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:ތައާރަފ   .01  
 މަންސް މޮޑިއ ލްގެ މައިއެކައ ންޓް ޕޯޓަލްގެ ޕްރޮސެސްތަކަށް ހެދިފައިވާ މެނ އަލްއެކެވެ. މި މެނ އަލްއަކީ ޕަރފޯ
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އަލް ބޭނ ންކ ރާ ފަރާތްތައް:މެނ   2.0  
 ާގެ މ ވައްޒަފ ންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރ 

  ެމަސައްކަތް ކ ރާ މ ވައްޒަފ ން / ސ ޕަވައިޒަރ ން (އެޗް.އާރ ހިއ މަން ރިސޯސްއާބެހޭ )އިދާރާތަކ ގ 

 ސް މ ވައްޒަފ ންވިސިވިލް ސަރ 
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ސިސްޓަމް ބޭނ ންކ ރަން ފެށ ން: 3.0  
 އޮތޮރައިޒޭޝަން  3.1
 އަށް ލޮގިންވ ންމައިއެކައ ންޓް ޕޯޓަލް 

 (https://myaccount.csc.gov.mv) ްވ ން.ޖެއްސެރ ބްރައ ޒަ ޔޫއާރ އެލ 

 

   ފާސް ޕޯޓަލްއަށް ޮލގިންވ ން-ނަމަ، އީ ވެއްޖެލޮގިންވ މ ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ އަށް ޕޯޓަލް :ނޯޓ. 

 ީކ ރ ން.ސީ.އައި.ޓީ ހެލްޕްޑެސްކްއަށް އީމެއިލް.ނަމަ، އެން ވޭލޮގިންނ ވެ ފާސް ޕޯޓަލްއަށް-އ 

 ީދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ނަމަ،  ނ ވެވޭށް ލޮގިންނަމަ، އަދި މައިއެކައ ންޓަ ވެވޭއަށް ލޮގިންޕޯޓަލްފާސް -އ

އަްށ  pport@csc.gov.mvsuއެކ  ރީންޝޮޓާއަދި ސިސްޓަމްގެ ސްކްގެ ކޮޕީ  ކާޑ ( ކާޑ  )އައި.ޑީ

 އީމެއިލްކ ރ ން.

 

 ތަކ ގެ ރައިޓްސް ފަންކްޝަން  3.2

އް ގެ އެކްޓިވް އެމްޕްލޯއިމަންޓެީނ، މ ވައްޒަފެއްކ ރެވޭމަންސް މޮޑިއ ލް ބޭނ ންކ ރ މަށް ބޭނ ންމައިއެކައ ންޓްގައިވާ ޕަރފޯ

 ވެ. ހ ރިނަމައެ

 

 ސަމާލ ކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް   3.2

 ީކ ރިއަށް ގެންދިއ ަމްށ ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ވެރިކޮށް، މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއ ލް މެދ -އ

 ރ އެކައ ންޓެއް ކްރިއޭޓްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޒަފާސް އެކައ ންޓް މެދ ވެރިކޮށް ކޮންމެ މ ވައްޒަފަކަށް ވެސް ޔޫ-އީ

mailto:pport@csc.gov.mv
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 ެމ ވައްަޒފ ންގެ ކަންތައްތަްއ ބަލަހަްއާޓބައިން ވަކިވަކި  ކޮންމެ މަސައްކަތ ގެ އަހަރެއް ފެށ މ ން އިދާރާގ

މ ވައްޒަފ ންނަށް ސ ޕަވައިޒަރެއް އެސައިންކ ރަންވާނެއެވެ. ސ ޕަވައިޒަރ ގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާނީ އެ މ ވައްޒަފެއްގެ 

 މަސައްކަތް އެންމެ ގާތ ން ސ ޕަވައިޒ ކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެވެ.
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 ފަންކްޝަންސް  4.0 
 

 ޓާގެޓ /ޓާސްކ   4.1  

 ތަފްސީލ   4.1.1

ވެރިޮކށް، މ ވައްޒަފަށް އެ އަހަރ ތެރޭގައި ކ ރ މ ށް މ ން، މައިއެކައ ންޓް ޕޯޓަލް މެދ މަސައްކަތ ގެ އަހަރ  ފެށ 

މަށް ގޭނެހެން ސިސްޓަނހަވާލ ކ ރެވޭ މަސައްކަތ ގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ ގޮތ ގައި މިންވަރ ،ފެންވަރ ، އަދި ވަގ ތ  އެ

