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  ގެ އުޞޫލު ބެލުމު ނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެ  ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް 
2021 
 

 :ތަޢާރަފު  .1

 ސިވިލް ދިވެހި އަކީ،" 2021ބެލުމުގެ އުޞޫލު ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ގެ"ލޯކަލް ކައުންސިލް 

ވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސި ވަނަ މާއްދާގެ )ޏ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ލޯކަލް ކައުންސިލް 18ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ 

އުޞޫލުތަާކ  އެ ދިބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ުކރިޔަށް ގެންދާނެ މިންަގނޑުތަކާއި އަމަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު، ފަރާތްތަކާއި

 ންކުރާ އުޞޫލެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާ

 
 

ެބލުމަކީ، ގެ ފެންވަރުއްޒަފުގެ މަސައްކަތުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުްނދިނުމުގައި މުވަ

ލް ސަރވިސްގެ އަދި ދިެވހި ސިވި. ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  39ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާޫނނުގެ 

މަތައްވަނީ ހަވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި މި ދެންނެވުނު ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  13ގެ  2014ގަވާއިދު 

އިދާރާއެއްގައި އެ  މި ގޮުތން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި އިދާރާތަކުން. ބަޔާންކޮށްފައެވެ

 .ޔާންކުރެއެވެބަބެލުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުމަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި މުވައް

 
 

 ،ތަންފީޒުކުރުމާއި ގައިއިދާރާތަކު ކައުންސިލް ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ ،ޖެނެރަލުންނަކީ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ކަންތައްތައް މެހައިއެން މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް ކައުންސިލްތަކުގެ ،ތަްނފީޒުކުރުމާއި ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ރަލްގެޖެނެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް . ފަރާތެވެ އަދާކުރާ ދައުރެއް އިސް އެންމެ ބެލެހެއްޓުމުގައި

 ކައުންސިލްގެ  މުޅި ،އުމަކީގެންދި ވަޒަންކުރަމުން މިންވަރު އެކަށޭނަ މަސައްކަތަށް ާގބިލުކަމާއި ،ބަލައި އަދާކުރަމުންގެންދާގޮތް

 ސެކްރެޓަރީ  ށްޓަކައިރުމަކު މަސައްކަތްތައް މުހިއްމު ދެންނެވި މި . ކަމެކެވެ ނުންތެރިބޭ ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނަތީޖާ އިދާރާގެ

 .އޮންނަންޖެހެއެވެ ޤާއިމުވެފައި ވެސް ނިޒާމެއް ފުރިހަމަ ،ފެންަވރުބެލޭނެ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލުންގެ

 
 

 ންސިލްތަކުގެކައު ރަށު އަދި  ކައުންސިލް އަތޮޅު ،ކައުްނސިލް ސިޓީ ފެންވަރުބަލާނީ މަސައްކަުތގެ ދަށުން އުޞޫލުގެ މި

 .ޖެނެރަލުންގެއެވެ ސެކްރެޓަރީ
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ށުމުން، ލޯކަލް އިން ެފށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލަށް އަަމުލކުރަން ފެ 2022 ޖަނަވަރީ 1މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަާށނީ  

އައި މިންގަނޑުތަކާއި  ބެލުމަށް މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން ނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެ 

 އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން ހުއްާޓލެވޭނެއެވެ.
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 ކުރުން މާނަ .2

 މި އުޞޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ލަފުޒުތައް މާނަކުރާ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 މާނަކުރާގޮތް ލަފުޒު # 

 2.1 
 

މަލްޓިސޯސް ނުވަތަ 
ޑިގްރީ  360

 އެޕްރައިސަލް:

 ުން އެންމެ ގާތު ،ބެލޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަށައިގެންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރ

ތުްނ ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަާތ ބެހޭގޮކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ެފންވަރުމަސައް

 ދެކޭގޮތް ބަލައި، ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތް. 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 2.2 
 

  :ުޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރ

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ ލޯކަލް 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު. 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2.3 
 އިސްވެރިޔާ/ 

