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 :ފްަސފަހަތްު .1

 ރައްޔިތުންނަށް ވުނު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާޤާނޫނުގައި، އެ ސަރވިސްގެ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައިގައި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރެ  2008މޭ  01 
ބިލު، ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތާއި ާޤާސަރުކާރުން ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެ ސަރވިސްއަކީ 

 . ތެދުވެރި އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ ޚިދުމަތަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ ހުނަރު ހުރި، އިންސާފުވެރި

އަދި . ދުމަތަކަށްވާން ޖެހެއެވެޚި އަދި އެ ޚިދުމަތަކީ، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ 
ކަށް ކުރިއެރުމުގެ މަގުކޮށިފައި އެ ގޮތުގެމަތީން ދޭ ބަޔަކީ، އެ ބަޔަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ބަދަލު ދެވޭ، އެ ބަޔަ ،ހަމަ އެހެންމެ، އެ ޚިދުމަތް

 . މެނެއެވެހިނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ބަޔަކަށްވުން ވެސް "( ބޭސްޑް-ކެރިއަރ)"އޮންނަ 

ލުވަރަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ސިފަތައް ހުރި ސިވިލް ސަރވިސްއަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހެދޭނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ާޤާބިއެހެންކަމުން، އެ 

ރު ނާންނަ މިންވަ  ައދ    ންނަޖެހޭ ފެންވަރު އަންކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތައް ހުންނަ ނުހުންނަ މިންވަރަކާއި، ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތަށް އަންނަ
ންގެ ާޤާބިލުކަމުގައި އުނިކަމެއް މުވައްޒަފު. އެނގި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަބަދުމެ ރާވައި ތަންފީޒުވަމުން ގޮސްގެންނެވެ

 ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅީގައި ކަތްއެ ކަން ރަނގަޅުކޮށް، މަސައް ،ހުރި ނަމަ އެ ކަން ފޫބައްދައި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި އުނިކަމެއް ހުރި ނަމަ
މަތްދޭ ގޮތްތައް އެ ކަން އިޞްލާޙުކޮށް، ޚިދު ،މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އުނިސިފަ ހުރި ނަމަ، ރަނގަޅުކޮށްއެ ކަން  ،އައިބު ހުރި ނަމަ
 . ކުރިއަރުވައިގެންނެވެ

 އެ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަދި. ކަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުދެވިގެންނެވެ އެ މަސައް ށް،ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ ކުރާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮ  ،އަދި
އި އަބަދުމެ ޙާލަތު ބަލަމުން މި ކަންކަން މިހެން ކުރުމަށްޓަކަ. މާހައުލު ވެސް ފަހިކޮށް، ފަސޭހަކޮށް، ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލަކަށް ވެސް ހެދިގެންނެވެ

 . ވެމުގެ ނިޒާމެލުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ ރެވިދާނެ އެއް ވަސީލަތަކީ މުވައްޒަފުންގެ އެ ކަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކު. ގެންދިއުން މުހިންމެވެ 

ސިވިލް  ،ޒާމަކީގައި ތަޢާރަފު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނި 2009ފެބުރުވަރީ  1ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،އެ ގޮތުން
ކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި އަދި ހުރި އުނިކަން . ރާތަކުގެ ފަންތީގައި އަލިއަޅުވާނެ ނިޒާމެކެވެއިދާ އަދިފަރުދީ  ،ސަރވިސްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގައި

 .ވެކެނިޒާމެ ނައުމަށް ފަރުމާކުރެވުނު އެހީތެރިވެދޭނެ އަދި ޚިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުގެ

ގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގޮތުން މި ކަން ވެސް އޭ އެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރެވިގެން ނޫނީ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ ،އެއްވެސް ކަމަކީ
 ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ވެރިންގެ އަދި އިދާރާތަކުގެ. ކާމިޔާބުވެގެން ދިއުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފާއި ސުޕަރވައިޒަރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަރަށް މުހިންމެވެ

 ފަރާތްތަކެއްގެ އިޚްލާޞްތެރި މި ހުރިހާ ،ކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި ވީމާ، މި. ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން މުހިންމެވެ  ،ވެސް
 . ވެކަން ފާހަގަކުރަމެވަރަށް މުހިންމު ންޝާމިލުވު

ތުގެ މަސައްކަދިއުމާއި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް  ،ކޮމިޝަނުން އެދެނީ
މާހައުލުގެ ގޮތުން އިތުރު ކުރިއެރުމެވެ

 

 

. އަދި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިވެ، ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރާއި ފަސޭހަކަން ލިބި، 
ޚިދުމަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިއުމެވެ. 
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 ާމަނކުުރންު .2

.އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ގޮތްތައް ކުރާމާނަ  ލަފުޒުތައް ޚާއްޞަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި މި   

 މާނަކުރާގޮތް  ލަފުޒު  # 

 

 ޓާގެޓް/ ޓާސްކު  2.1
 ިންވަރު އަދި ވަގުތު މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރާއި، މ

އް/ އްތަ، މަސައްކަތްތައްކުރާގޮތް ވަޒަންކުރެވޭނެ ގޮތަށް، ލިސްޓް ކުރާ ކަންތަބަޔާންކޮށް
 މަސައްކަތްތައް. 

 
  ސުޕަވައިޒަރު 2.2

 ުޝާދުތައް ދީ، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ފީޑްބެކް އަދި އިރ
  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް.

 

 ވިލް ސުޕަވައިޒަރސި-ނޮން 2.3
 ީއި ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގަ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާސިޔާސ

ންގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު ،މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
 މަސައްކަތްތައް ޑައިރެކްޓްކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް 

 

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން  2.4

  ެއި އުފެދިފައިވާ ތެރެއިން ާޤާނޫނީގޮތުން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގ
ޔަސް، އެ ނުވަތަ ވަކި މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްކަމުގައި ވި

ގުޅޭ އާކަނޑައަޅައި، ހިއުމަން ރިސޯސްއިދާރާއަކަށް ކޮމިޝަނުން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔަކު 
މާފައިވާ ނާ ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަސައްކަތްތައް ސީދާ ކޮމިޝަ 

 . އިސްވެރިޔާ އެންމެ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 
 ކާއި ސިފަތައް.ޝަރުތުތަމަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ   ކޮމްޕީޓެންސީ  2.5

 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު  2.6

 ްމަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަދިސިވިލް ސަރވިސ 
 އްޓަންޖެހޭ ހަމަތައް. މާހައުލުން ބޭރުގައި ވިޔަސް، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޚްލާާޤީ މިންގަޑުތަކާއި ހިފަހަ

 

 ސީއެސްވިއުގަ  2.6
 ެގެންދާ އަދި އް ކުރިޔަށްންމެހާ މަސައްކަތްތަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އ

  ސޮފްޓްވެއަރ )އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމު(މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ 

 

 
 

 

2.7 
 

ޕަރފޯމަންސް -އީ
 މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް 

 ްސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައ 
 ންދާ މޮޑިއުލްގެ" އިން ކުރިޔަށްސީއެސްވިއުގަ "
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3.ު 

 
 

 ދިވެހިުިސވްިލުަސރވްިސގެުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބުެލމުގެުނާިޒމުު

 

 

 

ތް ފުރިހަމަކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މި ނިޒާމަކީ، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަ
މަސައްކަތުގެ . މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަންނާނެ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެކެވެ ، އިތުރުންވަގުތުގެ

ގެ ސަބަބުން މުޅި މި ނިޒާމު ،އަދި. ފެންވަރު ބެލުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށް ާޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ
 . ދިއުމެވެ ހަރުދަނާވެގެން ،ވެގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ރަނ

ގެންދޭތޯ ސައްކަތްތައް ކުރިއަށްފުންގެ މަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ މާަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާގޮތަށް މުވައްޒަ
ރުވުމަށް ގަޅުކޮށް ކުރިއެލުމުގެ އިތުރުން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނބެ

ސައްކަތުގެ މަ ގެ ންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންމަސައްކަތުގެ ފެ ،ހިފައިގެންމި ނިޒާމުގެ ބޭނުން. ކޮށްދޭނެއެވެބާރުއެޅުމަށް މަގުފަހި
ދިނުމުގެ ނާޔަތްތައް އިހެން އެހެނި އެވޯރޑްތަކާއިމަާޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، އަދި މި ނޫން ވެސް  ،އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި
 މަގުފަހިކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ުބުެލންުމަަސްއކަތުގެުފްެނވަރުުމުވްައޒަފްުނގެު .4

 

ރަކަށް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެ އަހަ ، އެކުލެވިގެންވަނީބެލުމުގެ މި ނިޒާމުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ހ(
ސައްކަތްތައް ސިސްޓަމަށް މަ ނުވަތަ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށް، 

ތްތައް ދުވަހުން ދުވަހުން ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ ގޮ އަޕްޑޭޓްކޮށް މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުމާއެކު، އެ ޙަ
ން ދެމުންގެންދެވޭނެ ގޮތަށެވެ. ދުވަހަށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއެކު، ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ގަވާއިދު

ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފު އެ މަސައްކަތު އަހަރުމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ޓާގެޓް/ޓާސްކް ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ ، އަދި
 . މިންވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައްޗަށެވެމަސައްކަތްތަކުގެ 

ޓާސްކްތަކެއް /ގެޓު ބޭނުންވާ ޓާ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ  ،ވަނީބިނާވެފައިމި ނިޒާމު  ބެލުމުގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(  
ހުންނަންވީ ކިބައިގައި ގެ އަދި މުވައްޒަފުން. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ބެލުމުގެ މައްޗަށެވެ އްތަޓާސްކް/އެ ޓާގެޓު  ފަހު، ކަނޑައެޅުމަށް

އް ބެލުމަށްޓަކައި ންތައްތަމި ދެންނެވުނު ކަ ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.ސިފަތަކާއި މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާ ބާއްވާ ގުޅުން 
ކުރެވޭ ރޭޓު އިއާ ދޭތެރޭގަ 10އާއި  1އެކުލެވިފައިވާ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރތަކަށް މާކުސްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ 

 . މިންގަނޑެކެވެ

އެ މުވައްޒަފުންނާ އިވާނީ، ދީފަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަން  )ނ( 
ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ  ންވަރުބެލުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެ  ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު

އެސްވިއުގަ އޮންލައިން ސީނީ، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާ. ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ 
  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 
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 ބަލްަނވީގޮތްުުމްުއަދތުުުުރބެުލމުގައިުފްެނވަުުމަަސްއކަތުގެު .5

 

ވަނަ ދުވަހުން  1ވަރީ މަހުގެ ޖަނަ އަހަރެއްގެ  މީލާދީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތުގެ އަހަރުކަމުގައި ބަލާނީ، ކޮންމެ )ހ( 
ށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްއާ އަލަ. ނިޔަލަށެވެ ގެ  31ށިގެން އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފެ 

 . ގެ ނިޔަލަށެވެ 31ހުގެ ޑިސެންބަރު މައެ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާނީ އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއާ ގުޅުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

