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 1    ސަފްޙާ

  

 ތަޢާރަފް  .1

 އ ފެއްދ މަށް  ޓ ންމެލޮޑިޕް ކެރިއަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ޤާބިލ ، މަސައްކަތްކ ރާނެ އެފެއާޒްގައި ފޮރިން އޮފް މިނިސްޓްރީ  އ ޞޫލަކީ މި

 ބަޔާންކ ރާ  ކަނޑައަޅައި ކްރައިޓީރިއާަތއް ބޭނ ންވާ ހޮވ މަށް ފަރާްތތައް ޤާބިލް މަޤާމ ތަކަށް އެފަދަ  ގޮތ ން، ކ ރ މ ގެ މަގ ފަހި

ކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ " ގައި ތަކަށް މީހ ން ޮހވ މާއި އައްޔަނ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ .އ ޞޫލެވެ

   އިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަަލންވާނެެއވެ.ފަށް މި އ ޞޫލ ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ކަންތައްތަކ ގެ ިއތ ރ ންބަޔާންކޮ

 ބައިތައް: ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހޮވ މަށް  ފަރާތްތައް  ޤާބިލް  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  .2

 . ބަހާލެިވފައިވެއެވެ ބަޔަކަށް 4 ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮވ މަށް ފަރާތްަތއް ޤާބިލް އެންމެ ވަޒީފާއަށް

 ( އަށް 4އިން ޖީ.އެސް  3އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް  (ހ)

 (4)ށ( އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ )ޖީ.އެސް 

 (އަށް 2 އެސް.އެމް އިން 1 އެސް.އެމް) އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލްއަދި ސީނިޔަރ އޮފިސަރ ( ނ)

 (އަށް 5 އެކްސް.އީ އިން 3 އެސް.އެމް) ސިވިލް ސަރވިސް އަދި ސީނިއަރ ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް މިޑްލް( ރ)

 

 ރޮނގ   ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަޢ ލީމީ މަޤާމަ  .3

  ލީމީ ރޮނގ ތަްއ ހިމަނައިގެންނެވެ.ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢ  ތިރީގައި ލާން ކ ރަންވާނީސަރވިސްގެ މަޤާމ ތަކަށް އިޢ ފޮރިން 

މީ ރޮނގ ގެ ސަނަދެއް ތަޢ ލީ ކޯ ކޯ އެލަވަންސް ދެވިގެންދާނީ މަޤާމ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެހެންނަމަވެސް ޓެކްނިކަލް

     ލާނ ގައި ބަޔާންކ ރަންާވނެއެވެ. ފައިވާނަމައެވެ. އަދި މިކަން އިޢ ޙާސިލްކޮށް

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭަޝންސް 3.1

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ  3.2

 ސޯޝަލް ސައިންސް  3.3

 ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް 3.4

 އެކައ ންޓިންގ  3.5

 ފައިނޭންސް 3.6
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 2    ސަފްޙާ

  

 ކޮމަރސް  3.7

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް  3.8

 ބިޒްނަސް 3.9

 މެނޭޖްމަންޓް  3.10

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  3.11

 ޕަބްލިކް މެނޭޖްމަންޓް  3.12

 ޝިޕް އެންޓަރޕްރިނ އަރ 3.13

 ޖަރނަލިޒަމް  3.14

 ހިއ މަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  3.15

 އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  3.16

 ކޮމްޕިއ ޓަރ ސައިންސް  3.17

 ލޯ  3.18

 ޝަރީއާ  3.19

 މާރކެޓިންގ  3.20

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންޑް ޮޕލިޓިކްސް  3.21

 އިކޮމޮނިކްސް  3.22

 ލޮޖީސޯޝިއޮ 3.23

 ޕޮރިން ޕޮލިސީ  3.24

 ޑިޕްލޮމަސީ  3.25
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 3    ސަފްޙާ

  

 ހޮވ ން  އަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް ވަޒީފާ  .4

 މިދަންނަވާ ތިރީގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮވ މަށް ފަރާތް ޤާބިލް އެންމެ ވަޒީފާއަށް ކަނޑައަޅާނީ، ފަރާތް ޤާބިލް އެންމެ ވަޒީފާއަށް

 ފ ރިހަމަ  ފޯމް( A2) "ީޝޓް ގޮތ ގެ ލިބ ނ  މާކްސް ފަރާތްަތކަށް ކ ރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް" ދިނ މަށްަފހ ، މާކްސް ބައިތަކަށް

