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 ތަޢާރަފް

ފަރާތްތަކަފް އަމާޒުކޮފް އެފަރާތްތައް ވަޒީފާއަފާއި މި ލުއިފޮތަކީ އަލަފް ވަޒީފާއަފް ވަދްދަ 

ސަރވިސް  އްސަސާގެ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަފް އަދި ހަމައެހެދްމެ ސިވިލްވަވަޒީފާއަދާކުރާ މު

ކުރިއަފް ގެދްދާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ފިޔަވައްސަކަފް ބަހާލައިގެދްޤަވައިދަފް އަހުލުވެރިކުރުމަފްޓަކާ ތިދް 

ވިފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި މައްޗަފް އެކުލަވާލެ

އުޅޭއުޅުމުގައި ތަބައުވާދްޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރަދްޖެހޭ ޤަވައިދުތައް އެދގިގެދްދާދެއެވެ. އަދި 

ރާތަކާއި އްސަސާގެ މައިގަދޑު އިދާވައޭގެ އިތުރުދް މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މު

ކުރަމުދް ގެދްދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޞައްވުރެއް ލިބިކ މުވައްޒަފު އަދާކުރަދްޖެހޭ ވަޒީފާގެ 

ޒިދްމާތަކަފާއި މަސައްކަތްކުރަދްޖެހޭ މާޙައުލަފް އަހުލުވެރިވުމަފް އެކަފީގެދްވާ ފުރުޞަތެއް 

 ލިބިދެވޭދެއެވެ. 
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 މަޤްޞަދު

  ިއަލަފް ވަޒީފާއަފް ވަދްދަ މުވައްޒަފުދް އެމުވައްޒަފު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުތަކާއ

 އުޞޫލުތަކަފް އަދި މައިގަދޑު މަސައްކަތްތަކާއި މާޙައުލަފް އަހުލުވެރިކޮފްދިދުދް.

 ުއްސަސާގައި މަސައްކަތްކުރުމަފް ވައަލަފް ވަޒީފާއަފް ވަދްދަ މުވައްޒަފުދް މ

 ޝައުގުވެރިކުރުވުދް.

 ުއްސަސާއަފް މުވައްޒަފު ތަޢާރަފް ކޮފްދިދުމުގައި މަސައްކަތްތައް ވަވަޒީފާ އަދާކުރާ މ

 އޮމާދްކަމާ ޔަޤީދްކަމާއިއެކު ފަފައިގެދް ކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފް މަގުފަހިކޮފްދިދުދް.
 

 

 ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަފް ގެދްދާދެގޮތް
 

ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ޓްރެއިދިދްގް އިދްސްޓިޓިއުޓުދް  ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަފް ގެދްދާދީ ސިވިލް

މުރުޝިދުދް ދެތް ހާލަތެއްގައި  ތަމްރީދް ކުރައްވާފައިވާ މެދްޓޯއިދް )މުރުޝިދުދް( ގެ އެހީގައެވެ.

ކްޝަދްގެ އިސްވެރިޔާ ކަދޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަފް މުރުޝިދެއް ހަމަޖެހެދްދެދްކ ހިއުމަދް ރިސޯސް ސެ

ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފް ވަގުތީގޮތުދް ހަވާލުކުރެވިދާދެއެވެ. 

ޗެކްލިސްޓްތަކާއި އަދި  ފާހަގަލެވިފައިވާދިމުމުދް ގެ ފިޔަވަހިތައް ފުރިހަމަކޮފް ޕްރޮގްރާމް  ކުރުވުމުގެ

ސިވިލް ސަރވިސް  ރާމް ފުރިހަމަކުރިކަމަފް އޮފީހުދް ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީޕްރޮގްމުވައްޒަފަފް 

ކޮމިޝަދްގެ މުވައްޒަފުދްގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމުދް އަޕްޑޭޓްކޮފް ރައްކާކުރުމަފްޓަކައި އެ 

ގައި އޮފީހަކުދް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދަފް ފޮދުވަދްވާދެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުގެ ޕާސަދަލް ފައިލް

ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ  އެލިޔުދްތަކުގެ އަޞްލު އެ އޮފީހަކުދް ރައްކާކުރަދްވާދެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދު އެދްމެ ފުރިހަމައަފް ހާސިލް ކުރުމަފްޓަކައި ކޮދްމެ އިދާރާއަކުދްވެސް ދާއިރާގެ 

ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްއެއް  މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީހުގެ މައިގަދޑު މަސައްކަތްތައް ހިމެދޭގޮތަފް

ތައްޔާރުކޮފްފައި އޮދްދަދްވާދެއެވެ. މި ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ޕަވަރޕޮއިދްޓް ގައި ތައްޔާރުކޮފް 

ކޮމްޕިއުޓަރުދް ބަލާލެވޭދެފަދަ ގޮތަކަފް ތައްޔާރުކުރެވިދާދެއެވެ. ދުވަތަ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ވެސް 
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މަދާދެ މައިގަޑު މަޢުލޫމާތުތައް މި ފޮތުގެ ތައްޔާރުކޮފްފައި ބޭއްވިދާދެއެވެ. މި ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްގައި ހި

