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ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މަސައްަކތުގެ ެފންަވރު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާގެ ިޒންާމދާރު ެވރިްނގެ އަދި އަތޮޅު ރަށު 
 ސޫލުތައް އުގޮތުގެ  ކުރިޔަށް ގެންާދނެބެލުމާއިބެހޭ ަކންތައްތަްއ 

 

 ތައާރަފް: .1

 39ޤާނޫނުގެ  ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެދި ،ބެލުމަކީސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދިވެހި 
ވަނަ  21ގެ  2010 ދުއިވާގަ ސިވިލް ސަރވިސްގެދިވެހި ކަމެކެވެ. އަދި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާޒިމް ކުރާ

ސިވިލް ލުވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެެވ. މި ގޮތުން ސޫމަލަކުރާނެ އުއަމި ދެންނެވުނު ޤާޫނނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ޗެޕްޓަރުގައި 
ތަކުން އެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި އިދާރާ އެންމެހައިކުރާ ވައްޒަފުން މަސައްކަތްސަރވިސް މު

  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމުގައި ބަޔާން ކުރެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އި ޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާގެ ސިސަރުކާރު ޔާއަކީ،ޒިންމާދާރު ވެރިރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގަިއ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެޭހ އެންެމހާ މަސައްކަތްތައް ހިންާގ ބެެލެހއްޓުމުގެ އިތުރުން، އެ 

ވެ. ޒިންމާދާރު އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެމުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ އިދާރާއެއްގެ 
މުންގެންދާ ގޮތްބަލައި ގާބިލުކަމާއި މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ މިންވަރު ވަޒަން އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަ

ލުކުރުމަްށަޓކައި ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ިމ ދެންނެވި މުހިއްުމ ސިހާނަތީޖާ މުޅި އޮފީހުގެ ރަމުން ގެންދިއުމަކީ ކު
މުގެ މަސައްކަތް ބެލޭނެ ފުރިހަަމ ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުކައި ޒިންމާދާރު ކުރުމަށްޓަ މަސައްކަތްތައް
 ވެރިންގެޒިންމާދާރު ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިއީ،  އިމް ވެފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ.ގާނިޒާމެއްވެސް 

 އުސޫލުތަކެވެ.ގޮތުގެ  ގެންދާނެކުރިއަށް  މަސައްކަތުގެ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ކުރިޔަށް 
ނެވެ. ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންގެންދާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ކުރިޔަްށ 
 ގެންދާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ާއ އެްއގޮތަށް މަސައްކަތް ރާަވއި ަހވާލުކުރުން: ކްޕްލޭންރއިދާާރގެ ވަ .2

އިދާާރެގ  އި،ަޝން ޕްލޭނާއެކް ،ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މަހު، ރީޖެނުއަ  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ
 ވާނެއެވެ. ވަންޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރާ / ސެްކޝަންއަދި އެހެނިެހން ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ބަޖެޓް
ހިއުމަްނ މަސައްކަތުގައި  އެވެ. އަދި މިރިޔާޒިންާމދާރު ވެމަތިން  ިއސްވެރިޔާ ލަފާގެކައުންސިލްގެ ކުރާނީ  މިކަން

  ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފާ ހޯދަން  ،ކޮމިޓީއާއި ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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ޒިންމާދާރު ވެރިާޔގެ ަމސައްކަތު ެފންަވުރ މަސައްކަތު ެފންަވރު ެބލުމަށް ފެށުމުެގ ގޮތުން  .3
 :ަކންތައްތައް ުކރަންޖެހޭ ިޑނޭޓްކުރާ އިދާާރއަކުންމަސައްކަތް ކޯ ބެލުމުގެ 

އެ މަސައްކަތް އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ ށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަ
 ެއގޮތުން ރަށު ޒިންމާދާުރ ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް  ކޯޑިނޭޓްކުރާ އޮފީހަކުންނެވެ.

ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަނުން އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު 
ތިރީގައިވާ ސެކްޝަނުން ކަމާބެހޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެރިންގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގައިވާ "މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  1ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމުތަކުގެ ސެކްޝަން  ގެމަސައްކަތު ހ.
ތަާކ ލޫމާތު ފައިލުގައިވާ އަސްލު ރެކޯޑު އުލޫމާތު"، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައުބެހޭ މަ ބެލޭ މުވައްޒަފާ

 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުން. 25ރީ އަޖެނުއެ އަހަރެއްގެ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް 

ދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި ހަާވލުވެ ހުިރ ށ. ޒިންމާ
ފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުތައް ފުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފޯުމތައް 

 ަބލައިގަތުން. ފޮނުވުމާއި، ފޯމުތައް ފުރުމަށް ަހނދާންކޮށް ދިނުމާއި، ފޯުމތައް

ނ. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްަކތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެެލހެއްޓުމާއި ަހވާލުވެ ހުރި 
ނޑައަޅާފައި ފޯުމަތކުގައިވާ  ވާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށްފަރާތުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިްނ، ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑައެޕޮއިންޓްތައް  ޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުުވމާިއ، އެއް ޝީޓަކަށް ެނގުމާއި، ކަ
 މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން.

ނަޑެއޅުން ްނގެޒިންމާދާރު ެވރި .4  :ަމސައްކަތު ޓާެގޓް ކަ

ނޑައަޅާނީ އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޒިންމާދާރު އިދާރާގެ ރަށު ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ޓާގެޓް ކަ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާއި މަޝްވަރާ ކޮށްގެންނެވެ. އިދާރާގެ އި ރަށު ކައުންސިލްގެ އާ ވެރިޔާ

ނޑައަޅާނީ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  ނޑައަޅާ ސިވިމަސައްކަތަށް ޓާގެޓް ކަ ފަރާތަކާއި ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަ
ފެންަވރު ބެލުމުގެ ޭބނުމަްށ މަސައްކަތު ގެންނެވެ. ކޮށް މަޝްވަރާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ވަނަ 20ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަުމްނ ޖެނުއަރީ ެޖނުއަރީ 31އިްނ  ފެބްރުއަރީ 1މަސައްކަތު އަހަރު ކަމުގައި ބަަލނީ 
މަސައްކަތުގެ ނެއެވެ. ވާ  ޑައަޅައި ނިންމަންނމަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަދުވަހާއި ދެމެދު  ވަނަ 10ފެބްރުއަރީ ދުވަހާއި 

ނޑައެޅުމުގައި  ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކުރާ ފަރާތާިއ، ޓާގެޓް ކަ
ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  އްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.ތިރީގައި އެވާ ކަންތަޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 
ނޑައަޅާނޭ ފޯމު  ގައި ވާނެއެވެ. 1ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް ގެ ކަ
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ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ  14.
 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފަރާތުން

 ގެނައުން.ނަމަ އެބަަދލު ން ޖެހޭވަޒީފާ ބަޔާަނށް ބަދަުލ ގެންނަ ،މަސައްކަތް ބަލައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެހ. 

ނޑުތައް )ސްޓޭންޑަޑް(،  އެ ކައުންސިލްގެ ށ. ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަ
މަޝްވަރާކޮށް، އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަށް  އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާއި 
ނޑައެޅުން.  ބިނާކޮށް ކަ

ނޑައެޅުމުގައިމަސައްކަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ. ނ ކުރުމާއި  މަޝްވަރާ އި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާ ތުގެ ޓާގެޓް ކަ
 އެހީތެރިވެދިނުން.

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުން. ރ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކަކީ ޓާގެޓްތަކުގެ އަސާސީ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ ޓާގެޓެއްކަން ކަށަވަރު ޅ.   ކުރުންކަ

ނޑައަޅައި މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  ގެޒިންމާދާރު ވެރިޔާ. ކ  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  "ސުޕަވައިޒަރ"ފޯމުަތކުގައި ކަ
 ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުން.

 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 24.

ރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާދާރު ވެހ. ވަޒީފާ ބަޔާނާއި މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނަމަ އެކަން 
 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. ފަރާތުގެފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހަްއޓާ 

 ފަރާތާޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ ށ. 
ނޑައެ ،މަޝްވަރާކޮށް ނޑި ކަ ނޑުދަ  ޅުން.މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަ

ބަލަހައްޓާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް  34.
 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިން ސެކްޝަންއިދާރާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ 

ނޑައެޅުނުކަން ޔަގީންކުރުން. ޓާގެޓް ޒިންމާދާރު ވެރިންގެހުރިހާ ހ.   ކަ

ނޑައެޅުނުށ.  ނމުވައްޒަފުންނާއި  ޓާގެޓް ކަ ބަލަިއ ލޫމާތާއި ސަބަބު އުޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޓާގެޓް ކަ
 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިލްކުރުން.

