
 | 109 ގެ 1 ޞަފްޙާ |  
 

c 
 

 
 ގެ ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސެގ މަސައްކަތު

 ގެ އަތްމަތީފޮތް އުޞޫލް ފެންވަރު ބެލުމާ ބެޭހ 
 ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު



 | 109 ގެ 2 ޞަފްޙާ |  
 

 
 2012ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ©       ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 2009ފުރަތަމަ ޗާޕު        ވަނަ ފަންގިފިލާ  12ވެލާނާގެ 

    2012ނަ ޗާޕް ދެވަ        20096، އަޙުމަދު މަގުއަމީރު 

 ޕްރިންޓް ކުރީ .......        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

www.csc.gov.mv        ……ISBN  

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  21މިއުޞޫލަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރު 
ގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު އެކުލަވާލައި ހާމަކުރަން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު

ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ގެމަސައްކަތުވާނެކަމުގައި ބަޔާންކުރާތީ އެޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް 
 ގިނަ ލިބުނު އަށް ބަލައި ތަޖްރިބާއަހަރުގެ  2ބަދަލު ގެންނަންޖެހުނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  އުޞޫލެވެ. މިއުޞޫލަށް

ނޑު ބަދަލުތަކަކީ: މިއުޞޫލަށްއެގޮތުން ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ޚިޔާލު  ގެނެވުނު މައިގަ

 ުނޑު މާކްސްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކ  ާރ ސްކޭލް އަދި މިންގަ

 ( ު3ކެޓަގަރީއަްށ  3ބޭނުންކުރާ ފޯމ )ްފޯމ 

  ްއަށް ބަދަލުކުރުން  5ގެ ގޮތުގައި އޮތް ބައި ސެކްޝަން  6ކުރިން ސެކްޝަނ 

  ް( 6ފޯމަށް އިތުރުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ސެކްޝަނ 

 ުނޑ  (7)ސެކްޝަން  ހާޟިރީ އަށް މާކްސް ދޭނެ މިންގަ
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 އިސްބަސް 

ދިވެިހ ސިވިްލ ސަރިވސްގަިއ މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަުފންނަކީ ދިެވހި ސިވިްލ ސަރވިސްެގ 
ނޫުނން ބާރު ލިިބގެން އެކުލަވާެލވިަފއިވާ ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަާވޢިާދއި ޤާނޫނަށް އެ ޤާ

ޫދދުތަކުގެ ތެޭރަގއި މަސައްކަތްކުަރންޖެހޭ ޙުއަދި ވަޒީާފއާއިެބހޭ ާޤޫނނާއި އެެހނިހެްނ ޤާޫނނުަތކުގެ 
އެކު، ވަިކ މުވައްަޒފުން ތަކެކެވެ. ިމގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރުމުަގއި ތެދުވެރިކަާމއި އިޚުާލޞްތެރިކަމާއި

ފަރާތެްއގެ ރުުހން ހޯދުަމށް މަސައްކަތް ކުރުމެއް ނެތި ސަރުކާރުން އެަކށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، 
އަދި އެންމެާހ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން  ހިންގާ ޕްޮރގްރާމްަތއް ިހންގުމަށް އެހީެތރިވެ ޭދްނޖެހެއެެވ.

ކާރެްއގެ ސިޔާސަތު އެއްކިާބވެތިެބ، އެހިނދަކު ވެރިކަން ހިުނުގމާއި ޙަވާުލވެއޮތް ަސރު
. ދޭންެޖހެެއވެލީ ސިފަ ެގނައުުމގައި އެހީތެިރވެ އެކަށައެޅުމުަގއާިއ، އެ ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަ

 އަސާސް )ކޯވެލިއުްސ( 5މިގޮތުން ޚިދުމަތް ކުުރމުގައި ސިވިލް ސަރިވސްގެ މައިަގނޑު 
 ހިފަަހއްަޓންޖެހެެއވެ. 

ދަޢުލަތުެގ     ކޮންމެ މުވައްަޒފަކުމެ  ތެދުވެރިކަމާ އަބުރުވެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(: -ހ  
މުދަލާއި ަފއިސާާއއި ބެޭހ ޤާނޫނުތަކަށާއި ަޤވާިޢުދތަކަށާއި މުޖްތަމަޢު ޤަޫބލުކުރާ ރިވެތި އަޚްލާޤީ 

  އުޞޫލްތަކުގައި ހިަފހައްަޓއިެގން ޚިދުމަތް ިދނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

ކުމެ މަސަްއކަތުގައި އުޅޭިއރު ކޮންމެ މުވައްަޒފަ މަސައްކަތު އަޚްލާޤު )ޑިސިޕްލިން(: -ށ  
މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް އަދި ިސވިލް ސަރިވސްގެ ސުލޫކީ މިްނަގނޑުތައް ހިަފހައްަޓިއެގން 

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެ މުވައްަޒެފއްގެ ޒިންމާތަްއ  ޤާބިލްކަން )ކޮމްޕެޓެންޓް(: -ނ 
ކުޅަދާނަކަމާއި ާޤިބލްކަން ބޭުނންކޮށްގެން އަދާކުރުުމގައި އެ ުމވައްަޒފުގެ ހުނަާރިއ، 

ނަޑެއޅިފަިއވާ ެފްނވަރަށް އަިދ ވަގުތަށް ނިންމުްނ.  މަސައްކަތްތައް ކަ
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ކޮންމެ މުވައްަޒފަކުމެ ަރއްޔިތުްނނަށް ޯފރުކޮށްދޭ  މަސައްކަތާ ގަޔާވުން )ޑެޑިކޭޝަން(: -ރ 
 މަތަކަށް ހެދުން. ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުން ުރހޭ، ހިތްހަމަޖެޭހ އަދި ަބލައިަގންނަ ިޚދު

ކޮންމެ މުވައްަޒފަކުމެ އެމީަހކާއި ަޙވާލުކުެރޭވ  ވަގުތަށް ކަމޭހިތުން )ޓައިމްލިނެސް(: -ބ 
މަސައްކަތްތައް ފެްނވަުރ ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއި ެއ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަްށ 

ނޑައެޅި  ނޑައެިޅފަިއވާ އުޞޫލްތަކާއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ކަ  ިނންމުްނ. ވަގުތަށްފަިއވާ ކަ

ދިވެިހ ސިވިްލ ސަރިވސްގެ ުމވައްަޒފުްނ ޚިުދމަތްކުރަނީ މިެދންެނވި އުޞޫލުން ިދވެިހ ިސިވލް 
ސަރވިސްެގ ާޤނޫނާިއ ވަޒީާފއާިއބެހޭ ޤާޫނނާއި ިދވެިހ ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ޤަާވިޢދާިއ 

ތްވާ ގޮތުގެ މަތިންޯތ އެހެިނހެްނވެސް އަމަލުުކރަންޖެހޭ ާޤނޫނުތަކާިއ ޤަވާޢިދުތަާކއި ެއއްގޮ 
ބެލުމަށްޓަކައި މުަވއްޒަުފންގެ މަސައްކަުތގެ ެފންަވރާއި ގާނޫނުތަާކިއ އުޞޫލްތަކަށް ތަބާވާ 
މިންަވރު ބެލުމުގެ އިންިތޒާމްތަކެއްވަނީ ާޤއިމް ކުރެިވފަެއވެ. ިމފޮތުަގއި ަބޔާން ކުރެިވފަިއވަނީ އެ 

 އުޞޫލްތަކެވެ.

ނޑު އުންމީުދ ކުަރނީ ސިވިްލ ސަރވިއަ ސްެގ މުަވއްޒަފުްނގެ މަަސއްަކތުގެ ެފްނވަރު ބެލުމުެގ ޅުގަ
ނޑުަދނޑިތައް ޙާޞިލްުކރުަމށް ގޮތުން ސަ ނަތީޖާއެްއގެ ރުކާރުން ހާސިލްކުަރން ބޭުނންވާ ލަ

ަރއްޔިތުްނ އެދޭަފދަ ޚިދުމަތަކަްށ ސިވިލް ސަރވިސްެގ ޚިދުމަތް ެވގެްނ ާދނެ މަގުަފހިެވ، 
ނޑުތަކަށް ތަބަުޢާވ ުމވަ ކަމަށެވެ. ައދި މި ނިޒާމުގެ ތެެރއިން  އްޒަފުްނގެ އަޚްލާާޤއި ސުލޫކީ ިމންގަ

ުމަވއްޒަފުްނެގ  ކުެރވިްތ ކުރާ ުމވައްަޒފުްނ ާފހަގަރަނގަޅަށް މަސައްކަ، ވި މިންަވރު ދެެނަގނެ
ނަށް ވަޒީާފގެ ީމގެ އިތުުރން، ުމވައްަޒފުން ކަމަެށވެ. މަސައްކަތުގެ ައގު ވަަޒންކުރެިވެގންދާނެ

މުަވއްޒަފުްނގެ  މި ނިޒާުމގެ ތެރެިއންެނވެ. ިމާއއިއެކު، ވެސްން ލިިބގެން ދާނީޔަޤީންކަ
މަސައްކަތަށް ބަލައި އެ މަސައްކަތްތައް ިއތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ާޤބިލްކަން އިތުރުުކރުމަށް 

ުމވައްޒަުފންނަށް މަސައްކަތުގައި ުކރިއަްށ ، މުވައްަޒފުންނަށް ޭބނުްނވާ ތަމްރީންަތއް ދެެނަގނެވި 
މުވައްަޒފާ ސުޕަވައިަޒރާ ދެމެދު އޮްނނަ ގުުޅން ރަނގަޅުެވެގން ދާެނ ، ވި ދިއުމަށް ހިތްވަރު ދެ

 މުަވއްޒަުފންގެ ޤާބިލްކަމާއި، ޮއފީުހގެ ުއފެއްުދންތެރިކަން އިތުުރެވގެންާދނެ ކަމަށެވެ.   ކަމަށެވެ.
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 އޭގެ ނަތީާޖގެ މައްޗަށް ، މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ުމވައްަޒފުްނގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނަވރު ވަޒަންކޮށް
ދެޭވނެ ުއޞޫލްތައް ވެސް ަވނީ ބިނާކޮށް މުަވއްޒަފުްނަނށް ހިތްވަރު ިދނުމާިއ ޢިނާޔަތް 

ނޑައެިޅފަެއވެ. ައދި، މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާ، ފިޔަވަޅު އަަޅްނޖެހޭ މުވައްޒަުފންނާ ެމދު  ކަ
 ނެ އުޞޫްލތައްވެސް ބަޔާންުކރެިވަފިއވާެނއެެވ. ފިޔަވަޅު އަޅާ

މުގެ މި މުިހންުމ މަސައްކަތް އޭގެ ެއންމެ ފުިރހަމަ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތު ފެްނވަރު ބެލު
ިހއުމަްނ ރިސޯްސ މެނޭޖްމަްނޓް އެްންޑ އަދާކުރުމަށްޓަަކއި ުމވަްއޒަފާއި ސުަޕވައިޒަުރގެ އަދި 

ކޮމިީޓގެ ެއްއބާރުލުން ަވރަށް މުހިްނމެވެ. އަދި ޮއފީސްތަކުގެ  (އެްޗ.ާއްރ.އެމް.ޑީޑިވެލޮޕްމަްނޓް )
ިއ ފަންތިެއްއގެ ވެރިްނ އަދި ުމވައްަޒފުްނގެ ފުރިހަަމ ބަިއެވރިވުާމއި ހުރިހާ ގިންިތއަކާ

އިޚްލާސްތެރިކަމާިއ އެުކ މިކަން ކުރުމަކީ ުމހިންމުކަމެކެވެ. ޮއފީެހްއގެ ކާމިޔާބީ ިބާނވެަފއި 
އޮންަނނީ ެއ ޮއފީެހއްެގ މަސައްކަތް ކުރާ ުމވައްަޒފުްނގެ ެފންަވރާިއ މަސައްކަތު އަޚުލާުޤެގ 

 މައްޗަށެވެ.

ޝަޢުޤުެވރިކަމާއެުކ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުން އެެދނީ ހުިރހާ މުވައްަޒފުްނނަކީ ެވސް 
މަސައްކަތް ކުރާ ޤާބިްލ މުވައްޒަުފންނަށް ވުެމވެ. އަދި ޯފރުކޮށްދެޭވ ޚިދުމަތުގެ ސަބަުބން 

 މި ނިޒާމުން ލިބިެގން ިދއުމެެވ. ރައްޔިތުްނގެ އިތުާބރާއި ހިތްހަމަޖެހުން 

 2012ފެބްުރއަރީ  1

 

 މުޙައްމަދު ފަހުމީ ަޙސަން            
 ކޮމިޝަންގެ ރަީއސް             
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 ތަޢާރަފް 

ރވިސްގެ ާޤނޫުނގަިއ، އެ ޖެއަށް ތަާޢރަފް ކުެރުވނު ދިވެހި ިސވިލް ސައްގައި ރާ  2008މޭ  01
ެގ ސިފަތަުކގެ ތެޭރގަިއ ަރއްޔިތުންނަށް ސަރުކާުރން ދެއްަވން ޭބނުްނފުޅުާވ ސަރވިސް

ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢްަތއް ިހންަގއި ތަްނފީޒު ކުރުުމަގއި ެއ ސަރވިސް އަީކ  ޚިދްމަތްތަކުގެ
ލްާމއި މަޢްލޫާމތާއި ހުަނރު ހުިރ، އިންސާުފވެިރ ތެދުެވިރ ޢި)އެ ިޚދްމަތަކީ( ޤާިބލް، 

 މަތަކަށް ވުން ހިެމނެެއވެ. ވަީޒފާއަދާުކރަމުން ގެންދާ ިޚދު އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު

ަރއްޔިތުންނަްށ މަތް ދިނުމުަގއި، ސަރުާކރަށާއި ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހަށާއި ޚިދު މަތަކީ، އެ އަދި އެޚިދު
ަމތް އެ ގޮުތގެ މަތީން ޭދ ވެ. އަދި ަހމަ އެހެންެމ، އެ ޚިދުމަތަކަށް ވާން ެޖހެއެ ޖަވަބުދާީރވާ ޚިދު

ބަޔަކީ، އެ ބަޔަކު ެއ ކުާރ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ބަދަުލ ދެޭވ، ެއ ބަޔަކަށް ކުިރއެރުުމެގ 
މަތްކުރަމުންދާ ނުވަަތ ގެ ތެރޭަގއި ޚިދު ބޭސްޑް"( ިނޒާމެއް-އި އޮންނަ )"ކެރިައރމަގުކޮށިފަ

 ވެސް ހިމެެނއެެވ. ާފއަދާކުރަމުންާދ ބަަޔކަށް ވުން ވަޒީ

ސަރވިސް އަކަށް ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސް ހެޭދނީ  ހުރި ސިވިލް އްިސފަތަ އެހެންކަުމން، އެ
ޒަފުްނގެ ކިަބިއގައި ުހންނަްނ ޖެހޭ ސިފަަތއް ބިލުަވރަކާިއ، ުމަވއްމުވައްަޒފުން މަަސއްކަތަށް ޤާ

ައންނަ ާނންަނ މަތަށް އަންނަެޖހޭ ެފންަވރު މިްނަވރަކާއި، ދެުމން ގެންދާ ޚިދު ނަހުންނަ ނުހުން 
ަކންކަން ަރނގަޅުކޮށް އިސްލާހުކުެރވޭނެ ގޮްތތައް އަބަދުެމ ާރވަިއ މިންަވރު ެއނިގ އެ

ކަްނ މުަގއި ުއނިކަމެްއ ހުރި ނަމަ އެޤާބިލުކަ ގެފުން ތަންފީޒުވަުމން ގޮްސގެްނނެވެ. ުމަވއްޒަ
ކަން ރަނގަޅުކޮށް، މުަގއި އުނިކަމެްއ ހުރި ނަަމ އެފޫބަްއދަިއ، މަސައްކަްތކުރުމުގެ ނިޒާ

ގެ ކިަބއިަގއި އެކަްނ ސީދާކޮށް، މުވައްަޒފުން  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ަވްއޓަފާީޅގައި އަިއބު ުހރި ނަމަ
 ަމތް ދޭ ގޮތްތައް ކުިރއެުރވިެގންެނވެ. ކޮށް، ޚިދުން އިސްލާހުއުނިސިފަ ހުރި ނަމަ އެކަ 

 ހެޔޮ  އެމަސައްކަތަށް ވަޒަންކުެރވި އަގު  މަތުގެޚިދު  އެކުރާ  ުމަވްއޒަފުންނަށް މަތްކުރާޚިދު އަދި
 ،ފަސޭހަކޮށް، ަހއުލުވެްސ ފަހިކޮށްބަޔަކު މަސައްކަްތކުރަމުންދާ މާ. ައދި އެދެިވގެްނނެވެ  ބަދަލު
ލަތު ޙާކަންކަން މިހެން ުކރުމަްށޓަކައި އަބަދުމެ ވެސް ހެިދގެްނނެެވ. މި އުލަކަްށ ހަމަޖެހޭ މާހަހިތް
ވަސީލަތަކީ  ކަން ުކރުމަށް ބޭނުން ކުެރިވދާނެ އެއްމުން ގެންިދއުން މުހިންމެެވ. އެބަލަ

 މަތް ވަޒަންކުރުުމގެ ނިޒާމުތަެކވެ. މުވައްަޒފުްނގެ ޚިދު
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 ކުެރވުނު  ތަާޢރަފް  ަގއި 2009 ފެްބރުައރީ 1 ކޮމިަޝނުން ަސރވިސް ިސވިލް ގޮތުން އެ
 ަފރުދީ ދެނެގަތުުމގައި  ހާލަތު  ގެސަރވިސް  ިސިވލް ނިޒާމަކީ މަސައްކަތުގެ ެފްނވަރު ބެލުމުގެ

އަދި ހުރި އުނި ަކންކަން  ނިޒާމެކެެވ. އަޅުާވނެ ައލި ފަންީތގައި ގެ ޯއަގނައިޭޒޝަން ފަންތީގަާޔއި
 ނިޒާމަކަށް ވާެނއެެވ.ޔޮ ބަދަލު ެގންނާެނ މަަތށް ހެައދި ޚިދު އިސްލާހުކުރުުމގައި އެހީެތރިވެ ޭދނެ

. ޫނނެވެ  ކަމެއް  ުކރެޭވނޭ ކާމިޔަބު ނޫނީ  ުކރެިވގެން  ކަމާއެކު އިޚްާލޞްތެރި ކަމަކީ އެްއވެސް
ޭއގެ އެންމެ ފުިރހަމަ ގޮުތގަިއ ކާމިޔަބު ވެެގން ިދއުމަށްޓަކަިއ މުަވއްޒަާފއި  ކަްނވެސްއެގޮތުްނ މި

ުކގެ ހުިރހާ ަފންތިއެްއގެ ސްތަރަށް މުިހންމެވެ. އަދި އޮފީސުޕަރވައިޒަުރގެ އިޚްާލޞްތެރިކަން ވަ 
ންެމވެ. އަދި ހަމަ އެެހންމެ، ގެ ވެސް ފުިރަހމަ ބައިެވރި ވުާމއި ެއއްބާރުުލން މުހިވެިރން
ތަކުގެ ަދއުުރ މި  މެނޭޖްމަްނޓް އެްނޑް ިޑވެލޮޕްމަްނޓް ޮކމިޓީސްތަކުެގ ހިއުަމން ރިސޯސް އޮފީ

ހުރިހާަފރާތްތަކެއްެގ  ކަން ަހރުދަާނގޮތެްއގައި ކުރުމަްށޓަކަިއ މިމި ،ކަމުގައި އަސާސީ އެެވ. ވީމާ
  ން ަވރަށް މުިހންމެވެ.އިޚްލާޞްތެރި ޝާމިުލެވވަަޑިއގަތު

ހައުލުގެ ގޮތުްނ ކޮމިޝަނުން އެދެނީ ުހިރހާ މުވައްޒަުފންނަށް ެވސް ޤާބިލިއްޔަތާ މަސައްކަތުގެ މާ
ހިްތ ފަސޭަހވެ، އިތުާބރުެވ،  ތިވެ ަރއްޔިތުންނަށްެފންަވރު މަ  މަތުގެ ޚިދު އިތުރު ކުިރއެރުެމވެ. ައދި 

 މަތާމެދު ހިތްހަމަޖެުހން ލިބިެގން ިދއުމެެވ.ޚިދު
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 ބެލުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ .1

ވާލުކުރެވޭ ޙަމުގެ މިނިާޒމަކީ، މުވައްޒަފާއި ބެލު ތުގެ ފެންވަރުމަސައްކަ
ދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަ

ދެނެގަންާނނެ  މިޒާޖާިއ ސިފަތައް ގެމުވައްަޒފުގައި ތުަމސައްކަވަގުތުގެ އިތުރުން 
 ލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންާވ ނިާޒމެކެވެ.ޞޫއު

މަޤްޞަދުތައް  ގެން އޮީފހުގެކޮށްވަރު ބެލުމުގެ ިމނިާޒމުެގ ބޭނުންފެންތުގެ މަސައްކަ
ބެުލމުގެ  ދޭތޯގެންކުރިއަށް  އްޒަފުންގެ މަަސއްކަތްތައްވާގޮތަށް މުވަ ލުޞިޙާ

ވާުލވެ ތިބޭ މުވައްޒަުފންނަށް އެީމހުންގެ ޙަރުން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ އިތު
މަށް މަގުފަހި ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅުރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ފެންވަރު ރަނގަޅު  މަސައްކަތުގެ މި ނިޒާމުގެ ބޭުނން ހިަފއިގެން ކޮށްދޭނެއެވެ. 
، އި މަާޤމުގެ ކުރިއެރުމާއިމުވައްޒަފުންނަށް، ަމސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކަ

ން ޢިނާޔަތްތަްށ މިނޫންވެސް މަސައްކަތާއި އެހެިނހެމުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، އަދި 
 ވި ދާނެއެވެ.ގުޅުވައިލެ

 ،ރަނގަޅު ބެލުމުގެ މައިަގނޑު ބޭުނމަކީ، ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ސަބަުބން މުޅި  މިނިާޒމުގެއަދި ޤާބިުލ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުެފއްދުމެވެ.  ށްމަސައްކަތަ

ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްެވ 
މުގެ ކުރިއެރުްނ ޤާރިމަގުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަކު ވީމާ،ވެ. ވެގެންދިއުމެހަރުދަނާ

ދާީނ މުވައްޒަފުންެގ ދިނުން ިބނާވެގެންއިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މުސާރަ
 ފެންވަރަށް ބަލައިގެްނނެވެ.ތުގެ މަސައްކަ

ނިާޒމަީކ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މި ލުމުގެބެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
އަާމުޒކޮށްގެން ތައްޔާރު  ބެލުމަށް ފެްނވަރު މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތުގެހުރިހާ 
 ެވ.ވާ ނިޒާމެކެކުރެވިފައި
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 ނެގޮތް ބެލޭފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  .2
މަސައްކަުތ އެކުލެވިގެންވަނީ ޮކންމެ  ނިޒާމް ބެލުމުގެ މި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

މުވައްޒަފުންާނ  އްހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަްތތައައަހަރެއް ފެށޭއިރު އެ
ތައް ތްުމމުން ޙަވާލުކުރެުވުނ މަސައްކަވާލުކޮށް، މަސައްކަތު އަހަރު ނިޙަ

 ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންުކރުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

 ބެލުމަށް  ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ވަނީ އެކުލެވިެގން ފޯމު ލާބަ ންވަރުފެ މަސައްކަތުގެ
ނޑައެޅުަމށްބޭނުންާވ  އްކަްތ ޓާގެޓްތަކުގެ މަސަފަހު، އެޓާގެޓްަތކެއް ކަ

އަދި މުވައްޒަފުންގެ ުހންަނންވީ  ވެ.ެގ މައްޗަށެ ލުމުގޮތް ބެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
 ދެންނެވުނު ބާއްވާގުޅުން ބެލޭނެެއވެ. މި އި މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާސިފަތަކާ
ތަކަށް  ވާ ޕަރފޯމަންސް ިއންޑިކޭޓަރއިޓަކައި އެކުލެވިފަށް ބެލުމަ އްކަންތައްތަ

 ރެވޭ ރޭޓް ކުގެ އި ދޭތެރޭއާ 10އާއި  1 ރެވޭނީ ކްސްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުމާ
  މިންަގނޑެކެވެ.