ށް ވަޒީފާ ބަދަލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަކަ ށ( ) 
މަސައްކަތުގެ ، މަވެސްނަ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތައް ގުޅިގެންނެވެ ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާނީ

ފައިވާ ނަމަ، އެ އިދާރާގައި ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް( ނުވަދިހަ) 90މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަށް ންވަރުބަލާ ފެ
 . މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތަށް އެކަނި ބަލައިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލިދާނެއެވެ

 

 އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ރޭގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ކުރިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތުގެ ތެ )ނ(  
 އެ މުވައްޒަފެއްގެގައި އެ މަގާމުއަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން، . ފެންވަރު ބަލައި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

 )ދޭއް( 2މި  ،ނޑައަޅާނީކަ  ކަމުގައިއަދި އެ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މާކުސް . ވެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެ 
 ވެ. އެވްރެޖެ ގެމާކުސް ހާޞިލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި 

 

، އެ އަހަރެއްގެ މަނަދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ( ނުވަދިހަ ) 90މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  )ރ( 
 ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައިނަމަވެސް، މުވައްޒަފު މަސައްކަތް. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ

ދާކުރުމަށް ލިއްޔަތު އަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މަގާމުގެ މަސްއޫ
 ބޭނުންވާނެ ކޮންޕީޓެންސީތަކަށް ބަލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 )ބ(  
 
 

ކިތަންމެ ކުރު ރޭގައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެމުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ ނަމަ، 
އްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މު  ތަކަށްމުއްދަ

  ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ފުރި  ފޯމު ގޮތަށް ބަލައި 

 ފްެނވުަރބުެލންުުކަތުގެުމަަސއްުުމުވްައޒަފްުނގެުުވްީއާލފައިވާުުވަގުތީގޮތުންުުޮއފީހަކަށްުުއެހެންުުމަަސްއކަތްތަކަށްުުއިެކއެކިު .6

އެ  ،ނަމަ ނުވަތަ ވީއްލައިފި ނަމަ ދޫކޮށްފި ވަގުތީގޮތުން ނޫން އެހެން އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ އޮތް އިދާރާ )ހ( 
 . އެ ވީއްލި މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ އިދާރާއަކުންމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރި 
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 )ށ( 
 
 
 
 

މަށް މުވައްޒަފެއް ކަނޑައެޅުމަށް މި ގޮތުން ވީއްލޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒުކުރު
ދަންވާނެއެވެ. ން ގެން ފަހު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައް ސިސްޓަމަށް އަޅައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަމު

އްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމިގެންދާ އިރު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން ހުރި އިދާރާއަކުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަސަ
 ނިންމަންވާނެއެވެ.  

 
 

 ކެޓަގަރީތައްުުޭބުންނކާުރނެުުބެުލމުގައިުުފްެނވަރުުުމަަސްއކަތުގެު .7

ލައިން ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލް "ސީއެސްވިއުގަ" ގެ އޮން .ފޯމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ 2، ތަފާތު ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައިމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ 
އެ ފަންތިތަކަށް ތްތަކާއި މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަ ފަންތިތަކުގެއެކި ބޭނުންކުރާއިރު، މި ފޯމުތައް ހުންނާނީ ސިސްޓަމުން ޖެނެރޭޓްވާ ގޮތަށެވެ. 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް  ންވާ ހުނަރުތައް ތަފާތުވާނެތީ، އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުބޭނު
 ؛އީއެ. ހާލާފައިވާނެއެވެބަ  އަކަށްކެޓަގަރީ 2ތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ރޭންކު ،ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ ،ބަލައި
 

 ުަސޕޯޓްުޮއފިަސރއަދިުުމިޑްްލުމޭެނޖްމްަނޓްު، ީސނިއަރ )ހ( 

ު

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ . )މުވައްޒަފުންހުރިހާ މަާޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ލެވަލްގެ ފެށިގެން  ޖެނެރަލުން ޑިރެކްޓަރ  
ދި އިދާރީ އަޓެކްނިކަލް  މުވައްޒަފުންނާއި، ތަކުގެ ވެރިން ފަދަ މަާޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭޑިޕާޓްމަންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓް

 މަސައްކަތްތައް ކުރާ އޮފިސަރ ލެވަލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ: 
 

 (އެކްސް.އީ)ސަރވިސް  ޓިވްއެގްޒެކެ .1  
 (އެސް.އެމް) ސަރވިސް މެނެޖީރިއަލް .2
 (އެސް.ޖީ) ސަރވިސް ޖެނެރަލް .3

 

 ަސރވްިސުަސޕޯޓްު (ށ) 

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، . )ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުންނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަންނަކާ ނުގުޅޭ މާަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން   
 .(ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެސް.އެސް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ު



39 ގެ 8 ފްހާ ޞަ  

 

 ާޚްއަޞުފްަނުނތަކުގެުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވަުރބުެލންު .8

 

އްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ބަލާ ވަކި ފޯމެއް ތަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގެ މަާޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ
ކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ ނުންބޭބޭނުމަކީ، މި ފަދަ މަާޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ނުވަތަ ފަންނެއް ބޭނުންވާ މަާޤާމުތަކަކަށްވާތީ، އެ ހުނަރުތައް 

ނާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މި އުޞޫލުގައި ހިމަ ،މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީއެވެ. މި ގޮތުން، މި ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
ޝަނަށް ހުށަހަޅައި ސް ކޮމި ވާނީ ސިވިލް ސަރވިން މެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަކި ފޯ

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.ބޭނުން
-ންވާނީ ސީއެސްވިއުގަ އީބެލުން ކުރިޔަށް ގެންދަ ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުމި ގޮތުން އެކުލަވާލާ ފޯމުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މުވައް ،އަދި

  ރިކޮށެވެ.ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެ
 
 

 ޕަރފޯމްަންސުމޭެނޖްމްަނޓްުޮމިޑުއްލުޭބުންނކުުރންު-މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރުބެުލމުގައިުީސއްެސވުިއގަުއީު .9

  ފެށިގެން،ވަނަ އަހަރުން  2021ތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް )ހ( 
 މެދުވެރިކޮށެވެ. ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޕަ-އެސްވިއުގަ އީސީ ންވާނީކުރިޔަށްގެންދަ

 

އެކައުންޓެއް  ފާސް-އީ ،މެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކޮން މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ )ށ( 
މް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަން ކަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިސްޓައޮންނަންވާނެއެވެ. ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަން ކުރުމަށް އެހީތެރި 

 ނެއެވެ. ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާ
 

 )ނ(  
 
 
 
 

އި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ފެންވަރުބަލައި ފުރިހަމަކުރުމުގަ މަސައްކަތުގެ ، މުގައްޔާއިމަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓު/ޓާސްކުތައް ކަނޑައެޅު
  އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 
 

މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބެުލމުގެުމަަސްއކަތްތްައުކުރަިޔްށގްެނދުިއމުގައިުއާިދާރތަކުގެުއިެކފާަރތްތަކުގެުަދުއާރއިު .10

 މަަސްއކަތްތައްު

 
10.1

އި ބަޔާންކޮށްފައި ެއ ތިރީގަގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ އިސްވެރިޔާ އެންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް އިދާރާގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި  
 .ވަނީއެވެ

ފުވެރި ގޮތެއްގެ އް ހިނގަމުންދަނީ ޙާަޤީގަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން، އިންސާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ކަންތަ )ހ( 
 .މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން

 

 .ދުން ކުރިޔަށްދޭތޯ ބެލުންމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަވާއި  )ށ( 
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ނަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ވަނީ ސުޕަވައިޒަރާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ  )ނ( 
 .ސާފުކޮށްދެވި އެއްބަސްވެވިފައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން

 

 .ން ޙައްލުކުރުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއި )ރ( 
 

 ބ() 
 
 
 

 އަޅަމުން ގެންދާކަން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން ލިބޭ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރާއިން
 ކަށަވަރުކުރުން. 

 
 

 
10 2 

ރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ރޭވުމާއި، ހިންގުން ހަލުވިކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް  
އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެ ކަންކަން ކުރެވިފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ 

 :އެ ގޮތުން . ސްއޫލިއްޔަތެކެވެކޮށްދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ މަބަލައި ޗެކްކޮށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރު 
 

ވައްޒަފެއްގެ އިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެ މު "ސީއެސްވިއުގަ"މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް  )ހ( 
ތަތްތަކުގައި، މުވައްޒަފުގެ ރޭގައި ސުޕަވައިޒަރުން ޗުއްޓީއަށް ދާ ހާލަ ސުޕަވައިޒަރު ކަނޑައެޅުން. އަދި، މަސައްކަތު އަހަރު ތެ

 މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކުރުވުން. 
 

ންގުމަށް އް ނުވަތަ ހިއިން މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލެސްވިއުގަ އެސީ )ށ( 
 އުން.އަންނަބަދަލަކާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދި

 

މެދުވެރިކޮށް  މޮޑިއުލް  މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަކަނޑައަޅާ  /ޓާސްކް މަސައްކަތުގެ އަހަރު ޓާގެޓު )ނ( 
 ން.ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރު

 

ވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި މެދުވެރިކޮށް މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ )ރ( 
 .ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން

 

ތެރެއިން  ފަހު، އޭގެ ށްރާސާކުރުމަފޯމުތައް ދިމެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ  މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ )ބ( 
ނަމަ،  ށް ކަމަށް ފެންނައެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ާޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ ތަފާތު ގޮތަކަ

 .ޙައްލުކުރުން ،ސެކްޝަނަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ކަންތައްތައް ބަލައި އެ
 

އި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެ ފޯމަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކަށް މާކުސް ދިނުމަށް ފޯމުގަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު )ޅ( 
 މާދަށުން މާކުސް އަދި ބައެއްބައިތަކަށް މާ މަތިން ނުވަތަ . އިންތަކުގެ ތެރެއިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން

  ކަމަށް ގެނައުން.ވެރިޔާގެ ސަމާލުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްއިދާރާ ނަމަ،  ލިބިފައިވާ 
 

ރާގެ ސިވިލް އިދާ  ،ނަމަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު ގޮތާމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި  )ކ( 
 .ލަފާގެ މަތިން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންސަރވިސްގެ އިސްވެރިޔާގެ 

 



39 ގެ 10 ފްހާ ޞަ  

 

 ށް ވެރިޔާއަ އިސް އެންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް އިދާރާގެ  ،ންވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށްމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ބޭނު )އ( 
 . ހުށަހެޅުން

 

ކުރެވޭ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި، ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ފާހަގަ )ވ( 
ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، އެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙުކުކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، އުޞޫލީ މައް

 .އަށް ހުށަހެޅުންއިސްވެރިޔާ އެންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް އިދާރާގެހިމެނޭގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި 
 

 ޢާމަލާތުތައް ކުރުން. އެންމެހާ މުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ )މ( 
 

