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  1: ސެކްޝަން    
 

 :ލޫމާތު މަޢު ރަލްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

ން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަވަގުތީ 
 ފެށި ތާރީޚު:

 

މިންވަރާއި  ކޮށްފައިވާމަސައްކަތް ، މަސައްކަތު އަހަރުގައި، ބަލައި ސައްކަތަށްމަ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެމިފ މު ފުރާނީ، 
 ފ މު މި .ކައުންސިްލގެ ރައީސްއެވެ ސް ދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެންމާކުފެންވަރު އަދި ވަގުތުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަނެއްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ. ކޮންމެ ނަންބަރެއްގައިވެސް އިތުރު ތަފްސީލް ދިނުމަށް 
 ބޭނުންނަމަ ެއބައެއްގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ.
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 2: ސެކްޝަން
 
 ވިޝަން، މިޝަން، ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  އިދާރާގެ ގެކައުންސިލް  .1

 
އިފައިވާ ފާ ހ ދައި ލައެކުލަވާލުމުގަ ޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން، އެކްޝަން ޕްލޭން އަިދ ސް، މިޝަންވިޝަން އިދާރާގެ ގެކައުންސިލް 1.1

 ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު. މިންވަރާއި،
................................................................................................................................................................ 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  
  މަސައްކަތްލުކުރުމަށްރާވައި ނަތީޖާ ހާސި އަިދ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކްޝަން ޕްލޭންވިޝަން، މިޝަން، އިދާރާގެ  ގެކައުންސިލް 1.2

 ؟ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ރާވާ ޙިއްސާ
................................................................................................................................................................ 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ހިންގުމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވުން ޅުމާއިރޫއުތައް އެކުލަވައި އެކަށައެސިޔާސަތުތަކާއި މަޝް .2

ދި ސިޔާސަތު އަ ފާދީވާލުމުގައި ލަގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަ އިދާރާއާއި ދަށުގައިވާ އިދާރާތަކާއިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ  2.1
 ތަކާއި އިޑްލައިންގަޅުމާއި ކަށައެޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެ ސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްެއ ސިޔާތަންފީޒުކުރުމުގައި ލަފާހ ދާ 

 މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކޮށް ހިންގައި މޮނިޓަރ ުކރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު.
 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ރޫޢުތައް އި އެ މަޝްންވަރާމިިލބޭ  ލޫމާތާއި އިރުޝާދާއި ލަފާޢުނުންވާ މަމަޝްރޫއުތައް ރޭވުމަށް ބޭޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  2.2

ހިންގުމުގައި ނަތީޖާ ހާޞިލްޮކށްަފއިވާ މިންވަރު. 
................................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  ދޭ މިންވަރުވާންޖެހޭ ކަންކަމާއި ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ  ޖަވާބުދާރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .3
 

 ސިލްގެ ރައީސް ކައުންން ހޭގޮތުބެމީޑިއާގައާއި އާންމުންގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި  ކުގައާއިކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަޚިދުމަތްތަ 3.1
 ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މިންވަރު. ކައުންސިލްގެ ރައީސްކުރިއަށް މަޢުލޫމާތުދީ އެކަމުގައި 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 3 

 

އަދި  ވާ މިންވަރުބިފައިސަތުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާ ގެ އިދާރާކައުންސިލް 3.2
 ރާ މިންވަރު. ށް ފައިދާކުއްކަތަމަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުމާއި އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސަ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ކުރުން އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ހ ދައި ތަރައްޤީ .4

ގައި ނަށް ވަޒީފާވައްޒަފުންމުކައުންސިލްގެ ށް މަސައްކަތްކޮމަށް ތަމްރީނުކުރުހ ދުމާއި ާޤބިލް މުވައްޒަފުން  ،ބޭނުންވާމަސައްކަތަށް  4.1
 . ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގުތައް ހ ދައިދީ އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭ މިންވަރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ވައްޒަފުން މު އިދާރާގެ ގެންސިލްކައު، ގޮތްތަކެއް ރާވައިޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް  ނަ މާހައުލެއްށޭމަސައްކަތަށް އެކަގައި ގެ އިދާރާކައުންސިލް 4.2
 މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު.މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވަން 