ނޑުތަކެްއ މަސަްއކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާެނ މިންގަ
ނޑައެޅުމުގައި ިއސްކަންދީފައިވާނީ ވާލުކުރާ މަސައްކަތްަތކެއް ފުރިހަމަކުރާ ޙަ  ،ކަ
ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުަވއްޒަފުންގެ  ،މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުމަށާއި

ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ. ރަނގަޅުކުރެ
 ބަލާ ފޯމެވެ. ފެންވަރުަމސައްކަތުގެ ކީ ޓަކައި ޭބނުންުކރާނެ ވަސީލަތަބެލުމަށް

 ކުރުމުގައި ބަލަންވީ މުއްދަތު  ފޯމު ފުރިހަމަ  ބަލާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  .3

ައހަރު ކަމުގަިއ ބަާލީނ  ބެލުމުެގ ޭބނުމަްށ މަސައްކަތު މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު
 ޖެނުއަރީ ެޖހިގެން ައންނަ އަހަރުގެ  ރުއަރީ މަހުން ފެށިެގންފެބް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

ސަރވިސްއާއި ގުޅޭ  ެތރޭގައި ސިވިލް މުއްދަތުގެމިިނޔަލަށެވެ.  މަހުގެ
މުވައްޒަފުންެގ މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ަބާލނީ ެއ މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއާ ގުޅުނު 
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ގެން ެޖނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަުތގެ ފެންވަރު ބެލޭ ތާރީޚުން ފެށި
އެއަހަރެއްގެ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު މަސްުދވަހަށްވުރެ ކުރުނަަމ  6މުއްދަތު 

ނަމަވެްސ އެ މުއްދަތުގައި ަމސައްކަތްކުރި ގޮތަށް  ބެލުމުެގ ތެރޭގައި ނުިހމެނޭނެއެވެ.
 ބަލައި ފޯމު ފުރަންާވެނއެވެ.

ފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެަނމަ، އެ ގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީތުމި މުއްދަ
ބެުލން، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ ތާރީުޚން  ފެންވަރު މަސަްއކަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ

 އަލުން ފަށާނީއެވެ.

ގެ ޒަފުން އް ތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވަ އެކިއެކި މަސައްކަތަށް އެހެނިހެން އޮފީސް  .4
 ބެލުން  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ކުރުމަށް ދޫކޮށްފިނަމަ  ނޫން އެެހން އޮފީެހއްގައި މަސައްކަތްއަދާކުރާ އޮފީސް ވަޒީފާ
ވީއްލި މަސައްކަތްކުރި އޮފީހަކުން އެމުވައްޒަފަުކ ވީއްލައިފިަނމަ، އެނުވަތަ 

ވާލުކޮށް، ގޮތުްނ ަމސައްކަތް ޙަާވނެއެވެ. މިމުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަަލން
ނޑައަ މުވައްޒަުފ ޅައި، މަސައްކަްތ ހިނގާ ުނހިނގާގޮްތ ަބލައި ޓާގެޓް ކަ

އޮތް އޮފީހަށް މުވައްޒަފުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް މަސައްކަތް
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ކެޓަގަރީ ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ  .5

 އް ފޯމެ 3ތަފާތު  ،ކައިފެންވަރު ބެލުމަށްޓަމަަސއްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ކުރެވޭނެއެވެ. އެކި ފެންވަރުގެ މުަވއްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބޭނުންާވ ބޭނުން

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ  ކުރާ އެމުވައްޒަފެއް  ،ހުނަރުތައް ތަފާތުާވނެތީ
މުކަމަށް ބަލައި މިފޯމުތަްއ މުިހން މުގެފޯމު ތައްޔާރުުކރު ބަލާ ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ 
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 ނެއެވެ.ވާ ( ބަާހެލވިފައިކެޓަގަރީގިންތިައކަށް ) 3 ގެމުަވއްޒަފުންއްޔާރުކުރުމުގައި ތަ
 އެއީ:

 ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް   ހ.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަީތގެ މަޤާމުތަކުގައި ަމސައްކަތްކުރާ 
ން، ސެކްޝަން އަދި ޜަމިބަިއގައި ހިެމނޭނީ ޑިޕާްޓމަންޓް، ޑިވި)މުވައްޒަފުން. 

 އިން މަތީގެ  3ެއމް.އެސް.  ،ޔުނިޓް ތަކުެގ ވެރިްނ ފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭ
ގައި  1ޖަދުވަލް  މުވައްޒަުފން ފުރަންޖެހޭ ޯފމްރޭންކްގެ (. ިމ މުވައްޒަފުންނެވެ

 އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 ށ.  ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

ތަކުގައި ތިޭބ މުވައްޒަފުންގެ    މަާޤމުދަށުގެ  ސީނިއަރ އޮފިސަރުްނ ފެށިގެން 
އެކި އެކި ފަންނުތަކުގެ ިގންތިަތކާއި، އޮފީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން.  ،ތެރެއިން

 1ޖީ.އެސް  ،ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ިހމެނޭ މިބައިގައި ހިެމނޭނީ )
ފުން މުވައްޒަރޭންކްެގ މުވައްޒަުފންނެވެ(. ިމ ާއ ދެމެދުގެ  2އާއި އެމް.އެސް 
  ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2ޖަދުަވލް ފުރަންޖެހޭ ފޯްމ 

 ނ.  ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުންނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަންނަކާ ނުގުޅޭ މަޤާމުތަކުގައި 
 އެސް.އެސް. ރޭންކްގެ ، މިބައިގައި ހިމެޭނނީ) މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން.

ގައި  3ޖަދުވަލް ންކްގެ މުވައްޒަުފން ފުރަންޖެހޭ ޯފމް (. ިމ ރޭމުވައްޒަފުންނެވެ
 އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
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ބެހޭގޮތުން އޮފީސްތަކުގެ އެކިފަރާތްތަކުގެ  ބެލުމާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  .6
 އި މަސައްކަތްތައް މަސްއޫލިއްޔަތާ 

ޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިްނ  ަކނފެންވަރު ބެލުމުގައި  ތުގެމަސައްކަ
ނރާތަކާއި ހަވާލުވާ މަސައެފަ  މުއްދަތުގެޑައެޅިފައިވާ އްކަތްތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތު ކަ

ނިާޒމް އޮފީސްތަކުގައި ހިންގުމުެގ މިންމަްނ ވާނެއެވެ. ނި ކޮށް  ތެރޭގައި
 ކުރާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަަސއްކަތް 

 މަސައްކަތް  ގެޔާ ޒިންމާދާރު އިސްވެރި  6.1
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިްނ  ކަމަސައް ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ކަ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  އްކަންތައްތަ ނެޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ބަލަްނޖެހޭ 
 ވަނީއެވެ. އެ

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންަދނީ ޙަޤީގަތުގެ މައްޗަށް ތުގެ މަސައްކަ ހ.
 ތެއްގެ މަތިްނކަން ކަށަވަރުކުރުން.އިންާސފުވެރި ގޮ ،ބިނާކޮށްގެން

ނޑައެޅިފައިވާ ބެލު ންވަރުަމސައްކަތުގެ ފެ މުވައްޒަފުންގެ .ށ މުގެ މަސައްކަތް ކަ
 މުއްދަތުގައި ޤަވާޢިދުން ކުރިޔަށްދޭތޯ ބެލުން. 

މަސައްކަތުެގ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާްނ ވަީނ ސުޕަވައިޒަރާިއ އަދި  .ނ
ތޯ ަރނގަޅަށް ސާފުކޮށްދެވި އެއްބަސް ވެވިފައި ބެޭލ މުވައްަޒފުންނަށް ންވަރުފެ

 ކުރުން. ކަށަވަރު

ޅޭގޮތުން ހުަށެހޅޭ މައްސަލަތައް ބެުލާމ ގު  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު .ރ
 އްލުކުރުން.ޙަ

 މެޭނޖްަމންޓް ެއންޑް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރް ހިއުމަްނ ރިސޯސް  .ބ
 ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ތުގެ މަސައްކަމަޝްވަރާގެ މަތިން،  ކޮމިޓީ( ގެ
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ޖެހޭ ދޭންސާރައިގެ ކުރިއެރުން، މު  ،ދޭންެޖހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ތަމްރީނު
 މަތިން ެއކަންތައްތައް  ޤަވާިޢދުގެަހމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

 .އްސައި ދިުނންހަމަޖަ

ސިވިލް ސަރވިސް ށް ތައްޔާރުކޮ ނިމުުމން ރިޕޯޓް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ .ޅ
 ން.ނަށް ފޮނުވު ކޮމިޝަ

ކޮމިޓީ(  ވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )އެޗް.އާރް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑި ސޯސް ހިއުމަން ރި  6.2
 މަސައްކަތް  ގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިްނ  މަސައްކަ ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ކަ
ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައި  ޖެހޭ ހައްަޓންބަލަ ކޮމީޓީން އެޗް.އާރް

 ނީއެވެ. އެވަ

ތުގެ ެފންވަރު ބެުލމުގެ ކަންަތއް ހިނަގމުންދަީނ ަޙޤީގަތުގެ މައްޗަށް މަސައްކަހ.  
 ޒަފުން ތަފާތުއެކިމުވައް ތޯއާއި،އިންާސފުވެރި ގޮތެއްގެ މަތިން ،ބިނާކޮށްގެން

 ކަށަވަރުކުރުން.ކުރުމެއްނެތިތޯ ބަލައި 

ްނ ކުރުމާއި ޓާގެްޓ ޤީޔަ ވާުލކުރެވިފައިވޭތޯޙަ ވައްޒަފުންެގ ވަޒީފާ ބަާޔން މުށ.  
ނޑައެޅި، މުގެ މަސައްކަތް ބެލު  ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ދުން ޤަވާޢި ކަ
 ތޯ ކަށަވަރު ކުރުން.ކުރިޔަށްދޭ

 ތަމްރީނު  ،ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަުހ ލިބޭ ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިމަސައްކަނ.  
މަސައްަކތް ކުރާނެގޮތާ ބެހޭގޮތުން  ،ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަުފންނާއި

، ނަްށ ިއރުޝާދުދީކައިދީ އިރުޝާދު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންމަގުދައް

ހަަމޖެހިފައިާވ ޤަވާޢިދުގެ ނުމާއި ގުޅޭޮގތުން ކުރިއެރުން ދި މުސާރައިގެ
އަށް ޒިްނމާދާރު އިްސވެރިޔާުމގައި ބެލެހެއްޓު މަތިްނ އެކަންތައްތަްއ ހިންގައި 

 ލަފާދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން.
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ޅޭގޮތުން ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތައް ގު އި ބެލުމާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުރ.  
 ހައްލުކުރުމުގައި ޒިްނާމދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާދިނުން.

 

 މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  6.3

ހިންގުން ހަލުވިކުރުމާބެޭހ ، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި
 ފެންވަރު މަސަްއކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ،މާއިކަންތައްތަކާމެދު ަމޝްވަރާކުރު

 ،ދުތަކާއިޢިޤަވާބެލުމުގައި އެކަންަކން ކުރެވިފައިވަނީ ހަަމޖެހިފައިވާ 
ގެމަތިންޯތ ބަަލއި ޗެކްކޮށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިކަން ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުޞޫއު

ށް ދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ބައިެގ ފޯރުކޮ
 އެގޮތުން: ލިއްޔަތެކެވެ.މަސްއޫ

މަސައްކަތު އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންާވ  )ހ(
 ޓާގެޓް  އްޒަފުންެގ މަސައްކަތުގެފޯމުތައް ފޮނުވުމާިއ މުވަ

ނޑައެޅުމަށް  ދެްނެނވުން. ކަ

ގައިާވ  1ން ސެކްޝަސެްކޝަންތަކަށް ފޮނުވުުމގެ ކުރިން )ށ( ފޯމުތައް 
ލޭ މުވައްަޒފާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ" އެ ބެ ގެ ފެްނވަރުމަސައްކަތު"

އެއްގޮތަށް ޑުތަކާ ކޯޢުލޫާމތު ފައިލުގައިވާ އަސްލު ރެމުވައްޒަފެއްގެ މަ
 ކުރުން.  ފުރިހަމަ

ނަޑއަޅާމަސައްކަތު ައހަރު ޓާގެޓް  (ނ) މުވައްޒަފުްނނާއި މުޢާމަލާުތ  ކަ
 .ބެލުން  ރެވިފައި ވޭތޯކު

ނުޑ އެޅިފައިވާ މުއްޑަނގައި ކަމަސައްކަތު އަހަރު)ރ(  ދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަ
 ކުރުމަށް ސެކްޝަން/ ޔުނިްޓ ތަކުގައި ދެންނެވުން.މަސައްކަތްތައް 
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ފުރިަހމަކުރުމަށް ަހމަޖެހިފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމުތައް  ފޯމުތައް( ބ)
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން.

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ހަމަކޮށް ަބލައިގަތުން. ( ޅ)

އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ފޯމެއް  ،އް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުފޯމުތަ (ކ)
ލުތަކާ ޞޫއު  ،ދުތަކާއިޢިވާޤަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރިހަ

 ކޮމިޓީގެ  އެމް.ޑީ.ެއޗް.އާރް ، ތަފާތުގޮތަކަށް ކަމަްށ ފެންަނނަމަ
ކޮށްގެން އެކަންތަްއތައް މަޝްވަރާ ލަފާގެމަތިްނ އެސެކްޝަނަކާއި 

 .އްލުކުރުންޙަބަލައި 

ޕޮއިންްޓ ދީފައިވަނީ ސެކްޝަންަތކަށް ޕޮއިންްޓ ދިނުަމށް ފޯމުގަިއ ( އ)
ނޑައަޅާފައިވާ ޫނންތޯ ބަލައި ޗެކް  އިްނތަކުގެ ތެރެއިންތޯ ުނވަތަ ކަ

ކުރުން. އަދި ބައެއްބައިތަކަށް މާމަތިން ނުވަތަ މާދަށުން ޕޮިއންޓް 
ށް ސަާމުލކަމަ ކޮމިޓީގެ އެމް.ޑީ އެޗް.އާރް.މިަކން ، ލިބިފައިވާނަމަ

  ގެނައުން.

މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ބެުލނު ޮގތާއިމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު )ވ( 
ލަފާގެ ަމތިން  ކޮމިޓީގެ .އެމް.ޑީއެޗް.އާރްޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

 .މަށް މަސައްކަތް ކުރުންއްުލކުރުޙައެމައްސަލައެއް 

ޒިންމާދާރު  ގަކޮށްގުތައް ފާހަނބޭުނންވާ ރޮ ތަމްރީނުްށ މުވައްޒަފުްނނަ)މ( 
އަދި  .ހުށަހެޅުން އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށްއަށާއި  އިސްވެރިޔާ

އެޗް.އާރް ކޮމިޓީގެ ަލފާގެ މަތިްނ ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް 
 ހުށަހެޅުން. 

އެއޮފީހުެގ  ،ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުޫލމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ (ފ)
 ،ކަންަތކާއި މުވައްޒަފުންނާ ބެޭހގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅު
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 ،ލީ ަމއްސަލަތައް ފާހަގަޮކށްޞޫއު ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި
އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ހިެމނޭޮގތުގެ 
 ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު ިއސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެުޅން.

ތެރިކަމާއެކު ރު ަބލާ ފޯމްތައް ރަްއކާވަ)ދ(  މަސައްަކތުގެ ފެން
 ފޯމް މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް ލުން.  ،ބެލެހެއްޓުމާއި

  ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތް ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ  ފެންވަރު  ގެ މަސައްކަތު  6.4

މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތަކުގައި "ސުޕަވައިޒަރ" 
ަވއްޒަފެއްގެވެސް މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮށްަފއިއެވަނީ ކޮންމެ މު ކަމުގައި ބަޔާން

މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރަކީ  ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަްށ ހުންަނ މުވައްޒަފެެކވެ.
މިގޮތުން  ފަރާތެކެވެ.މު ދަުއރެއް އަދާކުރާ ން މުހި ރަށްވަބެލުމުގައި  ފެންވަރު

 ގެ މަސްޫއލިއްޔަތަކީ: ސުޕަވައިޒަރު

ނޑައެުޅމުގައި މުވައްޒަފަްށ ކަމަސައްކަތުގެ ޓާެގޓް މުވައްޒަުފންެގ  )ހ(
 އް އިޒަރ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެޭހަބއިތަފޯމުތަކުގައި ސުޕަވަ އެހީތެރިވެދީ،

 ފުރިހަމަކުރުން.
ޔުިނޓް ިހންގަވަްނ ސެްކޝަން ނުވަަތ  ތައް ަކނޑައެޅުމުގައި،)ށ( ޓާގެޓް

 .ކުރުންމަޝްަވރާ ހުންނަ މީހަކާ 
އްގޮތަށް ޭދތޯ ބެުލމާއި އެ މަސައްކަތް ބަލަިއ ާޓގެޓްތަކާ ންގެ)ނ( މުވައްޒަފު

 .ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި ިއރުޝާދުދީ މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިއުން
ކޯޑް އި މުވައްޒަފުގެ މަސަްއކަތުގެ ރެއަހަރުތެރޭގަ )ރ( މަސައްކަތު
 .ބެލެހެއްޓުން

މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިުމމުްނ މުވައްަޒފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ( ބ)
ނޑައެިޅފައިވާ ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން، މުވަްއޒަފާއި  ބެލުމަށް ކަ

 މަޝްވަރާކޮށް މުވައްަޒފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން. 
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 ތައް ޠު ޕަވައިޒަރުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު ސު 6.4.1

ބެލޭ ުމވައްޒަފުގެ  ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހ.
ުނހިނގާގޮތް ބަާލ  މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި އެމަސައްކަތްތައް ހިނގާ

މަސްދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ  6ޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ސުޕަވައި
 މަސްދުވަސް ފުރިހަމަވާންެޖހޭނީ ާމކްސް  6މުވައްޒަފަކަށްވުން. )

 ދިނުމުގެ ބައި ފުރިހަަމކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށެެވ.(
 

ބެޭލ ުމވައްޒަފުގެ  ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުށ. 
ގޮތް  ނުހިނގާ  ކަތްތައް ހިނގާއެ މަސައް ،މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި

މަސްދުވަސް  6ބަލާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 
އޭނާއާ ޖެހިެގްނ ދެން  ،ހޭދަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް ނުވާަނމަ 

ބެލޭ މުވައްަޒފުގެ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ،އެންމެ އިސްކޮށްހުރި
ގޮތް  ނުިހނގާ ހިނގާ މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި އެ މަސައްކަތްތައް

 ކަމުަގއިވުން. ވާލުވެުހރި މުވައްޒަފެއްޙަބަލާ ހެދުމާ 
 

ނުވަަތ ަވޒީފާއިން  ،މުވައްޒަފަކު ެއހެން އޮފީހަކަްށ ބަަދލުކުރުން ނ.
ވަކިވުންފަދަ ކަމަކާ ުގޅިގެން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަްތކުރާ 

އެ މުވަްއޒަފަކާ  ،މުވައްޒަފުގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރެވޭގޮތް ުނވެއްޖެނަމަ
ބަާލ  ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ،ޖެހިގެްނ ދެްނ އެްނމެ އިސްކޮށްހުރި

 ތްތައް ިހނގާމުވައްޒަފުގެ މަސަްއކަތްތައް ހިންގައި އެމަސައްކަ
 ކަމުގައިވުން. ވާލުވެހުރި މުވައްޒަެފއްޙަގޮތް ބެުލމާ  ނުހިނގާ 

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް  6.5

ކުރިން އެ އަހަރު ކުރަން ރާވައިފައިވާ އަހަރުފެށުމުގެ މަސައްކަތުގެ 
އްވުރާއި އަާމޒުގެ މައްޗަށް ވިްސނާ އޮފީހުެގ ތަޞަ މަސައްކަތްތަކާއި މެުދ 
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ނޑައެޅޭ ޓާގެޓްތަާކއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް  ލުކުރުމަށް ނަތީޖާ ޙާޞިކަ
 އަބަދުވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން: މުވައްޒަފު

ބެޭލ މުވައްޒަފު، ޭއނާގެ ުސޕަވައިޒަރާ  ފެންވަރުކަތުެގ މަސައްހ. 
ނޑައެުޅން. ،މަޝްވަރާކޮށް ނޑި ކަ ނުޑދަ  މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަ

ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަާކ ބެހޭގޮތުން ުސޕަވަިއޒަރާއެކު  މަސައްކަތް ށ.
 ކުރުން. މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ަމސައްކަތް

ޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ަކނޑައެދެބައިވުމުން ތުގެ ައހަރު މަސައްކަ ނ.
ތަކާއި މަސައްކަތްޙަވާުލކޮށްފައިވާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް ޕަވައިޒަރާއިސު
ގެޓްތަކަށް ބަދަލެއް ގެންަނންެޖހޭަނމަ ެއ ބަދަލުތައް ގެނަުއން. )މިބަިއ ޓާ

ގައި ހިމެޭނ ުމވައްޒަފުން ފުރިހަަމކުރާކަށް ސަރވިސްސަޕޯޓް 
 ޖެޭހނެއެވެ.(ނު

މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުުމން ސުަޕވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް  ރ. 
 ުކރުން.ފޯުމ ފުރިހަމަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 

ފޯމު ފުރުމުގައި ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލުނުކުރެވޭ  ބ.
 ހުށަހެޅުން. އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަތައް

 

 ދައުރު ރވިސް ކޮމިޝަން ގެ ސަ  ސިވިލް  6.6
 

މުވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތު ައހަރު ނިުމމުން،  ހިމެނޭ  ގައިސަރވިސް ސިވިލް
ނު ބެލު ފެންަވރުމަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބެލުމަށްފަުހ މަސައްކަތުގެ 

ޮކންެމ އޮފީހެއްގެ  އް ތައްޔާރުކޮށްޝީޓެ ސްތައް ހިެމނޭ މާކް މުވައްޒަފުންެގ 
ންވާނެއެވެ. ްށ ުހށަހަޅަކޮމިޝަނަސަރިވސް  ލް ސިވި ވެިރޔާޒިންމާދާރު އިސް
ބަލާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އެ ފޯމުތައް  ފެންވަރުއަދި މަސައްކަތު 
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މިކަމާގުޅޭގޮުތްނ އަދި މީގެފަހުްނ  ،މިއަތްމަތީ ފޮތުގައާއި ،ފުރިހަމަ ކުރުމަށް
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދެންނެވުންތަކުގައި ސިވިލް
. ދިރާސާކުރަން ވާނެއެވެ ،ލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައިޞޫ އު ،ދުތަކާއިޢިޤަވާ

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ: ޮކމިޝަނު މިގޮތުން

ބެުލުމގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ހ)
ނޑައެޅުމާއި އެަކްނތަ ިހނގާތޯ  ށްުލތަކާއި އެއްގޮތަޞޫއްތައް އެ އުކަ

 ބެލުން.

ކަތުގެ ެފންވަރު ބެުލމުގައި މުަވއްޒަފުންނަށް ދިމާާވ މައްސަލައެއް މަސައް( ށ)
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަިއފިނަމަ އެކަމެއް ބެލުްނ.

"ެރންޑަމްކޮށް" ތައް ފޯމު ފެންވަުރ ބަލާ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަުފންގެ  (ނ)
ލާ އަޅާިކއުން. ޞްލޫމާތު ެއ  މަޢުލޫމާުތތަކުގެ އަނަގާ އެފޯމުތަކުގެ މަޢު 

ތުރުން ވަީޒފާގެ ކުރިއެރުމާއި އިންކްރިމެންޓް ދިުނމުގައި މީގެ އި
 މުވައްޒަފުގެ މަސައްަކތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ޯފމު ބެުލން. 

 ފޯމެއް ހެދުން  ބަލާ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ޚާއްޞަ ފަންނުތަކަށް  .7

ވަކި ޚާއްޞަ ފަްނނުތަކުގެ މަޤާމުތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުްނނަށް 
 ،ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ޭބނުމަކީ ބަލާ ވަިކ ފޯމެއް ަތއްޔާރު ންވަރު ފެމަސައްކަތުގެ 

 މިފަދަ މަޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ނުވަތަ ފަންނެްއ ބޭނުންވާ މަޤާމު 
އެ ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ މަސައްކަތްކުރާ މިްނވަރު ވަޒަންކުރުްނ  ،ތަކަކަށްވާތީ

ުކރުމުގައިވެސް ިމ  ިމ ފޯމުތައް ތަްއޔާރު ،ންއެއީ މުިހންުމ ކަމަކަްށވާތީއެވެ. މިގޮތު
ނޑުގަިއ ހިަމާނފައިވާ މިންަގނޑުތަާކ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު   ކުރެވިދާނެއެވެ. އޮނިގަ

ބަާލ ވަކި ފޯމެްއ ަތއްޔާރުކޮށް ބޭުނން ުކރަން ވާީނ ސިވިލް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
 ންނެވެ.ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ޭބނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމު 
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މަސައްކަތުގެ  ،މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ތަންތަނުގައި ބަާޔންުކރެވިފައިވާ ފަންނުތަކަށް
 ބަލާ ފޯމު ެއ ދާއިރާތަކުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. ފެންވަރު

 ނަރުހުްނ އަދި ޕެރަމެޑިސްކްގެ މަޤާމުތައް  ،ހެލްތުގެ ދާއިރާގެ ޑޮކްޓަރުން  ހ.