ނޑަނޭޅޭ ޒިންމާާދރު ވެރިންގެ މައުލޫމާތު އެ މަސައްކަތް ސްޕަރވައިޒު ކުރުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި  ނ. ޓާގެޓް ކަ
 ގެ މަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ވެރިޔާގެ ލަފާ
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  :ރިޕޯޓްކުުރންމަަސއްކަތް ގޮތް ބެލުމާއި  މަސައްކަތް ކުރެވެުމންދާ .5

އާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކުރުމަކީ  ސައްކަތްމަޓްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގުޅިގެން އަހަރު ތެރޭގައި ޑައެޅިފައިވާ ޓާގެކަނ
ރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ހަވާުލވެ ހުރި ފަރާތުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަ

 ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
ކުން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އަދި އެ ފަރާތްތަފަރާތްތަކުންެނވެ.  އެވާ ތިރީގައި މަސައްކަތް ބަލައި ވަޒަންކުރާނީ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސަްއކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެްއޓުމަްށ ހަވާލުވެ ހ. 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ / އަތޮޅު  ހުރި ފަރާތް )ރަށު ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް ނަމަ

 ޒިންމާދާރު ވެރިއެއް ނަމަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(

 އަމިއްލައަށް )ސެލްފް(ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ށ. 

 )ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް( ރަށު / އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތްނ. 

 ގެ ވެރިން )ސަބޮޑިނޭޓްސް(ސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަން / ޔުނިޓްތަކުކައުންރ. 

 ބ. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތްަތއް )ކަސްޓަމަރސް(

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން 5.1
 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ބަލަމުން ގެންދިއުން.މަސައްކަތް ގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާތެރޭގައި މަސައްކަތު އަހަރުގެ ހ. 

ލްކުރުމަްށ ސި ރެެޓޖިކް ޕްލޭން ރާވައި ނަތީޖާ ހާޓްގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ސްއެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާށ. 
އްސާކޮށްފައިވާ މިންވަުރ ހިމުވައްޒަފުންނާ  ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އެ އިދާރާގެމަސައްކަތްތައް ރާވައި 

 .ނެގަތުންދެ

 ނ. ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި އެކަށައެޅުމާއި ހިންގުމުގައި ލަފާދޭ މިންވަރު ދެެނގަތުން.

ލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ދިމާވާ އުމަ އި،ބަލަ ކުރާގޮތް މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު ވެރިންޞިލްކުރުމަށް ހާޓާގެޓް . ރ
 .ދިނުން އްލުކޮށްދީ އެހީތެރިވެހަދަތިތައް 

ުދ އިވާގަވާ މިންވަރާއި ޢުތަބަ ޒިންމާާދރު ވެރިޔާދަށް އިވާގަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި ބ. 
 ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.
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ރަނގަޅަްށ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅު ކުރަންވީ  ،ކުރާގޮތް ބަލައި މަސައްކަތް ންޒިންމާދާރު ވެރި. ޅ
 .ންއްާޞކުރުހިލޫމާތު އުކަންތައްތަކުގެ މަ

ނޫްނ  ރަނގަޅުކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި  / ކިބައިން ެފންނަ ގެޒިންމާދާރު ވެރިންތެރޭގައި  . އަހަރުކ
 ބެލެހެއްޓުން.ރެކޯޑް ކަންތައްތަކުގެ )ކްރިޓިކަލް އިްނސިޑެންޓްސް( 

 ދާއިސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާދިވެހި ބަަލއި  ފަރާުތން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ންގެޒިންމާދާރު ވެރި. އ
 އަޅަމުން ގެންދިއުން. ވަގުތުގައި ފިޔަވަޅު އެއްގޮތަށް

ފާއިތުިވ ، ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން 10 އެ އަހަރެއްގެ، ބަލައި ގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތުޔާޒިންމާދާރު ވެރި. ވ
 ގައި ވާނެއެވެ. 2މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް  ން.ފުރިހަމަކުރުފޯމް  އަހަރުގެ

 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްފް( )ސެލް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 5.2

ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްކޮށް ޓާގެޓް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.  ހ. ކަ

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮްށ ށ. ދިމާވާ ދަތިތައް 
އްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ހައަދި އެކަންތައް  މާއެކުކުރު ފަރާތަކާ ހިއްސާބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

 .ކުރުން

ނ. މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ބަލައި، އެަފދަ ކަންކަން 
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ަމސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ެބލެެހއްޓުމުެގ 

 ހިއްސާކުރުން. ތަކާ ފަރާމަސައްކަތްކުރާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްތަކާއި ޕްލޭންތައް  ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާއާއި ރ. މަސައްކަތު އަހަރަށް ކަ
ސަބޮޑިނޭޓްސް އިްނނާއެކު  )ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަަތ ހިންގުމާއި ހާވަލުވެ ހުރި ފަރާތެއް(

 ހިއްސާކުރުން.

ފާއިތުިވ ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން  10 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަލައި މަސައްކަތަށްއަމިއްލަ ގެ ބ. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އަހަރުގެ 

ގައި  3މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް  ވުން.ފޮނުމަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހަްއޓާ އިދާރާއަށް 
 ވާނެއެވެ.

އުންސިލްގެ އިސްވެރިޔާ )ރަށު / އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ކަ 5.3
 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރި ފަރާތެއް( 
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ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ގައި ބަލާނީ އެ ކަމުސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް  މަސައްކަތު ފެންވަރު
އަދި  ވާނެއެވެ. އެފަރާތަކުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންހަވަލުވެ ހުރި އިސް ފަރާތެވެ. ކައުންސިލް ހިންގެވުމާއި 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި  މިކަންތައްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ިޒންމާދާރު ވެރިޔާ އެ ފަރާތަކާއެކު ހިއްސާ ކުރައްވައި، ކަ
 ނެ މަގު ފަހިކުރަން ވާނެއެވެ.ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ

ގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އަދި އެކްޝަންޕްލޭން އެކުލަވާލައި ކައުންސިލްހ. 
ނޑިތައް ހާސިލުކުރޭތޯ ބެލުން. ނޑުދަ  ލަ

ޮގްތ ތައްތައް ކުރުމަްށ ރާވައިފައިވާށ. އިންސާނީ ވަޞީަލތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކޮށް، ދާއިރާގެ ކަން
 ން. ދެނެގަތު

ކަން ލިޭބ ެއހީތެރި  ޔާސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި އެކަށައެޅުމާިއ ހިންގުމުގައި ލަފަނ. 
 މިންވަރު ދެނެގަތުން. ންވަރާއި ޖަވާބުދާރީވާމި

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ރ. އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމާއި އައުގޮތްތައް ހޯަދއި ޚިދުމަތް ރަނގަޅު
 ވަރު ދެނެގަތުން.މިން ކުރާ

ގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަްށ ޒިންމާދާރު ެވރިޔާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ. ބ
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން އެފޯމު ފުރިހަަމކުރުން.  ކޮމިޝަނުން ކަ

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ރުއަރީގެ ކުރިން ފެބް 10 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިޒިންމާދާރު ވެރިޔާ. ޅ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް 
 ގައި ވާނެއެވެ. 4މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެްއ ޖަދުވަލް  ވުން.ފޮނުކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަްށ 

ކުރަންޖެހޭ )ސަބޮޑިނޭޓްސް( ތަކުގެ ވެރިން ޔުނިޓް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަން /  5.4
  :ކަންތައްތައް 

ވެރިންނެވެ.  އެ އިދާރާގެ ސެކްޝަން / ޔުނިޓްތަކުގެއަށް ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާލެއްގެ ގޮތުން ސޫއު
ބަލާނީ  މުގައިތަކުގެ ވެރިން ނުވަތަ ސަބޮޑިނޭޓްސް ކަސެކްޝަން / ޔުނިޓްންވަރުބެލުމުގެ ޭބނުމަށް ފެ މަސައްކަތު

ބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްއަށް ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ، އެ ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ސަބޮޑިނޭޓުންގެ ލިސްޓެއް  

ފޮނުވަން ާވނެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ސަބޮޑިނޭޓްސް ކުރަންޖެހޭ ލުވެހުރި ފަރާތަކަށް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި ހަވާ 
 މަސައްކަތެވެ.

 ދީފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން. ހ. ދާއިރާގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އޮޅުން ފިލުވައި



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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އް ކުރުމަށް ރާވަިއފައިވާ ގޮތް ކޮށް، ދާއިރާެގ ކަންތައްތަގީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްސީށ. އިންސާނީ ވަ
 ދެނެގަތުން. 

ދު އިވާގަވާ މިންވަރާއި ތަބަޢަ ޒިންމާާދރު ވެރިޔާދަށް އިވާގަސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި ދިވެހި ނ. 
 ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން. 

ވަޒަންކުރުމަްށ  ގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުޒިންާމދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާރ. 
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން އެފޯމު ފުރިހަަމކުރުން.  ކޮމިޝަނުން ކަ

ފާއިތުިވ އަހަރުެގ  ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން 10 އެއަހަރެއްގެ ގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިޒިންމާދާރު ވެރިޔާބ. 
ވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ މަސައްކަތު ފެން އެ، ށްފޯމް ފުރިހަމަކޮފެންވަރު ބަލާ 

ގައި  5މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް  ވުން.ފޮނުކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާުލވެހުރި ފަރާތަކަށް 
 ވާނެއެވެ.