 ގައި ހިމެދިފައިވާދެއެވެ. 3ޖަދުވަލް 

 ވަދަ ފިޔަވަހި ފުރިހަމަ ކުރާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ.  3ސަޕޯޓް ސްޓާފުދް މި ޕްރޮގްރާމް ގެ  

 ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި .1
 

 މަރުޙަބާ ކިޔުދް  1.1

އަދި އޮފީހުގެ  ޔާމަރުހަބާކިއޮފީހުގެ ހިއުމަދް ރިސޯސް ސެކްޝަދުގެ އިސްވެރިޔާ މުވައްޒަފަފް 

އެއާއިއެކު މުވައްޒަފާ ހަވާލުވެ އޭދާ  އްވާފެވެ.ތްތަކުގެ ކުރުތަޢާރަފެއް ދެމައިގަދޑު މަސައްކަ

އަދި ހަމަޖައްސަވާފެވެ.  މުރުޝިދެއްވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާކުރާދެ 

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި އެއްހަފްތާ . ފެވެހަވާލުކުރާކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފް ޕްރޮގްރާމް  ޑަކްޝަދްއިދް

 ފާއިތުވުމުގެ ކުރިދް ފުރިހަމަކޮފް ދިދްމާފެވެ.

 މުރުޝިދާއި ބައްދަލުކުރުދް  1.2

މުރުޝިދުގެ ޒިދްމާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގައި ހުދްދަ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތައް ހާމަކޮފްދިދުމާއިކ ތަޢާރަފްކޮފްދިދުމާއިކ އެތަދްތަދާއި ތަކެތި ބޭދުދްކުރަދް 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެދްމެހާ މުވައްޒަފުދްދަފް އައު މުވައްޒަފު ތަޢާރަފްކޮފް ދިދުދް ހިމެދެއެވެ. 

ދު ސީޑީ މުވައްޒަފަފް އަދި މީގެ އިތުރުދް މި ފޮތާއިއެކު ހިމެދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވައި

މަސައްކަތްތަކުގެ  ފްފައިވާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީހުގެއޮފީހުދް ތައްޔާރުކޮ، އްކުމާއިދެ

 ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކުރުމުގެދެއްކުދް ހިމެދެއެވެ. މީގެއިތުރުދް  ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްމައުލޫމާތު 

ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގައި އައު މުވައްޒަފަފް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިދުމާއިކ 

އްކަތް ފަފައިގަތުމަފް ވާދްޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ އިދްތިޒާމްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިދުދް މަސަ

ތިރީގައި ލިޔެވިފައި އެވަދީއެވެ. މި ޒިދްމާތައް ފުރިހަމައަފް މުހިދްމެވެ. މުރުޝިދުގެ ޒިދްމާތައް 

  ބޭދުދްކުރާފެވެ. 1 ޗެކްލިސްޓް ގައިވާ 2މިފޮތުގެ ޖަދުވަލް  ގޮތުދް އަދާކުރެވުދުކަދް ޔަޤީދްކުރުމުގެ

 މުރުޝިދުގެ ޒިދްމާ ތައް ތަރުތީބުދް ތިރީގައި އެވަދީއެވެ.
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ކޮމިޝަދްސިވިލް ސަރވިސް  –ޓްރޭދިދްގ އިދްސްޓިޓިއުޓް ސިވިލް ސަރވިސް        4 

 

 މުރުޝިދު އަމިއްލައަފް އާ މުވައްޒަފަފް ތަޢާރަފްވުދް .1

 ދާއިރާ އާއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ދެއްކުދް .2

 އެހެދް މުވައްޒަފުދްދަފް އާ މުވައްޒަފު ތައާރަފް ކޮފްދިދުދް .3

އޮފީހުގެ ޓުއަރ ދިދުމާއި މެޝިދަރީސް ބޭދުދްކުރާދެގޮތް އެކަމާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުދްގެ  .4

 އެހީގައި ދަސްކޮފްދިދުދް

ލިސްޓް ގައި ހިމެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަތޯ ބަލާ ފުރިހަމަ ދުވާ ކަދްކަދް މުރުޝިދުގެ ޗެކް .5

ޤަވައިދު ސީޑީ ސަރވިސްގެ ޤަވައިދު ސީޑީ ދެއްކުދް )  ފުރިހަމަ ކުރުމަފްފަހު ސިވިލް

 ފުރިހަމަ ކޮފްދިމުމަފްފަހުގައެވެ.( 1ދައްކާދީ ޗެކްލިސްޓް 

ޤަވައިދު ސީޑީ ދެއްކުމަފްފަހު އުފެދޭ ސުވާލުތަކަފް ޖަވާބުދީ ދުވަތަ ޖަވާބު ހޯދައިދީ  .6

 ފުރިހަމަކުރުދް 2މުވައްޒަފަފް ކަދްކަދް ސާފުވިތޯ ބެލުމަފް ޗެކްލިސްޓް 

 

 ސުޕަވައިޒަރާ ބައްދަލުކުރުދް  1.3

ގައި  1ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ދެވިފައިވުމާއިއެކު ޗެކްލިސްޓް  1ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ފުރިހަމަކުރުމަފް 

ހިމެދޭ ބައެއް ކަދްކަދް ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުރިހަމަކޮފް ދިދްމާލުމަފްފަހު އަލަފް ގުޅިވަޑައިގެދް 

ސުޕަވައިޒަރާއި  މުވައްޒަފު އޭދާއާއި ހަވާލުކުރެވޭ މަސްޢޫލިއްޔަތާއިގެދް ކުރިއަފް ދިއުމަފް

ހަފްތާ ހަމަވުމުގެ ކުރިދް  1ހަވާލުކުރެވިދާދެއެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެދޭ ކަދްތައްތައް 

 ބަހާލައިގެދް ދިދްމުމުގެ އިހްތިޔާރު އެ އޮފީހަކަފް ލިބިފައިވެއެވެ. 

