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  ޕަރމަނަންޓް  ސެކްރެޓަރީންނާއި  ޒިންމާދާރު  އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ގެ  ފެންވަރު 
 2021 ބެލުމުގެ އުސޫލު 

 

 ދު ޤުޞަ ރަފާއި މަ ޢާ ތަ  .1

ވަނަ މާއްދާގެ  39ގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  
 ނު ޤާނޫނީ ޒިންމާވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި މި ދެންނެވު 13ދުގެ އި ވާގައަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ދަށުން ލާޒިމް ކުރާކަމެކެވެ

 އްކަތްކުރާ އެންމެހައި މި ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސަ. ބަޔާންކޮށްފައެވެހަމަތައްވަނީ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލަކުރާނެ 
ކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަ 

 .ބަޔާންކުރެއެވެ

ރވިސް ސަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނަކީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާއި ސިވިލް 
ނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޕަރމަ. ޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެވެމުވައް

ށޭނަ މިންވަރު ވަޒަންކުރަމުން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންގެންދާގޮތް ބަލައި، ގާބިލުކަމާއި މަސައްކަތަށް އެކަ
ސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މި ދެންނެވި މުހިއްމު މަ. މަކީ، މުޅި އޮފީހުގެ ނަތީޖާ ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެގެންދިއު

ވެސް ޤާއިމުވެފައި  ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް، ފެންވަރު ބެލޭނެ ގެންގެ މަސައްކަތު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރި
 .އޮންނަންޖެހެއެވެ

ކްރެޓަރީންނާއި، ސެފެންވަރު ބަލާނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް  ގެމި އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތު 
 .ވަކި ވަކި އިދާރާތަކުގެ ގޮތުގައި ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނެވެ

 ޕަރމަނަންޓް  މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން،. ފެށިގެންނެވެ އިން 2021 މާރިޗު  29މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 
އި މިންގަނޑުތަކާއި ފެންވަރު ބެލުމަށް މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އަ ގެސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު 

 . އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ
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 މާނަކުރުން  .2

.އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ގޮތްތައް މާނަކުރާ ލަފުޒުތައް ޚާއްޞަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި މި   

 މާނަކުރާގޮތް ލަފުޒު # 

 މަލްޓިސޯސް 2.1 
 360ނުވަތަ 
ޑިގްރީ 

 :އެޕްރައިސަލް

 ްއެންމެ ގާތުން ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެޭލ މުވައްޒަފުންގެ ވަށައިގެނ 
ން ދެކޭގޮތް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފެންވަރު ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތު

 ބަލައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން ުކރިޔަށް ގެންދާގޮތް. 

ޕަރމަނަންޓް  2.2 
 ސެކްރެޓަރީން:

 ާއި އެޓަރނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތައް ކަމުގައިވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކ 
ގޮތަށް، އިވާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ންގުމަށް އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްީރއެއް ހި
 . ކޮމިޝަނުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިޔާ

ޒިންމާދާރު  2.3 
 އިސްވެރިން:

  ްގެ ގޮތުގައި ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީގޮުތން ވަކި އިދާރާއެއްސިވިލ
 އުފެދިފައިވާ ނުވަތަ ވަކި މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ ހިނގަމުންދާ 

ސްވެރިޔަކު އިދާރާއެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އެ އިދާރާއަކަށް ކޮމިޝަނުން ޒިންމާާދރު އި
ޅިގެން ގުމަސައްކަތްތައް ސީދާ ކޮމިޝަނާ ކަނޑައަޅައި، ހިއުމަން ރިސޯސްއާއި ގުޅޭ 

 ރވިސްގެ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަ
 . އިސްވެރިޔާ އެންމެ
 

ދާއިރާގެ  2.4 
އިސްވެރިޔާ/ 
އިސްވެރިޔާ 
ކަނޑައަޅާ 

 : ފަރާތް 

 ިސްފަރާތް އިދާރާއަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކޮށްފައި ހުންނަ ެއްނމެ އ
ނޑައަޅާ ކަ އިދާރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔެއްކަމުގައިނުވަތަ އިސްފަރާތުން 

 . ފަރާތް
 ާއިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް /އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔ . 

 
ޓްކުރާ ސެކްރެޓަރީން ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރީންނަށް ސީދާ ރިޕޯޕަރމަނަންޓް   :ސަބޯޑިނޭޓުން 2.5 

 .ފަރާތްތައް
 ޯޓްކުރާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރީންނަށް ސީދާ ރިޕ

 ޒިންމާދާރު ނުަވތަ ސެކްރެޓަރީ ކުގެ ތެރެއިން ޕަރމަނަންޓްފަރާތްތަ
ށްފައިވާ މަސައްކަތްކޮ ގައިއިދާރާ މަސް ދުވަހު އެ 3 މަދުވެގެން، އިސްވެރިޔާއާއެކު

 . މުވައްޒަފުން
 ރެންޑަމް 2.6 

 މުވައްޒަފުން:
 ްފެންވަރު  ގެމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ނުވަތަ ޒިނ

ކޮށް ޑަމްމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ރެންބެލުމުގެ ބައިވެިރންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގެ 
 ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުން.

 ްދާރު ޒިންމާ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕަރމަނަންޓ 
ށްފައިވާ މަސައްކަތްކޮ ގައި މަސް ދުވަހު އެ އިދާރާ 3 މަދުވެގެން އިސްވެރިޔާއާއެކު 

   .މުވައްޒަފުން
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ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި، ބޭނުންކުރާނެ ފޯމުތަކާއި، ފޯމުތަކަށް  ގެ މަސައްކަތު  .3
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ 

މުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ފެންވަރުބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯ ގެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު  
 .ޖުމުލަ މާކުސް ހޯދުމުގައި ފޯމުތަކުން ނަގާނެ އިންސައްތަ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ

 
 

 ފުރިހަމަ ކުރާ ފޯމު ބައިވެރިން 
ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ސް ގެ މާކު
 އިންސައްތަ

 ޖަދުވަލު 

 2 30 ފޯމު  ފުރާ ފީޑްބެކްދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ  ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ  

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  
 ސެކްޝަންތަކުން ފުރިހަމަކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު 
35 3 

 4 20 ފޯމު  ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން  

 5 5 ފުރާ ފޯމު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުން  މްރެންޑަ 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި  
 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން 

 6 10  ފޯމު )ސެލްފް އެޕްރައިސަލް( ފުރާ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް
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 ހިނގާނެ ގޮތް  ޕްރޮސެސް  ޑިގްރީ އެޕްރައިސަލް  360ނުވަތަ  މަލްޓިސޯސް  .4
 

 

 

 

 

 

ށުމުން މަސައްކަތު އަހަރު ފެ
ނޑައަޅަންޖެ ހޭ  ޓާގެޓް ކަ
ބައިވެރިން ޓާގެޓް  

ނޑައެޅުން ކަ

ރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފޯމު 

ނުވުންފުރިހަމަކުރުމަށް ފޮ

މްލަ ލިބުނު ފޯމުތަކުގެ ޖު
މާކުސް ހޯދާ އަދި  
އެނެލައިޒް ކުރުން 

ރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ޖާގެ ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީ

މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުން

ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުން، މަސައްކަތުެގ 
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ަފރާތުްނ ލިބުނު 

ށް، ފޯމުތަަކށް ލިބިފައިވާ މާކުސްތައް ބަލައި، ޖުމުލަކޮ
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްަތކަށް ނިންމުން. 

ލައި ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާތައް ބަ ގެމަސައްކަތު
ޓް މަސައްކަތުގައާއި މަސައްކަތް ކުރާޮގތުގައި ޕަރމަނަން

 ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ ކިބައިގައި
ރި އަދި މާޙައުލުގައި ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަންކަން ހު

ފާހަގަކޮށް، ަކނޑައެޅިފައިވާ މަ އެ ކަންތައްތައް ނަ
 ަތކަށް ނިންމުން. ތާރީޚް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޕަރމަނަންޓް 
 ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން 

ސަބޯޑިނޭޓުން، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން، ދާއިރާގެ 
އިސްވެރިޔާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
ސެކްޝަންތައް، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެަޓީރ ނުވަތަ 

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން 
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 ބައިވެރިވާ ފެންވަރު ބެލުމުގައި  ގެ މާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިން ޕަ  .5
 ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެކި އެކި

 
 

އެޅިފައިވާ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ކަނޑަ ގެރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާ ޕަރމަނަންޓް
ތުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އިދާރާތަކުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަ
ތް ކުރާނެ ތާއި މަސައްކަމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ. މި ނިޒާމު އިދާރާތަކުގައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަ

 ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  5.1 

ަމށްޓަކަިއ އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު  )ހ(  
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޚާއްސަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

މުގެ ކަންތައް ފެންވަރު ެބލު ގެމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިން )ށ(   
 ން ކަށަވަރުކުރުން.އިންސާފުވެރި ގޮެތއްގެ މަތިންކަ ،ހިނގަމުންދަނީ ޙަޤީގަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން

ޔާނަށް ބަދަލު ބަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ިޒންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ވަޒީފާ  )ނ(  
 އުން. ބަދަުލތަްއ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައެ  ،ގެންނަންޖެހޭ ނަމަ

ދާއިރާގެ  ،(ސްޑްރވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންަގނޑުަތއް )ސްޓޭންޑަ )ރ(   
 ށް ބިނާކޮށްމިޝަން އަދި ްސޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަ ،އިދާރާގެ ވިޝަން ،އިސްވެރިޔާއާ މަޝްވަރާކޮށް

 ކަނޑައެޅުން.

ތްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަ )ބ(  
 ކަށަވަރުކުރުން. ފެންވަރު އަދި ވަގުތު އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ސުޕަވައިޒު ކުރަމުންދާކަން ،މިންވަރު

މުގައި ސިވިލް ފެންވަރު ބެލު ގެއިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުމާދާރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ިޒން )ޅ(  
 މަކުރުން.ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާއި މުވައްޒަފު ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯުމގެ ބައިތައް ފުރިހަ

ރިންނަށް ދިމާވާ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެ ގެމަސައްކަތު )ކ(  
 ލައި، ހައްލުކުރުން. އެ ކަމެއް ބަ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅައިފިނަމަ މައްސަލައެއް

ފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފޮނުަވން ޖެޭހ މައުލޫމާތުތައް ކަނޑައެޅި (އ)  
 ތާރީޚުތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު 

 ރުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސެކްޝަންއާ ހަވާލުކުއިސްވެރިންގެ 
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 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަންގެ ދައުރު ތައް ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތް ފެންވަރު ބެލުމުގެ  ގެ މަސައްކަތު 

މުގެ ފެންވަރުބެލު ގެ މަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ  (ވ)  
 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަހަރު ތެރޭގައި ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާ (މ)  
ރީންނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަ އް/ޓާސްކްތައްހަވާލުކުރަން ޭބނުންވާ ޓާގެޓްތައިސްވެރިންނަށް 

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރުން.

ންމާދާުރ ރީންނާއި ޒިރމަނަްނޓް ސެކްރެޓަ ޕަވަރު ބެލުމުެގ އަހަރު ފެށުމާއެކުފެން ގެމަސައްކަތު (ފ)  
ޅުނުކަން ކަނޑައެ ޞިލުކުރާނެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއެުކ ޓާގެޓް/ޓާސްކްހާއަހަރުތެރޭގައި  އިސްވެރިން

 ޔަގީންކުރުން.

 ޓާސްކް/ޓާގެޓްސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އި  ( ދ)  
 ކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ގެކަތުމަސައް ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ވަނީ (ތ)  
 ސާފުކޮށްދެވި ފެންވަރު ބެލޭ ޕަރމަނަންޓް ސެްކރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ރަނގަޅަށް

 އެއްބަސްވެވިފައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

މުގައި ސިވިލް ފެންވަރު ބެލު ގެދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ިޒންމާ (ލ)  
 ބައިތައް ފޯމުގެއެޗީވްމަންޓް ޓާސްކް /ޓާގެޓްޒަފު ފުރާ ޝަންއާއި މުވައްސަރވިސް ކޮމި
 ފުރިހަމަކުރުން.

މާދާރު ކަނޑައެޅުނު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިން ޓާސްކް/ޓާގެޓްމަސައްކަތު އަހަރުގެ  (ގ)  
ސްވެރިންގެ ކަނޑަނޭޅޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އި ޓާސްކް/ޓާގެޓްއިސްވެރިންގެ 

 ޅުތައް އެޅުން. އެ ކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ ަބލައި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތާއި ސަބަބު

އި މުގަފެންވަރު ބެލު ގެމަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ  (ޏ)  
 ރުން. ބައިވެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑްބެކު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ކު

   

 ތްތަކާއި ދައުރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ މަސައްކަ  5.2 

ވިލް ސަރވިސް ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއާއި ސި ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން )ހ(  
ތައް ލަނޑުދަނޑިާޓސްކް ތަކާއި /ޓާގެޓްމަސައްކަތުގެ އަހަރަށް  ،ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް

 ކަނޑައެޅުން.
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 މައްސަލަތަކާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން )ށ(  
 ކަންކަން ނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެބެހޭގޮތުން ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ އާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 

 ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

މުގައި ބޭނުންވާ ފެންވަރު ބެލު ގެމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިން )ނ(  
 ފޮނުވުން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކަށް

    

 ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ދައުރު  5.3 

ގައި ވާ ލުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތްކަމު ފެންވަރުބެ ގެ ތުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ  
ގުތަްށ ދޭންޖެހޭ އެންމެ ގާތުން ބަލައި، ވަގުުތން ވަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އިންނަކީ"ސުޕަވައިޒަރ" 

މުގައި ންވަރު ބެލުފެ ގެވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުސުޕަވެ. ވައްޒަފެފަރާތް ނުވަތަ މުފީޑްބެކު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ 
 ވެ. ރާ ފަރާތެމުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުއެންމެ 

ލުމުގައި ބެ ފެންވަރު  ގެމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިން، މި ގޮތުން  
 އިސްވެރިޔާ/ ގެ އިސްވެރިޔާ )އޮފީހެއްގެ އެންމެސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ދާއިރާ

ޓް ސެކްރެޓަރީ މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި ޕަރމަނަން ،މިގޮތުން ( އެވެ.ތްއިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާ
 ،ރު ނިމުމުންއަހަ މަސައްކަތުކުރަމުންދާގޮތްތައް ވަޒަންކޮށް،  އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތްނުވަތަ ޒިންމާދާރު

ގެ އެަފރާތްތަކު ،ބަލައި ކޮށްފައިވާގޮތަށްމަސައްކަތް ރު އިސްވެރިންޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަަތ ޒިންމާދާ
ހަމަކޮށް ކޮމިޝަނަށް ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ފުރާ ފީޑްބެކް ފޯމު ފުރި ފަހު،ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ގެސައްކަތުމަ

 އިސްވެރިޔާ އަދާކުރާނެ ދައުރެވެ.  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައިފޮނުވުމަކީ 

   

 ދައުރު ސަބޯޑިނޭޓުންގެ  5.4 

ޕަރމަނަންޓް  ،ގައިފެންވަރު ދެނެގަތުމު ގެދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާ  
ދެކޭގޮތް  (މުވައްޒަފުން )ސަބޯޑިނޭުޓންވައިޒުކުރާ ދާ ސުޕަސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ސީ

 ؛ . މިގޮތުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރުމުގައި މުހިންމު ކަމެކެވެ ،ދެނެގަތުމަކީ ވެސް

 ،މު ފުރިހަމަކޮށްފޯފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ  ސަބޯޑިނޭުޓން ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްަދތު ނިމުމުން )ހ(  
  ޮފނުވުން.  ކޮމިޝަނަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން

ންގެ ޚިޔާލާއި ފޯމުތައް ފުރުމުގައި އިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަފު ހަމަކުރަންޖެހޭ ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރި )ށ(  
 ނުން.އް ދިއްޞަ ސަމާލުކަމެހަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ފޯމުތައް ފުރުމަށް ޚާ ،މަޝްވަރާ ލިބިގަތުމާއި
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 ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު އިދާރާއިން  5.5 

 ،އިދެނެގަތުމުގަ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އިސްވެރިންގެ ޒިންމާދާރު ސެކްރެޓަރީންނާއި  ޕަރމަނަންޓް  
ތް ެދނެގަތުމަކީ ޒްކުރަން ނުޖެހޭ އެހެން މުވައްޒަފުން ދެކޭގޮސުޕަރވައި ސީދާކޮށް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ

 ؛މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ވަޒަންކުރުމުގައި މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ،ވެސް

ރެންޑަމްކޮްށ  އިދާރާގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުްއދަތު ނިމުމުންމަ )ހ(  
ޝަނުގެ އިދާރާއިްނ ކޮމި ،އެ މުވައްަޒފުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ފުިރހަމަކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުން

  ފޮނުވުން. ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް 

ން މުވައްޒަފުްނގެ ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމުގައި އިދާރާގެ އެހެ )ށ(  
 މާލުކަމެއް ހަޤީޤަތާ އެއްޮގތަށް ފޯުމތައް ފުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަ ،ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިގަތުމާއި

 ދިނުން.
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 ންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ ކަ  .6

 
 ފަރާތް  މަސްއޫލުވާ 

 ނިންމުމަށް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތާރީޚް 
 މަސައްކަތް 

 

  ކޮމިޝަން 

 . ކޮށްދިނުންމަަސއްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުުމގައި ބޭނުްނކުރެވޭ ފޯމުަތއް ފުރިަހމަކުުރމަށް ހަނާދން ޖަނަވަރީ   10

 

 ޖަނަވަރީ  31

އި، ަސރވިސް ކޮިމޝަނާއި މުަވއްޒަފު ފުރާ އެއަަހރުގެ ާޓގެޓް އެީޗްވމަންޓް ފޯމުގަ ސިވިލް 
ކަތްތަްއ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ުނވަތަ ޒިްނމާާދރު އިްސެވރިޔާ ކުރަްނޖެހޭ ަމއިަގނޑު މަަސއް

 .ކަނޑަައޅައި ައދި ޓާގެޓްަތއް ކަނޑަައަޅއި ލިޔެ ސޮއިކުުރން

ގެ ޓާގެޓް ުމަވްއޒަފު ފުރިހަމަުކރާ ފާިއތުވި މަަސއްކަުތެގ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަާނއި  
 ަހމަކުުރން. އެޗީްވމަންޓް ފޯމު ފުރި

 ފެބުރުވަރީ  28 
ކަން ންނާއި މުަވއްޒަުފން ފުރިހަަމ ކުރާ ފޯމުތައް ފުރިަހމަ ކޮށް އަދި ިލުބނުސަބޯިޑނޭޓު

 ކަށަވަރުުކރުން. 

