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ކުރެވުނު އެ މަސައްކަތް ، މަސައްކަތު އަހަރުގައި އެއްގެ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައިއެދާއިރާ ،މިފޯމު ފުރާނީ
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 ނެއެވެ.ލިޔެވިދާ ތަފްސީލް ދިނުމަށް ޭބނުންނަމަ ެއބައެއްގައި
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 މަސައްކަތު އަހަރުގައި ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ އަދި ދިމާވި ދަތި :  2 ސެކްޝަން 
 
 ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟މުހިއްމު ކުރެވުނު  ލުއަހަރުގައި ހާޞިމަސައްކަތު  2.1

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

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

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

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

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

 ތަކަކީ ކޮބާ؟އުކުޅު ކުރެވޭ އަހަރުގައި ނަތީޖާ ހާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ާފހަގަމަސައްކަތު  2.2

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

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

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

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

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

 

 މައްސަލަތަކަކީ ކޮބާ؟ އަހަރުގައި ލަނޑުދަނޑި ހާޞިލު ކުރުމުގައި ދިމާވި ފާހަގަ ކުރެވޭމަސައްކަތު  2.3

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

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

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

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

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

 

 ކޮބާ؟ ކަންތައްތަކަކީމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ފާހަގަ ކުރެވުނު މަސައްކަތު އަހަރުގައި  2.4

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

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

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

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

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

 

 ؟ ކޮބާންމެން ގުޅިގެން ނަތީޖާ ހާޞިލުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަކީއޮފީހުގެ މާޙައުލުގައި އެ 2.5

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

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

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

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

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

 

 ؟ތަކަކީ ކޮބާ ކަންތައްކަމަށް ފާހަަގ ކުރެވުނު ދަތިވާނެއެކަމެއް އިޞްލާހު ނުކޮށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  2.6
1.  ..................................................................................................................................................................... 

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

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

4. ..................................................................................................................................................................... 
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 އިސްނެގުން :  3ސެކްޝަން 

 އެނގޭ މިންވަރު މިސްރާބު  ކުރިއަށް ދާންވީ 3.1

 ވާލެވިފައިވާ ނާ އެކުލަދާއިރާގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޝަންއަކީ ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް އެނގޭނެގޮތަށް ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށް ވިސް 3.1.1
 ވިޝަންއެއްތޯ؟

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

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

ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް ތެއްގައިގޮގިންތިތަކުގެ އެންމެން ގުޅިގެން އެކުވެރި  ތިއާއިމަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަން 3.1.2
 ؟ށްތޯ ގޮތަގެންވާ އެކަށީ މުންދާ މިންވަރާއި، ލިބިހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީމާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓެ

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

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

 ތޯ؟ތަކެއްދަ ނިންމުން ފަ ޞިލްވާނެ ، ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާދާއިރާއިން ނިންމަވާ ކަންތައްތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފާހިވާނެ 3.1.3

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

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

ޔޮބަދަލު ތަކަށް ހެ އް ތަ އެކަންއި، ދާއިރާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށްތްތާދާއިރާއަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަ 3.1.4
  ޓެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ގެންނަން އެނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ދެމެހެއް 

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

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

 މޫނާ އަކަށްވުން ނަ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، މަ 3.2

 

 ތަކަށްތޯ؟ރެވޭނެ ގޮލް ކުލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞި ދާއިރާގެ  ންގަނޑު ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ އަޚުލާޤީ މިދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ޘަޤާފަތާއި،  3.2.1

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

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

 ؟މާހަޢުލެއްތޯ އޮތް، ހިންގުންތެރި ންކަންމުވައްޒަފުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީއިޚްތިރާމް ކުރާ، ލަކީ މަސައްކަތު މާޙަޢުދާއިރާގެ  3.2.2

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



 4 

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

 
 ލަ ނަފްސަށް އޮންނަ ޔަޤީންކަން.މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަމިއް 3.2.3

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

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

 ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ ބޭނުން ހިފަނީ  3.2.4

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

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

ކަތްތަކުން ހުގެ މަސައްއޮފީށްދީ، ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކޮކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ،  ތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއިއިރާގެ މަސައްކަދާ 3.2.5
 ކަށްތޯ؟ނެރެވޭ ހެޔޮނަތީޖާތައް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހާ މިންވަރަ

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

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

 

 މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން   3.3

 އެކަށީގެންވާ ންމެނުން އެބޭރުތަކުގެ އެ ތަމްރީނުތަކާއި ހުނަ ފުންނަކީ ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ލިބިތިބި،ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަ 3.3.1
 ކުރާ މުވައްޒަފުންތޯ؟މަސައްކަތް މަށް ލްކުރުލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞި އޮފީހުގެ  ގޮތުގައި ހިފާ،

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

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

ށް ކޮމިޝަނަށް އް ހިންގުމަންތައްތަކަކެރިއަރ ބޭސްޑް އުޞޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގުތައް ހޯދައިދީ 3.3.2
 ވަރު. މަސައްކަތްކުރެވޭ މިން ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް  ކުރިއެރުވުމަށް ޤަވާޢިދު މުވައްޒަފުން ،އެހީތެރިވެދީ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞި
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

އެ  ،ތުމާއިނެގަދެ ރުތައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަ މުވައް ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ ހުރި ހުނަރުތައް ދެނެގަތުމާއި، ދާއިރާގެ 3.3.3
 ފަހިކޮށްދެވެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟މަގުތަމްރީނުތަކާއި ހުނަރުތައް ލިބޭނެ 

............................................................................................................................................................................. 
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 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މިންވަރަކަށްމެދު ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ހަމަކަން ދުގައި ހަމަމެޒަފުންގެ މުވައް ދީ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ދީތައް ހިމާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤު 3.3.4 
 ؟ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯޤާޢިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެނީ 

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

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

ވެސް އެއްތުމަށް  ދެނެގަވަސީލަތްތައް ،ހުނަރުތަކާއި ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި، 3.3.5
 ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވޭތޯ؟

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

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

 

 ސްޓްރެޓެޖީ :  4 ސެކްޝަން 

 ސަމާލުކަން ދިނުން  ނަތީޖާއަށް އް އޮތުމާއި އޭގެނެޕްލޭ  ސްޓްރެޓެޖީ 4.1

 ލެވޭނެފަދަ  ކުރިމަތި  ދާއިރާގެ މަޤުޞަދުތަކާއި، ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ، އަދި ކުރިމަތި ވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށް 4.1.1
ވޭ ގޮތަށް ޙާޞިލް ކުރެ  ނަތީޖާ  އް ގެނެސްނަންޖެހޭ ބަދަލުތަގެން  ކޮށް ރިވިއު ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެބައޮތްތޯ؟ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއްވާނަމަ، 

 ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު. 

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

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

 

 ރެވި،ށް އަމާޒުކުޅު ކުރުމަ ގަޤައުމުގެ މަސްލަހަތާއި، ރައްޔިތުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަ ޖީއަކީ ސްޓްރެޓެ ދާއިރާގެ 4.1.2
 ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ؟ކަމަށް ސަމާލުކަންދެވިގެން ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ، މަންފާއާއި ފައިދާ ނެރެވެނި އެކަން

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

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

 

 ނެ ންދާލުގެނެވެމުސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަދަ އި ގުޅުންހުރި އެޓްރެޓެޖީއަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާސް  އެކަށައެޅިފައިވާ. 4.1.3
 އެއްތޯ؟ސްޓްރެޓެޖީ
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............................................................................................................................................................................. 
 

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

 

ންވާ ބުން، ބޭނުދޭ ތަރުތީ، އިސްކަންފައިވާއެކަށައެޅިދާއިރާގައި ސްޓްރެޓެޖީއަކީ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތާއި ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން  4.1.4
 ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ؟ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ކުރެވޭނެ 

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

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

 

 

 ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމުން  ދުމަތުގެ މައްޗަށްދެވޭ ޚި 4.2
 

 ކުރެވިގެން،ކަށް އަމާޒުންނަ ފަރާތްތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަހިމެނޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ސިޔާސަތުތަކާއި ދާއިރާގެ . 4.2.1
 އްތޯ؟ތަކެޕްރޮގްރާމް ތަކަކާއިއެކަށައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުދާއިރާއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަށް 

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

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

 

ނަތީޖާ  ،ތަށް ބުރަވެ ހަޤީޤަ ،ތާއިތެދު މަޢުލޫމާ ތަފާސް ހިސާބާއި، ހެއްކާއި، އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ،ދާއިރާގެ ވިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން  4.2.2
 ތޯ؟ހާޞިލް ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް 

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

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

 