 

 ވެ.ދް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ދިމުދީއެފުރިހަމަކޮފް ދިމުމު 2އަދި  1 ޗެކްލިސްޓް ގެ 2ޖަދުވަލް 

އާ މުވައްޒަފަފް އިދްޑަކްޝަދް ޕްރޮގްރާމް މުރުޝިދުގެ އެހީގައި ކުރިއަފް ގެދްދިޔަދަމަވެސް 

ސެކްޝަދްގެ  މަސައްކަތް ހަވާލުކޮފް ސެކްޝަދް ދުވަތަ ޑިވިޜަދްގެ ކަދްތައްތައް ކުރިއަފް ގެދްދަދް 

 ބުދެދީ ހަދާދީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.
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 ދެވަދަ ފިޔަވަހި .2

 މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުދް 2.1

ވަދަ ފިޔަވަހީގެ މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފަފް ވަޒީފާގެ މާހަޢުލުގައި ލިބިދޭ ހައްޤުތައް އަދްގައިދިދުމާއި  2

ކަރަޕްޝަދަފް މަގުފަހިވާފަދަ ކަދްތައްތައް އަދްގައިދުދުމާއި އަދި ޤާދޫދުތަކުދް ލިބިދޭ ހައްޤުތައް 

 އަދްގައި ދިދުމެވެ.

މި ފޮތާއި އެކު ހިމެދޭ ފާއިތުވުމުގެ ކުރިދް  މަސް 1މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރަދްފެފުމަފްފަހު 

ވަދަ ފިޔަވަހީގެ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ) ސީޑީ ( އަލަފް  2ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 

ވަޒީފާއާއި ގުޅިވަޑައިގެދް މުވައްޒަފަފް ބެލޭދެ އިދްތިޒާމް ހަމަޖައްސާކ މުވައްޒަފް އެ 

ދް ކުރަދްވާދެއެވެ. މިކަދް އިދްތިޒާމް ކުރުމާއި އަދި މުވައްޒަފް ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްތައް ބަލައިފިކަދް ޔަގީ

 މިމަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަދެފިކަދް ޔަގީދް ކުރުމަކީ މުރުޝިދުގެ ޒިދްމާއެކެވެ. 

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެދޭ ބައިތައްމަޢުލޫމާތު 2.2

 ްމާލިއްޔަތު ގަވައިދާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަދ 

 ްސެޝަދްއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެދްޓިކަރަޕްޝަދ 

 ްހިއުމަދްރައިޓްސް އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަދ 

 ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާދޫދުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަދ 
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 ތިދްވަދަ ފިޔަވަހި .3

 ތަމްރީދުވުދް 3.1

ވަދަ ފިޔަވަހީގެ މައިގަދޑު މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފަފް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭދުދްހިފޭދެ ހުދަރެއް  3

 ދަސްކޮފްދިދުމެވެ. 

ވަދަ  3ފިޔަވަހި ފުރިހަމަކޮފް ދިމުމުދް އެ މުވައްޒަފަކު  2މުވައްޒަފު އިދްޑަކްޝަދް ޕްރޮގްރާމްގެ 

 3ފިޔަވަހި ފުރިހަމަ ކުރުމަފް އެހީތެރިވާދްވާދެއެވެ. އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަދްފެފި ތާރީހުދް ފެފިގެދް 

ވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމާއިއެކު ވަޒީފާއަފް އަހުލުޔަވަހި ވަދަ ފި 3މަސް ތެރޭގައި 

  ފުރިހަމަކޮފް ދިދްމަދްވާދެއެވެ.

 ތަމްރީދްވުދް ކުރިއަފް ގެދްދާދެގޮތް 3.2

ވަދަ ފިޔަވަހީގެ ސީޑީ  3ވަދަ ފިޔަވަހި ކުރިއަފް ގެދްދިއުމަފްޓަކައި މި ފޮތާއިއެކު ހިމެދިފައިވާ  3

މުވައްޒަފަފް ބެލޭދެ އިދްތިޒާމް ހަމަޖައްސަދް ވާދެއެވެ. މި އިދްތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ މުރުޝިދުގެ 

 ޒިދްމާއެކެވެ. 

