
 

  



 

53 ގެ 1 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 

 2 ތަޢާރަފު 1

 2 ޑިގެރީ އެޕްރައިސަލް(  360މަލްޓިސޯސް އެޕްރައިސަލް )  2

 3 ބައިވެރިން  3

 3 ޙަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން ވަގުތީގޮތުން އިދާރާތައް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ  4

 3 ގައި ބަލަންވީ މުއްދަތުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމު 5

 3 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް 6

 4 ފޯމުތަކާއި، ފޯމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ  7

 5 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމަށް މާކުސްދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު  8

މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ފުރާ ފީޑްބެކް ފޯމު، ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ފުރާ ފީޑްބެކް   9

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން )ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ( ފުރާ ފޯމު އަދި މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމަށް  ، ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ފޯމުފޯމު، 

 5 ދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު  މާކުސްއެޕްރައިޒަލް(  )ސެލްފް

  ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް )އެސްއޯފީ( މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެގޮތުގެ  10

  ޖަދުވަލްތައް:

 14 : ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ފުރާ ފީޑްބެކް ފޯމު 1ޖަދުވަލް  

 18  މުވައްޒަފު ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމުގެ އިސްވެރިޔާއާއި: ދާއިރ2ާޖަދުވަލް  

 21 މެންބަރު ފުރާ ފީޑްބެކް ފޯމު : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 3ޖަދުވަލް  

 27 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ ފޯމު 4ޖަދުވަލް  

 28  ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މުވައްޒަފު ފުރ5ާޖަދުވަލް  

 31 : ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ފޯމު 6ޖަދުވަލް  

 36 މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު : އިދާރާގެ 7ޖަދުވަލް  

 41 : މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު 8ޖަދުވަލް  

  



 

53 ގެ 2 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 

` 
 ތަޢާރަފު: .1
ަވނަ ާމްއާދެގ   39ިދެވހި ިސިވލް ސަރިވްސެގ ޤާޫނނުެގ    ،މަކީ ދިވެހި ިސިވލް ަސރިވސް މުަވއްޒަުފންެގ މަސައްަކތުެގ ފެންަވރު ބެލު 1.1 

ިއ މި ދެްނނެުވުނ ޤާނޫީނ ަވނަ ެޗޕްޓަުރަގ 13ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ަޤވާޢިުދެގ ިދެވިހ ދަުށން ލާިޒމް ުކރާކަމެކެެވ. ައިދ 
ފުްނ މަސަްއކަތްުކާރ ަވއްޒައަދާކުުރުމަގއި ޢަމަލަކުާރެނ އުޞޫުލަވީނ ަބާޔންކޮށްފަެއެވ. ިމ ޮގުތްނ ސިިވްލ ސަރިވްސ މުޒިންމާ 

ކަެމްއ އެންމެހަިއ އިދާާރތަކުން އެ އިދާާރެއއްަގއި ަމސައްކަްތ ކުރާ ެއންެމހަިއ މުަވއްޒަފުްނެގ ަމސައްކަުތެގ ެފންަވރު ބެލުމަކީ ާލޒިމު 
 .ކަމުަގިއ ަބޔާންުކރެއެެވ

ިސިވލް ަސރިވްސ ުރާމއި ަސތު ަތންފީޒުކުަސރުކާރުެގ ސިޔާ ،ެވިރންނަކީއިސް  ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެޓަރީްނނާއި ޒިންާމދާރު 1.2 
ޕަރަމނަންްޓ ސެކްރެަޓރީންާނިއ އެްނމެ އިސް ދައުެރއް ައދާކުާރ ފަރާެތެވ.  އިމުަވއްޒަފުްނެގ ެއންމެަހއި ަކންަތއްތައް ބެލެހެއްުޓުމގަ 

ަވުރ ަވަޒންކުރަުމްނ ްށ އެކަޭށނަ މިން މާިއ ަމސައްކަތަާގބިލުކަ  ،ބަލައި   މުްނެގްނާދޮގތް ެގ މަްސއޫލިްއޔަުތ ައދާކުރަ ެވރިން އިސް  ޒިންމާދާރު 
ަކމެކެެވ. މި ެދންެނިވ މުިހއްުމ މަަސއްކަތްަތއް ކުުރމަްށޓަަކިއ   މުިޅ އޮީފހުެގ ަނތީާޖ ހާޞިލުކުރުަމށްޓަަކއި ޭބނުްނތެރި  ،ެގންދިުއމަކީ
ެވަފިއ ެވްސ ޤާިއމު މެއްނެ ުފރިހަަމ ނިޒާ ެގ މަސައްަކތު ެފންަވރު ބެލޭ އިްސެވރިން  ިޒންާމދާރު ެސކްރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް

 .އޮްނނަންޖެހެެއެވ

 ސެކްރެަޓރީންާނއި  ޕަރަމނަންޓް ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ިއާދރާތަކުެގ ިއސްެވިރންެގ ަމސައްކަުތެގ ފެްނަވުރ ބެުލުމެގ ނިޒާމު: "މިއީ،  1.3 
ަގނޑުަތކާއި، ުއޞޫލުަތކާއި މިން ކަނަޑައޅާފަިއާވ  ަގިއ  "  (2020ަޖނަަވީރ    1ުއޞޫލުތަާކިއ ިމންަގނޑުަތްއ )  .އިސްެވރިން  ޒިންމާދާރު 

ުމެގ ަމސައްކަުތެގ އެކިެއކި ިފޔަަވުޅތަްއ ުކރިއަްށ ެގްނާދނެޮގތުެގ ސްޭޓންޑަްޑ އޮޕަޭރޓިްނ ޕްރޮީސަޖރ ބެލު މަސައްކަުތެގ ެފްނަވރު 
 ެވ.)އެސް.އޯ.ީޕ( އެ

ންެނެވ. މި އުޫޞލުތަކާއި މިްނަގނޑުތަކަށް އިން ފެިށގެ   2020ަޖނަަވރީ    1މި އުޞޫުލތަކާިއ މިްނަގނުޑތަކަްށ އަމަލުކުަރން ފަާށނީ   1.4 
ެގ މަސައްކަުތ ެފްނަވރު ެބލުމަްށ ިމހާތަަނށް އިްސެވިރން ޒިްނމާާދރު  ސެކްރެޓަީރްނނާއި  ޕަރމަަންނޓްއަމަލުކުަރން ެފުށމުން، 
 ްނަގނުޑތަކާއި އުޞޫލުތަަކށް އަމަލުކުުރން ހުްއޓާލެޭވެނެއެވ.އަމަލުކުަރމުްނ ައއި މި 

   
 ޑިްގރީ އެޕްރަިއސަްލ(: 360)ޕްަރއިސަލް މަލްޓިސޯސް އެ .2
ެގ ަމސައްކަތް އެްނމެ ާގުތން ބަަލއި އަިދ ެއްނެމ އިްސެވިރން  ިޒންމާދާރު   ސެކްެރޓަީރންާނއި  ޕަރމަަނންޓްމަސައްކަުތެގ މާަހއުލުަގއި   2.1 

ެވިރާޔެގ މަަސއްކަުތެގ ެފންަވުރ ސް އި ޒިްނމާދާރު ފަރާތްތަުކން، ޕަރަމނަންްޓ ސެކްރެަޓރީ ނުަވަތ ބޮޑަށް ުގިޅެގްނ މަސައްކަތްކުާރ 
ޑިްގރީ އެޕްރަިއސަލް" މެަތްޑ  360" ،"މަލްޓިޯސސް އެްޕރައިސަްލ" އެެވ. އާްނމުޮކށް ކިާޔޮގަތށް ަނމަ ،ަވޒަންކުެރޭވނެ ޮގތަކީ

 ބޭނުންކުުރމެެވ.

 ،އެްނމެ ާގުތްނ މަސައްކަތްކުާރ ީމހުން ިޑްގރީއަށް    360ަމސައްކަުތ ފެންަވރު ބެޭލ މުަވއްޒަފުެގ ަވަށއިެގން    ،ޑިްގރީ މެަތޑަކީ  360 2.2 
ފެންަވރުބެޭލ މީާހެގ މަަސއްކަާތ ެބހޭޮގުތްނ ދެކޭޮގްތ ބަލަިއ ފެްނަވުރ ާހމަކުރުެމެވ. ިމ ެމތަޑުެގ ތެޭރަގއި މެޭނޖްަމންްޓ ަބިއ 

ެގ ފަހުން މި އުޫޞލުަގިއ ިއެވލުއޭްޓ ުކރެޭވނެެއެވ. މީ ހޯުދާމއެކު ޑެލްއަްށ ބިނާޮކށް ފީޑްބެކް ންސީ މޮޓެ ޕިމް އޮބްޖެކްިޓްވސް އަދި ކޮ
 ެވ.ޑިްގރީ ެއްޕރައިސަްލ މެތަޑެ  360 ،ިނޒާމަކީ ވާ ަނމުަގއި ަބޔާންޮކްށފައި މަލްޓިސޯސް އެްޕރައިސަލް" މި"

 

   



 

53 ގެ 3 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ބައިެވިރްނ: .3
ީރންާނިއ، މަްސއޫުލ އޮީފސްތަކުެގ ޕަރަމަނންްޓ ސެކްރެޓަ ދަުށްނ މަަސއްކަުތ ެފންަވުރ ބަލާނީ، ސިިވްލ ސަރިވްސެގ  މި އުޞޫުލގެ  3.1 

 ެވރިންެނެވ. އިސް  ޒިންމާދާރު  ިހްނާގ އޮފީސްތަުކެގ ޮގުތަގއި  އިދާާރަތކުެގަވކި ަވކި 

ަގިއާވ ަސރުކާރުެގ މިނިްސޓްރީތަާކިއ އެޓަރނީ ޖެނެަރލްެގ ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީްނނަކީ، ަސރުކާރުެގ މަްސއޫުލ އޮފީސްތައް ަކމު  3.2 
ިއ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގ މަތިން، އެ މިިނސްޓްރީެއއްެގ މިިނސްޓަރުެގ ލަާފެގ މަިތްނ އޮފީހަްށ ިދެވިހ ސިިވްލ ސަރިވްސެގ ޤާޫނނުގަ 

 ެރޓަރީްނނެެވ.ެއއް ހިްނުގމަްށ ކޮިމޝަުނން އަްއޔަްނކޮށްފައި ތިބޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްއެ ިމނިސްްޓރީ

ްނ ަވކި އިާދރާެއްއެގ ޮގުތަގިއ އުފެދިފަިއާވ ިސިވލް ސަރިވސްެގ އިދާާރތަކުެގ ެތެރއިން ާޤނޫީނޮގތު ެވިރންނަކީ، އިސް  ޒިންާމދާރު 3.3 
 ކޮމިޝަުނން ިޒންމާދާރު ތަ ަވކި މިިނސްޓަރެްއެގ ބެލުުމެގ ދަށުން ހިނަގމުންދާ އިދާާރއެްއކަމުަގިއ ިވޔަސް، އެ އިދާާރއަކަްށ ނުވަ 
ުމްނ ެގންދިުއމަްށ ކޮިމޝަުންނ ުގޭޅ މަަސއްކަތްަތއް ސީދާ ޮކމިަޝނާ ުގިޅެގްނ ކުރަ  އި ވެރިޔަުކ ކަނޑައަޅައި، ހިުއމަްނ ރިސޯްސއާއިސް

 ރާތަކުެގ ިސިވލް ސަރިވްސެގ އިްސެވިރޔާެއެވ.ނިްނމާފަިއާވ ިއދާ 

   
 :ބެލުްނެގ މަސައްަކތުެގ ފެްނަވރު ޮގުތްނ އިދާރާތައް ިހންުގުމެގ ިޒްނމާ ހަވާލުކުެރވޭ މުވައްޒަުފްނވަުގތީ  .4
 ެވރިްނެގ މަސައްކަުތ ެފްނަވރު ބެުލމުެގ މަަސއްކަްތ ކުރިައްށ ެގންާދނީ އިސް   ަވުގީތ ިޒންާމާދރުވަުގީތ ަޕރަމނަްނޓް ސެކްރެަޓރީްނާނއި   4.1 

ަގިއ ަބޔާންކޮްށފަިއާވ ޮގުތެގ މާބެޭހ ުއޞޫލުެގ ައތްަމީތ ފޮތު ދިެވިހ ސިިވްލ ސަރިވްސެގ ުމަވއްޒަފުްނެގ ަމސަްއކަތުެގ ެފންަވރު ެބލު
 މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ބަލަން ނުެޖހޭެނެއެވ.އެ ުމަވއްޒަުފންނަށް ިމ އުޫޞލުަގއިާވ ޮގތުެގ މަިތްނ ެވ. މަތިްނނެ 

ދާއިާރެގ  ަވއްޒަުފެގަގއި މު ެވިރންެގ މަސައްަކތު ފެންަވރު ބެލުމު އިސް  ވަުގތީ ިޒްނމާދާރުވަުގތީ ަޕރަމނަްނޓް ސެކްރެޓަރީްނނާއި  4.2 
 ެފްނަވުރ ބެުލްނ ްނ  މަަސއްކަތުގެ ެގ ލަާފެގ މަތި  (ފަރާތެއް ކަނަޑއަޅާ  އިްސެވރިޔާ  /ިއސްެވިރޔާ ެއންމެ  އޮީފހެްއެގ) އިސްެވރިޔާ 

 ސިިވްލ ސަރިވސް ކޮމިަޝުނން އަްނާގ ަފރާތެެކެވ. ކުރިއަްށ ެގންާދނީ 

   
 ކުރުމުަގއި ަބލަްނީވ މުއްަދތު:ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަެގ ފެންަވރުމަސައްކަތު .5
 ަޖަނަވރީ   އެ އަަހރެްއެގ  ބަާލނީ ަސއްކަތު އަހަުރ  މަިނޒާމުަގިއ    މަސައްކަުތެގ ެފްނަވުރ ބެލުުމެގ ބޭުނމަށް، މަލްޓިސޯްސ ެއޕްަރއިސަލް  5.1 

  .ައށެެވ 31ިޑސެންބަުރ  ން ެފށިެގން  1

ެވިރންެގ މަަސއްކަތުެގ ިއސް  ޒިްނމާާދރު  ވޭ ަވޒީާފއަްށ ައއްަޔންކުރެ ުމއްދަުތެގ ތެޭރަގިއ    މަސައްކަުތެގ ެފްނަވރުބެުލމަްށ ކަނަޑއަޅާފަިއވާ  5.2 
ެއ ައހަރެްއެގ ާތރީޚުްނ ފެިށެގްނ  ކުރެުވނު ަހާވލު ޔާެގ ަމްސއޫލިްއޔަުތ ެވރި ިއސް ރުމާދާ ޒިން  ެއ ުމަވއްޒަފަކާ  ،ފެންަވރު ބަާލނީ

ެއ ައހަރެްއެގ   ،ަނމަ  ަމސްދުަވހަްށ ުވރެ ކުރު  6މުއްދަުތ    ލޭ ނިޔަަލށެެވ. ަނމަެވސް، މަަސއްކަތުެގ ފެްނަވުރ ބެ  ެގ  31ޑިސެންބަރު  
 ޭހނެެއެވ.ޯފުމ ފުރިަހމަކުަރން ނުޖެ ބެލުުމެގމަސައްކަުތެގ ފެްނަވުރ 

   
 
 
 
 
 
 



 

53 ގެ 4 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 :ބެލުުމގައި ބަިއެވިރވާެނ ފަރާތްަތއްމަސައްކަތުެގ ފެންަވރު .6
 ެގ މަސައްަކތުެގ ފެންަވރު ބެުލމުަގއި ަބއިެވރިާވނީ ތިރީަގއި ފަރާްތަތކެެވ.ިއސްެވރިން  ިޒްނމާދާރު ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީްނނާިއ  

  -:ަފރާެތއް( ިރޔާ/ އިްސެވިރޔާ ަކނޑައަޅާ)އޮފީެހއްެގ ެއންެމ އިްސެވ އިސްވެރިޔާދާއިރާގެ  6.1 

ކަމުަގިއ  އިްސެވިރޔާ ދާިއާރެގ މަސައްަކުތ ެފންަވރުބެލުުމެގ ބޭުނމަްށ ޒިންމާދާުރ ިއސްެވރިްނެގ ޕަރަމަނންޓް ސެކްރެޓަރީްނ ނުަވަތ   
 ކެެވ. އިސްފަާރތުްނ ކަނޑައަޅާ ަފރާތެ ތަުހްނނަ ެއްނމެ އިސްަފރާތް ުނަވ  ބަލާނީ އެ އިާދރާައކަށް ރައީސުްލޖުްމހޫރިްއޔާ ައއްަޔންކޮށްފައި

 

 - : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  6.2 

ެގ މަަސއްކަުތ ެފންަވރުބެލުުމެގ ބޭުނމަްށ ިސިވްލ ސަރިވްސ ކޮިމޝަްނ ޒިންމާދާުރ ިއސްެވރިން ޕަރަމަނންޓް ސެކްރެޓަރީްނ ނުަވަތ   
ކޮމިޝަުނެގ ެމްނބަރުެގ  މަސައްަކތް މޮިނޓަރކުރާ  ޔާގެ ޒިންމާދާުރ އިްސެވރި ޕަރަމަނންްޓ ެސކްރެޓަީރ ުނަވަތ  ،ކަމުަގިއ ބަާލނީ

  ކެެވ.ްކަޝންތަކުްނ ލިބޭ މައުލޫމާުތތަސެިސިވްލ ސަރިވްސ ކޮިމޝަުނެގ އިތުުރން 

 -(:ަވއްޒަުފންމު ރެންޑަމްކޮށް ޮހާވލެޭވއަިދ  ޑިިވޝަްނަތކުެގ ެވިރން) އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 6.3 

ަނށް ސީދާ ިރޕޯޓްކުާރީނ ޒިންާމދާރު ިއސްެވިރންިއ ަމނަންްޓ ސެކްރެޓަރީނާ ރއުޞޫެލއްެގ ޮގުތން ޕަ ސަބޯޑިނޭޓުން:  (1)  
ަމންޓްތަުކެގ ެވރިްނ ުނަވަތ މަަސއްކަތު ެފންަވރުެބލުމުެގ ޭބނުަމްށ ޑިޕާޓްކަުމަގއިިވޔަސް، ޑިޕާޓްަމންޓްތަުކެގ ެވިރން 

 .ނަްށ ސީދާ ިރޕޯޓްކުރާ މުަވއްޒަފުްނެނެވން ރިޒިްނމާދާުރ އިްސެވބަާލނީ ޕަރަމނަންޓް ސެކްރެޓަީރންާނއި    ކަުމަގއި  ން ޑިނޭޓުސަބޯ
ާޔެގ ިޒްނމާދާުރ ިއސްެވރިޕަރމަަނންޓް ސެްކެރޓަރީ ނުަވތަ ، ެގ ަފރާުތން ފީްޑބެކް ަނާގނީ ުމަވއްޒަުފން  އިާދރާގެ  މުވައްޒަފުން: (2)

މްކޮށް ޮހާވެލޭވ ުމަވއްޒަުފްނެގ ތެރެިއން ެރްނޑަދާާރަގއި މަސައްަކތްކުރި ަގއި އި މަސައްކަުތެގ ެފންަވރު ބަލާ ުމއްަދތު
 ެގ ީފޑްބެކްއެެވ. މުަވއްޒަފުން 

ަމްސ  3އެުކ ޔާއާ ޒިންމާދާުރ އިސްެވރި ުނަވތަ  ޕަރަމަނންްޓ ެސކްރެޓަރީ  ،ިޑނޭޓުްނ ހޮާވނީސަބޯމުަވއްަޒފުންާނިއ އިދާާރެގ  (3)
 ނުްނނެެވ.ިމޝަ މި މުަވްއޒަފުން ރެންަޑމްކޮށް ޮހާވނީ ކޮ ެވ.ުމަވްއޒަުފންނެ ަމސައްކަތްޮކްށފައިާވ އެ އިާދރާަގއި  ދުަވހު

 -:)ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީ/ޒިްނމާާދރު އިސްެވރިޔާ( މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ ފަރާތް 6.4 