 :ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމަރުން ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކޮބައިކަމާއި  4.5

ނޑައެޅޭ އިދާރާއަކަށް  ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމަރުން ފެންވަރު މަސައްކަތު ކަމުގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ ކަ
ލިބޭނީ  ޕޮއިންޓްމި ބަޔަށް  ހުން )އެކްސްޓަރނަްލ ކަސްޓަމަރސް( އެވެ.ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭރުން އަންނަ މީ ޚިދުމަތް

ގޮތް ބެލުަމށްޓަކައި އެއިދާރާއަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތާމެދު ކަސްޓަމަރުން ދެކޭގޮްތ ބަލައިގެންނެވެ. ކަސްޓަމަރުން ެދކޭ
 ލާ ފޯމު ދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުތަކުގައި ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް ލިބޭޮގތަށް ޚިދުމަތާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޚިކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ 

ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ުފރިހަމަކުރާ ފޯމު ބަހައްޓަން ޖެޭހނެއެވެ. 
ފޮނުވުމަކީ ކައުންޓަރުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާުލވެހުރި ފަރާތަކަށް ކޯޑިނޭޓް

ކަމާއެކު ތިރީގައިވާ ޚިދުމަތް  ފަރާްތތަކުން އިޚްލާސްތެރި ހޯދަން އަްނނަވެރިއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ޚިދުމަތް 
 ގައި ވާނެއެވެ. 6މި ފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް  ވާނެއެވެ. ރަންހާމަކުމި ފޯމުގަިއ ލިބޭގޮތާމެދު ދެކޭގޮތް 

 ހ. ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މެދު ހިްތހަމަޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

 ލާޤީ ފެންވަރު ދެނެގަތުން.ޚުމަލާތު ކުރުމުގެ ފެންވަރާއި އައާށ. މުވައްޒަފުންގެ މު

  ރީގެ ނިޔަލަށެވެ.އަޖެނު 31ފެްބރުއަރީ އިން  1ނީ ފަާރތްތަކުން ދެކޭގޮތް ަބލާ ނ. ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ

 :މަސައްކަތުގެ ެފންަވރުބެޭލ މުއްދަތު ދެަބއިވުުމން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ޮގތް ބެލުން .6

ދުވަހުެގ  ވަނަ 10ސްޓް މަހުެގ ހުެގ ނިޔަަލށް ކަމުގައިވާތީ، އޮގަމަ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަުތ ދެބައިވާނީ ޖުލައި
ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް އާއި މާދާރު ވެރިޔާ ޒިން ކުރިން



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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 ބައްަދލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތާމެދު މަޝްވަރާކޮްށ ތިރީގައިވާ ކަންތައްބެލެހެއްޓުމާއި ހަާވލުވެހުރި ފަާރތުން 
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޒިންމާދާރު ލްކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ސިހާ ޓްތަކާއި ަނތީޖާކުރެވިފައިވާ ޓާގެވާލުހަ  އާއިޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހ. 
ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮްށ އާއި ވެރިޔާ 

 މަޝްވަރާކުރުން. ފަރާތާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެހުރި 

 ލުން.ބެ ށ. ޓާގެޓަށް މަސައްކަތް ނުކުރެޭވނަމަ އެއީ ކީއްވެތޯ

ންެޖހޭ ނަމަ، ެއ މަސައްކަތަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް އުނި އިތުރު ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނަ އި އެމަސައްކަތަށް ބަލަނ. 
 ބަދަލެއް ގެނައުން.

ނޑައެޅުން"”ބަލައި  ކަތްމަސައްއަހަރު ދެބައިވުމުން ރ.  ިމ  ޒިންމާދާރު ވެރިްނގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް ކަ
  ރުން.ފުިރހަމަކުޖެޭހ ބަދަލުތައް އަލުން ގެނެސް ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ގެންަނން

 :ކޮށްދިުނން މަސައްކަތުގެ ެފންަވރު ެބލުމަށް ހަނދާން .7

ދުވަހުގެ  ވަނަ 10 މަހުގެ  ޖެނުއަރީކޮންމެ އަހަރެއްގެ ދަްނނަވައި  ަމށްންވަރު ބެލުމަށް ަހނދާންކޮށް ދިނުމަސައްކަތު ފެ
ރު ބެލުމުެގ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ެބލެހެްއޓުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަ ،ކުރިން

ނޑައަޅާފައިއިދާރާއަކުން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ  ފަރާްތތަކަށް އެންގުްނ އަދި  ވާ ހުރިހާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމަްށ ކަ
 ބޭނުންވާ ފޯމުތައް ޮފނުވުން.

 :ދިުނން ޕޮއިްނޓްމަސައްކަތުގެ ެފންަވރު ަބލައި  .8

ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވާތީ، މަހު ޖެނުއަރީއެ އަހަރެއްގެ މުއްދަތު ހަމަަވނީ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާއިތުވި އަހަރުގެ ފާ
ވާނެއެވެ.  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަިއ ނިންމަންދުވަހާ ދެެމދު  ވަނަ 10ދުވަހާއި ެފބްރުއަރީ  ވަނަ 20ޖެނުއަރީ 

 ވާނެއެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައް ކުރަން

( ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިސް ފަރާތް)އިސްވެރިޔާ  ކައުންސިލްގެހ. 
މިފޯމު ފުރުމުގައި ކޮންމެހެްނ  ދިނުން.ޕޮއިންޓް ވަރު ބަލައި ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ދެފަރާތުން ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާުކރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބެުލމަށްޓަކައި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު. ށ
 ިދނުން. ޕޮއިންޓްބާއްވައި  ބައްަދލުވުންކު އެފަރާތާކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި ަހވާލުވެފައިވާ 

 .ަފރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް ލިބުމުްނނެވެ މިބައްދަލުވުން ބާއްާވނީ އެހެން



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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  ިފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން. ދެފަރާތުންެވސް ދެކޭގޮތާއި ޚިޔާލުލުވުމުގައި ބައްދަމ 

 ްދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ހައްުލ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުނ. 

  ިމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުން ގައިތެރޭ އަހަރުފާއިތުވ. 

 ަނެ ފޯމުގައި ފާހަގަ ކުރުންމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ެދނެގ. 

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަުރ  :މް ފުރުންފުރާ ފޯ )ަސބޮޑިނޭޓްސް( ނ. ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން
އަްށ ފޮނުވާ ފޯމު ސަބޮޑިނޭްޓސް ންަފރާތުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮްށ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ 

ކުރުމެއްނެތި ފުިރހަމަކޮށް ސިއްރު ލިއުމެއްގެ ގޮތުގައި،  ްތތަކާ މަޝްވަރާފަރާ ހެންލިބުމުން އެފޯމުތައް އެ 
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަަސއްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓމާއި 

 . ވާނެއެވެ. މިފޯމުގެ ނަކަލު ަހއްދައި ރައްކާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުަރންހަވާލުވެފައިވާ 

ކަސްޓަމަރުން ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ފުރާފައިވާ ފޯމުތައް ފެބްރުއަީރ : ރ. ކަސްޓަމަރުން ފުރާ ފޯމްތައް ހޯދުން
ޒިންާމދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭްޓކޮްށ ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން  10

 ހޯދަންވާނެއެވެ.ތުން ފަރާ ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ 

ބ. ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު، ހުރިހާ ފަރާތަކުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް، 
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ޯކޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި ހަވާލުެވ ހުރި 

ޓަކަށް ނަގައި )ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމުން، އެ ފޯމުތަުކގައިވާ ޕޮއިންޓްތައް އެއް ޝީ
ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް  15އެ ައހަރެއްގެ ފެބުރުއަރީ ނަމޫނާ އަކާ އެއްގޮތަްށ( 

 ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަަނށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

 :ފިޔަވަޅުަތްއ އެޅުން މަސައްކަތު ފެްނވަރު ބެުލމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ ަމއްޗަށް ބަލައި .9

ޒިންމާދާރު މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ަނތީޖާތައް ަބލައި މަސައްކަތުގަޔާއި، މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަޔާއި، 
ނޑައަޅައި،  ނަން ޖެޭހ ކަންކަން ހުރި ނަމަ އެން އުލުގައި ބަދަލު ގެހަކިބައިގައި އަދި މާ ވެރިޔާގެ ކަްނތަްއތައް ކަ

މަހުގެ ކުރިން  އަރީފެބްރުއެ އަހަރެއްގެ އަޅައި  އެކަންކަމާމެދު ފިަޔވަޅު ލަފާގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
 ވާނެއެވެ.   ނިންމަން

  :ކުރުންމަސައްކަތުގެ ެފންަވރު ެބލުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓު ަތއްާޔރު .10

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު މަސައްކަތާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ނިމުމުން އެ
ވަނަ ދުވަހުގެ  15ޗް ރމާއެއަހަރެއްގެ  ،ންފަރާތުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ 

 ލު ހިމެނިފައި ހުްނނަން ވާނެއެވެ. ސީމި ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފް ވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކުރަން ކުރިން



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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 .ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް ގެލުމުހ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ

 .މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ާފހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ގެޒިންމާދާރު ވެރިޔާށ. 

 .މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތައް ގެޒިންމާދާރު ވެރިޔާނ. 

 .ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ރޮނގުތައްށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަރ. 

ތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ ކޯޑިނޭޓްކޮށް ެބލެހެއްޓުމާއި ހަާވލުވެފައިާވ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަބ. 
 .ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްން އިސްލާހު ފަރާތު

 .ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުލާސްގައި އި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާޅ. 
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 ޒިންމާދާުރ ވެިރންގެ / އަތޮޅު ކަުއންިސލްގެ އިާދާރގެ  ރަށު

ނޑައެޅުން   މަސައްކަތުގެ ާޓގެޓް ކަ
  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމާއި އަތޮޅާއި ރަށް:

 

 ( ުކުރަންޖެނުައރީ ----ފެބްުރއަރީން  ----ހިނަގމުންދާ މަަސއްކަތު އަަހރ ) ެވެ.ާރވާފަިއވާ ކަންަތއްތަްއ، އިސްަކންދޭ ތަުރތީބުން ލިޔާށ 

 .ެނަޑއެޅިަފިއވާ ޮގިޅތަކަށްވުރެ ކަންަތއްަތއް އިުތރުވާަނމަ ޮގޅި އިތުރުުކރުން ެއެދމެވ  ނޯޓު: ދާިއރާތަކަށް ކަ

 

 ދާއިރާ 
 

 ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް 
ރާވައިވާ ގޮތް /  ކުރަން

 ފެންވަރު 
 ވަގުތު 

ބޭނުންވާ  ލް ކުރަންސިހާ
 ނަތީޖާ

ދާއިރާގެ 
ސިޔާސަތުތަކަށް 
 ބަލައި، ހިންގަން 

ރާވާފައިވާ 
 މަޝްރޫޢުތައް 

1     

2     

3     

4     

5     

     

އިދާރީ ހިންގުން 
ހަރުދަނާކޮށް 
 ތަރައްޤީކުރުން 

1     

2     

3     

4     

5     

     

އިންސާނީ 
ވަޞީލަތްތައް 

ހޯދުމާއި 
ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުން 

 ކުރުން 

1     

2     

3     

4     

5     

     

ދާއިރާއިން 
ފޯރުކޮށްދޭ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 
މަތިކޮށް 

 ރަގަޅުކުރުން 

1     

2     

3     

4     

5     

     

1ޖަދުވަލް   
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 ދާއިރާ 
 

 ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް 
ރާވައިވާ ގޮތް /  ކުރަން

 ފެންވަރު 
 ވަގުތު 

ބޭނުންވާ  ލް ކުރަންސިހާ
 ނަތީޖާ

ރވިސްގެ ސަ ސިވިލް 
ދު އި ވާގަޤާނޫނާއި 

 ތަންފީޒުކުރުން 

1     

2     

3     

4     

5     

      
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގެވުމާއި
 ހަވާލުވެހުރި އިސްފަރާތް 

ޒިންމާދާރުގެ ވެރިޔާގެ މަސައްކަތް  
 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކޯށްފައިވާ ފަރާތް 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ  

 ނަން: ނަން: ނަން:

 ސޮއި: ސޮއި: ސޮއި:

 މަގާމު: މަގާމު: މަގާމު:

 ތާރީޚު: ތާރީޚު: ތާރީޚު:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   

ސަފްހާ |  13 |  

 

` 
 

 ޝަން ކޮމި  ސިވިލް ސަރވިސް 
 މާލެ 

 

 
 
 

 ލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ 
( 2012 ) 

 
 ޒިންމާދާރު ެވރިޔާެގ މަސައްކަތުގެ ެފްނވަރު ބެުލމުގެ މަސައްކަތް 

 ފުރާ ފޯމް  ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަަލހަްއޓާ ފަރާތުން
 

 
 ލޫމާތު އުމަ ޒިންމާދާުރ ވެރިޔާގެ: 1ސެކްޝަން 

 

      :ންބަރުރ.ކ. ނަ      ނަން: 

      :ދާއިމީ އެޑްރެސް      : ސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެވޭ މުއްދަތުމަ

        ކައުންސިލްގެ އިދާރާ:

      : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު 

      މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު:

      ާފސް: ތަޢުލީމީ ތަްއ ނުވަތަ އެންމެ މަތީތަމްރީނު ގުޅުންހުރިލިބިފައިވާ 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ޖަދުވަލް   
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 2: ސެކްޝަން
 

 ކައުންސިލްގެ ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  .1

 
އްވުރު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަސައްވުރު )ވިޝަން( އެކުލަވާލެވިފައިވޭޯތ؟ އަދި އެ ތަޞަ 1.1

 މަގުފަހިކުރަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްޯތ؟
............................................................................................................................................... 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މިންވަރަކަށްމެދު ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިޝަން އެކުލަވާލެވިފައިވޭތޯ؟ އަދި މިަޝން ހާސިލުކުރުމަށް ކިހާ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް  1.2

 ކުރެވިފައިވޭތޯ؟
................................................................................................................................................. 

  
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަނުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވޭތޯ؟ އެ ޕްލޭން 1.3 ގައި ކަ

 ތަޞައްވުރު ހާޞިލު ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ؟
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުން

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހާޞިލު  1.4 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައިވޭތޯ؟ އަދި ޕްލޭންގައި ކަ

 ކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްޯތ؟
................................................................................................................................................. 
 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕެލޭން އަދި އެކްޝަންގެ ޕްލޭންގެ ކަންތަްއ ކުރިއަށް ކައުން 1.5

 ގެންދަން ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭޯތ؟ 
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ދާއިރާގައި އޮތްހާލަތު އެނގޭ މިންވަރު  .2

 
 ންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިދެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ވިޝަން، މިޝަްނ، ސްޓްރެޓްޖިކް ޕްލޭން ކައު 2.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މުވައްޒަފުންނަށް މިކަން އަންގައިދޭން ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2.2
 ގުޅިގެން ކުރެވިފައިފާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރު.

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އް ހިންގުމަށް، ަގއިޑްލައިން/ޕްރޮސީޖާތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކިހާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްތަ 2.3
 މިންވަރަކަށްތޯ؟
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................................................................................................................................................. 
 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ސައްކަތްކަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މަ 3.5
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 އައު ގޮތްތައް ހޯދުން  .5

ކުގެ ފެންވަުރ މަތިކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުން ނަތީާޖ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަ 5.1
 ހާސިލުކުރެވިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟
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 ދު އިސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާ .6

 

ގެ ޒިންމާތަކާއި ދުގައި ބަާޔން ކޮށްފައިވާ، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަނޫނާއި ގަވާ 6.1
  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މިންވަރަކަށްމެދު ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ރުވުާމއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޟިޓެލެކޮންފެރެންސްތަކާއި ކޮމިަޝނުން އިންތިޒާމްކުރާ އެހެނިެހްނ ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާ 6.2
 މިންވަރު؟

................................................................................................................................................. 
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ފުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމު އުފެއްދުމާއި. މުވައްޒަ 6.3
ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިާތ މިންވަރާއި ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް 

 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ހުރިމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.

................................................................................................................................................. 
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އިދާއި، އޭގެ ަދށުން ާލޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޤާޫނނާއި ގަވާ 6.4
 ކަންތައްތައް އަންގައިދެވިފައިވާ ިމންވަރު.

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކު
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެހެިނހެން ފަރާްތތަކުްނ ޝަކުވާއާއި މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނަށާއި ވަޒީފާއާއި  6.5
 ބެހޭ ޓްރައިބިަނލަށް ހުށަހަޅާ މިްނވަރު. 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  3:  ސެކްޝަން
  ތަމްރީންބޭނުންވާ 

 

 ސަބަބު  ތަމްރީން
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4: ސެކްޝަން   
 ޚިޔާލު ގެޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮްށ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި 

 
ފަރާތުން ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު މަސައްކަތާމެދު ހ. 

 ދެކޭގޮތް؛
      

 މަސައްކަތާމެދު ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ދެކޭގޮތް؛ށ. 
      

 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ 

 ފަރާތުން ހަްއޓާ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ބަލަ

 : ނަން

 ސޮއީ :

      ތާރީޚް: 

 : ނަން

 ސޮއި :

      ތާރީޚް: 
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` 
 

 ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް 
 މާލެ 

 

 
 
 

 ބެލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ 
 (2112 ) 

 
 

 ޒިންމާދާރު ެވރިން އަމިްއލައަށް ފުރާ ފޯމް 
 އެސެސްަމންޓް( )ސެލްފް

 
 
 
 
 

 
 

 ލޫމާތު މަޢު  ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ : 1 ސެކްޝަން 
 

      :ރ.ކ. ނަންބަރު      ނަން: 

      :ދާއިމީ އެޑްރެސް      : ދާއިރާ

      މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު:

      ާފސް: ތަޢުލީމީ ތަްއ ނުވަތަ އެންމެ މަތީތަމްރީނު ގުޅުންހުރިއިވާ ލިބިފަ
 
 
 
 
 
 
 

ރާއެއްގެ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައި، މަސައްކަތު އަހަރުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު މިންވަރާއި މިފޯމު ފުރާނީ، އެދާއި 
މި ފޯމު  ޒިންމާދާރު ވެރިން އަމިއްލައަށެވެ. މާރކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެންފެންވަރު އަދި ވަގުތުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

އްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ. ކޮންމެ ނަންބަރެއްގައިވެސް އިތުރު ތަފްސީލް ދިނުމަށް ބޭނުންނަމަ ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަނެ
 އެބައެއްގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ.

