


 

 | I ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 2018ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ©     ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 2009ފުރަތަމަ ޗާޕު       ފަންގިފިލާ ވަނަ  12ވެލާނާގެ 
    2012 ދެވަނަ ޗާޕު     20096، އަޙުމަދު މަގުއަމީރު 

 2018 ތިންވަނަ ޗާޕު       މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
www.csc.gov.mv         

 

 5ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭގޮތުްނ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މި އަތްމަތީ ފޮަތށް ަބދަލު ގެްނނަންޖެހުނީ ޭވތުވެ ދިޔަ  ގެމަސައްކަތު
ނޑު  ގޮތުން މި އެތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ޚިޔާލު ގިނަިލބުނު ތަޖްރިބާއަށް ބަލައި އަހަރުގެ  ފޮތަށް ގެނެވުނު މައިގަ

 ބަދަލުތަކަކީ:

  ެފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުތަކަށް ގެނެވުުނ ބަދަލުތައް   ގެމަސައްކަތުމުވައްޒަފުންގ 
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 އިސްބަސް 

ނޫނުން ބާރު ލިބިގެްނ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާދިވެ
އެހެނިެހން އަދިވެްސ ގުޅުންހުރި ބެހޭ ާޤނޫނާއި  ވަޒީފާއާ ވިްލ ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއިފައިވާ ދިވެހި ސިއެކުލަވާލަ

ގޮތުން ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ތަކެކެވެ. މިންޖެހޭ މުވައްޒަފުންމަސައްކަތްކުރަ ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު ގެ ތެރޭގައިޤާނޫނުތަކުގެ ޙުދޫދު
އެކު، ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެއް ނެތި ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

 ދޭްނޖެހެއެވެ. އަދި އެންމެހާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެއެީހތެރިވެ ޔާސަތުތަކާއި، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށްސި
ލީ އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަ ޙަވާލުވެ ގުމާހިނދަކު ވެރިކަން ހިން ތިބެ، އެ

 ދޭންޖެހެއެވެ.ސިފަ ގެނައުމުގައި އެހީތެރިވެ

ވަނަ ސްޓެރެޓެޖިކު ޕްލޭނުގައި  2 ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްއްޒަފުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަ
ނޑު  ބަޔާންވެގެންވާ  އަސާސް )ކޯވެލިއުސް( ހިފަހައްޓަންޖެހެއެވެ.  5މައިގަ

ބެޭހ ޤާނޫނުތަަކށާއި  ލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާއުދަ މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު)އިންޓެގްރިޓީ(:  ރިކަންތްތެ ނަޒާހަ -ހ  
ފަހައްޓައިގެން ޚިދުމަްތ ލާޤީ އުޞޫލްތަކުގައި ހިޖްތަމަޢު ަޤބޫލުކުރާ ރިވެތި އަޚުމު ށް ފުރިހަމައަްށ އަމަލުކޮށްޤަވާޢިދުތަކަ

 . ންދިނު

 އި ލާޤާގައި އުޅޭއިރު މަސައްކަތުގެ އަޚުމެ މަސައްކަތު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ލާޤު )ޑިސިޕްލިން(:ކަތު އަޚު މަސައް  -ށ  
ނޑުތައް  އާއި  ން. ހެއްޓުހިފެ ފުރިހަމައަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 ލިއްޔަތާ ވާޖިބުތައްއޫމަސްމެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު (:ސް ޓެން ކަން )ކޮމްޕި ޤާބިލު މަސައްކަތު  -ނ 
  އެންމެ ފުރިހަމަައްށ ބޭނުންކުރުން. ކަންޤާބިލުމަސައްކަތު އަދާކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ހުނަރާއި، ކުޅަދާނަކަމާއި 

ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތަށް ކަމޭހިތައި، މެ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ޑެޑިކޭޝަން(: ކަމޭހިތުން  މަސައްކަތައް  -ރ 
 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުން ރުހޭ، ހިތްހަމަޖެހޭ އަދި ބަލައިަގންނަ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން. 

ރަނގަޅު ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  މީހަކާ މެ އެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ކަމޭހިތުން )ޓައިމްލިނެސް(:ވަގުތަށް  -ބ 
ނޑައަ ގައިފެންވަރު  ފައިވާ ވަގުތަށް ނިންމުން.ޅާކަ

ނޑުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރަނީ މަ ތެރެއިންތޯ ތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މިންގަ
ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލމުގެ ނިޒާމެއްވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުމާބެހޭ އަތްަމތީ ފޮތުގައި ބަާޔންކުރެވިފައިވަނީ އެ ނިޒާމެވެ.

ވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއުންމީދުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 
ރަނގަޅަށް  ،ދުމަތާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެޚިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ސި  ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން

ށް މަސައްކަްތ އަގުވަޒަންކުރެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަ ،ފާހަގަކުރެވި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން 
ލުމަށް ބޭުނންވާ ތާށެވެ. އަދި މި ސަބަބުަތއް ނައްކަމުގެ ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުވައިގެން ހޯާދނެކަމަ ނުކުރެވޭނަމަ، އެ

ކަމަށެވެ.  ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވެގެންދާނެ އަހަރުން އަހަރަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ހިންގުންތެރިކަން ،ކަންކަންކުރެވި
ވަޒީފާގެ ޝައުގުވެރިކަން  ،ހިތްވަރުލިބި ތްކުރުމުގެމަސައްކަ ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހުއާލާވެ ހަމަމިއާއެކު

 ދާނީޔަޤީންކަން ލިބިގެން މީގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެ ކުރިއަރައިދިއުމުގެ  އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށެވެ.
އަނެއްކޮޅުން ވިސްނާލާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު  އި އުއްމީދުކުރަމެވެ.ވެސް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަމުގަ

ކަމަށް ބޭނުންާވ  ކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާަނމަ، އެއް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ޤާބިލު ވަޒަންކުރާއިރު އެ މަސައްކަތްތަ
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

ދެނެގަނެިވ، އެކަންަކމާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް  ތައް ނުަވތަ މުވައްޒަފުންނަށް ަފހިކޮށްދޭންީވ ކަންކަންތަމްރީނު
މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. މިކަންކަުމގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރާ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެގެން 

 އެވެ.  ދާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ޤާބިލްކަމާއި، އޮފީހުގެ އުފެއްުދންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާނެ

މުވައްޒަފާއި  ،މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި މުހިންމު މަސައްކަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި
 ގުޅިގެން  ސުޕަވައިޒަރުގެ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ( ކޮމިޓީ

ތަކުގެ ހުރިހާ ގިންތިއަކާއި ަފންތިއެއްގެ ވެރިން އަދި އިދާރާވަރަށް މުހިންމެވެ. އަދި  މަސައްކަތްކުރުންމާއެކު އެއްބާރުލު
މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު މިކަން ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އޮފީހެއްގެ ކާމިޔާބީ 

 ކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު އަޚުލާޤުގެ މައްޗަށެވެ.ބިނާވެފައި އޮންަނނީ އެ އޮފީހެއްގެ މަސައް

މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެދެނީ 
 ވެ. އަދި ފޯރުކޮށްދެވޭ މަށެވު މުވައްޒަފުންނަށް އަދި ހިންގުން ހަލުވިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ޤާބިލު ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކު

ސަރުކާރުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ކުރައްވާ އުފެއްދުންތެރި އަދި އީޖާީދ  ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންާނއި
 އީޖާބީ އިތުބާރު ބޮޑުވެ ކާމިޔާބު ޚިދުމަތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ވެގެން ދިއުމެވެ.
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ތަޢާރަފު  

ގެ ސިފަތަކުގެ ރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި، ެއ ސަރވިސްކުރެވުނު ދިވެހި ސިިވލް ސަ ގައި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު 2008މޭ  01
ތައް ހިންގައި ތަންފީޒު ތްަތކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުމަޚިދު ދޭން ބޭނުންވާތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން 

ލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރި، އިންސާފުވެރި ތެދުވެރި ޢިްލމާއި މަޢު، ާޤބިލު( އެ ޚިދްމަތަކީ)ކުރުމުގައި އެ ސަރވިސް އަކީ 
 . މަތަކަށް ވުން ހިމެނެއެވެވަޒީފާއަދާކުރަމުން ގެންދާ ޚިދު އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކު

ބުދާރީވާ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާމަތް ދިނުމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ޚިދު  ޚިދުމަތަކީ، އެ އަދި އެ
އެ ބަޔަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތަށް ، މަތް އެ ގޮތުގެ މަތީން ދޭ ބަޔަކީއަދި ހަމަ އެހެންމެ، އެ ޚިދު. ވެމަތަކަށް ވާން ޖެހެއެޚިދު

ގެ ތެރޭގައި ނިޒާމެއް"( ބޭސްޑް-ކެރިއަރ)"ހެޔޮ ބަދަލު ދެވޭ، އެ ބަަޔކަށް ކުރިއެރުމުގެ މަގުކޮށިފައި އޮންނަ 
 . ވެސް ހިމެނެއެވެ ފާއަދާކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް ވުންމަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ވަޒީޚިދު

ސިފަތައް ހުރި ސިވިލް ސަރވިސް އަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހެދޭނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް  އެހެންކަމުން، އެ
މަތަށް ން ގެންދާ ޚިދުމިންވަރަކާއި، ދެމު ޤާބިލުވަރަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތައް ހުންނަ ނުހުންނަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަބަދުމެ ރާވައި އިޞްލާޙުކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް  އެ ،އަންނަ ނާްނނަ މިންވަރު އެނގިއަންނަޖެހޭ ފެންވަރު 
 ކަން ފޫަބއްދައި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ  މުގައި އުިނކަމެއް ހުރި ނަމަ އެގެ ޤާބިލުކަފުންުމވައްޒަ. ތަންފީޒުވަމުން ގޮސްގެންނެވެ

ކަން  އެ ކަން ރަނގަޅުކޮށް، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅީގައި އައިބު ހުރި ނަމަ މުގައި އުނިކަމެއް ހުރި ނަމަ އެނިޒާ
މަތް ދޭ ގޮތްތައް ކޮށް، ޚިދުއިޞްލާޙުން ކަ ގެ ކިބައިގައި އުނިސިފަ ހުރި ނަމަ އެސީދާކޮށް، މުވައްޒަފުން

 . ގެންނެވެއިރުވަކުރިއަ

އަިދ . ދެވިގެްނނެވެ ބަދަލު ހެޔޮ މަސައްކަތަށް އެ ވަޒަންކުރެވި އަގު މަތުގެޚިދު ކުރާ އެ އްޒަފުންނަށްމުވަ މަތްކުރާޚިދު އަދި
 މި. އުލަކަްށ ވެސް ހެދިގެންނެވެހަމަޖެހޭ މާހަހިތް ،ފަސޭހަކޮށް، ވެސް ފަހިކޮށް ހައުލުބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މާ އެ

 ކަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއް އެ. މުން ގެންދިުއން މުހިންމެވެޙާލަތު ބަލަކަންކަން މިހެން ކުރުމަށްޓަކައި އަބަދުމެ 
 . ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކެވެ މަތްވަސީލަތަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދު

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  ކުރެވުނު ތަޢާރަފު ގައި 2009 ރީވަރުެފބު 1 ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ސިވިލް ގޮތުން އެ
ނިޒާމެކެވެ.  އަލިއަޅުވާނެ ފަންތީގައި  އިދާރާތަކުގެ ފަްނތީގަޔާއި ފަރުދީ ދެނެގަތުމުގައި ހާލަތު ގެސަރވިސް ސިވިލް ނިޒާމަކީ

 މަތަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެންނާެނ ނިޒާމަކަށް ވާނެއެވެ.އަދި ޚިދު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދޭނެއިޞްލާޙުއަދި ހުރި އުނި ކަންކަން 

 ވެސް އޭގެ  ކަން ގޮތުން މި އެ. ނޫނެވެ ކަމެއް  ކުރެވޭނެ ބު ކާމިޔާ ނޫނީ ކުރެވިގެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކަމަކީ  އެއްވެސް
. ުބ ވެގެން ދިއުމަށްޓަކައި މުވައްޒަާފއި ސުޕަރވައިޒަރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަރަށް މުހިންމެވެއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކާމިޔާ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، . ްނމެވެވުމާއި އެއްބާރުލުން މުހިގެ ވެސް ފުރިހަމަ ބައިވެރިވެރިން ކުގެ ހުރިހާ ފަންތިެއއްގެތައިދާރާއަދި 
 މި ، ވީމާ. ވަރަށް ބޮޑެވެތަކުގެ ދައުރު މި ކަމުގައި މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީތަކުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އިދާރާ

  ފަރާތްތަކެއްގެ އިޚްލާޞްތެރި ޝާމިލުވެވަޑައިގަތުްނ ވަރަށް މުހިންމެވެ. ކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރުމަށްަޓކައި މި ހުރިހާ

 އަދި . ކޮމިޝަނުން އެދެނީ ހުރިހާ މުަވއްޒަފުންނަށް ވެސް ޤާބިލިއްޔަތާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ގޮތުން އިތުރު ކުރިއެރުމެވެ
 .މަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިއުމެވެދުިހތް ފަސޭހަވެ، އިތުބާުރވެ، ޚި މަތުގެ ފެންވަރު މަތިވެ ރައްޔިތުންނަށްޚިދު

 

 

 



 

 | V ޙާ ޞަފު |  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ފިހުރިސްތު 
 

 1 ...................................  ނިޒާމު ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި 1

 2 ...................................   ކެަޓގަރީ ބޭނުންކުރާނެ ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ 2

 4 ...................... މަސައްކަތްތައް  އިމަސްއޫލިއްޔަތާ އެކިފަރާތްތަކުގެ އޮފީސްތަކުގެ ގޮތުން ބެލުމާބެހޭ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 3

 8 ...............................   .ގޮތް ދެވޭ ސްމާކު ފޯމަށް ބަލާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 4

 9 ...............................  ބައިތައް ފޯމުގެ ބަލާ  ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް 5

 25 .............................  އުޞޫލު ގެންގުޅޭނެ ހައްލުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 6

 26 .............................   ރިޕޯޓު ޮގތުގެ ބެލުނު ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 7

 27 .............................   ާތވަލު ގޮތުގެ ހިނގާނެ ކަންތައްތައް ބެހޭ ބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 8

 29 .............................  (ޕީ.އޯ.އެސް) އުޞޫލު ޮގތުގެ ހިނގާނެ ކަންތައްތައް ެބހޭ ބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 1 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މުގެ ނިޒާމު ފެންވަރު ބެލު މަސައްކަތުގެ ވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މު ދިވެހި  1

 

 
ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު  މުވައްޒަފާ، ނިޒާމަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި

އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަންނާެނ 
ނޑު ބޭނުމަކީ، ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެކެވެ. ލުމުގެ މައިގަ

ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް  މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި މި ،ރަނގަޅު
 ވެ ހަރުދަނާވެގެންދިއުމެވެ.  ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސް

ވާގޮަތށް މުވައްޒަފުންެގ ޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުނިޒާމުގެ ބޭނުންޮކށްގެން އޮީފހުގެ މަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި
 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ

މަގުފަހި ކޮށްދޭނެއެވެ. މި ނިޒާމުގެ ބޭނުން  މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް
ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް، މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުެގ  ހިފައިގެން މަސައްކަތުގެ 

 އް ހެން ޢިނާޔަތްތަވެސް މަސައްކަތާއި އެހެނި ނޫން  ައިދ މި ، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، ކުރިއެރުމާއި
 ނެއެވެ.ދާގުޅުވައިލެވި

ނިޒާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި
 ކުރެވިފައިާވ ނިޒާމެކެވެ.ކޮށްގެން ތައްޔާރުޓާގެޓުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް 

 

 
އަހަރަކަށް  އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެ ގެއެކުލެވިގެންވަނީ ކޮންމެ މަސައްކަތު ނިޒާމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި

ނޑައަޅާ އަހަރު ނިމުމުން ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  ގެމަސައްކަތު ،މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށް ކަ
 ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. 

ތަކެއް ޓާގެޓުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު އެކުލެވިގެންވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭުނންވާ 
ނޑައެޅުމަށްފަހު ތަކުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަިދ މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓު އެ ،ކަ

ގުޅުން ބެލޭނެއެވެ. މި ދެްނެނވުނު ކަންތައްތައް  ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއި މުވައްަޒފުން އެކަކު އަނެކަކާ ބާއްވާ
 10އާއި  1ކުެރވޭނީ ށް މާކްސްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންތަކަަޕރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ ފައިވާބެލުމަށްޓަކައި އެކުލެވި

ނޑެކެވެ.   އާއި ދޭތެރޭގެ ރޭޓް ކުރެވޭ މިންގަ

ނޑައެޅުމުގައި  ނޑުތަކެްއ ކަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ިމންގަ
މުވައްޒަފުންގެ  ،ކެއް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުމަށާއިޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަ ،އިސްކަންދީފައިވާނީ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި 
 ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމެވެ.

 

 

 

 



 

 | 2 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ރީ މަހުްނ ވަރުރެއްގެ ފެބުއި ބަލާނީ ކޮންމެ އަހައަހަރު ކަމުގަ ގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތު 
ގުޅޭ  ތުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްއާމުއްދަ ރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިވަނަގެން ޖެހިެގން އަންަނ އަހަރުގެ ޖަފެށި

ގެ ރީވަނަޖަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު ބަލާީނ އެ މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއާ ގުޅުނު ތާރީޚުން ެފށިގެން 
އަހަރެއްގެ  ވުރެ ކުރުނަމަ އެ މަސްދުވަހަށް 6މުއްދަތު  ލާބަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ،ނަމަވެސްނިޔަލަށެވެ. 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަެވސް އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރި ގޮތަށް ބަލައި 
 ފޯމު ފުރަންވާނެއެވެ.