ވެމުންދާ ކުރެ  އަދި  ؟ފައިވޭތޯދާއިރާގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެވި، އެކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވި 4.2.3
 ތޯ؟އެދެވޭ ގޮތެއްގައިމަސައްކަތް ކުރެވެނީ 

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

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

 ތޯ؟ތައް ގެނެވޭޖެހޭ ބަދަލުސްޓްރެޓްޖީއަށް ގެންނަން އެއާއެކު ބަބުތައް ދެނެގަނެވި،އާއި އޭގެ ސައޮފީހުގެ މަސައްކަތުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ  4.2.4

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރުކުރުން  4.3
 ސިޔާސަތު  ސަރުކާރުގެގެ މަތިންލަފާ  ރާތްތަކުގެ ރެޓެޖިކް ޕްލޭނަކީ ސަރުކާރާއި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ އަދި އެހެނިހެން ފަސްޓް އެކަށައެޅިފައިވާ. 4.3.1

 ؟މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސްޓްރެޓެޖީއެއްތޯ މަށް އެހީތެރިވާނެ،ތަންފީޒުކުރު

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

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

 

ދީ ކިހާ ހޯ  އިރުޝާދު ޔާއިކުގެ ލަފާއެހެނިހެން ފަރާތްތަރުންނާއި، ތަޖުރިބާކާސަރުކާރާއި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ އަދި ސްޓްރެޓްޖީ އެކުލަވާލުމުގައި  4.3.2
 މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

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

 

ކަށް ން ފަރާތްތަގެ އެހެނިހެދާއިރާ ސްޓްރެޓެޖީއަކީ  އެކަށައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާދާރު ކުރެވޭ ދާއިރާގައި  4.3.3
 ބޭނުންކުރެވޭނެ ސްޓްރެޓްޖީއެއްތޯ؟ ކު ފަސޭހަކަމާއެ

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

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

 

ރިހަމަ ފުރެޓެޖީގެ ސްޓްމުވައްޒަފުންނާއި، ރައްޔިތުންނާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް  އިސްވެރިޔާއާއި،ދާއިރާގެ  4.3.4
 ނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟އަމިއްލަވަންތަކަން ލިބިދެ

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

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

 
 ން ރާވާފައިވާގޮތް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ :  5 ސެކްޝަން 

 

 މަތިކުރުން  ގެ ފެންވަރު ޚިދުމަތު ގޮތްތަކާއި އައު ބިނާކުރުވަނިވި  5.1
 

އި ޅައެކަށައަ ކުލަވާލައިސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރެވޭނެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،  5.1.1
 ވޭތޯ؟އި ރެވިފަކުއޮނިގަނޑެއް ޤާއިމް  އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތަކާއި، ށް ބޭނުންވާ ޤާބިލް މުވައްޒަފުންނާއި،ހިންގުމުގަ

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ވަނިވި ބިނާކުރުށް  ނިންމުމަންތައް ދާއިރާގެ ނިންމު ،އިތުބާރުކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ އިސްސަފު ދާއިރާގެ  5.1.2
 މުގެ ހުނަރާއި އްކަތް ކުރުށް މަސަގަހިތްވަރުދީ، ދާއިރާގެ ކުރިމަ ޚިޔާލުތައްދީ، ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި

 ފަރާތްތަކެއްތޯ؟ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ 
............................................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

އެކު މިޔާބު ކަމާވުމާއި ކާ ރޭބިނާވެފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިމަގަށް ންތެރިކަމާއި އައުގޮތްތައް ހޯދުންދު ދާއިރާގެ އުފެއް 5.1.3
  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށްތޯ؟ސްޓްރެޓްޖީތައް

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

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

 

 

ވަޞީލަތްތައް   ގޮތްގޮތަށްފައިދާހުރި  ކުރިމަގަށްލް ކުރެވޭ ނަތީޖާގެ މައްޗައް ބަލައި ހާޞި ރިކަމާއި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރަމުން ދިއުމާއި، އުފެއްދުންތެ  5.1.4
 އް ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވޭތޯ؟އައުގޮތްތަ ބޭނުންކުރާނެ

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

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

 

 ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދާއިރާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން  5.2

 

ކަށް  ކަންތައްތަސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައިވާ އިސްކަންދެވިގެން، ކަންތައްތަކަށްނީ މުހިންމު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަ 5.2.1
ކުރެވޭ ފަދަ  ތީޖާ ޙާޞިލްނަގޮތަށް އިސްކަންދޭ ކަންތައްތަކަށް ބަދަލުގެނެވި އެބަދަލާ އެއްބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ގެންތޯ؟ އަދިރިޢާޔަތްކުރެވި
 ގޮތަކަށްތޯ؟

