަސއްކަތް ކުރުުމަގއާއި 

 

 

 ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް . ށ
ނޑަށް ތަބާހެދުން ެއޅުުމގެ ަޤވާިޢދުަގިއވާ މި  ވާ މިްނވަރު ްނގަ

 

  ޖުމްލަ 

 

 
ނޑު   :7 ސެކްޝަން  ހާޟިރީ އަށް މާކްސް ދޭނެ މިންގަ

 5% ލިބޭ މާކްސްއަކީ މިބަޔަށް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ *
 .އެވެ

ނޑުތައް   މާކްސް  މިންގަ

 ހާޟިރީ . ހ

 ހާޟިީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަްށ ފަރުވާތެރިަކން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު 

 

 

  ޖުމްލަ 
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 ލިބުުނ ޖުމްލަ މާކްސް  ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން :8 ޝަންސެކް

)މިބައި ފުރިހަމަ  .އި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެނީ އެސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު މާކްސްއެވެ. މިބަހާބައިގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަ* މި
 . ބަލާ( 5.5ޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން ކުރުމަށް

 

 ކްޝަންތައް މާކްސް ލިބޭ ސެ 
 ގިންތި  އޮފިސަރުންގެ ސަޕޯޓް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ   

  3ސެކްޝަން 

  

 

  
 

65×  

  30 

 4ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  80 

 5ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  70 

 6ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  20 

 7ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  10 

 ލަ މާކްސްގެ ޖުމް  ލިބުނު 
  

 

 
 

  ލީމާއި ތަމްރީންވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢު: 9ސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސް ވުމުގެ ޢާ* އަދި މިސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީމުވައްޒަފާ މު މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.

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

 ސަބަބު  ތަމްރީން
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 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު -)ހ(  11ސެކްޝަން 
 (އްަލވާބަ 9.11 ސެކްޝަން އަްތމަތީފޮތުގެ ކުރިން ފުރުމުގެ މިސެކްޝަން)

 .ގޮތް ދެކޭހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި 

 .ޔާލުޚިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ށ. 

 

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

       ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

      ނަން:

      މަޤާމް:

       ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

 

ލު ޔާޚިޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ށ( ) 11ސެކްޝަން   
 (އްލަވާބަ 9.12 ސެކްޝަން ފޮތުގެ އަތްމަތީ ކުރިން ފުރުމުގެ މިސެކްޝަން) .މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ

ނޑު    ކުރެވިދާނެއެވެ.( ޗްޓޭއެ )އިތުރު ގަ
 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެބެލޭމީހާގެ  ވަރުމަސައްކަތުގެ ފެން ،ބެހޭޮގތުން ރު ބަލާފޯމާވައްކަތުގެ ފެންހ. މުވައްޒަފު މަސަ

 ހޯދާެހކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ސާބިތުވާ ގޮތްތަކުން ބެލޭނެ އެނޫންވެސްހެކިތަކުގެމަތިންނާއި  ވާފޯމުގައި ،ގައިވަޒަންކުރުމު
 ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

      

      ނަން:

      ސޮއި:

      ރ.ކ. ނަންބަރު: 
 

      :/ސެކްޝަންދި ޑިޕާޓްމަންޓްޤާމު އަމަ

 