 
 އެޕްރީލު  30

ފެންަވުރ  ގެތު ޕަރަމނަންޓް ސެކްރެަޓރީ ނުވަތަ ިޒންާމދާރު ިއްސވެރިްނގެ ަމސައްކަނިމުނު އަަހުރގެ 
ރާތްތަާކ ައދި ހިްއސާކުަރންޖެހޭ ފަ ބެލުނުގޮުތގެ ރިޕޯޓް ަތއްޔާރުކޮށް ޮކިމޝަނަށް ހުށަެހޅުން

 ހިއްސާުކރުން. 

 ޖޫން  30 
ފެންަވރު  ގެތު ިއސްެވރިާޔގެ ަމސައްކަނިމުނު އަަހުރގެ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެަޓރީ ނުވަތަ ޒިްނމާާދރު 

 .ފިޔަަވޅު އެުޅންބަަލއި ބެލުމުން ލިބުނު ަނތީާޖގެ ަމއްޗަށް 

 .ޯހދުން ިއދާރާތަކުން ާދރާގެ ސަބޯިޑނޭޓުން ައދި މުަވއްޒަުފންގެ ލިސްޓުއި ނޮވެންބަރު  30 

 
 ޖަނަވަރީ  31 ދާިއރާގެ ިއސްެވރިާޔ 

ކް ފޯުމ ބެލުމަށް ާދިއރާގެ އިްސވެރިޔާ ުފރާ ފީޑްބެމުނު އަަހުރގެ މަަސއްކަުތގެ ފެންަވރު ނި
 .ފުރިހަމަުކރުން

 

ރމަަނންޓް ޕަ
 ސެކްރެޓަރީ ުނވަތަ

ޒިންާމދާރު 
 އިްސވެރިޔާ 

 ޖަނަވަރީ  31

އި، ާޓގެޓް އެީޗްވމަންޓް ފޯމުގަ އެއަަހރުގެ އި މުަވއްޒަފު ފުރާ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮިމޝަނާ
ކަތްތަްއ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ުނވަތަ ޒިްނމާާދރު އިްސެވރިޔާ ކުރަްނޖެހޭ ަމއިަގނޑު މަަސއް

 .ޓާގެޓްަތއް ކަނޑަައަޅއި ލިޔެ ސޮއިކުުރން ައދިކަނޑަައޅައި 

 ންޓް ފޯމުޓާގެޓް އެޗީްވމަ މަސައްކަތު އަހަުރގެ ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންާއއި މުަވްއޒަފު ފުރާ 
 . ފުރިހަމަުކރުން

 .ހަމަކުުރންފޯުމ ފުރިައމިއްަލއަށް ފުރާ  ރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ުނވަތަ ޒިްނާމދާރު ިއްސވެރިޔާޕަ 

ނާއި ސަބޯިޑނޭޓުން 
 ފެބުރުވަރީ  28 މުަވއްޒަފުން 

 ށް ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނަށް ފޮނުުވން. ފޯމު ފުރިަހމަކޮން ފުރާ ސަބޯިޑނޭޓު

 ފުރިަހމަކޮށް ިސވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް ފޮުނވުން.ފޯމު މުަވއްޒަފުން ުފރާ  

އިާދރާގެ  
މުަވއްޒަފުްނގެ 
ކަންތައްަތއް 
 ބަލަހައްޓާ 

 ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް 

 .ުވންފޮނު ލިސްޓު މުަވއްޒަުފންގެ ައދި ސަބޯިޑނޭޓުން އިާދރާގެ ންބަރު ނޮވެ 30

 

ކޮްށ ފުރިހަމަ މުފޯ ފަރާތްަތއް  ުފރަްނޖެހޭ ފޯމު ،ކުރުމަށް  ުފރިަހމަ ފޯމު ބަލާ ފެްނަވރު މަަސއްކަތުގެ ޑިސެންބަރު  30
 .ކަށަަވރުކުރުން ފޮނުވިކަން ޯފމުތައް  ސުްނގަޑިތަކަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތަކަށް މާކްސް ދޭނެ މިންގަނޑު  . 7
 

 

ވާ ބައިވެރިން އެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޝާިމލު ގެމަސައްކަތުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ 
 ޑުތަކެވެ. ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު ބަލާ ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންުކރާނީ ތިރީގައި މިވާ މިންގަނ

އަދި ، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ، ބެލުމުގައި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ، ސަބޯޑިނޭޓުން ފެންވަރު  ގެ މަސައްކަތު 7.1 
 ފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމަށް މާކުސް ދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު މުވައްޒަ 

 

އިވާ މިންވަރާއި ވަރު ބެލުމުގައި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްފަފެން ގެމަސައްކަތު )ހ(  
 ވާނެއެވެ.ރީަގއިވާ މިންގަނޑުން މާކުސް ދޭންފެންވަރަށް ބެލުމަށް ަފހު، ތި

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ން ސަބަބު އެ މާކުސް ދި ،އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ 3ން  1ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކްސް ދިނުމުަގއި  )ށ(  
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ދިން  އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސް 10ން  4ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކްސް ދިނުމުގައި  )ނ(  
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންެވއެވެ. 

ތަކަށް މި ނަންބަރުެގ ފޯމުފުިރހަމަކުރާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާ އެކި ފަރާތްތަކުން ( ރ)  
މި ފްޞީލު ތަގެ ތަކުޑުނމިންގަނޑުން މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގައި ވާނެއެވެ.  01 އެނެކްސް އުޞޫލުގެ 

    

 ކުސްދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމަށް މާ  7.2 

ކޮިމޝަނުން  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ   
 ންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުމާކުސްދޭންވާނީ ތިރީގައި  އިތަކަށްސް ދެވޭ ބަމާކު

 

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު  

 މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު 

 1 ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނު 1 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަ  1  29% - 0ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

 2 ވަގުތަށް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ނިންމި  2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މެދުމިން 2 49% - 30ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

 3 ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމި  3 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު 3 84% - 50ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

     4 100% - 85ޙާޞިލުވި މިންވަރު 
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ތީގައި ކޮންމެ ާމކުސްދޭއިރު ޞަފުޙާގެ ވައަތު އަރިމަ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯަމށް ފެންވަރުބެލުމުގެ ގެމަސައްކަތު
.  ލިޔަންވާނެއެވެމަސައްކަތަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ ަމސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކުސް ގަލަުމން

ތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަގާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަ
ާމަލކާ ނުލައި ޓާގެޓަކަްށ ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކުން މެންޭޑޓް ބަދަލުވުން ނުވަތަ ބަޖެޓް ނުިލބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އިހު

. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ކަން ނުކުރެވޭކަން ކޮަލމްގައި އެ" ހާސިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު"މަ، މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާ ނަ

ގެޓްތައް އަދި މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމުލަ ކަނޑައެޅުމުގައި މި ފަދަ ޓާ
 .އުނިކުރަންވާނެއެވެ

    

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް  .8

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި މުއްދަތު ބެލުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް  8.1 
 

އްކަތު އަހަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް، މަްލޓިސޯސް އެޕްރައިސަލް ނިޒާމުގައި މަސަ  )ހ(  
 ނިޔަލަށެވެ. 31ން ޑިސެންބަރު  1ބަލާނީ އެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ 

އްޔަންކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް އަ )ށ(  
ލާީނ، އެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ނުަވތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަ

ގެން އެ އަހަރެއްގެ ން ފެށިމުވައްޒަފަކާ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚު
 .ގެ ނިޔަލަށެވެ 31ޑިސެންބަރު 

ގައި  8.3ލުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑްބެކު ހޯދައި، މި އުޞޫ )ނ(  
ދުވަހު  90ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާނީ، އަހަރުތެރޭގައި މަދުވެގެން 

 . މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ އެވެ

މަ، ދާއިރާގެ ކުރު ނަދުވަހަށްވުރެ  90މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  )ރ(  
ޮކށް އިސްވެރިޔާގެ ލަފަޔާއި، ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުްނ ލިޭބ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާ

 ންާވނެވެ.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަ

    

 ފެންވަރުބެލުން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހަވާލުކުރެވޭ  ޒިންމާ  ހިންގުމުގެ  އިދާރާތައް  ވަގުތީގޮތުން  8.2 
 

ފެންވަރު ބެލުުމގެ  ވަގުތީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ވަގުތީ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ )ހ(  
 ފެންަވރު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ

އްޒަފުްނނަށް މި އެ މުވަ. ބެލުމާބެހޭ ުއޞޫލުގެ އަތްމަތީ ޮފތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ ަމތިންނެވެ
 .އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ނުެޖހޭނެއެވެ
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ފެންވަރު  ވަގުތީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ވަގުތީ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ )ށ(  
ރިޔާ ކަނޑައަޅާ އިސްވެ /އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ)ބެލުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ 

