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 |I |ުޙާ  ޞަފ  
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި
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އަހަރުގެ    ފެންވަރު ެބލުމާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މި އަތްމަތީ ފޮތަށް ަބދަލު ގެންނަންެޖހުނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ގެމަސައްކަތު
 ކީ:ފޮތަށް ގެނެވުނު މައިގަނޑު ަބދަލަ ގޮތުން މި އެތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ޚިޔާލު ގިނަިލުބނު  ށް ަބލައިތަޖްރިާބއަ

 ުކުރަންވީގޮތް   މަލުނޑައެޅުމުގައި އަކަ ތުއަދި މުއްދަ މުއްދަތު ލުމުގެފެންވަރު ެބ ގެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތ 
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 |II |ުޙާ  ޞަފ  
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 އިސްބަސް 

ނޫނުން ާބރު ލިިބގެްނ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާދިވެ
ޤާޫނނުތަކުެގ އެހެނިހެން  އަދިވެސް ގުޅުންުހރި  ެބހޭ ޤާނޫނާއި    ވަޒީފާއާ  ވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި ސިފައިވާ ދިވެހިއެކުލަވާލަ

ތެދުވެރިކަމާއި ގޮތުްނ ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ތަކެކެވެ. މިންޖެހޭ މުވައްޒަފުންމަސައްކަތްކުރަ ނަޒާހާތްތެރިކަާމއެކު ގެ ތެރޭގައިޙުދޫދު
ޔާސަތުތަކާއި، ށް މަސައްކަތް ކުރުމެއް ނެތި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިއްގެ ރުހުން ހޯދުމައެކު، ވަކި ފަރާތެއިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ހިނދަުކ  ތިެބ، އެ ދޭންޖެހެއެވެ. އަދި ެއންމެހާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިާބވެހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަްށ އެހީތެރިވެ
ލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި  ޔާސަތުތަކަށް އަމައެކަށައެޅުމުގައާއި، އެ ސި އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު ޙަވާލުވެ ގުމާވެރިކަން ހިން

 ވެ.ދޭންޖެހެއެއެހީތެރިވެ

ވަނަ ސްޓެރެޓެޖިކު ޕްލޭނުގައި   2 ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
 ވެ. އަސާސް )ކޯވެލިއުސް( ހިފަހައްޓަންޖެހެއެ 5މައިގަނޑު  ަބޔާންވެގެންވާ

ެބޭހ ޤާނޫނުތަަކށާއި  މުދަލާއި ފައިސާއާލަތުގެ އުދަ މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު)އިންޓެގްރިޓީ(:  ރިކަންތްތެ ނަޒާހަ - ހ  
 . ންފަހަްއޓައިގެން ޚިދުމަތް ދިނުލާޤީ އުޞޫލްތަކުގައި ހިޖްތަމަޢު ޤަޫބލުކުރާ ރިވެިތ އަޚުމު  ށް ފުރިހަމަައށް އަމަުލކޮށްޤަވާޢިދުތަކަ

 އި ލާޤާކަތުގެ އަޚުގައި އުޅޭއިރު މަސައްމެ މަސައްކަތު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ލާޤު )ޑިސިޕްލިން(:އަޚު ތު ކަ މަސައް  - ށ  
 ން. ހެއްޓުހިފެ ފުރިހަމައަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް  އާއި

 ލިއްޔަތާ ވާޖިުބތައްއޫމަސްމެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު (:ސް ޓެން ކަން )ކޮމްޕި ޤާބިލު މަސައްކަތު  - ނ 
  އެންމެ ފުރިހަމަައްށ ބޭނުންކުރުން. ކަންޤާިބލުމަސައްކަތު އަދާކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ހުނަރާއި، ކުޅަދާނަކަމާއި 

ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތައި، މެ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ޑެޑިކޭޝަން(: ކަމޭހިތުން  މަސައްކަތައް  - ރ  
 ޖެހޭ އަދި ަބލައިަގންނަ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން. ތަކީ ރައްޔިތުން ރުހޭ، ހިތްހަމަފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ

ރަނގަޅު ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  މީހަކާ މެ އެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވަގުތަށް ކަމޭހިތުން )ޓައިމްލިނެސް(: - ބ  
 ވަގުތަށް ނިންމުން.ފައިވާ ޅާކަނޑައަ ގައިފެންވަރު

ތީގައި ަބޔާންކުރެވުނު މިންގަނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިންތޯ ރަނީ މަމުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ރު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބުލމުގެ ނިޒާމެއްވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަ

 ވިފައިވަނީ އެ ނިޒާމެވެ.ެބލުމާެބހޭ އަތްަމތީ ފޮތުގައި ަބާޔންކުރެ

ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ އުންމީދުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ރަނގަޅަށް   ،ންވަރު ރަނގަޅުވެދުމަތާއި މަސައްކަތުގެ ފެޚިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ސި  ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

އަގުވަޒަންކުރެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަމަ،   ،ފާހަގަކުރެވި  ރާ މުވައްޒަފުންމަސައްކަތް ކު
އަހަރުން   ،ޭބނުންާވ ކަންކަންކުރެވިލުމަށް ތާށެވެ. އަދި މި ސަަބުބތައް ނައްކަމުގެ ސަަބުބތައް އޮޅުންފިލުވައިގެން ހޯދާނެކަމަ އެ

ކަމަށެވެ. ހަމަމިއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ   ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވެގެންދާނެ  މަސައްކަތާއި ހިންގުންތެރިކަންއަހަރަށް މުވައްޒަފުންގެ
މީގެ  ދާނެކަމަށެވެ.ވަޒީފާގެ ޝައުގުވެރިކަން އިުތރުވެގެން ،ހިތްވަރުލިިބ ތްކުރުމުގެމަސައްކަ ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހުއާލާވެ

ެވސް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ދާނީ ޔަޤީންކަން ިލބިގެން ދެމިތިެބ ކުރިއަރައިދިއުމުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުްނނަށް ވަީޒފާގައި
އް  އަނެއްކޮޅުން ވިސްނާލާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރާއިރު އެ މަސައްކަތްތަ ކަމުގައި އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

ތަްއ ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނނަށް ތަމްރީނު ކަމަށް ޭބުނންވާ  ނަމަ، އެަކްނ އިތުރުކުރުމަށް ޭބުނންވާއިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ޤާިބލު
ފަހިކޮށްދޭންވީ ކަންކަްނ ދެނެގަެނވި، އެކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިަކްނކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 



 

 |III |ުޙާ  ޞަފ  
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ޤާިބލްކަމާއި، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެގެން ދާނެއެވެ. ސުޕަވައިޒަރާ 
 ންތެރިކަން އިތުރުވެގެންާދނެއެވެ.  އުފެއްދު

މުވައްޒަފާއި   ،މަސައްކަތު ފެންވަރު ެބލުމުގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި
މާއެކު އެއްާބރުލު  ގުޅިގެން  އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ( ކޮމިޓީސުޕަވައިޒަރުގެ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  

ހަމަ ތަކުގެ ހުރިހާ ގިންތިއަކާއި ފަންތިއެއްގެ ވެރިން އަިދ މުވައްޒަފުންގެ ފުރިއިދާރާވަރަށް މުހިންމެވެ. އަދި  މަސައްކަތްކުރުން
އްގެ  ންމުކަމެކެވެ. އޮފީހެއްގެ ކާމިޔާީބ ިބނާވެފައި އޮންނަނީ އެ އޮފީހެަބއިވެރިވުމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު މިކަން ކުރުމަކީ މުހި

 މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު އަޚުލާޤުގެ މައްޗަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދެނީ 
  ވެ. އަދި ފޯރުކޮށްދެވޭ މަށެމުވައްޒަފުންނަށް ވު އަދި ހިންގުން ހަލުވިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ޤާިބލު މާއެކުޝަޢުޤުވެރިކަ

ފެއްދުންތެރި އަދި އީޖާީދ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ކުރައްވާ އު ޚިދުމަތުގެ ސަަބުބން ރައްޔިތުންާނއި
 ތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ވެގެން ދިއުމެވެ.އީޖާީބ އިތުާބރު ޮބޑުވެ ކާމިޔާުބ ޚިދުމަ
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 |IV| ުޙާ  ޞަފ  
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ތަޢާރަފު  

ގެ ސިފަތަކުގެ  ރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި، ެއ ސަރވިސްކުރެވުނު ދިވެހި ސިިވލް ސަ ގައި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު 2008މޭ  01
ތައް ިހންގައި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޝްރޫޢުތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަމަޚިދު  ދޭން ބޭނުންވާ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާުރން  

  ލޫމާތާިއ ހުނަރު ހުރި، އިންސާފުވެރި ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރި ަބޔަކު ޢިލްމާއި މަޢު، ޤާިބލު( އެ ޚިދްމަތަކީ)އެ ސަރވިސް އަކީ 
 . މަތަކަށް ވުން ހިމެނެއެވެވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ ޚިދު

މަތަކަށް ުބދާރީވާ ޚިދުރައްޔިތުންަނށް ޖަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި  ، ސަރުކާރަށާއިމަތް ދިނުމުގައިޚިދު  ޚިދުމަތަކީ، އެ  އަދި އެ
އެ ަބޔަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ަބދަލު ، މަތް އެ ގޮތުގެ މަތީން ދޭ ަބޔަކީއަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެ ޚިދު. ވެވާން ޖެހެއެ

މަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ގެ ތެރޭގައި ޚިދުނިޒާމެއް"( ޭބސްޑް-އަރ ރިކެ)"ދެވޭ، އެ ަބޔަކަށް ކުރިއެރުމުގެ މަގުކޮށިފައި އޮންނަ 
 . ވެސް ހިމެނެއެވެ ފާއަދާކުރަމުންދާ ަބޔަކަށް ވުންވަޒީ

 އަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހެދޭނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ސިފަތައް ހުރި ސިވިލް ސަރވިސް  އެހެންކަމުން، އެ
މަތަށް  މިންވަރަކާއި، ދެމުން ގެންދާ ޚިދު އިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތައް ހުންނަ ނުހުންނަޤާިބލުވަރަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކިަބ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަަބދުމެ ރާވައި އިޞްލާޙު ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އެ ،އަންނަ ނާްނނަ މިންވަރު އެނގިއަންނަޖެހޭ ފެންވަރު 
ކަން ފޫަބއްދައި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ   އުިނކަމެއް ހުރި ނަމަ އެގައިމުގެ ޤާިބލުކަފުންުމވައްޒަ. ތަންފީޒުވަމުން ގޮސްގެންނެވެ

ކަން   އެވައްޓަފާޅީގައި އައިުބ ހުރި ނަމަކަން ރަނގަޅުކޮށް، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  މުގައި އުނިކަމެއް ހުރި ނަމަ އެނިޒާ
 . ގެންނެވެއިރުވަމަތް ދޭ ގޮތްތައް ކުރިއަދުކޮށް، ޚިއިޞްލާޙުން  ކަ  ގެ ކިަބއިގައި އުނިސިފަ ހުރި ނަމަ އެސީދާކޮށް، މުވައްޒަފުން

 އަދި އެ. ދެވިގެންނެވެ ަދލުަބ ހެޔޮ މަސައްކަތަށް  އެ ވަޒަންކުރެވި އަގު މަތުގެޚިދު ކުރާ  އެ މުވައްޒަފުންނަށް  މަތްކުރާޚިދު އަދި
ކަންކަްނ  މި. ނެވެސް ހެދިގެންއުލަަކށް ވެހަމަޖެހޭ މާހަހިތް ،ފަސޭހަކޮށް، ވެސް ފަހިކޮށް ހައުލުަބޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މާ

 ވަސީލަތަކީ ކުރެވިދާނެ އެއްކަން ކުރުމަށް ޭބނުްނ  އެ. މުން ގެްނދިއުން މުިހްނމެވެމިހެން ކުރުމަށްޓަކައި ައަބދުމެ ާޙލަތު ަބލަ
 . ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކެވެ މަތްމުވައްޒަފުންގެ ޚިދު

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ  ކުރެވުނު ތަޢާރަފު ގައި 2009 ރީވަރުެފުބ 1 ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ސިވިލް ގޮތުން އެ
ނިޒާމެކެވެ.  އަލިއަޅުވާނެ ފަންތީގައި  އިދާރާތަކުގެ ފަްނތީގަޔާއި ފަރުދީ ދެނެގަތުމުގައި ހާލަތު ގެސަރވިސް ސިވިލް ނިޒާމަކީ

 ނިޒާމަކަށް ވާނެއެވެ.ދަލު ގެންނާެނ މަތަށް ހެޔޮ ަބއަދި ޚިދު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދޭނެއިޞްލާޙުއަދި ހުރި އުނި ކަންކަން 

  ވެސް އޭގެ  ކަން ގޮތުން މި އެ. ނޫނެވެ ކަމެއް  ކުރެވޭނެ ުބ ކާމިޔާ ނޫނީ ކުރެވިގެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކަމަކީ  އެއްވެސް
.  މުހިންމެވެުބ ވެގެން ދިއުމަށްޓަކައި މުވައްޒަާފއި ސުޕަރވައިޒަރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަރަށްއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކާމިޔާ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، . ްނމެވެވުމާއި އެއްާބރުލުން މުހިގެ ވެސް ފުރިހަމަ ަބއިވެރިކުގެ ހުރިހާ ފަންތިެއއްގެ ވެރިންތައިދާރާއަދި 
  މި ، ވީމާ. ވަރަށް ޮބޑެވެތަކުގެ ދައުރު މި ކަމުގައި މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ކޮމިޓީތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އިދާރާ

  ޝާމިލުވެވަޑައިގަތުްނ ވަރަށް މުހިންމެވެ.ފަރާތްތަކެއްގެ އިޚްލާޞްތެރި  ން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރުމަށްަޓކައި މި ހުރިހާކަ

  އަދި . ކޮމިޝަނުން އެދެނީ ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް ޤާިބލިއްޔަތާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ގޮތުން އިތުރު ކުރިއެރުމެވެ
 .ިބގެން ދިއުމެވެމަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ލިިހތް ފަސޭހަވެ، އިތުާބުރވެ، ޚިދު ތިވެ ރައްޔިތުންނަށްމަތުގެ ފެންވަރު މަޚިދު

 

 

 



 

 |V | ުޙާ  ޞަފ  
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ފިހުރިސްތު 
 

 1 .............................  ނިޒާމު ެބލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި 1

 2 .............................   ކެަޓގަރީ ބޭނުންކުރާނެ ެބލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ 2

 4 ................ އްކަތްތައް ސަމަ އިމަސްއޫލިއްޔަތާ އެކިފަރާތްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގެ ގޮތުން ެބލުމާެބހޭ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 3

 8 ..........................   .ގޮތް ދެވޭ ސްމާކު ފޯމަށް ަބލާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 4

 9 ..........................  ަބއިތައް ފޯމުގެ ަބލާ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް 5

 25 ........................  އުޞޫލު ގެންގުޅޭނެ ހައްލުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ެބލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 6

 26 ........................   ރިޕޯޓު ޮގތުގެ ބެލުނު ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު 7

 27 ........................   ާތވަލު ގޮތުގެ ހިނގާނެ ކަންތައްތައް ެބހޭ ެބލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 8

 29 ........................  (ޕީ.އޯ.އެސް) އުޞޫލު ޮގތުގެ ހިނގާނެ ކަންތައްތައް ެބހޭ ެބލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ޙާ  ޞަފު| 1|   
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މުގެ ނިޒާމު ފެންވަރު ބެލު މަސައްކަތުގެ  ވައްޒަފުންގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މު  1

 

 
 ކޮށްފައިވާ ފެންަވރާއި މިންވަރު ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް    ، މުވައްޒަފާނިޒާމަކީ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ މި 

އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަންނާެނ 
ލުމުގެ މައިގަނޑު ޭބުނމަކީ، ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު ެބ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެެގންވާ ނިޒާމެކެވެ.

ނިޒާމުގެ ސަަބުބން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް   މަސައްކަތަށް ޤާިބލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި މި ،ރަނގަޅު
 ވެ ހަރުދަނާވެގެންދިއުމެވެ.  ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސް

ވާގޮތަްށ މުވައްޒަފުންގެ ލުއް ޙާޞިޤްޞަދުތަނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީުހގެ މަ ެބލުމުގެ މިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭޯތ ެބލުމުގެ އިތުރުްނ، އޮފީހުގެ ަމސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިޭބ މުަވއްޒަފުންނަށް އެ

 ާބރުެއޅުމަށް މަގުފަހި ކޮށްޭދނެއެވެ. މި ނިޒާމުގެ ޭބނުން މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  
ފެންަވރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް، މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ  ހިފައިގެން މަސައްކަތުގެ

 އްހެން ޢިނާޔަތްތަވެސް މަސައްކަތާއި އެހެނި ނޫން އަދި މި ، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، ކުރިއެރުމާއި
 ދާނެއެވެ.ޅުވައިލެވިގު

ނިޒާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ   މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ މި
 ކުރެވިފައިާވ ނިޒާމެކެވެ.ކޮށްގެން ތައްޔާރުޓާގެޓުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް 

 

 
އަހަރަކަށް  އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެ ގެއެކުލެވިގެންވަނީ ކޮްނމެ މަސައްކަތު ނިޒާމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ މި

އަހަރު ނިމުމުްނ ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް   ގެ މަސައްކަތު  ، މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށްކަނޑައަޅާ
 ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.  

ތަކެްއ ޓާގެޓުސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންާވ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ޯފމު އެކުލެވިގެންވަނީ މަ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް ެބލުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ތަކުގެ މަސައްކަތް ޓާގެޓު އެ ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

ންތައްތައް ގުޅުން ބެލޭނެއެވެ. މި ދެންނެވުުނ ކަ ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއި މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާ ާބއްވާ
 10އާއި  1ކުރެވޭީނ ސްދިނުމަށްޓަކައި ޭބނުންށް މާކު ތަކަފައިވާ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރެބލުމަށްޓަކައި އެކުލެވި 

 އާއި ދޭތެރޭގެ ރޭޓް ކުރެވޭ މިންގަނޑެކެވެ. 

 ،ކަންދީފައިވާނީމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސް 
ންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މުވައްޒަފު ،ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ެބލުމަށާއި

ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމަށްޓަކައި ބޭނުންުކރާނެ ވަސީލަތަކީ 
 ރު ަބލާ ފޯމެވެ.މަސައްކަތުގެ ފެންވަ

 

 

 

 



 

ޙާ  ޞަފު| 2|   
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ޖަނަވަރީ މަހުގެ ރެއްެގ  ކޮންމެ އަހަ  ،އަހަރު ކަމުގައި ބަލާނީ  ގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތު 
މުއްދަތުެގ ެތރޭގައި ސިވިލް  ނިޔަލަށެވެ. މިގެ  31 ގެމަހު ޑިސެންަބރު ރެއްގެއެ ައހަފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން 1

ވަޒީފާއާ ގުޅުނު ތާރީޚުން  އްގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާނީ އެ މުވައްޒަފެ އަލަށް ސަރވިސްއާ
  ނިޔަލަށެވެ. ގެ 31 ޑިސެންަބރު މަހުގެފެށިގެން 

 ކަށް ތަކަނުވަަތ އިދާރާ އިދާރާއަކަށް އެހެން ސަރވިސްގެ ސިވިލްގެ ތެރޭގައި ތުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ މުްއދަ
  އް ތަ އިދާރާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ބަލާނީ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ަބދަލުވެފައިވާ ވަޒީފާ

ނުވަދިހަ( ) 90 އަށްއިދާރާ ރާއި މަސައްކަތްކުތުގަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ މުއްދަ ،ނަމަވެސް. ގުޅިގެންނެވެ
 އެކަނި  މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކުރި ރާގައިއިދާ އެ ،ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހާޒިރުވެ އިތުރަށް ވުރެ ދުވަހަށް

  .ނެއެވެެބލިދާ ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ ަބލައިގެން

 އަދާކުރި   ކުރިން  ،ނަމަ  ލިިބއްޖެ  ކުރިއެރުމެއް  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަށް  ތެރޭގައި  މުްއދަތުގެ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ
 ތާރީޚުން ލިޭބ ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ އަދި. ފުރިހަމަކުރަންާވެނއެވެފޯމު  ަބލައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ވަޒީފާގެ
ވަރު ންމަސައްކަތުގެ ފެރުގެ  އަދި އެ އަހަ  .ަބލަންވާނެއެވެ  ފެންވަރު   މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އަލުން  ،ފެށިގެން

 ފަހުއެވެ. ކުރުމަށް  ރެޖްގައިވާ މާކުސް އެވް ތަކުފޯމުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މި ދެ މުއްދަތުގައި    ނީޑައަޅާލުމުގެ މާކުސް ކަނެބ

 ހަށް )ުނވަދިހަ( ދުވަ 90 ތުތްކޮށްފައިވާ މުއްދަމަސައްކަ އޮފީހަށް ހާޒިރުވެގައި މުްއދަތު ލާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބ
 ،ނުހިމެނޭނެެއވެ. ނަމަވެސް  އްއެ މުވައްޒަފެ  ލުމުގެ ތެޭރގައިއަހަރެއްގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބ  އެ  ،ނަމަ ވުރެ ކުރު

 މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރި ގޮތަށް ަބލައި ފޯމު ފުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާވައްޒަފު މު

  ސަރވިސްއަށް   ސިވިލް ދިވެހި    އްމުއްދަތެ  ކުރު  ކިތަންމެ  ،ނަމަ  ވަކިކުރެވޭ  ނުވަތަ  ނަމަ  ވަކިވާ  ވަޒީފާއިން  އްމުވައްޒަފެ
 ފޯމު ަބލައި ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ވެސް،ނަމަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް

 ހިމެނޭނީ ތެޭރގައި މުވައްޒަފުންގެ ަބލަންޖެހޭ ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ އަހަރެއްގެ އެ ،ނަމަވެސް .ފުރަންވާނެއެވެ
އޮފީހަށް  މުއްދަެތއްގައި ދިގު ވުރެ ދުވަހަށް ()ނުވަިދހަ 90 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ެބލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 .މުވައްޒަފުންނެވެ ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ   މުއްދަތެއްގައި   ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  )ނުވަދިަހ(  90  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބާލ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި
 ،ެބލުމަށްފަހު   ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ުމވައްޒަފެއްގެ  އެ  ވަކިކުރަންވާނީ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 .ފަހުގައެވެ އެޅުމަށް އަށް( 2.0 ވިއުގަސް ީސ.އެ) ސިސްޓަމް ހައްޓާލަަބ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެއެ މައުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ، އެވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް ނޫން އެހެން އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ވީްއލައިފިނަމަ 
ގޮތުން  ވީއްލި މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެެއވެ. މި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރި އޮފީހަކުން އެ

މުވައްޒަފު މަސައްކަތް  ،ކަނޑައަޅައި، މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ަބލައި ޓާގެޓު  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް، 
 އޮތް އޮފީހަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. ރީކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް މުވައްޒަފުގެ ރަޖިސްޓް



 

ޙާ  ޞަފު| 3|   
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ކެޓަގަރީ ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ  މަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ   2
 

 
ފޯމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެކި ފެންވަރުގެ   3ތަފާތު  ،މަށްޓަކައިމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލު

ޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ މުވައް  އެ  ،މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ތަފާތުވާެނތީ
ތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުފޯ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ަބލައި މި

 ފައި ވާނެއެވެ. އެއީ:ގިންތިއަކަށް )ކެޓަގަރީ( ަބހާލާ  3

 )ހ(
 ސަރވިސް ޖްމަންޓް ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭ

ަބއިގައި ހިމެނޭނީ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. )މި
އިން   3ެއމް.އެސް.  ،ދި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިްނ ފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން އަޑިޕާޓްމަ

 މަތީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.(

 )ށ(
 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

އެކި އެކި ފަންނުތަކުގެ  ،ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމު ތަކުގައި ތިޭބ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
 ، . )މިަބއިގައި ހިމެނޭނީ ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭއޮފީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން، ކާއިގިންތިތަ
  އާ ދެމެދުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.(  2އާއި އެމް.އެސް  1ޖީ.އެސް 

 )ނ(
 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ޭބނުްނުނވާ ނުވަތަ ވަކި ފަްނނަކާ ނުުގޅޭ މަޤާމުތަކުގައި މަ
 ގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.(ސް. ރޭންކުއެސް.އެ ،)މިަބއިގައި ހިމެނޭނީ

 

ފޯމެއް ވަރު ަބލާ ވަކި  ވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ ފެން 
ނުވަަތ ފަްނނެއް ޭބުނންވާ ފަދަ މަޤާމުތަކަީކ ވަިކ ޚާއްޞަ ހުނަރެއް  މި ،ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ޭބުނމަކީތައްޔާރު
މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީއެވެ.   މަކީއެ ހުނަރުތައް ޭބނުންކޮށްެގން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ވަޒަންކުރު  ،ތަކަކަށްވާތީމަޤާމު

ހިމަނާފައިވާ މިންގަނޑުަތކާ އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުގައިމި  ރު ކުރުމުގައިމި ފޯމުތައް ަތއްޔާ ،ގޮތުން މި
ކުރަން ާވނީ ސިިވލް ސަރވިސް  ވަކި ފޯމެއް ތަްއޔާރުކޮށް ބޭނުންތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ  

ހަޅައި ނަށް ހުށަސް ކޮމިޝަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ޭބނުްނ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ. ސިވިލް ސަރވި
ިލިބފައިވާ ޚާއްސަ ފަންނުތަކުގެ ފޯމުތަކުގައި ިމ އުޞޫލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފޯުމގެ ސެކްޝަން  ހުއްދަގެކުރުމުބޭނުން

)ޭބުނންވާ ތަުއލީމާއި ތަމްރީން  7މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު(، ސެކްޝަން  ލޭބެ ފެންވަރު  ގެ)މަސައްކަތު 1
އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްަޝން ހެޑް ނުވަަތ   ލުޚިޔާ ޕަވައިޒާއި މުވައްޒަފުގެ  )ސު  8ކަނޑައެޅުން( އަދި ސެކްޝަން  

 (ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާެނއެވެ.ޚިޔާލުހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްގެ 
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މަސައްކަތްތައް ތާއި  ތަކުގެ އެކިފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަ އިދާރާ ގޮތުން    މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ  3
 

ފަރާތަކާއި ހަވާލުވާ  އިދާރާތަކުގެ އެކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން  
ނިޒާމް  މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ. މި

 އޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަސް ތަކުގައި ހިންގުމުގެއިދާރާ
 

 

 ހޭނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ަބލަންޖެ 
 ވަނީއެވެ.

އިްނސާފުވެރި ގޮތެއްގެ  ،ޙަޤީގަުތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގންގެ ކަންތައް ހިނގަމުްނދަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމު )ހ(
 މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުން ކުރިޔަށްދޭތޯ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ  )ށ(
 ބެލުން.

ޕަވައިޒަރާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުވައްޒަުފންނަށް ރަނގަޅަށް ފާ ަބޔާން ަވނީ ސުމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީ )ނ(
 ކުރުން.ވި އެއްަބސްވެވިފައިތޯ ކަށަވަރުސާފުކޮށްދެ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ެބލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޙައްލުކުރުން. )ރ(

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ( ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން،  ބ()
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން، ދޭންޖެޭހ  ، ތަމްރީނު ދޭންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނާއިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމަްށފަހު

 ދިނުން.ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ތިން އެމުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަޤވާޢިދުގެ މަ

ބަލަހައްާޓ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ނިުމމުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު  )ޅ(
 ކަށަވަރު ކުރުން.ފައިވޭތޯ ( އަށް އަޅ2.0ާ

 

 

ން ބަލަހައްޓަންެޖހޭ އިެބލުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމީޓީ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
 ކަންތައްތައް ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްަފއި އެވަނީއެވެ.

 އިްނސާފުވެރި ގޮތެއްގެ ،މުްނދަނީ ޙަޤީގަުތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްެގންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ކަންތައް ހިނގަ )ހ(
 މަތިންތޯއާއި، އެކިމުވައްޒަފުން ަތފާތު ކުރުމެއްނެތިތޯ ަބލައި ކަށަަވރުކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ަބޔާން ަޙވާލުކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީން ކުރުާމއި ޓާގެޓް ކަނޑައެޅި، ޤަާވޢިުދން މަސައްކަތުގެ  )ށ(
 ންވަރު ެބލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.ފެ

މަސައްކަތް   ،ތަމްރީނު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްަފހު ލިޭބ ނަތީޖާތަކަށް ަބލައިމަ )ނ(
މުގެ ކުިރއެރުން ދިނުމާއި ޤާމަ،  ކުރާނެގޮތާ ެބހޭޮގތުން މަގުދައްކަިއދީ އިރުޝާދު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަުފންނަށް އިރުޝާދުދީ

ސްވެރިޔާއަށް  ެބލެހެއްޓުމުގައި ޒިންމާދާރު އި ކަންތައްތައް ހިްނގައި ގުޅޭގޮތުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިުދގެ މަތިން އެ
 ނުން.ދިލަފާދީ އެހީތެރިވެ

 ވެރިޔާއަށް ލަފާދިނުން.ރުގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޒިންމާދާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމާ )ރ(
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

 ، ކުރުމާެބހޭ ކަންތައްތަކާމެުދ ަމޝްވަރާކުރުމާއިހިންގުްނ ހަުލވި ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި 
 ، ނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިރެވިފައިވަކަންކަްނ ކު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގައި އެ

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތންތޯ ަބލައި ޗެކްކޮށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ 
 ގޮތުން: ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ަބއިގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެ

 މަސައްކަތުގެ  ފޯމުތައް ފޮނުވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ސެކްޝަންތަކަށް ޭބުނންވާ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން  ގެމަސައްކަތު )ހ(
 ކަނޑައެޅުމަށް ދެންނެވުން. ޓާގެޓް

 މުވައްޒަފާެބހޭ ެބލޭ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ" ގަިއވާ 1 ފޯމުތައް ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުުވމުގެ ކުރިން ސެކްޝަން )ށ(
 ފުރިހަމަކުރުން. ރެކޯޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަސްލު ލުގައިވާއިފަ މަޢުލޫމާތު އްޒަފެއްގެމުވަ އެ މަޢުލޫމާތު"

 އަހަރު ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ބެލުން. ގެމަސައްކަތު )ނ(

އް ތަމަސައްކަތްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުެގ އަހަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ގެމަސައްކަތު )ރ(
 ތަކުގައި ދެންނެވުން.ކުރުމަށް ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް

 ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން. )ބ(

 ކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ހަމަޮކށް ަބލައިގަތުން.ފުރިހަމަ )ޅ(

 ،މެއް ުފރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިާވ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްވެސް ފޯޭއގެތެރެއިން ،ފޯމުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު )ކ(
އެސެކްޝަނަކާއި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ، ގޮތަކަށް ކަމަށް ފެންނަނަމަ އުޞޫލުތަކާ ތަފާތު
 ކަންތައްތަްއ ަބލައި ޙައްލުކުރުން. މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ

ދިނުމަށް ފޯމުގައި  މާކުސްދީފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކަށް  މުގެ ފޯމަށް މާކުސްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލު )އ(
މަތިން ނުވަތަ  ތަކަށް މާ ކުރުން. އަދި ަބއެއްަބއިންތޯ ނުވަތަ ޫނންތޯ ަބލައި ޗެކް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރެއި

 ށް ގެނައުން.ކަން އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަ މި، ލިިބފައިވާނަމަ މާކުސްމާދަށުން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު ގޮާތމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ   )ވ(
 ކުރުން.އެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްމައްސަލަ ލަފާގެ މަތިން އެ

އަށް  ޒިންމާާދރު އިސްވެރިޔާއަށާއި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޭބުންނވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް )މ(
 ން.ހުށަހެޅުން. އަދި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅު

ވޭ ރަނގަޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ެބހޭޮގތުން ާފހަަގކުރެ އެ ،އި މަޢުލޫމާުތތަކުގެ މައްޗަށް ަބލަފޯމުތަކުގައިވާ )ފ(
އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ   އެ  ،އުޞޫލީ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް  ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިަތކާއި  ،ކަންތަކާއި

 ރިޕޯޓެްއ އެކުލަވާލައި އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުން.ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުގެ 

 ލުން.މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް ފޯމު ،ތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްުޓމާއިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ފޯމު )ދ(
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ންމެ  ކޮވަނީ އެ ކުގައި "ސުޕަވައިޒަރ" ކަމުގައި ަބޔާން ކޮށްފައިމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުަބލާ ފޯމުތަ 
މުވައްޒަފެއްގެވެސް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ހުްނނަ މުވައްޒަފެކެވެ. ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ  

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރު ފެންވަރު ެބލުމުގައި ވަރަށް މުހިްނމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެކެވެ. މި

މުވައްޒަފަށް އެހީތެރިވެދީ، ފޯމުތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރ ފުރިހަމަ   ގެ ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައިމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު )ހ(
 ަބއިތައް ފުރިހަމަކުރުްނ. ކުރަންޖެހޭ

 މަޝްވަރާކުރުން. މީހަކާޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންަގން ހުންނަ  )ށ(

ީދ  އި ޭބނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުޓާގެޓްތަކާ އެއްގޮަތށް ދޭޯތ ެބލުމާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ަބަލއި  )ނ(
 މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިއުން.

ިމ  ބެލެހެއްޓުން. ލޮގް/ރެކޯޑް ރިވިއުކޮށް މަހުންމަހަށް މަސައްކަތް މުވައްޒަފުގެތެރޭގައި  އަހަރު ގެމަސައްކަތު )ރ(
 އިވާ ފޯމު ބޭނުންކުރުން.ގަ 4މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް 

މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ޭބނުންކޮށްެގން،  )ބ(
 ގެ ފެންވަރު ބެލުން.މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު

 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް  3.4.1
މަސައްކަތްތައް ހިނާގ  ވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި އެޕަސު )ހ(

މަސްދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ  6ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން މުވައްޒަފުެގ ނުހިނގާގޮތް ަބލާ 
ސް ދިނުމުގެ ަބއި ފުރިހަމަކުރުމަށް މާކުމަސްުދވަސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނީ ފޯަމށް  6) މުވައްޒަފަކަށްވުން.
 ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.( ކަނޑައަޅާފައިވާ

ތްތައް ހިނގާ އެ މަސައްކަ ،ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި )ށ(
 ،ށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ނުވާނަމަމަސްދުވަސް ހޭދަކޮ  6ނުހިނގާ ގޮތް ަބލާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް  ،އެ ސުޕަވައިޒަރަކާ ޖެހިގެން ދެން އެންމެ އިސްކޮށްހުރި

 ލުމާ ޙަވާލުެވހުރި މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން.އް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ެބކަތްތަހިންގައި އެ މަސައް

ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ އެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުން  ،އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރުންކު އެހެން ސުޕަވައިޒަރަ )ނ(
 ަމސް ނުވާ ހާލަްތތަކުގައި( ދިުނމަށް ފަހުގައެވެ. 6މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ފޯމަށް މާކުސް/ފީޑްެބކް )

އެ ސުޕަވައިޒަރަކާ   ، ފުރިހަމަކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަސުޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ފޯމުތައް
  ޖެހިގެން ދެން އެންމެ އިސްކޮށްހުރި )މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި އެ 

 މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ެބލުމާ ޙަވާލުވެހުރި( މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން.

ވައިޒަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވާ ންމެ ގާތުން ަބލާ ސުޕަމަސައްކަތް އެ މުވައްޒަފެއްގެ )ރ(
ހާލަތްތަކުގައި، އިދާރާގެ ޒިންމާާދރުވެރިޔާ ނުވަތަ ދެން އެންމެ ިއސްކޮށްހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް 

ސުޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ރިހަމަ ކުރަންވާނީ، ސް ދިނުމުގެ ަބއި ފުމާކު، ފޯމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް
 ފީޑްެބކް ލިިބގަތުމަށް ަފހުގައެވެ.
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

3.5  

އޮފީހުގެ  އިމެދު  ވިސްނަ މަސައްކަތުގެ އަހަރުފެށުމުގެ ކުރިން އެ އަހަރު ކުރަން ރާވައިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ 
ޗަްށ ކަނޑައެޅޭ ޓާގެޓްތަކާ އެއްގޮތަްށ މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލުުކރުމަށް މުވައްޒަފު އްމަ  ވިޝަންއާއި މިޝަންގެ

 ގޮތުން: އަަބދުވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ

ޑި މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަނޑުދަނ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުަވއްޒަފު، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް )ހ(
 ކަނޑައެޅުން.

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް   މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ެބހޭގޮތުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެ )ށ(
 މަސައްކަތް ކުރުން.

އެކު މަޝްވަރާކޮށް  އެއްގޮތަށް ސުޕަވައިޒަރާ ފައިވާ އުޞޫލާ ޅާކަނޑައަ ،މަސައްކަތުގެ އަހަރު ދެަބއިވުމުން )ނ(
ަބއި ސަޕޯޓް   އެ ަބދަުލތައް ގެނައުން. )މި   ،ތްތަކާއި ޓާގެޓްތަކަށް ަބދަލެއް ެގންނަންޖެޭހނަމަލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަޙަވާ

 ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

 ވަރު ަބލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން.ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންމަސައްކަތުގެ އަހަރު  )ރ(

 ފޯމު ފުރުމުގައި ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް މި އުޞޫލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިައށް ގެންދިއުން. )ބ(

 

 

 

 ،އަތްމަތީ ފޮތުގައާއި  މި  ،ހަމަ ކުރުމަށްފެންވަރު ަބލާ ފޯުމތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އެ ޯފމުތައް ފުރި  ގެމަސައްކަތު 
ފަހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދެންނެވުްނތަކުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމާގުޅޭގޮތުން އަދި މީގެ މި

ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ  ދިރާސާކުރަން ވާނެއެވެ. މި ،އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:

ކަންތައްތައް އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް   މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ )ހ(
 ހިނގާތޯ ެބުލން.

ކަމެއް   އެ ،ެބލުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(
 ބެލުން.

ފޯމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ   މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ފޯމުތައް "ރެންޑަމްކޮށް" ނަގާ އެ ()ނ
 ގެ ކުރިއެރުމާއި އިންކްރިމެންޓް ދިނުމުަގއި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަޞްލާ އަޅާކިުއން. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާ

 ރުން.ށް ރިޢާޔަތްކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ފޯމަ
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ގޮތް.  ސް ދެވޭ ކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށް މާކު މަސައް  4

ގެ އަގު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ވަޒަްނކުރުމަށްފަހު 
އްޗަށް  ތަކުގެ މަމިންގަނޑު ސް އެ މާކު ،ފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ަބލައިޅާވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަ
ސް ދިނުމުގައި މާކު . މިންގަނޑެވެ ކުރެވޭނެ ޭބނުން ބެލުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަވނީ  އެ ބަހާލެވޭނެއެވެ. ތިރީގައި

 ސް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ަބއިކުޅަަބއި މާކު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ވަނީއެވެ.   ޅިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެ ނޑައެ ސް ކަ ގެން ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަށް މާކު މަތީގައިވާ މިންގަނޑު ބޭނުންކޮށް 

 ލަ ޖުމު  5ސެކްޝަން   4ސެކްޝަން   3ސެކްޝަން   2ސެކްޝަން   ކެޓަގަރީ 

މިޑްލް    އަދި   ސީނިއަރ 
 ޖްމަންޓް ސަރވިސް މެނޭ 

75 10 10 5 100 

 100 5 5 10 80 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

 100 5 5 5 85 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ގެ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ބައިތައް ސަރވިސް ސިވިލް   5

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ަބހާލެވޭ ތިން ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން އެއް ކެޓަގަރީއަށް ވެސް    ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ 
ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފަކު  ވެސް ފުރިހަމަކުރަން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ވެ ފެތޭ މުވައްޒަފަކަށް ވާނެތީ

  ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯމު ޖްމަްނޓްފޯމެވެ. ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭނިސްަބތްވާ ކެޓަގަރީގެ 
  މުވައްޒަފުން ފުރާނީ ޕީ. އޭ. ފޯމު އެވެ. ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ   2  ޓް އޮފިސަރުން ފުރާނީ ޕީ. އޭ ފޯމުސަޕޯ އެވެ.  1
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ސީލުތަފުސެކްޝަނެވެ. އެ ސެކްޝަންތަކުގެ  10މެނޭނީ ޖުމްލަ އި ހިފޯމުގަމި .އެވެ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް  ފޯމްގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތައް  #

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުވައްޒަފާ ެބހޭ މައުލޫމާތު  1
 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން 

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު   ކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްގަނޑު މަސައްމަޤާމުގެ މައި 2

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު 3

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަަތއް 4

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  ހާޒިރީ 5

 ސުޕަވައިޒަރު  ސް ލަ މާކުތަކަށް ލިުބނު ޖުމު ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ 6

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  ޭބނުންވާ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުތައް ކަނޑައެޅުން 7

 މުވައްޒަފު  / ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު )ހ(   8
އެޗް.އާރް   / ސުޕަވައިޒަރު ގެ ޚިޔާލު  ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓުމަންހިއު ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަންހެޑް ނުވަތަ )ށ(   8

 ޔުނިޓް
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ެބހޭ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ަބއިްނ  ،މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ަބއިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ 
 މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ަބއިތަކަކީ: .ސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ މުއްދަތު ފެށޭއިރުއެވެމަ

 މުވައްޒަފުގެ ނަން: މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ ނަން  )ހ(

 އެމްޕްލޯއީ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްަބރުރެކޯޑްކާޑު )ރ.ކ.( ނަންަބރު: އޮފީހުގެ  )ށ(

މަޤާމަށް  ( އިން މުވަްއޒަފުގ2.0ެއުގަ  ަބަލހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިމުވައްޒަފުްނގެ މަޢުލޫމާތުމަގާމުގެ ނަންަބރު:  )ނ(
 އްސަ ނަންަބރުޚާކަނޑައަޅާފައިވާ 

ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ފޯމުގައި މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު   ގެފެންވަރު ެބލި ދުވަސް: މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު )ރ(
ކީ ޚަމަ، ފަހުްނ ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީދުވަހެއް ކަމުގައިވާނަސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީހް )ފޯމުގަިއ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދެ 

 (ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ ފެންވަރު ެބލި ދުވަސް

 ފެންވަރު ެބލުމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ގެކަތުމަސައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ މުއްދަތު: )ބ(

ވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރވިސްގެ ގަ ސިވިލް ސަދިވެހި  އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު:  )ޅ(
 ފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު  ގެމަސައްކަތު

، އް ހަމަވާނަމަސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: ފެންވަރު ަބލާ ސުޕަވައިޒަރުގައިގައި ހުންނަންވީ ޝަރުތުތަ  )ކ(

 އަދި ޔުނިޓް. ،ކްލެސިފިކޭޝަން ، މަގާމު، ނަމާއިފެންވަރު ަބލަން ހަވާލުވާ ސުޕަވައިޒަރުގެ ފުރިހަމަ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު )އިތުރު   ގެހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު: މަސައްކަތު )އ(
 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.( 10މާއްދާއާއި  ވަނަ 9.6ތަފްސީލް މި އުޞޫލުގެ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ  ގެހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދު: މަސައްކަތު ށްއޮފީހަ  ނުޖެހިގަޑި )ވ(
  10ވަނަ މާއްދާއާއި    9.6  ތެރެއިން ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދު )އިތުރު ތަފްސީލް މި އުޞޫލުގެ

 (ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާެނއެވެ.

 ނުާވ ދުވަހުގެ އަދަދު  ްއޒަފު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައިއަހަރު ތެރޭގައި މުވަ  ގެހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު: ަމސައްކަތު )މ(

މަތިން  ނުވަަތ އެންމެ/ރީނުިބފައިވާ ތަމްއެންމެފަހުން ލިލިިބފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ ފާސް: ވަޒީފާއާ ގުޅޭ  )ފ(
 ކެޓްގައިވާ ގޮތަށް އަދި ތަމްރީނުނުވަތަ ތަޢުލީމީފާހުެގ ނަން ސެޓްފި )ތަމްރީނު ފާސް. ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ

 ރސިޓީ/ކޮލެޖް/އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނަން(މީ ފާސް ހާސިލްކޮްށފައިވާ ޔުނިވަނުވަތަ ތަޢުލީ
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

 ވަގުތުތައް ރޭވިފައިވާ  ކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްމަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައް 

ގެ ފެންވަރު ަބލާ މުއްދަތު މަސައްކަތު ،ކަނޑައަޅާނީ ޓާގެޓްމުވައްޒަފުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި  •
 ފެށޭއިރުއެވެ.

 މުއްދަތު ދެަބއިވުުމންނެވެ.ގެ ފެންވަރު ަބލާ މަސައްކަތު ،ަބދަުލަތއް ގެންނަންވާނީ ޓާގެޓަށްށާއި މަސައްކަތަ •
ފެންވަރު ަބލާ މަސައްކަތުގެ  ،ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީމަސައްކަތްތައް ފުހަވާލުކޮށްފައިވާ  •

ފެންވަރު ެބލުމުގެ ފޯމުގެ    ގެ މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މަސައްކަތު  ،މުއްދަތު ނިމުމުން
 ކީ މިއެވެ.ޚަަބޔާންކުރަންވާ ތާރީ  )ރ( ގައިގެ 1ސެކްޝަން 

 

 ނޑައެޅުން ކަ ޓާގެޓް ގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދިފުގެ މައިމުވައްޒަ 

ވެސް އޭނާގެ މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ.  މި ސެކްޝަނުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު
މެ ކޮން އަދި އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބން ލިޔަންވާނެއެވެ. ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައްގޮތުން މުވައްޒަފާ  މި

ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރާއި،   އް )މަސައްކަތް އަހަރުގެޓާގެޓެ  މަދުވެގެން އެއް ޓާގެޓް  މަސައްކަތަކަށް
 ،ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ މި ކަނޑައަަޅން ވާނެއެވެ.ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަްށ ހޭދަވާނެ ވަގުތު( 

ދިމާވާ    ެބލޭ މުވައްޒަފު ސުޕަވައިޒަރާފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ށް ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ިބނާކޮ
 ަބއްދަލުވުމުގައެވެ.

ތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ  ފެށުމާއެކު އެ އަހަރަކު އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަ ކޮންމެ އަހަރެއް
ވާލުކުރާނީ ެއ ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތް ޙަމަސައްކަތްތަކުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ޓާގެޓްތައް 

ގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިްނ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުެގ ދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓުސުޕަވައިޒަރަކު ސީ
މުވައްޒަފުންނާ  ،ވެސް ޓާގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި ހަވާލުކުރާނީ ޒަފުންނަށްސުޕަވައިޒަރެވެ. ހުރިހާ މުވައް 

ފައެވެ. އެއީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ ސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ފޯމުގައި ލިޔެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަ
އްކަތްތަކާއި ފެންނަން ހުންނަ މަސަ  ،ރެވޭމިންވަރާއި ފެންވަރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކު

ަބޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ   ގޮތުން ވަޒީފާ   ގެން ކަމަށްވާތީއެވެ. މިގުޅޭ ޓާގެޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އެ މަސައްކަތްތަކާ
މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި، މަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ  ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ޓާގެޓް )އެ

 އަދި މަސައްކަތަށް  ހޭދަވާނެ ވަގުތު( ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

 ،ަބާޔން ކުރަންވާނީ  ތައްފައިވާ މަޤާމުގެ މައިގަނޑު ޓާގެޓްޅާމަށް ކަނޑައަގައި ލިޔު ަބލާ ފޯމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ންރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރުމަށް ރާވާފައިާވ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެޓްރެަޓރީ އާއި އިސްވެރިންނާއި އަދި ހިއުމަ

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ    ،ސް ަބލައިގެންނެވެ. ވީމާވެ  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް
ންޖެޭހ ގެންނަ ،ަބޔާނަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ަބލައި 

 . ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރެވެ  ކަންބަލަހައްޓާނީ ހިއުމަން  ވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ. މި  އިޞްލާޙެއް

ސެކްޝަނުގައި ޢާންމުކޮށް ހިނާގ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އަންނަ ކަންތައް ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވަްއޒަފަކު ޗުއްޓީ 
 ،ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ޙަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފާ  ނެގުން

ގޮތުްނ  ގެންނެވެ. އަދި މިށް އުޞޫލެއްގެ މަތިން ރެކޯޑްކޮފައިވާޅާ ކަނޑައަވަތަނު ކަމެއް ޙަވާލުކުރާނީ ލިޔުމުން އެ
  ަބލާ ފޯމާ ގުޅާލަންވާނެެއވެ.ވެސް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ން ެބލޭ މުއްދަތު ދެަބއިވުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  

ޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާޞިލްކުރެވޭޯތ ކީ އަހަރު ފެށުނުއިރު މުވައް ަބއި ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަ މި
މަސައްކަތަށް ބަލައި އެ މަސައްކަތަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް އުނި އިތުރު  ބެލުމާއި، ނުކުރެވޭނަމަ އެއީ ކީއްވެތޯ ެބލުމާއި އެ  

މަްށ މުވައްޒަފާިއ ނަތީޖާ ހާޞިލްކުރުނުވަތަ ަބަދލު ގެންަނންޖެހޭ ަނމަ، އެ ަބދަލެްއ ގެނެސް، ޓާެގޓްތަކާއި 
ަބޔަށް އުިނ  މިދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހާ ެކޓަގަރީއެއްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް  ސުޕަވައިޒަރާ

މުވައްޒަފުންގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރާއިރު އަހަުރ ދެަބއިވުމުްނ އިތުރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ފުރިހަަމ ކުރަންވާނެއެވެ. 
އޭނާގެ   ،ިއތުރު ަބދަލުތަކެއް ގެންަނން ފެންަނނަމަ  ،ވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ަބލައިމު

 ބަދަލުތައް ގެންަނންވާނެއެވެ. މަސައްކަތަކަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް އެ

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ  ަބއި ފުރިހަމަ ކުރުމުށްޓަކައި މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ަބއްދަލުކޮށް މުވައްޒަފުގެ  މި
ފުރިހަމަ ކުރާނީއެވެ. މި މަޝްވަރާ   ތައްަބއިގައި ހިމެނޭ ަބއި ކުރަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު މިގޮތާމެދު މަޝްވަރާ 

  ަބއި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދެ ަބއްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް، މި
 ފައިވާ ަބއިގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.ޅާ  ކަނޑައައިކުރުމަށްފަރާތުން ސޮ

ސެކްޝަން   ،ގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް ަބދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަކުރެވިފައިވާ މައިމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓު
ޒަރާއި  )ހ( ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައި 2)ހ( ގައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް އިތުރު ކުރަންވާނެއެވެ. ސެކްޝަން  2

ސެކްޝަން  ޖަހަންވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ފެންވަރު ަބލާމަސައްކަތުގެ  ،މުވައްޒަފު
މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރެވިފައި ވާކަމެވެ. އަދި   ޔަގީންކޮށްދެނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ަބޔާން އެ 

 ފަށް ދޭންވާނެއެވެ.ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ަބޔާނުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަ

 

 ޅެންވީ ގޮތްމާކުސް ދިނުމުގައި ގެންގު 

ނިމުމުން ކަނޑަައޅައި  ޓާގެޓުމި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާފައިާވ މުވައްޒަފުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި 
ފުރިހަމަ  . މި މަސަްއކަތްމުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިާވގޮތް ަބަލންވާނެއެވެ

ގައިވާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުންމަހަށް ރިވިއުކުރާ ފޯމު"   4ޖަދުވަލް ށްޓަކައި މި އުޞޫލުގެ ކުރުމަ
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ ަބދަލުގައި އިދާރާއިން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުންމަހަށް ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި 

  ވިދާނެއެވެ. ބޭނުން ކުރެ  ގެންދަ ލިިބސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ހުއްރވިލް ސަސިވި ،އެހެން ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް

 

 ތަކަކީ:ަބލާ މިންގަނޑު މާކުސް ދިނުމުގައިޓާގެޓުތަކަށް 

ފައިވާ މަސައްކަތަށް ަބަލއި މަސައްކަތް ޅާމަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު: މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ މުއްދަތުގައި ކަނޑައަ )ހ(
 ގާ ނުހިނގާ ގޮތް ަބލާ މިންވަރު ވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިނވަރު އަދި މަސައްކަތް ޙަނިންމާ މިން

 .މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު: މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާެތރިކަމާއި އަދި ސާފުތާހިރުކަން )ށ(

ތެރޭގައި މަސައްކަތް  ފައިވާ ވަގުތެއްގެ  ޅާއަނިންމާފައިވާ މިންވަރު: ކަނޑަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި   )ނ(
 ނިންމުން.
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

  ށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު ޓާގެޓަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި  
 ވަގުތު  މިންގަނޑު  ފެންވަރު  މިންގަނޑު  މިންވަރު    މިންގަނޑު 

ޓާގެޓްގައި   1
ފައިވާ  ޅާކަނޑައަ

މިންވަރު ޙާޞިލު  
 ކުރެވިފައި ނެތް

ޓާގެޓްގައި   1
ފައިވާ ފެންވަރު  ޅާކަނޑައަ

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ނެތް

ޓާގެޓްގައި   1
ފައިވާ ވަގުތު  ޅާކަނޑައަ

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ނެތް

ޓާގެޓްގައި  2
ނޑައަ ފައިވާ  ޅާކަ

މިންވަރުން ޙާޞިލު 
ކުރެވިފައިވަނީ މަދު 

 މިންވަރެއް

ޓާގެޓްގައި   2
ފައިވާ  ޅާނޑައަކަ

ފެންވަރުން ޙާޞިލު 
ކުރެވިފައިވަނީ މަދު 

 މިންވަރެއް

ޓާގެޓްގައި   2
ފައިވާ ވަގުތު  ޅާކަނޑައަ

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ވޭ 

ޓާގެޓްގައި  3
ނޑައަ ފައިވާ  ޅާކަ

މިންވަރުގެ ޮބޑު ަބއެއް 
 ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައި

ނޑައަ 3 ފައިވާ  ޅާޓާގެޓްގައި ކަ
ފެންވަރުގެ ޮބޑު ަބއެއް ވަނީ  

 ޞިލު ކުރެވިފައިޙާ

  

ޓާގެޓްގައި   4
ފައިވާ  ޅާކަނޑައަ

މިންވަރު ޙާޞިލު  
 ކުރެވިފައި ވޭ

ޓާގެޓްގައި   4
ފައިވާ ފެންވަރު  ޅާކަނޑައަ

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ވޭ 

  

ސް ދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއި ދިމާވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  މާކު  •
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު   ގެސް ލިޔާށެވެ.  މަސައްކަތު ގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކު މިން 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކުން މެންޑޭޓް ބަދަލުވުން ނުވަތަ ބަޖެޓް    މަސައްކަތްތަކާއި އެ 
ލްކުރެވިފައިވާ  ހާސި " ކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޓަ ޓާގެ ޒަފުގެ އިހުމާލަކާ ނުލައި ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައް 

އަދި މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި   ކަން ނުކުރެވޭކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ގައި އެ މިންވަރު" ކޮލަމު 
 އުނިކުރަންވާނެއެވެ. ލަ ކަނޑައެޅުމުގައި މި ފަދަ ޓާގެޓްތައް  ގެ ޖުމު ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ 
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

ގެ  ހިންގުން". މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓުމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ "ޕްރޮޖްކްޓްތައް ރާވާ: ލުމިސާ
މަޤްޞަދުތައް ގެ ޕްރޮޖެކްޓު ،ތެރެއިން ފައިވާ ަބޖެޓްގެޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "ޕްރޮ

ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުން".   ށްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭންކަނޑައަޅާފައި ،ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް
 ތިރީގައި ވަނީ މި ޓާގެޓްއަށް މިްނކުރުމުން މާކުސް ދޭނަމަ މާކުސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެވެ. 

  1ަބލައި  ންވަރަކަށްމިމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  )ހ(
 )ހަތަރެއް( ދޭެތރޭގައި މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ.   4)އެކެއް( އާއި 

  4ކެއް( އާއި )އެ 1ަބލައި ފެންވަރަށް މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ 
 )ހަތަރެއް( ދޭތެރޭގައި މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ.

 2)އެކެްއ( އާއި  1ަބލައި  ވަގުތަށްޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްަފއިވާ މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮ
 )ދޭއް( ދޭތެރޭގައި މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ.