ުފރިހަމަކުރާ ފޯމަކީ މަސައްކަުތެގ ެފްނަވރު ބެލޭ މުއްދަުތެގ ްނ، އަމިއްލައަށް ޒިްނމާދާރު އިްސެވރި  ސެްކރެޓަރީްނނާއި ޕަރަމަނންޓް  
ުގުތެގ ަމްއަޗްށ މަސައްަކތް ކުރެުވނު މިްނަވރާިއ ފެްނަވރު އަދި ވަ  ،ބަލައި މަސްއޫިލއްޔަތައް އިމަސައްކަތާ  ތެރޭަގއި ދާިއރާގެ 
 ުފ އަމިއްލަައށް ފުރިަހަމކުރާ ފޯމެެކެވ.ދިުނމުެގ ިމްނގަނޑަށް ބަަލިއެގްނ ެއ ުމަވއްޒަުކސްރިއާަޔތްކޮްށ މާ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 ގެ 5 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ކާއި، ފޯމުތަކަށް ކަނޑަައޅާފައިާވ ިއްނސަްއތަ:ތަމުފޯބެލުުމަގއި ޭބނުްނުކރާެނ މަސައްކަތުެގ ފެންަވރު .7
ުޖމުަލ ، ޭބނުންުކރާެނ ފޯމުތަުކެގ ަމުއލޫމާތާއި ފެްނަވރުބެުލުމަގއި  މަަސއްަކތުެގ ިޒންާމދާރު އިސްެވރިން ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެޓަރީްނނާއި  

 .ެއަވީނެއެވ ފޯުމތަކުން ަނާގނެ އިންަސއްަތ ިތރީަގިއވާ  ހޯދުުމަގއި  ސްކުމާ

 (1)ަޖުދަވލް  15% ފޯމު ފީޑްބެްކ  ުފރާ އިްސެވިރޔާާރެގ އިދާ 7.1 

 (2)ޖަުދަވްލ  15% ާޓގެޓް އެޗީްވމަންްޓ ފޯުމ  ާއއި މުަވއްޒަުފ ފުރާއިްސެވިރޔާދާއިާރެގ  7.2 

 (3)ޖަުދަވލް  10%  ފޯމުފީޑްބެކް ފުރާ  ުނެގ މެްމބަރުންސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިޝަ  7.3 

 (4)ަޖުދަވްލ  5ޯފމު %  ފުރާ  ަޝންތަކުން ކް ސިިވލް ސަރިވްސ ކޮިމޝަުނެގ ސެ 7.3.1

 (5)ަޖދުަވލް  15%  ޯފމުާޓެގްޓ އެޗީްވމަންޓް ިއ ުމަވއްޒަފު ުފރާ ނާސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިޝަ  7.4 

 (6)ަޖދުަވްލ  20%  ފޯމު  ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުްނ  7.5 

 (7)ަޖުދަވލް  10%  ފޯމު ފުރާ ( ޮހާވލެޭވ ރެންަޑމްކޮށް ) އިދާާރެގ ުމަވއްަޒފުން 7.6 

 (8)ަޖދުަވްލ  10% މުަވއްޒަފު އަިމއްލައަށް ފުރާ ފޯުމ  7.7 

   
 :އި ބަލާެނ މިންަގނޑުޮގތާމާކުސްދޭނެ ފޯމަށް ޓާެގޓް އެީޗްވމަްނޓް  .8
ާއިއ އިްސެވިރޔާދާއިާރެގ ެބލުމުަގއި،  ފެްނަވރު  މަސައްަކތުގެ  ެގިޒންމާދާުރ އިްސެވރިން ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެޓަރީްނނާިއ  (1)  

ަގިއ ޓާެގުޓތަކަށް ާމކުސްދޭްނާވީނ ިތރީަގިއ  އެޗީްވމަްނޓް ފޯާމއި ކޮިމޝަާނއި ުމަވއްަޒފު ފުރާ ފޯމު ެގޓްޓާ މުަވއްޒަފު ުފރާ
 ބަޔާންކޮްށފަިއާވ މިްނަގނުޑންެނެވ.

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު  
 ތަފްސީލް  މިންގަނޑު ތަފްސީލް  މިންގަނޑު ތަފްސީލް  މިންގަނޑު 
ކަނޑައެިޅފައިވާ ޓާގެޓްގައި   1 

ޓާގެޓްގައި  ކަނޑައެިޅފައިވާ  1 ތްރު ޙާޞިލު ކުެރވިފައި ެނވަިމްނ
ޓާގެޓްގައި  ކަނޑައެިޅފައިވާ ވަގުތު  1 ފެްނވަރު ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ެނތް

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ެނތް
 

2 
ޓާގެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ިމްނވަރުްނ ޙާޞިލު 
 ިމްނވަރެއްކުރެވިފައިވަީނ ަމދު 

2 
 ވާޓާގެޓްގައި  ކަނޑައެިޅފައި
ފައިވަީނ ފެްނވަރުްނ ޙާޞިލު ުކރެވި

 ަމދު ިމްނވަރެއް 
ޓާގެޓްގައި  ކަނޑައެިޅފައިވާ ވަގުތު  2

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި ވޭ

 
3 

ޓާގެޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ިމްނވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަީނ 

 ޙާޞިލު ކުރެވިފައި
3 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓްގައި 
ފެްނވަރުގެ ބޮޑު ބައެްއ ވަީނ 

 ފައިވިޙާޞިލު ކުރެ
  

ޓާގެޓްގައި  ކަނޑައެިޅފައިވާ  4 
ޓާގެޓްގައި  ކަނޑައެިޅފައިވާ  4 ިމްނވަރު ޙާޞިލު ކުެރވިފައިވޭ

   ފެްނވަރު ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވޭ

   
 މަސައްަކތަށް  އެ ިދމާާވޮގަތށް  މަސަްއކަތަކާ ކޮްނމެ ައރިަމތީަގއި ަވައތު ޞަުފޙާގެ  މާކުްސދޭއިރު މަސައްކަުތ ފެްނަވރުބެލުުމެގ  (2)  

ުމެގ ާގެފންަވރު ބެުލމުެގ މުއްދަުތަގިއ މަ  ެގ. މަަސއްކަތު ެވަގަލުމން ިލޔަްނާވނެއެ  މާކުސް  ިލބޭ މިްނަގނޑަކަށް  ނޑައަޅާަފއިވާ ކަ
ެގްޓތަކުން ެމންޑޭޓް ބަަދލުުވން ުނަވތަ ަބެޖްޓ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރމަށްޓަކައި ަކނަޑއެޅުނު ޓާ  މަިއަގނޑު މަސަްއކަތްތަކާއި އެ

"ހާސިލްުކރެިވަފއިާވ ިމންަވުރ"  ،ނަމަ ކަށް މަަސއްކަތްކޮށްފަިއ ުނާވަވއްޒަުފެގ ިއުހމާލަކާ ނުަލއި ާޓެގޓަމުނުލިބުްނ ުނަވަތ 
ުކރެުވނު ނަީތޖާެގ ުޖުމަލ އްަކތުެގ ައހަުރ ތެޭރަގިއ ހާސިލުއަދި މަސަ ކޮލަމްަގިއ އެކަްނ ނުކުެރޭވކަްނ ަބޔާންކުަރްނާވެނއެެވ.

 ކުރަްނާވނެެއެވ.ނިކަނޑައެުޅމުަގއި މި ަފދަ ާޓެގްޓތަްއ އު 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
މަސައްކަތު ފެންަވރު ބެލުުމަގއި ސިިވލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނުެގ ެމމްބަރުްނ ފުާރ ފީޑްބެކް ފޯމު، ދާއިާރެގ  .9

އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނ ފުރާ ފޯމު އަދި މުަވއްޒަފު ، އިްސެވރިޔާ ުފރާ ފީޑްބެކް ފޯމު، ސަބޯޑިޭނޓުްނ ފުރާ ފޯމު
 އި ބަލާެނ މިންަގނޑު:ޮގތާނެ ދޭ މާކުސްއަމިއްލަައށް ފުރާ ފޯމަށް 

ތިީރަގިއާވ   ،މަސައްކަުތ ފެްނަވރު ބެލުުމަގިއ ަހާވލު ކުރެިވަފއިާވ ަމސައްކަތް ުފރިހަަމކޮށްފަިއާވ ިމްނަވރާއި ެފންަވރަށް ެބލުމަށް ަފހު 9.1 
 .ޭދްނާވެނއެެވ މާުކސްމިްނަގނުޑން 

 ށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށްރަވަ ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ޙާިޞލްކުރެވޭ ިމްނވަރަށް   
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ދިްނ ަސބަބު "ކޮމެންޓް" ބައިަގިއ މާކުސް ދޭ ނަމަ، ެއ ާމކުސްާއ ދެމެދު( މި ޭރންުޖަގއި  3ްނ  1"ަވރަްށ ކުޑަ މިްނަވރަކަށް" ) 9.2 
 ބަޔާންކުަރްނާވެނެއެވ.

ެގ ތަްފޞީލް ިތރީަގިއ ދިުނމުަގއި ބަާލނެ ިމންަގނޑުެގ ބަިއަތކު މާކުސް މަސައްކަުތެގ ފެްނަވރު ބެުލމަށްޓަަކއި ަމތީަގިއާވ ޮގތަށް 9.3 
 އެަވނީެއވެ 

 މިްނަވރު  ބަލާނެ މިްނަގނުޑތައް 

 އަުރާވ ދެމެހެްއޓޭެނ ޮގްތ ޯހދުން.ދާއިާރ ކުރި  •
 މަށްޓަކަިއ ޮގތްތަެކއް އެކަށައެުޅން.ކުރިމަގު ބިނާުކރު  •
ތަުކެގ ތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ ިމންަގނޑުޑު ިއ މިްނަގނކަބެލުަމށްޓަދާއިާރެގ މަަސއްަކތްތަްއ ކުރިައށްދާގޮތް  •

 ަކތްތަްއ ޮމނިޓަރުކރުމަްށ ާރަވއިަފިއާވ ޮގަތށް ކުިރޔަްށ ެގންެދިވަފއިުވން.ތެރެިއން މަސައް
 ޭރިވފަިއުވން.ދުމަށް ޮގްތތަކެްއ ދާއިާރ ކުިރއެުރުވމަށްޓަކަިއ ބޭުންނާވެނ ަތމްީރނާިއ ަވޞީަލތްަތއް ހޯ  •
ުއމުެގ ސަބަބުްނ ާހޞިްލކުރުމަްށ ޮގތްތަކެްއ ކަނޑަެއޅި، ައަމލު ކުރެެވމުްނދި  ދު ޞަމަގު ކަނޑައެޅިަފއިާވ  •

 ދާއިާރެގ ަމުގަޞުދތައް ހާޞިުލަވުމންދިުއން.
ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ާޤޫނނާިއ ޤަވާޢިދު ައދި ކޯޑް އޮްފ ކޮްނޑަކްޓް ފުރިަހމަޮގުތަގިއ  ދިެވހި •

 ތަންފީޒުކުެރެވމުްނ ިދއުން.

 ވޭ ބޭނުްނާވ ނަީތޖާ ޙާޞިލްކުރެ
 މިްނަވރަށް 

ވަުގތަާށއި ކުިރމަގަށް ޯފރުކޮށްެދޭވ ޚިުދމަްތތަކަކީ ެފންަވރު ަރނަގުޅޮގތުަގއި ޯފރުކޮށްެދޭވ  މި •
 ން.ޚިދުަމތްތަކަްށ ެހުދމަށްޓަކަިއ ޮގތްތަެކއް އެކަށައެިޅ ަޢަމލުކުރެެވުމން ިދއު 

ޮގތްތަކެްއ  ކުރުަމށްޭރިވ، އްުވަމށްޓަކަިއ ުކރުމުއްދަެތްއެގ ެތރޭަގިއ ކަްނތަްއަތކެޚިދުަމތްަތއް ކުިރެއރު •
 ދިުއން. ކަންތައްތަްއ ާހޞިލްަވުމން ކަނޑައެޅިަފއިުވާމއެކު ިގނަ 

ދިވެހި ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ާޤޫނނާިއ ޤަވާޢިދު ައދި ކޯޑް އޮްފ ކޮްނޑަކްޓްެގ ިގނަަބއިތައް   •
 ތަންފީޒުކުެރެވމުްނ ިދއުން.

 މިްނަވރަކަށް މެދު 

 ދަތިތަެކއް ހުރުމާއި، ިޚދުމަތް ޯފރުކޮށްިދނުަމށް ށްިދނުަމށްޓަަކއިކޮވަުގތަާށއި ކުިރމަގަށް ިޚދުމަތް ޯފރު މި •
 ން.ަގޅު ޮގްތތަެކއް ޭރިވަފއި ނުވު ނރަ

ަވުގުތން ަވުގތަްށ  އަަވްސ ުމއްަދތެްއަގިއ ޚިުދމަުތެގ ެފންަވރު ަރނަގޅުުކރަން ިގނަުގނަ ަމސައްކަތްތަެކއް •
 ން.ނުވު ޮގތްތަެކއް ޭރިވަފއި ދުަމށް ހޯާދއިާރަގިއ ުހރި ަދތިތަކަށް ަހްއލު ކުރަންެޖހިފަިއުވާމއި،

މުެގ ސަބަބުން ހާޞިލް ުކރުމަްށަޓކައި ކުަރންޖެޭހ ކަންތަްއތަްއ ކުެރެވމުްނ ނުދިއު  ަތއްމި ަކންަތއް  •
 މަދުކަެމއް މެުނީވ ހާސިލުެވަފއިުނުވްނ.

 ންަވރަކަށް ަވރަށްކުަޑ މި 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 (ޕީއެސްއޯ ސްޓޭްނޑަރްޑ އޮޕަރޭޓިްނގ ޕްރޮސީޖަރަތއް )ެގ ތު ޮގބެހޭ ކަްނތައްަތއް ހިނާގެނމާބެލުމަސައްކަތުެގ ފެްނަވރު  .10

 
 ގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު  10.1
އިރު،  ެފށޭ އި ކޮންެމ މަަސއްކަތު ައހަެރއްަޓކަމަަސއްކަތު ެފންަވރު ބެލުަމށް އިްސެވިރްނެގ ޒިްނމާދާރު  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް ▪ 

 ޕަރމަަންނޓް ަގިއ ޓާެގޓް އެޗީްވމަްނޓް ފޯމުތަކު ޓްކަނަޑައޅައި އަހަުރެގ މަސްއޫިލއްަޔތަްށ ބަލައި ަވޒީާފބަޔާން ރިިވއުކޮްށ، ޓާެގ
 ިދ ސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝނުން އަ  ިއސްެވިރޔާދާިއރާެގ  ަފާރތާއި  މަަސއްކަތް ބަލަހައްޓާ    ިއްސެވިރންގެ   ޒިްނމާާދރު  ސެކްރެޓަރީްނނާއި 
ްލ ސިިވއަދި  ފޯމު  ެއޗީްވަމންޓް ާޓެގޓް ފުރާ ުމަވއްޒަފު  އިްސެވިރޔާާއއި ދާއިާރެގކުރަންާވނެެއެވ. މި ކަމަްށޓަކައި އެއްބަްސެވ ޮސއި 
 ާވެނއެެވ. ފުރިަހމަކުަރން ފޯމު ާޓގެޓް އެޗީްވަމންްޓ ްނއާިއ ުމަވްއޒަފު ފުާރ ސަރިވްސ ކޮިމޝަ

ަމސައްކަތު ެފްނަވރު ބެލުަމްށ  އިސްެވރިްނެގ ިޒންމާދާރު  ސެކްރެޓަީރންާނއި ޕަރމަަނންޓް މުން ތު ައހަެރއް ނިމު ކަ ކޮންމެ މަސައް ▪
ފުިރހަމަކޮްށ ޮކމިަޝނަްށ   ހިެފހެްއޓޭނޭ ޮގުތެގ މަިތން  ކަމަށް ކަނަޑައޅައިފަިއާވ ފޯމުަތްއ ސިއްރު   ކަނޑައަަޅއިފަިއާވ ހުރިހާ ފަރާތަުކން އެ

 ހުށަހަަޅްނާވެނއެެވ.
 ިހްއސާކުރަްނާވެނއެެވ.ަނތީާޖ  ްސެވިރންގެ އި ިޒންމާދާރު  ެސކްރެޓަރީްނނާއި  ޕަރމަަނންޓް ކޮމިަޝުންނ ެއ ފޯުމތައްބަަލިއ  ދި އަ ▪

  

 ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ބެލުމުގައި ބޭނުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   10.2
 ަޕރަމަނންޓް ، ބެލެެހއްޓުަމށްޓަކައިމިްނަވރު އަދި ފެްނަވުރ ހަަމހަަމ ޮގތެްއަގިއ ރާ ދިެވހި ިސިވލް ސަރިވްސެގ ުމަވއްޒަފުްނ މަަސްއކަތް ކު (ހ)

 ިމންކުރުުމގައި ތިީރގައި ަބާޔންކޮށްފަިއާވ ަކްނކަމަށް ިމންކުެރޭވނެެއެވ.  އްހަާވލުޮކށްފަިއާވ މަަސއްަކތްތަ  ނާއިްސެވިރން  ޒިންާމދާރު  ސެކްރެޓަރީްނނާއި 
ކަނޑައަޅާަފިއާވ ަމސައްކަތަށް ބަަލިއ މަސައްކަްތ ިންނމާ ިމންަވުރ  ެފްނަވރު ެބލޭ މުއްދަުތަގއި ތުެގމަސައްކަތްކުާރ ިމންަވރު: މަަސއްކަ  ▪

 އަިދ މަަސއްކަްތ ޙަާވލުކުރުަމށްފަުހ މަސައްކަްތ ިހނާގ ނުިހނާގ ޮގްތ ަބލާ ިމންަވރު 
 ރުކަން.ހި މަސައްކަްތ ކުާރ ފެންަވރު: މަސަްއކަތުެގ ފުރިަހމަކަާމއި، ފަުރާވެތރިކަާމއި އަިދ ސާފުތާ  ▪
 ޭހ ވަުގތުެގ ެތރޭަގިއ ނިްނމާފަިއާވ މިްނަވރު: ކަނޑައަޅާފަިއާވ ަވުގެތއްގެ ތެޭރަގއި ަމސައްކަތް ިނންުމން.މަސައްކަްތ ިނންަމންޖެ ▪

 
އިދާރާތަކުގެ އެކިފަރާތްތަކުގެ  ގައި ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު ވެރިންގެ މަސައްކަ އިސް ޒިންމާދާރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި  10.3

 : ކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު މަސައްކަތްތަ އޫލިއްޔަތާއި  މަސް 
ެގ މަސައްަކުތެގ ފެްނަވުރ ބެުލމުަގއި ަކނޑައެިޅފައިާވ އުޞޫލުތަުކެގ މަިތން އިދާާރތަުކެގ އިްސެވރިން  ިޒންމާދާރު  ެސކްރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް 

 ކަނޑައެޅިަފިއާވ ުމއްަދތުެގ ެތރޭަގިއ ކޮްށ ިނންަމްނ ާވނެެއެވ. ިމ ނިޒާމު  އް ތަ މަަސއްކަތްތަކާިއ މަްސއޫލިްއޔަތު ކުެރވޭ އެކި ފަާރތްތަާކ ހަާވލު
 އިދާާރތަކުަގއި ިހންުގމުެގ މަްސއޫިލއްަޔތާިއ މަަސއްކަތް ކުާރނެ ަފރާްތތައް ތިީރަގިއ ެއަވނީެއެވ.
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ސިވިލް ސަރވިސް    އަދި   ގެ ސެކްޝަންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ގެ މެންބަރުން،  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  10.3.1

  : ގެ ދައުރު ސެކްޝަން   ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ    ގައި ނު ކޮމިޝަ 
 .ނީެއެވމަސައްކަުތެގ ފެްނަވުރ ބެލުުމަގިއ ސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝނުްނ ބަަލންޖެޭހނެ ަކންަތްއތައް ތިީރަގިއ ަބާޔންކޮށްފަިއ ެއ ވަ  
އްސަ ަފރާެތްއ ޚާމަަސއްކަުތެގ ފެންަވރު ބެލުަމްށޓަކައި ސިިވލް ަސރިވސް ކޮިމޝަުނން    އިްސެވިރްނެގ  ިޒްނމާދާރު  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް )ހ(