ހޮވ މ ގައި މައިގަނޑ   ޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ަފރާތްވަފަރާތެެކވެ.  ލިބޭ މާކްސް މަތިން އެްނމެ ތެރެއިން އޭގެ ކ ރ މަށްފަހ 

 ލިބިފައިވާވެ. ހ ނަރަށެ ލިބިފައިވާއަދި  ތަޖ ރިބާ މަސައްކަތ ގެ ލިބިފައިވާ ލީމާއިޢ ތަ ލިބިފައިވާދެވޭނީ  މާކްސް ގޮތެއްގައި 

 ކ ރިއަށް ގެންަދންވާނެެއވެ. އަދި މީގެ އިތ ރ ން ިއމްތިހާނ ހ ނަރ  ދެނެގަތ މަްށޓަކައި އިންަޓވިއ ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 

ގައި ބަޔާންކ ރާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިްލ މ ގެ އ ޞޫލ ތައް" ރ މ ތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި އައްޔަނ ކ ގެ މަޤާ"ސިވިލް ސަރވިސް

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. ފަރާތް ހޮވ މ ގައި ބަލަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކަށް

  ކ ރ ން  އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ވަޒީފާއަށް   4.1

މ ތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާިއ ގެ މަޤާ "ސިވިލް ސަރވިސްސްކްރީން ކ ރ މ ގައި ބަލާނީ  ވާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް އެދިފައި

 ގައި ބަޔާންކ ރާ ގޮތަށެވެ. އ ޞޫލ ތައް"  އައްޔަނ ކ ރ މ ގެ

 ލިސްޓްކ ރ ން އަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ވަޒީފާ  4.2

މ ތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި ގެ މަޤާ "ސިވިލް ސަރވިސް ކ ރ މ ގައި ބަލާނީ ލިސްޓްޝޯޓް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް

 ގައި ބަޔާންކ ރާ ގޮތަށެވެ.އ ޞޫލ ތައް"  އައްޔަނ ކ ރ މ ގެ

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތ ގެ ހ ނަރ    4.3

 ވ ރެ އަށް  މާކްސް ލަޖ މް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެބަޔަށް ދޭނީ މާްކސް ބައިތަކަށް ބެލެވޭ ތެރެއިން ބައިގެ  ގެ" ހ ނަރ  މަސައްކަތ ގެ"

މީހަކ  ހޮވ މަށް ާބއްވާ އިންޓަރވިއ  އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކ ރިޔަށް ގެންދާނޭ  ޤާބިލްމަށް އެންމެ މަޤާ .ގޮތަށެވެ ނ ވާ އިތ ރ 

 ލް" އިންނެވެ."އިންޓަރވިއ  ޕެނަގޮތް ރާވާ ހިންގާނީ 

ތަކަށް މަސައްކަތ ގެ މަޤާމ ގެ  (އަށް 5 އީއެކްސް  އިން 3 އެމްއެސް ) ސިވިލް ސަރވިސް  ސީނިއަރދި އަ މެނޭޖްމަންޓް މިޑްލް

މަވެސް ހ ނަރ  ދެނެގަތ މަށްޓަކައި އިްނޓަވިއ ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިމްތިހާނ  ކ ރިއަށް ގެންދަންާވނެއެވެ. އެހެން ނަ

މ ަތކަށް މަސައްކަތ ގެ ހ ނަރ  މަޤާ( ގެ އަށް 2އެމް.އެސް އިން  3)ޖީ.އެސް  އޮފިސަރ ން އަދި ޓެކްނިކަލް ޮއފިސަރ
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 4    ސަފްޙާ

  

މ ތަކ ގައި ޓޭޝަން އާއި އިމްތިހާނ  ދެވޭ މަޤާޕްރެޒެންކ ރިއަށް ެގްނދާނީ އިންޓަވިއ  އަދި އިމްިތހާެނއެވެ.  ދެނެގަތ މަށްޓަކައި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެއިޢ ލާނ ަގއި އްވާނެ ތަނާއި ތާރީޚ  ބާޕްރެޒެންޓޭޝަން އާއި އިމްތިހާނ  

 އިމްތިހާނ ކ ރ ން  4.3.1

" އާ މިންގަނޑ  ގެ ކަންަކން ކ ރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތ ގެ"އިމްތިހާނ  ތިރީގައިވާ ގެންދާނީއިމްތިހާނ  ކ ރިއަށް 

ާޤބިލްފަާރތެއްގެ ގޮތ ގައި ހޮވޭ ފަރާަތށް ިއމްތިހާނަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ މާކްސްގެ މަދ ވެގެން  މަޤާމަށް އެއްގޮތަށެވެ.