ޝަން ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންނާއި އެޑިޔުކޭޝަން އަދި ހަޔަރ އެޑިއުކޭ ށ.
 . ދާއިރާގެ މަޤާމުތައްއަދި ވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަުކގެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

 ގޮތް. މަށް މާކްސް ދެވޭ ފޯ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ  .8

ވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ވަޒަންކުރުމަށްފަުހ ޙަ
ނޑުތަކުުރމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ކުއަގު ވަަޒން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ެގ ިމންގަ

ނުޑތަކުގެ މައްޗަށް ބަާހެލވޭ ،ބަލައި ތަފްސީލަށް  ނެއެވެ. ތިރީގައިމާކްސް އެިމންގަ
ނޑެވެ ކުރެވޭނެ ބޭނުން  ެބލުމަށް  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ވަނީއެ މާކްސް . ިމންގަ

 ދިނުމުގައި ބައިކުޅަބަިއ މާކްސް އެއް ނުދެޭވނެއެވެ. 
01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

 

ސް މަތީގައިވާ މިންަގނޑު ބޭނުންކޮށްެގްނ ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަށް މާކް
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީ  ލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކަ

 ކެޓަގަރީ
ސެކްޝަން 

3 
ސެކްޝަން 

4 
ސެކްޝަން 

5 
ސެކްޝަން 

6 
ސެކްޝަން 

7 
 ޖުމްލަ 

ސީނިއަރ 
އަދި މިޑްްލ 
މެނެްޖމަންްޓ 

 ސަރވިސް

55 15 15 10 5 100 
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ސަޕޯޓް 
 އޮފިސަރުން

65 10 10 10 5 100 

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް

75 5 5 10 5 100 

ފޯމުގެ  ފެންވަރު ބަލާ މަސައްކަތުގެ ސަރވިސްގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް .9
 ބައިތައް 

ިތން  ންެމ މުވައްޒަފަކީެވސް މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ބެުލމަށްޓަކަިއ ބަާހލެވޭކޮ
ކޮްނމެ  ،ރީއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފަކަްށ ވާނެތީވެކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން އެއް ކެޓަގަ

ފުރިހަމަ ކުރަްނ ޖެޭހީނ ހަމައެަކނި ެއ މުވަްއޒަފަކު ނިސްބަތްާވ  ށްވެސްވައްޒަފަކަމު
ގެ މުވައްޒަފުްނ ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެްޖމަންޓް ސަރވިސްކެޓަގަރީގެ ފޯމެވެ. 
އެވެ.  2ފޯމް  ފުރާނީ ޕީ. އޭއޮފިސަރުން ސަޕޯޓް  އެވެ. 1ފުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯްމ 
ފޯމުގައި މި .އެވެ 3ފުރާީނ ޕީ. އޭ. ފޯމް  ގެ މުވައްޒަފުންސަޕޯޓް ސަރވިސް
ޝަންތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ސެކްޝަނެވެ. އެ ސެކް 10ހިމެޭނނީ ޖުމްަލ 

  ވަނީއެވެ.އެ

 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް  ތައް ސެކްޝަން ފޯމްގައި ހިމެނޭ  #

1 
ބެޭހ  ބަލޭ މުވައްޒަފާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 މައުލޫމާތު 
މުވައްޒަފުންގެ ަކންތައްތައް 

 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން 

2 
ނުޑ މަސައްކަތްތަކާއި އެ ޤާމަ މުގެ މައިގަ

 ގޮތް މަސައްކަތްތައް ނިްނުމމަށް ރޭވިފައިވާ
 މުވަްއޒަފު އި ސުޕަވައިޒަރާ

3 
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް
  ފުރާއި މުވަްއޒަސުޕަވައިޒަ

 އި މުވަްއޒަފުސުޕަވައިޒަރާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު  4
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 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވަްއޒަފު މުވައްޒަފުގައި ހުްނަނންވީ ސިފަތައް 5

6 
މަސައްކަތުގެ އަޚުާލޤު އަދި ސުލޫީކ 

 މިންަގނޑު 
 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވަްއޒަފު

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވަްއޒަފު ހާޟިރީ 7

8 
އިންިޑކޭޓަރސްތަކަށް ލިބުނު  ކީޕަރފޯމަންސް
 ޖުމްަލ މާކްސް 

 ސުޕަވައިޒަރ

9 
ބޭނުންާވ ތަޢުީލމާއި ތަމްީރނުތައް 

ނޑައެޅުން   ކަ
 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވަްއޒަފު

 ސުޕަވައިޒަރ/ މުވައްަޒފު މުވައްޒަފާއި ސުޕަވަިއޒަރުގެ ޚިޔާލު  )ހ( 10

 )ށ( 10
ަމން އުޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްަޝންހެޑް ނުވަތަ ހި

 ިޚޔާލު  ޝަން/ޔުނިޓްގެސެކްރިސޯސް 
 ޔުނިޓް  އެޗް.އާރްސުޕަވައިޒަރ/ 

 ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މައުލޫމާތު  ތުގެ ފެންވަރު މަސައްކަ : 1ސެކްޝަން  .9.1

ބެޭހ  ުމވައްޒަފުންނާ އޮފީހުެގ  ،މި ސެކްޝަނުގަިއ ިހމެޭނ ބައިތައް ފުރިަހަމ ކުރާނީ
 މުއްދަތު ފެށޭއިރުއެވެ. ބަލާ ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ބައިން  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް

 މި ސެކްޝަނުގައި ިހމެނޭ ބައިތަކަކީ:

 ނަން  މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ : މުވައްޒަފުގެަނން)ހ( 

 )ރ.ކ.( ނަންބަރު: އޮފީހުގެ އެމްޕްލޯއީ ަރޖިސްްޓރީ ނަމްބަރު  ރެކޯޑްކާޑު)ށ( 

ބަލަްނ  ތުގެ ފެންވަރުމަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެމަގާމާއި ކްލެިސފިކޭޝަން: )ނ( 
ށް އޮފީހުގެ އެމަގާމަ، މަގާމާއި ދުވަސްވަރު ފުރަމުންދާ ށޭފެ

 ޑަެއޅޭ ކްލެސިފިކޭޝަން. ނލުތަކުން ކަޞޫކްލެސިފިކޭޝަންގެ އު
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ހަަމޖެިހ  މަށް ވަޒީފާޤާމިހާރު ފުރަމުންދާ މަ ޚް:މަށް ބަދަލުިވ ތާރީޤާމަ)ރ( 
 މަސައްކަތް ފެށިތާރީޚް. 

އްކަތުގެ މަސަ :ޔުނިޓް / ސެކްޝަން / ޑިޕާޓްމަންޓް  / ން ޜަވިޑި)ބ( 
ޔުނިޓް ުނވަތަ އަދި ، ބެލެވޭ މުވައްޒަފުގެ ސެކްޝަން ފެންވަރު

 ޑިޕާޓްމަންޓް.

ބަލާ  ފެންވަރު: ދި ޔުނިޓްގެ ނަމާއި މަޤާުމ އަސުޕަވައިޒަރު)ޅ( 
ފޮތް ސެކްޝަން  ޝަރުތުަތއް )އަތްމަތީ ސުޕަވައިޒަރުގައިގައި ހުންަނންވީ

ން ހަވާލުވާ ބަލަ ފެންވަރު، ( ހަމަވާަނމ20ަޞަފްޙާ  6.4.1
 އަދި ޔުނިޓް. ،ްކލެސިފިކޭޝަން ،މަގާމް، ސުޕަވައިޒަރުގެ ފުރިހަމަ ަނމާއި

ޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެފަހުން ވަ: ފާސްތަޢުލީމީ  ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ)ކ( 
 .މަތިްނ ާހސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީފާސް އެންމެ ުނވަތަ ލިބިފައިވާ ތަމްރީން/

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް )ހ(: މަޤާމުގެ މައި  2ސެކްޝަން  9.2 ގަ
 ގޮތް  ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ 

ބަލާ މުއްދަތު  ގެ ފެންވަރުމަަސއްކަތު ،މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ
 ފެށޭއިރުއެވެ.

ނުޑ  މިސެކްޝަނުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުެވސް އޭނާގެ މަޤާުމގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ހަާވލުކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތްތައް ލިްސޓްކުރަންވާނެއެވެ. މިޮގތުން

 އަދި ކޮންމެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިޔަންާވނެއެވެ. ،މަސައްކަތްތައް
ނިްނމުމަްށ  އިހަރުގެތެރޭގަމަސައްކަތަކަށް އަާމޒެއް )އެމަސައްކަތް އަ

ނޑައަޅާ މިންވަރާިއ، ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު(  ކަ
ނޑައަޅަން ސުޕަވައިޒަރުެގ  ،ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީމި ާވނެއެވެ. ކަ
ބެޭލ މުވައްޒަފު  ފެންވަރުމަސައްަކތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  މަޝްވަރާގެ
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ފީހުގެ އޮމިމަސައްކަތް ކުރުުމގައި ) ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ސުޕަވައިޒަރާއި ދިމާވާ 
 2( ސެކްޝަން .ވާނެއެވެބެޭހބައިގެ ފަންީނ އެީހ ހޯދަން އި މުވައްޒަފުންނާ

ބަާލ  ފެންވަރުތުގެ މަސައްކަ ،މަކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފުފުރިހަ
ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚް ޖަހަންވާނެއެވެ.  ވަނަ ޞަފްހާގެ 3ފޯމުގެ 

މިސެކްޝަން ޔަގީްނކޮށްދެނީ ހުރިާހ މުވައްޒަފުންެގ ވަީޒފާގެ ބަާޔން 
އިވާ ވަޒީފާ އެމީހުްނނާ މުާއމަލާުތ ކުރެވިފައި ވާކަމެވެ. އަދި ސޮއިކޮށްފަ

 ބަޔާނުގެ ޮކޕީއެއް މުަވއްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނޑައެޅުން ޓާގެޓް  ދުވަހުގެ  އަހަރު  9.2.1  ކަ

ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ފެށުމާއެކު އެ އަަހރަކު އެ މުވައްޒަަފކު ކުރަންޖެހޭ 
ނުޑ މަސައްަކތްތައް ނޑައަޅަިއ އެ މަސައްކަތްތަ މައިގަ ކުގެ ޓާގެޓް ކަ

ނޑައަޅައި  ނޑައަާޅ ނެއެވެ. ވާުލކުރަންވާޙަކަ މަސައްކަްތ ޓާގެޓްތައް ކަ
ެއ ސުޕަވައިޒަރަކު ސިދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސެްކޝަން/ޔުނިޓްެގ ވާލުކުރާނީ ޙަ

ަވޒީފާއަދާކުރާމީހާގެ ސުޕަވައިަޒރެވެ. ހުރިހާ  ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން
ނޑައަޅައި ހަވާލުކުރާނީމުވައްޒަފުންނަށްވެްސ  މުވައްޒަފުންާނ  ،ޓާގެޓްތައް ކަ

. އެއީ ފައެވެބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެ  ގެ ފެންވަރުމަސައްކަތު މަށްފަހުމަޝްވަރާކުރު
މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ެފްނވަރު އެންމެ 

 ުހންނަ  ފެންަނން ،ފުރިހަމައަށް ވަޒަންުކރެވޭނީ މުވައްޒަާފ ހަވާލުކުރެވޭ
ޗަށް ބިނާކޮށްެގން މައް މަސައްކަތްތަކާއި ގުޭޅ ޓާގެޓްތަކުގެ އި އެމަސައްކަތްތަކާ
 ކަމަށްވާތީއެވެ. 

ޓާގެޓް ކަތަކަށް މަސައް ކޮންމެވަޒީފާަބާޔނުގައި ހިަމނާފައިވާ މިގޮތުން 
ނޑައަާޅ މިންވަރާއި،  އި)އެމަސައްކަތް އަހަރުގެތެރޭގަ ނިންުމމަށް ކަ

ނޑައަޅަން  ވާނެއެވެ.  ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް  ހޭދަވާެނވަގުތު( ކަ
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މަޤާމުެގ  ފޯމުގައި ލިޔުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ރު ބަލާފެންވަމަސައްކަތުގެ 
ނޑު  އޮފީހުގެ ަޕރމަނަންޓް ސެކެޓްެރޓަރީ އާއި  ،ބަޔާން ޓާގެޓް މައިގަ

އިސްވެރިންނާއި އަިދ ހިއުަމންރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންުޓްނ ކުރުަމށް ރާވާފައިވާ 
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައްވެސް 

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އެ މުވަްއޒަފަކު ކުރާ  ،ބަލައިގެންނެވެ. ވީމާ
ގެންަނންެޖޭހ  ،މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ބަލައި

ިހއުމަންރިސޯްސ  އިޞްލާހެއްވެސް ގެންނަންާވނެއެވެ. ިމކަންބަލަހައްޓާނީ 
 ސުޕަވައިޒަރެވެ. ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓާ 

ޝަނުގައި ޢާންުމކޮށް ހިނގާ މަސައްަކތުގެ އިތުރުން އަންަނ ކަންތައް، ސެކް
ސަބަބުން މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ނެގުންފަދަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ

މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ޙަާވލުކުރަން ެޖހިއްޖެަނމަ އެކަމެްއ 
ރެވޭ ކަންަތއްތަކަށްވެސް ޙަވާލުކުރާނީ ލިުޔމުްނނެވެ. އަދި މިގޮތުްނ ޙަވާލުކު

ނޑައަޅާ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ބަލާ ފޯމާ ގުާޅލަންާވެނއެވެ. ޓާގެޓް ކަ

 ،ބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ )ށ(:  2ސެކްޝަން  9.3
 ގޮތް ބެލުން  މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާ 

ުނމަީކ އަހަރު ފެުށނުއިރު މުވައްޒަާފ މިބައި ފުރިަހމަ ކުރުމުގެ ބޭ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާޞިލްކުރެވޭތޯ ބެލުމާއި، ނުުކރެވޭނަމަ އެީއ 
ކީއްވެތޯ ބެލުމާއި ެއ މަސައްކަތަށް ބަލަިއ އެ މަސައްކަތަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް 
އުނި އިތުރު ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނަްނެޖހޭ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނެސް، 

ޕަވަިއޒަރާއި ދެމެދު މުވައްޒަފާއި ސު އި ނަތީާޖ ހާޞިލްކުރުމަށްޓާގެޓްތަކާ
ވެްސ  މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އެހެންކަުމން، ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ މުވައްޒަފުން

ކުރާއިރު  މުވައްޒަުފންގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ. މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
ސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ވާލުކޮށްަފއިވާ މަޙައަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފާ 
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ކަށާއި ޭއނާގެ މަަސއްކަތަ ،ފެްނނަނަމަ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ،ބަލައި
 އެބަދަލުތައް ގެންަނންވާނެއެވެ. ޓާގެޓްތަކަށް 

މުަވއްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ބައްދަލުކޮށް ށްޓަކައި މި ސެކްޝަން ފުރިަހމަ ކުރުމު
މަޝްވަރާ  މެދުސްފައިވާ ގޮތާށް ގޮމުވައްޒަފުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަ

ކުރަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު މި ސެްކޝަނުގައި ހިމެޭނ ބައި ފުރިހަމަ 
ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް،  ދެކެވުނު މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައިކުރާނީއެވެ. 

އަދި އެއަށްފަހު ދެފަރާތުން  މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.
ނޑަެއޅިފައިވާ   ބައިގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. ސޮއިކުރުމަށް ކަ

 މި ސެކްޝަނުގައި ިހމެނޭ ަބޔަކީ: 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިަގނޑު މަަސއްކަތްތަކަށް އައި ަބދަލު. މިއީ  މި
)ހ( ގައި ލިސްޓްކުެރވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލެއް  2ސެކްޝަން 

ރިަހަމ މި ސެކްޝަން ފު އައިސްފައިވާނަމަ ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ބަެޔކެވެ.
ބަލާ ފޯމުެގ   ވަރުފެންމަސައްކަތުގެ ކުރުމަށްފަހު  ސުޕަވައިޒަރާ މުވައްޒަފުގެ 

 ިތރީގައިވާ ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚް ޖަހަންާވނެއެވެ. ވަނަ ޞަފްހާގެ 3

 ކޮށްފައިވާ ގޮތް  : ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ 3ސެކްޝަން  9.4

 ފެންވަރު މަސައްަކތުގެ  ،ިރހަމަކުރާނީމި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފު
 3ކްޝަނުގައި ހިމެޭނނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. މި ސެ ،ބަލާ މުއްދަތު ނިުމުމން

ކޮްނމެ ައހަރެއްވެސް ނިުމުމން މުވައްޒަފާ ަހވާލުކުރެވިފައިވާ . ބަޔެވެ
ކޮށްފައިވާގޮތް ބަލަންވާނެއެވެ.  މިގޮތުން ބަާލ  މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ

 :ތަކަކީ މިންަގނޑު

 ުކރާ މިންވަރު  މަސައްކަތް)ހ(  
 ުކރާ ފެންވަރު މަސައްކަތް)ށ(  
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 މަސައްކަތް ިނންމަްނޖެހޭ ވަގުތުެގ ެތރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު )ނ(  

ނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތައް  ބަޔަްށ މާކްސްދޭނީ 3އިވާ މަތީގަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ކަ
   ގޮތަށެވެ.ތިރީގައިމިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަުހ 

1 
  ިނެތްއެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައ 

 ުނެތް  ކުރެވިފައި އެއްވެސް ޓާގެޓެއް ޙާޞިލ 

2 
 ްކޮށްފައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތ 

  ްއެއްވެސް ޓާގެޓެއް ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ނެތ 

3 
 ޭމަދު މަސައްކަތްކޮށްފައި ވ 

  ުޓާގެޓް ހާޞިލްޮކށްފައިވޭމަދ 

4 
 ްފައިވޭތައްކޮށްބައެއް މަސައްކަތ 

 ްހާޞިްލކޮށްފައިވޭ ޓާގެޓް ބައެއ. 

5 
 .ޭގިނަ މަސައްކަތް ކޮްށފައިވ 

 ުނޑައެިޅފައިވާ ފެންވަރަށް ަމސައްކަތް ނ  ކުރޭޓާގެޓްގައި  ކަ

6 
 .ޭގިނަ މަސައްކަތް ކޮްށފައިވ 

  ްނޑައެިޅފައިވާ ފެންވަރަށް ަމސައްކަތ  ކޮށްފައި.ޓާގެޓްގައި  ކަ

7   ީރިހަމަކޮށްފައި.ފުހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނ 
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 ުނޑައެިޅފައިވާ ފެންވަރަށް ަމސައްކަތް ނ  ކުރޭ.ޓާގެޓްގައި ކަ

8 

  ީފުރިހަމަކޮށްފައި.ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނ 

  ްނޑައެިޅފައިވާ ފެންވަރަށް  ހުރިހާ މަސައްކަތ  ޓާގެޓްގައި ކަ
 ފުރިހަމަކޮށްފައި. 

9 

  ީފުރިހަމަކޮށްފައި.ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނ 

 ަނޑ  އެިޅފައިވާ ފެންވަރަށް  ހުރިހާ މަސައްކަތް ޓާގެޓްގައި ކަ
 ފުރިހަމަކޮށްފައި.

 ްނޑަށްވުރެ މައްޗަްށ ހާޞިލ ނޑައެޅިފައިވާ މިްނގަ  ކޮށްފައި.ކަ

  ިސެކްޝަނުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަތުގައ
 ދީފައިވޭ. އެހީތެރިވެ

10 

  ީފުރިހަމަކޮށްފައި.ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނ 

  ިނޑައެޅ  ފައިވާ ފެންވަރަށް  ހުރިހާ މަސައްކަތް ޓާގެޓްގައި ކަ
 ފުރިހަމަކޮށްފައި.

 ްނޑަށްވުރެ މައްޗަްށ ހާޞިލ ނޑައެޅިފައިވާ މިްނގަ  ކޮށްފައި.ކަ

  ސްނަގައިގެން ބައިވެރިވެ، އިަމސައްކަތުގައި އޮފީހުގެ އެހެނިހެްނ
 ދީފައިވޭ. އެހެން މުވައްޒަުފންަނށް މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ

 ގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންެމ މިންަގނޑަކާމާކްސް ދޭއިރު ޞަފްޙާ
  މާކްްސ ލިޔާށެވެ.  ލިބޭ  ދިމާވާގޮތަށް އެ މިންަގނޑަކަށް
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 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު  މަސައްކަތުގެ : 4ސެކްޝަން  9.5

ބަލާ  ފެންވަރުތުގެ މަސައްކަމިސެކްޝަނުގައި ހިެމނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ 
ްޓ އަރ އަދި މިޑްލް މެނެްޖމަންސީނި މުއްދަތު ނިމުުމން ސުޕަވައިޒަރެވެ.

ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ުމވައްޒަފުންނަށް ޕޯޓް އޮފިސަރުންސަރވިސް އާއި ސަ
 އެ ަބއިތަކަކީ: .ބަޔެވެ 8މިސެކްޝަނުގައި ހިެމނޭނީ 

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއި އެކު، އޭގެ  .1
 ށް ކުރާ ިމންވަރުފައިދާ މަސައްކަތަށާއި އެހެން މުވައްޒަފުްނނަ

މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަުރ  .2
 ލިބިފައިވާ މިންވަރު )ސީނިއަރ އަދި މިޑްްލ މެޭނޖްަމންޓްގެ ފޯމް(

ވިސްނުންތެރި ގޮެތއްގައި ކަންތައްތައް ޙާވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ /  .3
ނޑައެޅުމުގެ ހުނަުރ ލިބިފައިވާ ިމންވަރު  ކަ

 ކުރުމުެގ ުހނަރު ލިބިފައިވާ ިމންަވރުމުޢާމަލާތު  .4

 މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރު ޭބނުންކުރުން )ަސޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ ފޯމް( .5

 މައްސަލަތައް ޙައްލުުކރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  .6

 ދުރުވިސްނުން، އުފެއްދުންތެރިކަން .7

 ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  .8

 ބިލްކަްނ ހުރި މިންވަރު ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ުލމުގެ ޤާ .9

 

 މި ބައިތަކަކީ: ބައެވެ. 4އަށް މިސެކްޝަން ގައި ހިމެޭނނީ ސަރވިސްސަޕޯޓް 

ންފިލާފައި ުވމާއި އެކު، ކުރާ މަސައްކަތާއި ުގޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅު .1
 އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ މިންވަރު 
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 މުޢާމަލާތު ކުރުމުެގ ުހނަރު .2

 ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައް ހައްލުުކރުމުގެ .3

 ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ުލމުގެ ޤާބިލްކަްނ ހުރި މިންވަރު  .4

 

އްކަތް ކުރުމަްށ ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާާތއި ހުނަރުތަްއ މަސަމަތީގައިާވ ކްސްދޭނީ މާ
 ތިރީގައިިމވާ ގޮތަށެވެ.ބެލުމަށްފަހު 

 

1 

 ެނެތް.އް ބޭނުންވާ މައުޫލމާތާއި ހުނަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައ  

  ުކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ.ޯހދާމަޢުލޫމާތާއި ުހނަރ 

 ްގެ.ކުރާކަށް ނޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށ 

2 

  ްނެތް.ބޭނުންވާ މައުޫލމާތާއި ހުނަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައެއ 

  ުކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ.ޯހދާމަޢުލޫމާތާއި ުހނަރ 

 ުވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅައިގެން  މުވައްޒަފުންނާއި ުސޕަވައިޒަރ
 ތް ކުރާކަށް ނޭގޭ. މަސައްކަން މެނުވީ ނުވަތަ އެހީތެރިވެގެ

3 

  ުކޮްނމެވެސް ަވރަކަށް ލިބިފައިވޭ.ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރ 

  ުރެވޭ.ުނކު ޭބނުމެއް  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރ 

 ޭމަދު ފަހަރަކު މެނުވީ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރާކަށް ނޭގ  . 