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އައު ގޮތްތައް ހ ދުން  .5

 ައއު ްކނޮލޮޖީއާއިޮކށް، ޓެހ ދައި ބޭނުންތްތައް ރުކުރުމަށް ޭބނުންވާނެ ވަީޞލަތުއުފެްއދުންތެރިކަން އިމުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުގެ  5.1
 މިންވަރު. ގޮތްތައް ހ ދައިގެން ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރާ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ަގއި ނިވި ގޮތެއް ބިނާކުރަހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައްސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަގަޔާއި،  އިދާރާގެ ގެކައުންސިލް 5.2
 ތ ؟ޤަބޫލުކުރަްއވަންމަށް ތަންފީޒުކުރެވޭ ކަ

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

 މިންވަރަކަށް  ވަރަށް ކުޑަ މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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  ބޭނުންވާ ތަމްރީން:  7 ސެކްޝަން 

 
  ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ިމބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެ.ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު  ތަމްރީން

      
 

      

 

 
 : ސޮއި  8 ސެކްޝަން 
 

 ދިނުމަށްފަހުއެވެ. ކްސް އިވާ ބައިތަކަށް މާމަތީގަ މިސެކްޝަން ފުރާނީ 
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 

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

 .......................................................................................................... ސޮއި :
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 އް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަ މިންވަރު

 ޙާޞިލް ކުރެވޭ ބޭނުންވާ ަނތީޖާ
 މިންވަރަށް

ކަށައެޅި، އެތަކެއް އި ގޮތްކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހ ދައި، ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކަ އިދާރާގެ ކައުންސިލް
ޅި، އެ ކަނޑައެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއްއިދާރާގެ ގެ ކައުންސިލް 

ވެ. ންދެވެއެށް ގެ  މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައި ވާގޮތަށް ކުރިޔަކަތްތައްމިންގަނޑު ތަކުގެ ތެރެއިން މަސައް
ތަކެއް  ގޮތްދުމަށްކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހ   ގެ އިދާރާކައުންސިލް 

އުމުގެ ދިރެވެމުން މަލު ކުހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަ މަގުޞަދު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭވިފައިވުމާއެކު
ދި ވާޢިދު އައި ޤަސަބަބުން ކައުންސިލްގެ މަގުޞަދުތައް ހާޞިލުވަމުންދެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާ

 ކ ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 މެދު މިންވަރަކަށް

ތްތަކަށް  ޚިދުމަށްދެވޭގަޅުގޮތުގައި ފ ރުކޮމިވަގުތަށާއި ކުރިމަގަށް ފ ރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނ
މަށްޓަކައި ރިއެރުވުއް ކުހެދުމަށްޓަކައި ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅި ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިއުމާއި، އަދި އެ ޚިދުމަތްތަ

ތައްތައް ކަން ނަގި އެކު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްރޭވި،
ތައް  ގިނަބައި ކްޓްގެދެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު އަދި ކ ޑް އޮފް ކޮންޑަ  ޞިލްވަމުންހާ

 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް

 ށް ނުމަދިރުކޮށް މަތް ފ ދަތިތަކެއް ހުރުމާއި، ޚިދު މިވަގުތަށާއި ކުރިމަގަށް ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި
ގުނަ ރަން ގިނަ ގަޅުކުރަގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުމާއި، އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނ

ތަކަށް ރި ދަތި ގައި ހުއިދާރާ  ގެ ކައުންސިލް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރަންޖެހިފައި ވުމާއި، މަސައްކަތްތަކެއް
އްތައް ހޭ ކަންތަކުރަންޖެ ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްއްމި ކަންތަމާއި، ނުވުގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ހައްލުހ ދުމަށް 

ނާއި ސްގެ ޤާނޫސަރވި މުގެ ސަބަބުން މަދުކަމެއް މެނުވީ ހާސިލުވެފައިނުވެއެވެ. އަދި ސިވިލްކުރެވެމުން ނުދިއު
 ޤަވާޢިދު އަދި ކ ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ މަދުބައެއްނޫނީ ތަންފީޒުކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 

 
 

 