 އެއްޮގތަށް އަދާހަމަކ ރަމ ން ގެންދަންާވނެއެވެ. އަޅައި، އަންނަ ބަދަލ ތަކާ

 މ ވައްޒަފ  

  ޓާސްކ ތައް ކަނޑައެޅ މ ގައި ދެ ގޮތަކަށް އަމަލ ކ ރެވިދާނެއެވެ./ންގެ މަސައްކަތ  އަހަރ ގެ ޓާގެޓްމ ވައްޒަފ 

  ތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ގެ ތެރޭގައި ވަކި ާތރީޚަކަށް/ވަގ މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތ ގެ އަހަރ 

 އެވެ." ގެ  ގޮތ ގTimebound Target/Taskަކ ރާނީ "ސްޓަމަށް އެންޓަރ ޓާގެޓް/ޓާސްކ ތައް ސި

  ްމ ޅި މަސައްކަތ  އަހަރ ތެރޭ ކ ރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތެއް ނަމަ، ސިސްޓަމަށ

 ގެ ގޮތ ގައެވެ. ”Routine Target/Task“ އެންޓަރކ ރާނީ

 ެއަށް ފޮނ ވަންވާނެއެވެސ ޕަވައިޒަރ ގެ އެޕްރޫވަލް، ފަހ  މަށްޓަމަށް އެޅ ތައް ސިސްޓް/ޓާސްކ މ ވައްޒަފ ން ޓާގ. 

  ބަދަލ ތަްއ ގެންނާނީ ތައް، ބަލާ ިރވިއ ކޮށް ގެންނަންޖެހޭޓާސްކ /ގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނ ވާ ޓާގެޓްސ ޕަވައިޒަރ 

ކަނޑައަޅައި  ލ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ ސ ޕަވައިޒަރެވެ. އަދި މ ވައްޒަފާ މަސައްކަތް ހަވާމ ވައްޒަފ 

 ތިޔާރ  ސ ޕަވައިޒަރަށް އޮންނާނެއެވެ.ޚްސިސްޓަމަށް އެޅ މ ގެ އި

 ްފަހ ، އެޕްރޫވްކ ރާނީ މ ވައްޒަފ ގެ  ގެްނނަންޖެޭހ ބަދަލ ތައް ެގނެސް ފައިނަލްކ ރ މަށް ޓާގެޓ /ޓާސްކ ތަކަށ

 ސ ޕަވައިޒަރެވެ.
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4.1.2    

 ސ ޕަވައިޒަރ

 ްކ  އަދި މ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތ ގެ ފެްނވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ފ ރިަހމަކޮށް ނިންމ މަްށޓަކައި ޓާގެޓް/ާޓސ

ފަހ ، މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ ބަލާ މ އްދަތ  ނިމ މ ން )މަސައްކަތ ގެ އަހަރ   ސްދިނ މަށްންސީތަކަށް މާކްކޮމްޕީޓެ

ން ނ ވަތަ މަސައްކަތ ގެ އަހަރ  ނިމ މ ގެ ކ ރިން ަމސައްކަތ ގެ ނިމ މ ން( ނ ަވތަ ވަޒީފާއިން ވަިކވ ން/ވަކިކ ރ 

ފެންވަރ ބަލަންެޖހޭ ފަދަ ހާލަތެްއ މެދ ވެރިވ މ ން، މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ފ ރިހަމަކޮށް 

ހ ން ފަދަ )ވަޒީފާއިން ަވކިވ ން/ވަކިކ ރ ން ނ ވަތަ އަހަރ  ނިމޭއިރ  ޗ އްޓީގައި ހ ންނަންޖެ ނިންމަންވާނެއެވެ.

ކަމަކާ ގ ޅިގެން މަސައްކަތ ގެ ެފންވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް އަަހރ  ނިމ މ ގެ ކ ރިން ިނންމަންޖެޭހ ނަމަ، ެއ 

މ ވައްޒަފެއް ވަކިކ ރަންވާނީ ނ ވަތަ ޗ އްޓީދޭންވާނީ މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ނިންމ މަްށ 

 ފަހ ގައެވެ.( 

 ެފެންވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ިނންމ މަށްޓަކައި، ސ ޕވައިޒަރ ގެ ލޮގިންއިން ސ ޕަވައިޒަރ ން މަސައްކަތ ގ 

“Supervisees” ާށެވެ.ބެލ މަށް ޭބނ ންވާ މ ވައްޒަފަށް ިފއްތާލާފަހ ، މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ   މަށްލ  ައށް ފިއްތ 

 