4   ުކޮްނމެވެސް ަވރަކަށް ލިބިފައިވޭ.ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރ 
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  ުރެވޭ.ުނކު ޭބނުމެއް  ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރ 

 ާޅުުމްނ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މުވަްއޒަފުން ބާރުއެ އިސުޕަވައިޒަރ
 މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން އެގޭ.

5 

 ަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރު ފުދޭ ވ 

 .ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ޭބނުން ކުރ 

 ަފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި  ގިނ
 ވޭ.ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ބޭނުން

6 

 .ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ ހުނަރު ފުދޭ ވަރަކަށް ލިބިފައިވ 

 .ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު ުފދޭވަރަކަށް ބޭނުން ުކރ 

 ަފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި  އެއްބ
 ވޭ.ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ބޭނުން

7 

 .ޭބޭނުންވާ މައުޫލމާތާ ުހނަރު ފުރިހަމައަށް ލިިބފައިވ 

 ަކުރޭ. މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމ 

 ުދާ. ފަހަރު ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަާޔއި އިރުޝާދުހޯ ބައެއްފަހަރ 

8 

 ުރިހަމައަށް ލިިބފައިވޭ.ބޭނުންވާ މައުޫލމާތާ ުހނަރު ފ 

 ަކުރޭ. މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމ 

 ަނީ މަދު ފަހަރަކު.ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަާޔއި އިރުޝާދުހޯދ 
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9 

 .ޭބޭނުންވާ މައުޫލމާތާ ުހނަރު ވަރަށް ފުރިހަަމއަށް ލިބިފައިވ 

  .ޭހުރިހާ މަސައްކަތެއްެވސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރ 

 ާމެއް ނުވޭ. ދު ބޭނުސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަާޔއި އިރުޝ 

10 

 .ޭބޭނުންވާ މައުޫލމާތާ ުހނަރު ވަރަށް ފުރިހަަމއަށް ލިބިފައިވ 

  .ޭހުރިހާ މަސައްކަތެއްެވސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރ 

 ާދު ބޭނުމެއް ނުވޭ.ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަާޔއި އިރުޝ 

  ުންނަްށ މަޢުލޫމާތާ ުހނަރު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހ
 ފޯރުކޮށްދޭ. 

ނޑަކާ މާކްސް  ދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންެމ މިންގަ
 ދިމާވާގޮތަށް އެ މިންަގނޑަކަށްދޭ މާކްސް ިލޔާށެވެ.

   

 : މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް 5ސެކްޝަން  9.6

 ފެންވަރު ތުގެ މަސައްކަ  ،މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުިރހަމަކުރާނީ
ސީނިއަރ އަދި މިޑްްލ މެެނޖްަމންޓް  އިޒަރެވެ.ބަލާ މުއްދަތު ނިމުުމން ސުޕަވަ

އަށް ގިންތިތެރޭގައި ހިމެނޭ  ސަރވިސް އާއި ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ
 އެ ަބއިތަކަކީ:ބަޔެވެ.  7ނުގައި ހިެމނޭނީ މިސެކްޝަ

 އިސްނެގުން  .1

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެްގރިޓީ( .2
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 ހަމަަހމަކަން  .3

 ިމންަވރު މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުރި .4

 ސެލްފް ޑިވެލޮްޕމަންޓް  .5

 ރީތި އަދަބުތައް .6

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންެޖހޭ ުގޅުން އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާހުރި  .7
 ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ ިމންވަރު

 އިތަކަކީ:އެ ބަބައެވެ.  6ގައި ިހމެނޭީނ ންއަށް މިސެކްޝަސަރވިސްސަޕޯޓް 

 އިސްނެގުން  .1

 ކަން )އިންޓެްގރިޓީ(ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރި .2

 ހަމަަހމަކަން  .3

 މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުރި ިމންަވރު .4

 ރީތި އަދަބުތައް .5

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންެޖހޭ ުގޅުން އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާހުރި  .6
 ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ ިމންވަރު

 ންނަ މަސައްކަތަށް ހު މުވަްއޒަފުގައި ހުންަނންީވ ސިފަތަކާއިދޭނީ މާކްސް
 ތިރީގައި މިާވގޮތަށެވެ.ވެރިކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ޤުޝަޢު

1   ްލިބިފައިނުވޭ.އެއްގޮތަކަށްވެސ 

2  .ޭވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަަކށް ލިބިފައިވ 
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3  .ޭކޮންމެވެސް މިންވަރަަކށް ލިބިފައިވ 

4  .ޭފުދޭވަރަކަށް ލިބިފައިވ 

5  .ޭއެކަށީގެންވާ ވަރަށް ިލބިފައިވ 

6  ަޅު.ފުދޭވަރަށް ވުރެ ރަނގ 

7  .ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިޭވ 

8  .ޭވަރަށް ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިވ 

9 
 .ޭއެންމެ ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިވ 

  .ޭއެހެން މުވައްޒަުފންަނށް ރީތި ސިފަތަކަށް ހިތްވަރުދ 

10 

 .ޭއެންމެ ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިވ 

 .ޭނަމޫާނ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވ 

  ިްނނާމެދު ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކުގެ ތަޢުރީފް މުވައްޒަފުއޮފީހާއ
 ބޭ. ލި

 

 މާކްސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީަގއި ކޮންެމ ިމންަގނޑަކާ ދިމާވާ
 މިންަގނޑަަކށް ދޭ މާކްސް ލިޔާެށވެ. ގޮތަށް އެ
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ނޑު ތުގެ މަސައްކަ : 6ސެކްޝަން  9.7  އަޚްލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަ
 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފުރިހަަމ ކުރާނީ ސެކްޝަނުގައި ިހމެނޭ ބައި މި  
މުއްދަތު ނިުމމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ. ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކަށްވެސް މި ސެކްޝަނުގައި 

ތިރީގައިވާ ސްކޭލް އަށް ބަލައިެގން މާކްސް ދޭެނ  މިގޮތުން ބައެވެ. 2ނީ ހިމެނޭ 
 ބަޔަކީ:

 ރުޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންވަ .1

 ހެދުން ބަހައްޓަްނވީ ޮގތް .2

މާކްސް ދޭނީ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކީ މިންަގނޑަށް ެބލުމަށްފަހު ތިރީގަިއ  
މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ެބުލމުގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ މުވައްޒަފާއި މެދު މިވާގޮތަށެވެ. 

  ގައެވެ.އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ގުނޭނީ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ބެލޭ އަހަުރގެ ތެރޭ

1  ިވުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާފައި ނުވަތަ ިނންމާފައ 

2   ެމަޤާްމ ދަށްކޮށްފައިވުން ވައްޒަފެއްގެމުވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އ 

3  ާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުަމށް އެންގިފައިވުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފ 

4 
 ްދެވަނަ / އަނގަބަުހްނ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތް ބަދަލުކުރުނ

 ފަހަރަށް ނަޞޭޙަތް ދީފައިވުން

5   ްއިންޒާރު ީދފައިވުންލިޔުުމނ 
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6  ްލިޔުުމން ނަޭސޙަތްދީފައިވުނ 

7  ްއަނގަބަހުްނ ނަސޭހަްތދީފައިވުނ 

8  ުހަމައަށް ހުރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާފައިވުންރިފ 

9 

 ްމާއިއެކު؛ެތރިކޮށް ހިތުފުރިހަމައަށް ހުރުމަތ 

 ޫގެ ގޮތުގައި ނާ ުމވައްޒަފުމަސައްކަތް ކުރާ ސެކްޝަންގެ ނަމ
 ބަލައިގަނެވުން 

10 

  ްތުމާއިއެކު؛ހުރުމަތްެތރިކޮށް ހިފުރިހަމައަށ 

  ެޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބަަލއިގަނެވި؛ނަޫމނާ މުވައް އޮފީހުގ 

  ްހޯދާފަރާތްތަކުގެ ތަޢުރީފް އޮފީހާއި މުވައްޒަފުްނނާމެދު ޚިދުމަތ
 ލިބުން 

 

 

ދެއްވަންވާނީ ތިރީގައިވާ  ގައިވާ ހާޟިރީ އަށް މާކްސް  7ސެކްޝަން  9.8
ނޑަށެވެ.   މިންގަ

 ނީ، އޮފީހަށް ރަސްމީގަޑީގައި ހާޒިުރވާންޖެޭހ ދުވަހާއި،ހާޒިރީއަށް މާކްސްދޭިއރު ބަލާ
 އެންުގންަތކަށެވެ.  އަންގާގަޑިއަށް ހާޒިރުވުަމށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި 
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 ×122  

 ހާޒިރުވި އިންސައްތަ  ތަފްޞީލް  ސްކޭލް 

 ދަށް  ން ފެށިގެން  50 ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ ޖެހި ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ނު  1

 ދެމެދު  އާއި  51އާއި  60 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  2

 ދެމެދު  އާއި  61އާއި  70 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  3

 ދު ދެމެ އާއި  71އާއި  80 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  4

 ދެމެދު  އާއި  81އާއި  85 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  5

 ދެމެދު  އާއި  86އާއި  89 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  6

 ދެމެދު  އާއި  90އާއި  93 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  7

 ދެމެދު  އާއި  94އާއި  97 ވެަފއިާވނަމަ ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިރު  8

 ދެމެދު  އާއި  98އާއި  99 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  9

 100 ރަސްމީަގޑީަގއި ގަޑި ުނޖެހި ހާޟިުރވެަފއިާވނަމަ  10

 

 ޢަދަދު ުރވި ޟިހި ޮއފީހަށް ހާ= ގަިޑނުޖެމާކްސް 

  ދުޢަދަ ުދވަުހގެ  މުަވއްޒަފު ހާިޟރުާވންޖެހޭ     

 
. ދުވަހުއެވެ 260މިސާލަކަށް، މުވައްަޒފަކު ހާޟިރުވާން ެޖހުނީ ައހަރު ތެރޭގަިއ     

 ގަޑިނުެޖހިއެވެ. އެހެން ކަމަށްާވނަމަ: އައީ  ދުވަހު 143ތެރެއިން ހުގެ ދުވަ 260
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 ×122 

 ×122 

 =86.15 

 =55 

  143ރޭންކް =               

260            

 މާކްސް އެވެ.  2 އެހެން ވެއްެޖ ނަަމ ިމ މުވައްޒަފަށް ލިޭބނީ 

ދުވަހުއެވެ.  260ތެރޭގައި  މިސާލަކަށް، މުވައްަޒފަކު ހާޟިރުވާން ޖެހެނީ އަހަރު
ދުވަސް އެއީ ނާންނަ ދުވަހެވެ.  36ނަމަވެސް ހާޟިރާވާްނޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިން 

 ދުވަހު ގަޑިޖެހިފައެްއ ނުވެއެވެ. އެހެންކަަމށްވާނަމަ: 224ހާޟިރުވެފައިވާ 

  224ރޭންކް = 

                260 

 

 

 މާކްސް އެވެ.  6 އެހެންވެއްޖެަނމަ، ިމ މުވައްޒަފަށް ލިޭބނީ

ނޑަާކ ދިމާވާގޮތަށް  މާކްސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ ިމންގަ
 އެ މިންަގނޑަކަށް ދޭ މާކްސް ލިޔާށެވެ. 
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 ކްސް : ކީ ޕާފޯރމަންސް އިންޑިކޭޓާރސް އިން ލިބުނު ޖުމްލަ މާ 8ސެކްޝަން  9.9

 ށްއަގިންތިހުރިހާ ން  7،  6، 5 ،4، 3މިސެކްޝަނުގެ ޭބނުަމކީ ސެކްޝަން 
ލިބުނު މާކްސްތައް ޖުމުލަކުރުމެވެ. މި ސެކްޝަން ފުރަތަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ 

 ސުޕަވައިޒަރެވެ. މާކްސް  ،މަތީގައިވާ ސެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުަމށްފަހު
ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެ  ޑައެޅިަފއިވާ ސެކްޝަނުގެ ތެރެއިންނލިބުމަށް ކަ
ގައިާވ ިހސާބު ހެދުމުްނ ެއ ސެކްޝަނެއް ިނމޭއިރު ުޖމްލަ ގޮޅީ ،ޖުމްލައަކީ
 ދަދެވެ.ޢައަންނަ 

 މިސާލު:

( ލިބުނީ އެ ސަރވިސްގައި ހިމެނޭސަޕޯޓް ން ުމވައްޒަފަކަށް ) 5ސެކްޝަން 
 50ޕޮއިންޓުެގ ތެރެއިން  60ސެކްޝަން އެންެމ ގިނަވެެގން ިލބޭެނ 

އެ  ،ކަމަށްވާތީ 5ެއ ސެކްޝަނުން ލިޭބީނ މުޅި ފޯމުގެ % ،މާޕޮއިންޓެވެ. ވީ
( X 5 ÷ 60 50އެވެ. )އެއީ  4.16ސެކްޝަނުން ލިުބުނ ޖުމްލައަކީ 

 މިގޮތަށް ހަމަޮކންމެ ސެކްޝަނަުކންެވސް ލިބޭެނ ޕަސެންޭޓޖް ހޯދުމަށްފަހު  އެވެ.

 އަށް  7، 6، 5، 4، 3 ގައި ލިޔާށެވެ. އެއަށްފަހު ސެކްޝަން 8ސެކްޝަން 
 ނު ޕަސެންޭޓޖް ެއއްކުރާށެވެ.ލިބު

 47.6 – 3ސެކްޝަން 

  8 – 4ސެކްޝަން 

 4.16 – 5ސެކްޝަން 

 15 – 6ސެކްޝަން 

 7.6 – 7ސެކްޝަން 

 81.76     ޖުމްަލ   
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ފެންވަރު ބެލެވޭ މަސައްކަތުގެ  ،ޖުމްލަ މާކްސް އެއްކުރުމުން މިއަދަދުގެ
ނޑައެޭޅެނއެވެ.   މުއްދަތަށް ލިބޭ ުޖމްަލ މާކްސް ކަ

 

ނޑައެޅުން 9ސެކްޝަން  9.10  : ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ކަ

ބަލާ މުއްދަތު  ފެންވަރުމަސަްއކަތުގެ މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ 
ބަާލ  ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ނިމުުމންނެވެ. ިމ ެސކްޝަން ފުރިހަަމ ކުރުމުގައި 

ގެ އިތުރަްށ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު މުވައްޒަފަށް ިލބިފައިވާ ތަޢުލީމާިއ ތަމްީރނު
ބެލުުނ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވަްއޒަފަށް ލިބުުނ  ފެންަވރުމަސައްކަތުގެ 

 ބަލައި، ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ާށއި އަދި މުވައްޒަފު ަމސައްކަތްތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަ
އިތުރު  ،ކުރުމުގެ ޮގތުން ފެންވަރު ރަނގަޅުމަސަްއކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ 

 އެކަން ސަަބބާއެކު ބަާޔން، ުނންާވނަމަތަޢުލީމާއި ތަމްީރްނ ދިނުމަްށ ބޭ
މުވައްޒަފުްނނަށްވެްސ އެއްވަރެއްގެ  ކުރަންވާނެއެވެ. ތަމްީރން ދިުނމުގައި ހުރިހާ 

ތެރޭަގއި ހިމެޭނނީ  ތަމްރީންތަކުގެތުަކން ދެއްވަންވާނެއެވެ. އްޔައަހަންމި
ސެމިނާ ައދި ވޯކްޝޮޕް ، ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ކޯސްތަކެއްނޫނެވެ. ީމޓިންގް

ކުރުން އަދިވެސް މިނޫންވެްސ މުވައްޒަފަށް  ޗްސަރރި ،ބައިވެރިވުމާއި އިތަކުގަ
 ތަކަށް ވިްސނަންވާނެއެވެ.ތަމްރީން ކުރިއެރުމެއް ލިބޭފަދަ 

ނުތައް ވާނީ ކުރިްނ އޮފީސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭންޖެހޭ ަތމްރީ ބައެއް
ނޑައަޅާފަ  މްރީންވާ ތަޑައަޅާަފއިނކަ  ،ިމހެން މިކަްނމިހެންޮއތްނަމަ އެވެ.ކަ
މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާީނ  ލުމަށްޓަކައި ނޯޓް ކުރެވިދާނެ އެވެ.ގޮތް ބެ ކުރިއަށްދާ

 ސުޕަވައިޒަރެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމާ ދޭތެރޭގައި ސުޕަވައިޒަރު ވިސްނަން ާވެނ އެވެ.  އަދި 
ބެޭލ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި މުވައްޒަފުްނަނށް ލިބިފައިވާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
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ލީމާއި ތަމްރީނުަތއް ބަލައި މުވައްޒަުފްނގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ރަނގަޅު ތަޢު
 ،ރީނާިއ ަމޢުލޫމާތު ދިުނމަްށ ބޭނުންާވނަމަތަމްިއތުރު  ،ކުރުމުގެ ގޮތުން

 ،ބަލާ މުއްދަތު ނިމުުމން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ،ދޭންވާނެއެވެ. އަދި
މަސައްަކތުގެ ފެންވަރު  ،ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނާއިމަސައްކަތުގެ 

މަސައްކަތުގެ  ،ރަނގަޅު ކުރަންޖެޭހ މުވައްޒަފުން ބަަލންވާނެއެވެ. މިގޮތުން
ފެންވަރު ބަލާ ޯފުމ ފުރިހަމަ ކުރުމަްށފަހު ދަށްކޮށް މާްކސް ލިބޭކަމަށް 

އެ  ،މުވައްޒަފުންނާ ސެކްޝަންެގ ވެރިޔާ އާއި ބައްދަލުކޮށްފާހަގަކުރެވޭ 
ލިބުުނ ސަބަބާމެދު މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު  މުވައްޒަފަށް ދަށްކޮށް މާކްސް

މުސްތަގުބަލުގައި އެަކން އެގޮތަށް ނުިހނގާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް 
މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ  އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ ،ރާވަން ވާނެއެވެ. ައދި

ކުރުމަށް ކުރެެވން ހުިރ ކަންތަްއތައް ފާހަގަކޮށް  ފެންވަރު ރަނގަޅު 
ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންެގ  ،ތައް ކުރަްނވާނެއެވެ. އަދިއެކަންތައް

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުން ކުާރ މަސައްކަތުގެ 
މިގޮތުން އޮފީހުގެ ެފންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް  ،އަގު ވަޒަންކުރުމާއި

 .ކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެފާހަގަކޮށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަ
 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު  :()ހ 10 ސެކްޝަން  9.11

 މި ސެކްޝަްނ ުފރިހަމަކުރާނީ އެެހްނ ހުރިާހ ސެކްޝަންތައް ފުރިހަމަ 
ކުރުމަށްފަހު މުވައްަޒފު އަދި ސުޕަވައިަޒރެވެ. މި ސެކްަޝނުގައި ިހމެޭނ 

 ދެބަޔަކީ:

ަލ އިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިަޒރު ޖުމްމަކޮށްފަމުވައްޒަފު މަސަްއކަތް ފުރިހަ ހ.
 ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް )މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.(
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މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާުލ )މިބައި  .ށ
 (.ފުރިހަމަކުރާނީ މުވަްއޒަފެވެ

ތުގެ އްކަމަސަމި ސެކްޝަން ފުރިަހމަ ކުރުމަށްފަހު ުސަޕވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު 
ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚް  ޞަފްޙާގައިވާފަހުބަލާ ޯފމުގެ  ފެންވަރު

   ޖަހަންާވނެއެވެ.

 

ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން  / ޑިޕާޓްމަންޓް  :)ށ( 10ސެކްޝަން  9.12
 ގެ ޚިޔާލު ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްރިސޯސް 

ންނަަނަމ މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ފޯމެއްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފެ
ގުޅިގެްނ ނުވަަތ މުަވއްޒަފު ނޫީނ  ފުރުމުގަިއ ދިމާވާ މައްސަލައަކާ  ނުވަތަ ފޯމު 

ޅައިފި ހާލަތެއްގައި ހަހުށަ ފަރާތަކުން މައްސަލައެއްއިްނ މި ،ވައިޒަރުސުޕަ
 ނުވަތަ ރެންޑަްމ ޗެކްގައެވެ.

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން .10

ކަތު ފެންވަރު ބެލުުމން ިލބުނު ނަތީޖާތައް ަބލައި މަސައްކަތުގަޔާއި، މަސައް
މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަޔާއި، މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަދި މާޙައުލުގައި ބަދަލު 

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަުޅ ބަލައި ގެނަން ޖެހޭ ަކންކަްނ ހުރި ނަަމ އެ ކަްނތައްތައް 
 :އަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން

ނުމުގެ ގޮތުން ގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުަވއްޒަފުންނަށް ހިތްވަުރ ދިމަސައްކަތު ހ.
ނުމަށްޓަކައި މުާސރައިގެ ކުރިއެރުން ދި އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިްތވަރު ދިނުމާއި،

 ހުށަހެޅުން.
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މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބެލުމުެގ ތެރޭަގއި ފާހަގަކުރެވޭ ށ. 
ރުޝާދު ބޭނުންވާ މުަވއްޒަފުންނަށް ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ތަމްރީނާއި އި

ބޭުނންވާ  އެކަމުގެ މަގުފަހިކޮްށދީ މުވައްޒަފުންެގ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް 
ހުނަރުތައް ލިޭބެނ މަގު ފަހިކޮށްދިުނން. އަދި މުވައްޒަުފްނގެ ފަރާތުން 

 ރަނގަޅު ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މުވައްޒަފާ މަޝްވަާރކުރުން. 

އްކަތްކުރުމަކީ އި ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރު ހޯދުމަށް މަސަ މަސައްކަތުގަ 
 ޒިްނމާއެކެވެ. މުވައްޒަފުގެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ނ. 
އަންގައި ަނޞޭޙަތްތެރިވެ، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަްށ އެކަން 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދި . މަސައްކަތް ރަނގަުޅކުރުމަށް ބާރުއެޅުން
ދަށުން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެޭހ މުަވއްޒަފުންނާިއ  ޤަވާޢިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ

 މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން.

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުަމށް މަތީގައި ދެންެނވުނު އިޞްލާޙީރ. 
މަށް ކިކުރުކަށްފަހު އިޞްލާޙް ނުވާ މުަވއްޒަފުން ވަޒީފާއިްނ ވަފިޔަވަޅުތަ
 ހުށަހެޅުން.

 ވަރު ބެލުމާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް މަސައްކަތުގެ ފެން  .11

 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

 15 ރީ ޖެނުއަ
 ގެ ކުރިން 

 . މަސައްކަތް ރޭވުން 1

އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި  -
އެކްޝަން ޕްލޭްނ އަދި 
އެހެނިހެްނ ަވސީލަތްތަކުގެ 

ޕަރމަަނންޓް ސެކްެރޓަރީ/ 
 އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ
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ބިނާކޮށް ސެކްޝަން /  މައްޗަށް
 ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްަކތް ރޭވުން.

 20ޖެނުއަރީ 
އާއި 
 ފެބްރުއަރީ

އާ  10
 ދެމެދު 

 ގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން ޓާ  .2

 

ނޑު  - ކުރަންޖެޭހ މައިގަ
ނޑައަޅައި އެ  މަސައްކަތްތައް ކަ
މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް 
ނޑައަޅައި  ޓާގެޓްތައް ކަ

ބަލާ  މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު
 ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިުކރުން.

 ސްޕަވައިޒަރު / މުވަްއޒަފު

 10އޮގަސްޓް 
 ގެ ކުރިން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް  .3
 ގޮތް ބެލުން  ކުރިޔަށްދާ 

 

ރާކޮށް މުވައްޒަފާއި ަމޝްވަ -
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމަށް 
ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުން. 
މިގޮތުން މަސަްއކަތްތަކަށާއި 
ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭބަަދލު ފޯމުގައި 

 ލިޔެ ސޮއިކުރުން.

 ސްޕަވައިޒަރު / މުވަްއޒަފު

 10ޖެނުއަރީ 
ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ބަލާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .4 ގެ ކުރިން 
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 ންކޮށްދިނުން ހަނދާ 

 
މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބެލާފޯމު  -

ފުރިހަމަކުރުމަށް 
 ހަނދާންކޮށްދިނުމަްށ ނޯޓްފޮނުވުން 

ހިއުމަްނ ރިސޯސް 
 ސެކްޝަން/ޔުނިޓް 

 20ޖެނުއަރީ 
އާއި 
 ފެބްރުއަރީ

އާ  10
 ދެމެދު 

 ކްސް ދިނުން ބަލާ މާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .5

 

މަސައްކަތުގެ  -
ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި 

ފާއިއެކު މުވައްޒަ
ބައްދަލުވުންބާއްވައި މާކްސް 

 ދިނުން.

