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 ތަޢާރަފް 

 

ެޖއަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު ިދވެހި ިސވިލް ސަރިވސް ެގ ޤާނޫުނަގއި، އެ ސަރިވްސ އްގައި ރާ 2008މޭ  1

ގެ ިސޔާސަތުތަާކިއ ަވން ބޭުނންފުުޅވާ ޚިދްމަތްތަކުެގ ތެރޭގައި ަރއްޔިުތންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްގެ ސިފަތަކު

ލްމާއި މަޢްލޫމާތާިއ ޢިޤާބިލް، ) އެ ޚިދްމަތަކީ(އަކީ  މަޝްރޫޢްތަްއ ހިންަގއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެ ސަރވިސް

އަދާކުރަމުްނ ގެންދާ ޚިްދމަތަކަށް ވުްނ ހުނަރު ހުރި، އިންސާުފެވރި ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެިރ ބަޔަކު ވަީޒފާ

ާށިއ އަދި އެ ޚިދްމަތަކީ، އެ ޚިދްމަތް ދިނުުމގައި، ސަރުކާރަށާިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ. ހިމެެނއެވެ 

ައދި ހަަމ އެެހންމެ، ެއ ޚިދްމަތް އެ ގޮތުގެ މަީތްނ . ާވ ޚިދްމަތަކަށް ވާން ެޖހެެއވެރައްޔިުތްނނަްށ ޖަވަބުދާރީ

ކު އެ ކުރާ މަސައްކަަތށް ހެޔޮ ބަދަުލ ދެވޭ، އެ ބަޔަކަށް ކުރިެއރުމުގެ މަގުޮކށިފައި އޮްނަނ ދޭ ބަޔަކީ، އެ ބަޔަ

ނިާޒމެއް ގެ ތެޭރގައި ޚިދްމަްތކުރަމުންދާ ުނވަތަ ވަޒީފާައދާކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ުވްނ ") ކެރިއަރ ޭބސްޑް("

ދިވެިހ ިސވިްލ ސަރވިްސ  ސަރވިސް އަކަށް ހުިރ ސިވިލް  އްެއހެންަކމުން، ެއ ިސފަތަ. ެނއެވެވެސް ހިމެ 

ބިލުވަރަކާއި، މުަވއްޒަފުްނގެ ިކބައިގައި ހުްނނަން ެޖހޭ ސިފަތައް ުހްނަނ ހެދޭނީ ުމވަްއޒަފުން މަަސްއކަތަށް ޤާ

ނުުހން މިްނަވރަކާއި، ދެމުން ެގންދާ ިޚދްމަތަށް އަްނނަޖެހޭ ފެްނަވރު އަްނނަ ނާްނނަ ިމްނވަރު ެއނގި ެއ 

މުަވއްޒަުފްނ . ކުރެޭވނެ ގޮތްތައް އަަބދުމެ ރާވައި ތަންފީުޒވަމުްނ ގޮްސގެްނެނވެކަންކަން ަރްނގަޅުކޮށް ިއްސލާހު

ގެ ޤާބިލުކަުމގައި އުނިކަެމއް ހުރި ނަަމ އެ ކަން ޫފބައްދައި، ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ިނޒާުމގަިއ އުނިކަމެއް ހުރި 

މަ އެަކން ސީދާކޮށް، ނަމަ އެ ަކން ަރނަގޅުޮކށް، މަސައްަކތް ކުރުމުގެ ވައްޓަފާީޅގަިއ އައިބު ހުިރ ނަ

މުވަްއޒަފުްނ ގެ ކިބައިގައި ުއނިިސފަ ހުރި ނަމަ އެކަްނ އިސްލާހުޮކށް، ޚިދްމަތް ދޭ ގޮތްތައް 

ައދި ިޚދްމަތްކުރާ މުވަްއޒަފުްނނަްށ އެ ކުރާ ޚިްދމަތުގެ ައގު ަވޒަންކުެރވި ެއ މަސައްކަތަްށ . ކުރިއެރުިވެގްނނެވެ 

ހައުލު ވެްސ ފަހިކޮށް ަފސޭހަކޮށް ހިްތ މަސައްަކތްކުރަމުންދާ މާ އަދި އެ ަބޔަކު. ހެޔޮ ބަދަުލ ދެިވގެްނެނވެ

ލަތު ބަލަުމްނ ޙާިމހެްނ ކުރުމަށްޓަކައި އަބަދުމެ މި ކަންކަން . ހަމަޖެހޭ މާަހއުލަކަށް ެވސް ހެިދގެްނނެވެ 

ތް ެއ ކަން ކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރެވިާދެނ އެއް ަވީސލަތަކީ މުވަްއޒަފުްނގެ ޚިްދމަ. ގެްނދިުއން ުމހިންެމވެ

ގައި މި  2009ފެބްރުއަރީ  1އެ ގޮުތން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން . ވަަޒންކުރުުމެގ ނިޒާމުތަެކވެ

ތަޢާރަފް ކުރާ ޚިދްމަތް ަވޒަން ކުރުުމެގ ނުަވތަ ެއްޕރޭޒަލް ގެ ިނޒާމަކީ ސިިވްލ ސަރިވސް އަށް ހާލަުތ 



 

 
 

ލި އަޅުާވނެ ނިޒާމަކަްށ ވާނެ ކަމުަގިއ ދެެނގަތުމުަގިއ ފަރުދީ ފަންތީގަާޔއި އޯަގނަިއޒޭޝަން ގެ ފަންތީަގިއ އަ

އަދި ހުިރ އުނި ކަންަކން އިސްާލހުުކރުމުގައި ެއީހތެރިވެ ދޭނެ އަދި ޚިދްމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލު . ޔަީޤން ކުރަމެވެ

  . ގެްނާނނެ ިނާޒމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްީމދު ކުރަމެވެ

އެ ގޮުތން މި . މެއް ޫނނެވެ ކުރެވޭނޭ ކަ  އެްއވެސް ކަަމކީ އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ކުރެވިެގން ނޫނީ ކާމިޔަބު 

ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮުތގައި ކާމިޔަުބ ވެެގން ދިއުމަށްޓަކައި މުވަްއޒަފާއި ސުޕަރވަިއޒަުރެގ  ެވސްކަން

ްސތަކުގެ ހުިރާހ ފަންތިއެްއެގ ވެރިން ެގ ވެސް ފުިރހަމަ އަދި އޮފީ. ން ވަރަށް މުހިންެމވެއިޚްލާޞްތެިރކަ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އޮިފސްތަކުގެ ހިުއމަން ރިސޯްސ ޕެނަލް ތަުކެގ . ރުުލން މުހިންެމވެބައިވެރި ވުާމއި އެއްބާ

ްށ ެއިދ ޚްލާޞްެތރި ޝާމިލުެވވަޑަިއގަތުމައެ ުހރިާހފަރާތްތަކެއްެގ އި ،ީވމާ. ދައުރު ިމ ކަމުގައި އަާސސީ ެއވެ

  . ެމވެދަްނނަވަ

ުރ ހައުުލގެ ގޮތުްނ އިތު މަސައްކަތުެގ މާ ތާ ޔަކޮމިޝަނުްނ އެދެީނ ހުިރާހ މުވަްއޒަފުްނނަށް ވެސް ޤާބިލިއް

ފެްނވަުރ މަތިވެ ރަްއޔިތުްނނަށް ިހތް ފަސޭހަވެ، އިތުބާރުވެ، ޚިދްމަތާމެުދ  އަދި ޚިދްަމތުގެ. ކުރިއެރުމެވެ 

  .ހިތްހަމަޖެުހްނ ލިބިގެން ިދއުމެވެ

  2009ފެބްރުއަރީ  1

  

  

  މުޙައްމަދު ލަޠީފް                   
  

   ކޮމިޝަންގެ ރައީސް                    
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 ފެންވަރު ބެލުން މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  .1

ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަްއ ކޮށްފައިވާ ެފންަވރާިއ ޙަުމގެ މިިނޒާމަކީ، މުވަްއޒަފާއި ތުެގ ފެންވަރުބެލުމަސައްކަ

މިޒާޖާިއ  ގެ މުވައްޒަފުަގިއ ތުމަސައްކަމިންަވރު އަިދ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަގުުތެގ އިތުރުން 

  .ލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ިބާނވެެގްނވާ ިނާޒމެކެވެޞޫެދެނގަްނާނނެ އު  އްސިފަތަ

ާވގޮތަްށ  ލުޞި ަމޤްަޞދުތައް ޙާ ގެން އޮީފހުގެކޮށްަވރު ބެލުމުގެ މިިނޒާމުގެ ޭބނުން ފެންތުެގ މަސައްކަ

ލުެވ ވާޙަުރްނ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަާކ ބެލުމުގެ އިތު ދޭތޯގެން ކުރިއަށް  މުވަްއޒަފުްނެގ މަސައްކަތްތައް

މަށް މަގުަފިހ ކުރިއެރުުވމަށް ބާރުއެޅު ރަނގަޅުޮކށް ތިބޭ މުވައްަޒފުންނަށް އެީމހުްނގެ މަސަްއކަތުގެ ފެންަވރު 

މަސައްކަުތގެފެްނވަރު ރަނގަޅު ުމވަްއޒަފުްނނަްށ، މި ިނޒާުމގެ ބޭުންނ ހިފަިއގެްނ . ކޮށްދޭނެެއވެ

މިނޫްނެވސް ުމާސރައިގެ ކުިރެއރުމާއި، އަދި ، އިއި މަޤާމުގެ ކުރިެއރުމާމަސައްކަތުގެ އަުގވަަޒންކުުރމަށްޓަކަ

  .ވި ާދނެެއވެން ޢިނާޔަތްތަށް ުގޅުަވއިލެ މަސައްކަތާއި އެެހނިހެ 

ޤާިބުލ  ށްމަސައްކަތަ ،ބެލުމުގެ މައިަގނޑު ބޭުނމަކީ، ފެންވަރު ރަނަގޅުމަސައްކަތުެގ ފެންވަރު 

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސްެގ ޚިދުމަްތ  ަސބަބުން މުޅި ިމނިޒާުމގެއަދި . މުވަްއޒަފުންަތކެއް އުފެއްުދމެވެ

މުެގ ޤާރިމަުގގައި ުމވަްއޒަފުްނނަްށ މަކު  ވީމާ،. ވެެވެގންދިއުމެ ަހރުަދނާރަނގަުޅވެ، ެދވޭ ޚިދުމަތް ައވަްސވެ 

ުތެގ މަސައްކަދާނީ ުމވަްއޒަފުްނގެ ިދނުން ިބނާެވގެން ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ުމސާރަިއގެ ކުރިއެުރން 

  . ފެންވަރަށް ަބލައިެގްނނެވެ 

ުމވަްއޒަފުްނެގ ނިޒާަމކީ ސިވިލް ސަރިވސްަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މި  ލުުމގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ

  .ވެއަމާުޒކޮށްގެން ަތްއޔާރު ކުރެވިަފއިވާ ނިޒާމެކެ މަސައްކަތުގެ  ފެންވަރު ެބލުމަށް 

  ނެގޮތް ބެލޭ ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  .2

ކުލެވިެގންަވީނ ކޮންެމ މަސައްކަުތ އަަހރެއް ެފށޭއިރު ެއ އެ ނިާޒމް މަސައްކަތުެގ ފެންވަރުބެުލމުގެ މި

ނަޑައޅާ މަސައްކަތްތައަ މުމުްނ ވާުލކޮށް، މަސައްކަތު އަަހރު ނިޙަ މުވައްޒަުފންނާ  އް ހަރަކަށް ކަ

  . ަތއް ކުރެވިފަިއވާ މިްނވަާރިއ ފެންވަރު ަވޒަންކުރުުމގެ މައްޗަެށވެޙަވާލުކުރެުވުނ މަސައްކަތް

ޓާގެޓްތަެކްއ ބޭނުްނވާ ބެުލމަށް ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ަވނީ އެކުލެވިގެން  ާލފޯމުބަންވަރުފެ މަސައްކަތުގެ 

ނަޑއެޅުމަށް  އަިދ  .ގެ މަްއޗަެށވެުލމުއްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވގޮތް ބެފަހު، މި ޓާގެޓްތަކުގެ މަސަކަ