ތަމްރީދު ޕްރޮގްރާމެއް  1އިދް ކޮދްމެވެސް މި ފިޔަވަހީގައި ހިމެދޭ ތަމްރީދު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެ

އަދްގަދްވާދެއެވެ. އަދި އިހްތިޔާރު ކުރާ ތަމްރީދު ޕްރޮގްރާމްގެ  އިހްތިޔާރު ކުރުމަފް މުވައްޒަފަފް

މިދެޓާ  15މިދެޓާއި  10ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ބެލުމަފްފަހު އޭގެ މައްޗަފްބިދާކޮފް މުވައްޒަފު އަމިއްލައަފް 

ތައްޔާރުކޮފް އޭދާގެ ސުޕަވައިޒަރަފާއި މުރުޝިދަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.  ދެމެދުގެ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްއެއް

ވަދަ ފިޔަވަހީގެ ސީޑީ ގައި ހިމެދިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ  3މި ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

އިތުރުދް މުވައްޒަފު އަމިއްލައަފް އިދްޓަރދެޓުދްދާއި ފޮތްފޮތުދްވެސް މައުލޫމާތު ހޯދިދާދެއެވެ. 

އްޒަފުގެ އިޢުތިރާޒެއް ދެތްދަމަ އޮފީހުގެ އެހެދިހެދް މުވައްޒަފުދްދަފް މި ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް މުވަ

 ހުފަހަޅާއިރު ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭދްވާދެއެވެ.

އިރު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ބަލަދްވާދީ އޭދާ އެމަޢުލޫ އާއި ބެހޭ އްޒަފް  ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ހުފަހަޅާމުވަ

ގޮތުދް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާ މިދްވަރަފާއި އޭދާއަފް ދަސްވެފައިވާ  ބައިތަކަފެވެ. އޭދާގެ ހުފަހެޅުމުގެ 

 ހުދަރަކަފް ދޫދެވެ. 
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 ޕްރޮގްރާމް ވަޒަދްކުރުދް .4

 ޕްރޮގްރާމް ވަޒަދްކުރާދެގޮތް 4.1

އައު މުވައްޒަފު އަދި މަސް ދުވަހަފް ހިދްގާ ދިމުމުދް  3މުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކުރު

ޕްރޮގްރާމް ވަޒަދްކުރާފެވެ. މިކަމަފް  މުގެވުވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކުރުއެފަރާތުގެ މުރުޝިދު 

އޭގެތެރެއިދް މުވައްޒަފަފް ހާއްސަ ފޯމް ފުރާފެވެ. ގައިވާ ފޯމްތައް  1ޖަދުވަލު ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ 

އްފަޒު ފުރާ މުރުޝިދުގެ ފޯމް މުރުޝިދު ފުރިހަމަ ކުރާފެވެ. އަދި ފޯމުތައް ފުރާ ދިމުމަފްފަހު މުވަ

ފް ލާދްވާދެއެވެ. މުވައްޒަފް ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮފް ފައިލަޕަރސަދަލް 

މުވައްޒަފަފް  ދިމުމުދް މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އޮފީހުދް އެ

 ދޭދްވާދެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިކަމަފް އޮފީހުދް ދީފައިވާ ޗެކްލިސްޓްތަކާއި އަދި މުވައްޒަފަފް  ފާހަގަލެވިފައިވާ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ މުވައްޒަފުދްގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމުދް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

އޮފީހަކުދް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދަފް ފޮދުވަދްވާދެއެވެ. އަޕްޑޭޓްކޮފް ރައްކާކުރުމަފްޓަކައި އެ 

 އަދި މުވައްޒަފުގެ ޕާސަދަލް ފައިލްގައި އެލިޔުދްތަކުގެ އަޞްލު އެ އޮފީހަކުދް ރައްކާކުރަދްވާދެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ވަޒަދް ކުރާ ޗެކް ލިސްޓްގެ މައިގަދޑު ބޭދުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދުދް މި 

ހަރުދަދާކުރުމަފް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަފް މި ފޯމްތައް ބަލަދް ބޭދުދްވެއްޖެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަފް 

ހިދދެއްގައި ބެލުމާއިކ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަކި މުއައްސަސާއަކަފް ހާއްސަ ބައެއް މި ޕްރޮގްރާމްގެ 

 ތެރޭގައި ހިމަދަދްޖެހޭދަމަ އެކަދް ކުރުމަފް މައުލޫމާތު ހޯދުމަފް ފަސޭހައަކަފެވެ.

 ގެތެރޭގައިދްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުތަކުޕްރޮގްރާމް ވަޒަ 4.2

 ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދު ހާޞިލްވީ މިދްވަރު ވަޒަދްކުރުދްހ. 
 

ޕްރޮގްރާމް ހިދްގުމަފް ކަޑައަޅާފައިވާ ވަގުތާއި ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް ދެވުދު ފ. 

 މަޢުލޫމާތުގެ މިދްވަރު އަދި ބޭދުދްތެރިކަދް ވަޒަދްކުރުދް 
 

ރޮގްރާމަކަފް ހެދުމަފްޓަކައި ޕްރޮގްރާމަފް ގެދްދަދްޖެހޭ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބް ޕްދ. 