 .ނުަވތަ ފަރާތްތަެކއް ކަނަޑއެުޅން
ުމންަދނީ ަޙޤީަގުތެގ މައްޗަްށ މުެގ ކަންަތއް ހިނަގ ެބލުަމސައްަކތުެގ ފެްނަވރު  އިްސެވރިްނެގ ިޒންާމދާރު ެސކްރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް )ށ(

 އިްނސާފުެވިރ ޮގތެްއެގ މަިތންކަްނ ކަަށަވރުކުުރން. ،ބިނާކޮށްެގން 
 މަަސއްކަުތެގ ފެންަވުރ ބެލުުމެގ ަމސައްކަްތ ަކނޑައެޅިފަިއާވ ުމްއަދތުަގިއ ަގާވިއުދން  އިްސެވިރްނެގ ިޒްނމާދާރު  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް  )ނ(

 ބެުލން.ޔަށްދޭޯތ ކުރި
މަަސއްކަތުެގ ފެްނަވުރ ބެލޭ ޕަރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީ ނުަވަތ ، ަވީޒފާ ަބޔާން ަވނީ އިސްެވރިްނެގ ިޒންާމދާރު ެސކްރެޓަރީްނނާއި ޕަރަމަނންޓް )ރ(

 ރަނަގަޅށް ސާފުކޮްށެދިވ އެއްބަްސވެިވފަިއޯތ ކަށަަވރުކުރުން.ޒިންމާދާުރ އިްސވެރިޔާައށް 
މަަސއްކަތުެގ ެފންަވުރ ެބލުމާ ުގޭޅޮގުތްނ ހުށަހެޭޅ މައްސަަލތަްއ ކަނަޑއެޅިަފއިާވ  ިއސްެވރިްނެގ ިޒންމާދާރު  ޓަރީްނނާއި ރެެސކް ޕަރަމަނންޓް (ބ)

 އުޞޫުލެގ ތެރެިއން ަޙއްލުކުރުން.
 ެއ ކަންތައްަތްއ ތަްއ ކަނޑަެއޅުާމއިަސތުެގްނުގޭޅ ސިޔާަމސައްކަުތެގ ެފންަވރު ބެލުުމަގއި    އިްސެވިރްނެގ  ޒިްނމާދާރު   ސެްކރެޓަރީްނނާއި   ޕަރަމަނންޓް (ޅ)

 އެ އުޞޫލުތަާކ ެއއްޮގތަށް ހިނާގތޯ ބެލުން.
 ،ިދމާާވ މަްއަސލައެއް ކޮިމަޝނަްށ ހުށަަހޅައިިފނަމަ   ަނށްއިސްެވރިން   ިޒންާމދާރު  ސެކްެރޓަރީްނނާއި  ަޕރމަަނންޓް  މަސައްކަުތެގ ެފްނަވރު ބެުލމުަގއި (ކ)

 އެ ކަމެއް ބެުލން.
 ަބދަލު ެގަނއުން. އެ ،ނަމަ ހޭ ަވޒީފާ ބަާޔނަށް ަބދަލު ެގްނަނޖެ މަސައްކަތް ަބލައި ިއސްެވރިްނެގ ިޒްނމާދާރު  ޓަރީްނނާއި ރެސެކް  ޕަރަމަނންޓް (އ)
ން، ާދިއރާެގ އިްސެވިރާޔާއ ަމޝްަވރާކޮށް، އިދާާރެގ ިވޝަ ،  މަސައްަކްތތަްއ ކުރާެނ ޮގުތެގ ިމްނަގނޑުަތްއ )ސްޓޭންޑަޑް(ަވޒީާފ ބަާޔުނަގިއ ހިމެޭނ   (ވ )

 ުޅން.މިަޝން އަިދ ްސޓްރެޓެޖީތަުކެގ ަމއްޗަށް ިބނާކޮްށ ކަނޑައެ
 ްޝަވރާުކރުމާިއ ެއހީތެިރވެދިުނން.މަމުަގއި މަސައްަކތުެގ ޓާެގޓް ަކނޑައެޅު  ިއސްެވރިްނެގ ިޒްނމާދާރު  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް (މ)
ށް ހަާވލުުކރަްނ ބޭުނންާވ ޓާެގްޓތަްއ ނައިްސެވިރން  ޒިްނާމދާރު ރީްނނާއިޓަރެ ސެކް ޕަރމަަނންޓްސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝނުްނ ައހަރު ތެޭރަގއި  (ފ)

  .ނާ ިހއްސާކުުރންިޒްނމާދާުރ ިއސްެވރިން ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީްނނާިއ 
ަފަދ  ެއނޭގނެ  ުގތު ސިިވލް ސަރިވްސ ކޮމިަޝުނެގ ެސކްޝަންތަުކން ައހަރުެގ ެތރޭަގއި ަހާވލުކުރާ މަަސއްކަތްތަްއ ިމްނަވރު، ފެންަވރު އަިދ ވަ  (ދ)

 ން.ޒު ކުރަުމންދާަކްނ ކަށަަވރުކުރުޮގތަކަްށ ުސޕަަވއި 
 ިސިވްލ ަސރިވްސ ކޮިމޝަުނންަތކަށް ޚުނަޑއެޅިފަިއާވ ާތރީސިިވްލ ސަރިވްސ ކޮމިަޝުނެގ ެސކްޝަންތަުކން ޮފނުަވްނ ޖެޭހ މަުއލޫމާތުަތްއ ކަ (ތ)

 ރު ބެުލމުެގ މަަސއްކަތް ުކާރ ސެކްަޝންާއ ަހާވލުކުރުން.ތުެގ ފެންވަ އްކަ ެގ މަސަިޒްނމާދާުރ ިއސްެވރިން ޕަރަމަނންޓް ސެްކރެޓަރީްނނާިއ 
މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިައްށ ެގްނާދނެޮގތުެގ އުސޫލުަތއް ރުބެުލުމެގ ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެޓަރީްނނާިއ ިޒންމާދާުރ އިްސެވރިްނެގ މަސައްަކުތެގ ފެްނަވ (ލ)

 .ަބާޔންކުރުން އިކަނޑައަޅަ 
ޓާެގޓްތަކުެގ އަސާސީ ސިަފަތއް  ،ަކނޑަެއޅުނު ާޓެގޓްތަކަކީ ރިންަނށް އެ ައހަރަކަށް ނާއި ިޒންާމދާރު އިްސވެ ޓަރީން ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެ (ގ )

 .އެކުލެިވެގްނާވ ާޓެގޓެއްަކން ކަަށަވރުކުރުން
ްނާއއި ުމަވއްޒަުފ ފުރާ ޝަކޮމި ސިިވްލ ަސރިވްސ ފެންަވުރ ބެލުުމަގއި މަަސއްކަުތެގ  އިްސެވިރްނގެ  ިޒްނމާދާރު  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް  (ޏ)

 .ފުރިަހމަކުުރންަބއިަތްއ  ެގފޯމު ޓާގެޓް އެޗީްވމަްނޓް 
ާޓެގޓް ަކނޑައެުޅުނކަްނ  އިސްެވރިްނގެ  ިޒންމާދާރު  ސެކްރެޓަީރންާނއި ޕަރމަަނންޓް  މަސައްކަުތެގ ެފންަވރު ބެުލމުެގ އަަހރު ފެުށމާެއކު، (ސ)

 .ޔަީގންކުުރން
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ިޒންާމާދރު ސެކްެރަޓރީންާނއި  ޕަރަމނަންޓް ާޓެގްޓ ކަނޑަނޭޭޅ  ގެ އިްސެވިރން ިޒންމާދާރު  ސެކްރެޓަރީްނނާއި  ޓް ންޕަރަމނަޓާެގްޓ ކަނަޑއެުޅުނ  (ޑ)

 .މަުޢލޫމާތާިއ ސަބަުބ ބަލައި ރެކޯްޑ ބެެލހެއްޓުާމއި ފައިލްުކރުން އިސްެވރިްނެގ
 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ  ގެ  ރާ އިދާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ މަސައްކަތްކުރާ   10.3.2
 : މަސައްކަތް 

ެގ މަސައްަކުތެގ މުަވއްޒަފުްނެގ ކަްނތައްތަްއ ބަލަހައްާޓ ބައިޕަރަމަނންްޓ ސެކްރެޓަީރ ުނަވަތ ިޒންމާދާުރ ިއސްެވރިާޔ މަަސއްކަތްުކރާ އިާދރާެގ  
 ތެރޭަގއި ހިެމނޭނީ:

 ޒިްނމާދާރު   ސެްކރެޓަީރންާނއި  ޕަރމަނަންޓްމަަސއްކަުތެގ ފެންަވރު ބެލުުމަގއި ބޭުނންާވ    އިްސެވިރްނެގ  ްނމާދާރު ޒި  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް )ހ(
ތަަކްށ ޚުފަިއާވ ާތރީޅާކަނަޑއަ   ންިސިވލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނު   ސަބޯިޑނޭުޓންެގ ލިސްޓްުފންާނއި  ަމސައްކަތްކުރާ ިއާދރާއެްއެގ ުމަވއްޒަ  އިސްެވރިްނެގ

 ފޮނުުވން.
މުަވއްަޒފުންެގ ަކންަތއްަތއް ބަލަހަްއޓާ ބަިއން މި މަސައްކަްތތަްއ ރަމނަންޓް ސެްކރެޓަރީ ުނަވތަ ިޒންާމދާރު އިސްެވިރޔާ މަަސއްކަތްކުާރ އިދާާރެގ  ޕަ ()ށ

 .ިސިވލް ސަރިވސް ޮކމިަޝނަށް އެްނުގން ،ކުރުމަށްޓަކަިއ ފޯަކލް ޮޕއިންެޓއް ަކނޑައަަޅއި
ެގ ޕަރމަނަންޓް ސެކްެރަޓރީ ުނަވަތ ިޒންާމާދރު އިްސެވިރޔާ ްށ ޮހާވލެޭވ ުމަވއްޒަުފން  އްަޒުފންެގ ތެެރިއން ެރންޑަމްކޮަވސަބޯޑިނޭޓުްނނާިއ އިދާާރެގ މު  )ނ(

ަވަޒންކުރުުމެގ ޮގުތން ފުާރ ފޯމުަތއް ކޮިމަޝނުެގ ިއދާރާިއން އެިދއްޖެ ނަމަ، ސިއްރު ދެމެހެއްޭޓ ފަދަ ޮގެތްއެގ ަމިތްނ މަސައްކަުތެގ ެފްނަވރު 
 ަވއި، ކޮމިަޝުނެގ އިާދރާއަްށ ފޮުނުވން.ރުފޯމުަތއް ފު 

ރީ ުނަވަތ ިޒންާމދާރު އިސްެވިރޔާެގ މަސައްކަތު ފެންަވރުބެލުމާ ުގޅިެގްނ އިދާާރއިްނ ބޭނުްނާވ ަމސަްއކަތްތަކާއި މަޢުލޫާމތު ޕަރަމނަންޓް ސެްކރެޓަ (ރ)
 ހޯދުުމަގއި ކޮިމަޝނަށް އެީހތެިރވެިދނުން. 

 

 : ދައުރު   އިސްވެރިޔާގެ މަސައްކަތްތަކާއި   ޒިންމާދާރު ތަ  ނުވަ ސެކްރެޓަރީ    ޕަރމަނަންޓް  10.3.3
ެއ އަހަުރ ކުަރން ރާަވއިަފއިާވ މަސައްކަްތތަކާ މެދު ިވްސނަިއ އޮީފހުެގ ިވަޝންާއއި މިަޝންެގ ަމއްަޗްށ  ،މަސައްކަުތެގ ައަހރުފެށުުމެގ ކުިރން 

އަަބުދެވްސ  ިއސްެވިރން ޒިްނާމދާރު ސެކްރެޓަީރންާނއި ޕަރމަަނންޓް  ށްކަނޑައެޅޭ ާޓެގްޓތަކާ ެއއްޮގތަށް މަސައްކަތްޮކށް ނަތީޖާ ާޙޞިލުކުުރމަ
 ގަަދއަަޅއި މަސަްއކަތް ކުރަްނާވނެެއެވ. އެ ޮގުތން:

މަސައްކަުތެގ   ،މަްޝަވރާކޮށް  އެކުނާ ލް ސަރިވސް ޮކިމޝަާއއި ިސިވއިސްވެރިޔާދާއިާރެގ  ،  އިްސެވިރން   ޒިްނމާދާރު  ސެްކރެޓަރީްނނާއި  ޕަރަމަނންޓް )ހ(
 ކަނަޑއެުޅން. ަތއްަލނޑުަދނޑިާޓެގޓްތަާކއި  ށްއަހަރަ 

އާިއ ިސިވްލ   އިްސެވިރޔާދާިއރާެގ  ކުުރުމަގިއ ދިާމާވ މަްއސަލަތަކާ ެބހޭޮގުތން  މަސައްކަތް،  އިްސެވރިން   ިޒްނމާދާރު   ސެކްރެޓަރީްނނާއި   ޕަރަމަނންޓް )ށ(
 ން.ރު ކުަކން ަޙއްލުކުރުަމށް މަސައްކަތްއެކު ަމްޝަވރާކޮށް އެ ކަންސަރިވްސ ކޮިމޝަނާ 

މަަސއްަކތުެގ ެފްނަވރު ެބލުމުަގއި ބޭުންނާވ މައުޫލމާތުތައް ސިިވލް ަސރިވސް  އިްސެވރިްނެގ ިޒންާމދާރު ެސކްރެޓަރީްނނާއި ޕަރަމަނންޓް )ނ(
 ؛ ކަކީ ތަޖެޭހ ފޯމު ން  ފޮުނވަ   ިއސްެވިރން  ިޒންމާދާރު   ސެކްރެަޓރީްނާނއި  ޕަރމަަންނޓްަތކަށް ޮފނުުވން. ިމ ޮގުތން  ޚުކޮމިޝަނަށް ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ާތރީ

  ފޯމު  ފުރާ އަިމއްލައަށް މުަވއްޒަފު .1
ާޓެގްޓ ންާއއި މުަވއްޒަުފ ުފރާ ިސިވްލ ސަރިވްސ ކޮމިޝަ އަދި ާޓެގްޓ އެީޗްވަމންްޓ ފޯުމ  ާއއި މުަވއްޒަުފ ފުރާއިްސެވިރޔާއިާރެގ ދާ .2

މުްއދަތު ނިުމމުްނ ސިިވްލ  ފެްނަވުރ ބަލާ ގެ މަަސއްކަތު ުމއްަދތު ެފށުުމން އަިދ  ފެންަވރު ބަލާ  ގެ މަަސއްކަތު) ފޯމު އެޗީްވަމންްޓ 
 ސަރިވްސ ކޮމިޝަނަްށ ޯފމު ޮފނުުވން(

 ުފރިހަމަުކުރްނ.ާޓެގޓް އެޗީްވމަންްޓ ފޯމު  ނާއެުކ މަްޝަވރާކޮށް  ާއއި ިސިވލް ަސރިވސް ކޮމިޝަ އިްސެވިރޔާ  ދާިއރާެގމަސައްކަުތެގ އަަހރު ިނމުުމން   )ރ(
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 : ތަކާއި ދައުރު ވެރިޔާ/ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތެއް( ގެ މަސައްކަތް އެންމެ އިސް   )އޮފީހެއްގެ   އިސްވެރިޔާ   ދާއިރާގެ  10.3.4

ެވްސ ަމސައްަކްތ   ަބޔާްނ ޮކށްފަިއ ެއ ަވީނ ޮކންެމ ުމަވްއޒަފެްއެގމުަވއްޒަފުްނެގ ަމސައްކަުތެގ ެފްނަވރުބަލާ ފޯމުތަުކަގިއ "ސުަޕަވއިޒަރ" ކަމުަގިއ   
ްނަވުރ ބެލުުމަގިއ ަވރަްށ މުިހންުމ ދައުެރްއ ައދާކުާރ  ުމަވއްޒަފެެކެވ. ުސޕަަވއިޒަރަީކ މަސައްކަުތެގ ފެ ނަ ހިނާގ ނުިހނގާޮގތް ބެުލމަްށ ހުން 

 ުސަޕަވއިަޒރުެގ މަްސއޫލިްއަޔތު    މަސައްކަުތެގ ެފްނަވުރ ބެލުުމަގިއ  އިްސެވރިްނެގ  ޒިންމާދާރު ްނނާިއ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަަނންޓް  ފަރާތެކެެވ. ިމ ޮގުތން
ެއެވ. ިމގޮތުން ސުަޕަވިއޒަުރެގ  (ފަރާތެއް ަކނޑައަުޅއްވާ  އިްސެވިރޔާ /އިސްެވރިޔާ  އެްނމެ އޮީފހެްއެގ) އިސްވެރިޔާ ާދއިާރެގ އަދާކުާރ ފަާރތަކީ 
 ތަަކކީ:މަސްއޫިލއްަޔތު

ދީ، ފޯުމތަުކަގއި ރިވެ ތެެއހީ ިއސްެވިރޔާައްށ  ޒިްނމާދާރު ސެކްރެޓަީރ ުނަވތަ  ޕަރަމަނންޓް ފުްނެގ ަމސައްކަުތެގ ޓާެގްޓ ކަނަޑއެުޅމުަގިއ މުަވއްޒަ )ހ(
 ފުިރހަމަ ކުަރްނޖެހޭ ބައިތަްއ ފުރިހަމަުކރުން. ސުޕަަވއިޒަރު 

 ަތއް ުނަވަތ ޔުނިޓް  ަތއްސެްކޝަން ިޑޕަރޓްަމންޓްަތއް، ޓާެގްޓތަްއ ކަނަޑއެުޅމުަގއި،  ިއސްެވރިާޔގެ  ިޒންމާދާރު  ސެްކރެޓަީރ ުނަވތަ  ޕަރަމަނންޓް  )ށ(
 ން.ރާކުރު މަްޝަވ ިތއްބަާވ ުމަވއްޒަުފްނނާހިްނަގްނ 

ޭބނުްނާވ ަލފަޔާއި އިުރޝާުދ މަަސއްކަތް ބަލައި ޓާެގޓްތަކާ އެްއޮގތަށް ދޭތޯ ެބލުމާއި  އިސްެވިރޔާެގ    ިޒންާމދާރު  ސެްކރެޓަރީ ުނވަތަ    ޕަރަމަނންޓް )ނ(
 ދީ މަްޝަވރާކުަރމުްނ ެގންިދއުން.