 ލިސްޓް  ޓާސްކ /ޓާގެޓް 

 : ސ ޕަވައިޒަރ/މ ވައްޒަފ  ރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

ފިްއތާލ މ ން ިހނގަމ ންދާ އަހަރަްށ ްށ ގޭޝަން މެނޫއިން ޓާގެޓް/ޓާސްކަގޮތަށް، ނެވިތިރީގައިވާ

 ވާ، ކޮިމޝަނ ން ސެޓިންގތައް އަޅާފައިނަމަ، ނ ަވތަ ހިނގަމ ންދާ ައހަރަށް ވާޓާގެޓްތައް އަޅާފައި

 އެއް ފެްނނަން ހ ންާނނެއެވެ.ްށ އެންޓަރކ ރަން ބަޓަންސިސްޓަމަ ޓާސްކ /ޓާގެޓް، ނަމަ

ށް ތައް ސިސްޓަމަޓާސްކ /އެ އަހަރ ގެ ޓާގެޓް، ނަމަ ފާއިތ ވި މަަސއްކަތ  އަހަރ  ނެގ މ ން ންވާއަދި ބޭނ 

 ލިސްޓް ފެންނަން ހ ްނނާނެއެވެ. ޓާސްކ /ނަމަ، ޓާގެޓް ފައިވާއަޅާ
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 ކ ރ ން ށް އެންޓަރސިސްޓަމަ ޓާގެޓް/ޓާސްކ   

 މ ވައްޒަފ  އަދި ސ ޕަވައިޒަރ ރ:ޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 ަަފހ ، ނެވިގޭޝަން މެނޫއިން ލޮގިންވ މަށްށް މައިއެކައ ންޓ” Tasks“  ްފިއްތާލާއަށ. 

  

 

 ްފަހ   ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ މިންވަރ ، ފެންަވރ  އަދި ވަގ ތ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ“Submit” .ެކޮށްލާށެވ 

 ްމ ވައްޒަފަށް ކ ރ މ ން ޓާގެޓް/ޓާސްކ ތަކ ގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ފަހ  ސަބްމިޓް ޓާގެޓް/ޓާސްކ  އެޅ މަށ

 ފެންނާނެއެވެ.
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 ާން ނ ވަތަ ޓައިމްބައ ންޑް މ ންދާ މަސައްކަތ  އަހަރަށް، ރޫޓިނަމަ، މ ވައްޒަފަކަށް ހިނގަ ސ ޕަވައިޒަރ ބޭނ ންވ

ކ އެންސީއެއް ބޭނ ންވާ އިވެލ އޭޝަން ފްރި ،ނަމަ އް ޓާސްކެ/ން ޓާގެޓްފަހ ، ރޫޓި ނޑައެޅ މަށްއް ކަޓާސްކެޓާގެޓް/

އް ނަމަ، އެ ޓާގެޓް/ޓާްސކް ނިންމަްނ ޓާސްކެޓާގެްޓ/ފަހ ، ސިސްޓަމަށް އެޅޭނެއެވެ. އަދި ޓައިމްބައ ންޑް  ނެގ މަށް

މ ން، ޅ ށް އެޓާސްކް ސިސްޓަމަ/ނެއެވެ. ސ ޕަވައިޒަރެއް ޓާގެޓްއެޅޭށް ސިސްޓަމަފަހ   އް ނެގ މަށްތާރީޚެ ބޭނ ންވާ

 އެޕްރޫވްޑް ސްޓޭޓްގައެވެ.ޓާސްކް ހ ންނާނީ ޓާގެޓް/
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 ކ ރ ން ޓާގެޓް/ޓާސްކ  އެޑިޓް 

 : މ ވައްޒަފ  ރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 އައިކަްނތަކ ގެ ށް އެންޓަރކ ރ މ ން، އޭގެ ވައަތްފަރާތ ްނ ފެންނަން ހ ންނަޓާސްކް ސިސްޓަމަޓާގެޓް/

 ށްޓާސްކަކ ރ މ ން، އެ ޓާގެޓް/ބަޓަންއަށް ކްލިކް  ”Edit“ވާ އޮރެންޖް ކ ލައިގައިތެރެއިން 

 ނަމައެވެ. ސްޭޓޓްގައިވާ ”Draft“ޭވނީ، ހަމައެކަނި ގެނެބަދަލ  ާޓގެޓް/ޓާސްކަށްނެއެވެ. ބަދަލ ގެނެވޭ

 

 ބެލ ން  ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ ތަފްސީލ  

 : މ ވައްޒަފ  އަދި ސ ޕަވައިޒަރރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 އައިކަންތަކ ގެ ތެރެއިްނ މ ން، ވައަތްފަރާތ ން ެފންނަްނ ހ ންނައެޅ  ށް ޓާސްކް ސިސްޓަމަޓާގެޓް/  