 ސްޕަވައިޒަރު / މުވަްއޒަފު

ފެބްރުއަރީގެ 
 ނިޔަލަށް 

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް  .6
 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށުން.

 

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުުމން  -
ލިބުނު ނަތީޖާތަްއ ބަލައި 

ކަތް މަސައްކަތުގަޔާއި، މަސައް
ކުރާގޮތުގަޔާއި، މުވައްޒަފުގެ 
ކިބައިގައި އަދި މާޙައުލުގައި 
ބަދަލު ގެަންނ ޖެޭހ ކަންކަްނ 
ހުރި ނަަމ އެ ކަންތައްތައް 

ސުޕަރވައިޒަރ/ޕަރމަނަންޓް 
 ސެކްރެޓަރީ 
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ނޑައަޅައި އެ ކަްނކަމާއިގެން،  ކަ
ފިޔަވަޅު އަޅަުމްނ ކުރިއަށް 

 ދިއުން. 

ގެ  15މާޗް 
 ކުރިން 

ތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދާއިރާގެ މަސައްކަ  .7
 ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން.

 

މުޅި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ  -
ފެންވަރު ބެލުމުެގ މަސައްކަތް 
ހިނގައިދިޔަގޮތާިއ ފާހަގަ 
ކުރެވުނު ކަންތައްތކުގެ މައްޗަށް 

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ، 
ސޯސް ހިއުމަްނ ރި

 ސެކްޝަން/ޔުނިޓް 

 ރިޕޯޓް  ނު ގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަސައްކަތުގެ  .12

ިނމުުމން އެމަސައްކަތާއި ބެޭހ ރިޕޯޓެއް ކޮްނމެ  މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބަލާ
އޮފީހަކުންވެސް ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

 ލު ހިެމނިފައި ހުްނނަން ާވނެއެވެ. ޞީކުގެ ތަފްމި ރިޕޯޓުގައި ތިރީގަިއވާ ކަންތައްތަ
 

 ދިަޔގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ަމސައްކަތް ހިނގާ )ހ( 
 ގަކުރެވޭ ކަންަތއްތައްގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮުތން ފާހަމުވައްޒަފުން )ށ( 
 މުވައްޒަުފންެގ މަސައްކަތަށް ކުރިަމތިވި ދަތިތައް )ނ( 
 ރީުނގެ ރޮނގުތައްމުވައްޒަފުންަނށް ބޭނުންާވ ތަމް )ރ( 
 އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްލާޙު ކުރަްނެޖހޭ ކަންތައްތައް  )ބ( 
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ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އޮފީސްތަކުގައި ގެންދެވެނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .13
ނޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށްތޯ ބެލުން   ކަ

 ތައާރުފް  13.1
އަހަރު  3ރިތާ މުވައްޒަފުންގެ މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ތަޢާރަފް ކު

ފުރުނުއިރު، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަުތ ފެންވަރު ބަާލ ފޯމު ފުރާފައިވާ 
ަމސައްކަތު ފެންވަުރ ނުވަތަ  ވަީނ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

ބަލަންެޖހޭ މަދު ުމވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެްނ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފޯުމ 
މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ  މަވެސް،ވަނީފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ. ނަ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހަމަތަކުގެ މަތިން  އިންސާފުވެރިކޮށްތޯ  ކުރެވިފައިވަނީ ކަ
ބަލައި އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާލަަފޔާ އިުރޝާދު ދެމުން ގެންިދއުމަކީ މަސައްކަތުގެ 

ދުމަތް ދިުނމުގެ ސަގާފަތެްއ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ިނޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ޚި
 ގާއިމުކުރުމަށް ކޮމިަޝނުން ކުރާމަސައްކަތަްށ ލިބޭ ބާރަކަށް ާވނެއެވެ.

 

 މަޤުޞަދު  13.2
އޮފީސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ 

ނޑައެިޅފައިވާ ފެންވަރަށްތޯ ބެލައި  ރިވިއު ކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ގެންދެވެނީ ކަ
ބެލުމުގެ މަސައްކަތް  ސައްކަތު އަހަރުތެރޭގައި، އިދާރާތަކުން މަސައްކަތު ފެންވަރުމަ

އްލު ޮގތެއްގައި ދެނެގަނެ، ޤިކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި ެފންަވރު މުސްތަ
އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދުދީ، މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ހޭގޮތުން ލަފާދީ މަސައްކަތު ފެންަވރުބެލުމުގެ ނަތީާޖ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެ
 ރަނގަޅުކުރުމެވެ.

 



 | 109 ގެ  51 ޞަފްޙާ |  
 

 ބޭނުން  13.3
މުވައްޒަފުންެގ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ މަސައްކަްތ ރިވިއު ކުރުމުެގ 

 ބޭނުމަކީ:
)ހ(  މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުްނނާ މަސައްކަތް ހަވާުލކުރެވި، ޓާގެޓް 

ނޑައެޅިފައި ވޭތޯ  ަބލައި ޗެކްކުރުން.  ކަ
ނަޑއެޅުމުގައި މަސައްކަުތގެ ފެންވަރާއި، ިމންަވރު އަދި ވަގުތު  )ށ(  ޓާގެްޓ ކަ

 ހިމަނައިފައި ވޭތޯެބލުްނ.
)ނ(  މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެުވނު މަސައްކަްތ 

 ކުރަމުން ގެންދެވިފަިއވާ ގޮތުގެ ރިކޯޑް ބެަލހައްޓާފައިވޭތޯބެލުން. 
ނ( މުވައްޒަފުންަނށް )ރ ޑައަޅާފައިާވ ޓާގެޓް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭުނންާވ ކަ

 އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން ސްޕަވައިޒަރުްނ ދެމުން ެގންގޮސްފައިވޭތޯ ބެލުން.
)ބ( މަސައްކަުތ އަހަރު ިނމުުމން، ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލމައްޓަކަިއ 

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ  އެއްގޮތަށްތޯބެލުްނ.ފޯމުތައް ފުރާފައިވަނީ ކަ
 )ޅ(  މުވައްޒަފުނަށް ބޭނުންވާ ަތމްރީނު ެދނެގަނެވިފައިވޭތޯ ބެުލން.

 )ކ(  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާގުޅިެގން މުވައްޒަުފންގެ ަޝކުވާތައްބެލުން.
 

ރިވިއު ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އަދި ދެ ފަރާތުން ވެވޭ  13.4
 އެއްބަސްވުން 
ފެންަވރު ބެލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާގޮތް ބަާލ )ރިވިއުކުރާ(  މަސައްކަތުގެ

ނޑަށެވެ. އަދި މި  4ޖަދުވަލް ފަރާތްތަކުން ޢަމަލް ކުރަންވާނީ  ގައިވާ ސުލޫކީ މިްނގަ
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި ރިވިއު ކުރާ 

 ގައި ެއވަނީއެވެ.  5ޖަދުވަލް ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ަނމޫާނ 
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 ވިއު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ޓޫލް ރި  13.5
ޖަދުވަލު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ ރިވިއު ކުރާނީ މި ކަރުދާހުގެ 

  .ގައިވާ "ޫޓލް" ބޭުނން ކޮށްެގންެނވެ 7އަދި  6
 

 ރިޕޯޓްކުރުން  13.6
މުވައްޒަފުންގެ މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލމުގެ މަސައްކަްތ ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު، 

ތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިވިްލ ކުރެވުނު ަކން ގަރިވިއު ކުރިފަރާތުން، ފާހަ
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަަޅްނވާނެއެވެ.

 

 ނޑައެޅުން ވިއުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަމުސްތަގިއްލު ގޮތެއްގައި ރި  13.7

މުވައްޒަފުންގެ މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މުސްތަގިއްލު ގޮތެއްގައި 
 އި ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްަކތް ހަރުދަނާކުރުމާ ގެރިވިއު ކުރުމަކީ، މަސައްކަތު

ނަތީޖާ ހާސިލުކުާރ ވެއްޓެއް ގާއިމުުކރުމުގައި މުހިްއމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، 
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ އޮފީސްތަކުގައި  ގެަސއްކަތުމުވައްޒަފުންގެ މަ

ކުރިޔަށްގެންދާގޮތާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ ަމސައްކަތުގެ ކޮލިޓީއާއި ޕްރޮސެސްތައް 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލިފައިވާ ގޮތް އުސޫލުން ބަާޔން ކުރާ  ތިރީގައިބަލައި 

ންޓް ެއންޑް ޑިވެލޮްޕމަންްޓ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެްޖމަރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ނެއެވެ. ންވާ އިން ކުިރޔަށް ގެންދަ( ކޮމިޓީ .އެމް.ޑީއާރް.އެޗްކޮމިޓީ )

 

 ގެ ދައުރު ކޮމިޓީ  .އެމް.ޑީ އާރް .އެޗް  13.8

ޞޫލުތަކުގެ ން ަކނޑައެޅިފައިވާ އުތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަްތ  ގެކުރިޔަށް ދާކަން ޔަގީންކޮށް، މަަސއްކަތުމަތިން 
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ދާގޮތާއި ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީއާއި އޮފީސްތަކުގައި ކުރިޔަށްގެން
ޕްރޮސެސްތައް ބަލައި ޔަގީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތިރީގައިވާ އުސޫލުން ގެންދިއުމުެގ 

ތުގެ ްނ ހަމަޖައްަސން ާވނެެއވެ. މަސައްކަކޮމިޓީއި .އެމް.ޑީއާރް.އެޗްއިންތިޒާްމ 
ފެންވަރު ބެލުމުެގ ަމސައްކަތުގެ އެކިއެކި ފިޔަވަޅު ގެންދާނެގޮުތގެ ތަފްސީލު ިހމެޭނ 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސްޓޭންޑަްޑ އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީަޖރ )އެސް.އޯ.ޕީ( 

  ވަނަ މާއްދާގައި ާވނެއެވެ. 14އަތްމަތީ ފޮތުގެ މި 

)އެކެއް(  1ކަުތ އަހަރަކު އްހ. ދާއިރާގައި ހިެމނޭ އިދާރާތައް ކޮްނެމ މަސަ
 ފަހަރު ރިވިއުކުރުން.

)ދޭއް( މުވައްޒަފުން، މަސްލަހަތު  2ށ. އެކި އިދާރާ ރިވިއު ކުރުމަށް 
 ފުށޫނާރާނެ އުސޫލުްނ ހަމަޖެއްުސން.

ނ. ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މިއުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެންމެހަިއ 
 ކަންތައް ގެންދެވޭކަްނ ޔަގީންކުރުން.

ބަލައި އެއްކުެރވޭ މަޢުޫލމާތުގެ  ވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރުރ. މު
 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.

 

 އެޅުން  ޕޯޓަށް ބިނާކޮށް ފިޔަވަޅު ރިވިއު ރި 13.9

އި މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނު ގޮތާ
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް  ބެހޭގޮތުން އެޗް.އާރ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަާޅ ރިޕޯޓުގައި

ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ފާހަގަކޮށް ރިވިއުކުރެވުނު އިދާރާއަށް 
 ފަދަނުގެ ސަމާލުކަމަްށ ގެންނަްނޖެހޭއަދި ކޮމިޝަ ލިއުމުން އަނަގންވާެނއެވެ. 

ކޮިމޝަނަށް ހުށަހަަޅްނ  ސިވިްލ ސަރވިސް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭަނމަ އެކަން 
  ވާނެއެވެ.
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ބެލުމާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .14
 )އެސް.އޯ.ޕީ(

ފެންވަރު ެބލުމަކީ ދިވެހި ސިިވލް  ގެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތު
ވަނަ ޗެްޕޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި،  21ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދުގެ 

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވި ާޢއްމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި އެގަވާޢިދުގައި ބަޔާން
ސިވިލް ސަރވިސް ުމވައްޒަފުންގެ މަސައްަކތު ފެންވަރު ެބލުމާެބހޭ އަތްމަީތ ފޮތުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޫސލުގެމަތިން، ސިިވްލ ސަރވިސް މުވަްއޒަފުން މަސައްކަތްުކރާ 

ުކރާ ކަމެކެވެ. މިއީ، މަތީގައި ދެްނނެުވނު ހުރިހާ އިދާރާތަކުންވެސް ކުރުން ލާިޒމް
ގޮތުގެމަތިން މަސަްއކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތުެގ އެކިއެކި ފިޔަވަޅު 
ގެންދާނެގޮތުގެ ތަްފސީލު ިހމެނޭ މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސްޭޓންޑަޑް 

 އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ( އެވެ.

 ވައި ހަވާލުކުރުން އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ރާ  އިދާރާގެ ވާކްޕްލޭންއާ  14.1
އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ްޕލޭނާއި އެކްޝަން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެްއގެ ޖެނުއަރީަމހު، 

އަދި އެހެނިެހން ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އިދާރާގެ ބަޖެޓް، ޕްލޭން
ވާނެއެވެ. މި ންސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވަޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޝަްނ/

ޕަރަމނަންޓް ކަންކުރާނީ އިސްެވރިޔާ ނުވަތަ ކަުއންސިލްގެ ލަފާެގމަިތން 
ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތުގައި  ސެކްރެޓަރީ

 އާއި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފާ ޯހދަންވާނެއެވެ. އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ
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ފެށުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް  މަށް މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލު 14.2
 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް 

ފެންަވރު ބެލުމުށް ފެށުމުެގ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ  ގެމަސައްކަތު
މަސައްކަތް ކުރާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތއް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުންނެވެ. އަދި 

އަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޮކންމެ އިދާރާއެއްގައިވެސް ކޮމިޝަނުން ަކނޑަ
ވަކިމުވައްޒަފެއް ނުަވތަ މުވައްޒަފުްނ ަކނޑައަޅައި ވަޒީފާބަާޔުނގައި އެމަސައްކަތް 
ހިމަނާފައި އޮްނނަންާވނެއެވެ. މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައް ބަލަހައްާޓ ސެކްޝަނުން 

ނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފު ތިރީގަ އިވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އެކަމަށް ކަ
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައިވާ  1ސެކްޝަން ކުގެ ފޯމުތަހ. މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭުންނކުރާ 
އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،"މަސައްކަތުގެ ފެންަވރުބެލޭ މުވައްޒަފާެބޭހ މަޢުލޫމާުތ"

 ޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން.ކޯމަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިާވ އަސްލު ރެ

ގެ ކުރިން ަމސައްކަތު ފެންވަރު  15މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  ށ. ކޮންމެ
ނުވަތަ ްސޕަވައިޒަރުންނަށް  ސެކްޝަންތަކަށްބެލުމަށް ޭބނުންކުާރ ފޯމުތައް 

ނޑައެޅުމަށް މުވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތުގެ ާޓގެޓް ފޮނުވުމާއި   ެދންނެވުން.ކަ

 

ނޑައެޅުން  14.3  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް ކަ
ނޑައަޅާނީ މުވައްަޒފާ ސްޕަވައިޒަރު ވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތަމު ށް ޓާގެޓް ކަ

ފޯމުތަކުގައި "ސުަޕވައިޒަރ" ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިއެވަީނ މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ. 
ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްެގވެސް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނގާގޮްތ ބެުލމަށް ުހންނަ 



 | 109 ގެ  56 ޞަފްޙާ |  
 

ލުމުެގ ބޭނުމަށް މަސައްކަުތ އަހަރު ކަމުގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެ މުވައްޒަފެކެވެ.
ެޖނުއަރީގެ ނިަޔލަށެވެ. އެހެްނކަމުން ޖެނުއަީރ  31ފެބްރުއަރީ އިން  1ބަލަނީ 

ދެމެދު ަމސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  ވަަނދުވަހާއި 10ވަނަދުވަހާިއ  ފެބްރުއަރީ  20
ނ ނޑައެޅުުމގައި މުކަ ވައްޒަފާއި ޑައަޅައި ނިްނމަްނވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަ

 ސްޕަވައިޒަރު ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 ސްޕަވައިޒަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  14.3
ހ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަަދލު ގެންަނޖޭަނމަ 

 އެބަދަލު ގެނައުން.

ނެ ގޮތުގެ މިންަގނޑުތައް ށ. ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްަކތްތައް ކުރާ
)ސްޓޭންޑަޑް(، އިސްމުވައްޒަފުންާނ ަމޝްވަރާކޮށް، އިދާރާގެ ވިޝަން، 

ނޑައެުޅން.  މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި،ޓާގެޓްނ.  ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިްޓ ހިންގަވަން ުހންަނ  ތައް ކަ
 މަޝްވަރާކުރުން. ވެރިޔަކާ

ނޑައެޅުުމގައި މުވައްޒަފާ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  ގެ ފުމުވައްޒަރ.  ކަ
 މަޝްވަރާކުރުމާއި އެހީތެރިވެދިނުން.

ނޑަައޅާ ބަޔާންކުރުން ބ.   މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑައެޅުނު ާޓގެޓްތަކަކީ ޓާގެޓްތަކުގެ އަސާސީ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ ޅ.  ކަ
 ކުރުންޓާގެޓެއްކަން ކަށަވަރު
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ނޑައަޅައި ަމސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  ގެމުވައްޒަފުކ.  ފޯމުތަުކގައި ސުޕަވައިޒަރ ކަ
 ފުރިހަމަކުރުން. އްފުރިހަމަ ކުރަންޖެޭހބައިތަ

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުްނނާއި ނޭޅޭމުވައްޒަުފންނާއި ސަބަުބ  އ. ޓާގެޓް ކަ
 މުވައްޒަފުންގެކަންތަްއ ބަލަހައްޓާ ަބޔަށް ެއންގުން.

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފު  14.4
ހ. ވަޒީފާ ަބޔާނާިއ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނަމަ އެަކން ސްޕަވައިޒަރުގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ެގނައުްނ.

ނޑުަދނޑި  ،ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށްށ.  މަސައްކަތުގެ އަހަަރށް ލަ
ނޑައެޅުން.  ކަ

 ންޖެހޭ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުންކުރަ  14.5
ނޑައެޅުނުަކން ޔަގީންކުރުން.  ހ. މުޅި ދާއިރާގެ ޓާގެޓް ކަ

ނޑަނޭޭޅ މުވައްޒަފުންގެ  ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުްނނާިއ ޓާގެޓް ކަ ށ. ޓާގެޓް ކަ
 މަޢުލޫމާތު ފެބްރުއަރީެގ ނިޔަލަްށ ކޮމިޝަނަްށ ފޮނުވުން. 

 ޕޯޓްކުރުން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާގޮތް ބެލުމާއި މަސައްކަތް ރި  14.6
ޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގުޅިގެން، އަހަރު ތެރޭގައި ކަނ

މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުވައްޒަފާއި ސްޕަަވއިޒަރުގެ ޒިންމާއެެކވެ. އެގޮތުން 
 މުވައްޒަފާއި ސްޕަވަިއޒަރު ތިރީގައި ވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންާވނެއެވެ. 

 ތައް ސްޕަވައިޒަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް  14.7
 ހ. މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަަލުމން ގެންދިއުން.
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ޓާގެޓް ޙާޞިްލކުރުމަށް މުވައްޒަުފ މަސައްކަތްކުރާގޮތްބަލާ، މަޢުޫލމާތު ށ. 
 ހިއްސާކޮށް، ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދީ އެހީތެރިވެދިނުން 

ޅަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ރަނގަ ލައިމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަނ. 
 ރަނގަޅު ކުރަންވީ ަކންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ޙިއްޞާކުރުން

ރ. އަހަރުތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ ކިބައިްނ ފެންނަ/ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި 
 ނުރަނގަޅުކަންތައްތަުކގެ )ކްރިޓިކަލް އިްނސިޑެންޓްސް( ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

ބަލައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ވާ މައްަސލަތަކަށްމުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ދިމާބ. 
 އަޅަމުްނ ގެންދިއުން.ވަގުތުގައި ފިޔަވަޅު ގަވާޢިދާއެއްގޮތަށް

ޅ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ގެންގުޭޅނެ ފޯމެޓްއެއް މި 
  ގައި ވާނެއެވެ. 8ޖަދުަވލް އަތްމަތީ ފޮތުގެ 

 އްތައް މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ  14.8
 ހ. ކަންޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްކޮށް ޓާގެޓް ހާސިލުކުރުމަށް މަަސއްކަތް ކުރުން.

ޙައްލުކުރުމަށް ސްޕަވައިޒަރާ ހިއްސާކުރުން އަދި އެކަންތައް ދިމާވާ ދަތިތައް ށ. 
 މަޝްވަރާ ކުރުން

އެފަދަ ، ބަލައިަކންތައްަތއް  ކަތް ކުރުަމށާއި ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާނ. މަސައް
 ސްޕަވައިޒަާރ ހިއްސާކުރުން. ންކަން ކަ
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ބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 14.9
 ގޮތް ބެލުން 

މަސައްކަތު ފެންވަރުެބލޭ މުއްދަތު ދެބައިވާނީ ުޖލައިމަހުގެ ނިަޔލަށް ކަމުގައިވާތީ، 
ޕަވަިއޒަރު ބައްދަލުކޮށް ވަނަދުވަހުގެ ކުރިްނ މުވައްޒަފާ ސް 10އޮގަސްޓް މަހުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ތިރީގައިވާ ކަންތައްކުރަންވާނެއެވެ. 

ހ. މުވައްޒަފާ ޙަވާުލކުރެވިފައިވާ ޓާގެޓްތަކާއި ނަތީޖާ ހާޞިްލކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް 
 މުވައްޒަފާއި ސްޕަވަިއޒަރު މަޝްވަރާކުރުން.

 ަމ އެއީ ކީއްވެތޯ ބެލުން.ށ. ޓާގެޓަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަ

ނ. މަސައްކަތަށް ަބލައި އެ މަސައްކަތަާށއި ޓާގެޓްތަކަށް އުިނ އިތުރު ނުވަތަ 
 ބަދަލު ގެންަނންެޖހޭ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ެގނައުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ބައި ފުރިހަމަކޮށް ރ. މަސައް ކަތު ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައި އެަކމަށް ކަ
 ރުން.މުވައްޒަފާއި ސްޕަވަިއޒަރު ސޮއިކު

 ހަނދާންކޮށްދިނުން ލުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ 14.10
ފެންވަރު ބެލުމަށް ަހނދާންކޮްށ ދިނުމަށާއި ތައްޔާރުވުމަށް ދަންނަވައި  ގެމަސައްކަތު
ަވނަދުވަހުގެ ކުރިން، މުވައްޒަފުންެގ ަކންތައް ބަަލހައްޓާ  10ޖެނުއަރީ 

 ންވާނެއެވެ.ސެކްޝަނުން، ސެކްޝަން/ސްޕަވައިޒަރުްނނަށް އަންގަ 
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 ލައި މާކްސް ދިނުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަ 14.11
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާމުއްދަތު ހަމަަވނީ ޖެނުއަރީގެ ިނޔަަލށް ކަމުގައިވާތީ، 

ވަނަދުވަހާ ދެެމދު މަސައްކަތުގެ  10ަވަނދުވަހާއި ފެބްރުއަރީ  20ޖެނުއަރީ 
 ގައިވާ ކަންތައް ކުރަންވާނެއެވެ.ފެންވަރު ބަލައި ިންނމަންވާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ތިރީ

ބާއްވައި  ބެުލމަށްޓަކައި މުވައްޒަފާއިއެކު ަބއްދަލުވުން މަސައްކަތުގެ ެފންވަރުހ. 
 މާކްސް ދިނުން.

ދެފަރާތުންވެސް ދެކޭގޮތާއި ޚިޔާލު ފާޅުުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ށ. މި ބައްދަލުވުމުަގއި 
 ދިނުން.

 ށް މަޝްވަރާކުރުން ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ހައްލު ހޯުދމަނ. 

 އަހަރުތެރޭ މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ރެކޯޑަށް ބެލުން ރ. 

 ބ. މުވައްޒަފަށް ބޭުނންވާ ތަމްރީުނ ދެނެަގނެ ފޯމުގައި ފާހަގަ ުކރުން

ސުޕަވައިޒަރ މުވައްޒަފާ ފޯމުތަކުގައި ބަލައި  ފެންވަރު މަސައްކަތު ގެމުވައްޒަފުޅ. 
 ރިހަމަކުރުން.ފު އްަބއިތަ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

ބަލައި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތައް މުވައްޒަފުންގެ  ކ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
 ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުްނ.

 ބަލައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް  14.12
 ޅުން ފިޔަވަޅުތައް އެ 

ުނ ނަތީޖާތައް ބަލަިއ މަސައްކަތުގަޔާއި، ފެންވަރު ބެލުމުން ިލބު ގެމަސައްކަތު
މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަޔާއި، މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަދި މާޙައުލުގައި ބަދަލު 
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ނޑައަޅައި މުވައްޒަފުންގެ  ، ގެނަން ޖެހޭ ކަންަކްނ ހުރި ނަަމ އެ ކަްނތައްތައް ކަ
އަޅައި  ޔަވަޅުފިމެުދ އެކަންަކމާކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ސެކްޝަނުގެ ލަފާގެމަތިން 

 ފެބްރިއަރީމަހުގެ ކުރިން ިނންަމންވާނެއެވެ.  

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް 14.13
 .ން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވު 

 15މާޗް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބަާލ ިނމުުމްނ އެަމސައްކަތާއި ބެހޭ ިރޯޕޓެއް 
ާވނެއެވެ. މި  ހުަށަހޅަންކޮމިޝަނަްށ  ސިވިްލ ސަރވިސް ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން 

މި  ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ހިެމނިފައި ހުްނަނން ވާނެއެވެ.
   ގައި ވާނެއެވެ. 9ޖަދުވަލް ގައިޑްލައިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުެގ 

 ގުޅިެގން  މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމާ. ހ

 ހޭގޮތުްނ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައްމުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތާއި ބެށ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތައްނ. 

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ަތމްރީނުގެ ރޮނގުތައްރ. 

 އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްލާޙު ކުރަންެޖޭހ ކަންތައްތައްބ. 

 ގައިވާނެއެވެ. 10ޖަދުވަްލ ރިޕޯޓް އޮންަނންވާނެ ގޮތުގެ ނަޫމނާ 
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 c            ކޮމިޝަން  ލް ސަރވިސް ސިވި 

 މާލެ 

 

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް  މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 

 ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް 

 ން(ފެިށގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން)

 (     ) 

 ލޫމާތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢު މަސަްއކަުތގެ: 1ސެކްޝަން 

ސެކްޝަން * މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް 
 ޓުންނެވެ./ޔުނި

 ސީލް އެކުލެވޭނެއެވެ.(ނެގޮތުގެ ތަފްފުރިހަމަކޮށް ފުރާ  އި ގައި މިބަ 9.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

      :ރ.ކ. ނަންބަރު       ނަން: 

      :ދާއިމީ އެޑްރެސް      މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަ

       މަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް: ޤާމަ

       : ސެކްޝަން/ޔުނިޓް/ޑިޕާޓްމަންޓްޑިވިޝަން/

      : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

      މުއްދަތު:ބަލާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

      ފާސް: ތަޢުލީމީ ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ

 

 

 

1ޕީ.އޭ. ފޯމް   

1ޖަދުވަލު   
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ނޑު މަސައްަކތްތަކާއި އެ )ހ(: 2ސެކްޝަން  މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ  މަޤާމުގެ މައިގަ
 ގޮތް

ނޑު މަސަްއކަތްތަކާއި އެޤާމަ މިަބއި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ  – މަަސއްކަތްަތއް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް މުގެ މައިގަ

ނޑު އެ މަސައްކަތުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނުން ކުރަން ބޭ ޗް ޓޭފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. )އިތުރު ގަ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.( ނަމަ ބޭނުން ން ކުރަ ޗްޓޭ ޑެއް އެނޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ގަ ގެމަސައްކަތު

 ހ( ބައްލަވާ. ، 2ސެކްޝަން ) 9.2 ސެކްޝަން ގެއަތްމަތީފޮތު  ފުރިހަމަކުރުމުގައި މިބައި ** 

ނޑު މުގެޤާމަ  އަދި (،ވަގުތުޚަރަދު، ، މިންވަރު، ފެންވަރު)  ގޮތް ވާއި ރޭވިފަ ޓާގެޓް ށްޓަކައި ކުރުމަ އްކަތްތައްއެމަސަ މަސައްކަތްތަކާއި  މައިގަ

 ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ ، ކަންތައް 5 ޑުނމައިގަ

      . މަސައްކަތް : 1

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 2

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 3

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 4

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 5

 ޓާގެޓް:
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 ފެށޭ އިރުއެވެ. ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:

 

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

 ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

       ނަން: 

      މަޤާމު: 

      ތާރީޚް:        ސޮއި:

 

މަަސއްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުްއދަތު ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  (ށ) 2ސެކްޝަން 
 މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. * މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފާފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ
   ށ( އަށް ބައްލަވާ.، 2)ސެކްޝަން  9.3ގެ ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތު

ނޑު މަސައްކަތް  އުނި އިތުރު ގެނައި އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް  ތަކަށްމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަ
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 .މުންނެވެވުދެބައި ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުމިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

 ސޮއި:

      ތާރީޚް: 

      ނަން:  

      މަޤާމު: 

        ސޮއި:

       ރީޚް: ތާ

 

 

 އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑެވެ. 7އަދި  3،4،5،6ސެކްޝަން 

އެއީ އެންމެ ދައްކޮށް ދެވޭނެ  1ގެ މިންގަޑެކެވެ.  12އިން  1 ނީ ބޭނުންކުރާމަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކްސް ދޭން 
 އެންމެ މަތިން މާކްސްދެވޭނެ މިންވަރެވެ.  އެއީ 12މާކްސްއެވެ. 

 

12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ތަފްސީލު އިތުރުޑުގެ ނމާކްސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
  ތަފްސީލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ތަކުގައި  ސެކްޝަންއި ތިރީގައިވާ އަތްމަތީފޮތުގަ

 ބަލާ  9.4ސެކްޝަން ން، އަތްމަތީ ފޮތުގެ އެޅުކަނޑަ ގޮތުގެ މިންގަޑު ވާ އިފަށް މަސައްކަތް ފުރިމަކޮ :3ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

    ބަލާ 9.5ން ޝަ ސެކްއަތްމަތީ ފޮތުގެ  ،ލޫމާތާއި ހުނަރުޢުމަސައްކަތުގެ މަ :4ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

   ބަލާ 9.6 ސެކްޝަންއަތްމަތީ ފޮތުގެ ، އްމުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަ :5ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

ނޑު، އަތްމަތީ ފޮތުގެ  މަސައްކަތުގެ  :6ސެކްޝަން ފޯމުގެ   ބަލާ 9.7ސެކްޝަން އަޚްލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

 ބަލާ  9.8: ހާޟިރީ، އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން 7ފޯމުގެ ސެކްޝަން 
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ށްފައިވާ މަސައްަކތްަތއް ަމަސއްކަތުގެ ފެންވަރުބެޭލ މުއްދަތުގައި ޙަވާުލކޮ :3ސެކްޝަން 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް 

ލިބޭ މާކްސް އަކީ  އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްފާ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
  .އެވެ %55

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ހ. މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ަމސައްަކތަށް ބަލައި ަމސައްކަތް ނިްނމާ މިްނވަރު  ފެންަވރު  މަަސއްކަތުގެ  އަދި ބެލޭ ުމއްދަުތަގއި ކަ

 މަަސއްކަތް ަޙވާލުކުރުމަށްަފހު މަަސއްކަްތ ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ މިްނވަރު 

 

 ށ. މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު 

 ތާހިރުކަން.ސާފު ައދި  ަފރުވާެތިރކަމާއި ަކމާއި،މަަސއްކަތުގެ ުފރިހަމަ

 

 ނ. މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުެތްއގެ ތެޭރގައި ަމސައްކަތް ނިްނމުން.  ކަ

 

  ޖުމްލަ 

 

 ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސަްއކަުތގެ މަޢ4ުސެކްޝަން 

ރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށް ލިބޭ މާކްސް އަކީ އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
  އެވެ.  %15

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ށާއި އެހެން  މުވައްޒަފުންނަށް އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަ  ،ހ. މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު 
 ކުރާ މިންވަރު 

 

 ތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ށ. މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަން 

ައދި ުކޑަކުރެޭވނެ ގޮތަށް ޢަމަލްުކރުާމއި، ަޚރަދު  ،ާމްއދީ އާލާތްތަާކއި ،މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އިްނސާނީ ަވސީަލތްތަކާއި
  މިްނވަރު ކުރާ ަރނަގުޅގޮތުަގއި ޑެިލގޭޓްތް ާރވައި މަަސއްކަ
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 ނިންމުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ތްތައް ޙަވާލުކޮށް، މަސައްކަ ނ. ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި 

މަަސއްކަތްތައް ިނންމަްނޖެޭހ ވަގުުތގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް،  ،ުލވާޮގތަށްޞިއޮފީހުގެ މަްޤސަދުަތއް ހާ

 .ނިންުމމާއި އެ މަަސއްކަތްތައް ިނންުމަމށް ބާރުައޅާ މިްނަވރު 

 

 ރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު ރ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަ 

ދުަތއް ހާސިލުުކރުމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ ެއއްާބރުލުާމއި ެއއްަބިއަވންތަކަން މުަވއްޒަުފންގެ ެމުދގައި ޞައޮފީހުގެ މަޤް 
 ިއމުކުުރމަށްޓަކައި ފަިއދާުހރި ގޮެތއްަގިއ މުޢާމަލާތު ކުރުން.ޤާ

 

 ބ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

 ބިލުކަން.ޤާ  ޯހދަިއދީ ބޭުނންކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް 

 

 ޅ. އުފެއްދުންތެރިކަން 

ަމސައްަކތަށް ފައިދާ ުހރި  ،އުފެްއދުންެތރި ިޚޔާލާއި ގޮތްަތއް ،އެަކަމށް ފިޔަވަޅު ެއޅުާމއި  ،ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިސްުނާމއި
 .ުކރުާމއި އެެހން ުމވަްއޒަފުންނާއި ޙިްއސާކުރާ ިމންަވރު ގޮތެްއަގއި ބޭނުން

 

 ން.. ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރު ކ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުަތށް ރާަވއި ފުރިަހަމ މަަސއްކަތްަތއް އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް ޙާޞިލްުކރުުމަގާއއި ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ  ކަ

 ކުރާ މިްނވަރު 

 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ޤާ ތިލުމުގެ . ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަ އ

 ބިލުކަން.ޤާ ލާ ަޙއްލުކުުރމުގެދަިތތަކާއިކުިރމަތިގޮންެޖހުންތަކާއި ިދމާވާ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި 

 

  ޖުމްލަ 

 

 : މުވައްޒަުފގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައ5ްސެކްޝަން 

 ލިބޭ މާކްސް އަކީ ޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
 އެވެ. %15

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ހ. އިސްނެގުން 

ލަތްަތއް ޞީއުެފްއދުންތެރި ގޮެތއްަގއި ެއވަ ،ދުަތއް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ަވސީލަތްތައް ރޭުވމާއި ޞައޮފީހުގެ މަޤް 
ނުޑަދނޑިަތއް ހާބޭނުންުކރުުމގައި އިްސދަުއރެއް އަދާުކުރމާ ެއހެން  ،ލުކުުރމަށް އިސްކަްނދިުނމުަގއާއި ޞިއި ލަ

ެވ، މަަސއްކަްތތައް ޭރވުާމއި ޒިންާމާދރުުވމާިއ، ހަުރަދނާވުުމަގއި ނަމޫނާ އަކަށްމުަވއްޒަފުްނނަށް އެހީެތރިުވާމއި، 
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 ލައިަމސައްކަތް ުކރާގޮތް ބަ ންބާ ކިޔާ ިމންަވރު ައދި މުަވއްޒަފުޙަބިނާކުަރނިވި ފާޑުިކޔުމަށް މަރް ޒިންާމދާރުުކރުުވމާއި 

 ނުާމއި ހިތްަވރުިދނުން މުަވއްޒަފުްނގެ ކުިރއެުރމާެމދު ިވސް

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(ށ. 

 މާއި މަަސއްކަތް ކުރުުމގައި އިޚްާލސްތެިރވާ މިްނވަރު ތަކެއް ހުރު ފަ އެހެްނމީހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭފަދަ ެތުދވެރި ސި

 

 މަހަމަކަން ނ. ހަ 

 ވުން. އިންސާުފެވރިރުާމއި، ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކ މަާޤުމގެހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން 

 

  . މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ރ

 މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސްޢޫިލއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.

 

 ލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން()އަމިއް    . ސެލްފް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބ

 ޓަކައިށްކުރިެއރުމަ  ގެވަޒީފާ ަތމްރީން ހޯދުާމއި ހުނަރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސއްަކތް ކުރުމާއި  ޓަކައިށްކުރިެއރުުވމަ އަިމއްލަ
 ޫލމާތު ހޯދާ ަބލާ ކިޔާ މިންވަރު ޢުމު މަިޙއްމު ށް ދެެނގަތުމަ

 

 ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 

 އްޒަުފންާނއި މެދު ައދަބު އިހުިތރާާމއިއެކު މުާޢމަލާތު ކުރާ މިްނވަރު ޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުވަ 

 

 ގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު މަސައްކަތު ކ.  

ރާއި އަދި ިމންވަ  ނުންެތރިކަން ހުރިބިލުކަާމއި ިވސްޤާ ަޙއުލަކަށް ހެދުުމގެ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލަކީ އެކުެވރި ހަަމެޖހޭ މާ
އްޓާ އަދި ަބދަހިުކރާ އެކަން ޢަމަލީ ގޮުތން ކުރުާމއި  ޚިުދމަްތ ލިބިގަންނަ ފަާރތްތަކާއި ޚިުދމަތް ދޭ ަފރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަހަ

 މިންަވރު. 

 

  ޖުމްލަ 

 

 އަޚުލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންަގނޑު ެގ މަސަްއކަތު: 6ސެކްޝަން 

 މާކްސް އަކީ ލިބޭ އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްފާ ނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަމިބައި ފުރިހަމަކުރާ* 
 އެވެ  %12

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ހ. 

 ުޙރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު  ލުތަކަށްދުތަކާއި ުއސޫޢި ވާޤަްނުމ ޢާ ާމއި ކުުރވުުމގައިމަަސއްކަތް ކުރު
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 ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް . ށ

ނޑަށް ތަބާޢުުވމާއި އަދި  ުމވަްއޒަފުން ެހދުން ެއޅުުމގެ މިްނަގނޑަށް ޢަމަލުކުރޭޯތ  ހެދުން ެއޅުުމގެ ަޤވާިޢދުަގިއވާ މިްނގަ

 ބަލާ މިްނވަރު 

 

  ޖުމްލަ 

 

 ހާޟިރީ :7 ސެކްޝަން

 5% މާކްސް އަކީ ލިބޭ އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްފާފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ  *
 .އެވެ

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ހާޟިރީ . ހ

 ންވަރު ބެލުން  ހާޟިީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަްށ ފަރުވާތެރިަކން ބެެހއްޓުާމއި އެހެން ުމވަްއޒަފުން ޙާިޟީރއަށް ފަުރވާތެިރވާ މި 

 

  ޖުމްލަ 

 ިލބުނު ޖުމްލަ މާކްސް  ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން :8 ސެކްޝަން

މަ * މިބައިގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަހާނީ އެސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު މާކްސްއެވެ. މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. )މިބައި ފުރިހަ
 ބަލާ(.  9.9ން ކުރުމަށްޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަ

 

 މާކްސް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް 
 ގިންތި  ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގެ 

 ލިބުނު އިންސައްތަ   

  3ސެކްޝަން 

  

 

  
 

55×  

  30 

 4ސެކްޝަން 

  

 

  
 

15×  

  80 
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 5ސެކްޝަން 

  

 

  
 

15×  

  70 

 6ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  20 

 7 ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  10 

   މާކްސްގެ ޖުމްލަ  ލިބުނު 

 

 

  ލީމާއި ތަްމރީން: ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢ9ުސެކްޝަން 

މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސް ވުމުގެ ޢާ* އަދި މިސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީމުވައްޒަފާ މު މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.
 .(ވިސްނާފައެވެ އަށް  9.12 ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތުގެ މަކުރާނީ ފުރިހަ މިބައި) މައްޗަށެވެ.

 ސަބަބު ތަމްރީން 
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 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު -)ހ(  10ސެކްޝަން 

 (އްލަވާ ބަ 9.11 ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތުގެ ކުރިން  ފުރުމުގެ  މިސެކްޝަން)

 ގޮތް. ސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ ހ. މުވައްޒަފު މަ

 .ޔާލު ޚި ށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

      ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

      ނަން:

      މަޤާމް:

      ސޮއި :

      ތާރީޚް:
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 ލު ޚިޔާޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ )ށ(  10ސެކްޝަން 

 (އްލަވާބަ 9.12 ސެކްޝަން ތުގެއަތްމަތީފޮ ކުރިން ފުރުމުގެ މިސެކްޝަން)މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ. 

ނޑު އެ    ކުރެވިދާނެއެވެ.( ޗްޓޭ)އިތުރު ގަ

 ،ގައިވަޒަންކުރުމު  ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ މީހާގެ  ވަރުބެލޭމަސައްކަތުގެ ފެން ،ރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮތުންވަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެން 
 ހޯދުންތަކާއި ނިންމެވުންތައް ހޯދާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ސާބިތުވާ  ންގޮތްތަކު ބެލޭނެ ހެކިތަކުގެމަތިންނާއި އެނޫންވެސް ފޯމުގައިވާ

      

      ނަން:

      ސޮއި:

      ރ.ކ. ނަންބަރު: 

 

      :/ސެކްޝަންދި ޑިޕާޓްމަންޓްޤާމު އަމަ
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 c            ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް 

 މާލެ 

 

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް  މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 

 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

އިދާރީ ނުވަތަ ވަކި  އޮފީހުގެ ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާއޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ސީނިއަރ )
 (އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންފަންނުތަކާ ގުޅިފައިވާ މަސަ

  (     ) 

 ލޫމާތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢު މަސަްއކަުތގެ: 1ސެކްޝަން 

 ސެކްޝަން /* މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ޓުންނެވެ.ޔުނި

 ސީލް އެކުލެވޭނެއެވެ.(ނެގޮތުގެ ތަފްފުރިހަމަކޮށް ފުރާއިގައި މިބަ 9.1ތުގެ ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮ(

      :ރ.ކ. ނަންބަރު       ނަން: 

      :ދާއިމީ އެޑްރެސް      މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަ

       މަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް: ޤާމަ

       : ސެކްޝަން/ޔުނިޓް/ޑިޕާޓްމަންޓްޑިވިޝަން/

      : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

       މުއްދަތު: ބަލާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

      ފާސް: ތަޢުލީމީ  އެންމެ މަތީ ލިބިފައިވާ 

 

 

 

2ޕީ.އޭ. ފޯމް   

DRAFT 
2ޖަދުވަލު   
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ނޑު މަަސއްކަތްތަާކިއ އެޤާމަ )ހ(: 2ސެކްޝަން    މަސައްކަތްަތއް ނިންމުމަށް ރޭވިފަިއވާ ގޮތް މުގެ މަިއގަ

ނޑު އެ މަސައްކަތުގެ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ނުންނަމަ ކުރަން ބޭ ޗް ޓޭފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. )އިތުރު ގަ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.( ނަމަ ބޭނުން ން ކުރަ ޗް ޓޭބަޔާނުގެ މަސައްކަތު ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ގަޑެއް އެ ނުވަތަ ވަޒީފާ 

 ހ( ބައްލަވާ. ، 2ސެކްޝަން ) 9.2 ސެކްޝަން ގެއަތްމަތީފޮތު  ފުރިހަމަކުރުމުގައި މިބައި ** 

ނޑު މުގެޤާމަ  އަދި (،ވަގުތުޚަރަދު، ، މިންވަރު، ފެންވަރު)  ގޮތް ވާއި ރޭވިފަ ޓާގެޓް ކައި ށްޓަކުރުމަ އެމަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްތަކާއި  މައިގަ

 ތަރުތީބުން  އިސްކަންދޭ ، ކަންތައް 5 ޑުނމައިގަ

      . މަސައްކަތް : 1

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 2

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 3

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 4

 ޓާގެޓް:

      . މަސައްކަތް : 5

 ޓާގެޓް:
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 ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުފެށޭ އިރުއެވެ.މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

       ސޮއި:

      ތާރީޚް: 

      ނަން: 

      މަޤާމު: 

       ސޮއި:

      ތާރީޚް:

 

 މަސަްއކަތު ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މުަވްއޒަފާ ޙަވާލުުކރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް (ށ) 2ސެކްޝަން 
     ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން

އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. * މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފާންވަރުބެލޭ މުވައްޒަމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެ
   ށ( އަށް ބައްލަވާ.، 2)ސެކްޝަން  9.3ގެ ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތު

ނޑު މަސައްކަތް  އިތުރު( އުނި އައި ބަދަލު )ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި ތަކަށްމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަ
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 .މުންނެވެވުދެބައި ކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުމިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައް* ސޮއި:

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

       ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

      ނަން: 

      މަޤާމު: 

       ސޮއި :

       ތާރީޚް: 

ނޑެވެ. 7އަދި  6، 3،4،5ސެކްޝަން   އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ

 ތްމަތީ ފޮތުގެ:ލުދެވިފައި ވާނީ އަޞީ ތަފް

 ބަލާ  9.4ސެކްޝަން ތުގެ ން، އަތްމަތީ ފޮއެޅުކަނޑަ ޑުނވާގޮތުގެ މިންގައިފަށް މަސައްކަތް ފުރިމަކޮ :3ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

    ބަލާ 9.5ތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން އަތްމަ ،ލޫމާތާއި ހުނަރުޢުމަސައްކަތުގެ މަ :4ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

   ބަލާ 9.6 ސެކްޝަންއް، އަތްމަތީ ފޮތުގެ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަ :5ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

ނޑު، އަތްމަތީ ފޮތުގެ އަޚްލާޤު އަދި ސުލޫ  މަސައްކަތުގެ  :6ސެކްޝަން ފޯމުގެ   ބަލާ 9.7ސެކްޝަން ކީ މިންގަ

 ބަލާ  9.8ސެކްޝަން ހާޟިރީ، އަތްމަތީ ފޮތުގެ  :7ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

 

ލޫމާތު ޢުންޖެހޭ އިތުރުމަލަބަ ށްޓަކައި. ރޭޓްކުރުމަމިންގަނޑެވެބޭނުން ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލުމަށްތިރީގައި މިވަނީ 
 ލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ޞީ ތަފްއްގައި ނެއަތްމަތީފޮތުގެ އެސެކްޝަ

 

12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 މަސަްއކަތުެގ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި ަޙާވލުކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތްަތއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް  :3ސެކްޝަން 

 މާކްސްއަކީ  ލިބޭ ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާ* މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ
 އެވެ.  %65

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ކުރާ މިންވަރު  ހ. މަސައްކަތް 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ަމަސއްކަތަށް ބަލައި ަމސައްކަތް ނިްނމާ މިްނވަރު   މަަސއްކަތުގެެފންަވރުބެލޭ ުމއްަދތުަގއި ކަ

 

 ށ. މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު 

 އަދި ސާފުތާހިރުަކން. ،ަރނަގޅުކަން  ފަުރވާތެރިަކމާއި ،ން މަަސއްކަތުގެ ުފރިހަމަކަ

 

 ނ. މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު 

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުެތްއގެ ތެޭރގައި ަމސައްކަތް ނިްނމުން.  ކަ

 

  ޖުމްލަ 

 

 ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސަްއކަުތގެ މަޢ4ުސެކްޝަން 

އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށް ލިބޭ މާކްސް އަކީ ފާރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* މިބައި ފުރިހަމަކު
  އެވެ. %12

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

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

 

 ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން ނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް . ވިސް ށ  

ނަޑއަަޅއި ނިންަމންެޖހޭ ވަގުުތގެ ތެރޭަގއި ނިްނމުުމގެ ހުަނރު  ،އޮފީހުގެ ަމްޤސަދުަތއް ހާސިލުާވގޮތަށް  ކަންތައްތައް ކަ

 ލިބިފަިއވާ މިްނވަރު.