 އިންސައްތަ ލިބެންވާނެއެވެ. 50

 ގެ މިންގަނޑ  ދޭނެ ގޮތ   މާކްސް އިމްތިހާނަށް  4.3.1.1

ގަޑި އިރ   3ނ ވަތަ  1ވަގ ތ :   

 100:  މާކްސްޖ މްލަ  -( 2އެމް.އެސް  - 3ޖީ.އެސް )ހ( )

 މާކްސް  ދާއިރާ 
 މާކްސް  15 އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރީޑިންގ / އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

 މާކްސް  10 ޕެބިލިޓީ ކޭ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިސަރޗް 

 މާކްސް  10 ޓިކަލް ސްކިލްއެނެލި

 މާކްސް  20 / ޓޮޕިކް ނޮލެޖް އޮފް ކަރަންޓް އެފެއާޒް

 މާކްސް  20 ފޯމަލް ރައިޓިންގ ސްކިލް

 މާކްސް  10 ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް 

 މާކްސް  15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެންޑް ކްލެރިޓީ އޮފް ތޯޓްސް
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 5    ސަފްޙާ

  

 100:  މާކްސްޖ މްލަ  -( 3ންޓް ޑިރެކްޓަރ )އެމް.އެސް ( އެސިސްޓެށ)

 މާކްސް  ދާއިރާ 
 މާކްސް  20 އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރީޑިންގ / އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

 މާކްސް  20 ޕެބިލިޓީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިސަރޗް ކޭ 

 މާކްސް  10 ސްކިލްޓިކަލް އެނެލި

 މާކްސް  10 / ޓޮޕިކް ނޮލެޖް އޮފް ކަރަންޓް އެފެއާޒް

 މާކްސް  20 ފޯމަލް ރައިޓިންގ ސްކިލް

 މާކްސް  10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެންޑް ކްލެރިޓީ އޮފް ތޯޓްސް

 މާކްސް  10 ޖަޖްމެންޓް 

 100:  މާކްސްޖ މްލަ   –( 1އެކްސް .( ޑިރެކްޓަރ )އީނ)

 މާކްސް  ދާއިރާ 
 މާކްސް  10 އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރީޑިންގ / އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

 މާކްސް  10 ޕެބިލިޓީ ރިސަރޗް ކޭ އިންޑިޕެންޑެންޓް 

 މާކްސް  20 ޓިކަލް ސްކިލްއެނެލި

 މާކްސް  20 / ޓޮޕިކް ނޮލެޖް އޮފް ކަރަންޓް އެފެއާޒް

 މާކްސް  10 ފޯމަލް ރައިޓިންގ ސްކިލް

 މާކްސް  20 ތޯޓްސްޕްރެޒެންޓޭޝަން އެންޑް ކްލެރިޓީ އޮފް 

 މާކްސް  10 ޖަޖްމެންޓް 
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 6    ސަފްޙާ

  

 100: މާކްސް( ޖ މްލަ 5އީ.އެކްސް  - 3އެކްސް .ރަލް )އީޖެނެރަލް / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ( ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ރ)

 މާކްސް  ދާއިރާ 
 މާކްސް  10 އިންވެސްޓިގޭޓިވް ރީޑިންގ / އަންޑަސްޓޭންޑިންގ

 މާކްސް  10 ޕެބިލިޓީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ރިސަރޗް ކޭ 

 މާކްސް  20 ޓިކަލް ސްކިލްއެނެލި

 މާކްސް  20 / ޓޮޕިކް ނޮލެޖް އޮފް ކަރަންޓް އެފެއާޒް

 މާކްސް  10 ފޯމަލް ރައިޓިންގ ސްކިލް

 މާކްސް  10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެންޑް ކްލެރިޓީ އޮފް ތޯޓްސް

 މާކްސް  20 ޖަޖްމެންޓް 
 

 ހ ށަހެޅ ން ޕްރެޒެންޓޭޝަން  4.3.2

 ސީދާ ނީގެންދަ ކ ރިޔަށް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތަކ ގެމަޤާމ   ސިވިލް ސަރވިސް  ސީނިއަރއަދި  މެނޭޖްމަންޓް މިޑްލް