 10 3 

މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ފީޑްބެކް އަދި އިރުޝާދުތައްދީ، މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންގެ  
ސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މަސުޕަވައިޒަރަކީ ވަރު ބެލުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތަކީ، މަސައްކަތުގެ ފެން 

 :ކީ ތުތަކަމި ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަ. ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެކެވެ
 

ފުރިހަމަ  ވައިޒަރމުވައްޒަފަށް އެހީތެރިވެދީ، ސުޕަކަނޑައެޅުމުގައި  ޓާސްކްތައް/މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  )ހ( 
 .ފުރިހަމަކުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ބައިތައް

 

 .ން ތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގަން ހުންނަ މީހަކާ މަޝްވަރާކުރުޓާސްކް/ޓާގެޓް )ށ( 
 

 ،އި އިރުޝާދު ދީ ބޭނުންވާ ލަފަޔާ ،ތަކާ އެއްގޮތަށް ދޭތޯ ބެލުމާއިޓާސްކް/ބަލައި ޓާގެޓްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް  )ނ( 
 .މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިއުން

 

 ންދާ މިންވަރުން  ހަވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންގެތެރޭގައި މުވައްޒަފާ ގެމަސައްކަތުގެ އަހަރު  )ރ( 
ފީޑްބެކް ގަވާއިދުން  ކު، ސިސްޓަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މާކްސް އަދި ދޭންޖެހޭއަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމާއެ

 ޑިއުލްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ގެންދިއުން. މޮޕަރފޯމަންސް -ދެމުންގެންދިއުން. އަދި، މި ގޮތުން ދެވޭ ފީޑްބެކް ސީއެސްވިއުގަ އީ
 

 ބޭނުންވާކަމަށް  ތަޖުރިބާ ތަނުވަ ތަމްރީނެއް އިތުރު ،ބަލައި މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ ސްޕަވައިޒް ސުޕަވައިޒަރުން )ބ( 
 ތަމްރީން  އެ  ،އަދި. އެންގުން އެ ކަން ،ފަހަރު 1 މަހަކުން 6 ކޮންމެ މަދުވެގެން އެންމެ ،މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 ސަރވިސް  ސިވިލް  ،އަދި. ޔާންކުރުންބަ ކުރަންވާނެކަމަށް މަސައްކަތް  އަމިއްލައަށް ވެސް  މުވައްޒަފުން  ހޯދުމަށް 
 މުވައްޒަފުންނަށް  އޮފީހުން  މެދުވެރިކޮށް  ސީއެސްޓީއައި ،ތަމްރީނެއް ނަމަ ،ފޯރުކޮށްދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން  ޓްރެއިނިންގ
 ސައްކަތްކުރުން.ހޯދައިދިނުމަށާއި އެ ފަދަ ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފު ބައިވެރިކުރުމަށް މަ ފުރުޞަތު ތަމްރީނުގެ

 

 

 ބޭނުންކޮށްގެން، މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު  )ޅ(
އްކަތުގެ ފެންވަރު މުވައްޒަފުގެ މަސަ މެދުވެރިކޮށް މޮޑިއުލް ޕަރފޯމެންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް

 ން. ލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުބަ
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 10.3.1

 

މެ ކައިރިން ބަލާ ކުރަމުންދާގޮތްތައް އެންސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފު މަސައްކަތް  )ހ(
ޖެހޭ ފަރާތުގެ ރަންވަޒަންކޮށް، ގަވާއިދުން މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދީ، މުވައްޒަފު ރިޕޯޓުކު 

 ގޮތުގައި އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމުގައިވުން. 
 

 

އްކަތްތައް ހިނގާ ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި، އެ މަސަ )ށ(
އިވާ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފަ 90މަސައްކަތު ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރުންގެ އެ ުމވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ނަމަ،  މުވައްޒަފެއްކަމަށް ނުވާ
ގެން އިސްކޮށްހުރި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ އެ ސުޕަވައިޒަރާ ޖެހި

 ގެ މަތިންނެވެ. ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާ 
 

 10.3.2 

 

އްކަމުގައި ނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބަލާ ސުޕަވައިޒަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެ(ހ)
ސިވިލް  ކުރެވޭ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ހާލަތްތަކުގައި، އިދާރާގެ ސި 

އި ފުރިހަމަ ނަމަވެސް، މާކުސް ދިނުމުގެ ބަ. ކުރެވޭނެއެވެ ފޯމު ފައިނަލްމުވައްޒަފަކަށް އިސް ސަރވިސްގެ 
  .ކުރަންވާނީ، ސުޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ފީޑްބެކް ލިބިގަތުމަށް ފަހުގައެވެ

 

ގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ސުޕަވައިޒަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ރިޕޯޓުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު  އެއް)ށ(
ޒަރު( އަދި ސެކަންޑަރީ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޕްރައިމަރީ ސުޕަވައިޒަރު )އިދާރާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައި

އިޒަރު، ނުވަތަ ސިވިލް ސުޕަވަ-ސުޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ ނޮން  ސުޕަވައިޒަރު )އިދާރާގެ އެހެން ސެކްޝަންއެއްގެ
ރާގެ މަތިން އެހެން އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ސުޕަވިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް( ގެ މަޝްވަ 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ތުން ރވިސް ނޫން މުވައްޒަފުން، މިސާލު: ސިޔާސީ ގޮ ސިވިލް ސުޕަވައިޒަރެއްގެ )ސިވިލް ސަ -ނޮން)ނ(
ދާ ފަރާތްތަކުގެ( ސީދާ އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެން
ސިވިލް މުގައި، ނޮން ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ފުރިހަމަކުރު

މަ، މަސައްކަތުގެ ނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ 90މަސައްކަތު  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެންސުޕަވައިޒަރު 
ސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަ

އިދާރާގެ  ،ކުރާނީއިވަނީ މި އުޞޫލާއެއް ގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
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 10.4 

 

 މިޝަންގެ  ޝަންއާއިވި  އޮފީހުގެ ވިސްނައި މެދު މަސައްކަތްތަކާ ރާވަފައިވާ ންކުރަ އަހަރު އެ ،ކުރިން  ފެށުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތުގެ
 މަސައްކަތް ގަދައަޅައި ސްއަބަދުވެ  މުވައްޒަފު  ޙާޞިލުކުރުމަށް ނަތީޖާ  މަސައްކަތްކޮށް އެއްގޮތަށް  ޓާސްކްތަކާ/ޓާގެޓް  ކަނޑައެޅޭ  މައްޗަށް
 ؛ ގޮތުން އެ. ވާނެއެވެކުރަން 

 

 
ހަރަށް ލަނޑުދަނޑި ވަރުބެލޭ މުވައްޒަފު، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަމަސައްކަތުގެ ފެން  )ހ( 

 .ކަނޑައެޅުން
 

 
ންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކަމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެ  )ށ(

 .މަސައްކަތް ކުރުން
 

 
 ނޭޖްމަންޓް މެ ޕަރފޯމަންސް.އީ ސީއެސްވިއުގަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ ޓާގެޓު/ޓާސްކްތައް މަސައްކަ )ނ(

 މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވުން. މޮޑިއުލް
 

 
 ވިއުގަސީއެސްލު އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ނުވަތަ އިތުރުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ބަދަ )ރ(

 .މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް.އީ
 

 ފައިނަލްކުރުން. މު މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯ )ބ( 
 

 
ތައް މި އުޞޫލުގައި ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަ ހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަރު )ޅ(

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
 
 

 10.5 

 
ގުޅޭގޮތުން އަދި  މި ކަމާ އި،އުޞޫލުގައްޔާ  ކުރުމަށް، މިކޮށްފައިވަނީ އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ މަސައްކަތުގެ

އްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ކާ އެއުޞޫލުތަ، މީގެ ފަހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދެންނެވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާޤަވާޢިދުތަކާއި
 :މި ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ . ވާނެއެވެދިރާސާކުރަން 

 
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  ންވަރުބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ކަންތައްތައް އެ މަސައްކަތުގެ ފެ  )ހ(

 .ހިނގާތޯ ބެލުން
 

 
ނަމަ، އެ ކަމްެއ  ޅައިފިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަ )ށ(

 .ބެލުން
 

 
ޢުލޫމާތު އެ ނަގާ އެ ފޯމުތަކުގެ މަ" ރެންޑަމްކޮށް"ންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް މުވައްޒަފު )ނ(

ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުގެ  މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި އިންކްރިމެންޓް. މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަޞްލާ އަޅާކިއުން
 ން. ލުމުން ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާތަކަށް ބެލުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ
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 މަަސްއކަތުުއަހުަރުާހިޞުލކުުރމްަށުކަނޑައާަޅުާޓގެޓް/ުާޓްސކްތްައުކަނޑައެޅުންު .11

 
 ގޮތުން، ކުރުމުގެ ޙާޞިލު  ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ހާޞިލުކުރަން އިދާރާއިން އަހަރަކަށް އެ ފެށުމުން، އަހަރެއް މަސައްކަތު ކޮންމެ )ހ(

ޓާގެޓު ނުވަތަ  ރަންޖެހޭހާޞިލުކު އަހަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން އެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ސައްކަތްތަކަށްމަ  މަާޤާމުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިވަކި 
 .ލިޔަންވާނެއެވެ ރުތީބުންތަ އިސްކަންދޭ މަސައްކަތްތައް، ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފާ  ގޮތުން  މި އަދި ލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. ޓާސްކްތައް

 

މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި،  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތު) ދުވެގެން އެއް ޓާގެޓް/ޓާސްކްކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް މަ )ށ(
 އެޕްރޫވަލްއަށް  ޕަވައިޒަރުގެސު ކަނޑައަޅައި، ސިސްޓަމުން ޓާގެޓްތައް މުވައްޒަފު .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ( އަދި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު

 ކުރުމުން، އެޕްރޫވް  ކު ބަދަލުތަކާއެ ގެންނަންފެންނަ  ވެރިފައިކޮށް  ޓާސްކްތައް  ޓާގެޓް/ އެ  ސުޕަވައިޒަރު އްޒަފުގެ މުވަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  ހަވާލުކުރެވުނީއެވެ. ޓާގެޓް/ޓާސްކެއް އެ މުވައްޒަފާ

 

ކަތްތަކުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކް  އެ މަސައްއެ އަހަރަކު އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ،ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު )ނ(
 ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އެ ސުޕަވައިޒަރަކު. ކަނޑައަޅައި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ 

އްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މަސަމުވައްޒަފުންގެ  .ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ/ސެކްޝަން 
ކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކާ މިންވަރާއި ފެންވަރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ، ފެންނަން ހުންނަ މަސައް

އެ )ކަތަކަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކް އްވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ މަސަ، ގުޅޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ( ގުތުމަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް  ހޭދަވާނެ ވަ
 

 

ވެރިޔާއާއި އެންމެ އިސް އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަނޑައަޅަންވާނީ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ލުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ  )ރ(
ކަންތައްތައް ވެސް  ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭއެ އިދާރާއަކުން އިސްވެރިންނާއި އަދި 

އިވާ އެއްޗެއްތޯ ބަލައި، ރުކުރެވިފަވީމާ، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 
ގުޅިގެން އްޓާ ބަޔާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހަމި ކަންބަލަހައްޓާނީ . ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ

 .ސުޕަވައިޒަރެވެ

 

 

އްޓީ ނެގުން ފަދަ މުވައްޒަފަކު ޗު ކަންތައް ނުވަތަ އިދާރާގެ ކުރަންޖެހޭސެކްޝަނުގައި ޢާންމުކޮށް ހިނގާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން  )ބ(
ވާލުކުރާނީ ލިޔުމުން އެ ކަމެއް ޙަ ނަމަ، ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ޙަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

ގެ ގޮތުގައި ސް ޓާގެޓް/ޓާސްކް ވެ އް ކަންތައްތައަދި މި ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ . ކޮށްގެންނެވެ ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ރެކޯޑު 
 ހިމަނައި، އެ ކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާގޮތް ވަޒަންކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 

 

 ޅާފައިވާ ކަނޑައަ މަކުރުމަށްފުރިހަ  ކަންތައްތައް އެ ،ކަނޑައެޅުމާއި ގޮތުގައި ޓާސްކްގެ /ޓާގެޓް  މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވޭ  މުވައްޒަފުންނާ (ޅ)

 މާކްސްދެމުން ޓާސްކްތަކަށް/ޓާގެޓް އެ ދުވަހަށް ދުވަހުން ،ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް  ގޮތްތަކުގެ ނިންމަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތުތަކުގައި

 ގޮތުގެ  2 ގައިވާތިރީ ރާނީއަމަލުކު  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް އަހަރުގެ މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ގޮތުން، މި ގެންދަންވާނެއެވެ.