ފެންނަްނ  ފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ ތަފްސީލ މ ން، އަޅާ ފިއްާތލ ށް ބަޓަނަ ”Target Details“ވާ ކ ލައިގައިނޫ

 އެވެ.ނެހ ންނާ
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 ަފެންަވރ ، ވަގ ތ ( ކްސްތަކަށް )މިންވަރ ންޑިކޭޓަރސްގެ މާގެޓް އިދީފައިވާ ޓާމާކްސް  ،ފިްއތާލ މ ންށް ލޮގް ޓެބ ،

 ެއވެ.ނެފެންނަން ހ ންނާ އައި ބަދަލ 

 

 ަކްސްަތކަށް ނަމަ، މާ ކޮށްފައިވާ އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކް އިވެލ އޭޓް މ ން،ފިއްާތލ ށް މާކްސް ހިސްޓްރީ ޓެބ

 އައި ބަދަލ  ފެންނަން ހ ންނާނެެއވެ.

  ްގެ އިންޑިކޭޓަރސްގެ ތަފްސީލް ފެންނަްނ މ ން، ޓާެގޓް/ޓާސްކ ިފއްތާލ ށް ރ ޓެބައިންޑިކޭޓަޓާގެޓ

 ހ ންނާނެއެވެ.

 ަޑިޓްލޮގް ފެްނނަން ހ ންާނނެއެވެ.ޓާސްކ ގެ އޮމ ން، ޓާގެޓް/ާތލ ފިއްށް އޮޑިޓްލޮގް ޓެބ 

 

 އަށް ފޮނ ވ ން ޓާގެޓް/ޓާސްކ  އެޕްރޫވަލް  

 މ ވައްޒަފ  : ރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

ަަ އައިކަންތަކ ގެ ތެރެއިން ަވައްތަފާރުތްނ ެފްނަންނ ުހްނނ، އެޅ މ ންށް ޓާސްކް ސިސްޓަމަޓާގެޓް/

މ ން، އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ ފިއްތާލ ށް ބަޓަނަ  ”Send For Approval“ ވާ ކ ލައިގައިމަޑ  ފެހި

 ބެލ މަށްަފހ ، އެޕްރޫވްކ ރ މަށްޓަކައި ސ ޕަވައިޒަރަށް ފޮނ ވޭނެއެވެ. ތަފްސީލ 
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 ކ ރ ން ޓާގެޓް/ޓާސްކ  އެޕްރޫވް  

  : ސ ޕަވައިޒަރރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 އައިކަންތަކ ެގ ތެރެއިްނ  ެފންނަްނ ހ ންނަމ ން، ވައަތްފަާރތ ން އެޅ ށް ސިސްޓަމަ ޓާސްކ ޓާގެޓް/

ްނތަކ ގެ އެޕްރޫވްކ ރ މަށްޓަކައި، ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ އަރިމަިތން ފެންނަ އައިކަ ޓާގެޓް/ޓާސްކ 

 ލާށެވެ.ފިްއތާށް ަބޓަނަ ”Approve“ވާ ތެރެއިން ފެހިކ ލައިގައި

 

  ،ައެއް ފްރިކ އެންސީބޭނ ންވާ  އިވެލ އޭޓްކ ރ މަށްޓާގެޓ /ޓާސްކަކީ ރޫޓިން ޓާގެޓ /ާޓސްކެއް ނަމ 

“Daily”, “Weekly”, “Monthly”  ްކ ރަން އަންނާނެއެވެ. ތިޔާރ ޚ  އިމި ގޮތަށ

އެއް ބޭނ ންވާ ފްރިކ އެންސީސ ޕަވައިޒަރ  ރަން މީގެތެރެއިން މ ވައްޒަފ ގެ ޓާގެޓް އިވެލ އޭޓްކ 

  ޔާރ ކ ރާށެވެ.ޚި

 “Weekly” ާއިވެލ އޭޓްކޮށް، މާކްސް  ކ ތާއަކ  އެއްފަހަރ  ޓާގެޓް/ޓާސް ނަމަ، ަހފް ނަގ 

 ދޭންވާނެއެވެ.
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 “Monthly” ާނަމަ، މަހަކ  އެއްފަހަރ  ޓާގެޓް/ޓާްސކް އިވެލ އޭޓްކޮށް، މާކްސް ނަގ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

  “Daily”  ާނަމަ، ދ ވާލަކ  އެއްފަހަރ  ޓާގެޓް/ޓާްސކް އިވެލ އޭޓްކޮށް، މާކްސް  ނަގ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