 .ގެންދެވިދާނެއެވެ ކ ރިޔަށް  އެކ ވެސް  އާ  އިންަޓރވިއ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން. ދަށ ންނެވެ ބެލ މ ގެ ލްގެޕެނަ އިންޓަރވިއ 

 ޤާބިލްކަްނ ފަރާތްތަކ ގެތަކަށް ކ ރިމަތިލާ މަޤާމ ސިވިލް ސަރވިސް  އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް މިޑްލް

 ނެއެވެ. ވާ ްނކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލަންދެނެގަތ މަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާ

ގަޑިއިރ   48ލޫމާތާއެކ ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހ ށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދ ވަހ ގެ ލ  މަޢ )ހ( ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ތަފްޞީ 

 ންގަންވާނެއެވެ. އައެކަން ން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކ ރި

އެކަމަށް ބޭނ ންކ ރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް މެދ ވެރިކޮށް ނ ވަތަ ހޭންޑްއައ ޓްެގ  ހ ށަހަޅަްނޖެހޭނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން)ށ( 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިވެހި ބަހ ން ނ ަވތަ އިނގިރޭސި ބަހ ންވެސް ތައްޔާރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. އެހީގައެވެ.

ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިްނޓ  ދިނ މ ގަިއ ބަލާނީ ހ ށަހަާޅ  މިިނޓެވެ. 15-10ޕްރެޒެންޓޭަޝންގެ ދިގ މިަނކީ )ނ( 

 ބިލްކަމަށެވެ.ޒެންޓޭޝަންގެ ކޮންޓެންޓާިއ، މ ޢާމަލާތްކ ރ މ ގެ ޤާޕްރެ

: ބައިތައް ހިމެނ މަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ަބއެއްޕްރެޒެންޓޭޝަންަގއި )ރ( ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަާރތ ން ހ ަށހަޅާ 

 އަށް ތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތ ތަކަށް ބަލައި މިބައިތަަކށް ބަދަލ  ގެނައ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  އިދާރާ)ވަޒީފާގެ ވާޖިބ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.(  
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 7    ސަފްޙާ

  

 ރަފެއް(އާކ ރ  ތަވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތ ގެ ރސަނަލް ޕްރޮފައިލް )ޕަ .1

އެކަންކަމ ްނ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހަރަކާތްަތކާއި،  ހިންގާފައިވާލިބިފައިވާ ަތޖ ރިބާއާއި  ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ .2

 . ނަތީޖާތައް ހާޞިލ ކ ރެވ ނ 

 ރ . ކ ރިމަގ  ބިނާކ ރާނެ ގޮތ ގެ ތަޞައްވ  ކެންޑިޑޭޓްގެ ވަޒީފާގެ .3

 ރ .ތަޞަްއވ ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރ ދަނާކޮށް ހިންގ ަމށް އިންސާނީ ަވސީލަތް ބިނާކ ރާނެ ގޮތ ގެ  .4

 ރ .ތަޞައްވ ނާކޮށް ހިންގ މަްށޓަކައި ފައިނޭްނސް މެނޭޖްކ ރާނެ ގޮތ ގެ ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރ ދަ .5

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތ ގައި ކ ރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ގޮންޖެހ ންަތކާއި އެ ގޮންޖެހ ންތައް ހައްލ ކ ރާނެ  .6

 .ގޮތްތައް

 ސާބިތ ކޮށްިދނ ން.ބިލ ކަން ބ ތައް އަދާކ ރ މ ގެ ހ ނަރާއި ޤާލިއްޔަތ ތަކާއި ވާޖިވަޒީފާގެ މަސްޢޫ .7

 .ސަބަބ  ދެކޭކަމަށް  ބިލ ޤާ ކެންޑިޑޭޓް ކ ރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ .8

 ދެވިގެންދާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑ ގެ ތެރެއިންނެވެ.  މާކްސްޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް 

 މާކްސް  ދާއިރާ 

 މާކްސް  5 ސްޓޭންޑިންގ އެންޑް ނޮލެޖްރއަންޑަ

 މާކްސް  10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް

 މާކްސް  5 ކޮންފިޑެންސް އެންޑް އާޓިކިއ ލޭޝަން

 މާކްސް  5 ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް 

 