. އްޗަށެވެ ުމެގ މަބާއްާވގުޅު އި މުވައްޒަުފން އެކަކު އަނެކަކާމުވަްއޒަފުްނެގ ހުްނނަްނީވ ސިފަތަކާ



 

2 
 

 ކްސްދިނުމަށް ތަކަށް މާ ވާ ޕަރފޯމަްންސ އިންޑިކޭޓަރއިޓަކައި އެކުލެވިފަށްބެުލމަ އްމިބުނެުވނުކަްނތައްތަ

   .މިްނަގނެޑކެވެ ރޭޓް ކުެރވޭގެ އާއި ދޭތެރޭ  5އާއި  1 ެރޭވނީބޭނުން ކު

ނަޑެއޅުމުަގއި ފެންަވުރ ބެލުމުގަިއ ބޭނުންކުާރނެ މިްނަގނޑުތަކެއް ކަމަސައްކަތުގެ މުވަްއޒަފުްނެގ 

 ،ވާުލކުރާ މަސަްއކަތްތަކެއް ފުރިހަމަކުރާ މިންަވރާއި ފެންވަުރ ބެލުމަށާއި ޙަ  ،އިސްކަްނދީފަިއވާނީ 

ަމސައްކަތުެގ . ފެންވަރު ަރނަގޅުކުެރވިާދނެ ގޮތްތަކެްއ ހޯދުމުގެ މައްޗަެށވެމަސައްކަތުެގ މުވަްއޒަފުްނެގ 

 .ެފންަވރުބަލާ ފޯމެވެސައްކަތުގެ މަކީ ޓަކައި ބޭނުންކުާރނެ ަވސީލަތަފެންވަރު ބެުލމަށް

  ފެންވަރުބަލާފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަންވީ މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ   .3

މަސައްކަތުެގ ފެންވަރުެބލުމުގެ ބޭނުަމށް މަސައްކަތުގެ އަަހުރ ކަމުގައި ބަލާނީ ކޮްނމެ އަހަރެްއެގ 

މި މުއްަދތުގެ ތެޭރަގިއ . ަމހުގެ ނިޔަލަެށވެ ޖެނުއަރީޖެހިެގން ައންނަ އަހަުރެގ  ފެބުރުއަރީ މަހުން ފެިށގެން 

ސިވިލް ސަރވިްސއާއި ުގޅޭ މުަވއްޒަުފންގެ ަމސަްއކަތުގެ ފެްނަވރު ބަލާނީ އެ މުަވއްޒަަފކު ވަޒީފާާއ 

 6ަނމަވެސް މަަސއްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލޭ މުއްދަތު . ގުުޅނު ތާރީުޚން ފެށިެގން ޖެނުއަީރގެ ިނޔަލަށެވެ 

  .ނާޔަްތތައް ދިނުމަްށ މި މުއްދަތު ނުުގޭނނެެއވެރިަމންްޓފަދަ ޢިއިންކް މަސްދުަވހަށްުވރެ ކުރުނަމަ

 މަސައްކަތުގެ  މި މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ުމވަްއޒަފަށް ަވޒިފާގެ ކުރިެއރުމެއް ލިބިްއޖެނަމަ، އެ މުވަްއޒަފެއްގެ 

  .ފެންވަރުބެުލްނ، ވަޒީފާގެ ުކރިއެުރން ލިބޭ ތާރީޚުން ައލުން ފަށާީނެއވެ

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ގެ ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވަޒަފުންކަތަށް އެހެނިހެން އޮފީސް އެކިއެކި މަސައް  .4

ީވއްލައިފިނަމަ، ވަޒީފާައދާކުާރ އޮފީސް ޫނން ެއެހން ޮއފީހެއްަގއި ަމސައްކަތްކުރުަމށް ދޫކޮށްފިަނމަ ުނވަތަ 

. ާވެނއެވެ ކަތުެގ ފެންވަުރ ބަަލންމަސައްކަްތކުރި އޮފީހަުކން ެއ ީވއްިލ މުއްދަތަށް މަސައްއެ މުަވއްޒަަފކު 

ނޑައަަޅއި، މަސައްކަތް ިހނގާ ނުިހނގާގޮތް ބަަލިއ މި ގޮތުން މަސައްކަތް ޙަ ވާލުކޮށް، ޓާގެޓް ކަ

  . ުމވަްއޒަފުގެ ަރޖިސްޓްރީ އޮްތ އޮފީހަށް ފޮނުަވްނވާެނެއވެ  މުވަްއޒަފު މަސައްކަތްކުރިޮގތުގެ ރިޕޯޓް

 ކެޓަގަރީ ލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ތުގެ ފެންވަރު ބެ މަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ  .5

އެިކ . ކުެރޭވނެެއވެޭބނުންބާވަތެއްގެ ފޯމު  2ތަފާތު  ،ފެންވަރު ެބލުމަށްޓަކައިމަސައްކަތުެގ މުވަްއޒަފުްނެގ 

 އެ މުވައްަޒފެއް ކުރާ ،ފެންވަުރގެ ުމވަްއޒަފުންކުާރ މަސައްކަތްތަކާއި ބޭނުްނާވ ހުނަރުަތއް ތަފާތުވާނެތީ 



 

3 
 

ިމ  މަކީ މުހިއްމު ކަަމކަށްވާތީފެްނވަރުަބލާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމަސައްކަުތގެ ްނ ތަކާ ގުޭޅގޮތު މަސައްކަ

  :ެއއީ  .ެނެއވެވާ ބަހާލެވިފައި) ކެޓަގަރީ(ގިންތިއަަކށް  3 މުވަްއޒަފުން ފޯމުތައް ތަްއޔާރުކުރުމުަގިއ 

  

 ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް .  ހ

. ގެ މަޤާމުަތކުގައި ަމސަްއކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުން އެސިސްެޓންްޓ ޑިރެކްޓަރުްނ ފެށިގެްނ ަމތީ
މިބައިގައި ިހމެނޭނީ ޑިޕާްޓމަންޓް، ޑިިވޝަން، ސެްކޝަން އަިދ ޔުނިޓް ތަުކެގ ވެިރން (

   ).ފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ހިެމޭނ މުވަްއޒަފުްނނެވެ 

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން .  ށ

އެިކ  ،އްޒަފުްނގެ ެތރެއިންސީިނއަރ ޮއފިސަރުން ެފށިގެން ދަުށެގ މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މުވަ
މިބައިގަިއ ހިމެޭނީނ (. އެކި ފަންނުަތކުގެ ގިްނތިަތކާއި، އޮފީހުގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން

  ).ސަޕޯޓް އޮިފސަރުްނގެ މަާޤމުތަކުގައި ހިެމނޭ މުަވއްޒަުފންެނވެ

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް .  ނ

 .ރާ މުވައްޒަފުން ޭބނުްނނުވާ ަމޤާމުަތކުގައި މަަސްއކަތްކު ފަންނީ ތަްމރީނެއް ޞަ ވަކި ޚާއް
  ).ްނނެވެ ސަރިވސްަގއި ހިެމނޭ މުވަްއޒަފުސަޕޯްޓ މިބައިގައި ިހމެނޭނީ (

  އި މަސައްކަތްތައް ފެންވަރުބެލުމާބެހޭގޮތުން އޮފީސްތަކުގެ އެކިފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މަސައްކަތުގެ  .6

ނފެންވަރު ބެލުމުގައި  ތުގެ މަސައްކަ ފަރާތަކާއި ހަވާުލާވ އެަޑެއޅިފައިާވ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން  ކަ

މި ިނޒާްމ . ްނމަން ވާެނއެވެ ނި ކޮށް  ތެޭރަގއި މުްއދަތުގެޑަެއޅިފައިާވ އްކަތްތަާކއި މަްސއޫލިްއޔަތު ަކނމަސަ

  .ކުރާނެ ފަާރތްތައް ތިީރަގއި އެަވީނއެވެ އޮފީސްތަކުަގިއ ހިްނގުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަާތއި މަސައްކަްތ 

 މަސައްކަތް  ގެ ޔާޒިންމާދާރު އިސްވެރި  6.1

ޒިްނމާދާރު އިްސެވިރާޔ ތުގެ ފެންވަރު ބެުލމުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ުއޞޫލުތަކުގެ މަތިން  ކަމަސައް

  . ަވނީެއވެިތރީގައި ބަާޔްނކޮށްފައި އެ އްނެކަންތައްތަ ބަލަންޖެހޭ 

 ،ފެންަވރު ބެލުމުގެ ކަންތައް ިހނގަމުްނދަނީ ަޙޤީގަުތގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށގެން ތުގެ މަސައްކަ )ހ(

  .ްއގެ މަިތންކަން ކަަށަވރުކުރުންއިްނސާފުވެރި ގޮތެ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ މުްއދަތުަގިއ ްނވަރުބެލުަމަސއްކަތުގެ ފެ  މުވައްަޒފުންގެ) ށ( މުެގ މަސައްކަތް ކަ

  . ޤަވާޢިުދން ކުރިޔަށްދޭތޯ ެބލުން

ްނވަުރބެލޭ މަސައްކަތުގެ ފެމުވަްއޒަފުްނގެ ަވީޒފާ ބަޔާން ވަނީ ސުަޕަވއިޒަާރއި އަިދ  )ނ(

  .ކުރުން ތޯ ކަށަަވރުރަނގަޅަްށ ސާފުކޮށްދެިވ އެއްބަސް ެވވިފައިމުވަްއޒަފުްނަނށް 

  .އްލުކުރުންޙަޭޅގޮުތން ހުަށހެޅޭ މައްސަލަަތއް މަސައްކަތުގެ ފެްނވަުރބެލުމާ ގު) ރ(

 ފެްނވަރު ބެލުމަށްފަހު ތުގެ މަަސއްކަހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަްލގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން،  )ބ(

ޖެހޭ ުމަވއްޒަފުްނނަްށ ދޭންސާރަިއގެ ކުރިއެރުން، މު ،ޭދންޖެހޭ މުަވްއޒަފުްނނާއި  ތަމްރީނު

  .އްސައި ިދުނންހަމަޖަ  ަމތިން އެަކންަތއްތައް ޤަވާޢިުދގެހަމަޖެހިފަިއވާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް ށް ަތއްޔާރުކޮ މަސަްއކަތުގެ ފެންަވރު ބަލާނިމުުމން ރިޕޯޓް) ޅ(

  .ންފޮނުވު 

 ސޯސް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ހިއުމަން ރި 6.2

މަން ިރޯސްސ ހިއުތުެގ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ަކނަޑެއޅިފައިާވ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން  ކަމަސައް

  . ކަންތައްަތއް ތިރީގައި ަބާޔންކޮށްފައި ެއވަީނެއވެ ެޖހޭހައްޓަންބަލަ  ޕެނަުލން

 ،ތުގެ ފެންަވރު ބެލުމުގެ ކަންތައް ިހނގަމުްނދަނީ ަޙޤީގަުތގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށގެން މަސައްކަ) ހ(

ޒަފުްނ ަތފާތުކުރުމެއްެނތިތޯ ބަލަިއ އެކިމުަވއް ޯތާއއި،ވެިރ ގޮތެްއެގ މަތިންއިްނސާފު

  .ކަށަވަރުކުރުން 

ޔަީގްނ ކުރުމާއި ޓާގެޓް ސެޓްކުރެވި  ވާލުކުރެވިަފިއވޭތޯޙަ ވައްަޒފުންގެ ަވޒީާފ ބަޔާންމު) ށ(

  .ންތޯ ކަށަވަރު ކުރު މުެގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭެފންަވރުބެލުަމސައްކަތުގެ ުދން ޤަވާޢި

ދޭންޖެޭހ  ތަމްރީނު ،ތުގެ ފެްނވަރު ބެލުަމށްފަހު ލިބޭ ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިމަސަްއކަ) ނ(

މަަސއްަކތް ކުރާެނގޮާތ ބެހޭގޮުތްނ މަގުދައްަކިއދީ އިރުޝާުދ ދޭންެޖހޭ  ،މުވަްއޒަފުްނާނއި