 .ބަދަލުތަކާއިމެދު ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުދް
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މި ފިޔަވަހީގެ ދަފުދް ލިބޭ ހިޔާލުތައް ކޮދްމެ އޮފީހަކުދް ބަލާކ އެއޮފީހަކަފް ޚާއްސަ ބައެއް ހިމަދަދް 

ލިބިފައިވާ ހުއްދަޔާއެކު މި ޕްރޮގްރާމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދްގެ ލިޔުމުދް ބޭދުދްވާދަމަކ 

އެއޮފީހަކަފް ބޭދުދްތެރި އަދި ފައިދާހުރި ޕްރޮގްރާމަކަފް ހެދުމުގެ ގޮތުދް އިތުރު ބައިތަކެއް މި 

 ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަދަދްވާދެއެވެ.
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 1ޖަދުވަލް 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ފެދްވަރު ވަޒަދްކުރާ ފޯމް

 ފުރާ ފޯމްއައު މުވައްޒަފު  1.1

  މުވައްޒަފުގެ ދަދް :

 :  މަޤާމް

 :  މުރުޝިދުގެ ދަދް

މި ފޯމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަފް ފަރުވާތެރިކަމާއި ހާމަކަމާއިކ ތެދުވެރިކަމާއެކު ޖަވާބުދޭފެވެ. 

މި ފޯމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ބޭދުދްކުރަދް ގަސްތުކުރެވިފައިވަދީ ޕްރޮގްރާމް 

 އިސްލާހުކުރުމަފާއި ކުރިމަގުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމަކަފް ހެދުމަފެވެ.

  ްތިރީގައިވާ ރޭޓިދްގ ސްކޭލްގެ އެހީގައި ޕްރޮގްރާމްގައި ދެވުދު މައުލޫމާތުގެ ބޭދުދްތެރިކަދ

 ހާމަކޮފްދޭފެވެ. 

 ރޭޓިދްގ ސްކޭލް 

 ވަރަފް ތަފްޞީލް / ވަރަފް ބޭދުދްތެރިޕްރޮގްރާމްގައި ދެވުދު ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ވަރަފް ސާފް /  .1

 (މާރކްސް 5)

 (މާރކްސް 4)ޕްރޮގްރާމްގައި ދެވުދު ގިދަ މަޢުލޫމާތު ސާފް /  ތަފްސީލް /  ބޭދުދްތެރި  .2
 

 (މާރކްސް 3) ޕްރޮގްރާމްގައި މެދުމިދްވަރަކަފް މަޢުލޫމާތު ލިބުދު .3
 

 2)ޕްރޮގްރާމްގައި ކޮދްމެވެސް ވަރަކަފް މަޢުލޫމާތު ލިބުދު / އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭދުދްވޭ  .4

 (މާރކްސް
 

 (މާރކް 1) ޕްރޮގްރާމްގެ ފެދްވަރު ދެރަ / މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައެއް ދޫދް .5
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 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުދް އިޙުސާސްކުރެވޭގޮތް

 ޝައުޤުވެރިކަދް އުފެދުދު. )  (މަސައްކަތަފް ފަފައިގަތުމުގެ  .1
 

 މަސައްކަތްކުރަދްޖެހޭ މާޙައުލު އަޅުގަދޑާއި ރައްޓެހިތަދެއްކަމަފް އިހްސާސް ކުރެވޭ )  ( .2
 

 ސްޕަވައިޒަރ ބޭދުދްވާގޮތައް / ބޭދުދްވާ ފެދްވަރަފް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަފް ގެދްދެވޭ )  ( .3
 

މަސައްކަތްކުރަދްޖެހޭ އެދްމެހާ ޕްރޮގްރާމުދް ލިބުދު މަޢުލޫމާތުގެ އެހީގައިކ އެކުގައި  .4

 ފަރާތްތަކާއިއެކު ހިތްހަމަޖެހޭ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިއަފް ގެދްދެވޭ. )   (

 

 ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދުތައް

 ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް ބޭދުދްތެރި މަޢުލޫމާތު ލިބުދު. )  ( .1
 

ދުވަސްވަރު ކުރިއަފްގެދްދެވުދު ޕްރޮގްރާމަކަފް ވާތީކ ވަރަފް  ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްތައް ފެފި .2

 ބޭދުދްތެރި ދަދޑިވަޅެއްގައި މުހިދްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބުދު. )  ( 
 

ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒަރ ބޭދުދްވާގޮތަފް އަދާކުރާދެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 ލިބުދު. )  (
 

މަސައްކަތްކުރަދްޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެދް މަސައްކަތްތައް  ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި އެކުގައި .4

 ކުރިއަފް ގެދްދާދެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުދު. ) (
 

 ހަވާލުވެފައިވާ ވަޒީފާގެ ޒިދްމާތަކުގެ ތަފްޞީލު ލިބުދު. )  ( .5
 

 އިތުރަފް ސާފްކުރަދް ބޭދުދްވި މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަފް ފުރުޞަތު ލިބުދު. )  ( .6
 

ފަފައިގަތުމަފް ބޭދުދްވާ ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ލިބިފައިވޭ. އިތުރަފް އެއްޗެއް މަސައްކަތް  .7

 ބޭދުދްވެއްޖެ ހިދދެއްގައި އެތަކެތި ހޯދާދެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. )  (
 

ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް ލިބުދު އެދްމެ މުހިދްމު ދުވަތަ އެދްމެ ބޭދުދްތެރި މަޢުލޫމާތަކީ  .8

 ކޮބާ؟
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ރޮގްރާގައި ލިބިދިދް މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މުހިދްމުދޫދް ދުވަތަ ބޭދުދްދުހިފޭ ޕް .9

 މަޢުލޫމާތެއްވާދަމަ ބަޔާދްކުރާފެވެ. 