ަމސައްކަުތެގ ފެްނަވުރ ބެުލަމށް ކަނަޑއެޅިަފިއާވ އިސްެވިރޔާެގ  ރު ިޒްނމާދާސެްކެރޓަރީ ނުަވތަ  ަޕރމަަނންޓްމަސައްކަުތެގ ައަހރު ނިމުުމްނ  )ރ(
ސެކްެރަޓީރ  ޕަރމަަނންޓްމަްޝަވރާކޮށް އިްސެވިރޔާއާ  ިޒންާމާދރު  ނުވަތަ ސެކްރެަޓރީ ޕަރމަަނންޓްންޮކށްެގން، ފޯމު ޭބނުޓާގެޓް އެޗީްވަމްނޓް 

 ގޮތުން، މި  ަމސައްކަުތެގ ެފންވަރު ބެލުން.އިްސެވިރޔާެގ  ިޒންމާދާރު ނުވަތަ 
 .ހާސިލުކުޭރޯތ ބެލުންދާއިާރެގ ވިޝަން، މިަޝްނ އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްޭލން އަިދ އެްކަޝންޕްޭލން އެކުލަާވލައި ަލނޑުަދނޑިތައް  .1
 .އިންާސނީ ަވޞީަލތްތަްއ ހޯދަިއ ަތަރއްޤީކޮށް، ާދއިާރެގ ކަންަތއްަތއް ކުރުމަށް ރާަވއިަފއިާވޮގތް ދެެނަގުތން .2
މިްނަވުރ  އެީހތެިރކަން ލިބޭ ިމންަވރާއި ަޖާވބުދާީރވާ  އިއި ހިްނުގމުަގއި ލަފަޔާއް އެުކލަަވއި އެކަަށއެޅުމާ ސިޔާސަުތތަކާއި މަޝްޫރއުތަ  .3

 .ުތންދެެނަގ
ިޒްނމާދާުރ އިްސެވރިްނެގ ަޕރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީްނ ުނަވަތ    ،ެގ މަސައްކަްތަތކަށް ބަަލއިންެވރި އިސް ިޒންމާދާުރ    ުނަވތަ   ޕަރަމނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  (ބ)

 ޮފނުުވން.ްށ ކޮމިަޝނަްށ ފުރިަހމަކޮ ފޯމު  ފީޑްބެކް ފުރާ އިސްވެރިޔާ ާދއިާރެގއްކަުތ ެފންަވރު ަވޒަންކުުރމަްށ ސަމަ
  

 ސަބޯޑިނޭޓުންނާއި އިދާރާއިން ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު:  10.3.5
ުރ  ެފންަވުރ ެދނެަގތުުމަގއި، ަޕރަމަނންްޓ ސެކްރެޓަީރ ނުަވަތ ޒިްނމާދާ ގެ ޕަރަމަނންްޓ ސެކްރެޓަރީްނނާިއ ިޒްނމާދާުރ އިްސެވިރންެގ މަސައްކަތު  

ުފްނ ސަބޯޑިނޭުޓންާނއި، މަަސއްކަތްުކރާ އިދާާރަގިއ ީސދާކޮށް ުސޕަރަވިއޒްކުރަން ނުެޖހޭ އެހެްނ ުމަވއްޒަ އިސްެވރިާޔ ސީާދ ސުޕަރަވއިޒުކުާރ 
  ަވޒަްނކުރުމުަގއި މުިހްނމު ކަމެެކެވ. މިގޮތުން،ށް ދެކޭޮގތް ދެެނަގުތމަކީ ެވސް، މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ރަނަގޅަ

 
ނިުމމުްނ، ެއ ސަބޯޑިނޭޓުްނނާިއ އިާދރާެގ ުމަވްއޒަފުންެގ ެތރެިއްނ ރެންަޑމްކޮށް ޮހާވލެޭވ ުމަވއްަޒުފން، މަަސއްކަުތެގ ފެްނަވރު ބެޭލ މުްއދަތު  )ހ(

 އިްނ ކަނަޑއަާޅ ޮގތެްއެގ މަިތން ކޮމިޝަަނށް ހުށަަހޅަންާވެނއެެވ.ރާމުަވއްޒަފުްނ ފުިރހަމަކުަރންޖެޭހ ޯފމު ފުރިހަމަޮކށް، ކޮމިޝަުނެގ ިއދާ 
ްނެގ ޚިޔާލާިއ ަމޝްަވާރ ސަބޯޑިނޭޓުްނނާިއ ރެންަޑމްކޮްށ ޮހާވލެޭވ ުމަވއްޒަުފން ުފރަންޖެހޭ ފޯމުތަްއ ފުުރުމަގިއ އިދާާރެގ އެެހްނ ުމަވއްޒަފު  )ށ(

 ޞަ ސަމާލުކަެމއް ދޭްނާވެނެއެވ.ލިބިަގުތމާއި، ހަޤީޤަތާ ެއއްޮގތަްށ ފޯމުތަްއ ފުުރމަްށ ާޚއް
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 : ހޯދުން   މާކުސް ށް ބަލައި ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަ  10.4
 ޒިްނމާާދރު  ސެކްރެަޓރީންާނއި  ޕަރަމނަންޓް ފަާރތްތަުކްނ މަަސއްކަުތެގ ެފންަވރު ބެލުމަށްަފހު، ހުިރހާ ފަާރތަކުން ފުރަްނޖެޭހ ފޯމުތައް،  އެކި 

 ސެކްަޝނުން ިލބުމުން،  ޮކިމޝަުނެގ އިދާާރެގ ސެކްޝަަނށްކޯޑިނޭޓްކޮްށ ބަލަހައްޓާ   ބެލުމުެގ މަަސްއކަތްަވރު ެގ ަމސައްކަތު ެފންއިސްެވރިން 
އެ ، (ކޮމިަޝުނން ކަނޑައަޅާ ނަޫމާނ އަކާ އެްއޮގތަށް)އެ ފޯމުތަކުަގއިާވ ޕޮިއންޓް ެއއްޝީޓަކަށް ަނަގއި މަސައްކަަތށް ަޙާވލުެވފަިއާވ މުަވްއޒަފު 

 .ކުރިން ރިޕޯްޓ ަތއްޔާރުޮކށް ކޮިމަޝނަށް ހުަށހަޅަްނ ާވެނއެެވ ްސ ިނމުުމެގ މައެޕްރީލު  އަހަެރއްގެ 
 

 : މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން  10.5
 ިޒންާމާދރު  ސެކްެރޓަރީްނނާއި ޕަރމަަނންޓް އިަގއި ަމސައްކަތް ކުރާޮގތު އާމަސައްކަތު ފެްނަވރު ބެލުމުން ލިުބނު ނަތީޖާަތއް ަބލައި މަަސއްކަުތގަ  

ަކންަތއްަތްއ ކަނޑަައޅައި،  ސިިވްލ ސަރިވްސ  ނަްނ ެޖހޭ ަކންކަން ހުިރ ަނަމ އެން މާަޙއުލުަގއި ަބދަލު ެގކިަބއިަގއި އަިދ  އިސްެވރިްނެގ
 .  ެވނެއެ ަމހުެގ ކުރިން ނިްނމަްނވާ ޖޫްނ ކަންަކމާެމދު ިފަޔަވޅު ައޅައި  ެގ ލަފާގެމަތިްނ އެ ކޮމިޝަނު 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 : ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް ބެހޭ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ  10.6

 

 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

ވުން 
ޔާރު

ތައް
ށް 

ލުމަ
 ބެ

ވަރު
ފެން

ގެ 
ކަތު

ސައް
މަ

 

މަސައްކަތުގެ  
ފެންވަރު ބެލޭ  

އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  
 ގެ ކުރިން  1

 އެޅުން ކަތު ޓާގެޓް ކަނޑައްމަސަ .1

ގައި،  ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު އާއި މުވައްޒަފު ފުރާ އިސްވެރިޔާދާއިރާގެ  -
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ކުރަންޖެހޭ 
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް 

 . ސޮއިކުރުން ޓާގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި ލިޔެ
 ފޮނުވުން. މަންޓް ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އެޗީވް ޓާގެޓް -

 /އިސްވެރިޔާދާއިރާގެ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  

ނުވަތަ ޒިންމާދާރު  
 އިސްވެރިޔާ

މަސައްކަތުގެ  
ފެންވަރު ބެލޭ  

އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  
 ގެ ކުރިން  5

ވްމަންޓް  ންއާއި މުވައްޒަފު ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ -
ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޕަރމަ  ގައި،ފޯމު

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ މަސައްކަތްތަކުގެ  
 .މައްޗަށް ޓާގެޓްތައް ކަނޑައަޅައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ   /

ނުވަތަ ޒިންމާދާރު  
 އިސްވެރިޔާ

  ކަތުގެމަސައް
ފެންވަރު ބެލޭ  

އަހަރުގެ  
ގެ  30ނޮވެންބަރު 

 ކުރިން 

 އިދާރާގެ ސަބޯޑިނޭޓުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓު .2

މުވައްޒަފަށް ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ )ސަބޯޑިނޭޓުން( ލިސްޓު   -
 އިދާރާތަކުން ހޯދުން

ހުރިހާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިދާރާގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު   -
 ގެ ލިސްޓު އިދާރާތަކުން ހޯދުން މުވައްޒަފުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް   /

 ބަލަހައްޓާ ބައި

މަސައްކަތުގެ  
ފެންވަރު ބެލޭ  

އަހަރުގެ  
 10ޑިސެންބަރު 
 ގެ ކުރިން 

 ދާންކޮށްދިނުން ރިހަމަކުރުމަށް ހަނބޭނުންކުރެވޭ ފޯމުތައް ފުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި  .3

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ   -
އިދާރާއިން ފޯމު ފުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ނޯޓް  

 ފޮނުވުން.
 ކަށަވަރުކުރުން. ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިތަކަށް ފޯމުތައް ލިބޭކަން  -

މިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ
  ހިއުމަން /މުވައްޒަފު  /

 ޔުނިޓް /ރިސޯސް ސެކްޝަން
ލުން

ރުބެ
ންވަ

 ފެ
ތުގެ

އްކަ
ސަ
 މަ

ރުގެ
އަހަ

ނު 
ނިމު

 

ގެ  10ޖަނަވަރީ 
 ކުރިން 

އާއި މުވައްޒަފު ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް  އިސްވެރިޔާދާއިރާގެ ނިމުނު އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް   .4
 ފުރިހަމަކުރުން  ފޯމު ފުރާ ފީޑްބެކް   އިސްވެރިޔާދާއިރާގެ އަދި  ފޯމު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ  -
ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމުގެ  

 ޓާގެޓްތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް ފަހު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން. 
 ރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން. ފު ފޯމު  ފީޑްބެކް ރާ ފު އިސްވެރިޔާ  ދާއިރާގެ -

  /އިސްވެރިޔާދާއިރާގެ 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  

 ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ 

ގެ  15ޖަނަވަރީ 
 ކުރިން 

  ޓާގެޓް ފުރާ  މުވައްޒަފު ކޮމިޝަންއާއި ސަރވިސް ސިވިލް ނިމުނު އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް   .5
ސިވިލް ސަރވިސް  އަދި   ފޯމު ނުގެ މެމްބަރުން ފުރާ ފީޑްބެކް މިޝަރވިސް ކޮސިވިލް ސަ ފޯމު، ންޓްއެޗީވްމަ

 ފުރިހަމަކުރުންކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ ފޯމު 



 

53 ގެ  13 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ  -
 ފޯމުގެ  ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވައި 

 ޓާގެޓްތަކަށް މާކުސްދިނުން. 
ސިވިލް  އަދި  ފޯމު ނުގެ މެމްބަރުން ފުރާ ފީޑްބެކް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ -

 .ފުރިހަމަކުރުން ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ ފޯމު  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

  /ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ  
 ރިޔާ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެ 

ގެ   28ފެބުރުވަރީ 
 ކުރިން 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ  ނިމުނު އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް   .6
 ސަބޯޑިނޭޓުނާއި ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން. 

 . ންރުފު ފޯމު  ފުރާ  ނޭޓުންސަބޯޑި  -އް މުވައްޒަފަށް ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަ -
 ފޯމުތައް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން.  -

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  
ސަބޯޑިނޭޓުން / ހިއުމަން  /

 ޔުނިޓް  /ރިސޯސް ސެކްޝަން

ގެ   28ފެބުރުވަރީ 
 ކުރިން 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން -
 .ފޯމު ފުރުން  ފުރާ

 ރާއަށް ފޮނުވުން. ކޮމިޝަނުގެ އިދާ  ތައްފޯމު -

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  
ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ   /

 މުވައްޒަފުން  

ގެ    30އެޕްރީލު 
 ކުރިން 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ  ނިމުނު އަހަރުގެ   .7
 ހުށަހެޅުން.  ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް 

ކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބަލައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕަރމަނަންޓް  އްމަސަ -
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ 

މަސައްކަތް ހިނގައިދިޔަގޮތާއި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓް  
 . ތައްޔާރުކުރުން

 ން ވިސް ކޮމިޝަސިވިލް ސަރ

ފިޔަ
 ވަޅު

ޅުން
އެ

 
ޖޫން މަހުގެ  

 ނިޔަލަށް

ބެލުމުން  ގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ޔާއިސްވެރިޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ނިމުނު އަހަރުގެ  .8
 ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

އި  އާކަތުގަމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާތައް ބަލައި މަސައް -
އި، މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަދި މާޙައުލުގައި  ގަތް ކުރާގޮތުމަސައްކަ

އެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި އެ    ،ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ނަމަ
 . ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ކުރިއަށް ދިއުން

 /ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  

 
 
 
 
 
 
 



 

53 ގެ  14 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
  

 ޖަދުވަލްތައް



 

53 ގެ  15 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 
 

     ` 
 

 އިްސެވިރން  ޒިްނމާާދރު ސެކްރެޓަރީްނާނއި ަޕރމަަނންޓް: ުލްނބެފެްނަވރު ަމަސއްކަތުެގ އިްސެވިރންެގ ާރެގއިދާ

 

  ފޯމު ފީޑްބެކް ފުރާ އިސްވެރިޔާ ދާއިރާގެ

 
 (----ޑިެސންބަުރ  31އިްނ  ----ޖަނަަވރީ  1)

 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު ޔާެގއިްސެވރި  ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

 

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ަވޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚު      : އިދާާރެގ ަނން

 

 

 

މިްނަވާރިއ   ޮކށްފަިއާވަމސައްކަތް  މަަސއްކަތު ައހަުރަގއި،  ،  ބަލައިަސއްކަތަްށ  މަ ގެ އިްސެވިރޔާ ިޒންާމދާރު ނުަވތަ ްކރެޓަރީސެ ޕަރަމަނންޓްފުާރނީ،    ޯފމު މި
ެވރިާޔ އިސް /ްނމެ އިްސެވިރޔާއޮފީެހއްެގ އެ) ާދއިރާެގ އިްސެވިރޔާ  މާކުސްދިުނމުެގ މިްނަގނޑަށް ބަލަިއެގންފެންަވރު އަދި ަވުގުތެގ ަމއްޗަށް ިރއާަޔތްކޮށް 

ކޮްނމެ ަނންބަެރއްަގއި ެވްސ އިުތރު ތަފްީސުލ . ިމ ފޯުމ ުފރުުމަގިއ ހުިރާހ ސެކްަޝންތަކެްއ ުފރިހަަމކުރަްނ ާވނެެއެވ .އެެވ( އްކަނޑައަުޅއްާވ ަފރާތެ
 )ނިމުނު އަހަރުގެ(   ގެ ކުރިން   15ރީ  ޖަނަވަ ންމެ އަހަރެއްގެ ކޮ: ޚު ފޮނުވަންވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީ   .ެއ ަބއެްއަގއި ިލޔެިވާދނެެއެވ ،ދިުނމަްށ ބޭުނން ނަމަ

 pm@csc.gov.mv: މި ކޮިމޝަނަށް ޮފނުވާ ހުިރހާ މަުއލޫމާތެްއ ޮފނުާވނީ

 

 

 

1ޖަުދަވލް   



 

53 ގެ  16 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ޕްޭލން  އެްކޝަްނ/ޕްލޭްނ ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން /ިވޝަްނ ދާއިރާެގ: 1 ސެކްޝަްނ

އެކުލަާވލުުމަގއި ަބިއެވިރުވާމއި، ލަާފ ހޯދަިއފަިއާވ ިމްނަވރާިއ އޮީފހުެގ ިއސްެވރިާޔާއ  އެކްަޝްނ ޕްޭލން/ޓްރެޓެޖިްކ ޕްޭލންސް /މިޝަން/ވިޝަން ގެ ރާދާއި  1.1
 .ހިއްސާކޮށްަފިއާވ މިްނަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 . ިޙއްސާކޮށްަފިއާވ މިްނަވރުރުަމްށ މަަސއްކަތް ރާަވއިަނީތޖާ ހާިސލުކުިއ ާރަވ  ޕްޭލން އެކްަޝން/ޕްޭލން ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން/ވިޝަން ދާއިާރެގ 1.2

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ްނވަރަށް ވޭ ިމާޖ ހާިޞލް ކުރެބޭުންނވާ ަނތީ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .ިހންުގުމަގއި ލަފާދީ އެީހތެރިުވްނ ޅުާމއިސިޔާސަތުަތކާއި މަޝްރޫއުތައް އެކުަލަވއި އެކަށައެ  :2 ސެކްޝަްނ

ަގިއ ލަފާީދ އަިދ ސިާޔސަުތ ތަންީފޒުކުރުުމަގއި ލަފާޯހދައި، ެއ ލުމު ާވޔާސަތުތައް އެކުލަ ދާިއާރއާ ުގޅޭޮގތުްނ ސި މަްސއޫުލ އޮފީުހެގ އޮފީާހއި  މަސްއޫލު 2.1
ށް ިހްނަގިއ ންފީޒުކޮ ސިޔާސަުތތަްއ ަތންފީޒުކުރުަމށް ަޢމަލުކުރާެނ ޮގތްަތއް ާރަވިއ އެކަަށއެޅުާމއި ަގއިޑްަލއިންތަާކއި މަސަްއކަތު ާތަވލް އެކުލަާވލަިއ ތަ 

 .ާރ ިމންަވރުމޮނިޓަރުކރުމަްށ މަސައްކަތްކު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ލިޭބ ިމްނަވރާިއ ެއ މަޝްރޫުޢތަްއ ިހންުގމުަގިއ ަނތީާޖ  ލޫާމތާިއ ިއުރޝާާދިއ ލަފާ ޢުމަްޝރޫުއތަްއ ރޭުވަމްށ ބޭުންނާވ މަ ޕްޮރޖެކްޓްަތކާއި ޕްޮރްގރާމްތަާކއި  2.2

 . ހާޞިލްކޮށްަފއިާވ މިްނަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 

 
 



 

53 ގެ  17 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ދޭ މިްނަވރު އަމިއްލަައްށ ްނޖެހޭ ކަްނަކމާއި ހާލަތްަތކުަގއި އެހީެތރިެވވާބުދާރީ ވާ އިްސެވރިޔާ ޖައިރާެގ ދާ :3 ސެކްޝަްނ

 ޖަާވބުދާރީުވން 
ާމތުީދ ެއ ރިއަށް މަޢުލޫޚިދުމަތްތަާކ ުގުޅން ުހރި ަމއްސަލަތަުކަގާއއި މީޑިާއަގާއއި ާއްނމުްނެގ ެތރޭަގއި އުފެޭދ ސުާވުލތަާކއި ބެޭހޮގުތން ިއސްެވިރޔާައށް ކު 3.1

 .ިއސްެވިރޔާ ޖަާވބުދާީރުވމަށް ެއހީެތރިވެދޭ ިމންަވރުކަމުަގިއ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ވަރަށް ވޭ ިމްނާޖ ހާިޞލް ކުރެބޭުންނވާ ަނތީ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ެއހެްނ ކަނޑައަޅާަފއިާވ ސިޔާސަުތތަކަްށ އަހުުލެވިރެވފަިއާވ ިމންަވރާިއ މަުޢލޫމާުތ ލިބިފަިއާވ ިމންަވރު އަދި މަސައްކަްތތަކާިއ ުގޅުްނހުިރ ދާއިާރއަްށ  3.2

 . މުެގ ސަބަުބން އޮފީުހެގ މަސައްަކތަށް ފަިއދާކުރާ ިމންަވރުްނނަ ުގޅުާމއި އެ ުގޅުފަރާތްތަާކއި އޮ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ރެވޭ ިމްނވަރަށް ތީާޖ ހާިޞލް ކުވާ ަނބޭުންނ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިްނާސީނ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަަރްއޤީކުރުން  :4 ސެކްޝަްނ
ާފަގިއ ކުިރައށްެދޭވެނ މަުގތަްއ ަވއްޒަފުްނނަްށ ަވޒީޤާިބލް ުމަވއްޒަފުްނ ހޯދުާމިއ ަތމްީރުނކުރުމަްށ ަމސައްަކތްކޮްށ ާދއިާރެގ މު ،މަސައްކަަތްށ ބޭުންނާވ 4.1

 . ހޯދަިއީދ އެހީތެރިަކން ޯފރުކޮށްޭދ ިމންަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ަނތީާޖ ހާބޭުންނވާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 މަަސއްަކްތ ާދއިާރެގ މުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް ަޝއުޤުެވރިުކރުަވން، ޤާއިމްކޮށްދިުނމަްށ ޮގްތތަކެއް ރާަވއިދާއިރާަގއި މަސައްކަަތށް އެކަށޭނަ މާހަުއލެއް  4.2