 ގެ ތުކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސައްކަ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް 
ގެ އެ މުވައްޒަފެއްއަލުްނ ށިގެްނ، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުްނ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެ ފެންވަރު ބަލައި ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެވެ. އަދި

  ލަންވާެނއެވެ.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަ

ވަކިވާނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭނަމަ ކިތަންމެ ކުރު މުއްދަތަކު ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 
ފެންވަރު ބަލައި ނިންމަންވާެނއެވެ. ނަމަވެސް އެ  ގެމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު  އިދާރީ ބޭނުމަށް އެވެސް ނަމަ ކޮށްފައިވާ

އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބަލަންޖެހޭ މުވައްޒަުފންގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ 
ސް މަ 6 .ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްަގއި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ  މަސް ދުވަހަށް 6މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގަިއ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން
( އަށް އެޅުމަށް 2.0މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫާމތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުަގ   ،ފެންވަރު ބެލުަމށްަފހު ގެމަސައްކަތު

 ގައެވެ.ފަހު

ބަލާީނ  ،ފެންވަރު ގެން އިދާރާއަކަށް ވަޒީފާ ބަދަލުވެފައިާވ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެ
މަސް ދުވަހަށްވުރެ  6އިދާރާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ހުރި އިދާރާގައި  2މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

އެކަނި ބަލައިގެން މަސައްކަތުގެ  ށްމުއްދަތަ ރާގައި މަސައްކަތްކުރިއެ އިދާ ،ކޮށްފައިވާނަމަކަތްއިތުރަށް މަސައް
 ފެންވަރު ބެލިދާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް ނޫން އެހެން އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ީވއްލައިފިނަމަ، އެ  
ގޮތުން  ފެންވަރު ބަލަންާވެނއެވެ. މިވީއްލި މުއްދަތަްށ ަމސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރި އޮފީހަކުން އެ

ނޑައަޅައި، މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލައި ޓާގެޓު  މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް،  މުވައްޒަފު މަސައްކަތް  ،ކަ
 އޮތް އޮފީހަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. ކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް މުވައްޒަފުގެ ރަޖިސްޓްރީ



 

 | 3 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ކެޓަގަރީ ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ  2
 

 
ފޯމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. އެކި ފެންވަރުގެ  3ތަފާތު  ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި

މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  އެ ،މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ތަާފތުވާެނތީ
ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަާލ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިންުމކަމަށް ބަލައި މި 

 ފައި ވާނެއެވެ. ެއއީ:ގިންތިއަކަށް )ކެޓަގަރީ( ބަހާލާ 3މުވައްޒަފުންގެ 

 )ހ(
 ޖްމަންޓް ސަރވިސް ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭ

ބައިގައި ހިމެނޭީނ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. )މި
އިން  3އެމް.އެސް.  ،މަންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިން ފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭޑިޕާޓް

 މަތީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.(

 )ށ(
 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

އެކި އެކި ފަންނުތަކުގެ  ،ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމު ތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
 ،. )މިބައިގައި ހިެމޭނނީ ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭޮއީފުހެގ ިއާދީރ ުމަވްއަޒުފން ، ގިންތިތަކާއި
  އާ ދެމެދުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.( 2އާއި އެމް.އެސް  1ޖީ.އެސް 

 )ނ(
 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ންނަކާ ނުގުޅޭ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުްނނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަ
 ގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.(ސް. ރޭންކުއެސް.އެ ،)މިބައިގައި ހިމެނޭނީ

 

ވަރު ބަލާ ވަކި ފޯމެްއ ވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުެގ މަޤާުމތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުެގ ފެން 
ނުވަތަ ފަންނެއް ޭބނުންާވ ފަދަ މަޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް  މި ،ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީތައްޔާރު
މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީއެވެ.  މަކީއެ ހުނަރުތަްއ ބޭނުންކޮށްެގން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ވަޒަންކުރު ،ތަކަކަށްވާތީމަޤާމު

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުގައިމި  މި ފޯމުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ،ގޮތުން މި ހިމަނާފައިވާ މިންގަ
ކުރަން ވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 

ސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަިއ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ބޭުންނ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ. ސިވިލް ސަރވި 
ލިބިފައިވާ ޚާއްސަ ފަންނުތަކުގެ ފޯމުތަކުގައި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ސެކްޝަން ހުއްދަ ގެކުރުމުބޭނުން

)ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީން  7މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު(، ސެކްޝަން  ލޭބެ ފެންވަރު  ގެ)މަސައްކަތު 1
ނޑައެޅުން( އަދި ސެކްޝަން  އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ  ލުޚިޔާ)ސުޕަވައިޒާއި މުވައްޒަފުގެ  8ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާެނއެވެ.ޚިޔާލުހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން/ ޔުނިޓްގެ   (ގައި ކަ
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ތަކުގެ އެކިފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތައް އިދާރާ ގޮތުން  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ  3
 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން   ފަރާތަކާއި ހަވާލުވާ  އިދާރާތަކުގެ އެކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ. މި ނިޒާމް  މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަ

 މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ތަކުގައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިދާރާ
 

 

 ގެ ފެންވަރު ބެލުމުަގއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ބަލަންޖެހޭނެ ކަްނތައްތައް ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެ މަސައްކަތު 
 ވަނީއެވެ.

އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގެ  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދަނީ ޙަޤީގަުތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން )ހ(
 މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ަކނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުން ކުރިޔަށްދޭޯތ  )ށ(
 ބެލުން.

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ވަނީ ސުޕަވައިޒަރާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅަށް  )ނ(
 ކުރުން.ފައިތޯ ކަށަވަރުވި އެއްބަސްވެވިސާފުކޮށްދެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޙައްލުކުރުން. )ރ(  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ )ެއޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ( ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ،  )ބ(
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން، ދޭންޖެޭހ  ،ކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ތަމްރީނު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއިމަސައް

 ދިނުން.ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަޤވާޢިދުގެ މަތިން އެ

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ނިމުމުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  )ޅ(
 ކަށަވަރު ކުރުން.ފައިވޭތޯ ( އަށް އަޅ2.0ާ

 

 

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމީޓީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ން އިބެލުމުގައި ކަ
 ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގެ  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދަނީ ޙަޤީގަުތގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން )ހ(
 މަތިންތޯއާއި، އެކިމުވައްޒަފުން ަތފާތު ކުރުމެއްނެތިތޯ ބަލައި ކަށަަވރުކުރުން.

ނޑައެޅި، ޤަވާޢިދުން މަސައްކަތުގެ  )ށ( މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ޙަވާލުކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީން ކުރުމާއި ޓާގެޓް ކަ
 ށަވަރު ކުރުން.ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދޭތޯ ކަ

މަސައްކަތް  ،ތަމްރީނު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަުފންނާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަްށފަހު ލިބޭ ަނތީޖާތަކަށް ބަލައި )ނ(
މަޤާމުެގ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ، ކުރާނެގޮތާ ބެހޭގޮުތން މަގުދައްކަިއދީ އިރުޝާދު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަުފންނަށް އިރުޝާދުދީ

ސްވެރިޔާއަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޒިންމާދާރު އި ކަންތައްތައް ހިންގައި ޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ މަތިން އެގުޅޭގޮތުން ހަމަ
 ދިނުން.ލަފާދީ އެހީތެރިވެ

 ވެރިޔާއަށް ލަފާދިނުން.ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ )ރ(
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

 

 ،ކުރުމާބެހޭ ކަންތަްއތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމާއިހިންުގން ަހލުވި ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަްއކަތްތައް ރޭވުމާއި 
 ،ކަންކަން ކުރެވިފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެ

ންގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް ބޭނުްނވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ މުވައްޒަފު
 ގޮތުން: ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ބައިގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެ

 މަސައްކަތުގެ  އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންާވ ފޯމުތައް ފޮނުވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ގެމަސައްކަތު )ހ(
ނޑައެޅުމަށް ދެންނެވުން. ޓާގެޓް  ކަ

 މުވައްޒަފާބެހޭ ބެލޭ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ" ގައިވާ 1 ން ސެކްޝަންފޯމުތައް ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުުވމުގެ ކުރި )ށ(
 ފުރިހަމަކުރުން. ރެކޯޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަސްލު ފައިލުގައިވާ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފެއްގެ އެ މަޢުލޫމާތު"

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރެވިފައި ވޭތޯ ބެލުން. ގެމަސައްކަތު )ނ(  އަހަރު ޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ގެމަސައްކަތު )ރ( ތައް މަސައްކަތްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަހަރުގައި ކަ
 ތަކުގައި ދެންނެވުން.ކުރުމަށް ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން.ފޯމުތައް  )ބ(

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ހަމަޮކށް ބަލައިގަތުން. )ޅ(

 ،އިޭއގެތެރެއިން އެއްވެސް ފޯމެއް ުފރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެިހފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ ،ފޯމުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު )ކ(
އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން އެސެކްޝަނަކާއި ، ގޮތަކަށް ކަމަށް ފެންނަނަމަ އުޞޫލުތަކާ ތަފާތު
 ކަންތައްތަްއ ބަލައި ޙައްލުކުރުން. މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ

ދިނުމަށް ފޯމުގަިއ  މާކުސްދީފައިވަީނ ސެކްޝަންތަކަށް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ފޯމަށް މާކުސް )އ(
ނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރެއި މަތިން ނުވަަތ  ކުރުން. އަދި ބައެއްބައިތަކަށް މާންތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ބަލައި ޗެކްކަ

 ކަން އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. މި، ލިބިފައިވާނަމަ މާކުސްމާދަށުން 

މެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަަމ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލުނ ގޮތާ )ވ(
 ކުރުން.އެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްމައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ

ކޮމިޓީއަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ބޭުންނވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށާއި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ  )މ(
 ހުށަހެޅުން. އަދި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ފާހަަގކުރެވޭ ރަނގަޅު  އެ ،އިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލަ ފޯމުތަކުގައިވާ )ފ(
އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެޭހ  އެ ،އުޞޫލީ މައްސަލަތައް ާފހަގަކޮށް ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަިތތަކާއި ،ކަންތަކާއި

 ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުގެ ރިޕޯޓެްއ އެކުލަވާލައި އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުން.

 ލުން.މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް ފޯމު ،ބެލެހެއްުޓމާއި ތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު )ދ(
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ވަނީ ކޮންމެ  އެ ކުގައި "ސުޕަވައިޒަރ" ކަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތަ 
މުވައްޒަފެއްގެވެސް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ުހންނަ މުވައްޒަފެކެވެ. ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ވަރަށް މުހިްނމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެކެވެ. މި

ނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފަށް އެހީތެރިވެދީ، ފޯމުތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރ ފުރިހަމަ  )ހ( މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަ
 ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުްނ. ކުރަންޖެހޭ

ނޑައެޅުމުގައި، ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންަގްނ ހުންނަ މީހަކާ  )ށ(  މަޝްވަރާކުރުން. ޓާގެޓްތައް ކަ

ދީ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ޓާގެޓްތަކާ އެއްގޮތަށް ދޭޯތ ބެލުމާއި ބޭނުންވާ ލަފަޔާިއ އިރުޝާދު )ނ(
 މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިއުން.

ިމ  ބެލެހެއްޓުން. /ލޮގްރެކޯޑް ރިވިއުކޮށް މަހުންމަހަށް މަސައްކަތް މުވައްޒަފުގެތެރޭގައި  އަހަރު ގެމަސައްކަތު )ރ(
 ގައިވާ ފޯމު ބޭނުންކުރުން. 4މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް 

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން،  )ބ( މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަ
 ލުން.މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ

 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް  3.4.1
މަސައްކަތްތައް ހިނގާ  ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި އެ )ހ(

މަސްދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ  6ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން މުވައްޒަުފގެ ނުހިނގާގޮތް ބަލާ 
ސް ދިނުމުގެ ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސްދުވަސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނީ ޯފމަށް މާކު 6) މުވައްޒަފަކަށްވުން.
ނޑައަޅާފައިވާ  ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.( ކަ

އެ މަސައްކަތްތައް ހިނާގ  ،ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި )ށ(
މަސްދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް  6ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުގެ  ،އެ ސުޕަވައިޒަރަކާ ޖެހިގެން ދެން އެންމެ އިސްކޮށްހުރި ،ނުވާނަމަ
 ލުމާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން.ކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮގތް ބެމަސައް މަސައްކަތްތައް ހިންގައި އެ

ނުވަތަ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރަންވާނީ އެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުން  ،ސުޕަވައިޒަރަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރުން )ނ(
 ހާލަތްތަކުގައި( ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ. މަސް ނުވާ 6މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ފޯމަށް މާކުސް/ފީޑްބެކް )

ެއ ސުޕަވައިޒަރަކާ  ،ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ފޯމުތައް ުފރިހަމަކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ
 ޖެހިގެން ދެން އެންމެ އިސްޮކށްހުރި )މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި އެ

 އްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާ ޙަވާލުވެހުރި( މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން.މަސަ

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބަލާ ސުޕަވައިޒަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވާ  )ރ(
ހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ހާލަތްތަކުގައި، އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ދެން އެންމެ އިސްކޮށް

މާކްސް ދިނުމުގެ ަބއި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނީ، ސުޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ، ފޯމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް
 ފީޑްބެކް ލިބިގަތުމަށް ަފހުގައެވެ.
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

3.5  

އޮފީހުގެ  އިމެދު  ވިސްނަ މަސައްކަތުގެ އަހަރުފެށުމުގެ ުކރިން އެ އަހަރު ކުރަން ރާވަިއފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ 
ނޑައެޅޭ ޓާގެޓްތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މުވައްޒަފު  ވިޝަންއާއި މިޝަންގެ މައްޗަށް ކަ

 ގޮތުން: އަބަދުވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ

ނޑި  ،ށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފު، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮ )ހ( ނޑުދަ މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަ
ނޑައެޅުން.  ކަ

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެ )ށ(
 މަސައްކަތް ކުރުން.

ނޑައަ ،މަސައްކަތުގެ އަހަރު ދެބައިުވމުން )ނ( އެކު މަޝްވަރާކޮށް އެއްގޮތަށް ސުޕަވައިޒަރާ ފައިވާ އުޞޫލާޅާކަ
ބައި ސަޕޯޓް  އެ ބަދަލުތައް ގެނައުން. )މި ،ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޓާގެޓްތަކަށް ބަަދލެއް ގެންނަންެޖހޭނަމަ

 ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.(

 ޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން.މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ސު )ރ(

 ފޯމު ފުރުމުގައި ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިައށް ގެންދިއުން. )ބ(

 

 

 

 ،އަތްމަތީ ފޮތުގައާއި މި ،ފެންވަރު ބަލާ ފޯުމތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އެ ޯފމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ގެމަސައްކަތު 
ބަޔާންކޮށްފައިާވ ަފހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދެންނެވުްނތަކުަގއި  ކަމާގުޅޭގޮތުން އަދި މީގެ މި

ގޮުތން ކޮމިޝަނުެގ  ދިރާސާކުރަން ވާނެއެވެ. މި ،އުޞޫލުތަާކ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:

ނޑައެޅުމާއި އެ )ހ( ކަންތައްތައް އެ ުއޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަްށ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގަިއ ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަ
 ބެުލން.ހިނގާތޯ 

ކަމެއް  އެ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ )ށ(
 ބެލުން.

ފޯމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ   މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް "ރެްނޑަމްކޮށް" ނަގާ އެ )ނ(
 ލާ އަޅާކިއުން. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި އިންކްރިމެންޓް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުގެމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަޞް

 ށް ރިޢާޔަތްކުރުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަ

 

 

 

 



 

 | 8 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ގޮތް. ސް ދެވޭ ކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށް މާކު މަސައް  4

ގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް 
ނޑައަ ނޑުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލައިޅާވަޒަންކުރުމަށް ކަ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް  ސް އެ މާކު ،ފައިވާ މިންގަ
ނޑެވެ ކުރެވޭނެ ބޭނުން ބެލުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ވަނީ އެ ބަހާލެވޭނެއެވެ. ތިރީގައި ދިނުމުގައި ސް މާކު. މިންގަ

 ސް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ބައިކުޅަބައި މާކު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ވަނީއެވެ. ސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެ ގެން ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަށް މާކު މަތީގައިވާ މިންގަނޑު ބޭނުންކޮށް 

 ލަ ޖުމު  5ސެކްޝަން  4ސެކްޝަން  3ސެކްޝަން  2ސެކްޝަން  ކެޓަގަރީ 

މިޑްލް  އަދި  ސީނިއަރ
 ޖްމަންޓް ސަރވިސް މެނޭ 

75 10 10 5 100 

 100 5 5 10 80 ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

 100 5 5 5 85 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 



 

 | 9 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ބައިތައް  5

ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ަބހާލެވޭ ތިން ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން އެއް ކެޓަގަރީއަށް ވެސް މަސައްކަތުގެ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ 
ޖެހޭނީ ހަމައެކަިނ އެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ފުރިހަމަކުރަން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ވެ ފެތޭ މުވައްޒަފަކަށް ވާެނތީ

 1 ވައްޒަފުން ފުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯމުޖްމަންޓް ސަރވިސްގެ މުފޯމެވެ. ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭނިސްބަތްވާ ކެޓަގަރީގެ 
 3 މުވައްޒަފުން ފުރާނީ ޕީ. އޭ. ފޯމުއެވެ. ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ  2 ޓް އޮފިސަރުން ފުރާނީ ޕީ. އޭ ފޯމުސަޕޯ އެވެ.
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ސީލުތަފުސެކްޝަނެވެ. އެ ސެކްޝަންތަކުގެ  10ފޯމުގައި ހިމެނޭނީ ޖުމްލަ މި .އެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް  ސެކްޝަންތައް ފޯމްގައި ހިމެނޭ  #

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  1
 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން 

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 2  ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  މަޤާމުގެ މައިގަ

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު 3

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަަތއް 4

 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  ހާޒިރީ 5

 ސުޕަވައިޒަރު  ލަ މާކްސް ތަކަށް ލިބުނު ޖުމު ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ 6

ނޑައެޅުންބޭނުންވާ ތަުޢލީމާއި  7  ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  ތަމްރީނުތައް ކަ

 / މުވައްޒަފު ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު )ހ( 8
/ އެޗް.އާރް ސުޕަވައިޒަރު ގެ ޚިޔާލު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓު ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަންހެޑް ނުވަތަ )ށ( 8

 ޔުނިޓް



 

 | 10 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިްނ  ،މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާނީ 
 މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަކީ: .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފެށޭއިރުއެވެ

 މުވައްޒަފުގެ ނަން: މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ ނަން  )ހ(

 ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރުރެކޯޑްކާޑު )ރ.ކ.( ނަންބަރު: އޮފީހުގެ އެމްޕްލޯއީ  )ށ(

މަޤާމަށް  ( އިން މުވައްޒަފުގ2.0ެމުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ މަގާމުގެ ނަންބަރު:  )ނ(
ނޑައަޅާފައިވާ   އްސަ ނަންބަރުޚާކަ

ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ފޯމުގައި މުވައްޒަާފއި ސުޕަވައިޒަރު  ގެފެންވަރު ބެލި ދުވަސް: މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު )ރ(
ކީ ޚަމަ، ފަހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީހް )ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދެ ދުވަހެއް ކަމުގައިވާނަ

 (ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ގެކަތުމަސައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު: )ބ(  ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުގައި ކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިްނ ދިވެހި  އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު: )ޅ(
 ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު  ގެމަސައްކަތު

، ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: ފެންވަރު ބަލާ ސުޕަވައިޒަރުގައިގައި ހުންނަންވީ ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ )ކ(

 އަދި ޔުނިޓް. ،ކްލެސިފިކޭޝަން ،މަގާމު، ފެންވަރު ބަލަން ހަވާލުވާ ސުޕަވައިޒަރުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު )އިތުރު  ގެހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު: މަސައްކަތު )އ(
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.( 10ވަނަ މާއްދާއާއި  9.6ތަފްސީލް މި އުޞޫލުގެ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ  ގެހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދު: މަސައްކަތު ށްއޮފީހަ ގަޑި ނުޖެހި )ވ(
 10ވަނަ މާއްދާއާއި  9.6ތެރެއިން ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދު )އިތުރު ތަފްސީލް މި އުޞޫލުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާެނއެވެ.(

 ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު އްޒަފު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައިއަހަރު ތެރޭގައި މުވަ  ގެޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު: މަސައްކަތުހާ )މ(

މަތިްނ  /ނުަވތަ އެންމެ އެންމެފަހުން ިލބިފައިވާ ތަމްރީނުލިބިފައިވާ އެންމެ ަމތީ ތަޢުލީީމ ފާސް: ވަޒީފާއާ ގުޅޭ  )ފ(
 ކެޓްގައިވާ ޮގަތށް އަދި ތަމްރީނުނުަވތަ ތަޢުލީީމފާުހގެ ނަން ސެޓްފި )ތަމްރީނު ފާސް. ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ

 ރސިޓީ/ކޮލެޖް/އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނަން(މީ ފާސް ހާސިލްކޮްށފައިވާ ޔުނިވަނުވަތަ ތަޢުލީ

 



 

 | 11 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ނޑު މަސައް   ވަގުތުތައް ކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޤާމުގެ މައިގަ

  ިނޑު މަސައްކަތްތައް އަދ ނޑައަޅާނީ ޓާގެޓްމުވައްޒަފުގެ މައިގަ ގެ ފެންވަރު ަބލާ މުއްދަތު މަސައްކަތު ،ކަ
 ފެށޭއިރުއެވެ.