 

 

3ޖަދުވަލް   
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 މަސައްކަތު އަހަރުގައި ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ އަދި ދިމާވި ދަތި :  2 ސެކްޝަން 
 

 މަސައްކަތު އަހަރުގައި ހާޞިލު ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟ 2.1

1.  .................................................................................................................................................... 

2.  .................................................................................................................................................... 

3.  .................................................................................................................................................... 

4.  .................................................................................................................................................... 

5.  .................................................................................................................................................... 

 ލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ާފހަގަކުރެވޭ އުކުޅު ތަކަކީ ކޮބާ؟މަސައްކަތު އަހަރުގައި ނަތީޖާ ހާޞި 2.2

1.  ............................................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................................. 

3.  ............................................................................................................................................. 

4.  ............................................................................................................................................. 

5.  ............................................................................................................................................. 

 

ނޑި ހާޞިލު ކުރުމުގައި ދިމާވި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބާ؟ 2.3  މަސައްކަތު އަހަރުގައި ލަނޑުދަ

1.  ............................................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................................. 

3.  ............................................................................................................................................. 

4.  ............................................................................................................................................. 

5.  ............................................................................................................................................. 

 

 މަސައްކަތު އަހަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟ 2.4

1.  ............................................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................................. 

3.  ............................................................................................................................................. 

4.  ............................................................................................................................................. 

5.  ............................................................................................................................................. 

 

 އޮފީހުގެ މާޙައުލުގައި އެންމެން ގުޅިގެން ނަތީޖާ ހާޞިލުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބާ؟ 2.5

1.  ............................................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................................. 

3.  ............................................................................................................................................. 

4.  ............................................................................................................................................. 

5.  ............................................................................................................................................. 

 

ނު ކަންތައްތަކަކީ އެކަމެއް އިސްލާހު ނުކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް ފާަހގަ ކުރެވު 2.6
 ކޮބާ؟

1.  ............................................................................................................................................. 

2.  ............................................................................................................................................. 
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3.  ............................................................................................................................................. 

4.  ............................................................................................................................................. 

5.  ............................................................................................................................................. 

 
 : އިސްނެގުން  3ސެކްޝަން 

 މިސްރާބު އެނގޭ މިންވަރު  ކުރިއަށް ދާންވީ 1.3

ނޑިތައް އެނގޭނެގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ގެ އިދާރާ ކައުންސިލް 1.3.3 ނޑުދަ ގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޝަންއަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލަ
 އިދާރާގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޝަންއެއްތޯ؟

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

ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ  
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ގިންތިތަކުގެ އެންމެން ގުޅިގެން އެކުވެރި  ތިއާއިގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަންކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދަށުގައިވާ އިދާރާތަކު  1.3.3
 މުންދާ މިންވަރާއި، ލިބިހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓެ

 އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ؟

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

 ރަކަށް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަ މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ނިންމަވާ ކަންތައްތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފާހިވާނެ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  1.3.1
ނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްވާނެ ފަދަ ނިންމުންތަކެއްތޯ؟  ލަ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައް 1.3.3
ގޮތަށް އެކަންތައްތަކަށް ހެޔޮބަދަލު ގެންނަން އެނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ދެމެހެއްޓެނީ ކިހާ 

 މިންވަރަކަށްތޯ؟ 

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

 

 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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 ން މުވައްޒަފުންނަށް ނަމޫނާ އަކަށްވުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެހެ 1.3

 

ނޑު ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  1.3.3 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ޘަޤާފަތާއި، އަޚުލާޤީ މިންގަ
ނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށްތޯ؟  ލަ

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

 
 

ޚްތިރާމް ކުރާ، މުވައްޒަފުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އޮތް، ހިންގުންތެރި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތު މާޙަޢުލަކީ އި 1.3.3
 މާހަޢުލެއްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ ޔަޤީންކަން. 1.3.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ން ހިފަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ ބޭނު 1.3.3

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

 މިންވަރަކަށް  ވަރަށް ކުޑަ މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ، ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކޮށްދީ،  1.3.3
 ވަރަކަށްތޯ؟އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުން ނެރެވޭ ހެޔޮނަތީޖާތައް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހާ މިން 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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 މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން   1.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ލިބިތިބި، އެ ތަމްރީނުތަކާއި  1.1.3
ނޑިތައް ހާޞިލްކު ނޑުދަ ރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުނަރުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިފާ، އޮފީހުގެ ލަ

 މުވައްޒަފުންތޯ؟

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

 ރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވަ މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގުތައް ހޯދައިދީ، ކެރިއަރ ބޭސްޑް އުޞޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  1.1.3
ތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެދީ، މުވައްޒަފުން ކުރިއެރުވުމަށް ޤަވާޢިދު ތަންދޭ އެންމެ މަ

 މިންވަރު. 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  ށްމެދުމިންވަރަކަ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ ހުރި ހުނަރުތައް ދެނެގަތުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް  1.1.1
 މިންވަރަކަށްތޯ؟ދެނެގަތުމާއި، އެ ތަމްރީނުތަކާއި ހުނަރުތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެވެނީ ކިހާ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދީ، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  1.1.3 
 ހަމަހަމަކަން ޤާޢިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި، ހުނަރުތަކާއި، ވަސީލަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލަ 1.1.3 ނޑުދަ
 ދެނެގަތުމަށް އެއްވެސް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟
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 : ސްޓްރެޓެޖީ  4 ސެކްޝަން 
 ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އޮތުމާއި އޭގެ ނަތީޖާއަށް ސަމާލުކަން ދިނުން  3.3

ނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ، އަދި ކުރިމަތި ވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށް  ސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުން 4.1.1 ނޑުދަ މަޤުޞަދުތަކާއި، ބޭނުންވާ ލަ
ކުރިމަތި ލެވޭނެފަދަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެބައޮތްތޯ؟ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއްވާނަމަ، ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

 ގޮތަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު.  ގެނެސް ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރެވޭ 

........................................................................................................................................................... 
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ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ޤައުމުގެ މަސްލަހަތާއި، ރައްޔިތުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 4.1.2
 މަންފާއާއި ފައިދާ ނެރެވެނި ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ؟ކުރުމަށް އަމާޒުކުރެވި، އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދެވިގެން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ، 
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. އެކަށައެޅިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނެވެމުންދާނެ 4.1.3
 ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ؟

........................................................................................................................................................... 
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ސިލް މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެކަށައެޅިފައިވާ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ކައުން 4.1.4
ނޑިތައް ހާޞިލް ކުރެވޭނެ ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ؟  އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން، ބޭނުންވާ ލަނޑުދަ
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 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 
 
 
 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   

ސަފްހާ |  27 |  

 

 ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމުން  3.3
 

ގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޭގައި ހިމެނޭގޮތުން، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ . ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 3.3.3
ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަށް އެކަށައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއްތޯ؟
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ލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ، ތަފާސް ހިސާބާއި، ހެއްކާއި، ތެދު ކައުންސި 3.3.3
 މަޢުލޫމާތާއި، ހަޤީޤަތަށް ބުރަވެ، ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށްތޯ؟
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ނެވި، އެކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަ 3.3.1
 ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ކުރެވެނީ އެދެވޭ ގޮތެއްގައިތޯ؟
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އޮފީހުގެ މަސައްކަތުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ އާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެވި، އެއާއެކު ސްޓްރެޓްޖީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  3.3.3
 ގެނެވޭތޯ؟

........................................................................................................................................................... 
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 އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރުކުރުން  3.1
. އެކަށައެޅިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނަކީ ސަރުކާރާއި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން 4.3.1

ދަތިތައް ހައްލުކުމަށް އެހީތެރިވެދޭ  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެހީތެރިވާނެ، މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ
 ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ؟
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ސްޓްރެޓްޖީ އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މެންބަރުން އަދި ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ  4.3.2
 ލަފާޔާއި އިރުޝާދު ހޯދީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟
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ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ކުރެވޭ ކައުންސިލްގައި އެކަށައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން  ޒިންމާދާރު  4.3.3
 ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ސްޓްރެޓްޖީއެއްތޯ؟
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ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މެންބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ރައްޔިތުންނާއި،  4.3.4
 ސްޓްރެޓެޖީގެ ފުރިހަމަ އަމިއްލަވަންތަކަން ލިބިދެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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 : ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ރާވާފައިވާގޮތް  5 ސެކްޝަން 

 
 ބިނާކުރުވަނިވި އައު ގޮތްތަކާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން  3.3

 
ނޑިތައް ހާޞިލްކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި ބޭނުންވާ ލަ 5.1.1 ނޑުދަ

ނޑެއް ޤާއިމް އެކަށައަޅައި ހިންގުމުގަ ށް ބޭނުންވާ ޤާބިލް މުވައްޒަފުންނާއި، ވަޞީލަތްތަކާއި، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އޮނިގަ
 ކުރެވިފައިވޭތޯ؟
........................................................................................................................................................... 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެއިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ އެހެން މުވައްޒަފުން އިތުބާރުކުރާ،  ލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސި 5.1.2