 .ންަވރުކުރާ މި 

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

 ރަަކށްވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަ ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އައު ޮގތްަތއް ހޯުދްނ  :5 ސެކްޝަްނ
ޭބނުްނާވެނ ަވޞީަލތްތަްއ ޯހދައި ޭބނުންކޮށް، ޓެްކޮނލޮޖީއާިއ ައއު ޮގތްތަްއ ހޯދަިއެގްނ މުަވއްޒަުފްނނާއި އޮފީުހެގ ުއފެއްުދންެތރިކަން އިތުރުކުުރމަްށ  5.1

 . ިމންަވރުސިޔާސަުތތަްއ ަތންފީޒުކުރާ

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

 ވަރަަކށްްނިމވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 

53 ގެ  18 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 
އި، ސްޓްރެެޓޖިކް ޕްޭލްނަގއި ހިމެިނފަިއާވ ކަންތައްަތއް ިބނާކުަރނިިވ ޮގތެްއަގިއ ތަންފީޒުކުުރުމަގިއ ައދާކުރަްއާވަފިއާވ އާ ދާއިާރެގ ުކރިމަުގ ބިނާުކރުަމަގ 5.2

 .ދައުރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
  ބޭނުްނވާ ތަމްރީްނ:  6 ސެކްޝަްނ

 

 .ހަަގުކރާެށެވއް މި ަބއިަގއި ފާ  ޭބނުްނާވ ާދއިރާތަ ނުތަމްރީ 
 

 ސަބަބު ތަމްީރން 

      

 

      

 

 ސޮއި : 7 ސެކްޝަްނ
 . ސް ދިނުމަށްފަހުއެވެކުމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާ ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ދާއިާރެގ އިްސެވިރޔާ ނުަވތަ އިްސެވރިޔާ ަކނޑަައޅާ ފަރާތެްއ 

 

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

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

 .......................................................................................................... :ތާރީޚު

 

  



 

53 ގެ  19 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

  

   ` 
 

 ަޕރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީްނާނއި ޒިްނމާާދރު އިްސެވިރން : އިދާާރެގ އިްސެވިރންެގ ަމަސއްކަތުެގ ފެްނވަރުބެުލްނ

 

 ޯފމު މަންޓްއެޗީވް ޓާގެޓް ފުރާ މުވައްޒަފު އިސްވެރިޔާއާއި ދާއިރާގެ 

 (---- ޑިެސންބަރު  31އިން  ----ވަރީ ޖަނަ 1)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު އިްސެވިރޔާެގ ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ަވޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚު      : ދާއިރާ

 

 

 

 

2ޖަުދަވލް   

އަޅުްއާވ ިއސްެވިރޔާ ކަނޑަ  /ިރޔާއޮފީެހއްެގ ެއންމެ އިްސެވ)ަސއްކަުތެގ އަހަރު ފެުށމުެގ ކުރިން ދާިއރާެގ ިއސްެވިރޔާ  މަފޯުމަގއިާވ ޓާެގޓްތައް ަކނޑައަާޅނީ،    މި
މަްޝަވރާޮކށްެގންެނެވ. މަަސއްކަތުެގ ައހަުރެގ ތެޭރަގިއ ާޓެގަޓކަށް ެއއްެވްސ  އިްސވެރިޔާ ިޒންާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ަޕރމަަނންޓްާއއި  (އްފަރާތެ

ޓްތައް ކަނޑައަޅައި ފޮނުވަންވާ އެންމެ  ޓާގެ ިހމަަންނާވެނއެެވ.  ބަދަލެްއ ައުތެވްއޖެނަަމ ުނަވަތ ައއު ާޓެގެޓއް އެުކލަާވލައިިފ ނަމަ، އެ ަކން ިމ ފޯުމަގއި 
 ގެ ކުރިން   1ވަރީ  ފަހުގެ ތާރީޚު: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަ 

ިއސްެވރިާޔ  /އޮފީެހއްެގ އެްނމެ ިއސްެވިރޔާ)އަހަުރ ިނމުުމން، ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުަވތަ ިޒންާމދާރު ިއސްެވިރޔާާއއި ާދއިރާެގ ިއސްެވިރޔާ 
ާރކޮށްެގްނ ޕަރމަަނންްޓ ސެކްރެޓަީރ ނުަވަތ ޒިްނމާާދުރ ިއސްެވރިާޔެގ ަމސައްކަުތެގ ފެްނަވރު ަވަޒންކޮްށ ާމކުސްދިުނމަްށ މަްޝަވ (އްުޅއްާވ ަފރާތެކަނޑައަ

  ފަހުގެ  ނުވަންވާ އެންމެދިނުމަށް ފަހު ފޮމާކުސް ޓާގެޓް ފޯމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ބައިަގިއ މާކުްސ ލިޔެ، ޯފުމ ފުިރަހމަކޮްށ ކޮމިަޝަނށް ޮފުނަވްނާވނެެއެވ. 
 )ފާއިތުވި އަހަރުގެ(   ގެ ކުރިން  10: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ  ޚު ތާރީ 

 pm@csc.gov.mvމި ކޮިމޝަނަށް ޮފނުވާ ހުިރހާ މަުއލޫމާތެްއ ޮފނުާވނީ: 

 



 

53 ގެ  20 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 : )މަސައްކަތުެގ ޓާެގޓް ކަނޑައެޅުމާއި ފެްނވަރު ެދެނގަތުްނ(1ސެކްޝަްނ 

 މަސައްކަުތެގ ޓާެގޓް ކަނޑަައޅާީނ އަހަުރ ފެޭށއިުރަގއެެވ. •
 ެވ.ަބޔާންުކރަްނާވެނއެ މަސައްކަުތެގ އަަހރުގެ ތެޭރަގިއ ާޓެގޓުތަކަށް ަބދަލެްއ ނުަވތަ އުނިއިތުެރއް ެގްނނަްނ ެޖޭހނަމަ، މި ޯފމުަގިއ އެކަން  •
ުރ މަސައްކަުތެގ ޓާެގޓްތަްއ ޙާޞިްލިވ މިްނަވާރއި ެފންަވރު އަދި ަވުގުތ ެދނެަގނެ މާކުސްިދނުާމއެކު ފޯުމ ުފރިހަމަކުާރނީ މަަސއްކަތު އަހަ •

 ނިމުުމްނނެެވ.
 ގެ ެވ.  ަމސައްކަތު ާޔށެލި  މާކުސްށް ލިޭބ ކަދޭއިުރ ޮކންެމ މަަސއްކަތަާކއި ދިާމވާޮގތަްށ ެއ މަަސއްކަތަްށ ކަނޑައަޅާަފިއާވ ިމންަގނޑަ މާކުސް •

ަމސައްކަްތތަްއ ކުރުަމށްޓަކައި ަކނޑައެުޅނު ާޓެގްޓތަކުން މެންޑޭްޓ  ފެންަވރު ބެުލމުެގ މުްއަދތުަގއި މަާޤމުެގ ަމއިަގނޑު މަސައްކަްތތަކާިއ އެ
"ހާސިްލކުރެިވފަިއާވ ިމްނަވރު"  ނުާވނަަމ ަމސައްކަތްކޮށްަފއި ށް ކަބަދަލުުވން ުނަވތަ ބަޖެޓް ނުލިުބން ނުަވތަ މުަވއްޒަުފެގ އިުހމާލަކާ ނުަލއި ާޓެގޓަ

  ަބޔާންުކރަްނާވެނއެެވ.ަސބަބާއެކު ކަްނ ނުކުެރޭވކަްނ  ަގިއ އެ ކޮލަމު
 

 1  ޓާގެޓު

 (ާޓެގޓު /މަސައްކަްތ )

 ވަުގތު  ފެންަވރު  މިްނަވރު 
ކުރެިވފަިއާވ ިމންަވރު ހާސިލު

 (10ިއން  1 މިްނަގނޑު )

   
 (ސް  މާކުޖުމުލަ ގެ  ޓާގެޓު )

    މާކުސް

 2ޓާގެޓް  

 )މަސައްކަތް / ާޓެގޓް(

 ވަުގތު  ފެންަވރު  މިްނަވރު 
ކުރެިވފަިއާވ ިމންަވރު ހާސިލު

 (10ިއން  1 މިްނަގނޑު )

   
 (ގެ ޖުމުލަ މާކުސް ޓާގެޓު )

    މާކުސް

 )މަސައްކަތް / ާޓެގޓް( 

 3ޓާގެޓް  

 ވަުގތު  ފެންަވރު  މިްނަވރު 
ރު ކުރެިވފަިއާވ ިމންވަ ހާސިލު

 (10 ިއން 1 މިްނަގނޑު )

   

 (ގެ ޖުމުލަ މާކުސް ޓާގެޓު )

    މާކުސް

 



 

53 ގެ  21 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
  :ކަނޑައެޅުން  ޓާގެޓު އަހަރުގެ މަސައްކަތާއި  ގެމަސައްކަތު: ސޮއި

 ދާއިާރެގ އިްސެވިރޔާ ނުަވތަ އިްސެވރިޔާ ަކނޑަައޅާ ފަރާތެއް  މުަވއްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

       : ތާރީޚު

 :ނިމުމުން ޓާގެޓުތަކަށް މާކުސްދިނުން  އަހަރު ގެމަސައްކަތު: ސޮއި

 ދާއިާރެގ އިްސެވިރޔާ ނުަވތަ އިްސެވރިޔާ ަކނޑަައޅާ ފަރާތެއް  މުަވއްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

       : ތާރީޚު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 ގެ  22 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 

  ` 

 

 ަޕރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީްނާނއި ޒިްނމާާދރު އިްސެވިރން : އިދާާރެގ އިްސެވިރންެގ ަމަސއްކަތުެގ ފެްނވަރުބެުލްނ

 

  ފޯމު ފީޑްބެކް ފުރާ ރުންބަމެމް ކޮމިޝަނުގެ ސްރވިސަ ސިވިލް
 (----ޑިސެންބަުރ  31އިްނ  ----ޖަނަަވރީ  1)

 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު އިްސެވިރޔާެގ ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

 

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ތާރީޚުކުރަންފެށި ަވޒީފާ އަދާ      : އިދާާރެގ ަނން

 

 

 

 

 

ަގއި، ަމސައްކަތްކޮށްަފއިާވ ިމންަވާރިއ އި، ަމސައްަކތު އަހަރު އިްސެވިރޔާެގ މަސައްކަަތްށބަލަ ިޒންމާދާރު  ުނަވތަ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރަމަނންޓްޯފުމ ފުާރނީ،  މި
ެގ މިޝަނު ސިިވލް ސަރިވްސ ކޮ) ދިުނމުެގ މިްނަގނޑަށް ބަލަިއެގން ސިިވލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަުނންެގ ަމއްޗަށް ިރއާަޔތްކޮށް މާކުސް ފެންަވރު އަދި ަވުގތު 

 ކޮްނެމ ނަންބަެރްއަގއި . ުފރިަހމަކުރަްނ ާވެނއެެވ  ތަކެއްހާ ސެްކޝަން ިމ ޯފމު ުފރުުމަގިއ ހުރި . ެއެވ( އްކަނޑައަުޅއްާވ ފަާރތެ  ެމންބަުރން ކޮމިަޝނުެގ   /ރައީސް
ގެ   15ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ : ޚު ތާރީ އެންމެ ފަހުގެ ފޮނުވަންޖެހޭ . ބައެްއަގިއ ލިެޔވިދާެނއެެވ އެ  ،ަނމަ ދިުނމަްށ ޭބނުން ެވސް އިުތރު ތަްފސީލް

 )ފާއިތުވި އަހަރުގެ(   ކުރިން

 pm@csc.gov.mv: ިރހާ މަުއލޫމާތެްއ ޮފނުާވނީ ކޮިމޝަނަށް ޮފނުވާ ހުމި

 

 

3ޖަުދަވލް   



 

53 ގެ  23 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 

 ޕްޭލން  އެްކޝަްނ/ޕްލޭްނ ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން /ިވޝަްނ ދާއިރާެގ :1 ސެކްޝަްނ
 .ިހއްސާކުރުން ކޮިމޝަަނށް ޕްޭލން އެކްަޝން/ޕްޭލން ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން/ވިޝަން ދާއިާރެގ 1.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ތަންީފޒުކުރުުމަގިއ ދިާމާވ ަދިތތަކާިއ ހުރަްސތަްއ ކޮިމޝަުނެގ ަސމާލުކަމަްށ ެގްނަނ  އެކްަޝްނ ޕްޭލން/ސްޓްރެޓެޖިްކ ޕްޭލން /މިޝަން/ާރެގ ވިޝަންއިދާ 1.2

 ؟މިްނަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ދާއިރާެގ ަކްނތައްަތއް ކުރުމަށް ރާަވިއފައިާވޮގތް  :2 ސެކްޝަްނ
 .ިމްނަވރު މަަސއްކަތްކޮށްފަިއާވ ހޯދުަމށް ބޭުންނާވ ަވޞީަލތްަތއްދާއިާރެގ ަމސައްކަތަްށ  2.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ދުިމްނވަރަކަށް ެމ ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ؟މިްނަވރުައިދ އެކަުމެގ ސަބަުބން ނަީތޖާ ނެެރުވނު ؟ މުަވއްަޒފުްނ މަަސއްކަތް ުކަރމުްނދާޮގތް މޮނިަޓރ ކޮްށ ބެލެުމންދާެނ ޮގތްތަެކއް ރޭިވަފއިޭވތޯ 2.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
އަދި އެަކމުެގ ސަބަބުން ނަީތޖާ ެނރެުވނީ ިކާހ ؟ ރަދު ކުޑަ ޮގްތަތއް ހޯދުަމށް ޮގްތތަކެއް ޭރިވަފއިޭވތޯށް ފަޭސހަ، ައަވސް، ޚަ ސައްކަތްަތއް ކުރުމަ މަ 2.3

 ؟މިްނަވރަކަްށތޯ

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 



 

53 ގެ  24 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
އަދި އެކަުމެގ ސަބަބުން ނަީތާޖ ެނރެުވނީ ިކހާ   ؟ތަެކއް ޭރިވަފއިޭވތޯމަސައްކަްތކަތާއި ުގުޅންުހިރ ެއހެްނ ފަާރތްަތކާއި ުގޅުްނ ަބަދހިކުރަްނ ޮގތް 2.4

 ؟މިްނަވރަކަްށތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް  ްނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލްުނބޭ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިްނާސީނ ވަޞީލަތްތަްއ ހޯދައި ތަަރްއޤީކުރުން   :3 ސެކްޝަްނ
 .މަސައްކަތަްށ ބޭުނންާވ، ޤާބިލް ުމަވއްޒަުފން ތަްމރީނުކުުރމަށް މަަސއްކަތްކުރުން 3.1

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .މަސައްކަަތށް އެަކށޭނަ މާަހއުލެްއ ާޤއިމްކޮށްދިުނމަްށ ކަންތަްއތަްއ ޭރިވފައިާވޮގތް ަގއި ދާއިރާ  3.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ެގްނިދއުން ދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނެގ މަަސއްކަތު ެފްނަވރު ެބލުމުެގ މަަސއްކަްތ ކުރިަޔށް 3.3

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ފެްނަވުރ ބެުލމުެގ މަަސއްކަތްުކރުން ފުްނެގ މަަސްއކަތުކުރަްނޖެޭހ ުމަވއްޒަ ސުޕަރަވއިޒު  3.4

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ިމްނވަރަށް  ިޞލް ކުރެވޭަނތީާޖ ހާބޭުންނވާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނ މަަސްއކަތަށް ޝައުުޤެވިރކުރުަވްނ ާރާވ ިހންިގަފިއާވ ކަްނަތއްތައް 3.5

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 .އަުޑއެހުންދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނެގ ިޚާޔލާއި ޝަކުާވ  3.6
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 އައު ޮގތްަތއް ހޯުދްނ  :4 ސެކްޝަްނ
 .ދާއިާރއިްނ ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުަމްތތަކުެގ ފެްނަވުރ މަތިކުރުަމށް މަަސއްކަތް ކުުރން 4.1
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 .ރުންޯހަދއި އޭެގ ބޭުނންކު ޚިދުމަުތެގ ެފންަވރު ަރނަގޅުކޮށް ަތރައްޤީކުުރަމށް ޓެކްނޮޮލޖީާއއި އަުއ ޮގތްަތއް  4.2
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 .މުަވއްަޒފުްނ އުެފއްުދންެތރިކަން އިތުރުކުުރމަްށ ކޮށްފަިއާވ މަަސއްކަތްތަުކެގ ނަީތޖާ  4.3
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 .އި، ޕްޭލން އެކުަލާވލުންމާ ދާއިާރެގ ުކރިމަުގ ިބނާކުރު 4.4
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 ދި އުޞޫލުތަާކއި މިްނގަނުޑތައް ެގ ާޤޫނާނއި ަގވާޢިދު އަ ދިެވހި ިސިވލް ސަރިވސް :5 ސެކްޝަްނ

ކުެރިވފަިއާވ  ދިެވިހ ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ޤަޫނނާިއ ަގާވިޢދުަގިއ ބަާޔްނ ޮކށްފަިއާވ، ިޒންމާދާުރ އިްސެވިރާޔެގ ޒިްނމާތަކާިއ މަސްއޫިލއްަޔތުަތްއ ައދާ  5.1
 ؟ މިްނަވރު

............................................................................................................................................. ............................. 
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 (ަހމައެަކނި ފަރަމނަންްޓ ސެްކޜެޓަރީްނެގ ފޯުމ ތަކުަގއި) .ުރުވާމއި ހިއްސާކުުރންަބއްދަުލުވްނތަކަށް ހާޒިއެޑްަވއިަޒީރ ކޮމެީޓެގ  5.2
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 .ހިތުން ުމަވއްަޒފުން ހޯުދމާއި، ަވޒީފާ ިދނުުމަގއި ޤަާވިއދަށް ހުުރަމތްތެރިކޮށް . ްނާވ މުަވއްަޒފުންެގ މަާޤމު އުެފއްުދމާއިްށ ބޭނުދާއިާރއަ 5.4
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ޅާަފއިާވ އުޞޫލުތަާކިއ ުހރިމަްތތެރިޮކްށ ަގާވއިދަްށ ައިދ ކަނަޑއަކޮމިޝަަންށ ުހށަހަާޅ މައްަސލަތަްއ ުހށަހެުޅމުަގއި ިދެވިހ ިސިވްލ ސަރިވްސެގ ޤާނޫާނއި  5.5

 .ހިތުން
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 .ގަާވއިާދއި، އޭެގ ދަށުން ލާިޒމްކުާރ ެއންމެަހއި ަކންތައްަތއް އަްނަގއިދިުނންދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފންނަށް ިދެވިހ ސިިވްލ ަސރިވްސ ޤާޫނނާިއ  5.6
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ކޮިމޝަަނށާިއ ތަކުން ދާިއރާެގ އޮފީސްތަުކެގ އެިކއެކި ަމއްސަލަތަާކ ުގިޅެގން ޝަުކާވާއއި މައްސަަލަތއް އި، އެހެިނހެްނ ފަާރތް ދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނނާ 5.7

 . ނަލަްށ ުހށަހަުޅންއު ަވޒީފާާއއި ބެހޭ ްޓރައިބި
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  ބޭނުްނާވ ަތމްރީްނ :6 ސެކްޝަްނ
 .ިއ ފާަހަގކުރާެށވެ ރާަތއް މިބަިއަގާވ ާދއި ޭބނުން ތަމްީރނު

 ސަބަބު ތަމްީރން 

      

 

      

 

 ސޮއި : 7 ސެކްޝަްނ
 . މަީތަގިއވާ ބައިތަަކށް މާކުސް ދިނުމަށްފަހުެއެވސެކްޝަްނ ފުރާީނ  މި

 ދާއިާރެގ އިްސެވިރޔާ ނުަވތަ އިްސެވރިޔާ ަކނޑަައޅާ ފަރާތެްއ 

 

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

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

 .......................................................................................................... :ތާރީޚު
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` 

 

 އިސްވެރިން   ޒިންމާދާރު   ސެކްރެޓަރީންނާއި   ޕަރމަނަންޓް :  ފެންވަރުބެލުން   މަސައްކަތުގެ   އިސްވެރިންގެ   އިދާރާގެ 

 (----ޑިސެންބަުރ  31އިްނ  ----ޖަނަަވރީ  1)

 ފޯމު ފުރާ ގެ ސެކްޝަންތަކުންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 : މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު  ގެ އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު  ސެކްރެޓަރީންނާއި   ޕަރމަނަންޓް
ކާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން   ،ބެލުމުގައިމަސައްކަތު ފެންވަރު   ންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ ޕަރމަނަ •

 ވަރާއި ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުން މާކުސްދޭށެވެ.  ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިން

ބޭުނންާވ ަނތީާޖ ހާޞިްލ ކުެރޭވ  
 މިްނަވރަށް 

 ަވރަކަށް ަވރަްށ ކުޑަ މިން  މެުދމިްނަވރަކަށް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ނަން  މިނިސްޓްރީ  #

  ސީލް ތަފް 

އިދާރާއަށް އަންގާ  
އެންގުންތައް  

ދާއިރާގެ އެހެން  
އޮފީސްތަކާ  

ކަމަށް  ކުރާ ހިއްސާ 
ފާހަގަކުރެވޭ  
 މިންވަރު 

ކޮމިޝަނުން  
ފޮނުވާ  

ސިޓީތަކަށް  
ކަނޑައަޅާ  
މުއްދަތުގައި  
ޖަވާބުދާރީވާ  

 މިންވަރު 

ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ  
ބައްދަލުވުންތަކުގައި  

  ބައިވެރިވުމާއި 
ޢަމަލީގޮތުން  

ން އަދި  ހިއްސާވު 
އެއްބާރުލުން ދޭ  

 މިންވަރު 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  
ނޫނާއި ގަވާއިދާއި  ޤާ 

ވިއުގައަށް  
އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު  

ކަންކަން    އަދި އެ 
 ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މިންވަރު 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ  
މައްސަލަތައް  
އަނބުރާ  

ފޮނުވާލަންޖެހޭ  
 މިންވަރު 

އިތުރު  
 ތަފްޞީލް 

         

         

         

 

 މަޢުލޫމާތު ުފރިހަަމކުރެއްިވ ފަާރތުެގ: 

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

 .................... ......................މަޤާމު: ...............................................................