 ަމުއްދަތު ދެބައިވުުމންނެވެ.ގެ ފެންވަރު ބަލާ މަސައްކަތު ،ބަދަުލަތއް ގެންނަންވާނީ ޓާގެޓަށްށާއި މަސައްކަތ 
 ީނޑައަޅާނ ފެންވަރު ބަލާ މަސައްކަތުގެ  ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ކަ

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުގެ  ގެމުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. މަސައްކަތު ،މުއްދަތު ނިމުމުން
 ކީ މިއެވެ.ޚަބަޔާންކުރަންވާ ތާރީ )ރ( ގައި ގެ 1ސެކްޝަން 

 

ނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި   ނޑައެޅުންކަ ޓާގެޓް މުވައްޒަފުގެ މައިގަ

ނޑު މަސައްކަތްތައް ލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. މި މި ސެކްޝަނުގައި ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކު  ވެސް އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަމއިގަ
އަދި ކޮންމެ  އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިޔަންވާނެއެެވ. ،ގޮތުން މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ނަޑއަޅާ މިންވަރާއި،  އް )މަސައްކަތް އަަހރުގެޓާެގޓެ މަދުވެގެން އެއް ޓާގެޓް މަސައްކަތަކަށް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަ
ނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.  ،ފުރިހަމަކުރާނީސެކްޝަްނ  މި ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަްށ ހޭދަވާނެ ވަގުުތ( ކަ

ދިމާވާ  ބެލޭ މުވައްޒަފު ސުޕަވައިޒަރާ ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ނޑައަޅައި އެ  ކޮންމެ އަހަރެއް ނޑު މަސައްކަތްތައް ކަ ފެށުމާއެކު އެ އަހަރަކު އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މައިގަ
ނޑައަޅާ މަސައްކަތް ޙަމަސައްކަތްތަ ނަޑއަޅައި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ޓާގެޓްތައް ކަ ވާލުކުރާނީ އެ ކުގެ ޓާގެޓް ކަ

ގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ ދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓުސުޕަވައިޒަރަކު ސީ
ނޑައަ ސުޕަވައިޒަރެވެ. ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މުވައްޒަފުންނާ  ،ޅައި ހަވާލުކުރާނީވެސް ޓާގެްޓތަްއ ކަ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެަފއެވެ. އެއީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ 
ފެންނަން ހުންނަ  ،މިންވަރާއި ފެންވަރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ

 ގޮތުން ވަޒީފާ  ގުޅޭ ޓާގެޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށްވާތީއެވެ. މި ކާއި އެ މަސައްކަތްތަކާއްކަތްތަމަސަ
ނޑައަޅާ  ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ޓާގެޓް )އެ މަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަ

 ވަގުތު( ަކނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި، އަދި ަމސައްކަތަށް  ހޭދަވާނެ 

ނޑައަ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނޑު ޓާގެޓްޅާބަލާ ފޯމުގައި ލިޔުމަށް ކަ  ،ބަޔާން ކުރަންވާނީ ތައްފައިވާ މަޤާމުގެ މައިގަ
އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކެްޓރެޓަރީ އާއި އިސްވެރިންނާއި އަދި ހިއުމަންރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރުމަްށ 

 ،ވެސް ބަލައިގެންނެވެ. ވީމާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައްރާވާފައިވާ ކަންތައް
 ،މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ބަލައި

ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅިގެްނ  ހައްޓާނީ ހިއުމަންކަްނބަލަ  ވެސް ގެންނަންވާނެއެވެ. މި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް
 ސުޕަވައިޒަރެވެ.

ސެކްޝަނުގައި ޢާންމުކޮށް ހިނގާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އަންނަ ކަންތައް ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ 
 ،ވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މުވަްއޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ޙަ ނެގުން

ނޑައަ ކަމެއް ޙަވާލުކުރާނީ ލިޔުމުން  އެ ގޮތުން  ގެންނެވެ. އަދި މިށްއުޞޫލެއްގެ މަތިން ރެކޯޑްކޮ ފައިވާޅާނުވަތަ ކަ
ނޑައަޅާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމާ ގުޅާލަންވާެނއެވެ. ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް  ވެސް ޓާގެޓް ކަ
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

 ން ބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  

ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަހަރު ފެށުނުއިރު މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓާގެޓްތައް ހާޞިލްކުރެވޭޯތ  މި
އުނި އިތުރު  ބެލުމާއި، ނުކުރެވޭނަމަ އެއީ ކީއްވެތޯ ބެލުމާއި އެ މަސައްކަތަށް ބަލައި އެ މަސައްކަތަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް

މަށް މުވައްޒަފާއި ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނަންެޖހޭ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނެސް، ޓާގެޓްތަކާއި ނަތީޖާ ހާޞިލްކުރު
ބަޔަށް އުނި  ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ މުވައްޒަފުން ވެސް މި ސުޕަވައިޒަރާ 

މުވައްޒަފުންގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރާއިރު އަހަރު ދެބައިވުމުން ރަންވާނެއެވެ. އިތުރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ފުރިހަމަ ކު
އޭނާެގ  ،އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ގެްނނަން ެފންނަނަމަ ،މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ަބލައި

 ބަދަލުތައް ގެންަނންވާނެއެވެ. މަސައްކަތަކަށާއި ޓާގެޓްތަކަށް އެ

ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުށްޓަކައި މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ބައްދަލުކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  މި
ފުރިހަަމ ކުރާނީއެވެ. ިމ  ތައްަބއިގައި ހިމެނޭ ބައި ކުރަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު މިގޮސްފައިވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާ 

ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. އަދި އެއަށްފަުހ  ބިނާކޮށް، މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް
ނޑައަ ދެ  ފައިވާ ބައިގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.ޅާފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ކަ

ނޑު މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިސްޓު  2ސެކްޝަން  ،ކުރެވިފައިވާ މައިގަ
)ހ( ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ސުޕަވައިޒަރާއި  2ގެޓްތަަކށް އިުތރު ކުރަންވާނެއެވެ. ސެކްޝަްނ )ހ( ގައިވާ ޓާ

ސެކްޝަން  ޖަހަންވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ފެންވަރު ބަލާމަސައްކަތުގެ  ،މުވައްޒަފު
މުއާމަލާތު ކުރެވިފަިއ ވާކަމެވެ. އަދި މީހުންނާ  ޔަގީންކޮށްދެނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާން އެ

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

 މާކުސް ދިނުމުގައި ގެންގުޅެންވީ ގޮތް 

ނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި  ނަޑއަޅައި  ޓާެގޓުމި ސެކްޝަނުގައި ހިމަނާފައިާވ މުވައްޒަފުގެ މައިގަ ނިމުމުން ކަ
. މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާގޮތް ބަލަންވާނެއެވެމުވައްޒަފާ 

ގައިވާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުންމަހަށް ރިވިއުކުރާ ފޯމު"  4ކުރުމަށްޓަކައި މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް 
އްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުންމަހަށް ިރވިއުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ ބަދަލުގައި އިދާރާއިން މުވަ

  ވިދާނެއެވެ. ބޭނުން ކުރެ  ގެންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ލިބިސިވިލް ސަރވި ،އެހެން ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް

 

ނޑު މާކުސް ދިނުމުގައިޓާގެޓުތަކަށް   ތަކަކީ:ބަލާ މިންގަ

ނޑައަމަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު:  )ހ( ފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި ޅާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
 ގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ މިންވަރު ވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިނމަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް ޙަ

 .އި އަދި ސާފުތާހިރުކަންމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު: މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާެތރިކަމާ )ށ(

ނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަުގތުގެ ތެރޭގައި  )ނ( ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ޅާނިންމާފައިވާ މިންވަރު: ކަ
 މަސައްކަތް ނިންމުން.
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

  ށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު ޓާގެޓަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި 
ނޑު  ނޑު  މިންވަރު   މިންގަ ނޑު  ފެންވަރު  މިންގަ  ވަގުތު  މިންގަ

ޓާގެޓްގައި   1
ނޑައަ ފައިވާ ޅާކަ
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  ުއަރިމަތީގައި ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއި ދިމާވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތަށް މާކްސް ދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަޤާމުގެ  ގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކްސް ލިޔާށެވެ.  މަސައްކަތު 

ންޑޭޓް ބަދަލުވުން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކުން މެ  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ 
ކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ޒަފުގެ އިހުމާލަކާ ނުލައި ޓާގެޓަ ނުވަތަ ބަޖެޓް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައް 

އަދި މަސައްކަތުގެ އަހަރު  ކަން ނުކުރެވޭކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ގައި އެ ލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު" ކޮލަމު ހާސި "
 ލަ ކަނޑައެޅުމުގައި މި ފަދަ ޓާގެޓްތައް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.ގެ ޖުމު ނަތީޖާ ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވުނު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 14 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ނޑައަޅާފައި ވަނީ "ޕްރޮޖްކްޓްތައް ރާވާލު: މިސާ ގެ ހިންގުން". މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކަ
ނޑައަޅާފައިވަނީ "ޕްރޮ ނޑައަ ޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ގޮތުގައި ކަ ގެ މަޤްޞަދުތަްއ ޕްރޮޖެކްޓު ،ތެރެިއން ފައިވާ ބަޖެޓްގެޅާކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްަޝން ޕްލޭން ،ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކަ ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުން".  ށްަގއި ކަ
 . ތިރީގައި ވަނީ މި ޓާގެޓްއަށް މިްނކުރުމުން މާކުސް ދޭނަމަ މާކުސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކެވެ

 1ބަލައި  މިންވަރަކަށްމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  )ހ(
 )ހަތަރެއް( ދޭެތރޭގައި މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ.  4)އެކެއް( އާއި 

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

 2)ެއކެއް( އާއި  1ބަލައި  ވަގުތަށްމުވައްޒަފަކު ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން ފުރިހަމަ ކޮްށފައިވާ 
 )ދޭއް( ދޭތެރޭގައި މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ.

 )ހަތަރެއް( ދޭެތރޭގައި މާކުސް  4)އެކެއް( އާއި  1ގުތަށް ބަލައި ވަކިވަކިން ޓާގެޓްގެ މިންވަރު، ެފންވަރު އަދި ވަ
 ލަ މާކުސްއެވެ.ާހސިލްކުރެވުނުކަމުގައި ބަލާ ޖުމުމުން ކީ ްޕރޮޖްކްޓްތައް ރާވާ ހިންގުލައަދިނުމަށް ފަހު ލިބޭ ޖުމު

 )ށ(
ނޑައަމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާެގޓްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮ  ،ތެރެއިން ފައިވާ ބަޖެޓްގެޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަ

ނޑައަޅާ ،ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށް ގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ ފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭނުކަ
، )ދޭއް( 2ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ މިންވަރެއްގެ ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުމުން މުވައްޒަފަށް  ށްމުއްދަތަ

 2ގޮތުގައި ހާސިލްުކރެވިފައިވަނީ  ވަގުތެއްގެ)ިތނެއް( އަިދ  3ުކރެވިފައިވަނީ ހާސިލުގޮތުގައި  ފެންވަރެއްގެ
 ވެ.އެ )ަހތެއް( 7= 2+3+2ގައި ބަލާނީ ލަ މާކުސް ކަމުށް ިލބިފައިވާ ޖުމު( ކަމުގައިވާނަމަ ޓާގެޓަ)ދޭއް

  ު2 –މިންވަރ 
  ު3 –ފެންވަރ 
   ު2 –ވަގުތ 
     ަ7ޖުމްލ 

ނޑައެޅޭނެއެވެ.ގެ ޖުމުގެ ޓާގެޓުމުވައްޒަފު ،އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން މި  ލަ މާކްސް ކަ

ނޑައަމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާެގޓްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮ )ނ(  ،ތެރެއިން ފައިވާ ބަޖެޓްގެޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ  ،ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވާނޭގޮތަށްޕްރޮޖެކްޓު ކަ

، )ހަތަރެއް( 4ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ މިންވަރެއްގެ މުއްދަތައް ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުމުން މުވައްޒަފަށް 

 2ކުެރވިފައިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލް ވަގުތެއްގެއަިދ  ،)ަހތަރެއް( 4ކުެރވިފައިވަނީ ގޮތުގައި ހާސިލު ފެންވަރެއްގެ
 ވެ.އެއް()ދިހައެ  10= 2+4+4ލަ މާކުސް ކަމުގައި ބަލާނީ ށް ލިބިފައިވާ ޖުމުކަމުގައިވާނަމަ ޓާގެޓަ،  )ދޭއް(

  ު4 –މިންވަރ 
  ު4 –ފެންވަރ 
   ު2 –ވަގުތ 
     ަ10ޖުމްލ 

ނޑައެޅޭނެއެވެ.ގެ ޖުމުގެ ޓާގެޓުމުވައްޒަފު ،އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން މި  ލަ މާކްސް ކަ



 

 | 15 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

ނޑައަގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކުގެ ޓާެގޓުމި )ރ(  ،ތެރެއިން ގެފައިވާ ބަޖެޓްޅާޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް އެކްޝަން ޕްލޭން ،ވާނޭގޮތަށްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުޖެކްޓުޕްރޮ ގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ ކަ

، )އެކެއް( 1ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަީނ މިންވަރެއްެގ ށް ނިންމައި ތައްޔާރުކުރުމުން މުވައްޒަފަ ށްމުއްދަތަ

 1ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ  ގެވަގުތު)އެކެއް( އަދި  1ގޮތުގައި ހާސިލްކުރެވިފައިވަނީ  ފެންވަރެއްގެ
 ވެ.އެ)ތިެނއް( 3= 1+1+1ގައި ބަލާނީ ލަ މާކުސް ކަމުނަމަ ޓާގެޓްައށް ލިބިފައިވާ ޖުމުކަމުގައިވާ،  )އެކެއް(

  ު1 –މިންވަރ 
  ު1 –ފެންވަރ 
   ު1 –ވަގުތ 
     ަ3ޖުމްލ 

ނޑައެޅޭނެއެވެ.މުގެ ޖުމުވައްޒަފަކުގެ ޓާގެޓު ،އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން މި  ލަ މާކްސް ކަ

 ްވެ. މުވައްޒަފަކަށް ޓާގެޓަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީއެ)ތިނެއް( 3މެ ދަށް މާކުސްއަކީ މުވައްޒަފަކަށް ޓާގެޓަކަށް ލިބޭނެ އެނ 
 ވެ.އެ)ދިހައެއް( 10މާކުސްއަކީ 

 

 ލަ )ށ(: މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމު  2ސެކްޝަން  5.2.1
އަހަރު ތެރޭގައި  ގެ މި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދިނުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ފޯމިއުާލ ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތު 

ނޑައެޅޭނެއެވެ.  ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ ކަ

_ _ × 
ލަ ތަކުން ހާސިލްކުެރވިފަިއާވ ޖުމުޓާގެޓު

ލަ ތަކުން ހާސިލްކުެރވޭނެ ޖުމުޓާގެޓު
= އަހަރު ތެރޭަގއި ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ ގެމަސައްކަތު    

ލައެވެ. ތެރޭގައި ހާސިލްކޮްށފައިވާ ޖުމު އަހަރު ގެލައަކީ، މުވައްޒަފު މަސައްކަތުޓްތަކުން ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ޖުމުޓާގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ  ގެލައަކީ، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތުހާސިލްކުރެވޭނެ ޖުމުޓާގެޓްތަކުން  އަހަރުގައި ކަ

ނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި މުވައްޒަފުގެ މައި  ލައެވެ.ސިްލކުރެވޭނެ ޖުމުތަކުން ހާޓާގެޓުގަ

 

މުވައްޒަފުގެ ތެރޭގައި  އަހަރު( މަސައްކަތު ސަޕޯޓް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭން މުވައްޒަފަކަށް ) 2މިސާލު: ސެކްޝަން  
ނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި  ނޑައަޅާފައިވަނީ ކުގެ ޮގތުގައި ތަޓާގެޓުމައިގަ މަސައްކަތުްނ  8މަސައްކަތެވެ. މި  8ކަ

 85އެ ސެކްޝަނުން ލިބޭނީ ުމޅި ފޯމުގެ % ،ޕޮއިންޓެވެ. ވީމާ 65ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ޖުމްލައަކީ މުވައްޒަފަށް 
 ( އެވެ.X 85 80 ÷ 65އެވެ. )އެއީ  69.06ން ލިުބނު ޖުމްލައަކީ އެ ސެކްޝަނު ،ކަމަށްވާތީ