  )ހަތަރެއް( ދޭތެޭރގައި މާކުސް   4)އެކެއް( އާއި    1އި  ވަކިވަކިން ޓާގެޓްގެ މިންވަރު، ެފންވަރު އަދި ވަގުތަށް ަބލަ
 ލަ މާކުސްއެވެ. ާހސިލްކުރެވުނުކަމުގައި ަބލާ ޖުމުމުން ޖްކްޓްތައް ރާވާ ހިންގުކީ ްޕރޮލައަދިނުމަށް ފަހު ލިޭބ ޖުމު

 )ށ(
 ، ތެރެއިން ަބޖެްޓގެފައިވާ ޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާެގޓްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮ

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކްޝަން ޕްލޭނުފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކަނޑައަޅާ ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް
، )ދޭއް( 2ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ މިންވަރެއްގެ ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުމުން މުވައްޒަފަށް  ށްމުއްދަތަ

 2ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިަފއިވަނީ  ަވގުތެއްގެ)ތިނެއް( އަދި  3ެރވިފައިވަނީ ކުގޮތުގައި ހާސިލު ފެންވަރެއްގެ
 ވެ.އެ )ަހތެއް( 7= 2+3+2ގައި ބަލާނީ ލަ މާކުސް ކަމުށް ިލިބފައިވާ ޖުމުނަމަ ޓާގެޓަ( ކަމުގައިވާ)ދޭއް

  ު2 –މިންވަރ 
  ު3 –ފެންވަރ 
   ު2 –ވަގުތ 
     ަ7ޖުމްލ 

 ސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.ލަ މާކުގެ ޖުމުގެ ޓާގެޓުމުވައްޒަފު ،އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން މި

 ، ތެރެއިން ފައިވާ ަބޖެްޓގެޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައައި ޕްރޮމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާެގޓްގެ ގޮތުގަ )ނ(
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   ،ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށްޕްރޮޖެކްޓު

، )ހަތަރެއް( 4އިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފަމިންވަރެއްގެ މުއްދަތައް ނިންމައި ތައްޔާރުކުުރމުން މުވައްޒަފަށް 

 2ކުރެިވފައިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލް ވަގުތެއްގެއަދި  ،)ަހތަރެއް( 4ކުެރވިފައިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލު ފެންވަރެއްގެ
 ވެ.އެއް()ދިހައެ  10= 2+4+4ލަ މާކުސް ކަމުގައި ބަލާނީ ށް ލިިބފައިވާ ޖުމުކަމުގައިވާނަމަ ޓާގެޓަ،  )ދޭއް(

  ު4 –މިންވަރ 
  ު4 –ފެންވަރ 
 ު2 –ތު  ވަގ 
     ަ10ޖުމްލ 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.ސް ލަ މާކުގެ ޖުމުގެ ޓާގެޓުމުވައްޒަފު ،އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން މި



 

ޙާ  ޞަފު| 15|   
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ، ތެރެއިން ގެފައިވާ ަބޖެޓް ޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާެގޓުމި )ރ(
ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭން ،ވާނޭގޮތަށްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުޖެކްޓުޕްރޮ

، )އެކެއް( 1ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ މިންވަރެއްގެ ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުމުން މުވައްޒަފަށް  ށްމުއްދަތަ

 1ފައިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވި ގެވަގުތު)އެކެއް( އަދި  1ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ  ފެންވަރެއްގެ
 ވެ.އެ)ތިެނއް( 3= 1+1+1ގައި ބަލާނީ މާކުސް ކަމުލަ ނަމަ ޓާގެޓްައށް ލިިބފައިވާ ޖުމުކަމުގައިވާ،  )އެކެއް(

  ު1 –މިންވަރ 
  ު1 –ފެންވަރ 
   ު1 –ވަގުތ 
     ަ3ޖުމްލ 

 ސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.ލަ މާކުމުގެ ޖުމުވައްޒަފަކުގެ ޓާގެޓު ،އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން މި

މުވައްޒަފަކަށް ޓާގެޓަކަށް ލިޭބނެ އެންެމ ވެ. އެ)ތިނެއް( 3މެ ދަށް މާކުސްއަކީ ކަށް ޓާގެޓަކަށް ލިޭބނެ އެންމުވައްޒަފަ •
 ވެ.އެ)ދިހައެއް( 10މާކުސްއަކީ  މަތީ

 

 ލަ )ށ(: މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމު   2ސެކްޝަން   5.2.1
އަހަރު ތެރޭގައި  ގެއިވާ ފޯމިއުލާ ޭބނުންކޮށްެގން މަސައްކަތުމި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދިނުމަށްފަހު ތިރީގަ 

 ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

 

_ _ × 
 ޓާެގޓުތަކުން ހާސިލްކުެރިވފަިއާވ ުޖމުލަ 

 ޓާެގޓުތަކުން ހާސިލްކުެރޭވނެ ުޖމުލަ 
=   އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ  ގެމަސައްކަތު  

  

ލައެވެ. ތެރޭގައި ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖުމު އަހަރު ގެމަސައްކަތު ލައަކީ، މުވައްޒަފު ވިފައިވާ ޖުމުޓްތަކުން ހާސިލްކުރެޓާގެ
އަހަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގެލައަކީ، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތުޓާގެޓްތަކުން ހާސިލްކުރެވޭނެ ުޖމު

 ލައެވެ.ްލކުރެވޭނެ ޖުމުސިތަކުން ހާޓާގެޓުގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި މުވައްޒަފުގެ މައި

 

މުވައްޒަފުގެ ތެރޭަގއި    ( މަސައްކަތު އަހަރުސަޕޯޓް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭން މުވައްޒަފަކަށް )  2މިސާލު: ސެކްޝަން   
މަސައްކަތުން  8މަސައްކަތެވެ. މި  8ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުގެ ގޮތުގައި ތަޓާގެޓުމައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި 

 85އެ ސެކްޝަނުން ލިޭބނީ މުޅި ފޯމުގެ % ، އިންޓެވެ. ވީމާޕޮ 65ރެވިފައިވާ ޖުމްލައަކީ ހާސިލްކުމުވައްޒަފަށް 
 ( އެވެ.X 85 80 ÷ 65އެވެ. )އެއީ  69.06އެ ސެކްޝަނުން ލިުބނު ޖުމްލައަކީ  ،ކަމަށްވާތީ

85 ×  
 65 
80 =   މާކުސް 

 69.06 = 
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 އަހަރު ގެ( މަަސއްކަތުހިމެނޭގައި ްލ މެނެޖްމަންޓުސީނިއަރ އަދި މިޑްން މުަވއްޒަފަކަށް ) 2މިސާލު: ސެކްޝަން 
މަސައްކަތެވެ.   20ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތަކުެގ ގޮތުގައި ގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގެޓުމުވައްޒަފުގެ މައިތެރޭގައި 

ން މަސައްކަތު 18ޓާގެޓަށެވެ. މި  18މަސައްކަތުން އެކި އެކި ސަަބުބތަކާހުރެ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވަނީ  20މި 
 75އެ ސެކްޝަނުން ލިޭބނީ މުޅި ފޯމުގެ % ،ޕޮއިންޓެވެ. ވީމާ 144ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލައަކީ ހާސިލްމުވައްޒަފަށް 

 ( އެވެ.X 75 180 ÷ 144އެވެ. )އެއީ  60އެ ސެކްޝަނުން ލިުބނު ޖުމްލައަކީ  ،ކަމަށްވާތީ

75 ×  
 144 
180 =   މާކުސް 

 60 = 
 

5.3  

 ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ.   މި 
ޖްމަންޓް ސަރވިސް އާއި  ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭ 

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 
 ސަރވިސް ސަޕޯޓް  

 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި .1
އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށާއި އެހެން  ،ވުމާއެކު

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު

ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނިގ  .1
އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ފަިއދާ މަސައްކަތަށް ކުާރ 

 މިންވަރު

މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ  .2
 ހުނަރު ލިިބފައިވާ މިންވަރު 

 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު .2

ވާލުކޮށް، ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަްނތައްތައް ޙަ .3
 ނިންމުމުގެ / ކަނޑައެޅުމުގެ ހުަނރު ލިިބފައިވާ މިންވަރު 

 ލިިބފައިވާ މިންވަރުމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު  .3

ކަން ހުިރ މަތިލުމުގެ ޤާިބލުދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރި .4 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިިބަފއިވާ މިންވަރު .4
 މިންވަރު

  މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ޭބުނންކުރުްނ  .5

  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިިބފައިވާ މިންވަރު .6

  އުފެއްދުންތެރިކަން  ،ދުރުވިސްނުން .7

  ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ޭބުނންކުރުން .8

ކަން ހުރި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާިބލު .9
 ންވަރުމި
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މިވާ ގޮތަށެވެ. ސްދޭނީ މަތީގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ެބލުމަްށފަހު ތިރީގައިމާކު

1 
 ވެސް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުމެއްނުކުރޭ.  މައުލޫމާތާއި ުހނަރު އެއްގޮތަކަށްބޭނުންވާ  •
 ތެއް ނުކުރޭ.މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދާކަށް ަމސައްކަ •
 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނޭގެ. •

2 

 ހަމަކުރުމަށް ބޭނުމެއްނުކުރޭ. ވެސް މަސައްކަތް ފުރި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ުހނަރު އެއްގޮތަކަށް •
 .ރެނަރު ހޯދާކަށް ަމސައްކަތެއް ނުކުމަޢުލޫމާތާއި ހު •
ޑަށް ާބރުއަޅައިގެން ނުވަަތ އެހީތެރިވެގެން މެނުވީ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ވަރަށްޮބ •

 ކުރާކަށް ނޭގޭ. 

3 
 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ.ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  •
 .ނުކުރެމަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދކަށް މަސައްކަތެއް  •
 ނުވީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާކަށް ނޭގޭ.  ސުޕަވައިޒަރު ާބރުއަޅައިގެން މެ •

4 
 ކުރޭ.ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުން •
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ. •
 މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން އެގޭ.ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފުން ާބރުއެޅުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  •

5 
 ބޭނުންކުރޭ.ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ފުޭދ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް  •
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯަދން ކުޑަކޮށް މަސައްކަތްކުރޭ  •
 ވޭ.ގިނަ ފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ބޭނުން •

6 
 ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ފުޭދ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ. •
 އިތުރަށް ހޯަދން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރޭ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު •
 ަބއެއް ފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ޭބނުންވޭ. •

7 
 ޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ފުޭދ ވަރަކަށް މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންކުރޭ ބޭނުންވާ މަ •
 ހޯަދން ފުދޭ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް  •
 ަބއެއްފަހަރު ފަހަރު ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުހޯދާ.  •

8 
  ނިންަމން ބޭނުންކުރޭ ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ުފރިހަމައަށް މަސައްކަތްތައް •
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯަދން ފުދޭ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރޭ •
 ފަޔާއި އިރުޝާދުހޯދަނީ މަދު ފަހަރަކު.ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަ •

9 
 ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ުފރިހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ނިންަމން ބޭނުންކުރޭ  •
 ޒާވުމަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރޭ.މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދ ތާ •
 ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ޭބނުމެއް ނުވޭ.  •
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

10 

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ުފރިހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ނިންަމން ބޭނުންކުރޭ  •
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދ ތާޒާވުމަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރޭ. •
  ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ޭބނުމެއް ނުވޭ.ސުޕަވައިޒަރުގެ •
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި އައު   ،މަޢުލޫމާތާ ހުނަރު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ފޯރުޮކށްދީ •

 ކަންކަން ތައާރަފްކުރޭ. 

 ސް ލިޔާށެވެ.ކުސް ދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ މިންގަނޑަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ މިންގަނޑަކަށްދޭ މާމާކު

   

 

  މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ   ، މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ
ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް އާއި  

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 
 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

 އިސްނެގުން .1 އިސްނެގުން .1

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( .2 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( .2

 ހަމަހަމަކަން  .3 ހަމަހަމަކަން  .3

 ޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރުއުމަސައްކަތަށް ޝަ .4 ޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރުއުމަސައްކަތަށް ޝަ .4

  އަދަުބތައް ރީތި .5 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .5

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ަބހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް  .6 ރީތި އަދަުބތައް  .6
 ގޮތެއްގައި ަބަހއްޓާ މިންވަރުއެންމެ ފައިދާހުރި 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ަބހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަްށ  .7
 އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ަބަހއްޓާ މިންވަރު

ތަަކށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ތަކާއި ޤަވާޢިދުޤާނޫނު .7
 މިންވަރު

ތަކާއި ޤަވާޢިދުތަަކށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިާތ ނުޤާނޫ .8
 މިންވަރު
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ޤުވެރިކަމަށް ެބުލމަށްފަހު ތިރީގައި މިއުމަސައްކަތަްށ ހުންނަ ޝަ މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއިސްދޭނީ މާކު
 ވާގޮތަށެވެ.

 އިނުވޭ.ވެސް ލިިބފަ އެއްގޮތަކަށް • 1

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިިބފައިވޭ. • 2

 ލިިބފަިއވޭ.ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް  • 3

 ފުދޭވަރަކަށް ލިިބފައިވޭ. • 4

 އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިިބފައިވޭ. • 5

 ފުދޭވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު. • 6

 ފުރިހަމައަށް ލިިބފައިވޭ. • 7

 ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިިބފައިވޭ. • 8

9 
 މައަށް ލިިބފައިވޭ.އެންމެ ފުރިހަ •
 އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރީތި ިސފަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ.  •

10 
 އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިިބފައިވޭ. •
 ނަމޫނާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ަބލައިގަނެވޭ. •
 ިލޭބ.  އޮފީހާއި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކުގެ ތަޢުރީފު •

 ސް ލިޔާށެވެ. މިންގަނޑަކަށް ޭދ މާކު ރިމަތީގައި ކޮންމެ މިންގަނޑަކާ ދިމާވާ ގޮތަށް އެއަ ސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު މާކު
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 އިސްލާޚު( ތިންވަނަ  )ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

އިން  16ނަވަރީ ޖަ އަހަރު ހާޒިރީގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ގެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު 
ގައި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ސްދޭއިރު ަބލާނީ، އޮފީަހށް ރަސްމީގަޑީައށެވެ. ހާޒިރީއަށް މާކު 15ހިނގާ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 

 ދުވަހާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށެވެ.

 

 ހާޒިރުވި އިންސައްތަ ތަފްޞީލު  ސްކޭލް

 ދަށް  ން ފެށިގެން 50.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 1

 ދެމެދު  އާ 51.00އާ  60.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 2

 ދެމެދު  އާ 61.00އާ  70.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 3

 ދެމެދު  އާ 71.00އާ  80.99 ހާޒިރުވެފައިވާނަމަރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި  4

 ދެމެދު  އާ 81.00އާ  85.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 5

 ދެމެދު  އާ 86.00އާ  89.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 6

 ދެމެދު  އާ 90.00އާ  93.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 7

 ދެމެދު  އާ 94.00އާ  97.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 8

 ދެމެދު  އާ 98.00އާ  99.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 9

 100 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 10

 

𝟏𝟎𝟎 ×  
އަދަދު  ދުވަހުގެ  ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ހާޒިރުވި    

  މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު 
=  މާކުސް  
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ދުވަހު އައީ   143ދުވަހުގެ ތެރެއިން    260ދުވަހުއެވެ.   260މިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވާން ޖެހުނީ އަހަރު ތެރޭގައި  
 ގަޑިނުޖެހިއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާަނމަ:

100 ×  
 143 
260 =  ރޭންކް 

 55 = 
 ސް އެވެ. މާކު 2ޒަފަށް ލިޭބނީ މި މުވައް ،ވެއްޖެ ނަމައެހެން

ވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ހާޟިރު  260  މިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ އަހަރު ތެރޭގައި
 މަ:ދުވަހު ގަޑިޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަ 224ދުވަސް އެއީ ނާންނަ ދުވަހެވެ. ހާޒިރުވެފައިވާ  36

100 ×  
 224 
260 =   ރޭންކް 

 86.15 = 
 ސް އެވެ. މާކު 6އެހެންވެއްޖެނަމަ، މި މުވައްޒަފަްށ ލިޭބނީ 

   ސް ލިޔާށެވެ.ސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ މިންގަނޑަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ މިންގަނޑަކަށް ދޭ މާކުމާކު

 

 : ރީ/ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ހާޒި   ގެ ގައިވާ މަސައްކަތު  5ސެކްޝަން   5.5.1

 
 އާންމު އޮނިގަނޑުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްނަމަ: 

  ؛ ކަނޑައަޅާނީހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދުފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފު  ގެމަސައްކަތު

ން މުވައްޒަފުން ބޭނުންޮކށްަފއިވާ ފެންވަރު ެބލުމުެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަހަރީ ޗުއްީޓ އި ގެމަސައްކަތު -
 ،ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު

 ،ފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު ގެމަސައްކަތު -
ކޮށްފައިވާ ދުވަްސތަްއ ޗުއްޓީތަކުން ޭބނުން ގެސަލާމު މަސައްކަތު ފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި -

 ،މަށްފަހުކެނޑު
ކޮށްފަިއވާ ގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ދުވަސްތަކުން ބޭނުންެބލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭފެންވަރު ގެމަސައްކަތު -

 ،ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު
ތަކުގެ ތެރެިއން ޓީސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޗުއްދިވެހި  -

 ،ފަހުކޮްށފައިވާ ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްބޭނުން

 
ހާޒިރުާވންޖެހޭ ދުވަހުގެ  ށްވަސްތަކަީކ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަމި ދެންނެވި ދުވަސްތައް ުއނިުކރުމަށް ފަހު ާބކީާވ ދު

 .ދުކަމުގައި ަބލައިގެންނެވެއަދަ

 
 : ކަނޑައަޅާނީވަހުގެ އަދަދުހާޒިރުވި ދު ށް އްދަތުގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަފެންވަރު ެބލުމުގެ މު ގެމަސައްކަތު

 ޖެހިފައިވާ ދުވަސް ކެނޑުމަށްފަހު އަދި،ނު އަދަދުން ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑިއި ހޯދުމަތީގަ -
 މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިން ނާންނަ ދުވަސްތައް ެކނޑުމަށްފަހު  -

 
ހުގެ ހާޒިރުވި ދުވަ ށްހި އޮފީހަދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު ާބކީވާ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު ގަޑި ނުޖެމި ދެންނެވި 

 .ކަމުގައި ަބލައިގެންނެވެއަދަދު
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 
 ނަމަ:   އްސަ އޮނިގަނޑުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއް ޚާ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ އިތުރުން ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިޔަތު އެ އޮނިގަނޑެއްގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް 
ފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފު    ގެމަސައްކަތު  އަދާކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކަކީ

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދެވެ.  މީގެ އިތުރުން،

ތުގެ ތެރޭގައި އަހަރީ ޗުއްީޓ އިން މުވައްޒަފުން ބޭނުންޮކށްަފއިވާ ފެންވަރު ެބލުމުެގ މުއްދަ ގެމަސައްކަތު -
 ،ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު

 ،ލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހުފެންވަރު ެބ ގެމަސައްކަތު -
ކޮށްފައިވާ ދުވަސްަތއް ުނންޗުއްޓީތަކުން ޭބ  ގެމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަލާމުފެންވަރު ެބލު  ގެމަސައްކަތު -

 ،ކެނޑުމަށްފަހު
ކޮށްފަިއވާ ތަކުން ޭބުނންސްފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ޒިްނމާގެ ދުވަ ގެމަސައްކަތު -

 ،ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހު
ން ޗުއްޓީތަކުގެ ތެރެިއން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެދިވެހި  -

 ،ކޮްށފައިވާ ދުވަސްތައް ކެނޑުމަށްފަހުންޭބނު

ހާޒިރުާވންޖެހޭ ދުވަހުގެ  ށްފާއަވަޒީމި ދެންނެވި ދުވަސްތައް ުއނިުކރުމަށް ފަހު ާބކީާވ ދުވަސްތަކަީކ މުވައްޒަފު  
 .ކަމުގައި ަބލައިގެންނެވެއަދަދު

 
 ފެންވަރު ެބލުމުގެ މުއްދަތުގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހައް ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދަކީ:  ގެމަސައްކަތު

 މަތީގައި ހޯދުނު އަދަދުން ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ޖެހިފައިވާ ދުވަސް ކެނޑުމަށްފަހު އަދި، -
 ޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިން ނާންނަ ދުވަސްތައް ެކނޑުމަށްފަހު މުވައްޒަފު ހާ -

ވަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު ާބކީވާ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހައް ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ މި ދެންނެވި ދު 
 އަދަދެވެ.
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5.6  

ސްތަްއ ޖުމުލަކުރުމެވެ. އިން ހުިރހާ ގިންތިއަށް ިލުބނު މާކު 5 ،4 ،3 ،2ސެކްޝަނުގެ ޭބނުމަކީ ސެްކޝަން  މި 
ސް  ސުޕަވައިޒަރެވެ. މާކު  ،މި ސެކްޝަން ފުރަތަމަ ފުރިހަަމކުރާނީ މަތީގައިވާ ސެކްޝަންތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ނެއް ނިމޭއިރު އެ ސެކްޝަ ،ލައަކީއިން ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެ ޖުމުތެރެ ތަކުގެމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސެކްޝަންލިުބ
 .ލަ ގޮޅީގައިވާ ހިސާުބ ހެދުމުން އަންނަ އަދަދެވެޖުމު