  ީއެންމެ ގެ ކައުންސިލް ވަރުބެލުމުގައި،ސައްކަތުގެ ފެންޖެނެރަލްގެ މަ ސެކްރެޓަރ

 ރައީސް. މޭޔަރު / ހައިސިއްޔަތުން އެ ކައުންސިލެއްގެ އިސްވެރިޔާގެ

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން   މެންބަރުން  ގެކައުންސިލް 2.4 

 .ކުރާ ފަރާތްތައްސީދާ ރިޕޯޓު ރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށްސެކް  ސަބޯޑިނޭޓުން  2.5 

 ެކްރެޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސ

ކޮށްފައިވާ  މަސްދުވަހު އެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް 3ޖެނެރަލްއާއެކު، މަދުވެގެން 

 މުވައްޒަފުން

 ކޮށް ހޮވާލެވޭރެންޑަމް  2.6 
 މުވައްޒަފުން

 ެގެ ނެރަލްގެ ަމސައްކަތުތެރެިއން ސެކްރެޓަރީ ޖެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގ

ރެއިން ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެފެންވަރު

 ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުން.

 ު3ވެގެން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއެކު، ަމދ 

 ކަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންމަސްދުވަހު އެ އިދާރާގައި މަސައް 
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ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި، ބޭނުންކުރާނެ ފޯމުތަކާއި، ފޯމުތަކަށް ގެ މަސައްކަތު  .3

 އިންސައްތަ  ސްގެމާކު  ކަނޑައަޅާފައިވާ

ންކުރާނެ ފޯމުތަކުެގ ބޭނު ކައުންސިލްތަކުން ރަށު އަދި  ސިޓީ  ފެންވަރުބެލުމުގައި ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  3.1 

 .މައުލޫމާތާއި، ޖުމުލަ މާކުސް ހޯދުމުގައި ފޯމުތަކުން ނަގާނެ އިންަސއްތަ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ

 
 ފުރިހަމަ ކުރާ ފޯމު ބައިވެރިން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ 
މާކުސް ގެ 
 އިންސައްތަ

 ޖަދުވަލު

 
 އިދާރާގެ އިސްވެރިން 

 މެންބަރުންއަދި  ރައީސް / މޭޔަރު ކައުންސިލްގެ

 ފޯމު ފުރާ 
35 2 

 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

  ޓާގެޓް ެއޗީވްމަންޓް ފޯމު ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ
35 3 

 4 10 ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާފޯމު  ސަބޯޑިނޭޓުން  

 5 10 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު  މުވައްޒަފުން  

 
  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން

)ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ

 ފޯމު  އެޕްރައިސަލް(
01  6 

 

ފޯމުތަކުެގ  ބޭނުންކުރާނެ ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު  ފެންވަރުބެލުމުގައި  ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  3.2

 .މައުލޫމާތާއި، ޖުމުލަ މާކުސް ހޯދުމުގައި ފޯމުތަކުން ނަގާނެ އިންަސއްތަ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ

 ފުރިހަމަ ކުރާ ފޯމު ބައިވެރިން 
ކަނޑައެޅިފައިވާ 
މާކުސް ގެ 
 އިންސައްތަ

 ޖަދުވަލު

 އިދާރާގެ އިސްވެރިން 
 2.1 25 ފުރާ ފޯމު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 2.2 10 ފުރާ ފޯމު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް

ރާ ޓާގެޓް ެއޗީވްމަންޓް ސެކްޝަންތަކުން ފު

 ފޯމު 
35 3 

 4 10 ފޯމު  ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން 

 5 10 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު  މުވައްޒަފުން 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން
)ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ

 ފޯމު  އެޕްރައިސަލް(
10 6 
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 ހިނގާނެ ގޮތް  ޕްރޮސެސް  ޑިގްރީ އެޕްރައިސަލް  360މަލްޓިސޯސް ނުވަތަ  .4

 

 

 

 

 

ށުމުން މަސައްކަތު އަހަރު ފެ
ނޑައަޅަންޖެ ހޭ  ޓާގެޓް ކަ
ބައިވެރިން ޓާގެޓް  

ނޑައެޅުން ކަ

ރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފޯމު 

ނުވުންފުރިހަމަކުރުމަށް ފޮ

މުލަ ލިބުނު ފޯމުތަކުގެ ޖު
މާކުސް ހޯދާ އަދި  
އެނެލައިޒް ކުރުން 

ރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ޖާގެ ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީ

މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުން

ކްޝަނުން، މަސައްކަތުެގ ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ސެ
ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުްނ ލިބުނު ފެންވަރު

ށް، މުލަކޮޖު، ފޯމުތަަކށް ލިބިފައިވާ މާކުްސތައް ބަލައި
 ަތކަށް ނިންމުން. ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު

ލައި ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާތައް ބަފެންވަރު ގެމަސައްކަތު
 ސެކްރެޓަރީ މަސައްކަތުގައާއި މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަިއ 

ންނަން އި ބަދަލު ގެކިބައިގައި އަދި މާޙައުލުގަ ޖެނެރަލުންގެ
، ފާހަގަކޮށްއެ ކަންތައްތައް  ،މަޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ނަ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުަތކަށް ނިންމުން. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ކައުންސިލް 
 އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަލް. 

ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު / ރައީސް އަދި ކައުންސިލް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  މެންބަރުން،

 ސެކްޝަންތައް، ސަބޯޑިނޭޓުން، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން. 
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ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ކި އެއެކި ބައިވެރިވާފެންވަރުބެލުމުގައި  ގެ މަސައްކަތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ .5
 މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު

ގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ބެލުމުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އިދާރާތަކުފެންވަރު ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

ނެއެވެ. މި ނިޒާމު ތުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމަން ވާހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަ

 .އިދާރާތަކުގައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  5.1 

ފަރާތެއް އްސަ ޚާބެލުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ހ(  

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 މައްޗަށް ބެލުމުގެ ކަންަތއް ހިނގަމުންދަނީ ޙަޤީގަތުގެފެންވަރު ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ށ(   

 އިންސާފުވެރި ގޮެތއްގެ މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން. ،ބިނާކޮށްގެން

ަދލުަތއް ކަމާ ބައެ  ،ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަުލ ގެންނަންޖެހޭ ނަމަމަސައްކަތް ބަލައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ނ(  

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

އުންސިލްގެ ކަ، (ސްޑްރވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް )ސްޓޭންޑަ )ރ(   

ށް ބިނާކޮްށ މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަ ،އިދާރާގެ ވިޝަން ،މަޝްވަރާކޮށް  ރައީސްއާ އިދާރާގެ

 ކަނޑައެޅުން.

 ،މިންވަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް )ބ(  

 ފެންވަރު އަދި ވަގުތު އެނގޭނެ ަފދަ ގޮތަކަށް ސުޕަވައިޒު ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އްޒަފު ފުރާ އި މުވަމުގައި ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާފެންވަރު ބެލު ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ޅ(  

 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމުގެ ބައިަތއް ފުރިހަމަކުރުން.

  

 

 

 

 

 

ދިމާވާ ންނަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުލޯކަލް ބެލުމުގައި ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު )ކ(

 އެ ކަމެއް ބަލައި، ހައްލުކުރުން.  ،ނަމަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅައިފި
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 ދައުރު  ސެކްޝަންގެ  ()ޕާފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް  ބަލަހައްޓާ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުން  ގެ މަސައްކަތު  5.1.1

ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  (ހ)  

 ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ންާވ ހަވާލުކުރަން ބޭނުންނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަހަރު ތެރޭގައި  (ށ)  

 ހިއްސާކުރުން. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާ އް/ޓާސްކްތައްޓާގެޓްތަ

ިޞލުކުރާނެ ހާ އަހަރުތެރޭގައިސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ، ވަރު ބެލުމުެގ އަހަރު ފެށުމާއެކުފެން ގެމަސައްކަތު (ނ)  

 ކަނޑައެޅުނުކަން ޔަގީންކުރުން. ތައްލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު ޓާގެޓް/ޓާްސކް

 ހީތެރިވެދިނުން.އެކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި ޓާސްކް /ންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލު ( ރ)  

ރަލްއަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ވަނީ (ބ)  