 މަތީންނެވެ.
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 ން ޓާސްކްތައް:ރޫޓި  .1  

   

 މަސައްކަތްތައް  ފަދަ މި .ވެމަސައްކަތްތަކެ  ފަދަ ގެންދަންޖެހޭ ކުރިޔަށް ކޮންޓިނުއަސްކޮށް އަހަރުތެރޭގައި މަސައްކަތު މުޅި ،މިއީ

 އެ  ،ވަޒަންކޮށް ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ،ބަލައި ގޮތްތަކަށް  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެ މުވައްޒަފުން  ހަވާލުކުރެވޭ
 ފަދަ  އެ ރުފަހަ  1 މަހަކު މަދުވެގެން އެންމެ ނުވަތަ އަވަސްމިނެއްގައި ކަނޑައަޅާ މޮނިޓަރކުރަން ޓާސްކެއްޓާގެޓް/

 ފަކަށް މުވައްޒަ އެ ލްއަކީޓޯޓަ އެގްރިގޭޓް  މާކްސްގެ ދެވޭ  ގޮތުން  މި އަދި  .ދެމުންގެންދަންވާނެއެވެ މާކްސް ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކަށް 

 .މާކްސްއެވެ ލިބޭނެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްއަކަށް އެ
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް  .2  

   
 ފަދަ  ނިންމަންޖެހޭ ށްފުރިހަމަކޮ ކަމެއް އެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ ،ކަނޑައެޅި ވަގުތެއް ވަކި ނުވަތަ މުއްދަތެއް ވަކި ،މިއީ

 ޑައެޅިފައިވާ ކަނ އެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ މިފަދައިން .ގޮތެވެ ކަނޑައަޅާނެ ކްޓާސް /ޓާގެޓް  މަސައްކަތްތަކަށް 

 .އެވެދޭންވާނެ މާކްސް ވަޒަންކޮށް މިންވަރު ފެންވަރާއި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް ވަގުތުގައި/މުއްދަތު

  

 

 
 

 

 11.1 

 

 ނުކުރެވޭ  ބެލުމާއި، ތޯހާޞިލްކުރެވޭ ޓާގެޓު/ޓާސްކްތައް ކަނޑައެޅުނު ތެރޭގައި އަހަރުގެ ބޭނުމަކީ ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބައި މި )ހ(

 ބަދަލު  ނުވަތަ ރުތުއުނިއި ތަކަށް ޓާސްކް /ޓާގެޓް މަސައްކަތަށާއި  އެ ބަލައި މަސައްކަތަށް އެ ،ބެލުމާއި ކީއްވެތޯ އެއީ ނަމަ

 ދެމެދު  ޕަވައިޒަރާސު މުވައްޒަފާއި  ހާޞިލްކުރުމަށް  ނަތީޖާ ތަކާއިޓާސްކް /ޓާގެޓް ގެނެސް، ބަދަލެއް އެ  ނަމަ، ގެންނަންޖެހޭ 

 އެ ނަމަ، އަތުވެއްޖެ އުނިއިތުރެއް ބަޔަށް މި ވެސް މުވައްޒަފުން ކެޓަގަރީއެއްގެ ހުރިހާ އެހެންކަމުން، .މަޝްވަރާކުރުމެވެ
  ވާނެއެވެ.ގެންނަން  ތެރެއިން މޮޑިއުލްގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް -އީ ސީއެސްވިއުގަ ވަގުތަށް  ވަގުތުން ބަދަލެއް

 

 

 ސްވިއުގަ ސީއެ ބަދަލެއް ފެންނަ  ގެންނަން  ،މަޝްވަރާކޮށް ގޮތާމެދު ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުގެ)ށ(

 މުވައްޒަފުގެ  ޅޭގޮތުން ގު ބަދަލާ ގެންނަ އަދި  .ސުޕަވައިޒަރެވެ ގެންނާނީ  ތެރެއިން މޮޑިއުލްގެ މެނޭޖްމަންޓް އީ.ޕަރފޯމަންސް

  އޮންނާނެއެވެ. މުވައްޒަފަށް ތިޔާރުޚްއި ލިޔުމުގެ ކޮމެންޓްބައިގައި އްގެކެޓާގެޓު/ޓާސް އެ ބަހެއް،
 

 

 

 

 

 

 ގޮތުގައި  ޒަފެއްގެމުވައް ސަރވިސް  ސިވިލް  ކުރަންޖެހެނީ މޮނިޓަރ ،ރިޕޯޓްކޮށް ގަވާއިދުން މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ )ނ(

 ހޯދޭނެ  ގަވާއިދުން ކް ފީޑްބެ ގޮތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުން  އެފަދަ  ،ފަރާތަކަށްކަމަށްވާނަމަ ނުހިމެނޭ

 ،އެއްފަހަރު މަހަކު  ވެގެންމަދު  އެންމެ ،ބަލައި ފީޑްބެކްއަށް ލިބިފައިވާ ،އަދި .ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމު

 ސިސްޓަމުން  މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ ދީ މާކްސް ޓާގެޓްތަކަށް  މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  އެ

 .ގެންދަންވާނެއެވެ އަދާހަމަކުރަމުން 
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 މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބާަލުފޯމުގައިުހިމޭެނުބައިތަކްަށުާމކްްސުެދޭވގޮތްު .12

މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް  މުވައްޒަފުގެ  ،ފަހު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ވަޒަންކުރުމަށްނާ މުވައްޒަފުން )ހ( 
ގެ ގައި އެ ވަނީ މަސައްކަތުތިރީ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލައި، މާކުސް އެ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ

 .މާކުސްދިނުމުގައި ބައިކުޅަބައި މާކުސްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ފެންވަރުބެލުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މިންގަނޑެވެ

 

ގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި އިންސައްތަ( ބިނާވެގެންދާނީ، މަސައްކަތު  100މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސް ) )ށ(
  ؛ބައިގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 2ކަނޑައަޅާފައިވާ  މާކްސް ދިނުމަށް 

 

 )އައްޑިހަ އިންސައްތަ(  80މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކަށް % (1)

 )ވިހި އިންސައްތަ( އެވެ. 20މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް % (2)

 

 12.1 

 
ންވަރާއި މިންވަރު އަދި އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެ )ހ(

 ވާނެއެވެ. ޓާސްކްތަކަށް މާކްސްދެމުން ގެންދަން /ެއ ާޓެގޓ  ، މުއްދަތުތަކަށް ހާޞިލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަށްބަލައި

 :ނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަކީ ޓާގެޓު/ޓާސްކްތަކަށް މާކުސްދި  )ށ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ނ( 
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 ވަގުތު   ފެންވަރު   މިންވަރު  

  ގައިޓާސްކް /ޓާގެޓް 1

 ޙާޞިލު  މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކުރެވިފައިނެތް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކް /ޓާގެޓް 1

 ކުރެވިފައިނެތް  ޙާޞިލު  ފެންވަރު
 ވަގުތު ފައިވާ ކަނޑައަޅާ  ގައިޓާސްކް /ޓާގެޓް 1

 ކުރެވިފައިނެތް  ޙާޞިލު 

ގައި ޓާސްކް /ޓާގެޓް 2
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުން 
ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު 

 މިންވަރެއް 

ގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާސްކް /ޓާގެޓް 2
ފެންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ 

 މަދު މިންވަރެއް

 ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކް /ޓާގެޓް 2

 ކުރެވިފައިވޭ  ލު ޙާޞި

ގައި ޓާސްކް /ޓާގެޓް 3
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ބޮޑު 
 ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު ކުރެވިފައި 

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާސްކް /ޓާގެޓް 3
ފެންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއްވަނީ ޙާޞިލު 

 ކުރެވިފައި 

  

  ގައިޓާސްކް /ޓާގެޓް 4

 ޙާޞިލު  މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކުރެވިފައިވޭ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކް /ޓާގެޓް 4

 ކުރެވިފައިވޭ  ޙާޞިލު  ފެންވަރު
  

 ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  ގެމަސައްކަތު   ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ވަކިވަކިން  މާކްސް ލިބޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްއަކަށް  ކޮންމެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދޭއިރު  މާކުސް ●

 ނުވަތަ ބަދަލުވުން މެންޑޭޓް  ތަކުންޓާސްކް/ޓާގެޓް  ކަނޑައެޅުނު ކުރުމަށްޓަކައި ތްތައްމަސައްކަ އެ  މަސައްކަތްތަކާއި މައިގަނޑު މާަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި

 ނުވާނެއެވެ. މާކްސްދީގެން ކްއަކަށްޓާގެޓް/ޓާސް އެ ،ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ ކުގެޓާސް/ޓާގެޓް ނުލައި އިހުމާލަކާ މުވައްޒަފުގެ ނުވަތަ ނުލިބުން ބަޖެޓް

ސީއެސްވިއުގަ އަދި،  .ނެއެވެއުނިކުރަންވާ ޓާގެޓްތައް ފަދަ  މި ކަނޑައެޅުމުގައި ޖުމުލަ ނަތީޖާގެ  ހާސިލްކުރެވުނު  ގައި ތެރޭ ގެ އަހަރު މަސައްކަތު  ދިއަ
ފުގެ ޓާގެޓު/ޓާސްކު ލިސްޓުން މުވައްޒަ، ބަޔާންކުރުމަށް ފަހުމި ފަދަ ޓާގެޓު/ޓާސްކުތައް ސަބަބު ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް -އީ