 ........................................................................ ޑިޕާޓްަމންޓް/ސެްކޝަން: ............ 

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

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

4ޖަދުވަލް   



 

53 ގެ  29 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

  

 

  ` 
 ަޕރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީްނާނއި ޒިްނމާާދރު އިްސެވިރން : އިދާާރެގ އިްސެވިރންެގ ަމަސއްކަތުެގ ފެްނވަރުބެުލްނ

 

 ފޯމު އެޗީްވމަންޓް ޓްޓާެގ ފުރާ މުަވއްޒަފު އިކޮމިޝަންއާ ސަރިވސް  ސިިވލް

 ( ---- ޑިސެންބަުރ  31އިްނ  ----ޖަނަަވރީ  1)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު އިްސެވިރޔާެގ ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

 

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ންފެށި ތާރީޚުަވޒީފާ އަދާކުރަ      : އިދާާރެގ ަނން

 

 

 

 

5ޖަުދަވލް   

 /ަރއީސް ެގޮކިމޝަނު  ސަރިވސް ިސިވލް ) ޮކމިޝަން ސަރިވސް  ސިިވލް ަސއްކަުތެގ ައހަރު ފެުށުމެގ ކުރިްނ މަފޯުމަގިއާވ ާޓެގޓްަތްއ ކަނޑަައޅާނީ،  މި
ަމޝްަވރާކޮށްެގންެނެވ. މަސައްކަުތެގ  ިއސްެވިރޔާ  ޒިްނމާާދރު  ުނަވތަ ސެކްރެޓަރީ  މަަނންޓް ޕަރާއއި ( ަފރާެތއް ވާ ކަނަޑއަުޅއް ެމްނބަރުން ކޮމިޝަުނެގ 

ިހމަަނންާވނެެއެވ. އަހަުރެގ ތެޭރަގިއ ާޓގެޓަކަްށ ެއްއެވްސ ބަދަެލްއ ައތުެވއްެޖ ަނަމ ުނަވަތ ައުއ ޓާެގެޓއް އެކުލަާވަލއިިފ ަނމަ، ެއ ކަްނ ިމ ޯފމުަގިއ 
   ގެ ކުރިން    1 އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ  ޚު: ކޮންމެވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީ ފޮނުވަން 

ޯފމަްށ ާމކުސްދިުނމަްށ އަހަރު ނިުމމުން، ޕަރަމނަންޓް ސެްކރެޓަރީ ނުވަތަ ިޒންާމދާރު އިްސެވިރޔާ ައމިއްަލއަްށ ޭއނާެގ މަަސއްކަުތެގ ފެްނަވރު ަވަޒްނކޮށް މި  
 15: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ ޚު ފޮނުވަންވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީެނއެެވ. ނުަވންވާ ަހމަކޮށް ޮކމިަޝނަްށ ފޮ ކަނޑައަޅާަފއިާވ ބައި މާކުްސ ިލެޔ، ފޯުމ ުފރި

 )ފާއިތުވި އަހަރުގެ(   ގެ ކުރިން

 pm@csc.gov.mvމި ކޮިމޝަނަށް ޮފނުވާ ހުިރހާ މަުއލޫމާތެްއ ޮފނުާވނީ: 

 

 

 



 

53 ގެ  30 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 : )މަސައްކަތުެގ ޓާެގޓް ކަނޑައެޅުމާއި ފެްނވަރު ެދެނގަތުްނ(1ސެކްޝަްނ 

 މަސައްކަުތެގ ޓާެގޓް ކަނޑަައޅާީނ އަހަުރ ފެޭށއިުރަގއެެވ. •
 ކަން ަބާޔންކުރަްނާވެނއެެވ. މި ޯފމުަގިއ އެ އް ެގްނނަްނ ެޖޭހނަމަ، މަސައްކަުތެގ އަަހރުގެ ތެޭރަގިއ ާޓެގޓުތަކަށް ަބދަލެްއ ނުަވތަ އުނިއިތުރެ  •
 ނެަގނެ މާކުްސދިނުމާއެކު ފޯުމ ފުިރަހމަކުރާީނ މަަސއްކަތު އަހަުރ ިނމުުމންެނެވ.މަސައްކަުތެގ ޓާެގޓްތަްއ ޙާޞިްލިވ މިްނަވާރއި ެފްނަވރު ައިދ ަވގުތު ދެ  •
ފެންަވުރ  ެގްސ ިލޔާެށެވ.  މަަސއްކަތު ޅާަފިއާވ ިމންަގނޑަކަްށ ލިޭބ މާކުެއ މަަސއްކަަތށް ަކނޑައަސް ދޭިއުރ ކޮންެމ މަަސއްކަތަާކއި ދިާމާވޮގތަށް މާކު •

މަަސއްަކތްތަްއ ކުުރމަށްޓަަކއި ަކނޑައެުޅުނ ޓާެގޓްތަުކްނ ެމްނޑޭޓް ބަދަލުުވްނ ނުަވަތ  މަސައްަކތްަތކާއި އެ  ބެލުމުެގ މުއްދަުތަގއި މަޤާުމެގ ަމއިަގނޑު
ަކްނ  ަގިއ އެ"ހާސިްލކުރެިވފަިއާވ ިމްނަވރު" ކޮލަމު ކަްށ ަމސައްކަތްކޮށްަފިއ ނުާވނަަމ ާކ ުނލައި ާޓެގޓަުމަވއްޒަުފެގ އިުހމާލަ ބަޖެޓް ނުލިުބން ނުަވތަ 

  ބަާޔންކުަރންާވނެެއެވ.ސަަބބާއެކު  ނުކުރެޭވަކން
 

 1ޓާގެޓު  

 (ާޓެގޓު /މަސައްކަްތ )

ހާސިލުކުރެިވފަިއާވ ިމންަވރު  ވަުގތު  ފެންަވރު  މިްނަވރު 
 (10ިއން  1ްނަގނުޑ މި)

   
 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް )

    މާކުސް

 2ޓާގެޓް  

 )މަސައްކަތް / ާޓެގޓް(

ހާސިލުކުރެިވފަިއާވ ިމންަވރު  ވަުގތު  ފެންަވރު  މިްނަވރު 
 (10ިއން  1މިްނަގނުޑ )

 

 
  

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް )

    މާކުސް

 )މަސައްކަތް / ާޓެގޓް( 

 3ޓާގެޓް  

 ވަުގތު  ފެންަވރު  މިްނަވރު 
ކުރެިވފަިއާވ ިމންަވރު ހާސިލު

 (10ިއން  1މިްނަގނުޑ )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް )

    މާކުސް

 



 

53 ގެ  31 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
  މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ މަސައްކަތާއި ޓާގެުޓ ކަނޑައެޅުން:: ސޮއި

 މުަވއްޒަފު 
ސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝުނެގ ަރީއސް ުނަވަތ ކޮިމޝަުނން ަކނޑަައޅާ 

 ފަރާތެއް 

 :އި ސޮ

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

       : ތާރީޚު

 :މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ޓާގެޓުތަކަށް މާކުސްދިނުން : ސޮއި

 މުަވއްޒަފު 
 ަތ ކޮިމޝަުނން ަކނޑަައޅާސިިވލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝުނެގ ަރީއސް ުނަވ

 ފަރާތެއް 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

       : ތާރީޚު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 ގެ  32 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 

     ` 
 

 އިްސެވިރން  ޒިްނމާާދރު ކްރެޓަރީްނާނއިސެ ަޕރމަަނންޓް: ބެުލްނފެްނަވރު ަމަސއްކަތުެގ އިްސެވިރންެގ އިދާާރެގ

 

  ފޯމު ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން

 (----ޑިެސންބަރު  31އިން  ----ޖަނަވަރީ  1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު އިްސެވިރޔާެގ ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

 

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ަވޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚު      : ންއިދާާރެގ ނަ 

 
 
 
 

ާޔ އިސްެވރި  ޒިްނމާާދރު ުނަވތަ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރަމނަްނޓްިއ، މަސައްކަުތ ައަހރުަގިއ  މަްސއޫލިްއޔަތަްށ ބަލަދާއިާރއެްއެގ ަމސައްކަތާއި  ޯފމު ފުާރނީ، އެ މި
 ނުަވތަ  ސެކްރެޓަރީ ަޕރމަަނންޓް މާކުސްދިުނމުެގ ިމްނަގނޑަށް ބަލަިއެގންމިްނަވާރއި ެފންަވރު އަިދ ަވުގތުެގ ަމއްޗަށް ިރއާަޔތްކޮށް މަސައްކަތްޮކށްފަިއާވ 

. ރަްނާވެނއެެވ ިމ ފޯމު ފުުރުމގައި ުހރިހާ ސެކްަޝެންއ ެވްސ ފުރިަހމަކު   .އަމިއްލަައެށެވ  (ސަބޮޑިނޭޓްސް)ުކރާ ުމަވއްަޒފުން  ޔާއަށް ރިޕޯޓުއިްސެވރި ޒިންާމދާރު
އާ ދޭތެޭރަގިއ  6 އިން 1މި ފޯމުެގ ސެްކޝަްނ . ކޮންމެ ަނންބަެރްއަގއި ެވސް އިތުުރ ތަފްސީލް ދިުނަމށް ބޭުނން ަނމަ، އެ ބަެއއްަގއި ިލޔެިވާދނެެއެވ

ިމ ޮގަތްށ . ޔާންކުަރްނާވެނއެވެ މާކުްސ އިްނ ދަުށންޭދ ނަމަ، އެ ފަަދ މާކުްސއެްއ ދިުނމަްށ ިނންިމ ސަބަުބ ބަ  4ންކުެރިވަފއިާވ ުސާވލުތަކަްށ ބަޔާ
 . ެގންދާެނެއެވެދެނގަތުމަްށ ފަސޭހަ ވެ  ެގ ފަރާތުން އިސްލާހުކުަރންާވ ބައިަތއްއިްސެވރިޔާ  ިޒންާމދާރު ނުަވތަ ސެްކރެޓަރީ ަޕރމަަނންޓްބަޔާންކުުރމުްނ 

 )ނިމުނު އަހަރުގެ(   ގެ ކުރިން  28ފެބުރުވަރީ  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ : ޚު ފޮނުވަންވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީ 

 pm@csc.gov.mv: މި ކޮިމޝަނަށް ޮފނުވާ ހުިރހާ މަުއލޫމާތެްއ ޮފނުާވނީ

 

 

 

6ޖަުދަވލް   



 

53 ގެ  33 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ޕްޭލން  އެްކޝަްނ/ޕްލޭްނ ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން /ިވޝަްނ ދާއިރާެގ :1 ސެކްޝަްނ

 .ިމްނަވރުންފިުލަވއިެދިވފައިާވ އާިއ މިަޝން އެކުލަާވެލިވ ިއސްމުަވއްޒަުފންާނއި ިހއްޞާކުެރިވ އޮޅުާރެގ ިވޝަން ދާއި 1.1

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

 ވަރަަކށްިމްނވަރަށް ކުޑަ  ކަށް ެމދުިމްނވަރަ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .އެކުލަާވުލމުަގއި އިސްފަާރތްތަާކއި ުމަވއްޒަފުްނެގ ބައިެވރިުވން އޮްތ ިމންަވރު ރެޓެޖިކް ޕްޭލާނއި އެކްޝަްނ ޕްޭލންާރެގ ްސޓްދާއި 1.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ޅިެގްނ ކުަރން ާރާވފަިއާވ ަކންަތއްތައް އިސްުމަވއްަޒފުންާނ ިހއްސާކުާރ ދި އެކްޝަން ޕްޭލނާ ގު  ްޕލޭން އަ ދާއިާރެގ ިވޝަން، މިަޝން، ސްޓްރެޓެޖިކް  1.3

 .މިްނަވރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 ިވޝަްނ، މިޝަން، ްސޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭްނގެ މަސަްއކަތް ދާއިރާަގއި އޮތް ހާަލުތ އެނޭގ މިްނަވރު  :2 ސެކްޝަްނ
ހިްއސާކުރެިވ ނަީތާޖ ހާސިލުކުުރަމްށ ެގ ަދށުްނ ކުަރންީވ ކަްނތަްއތަކާއި މިސްރާުބ ޕްޭލން ންއެކްޝަ /ޕްޭލން ރެޓެޖިކްސްޓް /މިޝަން/ވިޝަން ދާއިާރެގ 2.1

 . ުގިޅެގްނ މަަސއްަކތް ކުެރޭވ މިްނަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ާދއިާރެގ ްޕރޮސީޖަރތަކުެގ ސަބަބުން /ންްނަވާރިއ ެއ ަގއިޑްލައި ޕްޮރސީޖަރތަްއ އެކުަލާވލެިވފަިއާވ މި/ދާއިާރަގިއ ކަންތަްއތަްއ ކުުރމަށް، ަގއިޑްަލިއން 2.2

 .ލަނޑުަދނޑިަތއް ހާޞިލްކުރުަމށް ަމުގފަހިކުާރ ިމްނަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 



 

53 ގެ  34 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 
 .ދާއިާރެގ ިއދާރީ ޮއނިަގނޑުަތއް ޭރިވަފއިާވޮގުތން ަލނޑުަދނޑިަތއް ާހޞިްލުވމަްށ މަުގަފހިާވ ިމްނަވރު 2.3

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ެގ ަކްނތައްަތއް ކުރުމަށް ރާަވިއފައިާވޮގތް ދާއިރާ: 3 ސެކްޝަްނ
ންކުުރމަްށ މަަސއްކަތްުކާރ ޚިދުަމތުެގ ެފންަވުރ މަތިުކރުމަށް ޭބުނންާވ ަވީސލަތްތަކާިއ އާލާްތަތއް ހޯުދމާއި، ފަޭސހަ، އަަވސް، ޚަަރުދ ކުޑަ ޮގްތތަްއ ބަލަިއ ބޭނު  3.1

 .މިްނަވރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .  ުކަރމުްނދާޮގތް މޮނިަޓރކޮށް ބެލެެހއްުޓާމއި ޭބނުްނާވ އެީހތެރިކަްނ ލިބޭ ިމންަވރުމުަވއްަޒފުްނ މަަސއްކަތް 3.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިްނާސީނ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަަރްއޤީކުރުން  :4 ސެކްޝަްނ
 . މަަސއްކަތްކުރާ މިްނަވރުބޭނުންާވ، ޤާބިލް ުމަވއްޒަުފން ޯހުދމާއި ތަްމރީނުކޮށް ތަަރްއީގކުރުމަްށ  4.1

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

 ށްިމްނވަރަކަ ވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ނުމަްށ މަަސއްކަްތކުރާ މުަވއްޒަުފްނ މަސައްކަަތށް ޝައުޤުެވރިކުުރަވން މަަސއްކަތް ުކރެިވަފއިާވ މިްނަވރާއި ަމސައްކަަތްށ އެކަށޭނަ މާަހުއލެއް ޤާއިމްޮކށްދި  4.2

 .މިްނަވރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 



 

53 ގެ  35 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 .ާވ އަުޑއަހާ މިްނަވރުޒަުފްނެގ ިޚާޔލާއި ޝަކުދާއިާރެގ ުމަވއް 4.3
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 ާޤޫނާނއި ަގވާޢިދު ައދި އުޞޫލުތަާކއި މިްނގަނުޑތައް  ެވހި ިސިވލް ސަރިވސްެގދި :6 ސެކްޝަްނ
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 .ކުރާ ިމންަވރު
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............................................................................................................................................. ............................. 