85 × 
 65 

80
=   މާކުސް 

 69.06 = 
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 އަހަރު ގެ( ަމސައްކަތުގައި ހިމެނޭސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓުން މުވައްޒަފަކަށް ) 2މިސާލު: ސެކްޝަން 
ނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގެޓުމުވައްޒަފުގެ މައިތެރޭގައި  ނޑައަޅާފައިވަނީ ތަުކގެ ގޮތުގައި ގަ މަސައްކަތެވެ.  20ކަ

މަސައްކަތުން  18ޓާގެޓަށެވެ. މި  18މަސައްކަތުން އެކި އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  20މި 
 75އެ ސެކްޝަނުން ލިބޭނީ މުޅި ފޯމުގެ % ،ޕޮއިންޓެވެ. ވީމާ 144ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ޖުމްލައަކީ މުވައްޒަފަށް 

 ( އެވެ.X 75 180 ÷ 144އެވެ. )އެއީ  60އެ ސެކްޝަނުން ލިުބނު ޖުމްލައަކީ  ،ކަމަށްވާތީ

75 × 
 144 

180
=   މާކުސް 

 60 = 
 

5.3  

 ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ. މި 
ޖްމަންޓް ސަރވިސް އާއި ސަޕޯޓް ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭ 

 އޮފިސަރުން 
 ސަރވިސް ސަޕޯޓް 

 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި .1
އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށާއި އެހެން  ،ވުމާއެކު

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު

ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނިގ  .1
އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ަފއިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ 

 މިންވަރު

އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް މަސައްކަތް  .2
 ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންަވރު

 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު .2

ވާލުކޮށް، ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ޙަ .3
ނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  ނިންމުމުގެ / ކަ

 މިންވަރުމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ  .3

ކަން ހުިރ ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުުމގެ ޤާބިލު .4 މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިަފއިވާ މިންވަރު .4
 މިންވަރު

  މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭުނންކުރުްނ  .5

  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު .6

  އުފެއްދުންތެރިކަން  ،ދުރުވިސްނުން .7

  ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުންވަގުތު  .8

ކަން ހުރި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުުމގެ ޤާބިލު .9
 މިންވަރު
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މިވާ ގޮތަށެވެ. މާކްސްދޭނީ މަތީގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ބެލުމަްށފަހު ތިރީގައި

1 
 ްވެސް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުމެއްނުކުރޭ.  ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ުހނަރު އެއްގޮތަކަށ 
 .ޭމަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދާކަށް ަމސައްކަތެއް ނުކުރ 
 .ެއެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނޭގ 

2 

 ްވެސް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުމެއްނުކުރޭ.  ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ުހނަރު އެއްގޮތަކަށ 
 ަރެނަރު ހޯދާކަށް ަމސައްކަތެއް ނުކުޢުލޫމާތާއި ހުމ. 
  ްމުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅައިގެން ނުވަތަ އެހީތެރިވެގެން މެނުވީ މަސައްކަތ

 ކުރާކަށް ނޭގޭ. 

3 
 .ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރ 
  ްނުކުރެމަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދކަށް މަސައްކަތެއ. 
   .ޭސުޕަވައިޒަރު ބާރުއަޅައިގެން މެނުވީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާކަށް ނޭގ 

4 
 .ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރ 
 ަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ.މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދކ 
 .ޭސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފުން ބާރުއެޅުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން އެގ 

5 
 .ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ފުޭދ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރ 
  ްމަސައްކަތްކުރޭ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯަދން ކުޑަކޮށ 
 .ޭގިނަ ފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ބޭނުންވ 

6 
 .ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ފުޭދ ވަރަކަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރ 
 ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯަދން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރ 
 .ޭބައެއް ފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ބޭނުންވ 

7 
  ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ފުޭދ ވަރަކަށް މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންކުރ 
 ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯަދން ފުދޭ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރ 
  .ާބައެއްފަހަރު ފަހަރު ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުހޯދ 

8 
  ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ުފރިހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ނިންަމން ބޭނުންކުރ 
 ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯަދން ފުދޭ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރ 
 ުސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުހޯދަނީ މަދު ފަހަރަކ. 

9 
  ޭބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ުފރިހަމައަށް މަސައްކަތްތައް ނިންަމން ބޭނުންކުރ 
 .ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދ ތާޒާވުމަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރ 
  .ޭސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ބޭނުމެއް ނުވ 



 

 | 18 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

10 

  ްމަސައްކަތްތައް ނިންަމން ބޭނުންކުރޭ ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުނަރު ުފރިހަމައަށ 
 .ޭމައުލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރަށް ހޯާދ ތާޒާވުމަށް އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރ 
 .ޭސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ބޭނުމެއް ނުވ 
 ީމަސައްކަތު މާހައުލުގައި އައު  ،މަޢުލޫމާތާ ހުނަރު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ޯފރުކޮށްދ

 ކަންކަން ތައާރަފްކުރޭ. 

ނޑަކަށްޭދ މާކްސް ލިޔާށެވެ. ނޑަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ މިންގަ  މާކްސް ދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ މިންގަ

   

 

 މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ  ،މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ
ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް އާއި ސަޕޯޓް 

 އޮފިސަރުން 
 ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

 އިސްނެގުން .1 އިސްނެގުން .1

 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( .2 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( .2

 ހަމަހަމަކަން  .3 ހަމަހަމަކަން  .3

 ޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރުއުމަސައްކަތަށް ޝަ .4 ޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރުއުމަސައްކަތަށް ޝަ .4

 ރީތި އަދަބުތައް  .5 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .5

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް  .6 ރީތި އަދަބުތައް  .6
 އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަަހއްޓާ މިންވަރު

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަްށ  .7
 އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަަހއްޓާ މިންވަރު

ތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ޤާނޫނު .7
 މިންވަރު

ތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިާތ ނުޤާނޫ .8
 މިންވަރު

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 19 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ޤުވެރިކަމަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައި މި އުމަސައްކަތަށް ހުންނަ ޝަ ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއި މުވައްޒަފުގައިމާކްސްދޭނީ 
 ވާގޮތަށެވެ.

1  ްވެސް ލިބިފައިނުވޭ. އެއްގޮތަކަށ 

2  .ޭވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވ 

3  .ޭކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފަިއވ 

4  .ޭފުދޭވަރަކަށް ލިބިފައިވ 

5   ާވަރަށް ލިބިފައިވޭ.އެކަށީގެންވ 

6  .ުފުދޭވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅ 

7  .ޭފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވ 

8  .ޭވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވ 

9 
 .ޭއެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވ 
  .ޭއެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރީތި ިސފަތަކަށް ހިތްވަރުދ 

10 
 .ޭއެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވ 
  ެގޮތުގައި ަބލައިގަނެވޭ.ނަމޫނާ މުވައްޒަފެއްގ 
 ުިލބޭ.  އޮފީހާއި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކުގެ ތަޢުރީފ 

ނޑަކާ ދިމާވާ ގޮތަށް އެ ނޑަކަށް ދޭ މާކްސް ލިޔާށެވެ. މާކްސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ މިންގަ  މިންގަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 20 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

އިން  16އަަހރު ހާޒިރީގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާނީ ފާިއތުވި އަހަރުގެ ޖަނަަވރީ  ގެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު 
ގަޑީގައި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ައށެވެ. ހާޒިރީއަށް މާކްސްދޭއިރު ަބލާނީ، އޮީފހަށް ރަސްމީ 15ހިނގާ އަހަރުގެ ޖަނަވަީރ 

 ދުވަހާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށެވެ.

 

 ހާޒިރުވި އިންސައްތަ ތަފްޞީލު  ސްކޭލް

 ދަށް  ން ފެށިގެން 50.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 1

 ދެމެދު  އާ 51.00އާ  60.99 ހާޒިރުވެފައިވާނަމަރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި  2

 ދެމެދު  އާ 61.00އާ  70.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 3

 ދެމެދު  އާ 71.00އާ  80.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 4

 ދެމެދު  އާ 81.00އާ  85.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 5

 ދެމެދު  އާ 86.00އާ  89.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 6

 ދެމެދު  އާ 90.00އާ  93.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 7

 ދެމެދު  އާ 94.00އާ  97.99 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 8

 ދެމެދު  އާ 98.00އާ  99.99 ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި  9

 100 ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި ހާޒިރުވެފައިވާނަމަ 10

𝟏𝟎𝟎 ×  
 އަދަދު  ދުވަހުގެ  ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ހާޒިރުވި  

 މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު 
=  މާކުސް  

 

 
 

 

 



 

 | 21 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ދުވަހު އައީ  143ދުވަހުގެ ތެރެއިން  260ދުވަހުއެވެ.  260ޖެހުނީ އަހަރު ތެރޭގައި މިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވާން 
 ގަޑިނުޖެހިއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާަނމަ:

100 ×  
 143 

260
=  ރޭންކް 

 55 = 
 މާކްސް އެވެ.  2މި މުވައްޒަފަށް ލިބޭނީ  ،ވެއްޖެ ނަމައެހެން

ވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިްނ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ހާޟިރު 260 ތެރޭގައިމިސާލަކަށް، މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ އަހަރު 
 ދުވަހު ގަޑިޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ: 224ދުވަސް އެއީ ނާންނަ ދުވަހެވެ. ހާޒިރުވެފައިވާ  36

100 ×  
 224 

260
=   ރޭންކް 

 86.15 = 
 މާކްސް އެވެ.  6އެހެންވެއްޖެނަމަ، މި މުވައްޒަފަްށ ލިބޭނީ 

ނޑަކަށް ޭދ މާކްސް ލިޔާށެވެ. ނޑަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ މިންގަ   މާކްސްދޭއިރު ޞަފްޙާގެ ވައަތު އަރިމަތީގައި ކޮންމެ މިންގަ

 

 :ފެންވަރު ބެލުމުގައި ހާޒިރީ/ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު  ގެ ގައިވާ މަސައްކަތު  5ސެކްޝަން  5.5.1

 
 އާންމު އޮނިގަނޑުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްނަމަ:

ނޑައަޅާނީ؛ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދުފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފު  ގެމަސައްކަތު   ކަ

ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ އިން މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮްށފައިވާ  ގެމަސައްކަތު -
ނޑުމަށްފަހު  ،ދުވަސްތައް ކެ

ނޑުމަށްފަހު ގެމަސައްކަތު -  ،ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކެ
ކޮްށފައިވާ ދުވަްސތައް ޗުްއޓީތަކުން ބޭނުން ގެސަލާމު މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި -

ނޑުމަށްފަހު  ،ކެ
ކޮްށފައިވާ ގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ދުވަސްތަކުން ބޭނުންބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭފެންވަރު ގެމަސައްކަތު -

ނޑުމަށްފަހު  ،ދުވަސްތައް ކެ
ތަކުގެ ެތރެއިން ޓީސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ޗުއްދިވެހި  -

ނޑުމަށްފަހުބޭނުން  ،ކޮްށފައިވާ ދުވަސްތައް ކެ

 
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުެގ  ށްވަސްތަކަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަމި ދެންނެވި ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު ބާކީވާ ދު

 .ދުކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެއަދަ

 
ނޑައަޅާނީ ވަހުގެ އަދަދުހާޒިރުވި ދު ށް ނުޖެހި އޮފީހައްދަތުގައި ގަޑި ފެންވަރު ބެލުމުގެ މު ގެމަސައްކަތު  :ކަ

 ޖެހިފައިވާ ދުވަސް ކެނޑުމަށްފަހު އަދި،ނު އަދަދުން ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑިމަތީގައި ހޯދު -
 މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިން ނާންނަ ދުވަސްތައް ެކނޑުމަށްފަހު -

 
ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ  ށްހި އޮފީހަބާކީވާ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު ގަޑި ނުޖެމި ދެންނެވި ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު 

 .ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެއަދަދު



 

 | 22 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 
 ނަމަ: އްސަ އޮނިގަނޑުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއް ޚާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ އިތުރުން ވަޒީފާެގ  ނޑެއްގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ކަ މަސްއޫލިޔަުތ އެ އޮނިގަ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަުތގައި މުވައްޒަފު  ގެއަދާކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކަކީ މަސައްކަތު

 ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދެވެ.  މީގެ އިތުރުން،

ން ބޭނުންކޮްށފައިވާ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ އިން މުވައްޒަފު ގެމަސައްކަތު -
ނޑުމަށްފަހު  ،ދުވަސްތައް ކެ

ނޑުމަށްފަހު ގެމަސައްކަތު -  ،ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ކެ
ކޮްށފައިވާ ދުަވސްތައް ުޗއްޓީތަކުން ޭބނުން ގެމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސަލާމުފެންވަރު ބެލު ގެމަސައްކަތު -

ނޑުމަށްފަހު  ،ކެ
ކޮްށފައިވާ ތަކުން ބޭނުންފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ދުވަސް ގެސައްކަތުމަ -

ނޑުމަށްފަހު  ،ދުވަސްތައް ކެ
ން ޗުއްޓީތަކުގެ ެތރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެދިވެހި  -

ނޑުމަށްފަހުބޭނުން  ،ކޮްށފައިވާ ދުވަސްތައް ކެ

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުެގ  ށްފާއަދެންނެވި ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު ބާކީވާ ދުވަސްތަކަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީ މި 
 .ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެއަދަދު

 
 ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހައް ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދަކީ: ގެމަސައްކަތު

ނޑުމަށްފަހު އަދި،މަތީގައި ހޯދުނު އަދަދުން  -  ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ޖެހިފައިވާ ދުވަސް ކެ
 މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ތެރެއިން ނާންނަ ދުވަސްތައް ެކނޑުމަށްފަހު -

މި ދެންނެވި ދުވަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު ބާކީވާ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހައް ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ  
 އަދަދެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 23 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

5.6  

އިން ހުރިހާ ގިންތިއަށް ލިބުނު މާކްސްތައް ޖުމުލަކުރުމެވެ. މި  5 ،4 ،3 ،2ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަކީ ސެކްޝަން  މި 
ސުޕަވައިޒަރެވެ. މާކްސް  ،ސެކްޝަން ފުރަތަމަ ފުރިހަމަކުރާނީ މަތީގައިވާ ސެކްޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ނޑައެޅިފައިވާ ސެކްޝަންލިބު ނެއް ނިމޭއިރު އެ ސެކްޝަ ،ލައަކީތެރެއިން ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެ ޖުމު ތަކުގެމަށް ކަ
 .ލަ ގޮޅީގައިވާ ހިސާބު ހެދުމުން އަންނަ އަދަދެވެ ޖުމު

އެންެމ  ށްގައި ހިމެނޭ( ލިބުނީ އެ ސެކްޝަނަން މުވައްޒަފަކަށް )ސަޕޯޓް ސަރވިސް  4ސެކްޝަން  :މިސާލު 
 5އެ ސެކްޝަނުން ލިބޭނީ މުޅި ފޯމުގެ % ،ޕޮއިންޓެވެ. ވީމާ 50ޕޮއިންުޓގެ ތެރެއިން  60ގިނަވެގެން ލިބޭނެ 

 އެވެ. މިގޮތަށް ހަމަ ÷ X 60  5 )   50)އެއީ އެވެ. 4.16އެ ސެކްޝަނުން ިލބުނު ޖުމްލައަކީ  ،ކަމަށްވާތީ
ގައި ލިޔާށެވެ. އެއަށްފަހު ސެކްޝަން  6ވެސް ލިބޭނެ ޕަސެންޓޭޖް ހޯދުމަށްފަހު ސެކްޝަން  ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުން

 .އަށް ލިބުނު އިންސައްތަތައް އެއްކުރާށެވެ 5 ،4 ،3 ،2

  ް55.2 – 2ސެކްޝަނ 
  ް4 – 3ސެކްޝަނ 
  ް4.16 – 4ސެކްޝަނ 
  ް5 – 5ސެކްޝަނ 
 ު68.36ލަ        ޖުމ 

ލަ މާކްސް މުއްދަތަށް ލިޭބ ޖުމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ ،ލަ މާކްސް އެއްކުރުމުންއަދަދުގެ ޖުމު މި
ނޑައެޅޭނެއެވެ.  ކަ

 

 

ނިމުމުންނެވެ. މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި  މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު  
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތުގެ 

ވެ. މި ސެކްޝަންގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެ ފަށް ލިބުނު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަ
އަހަރު ތެރޭގައި  ގެ)ގަޑި އިރުން( އަދި މަސައްކަތު  ލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު އަހަރު ތެރޭގައި ހާސި ގެމަސައްކަތު 

)ދާއިރާ/ދާއިރާތައް( ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  ލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުހާސި
ދިނުމަށް  އިތުރު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ،މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން  ،ބަލައި

 އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ  ގެކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތު އެ ،ބޭނުންވާނަމަ
ދިނުމުގައި ހުރިހާ  ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. ތަމްރީނު  ވެސް މި ބައިގައި  ގެ ގަޑި އިރުތައްތަމްރީންގެ ދާއިރާ އަދި ތަމްރީނު 

ނޭނީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެވާނެއެވެ. ތަމްރީނުންއްވަރެއްގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ދޭ ވެސް އެ  މުވައްޒަފުންނަށް
 ކުރުން އަދިވެސް މި ރިސަރޗް ،ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއިއަދި ވޯކްޝޮޕް ރސެމިނަ ،ބައްދަލުވުންކޯސްތަކެއްނޫނެވެ. 