  ،ީއަދި އެޕްރޫވްކ ރާ ޓާގެޓް/ޓާސްކަކ“TimeBound” ްާޓސްކެއް ނަމަ، ޓާގެޓް/ޓާސްކ  /ޓާގެޓ

 ކ ރަންވާނެއެވެ. ފަހ  ސަބްމިޓް ކ ރ މަށްތިޔާރ  ޚްއި ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚ 

ނަމަ، ނ ދޭ ސްތަކަށް މާކްމ ވައްޒަފ ގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކް)ނަގާފައިވާ ފްރިކ އެންސީއާ އެއްގޮތަށް( މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  :ނޯޓ  

 ނ ދެވޭނެއެވެ.ސްޓާސްކ ތަކަށް މާކްކަނޑައަޅާފައިވާ  ޓާގެޓް/ޓާސްކ ގެ މ އްދަތ  ފަހަނައަޅައި ދިއ މ ން، ޓާގެޓް/

 

 ކ ރ ންޓާގެޓް/ޓާސްކ ތަކަށް ކޮމެންޓް 

 : މ ވައްޒަފ  އަދި ސ ޕަވައިޒަރރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

  އައިކަންތަކ ގެ ތެރެއިން އަޅިކ ލައިގައިވާހ ްނނަމ ން، ވައަތްފަރާތ ން ެފންނަން ޅ ށް އެޓާސްކް ސިސްޓަމަޓާގެޓް/

“Comment”  ަށް ރަށް ނ ވަތަ މ ވައްޒަފަސ ޕަވައިޒަ ،ަކށްޓާގެޓް/ޓާސްކަ އެމ ން ިފއްތާލ ށް ބަޓަނ

)ޓާގެޓް/ާޓސްކާ ބެހޭގޮތ ން ނ ވަތަ ޓާގެޓް/ޓާސްކ  އިވެލ އޭޝަނާބެހޭ ގޮތ ްނ އެއްވެސް  ވޭނެއެވެ.ކ ރެކޮމެންޓް

 މަ، ކޮމެންޓް ބައިގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.(ކަމެއް ފާހަގަވާ ނަ
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 ކ ރ ންއ ނިޓާގެޓް/ޓާސްކ   

 : މ ވައްޒަފ  އަދި ސ ޕަވައިޒަރރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 ރަތްކ ލައިގައިވާ އައިކަންތަކ ގެ ތެރެއިން ވައަތްފަރާތ ން ފެންަނން ހ ްނނަ އެޅ މ ން،ށް ސިސްޓަމަ ޓާސްކ ޓާގެޓް/

“Remove Target” ަނަމަ،  ސ ޕަވައިޒަރ  އެޕްރޫވް ނ ކ ރާ މ ން އަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ާޓސްކ ފިއްތާލ ށް ބަަޓނ

 ކ ރެވޭނެއެވެ.އ ނި

 ނަމަ، މާކ ސްދިނ މ ގެ ކ ރިން ޓާގެޓް/ޓާސްކ  ސ ޕަވައިޒަރ ބޭނ ންވާޓާގެޓް/ޓާސްކ  އ ނިކ ރ މަށް 

 ބަދަލ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އިވެލ އޭޝަން ފްރިކ އެންސީ ކ ރެވިފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކެއްގެއެޕްރޫވްކ ރެވޭނެއެވެ. އ ނި

ނަމަވެސް  އ ނިކޮްށ ައލ ން ސިސްޓަމަށް އެޅޭނެއެވެ.ދިނ މ ގެ ކ ރިން ޓާގެޓް/ޓާސްކ  ސްނަމަވެސް މާކް

 އިވެލ އޭޓްކ ރ މަށް ފަހ ، އެއްވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކެއް އ ނިނ ކ ރެވޭނެއެވެ.
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 ދިނ ން ސްމާކްޓާގެޓް/ޓާސްކަށް  

  : ސ ޕަވައިޒަރރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 ޓާސްކ  ޓާގެޓް/ ދިނ މަށްޓަކައި،ކ ރަމ ންދާ މިންވަރަކ ން މާކްސްޓާގެޓް/ޓާސްކ ތަކަށް މަސައްކަތް

ފެހި ކ ލައިން  އައިކަންަތކ ގެ ތެރެއިން ވައަތްފަރާތ ން ފެންނަން ހ ންނަ، އެޅ މ ންށް ސިސްޓަމަ

“Assign Marks” ަކޮމެންޓް ސްދިނ މަށް ފަހ ، ރ ، ފެންވަރ  އަދި ވަގ ތަށް މާކްއިން މިންވ