 ަހމަޖެހިފަިއވާ ނުމާިއ ގުޭޅގޮުތން ކުރިެއރުްނ ދި ުމސާރަިއގެ، ަނށް އިރުޝާުދދީމުވަްއޒަފުން 

އަށް ިޒްނމާދާރު އިްސވެރިޔާ މުގައި ބެލެހެްއޓު  ޤަވާޢިުދގެ މަތިން އެކަްނަތއްތައް ިހްނަގއި

  .ލަފާދީ އެހީެތރިވެ ިދނުން 
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ހައްލުކުުރމުގައި ިޒންާމދާުރ ޭޅގޮތުން ހުށަެހޅޭ މައްސަަލަތއް މަސައްކަތުގެ ފެްނަވރުބެލުމާ ގު) ރ(

  .އިްސވެރިާޔއަްށ ލަފާދިނުން 

 މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ ތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް  6.3

ހިްނުގން ަހލުވިކުރުމާބެޭހ ކަންތައްތަާކމެދު ، އޮފީހުގެ ުމަވއްޒަފުްނގެ މަސައްކަތްތަްއ ރޭވުމާއި 

ފެންވަރުބެލުުމގައި އެަކންކަން ކުރެވިަފއިަވީނ މަސައްކަތުގެ މުވަްއޒަފުްނގެ  ،މަޝްވަރާކުުރމާއި

ގެމަިތންތޯ ބަލަިއ ޗެކްކޮށް ބޭނުްނާވ ކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތު ުލތަޞޫއު ،ދުތަާކއިޢިޤަވާހަމަޖެހިފަިއާވ 

 .މަސްއޫލިްއޔަެތކެވެ ށް ދިުނމަކީ މުވައްަޒފުންގެ ަކންަތއްތައް ބަލަަހއްޓާ ބައިގެ އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮ

  :އެގޮުތން

މަސަްއކަތު އަހަުރ ފެށުމުގެ ކުރިން ސެްކޝަންތަކަށް ބޭނުްނވާ ޯފމުތައް ފޮުނުވމާއި  )ހ(

  .މަސައްކަތުެގ ޓާގެޓް ސެޓްކުރުމަށް ދެްނނެުވން މުވަްއޒަފުްނގެ 

ެގ މަސައްަކތު"ގަިއާވ  1ްނ ސެކްޝަސެކްޝަްނތަކަށް ފޮނުުވމުގެ ކުރިްނ ފޯމުތައް ) ށ(

ޢުޫލމާތު ފައިލުަގއިވާ އަސްުލ އެ މުަވއްަޒފެއްގެ މަ" ފެންވަރުބެލޭ މުވަްއޒަފާބެޭހ މަޢުލޫމާތު

  . ެއއްގޮތަށް ފުިރހަމަކުރުންޑުތަކާ ކޯރެ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޓާގެޓް ެސޓްކޮށް  )ނ( ރެވިފައި މުވަްއޒަފުްނނާއި ުމޢާމަލާތު ކުމަސަްއކަތު އަހަރު ކަ

  .ވޭތޯބެލުން 

ކުރުމަށް ގަިއ ކަޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ަމއިަގނޑު މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތު އަހަރު ) ރ(

  .ޔުނިޓް ތަކުަގއި ދެްނެނވުން / ސެކްޝަން

ކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މުއްަދތުގެ ތެޭރގަިއ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފަިއޭވޯތ ފުރިހަމަ ފޯމުތައް ) ބ(

  .ބެލުން

  . ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ހަމަކޮށް ބަލައިގަުތން) ޅ(

މަކޮށްފައިަވީނ އޭގެތެެރިއްނ އެްއވެްސ ފޯމެއް ފުރިހަ ،ފޯމުތައް ދިާރސާކުރުމަށްފަހު )ކ(

ިހއުމަން ، ުލތަކާ ތަފާތުޮގތަކަށް ކަމަށް ފެންަނނަމަ ޞޫއު ،ދުތަާކއިޢިވާޤަހަމަޖެހިފަިއާވ 

ކޮްށެގން އެކަންަތްއތައް ބަލައި ަމޝްވަރާސޯސް ެޕަނލްގެ ލަފާގެަމތިން އެސެްކޝަނަކާއި ރި

  .އްލުކުރުންޙަ
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ިއްނތަކުގެ  ޕޮއިންްޓ ދީފައިަވނީ ސެކްޝަންތަަކށް ޕޮިއންޓް ދިނުމަށް ފޯުމގައި ަކނަޑައޅާފައިވާ) އ(

ައދި ބައެއްބަިއތަކަށް މާމަތިން ުނވަތަ . ޫނންޯތ ބަލައި ޗެކް ކުރުން ތެރެއިްނތޯ ުނވަތަ

   .މިަކްނ ހިއުަމން ިރސޯސް ެޕނަްލގެ ސަމާލުކަަމށް ގެަނުއން، މާދަށުން ޮޕިއންޓް ލިބިފައިވާނަމަ 

މަސައްކަތުގެ ފެްނވަުރ ބެލުނު ގޮާތއިމެދު އެްއެވސް މުވަްއޒަފަކު ޝަކުވާއެްއ ހުށަހަަޅއިފިނަަމ ) ވ(

  .މަށް މަސައްަކތް ކުރުންއްލުކުރު ޙައެމައްސަަލެއއް ން ރެޯސސް ެޕނަލްގެ ލަފާގެ މަތިްނ ހިއުމަ 

އަާށއި  ޒިންމާާދރު ިއސްވެިރޔާގަކޮށް ގުތަްއ ފާހަނބޭުންނވާ ރޮ ތަްމރީނުށް މުވައްަޒފުންނަ) މ(

 .އަްށ ހުށަެހޅުން ޯސސް ެޕނަލްހިއުަމން ރި

އެއޮފީުހެގ މުވައްޒަުފންނާ ބެޭހޮގތުްނ  ،ބަލާ ފޯމުތަކުގަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް  )ފ(

ލީ މައްސަލަަތއް ޞޫއު ،ުކރިމަތިވެފަިއާވ ދަތިތަކާއި ،ފާހަގަކުެރޭވ ރަނަގޅުކަންތަކާއި

އެއޮފީުހގެ ަފރާތުން އިްޞލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަންތައްަތްއ ހިމެޭނގޮުތެގ ރިޕޯޓެއް  ،ފާހަގަކޮށް

  .ހުަށހެުޅން އެކުލަވާަލއި އޮފީހުގެ ޒިްނމާދާރު އިްސެވރިޔާއަށް

ރު ބަލާ ފޯމްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާިއ ފޯމް މުވައްޒަފުްނގެ ވަމަސައްކަތުގެ ފެން )  ދ(

  . ރެކޯޑް ފައިަލށް ލުން

  

   ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތް ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ  ގެ މަސައްކަތު 6.4

ކަމުގައި " ސުަޕަވއިޒަރ" މުވަްއޒަފުްނެގ މަސައްަކތުގެ ެފްނވަރުބަލާ ފޯމުތަކުގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއއެަވނީ ޮކންމެ މުވަްއޒަފެްއގެެވސް މަަސއްކަތް ިހނާގ ނުިހނގާގޮްތ ބެލުމަށް ުހްނަނ 

މު ދައުރެއް އަާދކުާރ މުހިއް ަވަރށްމަސައްކަތުގެ ފެންަވރުބެލުމުގައި ސުޕަަވއިޒަަރކީ  .މުވަްއޒަފެކެވެ

  : ލިއްަޔތަކީގެ މަްސއޫިމގޮތުން ސުަޕަވއިޒަރު  .ފަރާތެކެވެ

ނަޑއެުޅމުގައި ުމވަްއޒަފަށް އެހީެތރިވެދީ،މަަސއްކަތުގެ ާޓެގޓް މުވަްއޒަފުްނގެ   )ހ( ފޯމުަތކުަގިއ  ކަ

  .ފުރިހަމަކުރުން އް އިަޒރ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭބައިތަ ސުަޕވަ

 ުޔނިޓް ިހންަގަވން ުހންަނ މީހަކާ ސެްކޝަން ުނވަަތ  ތައް ަކނަޑއެުޅމުގައި،ޓާގެޓް) ށ(

  .ންކުރު މަޝްވަރާ
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އެްއގޮތަށް ޭދތޯ ބެލުމާއި ބޭނުްނވާ ލަފަާޔިއ  މަަސއްކަތް ބަލައި ޓާގެޓްތަކާ ންގެމުވައްަޒފު) ނ(

  .އިރުޝާދުދީ މަޝްވަރާކުަރމުން ެގންިދުއން

  .ކޯޑް ބެލެހެއްޓުން އި ުމވަްއޒަފުގެ މަަސްއކަތުގެ ރެއަހަރުެތރޭގަ މަސައްކަތު ) ރ(

ނޑައެޅިަފއިާވ މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުުމން މުވަްއޒަ  ) ބ( ުފގެ މަސައްކަުތގެ ފެންަވރު ބެލުމަށް ކަ

  . ފޯމު ބޭނުންޮކށްގެން، ުމވަްއޒަފާއި މަޝްަވރާކޮށް މުވަްއޒަފުގެ މަަސްއކަތުގެ ފެްނަވރު ބެލުން

  ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  6.4.1

ންަގިއ ސުަޕވަިއޒަރަކީ މަސައްކަތުެގ ފެންަވރުބެލޭ މުވަްއަޒފުގެ މަސަްއކަތްތައް ހި ) ހ(

 6ނުިހނގާގޮްތ ބަލާ ސުޕަވަިއޒަރެްއގެ ގޮތުަގއި މަުދވެެގން  އެމަސައްކަތްަތއް ހިނގާ

މަސްދުަވސް ފުރިހަމަާވންެޖހޭީނ  6. (މަސްދުަވްސ ހޭދަކޮށްފައިވާ ުމވަްއޒަފަކަށްވުން 

  .)މާކްސްދިނުުމެގ ބައި ފުރިހަމަކުރާ ތާރީޚާ ަހމައަށެވެ

ެއ  ،ރުބެޭލ މުވަްއޒަފުެގ މަސައްކަްތތައް ިހންަގއި ސުޕަަވއިޒަރަކީ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަ) ށ(

 6މަސައްކަތްތަްއ ހިނާގނުިހނާގގޮތް ަބލާ ސުަޕވަިއޒަރެްއގެ ޮގތުގައި މަުދވެެގން 

އޭާނއާ ޖެހިެގން ދެްނ އެްނެމ  ،މަސްދުަވސް ހޭދަކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފެްއކަމަށް ނުާވަނމަ

ފުގެ ަމަސއްކަތްތައް ިހންަގއި ެއ ެފންވަުރބެލޭ މުވަްއޒަ މަސައްކަުތގެ ،ށްހުރި އިސްކޮ

  .ލުެވހުރި މުަވއްަޒފެއްކަމުގަިއުވންވާޙަހިނގާުނިހނގާގޮތް ބަލާ ެހދުމާ  މަސައްކަތްތައް 

ުނވަތަ ވަޒީާފިއން ވަކިުވންަފދަ ކަމަކާ ުގޅިެގްނ  ،މުަވއްަޒފަކު އެެހން އޮފީހަކަށް ބަަދލުކުރުން) ނ(

ޒަފުެގ ފޯމުތައް ފުިރހަމަކުރެޭވގޮްތ އެ މުަވއްަޒފެއްގެ ދަުށން މަަސއްަކތްކުރާ މުަވއް

ަމސައްކަތުގެ  ،އެ މުވަްއޒަފަކާ ޖެހިެގން ދެން އެންމެ ިއްސކޮށްހުރި ،ނުެވއްެޖނަމަ

ތްަތއް ިހނާގުނހިނާގޮގްތ ފެންވަރުބަލާ މުވަްއޒަފުގެ މަސައްކަތްތަްއ ހިްނގައި އެމަސައްކަ

  .ވާލުެވހުރި މުަވއްަޒފެއްކަމުގަިއުވންޙަބެލުމާ 

  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުގެ  6.5

 އަހަރުފެށުުމގެ ކުިރން އެ ައހަރު ކުރަން ާރަވއިފައިާވ ަމސައްކަތްތަކާިއ މެުދ މަސައްކަތުެގ 