 .ތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ ކުރިއެރުމެއް ލިބޭފަދަ ތަމްރީނު ނޫންވެސް މުވައްޒަފަށް 

ނޑައަޅާފައެވެ. މިތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިދާރާބައެއް   ،އޮތްނަމަ  ކަން ހެން މި ތަމްރީނުތައް ވާނީ ކުރިން ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީނު  .ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ  ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ނޯޓުކުރި ކަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތުގެ  އެވެ.  އަދި ތެރޭގައި ސުޕަވައިޒަރު ވިސްނަންވާނެ މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމާ ދޭ



 

 | 24 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް ބަލައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 
ންވަރު ބަލާ މަސައްކަތުގެ ފެ ،ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ،އިތުރު ތަމްރީނާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ކުރުމުގެ ގޮތުން

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނާއި ،މުއްދަތު ނިމުމުން 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ދަށްކޮށް މާކްސް  ،ގޮތުން މުވައްޒަފުން ބަލަންވާނެއެވެ. މި

އެ މުވައްޒަފަށް ދަށްކޮށް މާކްސް  ،ގެ ވެރިޔާ އާއި ބައްދަލުކޮށްސެކްޝަނުޔުނިޓު/ލިބޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާ 
ށް ނުހިނގާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ގޮތަ ކަން އެ ލިބުނު ސަބަބާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މުސްތަގުބަލުގައި އެ

އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި  ،ރާވަން ވާނެއެވެ. އަދި
ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  ،ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ

ގޮތުން އޮފީހުގެ  މި ،ފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއިއު
 ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އެ

 

 

ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އަދި ސުޕަވައިޒަރެވެ. މި މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ އެހެން ހުރިހާ ސެކްޝަންތައް ފު
 ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ތިންބަޔަކީ:

ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ  ލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް )މިއިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފަ )ހ(
 ސުޕަވައިޒަރެވެ.(

 ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މުވައްޒަފެވެ.( ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު )މިމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  )ށ(

ބައި  ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.  )މި ގެމަސައްކަތު )ނ(
 ފުރިހަމަކުރާނީ މުވައްޒަފެވެ.(

ވާ ޙާގައިފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ފަހު ޞަފު މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެމި ސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރާއި 
   ޖަހަންވާނެއެވެ. ގޮޅީގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު

އެވެ. ެއކު ބަޔާންކުރަންވާނެޮގތާއި ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ސަބަބާފެންވަރު ބެލުނު ގެގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތުމި ސެކްޝަނު
 ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބަސްވުމެއް ނުވަތަ ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމެއްވާ  ގެސައްކަތުދެމެދުގައި މަ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފާ

 ބައިގައި އެ  މި ،ހައްލެއް ނުިލބިްއޖެ ނަމަ ،ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭޯތ ބެލުމަށްަފހު ދެ މީހުން މަޝްވަރާކޮްށގެން މި ،ނަމަ
ފެންވަރު ބެލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނޭ  ގެވާނެއެވެ. މަސައްކަތުބަޔާންކުރަން ސީލުކަމެއްގެ ތަފު

 ވާނެއެވެ. ވަނަ ބަިއގައި 13މި ފޮތުގެ  ޞޫލުއު
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

ން ފުރިހަމަކުރާނީ ފޯމެއްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފެންނަނަމަ ނުަވތަ ފޯމު ފުރުމުގައި ދިމާވާ މި ސެކްޝަ 
އިން ފަރާތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި  މި ،މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ނޫނީ ސުޕަވައިޒަރު

 ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ރެންޑަމް ޗެކްގައެވެ.

ފެންވަރު ބަލަިއ ުފރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތަކަްށ އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުވަަތ ަބދަލެއް ގެންނަނަަމ، މަސައްކަތުގެ  
 ކަން ގެންނަންވާނެެއވެ. މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް މި

 

 ލު ޞޫ އު  ތައް ހައްލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ  ގެ މަސައްކަތު 6
 

ތަކުަގއި ކަންކުރަންވާ އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ގެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަީނ ަމސައްކަތު 
 ގޮތްތަކެވެ.

ތަފާުތ  ޚިޔާލުފެންވަރު ެބުލމާ ގުޅޭގޮތުން ެދބަސްވުމެއް ނުަވތަ  ގެސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައި މަސައްކަތު )ހ(
 ކަމަށް ހައްލެއް ލިޭބތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. ވުމެއްވާނަމަ ދެ މީހުން މަޝްވަރާކޮށްގެން މި

 ފެންވަރު ބެލުމާ  ގެމުވައްޒަފު މަސައްކަތު ،ހައްލެއް ލިބޭޯތ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކުރުމަށްަފހު )ށ(
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުގަިއ  ގެމަސައްކަތު ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު  ،ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެޭހނަމަ 

ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމު  ،ގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަން 9ޝެކްޝަން  ،ސޮއިކުރުމަށްފަހު
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތއްތައް ބަލާ ބަޔާ ހަވާލުކުރަްނވާނެއެވެ. މި ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފަށް 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ބައިން ދޭންވާނެއެވެ.

ކަމަށް ަހއްލެއް ލިބޭތޯ ބަލަންާވނެއެވެ. ައދި މުވައްޒަފުގެ  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއތައް ބަލާ ބައިން މި )ނ(
ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުްނ  ހުގެދުވަ 5ސޮއި ކުރާތާ މަސައްކަތު  ފެންވަރު ބަލާ ޯފމުގައި ގެމަސައްކަތު

 ޖަވާބެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އިދާރާގައި  ،މަ ނުޖެހޭނަމައިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތއްތައް ބަލާ ބަިއން ދޭ ޖަާވބާ މެދު ހިތްހަ )ރ(
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން މަސައްކަތު  ދުވަސް ތެރޭގައި ދާއިރާގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ  3ކަ

ފެންވަރު ބެލުމުގެ މައްސަލަ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ  ގެ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުމުވައްޒަފު ކޮމިޓީއަށް 
ދުވަސް ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ޖަވާބެއް ދޭންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ  10ހުށަހަޅާތާ މަސައްކަތު ކޮމިޓީއަށް 

ފެންވަރު ބެލުމުެގ  ގެވެސް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު އިތުރުން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ބައިން
 އެވެ.މައްސަލަ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ

ގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ،އިދާރާގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއިން ދޭ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ )ބ(
ފެްނވަރު ބެލުމުގައި  ގެގައިވާ މަސައްކަތު 7ެބޭހ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ޮފތުގެ ޖަުދވަލް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ

ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުަގިއ  ގެމުަވއްޒަފުގެ މަސައްކަތު ،ހަމަ ކުރުމަށްފަހުދިމާވާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ޯފމު ފުރި
ނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ފޯުމ ހުށަހަޅާއިރު ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ސި 1ސޮއި ކުރާތާ 

ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ ލިޔުން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ބައިން ދީފައިވާ ލިޔުމާއި އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ 
ނޑައަޅާަފއިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގަިއ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެޭހ ބައިން ނުަވތަ  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަ

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން ޖަވާބު ނުލިބިގެން ކޮމިޝަަނށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ނަމަ، ހުށަހެޅި ތާރީޚުތަކާ އެކު 
   .އެކަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  7
 

ވެސް ތައްޔާރުކޮށް  ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ އޮފީހަކުން މަސައްކަތާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ިނމުމުން އެ 
( ައށް އަޅަން ވާނެއެވެ. ިމ ރިޕޯޓުަގއި ތިރީގައިވާ 2.0މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާުތ ބަލަހަްއޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ 
 ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ހިެމނިަފއި ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ދިޔަގޮތް )ހ(

 ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  ންގެ މަސައްކަތާމުވައްޒަފު )ށ(

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތައް  )ނ(

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަމްީރނުގެ ރޮނގުތައް  )ރ(

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  އިޞްލާޙުއޮފީހުގެ ފަރާތުން  )ބ(

ބެހޭ ރިޕޯޓު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާުތ  މަސައްކަތާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ނިމުމުން އެ 
( އަށް މި ރިޕޯޓުގެ މައުލޫމާތު އަޅައި ނިންމުމަކީ އިދާރާގައި 2.0ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ 

ން ރިސޯސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރާނީ އިދާރާގެ ހިއުމަގައި ރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިޔަތުގެ ތެރޭޒިންމާދާ
 ސެކްޝަން/ޔުނިޓް އިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 27 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ  8
 

 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

ގެ  15 ރީވަނަޖަ
 ކުރިން

 . މަސައްކަތް ރޭވުން 1

އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން  -
އެހެނިހެން ވަސީލަްތތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި 

 ސެކްޝަން / ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވުން.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ/ 
 އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ 

އާއި  20 ރީވަނަޖަ
އާ  10 ރީވަރުފެބު

 ދެމެދު

 ޓާގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން  .2

ނޑައަޅައި ކުރަންޖެހޭ  - ނޑު މަސައްކަތްތައް ކަ މައިގަ
އެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޓާގެޓްތައް 
ނޑައަޅައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި  ކަ

 ލިޔެ ސޮއިކުރުން.

 ޕަވައިޒަރު / މުވައްޒަފު ސު

ގެ  10އޮގަސްޓް 
 ކުރިން

 މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބެލުން  ބަލާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .3

މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ  -
ފެންވަރުބަލާ ފޯމަށް ގެްނނަްނ ޖެހޭ ބަދަލެއް 

މަސައްކަތްތަކަށާއި  ގޮތުން މިގެނައުން. 
ބަދަުލ ފޯމުގައި ލިޔެ  ޓާގެޓްތަކަށް ގެނެވޭ

 ސޮއިކުރުން.

 މުވައްޒަފު ޒަރު / ޕަވައިސު

ގެ  10 ރީވަނަޖަ
 ކުރިން

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން  .4

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ  -
 ކުރުމަށް ހަނދާންކޮށް ދިނުަމށް ނޯޓް ފޮނުވުން 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް 

އާއި  20 ރީވަނަޖަ
އާ  10 ރީވަރުފެބު

 ދެމެދު

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މާކްސް ދިނުން  .5

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަްށޓަަކއި މުވައްޒަފާއެކު  -
 ބާއްވައި މާކްސް ދިނުން. ބައްދަލުވުން

 

 

 ޒަރު / މުވައްޒަފު ޕަވައިސު



 

 | 28 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށުން. ގެ މަސައްކަތު  .6 ގެ ނިޔަލަށް ރީވަރުފެބު

ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާތަްއ  ގެމަސައްކަތު -
ބަލައި މަސައްކަތުގަޔާއި، މަސައްކަތް 
ކުރާގޮތުގަޔާއި، މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަދި 

ްނ ޖެހޭ ކަންކަން ނަ ގެން އްޙައުލުގައި ބަދަލެމާ
ނޑައަޅައި އެ  ،ނަމަހުރި  އެ ކަންތައްތައް ކަ

ކަންކަމާއިގެން، ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ކުރިއަށް 
 ދިއުން. 

 /ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީވައިޒަރުސުޕަ

ގެ  30 ލުޕްރީއޭ
 ކުރިން

ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ  .7
 ( އަށް އަޅައި ނިންމުން.2.0ސިސްޓަމް )ވިއުގަ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ 

މުޅި ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  -
މަސައްކަތް ހިނގައިދިޔަގޮތާއި ފާހަގަ ކުރެވުނު 

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ހިއުމަްނ 
 ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

ގެ  30 ލުޕްރީއޭ
 ކުރިން

. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ 8
 ( އަށް އަޅައި ނިންމުން.2.0ސިސްޓަމް )ވިއުގަ 

 ގެ މުޅިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު -
ފެންވަރު ބަލަިއ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، 
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ަބލަަހއްޓާ ސިސްޓަމް 

( އަށް އަޅައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 2.0)ވިއުގަ 
 ހުއްދަދިނުން/އެޕްރޫވްކުރުން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ހިއުމަްނ 
 ރިސޯސް ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

މުވައްޒަފަށް ޗުއްީޓ ދޭނަމަ، ތާރީޚުގެ ކުރިން )ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ ކުރިްނ( ސަމާލުކަމަށް: މި ތާރީޚުތަކާ ދިމާވާ ގޮތަށް 
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ 

 މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަވުމުންނެެވ.

 

 

 

 

 

 



 

 | 29 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 )އެސް.އޯ.ޕީ( ލު ޞޫ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ އު  ބެހޭ  ބެލުމާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  9
 

 13ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދުގެ  
ލަވާލެިވ ގޮތުގެ މަތިން އެކު ގަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުތަކާއި، އެޞޫވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު

އަތްމަތީ އުޞޫލުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ  ގެމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުންޢާ
 މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ގެއުޞޫލުފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މަތިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  މިއީ، މަތީގައި ދެންނެވުނު ގޮތުގެވެސް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. 
މަސައްކަތުގެ އެކިއެކި ފިޔަވަޅު ގެންދާނެގޮތުގެ ތަފްސީލު ހިެމނޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސްޓޭންޑަޑް 

 އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ )އެސް.އޯ.ޕީ( އެވެ.

 

 އްކަތް ރާވައި ހަވާލުކުރުން . އިދާރާގެ ވާކްޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސަ 1

އިާދރާގެ ބަޖެޓް އަިދ  ،އޮފީހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ،މަހުރީވަ ނަޖަކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  
ޝަން/ޔުނިޓްަތކުގެ މަސައްކަތް އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިޕާޓްމަްނޓް/ޑިވިޝަން/ސެކް

މަތިން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ  ގެ ލަފާގެނީ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ކައުންސިލުކަންކުރާވަންވާނެއެވެ. މި ރާ
މަސައްކަތުގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއާއި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ލަފާ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. އަދި މި 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 

 ޓާ ސެކްޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައް 1.1

ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ މުވައްޒަފުންެގ  ބަލަންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި ވެސް  ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުްނނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑައަޅައި ވަޒީފާބަޔާނުގައި އެ ވަކި މަސައްކަތް ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ކަ
ނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަަލަހއްޓާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ އެ  ފައިވާ މުވައްޒަފު ތިރީގައިވާ ކަމަށް ކަ

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ލޭބެ ގައިވާ "މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 1ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމުތަކުގެ ސެކްޝަން  ގެމަސައްކަތު )ހ(
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ އަސްލު ރެކޯޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން. ،މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު"

ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭުނންކުރާ ފޯމުތައް  ގެގެ ކުރިން މަސައްކަތު 15 ރީވަނަ ޖަކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ  )ށ(
ނޑައެޅުމަށް ޕަވައިސުސެކްޝަންތަކަށް ނުވަތަ  ޒަރުންނަށް ފޮނުވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަ

 ދެންނެވުން.

 

  ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން  ގެ . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު 2

ނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފާ   ނެވެ. ފޯމުތަކުގަިއ ޒަރު މަޝްވަރާކޮށްގެންޕަވައިސުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ޓާގެޓް ކަ
ވެސް މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާޮގްތ  އެވަނީ ކޮންެމ މުވައްޒަފެއްގެ " ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިރު "ސުޕަވައިޒަ

 1އަހަުރ ކަމުގައި ބަލަނީ  ގެފެންވަރު ބެލުމުެގ ބޭނުމަށް މަސައްކަތު ގެބެލުމަށް ުހންނަ މުވައްޒަފެކެވެ. މަސައްކަތު
ވަނަދުވަހާިއ   20 ރީ ވަނަޖަގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ރީވަނަޖަ 31ޖެހިގެން އަްނނަ އަހަރުގެ އިން  ރީވަރުފެބު
ނޑައަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ.  10 ރީވަރުފެބު މަސައްކަތުގެ ޓާގެްޓ ވަނަދުވަހާއި ެދމެދު މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފާއި   ޒަރު ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.ޕަވައިސު ކަ



 

 | 30 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 

  ޕަވައިޒަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް . ސު 2.1

 ގެނައުން. އްބަދަލެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަލު ގެންނަޭޖނަމަ އެ )ހ(

ނޑުތައް )ސްޓޭންޑަޑް(، އިސްމުވައްޒަފުންނާ  )ށ( ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ަމސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަ
ނޑައެޅުން.  މަޝްވަރާކޮށް، އިދާރާގެ ވިޝަން، މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި، ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިން )ނ(  މަޝްވަރާކުރުން. ގަަވން ހުންނަ ވެރިޔަކާޓާގެޓްތައް ކަ

ނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކުރުމާއި އެހީތެރިވެދިނުން )ރ(  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަ

ނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުންޞޫއް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އުމަސައްކަތްތަ )ބ(  ލުތައް ކަ

ނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކަކީ ޓާގެޓްަތކު )ޅ(  ގެ އަސާސީ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ ޓާގެޓެއްކަން ކަށަވަރުކުުރންކަ

ނޑައަޅައި ފޯމުތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރު )ކ( ބައިަތްއ  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަ
 ފުރިހަމަކުރުން.

ނޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންނާއި  )އ( ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި ކަ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ބަޔަްށ  ސަބަބު މުވައްޒަފުންގެޓާގެޓް ކަ
 އެންގުން.

 

 . މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 2.2

 ޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.ޕަވައިސުކަން  އެ ،ވަޒީފާ ބަޔާނާއި މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނަމަ )ހ(

ނޑައެޅުން. ،ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް )ށ( ނޑި ކަ ނޑުދަ  މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަ

 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  . މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން 2.3

ނޑައެޅުނުކަން ޔަގީންކުރުން. މުޅި ދާއިރާގެ ޓާގެޓު )ހ(  ކަ

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި  ޓާގެޓު )ށ( ނޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަަނށް ޮފނުވުން. ޓާގެޓުކަ  ކަ

 

 ކުރުން ގޮތް ބެލުމާއި މަސައްކަތް ރިޕޯޓު . މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ 3

ނޑައަ  އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުވައްޒަފާއި  ،ތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގުޅިގެންޓާގެޓުފައިވާ ޅާކަ
 ޒަރު ތިރީގައި ވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.ޕަވައިސުގޮތުން މުވައްޒަފާއި  އެޒަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޕަވައިސު

 

 . ސުޕަވައިޒަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 3.1

 މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލަމުން ގެންދިއުން. )ހ(

ބަލާ، މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްީދ  ޙާޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާގޮތް ޓާގެޓު )ށ(
 އެހީތެރިވެދިނުން 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާގޮތް ަބލައި ރަނގަޅަށް ކުރެވޭ ކަންތަްއތަކާއި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންަތއްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ  )ނ(
 ޙިއްޞާކުރުން

ރިޓިަކްލ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން ފެްނނަ/ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ނުރަނގަޅު ކަންތަްއތަކުގެ )ކް އަހަރު )ރ(



 

 | 31 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

 ބެލެހެއްޓުން. އިންސިޑެންޓްސް( ރެކޯޑު

 އެއްގޮތަށް ވަގުތުގައި ފިޔަވަޅު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދާ ،މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލައި )ބ(
 އަޅަމުން ގެންދިއުން.

ގަިއ  4އް މި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ޖަދުވަލް ބެލުމަްށޓަކައި ގެންގުޅޭނެ ފޯމެޓެމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް  )ޅ(
 ވާނެއެވެ.

 

 . މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 3.2

ނޑައަ )ހ(  ކުރުން.ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޓާގެޓުފައިވާ މަސައްކަތްކޮށް ޅާކަ

 ކުރުންންތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކަ ޒަރާ ހިއްސާކުރުން އަދި އެޕަވައިސުދިމާވާ ދަތިތައް  )ށ(

 ޒަރާ ހިއްސާކުރުން.ޕަވައިސުފަދަ ކަންކަން  އެ، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތަްއތައް ބަަލއި )ނ(

 

 މުއްދަތު ދެބައިވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބެލުން  ލާ ކަތުގެ ފެންވަރު ބަ . މަސައް 4

 ވަނަ 10މަހުގެ  އޮގަސްޓު ،މުއްދަތު ދެބައިވާނީ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވާތީ ލާބަ ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު 
މަޝްަވރާކޮށް ތިރީގައިާވ ޒަރު ބައްދަލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތާމެދު ޕަވައިސު ދުވަހުގެ ކުރިން މުވައްޒަފާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައް

ޒަރު ޕަވައިސުކުރެވޭތޯ ބެލުަމށް މުވަްއޒަފާއި ތަކާއި ނަތީޖާ ާހޞިލުޓާގެޓުމުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  )ހ(
 މަޝްވަރާކުރުން.

 ޓާގެޓަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނަަމ އެއީ ކީއްވެތޯ ބެލުން. )ށ(

ތަކަށް އުނި އިތުރު ނުވަތަ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ނަމަ، އެ ބަދަލެްއ ޓާގެޓުމަސައްކަތަށް ބަލައި އެ މަސައްކަތަށާއި  )ނ(
 ގެނައުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ބައި ފުރިހަމަކޮށް މުވައްޒަފާއި  ބަލާ ފޯމުގައި އެ ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު )ރ( ޒަރު ޕަވައިސުކަމަށް ކަ
 ސޮއިކުރުން.

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަނދާންކޮށްދިނުން . 5

ދުވަހުގެ  ވަނަ 10 ރީވަނަޖަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށާއި ތައްޔާރުވުމަށް ދަންނަވައި  
 ޒަރުންނަށް އަންގަންވާެނއެވެ.ޕަވައިސު ން ސެކްޝަނުޔުނިޓު/މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ  ،ކުރިން

 

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި މާކްސް ދިނުން.6

ދުވަހާިއ  ވަނަ 20 ރީވަނަޖަ ،ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވާތީރީވަނަޖަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ހަމަވަނީ  
ކަންތައް ގޮތުން ިތރީގައިވާ  ވަނަދުވަާހ ދެމެުދ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބލައި ނިންމަންވާނެއެވެ. އެ  10 ރީވަރުފެބު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުން މަހަށް ހިނގާ ުނހިނގާ ގޮތް ެބލުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް މަހުންމަަހްށ  )ހ(
 .ރިވިއުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން

މުވައްޒަފުގެ އަހަރުގެ  .ބާއްވައި މާކްސް ދިނުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްަޓކައި މުވައްޒަފާއެކު ބައްދަލުވުން  )ށ(



 

 | 32 ޙާ ޞަފު|  
 

 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި

ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށް  ގެފެންވަރު ބަލާ ނިމުމުކަމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތު ގެމަސައްކަތު
 ފަރާތުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ. މާކުސް ދިނުމަށްފަހު ފޯމުގައި ދެ

 .ދެކޭގޮތާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން ވެސް  ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ )ނ(

 ދިމާވާ ދަތިތައް ފާހަގަކޮށް ހައްުލ ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރުން )ރ(

 ބެލުން މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ރެކޯޑަށް އަހަރުތެރޭ މުވައްޒަފު )ބ(

 ކުރުން މްރީނު ެދނެގަނެ ފޯމުގައި ފާހަގަމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަ )ޅ(

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައިތަްއ  ފޯމުތަކުގައި މުވައްޒަފާ ސުޕަވައިޒަރު ،ފެންވަރު ބަލައި ގެމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު )ކ(
 .ފުރިހަމަކުރުން

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނަށް  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި )އ(
 ފޮނުވުން.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަިއ ުފރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުތަކަށް ެއއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުވަތަ ަބދަލެއް ގެންނަނަަމ،  )ވ(
 ކަން ގެނައުން.އެމުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް 

 

 ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން  ގެ . މަސައްކަތު 7

މުވައްޒަފުގެ  ،މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަޔާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމން ލިބުނު ނަތީޖާތައް ބަލައި މަސަްއކަތުގަޔާއި 
ނޑައަޅައި ،ެޖހޭ ކަންކަްނ ހުރި ނަމަންނައި އަދި މާޙައުލުގައި ބަދަލު ގެންކިބައިގަ   ،އެ ކަންތައްތައް ކަ

ކަންކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ފެބުރުވަރީމަހުެގ  މަތިްނ އެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ ސެކްޝަނުގެ ލަފާގެ
 ކުރިން ނިންމަންވާނެއެވެ.  

 

 ފޮނުވުން.. ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް 8

 ވަނަ ދުވަުހގެ ކުރިން ސިވިލް  30 ބެހޭ ރިޕޯޓެއް އެޕްރީލު މަސައްކަތާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ިނމުމުން އެ 
ފައި ހުްނނަްނ ނާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު ިހމަވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަަޅން

 ގައި ވާނެއެވެ.   5ވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ޖަދުވަލް 

 މައުލޫމާތު ކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭމަސައް )ހ(

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް  )ށ(

 ދަތިތައް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިވި  )ނ(

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަމްީރނުގެ ރޮނގުތައް  )ރ(

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު އޮފީހުގެ ފަރާތުން  )ބ(

 ގައިވާނެއެވެ. 6ރިޕޯޓް އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަޫމނާ ޖަދުވަލް  

 

މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ 9
 ( އަށް އަޅައި ނިންމުން.2.0

( އަށް މި މައުލޫމާތު 2.0މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހަްއޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ  
( 2.0އްޓާ ސިސްޓަމް )ވިއުގަ ވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަަލހައެ 30 އެންމެ ފަހު މުއްދަތަކީ އެޕްރީލު އެޅުމުގެ

 އަށް މައުލޫމާތު އެޅުމާ ގުޅޭ ގައިޑްލައިން ސީ.އެސް ވިއުގައިން ފެންނަން ހުްނނާނެއެވެ.
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 (ލާޚުސްލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  )ދެވަނަ އިބެހޭ އުޞޫބެލުމާ ފެންވަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި
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PA-EC-00001-V02

cކޮމިޝަން ސިވިލް ސަރވިސް 
މާލެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
ޖްމަންޓް ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭ

)ންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުފެިށގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކުއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން(

 )(

ލޫމާތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުމަސައްކަުތގެ: 1ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން* މި

ޓުންނެވެ.ސެކްޝަން /ޔުނި
އެކުެލވޭނެއެވެ.)ސީލުނެގޮތުގެ ތަފްފުރާކޮށްފުރިހަމަސެކްޝަންގައި މ5.1ިތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން އަ(

:ރ.ކ. ނަންބަރުނަން: 

										މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަމަޤާމުގެ ނަންބަރު:
:ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

:ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދުށްގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު:

:ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު ޅާއަ

: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

ފާސް: ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަުޢލީމީ

1ޕީ.އޭ. ފޯމް 

1: ޖަދުވަލް 



2

ނޑެވެ.އަށް މާކ5ުއަދި 4، 3، 2ސެކްޝަން  ސް ދިނުުމގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގަިއވާ މިންގަ

ކޮށް ދެވޭނެ ށްއެއީ އެންމެ ދ1ަގެ މިންގަޑެކެވެ. 10އިން 1ސް ދޭން ބޭނުންކުރާނީ  ންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކުފެމަސައްކަތުގެ
ދެވޭނެ މިންވަރެވެ. މާކުސްއެއީ އެންމެ މަތިން 10އެވެ. މާކުސް

10987654321

ނޑުގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަތްމަމާކުސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކު ތީފޮތުގައި ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ތަފްސީލުތަކުގައި ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 

ނޑު މަސައ2ްފޯމުގެ ސެކްޝަން  )ބައްލަވާ.5.2އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (އައިސްފައިވާ ބަދަލު ށްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތަ : މައިގަ
)ބައްލަވާ.5.3އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (: މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރ3ުފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.4އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް: މުވައ4ްފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.5އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ރީ ޒި: ހ5ާފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ނޑު މަސައްަކތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތް(ހ):2ސެކްޝަން  މަޤާމުގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ، އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން

ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މަޤާމުގެ މައިގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ ސެކްޝަންމި–ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަާފ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނާގ ނުހިނގާގޮްތ ބެުލން

ނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެ މަސައްކަތުފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. މަސައްކަތުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުގެ މައިގަ
ޓާގެޓު މަސައްކަތުގެ ބަޔާނަށް ގެނައި އުނި އިތުރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އަތުވެއްޖެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާ

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޓާގެޓުރިޢާޔަތްކޮށް ށް ވަރު، ފެންވަރު އަދި ވަގުތަމިންކަ ކަ

 :ުނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރ ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ މިންވަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިންގާ 

 :ުސާފުތާހިރުކަން.މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރ

 :ުނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރ ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.ޅާކަ

ބޭނުންނަމަ ކުރަން އެޓޭޗްއެއްކޮޕީ ބައިގެނޑު އެޓޭޗް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ (އިތުރު ގަ
ކުރެވިދާނެއެވެ.)
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ބައްލަވާ. ށ) ، 2(ސެކްޝަން 5.2އަދި ސެކްޝަން ހ) ، 2(ސެކްޝަން 5.2ގެ ސެކްޝަންއަތްމަތީފޮތުފުރިހަމަކުރުމުގައި ސެކްޝަންމި**

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މިންވަރު، ، ރޭވިފައިވާ ގޮތް ( ފެންވަރުޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު،ޚަރަދު، ވަގުތު) އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ، ކަންތައްއަދި މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
ނޑު ( )10އިން 1މިންގަ

1ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 1ޓާގެޓު (މާކުސް 

2ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 2ޓާގެޓު (މާކުސް 

3ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 3ޓާގެޓު (މާކުސް 

ޖުމުލަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ތަކުން ހާސިލުޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެވުނު ނަތީޖާގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެ(ށ) މަސައްކަތ2ުސެކްޝަން 

	75 × 	 ޖުމުލަކުރެިވފައިވާ ތަކުން ހާސިލުޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެޭވނެ ތަކުން ހާސިލުޓާގެޓު
= 	 ކުރެވުނު ނަތީޖާ އަހަރު ތެރޭަގއި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށްމިޕަވައިޒަރެވެ. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުސެކްޝަން މި
އަހަރު ނިމުމުންނެވެ.ގެއެވެ. މި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ މަސައްކަތު %75



4

ންަކނޑައެޅުޓާގެޓުގެ މަސައްކަތާއި އަހަރު ގެމަސައްކަތުސޮއި:
އިރުއެވެ.ފެށޭކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްމި*

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ނޑައެޅުން ޓާގެޓުއަހަުރ ދެބައިވުމުން މަސައްކަތާިއ ގެސޮއި: މަސައްކަތު ކަ
ނޑު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މި* އައިސްފައިވާނަމައެވެ.ށް ބަދަލެއް ޓާގެޓަދެބައިވުމުން މައިގަ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސައްކަުތގެ މަޢ3ުސެކްޝަން 
ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%10

މާކުސް މިންގަނޑުތައް 
އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށާއި އެހެން  ،ހ. މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު 
ށ. މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

ކުުރމާިއ، ައދި ަމސައްަކްތ ރަުދ ކުޑަކުރެޭވނެ ގޮަތށް ޢަމަލުޚަ ،މާްއދީ އާލާްތތަކާއި ،މަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި އިންާސނީ ަވީސލަތްތަކާއި
ރާަވއި ރަނަގޅުގޮުތަގއި ޑެލިގޭޓް ކުރާ މިންަވރު 

ނ. ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
ޭރގައި ަމަސއްކަތްތަްއ ނިންމުާމއި ެއ މަސައްކަތްަތއް ޙަވާލުކޮްށ، ނިންމަްނޖެހޭ ވަުގތުގެ ތެ،އޮފީހުގެ ަމޤްަސދުަތއް ހާޞިލުާވގޮތަށް 

މަަސއްކަތްތައް ިނންުމމަށް ބާުރައޅާ މިްނވަރު .

ރ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
ޤާިއުމކުރުމަށްޓަކަިއ އޮފީހުެގ ަމޤްަޞދުތައް ހާސިލުކުުރމަށްަޓކައި ބޭުނންވާ ެއއްާބރުލުާމއި ެއއްަބިއަވންތަކަން ުމވަްއޒަފުްނގެ ެމދުަގއި 

ފައިދާުހރި ގޮެތްއގައި މުާޢމަލާތު ކުރުން.

ބ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ޯހދަިއދީ ބޭުނންކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން.

ޅ. އުފެއްދުންތެރިކަން 
މަަސއްކަތަށް ފަިއދާ ހުރި ގޮެތއްަގިއ ،ގޮތްތައް އުފެްއދުންެތިރ ޚިޔާލާ،ކަމަށް ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި އެ،ިވސްނުާމއިއިދުރާލަ ކަންކަމާެމދު 

.ިޙއްސާުކރާ މިްނވަރު ުކރުާމއި އެހެން މުަވއްޒަފުްނނާބޭނުން
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ކުރުން.ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކ. 
ނޑައަ ޙާޞިލްުކރުުމަގއާއި ަޙވާލުކުރެ އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް  ފަިއވާ ަވގުތަށް ާރަވއި ފުރިހަމަ ުކާރ ޅާވިަފއިވާ ަމަސއްކަތްތަްއ ކަ

މިންަވރު 

އ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 
ޤާބިލުކަން.ކުރިމަތިލާ ަޙއްލުކުުރމުގެމަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި ިދމާވާ ގޮންެޖހުންތަކާއި ދަިތތަކާ

ޖުމުލަ 

: މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައ4ްސެކްޝަން 
ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށް މިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%10

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
ހ. އިސްނެގުން 

ަވޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރުުމަގިއ އުފެްއދުންތެރި ޮގތެްއގައި އެ،އޮފީހުގެ ަމޤްަޞދުތައް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްަތއް ރޭުވމާއި 
ނޑިތައް ހާޞިލުކުުރމަށް ިއސްކަންިދުނމުަގއާއި  ނުޑދަ އެެހން މުަވއްޒަފުްނނަށް އެހީތެިރުވމާިއ، ،އިްސދަުއރެއް އަދާުކރުާމއި ލަ

ަޙާބ ބިނާުކރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް މަރު ހަރުަދނާުވމުަގއި ނަމޫނާ އަކަްށވެ، ަމަސއްކަތްތައް ޭރވުާމއި ޒިްނމާާދރުުވމާިއ، ޒިންމާާދރުކުުރވުާމއި
ެމދު ިވސްނުާމއި ހިްތވަުރދިނުން ކިޔާ މިންަވރު އަދި މުަވއްޒަފުން މަަސްއކަތް ކުރާގޮތް ބަަލއި މުަވއްޒަުފންގެ ކުިރއެުރމާ

ށ. ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)
ފަދަ ެތދުެވރި ސިފަތަެކއް ހުރުާމއި ަމސައްކަތް ކުރުުމގައި ިއޚްލާްސތެިރވާ މިްނވަރު އެހެްނމީހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭ

ނ. ހަމަހަމަކަން 
ރުާމއި، އިންސާުފެވރިވުން. ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން މަާޤުމގެ 

ރ. މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 
ލިއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.އޫމަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސް 

އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން)(ލޮޕްމަންޓް ބ. ސެލްފް ޑިވެ 
ވަޒީާފގެ ކުިރއެުރމަށްޓަކަިއ ދެނެގަުތމަްށ ތަްމރީން ޯހދުާމއި ހުނަރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސއްަކތް ކުރުމާއި އަިމއްލަ ކުރިެއރުމަށްޓަަކއި 

ކިޔާ މިންަވރު އިބަލައިްއމު މަޢުލޫމާތު ޯހދަހިމު

ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 
އިުހތިާރމާއެކު މުާޢމަލާތު ކުާރ މިންަވރު ޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންނާ ެމދު އަަދބު 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު ކ.
ކަން ޢަމަލީ އެ ،މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލަކީ އެކުެވރި ހަަމެޖހޭ މާަޙއުލަކަށް ހެދުުމގެ ާޤބިލުކަާމއި ވިސްުނންތެރިަކން ހުރި މިްނވަާރއި 

ިޚދުމަތް ިލބިގަްނނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ދޭ ފަރާތްތަާކއި ުގުޅން ބަހައްޓާ ައދި ަބދަހިކުރާ މިންަވރު. ، ގޮތުން ކުުރމާއި 

ތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ޤާނޫނު . އ
ުޙރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު ުއސޫލުތަކަށްދުތަކާއި ޢި ވާޤަްނުމ ޢާާމއި ކުުރވުުމގައިމަަސއްކަތް ކުރު

ޖުމުލަ 

ރީޒިހާ: 5ސެކްޝަން 
ސް އަކީ ލިބޭ މާކުސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%5

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
ހާޒިރީ ހ. 

ީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަށް ފަރުވާެތރިކަން ބެެހއްޓުާމއި އެެހން މުަވއްޒަފުން ާޙޟިީރއަށް ފަުރވާތެިރވާ ިމްނވަރު ބެުލން  ޒިހާ
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ޖުމުލަ 

ސް މާކު ޖުމުލަކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު :6ސެކްޝަން 
.ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމިސްއެވެ. ސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު މާކުނީ އެހާގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަސެކްޝަންމި* 
. )ބައްލަވާ.5.6ޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަްނ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްސެކްޝަންމި(

ގެ ގިންތި ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓު ސް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް މާކު
ލިބުނު އިންސައްތަ 

2ސެކްޝަން 
ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން (މި ސެކްޝަންގެ (ށ)

ކުރައްވާ)

310ސެކްޝަން  × 80
410ސެކްޝަން  × 80
55ސެކްޝަން  × 10

ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 

ލީމާއި ތަްމރީނު: ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢ7ުސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ ޢާމުވައްޒަފާ މުފުރިހަމަ ކުރާނީސެކްޝަން * އަދި މި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.ސެކްޝަންމި

އަށް ވިސްނާފައެވެ).5.7ފުރިހަމަކުރާނީ އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ސެކްޝަން މި(ވުމުގެ މައްޗަށެވެ.އެއްބަސް

އިރު)(ގަޑިކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

(ދާއިރާ/ދާއިރާތައް)ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ސަބަބު ޅާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހައި ހުށަކުރިމަގުގަ
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މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު-(ހ) 8ސެކްޝަން 
)އްލަވާބ5.8ަސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން(މި

ގޮތް.ދެކޭ ގޮތެއްގައި ޖުމުލަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު 

.ޔާލު ޚިށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ 

ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.ގެމަސައްކަތުނ. 