 ސަބްމިޓްކޮށްލާށެވެ. ިލޔ މަށްފަހ ނަމަ ކޮމެންޓް  ކ ރަން ބޭނ ން

 
 ންސީސް ޓެ ކޮމްޕި   4.2

 ތަފްސީލ  4.2.1

މިންގަޑ ތަކާއި ގެ ސ ލޫކީ މަސައްކަތ  އަހަރެއްގެ މ ވައްޒަފ ފެންނާނީ އެ  ފިއްތާލ މ ން ކޮމްޕިޓެންސީއަށް

 ދޭންވާނެއެވެ.ޓެންސީތަކަށް މާކްސްތަކެވެ. ސ ޕަވައިޒަރ ން މަހަކ  އެއްފަހަރ  ކޮމްޕިޓަންސީކޮމްޕި

   

 ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮސެސް  4.2.2

 ލިސްޓް ޓަންސީކޮމްޕި 

 ރ: ސ ޕަވައިޒަރ/މ ވައްޒަފ  ޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ
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ތ  ކަށް މަސައްކަމްޕިޓަންސީަތކަކީ، އެ ރޭންމ ން ފެންނަ ކޮފިއްތާލ ށް ކޮމްޕިޓަންސީސް ލިސްޓަ

 ތަކެވެ.ޓަންސީއަހަރަކަށް އަޅާފައިވާ ކޮމްޕި

 ދިނ ންކްސްމާކޮމެޕީޓެންސީތަކަށް  

 ރ: ސ ޕަވައިޒަރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ .1

 ފަހަރ އެވެ. 01ތަކަށް މަހަކ  ޓަންސީދެވޭނީ ހ ރިހާ ކޮމްޕިކޮމްޕިޓަންސީސްތަކަށް މާކްސް
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 ލްޓް ޕީއޭ ރިޒަ  4.3

 ތަފްސީލ   4.3.1

ލިންކްވެފައިވާ ޕީއޭ ރިސަލްޓް ފެންާނނީ މ ވައްޒަފ ގެ ަވޒީފާއާ މ ން ފިްއތާލ  ށް ޕީއޭ ރިސަލްޓް ޓެބަ

 ކެވެ. ލިސްޓެ

 ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮސެސް  4.3.2        

 ޕީއޭ ރިސަލްޓް ލިސްޓް  

 ރސް: ސ ޕަވައިޒަރ/މ ވައްޒަފ  ޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

ލިސްޓެއް  ކ ގެތަލްޓްވެފައިާވ ޕީއޭ ރިޒަޒަފާ ލިންކްމ ވައް ގޮތަށް، ގައިވާތިރީގައިވާ ސްކްރީންޝޮޓް

މ ން ލޮގްތަކ ގެ ފިއްތާލ ށް ބަޓަނަ ”AuditLog“ފެންނަން ހ ންާނނެއެވެ. އަދި ވައަތްފަރާތ ގައިވާ 

 ފެންނަން ހ ންނާނެއެވެ. ތަފްސީލ 

 

 ޕްރޮސެސް ކ ރ ން 

 ރސް: ސ ޕަވައިޒަރ ޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ
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  “Details” ައެއްގޮތަށް، އެ ޕީއޭ ރިޒަލްޓެއްގެ މަސައްކަތ  އަހަރާއި، އެ  ޓާރީންޝޮއިގައި ފެްނނާނީ މަތީގައިވާ ސްކްބ

އަހަރ   ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ.ސ ޕަވައިޒަރ ބެހޭ ބައިތައް   އިވެލ ޭއޝަން ކ ރައިޓީރީއާ ފޯމެވެ. ހާީޒރީއާވެފައިވާލިންކް މ ވައްޒަފާ

ކޮންމެ ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން ހިނގަމ ންދާ  2022ބަދަލ ގައި،  ދިނ މ ގެންޑިޭކޓަރތަކަށް މާކްސްވެލ އޭޝަން އިން އިނިމ މ 

  ވެ.ވޭނެއެދެސްތަކަށް މ ޅި އަހަރ ތެރޭގައި މާކްއިވެލ އޭޝަން އިންޑިކޭޓަރ މަސައްކަތ  އަހަރެއްގެ

 

“Training” ްތަކެވެ. އިނިންގގ ޅިގެން ސ ޕަވައިޒަރ މ ވައްޒަފަށް އަޅާފައިވާ ޓްރެ ާނނީ އެ މ ވައްޒަފެއްގެ ޕީއޭ ރިޒަލްޓާބައިގައި ފެނ