ަކނަޑއެޅޭ ޓާގެްޓތަކާއި އެްއގޮަތްށ އްވުާރއި ައމާޒުގެ މަްއޗަށް ވިްސނާ އޮީފހުގެ ތަޞަ 

ކަްތ އަބަދުވެސް ގަދަައޅައި މަަސއް މުވައްަޒފުލުކުރުމަށް ނަތީޖާ ޙާޞިމަސައްކަތްކޮްށ 

 :އެގޮުތން. ކުރަންާވެނއެވެ 
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މަސަްއކަތުގެ  ،ފެންަވރުބެލޭ މުވަްއޒަފު، އޭާނެގ ސުޕަަވއިަޒރާ މަޝްވަާރކޮށްމަސައްކަތުގެ ) ހ(

  .އަހަރަށް ަލނޑުަދނޑި ަކނޑައެުޅން

މަސައްކަތްކުުރމުގައި ދިާމވާ މައްސަަލތަކާ ބެހޭގޮުތން ސުަޕވަިއޒަރާއެކު ަމޝްވަރާކޮްށ   )ށ(

  .ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުުރންއެކަންކަން ަޙއްލު

ނަޑއެދެބައިވުުމްނ މަސަްއކަތުގެ ައހަުރ ) ނ( އެުކ ަޕވަިއޒަާރއިޅިަފއިވާ އުޞޫާލއި އެްއގޮތަްށ ސުކަ

ގެޓްތަކަށް ބަދަލެއް ެގންަންނޖެހޭނަމަ ެއ ތަކާއި ޓާމަަސއްކަތްޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްވަރާކޮްށ 

ހިމެނޭ މުަވއްޒަފުން ފުިރހަމަކުރާކަްށ  ަގއި ސަރިވސްމިބައި ސަޕޯޓް . (ބަދަލުތައް ެގނަުއން

  .)ނުޖެޭހނެެއވެ

މަސައްކަތުެގ އަހަުރ ނިމުުމން ސުަޕވަިއޒަރާއެކު ަމޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުެގ ފެންވަުރ ބަާލ  )ރ(

  .ކުރުންފޯމު ފުރިހަމަ

މަްނ ިހއު ފޯމު ފުރުމުގައި ސުަޕަވއިޒަާރއެކު ަމޝްވަރާކޮށް ޙައްލުނުކުެރޭވ މައްސަލަަތއް )ބ(

  .ސް ެޕަނލަށް ހުށަެހުޅންރިސޯ

 ދައުރު ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގެ  ސިވިލް  6.6

ުމވަްއޒަފުންެގ މަސައްަކތު އަހަުރ ިނމުމުން، މަަސއްކަތުގެ ެފްނަވުރ  ހިެމނޭ ގައިސަރވިސް  ސިވިލް

 އް ތަްއޔާރުކޮށް ޝީޓެްސތައް ހިެމނޭ މާކްނު ުމވަްއޒަފުންެގ ފެްނވަރުބެލު ބެލުމަށްފަހު މަސައްކަތުެގ 

އަދި . ންާވެނއެވެ ށް ުހަށހަޅަ ކޮމިޝަނަަސރވިްސ  ސިވިލް  ވެިރޔާ އްގެ ޒިންާމާދރު އިސް ކޮންމެ އޮފީހެ 

މިައތްމަތީ  ،ފެންަވރުބަލާ ފޯމުތައް ފުރިަހމަ ކޮށްފައިަވނީ އެ ފޯމުަތއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްމަސައްކަތު 

ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުްނ ނެރޭ  މިކަމާގުޭޅގޮުތން ައދި މީގެފަުހން ސިވިލް ،ފޮތުގައާއި 

ދިާރާސކުރަން  ،ލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައިޞޫއު  ،ދުތަކާއިޢިބަާޔންޮކށްފައިވާ ަޤވާ  ުވންތަުކގައިދެްނނެ

  : ގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުތަކަކީކޮމިަޝނު މިޮގތުން. ވާެނެއވެ

ްއތަްއ އެ މަސަްއކަތުގެ ފެްނަވރުބެލުމުގައި ގެްނުގޅޭ ިސޔާސަތުތައް ަކނަޑެއޅުމާއި އެކަންތަ) ހ(

  .ިހނގާތޯ ބެުލން ށްލުތަކާއި އެްއގޮތަޞޫއު

މަސަްއކަތުގެ ފެްނަވރު ބެލުމުގަިއ މުވަްއޒަފުްނނަށް ދިާމާވ މައްސަަލެއއް ކޮމިޝަަނށް ) ށ(

  .ހުށަަހޅައިފިަނމަ އެކަމެއް ބެލުން
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ނަގާ އެފޯމުަތކުގެ " ެރންޑަމްކޮށް"ތައް ފެންވަރު ބަާލފޯމުަމސައްކަތުގެ މުވަްއޒަފުްނގެ  )ނ(

މީގެ އިތުުރން ވަޒީާފގެ ކުރިއެރުމާިއ . ލާ އަޅާިކއުން ޞް އަ ލޫމާތު ެއ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެމަޢު

 . އިންކްރިެމންްޓ ދިނުމުަގއި މުވަްއޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަާލ ފޯމު ބެލުން

  ފެންވަރުބަލާފޯމެއް ހެދުން މަސައްކަތުގެ ޚާއްޞަ ފަންނުތަކަށް  .7

ފެންަވރުބަާލ ަމސައްކަތުެގ ޒަފުްނނަށް ވަކި ޚާއްަޞ ފަންނުތަުކެގ މަޤާމުތަކުަގއި މަސައްަކތްކުރާ މުވައް 

މިފަދަ މަޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުަނރެއް ުނވަަތ  ،ީމެގ ބޭނުމަކީ. ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކުެރިވދާނެެއވެ

އެ ުހަނރުތައް ޭބުނންކޮށްެގން މަސައްކަތްކުާރ މިްނވަރު  ،ފަންެނއް ޭބނުްނވާ ަމާޤމުތަކަކަށްވާތީ

ިމ ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުުމގަިއވެސް ިމ  ،ިމގޮތުން . މަކަށްވާތީެއވެވަަޒންކުުރްނ އެއީ މުިހންމު ކަ

ަމސައްކަތުގެ ެފންަވރުބަާލ  .އޮިނަގނުޑގަިއ ހިމަނާފަިއާވ މިންަގނޑުަތކާ އެއްގޮތަްށ ތައްޔާރުކުެރވިާދނެެއވެ

ރުުމެގ ވަކި ފޯމެއް ަތއްޔާރުކޮށް ޭބނުްނ ކުރަްނ ވާީނ ިސވިލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނަށް ުހށަހަަޅއި ބޭުނން ކު

  .ހުއްދަ ލިބުުމންެނވެ

ފެންވަރުބަާލ ފޯމު އެ މަސައްކަތުެގ  ،މިގޮތުން ިތީރގަިއވާ ަތންަތނުަގއި ބަާޔްނކުރެވިފަިއވާ ފަންނުތަކަށް

  .ދާއިރާތަކުން ތައްޔާރުކުެރިވދާނެެއވެ

  ނަރުުހން ައިދ ޕެރަމެޑިސްްކގެ މަޤާމުތައް  ،ހެލްތުގެ ދާއިާރގެ ޑޮކްޓަރުން ) ހ(

އަިދ ވަިކ އަދި ހަޔަރ ެއޑިުއކޭޝަން ދާިއރާގެ ޓީޗަުރްނނާއި ްޕރޮފެޝަނަލް  އެޑިޔުކޭޝަން) ށ(

  . ާދިއރާގެ މަޤާމުަތއްޚާއްޞަ ފަްނނުތަކުގެ 

  .މަށް މާކްސް ދެވޭގޮތްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯ  .8

ައުގ  ކަތުގެވާލުކުރެވިަފއިވާ ަމސައްަކތްތައް ފުރިަހމަކޮށްފައިވާޮގތް ވަަޒންކުުރމަށްފަހު މުަވއްޒަފުގެ ަމަސއްޙަ

ނަޑއެިޅފައިވާ ވަަޒންކު މާކްސް އެިމންަގނޑުތަކުެގ މައްޗަްށ  ،ިމްނަގނޑުތަކަްށ ބަލައިރުމަްށ ކަ

  . ިމންަގނެޑވެ ކުރެވޭނެ ބޭނުން  ެބލުމަށް މަސައްކަުތގެފެްނވަރު ަވނީއެ ތިރީގައި. ބަހާލެޭވނެެއވެ

 މެދުމިން  ރަނގަޅު ވަރަށް ަރނަގޅު 
 ވަރަށް

 ގަޅުކުަރްނޖެހޭނރަ
  ބޮޑަށް  ވަރަށް

ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ

5 4 3 2 1 
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ނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮުތގެ ތަފްޞީމަތީގަިއވާ ިމންަގނޑު ބޭުނންކޮށްެގން ަތފާތު ކެޓަގަރީތަކަށް މާކް ުލ ސް ކަ

  .ތިރީގައި އެަވނީެއވެ

 ޖުމްލަ 6ސެކްޝަން  5ސެކްޝަން  4ސެކްޝަން   3ސެކްޝަން   ކެޓަގަރީ
ސީިނއަރ އަިދ މިޑްލް 
  ސް މެނެޖްމަންޓް ސަރވި 

55  15  15  15  100 

 100  10  10  15  65  ސަޕޯޓް އޮިފސަރުން 

 100  -  15  10  75  ސަރވިސް ސަޕޯޓް 

 ފެންވަރު ބަލާފޯމުގެ ބައިތައް މަސައްކަތުގެ ސަރވިސްގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް  .9

އެްއ  ިތން ެކޓަގަރީެގ ތެެރއިން ންމެ މުަވްއޒަފަކީވެސް ަމސައްކަތުެގ ފެންަވރު ބެލުަމށްޓަކައި ބަާހލެވޭކޮ

ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކުެވސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނީ ހަމައެަކނި  ،ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މުވައްަޒފަކަށް ވާނެީތވެ

 ައިދ  ީސނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެްޖމަންޓް ސަރވިސް. އެ މުަވއްޒަަފކު ނިސްބަްތވާ ކެޓަގަީރެގ ފޯމެވެ

 .އެވެ  2ޯފމް . އޭ. ފުާރީނ ޕީ ސްސަރވިސަޕޯޓް . ެއވެ 1އޭ ފޯމް . ފުާރނީ ޕީއޮިފސަރުން ސަޕޯޓް 

  . އެ ސެކްޝަންތަުކގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ިމަވނީެއވެ. ސެކްޝަނެވެ  10ފޯމުގައި ިހމެނޭނީ ޖުމްަލ މި

  ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް   ތައް ސެކްޝަން ފޯމްގައި ހިމެނޭ  #

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލޭ މުވަްއޒަފާބެހޭ މައުލޫމާތު  1
ބަލަހަްއޓާ  މުވަްއޒަފުްނެގ ކަންތައްަތއް

  ސެކްޝަން 

2 
މުގެ މަިއަގނޑު މަަސއްކަތްތަކާއި ެއ މަސައްކަތްަތއް ޤާމަ

  ނިންމުމަށް ޭރވިފަިއވާގޮތް 
  މުވަްއޒަފު / ސުަޕވައިަޒރ

  ސުަޕވައިަޒރ   ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސައްކަްތތައް ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ ގޮތް  3

  ސުަޕވައިަޒރ  މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު  4

  ސުަޕވައިަޒރ  ްއޒަފުގަިއ ހުްނަނންވީ ސިފަތައް މުވަ 5

  ސުަޕވައިަޒރ  މަސައްކަތުގެ ދާއިާރގައި ަބހައްޓަންެޖހޭ ގުުޅން  6
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7 
ކީޕަރފޯމަންްސ އިންޑިކޭޓަރސްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ 

  މާކްސް
  ސުަޕވައިަޒރ

  ސުަޕވައިަޒރ  ބޭނުްނވާ ތަުޢލީމާއި ތަމްީރނުތައް ަކނަޑއެުޅން  8

  މުވަްއޒަފު/ ސުަޕވައިަޒރ  އިަޒރުެގ ޚިޔާލުމުވަްއޒަފާއި ސުަޕވަ 9

10 
ސެކްޝަންެހްޑ ނުވަތަ ހިުޔމަން ރިޯސްސ /ޑިޕާޓްމަންޓް
  ޚިޔާލު  ުޔނިޓްގެ/ސެކްޝަން