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ލު ޔާޚިޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްގެ (ށ) 8ސެކްޝަން 
ބަްއލަވާ)5.8ސެކްޝަންސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ (މި.ސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެމި

ނޑު  ކުރެވިދާނެއެވެ.)ޗްއެޓޭ(އިތުރު ގަ
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ފެންވަރުމަސައްކަތުގެމީހާގެ ބެލޭވަރުމަސައްކަތުގެ ފެން،ގޮތުންގުޅޭފޯމާބެލުމުގެ ރު ވަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެން
ހޯދާހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުވާގޮތްތަުކންބެލޭނެވެސް ނޫންއެމަތިންނާއި ހެކިތަކުގެވާފޯމުގައި،ގައިވަޒަންކުރުމު

ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

ނަން:

ސޮއި:

ރ.ކ. ނަންބަރު: 

މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:



PA-EC-00002-V02

cކޮމިޝަން ސިވިލް ސަރވިސް 
މާލެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން 

އޮފީހުގެ އިދާރީ ނުވަތަ ވަކި ފަންުނތަކާ ،މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންމަސައްކަތް ކުރާއޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ސީނިއަރ (

ގުޅިފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން)

 )(

: މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތ1ުސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންމި* 

ސެކްޝަން /ޔުނިޓުންނެވެ.
ފުރިހަމަކޮށް ފުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް އެކުެލވޭނެއެވެ.)ސެކްޝަން މިގައި 5.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

:ރ.ކ. ނަންބަރުނަން: 

										މާއި ކްލެސިފިކޭޝަން: ޤާމަމަޤާމުގެ ނަންބަރު:
:ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

:ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދުށްގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު:

:ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު ޅާއަ

: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

ފާސް: ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަުޢލީމީ

2ޕީ.އޭ. ފޯމް 

DRAFT
2: ޖަދުވަލް 
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ނޑެވެ.އަށް މާކ5ުއަދި 4، 3، 2ސެކްޝަން  ސް ދިނުުމގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގަިއވާ މިންގަ

ކޮށް ދެވޭނެ ށްއެންމެ ދައެއީ 1ގެ މިންގަޑެކެވެ. 10އިން 1ސް ދޭން ބޭނުންކުރާނީ  ންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކުމަސައްކަތުގެ ފެ
ދެވޭނެ މިންވަރެވެ. މާކުސްއެއީ އެންމެ މަތިން 10އެވެ. މާކުސް

10987654321

ނޑުގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަތްމަމާކުސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކު ތީފޮތުގައި ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ތަފްސީލުތަކުގައި ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 

ނޑު މަސައ2ްފޯމުގެ ސެކްޝަން  )ބައްލަވާ.5.2އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (އައިސްފައިވާ ބަދަލު ށްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތަ : މައިގަ
)ބައްލަވާ.5.3އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (: މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރ3ުފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.4އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް: މުވައ4ްފޯމުގެ ސެކްޝަން 
)ބައްލަވާ.5.5އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ރީ ޒި: ހ5ާފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ނޑު 2ސެކްޝަން  މަސައްަކތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތް  (ހ): މަޤާމުގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ، އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން

ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މަޤާމުގެ މައިގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ ސެކްޝަންމި–ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަާފ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނާގ ނުހިނގާގޮްތ ބެުލން

ނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ. މަސައްކަތު އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުގެ މައިގަ
ޓާގެޓު ބަޔާނަށް ގެނައި އުނި އިތުރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ އަތުވެއްޖެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާ

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ޓާގެޓުރިޢާޔަތްކޮށް ށް ރު އަދި ވަގުތަމިންވަރު، ފެންވަ ކަ ކަ

 :ުނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރ ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
ލާ މިންވަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިންގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަ 

 :ުސާފުތާހިރުކަން.މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރ

 :ުނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރ ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.ޅާކަ

ނޑު އެޓޭޗް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ  ބޭނުންނަމަ ކުރަން އެޓޭޗްއެއްކޮޕީ ބައިގެ(އިތުރު ގަ
ކުރެވިދާނެއެވެ.)
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ށ) ބައްލަވާ. ، 2(ސެކްޝަން 5.2ހ) އަދި ސެކްޝަން ، 2(ސެކްޝަން 5.2ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންސެކްޝަންމި**

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މިންވަރު، ، ރޭވިފައިވާ ގޮތް ( ފެންވަރުޓާގެޓުމަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު ކަންތައް،ޚަރަދު، ވަގުތު) އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ، އަދި މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
ނޑު  )10އިން 1(މިންގަ

1ޓާގެޓު 

)(މަސައްކަތް/ޓާގެޓު

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 1ޓާގެޓު (މާކުސް 

2ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 2ޓާގެޓު (މާކުސް 

3ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު(މަސައްކަތް/

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

ލަ)ގެ ޖުމު 3ޓާގެޓު (މާކުސް 

ލަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ޖުމުހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ލަ ކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމުހާސިލުއި އަހަރު ތެރޭގަގެ(ށ) މަސައްކަތ2ުސެކްޝަން 

	80 × 	 ލަ ކުރެިވފައިވާ ޖުމުހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ލަ ކުރެޭވނެ ޖުމުހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު
= 	 ކުރެވުނު ނަތީޖާ ހާސިލުއަހަރު ތެރޭަގއި ގެމަސައްކަތު

%އަކީމާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި
އަހަރު ނިމުމުންނެވެ.ގެއެވެ. މި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ މަސައްކަތު 80
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ަކނޑައެޅުނުޓާގެޓުއަހަުރގެ މަސައްކަތާއި ގެމަސައްކަތުސޮއި:
އިރުއެވެ.ފެށޭސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މި*

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ނޑައެޅުނުޓާގެޓުއަހަުރ ދެބައިވުމުން މަސައްކަތާިއ ގެމަސައްކަތުސޮއި: ކަ
ނޑު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ މި* އެވެ.ށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަޓާގެޓަދެބައިވުމުން މައިގަ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ލޫމާތާއި ހުނަރު : މަސައްކަުތގެ މަޢ3ުސެކްޝަން 
އަކީ މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
އެވެ.%10

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ

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

ށ. ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން 
ނަޑއަަޅއި ނިްނމަންެޖޭހ ވަގުުތގެ ތެޭރަގއި ނިންުމމުގެ ުހނަުރ ލިބިފައިާވ ،ސަުދތައް ާހސިލުާވގޮތަށް އޮފީހުގެ މަޤު  ކަންތައްަތއް ކަ

މިންަވރު.

ނ. މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭނުންކުރުން 
އޮފީހުގެ މަްޤޞަދުަތއް ހާޞިލުކުުރމަށްަޓކައި ބޭނުްނވާ މަޢުލޫާމތުގެ ޭބނުންކުރާ މިންަވރު. 

ރ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު 
ކުރުމަށް ބޭުނންވާ މުޢާމަލާތު ކުުރމުެގ ހުނަރު ލިބިފަިއވާ މިްނަވރު ތުގެ ާމަޙއުލުަގއި ނަތީޖާ ާހިޞލުމަަސއްކަ

ބ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި ހައްލުކުެރިވާދނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭނުންުކރުުމގެ ާޤިބލުކަން.

އުފެއްދުންތެރިކަން ޅ. 
މަަސްއކަތަށް ފައިދާ         ،ުއފެއްދުްނތެރި ޚިޔާާލއި ގޮތްަތއް ،ަކމަށް އެކަީށގެްނވާ ފިޔަވަޅު އެުޅމާއި އެ،ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިސްުނާމއި
ހުރި ގޮެތއްަގއި ޭބނުންކުުރން.

ކުރުމުގެ ހުނަރު ކ. ވަގުތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން 
ނޑައަ ޞަދުަތއް ޙާޞިލްުކރުުމަގާއއި ަޙވާލުކުރެ އޮފީހުގެ މަޤު  ކުރާ ފުރިަހމަ ަފއިވާ ވަގުަތށް ރާަވއި ޅާވިފަިއވާ މަަސއްކަތްަތއް ކަ

މިންަވރު 
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އ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 
ާޤބިލުކަން.ޙައްުލކުރުުމގެކަންތައްތަާކއި ކުިރމަތިލާ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލުަގއި ިދމާވާ ަދތިަތކާއި އެ

ލަ ޖުމު 

މުވައްޒަުފަގއި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : 4ސެކްޝަން 
އަކީ މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމިފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމި* 
.އެވެ %5

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
އިސްނެގުން ހ.

ަވޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރުުމަގިއ އުފެްއދުންތެރި ޮގތެްއގައި އެ،އޮފީހުގެ ަމޤްަޞދުތައް ހާސިލުުކރުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްަތއް ރޭުވމާއި 
ނޑިތައް ާހޞިލުކުރުމަްށ ިއސްކަންިދުނމުަގއާއި  ، އެހެން މުަވއްޒަުފންނަށް އެހީތެިރުވމާއި ،އިްސދަުއރެްއ ައދާކުުރމާއި ަލނުޑދަ

◌ި ބިނާކުަރނިިވ ފާޑުކިޔުމަްށ ަހުރަދާނުވުމަގިއ ަނޫމާނ ައަކްށެވ، ަމަސްއަކްތަތްއ ޭރުވާމިއ ިޒްނާމާދުރުވާމިއ، ިޒްނާމާދުރުކުރުވާމއ
ޙަބާ ކިޔާ މިްނވަރު އަދި ުމަވއްޒަުފން މަަސއްކަތް ކުރާޮގތް ބަލައި ުމަވއްަޒފުންގެ ކުިރއެުރމާެމދު ިވސްނުާމއި ހިްތަވރުދިުނން މަރު 

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)ށ. 
އެހެްނމީހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭފަދަ ެތުދވެރި ސިަފތަކެއް ހުުރމާއި މަަސއްކަތް ކުރުުމގައި އިޚްާލސްތެިރވާ މިްނވަރު 

ނ. ހަމަހަމަކަން 
ރުާމއި، އިންސާުފެވރިވުން. ިލއްޔަތު ައދާކުއޫޞޫލެްއގެ މަިތން މަާޤުމގެ ަމސްހަމަހަމަ އު

ރ. މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 
މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަސްޢޫިލއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.

(އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން)ލޮޕްމަންޓް ބ. ސެލްފް ޑިވެ 
ަވޒީފާެގ ކުިރއެުރމަށްޓަކައި ެދނެގަުތަމްށ ހޯދުާމއި ހުަނރު އިތުރުުކރުމަށް މަަސްއކަތް ކުރުާމއި ތަްމރީނުއަިމއްލަ ކުިރއެުރވުމަށްޓަަކއި 

ކިޔާ މިންަވރު އިބަލައިމުިޙއްމު މަޢުޫލމާތު ހޯދަ 

ޅ. ރީތި އަދަބުތައް 
މިންަވރު ުކާރ ބު އިހުިތރާާމއެކު މުޢާމަލާތުޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންާނއި މެދު ައދަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު ކ.
ކަން ޢަމަލީ މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލަކީ އެކުެވރި ހަމަެޖހޭ މާޙައުލަކަށް ެހދުުމގެ ާޤބިލުކަމާއި ިވސްނުންެތރިކަން ހުރި މިްނަވރާއި ައދި އެ

ޚިުދމަތް ލިބިަގންނަ ަފރާތްތަކާއި ޚިުދމަތް ދޭ ފަރާތްތަާކއި ުގުޅން ބަހައްޓާ ައދި ަބދަހިކުރާ މިންަވރު. ކުުރމާއިގޮތުން 

ތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ޤާނޫނު . އ
ުޙރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު ދުތަކާއި ުއސޫލުތަކަށްޢި ވާޤަްނުމ ޢާާމއި ކުުރވުުމގައިމަަސއްކަތް ކުރު

ލަ ޖުމު 

ހާޒިރީ:5ސެކްޝަން 
ލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.ސެކްޝަންމި* 

އެވެ.5%އަކީ މާކުސް
ނޑުތައް  މާކުސްމިންގަ

ހާޒިރީ . ހ
ީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަށް ފަރުވާެތރިކަން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު ޒިހާ

ލަ ޖުމު 
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މާުކސް ލަ ޖުމުކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު :6ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. ސެކްޝަންމިއެވެ. މާކުސްސެކްޝަނަކަށް ލިބުނު ގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަހާނީ އެސެކްޝަންމި* 
). ބައްލަވ5.6ާޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްސެކްޝަންމި(

ގެ ގިންތި އޮފިސަރުން ސަޕޯޓް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް މާކުސް 
ލިބުނު އިންސައްތަ 

2ސެކްޝަން 
ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން (މި ސެކްޝަންގެ (ށ)

ކުރައްވާ)

310ސެކްޝަން  × 80
45ސެކްޝަން  × 80
55ސެކްޝަން  × 10

ލަ ގެ ޖުމު މާކުސް ލިބުނު 

ލީމާއި ތަްމރީނު: ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢ7ުސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ މުވައްޒަފާ މުޢާސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ. * އަދި މި ސެކްޝަންމި

އަށް ވިސްނާފައެވެ).5.7ފުރިހަމަކުރާނީ އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ސެކްޝަން މި(ވުމުގެ މައްޗަށެވެ.އެއްބަސް

އިރު)(ގަޑިކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

(ދާއިރާ/ދާއިރާތައް)ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ސަބަބު ޅާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހައި ހުށަކުރިމަގުގަ
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މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު-(ހ) 8ސެކްޝަން 
ބައްލަވާ)5.8ސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން(މި

ގޮތެއްގައި ދެކޭ ގޮތް.ޖުމުލަހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު 

.ށ. މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު 

ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.ގެނ. މަސައްކަތު

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

ސޮއި :
: ތާރީޚު

ނަން:  
މަޤާމު: 
ސޮއި: 
: ތާރީޚު

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު (ށ) 8ސެކްޝަން 
ބަްއލަވާ)5.8ސެކްޝަންސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ. (މިމި

ނޑު އެޓޭޗް ކުރެވިދާނެއެވެ.) (އިތުރު ގަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ،ހ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން
ުކން ސާބިތުވާ ހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ވެްސ ބެލޭނެ ގޮތްތަނޫންމަތިންނާއި އެފޯމުގައިވާ ހެކިތަކުގެ،ވަޒަންކުރުމުގައި

ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

ނަން:

ސޮއި:

ރ.ކ. ނަންބަރު: 

މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:



PA-EC-00003-V02

cކޮމިޝަން ސަރވިސް ސިވިލް 
މާލެ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
ރވިސް ސަސަޕޯޓް 

)އި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންމުތަކުގަމަޤާ(ވަކި ޚާއްސަ ހުނަރެއް ބޭނުންނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަންނަކާ ނުގުޅޭ 

 )(

މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 1ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންމި* 
.ޔުނިޓުންނެވެ/ސެކްޝަން 
.)ފުރިހަމަކޮށް ފުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް އެކުެލވޭނެއެވެސެކްޝަން މިގައި 5.1އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (

:ނަންބަރު. ކ.ރ: ނަން

										: މާއި ކްލެސިފިކޭޝަންޤާމަ:މަޤާމުގެ ނަންބަރު
:ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފެންވަރު ބެލި ދުވަސް

:ހާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދުށްގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަ:މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު

:ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:ފައިވާ ފިޔަވަޅުގެ އަދަދު ޅާއަ

: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

: ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ތަުޢލީމީާފސް

3ފޯމް . އޭ .ޕީ 

3ޖަދުވަލް: 
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ނޑެވެއަށް މާކ5ުއަދި 4،3،2ސެކްޝަން  .ސް ދިނުމުގަިއ ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ

ކޮށް ދެވޭނެ ށްއެންމެ ދައެއީ 1. ގެ މިންގަޑެކެވ10ެއިން 1ސް ދޭން ބޭނުންކުރާނީ  ންވަރު ބެލުމުގައި މިންކޮށް މާކުމަސައްކަތުގެ ފެ
. ދެވޭނެ މިންވަރެވެމާކުސްއެއީ އެންމެ މަތިން 10. އެވެމާކުސް

10987654321

ނޑުގެ އިތުރު ތަފްސީލު އަތްމަމާކުސް ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ އަކަށް މާކު ތީފޮތުގައި ސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ
.ކުރެވިފައިވާނެއެވެތަފްސީލުތަކުގައި ސެކްޝަން ތިރީގައިވާ 

ނޑު މަސައް: 2ފޯމުގެ ސެކްޝަން  ).ބައްލަވ5.2ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (އައިސްފައިވާ ބަދަލު ށްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތަ މައިގަ
).ބައްލަވ5.3ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު: 3ފޯމުގެ ސެކްޝަން 
).ބައްލަވ5.4ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ޒަފުންގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައްމުވައް: 4ފޯމުގެ ސެކްޝަން 
).ބައްލަވ5.5ާއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން (ރީ ޒިހާ: 5ފޯމުގެ ސެކްޝަން 

ނޑު ): ހ(2ސެކްޝަން  މަސައްަކތްތަކާއި އެ މަސައްަކތްތަްއ ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ޮގތް  މަޤާމުގެ މައިގަ
މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ، އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން

ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މަޤާމުގެ މައިގަ

ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ ސެކްޝަންމި–ދެބައިވުމުން، މުވައްޒަފާ ޙަވާުލކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން

ނޑު މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ގެމަސައްކަތު. މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ އަހަރު ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފުގެ މައިގަ
ޓާގެޓު މަސައްކަތުގެ . ބަޔާނަށް ގެނައި އުނި އިތުރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެއަތުވެއްޖެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު ނުވަތަ ވަޒީފާ 

ނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ  ނޑައަޅަންވާނެއެވެޓާގެޓުރިޢާޔަތްކޮށް ށް ރު އަދި ވަގުތަމިންވަރު، ފެންވަ ކަ .ކަ

 :ުނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަދި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރ ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަ
ބަލާ މިންވަރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިންގާ ނުހިނގާ ގޮތް 

 :ުސާފުތާހިރުކަން.މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާތެރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރ

 :ުނޑައަމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރ ފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.ޅާކަ

ނޑު އެޓޭޗް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ( ބޭނުންނަމަ ކުރަން އެޓޭޗްއެއްކޮޕީ ބައިގެއިތުރު ގަ
.)ކުރެވިދާނެއެވެ
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. ބައްލަވާ) ށ، 2ސެކްޝަން (5.3އަދި ސެކްޝަން ) ހ، 2ސެކްޝަން (5.2ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންސެކްޝަންމި**

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މިންވަރު، ، ފެންވަރު( ރޭވިފައިވާ ގޮތް ޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ މައިގަ
ނޑު ކަންތައް،)ޚަރަދު، ވަގުތު  އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ، އަދި މައިގަ

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
ނޑު ( )10އިން 1މިންގަ

1ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު/މަސައްކަތް(

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 1ޓާގެޓު (މާކުސް 

2ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު/މަސައްކަތް(

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 2ޓާގެޓު (މާކުސް 

3ޓާގެޓު 

)ޓާގެޓު/މަސައްކަތް(

ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު 

)ޖުމުލަ ގެ 3ޓާގެޓު (މާކުސް 

ޖުމުލަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ހާސިލުއަހަރު ތެރޭގައި ގެމަސައްކަތު) ށ(2ސެކްޝަން 

	85 × 	 ޖުމުލަކުރެިވފައިވާ ހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު

ޖުމުލަކުރެޭވނެ ހާސިލުތަކުން ޓާގެޓު
= 	 ކުރެވުނު ނަތީޖާ ހާސިލުއަހަރު ތެރޭަގއި ގެމަސައްކަތު

އަކީ މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަން މި
.އަހަރު ނިމުމުންނެވެގެމި ސެކްޝަނަށް މާކުސް ދޭންވާނީ މަސައްކަތު . އެވ%85ެ
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ަކނޑައެޅުންޓާގެޓުއަހަުރގެ މަސައްކަތާއި ގެމަސައްކަތު:ސޮއި
.އިރުއެވެފެށޭސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު މި*

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

:ސޮއި 
: ތާރީޚު

:  ނަން
: މަޤާމު
: ސޮއި
: ތާރީޚު

ނޑައެޅުންޓާގެޓުއަހަުރ ދެބައިވުމުން މަސައްކަތާިއ ގެމަސައްކަތު:ސޮއި ކަ
ނޑު މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު * .އެވެއައިސްފައިވާނަމަށް ބަދަލެއް ޓާގެޓަދެބައިވުމުން މައިގަ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

:ސޮއި 
: ތާރީޚު

:  ނަން
: މަޤާމު
: ސޮއި
: ތާރީޚު

ލޫމާތާއި ހުނަރު މަޢުމަސައްކަުތގެ : 3ސެކްޝަން 
ސަރވިސްގައި ސަޕޯޓް .ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި* 

އެވެ.5%ލިބޭނީސެކްޝަނަށް މިމުވައްޒަފުންނަށް 

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ

އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ މިންވަރު ،ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކުހ. ކުރާ މަސައްކަތާ 

ށ. މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު 
ުކރުުމގެ ހުަނރު ލިބިފަިއވާ މިްނވަރުުކުރމުަގއި މުޢާމަލާތުޤާޢިމުބޭުނންވާ އެްއބާރުލުާމއި ެއއްަބިއވަންތަކަން ާމަޙއުލުަގއިމަަސއްކަތުގެ

ނ. މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
.ާޤިބލުކަންބޭނުންުކރުުމގެގޮތްތައްތަފާތުހައްލުކުެރިވާދނެެދނެގަުތާމއިމަްއސަލަތައް

ރ. ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 
.ާޤބިލުަކންަޙއްލުކުރުުމގެއިަދތިަތކާއި ކުރިމަތިލަ ިދމާވާާމަޙއުލުަގއިމަަސއްކަތުގެ

ޖުމުލަ 
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މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް: 4ސެކްޝަން 
ލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި* 

އެވެ.5އަކީ %މާކުސް

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
އިސްނެގުން ހ. 