 ކަށަވަރުކުރުން.ސާފުކޮށްދެވި އެއްބަސްވެވިފައިތޯ 

އްޒަފު ފުރާ މުވަ  އިޝަނާފެންވަރު ބެލުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި ގެމަސައްކަތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ (ޅ)  

 ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުން.ފޯމުގެ އެޗީވްމަންޓް ޓާގެޓް/ޓާސްކް 

 )ކ(  

 

ކުގެ ފީޑްބެކު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހާ ފަރާްތތަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

ސްކް ަކނޑަނޭޅޭ އަދި ޓާގެޓް/ޓާ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކް ކަނޑައެޅުނު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ )އ(  

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  މަޢުލޫމާތާއި ސަބަބު ބަލައި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ކަމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ

 އެޅުން. 

 5.2 

      

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލް  ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް 

  ބައިގެ މަސައްކަތް:

 މަޢުލޫމާތު ތަކާއިމަސައްކަތް ބޭނުންވާ  އިދާރާއިން ގުޅިގެން ފެންވަރުބެލުމާ މަސައްކަތު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ  )ހ(  

 .އެހީތެރިވެދިުނން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ހޯދުމުގައި
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 މި  ބަަލހައްޓާބައިން ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރާ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ށ(   

 ކޮމިޝަނަށް  ސް ސަރވި ސިވިލް ،ކަނޑައަޅައި( އޮފިސަރ ޕީއޭ) ޕޮއިންޓެއް ފޯކަލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް

 .އެންގުން

 މުވައްޒަފު ދާރާގެއި ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފޯމު ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ނ(  

 ގޮތެއްގެ ދަފަ ދެމެހެއްޓޭ ސިއްރު ،ނަމަ އެދިއްޖެ އިދާރާއިން ކޮމިޝަނުގެ ފޯމުތައް  ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން އަދި

 .ފޮނުވުން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،ފުރުވައި ފޯމުތައް މަތިން

 

 ފުރިހަމަކުރާ ޒަފުން މުވައް  އިދާރާގެ  ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ފޯމު ފެންވަރުބަލާ  މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  5.2.1  

 :ކަންތައްތައް  އިސްކަމެއްދޭންވީ  ޚާއްސަ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ފޯމު 

 ހުރިހާ ރވިސްގެސަ ސިވިލް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެފުރިހަމަކުރުމުގައި  ފޯމު މި )ހ(   

 މުވައްޒަފުން ވޭހޮވާލެ ތެރެއިން އުޞޫލުތަކުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފުރުމަށް ފޯމު ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ

 .ބައިވެރިކުރުން

 3 މަދުވެގެން ޖެނެރަލްއާއެކު ސެކްރެޓަރީ މުވައްޒަފުން އިދާރާގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ) ނަންބަރުގެ މި )ށ(    

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން އިދާރާގައި އެ ދުވަހު މަސް

 ވައްޒަފުން މު ހުރިހާ ،ނަމަ ތިބި މަދުން ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް 20 ޖުމުލަ  އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ )ނ(    

 .ފުރިހަަމކުރުން ފޯމު ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލުންގެ ސެކްރެޓަރީ

 ގައިއިދާރާ  އެ ދުވަހު ގިނަ ވުރެ ދުވަހަށް މަސް  3 މުއްދަތުގައި ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަތުގެ )ރ(    

 20 ،މަނަ ތިބި އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން ގިނަ ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް 20 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު 1 މުވައްޒަފަކަށް 5 ކޮންމެ އިތުރުވާ  ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ބައިވެރިުކރުން ފެންވަރުބެލުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ

 ދުވަހު ގިނަ ރެ ވު ދުވަހަށް މަސް 3 މުއްދަތުގައި ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްއާއެކު  ސެކްރެޓަރީ )ބ(    

 ،އިދާރާތަކުގައި ބޭތި މުވައްޒަފުން ގިނަ ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް 20 ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އިދާރާގައި އެ

 ރެންޑަމްކޮށް ފުންމުވައްޒަ ބައިވެރިވާނެ ފެންވަރުވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ

 .އިދާރާއިން ކޮމިޝަނުގެ ހޮވާނީ
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 ފުރިހަމަކުރަްނވީ މުފޯ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ އެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މަސައްކަތު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ޅ(    

 .ކޮމިޝަނުން ސަވިސް ސިވިލް ކަނޑައަޅާނީ ތާރީޚު

 

 ތްތަކާއި ދައުރު މަސައްކަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  5.3 

ގެ އަހަރަށް މަސައްކަތު  ،ރައީސްއާ މަޝްވަރާކޮށްމޭޔަރ / އިދާރާގެ  ގެއުންސިލްކަ ،ންސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލު )ހ(  

 ލަނޑުދަނިޑތައް ކަނޑައެޅުން.ތަކާއި ސްކްޓާގެޓް/ޓާ

 

 5.4  

 

 ދައުރު: އަދި މެންބަރުންގެ  ރައީސް މޭޔަރު / އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 ވައިޒަރެވެ.ސުޕަ އެއްފަރާތަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ

 ދޭންޖެހޭ ފީޑްބެުކ ންނަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުން ބަލަިއ، ވަގުތުްނ ވަގުތަށް ސުޕަވައިޒަރު  (ހ)

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ނުވަަތ މުވައްޒަފެވެ. 

ކުރާ ފަރާތަކީ ބެލުމުަގއި ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނެރަލްެގ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު(  ސެކްރެޓަރީ ޖެށ)

  އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނެެވ. ރައީސްމޭޔަރު /  ސިލްގެކައުން

ހަރު އަމަސައްކަތު  )ނ(  މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރަމުންދާގޮތްތައް ވަޒަންކޮށް،

ކަތުގެ ފެންވަރު ފަރާތްތަކުގެ މަސައް އެ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަަލއި ،ނިމުމުން

 ކޮމިޝަނަްށ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްރައީސް އަދި މެންބަރުން ފުރާ މޭޔަރު / ކައުންސިލްގެ ފަހު،  ވަޒަންކުރުމަށް

 އަދާކުރާނެ ދައުރެވެ. އަދި މެންބަރުން ރައީސް މޭޔަރު / ފޮނުވުމަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލުމުގައި ކައުންސިލްގެ
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 ބޯޑިނޭޓުންގެ ދައުރު:ސަ  5.5 

ކުރާ މުވައްޒަފުން އިޒްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސީދާ ސުޕަވަ ގަތުމުގަިއ، ސެކްދެނެރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

މުހިންމު ކަމެކެވެ.  ގަޅަށް ވަޒަން ކުރުމުގައި ވެސް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނ )ސަބޯޑިނޭޓުން( ދެކޭގޮތް ެދނެގަުތމަކީ

 މިގޮތުން:

ަހމަކޮށް، ކޮމިޝަނުެގ ބެލޭ މުއްދަތު ނިމުމުްނ، ސަބޯޑިނޭުޓން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ފުރިންވަރު)ހ(   މަސައްކަތުގެ ފެ 

 އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް ޮފނުވުން.

  ޒަފުންގެ ޚިޔާލާއި )ށ(   ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެން މުވައް

 .މަޝްވަރާ ލިބިގަތުމާއި، ހަީޤޤަތާ އެއްގޮތަށް ފޯމުތައް ފުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން

 

 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު:  5.6 

  

 

 

 

 )ހ(

 

 

 )ށ(   

ހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ކައުންސިލްގެ އިާދރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރި ،ބެލޭ މުއްަދތު ނިމުމުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.   ،ފުރިހަމަކޮށް

ގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހެން މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެ

 ދިނުން.އް ފުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްލިބިގަތުމާއި، ަހޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ފޯމުތަ
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 ބެލުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  6

 

 މަސްއޫލުވާ ފަރާތް

ންމުމަށް ނި

ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތާރީޚު

 މަސައްކަތް

 

 ކޮމިޝަން  

 ޖަނަވަރީ   10
 ބެލުމުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ފޯމުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ހަނދާންކޮށްިދނުން. 