ސަރވިސް  ނީ ސިވިލްގެ ލަފާގެ މަތިން ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ކުރިއަށް ގެންދާ( ފަރާތެއް
 .ކޮމިޝަނުން އަންގާ ފަރާތެކެވެ

    

 ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާކުރުމާއި ހިއްސާކުރުން  ގެ މަސައްކަތު 8.3 
 

ރމަނަންްޓ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުްނ ލިބުނު މާކުސް ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ އަހަރެއް ނިމުމުން ޕަ  
 . ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

ންޓް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓެއް ޕަރމަނަ )ހ(  
ގޮތުން އެކުލަާވލާ ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު ިއސްވެރިންނަށް ވަކިވަކިން ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މި

 ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 

 ބެލުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ ނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .1
ވާ މާކްސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުްނ )ވަކިވަިކން( ލިިބފައި .2

 ޖުމްލަ.
ގަޅު އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރަނ .3

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 
 ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ ނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ  .4
ވާ މާކްސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުްނ )ވަކިވަިކން( ލިިބފައި .5

 ޖުމްލަ.
ގަޅު އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރަނ .6

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

  

 

ންމާާދރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުްނ ލިބުނު ނަތީޖާތައް ޕަރމަނަްނޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒި )ށ(
 . ބޭއްވޭ ފީޑްބެކުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ، އިސްވެރިންނާއެކު

 ފީޑްބެކު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުްނތަްއ ބާއްވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.  )ނ(  
 

 ކަނޑައަޅާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއެކު ބޭއްވޭ ފީޑްބެކު ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން .1
 . މެންބަރަކާއި ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިއެއް ބައިވެރިވުން

ލުތަކުގެ ވަކިވަކި އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސި .2
ގެ ސެކްރެޓަރީ ސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވޭ ފީޑްބެކް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކޮމިޝަނުޒިންމާދާރު އި

ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް ެމނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ )ޑި
 ޖެނެރަލް( ބައިވެރިވުން.
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ޕަރމަނަންްޓ  ރު ބެލުުމންކޮންމެ މަސައްކަތު އަހަރެއް ނިުމމުން އެ އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަ )ރ(  
ވާލާ ރިޕޯޓް އެ ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ަތކުގެ މައްޗަށް އެކުލަ

 އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
    

 ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުން  ގެ މަސައްކަތު 8.4 
 

މާދާރުއިސްވެރިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިން  
ރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ފަހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި، އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވާދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދީ އެ 

 މަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. ވާނީ ކޮމިޝަނުގެ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖް
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މާކުސް ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާ ގޮތަށް  7.2ފުރިހަމަކުރާ ފީޑްބެކް ފޯމް ފުރުމަށް އުޞޫލުގެ  އިސްވެރިޔާ ދާއިރާގެ 
 ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 
 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 

 
 ާވަގުތެއްގައި ދިނުމާއި ބޭނުންވާ ކޮންމެގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ލަފާ އަދި މައުލޫމާތު  ގެ އިސްވެރިޔާއަށް މަސައްކަތާ ދާއިރ 

 އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
  ާދި ފޮނުވަންޖެހޭ އަނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ސުންގަނޑިއަށް ނިންމ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 
 ަބުން ދާއިރާގެ ނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަ ކ

  .މަގުޞަދުތައް ހާޞިލުވަމުންދިއުން
 ޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
  ުފައިވުން.ރެވި މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރ 
 ަކުރެވިފައިވުން.އަށް މަސައްކަތްޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމ 
  ާން ވަޒީފާގައި ފުހޯދިފައިވުން އަދި މުވައްޒަ މުވައްޒަފުން  ޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .އިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަހިވެފައިވުން ދެމިތިއްބުމާއި ދާ
  ިށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރިހަމައަ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ

 .އިވުންބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފަމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
  ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު ސާފުއެ ކަންކަމަށް އިން  ވާއަޑުއަހާޝަކުމުވައްޒަފުންގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
 ުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަނގަޅު

  
  ްތު ދެވިފައިވުން އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ލަފާ އަދި މައުލޫމާ ފުދޭމިންވަރަށް، ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއަށ

 ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
 ަދި ފޮނުވަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަދި ސުންގަނޑިއަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ނިންމާ އ

  .ކަށް ފޮނުވިފައިވުންފަރާތްތަ
 ަބުން ދާއިރާގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބ

  .މަގުޞަދުތައް ފުދޭމިންވަރަކަށް )އެކަށީގެން ވާވަރަކަށް/ ހާޞިލުވަމުންދިއުން
 ގިނަ ޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
 ޮއެކު ގިނަ ކަންތައްތައް ތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްރޭވި، ގ

 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން
 ްކަތްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައ 
  ާވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި މުހޯދިފައިވުން އަދި އެ މުވައްޒަފުން   ގިނަޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުދޭމިންވަރަކަށް ފަހިވެފައިވުން
  ިރަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ

 .ވިފައިވުންގޮތްތަކެއް ރޭގިނަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ވުން އަދި މަސައްކަތްކުރެވިފައި

 
 
 
 
 

 މެދުމިން
 
 
 
 
 

1ޖަދުވަލު   



59 ގެ 18 ފްހާ ޞަ  

 

 ެންސާފު އިއެ ކަންކަމަށް  ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ  ޙައްޤުތައް ދާއިރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގ 
 ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. ގާއިމު

 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 
  
 

 ެއްގައި ނުދެވުމާއި އަދި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާ އަދި މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތ
 .ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުންޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މަދުފަހަރެއްގައި މެނުވީ އެހީތެރިކަން 

  ްންގަނޑިއަށް ނިންމާ ވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސުމަދު ލިޔެކިޔުންތަކެއް މެނުވީ ގަ ތަކުގެ ތެރެއިންނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ
 އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން. 

 ަވަރަށްވުރެން ދަށްކޮށް ފުދޭމިންޅި، ނޭނޑަގޮތްތަކެއް ކައެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދު ހާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞ
  .ނުވުންހާޞިލުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ މަގުޞަދުތައް 

 ޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ
 .ވުންނުވިފައިމޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެ ތަކެއް މަސައްކަތްއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް 

  ްރޭވިފައި ނުވުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދާއިރާގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއ. 
 ިގުތަށް ވަ ނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުން އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގ

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުން ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި 
  ްޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށ

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން.
  ާއި ވަނީ ހޯދިފައި އަދި ދެމިތިއްބިފަމުވައްޒަފުން  ޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .އެކަށީގެންވާމިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް އަދި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުން
  ިރަށް ވުރެން ދަށްކޮށް  ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ

ގޮތްތަކެއް ރަށް އެކަށީގެންވާމިންވަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށްމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 .ވުންނުރޭވިފައި

 ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ
 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 

 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން މަދުބައެއް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 
 ިމަދުކަމެއް މެނުވީ   ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުންމ

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އިޞްލާޙު
 ކުރަންޖެހޭ
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އުޞޫލުގެ  ފުރުމަށް ފީޑްބެކް ފޯމް ހަމަކުރާ ފުރި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަމިއްލައަށް 
 ތަފްޞީލް  ތަކުގެ ބަލާނެ މިންގަނޑު މާކުސް ދިނުމުގައި ގައިވާ ގޮތަށް  ވަނަ ނަންބަރު  7.2
 

 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 
 

 ްމެ ވަގުތެއްގައި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ލަފާ އަދި މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކޮނ
 .ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުންދިނުމާއި އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން 

  ާދި ފޮނުވަންޖެހޭ އަނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ސުންގަނޑިއަށް ނިންމ
 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 

 ަރާގެ ބުން ދާއިކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބ
  .މަގުޞަދުތައް ހާޞިލުވަމުންދިއުން

 ޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ
 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން

 ާފުރިހަމަގޮތުގައި ތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްނުހުއްޓި  މަސައްކަތް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ދިމާވ
 އަބަދުވެސް ރޭވިފައިވުން 

 ަގޮތުގައި ބޭނުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމ 
ގުތަށް ވަކުރަމުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ވަގުތުން 

 ފޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 
 ުފައިވުން.ރެވި މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދ 
 ްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތ 
  ާފުން ވަޒީފާގައި އިވުން އަދި މުވައްޒަ ހޯދިފަމުވައްޒަފުން  ޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަހިވެފައިވުން 
  ިށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރިހަމައަ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ

 .އިވުންނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފަބޭމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
  ްފުރިހަމަ  ހީތެރިކަންއެއަދި ބޭނުންވާ  ދިނުންގަވާއިދުން ފީޑްބެކް ،ލައިގޮތްތައް ބަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާމުވައްޒަފުނ

 ދެވިފައިވުން  ފޯރުކޮށްގޮތުގައި 
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
 ާނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ ވައްޒަފުންމު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން  ނުވަތަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގ

 ރުން  ކަށަވަރުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަންފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅަ
  ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު ސާފުއެ ކަންކަމަށް އިން  ޝަކުވާއަޑުއަހާމުވައްޒަފުންގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން.  ފުރިހަމައަށް
 ުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަނގަޅު

  
  ާތު ދެވިފައިވުން އަދި ފުދޭމިންވަރަށް، ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ލަފާ އަދި މައުލޫމ

 ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
 ަދި ފޮނުވަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަދި ސުންގަނޑިއަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ނިންމާ އ

  .ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން
  ްބުން ދާއިރާގެ  ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއ

  .މަގުޞަދުތައް ފުދޭމިންވަރަކަށް )އެކަށީގެން ވާވަރަކަށް/ ހާޞިލުވަމުންދިއުން
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 ގިނަ ޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ
 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން

 ާފުދޭމިންވަރަށް ތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ނުހުއްޓި  މަސައްކަތް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ދިމާވ
 ރޭވިފައިވުން 

  ަބޭނުން ކުރަމުން ދިޔުން ސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފުދޭމިންވަރަށް މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މ 
 އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގިނަ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ޯޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 

 ާންތައްތައް އެކު ގިނަ ކަޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމ
 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން

 ްކަތްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައ 
  ާވަޒީފާގައި ވައްޒަފުން މުހޯދިފައިވުން އަދި އެ މުވައްޒަފުން   ގިނަޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުދޭމިންވަރަކަށް ފަހިވެފައިވުން
  ިރަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ

 .ވިފައިވުންގޮތްތަކެއް ރޭގިނަ ޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 ެންސާފު އިއެ ކަންކަމަށް  ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ  ޙައްޤުތައް ދާއިރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގ 

 ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. ގާއިމު
  ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  ންއަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ދިނުމާއިފީޑްބެކް ،ލައިގޮތްތައް ބަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުނ 

 ދެވިފައިވުން ފޯރުކޮށް
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
 ުނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން  ނުވަތަވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާމ

 ން  ކަށަވަރުކުރުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަންފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅަ
 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 މެދުމިން 

  
 ެއްގައި ނުދެވުމާއި އަދި ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާއަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާ އަދި މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތ

 .ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުންޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މަދުފަހަރެއްގައި މެނުވީ އެހީތެރިކަން 
  ްންގަނޑިއަށް ނިންމާ ތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ލިޔެކިޔުންތަކެއް މެނުވީ ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސުނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ

 އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން. 
 ަވަރަށްވުރެން ދަށްކޮށް ފުދޭމިންޅި، ނޭކަނޑަގޮތްތަކެއް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދު ހާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞ

  .ނުވުންހާޞިލުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ މަގުޞަދުތައް 
 ާއެކަށީގެންވާ ތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްނުހުއްޓި  މަސައްކަތް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި  ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ދިމާވ

 މިންވަރަށް ރޭވިފައިނުވުން 
 ިންވަރަށް  ލިބިފައި ނެތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެކަށީގަންވާމ

 ކޮށްފައިނެތުން    ހިއްސާ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް 
 ޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ

 .ވުންނުވިފައިމޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެ ތަކެއް މަސައްކަތްއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް 
  ްރޭވިފައި ނުވުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދާއިރާގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއ. 
  ްގުތަށް ވަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުނ

 .ތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮ  ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި 
  ްޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށ

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން.
  ާއި ވަނީ ހޯދިފައި އަދި ދެމިތިއްބިފަމުވައްޒަފުން  ޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް އަދި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުންއެކަށީގެންވާ

 
 
 
 
 
 
 
 

 އިޞްލާޙު
 ކުރަންޖެހޭ

 



59 ގެ 21 ފްހާ ޞަ  

 

  ިރަށް ވުރެން ދަށްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ
ގޮތްތަކެއް ރަށް އެކަށީގެންވާމިންވަ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށްބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 

 .ވުންނުރޭވިފައި
 ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 
  ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  ންއަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ދިނުމާއިފީޑްބެކް ،ލައިގޮތްތައް ބަ މުންދާ މަސައްކަތްކުރަމުވައްޒަފުނ 

 ދެވިފައިނުވުން ފޯރުކޮށް
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިނުވުން  
 ާނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން  ނުވަތަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގ

 ވިފައިނުވުން ކުރެ ކަށަވަރުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަންފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅަ
 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން މަދުބައެއް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 
 ިމަދުކަމެއް މެނުވީ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މ 

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން
 
 

 

  



59 ގެ 22 ފްހާ ޞަ  

 

 

ގޮތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ގައިވާ  ވަނަ ނަންބަރު  7.2އުޞޫލުގެ  ފުރުމަށް ފީޑްބެކް ފޯމް ހަމަކުރާ ފުރި ސަބޯޑިނޭޓުން 
 ތަފްޞީލް  ތަކުގެ ބަލާނެ މިންގަނޑު 

 
 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 

 
  ާދި ފޮނުވަންޖެހޭ އަނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ސުންގަނޑިއަށް ނިންމ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 
  ުބުން ދާއިރާގެ ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލ

  .މަގުޞަދުތައް ހާޞިލުވަމުންދިއުން
 ިހުރި ގޮތަކަށާއި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާ ،އިދާރާގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައ

 ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރުން 
 ާޑުތަކުގެ ތެރެއިން ންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިއިދާރ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
 ާފުރިހަމަގޮތުގައި ތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްނުހުއްޓި  މަސައްކަތް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ދިމާވ

 އަބަދުވެސް ރޭވިފައިވުން 
 ަގޮތުގައި ބޭނުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމ 

ގުތަށް ވަކުރަމުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ވަގުތުން 
 ށްދެވިފައިވުން ފޯރޮކޮ

 ާފައިވުން.ރެވި މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިދާރ 
 ްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތ 
  ާފުން ވަޒީފާގައި ހޯދިފައިވުން އަދި މުވައްޒަ މުވައްޒަފުން  ޤާބިލުންވަރު ރަނގަޅު، ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެދާއިރ

  .ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަހިވެފައިވުން 
 ާށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރިހަމައަ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  އިދާރ

 .އިވުންބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފަމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
  ްފުރިހަމަ  ހީތެރިކަންއެ އަދި ބޭނުންވާ  ދިނުންގަވާއިދުން ފީޑްބެކް ،ގޮތްތައް ބަލައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާމުވައްޒަފުނ

 ދެވިފައިވުން  ފޯރުކޮށްގޮތުގައި 
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
  ަނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން  ނުވަތަޚުލާގާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އ

 ރުން  ކަށަވަރުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަންފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅަ
  ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު ސާފުއެ ކަންކަމަށް އިން  ޝަކުވާއަޑުއަހާމުވައްޒަފުންގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
 ުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަނގަޅު

  
  ިދި ފޮނުވަންޖެހޭ ސުންގަނޑިއަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ނިންމާ އައެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަދ

  .ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން
 ަބުން ދާއިރާގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބ

  .ދިއުންމަގުޞަދުތައް ފުދޭމިންވަރަކަށް )އެކަށީގެން ވާވަރަކަށް/ ހާޞިލުވަމުން
 ާގިނަ ޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ ގެއިދާރ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
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 ިހުރި ގޮތަކަށާއި އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ،އިދާރާގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައ
 ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރުން 

 ާފުދޭމިންވަރަށް ތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ނުހުއްޓި  މަސައްކަތް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ދިމާވ
 ރޭވިފައިވުން 

   ްބޭނުން ކުރަމުން ދިޔުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފުދޭމިންވަރަށ 
 އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގިނަ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ޯޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 

 ުއެކު ގިނަ ކަންތައްތައް ރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކ
 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން

 ްކަތްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައ 
  ާވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި މުހޯދިފައިވުން އަދި އެ މުވައްޒަފުން   ގިނަޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުދޭމިންވަރަކަށް ފަހިވެފައިވުން
 ާރަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  އިދާރ

 .ވިފައިވުންގޮތްތަކެއް ރޭގިނަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި މަސައް
 ެންސާފު އިއެ ކަންކަމަށް  ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ  ޙައްޤުތައް އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގ 

 ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. ގާއިމު
  ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  ންއަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ދިނުމާއިފީޑްބެކް ،ގޮތްތައް ބަލައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުނ 

 ދެވިފައިވުން ފޯރުކޮށް
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 އުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  މާހަ
 ާނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން  ނުވަތަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގ

 ން  ކުރުކަށަވަރުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަންފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅަ
 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 މެދުމިން 

  
  ްންގަނޑިއަށް ނިންމާ ތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ލިޔެކިޔުންތަކެއް މެނުވީ ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސުނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ

 އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން. 
 ަވަރަށްވުރެން ދަށްކޮށް ފުދޭމިންޅި، ނޭގޮތްތަކެއް ކަނޑައެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދު ހާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞ

  .ނުވުންހާޞިލުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދާއިރާގެ މަގުޞަދުތައް އަމަލު
 ާޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނއިދާރ

 .ވުންނުވިފައިމޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެ ތަކެއް މަސައްކަތްއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް 
 ިހުރި ގޮތަކަށާއި އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ،އިދާރާގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައ

 ޚަރަދުކުޑަކޮށް ނުކުރެވުން 
 ާއެކަށީގެންވާ ތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްނުހުއްޓި  މަސައްކަތް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި  ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ދިމާވ

 މިންވަރަށް ރޭވިފައިނުވުން 
 ިންވަރަށް  ލިބިފައި ނެތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެކަށީގަންވާމ

  ހިއްސާ  ކޮށްފައިނެތުން  ލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށްއަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައު
 ާރޭވިފައި ނުވުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް އި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ގައިދާރ. 
  ްގުތަށް ވަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުނ

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުން ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި 
  ްޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށ

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން.
  ާއި ވަނީ ހޯދިފައި އަދި ދެމިތިއްބިފަމުވައްޒަފުން  ލުޤާބިހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދާއިރ

  .އެކަށީގެންވާމިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް އަދި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އިޞްލާޙު
 ކުރަންޖެހޭ
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 ާރަށް ވުރެން ދަށްކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކު އިދާރ
ގޮތްތަކެއް ރަށް އެކަށީގެންވާމިންވަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށްމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 

 .ވުންނުރޭވިފައި
 ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ޝަކުވާއަޑުއަހާ ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 
  ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  ންއަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަ ދިނުމާއިފީޑްބެކް ،ގޮތްތައް ބަލައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުނ 

 ދެވިފައިނުވުން ފޯރުކޮށް
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިނުވުން  
 ާނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން  ނުވަތަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގ

 ވިފައިނުވުން ކުރެ ކަށަވަރުއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަންފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅަ
 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން މަދުބައެއް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 
 ިމަދުކަމެއް މެނުވީ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މ 

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން
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ގޮތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ގައިވާ  7.2 ފުރުމަށް ފުރާ ފީޑްބެކް ފޯމް މުވައްޒަފުން )ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ( 
 ތަފްޞީލް  ތަކުގެ މިންގަނޑު 

 

 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 
 ާޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނއިދާރ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
 ަގޮތުގައި ބޭނުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމ 

ގުތަށް ވަކުރަމުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ވަގުތުން 
 ފޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 

 ާފައިވުން.ރެވި މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުއިދާރ 
 ްތްވަރުދީ އަދި އެ ހި  ،އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށ

 ކަންކަން ފާހަނގަކުރުން 
 ްވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވުންބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި  ނަށްމުވައްޒަފުނ. 
 .ްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި ލަފާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެވިފައިވުނ 
 ިތްތަކުގައި ވުންތައް ބޭއްވުމާއި އަދި ބޭނުންވާ ޙާލަބައްދަލު މުވައްޒަފުންނާއެކު  ,އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައ

 ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކައިދެވިފައިވުން  އިންސްޕިރޭޝަނަލް
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
  ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު ސާފުއެ ކަންކަމަށް އިން  ޝަކުވާއަޑުއަހާމުވައްޒަފުންގެ ހިމާޔަތްކުރުމާއި  ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
 ައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާންނާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތ

ނެ އިންތިޒާމު އިދާރާގައި ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭއަދާހަމަ
 ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގާއިމުވެފައި އޮތުން.

 ުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަނގަޅު

  
 ާގިނަ ޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނ ގެއިދާރ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
 ްބޭނުން ކުރަމުން ދިޔުން  މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފުދޭމިންވަރަށ

 އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގިނަ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ޯޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 
 ުއެކު ގިނަ ކަންތައްތައް ރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކ

 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން
 ްތްވަރުދީ އަދި އެ ހި ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށ

 ކަންކަން ފާހަނގަކުރުން 
 ްގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވުންގިނަ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް  ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ނަށްމުވައްޒަފުނ. 
 ެންސާފު އިއެ ކަންކަމަށް  ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ  ޙައްޤުތައް އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގ 

 ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. ގާއިމު
  ިވުން.ލަފާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ދެވިފައިމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއ 
 ްތަކުގައި އިންސްޕިރޭޝަނަލް ވުންތައް ބޭއްވުމާއި އަދި ބޭނުންވާ ޙާލަތް ބައްދަލު މުވައްޒަފުންނާއެކު ,އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށ

 ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކައިދެވިފައިވުން 
 ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން 

 
 
 
 
 
 
 
 

 މެދުމިން 



59 ގެ 26 ފްހާ ޞަ   

 

 ައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާންނާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތ
ނެ އިންތިޒާމު އިދާރާގައި މަކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭއަދާހަ

 އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ގާއިމުވެފައި އޮތުން.
 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 

  
 ާޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނއިދާރ

 .ވުންނުވިފައިމޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެ ތަކެއް މަސައްކަތްއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް 
 ިންވަރަށް  ލިބިފައި ނެތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެކަށީގަންވާމ

  ހިއްސާ  ކޮށްފައިނެތުން  އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް
 ާރޭވިފައި ނުވުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް އި ހުރި ދަތިތަގައިދާރ. 
  ްގުތަށް ވަ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުނ

 .ންޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވު ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި 
 ުހިތްވަރުދީ  ،ވަޒަންކޮށްއެކަށީގެންވާ މިނަވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އަގ

 އަދި އެ ކަންކަން ފާހަނގަކުރުން 
 ްވުންނުއް ރޭވިފައިގޮތްތަކެއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް  ނަށްމުވައްޒަފުނ. 
 ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 
  ްވުން.ދެވިފައިނުމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި ލަފާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށ 
 ްނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވުންތައް ބޭއްވުމާއި އަދި ބޭބައްދަލު މުވައްޒަފުންނާއެކު ,އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށ

 އިންސްޕިރޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކައިދެވިފައިވުން 
 ަމަސައްކަތްކުރުމުގެ ތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިނުވުން 
 ައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާންނާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތ

ނެ އިންތިޒާމު އިދާރާގައި ގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭއަދާހަމަކުރަމުން 
 އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ގާއިމުވެފައި ނެތުން. 

 ަތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން މަދުބައެއް ކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތ. 
 ިމަދުކަމެއް މެނުވީ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މ 

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އިޞްލާޙު
 ކުރަންޖެހޭ
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 ގެ މަަސއްކަތުގެ ެފންަވރު ބެލުން އިްސވެިރން ިޒންމާދާރު ސެކްރެަޓީރންނާއި ޕަރމަނަްނޓް

 ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ފުރާ ފޯމު 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 :ލޫމާތުމަޢު އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚް: އިސްވެރިޔާގެ 

 

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީއެވެ( އް އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތެ /އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ) ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ  މި ފޯމު ފުރާނ. 
 ްއެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިސްވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ފޯމު ފުރާނީ، ޕަރމަނަންޓ ،

 ގަނޑަށް ބަލައިގެންނެވެ.ފޯމުގައިވާ ކޮންމެ ސުވާލެއްގައިވާ މާކުސްދިނުމުގެ މިން 
 ެފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވ . 
  ީގެ ކުރިންނެވެ.31ފެށޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  މަސައްކަތު އަހަރުނިމުމުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު ފޮނުވަންވާ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚުއަކ 
 ަތަ އިތުރު މައުލޫމާތަށް އެދި ފޮނުވާނީކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވ :pm@csc.gov.mv 
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 މަސައްކަތްތައް:  1 ސެކްޝަން

 
 އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވުން ދާއިރާގެ 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ބޭނުްނާވ  ޫލމާތާިއ ލަފާބޭނުްނވާ މަޢުދާއިާރގެ ަމސައްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ މިނިސްޓަަރށް . 1
 ން ަވގުތެްއަގއި ދިނުކޮންމެ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަިއ، . މަޖިލީހަށް ައދި ަދއުލަތުގެ އެހެން ިއާދރާއަކަށް އިްސވެރިޔާ ަޖވާުބދާރީ ވާން 2
 ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ފުރިަހމަ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ތައްޔާރުކޮްށ . ކެބިނެޓަށް އަދި ކެިބނެޓްގެ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ތައްޔާރުުކރަްނޖެހޭ ލިޔެކިުޔނ3ް
 ހުށަހެުޅމަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އްޔިތުން ާފޅުކުާރ ރަ . ދާއިާރއާ ުގޅުންުހރި ކަންކަުމަގއި ީމޑިއާާއއި އެކި އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަުކގައި 4
 ހޯދުުމގަިއ ޝުޢޫރުތަކާއި ކަްނބޮުޑވުންަތއް އިްސެވރިޔާއަށް ިހއްސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ަހއްލު

 އިްސވެރިާޔއަށް އެީހތެިރވުން. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކުރުމަްށ ނަތީާޖ ހާސިލުރޭުވމުަގއި އެހީެތރިެވދިުނމާިއ،   . ދާއިރާގެ ަމސައްކަުތގެ ޕްލޭނ5ް
 ރުން.ނަތީޖާ ެނރުމަށް މަަސއްކަތްކު ، މަަސއްކަތް ކުރުާމއެކު، ިއްސވެރިާޔއާ ިޙއްސާކޮށް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފަިއާވ . ސަރުކާުރގެ ސްޓްރެީޓޖިކް އެކްަޝން ޕްލޭންަގއި ާދއިާރއިން ކުުރމަށް ކަނޑަައޅ6ާ
 ންމަަސއްކަތްތަކާއި ލަނުޑދަނޑިަތއް ާޙިސލްކުރުމަށް ިއސްެވރިޔާައށް އެހީެތރިެވދިނު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ،ދާއިރާގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ށް ތައްޔާރުުކރުުމެގ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގަާވިއދުތަކާއި ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަ ޓްަހރީ ރިޕޯއަ އިދާރާގެ. 7
ނުވަްނޖެޭހ މަަސއްކަތްކުުރވުާމއި، ކަނަޑއަޅާަފިއާވ ސުންގަިޑއަށް ަމސައްކަތް ިނންުމވަިއ، ފޮ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 މަސައްކަުތގެ ޒަމާނާ ުގޭޅގޮތުން އަންނަ ަބދަލުަތއް ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްިދނުުމަގއި . އިދާރާއިން 8
ކްޮނލޮޖީާއއި އީޖާީދ ދެވޭ ިޚދުމަތް ތަރަްއޤީކޮށް ހަލުއި ކުރުމަށްޓަކައި ޓެ ،މާހައުލަށް ގެަނުއމަށާއި 