އިްސނަަގިއގެން ަމސައްކަތް ކުރާ ިމންވަރު ުކރުާމިއ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ެއހީތެިރވެިދނުުމަގއި ޙަވާލުކޮށްަފއިވާ މަަސއްކަތްތައް

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)ށ. 
މިްނވަރު ިއޚްލާޞްެތިރވާކުރުުމގައިަމސައްކަތްހުރުާމއިސިފަތަެކއްެތދުެވރިފަދަހިފޭއިތުާބރުއެހެްނމީހުންނަށް

ހަމަހަމަކަން ނ. 
ަމސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރުާމއި، އިންސާުފެވރިވުން.ހަމަހަމަ އުޞޫލެްއގެ މަިތން މަާޤުމގެ

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު . ރ
މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި މަްސއޫލިއްަޔތު އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަްނ.

ރީތި އަދަބުތައް . ބ
ުކާރ މިންަވރު އެކު މުޢާމަލާތުޚިުދމަތް ދިުނމުަގާއއި މުަވއްޒަުފންނާ ެމދު އަަދބު އިުހތިާރމާ

މިންވަރު ބަހައްޓާ ގޮތެއްގައި ފައިދާހުރި އެންމެ އޮފީހަށް ގުޅުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ދާއިރާގައި . މަސައްކަތުގެ ޅ
.ހެދުމަށް މަަސއްކަތް ކުރާ މިްނވަރުމާަޙއުލަކަށްހަަމެޖހޭއެކުެވރިާމަޙއުލަކީމަަސއްކަތުގެ

ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ތަކާއި ޤާނޫނު . ކ
ޙުުރމަތްތެިރކޮށް ހިތާ މިންަވރު ދުތަާކއި އުސޫލުތަކަށްޢި ވާޤަންމު ޢާމާއި ކުުރވުުމަގއިމަަސއްކަތްކުރު 

ޖުމުލަ 

ރީޒިހާ: 5ސެކްޝަން
މާކުސްލިބޭ ސެކްޝަނަށްމި. ފުރިހަމަކުރާނީ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި*

.އެވ5ެ%އަކީ 

ނޑުތައް  މާކުސް މިންގަ
ރީ ޒި ހާ . ހ

ީރއަށް ސަމާލުކަްނދިުނމާއި ގަިޑއަށް ފަރުވާެތރިކަން ބަަހއްޓާ މިްނވަރު ޒިހާ

ޖުމުލަ 
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މާުކސް ޖުމުލަކީޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން ލިބުނު :6ސެކްޝަން
. ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ ސެކްޝަންމި. އެވެމާކުސްގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަހާނީ އެސެކްޝަނަކަްށ ލިބުނު ސެކްޝަންމި* 
)ބައްލަވާ 5.6ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަްނ ސެކްޝަންމި(

ގެ ގިންތި ސަރވިސް ސަޕޯޓް ލިބޭ ސެކްޝަންތައް މާކުސް 
ލިބުނު އިންސައްތަ 

2ސެކްޝަން 
ގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން )ށ(މި ސެކްޝަންގެ (

)ކުރައްވާ 

35ސެކްޝަން  × 40
45ސެކްޝަން  × 70
55ސެކްޝަން  × 10

ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 

ލީމާއި ތަްމރީނުބޭނުންވާ ތަޢުވަޒީފާއަށް : 7ސެކްޝަން 
މަލާތްކޮށް ދެފަރާތުގެ މުވައްޒަފާ މުޢާސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީއަދި މި . * ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެސެކްޝަންމި

).އަށް ވިސްނާފައެވ5.7ެފުރިހަމަކުރާނީ އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަން ސެކްޝަން މި(.ވުމުގެ މައްޗަށެވެއެއްބަސް

)އިރުގަޑި(ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު

ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުއަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުގެމަސައްކަތު
)ދާއިރާތައް/ދާއިރާ(

ސަބަބު ޅާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހައި ހުށަކުރިމަގުގަ
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މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު-) ހ(8ސެކްޝަން 
)ބައްލަވ5.8ާސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންމި(

.ގޮތެއްގައި ދެކޭ ގޮތްޖުމުލަމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު . ހ

.މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ށ

.ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލުގެމަސައްކަތު. ނ

ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފު

:ސޮއި 
: ތާރީޚު

:  ނަން
: މަޤާމު
: ސޮއި
: ތާރީޚު

ސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ިޑޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު /ޑިޕާޓްމަންޓް) ށ(8ސެކްޝަން 
5.8ސެކްޝަން ފުރުމުގެ ކުރިން އަތްމަތީފޮތުގެ ސެކްޝަންމި. (ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެސެކްޝަން މި

)ބައްލަވާ
ނޑު އެޓޭޗް ކުރެވިދާނެއެވެ( .)އިތުރު ގަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމާ ގުޅޭގޮތުން. ހ
ވެްސ ބެލޭނެ ގޮތްތަުކން ސާބިތުވާ ހެިކތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ނޫންމަތިންނާއި އެފޯމުގައިވާ ހެކިތަކުގެ،ވަޒަންކުރުމުގައި

ހޯދުންތަކާއި ނިންމެުވންތައް 

:ނަން

:ސޮއި

: ނަންބަރު. ކ.ރ

:ސެކްޝަން/މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް



ގެ ވެސް މުވައްޒަފުންސުޕަވައިޒަރު ފުރާ ފޯމެކެވެ. ކޮންމެ ސުޕަވައިޒަރެއް ،މިއީ މުވައްޒަފުންގެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ބެލުމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތްމުވައްޒަފުގެއަދި ކޮށްޕަވައިޒަރެއްގެ ދަށުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ލޮގްފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އެ ސު

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމާއި ގެފޯމަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު . މިކުރައްވަން ވާނެއެވެއަޕްޑޭޓް ފޯމުރިވިއުކުރާމަހުންމަހަށް
) އަށް އަޅަންވާނެ ފޯމެކެވެ.2.0އެއްކުރެވިގެން މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް (ވިއުގަ 

`

މަހުްނމަހަްށ ރިވިއުކުރާ ފޯމުމަސައްަކތްމުވައްޒަފުގެ

ރކ. ނަންަބރު: : މްމަގާ މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

މަސް 
ރަނަގޅަށް ކުެރވުނު 

ކަންތައްަތއް 
ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ 

ކަންތައްަތއް 
ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި ުމަވއްޒަުފގެ 

މަަސއްކަތާ މެދު ދެކޭގޮތް 
ސޮއި (ުމވަްއޒަފު އަދި 

ސުޕަަވއިަޒރު)

ރީ ބުުރވަފެ

ސުޕަަވއިަޒރު: 

މުަވއްޒަފު: 

ޗު ރިމާ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ލް ޕްރީއެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

މޭ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ޖޫން 

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ޖުލައި 
ސުޕަަވއިަޒރު:

4: ޖަދުވަލް 



މުަވއްޒަފު:

އޮަގސްޓު 

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ަބރު ންސެޕްޓެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ބަރު އޮކްޓޫ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ބަރު ން ނޮވެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ބަރު ން ޑިސެ

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު:

ޖަނަަވރީ 

ސުޕަަވއިަޒރު:

މުަވއްޒަފު: 

ސުޕަވައިޒަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް:ފޯމު ފުރާ 

ފުރުުމަގއި ތިީރގަިއވާ ކަންތަްއަތކަށް ބައްލަވާ!މި ފޯމު

ެކޮށްފައިވާ ގޮތް ފަިއވާ ަމސައްކަތްަތއް ފުރިަހމަ ކޮށްންަވރު ބެލޭ ުމއްދަުތަގއި ހަވާލުމަަސއްކަތު ފ

 ިހުނަރު މަަސއްކަތުގެ މަޢުޫލމާާތއ

(ްިއސްނެުގން، ިއންޓެްގރިޓީ، ހަމަަހމަކަން، ވަގުުތގެ ބޭުނން ހިފުން، ލީޑަރޝިޕް ފަދަ ސިފަތައ) ްމުަވއްޒަުފގެ ހުންނަްނވީ ސިފަަތއ

ުގެ ދާިއރާަގއި ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ގުުޅން އޮފީހަށް ެއންމެ ފަިއދާުހރި ގޮެތްއގައި ބެހެއްޓުންމަަސއްކަތ

 ްގަޑިަތއް ކުރަން ޖެޭހަނމަ އެއިތުުރގަީޑގައި މަަސއްކަތ

ްއެނގެން މަަސއްކަތު ފެްނވަރު ބެލުުމގެ ުމއްދަުތގައި މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަތަށް ބަަލިއ މުަވއްޒަފަށް ދޭ ލިޔެކިއުްނތައް މި ޝީޓުނ
ެއއްކުަރންާވނެެއވެ.ަފިއވާނަމަ އެކަން ިމ ކަރުދާހާިއއެކު ަގއި ުމވަްއަޒފަށް ފިޔަވަެޅއް އަޅާެތރޭއޮންނަްނވާެނެއވެ. އޭގެ
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ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ބެލުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ފެންވަރު ގެ މަސައްކަތު 

ޮފނުާވނީ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ މައުލޫާމތު ވަކިން އެނޭގނެ ގޮަތށެވެ.އިބެުލނުޮގތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ނޑައަޅާފައި ހުރި ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވަިކ ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޒިންމާދާރު ގޮތުގެ ފެންވަރުބެލުނު ަމސައްކަތުވެރިއެއް ކަ

ބެހޭމަސައްކަތާއެނިމުމުންބަލައި ފެންވަރުމަސައްކަތުގެނެއެވެ.ކުރެވޭއަޕްލޯޑްއަށްފަހ15ުވިއުގައަށް މާރިޗު ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓުގެމިއަށް )ވިއުގައެސް.ސީ(ސިސްޓަމް ބެލުމުގެފެންވަރުމަސައްކަތުގެމުވައްޒަފުންގެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުރިޕޯޓު

.ކަމެކެވެމެނޭހިތެރެއިންމަސްއޫލިޔަތުގެޒިންމާދާރުވެރިޔާގެއިދާރާގައިނިންމުމަކީއަޅައިމައުލޫމާތު

ރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ނަވަޖަޖެހިގެން އަންނަރީ މަހުން ފެށިގެންވަބަލާނީ ފެބުރުބެލުމުގައި އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
އަށް )ވިއުގައެސް .ސީ(ސިސްޓަމްބެލުމުގެފެންވަރުމަސައްކަތުގެމުވައްޒަފުންގެގޮތުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މި

މަސައްކަތުގެ ގެ ކުރިންނެވެ.30އެޕްރީލުބަލާ ނިމޭ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުކީއަޕްލޯޑްކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަ
.ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެފެންވަރު ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ ފޯުމތައް (އަދި ފޯމުތަކުގެ ކޮޕީ ވެސް) ރިޕޯޓާއެކު 

ނޑު ތިން މުވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ބަހާލެވިފައިވާ މައިގަ

ޓަގަރީ އަށެވެ. ކެ

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް ޑިެރކްޓަރުން ފެށިގެން ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް:. 1ކެޓަގަރީ .1

މުވައްޒަފުންނެވެ. ގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމަތީގެ އިދާރީ މަ

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ފެށިގެން . ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން:2ކެޓަގަރީ .2

ކްނިކަލް އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ޓެސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފެންވަރުގައި މަސަ

ލީގަލް ، ޑޮކްޓަރުން، ޓީޗަރުން، އިންޖިނޭުރންމަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: 

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

ގައެވެ.ކެޓަގަރީ

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

ކަތު މީހުން، މްރީނެއް ބޭނުްނނުވާ މަގާމުަތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: މަސައްތަ

ފަދަ މަގާމުތައް.ޕިއޯނުން، ވޮޗަރުން

5: ޖަދުވަލް 



ޢާންމު މަޢުލޫމާތު 

ނު މުއްދަތު މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ އިދާރާ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ނަމާއި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލު

އަށް) އަދި ކޮން މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ހިނގާ 2009ރީ ނަވަޖ31ަން 2009ރީ ވަފެބުރ1ު(މިސާލު: 

އޮފީހެއްކަން.

ފޯމުފުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް:.1

އެ އޮފީހެއްގައި ފޯމުފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު (ލެވެލްތައް ވަކިން)1.1.1

ފުރުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު (ލެވެލްތައް ވަކިން)މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ފޯމުހޭ ފޯމު ފުރަންޖ1.1.2ެ

ދެމެދު މައްސަލަޖެހުމުގެ ސަބަބުން ެއ މައްސަލަ ހަްއލުކުރުމަށް ޕަވައިޒަރާފުރުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސުފޯމ1.1.3ު

.ޑީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު އަދަދު (ލެވެލްތަްއ ރު.އާއިސްކޮށް ހުންނަވާ މުވައްޒަފަްށ ނުވަތަ އެޗް

ވަކިވަކިން) 

މައްސަލަތަުކން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު (ލެވެލްތައް ވަކިން)ހުށަހެޅުނުގޮތަށް އ1.1.4ެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތައް.2

ްބޭނުންވާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައިމުވައްޒަފުނ
ބޭނުންވާ ންރީނު ދޭއެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަމާއި، ތަމްތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވާނަމަ 

ދަދުޢަމުވައްޒަފުންގެ 

ހުގައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ރު ބެލުން ަހރުދަނާކުރުމަށް އޮފީމަސައްކަތުގެ ފެންވަ.3

ިގޮުތްނ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެހޭނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާހިމަނާއިބައިގަމ

ށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހަރުދަނާކުރުމަބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ުކރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް 

ލޫމާތެވެ.ޢުމަ

އިތުރު ބަޔާން.4

ިހިމަނާލެވިފައިނުާވ ހުރި، ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައި ގުޅުންހިމަާނނީ މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބެލުމާ އިބައިގަމ
ލޫމާތުތަކެވެ.ޢުމުހިންމު މަ
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މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

އާންމު ަމއުލޫމާތު
......................................................މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތު: ......................................................................އިދާރާގެ ނަން: 

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

ަމއްސަލަތައް ދިާމވިފޯމު ފުުރމުގައި ުފރުމާއިފޯމު.1

ތައް ޕްޮރގްރާމުތަމްީރނުފާަހގަކުެރވުނުހަރުދަނާކުރުމަށްމަސައްަކތްމުވައްަޒފުްނގެ.2
ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގެ ނަން ޕްރޮގްރާމު#

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

1

2

3

ތަފުޞީލު #

އަދަދު 

ލަޖުމު ސީނިއަރ އަދި 

މިޑްލް 

ޖްމަންޓް މެނޭ

ސަޕޯޓް 

އޮފިސަރުން 

އަދި ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 

ސަރވިސް 

ފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ފޯމ1ު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޯމު ފުރުނު މުވައްޒަފުންގެ 2

އަދަދު 

އަދަދު ފޯމު ފުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވެގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ 3

ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު 4

6: ޖަދުވަލް 
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:ފިަޔވަޅުތައްއަޅަންުހރިޮއފީުހގައިހަރުަދނާކުރުމަށްެބލުންެފންަވރުމަސައްކަތުގެ.3
ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ބެހޭ ނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާހިމަނާއިބައިގަމި

ސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަ

އިތުރު ބަޔާން:.4
ހިމަނާލެވިފައިނުވާ މުހިންމު ހުރި، ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައި ގުޅުންހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާއިބައިގަމި

މައުލޫމާތުތަކެވެ.

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ / ޒިންމާދާރުވެރިޔާ / ގެ ވެރިޔާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނު މުވައްޒަފުންގެ 

:  ނަން

: ސޮއި

: ތާރީޚު

އޮފީސް ސްޓޭމްޕް:
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`
..............(އިދާރާގެ ނަން)

ދިވެހިރާއްޖެ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:.1

.......................................................................................................................................................................................ފުރިހަމަ ނަން: 
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ުދީފައިވާ ކޮމިޓީއިން ޑީ .އެމް .އާރު .އެޗް ލިޔުމާއި ދީފައިވާ ބައިން ބަލާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ޅާއިރުހުށަހަފޯމ

.ހުށައަޅަންވާނެއެވެލިޔުން

ުބެލުމާ ފެންވަރު(އެކެއް) މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގ1ެރާތާ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުގައި ސޮއި ކ

ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މީގެ ފަުހން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާމައްސަލަގުޅިގެން

ލިބިގެންވެއެވެ. ނުބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 

7: ޖަދުވަލް 
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