 

 ޖަނަވަރީ  31

މަންޓް ޓާގެޓް އެޗީވްއަހަރުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ އެ

ޓާގެޓްތަްއ  ފޯމުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި

 .ކަނޑައަޅައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން

ތުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޝެކްޝަންތަކުން ފުރާފައިވާ، ާފއިތުވި މަސައްކަ 

 އަހަރުގެ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯުމ ފުރިހަމަކުރުން. 

 
 ފެބުރުވަރީ  28

ބުނުކަްނ ކޮށް އަދި ލިފުރިހަމަކުރާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަސަބޯޑިނޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުން 

 ކަށަވަރުކުރުން. 

 
 އެޕްރީލު  30

ގެ ރިޕޯްޓ ބެލުނުގޮތުރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުނިމުނު އަހަރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

 އްސާކުރުން. ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅން އަދި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ހި

 
 ޖޫން  30

ބުނު ނަތީޖާގެ ބެލުމުން ލި ރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނިމުނު އަހަރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ 

 .މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ން.ސަބޯޑިނޭޓުން އަދި މުވައްޒަފުންެގ ލިސްޓު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ހޯދު ނޮވެންބަރު  30 

 
 ޖަނަވަރީ  31 ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ 

ސް އަދި ރައީ މޭަޔރު / ބެލުމަށް ކައުންސިލްގެކަތުގެ ފެންވަރުނިމުނު އަހަރުގެ މަސައް

 .ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ފުރާ ޯފމު ފުރިހަމަކުރުން
 

ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލް
 ޖަނަވަރީ  31

ޓް އަހަރުގެ ޓާގެޓް އެޗީވްމަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މުވައްޒަފު ފުރާ އެ 

ޓާގެޓްތަްއ  ފޯމުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި

 .ކަނޑައަޅައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާއި މުވައްޒަފު ފުރާ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓް  

 އެޗީވްމަންޓް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން. 

 .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން 

ކައުންސިލްގެ  

 މުވައްޒަފުން
 ފެބުރުވަރީ 28

ޝަނަްށ އަދި މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިސަބޯޑިނޭޓު 

 ފޮނުވުން.

 .ސަބޯޑިނޭޓް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓު ފޮނުވުން ނޮވެންބަރު  30 
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ކައުންސިލް އިދާރާގެ  

މުވައްޒަފުންގެ 

ކަންތައްތައް 

ބަލަހައްޓާ  

 ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް

ތްތައް ފޯުމ ފޯމު ފުރަންޖެހޭ ފަރާ ،ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފެންވަރުމަސައްކަތުގެ  ޑިސެންބަރު  30

 ރުކުރުން.ފުރިހަމަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިތަކަށް ފޯމުތައް ފޮނުވިކަން ކަށަވަ

  

 ބަލާ ފޯމުތަކަށް މާކްސް ދޭނެ މިންގަނޑު ގެ ފެންވަރު މަސައްކަތު  .7

 
 

 ބަލައި ގެ ފެންވަރުކުގެ މަސައްކަތުބެލުމުގައި ޝާިމލުވާ ބައިވެރިން އެ ފަރާްތތަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ިތރީގައި މިވާ މިންގަނޑުތަކެވެ. 

، މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު / ރައީސް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން،ބެލުމުގައި ފެންވަރު  ގެ މަސައްކަތު  7.1 

 ދި މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމަށް މާކުސް ދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު އަ 

ންވަރާިއ ެފންވަރަށް ކޮށްފައިވާ މިބެލުމުގައި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ހ(  

 ބެލުމަށް ފަުހ، ތިރީގައިވާ މިންަގނޑުން މާކުސް ދޭންވާނެއެވެ.

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ބަބު އެ މާކުސް ދިން ސަ ،ނަމަ ދޭއާ ދެމެދު މާކުސް 3ން  1މުގައި ސް ދިނުފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކު )ށ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ބަބު ސަނަމަ، އެ މާކުސް ދިން  ދޭއާ ދެމެދު މާކުސް 10ން  4މުގައި ސް ދިނުފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކު )ނ(  

 ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ. 