 

 

 

 

 

ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް ލިބިފައިދުވާ ދަމަވެސް އެދގެދް ބޭދުދްވާ ދާއިރާއަކީ ދުވަތަ  .10

 ކަމަކީ ކޮބާ؟

 

 

 

 އުފެދުދު ސުވާލެއްވާދަމަ ބަޔާދް ކުރާފެވެ.ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަފް ދިޔައިރު  .11

 

 

 

 ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޕްރޮގްރާމްގެ އަގު ވަޒަދްކުރާ މިދްވަރަކީ ކޮބާ؟ .12
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 މިޕްރޮގްރާމް އިތުރަފް ހަރުދަދާ ކުރެވިދާދެ ގޮތުގެ ޚިޔާލެއްވާދަމަ ބަޔާދް ކުރާފެވެ. .13
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 1.2 މުރުޝިދު ފުރާ ފޯމް

  ދަދް : މުރުޝިދުގެ

 :  މަޤާމް

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފެދްވަރު ވަޒަދްކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް މުވައްޒަފަފް ލިބިދިދް 

މަޢުލޫމާތާއި މެދު ތިޔަ ފަރާތުގެ ޚިޔާލުހޯދުމެވެ. މި ފޯމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަފް 

ތެދުވެރިކަމާއި އެކު ޖަވާބު ދޭފެވެ. މި ފޯމުގެ ޒަރިއްޔާއިދް ލިބޭ ފަރުވާތެރިކަމާއި ހާމަކަމާއި 

މަޢުލޫމާތު ބޭދުދްކުރަދް ޤަސްދުކުރެވިފައިވަދީ ޕްރޮގްރާމް އިސްލާހް ކުރުމަފާއި ކުރިމަގުގައި މި 

 ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމަކަފް ހެދުމަފެވެ.

 

1.  ުއަދި ބޭދުދްތެރި މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮގްރާމުގެ ޒަރިއްޔާއިދް އައު މުވައްޒަފަފް މުހިދްމ

 ދެވުދެވެ.
 

2.   ްޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރިއްޔާއިދް އައު މުވައްޒަފަފް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮފްދެވުދީ ފުރިހަމައަފ

 ރޭވިގެދް ކުރިއަފް ގެދްދެވުދު ސެކްޝަދްތަކެއްގެ އެހީގައެވެ.
 

3.   ްމަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެދްގުޅެދްވާ މިދްގަޑާއި އުޞޫލުތައް ޕްރޮގްރާމްގައި ހާމަކޮފ

 ދެވުދެވެ.
 

4.   ެޕްރޮގްރާމްގެ އަހީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަދްޖެހޭފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާދ

 ގޮތްތައް އަދްގައިދެވުދެވެ.
 

5.  ެޕްރޮގްރާމްގައި ވަޒީފާގެ ޒިދްމާތައް ހާމަކުރެވުދެވ. 

 

6.   ޭޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަފް ގެދްދިއުމުގައި ބޭދުދްކުރަދްޖެހ

ވަޞީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ދެވުދެވެ. އަދި އަތުރަފް އެއްޗެއް ހޯދަދްޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް 

 ދިމާވެއްޖެދަމަ ތަކެތި ހޯދުމަފް ކަދްތައް ކުރަދް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު ހާމަކޮފްދެވުދެވެ.
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ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި މުވައްޒަފަފް މަޢުލޫމާތު ދޭދް ކަދޑައަޅާފައިދުވާ  .7

 މަޢުލޫމާތަކާއި ބެހޭގޮތުދް މުވައްޒަފު ސުވާލުކޮފްފައިވާދަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮފްދޭފެވެ. 

 

 

 

 

 

ފާހަގަކުރެވޭ ބަޔަކީ ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެދިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް ބޭދުދްތެރިދޫދް ކަމަފް  .8

 ؟ދުވަތަ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބާ

 

 

 

 

 

___________ 
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 2ޖަދުވަލް 

 

 ޗެކް ލިސްޓްތައް

 1ޗެކްލިސްޓް  -ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކޮފްދިދުދް  2.1

  މުވައްޒަފުގެ ދަދް :

 :  މަޤާމް

 :  މުރުޝިދުގެ ދަދް

 

 ްދާއިރާ އާއި އޮފީހުގެ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް ދެއްކުދ 
 

  ްއޮފީހުގެ ޓުއަރއެއް ދިދުދ 
 

  ްއޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކަފް މުވައްޒަފު ތަޢާރަފް ކޮފްދިދުދ 
 

  ްމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާވެފި ދުވަތަ ވަރކް ސްޓޭޝަދް ދެއްކުދ 
 

  ްމުހިދްމު ލިޔެކިޔުދް ހުދްދަތަދްތަދް ދުވަތަ ހޯދާދެގޮތާއި ލައިބްރަރީ އަދި ރިސޯސް ރޫމ

 ދެއްކުދް
 

 ުވައްޒަފުދް ކުރަދްޖެހޭ މައިގަދޑު ކަދްތައްތައް ކުރުމުގައި އެހީހޯދިދާދެ ގޮތް ހާމަކޮފްދިދުދްމ 
 