 ރާނީ ސުޕަވައިޒަރުންނެވެ.އުނިކު

ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓު". ޕްރޮޖްކްޓްތައް ރާވާ ހިންގުން"މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ : މިސާލު
ޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން  ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް، ކަނޑައަޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން، ޕްރޮޖެކްޓުގެ މާަޤްޞަދުތައް"

 .ނަމަ މާކުސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެވެތިރީގައި ވަނީ މި ޓާގެޓްއަށް މިންކުރުމުން މާކުސް ދޭ". ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުން 

( ހަތަރެއް) 4އާއި ( ކެއް އެ) 1ބަލައި  މިންވަރަކަށްރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާ (1)
 . ދޭތެރޭގައި މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ

ދޭތެރޭގައި މާކުސް ( ހަތަރެއް ) 4އާއި ( އެކެއް ) 1ބަލައި ފެންވަރަށް މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ 
 .ވެދެވިދާނެއެ 

ދޭތެރޭގައި މާކުސް ( އްދޭ) 2އާއި ( އެކެއް) 1ބަލައި  ވަގުތަށް މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ 
 .ދެވިދާނެއެވެ

ދިނުމަށް ފަހު ލިބޭ  ދޭތެރޭގައި މާކުސް( ހަތަރެއް ) 4އާއި ( އެކެއް) 1ވަކިވަކިން ޓާގެޓްގެ މިންވަރު، ފެންވަރު އަދި ވަގުތަށް ބަލައި 
 .ޖުމުލައަކީ ޕްރޮޖްކްޓްތައް ރާވާ ހިންގުމުން ހާސިލްކުރެވުނުކަމުގައި ބަލާ ޖުމުލަ މާކުސްއެވެ
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ދުތައް ރޮޖެކްޓްގެ މާަޤްޞަ ޕްމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާގެޓްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން،  (2)
ކުރުމުން މުވައްޒަފަށް ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމައި ތައްޔާރު

ގޮތުގައި  ގެ ވަގުތެއްދި އަ ( ތިނެއް) 3ގޮތުގައި ހާސިލުކުރެވިފައިވަނީ  ފެންވަރެއްގެ ، (ދޭއް) 2ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ  މިންވަރެއްގެ 
 .އެވެ (ހަތެއް ) 7= 2+3+2ޓާގެޓަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ މާކުސް ކަމުގައި ބަލާނީ  ،ނަމަ ކަމުގައިވާ( ދޭއް) 2ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ 

 2 – މިންވަރު *
 3 – ފެންވަރު *
 2 –  ވަގުތު *
 7    ލަޖުމު *

 .ނެއެވެމި އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން، މުވައްޒަފުގެ ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް ކަނޑައެޅޭ

ރޮޖެކްޓުގެ މާަޤްޞަދުތައް ޕްމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާގެޓްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން،  (3)
މުން މުވައްޒަފަށް ކުރުޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ނިންމައި ތައްޔާރު

ގޮތުގައި  ވަގުތެއްގެއަދި ، (ރެއްހަތަ ) 4ގޮތުގައި ހާސިލުކުރެވިފައިވަނީ  ފެންވަރެއްގެ، (ހަތަރެއް) 4ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ މިންވަރެއްގެ 
 .އެވެ (ދިހައެއް) 10= 2+4+4ޓާގެޓަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ މާކުސްކަމުގައި ބަލާނީ  ،ނަމަ ކަމުގައިވާ،  (ދޭއް) 2ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ 

 4 – މިންވަރު *
 4 – ފެންވަރު *
 2 –  ވަގުތު *
 10    ލަޖުމު *

 .މި އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން، މުވައްޒަފުގެ ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

ރޮޖެކްޓުގެ މާަޤްޞަދުތައް ޕްގެ ތެރެއިން، މިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާގެޓުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް (4)
ކުރުމުން މުވައްޒަފަށް ޙާޞިލުވާނޭގޮތަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމައި ތައްޔާރު

ގޮތުގައި  ވަގުތުގެ އަދި ( އެކެއް) 1ފައިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވި  ފެންވަރެއްގެ ، (އެކެއް) 1ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ މިންވަރެއްގެ 
 .އެވެ (ތިނެއް) 3= 1+1+1ޓާގެޓްއަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ މާކުސް ކަމުގައި ބަލާނީ  ،ނަމަ ކަމުގައިވާ،  (އެކެއް) 1ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ 

 1 – މިންވަރު *
 1 – ފެންވަރު *
 1 –  ވަގުތު *
 3    ލަޖުމު *

 .ގެ ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެފުމި އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން، މުވައްޒަ 

 10 މާކުސްއަކީ  މަތީ  ންމެއެ ލިބޭނެ  /ޓާސްކްއަކަށްޓާގެޓް މުވައްޒަފަކަށް  .އެވެ (ތިނެއް) 3 މާކުސްއަކީ ދަށް އެންމެ ލިބޭނެ ޓާގެޓަކަށް  މުވައްޒަފަކަށް 

 .އެވެ (ދިހައެއް)
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/ޓާސްކްތަކުން ޅާ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކުން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު، އެ ޓާގެޓް މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ކަނޑައަ )ރ(
 ޙާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ގޮތުަގއި ުކގެތަޓާސްކްޓާގެޓު/ ުމަވއްަޒފުގެ ެތރޭަގއި އަަހރު މަަސއްކަތު (ސަޕޯޓް ސަރިވސްަގއި ިހމެނޭ) ުމަވއްޒަަފކަށް ން 2 ސެކްޝަން :މިސާލު

 މުޅި  ލިބޭނީ ކްޝަނުންސެ އެ ީވމާ، .ޕޮއިންެޓވެ 65ލައަކީ ހާސިލްކުެރވިފަިއވާ ުޖމު މުަވއްޒަފަށް މަސައްކަތުން 9 މި .މަސައްކަެތވެ 9 ކަނޑަައޅާފަިއވަނީ

 .އެވެ (X 90 ÷ 80 65 އެއީ ) .އެވެ 57.77 ޖުމްލައަކީ ލިބުނު ސެކްޝަުނން އެ ކަމަށްވާީތ، 80% ފޯމުގެ

 

80 ×  
 65 

90
=   މާކުސް  

 57.77 = 

 

 ތަުކގެޓާސްކްޓާގެޓު/ ުފގެމުވައްޒަ ތެޭރަގއި  އަހަރު މަސައްކަުތގެ (ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް ެމނެްޖމަންޓުަގއި ހިެމނޭ) މުވައްޒަފަކަށް  ން 2 ސެކްޝަން :މިސާލު

 18 މި .ށެވެޓާސްކަ/ޓްޓާގެ 18 ަމަސއްކަތްކޮށްފަިއަވނީ ހުރެ ސަަބބުތަކާ އެކި  އެކި މަަސއްކަތުން 20 މި .މަަސްއކަތެވެ 20 ކަނަޑައޅާފަިއވަނީ ގޮތުަގއި

 ލިުބނު  ސެްކޝަނުން އެ ީތ،ކަމަށްވާ 80% ފޯުމގެ މުޅި ލިބޭނީ ބަޔަށް އެ މާ،ވީ .ޕޮއިންޓެވެ 144ލައަކީ ހާސިލްުކރެވިަފއިވާ ުޖމު ުމވަްއޒަފަށް މަަސއްކަތުން

  .އެވެ 64 ލައަކީޖުމު

 .އެވެ (X 180 ÷80  144 އެއީ)

80 ×  
 144 

180
=   މާކުސް  

 64 = 
 

 

×
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 12.2  

 

ސުލޫކީ  އުލުގައި އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭމަސައްކަތުގެ މާހަ )ހ(
ހޭ މިންގަނޑުތަކާއި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެ 

އިތަކަށް މާކުސް ކޮމްޕީޓެންސީތަކަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ތެރެއިން ބެލެމުންދާނެ އަދި އެ ބަ
 ދެވިގެންދާނެ ބައިތަކެކެވެ. 

 
 އެސްވިއުގަ ސީމުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮންޕީޓެންސީތައް މަހުން މަހަށް ރިވިއުކޮށް،  )ށ(

 ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ޕަ-އީ
 

 

ންނެވެ. ގެ ސްކޭލަކު 4-1ށް މާކްސްދެވިގެންދާނީ މި ބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންޕީޓެންސީތަކަ )ނ(
 % މުޅި ފޯމުގެ މާކްސްއެވެ. މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 4ކޮންޕީޓެންސީއަކަށް އެންމެ މަތިން ދެވޭނީ 

 )ވިހި އިންސައްތަ( އެވެ.   20
 

 

ބައިގައި ކިންގެ މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފު )ރ( 
 ވިފައިވާނެއެވެ. ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެ 2ހުންނަންޖެހޭ ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުން 
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ންނަށް ކުރާ މިންވަރު އެހެން މުވައްޒަފު ކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށާއިމަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ1ެ

އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މަސައްކަތ2ް

ލިބިފައިވާ މިންވަރު  ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ/ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ވިސްނުންތެރ3ި

މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން. އަދަބުވެރިކަމާއ4ި

 ހުނަރު ބޭނުންކުރުން  މަޢުލޫމާތާއ5ި

ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައ6ް

އުފެއްދުންތެރިކަން  ދުރުވިސްނުން،7

ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  ވަގުތ8ު

 ތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ާޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ދަތި  ދިމާވާ 9

 އިސްނެގުން  10

 އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( ތެދުވެރިކަމާއި 11

 އިންސާފުވެރިވުމާއި ހިތްހެޔޮވުން( ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހިތްހެޔޮ 12

 މިންވަރު  ޝައާުޤުވެރިކަން ހުރި މަސައްކަތަށް 13

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސެލްފް 14

  ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ހާޟިރީއަށް  15

  ރު.ބަހައްޓާ މިންވަ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގެ 16

  މަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.ާޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރު ާޤާނޫނުތަކާއި 17

  އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތްތައް 18

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދުން އެޅުން  ،ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު 19

 ޓުންސިއްރު ހިފެހެއް  އި ކަންކަމުގައިދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިދާނޭ އެންމެހަ މަސައްކަތުގެ 20
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މިންވަރު  ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ  1

މުޢާމަލާތުކުރުން. އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކ2ު

ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  ތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ާޤާބިލުކަމާއި މައްސަލަތައްދިމާވާ ދ3ަ

ޓުން އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއް  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިދާނ4ޭ

 ރުއިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރާ މިންވަ  އަމިއްލައަށް ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައ5ި

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(6

މަސައްކަތަށް ޝައާުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 7

  ގޮތްތައް( ފުންނާ މުއާމަލާތްކުރާއްޒަފަރުވާތެރިވާ މިންވަރު އަދި އެހެން މުވަ ރީތި އަދަބުތައް )ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން/ ހާޟިރީއަށ8ް

 ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ 9

 ާޤާނޫނުތަކާއި ާޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  10
 

  
 ކަނޑައަޅާނީ މްޕީޓެންސީތަކުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ނަތީޖާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮ )ބ(

 ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
 

 
 

 

  
އި ބަލާނެ ދިނުމުގަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މާކްސް  II ދިއަ  Iމި ނަންބަރުގެ )ނ( ގެ  (ޅ)

   ގައި އެވަނީއެވެ. 1މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  ގެ ތަފްޞީލުމިންގަނޑު 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

×
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 12.3  

  

ގައި ވާ  3އަދި  2އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފުރިހަމަކުރާނީ މި  )ހ(
ޕަރފޯމަންސް -"މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" ގައިވާ ގޮތަށް ސީ.އެސްވިއުގަ އީ

 މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. 
 