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 

53 ގެ  36 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ
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 ސޮއި : 7 ސެކްޝަްނ
 
 .ސް ދިނުމަށްފަހުއެވެކުމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާ ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 (ސަބޮޑިނޭޓް )ސީނިައރ ުމަވއްަޒފު 
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 އިްސެވިރން  ޒިްނމާާދރު ސެކްރެޓަރީްނާނއި ަޕރމަަނންޓް: ުލްނބެފެްނަވރު ަމަސއްކަތުެގ އިްސެވިރންެގ އިދާާރެގ

 

  ފޯމު ފުރާ މުވައްޒަފުން އިދާރާގެ

 (----ޑިެސންބަުރ  31އިްނ  ---- ޖަނަަވރީ 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު އިްސެވިރޔާެގ ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ޚުފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީަވޒީ      : އިދާާރެގ ަނން

 

 

 

ޔާ އިސްެވރި ޒިްނމާދާރު  ުނަވތަ  ސެކްރެަޓރީ ޕަރމަަންނޓްިއ، މަަސއްކަތު އަަހރުަގިއ މަްސއޫލިްއޔަތަްށ ބަލަ  ދާިއރާެއއްެގ ަމސައްކަތާއި  ޯފުމ ފުާރނީ، އެ މި
 ނުަވތަ  ރެޓަރީސެކް  ަޕރމަަނންޓް ދިުނމުެގ ިމންަގނޑަށް ބަލަިއެގން މާކުސްމިްނަވާރއި ފެންަވރު ައދި ަވުގުތެގ މައްޗަްށ ިރއާަޔތްކޮށް ކޮށްަފއިާވ މަސައްކަްތ  
މި ޯފމު ފުރުުމަގއި ހުރިާހ ސެކްޝަެނއް ެވސް ުފރިަހަމ . ފުންެގ ތެެރިއން ރެންޑަމްޮކށް ޮހާވލެޭވ ުމަވއްޒަފުްނނެެވޔާެގ ުމަވއްޒަ އިްސެވރި  ޒިންާމދާރު

 6އިން  1ން މި ފޯމުގެ ސެކްޝަ. ެނއެެވކޮންެމ ަނންބަެރއްަގއި ެވސް އިުތރު ތަފްސީލް ިދނުމަްށ ބޭުނން ނަމަ، ެއ ބަެއއްަގއި ިލެޔވިދާ. ކުރަންާވނެެއެވ
މި   .ފަދަ މާކުސް އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ   ނަމަ، އެ   ދޭ މާކުސް އިން ދަށުން  4އި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް  އާ ދޭތެރޭގަ 

. ފަސޭހަ ެވެގންދާެނެއެވ  ބަިއތައް ދެެނަގތުމަށް  ެގ ފަރާުތން އިސްާލހުކުރަްނާވިއސްެވިރޔާ ޒިްނމާާދރު ުނަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރަމަނންޓް ޮގތަށް ބަާޔންކުުރމުން  
 )ނިމުނު އަހަރުގެ(   ގެ ކުރިން  28ފެބުރުވަރީ  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ : ޚު ފޮނުވަންވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީ 

 pm@csc.gov.mv: މި ކޮިމޝަނަށް ޮފނުވާ ހުިރހާ މަުއލޫމާތެްއ ޮފނުާވނީ
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 ޕްޭލން  އެްކޝަްނ/ޕްލޭްނ ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން /ިވޝަްނ ދާއިރާެގ :1 ސެކްޝަްނ

އްަޒފުްނާނ ޮއޅުންފިުލަވއިދިުނާމއެކު ކުަރންާރާވަފއިާވ ކަްނތަްއތަްއ ުމަވއާިއ ިމަޝން އެކުލަާވެލިވ މުަވއްޒަފުްނާނއި ހިއްޞާކުެރިވ ާރެގ ިވޝަން ދާއި 1.1
 ހިއްސާކުުރން 
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 ރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށްވަ ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ެގ މަސަްއކަތް ދާއިާރަގއި އޮތް ހާަލުތ ޕްޭލްނ ެއކްޝަްނ/ޕްލޭްނ ސްޓްރެެޓޖިކް /މިަޝްނ/ިވޝަްނ ދާއިާރެގ :2 ސެކްޝަްނ
 އެނޭގ މިްނަވރު 

ިއރާެގ ހުރިހާ ުމަވްއޒަފުންނަށް ެއނިގ، ތައްތަާކއި މިްސރާބު ދާ  ދަުށން ކުަރންީވ ަކންެގޕްޭލން އެކްަޝން/ޕްޭލން ސްޓްރެޓެޖިކް /މިޝަން/ވިޝަން ދާއިރާގެ  2.1
 . ނަތީާޖ ހާސިލުުކރުމަށް ުގިޅެގން ަމސައްކަތް ުކރެޭވ މިްނަވރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ލަނޑުަދނޑިަތއް  ޮރީސޖަރަތއް، ާދއިާރގެ ޕް/ޕްރޮސީަޖރަތއް އެކުލަާވެލިވފަިއާވ މިްނަވާރއި އެ ަގއިޑްލަިއން/ދާއިރާަގއި ކަންތައްތައް ކުުރމަށް، ަގއިޑްލަިއން  2.2

 .ހާޞިލްކުރުަމށް ަމުގފަހިކުާރ ިމްނަވރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ިމްނވަރަށް ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ  ބޭުންނވާ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ދާއިާރެގ ޮއނިަގނޑުަތއް ޭރިވފައިާވޮގުތން ލަނޑުދަނޑިަތއް ހާިޞލްކުރުމަްށ ަމުގފަިހާވ މިްނަވރު 2.3

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ށް ރާަވިއފައިާވޮގތް ދާއިރާެގ ަކްނތައްަތއް ކުރުމަ :3 ސެކްޝަްނ
މަަސއްކަތްުކާރ ންކުުރމަްށ  ޚިދުަމތުެގ ެފންަވުރ މަތިުކރުމަށް ޭބުނންާވ ަވީސލަތްތަކާިއ އާލާްތަތއް ހޯުދމާއި، ފަޭސހަ، އަަވސް، ޚަަރުދ ކުޑަ ޮގްތތަްއ ބަލަިއ ބޭނު  3.1

 .މިްނަވރު

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 



 

53 ގެ  39 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 . އި ޭބނުްނާވ އެީހތެރިކަްނ ލިބޭ ިމންަވރުނިަޓރކޮށް ބެލެެހއްުޓމާ މުަވއްަޒފުްނ މަަސއްކަތް ުކަރމުްނދާޮގތް މޮ 3.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ދުިމްނވަރަކަށް ެމ  ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިްނާސީނ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަަރްއޤީކުރުން  :4 ސެކްޝަްނ
 . ބޭނުންާވ، ޤާބިލް ުމަވއްޒަުފން ޯހުދމާއި ތަްމރީނުކޮށް ތަަރްއީގކުރުމަްށ މަަސއްކަތްކުރާ މިްނަވރު 4.1

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
އްކަތްުކާރ ްނ މަަސއްކަތަްށ ޝައުޤުެވރިކުުރަވން މަސައްަކތްކުެރިވފަިއާވ ިމންަވާރއި މަސައްކަަތށް އެކަށޭަނ މާހައުެލއް ޤާިއމްކޮްށދިނުމަށް މަސަ މުަވްއޒަފު 4.2

 .މިްނަވރު

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނެގ ިޚާޔލާއި ޝަކުާވ އަުޑއަހާ މިްނަވރު 4.3

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އައު ޮގތްަތއް ހޯުދްނ  :5 ކްޝަްނސެ
 .ދާއިާރއިްނ ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުަމްތތަކުެގ ފެްނަވުރ މަތިކުރުމަށް ުކެރިވފަިއާވ މަަސއްކަތުން ނަީތޖާ ހާިސލުކުރެިވަފއިާވ ިމންަވރު 5.1

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 . ޭރިވ ަމސައްކަތް ުކރެިވަފއިާވ ިމންަވރުއަުއ ޮގްތތަްއ ޯހދުމަށް  ދާއިާރެގ ުކރިއެުރމާއި ތަަރްއޤީއަށް ޓެްކނޮލޮީޖއާއި  5.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ދުިމްނވަރަކަށް ެމ  ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 

53 ގެ  40 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 
 .މުަވއްަޒފުްނެގ އުފެްއދުންތެިރކަން ިއތުރުކުުރމަށް ޭބނުްނާވެނ ަވޞީލަތްަތއް ހޯުދމަށް ޭރިވ މަަސއްކަތް ކުެރިވފަިއާވ ިމންަވރު 5.3

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  ަގާވޢިދާއި އުޞޫލުތަކާއި މިންަގނޑުަތްއ ިވލް ސަރިވސްެގ ާޤޫނާނއިދިެވހި ސި  :6 ސެކްޝަްނ
ޒިްނމާާދުރ ިއސްެވރިާޔެގ  /ދިެވިހ ިސިވލް ސަރިވްސެގ ަޤނޫާނިއ ަގާވިޢުދ ައިދ ުއޞޫލުތަކާިއ މިްނަގނުޑތަްއ ަތންފީޒުކުރުުމަގއި، ޕަރަމަނންްޓ ސެްކރެޓަރީ 6.1

 .ަސއްކަތް ކުާރ ިމންަވރުޒިންާމތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުަތއް ައާދކުރުމަްށ މަ

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

 ރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށްވަ ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 . ޯހދާ މިްނަވރުފާ ސިިވލް ަސރިވްސ ުމަވއްަޒުފންެގ ެއންެމހަިއ ކަންތަްއތަްއ ހަރުދަނާކޮްށ ަރނަގުޅކުރުމަށްޓަކަިއ ދާިއރާެގ ުމަވއްޒަުފްނެގ މަްޝަވާރޔާ ލަ  6.2

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ގަާވއިާދއި، އޭެގ ދަުށން ލާިޒމްކުާރ ެއންމެަހއި ަކންތައްަތއް އަްނަގއިދޭްނ މަަސއްކަތްުކރާ ސިިވްލ ަސރިވްސ ޤާޫނނާއި ދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނނަްށ ިދެވިހ  6.3

  .އުޞޫލުތަާކއި މިްނަގނުޑތަކަށް އަްނނަ ބަދަލުތަާކއި ައލަށް ަތޢާރަފްކުެރޭވ ަގވާޢިާދ އުޫސލުތައް ހިއްސާުކާރ ިމންަވރުމިްނަވާރއި ޤާޫނާނއި ގަާވއިުދ އަިދ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .އަޅަުމްނެގންާދ ިމންަވރުދާއިާރެގ ުމަވއްޒަުފްނނާއި، އެހެނިެހން ފަރާްތަތކުން ުހށަހަާޅ ަޝކުާވތަްއ ބަލަިއ ިފޔަަވޅު  6.4

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ސޮއި : 7 ސެކްޝަްނ

 . ސް ދިނުމަށްފަހުއެވެކުމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާ ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ޒަފު  ުފރިހަަމ ކުާރ ުމަވއްފޯމު

 

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

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

 .......................................................................................................... :ތާރީޚު
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 

     ` 
 

 ަޕރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީްނާނއި ޒިްނމާާދރު އިްސެވިރން : އިދާާރެގ އިްސެވިރންެގ ަމަސއްކަތުެގ ފެްނވަރުބެުލްނ

 

   ފޯމު ފުރާ އަމިއްލައަށް  ޒަފުމުވައް
 (----ޑިސެންބަުރ  31އިްނ  ----ޖަނަަވރީ  1)

 

 

 

 

 

 

 :ލޫާމތުމަޢު އިްސެވިރޔާެގ ިޒްނާމދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަަނންޓް

           :ނަންަބރު. ކ.ރ      : ނަން

      : ދާކުރަންފެށި ތާރީޚުަވޒީފާ އަ      : އިދާާރެގ ަނން

 

 

 

 

  

ްށ ބަަލިއ، މަސައްަކތު އަަހރުަގިއ އެ ަމސަްއކަތް ކުެރުވުނ ިމންަވރާިއ ފެްނަވުރ އަދި ކަތާިއ މަްސއޫލިްއޔަތަދާއިާރއެްއެގ ަމސައް ޯފމު ުފރާނީ، އެ މި
ިމ ޯފމު  .އަިމއްލަައެށެވ ޕަރމަަނންްޓ ެސކްރެޓަރީ ނުަވތަ ޒިންމާދާުރ އިްސވެރިޔާ މާުކސްދިުނމުެގ ިމްނގަނޑަށް ބަަލިއެގން ވަުގތުެގ ަމއްޗަްށ ރިއާަޔތްކޮްށ 

ެއ ަބއެްއަގިއ  ،ޮކންެމ ަނންބަރެްއަގއި ެވސް އިުތރު ތަްފސީލް ިދނުމަށް ޭބނުްނ ަނމަ. ސް ފުރިަހމަކުަރްނ ާވނެެއެވއި ހުިރހާ ސެކްޝަެނއް ވެ ފުރުުމަގ
 )ފާއިތުވި އަހަރުގެ(   ގެ ކުރިން  10ޖަނަވަރީ  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  : ޚު ފޮނުވަންވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީ . ލިޔެިވާދނެެއެވ

 pm@csc.gov.mv:  ޮފނުާވނީވާ ހުިރހާ މަުއލޫމާތެއް މި ކޮިމޝަނަށް ޮފނު

 

 

 

8ޖަުދަވލް   



 

53 ގެ  43 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ތައް:ދަތި ޖާއާއި ދިާމިވމަސައްކަތު އަހަުރެގ ެތރޭގައި ޙާިޞލްކުރެުވުނ ަނތީ:  1ސެކްޝަްނ 

 ރު. މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިއެއް އަހަރު ނިމުނު އިރު ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަ 1.1

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

 ށްވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަކަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ނު މިންވަރު. މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމުގައި ދިމާވި ހުރަސްތަކާއި ދަތިތައް އަދި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވު 1.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ނުންކުރުން. ދީ، އީޖާބީ ގޮތްތައް ބޭ މަސައްކަތުގެ އަހަރުގައި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އީޖާ 1.3

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

 ްނވަރަަކށްިމވަރަށް ކުޑަ  ރަކަށް ެމދުިމްނވަ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ތަކުްނ އޮފީހުެގ މާަޙއުލުަގއި އެްނމެްނ ުގިޅެގން ނަީތޖާ ހާޞިލުކުރުމަށް ުކރި މަަސއްކަުތަގިއ ިދމާވި ހުަރސްަތކާއި ަދތިަތއް އަިދ ޮގންެޖހުން  1.4

  އަރަިއަގނެުވނު ިމންަވރު.

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އިސްެނުގން :  2ސެކްޝަްނ 
  ދާންވީ މިސްރާބު އެނގޭ މިންވަރު ކުރިއަށް 2.1

 ؟ިވޝަްނއެއްތޯދާއިރާަގިއ އެކުަލާވލެިވަފިއާވ ިވޝަްނއަކީ ދާިއރާގެ ލަނުޑދަނިޑތައް އެނޭގނެޮގަތށް ދާއިާރެގ ކުރިަމަގްށ ިވްސނާ އެުކލަާވލެިވފަިއާވ  2.1.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 



 

53 ގެ  44 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ފާުތ ފަްނތިާއއި ިގްނތިތަުކެގ އެްނމެްނ ުގިޅެގން ެއކުެވރި ޮގެތްއަގިއ މަސައްކަްތ ކުެރޭވނެ މާހައުެލއް ިއ ަވޒީާފ ައދާކުާރ ތަމަސްއޫލު އޮފީާހއި ދާއިާރގަ  2.1.2

 ؟ާގިއމުކޮށް ދެެމހެްއޓެމުްނދާ މިްނަވާރއި، ލިބިހުިރ ަވސީލަތްަތއް ޭބނުްނކުރެެވުމންަދީނ ެއކަށީެގްނާވ ޮގތަްށތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ؟ަތއްތަކަކީ ދެމެހެއްެޓނިވި ތަަރއްޤީައްށ ަމުގފާިހާވނެ، ާދއިރާެގ ަލނޑުަދނޑިތައް ާޙޞިްލާވެނ ފަަދ ިނންުމންަތކެއްތޯއިރާިއްނ ިނންަމާވ ަކންދާ 2.1.3

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ތަކަްށ ެހޔޮބަދަުލ ެގންަނން ުހރި ޮގތަްށ އެަކންަތއްދާއިރާައްށ ިދމާާވ ަދތިތަަކށް ޙައްުލ ހޯދުަމށް ކުރެޭވ މަސައްަކތްތާއި، ދާިއރާއަްށ އެްނމެ ަފއިާދ  2.1.4

 ؟ ައންަނ ެހޔޮ ބަދަލުތައް ެދމެހެއްެޓީނ ކިހާ ިމންަވރަކަްށތޯ؟ އެނެގީނ ކިާހ ިމންަވރަކަށްތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނަމޫނާ އަކަށްވުން  2.2
 ؟އަޚުލާޤީ މިްނަގނޑު ހިެފެހއްޓިފަިއަވީނ ދާިއރާގެ ލަނުޑދަނިޑތައް ހާޞިްލ ކުެރޭވެނ ޮގތަކަްށތޯއްކަުތެގ ޘަާޤފަތާއި، ދާއިރާެގ މަސަ 2.2.1

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ؟ދާއިރާެގ މަސައްކަުތ މާަޙުޢލަކީ އިޚްިތރާްމ ުކރާ، ުމަވއްޒަުފްނެގ އިތުާބރާިއ ޔަީޤންކަން އޮތް، ިހްނުގްނތެރި މާހަުޢލެއްތޯ 2.2.2

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 .މުަވއްޒަުފންާނއި އެހެނިހެްނ ފަރާްތތަކާިއ މުާޢމަލާތުކުުރމުަގއި ައމިއްަލ ނަފްަސށް އޮްނނަ ޔަޤީންަކން  2.2.3

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ؟އެހެން ފަރާތްތަުކެގ ިޚޔާލާިއ މަްޝަވާރެގ ބޭުނން ިހފަީނ ކިހާ ިމންަވރަކަށްތޯ 2.2.4

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ނެެރޭވ ސައްކަްތތަްއ ިއތުރަށް ހަުރަދނާކުރުމަާށއި ކުިރއެުރުވމަށް ިހްތވަރުދީ، ިދމާާވ ަދތިަތއް ހައްލު ޮކށްދީ، ޮއފީހުެގ މަަސއްކަްތތަކުން ދާއިރާެގ މަ 2.2.5

 ؟ިމންަވރަކަށްތޯހެޔޮނަތީާޖތަްއ ަދމަހައްަޓން މަަސްއކަތް ކުެރެވީނ ކިާހ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ޒަފުން ބިނާކުރުން މުވައް  2.3
އެކަީށެގްނާވ  ދާއިރާަގިއ މަަސއްކަތް ުކާރ ުމަވއްޒަުފްނނަކީ ބޭުނންާވ ުހނަާރއި ަތމްރީނު ލިިބތިބި، ެއ ަތމްރީުނތަކާއި ހުަނރުތަުކެގ ޭބނުްނ ެއންމެ  2.3.1

 ؟ހިފާ، ޮއފީހުގެ ލަނުޑދަނޑިތައް ހާޞިލްކުުރމަށް މަސައްަކތްުކރާ ުމަވްއޒަފުްނތޯޮގުތަގިއ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ކޮމިޝަަނށް  މުަވއްޒަުފންަނށް ަވޒީާފަގިއ ކުރިައށްެދޭވެނ މަުގތަްއ ހޯދަިއދީ، ކެރިއަރ ބޭސްްޑ އުޫޞލަކުން ުމަވއްޒަފުްނެގ ކަންތައްތަްއ ިހްނުގމަށް  2.3.2

 . ޭވ ިމންަވރުއެހީެތރިެވދީ، މުަވއްޒަފުްނ ކުރިެއުރުވމަށް ަޤވާޢިުދ ަތންޭދ ެއންެމ ަމީތ ދަަރޖައަަކށް ަމސައްކަތްކުރެ 

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

 ިމްނވަރަަކށް ވަރަށް ކުޑަ ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ަތމްީރނާއި ހުަނރުަތއް ދެެނަގުތމާއި، އެ ތަމްރީނުތަާކއި ދާއިރާެގ ަވކިަވިކ ުމަވއްޒަުފންގެ ހުިރ ުހނަރުތައް ެދނެަގތުާމއި، ުމަވއްޒަުފްނނަްށ ބޭުނންާވ  2.3.3

 ؟ހުނަުރތަްއ ލިބޭެނ ަމުގފަހިކޮްށެދެވނީ ކިާހ ިމންަވަރކަށްތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މަަކން ޤާޢިމްކުރުމަްށ ަވއްޒަުފންގެ ޙައްުޤތަްއ ިހމާަޔތްކޮށްީދ ުމަވްއޒަފުންެގ ެމުދަގިއ ޖެހޭ މައްސަަލތަްއ ހައްލުޮކށްދީ، ުމަވއްޒަުފްނެގ މެުދަގިއ ހަމަހަމު 2.3.4

 ؟މަސައްކަްތ ކުެރެވނީ ކިާހ ިމންަވަރކަށްތޯ

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ުމަވއްޒަުފންނަށް ޭބނުްނާވެނ ަތމްީރާނއި، ުހނަރުތަާކއި، ަވސީަލތްަތއް ެދނެަގތުަމށް އެްއެވސް ޮގތްތަކެްއ  ނޑިަތއް ޙާޞިލްކުރުަމށްދާއިރާެގ ލަނޑުދަ  2.3.5

 ؟ރޭިވަފއިޭވތޯ

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
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 ސްޓްރެޓެޖީ:  3ސެކްޝަްނ 
 ސްޓްރެޓެޖީ ޕްލޭނެއް އޮތުމާއި އޭގެ ނަތީޖާއަށް ސަމާލުކަން ދިނުން  3.1

ލެޭވނެަފަދ ސްޓްރެެޓޖިކް އި، ބޭނުްނާވ ަލނޑުަދނޑިތަްއ ާޙޞިލް ކުރެޭވނެ، ައދި ުކރިމަިތ ެވާދނެ ޮގންޖެހުންތަކަށް ުކރިމަިތ ދާއިރާެގ މަޤުޞަުދތަކާ 3.1.1
  ބަްއޓަްނ ކުރެިވފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިްކ ޕްލޭެނއްާވނަމަ، ިރިވއުކޮްށ ެގްނނަްނޖެހޭ ަބދަލުަތއް ެގނެސް ނަީތޖާ ާޙޞިލް ކުެރޭވ ޮގަތށް؟ ޕްލޭެނއް އެބަޮއތްތޯ 