  

  ތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މައުލޫމާތު މަސައްކަ : 1ސެކްޝަން  .10

 ބަލަހައްޓާ  ބެޭހ ކަންތައްތައް ުމަވއްޒަފުްނނާއޮފީހުގެ  ،މި ސެކްޝަުނގައި ހިެމނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ

  .ފެްނަވރުބަލާ މުއްަދތު ފެށޭއިރުެއވެމަަސްއކަތުގެ ބައިން 

  :މި ސެކްޝަުނގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ

 މުަވއްޒަފުގެ ފުިރހަމަަނން : މުވައްަޒފުގެަނން) ހ(

 އޮފީުހގެ އެމްްޕލޯއީ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު : ަނންބަރު.) ކ.ރ(ރެކޯޑްކާޑު) ށ(

ތުގެ ފެންަވރުފެށޭދުަވްސަވުރ މަަސއްކަ މުވައްޒަުފންގެ: ސިފިކޭޝަންމަގާމާއި ކްލެ) ނ(

ޑަެއޭޅ ނލުތަކުްނ ކަޞޫށް އޮފީުހގެ ކްލެސިިފކޭޝަންެގ އުއެަމާގމަ، ފުރަމުންދާމަާގމާއި

 . ކްލެސިފިކޭޝަން

 . މަްށ ވަޒީފާހަމަެޖހި މަސައްކަްތ ފެށިތާރީޚްޤާމިހާރު ފުރަމުންދާ މަ  :ޚްމަށް ބަދަލުވި ތާރީ ޤާމަ) ރ(

އްކަތުެގ ފެންަވރުބެލެވޭ މުވަްއޒަފުެގ މަސަ  :ޔުނިޓް/ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްަމްނޓް/ޑިވިޝަން) ބ(

 .ުޔނިޓް ުނވަތަ އަދި ޑިޕާޓްަމންޓް، ސެކްޝަން

ފެްނވަރުބަލާ ުސޕަަވއިޒަުރގަިއަގިއ : ގެ ަނމާއި މަޤާމު އަދި ުޔނިޓްސުޕަަވއިޒަރު ) ޅ(

، ހަމަާވނަމަ) 5އަދި  4ސަފްހާ  3.1ައތްމަތީފޮތް ސެކްޝަން (ހުްނަނންވީަޝރުތުތައް 

އަިދ ،ކްލެސިފިޭކޝަން ،ަމގާމް ، ފެންވަރުބަަލްނ ަހވާލުާވ ސުަޕވައިަޒރުެގ ފުރިހަމަ ނަމާއި 

 .ޔުނިޓް
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ވަޒީފާއާ ުގޅޭ އެންމެފަުހްނ : ލިބިފައިވާ ޚާއްސަ ތަމްރީންަތއް ނުވަތަ ެއންެމ މަތީފާސް) ކ(

  .ފައިާވ ތަޢުލީމީފާސްެއންމެމަތިން ާހސިލުކޮށްުނވަތަ /ލިބިފައިވާ ތަްމރީން

 

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ): ހ( 2ސެކްޝަން  10.1 މަޤާމުގެ މައިގަ

  ރޭވިފައިވާގޮތް 

  .ގެ ފެްނވަުރބަލާ މުއްދަތު ފެށޭއިރުެއވެމަަސއްަކތު ،މި ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަކުރާނީ

މައިަގނޑު މަސައްކަތްތަްއ މިސެކްޝަުނަގއި ކޮންމެ މުވައްޒަަފކުވެސް ޭއނާގެ މަޤާުމގެ 

އިްސކަންދޭ ތަރުތީބުްނ  ،މަސައްކަތް 5މައިަގނުޑ   މިޮގތުން މަދުެވެގން. ލިސްޓްކުރަްނވާެނެއވެ

އެމަސައްަކތް އަހަުރގެެތރޭގަ ިނންުމމަށް (އަދި ޮކްނމެމަސައްކަތަކަށް އަމާެޒްއ  .ލިޔަްނާވނެެއވެ 

ނަޑއަޅާ ިމންަވރާއި، ެފންަވރާއި، ައދި މަސައްަކތަށް  .ަކނޑައަަޅްނވާެނެއވެ) ހޭދަާވެނވަގުތު ކަ

މަސައްކަތުގެ ުސަޕވަިއޒަުރގެ މަޝްވަާރގެަމއްޗަށް ބިާނކޮށް  ،ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަކުރާނީމި

ައީފުހެގ މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ( .ފެންވަރުބެލޭ މުވަްއޒަފު ސުޕަަވއިޒަާރއި ދިމާވާބައްދަުލވުމުަގއެވެ 

ފުރިހަމަކުުރމަށްފަހު  2ެސކްޝަން ) .ާވނެެއވެހޯަދން  މުވަްއޒަފުްނާނ ބެހޭބައިެގ ފަްނނީ ެއހީ

ވަނަ ޞަފްހާގެ ޮގޅީަގިއ  3ފެންަވރުބަލާ ފޯމުގެ މަސައްކަތުގެ  ،ސުަޕވައިަޒރާިއ މުވައްޒަފު

މިެސކްޝަން ަޔީގންކޮށްދެީނ ުހރިހާ ުމވަްއަޒފުންެގ ަވޒީާފެގ . ސޮއިކޮށް ާތރީޚް ޖަަހންާވނެެއވެ

ައދި ސޮއިކޮށްފައިވާ ަވޒީފާ ބަޔާުނގެ ކޮޕީެއްއ . ރެވިފައި ވާކަމެވެބަޔާން އެމީުހންނާ މުއާމަާލތު ކު

 .މުވަްއޒަފަށް ދޭްނވާެނއެވެ 

ނޑައެޅުން  ޓާގެޓް އަހަރުދުވަހުގެ  10.1.1   ކަ

 ކޮންމެ ައހަެރއްގެ ފެށުާމެއކު އެ ައހަަރކު އެ ުމވަްއޒަފަކު ކުރަްނޖެހޭ މަިއަގނޑު މަސައްކަްތތައް 

ނަޑއަަޅއި އެ މަސައްކަްތތަ ނޑަައޅަިއ  ކުގެ ޓާގެޓްކަ ނަޑައާޅ . ވާލުކުރަްނވާެނެއވެޙަކަ ޓާެގޓްތައް ކަ

ުޔނިޓްެގ ވެރިޔާގެ ަލާފެގ /އެ ސުޕަވަިއޒަަރކު ސިދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސެކްޝަންވާލުކުާރނީ ޙަމަސައްކަތް 

ާޓގެޓްަތއް ަކނޑަައަޅއި ހުރިާހ މުވަްއޒަފުްނނަްށވެސް . ވަޒީާފއަދާކުރާމީާހެގ ސުަޕވަިއޒަެރވެ މަތިން

. ަފއެވެ ގެ ެފންަވރުބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެމަސައްކަތު މުވަްއޒަފުްނާނ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ހަވާލުކުާރނީ

އެއީ ުމވަްއޒަފުްނގެ ަމސައްކަތް ުފރިހަމަކުރާ މިންަވރާއި ފެންވަުރ ެއންމެ ފުރިަހމައަްށ 
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ިއ ުގޭޅ އި އެމަސައްކަތްތަކާމަސައްަކތްތަކާ ުހްނނަފެންަނން ،ވާލުކުރެވޭ ޙަވަަޒންކުެރވޭީނ މުވައްޒަފާ 

  . މައްޗަށް ިބާނކޮށްގެން ކަަމށްވާތީެއވެ ޓާގެޓްތަކުގެ

 އި އެމަސައްަކތް އަހަުރގެެތރޭގަ(ޓާގެޓް ަކތަކަށް ކޮންމެމަސައްަވީޒފާބަޔާނުަގއި ހިމަނާފަިއވާ މިގޮތުން 

ނަޑއަާޅ މިންަވރާއި، ފެންަވރާިއ، އަދި ަމސައްކަތަށް  ހޭަދވާެނަވގުތު ) ނިންމުމަްށ ކަ

ނަޑއަަޅްނާވނެެއވެ   . ކަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ފެންވަރު ބަލާ މަސައްކަތުގެ   ،ބަޔާން ޓާގެޓްަމާޤމުގެ މައިަގނޑު  ފޯމުގައި ލިުޔމަށް ކަ

އޮފީހުގެ ަޕރމަނަންޓް ެސކެޓްރެޓަރީ އާއި އިްސވެިރންާނއި އަދި ހިއުަމންރިޯސސް ޑިޕާޓްަމންޓުްނ 

ރެޭވ ަކންތައްަތއްެވްސ ކުރުމަށް ރާާވފައިވާ ަކންަތއްތަކުގެ ެތެރއިްނ އެ ުމވަްއޒަފަކާ ަހވާލުކު

ުމަވއްޒަފުެގ ަވީޒފާ ބަޔާނަކީ އެ މުަވއްޒަަފކު ކުރާ މަސައްކަތާ ެއްއގޮތަްށ  ،ވީމާ. ބަލައިެގންެނވެ

. ގެްނަނންޖެހޭ ިއޞްލާހެްއވެްސ ެގންަންނާވނެެއވެ ،ތައްޔާރުކުެރިވފައިވާ ެއްއޗެއްތޯ ބަަލއި

  .ސުަޕވަިއޒަރެވެ  ގުިޅގެން ހިއުަމްނރިސޯސް ިޑާޕޓްމަންޓާ މިކަންބަލަހަްއޓާނީ

ސެކްޝަުނގަިއ ޢާންމުކޮށް ހިނގާ މަަސއްކަތުގެ އިުތރުން އަްނަނ ކަންތައް، ނުވަަތ މުަވްއޒަފަކު 

ސަބަބުން މުވަްއަޒފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ަކމެއް  ެނުގންފަދަ ޗުއްޓީ

އަިދ މިގޮތުްނ ޙަވާލުކުރެޭވ  .ޙަވާލުކުރަްނ ޖެހިއްެޖަނމަ އެކަމެްއ ޙަވާލުކުާރނީ ލިޔުުމްނނެވެ 

ނަޑއަޅާ ަމސައްކަތުގެ ެފންަވރުބަލާ ފޯމާ ގުޅާަލްނާވނެެއވެ   .ކަންތައްތަކަްށވެސް ޓާގެޓް ކަ

މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ،ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން މަސައްކަތުގެ): ށ( 2ސެކްޝަން   10.2

  މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

ަސޕޯޓް އާއި ސީިނއަރ އަދި މިޑްލް މެނެްޖމަންޓް ސަރވިސް  ،ޝަްނ ފުރިހަމަ ކުރާނީމިސެކް

ިހމެނޭ މުަވއްަޒފުންގެ ފޯމުަތްއ ިމ ބައިގައި . މުަވއްަޒފުންެނވެ އޮފިސަުރންެގ ތެރޭގައި ިހމެނޭ

ތް ވާލުކޮށްފަިއާވ މަސައްކަްތތައް ކުރިއަްށދާގޮޙައަހަރު ދެބައިވުުމން މުވަްއޒަފާ ފުރިހަމަކުރާިއރު 

އެބަަދލުތައް ކަށާއި ޓާގެްޓތަކަށް ޭއާނގެ މަަސއްކަތަ  ،ިއތުުރ ބަދަލުތަކެއް ގެްނަނންފެްނނަނަމަ  ،ބަލައި

  .ގެ ފޯމުތަކުގައި މިބައެއް ުނިހމެނެެއވެސަރިވސްަސޕޯޓް .  ގެްނަނންާވެނެއވެ

ފުެގ މި ސެކްޝަން ފުރިހަަމ ކުރުމުގެ ުކރިން ުމވަްއަޒފާއި ސުަޕަވއިޒަރު ަބއްަދލުކޮށް މުވަްއޒަ

އެއަށްފަހު މި ސެކްޝަުނގަިއ . މަޝްވަރާ ކުރަންާވެނއެވެ  ެމދު ށް ގޮސްަފއިވާ ގޮތާމަސައްކަތް ކުރިއަ
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މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުުމަގިއ ދެކެވުނު ެދކެވުނު ވާހަަކތަކަށް . ހިމެނޭ ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީެއވެ

  .މިބައި ފުރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވިއޒަރެވެ ބިނާކޮށް، 