 

 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭނުންކުރުން  . ނ

 މަޢުލޫާމތުގެ ޭބނުންކުރާ މިންަވރު. ލުކުުރމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ ޞިދުަތއް ހާޞައޮފީހުގެ މަޤް 
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 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު . ރ  

 ގެ ހުނަރު ލިބިަފިއވާ މިްނވަރު މަސައްކަތުގެ މާަޙއުލުަގއި ނަީތާޖ ހާޞިލްކުރުމަށް ޭބނުްނވާ މުޢާމަލާތު ުކރުމު     

 

 ލިބިފައިވާ މިންވަރު  . މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ބ  

 ިބލުކަން.ބޭނުންުކރުުމގެ ޤާ މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް 

 

 އުފެއްދުންތެރިކަން ޅ.    

        އިދާ މަަސއްަކތަށް ފަ ،އުެފއްދުްނތެރި ޚިޔާާލއި ގޮތްަތއް  ،އެަކަމށް އެކަށީގެްނވާ ފިޔަަވޅު ެއޅުާމއި  ،ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިސްުނާމއި

 ހުރި ގޮެތއްަގއި ޭބނުންކުުރން.

 

  ކުރުމުގެ ހުނަރު . ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުަތށް ރާަވއި ފުރިަހަމ މަަސއްކަތްަތއް އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް ޙާޞިލްުކރުުމަގާއއި ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ  ކަ

 ކުރާ މިްނވަރު 

 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ޤާ މުގެ . ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލު އ

 ބިލުކަން.ޤާ  ލާ ަޙއްލުުކރުުމގެކުިރމަތި އިިދމާވާ ަދތިަތކާއި އެކަންަތއްތަކާމަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި 

 

  ޖުމްލަ 

 

 މުަވއްޒަުފަގއި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : 5ސެކްޝަން 

 12% ލިބޭ މާކްސްއަކީ ވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝް ފާ* މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ
 .އެވެ

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ހ. އިސްނެގުން 

ނޑިތައް ާހޞިލްކުރުމަށްޓަަކއި ިއސްނަަގިއގެން ަމސައްކަތް ުކރުާމއި،  ނުޑދަ ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތްތަކާއި އޮފީުހގެ ލަ
ނުުމަގއި އިްސދަުއެރއް އަދާުކރާ ިމންވަރު އަދި އެުކަގއި މަަސއްކަތް ކުރާ އެހެން ުމވަްއޒަފުންނަށް  އެހީެތިރެވދި

 މުަވއްޒަފުން އަދި ައިމއްލަ ކުރިެއރުމަށް ވިސްުނާމއި ބިނާުކރަނިވި ފާޑުިކއުމަށް ަމރުަޙބާ ކިޔާ މިންަވރު 

 

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(ށ. 

 ހުރުާމއި ަމސައްކަތް ކުރުުމގައި ިއޚްލާޞްެތިރވާ މިްނވަރު  ތަެކއްފަެތދުެވރި ސި ހެންމީުހންނަށް އިުތބާރު ހިފޭަފދައެ 
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 ނ. ހަމަހަމަކަން 

 ވުން އިްނސާުފވެރި ުރާމއި، މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކު ަމާޤމުގެހަމަހަމަ ުއޞޫލެްއގެ މަތިން  

 

 . މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ރ

 ިލއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސްޢޫ

 

 )އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން( . ސެލްފް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބ

 ޓަކައިށްުކރިެއރުމަ  ގެަވޒީފާަތމްރީްނ ހޯދުާމއި ހުަނރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސްއކަތް ކުރުާމއި  ޓަކައިށްކުިރއެުރމަ އަިމއްލަ

 ލޫމާތު ޯހދާ ަބލާ ކިޔާ މިންވަރު ޢުމު މައް ުމހިށް ދެެނގަތުމަ

 

 ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 

 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންާނއި މެދު ައދަބު އިހުިތރާާމއިއެކު މުާޢމަލާތު ކުރާ މިްނވަރު 

 

 ގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު މަސައްކަތު ކ.  

ައދި  ިމންަވރު ބިލުކަާމިއ ވިސްުނންތެރިކަން ުހރިޤާ ޙައުލަކަށް ެހދުުމގެ ަސއްކަތުގެ މާަޙއުލަކީ އެުކވެރި ަހަމޖެހޭ މާ މަ

 ކާއި ގުޅުން ބަހައްޓާ ިމންަވރު. ޚިުދމަތް ލިިބގަންނަ ފަރާތްތަާކއި ިޚދުމަްތ ދޭ ފަރާތްތަ

 

  ޖުމްލަ 

 

 ންަގނޑު އަޚުލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިެގ މަސަްއކަތު: 6ސެކްޝަން 

 ލިބޭ މާކްސްއަކީ މިބަޔަށް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
 .އެވެ %12

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ހ. 

 ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު  ުދތަކާއި އުސޫލުތަކަށްޢިވާޤަ މު ން ޢާމަަސއްކަތް ކުރުުމަގއާއި 

 

 ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް . ށ

ނޑަށް ތަބާވާ މިްނވަރު   ހެދުން ެއޅުުމގެ ަޤވާިޢދުަގިއވާ މިްނގަ

 

  ޖުމްލަ 
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ނޑު   :7 ސެކްޝަން  ހާޟިރީ އަށް މާކްސް ދޭނެ މިންގަ

 5% ލިބޭ މާކްސްއަކީ މިބަޔަށް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ *
 .އެވެ

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ހާޟިރީ . ހ

 ހާޟިީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަްށ ފަރުވާތެރިަކން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު 

 

  ޖުމްލަ 

 

 ޖުމްލަ މާކްސް ލިބުުނ  ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން :8 ސެކްޝަން

ބައިގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަހާނީ އެސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު މާކްސްއެވެ. މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. )މިބައި ފުރިހަމަ * މި
 ބަލާ(.  9.9ކުރުމަށްޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން 

 

 މާކްސް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް 
 ގިންތި  އޮފިސަރުންގެ ސަޕޯޓް 

 އިންސައްތަ  ލިބުނު  

  3ސެކްޝަން 

  

 

  
 

65×  

  30 

 4ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  80 

 5ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  70 

    ×10    6ސެކްޝަން 
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20 

 7ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  10 

   މާކްސްގެ ޖުމްލަ  ލިބުނު 

 

 

 

  މާއި ތަމްރީންލީަވޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢު: 9ސެކްޝަން 

މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސް ވުމުގެ ޢާ* އަދި މިސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީމުވައްޒަފާ މު މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.
 .(ވިސްނާފައެވެ އަށް  9.12 ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތުގެ ފުރިހަމަކުރާނީ  މިބައި) މައްޗަށެވެ.

 ސަބަބު ތަމްރީން 
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 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު -)ހ(  12 ސެކްޝަން

 (އްލަވާ ބަ 9.11 ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތުގެ ކުރިން  ފުރުމުގެ  މިސެކްޝަން)

 .ގޮތް  ހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ 

 ޔާލު.ޚި ށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ 

 

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

       ސޮއި :

      ތާރީޚް: 

      ނަން:

      މަޤާމް:

       ސޮއި :

       ތާރީޚް: 

ލު ޚިޔާރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން)ށ(  12ސެކްޝަން   

 (އްލަވާބަ 9.12 ސެކްޝަން  ފޮތުގެ އަތްމަތީ ކުރިން ފުރުމުގެ މިސެކްޝަން)މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ. 

ނޑު އެ    ކުރެވިދާނެއެވެ.( ޗްޓޭ)އިތުރު ގަ

 ،ގައިވަޒަންކުރުމު  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ބެލޭމީހާގެ  ވަރުއްކަތުގެ ފެންމަސަ ،ރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮތުންވަ ހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެން 
 ހޯދުންތަކާއި ނިންމެވުންތައް ހޯދާ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ސާބިތުވާ  ގޮތްތަކުން ބެލޭނެ ހެކިތަކުގެމަތިންނާއި އެނޫންވެސް ފޯމުގައިވާ

      

      ނަން:

      ސޮއި:

      ރ.ކ. ނަންބަރު: 

 

      :/ސެކްޝަންދި ޑިޕާޓްމަންޓްޤާމު އަމަ
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   c                   ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 މާލެ 

 

 

 ފޯމް  ފެންވަރުބަލާ  މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

 .(މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ  މުތަކުގައިޤާމަ  ނުގުޅޭ ފަންނަކާ ވަކި ނުވަތަ ބޭނުންނުވާ ރެއް ހުނަ ޚާއްސަ ވަކި)

  (     ) 

 ލޫމާތު މަޢު މުވައްޒަފާބެހޭ ފެންވަރުބެލޭ ޚިދުމަތުގެ: 1 ސެކްޝަން

 .ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ ރިސޯސް ހިއުމަން  ނުވަތަ ންބައި ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އޮފީހުގެ  ފުރިހަމަކުރާނީ މިބައި* 

 .(އެކުލެވޭނެއެވެ  ތަފްސީލް ފުރާނެގޮތުގެ  ކޮށް  މިބަރިފުރިހަމަ ގައި 9.1 ސެކްޝަން  ފޮތުގެ  އަތްމަތީ(

      : ނަންބަރު . ކ.ރ      : ނަން

                        : ކްލެސިފިކޭޝަން  މާއިޤާމަ

       :އެޑްރެސް ދާއިމީ      : ތާރީޚް ބަދަލުވި މަށްޤާމަ

       : /ޑިވިޝަންޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް/ސެކްޝަން 

      : ޔުނިޓު އަދި މުޤާމަ ނަމާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ

       :މުއްދަތު  ބަލާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އްޒަފުގެ ވަމު

      : ފާސް  ލީމީޢު ތަ މަތީ  އެންމެ ލިބިފައިވާ 

 

 

 

 

3ޕީ.އޭ. ފޯމް   

3ޖަދުވަލު   
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ނޑު މުގެޤާމަ:(ހ) 2 ސެކްޝަން   ގޮތް ރޭިވފައިވާ ނިންމުމަށް ެއމަސައްކަތްތައް މަސަްއކަތްތަާކއި މައިގަ

ނޑު އިތުރު . )މުވައްޒަފެވެ  ފެންވަރުބެލޭ  ސައްކަތުގެ މަ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ސުޕަވައިޒަރާ ފުރިހަމަކުރާނީ  މިބައި   ބޭނުންނަމަ  ކުރަން  ޗް ޓޭއެ ގަ

 މިބައި   .(ކުރެވިދާނެއެވެ  ކުރަންބޭނުންނަމަ ޓެޗްއެ ގަޑެއް ކޮޕީ ފޮޓޯ ސެކްޝަންގެ ގުޅޭ ޒިންމާތަކާ  މަސައްކަތު  ބަޔާނުގެ ވަޒީފާ ނުވަތަ 

 ބެއްލެވުން.  ހ(، 2ޝަން ސެކް ) 9.2 ސެކްޝަން ގެއަތްމަތީފޮތު  ފުރިހަމަކުރުމުގައި

ނޑު މުގެޤާމަ  އަދި ،(ވަގުތު ، ރަދުޚަ ، މިންވަރު، ފެންވަރު)  ގޮތް  ވާއި ރޭވިފަ ޓާގެޓް  ނިންމުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްތަކާއި މައިގަ

  ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭ  ،ކަންތައް 5 ޑުނމައިގަ

      :  މަސައްކަތް. 1

 :ޓާގެޓް

      :  މަސައްކަތް .2

 :ޓާގެޓް

      :  މަސައްކަތް. 3

 :ޓާގެޓް

      :  މަސައްކަތް. 4

 :ޓާގެޓް

      :  މަސައްކަތް. 5

 :ޓާގެޓް
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 .އިރުއެވެ ފެށޭ މުއްދަތު  ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަތުގެ  ފުރާނީ ސެކްޝަން މި ސޮއި:

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

       : ސޮއި

      : ތާރީޚް

       ނަން:

       މަޤާމު:

       : ސޮއި

      : ތާރީޚް
 

ވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް )ށ( މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މު 2ސެކްޝަން 
 ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

 

. * މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސުޕަވައިޒަރެވެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރު  އިފާމުވައްޒަ ފެންވަރުބެލޭ  ފުރިހަމަކުރާނީ މިބައި
   ށ( އަށް ބައްލަވާ.، 2)ސެކްޝަން  9.3ގެ ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތު

ނޑު މަސައްކަތްމިމު  އުނި އިތުރު( އައި ބަދަލު )ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި ތަކަށްއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަ
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 .މުންނެވެވުދެބައި މުއްދަތު ފެންވަރުބެލޭ ކަތުގެމަސައް ފުރާނީ މިސެކްޝަން* :ސޮއި

 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

       ސޮއި :

      ޚް: ތާރީ

       ނަން:

       މަޤާމު:

       ސޮއި :

       ތާރީޚް: 

 

ނޑެވެ ތިރީގައިވާ  ބޭނުންކުރާނީ ދިނުމުގައި މާކްސް  އަށް 5އަދި  4، 3 ސެކްޝަން   .މިންގަ

 :ފޮުތގެ ްތމަތީއަ ާވނީ ލުދެވިފައި ޞީތަފް 

 ބަލާ  9.4ސެކްޝަން ން، އަތްމަތީ ފޮތުގެ އެޅުކަނޑަ ގޮތުގެ މިންގަޑު ވާއި ފަށްމަކޮ ހަމަސައްކަތް ފުރި :3ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

    ބަލާ 9.5ތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން އަތްމަ ،ލޫމާތާއި ހުނަރުޢުމަސައްކަތުގެ މަ :4ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

   ބަލާ 9.6 ސެކްޝަންއް، އަތްމަތީ ފޮތުގެ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަ :5ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

ނޑު :6ސެކްޝަން ފޯމުގެ   ބަލާ 9.7ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮތުގެ ، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

 ބަލާ  9.8ސެކްޝަން އަތްމަތީ ފޮތުގެ ، ހާޟިރީ :7ސެކްޝަން ފޯމުގެ 

 

 އަތްމަތީފޮތުގެ  ލޫމާތު ޢުއިތުރުމަ ބަލަންޖެހޭ  ރޭޓްކުރުމުގައިމިންގަނޑެވެ.  ރެވޭނެ ކު  ބޭނުން  ބެލުމަށް ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މިވަނީ  ތިރީގައި 

 .ކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ލް ޞީތަފް  ގައިއް ސެކްޝަނެ އެ

 

12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 މަސައްކަްތތައް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަުތގެ :3 ސެކްޝަން

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް 

 ސަރވިސްގައި ސަޕޯޓް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 

.އެވެ  75%  ލިބޭނީ މިބައިން  މުވައްޒަފުންނަށް  

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 މިންވަރު  މަސައްކަތްކުރާ . ހ

 ދަދު ޢަ  އަދި ިމންަވރު ނިްނމާ މަަސއްކަތް ބަލައި މަަސއްކަތަށް ޑަެއޅިަފއިވާކަނ މުްއދަުތގައި  ފެްނވަުރބެލޭ މަަސއްކަތުގެ

 

 ފެންވަރު  ކުރާ  މަސައްކަތް . ށ

 .ސާފުތާިހރުކަން ައދި ،ރަނގަޅުަކން ފަުރވާތެރިަކާމއި  ،ުފރިަހމަކަން މަަސއްކަތުގެ

 

 މިންވަރު  ނިންމާފައިވާ  ތެރޭގައި  ވަގުތުގެ  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް . ނ

ނޑައެ   ނިްނމުން  މަަސއްކަތް ެތޭރގައި ަވގުތެްއގެ ޅިަފއިވާކަ

 

  ޖުމްލަ 

 

 ހުނަރު ލޫމާތާއިމަޢު މަސައްކަުތގެ: 4 ސެކްޝަން

ސަރވިސްގައި  ސަޕޯޓް އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 
  .އެވެ 5% ލިބޭނީ މިބަޔަށް  މުވައްޒަފުންނަށް 

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

  މިންވަރު  ކުރާ  މަސައްކަތަށް  ފައިދާ  އޭގެ  ،އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު އެނގި  ކަންތައްތައް  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ކުރާ . ހ

  ހުނަރު  ކުރުމުގެ  މުޢާމަލާތު . ށ

ަގއި މުޢާމަލާތު ކުުރުމގެ ހުނަުރ ލިބިފައިވާ ބޭުނންާވ އެއްާބރުލުާމއި ެއއްަބިއވަންތަކަން ޤާިޢމްކުރުމު  މާަޙއުލުަގއި މަސައްކަތުގެ   
  މިންަވރު

 

 މިންވަރު  ލިބިފައިވާ  ހުނަރު  ޙައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަތައް. ނ

 .ިބލުކަންޤާ  ބޭނުންުކރުުމގެ ގޮތްތައް ތަފާތު ހައްލުކުެރިވާދނެ ެދނެގަުތާމއި މަްއސަލަތައް
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 ވަރު މިން  ހުރި  ބިލުކަން ޤާ  ކުރިމަތިލުމުގެ  ދަތިތަކާ  ދިމާވާ . ރ

 .ބިލުކަން ޤާ ަޙއްލުކުުރމުގެ ލާކުރިމަތި ަދތިަތކާއި ިދމާވާ ާމަޙއުލުަގއި މަަސއްކަތުގެ

 

  ޖުމްލަ 

 

  ސިފަތައް ހުންނަންވީ މުވައްޒަފުގައި: 5 ސެކްޝަން

 އަކީ މާކްސް ލިބޭ މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ފާ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ* 

 .އެވެ  %5

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 އިސްނެގުން . ހ

 ކުުރާމއި އެެހން ފަރާތްތަކަށް އެހީެތރިެވދިުނމުަގއި ިއސްަނގަިއގެން މަަސއްކަތް ުކރާ އްޙަވާލުކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތްތަ 

 މިންަވރު 

 

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(. ށ

 މިްނވަރު  ިއޚްލާޞްެތިރވާ ކުރުުމގައި ަމސައްަކތް ހުުރމާއި  ތަކެއްފަ ސި ެތުދވެރި ހިފޭފަދަ ާބރުއިތު ހެްނމީހުންނަށްއެ

 

 ހަމަހަމަކަން  . ނ

 ން.އިންސާުފެވރިވުރުާމއި، ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކު މަާޤުމގެހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން 

 

 މިންވަރު  ހުރި  ޝައުޤުވެރިކަން  މަސައްކަތަށް . ރ

 .ޝަުއުޤވެރިަކން ބަަހއްޓާ އުފުލުުމގައި ލިއްޔަތު އޫމަސް  އަދި ަގއިމަަސއްކަތްކުުރމު

 

 . ރީތި އަދަބުތައް ބ

 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންާނއި މެދު ައދަބު އިހުިތރާާމއިއެކު މުާޢމަލާތު ކުރާ މިްނވަރު 

 

 މިންވަރު  ބަހައްޓާ  ގޮތެއްގައި  ފައިދާހުރި  އެންމެ  އޮފީހަށް  ގުޅުން  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ދާއިރާގައި  ގެ މަސައްކަތު ޅ.    

 .ށް މަަސއްކަތް ކުރާ މިްނވަރުހެދުމަ ަޙއުލަކަށްމާ ހަަމެޖހޭ އެކުެވރި ާމަޙއުލަކީ މަަސއްކަތުގެ

 

  ޖުމްލަ 
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ނޑު ސުޫލކީ އަދި އަޚުލާޤު ގެމަސަްއކަތު : 6 ސެކްޝަން  މިންގަ

 12%ލިބޭ މާކްސް އަކީ  ވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝް ފާމިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ *
 .އެވެ

 މާކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ޤަނޫނުތަކަށާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހ. 

 ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު  ުދތަކާއި އުސޫލުތަކަށްޢިވާޤަ ްނމު ޢާމަަސއްކަތް ކުރުުމަގއާއި 

 

 ބަހައްޓަންވީ ގޮތް  ހެދުން . ށ

ނޑަށް ތަބާ  ވާ މިްނވަރު ހެދުން ެއޅުުމގެ ަޤވާިޢދުަގިއވާ މިްނގަ

 

  ޖުމްލަ 

 

 ހާޟިރީ :7 ސެކްޝަން

ލިބޭ މާކްސް އަކީ  އި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މިބަޔަށްފާ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަ *
 .އެވެ %5

 މާކްސް  އް މިންގަނޑުތަ 

 ހާޟިރީ . ހ

 ހާޟިީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަްށ ފަރުވާތެރިަކން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު 

 

  ޖުމްލަ 
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 މާކްސް  ޖުމްލަ ލިބުނު އިންޑިކޭޓަރސްއިން ޕަފޯރމަންސް ކީ :8 ސެކްޝަން

)މިބައި ފުރިހަމަ  .ވެ ސުޕަވައިޒަރެ ހަމަކުރާނީ ފުރި މިބައި. މާކްސްއެވެ  ލިބުނު އެސެކްޝަނަކަށް ޖަހާނީ  ހުސްގޮޅިތަކުގައި މިބައިގައިވާ * 
 ބައްލަވާ( 9.9ކުރުމަށްޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން 

 

 މާކްސް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް 
 ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ގިންތި 

 ލިބުނު އިންސައްތަ   

  3ސެކްޝަން 

  

 

  
 

75×  

  30 

 4ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  40 

 5ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  60 

 6ސެކްޝަން 

  

 

  
 

10×  

  20 

 7ސެކްޝަން 

  

 

  
 

5×  

  10 

   މާކްސްގެ ޖުމްލަ  ލިބުނު
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  ތަމްރީން ލީމާއިތަޢު ބޭނުންވާ ވަޒީފާއަށް :9 ސެކްޝަން

 ،ނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށްފެންނަ  ލާޒިމްކަމަށް ށްއްޒަފަކަ މުވަ މިކެޓަގަރީގެ ކުރުން  ފުރިހަމަ މިސެކްޝަން .* ސުޕަވައިޒަރެވެ  ފުރިހަމަކުރާނީ  މިބައި

 9.12 ސެކްޝަން  ގެ އަތްމަތީފޮތު ފުރިހަމަކުރާނީ  މިބައި.) މައްޗަށެވެ ވުމުގެ އެއްބަސް ދެފަރާތުގެ  ކޮށް މަލާތުޢާ މު އްޒަފާ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މުވަ

  .(ވިސްނާފައެވެ އަށް

 ސަބަބު ތަމްރީން 

            

 

ޚިޔާލު ސުޕަވައިޒަރުގެ މުވައްޒަފާއި -( ހ)  12 ސެކްޝަން  

 (އްލަވާ ބަ 9.11 ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތުގެ ކުރިން  ފުރުމުގެ  މިސެކްޝަން)

 .ގޮތް ދެކޭ  ގޮތެއްގައި ޖުމްލަ  ސުޕަވައިޒަރު ގޮތާމެދު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފު . 1

      

 ޔާލު ޚި މުވައްޒަފުގެ  ގޮތާމެދު  ކޮށްފައިވާ  ސައްކަތްމަ. 2
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 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

       : ސޮއި

      : ތާރީޚް

      ނަން: 

      މަޤާމް: 

       : ސޮއި

      : ތާރީޚް

 

 ސެކްޝަން/ޔުނިޓްގެ ރިސޯސް ހިއުމަން ނުވަތަ ހެޑް ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް (ށ) 12 ސެކްޝަން
ލުޚިޔާ  

 ރުމުގެ ޝަރުތުތަށްކުސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން)މިސެ ނުފުރާނެއެވެ. ފޯމުގައެއް ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ މިސެކްޝަން
 (ބައްލަވާ  9.12ގައި ވާނެއެވެ. ސެކްޝަން އަތްމަތީފޮތު

ނޑު އިތުރު)   ކުރެވިދާނެއެވެ.(  ޗްޓޭއެ  ގަ

 ވަރުބެލޭމީހާގެފެން  މަސައްކަތުގެނުވަތަ  ބެހޭގޮތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ބަލާފޯމު ރު ވަފެން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފު. ހ
 މައްޗަށް ހެކިތަކުގެ ބެލޭނެގޮތްތަކުންސާބިތުވާ  އެނޫންވެސް ހެކިތަކުގެމަތިންނާއި ފޯމުގައިވާ ،ގައިވަޒަންކުރުމު ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ

 ނިންމެވުންތައް ހޯދުންތަކާއިހޯދާ  ބިނާކޮށް

      

       ނަން:

       ސޮއި:

      ރ.ކ. ނަންބަރު: 

 

       :/ސެކްޝަންދި ޑިޕާޓްމަންޓްޤާމު އަމަ
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މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާގޮތް ބަލާ )ރިވިއުކުރާ( ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ 
ނޑު   މިންގަ

 