 . މިްނަވރު

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

 ްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ ިމ ވަރަކަށް ެމދުިމްނ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ެރިވ، އެަކންކަމަްށ ދާއިރާެގ ސްޓްރެޓެީޖއަކީ ަޤއުުމެގ މަސްލަަހާތއި، ަރއްިޔތުްނާނއި، ުމަވއްަޒފުްނާނއި، ޚިުދމަުތެގ ެފންަވރު ަރަގުޅ ުކރުމަްށ ައމާޒުކު 3.1.2

 ؟ްޓރެޓެީޖއެްއތޯސްާއއި ަފއިާދ ެނރެެވނި ސަމާލުކަްނދެިވެގން ަބއްޓަްނ ކުެރިވފަިއާވ، މަންފާ 

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

 ޑަ ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކު ިމްނވަރަކަށް ެމދު ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ؟ޓެޖީއެއްތޯއެކަށައެިޅފައިާވ ސްޓްރެެޓީޖއަކީ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަުތތަކާިއ ުގޅުްނހުިރ ެއ ިސޔާސަުތތަކާއި އެްއޮގތަށް ބަދަލުެގެނެވުމންާދނެ ސްްޓރެ 3.1.3

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މާތާިއ ލަަފޔާިއ އިރުާޝުދެގ ދަުށން އެކަށަެއޅިފަިއާވ، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން، ބޭުންނާވ ކީ އިސްެވރިާޔެގ މަުޢލޫދާއިރާަގިއ ސްޓްރެެޓޖީއަ 3.1.4

 ؟ލަނޑުަދނޑިަތއް ހާޞިލް ުކރެޭވނެ ސްޓްރެޓެީޖއެްއތޯ

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމުން  3.2
އަމާުޒކުރެވިެގން، ތަކަކީ ރައްިޔތުްނެގ ބަިއެވިރުވްނ ޭއަގިއ ހިމެޭނޮގުތން، ިޚުދމަތް ލިިބަގންަނ ފަރާތްތަަކށް ޔާސަުތތަކާިއ ޕްޮރްގރާމް ދާއިރާެގ ސި 3.2.1

 ؟ދާއިާރއަްށ ެއންެމ އެކަޭށނެ ޮގަތށް އެކަށައެިޅފަިއާވ ސިޔާސަުތތަކަކާިއ ޕްޮރްގރާމްތަެކއްތޯ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ހަޤީޤަތަށް ުބރަެވ، ނަީތޖާ ޕްޭލްނ އެކުަލާވލެިވަފިއވަނީ، ތަފާސް ހިާސބާއި، ެހއްކާއި، ެތދު މަޢުލޫާމތާއި،  ަޝން އަިދ ްސޓްރެޓެޖިކްދާއިރާެގ ިވ 3.2.2

 ؟ހާޞިލް ުކރެޭވަފަދ ޮގތަކަށްތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

ައދި ކުެރެވުމންދާ މަސައްކަްތ ؟ ކެއް ޭރިވފަިއޭވތޯްއަތއް ކުެރޭވެނ ޮގތްތަ ދާއިރާެގ ކުރިމަގު ބިނާުކުރމަށް ޭބުނންާވ ކަންތަްއތަްއ ދެެނަގނެިވ، އެކަްނތަ 3.2.3
 ؟ޮގެތއްގައިތޯކުރެެވީނ ެއެދޭވ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ؟ތޯއޮފީހުެގ މަސައްކަުތން ނުުކންަނ ަނތީާޖ ާއިއ ޭއެގ ސަބަުބތަްއ ެދނެަގެނިވ، ެއާއއެކު ސްޓްރެްޓޖީައށް ެގްނނަްނޖެޭހ ބަދަލުަތއް ެގެނވޭ  3.2.4

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

 ށްިމްނވަރަކަ ވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އަމާޒަކަށް ދަތުރުކުރުން  3.3

ޔާސަުތ އެކަށައެިޅފައިާވ ސްޓްރެެޓިޖކް ޕްޭލނަކީ ސަުރކާރާއި ދާިއރާެގ ިއސްެވިރޔާ އަިދ އެހެނިެހން ފަރާްތަތކުެގ ލަާފެގ މަިތްނ ސަރުކާުރެގ ސި  3.3.1
 ؟ިތތަްއ ަހއްުލކުމަށް އެހީެތރިެވޭދ ސްޓްރެެޓޖީެއއްތޯ ސައްކަުތަގިއ ިދާމާވ ދަތަންފީޒުކުުރމަްށ އެހީެތރިާވނެ، މަ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ްނވަރަށް ތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމބޭުންނވާ ަނ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ަލފާޔާިއ ިއރުޝާދު ހޯީދ ކިހާ ސްޓްރެޓްޖީ އެކުަލާވލުުމަގިއ ސަރުކާާރއި ދާިއރާެގ އިްސެވިރޔާ އަިދ ަތޖުރިބާކާުރންާނއި، ެއހެިނެހން ފަރާތްތަުކެގ  3.3.2

 ؟މިްނަވރަކަްށތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ަތކަށް ޕަރމަަންނޓް ސެކްރެޓަީރ ިޒންމާދާުރ ކުރެޭވ ދާއިާރަގއި އެކަށަެއޅިފަިއާވ ިސޔާަސތުތަކާިއ ސްޓްރެެޓޖީއަކީ ދާިއރާެގ އެހެނިެހން ފަރާތް  3.3.3

 ؟ޭބނުންކުެރޭވނެ ްސޓްރެޓްޖީއެއްތޯފަސޭހަކަމާއެުކ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
އި، ރައްިޔތުްނނާއި، ޚިދުަމތް ލިިބަގްނަނން އަްނނަ ަފރާްތތަކަށް ސްްޓރެޓެީޖެގ ުފރިހަަމ ައމިްއލަަވްނތަކަްނ ާޔއާއި، މުަވއްޒަފުްނނާ ދާއިރާެގ އިސްެވރި 3.3.4

 ؟ިމންަވރަކަށްތޯލިބިދެީނ ކިހާ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނ ރާވާފަިއވާޮގތް :  4ސެކްޝަްނ 

 ވަރު މަތިކުރުން ތަކާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންބިނާކުރުވަނިވި އައު ގޮތް  4.1
ޯފރުކޮށްިދނުަމށް، ސިޔާސަުތތަކާިއ މަޝްރޫުޢތަްއ އެުކލަާވލަިއ އެކަަށއަަޅއި ިހްނުގުމަގްށ ބޭނުންވާ ލަނޑުަދނޑިަތއް ހާޞިލްކުެރޭވެނ ޮގުތން ިޚދުމަތް  4.1.1

 ؟ިވފަިއޭވތޯޮއނިަގނޑެްއ ޤާއިްމ ކުރެ ބޭނުްނާވ ޤާބިްލ މުަވއްޒަފުްނާނއި، ަވޞީަލތްތަކާއި، އެކަމަްށ އެކަީށެގންާވ 

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

 ްނވަރަަކށްިމވަރަށް ކުޑަ  ވަރަކަށް ެމދުިމްނ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ަވނިިވ ޚިާޔލުތައްދީ، ދާއިރާެގ އިސްސަުފަގިއ ަހރަކާތްތެިރާވ ފަާރތްތަކަކީ ެއހެްނ ުމަވއްޒަުފްނ އިތުާބރުކުރާ، ާދއިާރެގ ނިްނމުްނތަްއ ިންނމުމަށް ބިނާުކރު 4.1.2

ދީ، ދާިއރާެގ ުކރިމަަގށް މަސައްަކތް ކުުރމުެގ ުހަނރާއި ޤާބިލްަކން ލިބިފައިާވ އިރުޝާދާިއ ިހތްަވރުިއ ދަުށަގިއ މަަސއްަކތްކުރާ މުަވއްޒަުފންަނށް ލަަފޔާ
 ؟ފަރާތްތަކެއްތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ޓްޖީަތއް ިމޔާބު ކަާމއެކު ްސޓްރެޭރުވާމއި ކާދާއިރާެގ އުފެއްދުްނތެރިކަާމއި އަުއޮގްތތަްއ ހޯދުްނ ބިާނެވަފއިަވނީ ދެމެހެއްެޓނިިވ ޮގތެްއަގިއ ކުރިަމަގްށ  4.1.3

 ؟ކުރިއަްށ ެގންެދޭވނެ ފަދަ ޮގތަަކށްތޯ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ށް ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަބޭުންނވާ ަނތީާޖ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ަވޞީލަތްަތއް  އުފެއްުދްނތެރިކަާމއި ކާިމޔާީބ ަވަޒންކުރަުމްނ ދިުއމާއި، ހާޞިްލ ކުރެޭވ ަނތީާޖގެ މައްޗަްއ ބަލަިއ ުކރިމަަގށް ފައިދާުހރި ޮގްތޮގތަށް  4.1.4

 ؟އިޭވތޯްތތަްއ ޯހދުމަްށ ރޭިވފަ ބޭނުންކުާރނެ އަުއޮގ

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

 ރަަކށްވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަ ށް ެމދުިމްނވަރަކަ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

53 ގެ  50 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
 ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދާއިރާގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން 4.2

އަިދ ؟ ްނތޯސްޓްރެެޓޖިކް ްޕލޭންަގއިާވ ކަްނަތއްތަކަްށ ރިާޢޔަތްުކރެިވެގދާއިރާެގ މަސައްކަްތތަްއ ޭރިވފަިއަވނީ މުިހްނމު ކަންތަްއތަކަްށ އިސްކަްނދެިވެގން،   4.2.1
 ؟ޖެ ހިނދެްއަގިއ އިސްަކްނދޭ ކަންތަްއތަކަްށ ބަދަލުެގެނިވ އެބަދަލާ އެްއޮގަތށް ނަތީޖާ ޙާޞިްލ ކުެރޭވ ފަދަ ޮގތަކަށްތޯ ބޭނުްނެވއް 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ޓެޖިކް ަލނުޑދަނިޑތަްއ ހާޞިްލ ިނިވ ޮގެތއްަގއި ްސޓްރެޭރިވފަިއަވނީ އެކަަށއެޅިފަިއާވ ސްޓްެރޓެޖީ އަށް ރިާޢޔަްތކޮށް ެދމެެހއްޓެއޮފީހުެގ މަސައްކަްތތަްއ  4.2.2

 ؟ކުރުވޭފަދަ ޮގތަކަްށތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ްނވަރަށް ތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމބޭުންނވާ ަނ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މިަކންަތްއތަކަށް ހިނާގެނ ޚަރަުދެގ ؟ ފަިއދާ ހުިރ ަރަގޅު ޮގުތަގިއތޯދާއިރާެގ ަވޞީަލތްތަުކެގ ޭބނުން ހިެފމުންދަީނ ޭރިވފަިއާވޮގތަށް، ާދއިރާައށް  4.2.3

 ؟ިއން ކަމަށް ަބަދލެއް އަުތެވްއޖެަނމަ ދާއިާރގެ ތެެރއިްނ އެކަްނތަްއ ޙައްލު ކުުރމަްށ ޮގތްތަކެްއ ޭރިވފަިއޭވތޯުކރެިވަފއިޭވތޯ އަިދ އެއަްނދާޒާތަެކއް 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ؟ލެެހއްޓިގެންތޯހިންުގަމްށ ކަނޑަެއޅިފަިއާވ މަޝްރޫުޢތަކާިއ ާދއިރާެގ ަމސައްކަްތތައް ުކރިއަްށ ަދނީ ަރނަގޅު ޮގުތަގިއ ބެ 4.2.4

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

  ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުގެ ދަޢުރާއި ޒިންމާތައް  4.3
 ؟ލަނުޑަދނޑިތައް ޙާޞިްލ ކުެރޭވެނ ޮގްތޮގތުްނ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮްށޭދނެ ުފރިހަމަ، ަފސޭހަ ޮގްތތަކެއް ރޭިވަފއިޭވތޯސްޓްރެޓެޖިކް  4.3.1

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

 ިމްނވަރަަކށްވަރަށް ކުޑަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 



 

53 ގެ  51 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ރުކޮށްޭދން ރާާވފައިާވ ޮގތްތަާކއި، ހަރަކާްތތެިރާވެނ ފަރާްތތަކާއި، ެއ ފަރާްތތަކުެގ ަދުޢރާއި، ިޒންާމތަކާިއ މަސްޢޫިލއްަޔތުަތއް ޚިދުމަތް ފޯ 4.3.2

 ؟ތޯުމަވއްޒަުފން ތަްއޔާރު ުކރެިވަފއިަވނީ ކިާހ ިމްނަވރަކަށް މުަވއްޒަފުްނނަްށ ފުރިހަަމއަްށ ައްނަގިއދެިވ އެަކންކަމަށް 

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

 ށްވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަކަ  ެމދުިމްނވަރަކަށް  ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މަަޖްއސައިދީ، ދާއިރާެގ އެއްަބޔަކު ައެނއް ބަޔަކާއި ުގިޅެގން ފޯރުކޮށްޭދން ޖެޭހ ޚިުދމަްތތަްއ އެަފރާތްތަކަްށ ައްނަގއިދީ، އެކަުމެގ އިންތިާޒމް ހަ  4.3.3

 ؟ހުެރާދނެ ދަިތތަްއ ަންއތާލެިވަފއިަވީނ ކިާހަވރަކަްށތޯއެކަމުަގއި 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ާރއި ޭރގެ މާޙަުއލަކީ ެއންެމން ުގިޅެގން ެހޮޔޮގުތަގިއ ަމސައްކަތް ުކރުުމެގ ރޫޙެްއ ޤާޢިްމެވަފއިާވ ަތނެްއތޯާއއި، ކަނޑަެއޅިފަިއާވ މިްނަވއޮފީހުެގ އެތެ 4.3.4

 ؟ޚިުދަމތް ފޯރުޮކށްެދެވުމންޭދތޯފެންަވރަްށ 

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ރުން މަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ޚިދު  4.4
ަތންފީޒުކުުރުމަގިއ މަސްއޫލު އޮފީާހއި ދާއިާރއާ ުގޭޅޮގުތން އެކުލަާވލާފަިއާވ ސިާޔސަތުތަކާއި، ސްްޓރެޓެޖިކް ޕްލޭްނާއއި އެކްޝަްނ ޕްޭލން  4.4.1

 ؟މުަވއްޒަފުްނނަްށ ކަނޑައެޅިަފއިަވީނ އެކަީށެގްނާވ ިމންަގނޑުތަކެްއތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ިމންަވރު ުހރިިމންަވރު ާދއިރާެގ ޚިދުަމތުެގ ފެންަވރާިއ ؟ ތްތަާކއި، ޚިުދމަްތތަްއ ފޯުރކޮށްެދޭވ ެފންަވާރއި، ިމންަވރާެމދު ހިތްަހމަޖެޭހތޯފޯރުކޮށްެދޭވ ޚިދުމަ  4.4.2

 ؟އެނގިަވަޑއިަގްނަނަވީނ ކިހާިމްނަވަރކަށްތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 



 

53 ގެ  52 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ަމސައްކަްތތަކެއް ެނުގުމެގ ރޫާހއި، ިހތްަވާރއި، ފޯިރ ިއތުރުޮކށް، ެދމެެހއްޓުަމްށޓަކައި ޒަުފްނެގ މެުދަގިއ އިސް ދެމެހެއްެޓނެިވ ޮގތެްއަގއި ުމަވއް 4.4.3

 ؟ޚިދުަމތުެގ ެފންަވރު ަރަގުޅ ކުރުުމެގ ތެރެިއްނ ލަނޑުދަނޑިަތއް ހާިޞލް ކުރުަމށް މަަސއްކަތްތަކެްއ ކުެރޭވތޯ؟ ކުރެެވުމން ދޭތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މުަވއްޒަފުްނނަްށ ބޭނުްނވާ ހުަނރާިއ، ތަމްީރންަތއް ޯހދައިދީ މުަވއްޒަުފންެގ ާރ ުމަވއްޒަުފްނެގ ުކރިމަަގށް ިވްސނާ އިރާަގިއ މަަސއްކަތް ކު ދާ 4.4.4

ނުޑދަނިޑތަްއ ާދއިރާެގ ޚިދުަމތުެގ ފެންަވރު މަތިކޮށް، ލަ؟ މަސައްކަުތެގ ފެްނަވުރ ކުރިއެުރުވަމށްޓަކައި މަސައްަކތް ކުެރެވީނ ކިާހ މިްނަވރަކަްށތޯ
ކީ ިޒންމާދާުރ އިްސެވިރޔާކަްނ ޤަބޫލުކުަރއްަވނީ ކިާހ ިމްނަވރަކަްށތޯ އާިއ ެއކަމުެގ ޒިްނމާ ަނންަގަވީނ ުރމުެގ އެްނމެ ބޮޑު ޒިްނމާ ޮއތްފަާރތަހާސިލް ކު

 ؟ކިހާ ިމންަވރަކަްށތޯ

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

 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ސިިވލް ސަރިވސްެގ ޤާޫނާނއި ޤަާވޢިދު:  5ސެކްޝަްނ 
 ކުރުން ނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާދިވެ  5.1

ކިާހ  ދިެވހި ިސިވލް ަސރިވްސެގ ޤާނޫާނއި ަގާވިޢދުަގއި ަބާޔންކުާރ ޒިްނމާާދރު އިްސެވިރޔާެގ ޒިްނމާަތކާއި މަްސޢޫލިްއަޔތުތަްއ ައދާކުެރެވނީ 5.1.1
 ؟މިްނަވރަކަްށތޯ
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 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ކަްނތަްއތަްއ ަހރުަދނާކޮށް ރަަގުޅ ކުރުަމށްޓަކައި ާބއްަވާވ އެޑްަވއިަޒރީ ކޮމިީޓެގ ަބްއަދލުުވްނތަކަށް ޙާޒިެވ ްއޒަފުންެގ އެްނމެަހއި ސިިވލް ސަރިވްސ ުމަވ 5.1.2

ޅު ކުެރްއުވަމށް ަބއްދަުލުވްނތަކުަގއި ަބއިެވރިެވ ަވަޑއިެގން ޚިޔާލާިއ ަމޝްަވރާދެްއަވިއ ކަްނތައްތައް ރަގަ ައދި ؟ ަވޑަިއެގްނެނެވީނ ކިހާ ިމންަވރަކަްށތޯ
 ؟ކަްތ ކުެރެވނީ ކިާހ ިމންަވަރކަށްތޯމަސައް
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 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ވަރަކަށް ެމދުިމްނ ވޭ ިމްނވަރަށް ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ހާިޞލް ކުރެ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 



 

53 ގެ  53 ސަފުޙާ      

 

 ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ

 
ލާޒިމްކުާރ ެއންމެހަިއ ކަްނތަްއަތއް އަްނަގިއެދިވަފއިަވނީ ކިާހ ދާއިރާެގ މުަވއްޒަފުްނނަްށ ސިިވލް ަސރިވްސ ޤާނޫާނއި ަގާވިޢދާއި، ޭއެގ ދަުށްނ  5.1.3

 ؟ފަރާތްތަުކން ޝަކުާވާއއި މަްއސަލަތައް ހުަށހެެޅނީ ކިާހ ިމންަވަރކަށްތޯުފންާނއި، ެއހެިނެހން ާދއިރާެގ ުމަވއްޒަ؟ މިްނަވރަކަްށތޯ
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 ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަަކށް ެމދުިމްނވަރަކަށް  ހާިޞލް ކުރެވޭ ިމްނވަރަށް  ބޭުންނވާ ަނތީޖާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  ބޭނުްނާވ ަތމްރީްނ: 6ސެކްޝަްނ 
 .ަބއިަގއި ާފހަަގުކރާެށެވ ޭބނުްނާވ ާދއިރާަތއް މިތަމްީރނު 

 ސަބަބު ތަމްީރން 

      

 

      

 

 ސޮއި : 7ސެކްޝަްނ 
 . ސް ދިނުމަށްފަހުއެވެކުސެކްޝަން ފުރާނީ މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާ  މި

 ިޒންމާދާުރ އިްސެވިރޔާ  /ސެްކރެޓަރީ ޕަރަމަނންޓް
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