ނިންމުމަށް ބިނާކުރުވަނިވި ޚިޔާލުތައްދީ، ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި ހިތްވަރުދީ، 
 އްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްތޯ؟ގެ ކުރިމަގަށް މަސަކައުންސިލް 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
އިދާރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އައުގޮތްތައް ހޯދުން ބިނާވެފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިމަގަށް ރޭވުމާއި  ކައުންސިލްގެ  5.1.3

 ދަ ގޮތަކަށްތޯ؟ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ސްޓްރެޓްޖީތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފަ
........................................................................................................................................................... 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަމުން ދިއުމާއި، ހާޞިލް ކުރެވޭ ނަތީޖާގެ މައްޗައް ބަލައި ކުރިމަގަށް ފައިދާހުރި  5.1.4
 ގޮތްގޮތަށް ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނެ އައުގޮތްތައް ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވޭތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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 ސިލް އިދާރާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ކައުން 3.3

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަނީ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދެވިގެން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައިވާ  3.3.3
ށް ބަދަލުގެނެވި އެބަދަލާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންތޯ؟ އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކަ

 ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކު
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަނީ އެކަށައެޅިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސްޓްރެޓެޖިކް  3.3.3
ނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ކުރުވޭފަދަ ގޮތަކަށްތޯ؟  ލަ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފެމުންދަނީ ރޭވިފައިވާގޮތަށް، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު  3.3.1
ގޮތުގައިތޯ؟ މިކަންތައްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަންދާޒާތަކެއް ކުރެވިފައިވޭތޯ އަދި އެއިން ކަމަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ 

 ންސިލްގެ އިދާރާގެ ތެރެއިން އެކަންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟ކައު

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞި
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި  3.3.3 ހިންގުމަށް ކަ

 ބެލެހެއްޓިގެންތޯ؟

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

 
 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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 ގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުރާއި ޒިންމާތައްޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމު  3.1

 
ނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފުރިހަމަ، ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟ 5.3.1 ނޑުދަ  ސްޓްރެޓެޖިކް ލަ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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ކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުރާއި، ޒިންމާތަކާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ރާވާފައިވާ ގޮތްތަކާއި، ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަ  5.3.2

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ފުރިހަމައަށް އަންގައިދެވި އެކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ 
 މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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ން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެފަރާތްތަކަށް އަންގައިދީ، އެކަމުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭ 5.3.3
 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީ، އެކަމުގައި ހުރެދާނެ ދަތިތައް ނައްތާލެވިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟

........................................................................................................................................................... 
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ފައިވާ ތަނެއްތޯއާއި، އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ މާޙައުލަކީ އެންމެން ގުޅިގެން ހެޔޮގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙެއް ޤާޢިމްވެ  5.3.4
ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދޭތޯ؟  ކަ

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

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން  3.3

 
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާއި އެކްޝަން  އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި،ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ދަށުގައިވާ  5.4.1

ނޑުތަކެއްތޯ؟ ނޑައެޅިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ މިންގަ  ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ކަ
........................................................................................................................................................... 
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 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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ގެ ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ފެންވަރާއި، މިންވަރާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭތޯ؟ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  5.4.2
 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މިންވަރު ހުރިމިންވަރު އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ޓުމަށްޓަކައި ދެމެހެއް ،ފޯރި އިތުރުކޮށް ،ހިތްވަރާއި، އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއިދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  5.4.3
ނޑިތައް ހާޞިލް ކުރުމަށް ؟ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދޭތޯ  ނޑުދަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ލަ

 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭތޯ؟
........................................................................................................................................................... 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި، ތަމްރީންތައް  5.4.4

ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ ކައުންސިލްގެ ހޯދައިދީ މުވައް
ނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އޮތްފަރާތަކީ ޒިންމާދާރު  ނޑުދަ އިދާރާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ލަ

 ވަރަކަށްތޯ އާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ވެރިޔާކަން ޤަބޫލުކުރައްވަނީ ކިހާ މިން
........................................................................................................................................................... 

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަ
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 : ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު  6 ސެކްޝަން 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުން  1.3

 

މާދާރު ވެރިޔާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވެނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޒިން 1.3.3
 ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  1.3.3

ނީ ކިހާ މައްސަލަތަކެއްތޯ؟ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކައުންސިލްގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ޖެހެ
 މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

........................................................................................................................................................... 
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ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާއި، އޭގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި  1.3.1
ގައިދެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ކަންތައްތައް އަން 

 ޝަކުވާއާއި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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  ބޭނުންވާ ތަމްރީން:  7 ސެކްޝަން 

 
 ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ިމބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެ. ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު  ތަމްރީން

      
 

      

 

 
 : ސޮއި  8 ސެކްޝަން 

 
 މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. މިސެކްޝަން ފުރާނީ 

 
 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 

 

 .......................................................................................................... : ނަން

 .......................................................................................................... ސޮއި :

 .......................................................................................................... ތާރީޚް:

 

 

 



ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް   
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ނޑު  9 ސެކްޝަން   : މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
 

ނޑުތައް  މިންވަރު  ބަލާނެ މިންގަ

ބޭނުންވާ ަނތީޖާ 
ޙާޞިލް ކުރެވޭ 

 މިންވަރަށް

ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ކުިރއަުރވާ ެދެމހެއްޓޭނެ ގޮތް ޯހދަިއ، ކުރިަމގު ބިނާުކރުމަށްޓަކައި ގޮތްތަެކއް އެކަށަެއޅި، 
ނޑަެއޅި، އެ މިްނަގނޑު  ކައުންސިްލގެ އިާދާރގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަްށދާގޮތް ބެުލމަށްޓަކައި މިްނަގނުޑތަކެއް ކަ

ތަކުގެ ތެރެިއން މަަސއްކަތްަތއް މޮނިަޓރކުރުަމށް ރާަވއިފައި ވާގޮތަށް ކުރިަޔްށ ގެންެދވެެއވެ. ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ 
ނަޑެއޅިފަިއާވ ކުރިެއރުުވމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ ަތމްީރނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދު  މަށް ޮގތްތަކެްއ ރޭވިަފއިުވާމއެކު، ކަ

ނޑަެއޅި، ައމަލު ކުރެެވމުންިދުއުމގެ ސަަބބުން ކަުއންސިްލގެ އިާދާރގެ  މަގުަޞދު ހާޞިލްކުުރމަށް ގޮްތތަކެްއ ކަ
މަގުަޞދުަތއް ހާޞިލުަވމުްނދެެއވެ. ައދި ސިވިލް ަސރިވްސގެ ޤާނޫާނއި ަޤވާޢިދު ައދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

 ހަމަ ގޮތުަގއި ތަންފީޒުުކރެެވމުން ެދއެވެ.ފުރި

 މެދު މިންވަރަކަށް

މިަވގުތަާށއި ކުރިަމގަށް ފޯރުކޮށްެދޭވ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންަވރު ރަނގަުޅގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްެދވޭ ިޚދުމަތްތަކަްށ 
ުރުވމަށްޓަކައި ހެދުމަށްޓަަކއި ގޮތްތަެކއް އެަކށަެއޅި ޢަމަލު ކުރެެވމުން ދިުއމާިއ، ައދި އެ ިޚދުމަތްަތއް ކުިރއެ

ނަޑއެޅިަފއިުވާމއެކު ގިނަ ކަންތައްތަްއ  ކުރުުމއްދަެތއްގެ ތެޭރަގއި ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށްޭރވި، ގޮްތތަކެއް ކަ
ހާޞިލްވަުމން ެދެއވެ. ައދި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫާނއި ަޤވާިޢދު ައދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ ގިަނަބއިތަްއ  

 ތަންފީޒުކުެރވެުމން ދެެއވެ.