 )ރ(   

 

މި ނަންބަރުގެ )ހ(  ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާ އެކި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރާ ފޯމުތަކަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 އުޞޫލުގެ މިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންަގނޑުން މާކްސް ދިނުމުގައި ބަާލނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްީޞލު 

 ގައި ވާނެއެވެ.  01ޖަދުވަލް 
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 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމަށް މާކުސްދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު  7.2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ސްދޭންވާނީ ތިރީގައި މާކު އިތަކަށްކޮމިަޝނުން މާކުސް ދެވޭ ބަ ބެލުމުގައި،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ްނނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑު

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

 މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު 

 1 ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނު 1 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަ  1  29% - 0ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

 2 ވަގުތަށް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ނިންމި 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މެދުމިން  2 49% - 30ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

 3 ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމި  3 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  3 84% - 50ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

     4 100% - 85ޙާޞިލުވި މިންވަރު 
 

 
 

ކޮންެމ  އަރިމަތީގައި ޞަފުޙާގެ ވައަތު ،އިރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ާޓގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމަށް މާކުްސދޭ )ހ(

 .މުން ލިޔަންވާނެއެވެމަސައްކަތަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކުސް ގަލަ

ކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަގާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްފެންވަރުމަސައްކަތުގެ  )ށ(  

އިުހމާލަކާ ނުލަިއ  ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކުްނ މެންޭޑޓް ބަދަލުުވން ނުަވތަ ބަެޖޓް ުނލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ

ން ނުކުރެވޭކަްނ ކޮލަމްގައި އެ ކަ" ވިފައިވާ މިންވަރުހާސިލްކުރެ"ޓާގެޓަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ުނވާ ނަމަ، 

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 )ނ(   

 
 

ންނެވިފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމުލަ ކަނޑައެޅުމުގައި މަތީގައި ދެ

 .ޓާގެޓްތައް އުނިކުރަންވާނެއެވެ
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 ތިޒާމުތައް އިދާރީ އިން  .8

 ބެލުމުގައި މުއްދަތު ބެލުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  8.1 

 އަހަރު ބަލާނީ ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް، މަލްޓިސޯސް އެޕްރައިސަލް ނިޒާމުގައި މަސައްކަތު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހ()  

 ނިޔަލަށެވެ.ގެ  31ން ޑިސެންބަރު  1އެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ 

ސެކްރެޓަރީ ކުރެވޭ ބެލުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް އައްޔަންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(  

އޫލިއްޔަތު މަސް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބަލާނީ، ެއ މުވައްޒަފަކާ ޖެނެރަލު

 .ގެ ނިޔަލަށެވެ 31ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު 

 ކައުންސިލްގެ  ވުރެ ކުރު ނަމަ، ދުވަހަށް 90މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  (ނ)  

ބިނާކޮްށ  ޗަށްލަފަޔާއި، ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައް ރައީސްގެމޭޔަރު / އިދާރާގެ 

 .ވެއެކުލަވާލަންާވނެފަހު، ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނުން  ވަޒަންކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
 

 ފެންވަރުބެލުން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހަވާލުކުރެވޭ  ޒިންމާ  ހިންގުމުގެ  ދާރާތައް އި  ން ވަގުތީގޮތު  8.2 

ނީ ދިވެހި ސިވިލް ގެންދާަމސައްކަތް ކުރިއަށްބެލުމުގެ ރުމަސައްކަތުގެ ފެންވަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެވަގުތީ  )ހ(  

ޔާންކޮްށފައިވާ ބަބެލުމާބެހޭ އުޫޞލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުސަރވިސްގެ މުވައް 

ބަލަން ންވަރުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ފެއެ މުވައްޒަފުންނަށް މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތު . ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

  

 

 

 )ށ(

 
 
 

 އީސް ރަމޭޔަރު /  ކައުންސިލްގެބެލުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެވަގުތީ 

ކަތުގެ އްގެ ލަފާގެ މަތިން މަސަ( އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް /އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކައުންސިލްގެ)

 .ރާތެކެވެެގންދާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ފަފެންވަރުބެލުންކުރިއަށް

 

 