  : މެނޭ ބަޔަކީމި ސެކްޝަުނގައި ހި

ގަިއ ) ހ( 2މިއީ ސެކްަޝން . މިމުއްދަތުެގ ތެރޭގަިއ މަިއަގނޑު ަމަސއްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

މި  .ލިސްޓްކުރެވިަފއިވާ ކަންަތްއތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްަފއިާވނަމަ ފުރިހަމަކުރަންެޖޭހ ބަޔެކެވެ

ފެްނވަރުބަލާ ފޯމުެގ  އްކަތުގެ ަމސަ ސެކްޝަން ުފރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  ސުަޕވަިއޒަރާ މުަވއްޒަފުގެ 

  .ވަނަ ޞަްފހާގެ ތިީރގަިއވާ ޮގީޅގައި ސޮއިކޮށް ތާީރޚް ޖަހަްނވާެނއެވެ 3

  ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް : 3ސެކްޝަން    10.3

 ،ނިމުުމންެފންަވރުބަލާ މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ  ،މި ސެކްޝަްނގައި ހިެމނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ 

ކޮންމެ އަހަެރއްެވސް ނިމުމުްނ މުަވއްޒަާފ  .ަބޔެވެ 4މި ސެްކޝަނުަގއި ިހމެނޭީނ . ސުަޕވައިަޒރެވެ 

 ިމގޮުތން ބަލާ މިްނަގނޑު  . ފުރިަހމަކޮށްފައިވާޮގތް ބަލަންާވެނއެވެހަވާލުކުެރވިަފއިވާ މަަސއްަކތްތައް 

  :ތަކަކީ

 މަސަްއކަތްކުރާ މިންވަރު  ) ހ(

 ފެންވަރު މަސައްކަތްކުރާ  ) ށ(

 މަސަްއކަތް ނިންަމްނޖެހޭ ަވގުތުގެ ތެރޭގައި ިންނމާފައިވާ މިްނވަރު  ) ނ(

 މަަސއްކަތް ަހވާުލކުރުމުގައި ާއންމު ަގާވއިުދތަކާއި އުސޫުލތަކަްށ  ،މަސައްކަތް ކުރުމުގަާޔއި ) ރ(

 ކަމޭހިތާފައިވާ މިންަވރު 

ނަޑއެުޅނު  4މަތީގަިއވާ  ޓާގެޓްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ  ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ އަަހރު ފެށުނުިއުރ ކަ

  . ގޮތަށް ބެލުމަްށފަހު ތިރީަގިއމިވާ ގޮތަެށވެ

އަހަރު ފެުށނުއިރު ަކނޑައެުޅނު ަމސައްކަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ 
 .އެްއވެސް ަމސައްކަތެއް ާޙސިލުކޮށްފައެްއ ނުެވއެވެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް 
 :ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ

1  

ތްތަކުގެ ެތރެއިްނ ބައެްއ އަހަރު ފެުށުނއިރު ަކނަޑެއޅުނު ަމސައްަކއި
ނަމަެވސް ިގަނ . މަސައްކަތްތަްއ ޙާސިލުކޮށްފައިވެެއވެ

 .މަސައްކަތްތަްއ ވަނީ ާޙސިުލނުެވެއވެ
  2 :ރަނގަޅު ކުަރންޖެހޭ
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އަހަރު ފެުށުނއިރު ަކނަޑެއޅުުނ މަސަްއކަތްތަކުގެ ެތރެއިްނ ިގަނ 
 .މަސައްކަތްތަްއ ވަނީ ާޙސިުލކޮށްފައެވެ

  3 :މެދުމިން

ުށނުއިރު ަކނޑައެުޅނު ުހރިހާ މަސަްއކަތެއް ވަީނ އަހަރު ފެ
 .ޙާސިލުކޮށްފައެވެ

  4 :ރަނގަޅު

އްކަްތތައް ެވްސ އަހަުރ ފެށުުނއިރު ަކނަޑއެުޅނު ހުރިާހ މަސަ
އަދި މީގެތެެރއިން ބަެއއް ނުވަތަ ހުރިާހ  ،ލުކޮށްޞިފުރިހަމައަށް ޙާ

 މަސައްކަތްތަްއ ވެްސ ަކނޑައެޅިަފއިާވ މިންަގނޑަްށުވރެ މަްއޗަށް
 .ޙާސިލުކޮށްފައިވެެއވެ

  5 :ވަރަށް ަރނަގޅު

 ދިމާވާޮގތަށް އެ މިންަގނަޑކަށް މާކްސް ދޭއިުރ ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަީތގައި ކޮންމެ މިންަގނޑަކާ

   . މާކްސް ލިޔާށެވެ  ލިބޭ

  

  މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު  މަސައްކަތުގެ : 4ސެކްޝަން    10.4

ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ނިމުމުން ތުެގ ަމސައްކަ މިސެކްޝަުނަގއި ހިެމނޭ ަބއިތައް ފުިރަހމަކުރާނީ

 ގެ އާއި ަސޯޕޓް އޮފިސަުރން  ީސނިއަރ އަދި މިޑްްލ މެނެޖްމަންްޓ ސަރިވސް  .ސުަޕވައިަޒރެވެ 

އަށް ސަރިވސް ސަޯޕޓް  .ބަޔެވެ 6މިެސކްޝަނުަގއި ހިމެޭނނީ މުަވއްޒަުފންަނށް  ތެރޭގައި ހިެމނޭ

ކަށް މާކްސްދޭީނ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ އެބައިތަ .ބައެވެ 3މިސެކްޝަްނ ގައި ހިމެޭނނީ 

  .މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުަތއް ެބލުމަށްފަހު ތިރީގައިިމވާ ޮގތަށެވެ

ވަޒީފާ ައދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާ މައުޫލމާތާއި ހުނަުރ 
ުނވަތަ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާިއ . އެްއގޮތަކަށްެވސް ލިބިފައެްއ ނެތެވެ

ްނ ކަމަށްވުމާެއކު މިހެ . ވެއެ ްއނުކުރެަމަސއްކަތުގައި ޭބނުމެ ހުނަރު
ކުރާ އެްއވެސް މަސައްކަތެްއ އަމިއްަލއަްށ މީނާއާ ަހވާލު

ައިދ އެކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ . އެްއގޮތަކަށްެވސް ނުިންނމެއެވެ
މުވަްއޒަފުްނާނއި ސުަޕަވިއޒަރު ވަރަށްޮބޑަށް ބާރުއަަޅއިެގން ނުަވތަ 

ުހންަނީނ  އެހީތެިރެވގެްނ މެނުީވ އެާނެގ މަސައްަކތްތައް
 .ނުކުރެވިަފއެވެ 

ވަރަށްބޮޑަށް  .1
 :ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ

ވަޒީފާ އަދާުކރުމަށް ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުަނރު ެއކަށީގެްނވާ ަވރަްށ 
ލިބިފައިނެތުުމން ނުަވަތ ބޭުނން ނުކުރުމުެގ ސަބަބުން ަވރަށް 

  :ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ .2
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ްނަގނަޑކަށްޭދ މާކްސް ދޭއިުރ ޞަފްޙާގެ ަވއަތު އަރިމަީތގައި ޮކންމެ މިންަގނޑަކާ ދިމާވާޮގތަށް އެ މި

   . މާކްސް ލިޔާެށވެ

  މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : 5ސެކްޝަން    10.5

ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ނިުމމުްނ ތުގެ މަސައްކަ ،މި ސެކްޝަުނގައި ހިެމނޭ ބައިތައް ފުިރހަމަކުރާނީ 

 ގެ ން އާއި ަސޯޕޓް އޮފިސަރު  ީސނިއަރ އަދި މިޑްްލ މެނެޖްމަންްޓ ސަރިވސް  .ސުަޕވައިަޒރެވެ 

އަްށ ސަރިވސްސަޯޕޓް . ބަޔެވެ 9ައށް މިސެކްޝަނުަގއި ިހމެނޭީނ ިގންތި ތެރޭގައި ހިެމނޭ

ލާގާއި ސުޫލކާއި މަސައްަކތަށް ޚްއަ ތުެގ ަމސައްކަާމކްސްދޭނީ . ބައެވެ 6ަގއި ހިެމނޭީނ މިސެކްޝަން 

  .ހުްނނަ ޝަުޢގުެވރިކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައި ިމާވޮގތަށެވެ

ްށ ބަހައްޓަންޖެހޭ ޝައުުގވެރިަކމާއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަ
ީމެގ . ފަރުވާތެރިކަްނ ނުުހްނނަކަްނ ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަކުެރވެެއވެ

 .އެވެތަށް ވަރަށް ނޭެދވޭ އަަސުރކުރެސަބަބުން އޮީފހުގެ މަަސއްކަ 
 :ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ ވަރަށްބޮޑަށް .1

. މަދުފަހަރަކު ނޫީނ މަަސްއކަތްތައް މުިޅން ފުރިހަަމެއއް ނުކުެރެވެއވެ
އެުކަގިއ  ،ދި މަަސއްކަތްތައް ނިންމުުމގަިއ ސުޕަވަިއޒަރާއަ

 .މަސައްކަތްކުާރ މުވަްއޒަފުްނނަށް ބާރުައަޅންޖެެހއެވެ 
ވަޒީފާ އަްށ ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ޮކްނމެވެސް ަވަރކަށް 

ނުވަތަ އެ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންެމވެސް ަވރަކަްށ . ލިބިފައިވެެއވެ
އެެހން ަކމުން ިގނަ ަމސައްކަތްތައް އެ މައުލޫމާާތ . ނުން ކުެރެއވެބޭ

ނަމަެވްސ ބައެއް ފަަހރަށް އެކުަގިއ . ހުނަުރގެ އަީލގައި ިނންމަެއވެ
 .މަސައްކަތްކުާރ މީހުްނނާއި ސުަޕވައިަޒރުެގ އެހީ ބޭުންނވެެއވެ

  :މެދުމިން .3
 

 ނަރު ިލބިވަޒީާފގެ ވާިޖބުތައް އަދާކުރުމުގައި ބޭުނންވާ މަުއލޫާމތާ ހު
. އޭގެ ޭބުންނކުރުމުގެ ަސބަބުން މަަސއްކަތްތައް ުފރިހަމަކުރެެއވެ

 .ބައެއް ފަހަރު ސުަޕވައިަޒރުެގ ލަފަޔާއި ިއރުޝާދުހޯަދެއވެ
 :ރަނަގޅު  4

ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގައި ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ަމއުލޫމާތާ ހުަނުރ 
ކަތެްއެވސް ލިބި އޭެގ ބޭނުން ުކުރމުގެ ސަބަުބން ުހރިހާ މަސައް

އަދި ލިބިފައިވާ މަޢުޫލމާތާ ުހނަރު މުއްަސނދިކަުމްނ . ފުރިހަމަކުރެެއވެ
ީމނާގާުތން ަލފަޔާިއ  ،އެކުގައި ަމސައްކަތްކުާރ އެެހން މީހުން 

 .އިރުޝާދުޯހަދއެވެ

 :ވަރަށް ަރނަގޅު  5
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ގިނަަފހަރަްށ އޮފީހުެގ މަސަްއކަތަށް ބަހައްޓަންެޖޭހ 
. މާއި ފަރުވާެތރިކަން ުނުހންނަަކން ފާަހގަކުރެެވއެވެ ޝައުުގވެރިކަ 

 .މީގެ ސަބަބުްނ އޮފިހުގެ ަމސައްކަތަށް ޭނދެވޭ ައސަރުުކރެއެވެ 

  :ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ .2
 

ބައެއްފަހަރަްށ އޮފީހުެގ މަސަްއކަތަށް ބަހައްޓަންެޖޭހ 
ޝައުުގވެރިަކމާއި ފަރުވާތެރިަކްނ  ނުުހްނނަކަމަށް 

ފަހަުރ އޮފީހުގެ  ބަބުން ބައެއްމީގެ ސަ. ގަކުެރވެެއވެހަފާ
 .ެދވޭ އަަސުރކުރެއެވެމަސައްކަތަށް ނޭ