 ްދެދްދެވުދްތަކާއި މިފަދަ ލިޔެކިޔުދް ހުދްދާދެތަދުގެ މަޢުލޫމާތުދިދުދ 
 

  .ްމަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދޭދެ ފަރާތްތަކާއި )ޓެކްދީޝަދުދް( ތަޢާރަފްކޮފްދިދުދ 
 

 ްޕާރކްކުރުދ 
 

 ްފޯދުފޮތް ދުވަތަ ލިސްޓ 
 

  ްސައިކޮޓަރި އަދި ކެފެޓޭރިއާގެ ޚިދުމަތްތައ 
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ކޮމިޝަދްސިވިލް ސަރވިސް  –ޓްރޭދިދްގ އިދްސްޓިޓިއުޓް ސިވިލް ސަރވިސް        16 

 

 ްއޮފީހުގެ މުހިދްމު ތަދްތަދާއި ވަޞީލަތްތައް ފާހަގަކޮފްދިދުދ 
 

 ްހެލްތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތައ 
 

 ްސިވިލް ސަރވިސް ގެ ގަވައިދު ސީޑީ މުވައްޒަފަފް ދެއްކުދ 

 

 އެހެދިހެދް :

 

 

 

 

______________ 
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 2 ޗެކްލިސްޓް –ވަޒީފާއަފް އަހުލުވެރިކޮފްދިދުދް    2.2

 

 ގަވައިދު ސީޑީ ބަލާ ދިމުމުދް މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކުރުމަފްފަހު މި ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަކުރާފެވެ.

  މުވައްޒަފުގެ ދަދް :

 :  ވަޒީފާ / މަޤާމް

 :  މުރުޝިދުގެ ދަދް

 

 ކޮދްޑަކްޓްކޯޑް އޮފް 

 ުރައްޔިތުދްދާ އޮދްދަ ގުޅުދް އާދްމ     ްވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުދ 

 ަވާދެ ގުޅުދްމުވައްޒަފުދްގެ މެދުގައި އޮދްދ     ްސަރުކާރާއި ރައްޔިތުދްދަފ 

 ޒިދްމާދާރުވުދް

 ިޤާދޫދުހަދާ ފަރާތާއި ދަޢުލަތް ހިދްގާ ފަރާތާއ  

 އޮދްދަ ގުޅުދް

 މުވައްޒަފުދް ހުރުމަތްތެރިކޮފް ހިތަދްޖެހޭ އާދްމު އުޞޫލްތައް 

 ްއޮފީހުގެ ތަކެތި ބޭދުދްކުރުދ 

 ްރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުގެ ތަކެތި ބޭދުދްކުރުދ 

 ްރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ދުކުރުދ 

 ްދަޢުލަތުގެ ދުއްވާތަކެތި ބެދުދްކުރުދ 

 ީމިދްގަދޑުތައް ހާމަކޮފްދިދުދް ފޯދުބޭދުދްކުރުމުގައި ގެދްގުޅެދްވީ އަޚުލާޤ 

 ްއޮފީހުގައި އިދްޓަރދެޓް ބޭދުދްކުރުދ 

  ަމެހެމާދުދްދާ ބައްދަލުކުރުމުގައި ގެދްގުޅެދްޖެހޭ އެ އޮފީހަކަފް ހާއްސަ ކަމެއް ވާދަމ

 އެކަމެއްގެ އުޞޫލުތައް ބުދެދިދުދް

 އެހެދިހެދް 
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 މަސައްކަތުގަޑި އަދި ހެދުދްއެޅުމާއި އެޅުދް ބަހައްޓަދްވީގޮތް

 )ްދާއިމީ މަސައްކަތުގަޑި އަދި ހާޟިރުވާދެގޮތް )ސޮއިކުރުދް ދުވަތަ ޗެކްއިދްކުރުދ 

 ުދްއޮފީހުދް ބޭރަފްދިއ 

 ްގަޑިޖެހުދް އަދި ގަޑީލާރި ދެގުދ 

  ްމަސައްކަތަފް އެކަފީގެދްވާ ހެދުދްއެޅުދ 
 

 މުސާރައާއި އިދާޔަތްތައް އަދި އެލަވަދްސް 

   ްއޮފީހުދްދޭ ފޯދު ބޭދުދްކުރުދ 

 ާރާއްޖެތެރެއަފް އަދި ރާއްޖެއިދް ބޭރަފްކުރ   ާއިތުރުގަޑީ ފައިސ 

  ދަތުރުގެ އެލަވަދްސް

 ްމުވައްޒަފުދް ތިބެދްދޭ ތަދްތަދް ބޭދުދްކުރުދ   ްރަމަޟާދްމަހުގެ އިދާޔަތ 

 ްސަރވިސް  އެލަވަދްސ     ްމެޑިކަލް އިދްޝުއަރަދްސ 

 5  ާދުވަސްތަކަފްދޭ ފައިސާދުވަހަފްވުރެ އިތުރަފް މަސައްކަތްކުރ   

 

 އެހެދިހެދް 

 

 ސަލާދްބުދުމާ ޗުއްޓީދެގުމާއި ވީއްލުދް

 ްޗުއްޓީދެގުމުގައި ގެދްގުޅެދްޖެހޭ ބުދުމުގައާއިސަލާމ   ީއަހަރީ ޗުއްޓ 

  އުޞޫލުތައް

 ްޗުއްޓީދެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަދްޖެހޭ ގޮތ         ީޙައްޖު ޗުއްޓ 