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

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

 

ނޑުދަނޑިތައް ރެޓެޖިކް ލަސްޓް ގައިސްޓްރެޓެޖީ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއް  އެކަށައެޅިފައިވާއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވަނީ  5.2.2
 ހާޞިލް ކުރުވޭފަދަ ގޮތަކަށްތޯ؟

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

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

 

ގާނެ ޚަރަދުގެ ތަކަށް ހިނމިކަންތައް ވިފައިވާގޮތަށް، ދާއިރާއަށް ފައިދާ ހުރި ރަގަޅު ގޮތުގައިތޯ؟ރޭ  ގެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފެމުންދަނީ ދާއިރާ  5.2.3
ތަކެއް ރުމަށް ގޮތްއްލު ކުއަންދާޒާތަކެއް ކުރެވިފައިވޭތޯ އަދި އެއިން ކަމަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އެކަންތައް ޙަ

 ރޭވިފައިވޭތޯ؟
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............................................................................................................................................................................. 
 

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

 

 ؟ތޯއްޓިގެންގޮތުގައި ބެލެހެ ދަނީ ރަނގަޅު މަޝްރޫޢުތަކާއި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  5.2.4

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

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

 ކިވަކި ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުރާއި ޒިންމާތައްމުގައި ވަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު  5.3

 

 ވޭތޯ؟ ރޭވިފައި އް ޙާޞިލް ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފުރިހަމަ، ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއްސްޓްރެޓެޖިކް ލަނޑުދަނޑިތަ  5.3.1

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

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

 
އް އްޔަތުތައި މަސްޢޫލިންމާތަކާޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ރާވާފައިވާ ގޮތްތަކާއި، ހަރަކާތްތެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުރާއި، ޒި 5.3.2

 ތޯ؟ރަކަށްމުވައްޒަފުންނަށް ފުރިހަމައަށް އަންގައިދެވި އެކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ކިހާ މިންވަ 
............................................................................................................................................................................. 

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

 

މަޖައްސައިދީ، ންތިޒާމް ހަމުގެ އިކައެޚިދުމަތްތައް އެފަރާތްތަކަށް އަންގައިދީ،  އަނެއް ބަޔަކާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ  ދާއިރާގެ އެއްބަޔަކު 5.3.3
 އެކަމުގައި ހުރެދާނެ ދަތިތައް ނައްތާލެވިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟

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

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

 

ވާ ފައި ، ކަނޑައެޅިތޯއާއިނެއްއެތެރޭގެ މާޙައުލަކީ އެންމެން ގުޅިގެން ހެޔޮގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙެއް ޤާޢިމްވެފައިވާ ތައޮފީހުގެ  5.3.4
 މިންވަރާއި ފެންވަރަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދޭތޯ؟

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

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން  5.4

 

 ޒުކުރުމުގައި ލޭން ތަންފީޕް ންއެކްޝަސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާއި ސިޔާސަތުތަކާއި، އެކުލަވާލާފައިވާ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން  5.4.1
 ތޯ؟ތަކެއްމިންގަނޑު  އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ

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

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

 
މިންވަރު އި ގެ ފެންވަރާޚިދުމަތު ދާއިރާގެ ހިތްހަމަޖެހޭތޯ؟ ފެންވަރާއި، މިންވަރާމެދުޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ފޯރުކޮށްދެވޭ 5.4.2

 ހުރިމިންވަރު އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްތޯ؟
............................................................................................................................................................................. 

 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށްބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

އްކަތްތަކެއް ޓަކައި މަސަޓުމަށްހެއް ދެމެ ،ފޯރި އިތުރުކޮށް ،ހިތްވަރާއި، އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއިދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  5.4.3
 ރެވޭތޯ؟ކުތަކެއް ތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތްޚިދުމަ ކުރެވެމުން ދޭތޯ؟

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

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

 

ންގެ ފުދީ މުވައްޒަ ތައް ހޯދައިތަމްރީންހުނަރާއި، ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ  5.4.4
ނޑުދަނޑިތައް ލަމަތިކޮށް،  ންވަރު ފެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟ ދާއިރާގެ  ޓަކައިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށް 