އެންެމ  ށްގައި ހިމެނޭ( ިލުބނީ އެ ސެްކޝަނަން މުވައްޒަފަކަށް )ސަޕޯޓް ސަރވިސް  4ސެކްޝަން  :މިސާލު 
 5އެ ސެކްޝަނުން ލިޭބނީ ުމޅި ފޯމުގެ % ،ޓެވެ. ީވމާޕޮއިން 50ޕޮއިންުޓގެ ތެރެއިން  60ގިނަވެގެން ިލޭބނެ 

 އެވެ. މިގޮތަށް ހަމަ ÷ X 60  5 )   50)އެއީ އެވެ. 4.16އެ ސެކްޝަނުން ލިުބނު ޖުމްލައަކީ  ،ކަމަށްވާތީ
ގައި ލިޔާށެވެ. އެއަށްފަހު ސެކްޝަން   6ވެސް ލިޭބނެ ޕަސެންޓޭޖް ހޯދުމަށްފަހު ސެކްޝަން    ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުން

 .އަށް ލިބުނު އިންސައްތަތައް އެއްކުރާށެވެ 5 ،4 ،3 ،2

  ް55.2 – 2ސެކްޝަނ 
  ް4 – 3ސެކްޝަނ 
  ް4.16 – 4ސެކްޝަނ 
  ް5 – 5ސެކްޝަނ 
 ު68.36ލަ        ޖުމ 

ސް ލަ މާކުމުއްަދތަށް ލިޭބ ޖުމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލޭ ،ންސް އެއްކުރުމުލަ މާކުއަދަދުގެ ޖުމު މި
 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

 

 

ނިމުމުންނެވެ. މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި   މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު  
 މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ އިތުރަށް

ވެ. މި ސެކްޝަންގައި  ބަޔާންކުރަންވާނެއެ ފަށް ލިބުނު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަ
އަހަރު ތެރޭގައި   ގެ )ގަޑި އިރުން( އަދި މަސައްކަތު ލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު އަހަރު ތެރޭގައި ހާސި ގެމަސައްކަތު 

)ދާއިރާ/ދާއިރާތައް( ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް    ވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުލްކޮށްފައި ހާސި
 ، ދިނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ   އިތުރު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު  ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން  ،ބަލައި

ތަމްރީންގެ ދާއިރާ    އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ  ގެވާނެއެވެ. މަސައްކަތުކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާން ކުރަން   އެ
  ދިނުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް  ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. ތަމްރީނު ވެސް މި ބައިގައި ގެ ގަޑި އިރުތައްއަދި ތަމްރީނު
ނޭނީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ  ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެ ނުވާނެއެވެ. ތަމްރީން އްވަރެއްގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭވެސް އެ

  ކުރުން އަދިވެސް މި ރިސަރޗް ، ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއިއަދި ވޯކްޝޮޕް ރސެމިނަ ،ބައްދަލުވުން ކޯސްތަކެއްނޫނެވެ. 
 .ތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެކުރިއެރުމެއް ލިބޭފަދަ ތަމްރީނު ނޫންވެސް މުވައްޒަފަށް 

 ، އޮތްނަމަ  ކަން  ހެން މި  ފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ވާނީ ކުރިން ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިމުވައްޒަތަކުގައި  އިދާރާބައެއް  
 .ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ  ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ނޯޓުކުރި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނު
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އެވެ.  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތުގެ  ނަންވާނެރު ވިސް ތެރޭގައި ސުޕަވައިޒަމުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމާ ދޭ
ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ބަލައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ    ،ދި ވެ. އަދޭންވާނެއެ  ، އިތުރު ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ  ،ކުރުމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ   ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނާއި ،މުއްދަތު ނިމުމުން

ސް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ދަށްކޮށް މާކު ، ގޮތުން މުވައްޒަފުން ބަލަންވާނެއެވެ. މި 
ސް  އެ މުވައްޒަފަށް ދަށްކޮށް މާކު ، ގެ ވެރިޔާ އާއި ބައްދަލުކޮށްސެކްޝަނުޔުނިޓު/ށް ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާ ލިބޭކަމަ

ށް ނުހިނގާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް  ގޮތަ ކަން އެ ލިބުނު ސަބަބާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މުސްތަގުބަލުގައި އެ 
ން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި  އޮފީހުގެ ފަރާތު ، ރާވަން ވާނެއެވެ. އަދި

ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ   ،ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ 
ގޮތުން އޮފީހުގެ   މި  ، ވަޒަންކުރުމާއި ފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އު

 ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.  ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ

 

 

މަށްފަހު މުވައްޒަފު އަިދ ސުޕަވައިޒަރެވެ. މި  ިރހަމަ ކުރުމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ެއހެން ހުރިހާ ސެކްޝަންތަްއ ފު
 ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ތިންަބޔަކީ:

ަބއި ފުރިހަމަކުރާނީ   ލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް )މިއިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމު މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފަ )ހ(
 ސުޕަވައިޒަރެވެ.( 

 ަބއި ފުރިހަމަކުރާނީ މުވައްޒަފެވެ.( ފުގެ ޚިޔާލު )މިމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަ )ށ(

ަބިއ ފުރިހަމަކުރާނީ   ފެންވަރު ެބލުމުެގ ަމސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާެމދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.  )މި  ގެމަސައްކަތު )ނ(
 މުވައްޒަފެވެ.(

ވާ  ޙާގައި ފެންވަރު ަބލާ ފޯމުގެ ފަހު ޞަފުތުގެކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަސައްކަމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަ 
   ޖަހަންވާނެއެވެ. ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު

އެވެ. ެއކު ަބޔާންކުރަންވާނެޮގތާއި ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ސަަބާބފެންވަރު ބެލުނު ގެގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތުމި ސެކްޝަނު
   ެބލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެަބސްވުމެއް ނުވަތަ ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމެއްވާ ފެންވަރު  ގެ ދެމެދުގައި މަސައްކަތު  ރާއި މުވައްޒަފާ ސުޕަވައިޒަ

  ަބއިގައި އެ  މި ،ހައްލެއް ނުލިިބއްޖެ ނަމަ ،ކަމަށް ހައްލެއް ލިޭބތޯ ެބލުމަށްފަހު ދެ މީހުން މަޝްވަރާކޮށްގެން މި ،ނަމަ
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ   ފެންވަރު ެބލުމުގައި ދިމާވާ  ގެވާނެއެވެ. މަސައްކަތުަބޔާންކުރަން  ސީލުކަމެއްގެ ތަފު

 ވާނެއެވެ. ވަނަ ަބިއގައި 13މި ފޮތުގެ  ޞޫލުއު
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ަވތަ ފޯމު ުފރުމުގައި ދިމާވާ ން ފުރިހަމަކުރާނީ ފޯމެއްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފެންަނނަމަ ނުމި ސެކްޝަ 
އިން ފަރާތަކުން މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅައިފި  މި ،މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ނޫނީ ސުޕަވައިޒަރު

 ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ރެންޑަމް ޗެކްގައެވެ.

ރެއް ނުވަތަ ަބދަލެއް ގެންނަނަމަ، ފެންވަރު ަބލައި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތަކަށް އެއްވެސް އުނި އިތުމަސައްކަތުގެ   
 ކަން ގެންނަންވާނެެއވެ. މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް މި

 

 ލު ޞޫ އު   ގެންގުޅޭނެ ތައް ހައްލުކުރުމުގައި  ފެންވަރު ބެލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ   ގެ މަސައްކަތު  6
 

ތަކުގައި ކަންކުރަންވާ ންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލައާ   ފެންވަރު ެބލުމުގައި  ގެތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތު 
 ގޮތްތަކެވެ.

  ޚިޔާލު ފެންވަރު ެބލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެަބސްވުމެއް ނުވަތަ  ގެސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައި މަސައްކަތު )ހ(
 ކަމަށް ހައްެލއް ލިޭބތޯ ަބަލންވާނެއެވެ. ތަފާތު ވުމެއްވާނަމަ ދެ މީހުން ަމޝްވަރާކޮށްގެން މި

 ފެންވަރު ެބލުމާ ގެމުވައްޒަފު މަސައްކަތު ،ހައްލެއް ލިޭބތޯ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު )ށ(
ފެންވަރު ެބލުމުެގ ފޯމުގައި  ގެސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަސައްކަތު ،ގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ގުޅޭ

ސަަބާބއެކު ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމު އިދާރާގެ    ،ކަންގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ  9ޝެކްޝަން    ،ސޮއިކުރުމަށްފަހު
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ަބާލ ަބޔާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ިމ ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފަށް މުވައްޒަފުންގެ 

 ކަންތައްތައް ަބލާ ަބއިން ދޭންވާެނއެވެ.

ކަމަށް ހަްއލެއް ލިޭބޯތ ަބަލންވާނެއެވެ. އަިދ މުވައްޒަފުގެ   މި ަބއިންއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއތައް ަބލާ  )ނ(
ތެރޭގައި މުވައްޒަަފށް ލިޔުމުން  ހުގެދުވަ 5ސޮއި ކުރާތާ މަސައްކަތު  ފެންވަރު ަބލާ ފޯުމގައި ގެމަސައްކަތު

 ޖަވާެބއް ދޭންވާނެއެވެ.

އިދާރާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   ،ތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަދު ހި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ަބލާ ަބއިން ދޭ ޖަވާާބ މެ )ރ(
ދުވަސް ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް  3އުޞޫލެއްގެ މަތިން މަސައްކަތު 

އަށް މިޓީފެންވަރު ެބލުމުގެ މައްސަލަ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮ  ގެހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މުަވއްޒަފުގެ މަސައްކަތުމުވައްޒަފު  
ދުވަސް ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ޖަވާެބއް ދޭންވާނެއެވެ. މުވަްއޒަފުގެ އިތުރުްނ   10ހުށަހަޅާތާ މަސައްކަތު  

ފެންވަރު ެބލުމުގެ މައްސަލަ   ގެވެސް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ަބލާ ަބއިން
 ދާނެއެވެ.ށަހެޅިއެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް ހު

ގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ،އިދާރާގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއިން ދޭ ޖަވާާބ މެދު ހިތްހަަމ ނުޖެހޭނަމަ )ބ(
ފެންވަުރ ެބލުމުގަިއ   ގެގައިވާ މަސައްކަތު  7ެބހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ޮފތުގެ ޖަދުވަްލ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމާ 
ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި  ގެމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފޯމު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ

ނަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯުމ ހުށަހަޅާއިރު ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ސި 1ސޮއި ކުރާތާ 
ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ ލިޔުން   އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްަތއް ަބލާ ަބއިން ދީފައިވާ ލިޔުމާއި  

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ެބހޭ ަބއިން ނުވަތަ  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން ޖަވާުބ ނުލިިބެގން ކޮމިޝަނަްށ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނަަމ، ހުަށހެޅި ތާީރޚުތަކާ އެކު 

   ވެ.ޔާން ކުރަންވާނެއެއެކަން ަބ
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  7
 

ވެސް ތައްޔާރުކޮށް  ެބހޭ ިރޕޯޓެއް ކޮންމެ އޮފީހަކުން މަސައްކަތާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ިނމުމުން އެ 
  ( އަށް އަޅަން ވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ 2.0މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހަްއޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ 
 ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ހިެމނިަފއި ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ދިޔަގޮތް )ހ(

 ެބހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  ންގެ މަސައްކަތާމުވައްޒަފު )ށ(

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތައް  )ނ(

 ނަށް ޭބުނންވާ ތަމްީރނުގެ ރޮނގުތައް މުވައްޒަފުން )ރ(

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  އިޞްލާޙުއޮފީހުގެ ފަރާތުން  )ބ(

ެބހޭ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު   މަސައްކަތާ  ނިުމމުން އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ   
ރުވެރިޔާގެ  އުލޫމާތު އަޅައި ނިންމުމަކީ އިދާރާގައި ޒިންމާދާ( އަށް މި ރިޕޯޓުގެ މ2.0ަބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ  

ދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރާނީ އިގައި  މަސްއޫލިޔަތުގެ ތެރޭ
 އިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 27 ޙާ ޞަފު|  
 

 އިސްލާޚު( ތިންވަނަ  )ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ  8
 

 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

ގެ  15 ރީވަނަޖަ
 ކުރިން

 . މަސައްކަތް ރޭވުން 1

 އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން -
ށް އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ އަދި

 ސެކްޝަން / ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވުން.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ/ 
 އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ 

އާއި  20 ރީވަނަޖަ
އާ  10 ރީވަރުފެބު

 ދެމެދު

 ޓާގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން  .2

އި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅަކުރަންޖެހޭ  -
އެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޓާގެޓްތައް 

އި ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގަ
 ލިޔެ ސޮއިކުރުން.

 ޕަވައިޒަރު / މުވައްޒަފު ސު

ގެ  10އޮގަސްޓް 
 ކުރިން

 ތް ބެލުން މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮ  ބަލާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .3

މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ  -
ފެންވަރުބަލާ ފޯމަށް ގެންަންނ ޖެހޭ ބަދަލެއް 

ަމސައްކަތްތަކަށާއި  ގޮުތން މިގެނައުން. 
ބަދަުލ ފޯމުގައި ލިޔެ  ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭ

 ސޮއިކުރުން.

 މުވައްޒަފު ޒަރު / ޕަވައިސު

ގެ  10 ރީވަނަޖަ
 ކުރިން

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން  .4

މަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރު -
 ހަނދާންކޮށް ދިނުަމށް ނޯޓް ފޮުނވުން

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް 

އާއި  20 ރީވަނަޖަ
އާ  10 ރީވަރުފެބު

 ދެމެދު

 ސް ދިނުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މާކު  .5

އެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަަކއި މުވައްޒަފާ -
 ސް ދިނުން.ބާއްވައި މާކު ބައްދަލުވުން

 

 

 ޒަރު / މުވައްޒަފު ޕަވައިސު



 

 | 28 ޙާ ޞަފު|  
 

 އިސްލާޚު( ތިންވަނަ  )ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

  ފެށުން.ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން  ގެ މަސައްކަތު  .6 ގެ ނިޔަލަށް ރީވަރުފެބު

އް ފެންވަރު ބެލުުމން ލިބުނު ނަތީޖާތަ ގެމަސައްކަތު -
ބަލައި މަސައްކަތުގަޔާއި، މަސައްކަތް 
ކުރާގޮތުގަޔާއި، މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަދި 

ރި ހުން ެޖހޭ ކަންކަން ނަ ގެން އްޙައުލުގައި ބަދަލެމާ
އެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި އެ  ،ނަމަ

ކަންކަމާއިގެން، ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ކުރިއަށް 
 ދިއުން. 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ/ވައިޒަރުސުޕަ

ގެ  30 ލުޕްރީއޭ
 ކުރިން

ންގެ މަޢުލޫމާތު ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފު .7
 ( އަށް އަޅައި ނިންމުން.2.0ސިސްޓަމް )ވިއުގަ ބަލަހައްޓާ 

މުޅި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  -
މަސައްކަތް ހިނގައިދިޔަގޮތާއި ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 .ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ހިއުމަން 
 ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

ގެ  30 ލުޕްރީއޭ
 ކުރިން

ޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ މަ 8
 ( އަށް އަޅައި ނިންމުން.2.0ސިސްޓަމް )ވިއުގަ 

 ގެ މުޅިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު -
ފެންވަރު ބަލައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، 
 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހަްއޓާ ސިސްޓަމް 

( އަށް އަޅައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 2.0)ވިއުގަ 
 ހުއްދަދިނުން/އެޕްރޫވްކުރުން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ހިއުމަން 
 ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

ުށމުގެ ކުރިން( މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދޭަނމަ، ތާރީޚުގެ ކުރިން )ޗުއްޓީ ފެސަމާލުކަމަށް: މި ތާރީޚުތަކާ ދިމާވާ ގޮތަށް 
ލުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ބެފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ 

 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

 

 

 

 

 

 



 

 | 29 ޙާ ޞަފު|  
 

 އިސްލާޚު( ތިންވަނަ  )ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 )އެސް.އޯ.ޕީ( ލު ޞޫ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ އު  ބެހޭ  ބެލުމާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  9
 

 13ވާޢިދުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަ 
ލަވާލެވި ތިން އެކުގޮތުގެ މަ ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުތަކާއި، އެޞޫވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު

އަތްމަތީ ޞޫލުގެ އުފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ  ގެމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުންޢާ
 ހާ އިދާރާތަކުންމަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ހުރި ގެއުޫޞލު ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަރު ބެލުމުެގ މަތިން މަސައްކަތުގެ ފެން މިއީ، މަތީގައި ދެންނެވުނު ގޮތުގެވެސް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. 
ގެ ސްޓޭންޑަޑް މަސައްކަތުގެ އެކިއެކި ފިޔަވަޅު ގެންދާނެގޮތުގެ ތަފްސީލު ހިމެޭނ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު

 އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ( އެވެ.

 

 އްކަތް ރާވައި ހަވާލުކުރުން . އިދާރާގެ ވާކްޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސަ 1

ދާާރގެ ބަޖެޓް އަދި އި ،އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ،މަހު ރީވަނަޖަކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  
ސައްކަތް ޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މައެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޝަން/ސެކް

ްކރެޓަރީ ނުވަތަ މަތިްނ ޕަރމަނަންޓް ސެ ގެ ލަފާގެނީ ިއސްވެރިޔާ ނުވަތަ ކައުންސިލުކަންކުރާ ވަންވާނެއެވެ. މިރާ
ިއވެރިވުމާއި ލަފާ ބަމަސައްކަތުގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއާއި މުވައްޒަފުންގެ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. އަދި މި

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 

 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް 1.1

މުވައްޒަފުންގެ  ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރަްނޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ  ބަލަންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  
ވެސް  ދާރާއެއްގައިކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުްނނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ އި

އި އޮންނަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ހިމަނާފަ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާބަޔާނުގައި އެ ވަކި
ތިރީގައިވާ މަސައްކަތް  ފައިވާ މުވައްޒަފުކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ލޭބެ ވަރުގައިވާ "މަސައްކަތުގެ ފެން 1ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމުތަކުގެ ސެކްޝަން  ގެތުމަސައްކަ )ހ(
 އްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން.އެ ުމވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގަިއވާ އަސްލު ރެކޯޑުތަކާ އެ ،މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު"

މުތައް ފޯފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭުނންކުރާ  ގެގެ ކުރިން މަސައްކަތު 15 ރީވަނަ ޖަކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  )ށ(
ނޑައެޅުމަށް ޒަރުންނަށް ފޮނުވުމާއި މުވަްއޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަޕަަވއިސުސެކްޝަންތަކަށް ނުވަތަ 

 ދެންނެވުން.

 

  ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން  ގެ . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު 2

ނެވެ. ފޯމުތަކުގަިއ ޒަރު މަޝްވަރާކޮށްގެންޕަވައިސުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފާ  
ވެސް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަްށ  އެވަނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ " ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިރު "ސުޕަވައިޒަ

ކޮންެމ އަހަރު ކަމުގައި ބަލަނީ  ގެފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަްށ މަސައްކަތު ގެހުންނަ މުވައްޒަފެކެވެ. މަސައްކަތު
ނިޔަލަށެވެ.  ވަނަ ދުވަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  1އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 

ވަނަދުވަހާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައަޅައި  10 ރީވަރުފެބުވަނަދުވަހާއި  20 ރީވަނަޖައެހެންކަމުން 



 

ޙާ  ޞަފު| 30|   
 

 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

  ޕަވައިޒަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް . ސު 2.1

 ގެނައުން. އްަބދަލެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ަބލައި ވަޒީފާ ަބޔާނަށް ަބދަލު ގެންނަޭޖނަމަ އެ )ހ(

 ވަޒީފާ ަބޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިްނގަނޑުތައް )ސްޓޭންޑަޑް(، އިސްމުވައްޒަފުންނާ  )ށ(
 މަޝްވަރާކޮށް، އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ކަނޑައެޅުން.