  ްވިހެއުމާއިގުޅިގެދްދޭ ޗުއްޓީ އަދި އިދާޔަތްތައ    ްޗުއްޓީދެގުމަފް ޢަމަލުކުރަދްޖެހޭގޮތ 
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ކޮމިޝަދްސިވިލް ސަރވިސް  –ޓްރޭދިދްގ އިދްސްޓިޓިއުޓް ސިވިލް ސަރވިސް        19 

 

  :ްމުވައްޒަފުދް ވީއްލުމުދ     ީއާއިލީ ޒިދްމާ ޗުއްޓ 

    ްމުސާރަލިބޭ ގޮތ    

     ީދަރިފުޅު ޚިތާދު ކުރުމާއި ގުޅިގެދް ދެވޭ ޗުއްޓ 

    ްމުސާރަދުލިބޭ ގޮތ  

 އެހެދިހެދް

  ީހުގައި ދުއްވާއެއްޗެތި/ އުޅަދދުފަހަރު ބޭދުދްކުރުމަފް ގެދްގުޅޭ އުޞޫލުތައްއޮފ 

  ްކޮދްފެރެދްސް ރޫމް އަދި މީޓިދްގ ރޫމް ބޭދުދްކުރުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތައ 

  ްކެމެރާކ ލެޕްޓޮޕް އަދި އެހެދިހެދް މިފަދަ ތަކެތި ގެދްގުޅޭދެ އުޞޫލުތައ 

 މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ / މަޤާމު

 ްވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުދް އޮދްދަގޮތް ކިޔައިދިދުދ 

 ްވަޒީފާ ބަޔާދ 

 ުވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ފެދްވަރު ވަޒަދްކުރުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލ 

 

 ްމަޤާމާއިގުޅުދްހުރި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލްތައް އަދި އިދާޔަތްތައ 

 ުޕްރޮބޭޝަދްގައި ހުދްދަ މުއްދަތުގައި ކަދްތައްކުރާދެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތ 

މި ޗެކްލިސްޓްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަދްތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރަދގަޅަފް ސާފުވެ އޮޅުދް 

 ފިލައިފިއެވެ. 

 

 :ތާރީޚް         :މުވައްޒަފުގެ ސޮއި

 

______________ 
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ކޮމިޝަދްސިވިލް ސަރވިސް  –ޓްރޭދިދްގ އިދްސްޓިޓިއުޓް ސިވިލް ސަރވިސް        20 
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ކޮމިޝަދްސިވިލް ސަރވިސް  –ޓްރޭދިދްގ އިދްސްޓިޓިއުޓް ސިވިލް ސަރވިސް        21 

 

    3ޖަދުވަލް 

ދާއިރާ ގެ މައިގަދޑު މަސައްކަތްތަކާއި ސެކްޝަދްތަކާއި ޑިވިޜަދްތަކުގައި ކުރާ  3.1

  ތައްޔާރުކުރުދް މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް

ހިއުމަދް ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަދްޓްގެ ބެލުމުގެ ދަފުދް އޮފީހުގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަދްޓްއެއްގެ އެހީއާއި 

އްސަސާގެ މައިގަދޑު ކަދްތައްތަކުގެ ތަޢާރަފް ހިމެދޭ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް އެއް އޮދްދަދްވާދީ ވައެކު މު

ޕްރެޒެދްޓޭޝަދް މުވައްޒަފަފް ދެއްކުމަފް ރާވާ އިދްތިޒާމް ކުރާދީ  ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. މި

 މުރުޝިދެވެ. 

 ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްގައި ހިމެދެދްވާދެ ތަފްޞީލް 3.2

 ުއްސަސާގެ މައިގަދޑު މަސައްކަތްތަކާއިކ އޮފީސްތައް އަދި މެދްޑޭޓްގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް ވަމ 

  ުޑިޕާރޓްމަދްޓް ދުވަތަ ޑިވިޜަދްތަކުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލ 

  ްމުވައްޒަފުދްގެ މަޤާމްތައް ހާމާކޮފްދޭ އޯގަދައިޒޭޝަދް ޗާޓ 

  ާމަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެދްގުޅެދް ކަދޑައަޅާފައިވާ މޮޓޯއެއް ދުވަތަ ބާރުއަޅ

 ތައްކަދްތައްތަކެއްވާދަމަ އެކަދްތައް

  ީހަރަކާތްތައް ހިދގާގޮތް މުވައްޒަފަފް ހާމަކޮފްދޮދުދް.އިޖްތިމާޢ 

 

މަތީގައި ބަޔާދް ކުރެވިފައި އެވަދީ ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްގައި ކޮދްމެހެދް ހިމަދަދްޖެހޭ ކަދްތައްތަކެވެ. މީގެ 

އިތުރުދް ކޮދްމެ އޮފީހަކުދް ވެސް މި ޕްރެޒެދްޓޭޝަދްގައި އެއޮފީހެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގެ 

 ކާއި ތަފްސީލް ހިމެދުދް މުހިދްމު ކަމަފް ދެކޭދަމަ ހިމެދިދާދެއެވެ.އިތުރު ބައިތަ

 

___________________ 

 