 :     މެދުމިން .3

އޮފީހުެގ ަމސައްކަތަްށ ޝަުއގުެވރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަްނ 
ެގ ީމގެ ސަބަބުން އޮފީހު . ބަހައްޓާކަްނ ފާހަގަކުރެވެެއވެ

 .އަމިއްލަައށް ފުރިހަމަކުރެެއވެމަސައްކަތަށް 
 :ރަނގަޅު .4

ގެ މަސައްކަތަްށ ވަރަށްޮބޑަށް ަޝއުުގވެރިކަމާިއ އޮފީހު
މީެގ ސަބަބުްނ . ފަރުވާތެރިކަްނ ބަހައްޓާކަްނ ފާހަގަކުެރެވއެވެ

 .އޮފީހުގެ ަމަސއްކަތަށް ވަަރށް ގިނަ ަފިއދާކުރެއެވެ 
 : ވަރަށް ރަނގަޅު  .5

  

މިްނަގނަޑކަށް  މާކްސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ަވއަތު އަރިމަީތގައި ޮކންމެ މިންަގނޑަކާ ދިމާވާޮގތަށް އެ

  . ދޭ މާކްސް ލިޔާށެވެ 

ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ތުގެ މަސައްކަ : 6ސެކްޝަން    10.6

  ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުން 

ފެންވަރުބަާލ މުއްދަތު ނިުމމުން ތުެގ މަސައްކަ ،މި ސެކްަޝނުަގއި ހިމެޭނ ބައި ފުރިަހމަ ކުރާނީ

ޮގތުަގިއ  ގެއްރެާރގަިއ ކީ ޕާފޯރމަންސް އިްނިޑކޭޓަިރހާ ކެޓަގަރީއަކަްށވެްސ މިދާއިހު. ސުަޕވައިަޒރެވެ 

  . ގައެވެ  1ފޯމް . އޭ. ކަިނ ޕީމިސެކްޝަްނ އެކުލެވިފާާވނީ ހަަމއެ. ބަލަނީ އެއް އިންޑިކޭޓަެރވެ

ޭހ އޮފީުހްނ ޚިދުމަތްދޭްނޖެ ،މި ސެކްޝަުނގައި ހިމެނޭ ބަޔަށް މާކްސް ދޭނީ ެއެހްނ މުވަްއޒަފުްނނާއި 

  .ފަރާތްތަކާއިމެދު ބަހައްޓަްނޖެހޭ ުގޅުމަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިިމވާ ޮގތަށެވެ

އެކުގަިއ (ވަޒީފާ އަާދކުރުމުގައި މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ފަާރތްތަކާއިމެުދ 
ބަަހއްޓަންޖެޭހ ) އޮފީުހެގވެިރން ،ކަސްޓަމަުރން ،މަސައްކަތްކުާރ މުވަްއޒަފުން 

ީމގެ ސަބަބުން ަވަރށްގިނަ ަފހަަރށް އޮފީހަށް . ރަނގަޅު ގުުޅމެއް ނުބަަހްއޓައެވެ
ކަސްޓަމަރުން : މިސާލަކަށް. (މައްސަލަތަާކ ކުރިމަތިލާންޖެެހއެވެ 

އެކުަގިއ މަސައްކަްތކުރާ މުވަްއޒަފުްނނަށް މީނާާއއެކު ، ހިތްހަަމނުޖެުހން

  ވަރަށްބޮޑަށް  .1
 :ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ
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ީމނާގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަަތްއ ). މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުނދަޫގވުން
އަިދ އެ . މަްށ އެްއގޮތަަކށްވެްސ ަމސައްކަތެްއ ނުކުެރއެވެ ހައްލުކުރު

 .މައްސަލަތަުކަގއި އެެހން ީމހުން ކުްށވެިރކުރެއެވެ
ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގަިއ މުޢާމަލާތް ކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްަތކާއިމެދު ބަަހއްޓަންޖެޭހ 

މަސައްަކތަށް ނޭެދވޭ  ގުުޅން ގިަނފަހަރަށް ުނބެހެއްޓުމުެގ ސަބަބުން 
އަދި ެއހެްނ މުވައްޒަުފްނނަށް މީާނއާެއކު މަސައްކަތް ކުރުމަްށ . އަސަރުކުެރއެވެ 
އެހެން ަކމުން ކަސްޓަމަރުްނނާ މުވަްއޒަފުްނެގ ފަރާތުްނ . އުނަދޫގވެެއވެ

ބައެްއ ފަހަރަށް ީމނާެގ ސަބަުބން ދިާމވާ މައްސަލަަތްއ . ޝަކުވާ ލިެބއެވެ
 .އަށް މަސައްކަތްކުެރއެވެހައްލުކުރުމަްށ އަމިއްލަ

 :ރަނަގުޅކުރަންޖެހޭ  2

ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގަިއ މުޢާމަލާތް ކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްަތކާއިމެދު ބަަހއްޓަންޖެޭހ 
ެއހެންކަުމން މަދުމަދުން ނޫނީ ީމާނެގ . ގުުޅން ިގަނފަހަރަށް ބަހައްޓައެވެ 

ާމވެއްެޖނަަމ އަދި މައްސަލައެއް ދި. ސަބަބުން މަްއސަލައެއް ދިަމއެއް ުނވެެއވެ
 .އެކަންތައް ަހއްލުކުރަން ައމިއްލައަށް ަމސައްކަތްކުރެެއވެ

 :މެދުމިން  3

ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގައ މުޢާމަލާތް ކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްަތކާއިމެދު ބަަހއްޓަންޖެޭހ 
މިހެްނ ކަމަށްވުމާެއކު ވަރަށް މަދުްނނޫނީ ީމނާ މީުހްނާނ . ގުުޅން ަރނަގޅެވެ 

ައދި އެކުަގިއ . ސަބަބުން ަމއްސަލަެއއް ނުޖެެހއެވެ ދޭތެރޭ ބަހަްއޓާ ގުޅުުމގެ 
މަސައްކަތްކުާރ މުވައްޒަުފްނ ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަކާ މައްސަލަެއއް ޖެހިއްެޖނަމަ 

ވަޒީފާ ައދާކުރުމުަގިއ . އެ މައްސަލަ ގިނަ ފަަހރަްށ އަމިއްލައަްށ ހައްލުކުރެެއވެ
 .ބަހައްޓާ ރަނގަޅުކުރުުމގެ ސަބަބުން އޮީފހަށް ފައިދާ ުކރެއެވެ 

 :ރަނަގޅު  4

ުމވަްއޒަފުްނނާ . ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގައި ބަަހއްޓަންޖެހޭ ުގޅުން ަވރަށް ރަނގަެޅވެ
މެދު ބަހައްޓާުގޅުުމގެ ސަބަބުްނ އިއެހެން ފަާރތްތަކާ ޚިދުމަތްދޭންެޖހޭ މީހުްނނާއި 
އަދި ަވީޒފާ އަދާކުރުުމގައި ީމުހްނނާ ބަަހއްޓާ . މައްސަލަެއްއ ނުޖެެހެއވެ

 .ން އޮފީހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިދާ ކުރެެއވެގުޅުުމގެ ސަަބބު

 :ވަރަށް ަރނަގޅު  5

  
މާކްސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ަވއަތު އަރިމަީތގައި ޮކންމެ މިންަގނޑަކާ ދިމާވާޮގތަށް އެ މިްނަގނަޑކަށް 

  . ދޭ މާކްސް ލިޔާށެވެ 

  ކީ ޕާފޯރމަންސް އިންޑިކޭޓާރސް އިން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް : 7ސެކްޝަން    10.7

އަދި ސެކްޝަްނ  ށް އަގިންތި ން ފުރަތަމަ ދެ  6، 5، 4، 3ޝަުނެގ ބޭނުމަކީ ސެކްޝަން މިސެކް

މި ސެްކޝަްނ . ލިބުނު މާކްސްތައް ޖުމުލަކުރުމެވެ ށްއަ ގިްނތިތިްނަވނަ  ން 5 ،4 ،3

. ސުޕަަވއިަޒރެވެ ،މަތީގަިއާވ ސެކްޝަްނތައް ފުރިަހމަކުރުމަށްފަހުފުރަތަމަ ފުރިހަމަކުރާީނ 
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ެއ  ،ޑަެއޅިފައިވާ ސެކްަޝނުެގ ތެެރއިްނ ކޮންމެ ެސކްޝަނެްއގެ ޖުމްލައަކީނމާކްސްލިބުމަށް ކަ

  .ދަދެވެޢަގަިއވާ ހިސާބު ހެދުުމން ައްނނަ ސެކްޝަނެއް ނިމޭއިރު ޖުްމލަ ގޮޅީ 

  :މިސާލު

ެއންމެ  ންލިބުނީ އެ ެސކްޝަނު )ސަރިވްސގައި ހިމެނޭސަޕޯޓް (ން ުމވަްއަޒފަކަށް  5ސެކްޝަން 

އެ ސެކްޝަނުން ލިޭބނީ މުިޅ  ،ވީމާ. ޕޮއިންޓެވެ 26އިންޓުގެ ތެރެިއން ޕޮ 35ގިަނެވގެން ިލބޭނެ 

 X 26އެއީ . (އެވެ 11.14%އެ ސެކްަޝުނން ލިބުނު ުޖމްލައަކީ  ،ކަމަށްވާތީ 15%ފޯމުގެ 

 މިޮގތަށް ހަމަކޮްނމެ ސެކްޝަނަކުްނވެސް ލިބޭނެ ޕަެސންޓޭޖް ހޯދުަމށްފަހު .އެވެ) 35 ÷ 15

ލިބުނު ޕަެސްނޓޭްޖ  އަށް 5، 4، 3 ށްފަހު ސެކްޝަންއެއަ . ގައި ލިޔާށެވެ 7ސެކްޝަން 

  .އެއްކުރާެށވެ

  55.50 – 3ސެކްޝަން 

  6.60 – 4ސެކްޝަން 

  11.14 – 5ސެކްޝަން 

   73.24     ޖުމްލަ   

  

ފެްނވަުރ ބެލެވޭ މުއްަދތަށް ލިބޭ ުޖމްލަ މަަސއްކަތުގެ  ،ދަދު ގެުޖމްލަ މާކްްސ އެއްކުރުުމން ޢަމި

ނަޑއެޭޅނެެއވެ   . މާކްސް ކަ

ނޑައެޅުން : 8ސެކްޝަން    10.8   ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ކަ

މި ސެކްޝަން . ފެންަވުރބަލާ މުއްދަތު ނިމުމުްނނެވެ މަސައްަކތުގެ މި ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަކުރާނީ 

ފެްނވަރުބަލާ މުްއދަތު ފެށުނުިއރު މުވައްޒަަފށް ލިބިފައިާވ މަަސއްކަތުގެ ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 

ފެންަވރުބެލުނު މުްއދަތުގެ ތެޭރަގއި މުވަްއޒަަފށް މަސަްއކަތުގެ ރީުނގެ އިުތރަށް ތަޢުލީމާއި ތަމް

މުވަްއޒަުފެގ  ށާއި އަދި މުވަްއޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮަތށްބަލައި،ލިބުނު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަ 

އިތުުރ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުަމްށ  ،ފެންވަުރ ރަނަގޅުކުރުމުގެ ގޮުތންމަސައްކަތުެގ 

ތަްމރީން ިދނުމުަގިއ . އެކަްނ ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަްނާވނެެއވެ، ނުްނާވނަމަބޭ

ޓްރެއިިންނތަކުެގ . ހުރިހާުމވަްއަޒފުންނަްށވެްސ އެްއވަރެްއެގ އަަހންމިްއޔަތުކަން ެދއްަވްނވާެނއެވެ 

ސެިމާނ އަދި ވޯކްޝޮޕް ، މީިޓންގް . ތެރޭގައި ހިެމނޭނީ ހަަމެއކަނި ބޭރުެގ ކޯސްތަކެއްނޫެނވެ
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ކުރިއެރުމެއް ލިބޭފަދަ ިރސާޗް ކުުރްނ އަިދވެސް މިނޫްނެވސް މުވަްއޒަފަށް  ،ގައިބަިއެވރިވުމާއި ތަކު