 މަޝްވަރާކުރުން. ކަނޑައެޅުމުގައި، ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގަަވްނ ހުންނަ ވެރިޔަކާޓާގެޓްތައް  )ނ(

 މަޝްވަރާކުރުމާއި އެހީތެރިވެދިނުންމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފާ  )ރ(

 ންލުތައް ކަނޑައަޅާ ަބޔާންކުރުޞޫއް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އުމަސައްކަތްތަ )ބ(

 ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކަކީ ޓާގެޓްަތކުގެ އަސާސީ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ ޓާގެޓެއްކަން ކަށަވަރުކުުރން )ޅ(

ަބއިތަްއ  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އަޅައި ފޯމުތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރުމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަނޑަ )ކ(
 ފުރިހަމަކުރުން.

ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ަބޔަށް   ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި ކަނޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި ސަަބުބ މުވައްޒަފުންގެޓާގެޓް   )އ(
 އެންގުން.

 

 . މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 2.2

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.ޒަރުގެ  ޕަވައިސުކަން  އެ ،ފާ ަބޔާނާއި މަސައްކަތަށް ަބދަލު އައިސްފައިވާނަމަވަޒީ )ހ(

 މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން. ،ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް )ށ(
 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް   . މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން 2.3

 ކަނޑައެޅުނުކަން ޔަގީންކުރުން. މުޅި ދާއިރާގެ ޓާގެޓު )ހ(

 ކަނޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ޮފުނވުން. ޓާގެޓުކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި  ޓާގެޓު )ށ(
 

 ކުރުން ގޮތް ބެލުމާއި މަސައްކަތް ރިޕޯޓު . މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ 3

ޒަރުގެ  ޕަވައިސުއަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުވައްޒަފާއި    ،ލުކުރުމަށް ގުޅިގެންހާސިތައް  ޓާގެޓުފައިވާ  ޅާކަނޑައަ 
 ޒަރު ތިރީގައި ވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.ޕަވައިސުގޮތުން މުވައްޒަފާއި  ޒިންމާއެކެވެ. އެ

 

 . ސުޕަވައިޒަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 3.1

 ވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލަމުން ގެންދިއުން.ތެރޭގައި މު މަސައްކަތު އަހަރުގެ  )ހ(

ަބލާ، މަޢުޫލމާތު ހިއްސާކޮށް، ދިމާވާ ދަތިތަްއ ޙައްލުކޮށްދީ  ޙާޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާގޮތް ޓާގެޓު )ށ(
 އެހީތެރިވެދިނުން 

ކުރަންވީ ކަންތައްަތކުގެ މަޢުލޫމާތު   ކަންތަްއަތކާއި ރަނގަޅުމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާގޮތް ަބލައި ރަނގަޅަށް ކުރެވޭ   )ނ(
 ޙިއްޞާކުރުން

ރިޓިކަލް ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ ިކަބއިން ފެްނނަ/ކުރާ ރަނގަޅު ަކންތަކާއި ނުރަނގަޅު ކަްނތައްތަުކގެ )ކް އަހަރު )ރ(
 ބެލެހެއްޓުން. އިންސިޑެންޓްސް( ރެކޯޑު
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

  އެއްގޮތަށް ވަގުތުގައި ފިޔަވަޅު  ވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދާސި ،ސަލަތަކަށް ަބލައިމުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ދިމާވާ މައް )ބ(
 އަޅަމުން ގެންދިއުން.

ގައި   4އް މި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ޖަދުވަލް ެބލުމަށްޓަކައި ގެންގުޅޭނެ ފޯމެޓެމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް  )ޅ(
 ވާނެއެވެ.

 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް . މުވައްޒަފު  3.2

 ކުރުން.ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޓާގެޓުއިވާ މަސައްކަތްކޮށް  ފަޅާކަނޑައަ )ހ(

 ކުރުންންތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކަ ޒަރާ ހިއްސާކުރުން އަދި އެޕަވައިސުދިމާވާ ދަތިތައް  )ށ(

  ހިއްސާކުރުން.ޒަރާޕަވައިސުފަދަ ކަންކަން    އެ،  ކަންތަްއތައް ަބަލއިމަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ހަރުދަނާުކރުމަށް ޭބނުްނވާ   )ނ(
 

 މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބެލުން   ލާ ކަތުގެ ފެންވަރު ބަ . މަސައް 4

  ވަނަ  10މަހުގެ  އޮގަސްޓު ،މުއްދަތު ދެަބއިވާނީ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވާތީ ލާަބ ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު 
އްދަލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތާމެދު މަޝްވަާރކޮށް ތިރީގައިވާ ޒަރު ަބޕަވައިސުދުވަހުގެ ކުރިން މުވައްޒަފާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައް

ޒަރު  ޕަވައި ސުުކރެވޭތޯ ބެލުމަށް މުވައްޒަފާއި ތަކާއި ނަތީޖާ ހާޞިލުޓާގެޓުމުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  )ހ(
 މަޝްވަރާކުރުން.

 އްވެތޯ ބެލުން.ޓާގެޓަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަަމ އެއީ ކީ )ށ(

ތަަކށް އުނި އިތުރު ނުވަތަ ަބދަލު ެގންނަންޖެހޭ ނަަމ، އެ ަބދަލެއް ޓާގެޓުމަސައްކަތަށް ަބލައި އެ މަސައްކަތަށާއި  )ނ(
 ގެނައުން.

ޒަރު  ޕަވައިސުކަމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަބއި ފުރިހަމަކޮްށ މުވައްޒަާފއި  ަބާލ ޯފމުގައި އެ ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު )ރ(
 ން.ސޮއިކުރު

 

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން 5

ދުވަހުެގ  ވަނަ 10 ރީވަނަޖަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަނދާންކޮށް ިދނުމަށާއި ތައްޔާރުވުމަށް ދަންނަވައި  
 ނެއެވެ.ޒަރުންނަށް އަންގަންވާޕަވައިސުން ސެކްޝަނުޔުނިޓު/މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ  ،ކުރިން

 

 ދިނުން. ސް  . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި މާކު 6

ދުވަހާއި  ވަނަ 20 ރީވަނަޖަ ،ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވާތީރީވަނަޖަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ މުއްދަތު ހަމަވަނީ  
ީރގައިވާ ކަންތަްއ ޮގތުން ތި ވަނަދުވަހާ ދެމެުދ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލައި ނިންމަންވާނެއެވެ. އެ 10 ރީވަރުފެުބ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުން މަހަށް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮގތް ެބުލމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުންމަަހްށ  )ހ(
 .މުން ގެންދިއުންރިވިއުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަ

މުވައްޒަފުގެ އަހަރުގެ  .ސް ދިނުންލުވުން ާބއްވައި މާކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްަޓކައި މުވައްޒަފާއެކު ަބއްދަ )ށ(
ފެންވަރު ަބލާ ފޯމަށް  ގެފެންވަރު ަބލާ ނިމުމުކަމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތު ގެމަސައްކަތު

 ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ. މާކުސް ދިނުމަށްފަހު ފޯމުގައި ދެ
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 .ވެސް ދެކޭގޮތާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން ފަރާތުން މި ަބއްދަލުވުމުގައި ދެ )ނ(

  ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ހައްުލ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުންދިމާވާ )ރ(

 ބެލުން މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ރެކޯޑަށް އަހަރުތެރޭ މުވައްޒަފު )ބ(

 ކުރުން މްރީނު ެދނެގަނެ ފޯމުގައި ފާހަގަމުވައްޒަފަށް ޭބނުންވާ ތަ )ޅ(

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަބއިތަްއ  ފޯމުތަކުގައި މުވައްޒަފާ ސުޕަވައިޒަރު ،ފެންވަރު ަބލައި ގެވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުމު )ކ(
 .ފުރިހަމަކުރުން

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނަށް  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލައި )އ(
 ފޮނުވުން.

އިވާ ފޯމުތަކަށް އެއްެވސް އުނި އިތުރެއް ނުވަތަ ަބދަލެްއ ގެންނަނަމަ، ކަތުގެ ފެންވަރު ަބލައި ފުިރހަމަ ކުރެވިފަމަސައް )ވ(
 ކަން ގެނައުން.އެމުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް 

 

 ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން   ގެ . މަސައްކަތު 7

މުވައްޒަފުގެ    ،މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަޔާއި   ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ިލުބނު ނަތީާޖތައް ަބލައި މަސައްކަތުގަޔާއި 
މުވައްޒަފުންެގ    ، އެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި  ،ނަމަޖެހޭ ކަންކަން ހުރި  ންނައި އަދި މާޙައުލުގައި ަބދަލު ގެންކިަބއިގަ

ކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ފެުބރުވަރީމަހުގެ ކުރިން   މަތިން އެ ޝަނުގެ ލަފާގެކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކް
 ނިންމަންވާނެއެވެ.  

 

 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން. . ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް  8

 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސިވިލް 30 ރީލުެބޭހ ރިޕޯޓެއް އެޕް މަސައްކަތާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލާ ނިުމމުން އެ 
ފައި ހުންނަްނ ނާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ހިމަވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން

 ގައި ވާނެއެވެ.   5ވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ޖަދުވަލް 

  މައުލޫމާތުގުޅޭ ކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމާމަސައް )ހ(

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ެބހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  )ށ(

 ކުރިމަތިވި ދަތިތައް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް  )ނ(

 މުވައްޒަފުންނަށް ޭބުނންވާ ތަމްީރނުގެ ރޮނގުތައް  )ރ(

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު އޮފީހުގެ ފަރާތުން  )ބ(

 ގައިވާނެއެވެ. 6އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަޫމނާ ޖަދުވަލް  ރިޕޯޓް 
 

މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ  . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ 9
 ( އަށް އަޅައި ނިންމުން. 2.0

( އަށް މި މައުލޫމާތު 2.0ހައްާޓ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލައި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ަބލަ  
( 2.0ޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަްމ )ވިއުގަ  ވެ. މުވައްއެ  30  އެންމެ ފަހު މުއްދަތަކީ އެޕްރީލު  އެޅުމުގެ

 އަށް މައުލޫމާތު އެޅުމާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިން ސީ.އެސް ވިއުގައިން ފެންނަން ހުްނނާނެއެވެ.
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 އިސްލާޚު( ވަނަިތންބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަްތމަީތ ފޮްތ  ) ފެންވަރު މަސައްކަުތ  މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި
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PA-EC-00001-V02

cކޮމިޝަން ސިވިލް ސަރވިސް 
މާލެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
ޖްމަންޓް ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭ

)ންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުފެިށގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން(

 )(

ލޫމާތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުމަސައްކަުތގެ: 1ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން* މި

ޓުންނެވެ.ސެކްޝަން /ޔުނި
އެކުެލވޭނެއެވެ.)ސީލުނެގޮތުގެ ތަފްފުރާކޮށްފުރިހަމަސެކްޝަންގައި މ5.1ިތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން އަ(

:ރ.ކ. ނަންބަރުނަން: 

										މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަމަޤާމުގެ ނަންބަރު:
:ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

:ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދުށްގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު:

:ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު ޅާއަ

: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

ފާސް: ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަުޢލީމީ

1ޕީ.އޭ. ފޯމް 

1: ޖަދުވަލް 



2

ނޑެވެ.އަށް މާކ5ުއަދި 4، 3، 2ސެކްޝަން  ސް ދިނުުމގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގަިއވާ މިންގަ

ކޮށް ދެވޭނެ ށްއެއީ އެންމެ ދ1ަގެ މިންގަޑެކެވެ. 10އިން 1ސް ދޭން ބޭނުންކުރާނީ  ންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކުފެމަސައްކަތުގެ
ދެވޭނެ މިންވަރެވެ. މާކުސްއެއީ އެންމެ މަތިން 10އެވެ. މާކުސް

10987654321

ނޑުގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަތްމަމާކުސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކު ތީފޮތުގައި ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ތަފްސީލުތަކުގައި ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 

ނޑު މަސައ2ްފޯމުގެ ސެކްޝަން  )ބައްލަވާ.5.2އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (އައިސްފައިވާ ބަދަލު ށްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތަ : މައިގަ
)ބައްލަވާ.5.3އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (: މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރ3ުފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.4އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް: މުވައ4ްފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.5އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ރީ ޒި: ހ5ާފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ނޑު މަސައްަކތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތް(ހ):2ސެކްޝަން  މަޤާމުގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ، އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން

ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މަޤާމުގެ މައިގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ ސެކްޝަންމި–ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަާފ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނާގ ނުހިނގާގޮްތ ބެުލން

ނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެ މަސައްކަތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. މަސައްކަތުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުގެ މައިގަ
ޓާގެޓު މަސައްކަތުގެ ބަޔާނަށް ގެނައި އުނި އިތުރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އަތުވެއްޖެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާ

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޓާގެޓުރިޢާޔަތްކޮށް ށް ވަރު، ފެންވަރު އަދި ވަގުތަމިންކަ ކަ

 :ުނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރ ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ މިންވަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިންގާ 

 :ުސާފުތާހިރުކަން.މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރ

 :ުނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރ ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.ޅާކަ

ބޭނުންނަމަ ކުރަން އެޓޭޗްއެއްކޮޕީ ބައިގެނޑު އެޓޭޗް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ (އިތުރު ގަ
ކުރެވިދާނެއެވެ.)
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ބައްލަވާ. ށ) ، 2(ސެކްޝަން 5.2އަދި ސެކްޝަން ހ) ، 2(ސެކްޝަން 5.2ގެ ސެކްޝަންއަތްމަތީފޮތުފުރިހަމަކުރުމުގައި ސެކްޝަންމި**

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މިންވަރު، ، ރޭވިފައިވާ ގޮތް ( ފެންވަރުޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު،ޚަރަދު، ވަގުތު) އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ، ކަންތައްއަދި މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
ނޑު ( )10އިން 1މިންގަ

1ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 1ޓާގެޓު (މާކުސް 

2ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 2ޓާގެޓު (މާކުސް 

3ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 3ޓާގެޓު (މާކުސް 

ޖުމުލަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ތަކުން ހާސިލުޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެވުނު ނަތީޖާގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެ(ށ) މަސައްކަތ2ުސެކްޝަން 

	75 × 	 ޖުމުލަކުރެިވފައިވާ ތަކުން ހާސިލުޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެޭވނެ ތަކުން ހާސިލުޓާގެޓު
= 	 ކުރެވުނު ނަތީޖާ އަހަރު ތެރޭަގއި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށްމިޕަވައިޒަރެވެ. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުސެކްޝަން މި
އަހަރު ނިމުމުންނެވެ.ގެއެވެ. މި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ މަސައްކަތު %75
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ންަކނޑައެޅުޓާގެޓުގެ މަސައްކަތާއި އަހަރު ގެމަސައްކަތުސޮއި:
އިރުއެވެ.ފެށޭކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްމި*

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ނޑައެޅުން ޓާގެޓުއަހަުރ ދެބައިވުމުން މަސައްކަތާިއ ގެސޮއި: މަސައްކަތު ކަ
ނޑު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މި* އައިސްފައިވާނަމައެވެ.ށް ބަދަލެއް ޓާގެޓަދެބައިވުމުން މައިގަ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސައްކަުތގެ މަޢ3ުސެކްޝަން 
ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%10

މާކުސް މިންގަނޑުތައް 
އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށާއި އެހެން  ،ހ. މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު 
ށ. މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

ކުުރމާިއ، ައދި ަމސައްަކްތ ރަުދ ކުޑަކުރެޭވނެ ގޮަތށް ޢަމަލުޚަ ،މާްއދީ އާލާްތތަކާއި ،މަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި އިންާސނީ ަވީސލަތްތަކާއި
ރާަވއި ރަނަގޅުގޮުތަގއި ޑެލިގޭޓް ކުރާ މިންަވރު 

ނ. ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
ޭރގައި ަމަސއްކަތްތަްއ ނިންމުާމއި ެއ މަސައްކަތްަތއް ޙަވާލުކޮްށ، ނިންމަްނޖެހޭ ވަުގތުގެ ތެ،އޮފީހުގެ ަމޤްަސދުަތއް ހާޞިލުާވގޮތަށް 

މަަސއްކަތްތައް ިނންުމމަށް ބާުރައޅާ މިްނވަރު .

ރ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
ޤާިއުމކުރުމަށްޓަކަިއ އޮފީހުެގ ަމޤްަޞދުތައް ހާސިލުކުުރމަށްަޓކައި ބޭުނންވާ ެއއްާބރުލުާމއި ެއއްަބިއަވންތަކަން ުމވަްއޒަފުްނގެ ެމދުަގއި 

ފައިދާުހރި ގޮެތްއގައި މުާޢމަލާތު ކުރުން.

ބ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ޯހދަިއދީ ބޭުނންކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން.

ޅ. އުފެއްދުންތެރިކަން 
މަަސއްކަތަށް ފަިއދާ ހުރި ގޮެތއްަގިއ ،ގޮތްތައް އުފެްއދުންެތިރ ޚިޔާލާ،ކަމަށް ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި އެ،ިވސްނުާމއިއިދުރާލަ ކަންކަމާެމދު 

.ިޙއްސާުކރާ މިްނވަރު ުކރުާމއި އެހެން މުަވއްޒަފުްނނާބޭނުން
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ކުރުން.ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކ. 
ނޑައަ ޙާޞިލްުކރުުމަގއާއި ަޙވާލުކުރެ އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް  ފަިއވާ ަވގުތަށް ާރަވއި ފުރިހަމަ ުކާރ ޅާވިަފއިވާ ަމަސއްކަތްތަްއ ކަ

މިންަވރު 

އ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 
ޤާބިލުކަން.ކުރިމަތިލާ ަޙއްލުކުުރމުގެމަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި ިދމާވާ ގޮންެޖހުންތަކާއި ދަިތތަކާ

ޖުމުލަ 

: މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައ4ްސެކްޝަން 
ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށް މިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%10

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
ހ. އިސްނެގުން 

ަވޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރުުމަގިއ އުފެްއދުންތެރި ޮގތެްއގައި އެ،އޮފީހުގެ ަމޤްަޞދުތައް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްަތއް ރޭުވމާއި 
ނޑިތައް ހާޞިލުކުުރމަށް ިއސްކަންިދުނމުަގއާއި  ނުޑދަ އެެހން މުަވއްޒަފުްނނަށް އެހީތެިރުވމާިއ، ،އިްސދަުއރެއް އަދާުކރުާމއި ލަ

ަޙާބ ބިނާުކރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް މަރު ހަރުަދނާުވމުަގއި ނަމޫނާ އަކަްށވެ، ަމަސއްކަތްތައް ޭރވުާމއި ޒިްނމާާދރުުވމާިއ، ޒިންމާާދރުކުުރވުާމއި
ެމދު ިވސްނުާމއި ހިްތވަުރދިނުން ކިޔާ މިންަވރު އަދި މުަވއްޒަފުން މަަސްއކަތް ކުރާގޮތް ބަަލއި މުަވއްޒަުފންގެ ކުިރއެުރމާ

ށ. ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)
ފަދަ ެތދުެވރި ސިފަތަެކއް ހުރުާމއި ަމސައްކަތް ކުރުުމގައި ިއޚްލާްސތެިރވާ މިްނވަރު އެހެްނމީހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭ

ނ. ހަމަހަމަކަން 
ރުާމއި، އިންސާުފެވރިވުން. ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން މަާޤުމގެ 

ރ. މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 
ލިއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.އޫމަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސް 

އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން)(ލޮޕްމަންޓް ބ. ސެލްފް ޑިވެ 
ވަޒީާފގެ ކުިރއެުރމަށްޓަކަިއ ދެނެގަުތމަްށ ތަްމރީން ޯހދުާމއި ހުނަރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސއްަކތް ކުރުމާއި އަިމއްލަ ކުރިެއރުމަށްޓަަކއި 

ކިޔާ މިންަވރު އިބަލައިްއމު މަޢުލޫމާތު ޯހދަހިމު

ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 
އިުހތިާރމާއެކު މުާޢމަލާތު ކުާރ މިންަވރު ޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންނާ ެމދު އަަދބު 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު ކ.
ކަން ޢަމަލީ އެ ،މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލަކީ އެކުެވރި ހަަމެޖހޭ މާަޙއުލަކަށް ހެދުުމގެ ާޤބިލުކަާމއި ވިސްުނންތެރިަކން ހުރި މިްނވަާރއި 

ިޚދުމަތް ިލބިގަްނނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ދޭ ފަރާތްތަާކއި ުގުޅން ބަހައްޓާ ައދި ަބދަހިކުރާ މިންަވރު. ، ގޮތުން ކުުރމާއި 

ތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ޤާނޫނު . އ
ުޙރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު ުއސޫލުތަކަށްދުތަކާއި ޢި ވާޤަްނުމ ޢާާމއި ކުުރވުުމގައިމަަސއްކަތް ކުރު

ޖުމުލަ 

ރީޒިހާ: 5ސެކްޝަން 
ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%5

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
ހާޒިރީ ހ. 

ީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަށް ފަރުވާެތރިކަން ބެެހއްޓުާމއި އެެހން މުަވއްޒަފުން ާޙޟިީރއަށް ފަުރވާތެިރވާ ިމްނވަރު ބެުލން  ޒިހާ
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ޖުމުލަ 

ސް މާކު ޖުމުލަކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު :6ސެކްޝަން 
.ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމިސްއެވެ. ސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު މާކުނީ އެހާގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަސެކްޝަންމި* 
. )ބައްލަވާ.5.6ޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްސެކްޝަންމި(

ގެ ގިންތި ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓު ސް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް މާކު
ލިބުނު އިންސައްތަ 

2ސެކްޝަން 
ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން (މި ސެކްޝަންގެ (ށ)

ކުރައްވާ)

310ސެކްޝަން  × 80
410ސެކްޝަން  × 80
55ސެކްޝަން  × 10

ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 

ލީމާއި ތަްމރީނު: ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢ7ުސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ ޢާމުވައްޒަފާ މުފުރިހަމަ ކުރާނީސެކްޝަން * އަދި މި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.ސެކްޝަންމި

އަށް ވިސްނާފައެވެ).5.7ފުރިހަމަކުރާނީ އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ސެކްޝަން މި(ވުމުގެ މައްޗަށެވެ.އެއްބަސް

އިރު)(ގަޑިކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

(ދާއިރާ/ދާއިރާތައް)ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ސަބަބު ޅާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހައި ހުށަކުރިމަގުގަ
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މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު-(ހ) 8ސެކްޝަން 
)އްލަވާބ5.8ަސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން(މި

ގޮތް.ދެކޭ ގޮތެއްގައި ޖުމުލަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު 

.ޔާލު ޚިށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ 

ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.ގެމަސައްކަތުނ. 

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ލު ޔާޚިޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްގެ (ށ) 8ސެކްޝަން 
ބަްއލަވާ)5.8ސެކްޝަންސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ (މި.ސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެމި

ނޑު  ކުރެވިދާނެއެވެ.)ޗްއެޓޭ(އިތުރު ގަ
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ފެންވަރުމަސައްކަތުގެމީހާގެ ބެލޭވަރުމަސައްކަތުގެ ފެން،ގޮތުންގުޅޭފޯމާބެލުމުގެ ރު ވަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެން
ހޯދާހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުވާގޮތްތަުކންބެލޭނެވެސް ނޫންއެމަތިންނާއި ހެކިތަކުގެވާފޯމުގައި،ގައިވަޒަންކުރުމު

ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

ނަން:

ސޮއި:

ރ.ކ. ނަންބަރު: 

މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:



PA-EC-00002-V02

cކޮމިޝަން ސިވިލް ސަރވިސް 
މާލެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

އޮފީހުގެ އިދާރީ ނުވަތަ ވަކި ފަންުނތަކާ ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންމަސައްކަތް ކުރާއޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ސީނިއަރ (

ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން)

 )(

: މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތ1ުސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންމި* 

ސެކްޝަން /ޔުނިޓުންނެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ފުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް އެކުެލވޭނެއެވެ.)ސެކްޝަން މިގައި 5.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

:ރ.ކ. ނަންބަރުނަން: 

										މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަމަޤާމުގެ ނަންބަރު:
:ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

:ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދުށްގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު:

:ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު ޅާއަ

: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

ފާސް: ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަުޢލީމީ

2ޕީ.އޭ. ފޯމް 

DRAFT
2: ޖަދުވަލް 
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ނޑެވެ.އަށް މާކ5ުއަދި 4، 3، 2ސެކްޝަން  ސް ދިނުުމގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގަިއވާ މިންގަ

ކޮށް ދެވޭނެ ށްއެންމެ ދައެއީ 1ގެ މިންގަޑެކެވެ. 10އިން 1ސް ދޭން ބޭނުންކުރާނީ  ންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކުމަސައްކަތުގެ ފެ
ދެވޭނެ މިންވަރެވެ. މާކުސްއެއީ އެންމެ މަތިން 10އެވެ. މާކުސް

10987654321

ނޑުގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަތްމަމާކުސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކު ތީފޮތުގައި ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ތަފްސީލުތަކުގައި ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 

ނޑު މަސައ2ްފޯމުގެ ސެކްޝަން  )ބައްލަވާ.5.2އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (އައިސްފައިވާ ބަދަލު ށްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތަ : މައިގަ
)ބައްލަވާ.5.3އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (: މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރ3ުފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.4އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް: މުވައ4ްފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.5އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ރީ ޒި: ހ5ާފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ނޑު 2ސެކްޝަން  މަސައްަކތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތް  (ހ): މަޤާމުގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ، އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން

ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މަޤާމުގެ މައިގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ ސެކްޝަންމި–ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަާފ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނާގ ނުހިނގާގޮްތ ބެުލން

ނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. މަސައްކަތު އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުގެ މައިގަ
ޓާގެޓު ބަޔާނަށް ގެނައި އުނި އިތުރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ އަތުވެއްޖެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާ

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޓާގެޓުރިޢާޔަތްކޮށް ށް ރު އަދި ވަގުތަމިންވަރު، ފެންވަ ކަ ކަ

 :ުނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރ ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
ލާ މިންވަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިންގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަ 

 :ުސާފުތާހިރުކަން.މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރ

 :ުނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރ ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.ޅާކަ

ނޑު އެޓޭޗް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ  ބޭނުންނަމަ ކުރަން އެޓޭޗްއެއްކޮޕީ ބައިގެ(އިތުރު ގަ
ކުރެވިދާނެއެވެ.)
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ށ) ބައްލަވާ. ، 2(ސެކްޝަން 5.2ހ) އަދި ސެކްޝަން ، 2(ސެކްޝަން 5.2ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންސެކްޝަންމި**

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މިންވަރު، ، ރޭވިފައިވާ ގޮތް ( ފެންވަރުޓާގެޓުމަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު ކަންތައް،ޚަރަދު، ވަގުތު) އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ، އަދި މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
ނޑު  )10އިން 1(މިންގަ

1ޓާގެޓު 

)(މަސައްކަތް/ޓާގެޓު

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 1ޓާގެޓު (މާކުސް 

2ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 2ޓާގެޓު (މާކުސް 

3ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 3ޓާގެޓު (މާކުސް 

ލަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ޖުމުހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ލަ ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމުހާސިލުއި އަހަރު ތެރޭގަގެ(ށ) މަސައްކަތ2ުސެކްޝަން 

	80 × 	 ލަ ކުރެިވފައިވާ ޖުމުހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ލަ ކުރެޭވނެ ޖުމުހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު
= 	 ކުރެވުނު ނަތީޖާ ހާސިލުއަހަރު ތެރޭަގއި ގެމަސައްކަތު

%އަކީމާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި
އަހަރު ނިމުމުންނެވެ.ގެއެވެ. މި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ މަސައްކަތު 80
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ަކނޑައެޅުނުޓާގެޓުއަހަުރގެ މަސައްކަތާއި ގެމަސައްކަތުސޮއި:
އިރުއެވެ.ފެށޭސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މި*

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ނޑައެޅުނުޓާގެޓުއަހަުރ ދެބައިވުމުން މަސައްކަތާިއ ގެމަސައްކަތުސޮއި: ކަ
ނޑު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ މި* އެވެ.ށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަޓާގެޓަދެބައިވުމުން މައިގަ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސައްކަުތގެ މަޢ3ުސެކްޝަން 
އަކީ މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%10

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ

އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ މިންވަރު ،ހ. ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު 

ށ. ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން 
ނަޑއަަޅއި ނިްނމަންެޖޭހ ވަގުުތގެ ތެޭރަގއި ނިންުމމުގެ ުހނަުރ ލިބިފައިާވ ،ސަުދތައް ާހސިލުާވގޮތަށް އޮފީހުގެ މަޤު  ކަންތައްަތއް ކަ

މިންަވރު.

ނ. މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭނުންކުރުން 
އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް ހާޞިލުކުުރމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ މަޢުލޫާމތުގެ ޭބނުންކުރާ މިންަވރު. 

ރ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު 
ކުރުމަށް ބޭުނންވާ މުޢާމަލާތު ކުުރމުެގ ހުނަރު ލިބިފަިއވާ މިްނަވރު ތުގެ ާމަޙއުލުަގއި ނަތީޖާ ާހިޞލުމަަސއްކަ

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

އުފެއްދުންތެރިކަން ޅ. 
މަަސްއކަތަށް ފައިދާ         ،ުއފެއްދުްނތެރި ޚިޔާާލއި ގޮތްަތއް ،ަކމަށް އެކަީށގެްނވާ ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި އެ،ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިސްުނާމއި
ހުރި ގޮެތއްަގއި ޭބނުންކުުރން.

ކުރުމުގެ ހުނަރު ކ. ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން 
ނޑައަ ޞަދުަތއް ޙާޞިލްުކރުުމަގާއއި ަޙވާލުކުރެ އޮފީހުގެ މަޤު  ކުރާ ފުރިަހމަ ަފއިވާ ވަގުަތށް ރާަވއި ޅާވިފަިއވާ މަަސއްކަތްަތއް ކަ

މިންަވރު 
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އ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 
ާޤބިލުކަން.ޙައްުލކުރުުމގެކަންތައްތަާކއި ކުިރމަތިލާ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި ިދމާވާ ަދތިަތކާއި އެ

ލަ ޖުމު 

މުވައްޒަުފަގއި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : 4ސެކްޝަން 
އަކީ މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
.އެވެ %5

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
އިސްނެގުން ހ.

ަވޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރުުމަގިއ އުފެްއދުންތެރި ޮގތެްއގައި އެ،އޮފީހުގެ ަމޤްަޞދުތައް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްަތއް ރޭުވމާއި 
ނޑިތައް ާހޞިލުކުރުމަްށ ިއސްކަންިދުނމުަގއާއި  ، އެހެން މުަވއްޒަުފންނަށް އެހީތެިރުވމާއި ،އިްސދަުއރެްއ ައދާކުުރމާއި ަލނުޑދަ

◌ި ބިނާކުަރނިިވ ފާޑުކިޔުމަްށ ަހުރަދާނުވުމަގިއ ަނޫމާނ ައަކްށެވ، ަމަސްއަކްތަތްއ ޭރުވާމިއ ިޒްނާމާދުރުވާމިއ، ިޒްނާމާދުރުކުރުވާމއ
ޙަބާ ކިޔާ މިްނވަރު އަދި ުމަވއްޒަުފން މަަސއްކަތް ކުރާޮގތް ބަލައި ުމަވއްަޒފުންގެ ކުިރއެުރމާެމދު ިވސްނުާމއި ހިްތަވރުދިުނން މަރު 

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)ށ. 
އެހެްނމީހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭފަދަ ެތުދވެރި ސިަފތަކެއް ހުުރމާއި މަަސއްކަތް ކުރުުމގައި އިޚްާލސްތެިރވާ މިްނވަރު 

ނ. ހަމަހަމަކަން 
ރުާމއި، އިންސާުފެވރިވުން. ިލއްޔަތު ައދާކުއޫޞޫލެްއގެ މަިތން މަާޤުމގެ ަމސްހަމަހަމަ އު

ރ. މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 
މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސްޢޫިލއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.

(އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން)ލޮޕްމަންޓް ބ. ސެލްފް ޑިވެ 
ަވޒީފާެގ ކުިރއެުރމަށްޓަކައި ެދނެގަުތަމްށ ހޯދުާމއި ހުަނރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސްއކަތް ކުރުާމއި ތަްމރީނުއަިމއްލަ ކުިރއެުރވުމަށްޓަަކއި 

ކިޔާ މިންަވރު އިބަލައިމުިޙއްމު މަޢުޫލމާތު ހޯދަ 

ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 
މިންަވރު ުކާރ ބު އިހުިތރާާމއެކު މުޢާމަލާތުޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންާނއި މެދު ައދަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު ކ.
ކަން ޢަމަލީ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލަކީ އެކުެވރި ހަމަެޖހޭ މާޙައުލަކަށް ެހދުުމގެ ާޤބިލުކަމާއި ިވސްނުންެތރިކަން ހުރި މިްނަވރާއި ައދި އެ

ޚިުދމަތް ލިބިަގންނަ ަފރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ދޭ ފަރާތްތަާކއި ުގުޅން ބަހައްޓާ ައދި ަބދަހިކުރާ މިންަވރު. ކުުރމާއިގޮތުން 

ތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ޤާނޫނު . އ
ުޙރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު ދުތަކާއި ުއސޫލުތަކަށްޢި ވާޤަްނުމ ޢާާމއި ކުުރވުުމގައިމަަސއްކަތް ކުރު

ލަ ޖުމު 

ހާޒިރީ:5ސެކްޝަން 
ލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ސެކްޝަންމި* 

އެވެ.5%އަކީ މާކުސް
ނޑުތައް  މާކުސްމިންގަ

ހާޒިރީ . ހ
ީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަށް ފަރުވާެތރިކަން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު ޒިހާ

ލަ ޖުމު 
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މާުކސް ލަ ޖުމުކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު :6ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމިއެވެ. މާކުސްސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު ގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަހާނީ އެސެކްޝަންމި* 
). ބައްލަވ5.6ާޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްސެކްޝަންމި(

ގެ ގިންތި އޮފިސަރުން ސަޕޯޓް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް މާކުސް 
ލިބުނު އިންސައްތަ 

2ސެކްޝަން 
ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން (މި ސެކްޝަންގެ (ށ)

ކުރައްވާ)

310ސެކްޝަން  × 80
45ސެކްޝަން  × 80
55ސެކްޝަން  × 10

ލަ ގެ ޖުމު މާކުސް ލިބުނު 

ލީމާއި ތަްމރީނު: ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢ7ުސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ މުވައްޒަފާ މުޢާސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. * އަދި މި ސެކްޝަންމި

އަށް ވިސްނާފައެވެ).5.7ފުރިހަމަކުރާނީ އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ސެކްޝަން މި(ވުމުގެ މައްޗަށެވެ.އެއްބަސް

އިރު)(ގަޑިކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

(ދާއިރާ/ދާއިރާތައް)ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ސަބަބު ޅާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހައި ހުށަކުރިމަގުގަ
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މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު-(ހ) 8ސެކްޝަން 
ބައްލަވާ)5.8ސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން(މި

ގޮތެއްގައި ދެކޭ ގޮތް.ޖުމުލަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު 

.ށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު 

ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.ގެނ. މަސައްކަތު

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު (ށ) 8ސެކްޝަން 
ބަްއލަވާ)5.8ސެކްޝަންސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ. (މިމި

ނޑު އެޓޭޗް ކުރެވިދާނެއެވެ.) (އިތުރު ގަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ،ހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން
ުކން ސާބިތުވާ ހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ވެްސ ބެލޭނެ ގޮތްތަނޫންމަތިންނާއި އެފޯމުގައިވާ ހެކިތަކުގެ،ވަޒަންކުރުމުގައި

ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

ނަން:

ސޮއި:

ރ.ކ. ނަންބަރު: 

މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:



PA-EC-00003-V02

cކޮމިޝަން ސަރވިސް ސިވިލް 
މާލެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
ރވިސް ސަސަޕޯޓް 

)އި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންމުތަކުގަމަޤާ(ވަކި ޚާއްސަ ހުނަރެއް ބޭނުންނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަންނަކާ ނުގުޅޭ 

 )(

މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 1ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންމި* 
.ޔުނިޓުންނެވެ/ސެކްޝަން 
.)ފުރިހަމަކޮށް ފުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް އެކުެލވޭނެއެވެސެކްޝަން މިގައި 5.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

:ނަންބަރު. ކ.ރ: ނަން

										: މާއި ކްލެސިފިކޭޝަންޤާމަ:މަޤާމުގެ ނަންބަރު
:ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

:ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދުށްގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަ:މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު

:ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު ޅާއަ

: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

: ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަުޢލީމީާފސް

3ފޯމް . އޭ .ޕީ 

3ޖަދުވަލް: 
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ނޑެވެއަށް މާކ5ުއަދި 4،3،2ސެކްޝަން  .ސް ދިނުމުގަިއ ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ

ކޮށް ދެވޭނެ ށްއެންމެ ދައެއީ 1. ގެ މިންގަޑެކެވ10ެއިން 1ސް ދޭން ބޭނުންކުރާނީ  ންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކުމަސައްކަތުގެ ފެ
. ދެވޭނެ މިންވަރެވެމާކުސްއެއީ އެންމެ މަތިން 10. އެވެމާކުސް

10987654321

ނޑުގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަތްމަމާކުސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކު ތީފޮތުގައި ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
.ކުރެވިފައިވާނެއެވެތަފްސީލުތަކުގައި ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 

ނޑު މަސައް: 2ފޯމުގެ ސެކްޝަން  ).ބައްލަވ5.2ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (އައިސްފައިވާ ބަދަލު ށްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތަ މައިގަ
).ބައްލަވ5.3ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު: 3ފޯމުގެ ސެކްޝަން 
).ބައްލަވ5.4ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައްމުވައް: 4ފޯމުގެ ސެކްޝަން 
).ބައްލަވ5.5ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ރީ ޒިހާ: 5ފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ނޑު ): ހ(2ސެކްޝަން  މަސައްަކތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތް  މަޤާމުގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ، އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން

ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މަޤާމުގެ މައިގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ ސެކްޝަންމި–ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަފާ ޙަވާުލކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެމަސައްކަތު. މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުގެ މައިގަ
ޓާގެޓު މަސައްކަތުގެ . ބަޔާނަށް ގެނައި އުނި އިތުރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެއަތުވެއްޖެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާ 

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެޓާގެޓުރިޢާޔަތްކޮށް ށް ރު އަދި ވަގުތަމިންވަރު، ފެންވަ ކަ .ކަ

 :ުނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރ ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
ބަލާ މިންވަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިންގާ ނުހިނގާ ގޮތް 

 :ުސާފުތާހިރުކަން.މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރ

 :ުނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރ ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.ޅާކަ