 އިންޓަވިއ  ކ ރިއަށް ގެންދިއ ން  4.3.3

 ސިވިލް "އިންޓަވިއ  ކ ރިއަށް ގެންދާނީ  ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ގެ ޤާބިލްކަން ވަޒަންކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ބާއްވާވަޒީފާއަށް 

ން' މި އިްނަޓވިއ  ކ ރ 'ގައި ބަޔާންކ ރާ  "އ ޞޫލ ތައް އައްޔަނ ކ ރ މ ގެ ހޮވ މާއި މީހ ން  މ ތަކަށްމަޤާ ގެސަރވިސް

 ތައް މާކްސް ދޭ މެްނބަރ ން ހިމެނޭ ލްގައިޕެނަ އިންޓަރވިއ  ބޭއްވ މަށްފަހ ، އިްނޓަރވިއ  އެއްގޮތަށެވެ. ބަޔާ

 .ވާނެއެވެ ހޯދަން އެވްރެޖް އޭގެ ނަގައި ( ފޯމް A2) އެއްޝީޓަކަށް
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 8    ސަފްޙާ

  

 އިންޓަވިއ  ޕެނަލް އެކ ލަވާލ ން  4.3.4

 'އިންޓަރވިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި" އ ޞޫލ ތައް މ ގެ ރ އައްޔަނ ކ  ހޮވ މާއި މީހ ން މ ތަކަށްމަޤާ ސަރވިސް ސިވިލް"

ސިވިލް  އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް މިޑްލްކަންތައްތަކ ގެ ިއތ ރ ން ބަޔާންކ ރާ  ޕެނަލް އެކ ލަވާލ ން' މި ބައިގައި

ބާއްވާ އިންޓަވިއ  ޕެނަލް ތަކަށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ގެ ޤާބިލްކަްނ ދެނެގަތ މަށްޓަކައި މަޤާމ  ސަރވިސް

ރި ނޫން، ދާއިރާގެ ތެއެކ ލަވާލ މ ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ނ ވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ނ ހިމެނޭ، ސިޔާސީގޮތ ން ޙަރަކާތް

 ސަރވިސް  ސިވިލް"ަޓރވިއ  ޕެނަލް އެކ ލަވާލާނީ އަދި އިން މީހ ން ހިމެނިދާނެއެވެ. ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވާ ޤާިބލް

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަިތން ނެެވ." އ ޞޫލ ތައް އަްއޔަނ ކ ރ މ ގެ ހޮވ މާއި މީހ ން މަޤާމ ތަކަށް

 ދިނ ން  މާކްސް ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމަށް  4.4

 "އ ޞޫލ ތައް އަްއޔަނ ކ ރ މ ގެ ހޮވ މާއި މީހ ން މ ތަކަށްމަޤާ ގެސަރވިސް ސިވިލް" ދޭނީޕޮއިްނޓް  ސެޓްފިކެްޓތަކަށްތަޢ ލީމީ 

    ގައި ބަޔާންކ ރާގޮތަށެވެ.

 ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓ  ދިނ ން  4.5

ތަމްީރނަށް ފޮއިްނޓް ދެވިގެނެްއ  ވަޒީފާއަްށ ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަަކށް ރޭންކ ގެ މަޤާމ ތަކ ގެ 4އަދި ޖީ.އެސް  3ޖީ.އެސް 

 ނ ދާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓ  ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ މަޤާމ ތަކަށް ރޭންކ ން ފެށިގެން މަތީ  1އެމް.އެސް 
 ދޭނީ ތިރީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންގަނޑ ގެ ތެރެއިންނެވެ. 

 އޮތޯރިޓީން ދަރަޖަނ ކ ރާ ސެޓްފިކެްޓ )ހ( ކ ރ  މ އްދަތ ގެ ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެޓެއްކަމ ގައި ބަލާނީ މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންގެ
 ގެ ސެޓްފިކެޓެވެ.  2، އަދި 1ތަކާއި އެ އޮތޯރިޓީގެ ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކ ގެ ތެރެއިްނ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

ހ ށަހަޅާފައިވާ ތަމްރީނ  )ށ( ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހަޅާ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ 
 ރާއާއި ގ ޅޭ ތަމްރީނަކަށް ވާނަމައެވެ. ދާއި ފޮރިން ލެންގ އޭޖް އަދި ފޮރިން ސަރވިސްސެޓްފިކެޓަކީ 

އިންސައްތަ( އެވެ. ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިވާ  5މާކްސް ) 30)ނ( ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެްޓތަކަށް އެނެމެ މަތިން ދެވޭނީ ޖ މްލަ 
 މިންގަނޑ ންނެވެ. 