 މާއި ހިއްސާކުރުން ކުރު ރު އްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާ ބެލުމުގެ ނަތީޖާގެ މަ ކަތުގެ ފެންވަރު މަސައް  8.3 

ޖެނެރަލުންނަްށ  ބެލުމުން ލިބުނު މާކުސް ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ އަހަރެއް ނިމުމުން ސެކްރެޓަރީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 
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ނެރަލުންނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެބެލުމުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާާލ ރިޕޯޓެއް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ހ(  

 އް ހިމަނަންވާެނއެވެ. ގޮތުން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ ބައިތަ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މިވަކިވަކިން 

 ލަ ނަތީޖާ ބެލުމުން ިލބުނު ޖުމުގެ ފެންވަރުމަސައްކަތު .1

 ލަ.ކްސްގެ ޖުމުވަކިން( ލިބިފައިވާ މާބެލުމުގެ ަބއިވެރިންގެ ފަރާތުން )ވަކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު .2

ދި ބެލުމުެގ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ާފހަގަކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު އަފެންވަރުމަސައްކަތުގެ  .3

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

ބެުކދިނުމުގެ ބޭއްވޭ ފީޑް ،އެކުއާކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްބެލުމުްނ ލިބުނު ނަތީޖާތައް ސެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(  

 ބައްދަލުވުމުގައި ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 )ނ(  

 
 
 

ލުުވްނތަކުގައި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއެކު ބޭއްވޭ ފީޑްބެކް ބައްދަ

ވެރިޔާ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެންމެ އިސް

 )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް( ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ކްރެޓަރީ އެ އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ސެ ،އަހަރެއް ނިމުމުން ކޮންމެ މަސައްކަތު )ރ(  

ސް ނުވަތަ އެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީ ޕޯޓުަތކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ ރިިލބުނު ަނތީޖާ ޖެނެރަލުންނަށް

 ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  8.4 

އް ބަލައި، ވާތަގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހުށަހަާޅ ޝަކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުްނ ލިބުނު ަނތީޖާއާ ގުޅޭ  

ކޮމިޝަނުގެ ޕަރފޯމަންސް  ވާނީއެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ،އިދީދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިތުރަށް އޮޅުންފިލުވައި

 މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. 
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 ފޯމުތައް ނުފުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތް:  ފެންވަރުބެލުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ  .9

 ބޭނުންކުރާ ފޯމުތަކުގެ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި )ހ( 

ވާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައަޅާފައި، ފުރިހަމަކޮށް "ފޯމު އެޕްރައިސަލް()ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާތެރެއިން "

ފް އެޕްރައިސަލް ފޯމު( އެ ފޯމު )ސެލް ކަނޑަެއޅޭ މުއްދަތުގައިމި ގޮުތން ފޮނުވުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 އެ ފޯަމްށ ހަދާނީ ސްގެ ޖުމްލަމާކުގެ ފެންވަރުެބލުމުން ލިުބނު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތު

 ސް ނުހިމަނައެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކު

ަރންޖެހޭ ފޯމުތަކުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިާވ އެކި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކު )ށ( 

ަގނެވޭނެ އެންމެ ފަުހ ނިންުމމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމާފައިނުވާ ފޯމުތަްއ، ބަލައި ،އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށް

 ނެވޭނެއެވެ. އެވެ. އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ފުރިހަމަކުރާ އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައި ނުގަ 31ތާރީޚަކީ، މާރިޗު މަހުގެ 

  "ފޯމު ޕްރައިސަލް(އެ)ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ" ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގަިއ، )ނ( 

، ވޭގޮތް ވެއްޖެނަމައެހެން ފަރާތްތަުކން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމެއް މަޤުޫބލު އުޒުރަކާހުރެ، ފުރިހަމަނުކުރެ  ފިޔަވައި،

ސްގެ ނޑައަޅާފައިވާ މާކުފޯމަށް ކައެ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު ، ސްގެ ޖުމްލަ ހަދާނީގެ ފެންވަރުބެލުމުން ިލބުނު މާކުމަސައްކަތު

 އިންސައްތަ އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
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 އް ޖަދުވަލުތަ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