 ޝަހުސީ މުއްސަނދިކަން  .1
ރަންވާނެއެވެ. ރިވިއު ކުރާފަރާތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ އިތުބާރު ހިފޭ ނިންމުންތަކަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާނެ ގުޅުމާއި އިތުބާރު ޤާއިމުކު

 މިގޮތުން ރިވިއު ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން؛
 ފަރުވާތެރި އަދި ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވާންވާނެއެވެ.، ރިވިއުކުރުމުގައި ތެދުވެރި 1.1
 ޤާނޫނަށްތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.  1.2
 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެ.ރިވިއުކުރެވޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޕްރޮސީޖާތަކަށް ހު  1.3
 މުޢާމަލާތުކުރުމުގައާއި އުޅުމާ ގުޅުމުގައި އަދަބުވެރިކަން އިސްކުރަންވާނެއެވެ. 1.4

 
 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން  .2

ހާލަތަށް  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ރިވިއުކުރުމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ،ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި
 ؛ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށް ތަބަޢުނުވެ ނިންމުންތައް ނިންމުން ،ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު

އްގެ ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވެގެން މައްސަލަ ނިންމުންފަދަ ހަރާކާތެއް ނުވަތަ ގުޅުމެއްގައި ބައިވެރިނުވުމާއި، މިގޮތުން މި ބައިވެރިވެވޭ ކަމެ 2.1
 ވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ދިރާސާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ނުވާނެއެވެ.ސަބަބުން އެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު ފެން

 އެވެ.އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ ލިބިގަނެގެން ނުވާނެ ރިވިއުކުރުމުގައި 2.2
 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  .3
ހަކަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ޒިންމާވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ އިމުގެ ތެރެއިން މެނުވީ އެމީ، ރިވިއު ކުރާ ފަރާތަކުން

 ؛ހާމަނުކުރުން
 ލިބޭ އަދި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 3.1
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ތިމާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ރިވިއު ކުރުމުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތު 3.2
 ލިބޭ އަދި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 3.3
ސް ކޮމިޝަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ރިވިއު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ، އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ސިވިލް ސަރވި 3.4

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

4ޖަދުވަލު   
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 އެއްބަސްވުން  ފެންވަރު ބެލުން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތު 

 

އްކަތު މިއީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަ
)މީގެ  )ނަން، އަތޮޅާއި ރަށް، އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު(ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއު ކުރުމަށްޓަކައި، ރިވިއު ކުރާ ފަރާތްކަމަށްވާ، 

 ކުރާ ތާރީޚް()ރިވިއު )މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތް"( ދެމެދު  )ރިވިއު ކުރާ ތަނުގެ ނަން(ފަހުން ރިވިއު ކުރާ ފަރާތް( އާއި 
 ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް: .1
މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ރިވިއު ކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޕަރފޯމަންސް  .1

ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ރިވިއު ނޑައަޅާ އިދާރާއެއް، ކަ  ކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން. މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ކަ
 

 
 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތް: .2
 )ނަން، އެޑްރެސް، އަތޮޅާއި ރަށް، އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު( -

 
 

 މުއްދަތު: .3
 ރޭގައި ނިންމުން. )ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި(ދުވަހުގެ ތެ 2 ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާތާ ގިނަވެގެން -

 
 

 މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީޚް: .4
 ދުވަހުއެވެ.  )ދުވަހާއި ތާރީޚް(މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފަށާނީ،  -

 
 

 މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރާނެ ތަކެތި: މި  .5
ޗެކްލިސްޓެވެ.  2ރެވިފައިވާ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކު  .1

 1ޗެކްލިސްޓް އަދި ރިވިއު ކުރާ ފަރާތުން ފުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ  1)މުވައްޒަފުން ފުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 
 ޗެކްލިސްޓް(
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 އިތުރު ބަޔާން: .6
ނޑަށް .1 ރިވިއު ކުރާ ފަރާތުން  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 ތަބަޢުވާންވާނެއެވެ.
ރިވިއު ކުރުމުގައި ލިބޭ، ނުވަތަ ހޯދޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ސިފައެއް  .2

 އެހެން ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރިކަން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިންކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަނެތި އެފަދަ އެއްވެސް މަ .3

 ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ރިވިއު ކުރި ފަރާތާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 
އްގޮތްވާ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކާއި އެ .4

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
 މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކާ އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.  .5

 
 

 މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
 

 ތާރީޚް( )އެއްބަސްވުމުގެ
 
 

 

 )މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތް(         )މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތް(

  ނަމާއި މަޤާމު          ނަން   

 މަސައްކަތް ކުރާ އޮފީހުގެ ނަން/ނިސްބަތްވާ އެޗް.އާރް.ކޮމިޓީ        އެޑްރެސް، އަތޮޅާއި ރަށް   
 

 އި .........................................ސޮ       ސޮއި: .......................................
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ގެންދިޔަ ގޮތުގެ ރިވިއު ހެދުން  މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށް  
(ފުރާ ފޯމް )މުވައްޒަފުން  

)        ( 

 ފޯމް ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

  ިމުވައްޒަފުންނެވެ.  10ގިންތީގެ މި ފޯމް ފުރާނީ ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ އެކ 
  ަމި ފޯމް ފުރުމުގައި އެއްބަސްވާނަމ  ަފާހަގަ ޖައްސަވާ. އެއްބަސްނުވާ ނަމ  .ާޖައްސަވ 

 / ޗެކް ކުރާން ބައިތައް  #

 ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން 
ނޑައެޅިފައިވޭތޯ؟ ޓާގެޓް 1    ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު  ޓާގެޓް 2    ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ؟ ބެލުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަ
   މުވައްޒަފާއި ސްޕަވައިޒަރާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެންތޯ؟ ޓާގެޓް ކަނޑައެޅެނީ 3

 އަހަރު މެދުތެރޭ ރިވިއު ކުރުން 
   ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ؟ އަހަރު 4
ގޮތެއްގެ މަތިންތޯ؟  އެދެވިގެންވާ 5    އަހަރު ދެބައިވުމުން ކުރެވޭ ރިވިއު ކުރިއަށްދަނީ  

 ފޯމް ފުރުން 

   ނިމިދިޔަ އަހަރު މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ؟ 6
   ތެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އަހަރު ދުވަހު ސްޕްވައިޒް ކުރާނެ ގޮ 7
   މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ؟ 8
   މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިކޯޑު ބަލެހެއްޓިފައިވޭތޯ؟ 9

   މާކްސް ދެވިފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ؟މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލި  01
   ؟މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް ހުރިތޯ 00
 މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯ؟ 12

 
 ވައިޒަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާތޯ؟ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަމްރީންތައް ހޯދައިދޭން ސްޕް 03

  
 

6 ޖަދުވަލު   
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 ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  14

  
  
  
  
 

 

 ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  15

  
  
  
  

 

 

 ރަނގަޅު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް  16

  
  
  
  

 

 

 އިތުރު ޚިޔާލް  17
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ގެންދިޔަ ގޮތުގެ ރިވިއު ހެދުން  ރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްމަސައްކަތު ފެންވަ  
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިސަރުން ފުރާ ފޯމް()  

)       ( 

 ފޯމް ފުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

  ެމުވައްޒަފުންގެ ފޯމް ބެލުން.    10މި ފޯމް ފުރާނީ ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ އެކި ގިންތީގ 
  ްފުރުމުގައި އެއްބަސްވާނަމަ މި ފޯމ  ަފާހަގަ ޖައްސަވާ. އެއްބަސްނުވާނަމ  .ާޖައްސަވ 

 / ޗެކް ކުރާން ބައިތައް  #

 ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން 
ނޑައެޅިފައިވޭތޯ؟ ޓާގެޓް 1    ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތަށް ޓާގެޓް 2    އިވޭތޯ؟ރިޢާޔަތް ކުރެވިފަ ކަ
   މުވައްޒަފާއި ސްޕަވައިޒަރާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެންތޯ؟ ޓާގެޓް ކަނޑައެޅެނީ 3

 އަހަރު މެދުތެރޭ ރިވިއު ކުރުން 
   ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ؟ އަހަރު 4
ކުރެވޭ ރިވިއު ކުރިއަށްދަނީ  އަހަރު ދެބައިވުމުން އެދެވިގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިންތޯ؟  5    

 ފޯމް ފުރުން 

   ނިމިދިޔަ އަހަރު މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވޭތޯ؟ 6
   މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އަހަރު ދުވަހު ސްޕްވައިޒް ކުރާނެ ގޮތެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟ 7
   ރު ބެލުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ؟މަސައްކަތު ފެންވަ 8
   މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލި މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ރިކޯޑު ބަލެހެއްޓިފައިވޭތޯ؟ 9

   މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލި މާކްސް ދެވިފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ؟ 01
   ؟މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާތައް ހުރިތޯ 00
 މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭތޯ؟ 12

 
 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަމްރީންތައް ހޯދައިދޭން ސްޕްވައިޒަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާތޯ؟ 03

  
 

7ޖަދުވަލު   



 | 109 ގެ  99 ޞަފްޙާ |  
 

 

 ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  14

  
  
  
  

 

 

 ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  15

  
  
  
  

 

 

 ރަނގަޅު ކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް  16

  
  
  
  

 

 

 އިތުރު ޚިޔާލް  17
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 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލުން 
 
 
 
 
  ރކ. ނަންަބރު:  މަާގމް:  ަވއްޒަުފގެ ނަން:މު

 

 މަސް 
ރަނަގޅަށް ކުެރވުނު 

 ކަންތައްަތއް 
ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 
ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި ުމަވއްޒަުފގެ 

 މަަސއްކަތާ މެދު ދެކޭގޮތް 
ސޮއި )ުމވަްއޒަފު އަދި 

 ސުޕަަވއިަޒރު(

 ޖެނުައރީ 

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު: 

 އަރީ ފެބްރު 

 ސުޕަަވއިަޒރު:    

 މުަވއްޒަފު: 

 މާޗް 

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 އޭޕްރިލް 

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 މެއި 

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

8ޖަދުވަލު   

 

ޕަވައިޒަރެއްވެސް މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ ސު. ރު ފުރާ ފޯމެކެވެސުޕަވައިޒަ ،ގޮތުންބެލުމުގެ  މަސައްކަތްދުވަހުގެ  ންގެމުވައްޒަފުމިއީ 
 ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އެ ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ލޮގް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. 
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  ޖޫން 

 ސުޕަަވއިަޒރު:  

 މުަވއްޒަފު:

 ޖުލައި 

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 އޮަގސްޓް 

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 ސެޕްޓެމްަބރ

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 އޮކްޓޯބަރ

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 ނޮވެްމަބރ

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 ޑިސެްމބަރ

 ސުޕަަވއިަޒރު:   

 މުަވއްޒަފު:

 

 
 
 
 

 ފޯމު ފުރުއްވާ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް:

 މި ފޯމް ފުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބައްލަވާ!

  ުފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތުގައި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް މަސައްކަތ 

 ުމަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރ 

 )ްމުވައްޒަފުގެ ހުންނަންވީ ސިފަތައް )އިސްނެގުން، އިންޓެގްރިޓީ، ހަމަހަމަކަން، ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފުން، ލީޑަރޝިޕް ފަދަ ސިފަތައ 

 ުއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބެހެއްޓުންގެ ދާމަސައްކަތ  

 ުނޑު ގެ މަސައްކަތ  އަޚުލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

  ްއިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެގަޑިތައ 
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` 
 

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުނު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ފޮނުވާނީ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ މައުލޫމާތު ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ. 
އަދި މިނިސްޓްރީެގ ، ލޫމާތާއިޢުޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މަމިސާލެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ނަގާނަމަ، މިިނސް

.އެސް، ރުޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް، ޑީ.ޕީ.އާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ )އަތޮޅު އޮފީސްތައް، ރަށު އޮފީސްތައް،
މާތު ލޫޢުމަތައް( ސްފް އިމިގްރޭޝަން އަވަށު އޮފީމުނިސިޕަލްޓީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮ

ނޑައަޅާފައިވާ މަ ގައިވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް ރިޕޯޓު  ގެން ރިޕޯޓް ތަްއޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ.އިލޫމާތުތައް ހިމަނަޢުހިމެނުމަށް ކަ
 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ފެބުރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ރިޕޯޓް 
މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި  ޗްރއްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިމޭ އަހަރުެގ މާތަ

 .ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެގެންގުޅޭ ފޯމުތައް )އަދި ފޯމުތަުކގެ ކޮޕީ ވެސް( ރިޕޯޓާއެކު 
 
 

ނޑު ތިން މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީ ކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަ  ނީ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ަބހާލެވިފައިވާ މައިގަ
 ޓަގަރީ އަށެވެ. ކެ

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް ޑިެރކްޓަރުން ފެށިގެން  ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް:. 1ކެޓަގަރީ  .1
 މަތީގެ އިދާރީ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 
މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން  . ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން:2ގަރީ ކެޓަ  .2

ކްނިކަލް އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ޓެސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފެންވަރުގައި މަސަ
ލީގަލް ، ން، ޓީޗަރުން، އިންޖިނޭުރންމަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: ޑޮކްޓަރު

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

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

ބޭނުްނނުވާ މަގާމުަތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: މަސައްކަތު މީހުން،  ތަމްރީނެއް
 ޕިއޯނުން، ވޮޗަރުން، ފަދަ މަގާުމތައް.

9ޖަދުވަލު   
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 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު  .1

 
ތު މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ އިދާރާ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ނަމާއި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަ

އަށް( އަދި ކޮން މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ހިނގާ  2009ޖެނުއަރީ  31ން  2009ފެބުރުއަރީ  1)މިސާލު: 
 އޮފީހެއްކަން.

 
 ފޯމުފުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް: .1.1

 
 އެ އޮފީހެއްގައި ފޯމުފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު )ލެވެލްތައް ވަކިން( 1.1.1
 އިން ފޯމް ފުރުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު )ލެވެލްތައް ވަކިން(ފޯމު ފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެ 1.1.2
ޕަވައިޒަރާއި ދެމެދު މައްސަލަޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފޯމް ފުރުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސު  1.1.3

ވެލްތަްއ .ޑީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އަދަދު )ލެރު.އާއިސްކޮށް ހުންނަވާ މުވައްޒަފަްށ ނުވަތަ އެޗް
 ވަކިވަކިން( 

 މައްސަލަތަުކން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު )ލެވެލްތައް ވަކިން( ހުށަހެޅުނުއެގޮތަށް  1.1.4
 

 ލިބުނު އެވްރެޖް ސްކޯ .1.2
 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ހިމެނޭ ކޮލަމްގައި ޖައްސަވާނީ އެ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަުފންގެ ޖުމްލަ  .1.2.1
 5އަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންްޓ ަފންތީގައި އޮފީހުގައި މަސައްކަްތކުރަނީ އަދަދެވެ. މިސާލު: ސީނި

 ކެވެ. 5މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަަމ ކޮލަމްގައި މި ފަންތިއާ ދިމާވާ ބަރީގައި ޖައްސަވާނީ 
ރުމުން ލިޭބ ލިބުނު ޖުމްަލ މާކްސް އަކީ އެ ަފންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންގެ ޖުމްލަ މާކްސް އެއްކު .1.2.2

، 80މުވައްޒަފުންގެ މާކްސް ތަކަކީ  5ޖުމްލައެވެ. މިސާލު: ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ 
ަކމުގައި ވާނަމަ ޖުމްލަ މާކްސް ގޮތުގައި ލިޔާނީ މި ފަސް މުވައްޒަފުންގެ  60އަދި ، 50، 75، 65

 އެވެ. 330މާކްސް އެއްކޮށްލުމުން ލިބޭ ޖުމްލަ އަދަދު 
ނު އެވްރެޖް ސްކޯ ހައްދަވާނެ ގޮތަކީ އެ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ލިބު .1.2.3

އެއްކޮށްލުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް އެ ފަންތީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުން ގެއްލާނީއެވެ. މިސާލު: 
ފައި، އެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުްމލަ މާކްސް މުވައްޒަުފން ކަަމށްވެ 5ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިބީ 

 އެކެވެ. 66އަންނަ އަދަދު  300 ÷ 5ނަމަ، އެ ފަންތީގެ އެވްރެޖް ސްކޯއަކީ  330އަކީ 
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ނޑައެޅުން .2  ޓާގެޓް ކަ
 
ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ  .2.1  ޞީލް ފްތަޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ގެ ގޮ .2.1.1 ރިޕޯޓް  ތުގައި ލިޔުއްާވނީފެބުރުއަރީ މަސް ފެށުނުއިރު ާޓގެޓް ކަ
ނޑައެޅުނު ވާ މުއްދަތުތްނިސްބަ މުއްޒަފުންގެ އަދަދެވެ. މާޗް މަހާއި ޖުލައި މަހާއި  ފެުށނުއިުރ ޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުން މިބައިގަ  ހިމަނާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ. އިދެމެދު ޓާގެޓް ކަ
ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ދެމެދު ޓާގެމަހާއި ޖުލައި މަހާއި  މިބައިގައި ހިމަނާނީ ހަމައެކަނި މާޗް .2.1.2 ޓް ކަ

 ދަދެވެ.ޢަ
ނޑައެޅިފައިނުވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދެވެ. .2.1.3  މިބައިގައި ހިމަނާނީ ޖުލައި މަހުެގ ނިޔަލަށް ޓާގެޓް ކަ

 
ނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު .2.2  ޓާގެޓް ކަ

 
 ާނޑައެޅުމުގެ މަ މިބައިގައި ހިމަނ ލޫމާތާއި، މި މަސައްކަތް ޢުކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ މަ ސައްކަތްނީ ޓާގެޓް ކަ

ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި، އަދި އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ނޑައެޅިފަ އަރީފެބުރު އި ނުވާނަމަ އެކަމުގެ މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޓާގެޓް ކަ

ނޑު  ންވާނެއެވެ.ސަބަބުތައް މިބައިގައި ހިމަނަ މައިގަ
 

 އަހަރު ދެބައިވުމުން ކުރެވޭ ރިވިއު .3
 
 އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް  .3.1

ނަޑއެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން .3.1.1 މަސައްކަތު  ފެބުރުއަރީ، މާޗް، އަދި އޭޕްރީްލ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓާގެޓް ކަ
ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ެދބައިުވމުން ރިވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު. ސަޕޯޓް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ 

ލޫމާތު މިބައިގައި ޢުފުންގެ މަމެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރަން ނުޖެހޭތީ އެ މުވައްޒަ ގެމުވައްޒަފުން އަހަރު
 ހިމަނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނޑައެޅުން .3.1.2 ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރިވިއު ކުރަންނުޖެހޭ ުމވައްޒަފުންނާއި އަހަރު ދެބައިވުމުން ރިވިއު  ޓާގެޓް ކަ
 ދަދު ޢަކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރިވިއު ނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ 

 ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު  .3.2
 ަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަަނންވާެނއެވެ.މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އ 

ނޑު މައްސަލަތައް .1  އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައިގަ
 މަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާރުއަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކު .2
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 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސް ދިނުން 

 
 ޞީލް ފްހަމަކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފޯމު ފުރި މާކްސްދީ .3.3

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކްސް ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހިމެޭނނީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ދުވަހާ ަހމައަށް ފޯމު  .3.3.1
 ދަދެވެ.ޢަވިޔަސް( މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ނު ސްދިމާވިޔަ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ )މައްސަލަ

ކޮންމެ ަސބަބަކާ ހުރެނަމަވެސް އަހަރު ނިުމނުއިރު މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާޯފމު މުޅިން  ނީމަނާ ހި އިމި ބައިގަ .3.3.2
 ދަދެވެ.ޢަހަމަނުކުރެވިވާ މުވައްޒަފުންގެ ފުރި

 
 މާކްސްދީ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު .3.4

 
 ާތުތައް ހިމަަނންވާެނއެވެ.މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމ 

 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދީ ފޯމުފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް .1
 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދިނުމުގަިއ ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ .2

 ށް މާވުމުގެ ސަބަބުްނ ކޮމިޓީއަދިމުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި މައްސަލަ 
ނޑު މައްސަލަަތކާއި އަދި އެ މައްސަލަތައް ަހއްލުކުރުމަށް ޢަމައްސަލަހުށަހެޅުނު  ދަދާއި، ުހށަހެޅުނު މައިގަ

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް.
 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތައް .4
 
 ުބޭުނންވާނެ ކަަމށް ފާހަގަ ކުރެވުުނ  ރަމުންގެންދާ ަމސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަާނ ކުރުމަށްޓަކައިމުވައްޒަފުންގެ ކ

ންބޭުނންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަަތ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވާނަމަ އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަމާއި، ަތމްރީނު ދޭ
 ދަދުޢަމުވައްޒަފުންގެ 

 
 ހުގައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ނާކުރުމަށް އޮފީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ަހރުދަ .5

 
  މިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ެބހޭގޮތުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ށް ެއޅިދާނެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރިއަްށ އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަަސއްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަ
 ލޫމާތެވެ.ޢުމަ

 
 އިތުރު ބަޔާން .6

 
  ިހިމަނާލެވިފައިނުާވ މިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރުބެލުމާގުޅުންހުިރ، ަނމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައ

 ލޫމާތުތަކެވެ.ޢުމުހިންމު މަ
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 ގެ ރިޕޯޓް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތު 

 

 އާންމު މައުލޫމާތު  .1
 ......................................................މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތު:     ......................................................................އިދާރާގެ ނަން: 

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

 

 ފޯމުފުރުމާއި ދިމާވި މައްސަލަތައް 1.1

 ތަފުޞީލު  #

 އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި  މްލަޖު
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

     ފޯމުފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  1

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޯމު ފުރުނު  2
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

    

     ން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަދަދު ފޯމު ފުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވެގެ  3

     ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު  4

 

 ލިބުނު އެވްރެޖް ސްކޯ  1.2

މުވައްޒަފުންގެ  ތަފުޞީލް  #
 އަދަދު 

 އެވްރެޖް މުޅި ޖުމްލަ

    ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް  1

ނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން )ޓެކް 2    ނިކަލް އޮނިގަ

10ޖަދުވަލު   
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 ނުހިމަނާ(

ޓެކްނިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރުން )ޓެކްނިކަލް އޮނިގަނޑުގައި  3
 ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން(

   

    ސަޕޯޓް ސަރވިސް  4

    ޖުމްލަ

 

 ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން  2

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް  2.1  ޓާގެޓް ކަ

 ލު ތަފުޞީ  #

 އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި  ޖުމްލަ
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

     ފެބުރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  1

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ  2 މާޗް މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު ޓާގެޓް ކަ
 އަދަދު 

    

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި އެއްވެސް  3 ޖުލައި މަހުގެ ފަހުން ޓާގެޓް ކަ
ނޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު   ޓާގެޓެއް ކަ

    

 

ނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު 2.2  ޓާގެޓް ކަ

 ެވެ.މިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއ 
ނޑު މައްސަލަތައް  .3  ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައިގަ
 ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ .4
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 ހަރު ދެބައިވުމުން ކުރެވޭ ރިވިއު . އަ 3

 އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް  3.1

 ޞީލު ތަފު #

 ޖުމްލަ އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި 
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

 

     އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  1

     އަހަރު ދެބައިވުމުން ރިވިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  2

 

 ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ރިވިއުކުރުމުގައި  3.2

 .ެމިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވ 
ނޑު މައްސަލަތައް  .5  އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައިގަ
 ނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވު .6

 

 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސް ދިނުން  4

 މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް  4.1

 ތަފުޞީލު  #

 އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި  ޖުމްލަ
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

     ކްސް ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާ  1

     ފޯމު ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  2

 

 މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު  4.2

 .ެމިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވ 
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 ނަށް މާކްސްދީ ފޯމުފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައްމުވައްޒަފުން .3
 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދިނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ  .4
ލަހުށަހެޅުނު އަދަދާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޓީއަކުން މައްސަ .5

 ހުށަހެޅުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއި އަދި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް.
 

ހަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު  .5
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ރޮގްރާމްގެ ނަން ޕް #
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

1   

2   

3   

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އޮފީހުގައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް:. 6

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، 
 ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

 

 އިތުރު ބަޔާން:. 7

 ނުވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެވެ.ގައި ހިމަނާލެވިފައިމިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާގުޅުންހުރި، ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކު 
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