  
-ގަ އީސްވިއުފޯމުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުން ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް، ސީ.އެ )ށ(

 މުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އެޕްރޫވްކޮށް ފައިނަލް ކުރުމުން، ސޮއިކުރެވުނީ ކަ
 

  

ކަތް ސިސްޓަމުން އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައް )ނ(
 ރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ގައިވާ ފޯމު ފު 3ނުވަތަ  2ނަމަ، ޖަދުވަލު  ރިވެއްޖެކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ހާލަތެއް މެދުވެ

 
 

 މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބެުލމުގައިުދާިމާވުމްައަސލަތްައުހްައުލކުުރމުގައިުގްެނގޭުޅެނުުއޫޞލުު .13

 . ގޮތްތަކެވެތަކުގައި ކަންކުރަންވާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަ 

 
 ތަފާތު ވުމެއްވާ  ޚިޔާލުތަ ދެމެދުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބަސްވުމެއް ނުވަ  ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފާ )ހ(

 .ދެ މީހުން މަޝްވަރާކޮށްގެން މި ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ ،ނަމަ

 

ރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ފަހު، މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ  ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކުރުމަށްހައްލެއް ލިބޭތޯ )ށ(
 ހު،ފަ ރުމަށްނަމަ، ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުގައި ސޮއިކު  ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ

  ލްކުރަންވާނެއެވެ. ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ފައިނަ އަދި ފޯމު . އެވެހިތްހަމަނުޖެހޭކަން، ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެ

 

އަދި މުވައްޒަފުގެ . މި ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ ބައިން  ހައްޓާއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަ )ނ(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ތު އްޓާ ބަޔަށް ލިބޭތާ މަސައްކަމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު

 އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ގޮތެއް އަންގަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަށް 

 

މަސް ދުވަސް  1 ތާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފައިނަލް ކުރާނަމަ،  ދޭ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ  އިންއިދާރާ )ރ(
ގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން . ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެ. ބައިން ދީފައިވާ ލިޔުމާއި ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .  ން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ ކަ  ލަ ހުށަހަޅާ ނަމަ، ހުށަހެޅި ތާރީޚުތަކާ އެކު އެ ބެހޭ ބައިން ޖަވާބު ނުލިބިގެން ކޮމިޝަނަށް މައްސަ 

 

 ،ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން )ބ(
އްގެ މަސައްކަތުގެ  ނުވާ ނަމައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ އަހަރެމަސް 6ފެންވަރު ބެލުނު އަހަރުގެ ފަހުން މީލާދީ  މަސައްކަތުގެ

 ވެ.  ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ކޮމިޝަނުން ނާޅާނެއެ
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 މްުއަދތުތައްުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބެުލމުގެުމަަސްއކަތްތްައުކުރަިޔްށުގްެނދުިއމްަށުކަނޑައާަޅފައާިވު .14

 

 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

 އަދި،  ގެ ކުރިން  15ޖަނަވަރީ  -
މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ 

 މިންވަރަކުން 

-ސީއެސްވިއުގަ އީމުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރުން ކަނޑައަޅައި 
 އަދާހަމަކުރުން ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލްއިން 

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް އިދާރާގެ 
ހިއުމަން  /ސްވެރިޔާއި އެންމެ

 ޔުނިޓް /ރިސޯސް ސެކްޝަން

 10 އާއި ފެބުރުވަރީ 20 ޖަނަވަރީ -

 އަދި، އާ ދެމެދު
މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ 

 މިންވަރަކުން 

ޕަރފޯމަންސް -އީ ސީއެސްވިއުގަތައް ކަނޑައަޅައި ޓާސްކް/ޓާގެޓް
ޓާގެޓްތައް ލިސްޓްކޮށް، މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް 

 ޒަރުގެ އެޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވުން. ސުޕަވައި
 މުވައްޒަފު 

 10 އާއި ފެބުރުވަރީ 20 ޖަނަވަރީ -

 އަދި، އާ ދެމެދު
 މުޅި އަހަރުތެރޭގައި  -

ތައް ސުޕަވައިޒަރު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަހަރުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކް
ޓާސްކްތަކަށް /ކަނޑައަޅާކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެޕްރޫވްކުރުމަށް ފޮނުވާ ޓާގެޓް 

 ންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އެޕްރޫވްކުރުން. ގެންނަ
 ސުޕަވައިޒަރު

މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ  -
 މިންވަރަކުން 

، ނުންޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ފުރިހަމާކުރަމުންދާ މިންވަރަކުން މާކުސް ދި 
މިނެއްގައި އަދި ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަވަސް

 ން. ލުއޭޓްކޮށް، ފީޑްބެކް ދެމުން ގެންދިއުޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް އިވެ
 ސުޕަވައިޒަރު

މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު  -
 އެއްފަހަރު 

ކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަ މުވައްޒަފުގެ ބެލޭ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ
 ސްދިނުން ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މާކު

 ސުޕަވައިޒަރު

 28 ރުވަރީއާއި ފެބު 01 ޖަނަވަރީ -
 އާ ދެމެދު 

މަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފައިނަލް ކުރު
ކޮށް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރި -ސީއެސްވިއުގަ އީ
 ސަބްމިޓްކުރުން 

 މުވައްޒަފު  /ސުޕަވައިޒަރު 

މާރިޗުގެ  31އިން  1މާރިޗު  -
 ނިޔަލަށް 

ވަޅުތައް ން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފިޔަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު
އްސަލަތައް މަ ޅުން. އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އެ 

 އެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުން. ،ބަލައި

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް އިދާރާގެ 
ހިއުމަން  /އިސްވެރިޔާ އެންމެ

 ޔުނިޓް /ރިސޯސް ސެކްޝަން
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ުުސޫލީކުމްިނގަނޑުތާަކއިުކޮމްޕީޓްެނީސތަކްަށުާމކްުސދިުނމުގައިުބާަލެނުމްިނގަނޑުތަކުގެުތަފީްޞލްު

 

 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 

1 

ުގޅޭ ކަންތަްއތައް ެއނގި މަަސއްކަތާ
އޭގެ ަފއިދާ  އެުކ،އޮޅުންފިލާަފއި ުވމާ

ރާ މަަސއްކަތަށާއި އެހެން ުމަވއްޒަފުންނަށް ކު
 މިންަވރު 

ގެ ފަިއދާ ަވރަށް މަަސއްކަތާ ުގޅޭ ކަންތައްަތއް ވަރަށް ުފރިހަަމއަށް ެއނގި އޮޅުން ފިލާަފއިވޭ. ައދި އޭ  4
 ބޮޑަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

ާދ ކޮންެމވެްސ އޮުޅން ފިލާފަިއވޭ. ައދި އޭގެ ަފއިމަަސއްކަތާ ުގޅޭ ކަންަތއްަތއް ފުރިަހަމއަށް ެއނގި  3
 މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރޭ. 

ފައިދާ ކުަޑ  މަަސއްކަތާ ގުޅޭ ކަންަތއްތައް ކުޑަ ިމންވަރަކަށް އެނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއވޭ. އަދި ޭއގެ 2
 މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރޭ. 

 އެނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއނުވޭ. ރަށް ކުޑަ މިންަވރަކަށް ވަ މަަސއްކަތާ ުގޅޭ ކަންތައްަތއް  1

 ުގޅޭ ކަްނތައްަތއް ަމަސއްކަތާމަަސއްކަތް ައދި  2
 ރޭުވމުގެ ހުަނރު ލިބިަފއިވާ މިންަވރު 

  ލިބިަފިއވޭ. މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާއި ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ރޭުވމުގެ ުހނަރު ަވރަށް ފުރިަހމައަށް 4

 ިއވޭ.އްކަތާއި ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ރޭުވމުގެ ުހނަރު ފުރިަހަމއަށް ލިބިފަމަަސއްކަތް އަދި މަސަ  3

 ށް ލިބިފަިއވޭ.ގުޅޭ ކަންަތްއތައް ޭރވުުމގެ ހުނަރު ކޮްނމެެވސް މިްނަވރަކަމަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާ  2

 ށް ލިބިަފިއވޭ. ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަކަގުޅޭ ކަންަތްއތައް ޭރވުުމގެ ހުނަރު މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާ  1

3 
ވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތއް 

ޙަވާލުކޮށް، ިނންުމމުގެ / ކަނަޑއެުޅުމެގ 
 ހުނަރު ލިބިަފއިވާ ިމންަވރު 

ރަށް ފުރިަހމައަްށ ވަ ކަނަޑެއޅުުމގެ ހުަނރު /ވިސްުނންތެރި ގޮެތއްަގއި ކަންަތއްތައް ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ 4
 ލިބިފަިއވޭ.

3 
 ރިހަމަައށް ފުގޮެތްއގައި ކަންަތއްތަްއ ޙަވާލުކޮށް، ނިންުމމުެގ/ކަނަޑއެުޅމުެގ ހުނަރު ވިސްުނންތެރި 

 ލިބިފަިއވޭ.

2 
ންމެެވސް ކޮ ވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތްއ ޙަވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ/ކަނަޑއެުޅުމެގ ހުނަރު

 ލިބިަފއިވޭ.މިންަވރަކަށް 

1 
ޑަ ިމންަވރަކަށް ކު ޙަވާލުކޮށް، ނިންުމުމގެ/ކަނަޑއެުޅުމގެ ުހނަރު ވިސްުނންތެރި ގޮެތއްަގއި ކަންަތއްަތއް

 ލިބިފަިއވޭ.

 މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 4
 .މުޢާމަލާތުކުުރން އިހުތިާރމާއެކު

 ތިާރމާއެކު އިހު މަުޑމައިިތރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިހުރިހާ ަވގުެތއްަގިއވެސް ުމއާމަލާތު ކުަރނީ  4
 ާމއެކު ިއހުިތރާ މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިރުތަުކަގއި މުާއމަލާތު ކުރަނީ ގިނަ ފަހަ 3
 ކުގައި. މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަމދު ފަހަރުތަ  ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2
 ހަރުތަކުަގއި. ދު ފަމުޢާމަލާތްުކރަނީ ަވރަށް މަ  ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 1

 ޭބނުންކުުރން  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 5

 ވަރަށް ފުރިަހަމއަށް ބޭނުންުކރޭ  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 4
 ފުިރހަަމއަށް ބޭނުްނކުރޭ ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 3
 ކޮްނމެެވސް މިްނަވރަކަށް ބޭނުންުކރޭ  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 2
 މިްނަވރަކަށް ބޭނުންުކރޭ ވަރަށް ކުޑަ  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 1

 ިލބިފަިއވާ  ހުަނރު ޙައްލުުކރުުމގެ މަްއސަލަތައް 6
 މިންަވރު 

 ަވަރށް ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 4
 ފުިރހަމައަށް ލިބިަފިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3
 ލިބިަފިއވޭ.ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 2

1 
 ލިބިފަިއވޭ.ކުަޑ މިންަވރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް

 
 ަވރަށް ފުރިަހމައަށް ލިބިަފިއވޭ.ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  4 އުފެްއދުންެތރިކަން  ،ދުުރވިްސނުން

ޖަދުވަލު 
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7 
 ފުރިަހމައަށް ލިބިަފިއވޭ.ުމގެ ުހނަރު ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަ 3
 ލިބިަފއިޭވ.ކޮންެމވެސް މިންަވރަކަށް ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  2
 ލިބިަފިއވޭ.ކުޑަ މިްނވަރަކަށް ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  1

 ބޭނުންުކރުން  ުފރިހަަމގޮުތގައި ވަގުތު 8

 ަވރަށް ފުރިަހމައަށް ހިާފ.  ވަގުުތގެ ޭބނުން 4
 ވަގުުތގެ ޭބނުން ފުރިަހމައަށް ހިފާ. 3
 ވަގުުތގެ ޭބނުން ކޮންެމވެސް މިްނވަރަަކށް ހިފާ. 2
 ވަގުުތގެ ޭބނުން ކުޑަ މިްނވަރަކަށް ހިފާ. 1

 ާޤާބިލުަކން ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 9
 މިްނވަރު  ހުރި

 ވަރަށް ފުިރހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ.  ާޤާބިލުަކން ގެކުރިމަތިުލމު ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 4
 ާޤާބިލުަކން ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ.  ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 3
 ލިބިފަިއވޭ.  ކޮންމެެވސް ަވރަކަށްާޤާބިލުަކން  ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 2
 ލިބިފަިއވޭ. ޑަ މިންަވރަކަށް ކުާޤާބިލުަކން  ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 1

 އިސްެނގުން  10

 ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ.  4
 ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ. 3
 ކޮންމެެވސް މިްނަވރަކަށް އިްސނަަގިއގެްނ މަސައްކަތްުކރޭ.  2
 ިއސްނަަގިއެގން މަަސއްކަތްކުރޭ. ވަރަށް ަމދު މިްނަވރަކަށް  1

 (އިންެޓގްރިޓީ) އިޚްާލސްތެރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 11

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް ެތދުެވރިކަާމިއ އިޚްލާޞްެތރިކަން ިއސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 3
 ަކމާއި އިްޚލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ.ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދވެރި 2
 މަދު ހާލަތްތަުކގައި ެތދުެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 1

12 
 ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ

 ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު
 (ހިތްހެޮޔވުން އިންސާުފެވރިުވމާއި

 ިއސްކުރޭ.  މަކަންހަމަހަ  ކަާމއި ހިތްހެޔޮހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް  4
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި  3
 ިއސްކުރޭ. ހަމަހަމަކަން ކަާމއި  ހިތްހެޔޮ ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތ 2
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮމަދު ހާލަތްތަުކގައި  1

 ވަރު މިން  ުހރި ޝަުއާުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 13

 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ވަރަށް ުފރިހަމަ.  4
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ުފރިހަމަ.  3
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް ުހރޭ.   2
 ކަށް.  މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ ިމންަވރަ 1

 ()އަމިއްލަ ކުިރެއރުމަށް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ސެލްފް 14

 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓްއަށް ަގަދއަަޅއި ަވރަށް ބޮޑަށް ަމަސއްކަތްކުރޭ  4
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް މަަސއްކަތް ކުރޭ.  3
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް ކޮންމެެވސް ިމންވަރަކަށް މަަސއްކަތް ކުރޭ.  2
 ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް ވަރަށް ކުޑަ ިމންވަރަކަށް މަަސއްކަތް ކުރޭ. ސެލްފް  1

 ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 15
 މިްނަވރު  ހިތާ ހުރުމަތްެތރިކޮށް

 ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް ރަނަގޅު.   4
  ރަނަގޅު. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު  3
  ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ. ަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރުވަގު 2
 ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް  1

16 
 ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް
 .މިްނވަރު ބަަހއްޓާ ގޮތެްއަގއި

4 
ބެެހއްޓުން  ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި ކަތުގެމަަސއް

 ވަރަށް ރަނަގޅު. 

3 
ަހއްޓާ ބަ ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ަގޅު. ރަނ މިންަވރު

2 
ބެެހއްޓުން  ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ އިދާިއރާގަ  މަަސއްކަތުގެ

 ރަނަގޅުކުަރންޖެހޭ. 

1 
ބެެހއްޓުން  ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ކުރަްނޖެހޭ. ރަަނަގޅުބޮޑަށް ވަރަށް 
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 ށްޙުުރމަތްެތިރކޮ ވާޢިދުތަަކށްާޤަ  ާޤާނޫނުތަާކއި 17
 .މިންަވރު ހިތާ

 ަވރަށް ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 4
 ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 3
  ރަނގަޅުުކރަްނޖެހޭ. ަވރު މިން ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 2
 ރަްނޖެހޭ.  ބޮޑަށް ަރނަގޅުކުމިންަވރު ަވރަށް ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 1

 އް ޮގތްތަ ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 18

 ަވރަށް ރަނަގޅު.   ޮގތްތައް ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 4
 ްއޒަފުންނާ މުާޢމަލާތް ކުރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅު. އެހެން ުމވަ 3
 ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ.  ޮގތްތައް ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 2
 ަވރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ.  ޮގތްތައް ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 1

19 
 ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ދުންހެ ެއްއގޮތަށް ަގވާިއދުތަކާ ފަިއވާކަނޑަެއޅި
 އެޅުން 

4 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ވަރަށް ރަނަގޅު. 

3 
ން ެއޅު ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ރަނަގޅު. 

2 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ރަނަގޅުކުަރންޖެހޭ.  

1 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ކުރަްނޖެހޭ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅު

20 

 ކަުމަގއި ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 އެންމެަހއި ބެލެިވދާނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ

 ހިފެެހއްޓުން ިސއްރު ކަންކަމުަގއި
(Confidentiality) 

4 
ވަަރށް  ންކަމުަގއިކަ އެްނމެހައި  ބެެލވިާދނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ހިފަަހއްޓާ.  ިސއްރުބޮޑަށް 

3 
 ސިްއރު  މުގައިކަންކަ އެްނމެހައި  ބެލެިވދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ިސއްރު ާދއިާރގައި މަަސއްކަތުގެ
 ހިފަހައްޓާ.

2 
ކޮންެމވެްސ  މުަގއިަކންކަ އެންެމހައި ބެެލވިދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމގައި  ސިްއރު ާދިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 ަހއްޓާ.ހިފަ ިސއްރުމިންަވރަކަށް 

1 
ަވރަްށ  މުަގއިކަންކަ އެްނމެަހއި ބެލެިވދާނޭ ނުަވތަ ހިމެނޭ ކަމުަގއި ސިްއރު ާދއިާރަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ކުޑަމިްނވަރަކަށް ިސއްރު ހިފަަހއްޓާ.
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 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 

1 
 ނގި އެ ކަންަތއްތައް ުގޅޭމަަސއްކަތާ ކުރާ

 ތަށްަމސައްކަ ފަިއދާ ޭއގެ ،ުވމާއެކު  އޮޅުންފިލާަފއި
 މިްނވަރު  ކުރާ

ދި އޭގެ ފަިއާދ ުގޅޭ ކަންތައްަތއް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް އެނގި ޮއޅުން ފިލާފައިވޭ. އަމަސައްކަތާ ކުރާ  4
 ވަރަށް ބޮޑަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

 ފައިދާ ކޮްނމެެވސް ނގި ޮއޅުން ފިލާަފއިވޭ. ައދި ޭއގެގުޅޭ ކަންަތއްަތއް ފުރިަހަމއަށް އެމަަސއްކަތާ ކުރާ  3
 މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރޭ. 

 ޭއގެ ފަިއދާ ުގޅޭ ކަންަތއްތައް ކުޑަ މިންަވރަކަށް ެއނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއވޭ. އަދިމަަސއްކަތާކުރާ  2
 ކުޑަ މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

 ުނވޭ. އެނގި ޮއޅުން ފިލާފައިވަރަްށ ކުޑަ މިންަވރަކަށް ަތއްތައް ުގޅޭ ކަންމަަސއްކަތާކުރާ  1

 އެކުިއހުިތރާމާ  މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2
 .މުޢާމަލާތުކުުރން

 ހުތިާރމާއެކު އި މަުޑމައިިތރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިހުރިހާ ަވގުެތއްަގިއވެސް ުމއާމަލާތު ކުަރނީ  4

 ރާާމއެކު ިއހުތި  މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިާއމަލާތު ކުރަނީ ގިނަ ފަހަރުތަުކަގއި މު 3

 ަތކުގައި. މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަމދު ފަހަރު ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2

 ކުަގއި. ފަހަރުތަ މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަވރަށް ަމދު ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 1

 ލިިބފައިވާ ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3
 މިންަވރު 

 ަވަރށް ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 4
 ފުިރހަމައަށް ލިބިަފިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3
 ލިބިަފިއވޭ.ވަރަކަށް ކޮްނމެެވސް މިން  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 2
 ލިބިފަިއވޭ.ކުަޑ މިންަވރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 1

4 
 އިައދާުކރުުމގަ މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ހަވާލުވެަފިއވާ
 ރާކު މަަސއްކަްތތައް އިސްަނަގއިގެން އަިމއްލައަށް
 މިންަވރު 

 ުކރޭ. ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތް 4
 ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ. 3
 ކޮންމެެވސް މިްނަވރަކަށް އިްސނަަގިއގެްނ މަސައްކަތްުކރޭ.  2
 ވަރަށް ަމދު މިްނަވރަކަށް ިއސްނަަގިއެގން މަަސއްކަތްކުރޭ.  1

 (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 5

 ަގިއވެސް ެތދުެވރިކަާމިއ އިޚްލާޞްެތރިކަން ިއސްކުރޭ. ހުރިހާ ހާލަތްތަކު 4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 3
 ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދވެރިަކމާއި އިްޚލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަުކގައި ެތދުެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 1

6 
 ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ

 ާމއިއިންސާުފވެިރވު ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު
 (ހިތްހެޔޮވުން

 ިއސްކުރޭ.  ހަމަަހމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް  4
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި  3
 ިއސްކުރޭ. ހަމަހަމަކަން ކަާމއި  ހިތްހެޔޮ ކުަގއި ތބަެއއް ހާލަތްތަ 2
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮމަދު ހާލަތްތަުކގައި  1

 މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއާުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 7

 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ވަރަށް ުފރިހަމަ.  4
 ންނަ ިމންވަރު ުފރިހަމަ. މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ހު  3
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް ުހރޭ.   2
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ ިމންަވރަކަށް.   1

 ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 8
 މިްނަވރު  ހިތާ ހުރުމަތްެތރިކޮށް

 ށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް ރަނަގޅު.  ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮ 4
  ރަނަގޅު. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު  3
  ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު 2
 ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް  1

 ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ޢިދުތަަކށްާަޤވާ ާޤާނޫނުތަާކއި 9
 .މިންަވރު

 ަވރަށް ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 4
 ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 3
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  ރަނގަޅުުކރަްނޖެހޭ. ރު މިންވަ  ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 2
 ކުރަްނޖެހޭ.  ބޮޑަށް ަރނަގޅުމިންަވރު ަވރަށް ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 1

10 
 ހިެމނޭ  ކަުމގައި ސިްއރު ާދިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ސިްއރު  ކަންކަުމަގއި އެންެމހައި ބެެލވިދާނޭ ނުވަތަ
 (Confidentiality) ހިފެހެއްޓުން

4 
ަވރަްށ  ކަމުަގއިކަން އެްނމެހައި  ބެލެިވދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ސިްއރު ދާިއާރގައި މަަސއްކަތުގެ

 ހިފަަހއްޓާ.  ިސއްރުބޮޑަށް 

3 
 ިސއްރު  ކަމުަގއިކަން އެްނމެަހއި ބެލެިވދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި  ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 ހިފަހައްޓާ.