ނޑު އެޓޭޗް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ( ބޭނުންނަމަ ކުރަން އެޓޭޗްއެއްކޮޕީ ބައިގެއިތުރު ގަ
.)ކުރެވިދާނެއެވެ
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. ބައްލަވާ) ށ، 2ސެކްޝަން (5.3އަދި ސެކްޝަން ) ހ، 2ސެކްޝަން (5.2ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންސެކްޝަންމި**

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މިންވަރު، ، ފެންވަރު( ރޭވިފައިވާ ގޮތް ޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު ކަންތައް،)ޚަރަދު، ވަގުތު  އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ، އަދި މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
ނޑު ( )10އިން 1މިންގަ

1ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު/މަސައްކަތް(

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 1ޓާގެޓު (މާކުސް 

2ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު/މަސައްކަތް(

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 2ޓާގެޓު (މާކުސް 

3ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު/މަސައްކަތް(

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 3ޓާގެޓު (މާކުސް 

ޖުމުލަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ހާސިލުއަހަރު ތެރޭގައި ގެމަސައްކަތު) ށ(2ސެކްޝަން 

	85 × 	 ޖުމުލަކުރެިވފައިވާ ހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެޭވނެ ހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު
= 	 ކުރެވުނު ނަތީޖާ ހާސިލުއަހަރު ތެރޭަގއި ގެމަސައްކަތު

އަކީ މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަން މި
.އަހަރު ނިމުމުންނެވެގެމި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ މަސައްކަތު . އެވ%85ެ
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ަކނޑައެޅުންޓާގެޓުއަހަުރގެ މަސައްކަތާއި ގެމަސައްކަތު:ސޮއި
.އިރުއެވެފެށޭސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މި*

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

:ސޮއި 
: ތާރީޚު

:  ނަން
: މަޤާމު
: ސޮއި
: ތާރީޚު

ނޑައެޅުންޓާގެޓުއަހަުރ ދެބައިވުމުން މަސައްކަތާިއ ގެމަސައްކަތު:ސޮއި ކަ
ނޑު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު * .އެވެއައިސްފައިވާނަމަށް ބަދަލެއް ޓާގެޓަދެބައިވުމުން މައިގަ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

:ސޮއި 
: ތާރީޚު

:  ނަން
: މަޤާމު
: ސޮއި
: ތާރީޚު

ލޫމާތާއި ހުނަރު މަޢުމަސައްކަުތގެ : 3ސެކްޝަން 
ސަރވިސްގައި ސަޕޯޓް .ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި* 

އެވެ.5%ލިބޭނީސެކްޝަނަށް މިމުވައްޒަފުންނަށް 

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ

އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ މިންވަރު ،ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކުހ. ކުރާ މަސައްކަތާ 

ށ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު 
ުކރުުމގެ ހުަނރު ލިބިފަިއވާ މިްނވަރުުކުރމުަގއި މުޢާމަލާތުޤާޢިމުބޭުނންވާ އެްއބާރުލުާމއި ެއއްަބިއވަންތަކަން ާމަޙއުލުަގއިމަަސއްކަތުގެ

ނ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
.ާޤިބލުކަންބޭނުންުކރުުމގެގޮތްތައްތަފާތުހައްލުކުެރިވާދނެެދނެގަުތާމއިމަްއސަލަތައް

ރ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 
.ާޤބިލުަކންަޙއްލުކުރުުމގެއިަދތިަތކާއި ކުރިމަތިލަ ިދމާވާާމަޙއުލުަގއިމަަސއްކަތުގެ

ޖުމުލަ 
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މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް: 4ސެކްޝަން 
ލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި* 

އެވެ.5އަކީ %މާކުސް

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
އިސްނެގުން ހ. 

އިްސނަަގިއގެން ަމސައްކަތް ކުރާ ިމންވަރު ުކރުާމިއ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ެއހީތެިރވެިދނުުމަގއި ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތްތައް

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)ށ. 
މިްނވަރު ިއޚްލާޞްެތިރވާކުރުުމގައިަމސައްކަތްހުރުާމއިސިފަތަެކއްެތދުެވރިފަދަހިފޭއިތުާބރުއެހެްނމީހުންނަށް

ހަމަހަމަކަން ނ. 
ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުާމއި، އިންސާުފެވރިވުން.ހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން މަާޤުމގެ

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު . ރ
މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަްސއޫލިއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.

ރީތި އަދަބުތައް . ބ
ުކާރ މިންަވރު އެކު މުޢާމަލާތުޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންނާ ެމދު އަަދބު އިުހތިާރމާ

މިންވަރު ބަހައްޓާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި އެންމެ އޮފީހަށް ގުޅުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ދާއިރާގައި . މަސައްކަތުގެ ޅ
.ހެދުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާ މިްނވަރުމާަޙއުލަކަށްހަަމެޖހޭއެކުެވރިާމަޙއުލަކީމަަސއްކަތުގެ

ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ތަކާއި ޤާނޫނު . ކ
ޙުުރމަތްތެިރކޮށް ހިތާ މިންަވރު ދުތަާކއި އުސޫލުތަކަށްޢި ވާޤަންމު ޢާމާއި ކުުރވުުމަގއިމަަސއްކަތްކުރު 

ޖުމުލަ 

ރީޒިހާ: 5ސެކްޝަން
މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި*

.އެވ5ެ%އަކީ 

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
ރީ ޒި ހާ . ހ

ީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަށް ފަރުވާެތރިކަން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު ޒިހާ

ޖުމުލަ 
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މާުކސް ޖުމުލަކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު :6ސެކްޝަން
. ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ ސެކްޝަންމި. އެވެމާކުސްގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަހާނީ އެސެކްޝަނަކަްށ ލިބުނު ސެކްޝަންމި* 
)ބައްލަވާ 5.6ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަްނ ސެކްޝަންމި(

ގެ ގިންތި ސަރވިސް ސަޕޯޓް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް މާކުސް 
ލިބުނު އިންސައްތަ 

2ސެކްޝަން 
ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން )ށ(މި ސެކްޝަންގެ (

)ކުރައްވާ 

35ސެކްޝަން  × 40
45ސެކްޝަން  × 70
55ސެކްޝަން  × 10

ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 

ލީމާއި ތަްމރީނުބޭނުންވާ ތަޢުވަޒީފާއަށް : 7ސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ މުވައްޒަފާ މުޢާސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީއަދި މި . * ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި

).އަށް ވިސްނާފައެވ5.7ެފުރިހަމަކުރާނީ އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ސެކްޝަން މި(.ވުމުގެ މައްޗަށެވެއެއްބަސް

)އިރުގަޑި(ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު
)ދާއިރާތައް/ދާއިރާ(

ސަބަބު ޅާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހައި ހުށަކުރިމަގުގަ
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މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު-) ހ(8ސެކްޝަން 
)ބައްލަވ5.8ާސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންމި(

.ގޮތެއްގައި ދެކޭ ގޮތްޖުމުލަމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު . ހ

.މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ށ

.ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލުގެމަސައްކަތު. ނ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

:ސޮއި 
: ތާރީޚު

:  ނަން
: މަޤާމު
: ސޮއި
: ތާރީޚު

ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު /ޑިޕާޓްމަންޓް) ށ(8ސެކްޝަން 
5.8ސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންމި. (ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެސެކްޝަން މި

)ބައްލަވާ
ނޑު އެޓޭޗް ކުރެވިދާނެއެވެ( .)އިތުރު ގަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން. ހ
ވެްސ ބެލޭނެ ގޮތްތަުކން ސާބިތުވާ ހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ނޫންމަތިންނާއި އެފޯމުގައިވާ ހެކިތަކުގެ،ވަޒަންކުރުމުގައި

ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

:ނަން

:ސޮއި

: ނަންބަރު. ކ.ރ

:ސެކްޝަން/މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް



ގެ ވެސް މުވައްޒަފުންސުޕަވައިޒަރު ފުރާ ފޯމެކެވެ. ކޮންމެ ސުޕަވައިޒަރެއް ،މިއީ މުވައްޒަފުންގެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ބެލުމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތްމުވައްޒަފުގެއަދި ކޮށްޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ލޮގްފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އެ ސު

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމާއި ގެފޯމަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު . މިކުރައްވަން ވާނެއެވެއަޕްޑޭޓް ފޯމުރިވިއުކުރާމަހުންމަހަށް
) އަށް އަޅަންވާނެ ފޯމެކެވެ.2.0އެއްކުރެވިގެން މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް (ވިއުގަ 

`

މަހުްނމަހަްށ ރިވިއުކުރާ ފޯމުމަސައްަކތްމުވައްޒަފުގެ

ރކ. ނަންަބރު: : މްމަގާ މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

މަސް 
ރަނަގޅަށް ކުެރވުނު 

ކަންތައްަތއް 
ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ 

ކަންތައްަތއް 
ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި ުމަވއްޒަުފގެ 

މަަސއްކަތާ މެދު ދެކޭގޮތް 
ސޮއި (ުމވަްއޒަފު އަދި 

ސުޕަަވއިަޒރު)

ރީ ބުުރވަފެ

ސުޕަަވއިަޒރު: 

މުަވއްޒަފު: 

ޗު ރިމާ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ލް ޕްރީއެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

މޭ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ޖޫން 

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ޖުލައި 
ސުޕަަވއިަޒރު:

4: ޖަދުވަލް 



މުަވއްޒަފު:

އޮަގސްޓު 

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ަބރު ންސެޕްޓެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ބަރު އޮކްޓޫ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ބަރު ން ނޮވެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ބަރު ން ޑިސެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ޖަނަަވރީ 

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު: 

ސުޕަވައިޒަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް:ފޯމު ފުރާ 

ފުރުުމަގއި ތިީރގަިއވާ ކަންތަްއަތކަށް ބައްލަވާ!މި ފޯމު

ެކޮށްފައިވާ ގޮތް ފަިއވާ ަމސައްކަތްަތއް ފުރިަހމަ ކޮށްންަވރު ބެލޭ ުމއްދަުތަގއި ހަވާލުމަަސއްކަތު ފ

 ިހުނަރު މަަސއްކަތުގެ މަޢުޫލމާާތއ

(ްިއސްނެުގން، ިއންޓެްގރިޓީ، ހަމަަހމަކަން، ވަގުުތގެ ބޭުނން ހިފުން، ލީޑަރޝިޕް ފަދަ ސިފަތައ) ްމުަވއްޒަުފގެ ހުންނަްނވީ ސިފަަތއ

ުގެ ދާިއރާަގއި ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ގުުޅން އޮފީހަށް ެއންމެ ފަިއދާުހރި ގޮެތްއގައި ބެހެއްޓުންމަަސއްކަތ

 ްގަޑިަތއް ކުރަން ޖެޭހަނމަ އެއިތުުރގަީޑގައި މަަސއްކަތ

ްއެނގެން މަަސއްކަތު ފެްނވަރު ބެލުުމގެ ުމއްދަުތގައި މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަތަށް ބަަލިއ މުަވއްޒަފަށް ދޭ ލިޔެކިއުްނތައް މި ޝީޓުނ
ެއއްކުަރންާވނެެއވެ.ަފިއވާނަމަ އެކަން ިމ ކަރުދާހާިއއެކު ަގއި ުމވަްއަޒފަށް ފިޔަވަެޅއް އަޅާެތރޭއޮންނަްނވާެނެއވެ. އޭގެ



`

ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ބެލުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ފެންވަރު ގެ މަސައްކަތު 

ޮފނުާވނީ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ މައުލޫާމތު ވަކިން އެނޭގނެ ގޮަތށެވެ.އިބެުލނުޮގތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ނޑައަޅާފައި ހުރި ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވަިކ ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޒިންމާދާރު ގޮތުގެ ފެންވަރުބެލުނު ަމސައްކަތުވެރިއެއް ކަ

ބެހޭމަސައްކަތާއެނިމުމުންބަލައި ފެންވަރުމަސައްކަތުގެނެއެވެ.ކުރެވޭއަޕްލޯޑްއަށްފަހ15ުވިއުގައަށް މާރިޗު ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓުގެމިއަށް )ވިއުގައެސް.ސީ(ސިސްޓަމް ބެލުމުގެފެންވަރުމަސައްކަތުގެމުވައްޒަފުންގެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުރިޕޯޓު

.ކަމެކެވެމެނޭހިތެރެއިންމަސްއޫލިޔަތުގެޒިންމާދާރުވެރިޔާގެއިދާރާގައިނިންމުމަކީއަޅައިމައުލޫމާތު

ރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ނަވަޖަޖެހިގެން އަންނަރީ މަހުން ފެށިގެންވަބަލާނީ ފެބުރުބެލުމުގައި އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
އަށް )ވިއުގައެސް .ސީ(ސިސްޓަމްބެލުމުގެފެންވަރުމަސައްކަތުގެމުވައްޒަފުންގެގޮތުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މި

މަސައްކަތުގެ ގެ ކުރިންނެވެ.30އެޕްރީލުބަލާ ނިމޭ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުކީއަޕްލޯޑްކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަ
.ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެފެންވަރު ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ ފޯުމތައް (އަދި ފޯމުތަކުގެ ކޮޕީ ވެސް) ރިޕޯޓާއެކު 

ނޑު ތިން މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބަހާލެވިފައިވާ މައިގަ

ޓަގަރީ އަށެވެ. ކެ

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް ޑިެރކްޓަރުން ފެށިގެން ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް:. 1ކެޓަގަރީ .1

މުވައްޒަފުންނެވެ. ގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމަތީގެ އިދާރީ މަ

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން . ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން:2ކެޓަގަރީ .2

ކްނިކަލް އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ޓެސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފެންވަރުގައި މަސަ

ލީގަލް ، ޑޮކްޓަރުން، ޓީޗަރުން، އިންޖިނޭުރންމަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: 

ހިެމނޭނީ މި ޮއފިސަރުން ފަދަ ބޭފުޅުްނ ން ވައްޒަފުން، ޕްރިޒައޮފިސަރުން، އައި.ޓީ މަގާމުތަުކގެ މު

ގައެވެ.ކެޓަގަރީ

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭނީ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްސަ . ސަޕޯޓް ސަރވިސް:3ކެޓަގަރީ .3

ކަތު މީހުން، މްރީނެއް ބޭނުްނނުވާ މަގާމުަތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: މަސައްތަ

ފަދަ މަގާމުތައް.ޕިއޯނުން، ވޮޗަރުން

5: ޖަދުވަލް 



ޢާންމު މަޢުލޫމާތު 

ނު މުއްދަތު މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ އިދާރާ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ނަމާއި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލު

އަށް) އަދި ކޮން މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ހިނގާ 2009ރީ ނަވަޖ31ަން 2009ރީ ވަފެބުރ1ު(މިސާލު: 

އޮފީހެއްކަން.

ފޯމުފުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް:.1

އެ އޮފީހެއްގައި ފޯމުފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު (ލެވެލްތައް ވަކިން)1.1.1

ފުރުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު (ލެވެލްތައް ވަކިން)މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ފޯމުހޭ ފޯމު ފުރަންޖ1.1.2ެ

ދެމެދު މައްސަލަޖެހުމުގެ ސަބަބުން ެއ މައްސަލަ ހަްއލުކުރުމަށް ޕަވައިޒަރާފުރުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސުފޯމ1.1.3ު

.ޑީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އަދަދު (ލެވެލްތަްއ ރު.އާއިސްކޮށް ހުންނަވާ މުވައްޒަފަްށ ނުވަތަ އެޗް

ވަކިވަކިން) 

މައްސަލަތަުކން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު (ލެވެލްތައް ވަކިން)ހުށަހެޅުނުގޮތަށް އ1.1.4ެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތައް.2

ްބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައިމުވައްޒަފުނ
ބޭނުންވާ ންރީނު ދޭއެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަމާއި، ތަމްތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވާނަމަ 

ދަދުޢަމުވައްޒަފުންގެ 

ހުގައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ރު ބެލުން ަހރުދަނާކުރުމަށް އޮފީމަސައްކަތުގެ ފެންވަ.3

ިގޮުތްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެހޭނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާހިމަނާއިބައިގަމ

ށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހަރުދަނާކުރުމަބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ުކރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

ލޫމާތެވެ.ޢުމަ

އިތުރު ބަޔާން.4

ިހިމަނާލެވިފައިނުާވ ހުރި، ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައި ގުޅުންހިމަާނނީ މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލުމާ އިބައިގަމ
ލޫމާތުތަކެވެ.ޢުމުހިންމު މަ
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މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

އާންމު ަމއުލޫމާތު
......................................................މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތު: ......................................................................އިދާރާގެ ނަން: 

....................................................................................................................................................................................................................................މިނިސްޓްރީ: 

ަމއްސަލަތައް ދިާމވިފޯމު ފުުރމުގައި ުފރުމާއިފޯމު.1

ތައް ޕްޮރގްރާމުތަމްީރނުފާަހގަކުެރވުނުހަރުދަނާކުރުމަށްމަސައްަކތްމުވައްަޒފުްނގެ.2
ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގެ ނަން ޕްރޮގްރާމު#

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

1

2

3

ތަފުޞީލު #

އަދަދު 

ލަޖުމު ސީނިއަރ އަދި 

މިޑްލް 

ޖްމަންޓް މެނޭ

ސަޕޯޓް 

އޮފިސަރުން 

އަދި ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 

ސަރވިސް 

ފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ފޯމ1ު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޯމު ފުރުނު މުވައްޒަފުންގެ 2

އަދަދު 

އަދަދު ފޯމު ފުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވެގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ 3

ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު 4

6: ޖަދުވަލް 



2

:ފިަޔވަޅުތައްއަޅަންުހރިޮއފީުހގައިހަރުަދނާކުރުމަށްެބލުންެފންަވރުމަސައްކަތުގެ.3
ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ބެހޭ ނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާހިމަނާއިބައިގަމި

ސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަ

އިތުރު ބަޔާން:.4
ހިމަނާލެވިފައިނުވާ މުހިންމު ހުރި، ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައި ގުޅުންހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާއިބައިގަމި

މައުލޫމާތުތަކެވެ.

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ / ޒިންމާދާރުވެރިޔާ / ގެ ވެރިޔާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނު މުވައްޒަފުންގެ 

:  ނަން

: ސޮއި

: ތާރީޚު

އޮފީސް ސްޓޭމްޕް:



1

`
..............(އިދާރާގެ ނަން)

ދިވެހިރާއްޖެ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:.1

.......................................................................................................................................................................................ފުރިހަމަ ނަން: 

........................................................................................................................................ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ދ.ރ.އ.ކ

.................................................................އުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު...................................................................ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

......................................................................................................................................................................................އަދާކުރާ ވަޒީފާ: 

ރޑު ރޑްކާ ..............................................................ގުޅޭނެ ފޯނުނަްނބަރު: ..........................ނަންބަރު:ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރެކޯ

އްސަލައިގެ ޚުލާޞާ މަ .2
...........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.މަޢުލޫމާތު ތެދު ،މުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީމި ފޯ 

................................................ސޮއި: ................................................ނަން: 

.................................................:ތާރީޚު

ުދީފައިވާ ކޮމިޓީއިން ޑީ .އެމް .އާރު .އެޗް ލިޔުމާއި ދީފައިވާ ބައިން ބަލާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ޅާއިރުހުށަހަފޯމ

.ހުށައަޅަންވާނެއެވެލިޔުން

ުބެލުމާ ފެންވަރު(އެކެއް) މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގ1ެރާތާ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުގައި ސޮއި ކ

ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މީގެ ފަުހން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާމައްސަލަގުޅިގެން

ލިބިގެންވެއެވެ. ނުބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

7: ޖަދުވަލް 
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