ށް ކުޑަ ވަރަ
 މިންވަރަކަށް

މިަވގުތަާށއި ކުރިަމގަށް ޚިުދމަތް ފޯރުޮކށް ދިނުމަށްޓަކައި ދަތިތަެކއް ހުރުާމއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިުނމަށް ރަނގަުޅ 
ގޮތްތަކެއް ރޭވިަފއި ުނވުާމއި، ައަވސް މުްއދަތެްއަގއި ިޚދުމަުތގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުުކރަން ިގނަުގނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ 

ވަގުަތށް ކުރަންޖެހިަފއި ވުާމއި، ކައުންސިްލގެ އިާދާރގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯުދމަށް ގޮތްތަެކްއ ވަގުުތން 
ރޭވިަފއި ނުވުާމއި، މި ކަންތައްަތއް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ކުެރވެމުން ނުިދުއމުގެ ސަަބބުްނ 

ވިލް ސަރވިްސގެ ޤާޫނނާއި ޤަވާިޢދު އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްެގ މަދުކަެމއް މެުނވީ ހާސިލުވެަފއިުނވެެއވެ. އަދި ސި
 މަުދބަެއއްނޫނީ ތަންީފޒުކުެރވެުމން ނުެދެއވެ. 
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 ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް 
 މާލެ 

 

 
 

 

 

 ލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ 
( 2112 ) 

 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ުފރާ ފޯމް 

 
 
 
 
 
 

 

 ލޫމާތު މަޢު ޒިންމާދާުރ ވެރިޔާގެ: 1ސެކްޝަން 
 

           :ރ.ކ. ނަންބަރު      ނަން: 

ރޑް ނަންބަރު      : ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް        :އައިޑެންޓިޓީ ކާ

        :ދާއިމީ އަދި މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

       : ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

      :މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރެވޭ މުއްދަތު

4ޖަދުވަލް   

އަދި  މިންވަރާއި ފެންވަރު ކޮށްފައިވާމަސައްކަތް މަސައްކަތު އަހަރުގައި، ، ބަލައިސައްކަތަށްމަޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މިފޯމު ފުރާނީ، 
މި ފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ  .ކައުންސިލްގެ ރައީސްއެވެ މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެންވަގުތުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

ސެކްޝަނެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ. ކޮންމެ ނަންބަރެއްގައިވެސް އިތުރު ތަފްސީލް ދިނުމަށް ބޭނުންނަމަ އެބައެއްގައި 
 ވެ.ލިޔެވިދާނެއެ 
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 2: ސެކްޝަން
 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  .1

 
އެކުލަވާލުމުގައި ލަފާ  ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއެކްޝަން ޕްލޭން އަިދ ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން 1.1

 ހޯދައިފައިވާ މިންވަރާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
............................................................................................................................................... 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން، އެކްޝަން ޕްލޭން އަިދ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ރާވައި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް  1.2

 ރު؟މަސައްކަތް ރާވާ ޙިއްސާ ކޮށްފައިވާ މިންވަ
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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 ހިންގުމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވުން. ޅުމާއިސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި އެކަށައެ .2

ވާލުމުގައި ލަފާދީ އަިދ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރާއާއި ދަށުގައިވާ އިދާރާތަކާ 3.3
ޒުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ލަފާހޯދާ އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ

 ގައިޑްލައިންތަކާއި މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކޮށް ިހންގައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު.
 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ިލބޭ މިންވަރާއި އެ  ލަފާ ލޫމާތާއި އިރުޝާދާއިޢުމަޝްރޫއުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މަޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  2.2

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ނަތީާޖ ހާޞިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރު. 
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ދޭ މިންވަރު ވާންޖެހޭ ކަންކަމާއި ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ  ޖަވާބުދާރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .3
 

އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި ބެހޭގޮުތްނ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައާއި މީޑިއާގައާއި އާންމުންގެ ތެރޭގައި  3.1
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުރިއަށް މަޢުލޫމާތުދީ އެކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މިންވަރު.

............................................................................................................................................................ 
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ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި 3.2 ވާ މިންަވުރ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަ
އަދި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ުގޅުމާއި އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 

 ފައިދާކުރާ މިންވަރު. 
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން  .4

މަސައްކަތްކޮށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ، ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ތަމްރީނުުކރުމަށް  4.1
 ވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގުތައް ހޯދައިދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްޭދ މިންވަރު. 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ގޮތްތަކެއް ރާވައި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  4.2
 އްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު.މުވައްޒަފުން މަސަ

.............................................................................................................................................................. 
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 އައު ގޮތްތައް ހޯދުން  .5

މުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުްނވާނެ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ޭބނުްނކޮށް، ޓެކްނޮލޮޖީާއިއ  5.1
 މިންވަރު. އައު ގޮތްތައް ހޯދައިގެން ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރާ

................................................................................................................................................. 
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަގަޔާއި، ސްޓްރެޓެޖިްކ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ަކންަތއްތައް ބިނާކުރަނިިވ  5.2
 ގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކުރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންޯތ؟

................................................................................................................................................. 
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  ބޭނުންވާ ތަމްރީން:  3 ސެކްޝަން 
 ށެވެ.ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ިމބައިގައި ފާހަގަ ކުރާ ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު  ތަމްރީން

      
 

      

 

 
 : ސޮއި  4 ސެކްޝަން 

 މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. މިސެކްޝަން ފުރާނީ 
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 .......................................................................................................... : ނަން

 .......................................................................................................... ސޮއި :
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ނޑު  5 ސެކްޝަން   : މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
 

ނޑުތައް  މިންވަރު  ބަލާނެ މިންގަ

ބޭނުންވާ ަނތީޖާ 
ޙާޞިލް ކުރެވޭ 

 މިންވަރަށް

ކައުންސިލް އިާދރާގެ ުކރިައުރވާ ދެެމހެއްޓޭނެ ގޮތް ހޯަދއި، ކުިރަމގު ބިާނކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްތަެކއް އެކަަށއެިޅ، 
ނޑަެއޅި، އެ މިްނަގނޑު ކައުންސިްލގެ އިާދރާ  ގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަްށދާގޮތް ބެުލމަށްޓަކައި މިްނަގނުޑތަކެއް ކަ

ތަކުގެ ތެރެިއން މަަސއްކަތްަތއް މޮނިަޓރކުރުަމށް ރާަވއިފައި ވާގޮތަށް ކުރިަޔްށ ގެންެދވެެއވެ. ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ 
ނަޑެއޅިފަިއާވ ކުރިެއރުުވމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ ަތމްީރނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯ ުދމަށް ޮގތްތަކެްއ ރޭވިަފއިުވާމއެކު، ކަ

ނޑަެއޅި، ައމަލު ކުރެވެުމންިދއުުމގެ ސަަބބުން ކައުންސިްލގެ މަުގޞަދުަތްއ  މަގުަޞދު ހާޞިލްކުުރމަށް ގޮތްތަކެއް ކަ
ތުަގިއ ހާޞިލުވަުމންެދެއވެ. ައދި ިސވިލް ަސރިވސްގެ ޤާޫނނާއި ޤަވާިޢދު އަދި ކޯްޑ އޮފް ކޮންޑަކްޓް ފުރިަހމަ ގޮ 

 ތަންފީޒުކުެރވެުމން ދެެއވެ.

 މެދު މިންވަރަކަށް

މިަވގުތަާށއި ކުރިަމގަށް ފޯރުކޮށްެދޭވ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންަވރު ރަނގަުޅގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްެދވޭ ިޚދުމަތްތަކަްށ 
ށްޓަކައި ހެދުމަށްޓަަކއި ގޮތްތަެކއް އެަކށަެއޅި ޢަމަލު ކުރެެވމުން ދިުއމާިއ، ައދި އެ ިޚދުމަތްަތއް ކުިރއެުރުވމަ

ނަޑއެޅިަފއިުވާމއެކު ގިނަ ކަންތައްތަްއ  ކުރުުމއްދަެތއްގެ ތެޭރަގއި ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށްޭރވި، ގޮްތތަކެއް ކަ
ހާޞިލްވަުމން ެދެއވެ. ައދި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫާނއި ަޤވާިޢދު ައދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ ގިަނަބއިތަްއ  

 ތަންފީޒުކުެރވެުމން ދެެއވެ.

 ވަރަށް ކުޑަ
 މިންވަރަކަށް

މިަވގުތަާށއި ކުރިަމގަށް ޚިުދމަތް ފޯރުޮކށް ދިނުމަށްޓަަކއި ދަތިތަެކއް ުހރުާމއި، ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ަރގަުޅ 
ގޮތްތަކެއް ރޭވިަފއި ުނވުާމއި، ައަވސް މުްއދަތެްއަގއި ިޚދުމަުތގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުުކރަން ިގނަުގނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ 

ކުރަންޖެހިަފއި ވުާމއި، ކައުންސިްލގެ އިާދާރގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯުދމަށް ގޮތްތަެކްއ  ވަގުުތން ވަގުަތށް
ރޭވިަފއި ނުވުާމއި، މި ކަންތައްަތއް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ކުެރވެމުން ނުިދުއމުގެ ސަަބބުްނ 

ރވިްސގެ ޤާޫނނާއި ޤަވާިޢދު އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްެގ މަދުކަެމއް މެުނވީ ހާސިލުވެަފއިުނވެެއވެ. އަދި ސިވިލް ސަ
 މަުދބަެއއްނޫނީ ތަންީފޒުކުެރވެުމން ނުެދެއވެ. 
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 ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް 
 މާލެ 

 

 

 
 
 
 

 ލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ 
 (2112 ) 

 
 ާރ ފޯމް ކައުންސިލް އިާދާރގެ ސީނިއަރ މުަވއްޒަފުްނ ފު 

 
 
 
 
 
 

 
 ލޫމާތު އުމަ ޒިންމާދާުރ ވެރިޔާގެ: 1ސެކްޝަން 

 

           :ރ.ކ. ނަންބަރު      ނަން: 

ރޑް ނަންބަރު      : ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚް        :އައިޑެންޓިޓީ ކާ

        :ސްދާއިމީ އަދި މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ 

       : ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

      :މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރެވޭ މުއްދަތު

މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ގެ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައި، މަސައްކަތު އަހަރުގައި ކައުންސިލް އިދާރާ މިފޯމު ފުރާނީ، 
ރު މާކްސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ޒިންމާދާމިންވަރާއި ފެންވަރު އަދި ވަގުތުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮށްފައިވާ 