2 
 ކަުމގައި ަކން އެްނމެހައި ބެެލވިދާނޭ  ނުވަތަ  ހިމެނޭ ަކުމގައި ިސއްރު އިާރގައިދާ  މަަސއްކަތުގެ

 ހިފަަހއްޓާ. ސިްއރުކޮންމެެވސް މިްނަވރަކަށް 

1 
ަވރަްށ  ކަމުަގއިކަން އެްނމެހައި  ބެލެިވދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ސިްއރު ދާިއާރގައި މަަސއްކަތުގެ

 ކުޑަމިްނވަރަކަށް ިސއްރު ހިފަަހއްޓާ.
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ުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބަާލުފޯމުުުިސވްިލުަސރވިސްު

  

 ރޭންކްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން( 1)އީ.އެކްސް އިން ޖީ.އެސް 

 ..........ބަރު ންޑިސެ 31 – ...........ރީ ވަނަ ޖަ 1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 އިދާރާގެ ނަން: 
 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:

  މަގާމުގެ ނަންބަރު:  މަާޤާމު
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚް: 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަާޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ާޕރަފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރކޮށެވެ. -ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ސީއެސް ވިއުގަ އީ މި ފޯމުގައިވ 
  ެފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކްސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގ 

 ންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާ
  .ެފޯމުގައި ވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވ 
 ަލައި، މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުމުން، ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ބ

ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. ސީއެސްވިއުގަ އިން ފުރިހަމަކުރާއިރު، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަ
 ނެއެވެ. މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުން ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯމު "ފައިނަލް" ކުރުމުން، ސޮއި ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭ
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 .  ޓާގެޓް/ ޓާސްކްތައް 1
 
ޓާސްކް ލިސްޓްކުރުމަށް ވަކި އަދަދެއް /މި ބައިގައި ޓާގެޓު  .ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 12އަދި  11އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި  ***

ން ފެންނަން މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫނީ ޓާސްކެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު. ނޯންނާނެއެވެ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

، ފެންވަރު) ތް ގޮރޭވިފައިވާ  ޓާސްކް /ޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މަާޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ

 ކަންތައް  އަދި މައިގަނޑު ،(މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު 
ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު

 (10އިން  1 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކް /ޓާގެޓު 
1 

  (ޓާސްކްތައް/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގެ  1 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކް /ޓާގެޓު 
2 

  (ޓާސްކްތައް/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  2 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކް /ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާސްކްތައް/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  3 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 
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 ލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޓާސްކްތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމު ޓާގެޓް/
 
 
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް

 
މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި  .ބައްލަވާގައިވާ މިންގަނޑަށް  1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 12އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި ***

 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.  1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު 

 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

1 
ހެން މުަވއްޒަފުްނނަްށ އޭގެ ަފއިދާ ަމސަްއކަތަށާއި އެ ުގޅޭ ކަންތަްއތައް ެއނގި އޮުޅންފިލާފައި ުވމާއެކު،މަަސއްކަތާ

 ކުރާ މިްނވަރު 
    

     މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާއި ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ރޭުވމުގެ ުހނަރު ލިބިަފއިވާ ިމންވަރު  2

     އިވާ ިމންަވރު ށް، ނިްނމުުމގެ / ކަނޑަެއޅުުމގެ ހުނަރު ލިބިފަ ވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތއް ަޙވާލުކޮ 3

     .މުޢާމަލާތުުކރުން ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 4

     ޭބނުންކުުރން  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 5

     ިމންަވރު  ލިިބފައިވާ ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 6

     އުފެްއދުންެތރިކަން  ،ދުުރވިްސނުން 7

     ބޭނުންުކރުން  ުފރިހަަމގޮުތގައި ވަގުތު 8

     މިްނވަރު  ހުރި ާޤާބިލުަކން ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 9

     އިސްެނގުން  10

     (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 11

     (ތްހެޮޔވުންހި އިންސާުފވެިރވުާމއި ައދާކުުރުމގައި ލިއްޔަތުމަްސއޫ ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ 12

     މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއާުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 13

     )އަމިއްލަ ކުިރެއރުމަށް( ޑިވެލޮޕްަމންޓް ސެލްފް 14

     މިްނވަރު  ހިތާ ުހރުމަތްެތރިކޮށް ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 15
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     .މިްނވަރު ަހއްޓާބަ ޮގތެއްަގއި ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި ގެމަަސއްކަތު 16

     .މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 17

     ޮގތްތައް  ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 18

     ޅުން އެ  ހެދުން އެްއގޮަތށް ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ 19

20 
 ހިފެެހއްޓުން  ިސއްރު ކަންކަމުަގއި އެްނމެަހއި ބެެލވިާދނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ަކމުަގއި ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

(Confidentiality) 
    

 
 
 އަދި ސަބަބު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު. މުވައްޒަފަށް 3

 ންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަ *** 

 ތަމްރީން 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .4
  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މުގައި، މާކްސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް މި ބައިގައިމި ފޯ *** 

 ގިންތި ޓް އަދި ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަން ސީ  ބައިތައް ސް ލިބޭ މާކު 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

80 ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް . ހ ×
− −

 
 

20 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ ×
80

 
 

 ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 
 

 



39 ގެ 34 ފްހާ ޞަ  

 

 ކަން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާ އާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލެއް އޮތް ނަމަ، މި ބައިގައި އެ 4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

 .ގޮތްގޮތެއްގައި ދެކޭ  ޖުމުލަޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު މުވައް. ހ

 .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު. ށ

 .ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު ގެ މަސައްކަތު. ނ

 

  މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ .5
ގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މަސައްކަތުމިއީ، މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ***

 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 

  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ދަދު ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޟިލުވީ ދުވަހުގެ ޢަ 

 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި   .6

 
 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަާޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު
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` 

 

 

 
 

ުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބަާލުފޯމުުުމުވްައޒަފްުނގެުުިސވްިލުަސރވިސްު

 

 ރޭންކްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން(އެސް.އެސް )

 ..........ބަރު ންޑިސެ 31 – ...........ރީ ވަނަ ޖަ 1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 އިދާރާގެ ނަން: 
 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
  :ންބަރު ނަ. ކ.ރ  ނަން:

  މަގާމުގެ ނަންބަރު:  މަާޤާމު
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚް: 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަާޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ީޕރަފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރކޮށެވެ.-މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ސީއެސް ވިއުގަ އ  
  ެފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކްސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގ 

 ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 
  .ެފޯމުގައި ވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވ 
 ައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުމުން، ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ބަލައިމަސ ،

މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. ސީއެސްވިއުގަ އިން ފުރިހަމަކުރާއިރު، 
 ވެ. އްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުން ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯމު "ފައިނަލް" ކުރުމުން، ސޮއި ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެމުވަ
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 .  ޓާގެޓް/ ޓާސްކްތައް 1
 
މަށް ވަކި އަދަދެއް ސްކް ލިސްޓްކުރުޓާ/މި ބައިގައި ޓާގެޓު  .ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 12އަދި  11އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި  ***

ގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން ފެންނަން މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫނީ ޓާސްކެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތު . ނޯންނާނެއެވެ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

، ފެންވަރު) ތް ގޮރޭވިފައިވާ  ޓާސްކް /ޓުޓާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މަާޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ

 ކަންތައް  އަދި މައިގަނޑު ،(މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު 
ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު

 (10އިން  1 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކް /ޓާގެޓު 
1 

  (ޓާސްކްތައް/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގެ  1 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކް /ޓު ޓާގެ 
2 

  (ޓާސްކްތައް/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  21 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކް /ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާސްކްތައް/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  2 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 
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 ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

 
 
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް

 
މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި  .ބައްލަވާ ގައިވާ މިންގަނޑަށް 1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 12އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި ***

 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.  1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު 

 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

     ރު މިްނވަ  ކުރާ މަަސއްކަތަށް ަފއިދާ އޭގެ ،ވުާމއެކު އޮޅުންފިލާަފއި އެނގި  ކަންަތއްތައް ުގޅޭމަަސއްކަތާ ކުރާ 1

     .މުޢާމަލާތުުކރުން ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2

     ިމންަވރު  ލިިބފައިވާ ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3

     މިްނަވރު  ކުރާ އްަމސައްކަތްތަ  ިއސްަނަގއިގެން އަިމއްލައަށް ައދާުކރުުމގައި މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ހަވާލުވެަފިއވާ 4

     (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 5

     (ތްހެޮޔވުންހި އިންސާުފވެިރވުާމއި ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ 6

     މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއާުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 7

     މިްނވަރު  ހިތާ ރުމަތްެތރިކޮށްހު  ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 8

     .މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ާަޤވާޢިދުތަަކށް ާޤާނޫނުތަާކއި 9

10 
 ހިފެެހއްޓުން  ިސއްރު ކަންކަމުަގއި އެްނމެަހއި ބެެލވިާދނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ަކމުަގއި ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

(Confidentiality) 
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 އަދި ސަބަބު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު . މުވައްޒަފަށ3ް

 ންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަ *** 

 ތަމްރީން 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 

 ޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައް .4
 އި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މި ފޯމުގައި، މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް މި ބައިގަ *** 

 ގިންތި ޓް އަދި ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަން ސީ  ބައިތައް ސް ލިބޭ މާކު 

 ސައްތަ ލިބުނު އިން 

80 ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް . ހ ×
− −

 
 

20 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ ×
80

 
 

 ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 
 

 

ން ތް ނަމަ، މި ބައިގައި އެ ކަ އޮއމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާ އާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލެއް  4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

 .ގޮތެއްގައި ދެކޭ ގޮތް  ޖުމުލަމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު . ހ

 .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު. ށ

 .އްޒަފުގެ ޚިޔާލުފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވަ ގެ މަސައްކަތު. ނ
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 މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ  .5
ގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މަސައްކަތުމިއީ، މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ***

 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 

  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޟިލުވީ ދުވަހުގެ ޢަދަދު ގަ

 

 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި  .6

 
 ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަާޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު

 
 