ފިއްތާލ މ ން ތިރީގަިއވާ ސްކްރީން ޝޮޓާ އެއްގޮތަްށ ށް ބަަޓނަ ”Add Training“އެއް ހިމަަނން ޭބނ ންވާ ނަމަ އައ  ޓްރެއިނިންގ

 ޓްރެއިނިންގ އިތ ރަށް ހިެމނޭނެއެވެ. އައ 
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“Remarks” ާކ ރޭވޭނެއެވެ. ވްމ ން ސޭފިއްތާލ  ފަހ ، ސަބްމިޓަށް މެންޓެއް ލިޔ މަށްގ ޅިގެން ކޮ ބައިގައި އެ މ ވައްޒަފެއްގެ ޕީއޭއ

ވާނެއެވެ. އަދި މ ވައްޒަފަށް ޕީއޭ ރިވިއ ކ ރަން ނޮޓިފިކޭޝަން އަށް ަބދަލ  ”Employee Review“ލްޓް ސްޓޭޓް އަދި ޕީއޭ ރިޒަ

 އެވެ.ލިބޭނެ

 ކ ރ ންރިވިއ   މ ވައްޒަފ ން ޕީއޭ ރިޒަލްޓް 

  : މ ވައްޒަފ ރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

“Empolyee Review”  ަގ ޅިގެން ކޮމެންޓް  ލްޓ ގައި، މ ވައްޒަފ  ޕީއޭއާ ސްޓޭޓްގައިވާ ޕީއޭ ރިޒ

ނަަމ  ނ ވަތަ ހިްތހަމަނ ޖެހޭ ނަމަ މެދ  ހިތްހަމަޖެހޭއާހ ، ސ ޕަވައިޒަރ ދީފައިވާ މާކްސްފަކ ރ މަށް

ކ ރެވޭނެއެވެ.  ”Reject“ނ ވަތަ  ”Accept“ގޮތަށް ރީންޝޮޓްއިން ފެންނަތިރީގައިވާ ސްކް

 ”Supervisor Review“ ލްޓް ސްޓޭޓްޕީއޭ ރިޒަ، ކ ރ މ ންބަބ  ލިޔ މަށްފަހ ، ސޭވްކ ރާ ސަރިޖެކްޓް

)މ ވައްޒަފ ގެ ޕީއޭ އަކީ، މ ޅި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި އިވެލ އޭޓްކ ރެވި، މ ވައްޒަފ  ވެސް  ނެއެވެ.ވާއަށް ބަދަލ 

ނަކަށް ވ މާއެކ ، ފަހ  ވަގ ތ  ޓާގެޓް/ޓާސްކ  އަދި ކޮމްޕީޓެންސީތަކ ގެ ރިޒަލްޓް އެނގިތިބެގެން ކ ރެވޭ އިވެލ އޭޝަ

"ރިޖެކްޓް" ކ ރ މ ގެ ބަދަލ ގައި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކ ރެވޭ އިވެލ އޭޝަންތަކާ މެދ  ސ ޕަރވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް 

ކ ރިޔަށް ގެންދިއ ން އެދެވިގެންވެއެވެ. އަދި މ ޅި ޕްރޮސެސްއަކީ މ ވައްޒަފ ގެ ބައިވެރިވ މާއެކ  ކ ރިޔަށްގެންދެވޭ 



25 
 

ފާހަގަވެގެންދާނީ މ ވައްޒަފ  ޕީއޭގެ އިވެލ އޭޝަނާމެދ  ކްޓް ކ ރ މ ން ރިޖެވ މާއެކ ، ފަހ  ވަގ ތ   ޕްރޮސެސްއަކަށް

 ދީފައިވާ ސަމާލ ކަމ ގެ މިންވަރ ކަން ވެސް ފާހަގަކ ރަމެވެ.(
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 ކ ރ ންރިވިއ ސ ޕަވައިޒަރ ޕީއޭ ރިޒަލްޓް  

 : ސ ޕަވައިޒަރރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

 “Supervisor Review”ަރ އެއްވެސް ބަދަލެއް ލްޓ ގައި، ސ ޕަވައިޒަސްޓޭޓްގައިވާ ޕީއޭ ރިޒ

 Employee“ލްޓް ސްޓޭޓް ކ ރ މ ން، ޕީއޭ ރިޒަށްފަހ  ސޭވްެގނައ މަނަަމ، ބަދަލ  ގެންނަން ބޭނ ންވާ

Review” ަށް ބަދަލްވާެނއެވެ.ސްޓޭޓ 

 

 

 ވަނަ ފަހަރަށް ރިވިއ ކ ރ ން 2ރިޒަލްޓް ޕީއޭ  

 އެޗްއާރ  ސެކްޝަން /މ ވައްޒަފ  :ރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ .1

 02  ްރިޖެކްޓް ވެސް ސަބަބ  ބަޔާންކ ރ މާއެކ  މ ވައްޒަަފށް ޕީއޭ ރިޒަލްޓް ވަނަ ފަހަރަށ

 ކ ރެވިދާނެއެވެ.