 މާކްސް  ގަޑިއިރ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން  

 މާކްސް  0.5 ކޮނެމް ގަނޑިއިރަކަށް 
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 9    ސަފްޙާ

  

 މާކްސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން  ދ ވަސް 

 މާކްސް  2 ކޮނެމެ ދ ވަހަކަށް 

)އެއް( ދ ވަހ ގެ  1)ރ( މ އްދަތ  ނ ވަތަ ގަޑިއިރ  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ ތަމްރީނ  ސެޓްފިކެޓަށް މާކ ސް ދިނ މ ގައި ބެލެވޭނީ 
 ތަމްރީނެއްގެ ގޮތ ގައިއެވެ. 

 ދިނ ން  މާކްސް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތ  ތަޖްރިބާ އަށް  4.6

 ގެ ސަރވިސް ސިވިލް" ދޭނީލިބިފައިވާ މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރިާބ ހާމަކޮށްދިނ މ ގެ ގޮތ ން ހ ށަަހޅާ ލިޔ ންތަކަށް ޕޮއިންޓް 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ.  "އ ޞޫލ ތައް އަްއޔަނ ކ ރ މ ގެ ހޮވ މާއި މީހ ން ތަކަށްމަޤާމ 

 ތަފްޞީލ   ދޭނެގޮތ ގެ  މާކްސް  .5

  ގެ އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ކްރައިޓީރިއާ  4އިން ޖީ.އެސް  3ޖީ.އެސް  (ހ) 

 30 އަސާސީ ޝަރ ތ  ހަމަވ ން 

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމ  

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖ ރިބާ 

 25 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނ  ނ ވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 35 އިންޓަރވިއ  

ން ޕޮއިންޓ  މަތި  އިން ފެށިގެން  60ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހ ރިހާ ބަޔަކ ން ޖ މ ލަ  ވޭނީ،އައްޔަންކ ރެ މަޤާމަށް 

 ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.

 ކްލެސިފިކޭޝަްނގެ ކްރައިޓީރިއާ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލްގެ  4ޖީ.އެސް.  (ށ)

 30 އަސާސީ ޝަރ ތ  ހަމަވ ން 

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމ  

 5 ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގ ޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓ  

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖ ރިބާ 

 20 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނ  ނ ވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 35 އިންޓަރވިއ  
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 10 ސަފްޙާ
  

 

  

ން ޕޮއިންޓ  މަތި  އިން ފެށިގެން  55ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހ ރިހާ ބަޔަކ ން ޖ މ ލަ  ވޭނީ،ޤާމަށް އައްޔަންކ ރެ މަ

 ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.

 ގެ ކްރައިޓީރިއާ  2އަދި އެމް.އެސް  1( އެމެ.އެސް ނ)

 30 އަސާސީ ޝަރ ތ  ހަމަވ ން 

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމ  

 5 ކޯ ނ ވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގ ޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓ  

 5 ދާއިރާއާއި ގ ޅޭ ކ ރ މ އްދަތ ގެ ތަމްރީން 

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖ ރިބާ 

 15 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނ  ނ ވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 35 އިންޓަރވިއ  

 

ން ޕޮއިންޓ  މަތި  ށިގެންއިން ފެ   55ން ޖ މ ލަ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހ ރިހާ ބަޔަކ  ވޭނީ،މަޤާމަށް އައްޔަންކ ރެ 

 ނަމައެވެ. ލިބިފައިވާ 

 ކްރައިޓީރިއާ އާ ދެމެދ ގެ 5ން ފެށިގެން އީ.އެކްސް.  3 .އެމް.އެސް)އ( 

 30 އަސާސީ ޝަރ ތ  ހަމަވ ން 

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމ  

 5 ކޯ ނ ވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގ ޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓ  

 5 ދާއިރާއާއި ގ ޅޭ ކ ރ މ އްދަތ ގެ ތަމްރީން 

 5 އަސާސީ ޝަރ ތަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖ ރިބާ 

 10 ޕްރެކްޓިކަލް(އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނ  ނ ވަތަ 

 15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 25 އިންޓަރވިއ  

ން ޕޮއިންޓ  މަތި  އިން ފެށިގެން  55ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހ ރިހާ ބަޔަކ ން ޖ މ ލަ  ވޭނީ،މަޤާމަށް އައްޔަންކ ރެ 

 ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.

shahuza
Draft
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 11 ސަފްޙާ
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2021އޮގަސްޓ   92 -ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި ޢައްޔަނ ކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާ އ ޞޫލ ތައް ރިންފޮ  
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2021އޮގަސްޓ   92 -ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި ޢައްޔަނ ކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާ އ ޞޫލ ތައް ރިންފޮ  

 

 

 13 ސަފްޙާ
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2021އޮގަސްޓ   92 -ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި ޢައްޔަނ ކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާ އ ޞޫލ ތައް ރިންފޮ  

 

 

 14 ސަފްޙާ
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2021ޞޫލުަތއް ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި  ޞަފްޙާ 4 ގެ 1  

 

 އަށް( 4އަދި ޖީ.އެސް.  3)ޖީ.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު 
 

 ސްކޯޝީޓްއިންޓަރވިއުގެ 
 އަށް( 4 .ޖީ.އެސް އަދި 3)ޖީ.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ބަދަލެއް އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

   ންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންަޓރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއި ވަޒީފާއަށް
 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 
  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ޙަވާލުުކރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް ފެްނވަރު ަމތިކޮށް އަވަހަށް ިނންުމމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 އެހެން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ކަސްޓަަމރުްނގެ ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ރު މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދުތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި މިްނވަ 

  5 4 3 2 1 0 ިމންަވރު މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ 
  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ގޮުތގައި ަމސައްކަތްުކރުމަކީ ކޮަބއިކަން ެއނގޭ ިމްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  
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2021ޞޫލުަތއް ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި  ޞަފްޙާ 4 ގެ 2  

 އަށް(  2އަދި އެމް.އެސް.  1)އެމް.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 އަށް( 2އަދި އެމް.އެސް.  1)އެމް.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ބަދަލެއް އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

   ންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންަޓރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިވަޒީފާއަށް 
 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 
  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ޙަވާލުުކރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް ފެްނވަރު ަމތިކޮށް އަވަހަށް ިނންުމމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 އެހެން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ކަސްޓަަމރުްނގެ ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި އިުތރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިާރސާކުުރމަށް އަަހމިއްޔަުތންކަްނދޭ މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ރު ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި މިްނވަ މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދުތަކަކީ 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ގޮުތގައި ަމސައްކަތްުކރުމަކީ ކޮަބއިކަން ެއނގޭ ިމްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ިމންަވރު މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި 

  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  

shahuza
Draft



 

2021ޞޫލުަތއް ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި  ޞަފްޙާ 4 ގެ 3  

 
 އަށް(  5ން އީ.އެކްސް.  3)އެމް.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  

 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 އަށް( 5ން އީ.އެކްސް.  3)އެމް.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ބަދަލެއް އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

   މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންަޓރވިއު ސްކޯ
 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތް ާރވައި ހިްނގުުމގެ ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ހިންުގމުަގއި ިދމާވާ ަމްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުުމގެ ިވސްހުން ހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގެ ާދއިާރގައި އޮފީސް ހަުރދަނާުކުރމަށް ގެްނގުޅޭ ަތޞަްއވުރު 
ލުކުރުުމގެ ާޤބިލުކަން ޝަުއުޤވެރިޮކށް، މުަވއްޒަފުން ަލއްަވއި އޮފީުހގެ ލަނޑުދަނޑިަތއް ާޙޞިމުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް 

  ހުރި މިްނވަރު

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 ުގިޅގެން ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު އި އެެހން އިާދރާތަކާ އެހެްނމީހުންނާ 
  5 4 3 2 1 0 ޖާަގީދ ބިނާކުރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަްނދޭ މިންަވރު އައު ޚިޔާލުތަާކއި ިވސްނުންތަަކށް 

  5 4 3 2 1 0 ކަންކަމުަގއި ައވަސް ަހރުަދނާ ނިންުމްނ ނިންމުުމގެ ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކޮށް ަޒމާީނ ކުރުމުގެ ވިސްުނން ހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

ަނރާއި ޤާބިލުކަން ުހރި ފޫޒުން ެއއްކިާބވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް ިމންަގނޑަކުން ަމަސއްކަތް ކުރުުމގެ ހުނު

 މިންަވރު 

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  

shahuza
Draft