ޒިންމާ  އި އެކަމުގެ އާކަށްތޯ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އޮތްފަރާތަކީ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާކަން ޤަބޫލުކުރައްވަނީ ކިހާ މިންވަރަ ހާސިލް 
 ނަންގަވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ؟

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

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

 

 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު :  6 ސެކްޝަން 

 ތަންފީޒު ކުރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު  6.1

 

ނީ ކިހާ އަދާކުރެވެ  ޔަތުތައްމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޒިން 6.1.1
 މިންވަރަކަށްތޯ؟

............................................................................................................................................................................. 
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް  މެދުމިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލް ކުރެވޭ މިންވަރަށް

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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ރެއިން ތެ ސަލަތަކުގެ ހަޅާ މައްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ  6.1.2
 ށްތޯ؟މިންވަރަކަ ނީ ކިހާފޮނުވާލަން ޖެހެނީ ކިހާ މައްސަލަތަކެއްތޯ؟ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިނަލަށް ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެއަނބުރާ 

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

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

 
އިވަނީ ކިހާ ގައިދެވިފަތައް އަން ންތައްދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާއި، އޭގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަ 6.1.3

 ވަރަކަށްތޯ؟ހާ މިން މިންވަރަކަށްތޯ؟ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާއާއި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެނީ ކި

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

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

 
  ބޭނުންވާ ތަމްރީން:  7 ސެކްޝަން 

 
 އި ފާހަގަކުރާށެވެ. ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ިމބައިގަތަމްރީނު

 

 ސަބަބު  ތަމްރީން
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 : ސޮއި  8 ސެކްޝަން 
 

 ސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. ކު މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާމިސެކްޝަން ފުރާނީ 
 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

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

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

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

 

 

 

 : މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު  9 ސެކްޝަން 
 

 
 އް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަ މިންވަރު

ޙާޞިލް ކުރެވޭ  ބޭނުންވާ ަނތީޖާ
 މިންވަރަށް

ގެ އިރާ އެޅި، ދާއެކަށަ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތް ހޯދައި، ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްތަކެއް
އިން ގެ ތެރެ ޑު ތަކު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ

ކައި ވުމަށްޓަރިއެރުދާއިރާ ކު ކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައި ވާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވެއެވެ. މަސައް
 މަގުޞަދު  އިވާކަނޑައެޅިފަ ،ކެއް ރޭވިފައިވުމާއެކުދުމަށް ގޮތްތަބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯ

ތައް ގުޞަދު އުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ މަހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދި
ހަމަ ފުރި ޓްސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްދެއެވެ. އަދި ހާޞިލުވަމުން 

 މުން ދެއެވެ.ރެވެތަންފީޒުކު ގޮތުގައި

 މެދު މިންވަރަކަށް

ތަކަށް ޚިދުމަތް ށްދެވޭގޮތުގައި ފޯރުކޮފެންވަރު ރަނގަޅުމިވަގުތަށާއި ކުރިމަގަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ 
މަށްޓަކިައ ރިއެރުވުއް ކު ހެދުމަށްޓަކައި ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅި ޢަމަލު ކުރެވެމުން ދިއުމާއި، އަދި އެ ޚިދުމަތްތަ

ތައްތައް ކަން  ނަ ގިއެކު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާ ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްރޭވި،ކުރުމުއް
 ތައް ބައި ގިނަ ކްޓްގެދެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަ  ހާޞިލްވަމުން 

 ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދެއެވެ.

 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް

ނުމަށް ދި ރުކޮށް މަތް ފޯވަގުތަށާއި ކުރިމަގަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއި، ޚިދުމި
ގުނަ ރަން ގިނަ ގަޅުކުރަގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުމާއި، އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނ

ށް ގޮތްތަކްެއ ލުހޯދުމަށް ހައް ވުމާއި، ދާއިރާގައި ހުރި ދަތިތަކަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރަންޖެހިފައި 
މުގެ އުން ނުދިރެވެމުރޭވިފައި ނުވުމާއި، މި ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކު

  ކޯޑްދިއަ ވާޢިދު އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަސަބަބުން މަދުކަމެއް މެނުވީ ހާސިލުވެފައިނުވެއެވެ. 
 އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ މަދުބައެއްނޫނީ ތަންފީޒުކުރެވެމުން ނުދެއެވެ. 
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