  އިދާރާގެ އެޗް.އާރ  ދާނީ ލްޓް ޕްރޮސެސް ކ ރަންޒަކ ރ މ ްނ ޕީއޭ ރިމި ގޮތަށް ރިޖެކްްޓ

މި ފަދަ  " ސްޓޭޓަސްގައެވެ.އާރ  ރިވިއ ލްޓް އިންނާނީ "އެޗްޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ. އަދި ރިޒަ

 ކޭސްތަކ ގައި ޕީއޭ ރިޒަލްޓް ފައިނަލްކ ރާނީ އެ އިދާރާގެ ހިއ މަން ރިސޯސްއާބެހޭ ބައިންނެވެ.
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 ރިޕޯޓ    4.4

 ތަފްސީލ   4.4.1

 ޓަންސީ ރިޕޯރޓް ފެންނާނެއެވެ.ފިއްތާލ މ ން ޓާގެޓް އަިދ ކޮމްޕިށް ޓަރިޕޯ

 ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮސެސް  4.4.2

 : މ ވައްޒަފ  ރޒަޔޫ ބޭނ ންކ ރެވޭ

ރިކ އެންސީ ޓެއް ނަމަ، އަހަރ  އަދި ފް ރިޕޯގެޓްފަހ ، ޓާ އް ނެވިގޭޝަން މެނޫއިން ނެގ މަށްބޭނ ންވާ ރިޕޯޓެ 

ޓެއް ޓެންސީ ިރޕޯވެ. އަދި ކޮމްޕިވާނެއެމ ްނ ރިޕޯޓް ޖެނެރޭޓް ފިއްތާލ ށް ޖެނެރޭްޓ ބަަޓނަ  ފަހ ، ނެގ މަށް

 ވާނެއެވެ.މ ން ރިޕޯްޓ ޖެނެރޭޓްފިްއތާލ ށް ބަޓަނަފަހ  ޖެެނރޭޓް  ރ  ނެގ މަށްނަމަ، އަހަ
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 ވިޝަން ރސ ޕަ   4.5

 ތަފްސީލ   4.5.1

 އިން ސ ޕަވައިޒަރ އެސައިންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.ސ ޕަވިޝަންއިން ފެންނާނީ އެޑްމިން ޕޯޓަލް

 ސިސްޓަމްގެ ޕްރޮސެސް  4.5.2

 ސ ޕަވައިޒަރ: ރޒަބޭނ ންކ ރެވޭ ޔޫ

ޓަކައި ޓާގެޓް/ާޓސްކ  ފެންވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ފ ރިހަމަކޮށް ނިންމ މަށްމ ވައްޒަފ ންގެ މަސައްކަތ ގެ  

ސްދިނ މަށްފަހ ، މަސައްކަތ ގެ ފެންަވރ ބަލާ މ އްދަތ  ނިމ މ ން )މަސަްއކަތ ގެ ންސީތަކަށް މާކްއަދި ކޮމްޕިޓެ

ނިމ މ ގެ ކ ރިން  އަހަރ  ނިމ މ ން( ނ ވަތަ ވަޒީާފއިން ވަކިވ ން/ވަކިކ ރ ން ނ ވަަތ މަސައްކަތ ގެ އަހަރ 

މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ ބަލަންެޖހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދ ވެރިވ މ ން، ަމސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް 

 ފ ރިހަމަކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ.

ބެލ މ ގެ މަސައްކަތް ނިންމ މަށްޓަކައި، ސ ޕވައިޒަރ ގެ ންވަރ ސ ޕަވައިޒަރ ން މަސައްކަތ ގެ ފެ

ބެލ ަމށް ބޭނ ންާވ ަފހ ، މަސައްކަތ ގެ ފެންވަރ  ށްފިއްތާލ މައަށް  ”Supervisees“ލޮގިންއިން 

 ށެވެ.ފިއްތާލާމ ވައްޒަފަށް 
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ވާރޝަން  05.  
 އަށެވެ.ވަނަ ވާރޝަން 03ންސް މޮޑިއ ލްގެ މަކ ރެވިފައިވަނީ ޕަރފޯމެނ އަލް ތައްޔާރ ރ ޒަމި ޔޫ 

 

 