މި ފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަނެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން  އަމިއްލައަށެވެ. ނަށް ރިޕޯޓުކުރާ މުވައްޒަފުން )ސަބޯޑިނޭޓްސް(ވެރިން
 ވާނެއެވެ. ކޮންމެ ނަންބަރެއްގައިވެސް އިތުރު ތަފްސީލް ދިނުމަށް ބޭނުންނަމަ އެބައެއްގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ.
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 2: ސެކްޝަން
 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  .1

 
ވާލެވި އިސް މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްޞާ ކުރެވި އޮޅުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަންއާއި މިޝަން އެކުލަ 1.1

 ފިލުވައިދެވިފައިވާ މިންވަރު.
............................................................................................................................................... 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މި
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ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާއި އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އިސް ފަރާތްތަކާއި  1.2

 މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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ން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕެލޭން އަދި އެކްޝަންގެ ޕްލޭނާއި ގުޅިގެން ކުރަން ރާވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވިޝަ 1.3

 ކަންތައްތައް އިސް މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރާ މިންވަރު.
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
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 ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ދާއިރާގައި އޮތްހާލަތު އެނގޭ މިންވަރު  .2

ން ގެ ދަށުން ކުަރންވީ ކަންތައްތަކާއި މިސްރާުބ ހިއްސާކުރެވި ނަތީާޖ ވިޝަން، މިަޝން، ސްޓްރެްޓޖިކް ޕްލޭ 2.1
 ހާސިލުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ މިންވަރު. 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ގައިޑްލައިން/ޕްރޮސީޖާތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިންވަރާއި އެ  2.2

ނ ނޑުދަ  ޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް މަގުަފހިކުރާ މިންވަރު.ގައިޑްލައިން/ޕްރޮސީޖާތައް ލަ
................................................................................................................................................. 

 
 ކުޑަ މިންވަރަކަށް  ވަރަށް މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ނޑިތައް ހާޞިލް ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށްތޯ؟ 2.3 ނޑުދަ ނޑުތައް ރޭވިފައިވަނީ ލަ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ
................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ރާވައިފާގޮތް .3

އް ހޯދުމާއި، ފަސޭހަ، އަވަސް، ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތްތައް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި އާާލތްތަ  3.1
 ބަލައި ބޭުނންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު.

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެެލހެއްޓުމާިއ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ިލބޭ މިްނވަރު.  3.2

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން  .4

 ވާ، ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ޯހދުމާއި ތަމްރީނުކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު. ބޭނުން 4.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞި
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ މާހައުލެއް  4.2

 ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު.
.............................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ އަޑުއަހާ މިންވަރު. 4.3
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 އައު ގޮތްތައް ހޯދުން  .5

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުން ނަތީާޖ  5.1
 ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު.
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 މިންވަރު.
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 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދު  .6

ޒުކުރުމުގައި، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަނޫނާއި ގަވާޢިދު ތަންފީ 6.1
 އަދާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު.
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ވައްޒަފުންނާއި، އެހެނިެހން ފަރާތްތަކުްނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މު 6.4
 މިންވަރު.
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ނޑު  4 ސެކްޝަން   : މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
 

ނޑުތައް  މިންވަރު  ބަލާނެ މިންގަ

ބޭނުންވާ ަނތީޖާ 
ޙާޞިލް ކުރެވޭ 

 މިންވަރަށް

ިއދާާރގެ ކުިރއަުރވާ ެދެމހެއްޓޭނެ ގޮތް ޯހދަިއ، ކުރިަމގު ބިނާުކރުމަށްޓަކައި ގޮތްތަެކއް އެކަށަެއޅި،  ކައުންސިްލގެ
ނޑަެއޅި، އެ މިްނަގނޑު  ކައުންސިްލގެ އިާދާރގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަްށދާގޮތް ބެުލމަށްޓަކައި މިްނަގނުޑތަކެއް ކަ

އިފައި ާވގޮތަށް ކުރިޔަްށ ގެންދެެވެއވެ. ކައުންސިްލގެ އިާދރާެގ  ތަކުގެ ތެރެއިން ަމސައްކަްތތައް މޮނިަޓރކުރުަމށް ރާވަ 
ނަޑެއޅިފަިއާވ  ކުރިެއރުުވމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާނެ ަތމްީރނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯުދމަށް ޮގތްތަކެްއ ރޭވިަފއިުވާމއެކު، ކަ

ނޑަެއޅި، ައމަލު ކުރެެވމުންިދުއުމގެ ސަަބބުން ކަ ުއންސިްލގެ އިާދާރގެ މަގުަޞދު ހާޞިލްކުުރމަށް ގޮްތތަކެްއ ކަ
މަގުަޞދުަތއް ހާޞިލުަވމުްނދެެއވެ. ައދި ސިވިލް ަސރިވްސގެ ޤާނޫާނއި ަޤވާޢިދު ައދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

 ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ތަންފީޒުުކރެެވމުން ެދއެވެ.

 މެދު މިންވަރަކަށް

އި ފޯރުކޮށްެދވޭ ިޚދުމަތްތަކަްށ މިަވގުތަާށއި ކުރިަމގަށް ފޯރުކޮށްެދޭވ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންަވރު ރަނގަުޅގޮތުގަ 
ހެދުމަށްޓަަކއި ގޮތްތަެކއް އެަކށަެއޅި ޢަމަލު ކުރެެވމުން ދިުއމާިއ، ައދި އެ ިޚދުމަތްަތއް ކުިރއެުރުވމަށްޓަކައި 
ނަޑއެޅިަފއިުވާމއެކު ގިނަ ކަންތައްތަްއ  ކުރުުމއްދަެތއްގެ ތެޭރަގއި ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށްޭރވި، ގޮްތތަކެއް ކަ

ެދެއވެ. ައދި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫާނއި ަޤވާިޢދު ައދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ ގިަނަބއިތަްއ   ހާޞިލްވަުމން
 ތަންފީޒުކުެރވެުމން ދެެއވެ.

ވަރަށް ކުޑަ 
 މިންވަރަކަށް

 މިަވގުތަާށއި ކުރިަމގަށް ޚިުދމަތް ފޯރުޮކށް ދިނުމަށްޓަކައި ދަތިތަެކއް ހުރުާމއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިުނމަށް ރަނގަޅު 
ގޮތްތަކެއް ރޭވިަފއި ުނވުާމއި، ައަވސް މުްއދަތެްއަގއި ިޚދުމަުތގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުުކރަން ިގނަުގނަ މަަސއްކަތްތަެކްއ 
ވަގުުތން ވަގުަތށް ކުރަންޖެހިަފއި ވުާމިއ، ކައުންސިލް އިާދރާަގއި ހުރި ދަތިތަަކށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަެކއް ރޭވިަފއި 

ޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ުކރަްނޖެހޭ ކަންަތއްތަްއ ކުރެެވމުން ުނދިުއުމގެ ަސބަުބްނ ނުވުާމއި، މި ކަންަތއްަތއް ހާ
މަދުކަެމއް މެުނވީ ހާސިލުވެަފއިުނވެެއވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާޫނނާއި ޤަވާިޢދު އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްެގ 

 މަުދބަެއއްނޫނީ ތަންީފޒުކުެރވެުމން ނުެދެއވެ. 
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 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 މާލެ 

 

 

 ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަުތެގ ފެްނވަރު ވަޒަންކުުރން ކައުންސިލްގެ އިާދރާއިްނ 
 

 މިފޯމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތާމެދު، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން
ދެއްވުމަކީ  ފަރާތްތަކުން ހެޔޮނިޔަތުގައި މިފޯމު ފުރުއްވައި ކުރެވޭ ފޯމެކެވެ. އެހެންކަމުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ދެކޭގޮތް ވަޒަންކުރުމަށް ތަޢާރަފް

 ކަމެކެވެ. ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ
 

  އިދާރާ:  ކައުންސިލްގެ 
  ތާރީޚް: 

 
ވަރަށް ކުޑަ  

 މެދުމިންވަރަކަށް މިންވަރަކަށް 
ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 
ހާޞިލް ކުރެވޭ 

 މިންވަރަށް
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރު  1

           މުވައްޒަފުންގެ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ފެންވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ 2

           ކަމާއިގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހާ މަޢުލޫމާތެއްތޯ؟ 3

           މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރޭވުންތެިރކަން ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ 4

5 
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަންނަނީ ކިހާ 

 މިންވަރަކަށްތޯ؟
          

6 
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަަކށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް 

 ރެވިފައިވޭތޯ؟ޤާއިމްކު
          

7 
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެިވފައިވާ މިންވަރަކީ 

 ކޮބައިތޯ؟
          

           މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުންނަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ؟ 8

ނޑު ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ކި 9            ހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

10 
މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކަށް އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަަކށް 

 އިޙްތިރާމްކުރާ މިންވަރަކީ ޮކބައިތޯ؟
          

 
 އިތުރު ޚިޔާލު:
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