  .ތަަކށް ވިްސަންނވާެނެއވެޓްރޭނިްނގ

ނަޑައޅާފަ ެއވެ   .ބައެއްއޮފީސްަތކުގައި މުވަްއޒަފުްނނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްީރނުތައް ާވީނ ކުރިން ކަ

 .ލުަމށްޓަކައި ނޯްޓ ކުރެވިާދނެ ެއވެ ންކުރިއަްށދާގޮތް ބެމްރީކަަޑއަޅާފަިއވާ ތަ  ،މިކަންމިެހންޮއތްނަމަ

  .މިބައި ފުރިަހމަ ކުރާނީ ުސޕަަވއިޒަެރވެ

ައދި މަސައްަކތުެގ .  މުވަްއޒަފުގެ ކުރިއެރުމާ ޭދތެރޭގައި ުސޕަަވއިޒަރު ިވސްަނން ވާެނ އެވެ

ރީނުތައް ބަަލިއ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ުމވަްއޒަފުްނނަށް ލިބިފައިވާ ަތޢުލީމާއި ތަމް

އިތުރު ތަމުރީނާއި މަޢުޫލމާތު  ،މުވަްއޒަފުްނެގ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުުރމުގެ ގޮުތން

 ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ނިުމމުން ،އަދި. ދޭްނވާެނއެވެ  ،ދިނުމަށް ބޭނުްނާވނަމަ

ފެްނވަރު ރަނގަޅު ކުަރންެޖޭހ މަސައްކަުތގެ  ،ފެންވަރު ރަނގަޅު ުމަވއްޒަފުްނާނއިމަސައްކަތުެގ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަާލ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ  ،މިގޮތުން . މުވަްއޒަފުން ބަލަންާވނެެއވެ

ެއ  ،ދަށްކޮށް މާކްސް ލިބޭކަމަށް ފާހަގަކުރެޭވ މުވައްޒަުފްނނާ ސެކްަޝްނގެ ެވރިޔާ ާއއި ބައްދަލުޮކށް

ބާމެދު މަޝްވަރާކުރުަމށްފަހު މުސްތަގުބަލުަގއި ެއކަްނ މުވަްއޒަފަށް ދަށްކޮށް މާކްސް ލިބުނު ސަބަ

ޮއފީހުގެ ފަރާުތްނ  ،އަދި . އެގޮތަްށ ުނިހނާގނެ ފަަދ ގޮތަކަށް ަކންތައްަތއް ާރވަްނ ާވެނއެވެ 

އެމުަވއްޒަފެްއގެ މަސައްަކތުގެ ފެްނވަުރ ރަނަގޅުކުުރމަށް ކުރެވެްނ ހުރި ކަންަތއްތައް ފާަހަގކޮށް 

ރަނަގޅަށް މަަސއްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުްނގެ އުފެއްުދންތެިރކަްނ  ،އަދި . ެއވެއެކަންތަްއތަްއ ކުރަންާވނެ

މިގޮތުން ޮއފީހުެގ  ،އިތުރުކުރުމުެގ ގޮތުން އެ މުވަްއޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ަވޒަންކުރުާމއި

  .ކަމެކެވެ ފެންވަުރގައި ކުރެވިާދނެ ކަންތައްަތއް ފާހަގަކޮށް އެފަަދ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަކީ އެދެވިެގްނވާ

  މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު ) : ހ( 9ސެކްޝަން    10.9

މި ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަކުރާނީ އެެހން ުހރިހާ ސެކްަޝންތައް ފުރިަހމަކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އަިދ 

  :މި ސެކްޝަނުަގއި ހިެމޭނ ދެބަޔަކީ. ސުަޕވައިަޒރެވެ 

ލަ ގޮތެްއގައި ެދކޭގޮްތ ގޮާތމެދު ސުޕަަވިއޒަރު ޖުމްއިވާ މުވަްއޒަފު މަސައްަކތް ފުރިހަމަކޮށްފަ ) ހ(

  .)މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުަޕވަިއޒަެރވެ(

  ).މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މުަވއްޒަފެވެ (މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޮގތާމެދު މުވަްއޒަފުގެ ޚިޔާލު ) ށ(
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ންަވރުބަލާ ފޯުމެގ ތުެގ ފެމަސައްކަމި ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަ ުކރުމަށްފަހު ުސޕަަވއިޒަާރއި މުވަްއޒަފު 

    .ފަހު ޞަފްޙާގައިވާ ގޮީޅގައި ސޮއިކޮށް ތާީރޚް ޖަހަްނވާެނއެވެ

/ ސެކްޝަން ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް /ޑިޕާޓްމަންޓް ) : ށ( 10ސެކްޝަން   10.10

  ގެ ޚިޔާލު ޔުނިޓް

 ތަ ފޯމު މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަުކރާނީ ފޯމެްއަގއި މައްސަަލއެއް ުއޅޭކަަމށް ފެންަނަނމަ ނުވަ

ފަާރތަުކްނ އިން މި ،ވައިަޒރުުގޅިެގްނ ުނވަތަ މުަވއްޒަފު ނޫނީ ސުޕަ  ފުރުމުގައި ިދމާވާ މަްއސަަލއަކާ

 .ލަތެއްަގއި ނުވަތަ ރެްނަޑމް ޗެކްގަެއވެޙާޅައިފި ހަ މައްސަލަެއއް  ހުށަ

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން .11

ރު ެބލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާަތއް ބަލައި މަސައްކަތުގަާޔއި، މަސައްަކްތ މަސައްކަތު ފެންވަ
ކުރާގޮތުަގޔާއި، މުވައްޒަުފގެ ކިބައިގައި ައދި މާޙައުލުަގއި ބަދަލު ގެނަން ޖެހޭ ަކންކަން ހުރި ނަމަ ެއ 

  :ެއގޮުތން. އެކަށީެގންވާ ފިަޔަވުޅ އަަޅންާވެނެއވެބަލައި ކަންތައްަތއް 

ނުމުގެ ގޮތުން އެަކްނ ރަނަގޅު މުވަްއޒަފުްނަނށް ހިތްވަުރ ދި މަސައްަކތުގެ ފެންަވރު  .ހ

  .ނުމަށްޓަކަިއ ހުށަެހޅުން މުސާރަިއެގ ކުރިއެރުން ދި ފާހަގަކޮށް ހިްތވަރު ިދނުމާިއ،

މުަވއްަޒފުންގެ ަމަސއްކަތުގެ ެފްނވަރު ބެލުުމެގ ތެރޭަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ކަންތައްތަުކގެ . ށ

ްނވާ ުމަވއްޒަފުްނނަްށ އެކަމުގެ މަގުފަހިކޮްށީދ ތެރެއިްނ ަތމްރީނާިއ ިއރުޝާދު ބޭނު

 .ޭބނުްނވާ ުހަނރުތައް ލިޭބެނ މަގު ފަހިޮކށްދިުނން މުވަްއޒަފުްނެގ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް

އަދި ުމވަްއަޒފުންެގ ފަރާުތން ަރނގަުޅ ކުރަންެޖޭހ ކަންތައްަތްއ ފާހަގަކޮްށ މުވަްއޒަފާ 

  . މަޝްވަރާކުުރން

 އްކަތްކުރުމަކީ މުވަްއޒަުފގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދުަމށް މަސަ މަސައްކަތުަގިއ ބޭނުްނވާ  

  .ޒިންާމއެކެވެ

މަަސއްކަތުގެ ފެްނވަުރ ބެލުމުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން ަމަސއްކަތް ރަނަގޅުކުރަންެޖހޭ . ނ

މަސައްކަތް ަރނަގޅުކުރުމަްށ އަންަގިއ ނަޞޭޙަތްތެރިވެ، މުވަްއޒަފުްނަނށް އެކަން 

ދަށުްނ  ްލ ސަރވިްސގެ ޤަވާޢިާދިއ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެސިވިއަދި . ބާރުއެުޅން

  .ފިޔަވަުޅއަަޅްނޖެހޭ މުވަްއަޒފުންާނއި މެުދ ފިޔަވަުޅއެުޅން
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ކަށްފަހު ފިޔަަވޅުތަ މަސައްަކތުގެ ފެންަވުރ ރަނަގޅުކުުރމަށް މަތީގަިއ ދެންެނުވނު އިޞްލާޙީ. ރ

  .ޅުން ކިކުރުމަށް ހުށަހެ އިޞްލާޙް ުނވާ މުަވއްޒަުފން ަވޒީފާިއްނ ވަ

  ވަރު ބެލުމާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް މަސައްކަތުގެ ފެން  .12

  

  މަސްއޫލު ފަރާތް   މަސައްކަތް   ވަގުތު 

  ޖެނުވަރީ 

  މަސައްކަތް ރޭވުން . 1

އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި  -
/ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސެކްޝަން 

  .ނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވުން ޔު

/ ޕަރަމނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

  ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް

ނޑައަޅައި މުވައްޒަފާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން  .2  ފެބްރުއަރީ    ޓާރގެޓްތައް ކަ

  
ނޑައަޅައި އެ  - ނޑު މަސައްކަތްތައް ކަ ކުރަންޖެހޭ މައިގަ

ނޑައަޅައި  މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޓާގެޓްތައް ކަ
  .އްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުންމަސަ

  މުވައްޒަފު/ ސްޕަވައިޒަރު 

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުން  .3  ޖުލައި

  

މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ  -
މިގޮތުން . ފޯމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުން

މަސައްކަތްތަކަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭބަދަލު ފޯމުގައި ލިޔެ 
  .ސޮއިކުރުްނ

  މުވައްޒަފު/ ސްޕަވައިޒަރު 

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލާފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން  .4  ޑިސެމްބަރު

  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލާފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް  -

  ނޯޓްފޮނުވުންހަނދާންކޮށްދިނުމަށް 

ހިއުމަން ރިސޯސް 

  ޔުނިޓް/ސެކްޝަން

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މާރކްސް ދިނުން  .5  ޖެނުއަރީ 

  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފާއިއެކު  -

  .ބައްދަލުވުންބާއްވައި މާކްސް ދިނުން
  މުވައްޒަފު/ ސްޕަވައިޒަރު 
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  .ބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށުން މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލި  .6  ފެބްރުއަރީ 

  

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާތައް ބަލައި  -
މަސައްކަތުގަޔާއި، މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަޔާއި، މުވައްޒަފުގެ 
ކިބަިއގައި އަދި މާޙައުލުގައި ބަދަލު ގެނަން ޖެހޭ ކަންކަން 

ނޑައަޅަ އި އެ ކަންކަމާއިގެން، ހުރި ނަމަ އެ ކަންތައްތައް ކަ
  . ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ކުރިއަށް ދިއުން 

ޕަރމަނަންޓް /ސުޕަރވައިޒަރ

  ސެކްރެޓަރީ 

  ފެބްރުއަރީ 
ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް  .7

  .ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން 

  
ސައްކަތް މުޅި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަ  -

ހިނގައިދިޔަގޮތާއި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތކުގެ މައްޗަށް 
  .ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

ޕަރަމނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، 

ހިއުމަން ރިސޯސް 

  ޔުނިޓް/ސެކްޝަން

  ރިޕޯޓް  ނު ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލު މަސައްކަތުގެ  .13

މެ އޮފީހަކުްނވެްސ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ބަލާނިމުމުްނ އެމަސައްަކތާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ކޮން 

މި ރިޕޯޓުގައި ތިީރގަިއާވ . ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވަން ވާެނއެވެ 

  . ލު ހިމެނިފައި ުހްނނަން ާވނެެއވެ ޞީުކެގ ތަފްކަންތައްތަ

  މަސަްއކަތުގެ ފެްނަވރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ިހނާގދިަޔގޮތް  ) ހ(

  ތުން ފާަހނަގކުރެވޭ ކަންަތއްތައް މުވައްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތާއި ބެޭހގޮ  ) ށ(

  މުވަްއޒަފުްނގެ މަަސއްކަތަށް ކުރިމަތިވި ދަތިަތއް ) ނ(

  މުވަްއޒަފުްނނަށް ބޭނުްނވާ ތަމްީރނުގެ ރޮނގުަތއް ) ރ(

  އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްލާޙު ކުަރންޖެހޭ ަކންަތއްތައް  ) ބ(
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