ން ޖަވާުބދާީރ ގޮތްތައް ޭބނުންކޮްށގެން ނަތީޖާ ހާސިްލކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުުރމާިއ، މުަވއްޒަފު 
 ދަނާުކރުން. ކުރުުވމުގެ ިނޒާމު ހަރު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނިާޒުމ  . އިދާރާިއން ިޚދުމަތް ފޯރުކޮްށދިުނމުަގއި ުމވައްޒަުފން ަޖވާުބދާރީ ކުުރވުުމގ9ެ
 ހަރުަދނާކުރުން. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޞޫލުތަކާިއ އު އިދާާރއިން ފޯރުޮކށްދޭ ޚިުދމަތްަތއް ިދނުުމގައި ައމަލުކުރަްނވީ ގޮތްތަުކގެ . 10
ކުލަވާލަިއ އެއެސް.އޯ.ޕީ( މިންަގނޑުތަާކއި، އެްނމެހާ ސްޓޭންަޑރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީަޖރަތއް )

ޖަޢާކޮްށ، ބޭނުންުކރުާމއި ކަނަޑއެޅޭ މުްއދަތުތަެކއްަގއި ެއސް.އޯ.ޕީ ތަާކއި ުއޞޫލުތަްއ މުރާ
 އިޞްލާޙު ގެެނސް، ައދާހަމަުކރުން. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10 ން 4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 
 



59 ގެ 30 ފްހާ ޞަ   

 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުގެ ސަަބބުްނ މުާޢމަާލތުކުރުުމގައި މަޢުޫލމާތު ބޭުނންކުެރވޭ ގޮ، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުާމއި. 11
 ހިފެހެއްޓުން މަސްލަހަތު ެގއްލޭ ކަންަތއްތަކުަގއި ިސްއރު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 ރަނގަޅުކުރުން ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތިުކރުމަްށ މަ. ދާއިާރގެ ިއދާރާތަުކން ަރއްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްތަުކގެ ފެްނަވރު 12
  ހިންގުން އެ ކަންކަން ،ފަސޭހަ، ލުއި، އަަވސް ައދި ަޚރަދު ކުަޑ އިންތިޒާުމތައް ަހމަަޖއްަސއި

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އްޔިތުންނަްށ ގުޅޭ ަމއުލޫމާުތ ރަދާއިާރގެ އިާދރާތަކުން ރައްޔިުތްނނަށް ދެވޭ ޚިުދމަތްތަކާ . 13
މަަޖއްަސއިިދނުމަްށ ާހމަކަްނބޮޑު ގޮތެްއަގއި މައުޫލމާތު ލިބޭނެ އިްނތިޒާމުަތއް ހަ  ،ފޯރުކޮށްދިުނމާއި 
 މަަސއްކަތްކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،އި ހައްލުހޯދަިއދީ . ދާއިރާގެ ިއދާރާތަކުން ޚިުދމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާަތއް ބަލ14ަ
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ރުން ަމސައްކަތްކު  ޚިުދމަތް އިުތރަށް ރަނަގޅުކުރުަމށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުތައް އެުޅމަށް

 
1 

 
  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހޯުދަމްށ ފުން މުަވއްޒަ ާޤބިލު. ދާއިރާގެ ިއދާރާަތއް ހިްނގުމަށް ޭބނުންވާ ފެްނވަރު ަރނަގޅު، 15
 ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ުކރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



59 ގެ 31 ފްހާ ޞަ   

 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަޒީާފަގިއ  . ދާއިރާގެ އިާދރާތަުކގައި ަމަސއްކަތްކުރާ، ަމސައްކަތަށް ގާބިލު މުަވއްަޒފުނ16ް
ްންގ ދެމިިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )ިމސާލު: އެމްަޕވަރ ުކރުން، ފްލެކްިސބަލް ވަރކި

ލެްނސް، އެރޭްނޖްަމންޓް، ކުރާ ަރނަގޅު ކަންަތއްތަކުގެ އަުގވަަޒންކުރުްނ، ަވރކް ލައިފް ބެ
 ޓިނުއަސް ފީްޑބެކް( ކޮން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ހޯދައިިދނުަމށް  ތަމްީރނުގެ ފުުރސަތުތައް  މުަވއްޒަުފންނަށް ބޭނުްނވާ . ދާއިރާގ17ެ
 މަަސއްކަތްކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކޮށްދިނުާމިއ، ހިާމޔަތް، . ދާއިރާގެ އިާދރާތަުކގެ މުަވއްޒަުފންގެ ަޙްއޤުތައް ިހމާޔަތްކުުރމާއި 18
އިމުކޮްށދިނުަމށް ގާ  މުަވއްޒަފުްނގެ ެމދުަގއި ޖެހޭ ަމްއސަލަަތއް ހައްލުކޮށް އެ ކަންކަަމށް އިްނސާފު

 މަަސއްކަތްކުރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .މުވައްޒަފުގެ ަމަސއްކަތުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުުކރުމަށް ަމަސއްކަތްކުރުން  .19
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަށް ެއންެމ . މުވައްޒަުފންގެ ުޗއްޓީާއއި ސަާލްމ އަދި ާހޒިީރގެ ކަންަތއް ިއދާާރގެ މަަސއްކ20ަ
 ފައިދާުހރި ގޮެތްއގައި ޭބނުންކުެރވޭެނގޮަތށް ބައްޓަންކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ  3ން  1
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 ގަވާއިދުތައް ނުތަކާއި ޤާނޫ 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަލުކުަރންެޖޭހ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ައދާކުުރމުަގއި  އަ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަީރގެ ޒިންާމއާއި 21
މަލުކުުރމަށް އެ އާ ެއްއގޮތަްށ އަ، ޤާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަަކށް އަމަލުކުުރމާއި 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ބާުރައޅަިއ، މަުގެދއްކުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަށް ބާުރައޅާ، . ވައްކަާމއި ކޮރަޕްަޝނާއި ަފސާަދިއގެ ައމަލުތަކުން މުަވއްޒަފުން ަރއްކާތެިރވ22ު
 މަުގދެއްުކން. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 

 

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އެ ކަންަކން  ،ށް ފާަހގަކޮ ތަާކއި ަގވާިއދުަތއްނޫނުޤާ ކުަރްނޖެހޭ ުގޅޭޮގތުން ިއސްލާހު . ދާއިރާއާ 23
 ިއސްލާހުކުރުަމށް މަަސއްކަތްކުުރން  ،ސް އިްސވެރިާޔގެ ަސމާލުކަމަށް ެގނެ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މިނިސްޓަުރެގ  ،ފާަހގަކޮށް ގަާވިއދުތައް ނޫނުތަކާއިޤާ ުގޅޭޮގތުން އެކުލަވާލަްނެޖހޭ . ދާއިރާއ24ާ
 ލަފާގެ މަތިން އެ ޤާނޫނުތަާކއި ަގވަިއުދތައް އެކުލަވާުލމަށް ަމސައްކަތްުކރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ،  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީން :  2 ސެކްޝަން

 . ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމްރީނު 2.1 
 ތަމްރީން

 

 ސަބަބު 
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 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ދީ އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ 
  ނަން:

  ސޮއި: 

  ތާރީޚް: 
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ފުރާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ  އި ނާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 

 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު 
 

 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 
 

 :ލޫމާތު މަޢު  އިސްވެރިޔާގެ  ޒިންމާދާރު  ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:
  އިދާރާގެ ނަން:
 ޒިންމާދާރު  ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 

 :އިސްވެރިޔާގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚް 
 

 
 އިރުޝާދު: 

 ިސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓްނާއި ކޮމިޝަ ސަރވިސް ސިވިލް ފެށޭއިރު އަހަރު މަސައްކަތުގެ ކަނޑައަޅާނީ، ޓާގެޓްތައް ފޯމުގައިވާ މ 
 ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ރމަނަންޓްޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމަށް ޕަ .މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ އިސްވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ނުވަތަ

  ކުރިން ގެ 31 ޖަނަވަރީ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ :ތާރީޚު ފަހުގެ އެންމެ ނުވަންވާފޮފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ކޮމިޝަނަށް  އިސްވެރިޔާ
  ެއެ  ނަމަ، އެކުލަވާލައިފި ޓާގެޓެއް  އައު ނުވަތަ  ނަމަ އަތުވެއްޖެ ބަދަލެއް އެއްވެސް  ޓާގެޓަކަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ މަސައްކަތުގ 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ފޯމުގައި މި ކަން
  ްޙާޞިލްވި މިންވަރާއި ފެންވަރު އަދި ވަގުތު ދެނެގަނެ މާކުސްދިނުމާއެކު ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތު މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްތައ

 .އަހަރު ނިމުމުންނެވެ 
 ެމާކުސް ދޭއިރު ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއި ދިމާވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކުސް ލިޔާށެވ . 
  ަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުނު މަސައްކަތުގެ ފެންވ

ޓާގެޓްތަކުން މެންޑޭޓް ބަދަލުވުން ނުވަތަ ބަޖެޓް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލަކާ ނުލައި ޓާގެޓަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި 
 . ކޮލަމުގައި އެ ކަން ނުކުރެވޭކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ " ވާ މިންވަރުހާސިލްކުރެވިފައި "ނުވާނަމަ 

 ުޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް: ފެށޭ އަހަރުގެ  ފާއިތުވި  ނިމުމުން، އަހަރ 
 ގެ ކުރިން 31އަހަރު ޖަނަވަރީ 

  ްކޮމިޝަނަށް ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް  ގައި ފޯމު އިސްވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓ 
 ންކުރި  ގެ 31 ޖަނަވަރީ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ :ތާރީޚު ފަހުގެ އެންމެ ފޮނުވަންވާ

 ިނީ: ފޮނުވާ  މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ  ފޮނުވާ ކޮމިޝަނަށް މpm@csc.gov.mv 

3ޖަދުވަލު   
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 މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމާއި ފެންވަރު ދެނެގަތުން  .1ސެކްޝަން 
މާކުސްދޭންވާނީ ތިރީަގިއ ިއ، ޓާގެުޓތަކަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގަ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުްނނެވެ

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
 1 ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނު  1 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަ  1 29%-0ޞިލުވި މިންވަރު %ހާ
 2 ވަގުތަށް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ނިންމި  2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މެދުމިން  2 49%-30މިންވަރު %ޞިލުވި ހާ
 3 ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމި  3 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  3 84%-50މިންވަރު %ޞިލުވި ހާ
     4 100%-85މިންވަރު %ޞިލުވި ހާ
 

ޓާގެޓު 
1 

 (ޓާގެޓު /މަސައްކަތް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހާސިލުކުެރވިފަިއވާ 

 މިންަވރު 
 (10އިން  1މިންގަނޑު )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާުކސް)

    މާކުސް

ޓާގެޓް 
2 

 (ޓާގެޓް /މަސައްކަތް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހާސިލުކުެރވިފަިއވާ 

 މިންަވރު 
 (10އިން  1މިންގަނޑު )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާުކސް)

    މާކުސް

 (ޓާގެޓް /މަސައްކަތް ) 

ޓާގެޓް 
3 

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހާސިލުކުެރވިފަިއވާ 

 މިންަވރު 
 (10އިން  1މިންގަނޑު )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާުކސް)

    މާކުސް
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 .2 ސެކްޝަން
  އެޅުމަށްފަހުއެވެ.މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ މަސައްކަތާއި ޓާގެޓު ކަނޑަމިބައި ފުރާނީ : ސޮއި

 :ެތއްސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ރަީއްސ ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކަނޑަައޅާ ފަރާ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ުނވަތަ ޒިްނާމދާރު ިއްސވެރިޔާ:

 :ސޮއި 
      : ތާރީޚު

      :  ނަން
 : މަޤާމު

      
      :  ސޮއި
      : ތާރީޚު

 
 
 

 .3ސެކްޝަން 
 .ނުމަށް ފަހުއެވެމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ޓާގެޓުތަކަށް މާކުސްދިސެކްޝަން ފުރާނީ  މި: ސޮއި

 :ެތއްނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކަނޑަައޅާ ފަރާސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ރަީއްސ  ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ުނވަތަ ޒިްނާމދާރު ިއްސވެރިޔާ:

 :ސޮއި 
      : ތާރީޚު

      :  ނަން
 : މަޤާމު

      
      :  ސޮއި
      : ތާރީޚު
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 ގެ މަަސއްކަތުގެ ެފންަވރުބެލުން އިްސވެިރން ިޒންމާދާރު ސެކްރެަޓީރންނާއި ޕަރމަނަްނޓް

 ފުރާ ފޯމު ސަބޯޑިނޭޓުން 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 :ލޫމާތުމަޢު އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 :ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އިސްވެރިޔާ

 

 
 އިރުޝާދު: 

 ީޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސީދާ ، އިސްވެރިޔާއަށް ރިޕޯޓުކުރާ ޒިންމާދާރު  ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ  ޕަރމަނަންޓް މި ފޯމު ފުރާނ
 .އަމިއްލައަށެވެ (ސަބޮޑިނޭޓްސް)މުވައްޒަފުން ސުޕަރވައިޒްކުރާ 

 ްއެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިސްވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ފޯމު ފުރާނީ، ޕަރމަނަންޓ ،

އެންމެ އެކަށީގެންވާ  މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފަރާތުގައިވާފޯމުގައިވާ ކޮންމެ 
 ނެވެ.ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން

 4 ްމި ގޮތަށް ބަޔާންކުރުމުން  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެފަދަ މާކުސްށުންދޭ ނަމަ، އެ އަށް ވުރެ ދަމާކުސ
ވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށް އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން ޒިންމާދާރު  ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް

 .ވެގެންދާނެއެވެ ފަސޭހަ
 ާވާނެއެވެ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހ . 
 ުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢ

 މާކުސްދިނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
 ްވެ.އެ  28ފެބުރުވަރީ  ފެށޭ އަހަރުގެ ކީފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުނ 
  ްއެދި ފޮނުވާނީ ތަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާކޮމިޝަނަށ :pm@csc.gov.mv 

4ޖަދުވަލު   
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 މަސައްކަތްތައް:  1 ސެކްޝަން
 

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ،ދާއިރާގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތީާޖ އެކްަޝްނ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުަގއި ބަިއވެރިކޮްށ އަދި ނަ. މަސައްކަތު އަހަުރގެ 1
 ން ގެްނދިުއން ހާސިލުކުރުަމށް ގުިޅގެން މަަސއްކަތް ކުރުން ައދި އެކްޝަން ޕްލޭން ައދާަހމަކުަރމު

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކަާށއި އޮފީަހށް އެންމެ ފަިއާދހުރި ގޮތަ ،. އިދާރާގެ ަމސައްކަތް ިއންތިާޒުމ ކުރުމުަގއ2ި
 ޚަަރދުކުޑަކޮށް ކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ޞޫލުތަކާއި އު ގޮތްތަުކގެ  ައމަލުކުރަްނވީ ދިނުުމަގއި ިޚދުމަތްަތއް  ޯފރުކޮށްދޭ . އިދާާރއިނ3ް
 ކުލަވާަލއި އެ( ޕީ.އޯ.ެއސް) ްޕރޮީސޖަރަތއް އޮޕަރޭޓިްނގ ސްޓޭްނޑަރޑް  އެްނމެހާ ،މިންަގނޑުތަާކއި
 ހަމަުކރުން  ައދާ ބަދަލުތަާކގުިޅގެން އަްނނަ ޚިުދމަތަށް އަދި ބޭނުންުކރުވުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތައްޔާރުުކރުުމެގ ށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގަާވިއދުތަކާއި ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަ ޓުަހރީ ރިޕޯއަ . އިދާރާގ4ެ
ނުވަްނޖެޭހ މަަސއްކަތްކުުރވުާމއި، ކަނަޑއަޅާަފިއާވ ސުންގަިޑއަށް ަމސައްކަތް ިނންުމވަިއ، ފޮ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ކުރިޔަށްދާެނ . ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަަސްއކަތްތަކުގައި އިާދރާގެ މަަސއްކަތް ނުހުްއޓ5ި
 ގޮތްތައް ރޭުވން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކްނޮލޮޖީއާއި ޓެ ،. ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތުން ައންނަ ބަދަލުަތްއ މަސައްކަުތގެ މާހައުލަށް ގެަނއުމަާށއި 6
 ަމސަްއކަތްކޮށް އަދި ނަތީޖާ ޯހދުން  ،އީާޖދީ ގޮތްަތއް ހޯުދމަށް ާރވައި 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ެވިރވުން ހޯުދމާއި . ކަންތައްތައް ނިންުމުމގައި އެ ަކމަކާ ގުުޅންހުރި ފަރާްތތަކުގެ ޚިޔާާލއި ަބއ7ި
 ނިންމާ ނިްނމުންތަކުން ނިކުްނނާނެ ނަީތޖާއާ ެމދު ިވސްނުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު 3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާއިއ އިާދާރގެ އިްސވެރިޔާ ެމދުެވރިކޮށް މުާއމަލާތުކުުރމަށް  ސެކްރެޓަރީ . ޕަރމަނަންޓ8ް
ށް ޑިިވޝަން/ ސެްކޝަން/ ޔުނިޓްތަކަ /ައންގާ އެންުގންތައް ިޑޕާރޓްމަންޓްކޮމިޝަނުން 

 ރުން.ބުނުކަން ޔަގީންކު ލި
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕަރޓްމަންޓް/ ޑިުދވަހު ަމސައްކަުތގެ ބަްއަދލުވުން )ޑެއިލީ ބްރީފިްނގ( ބޭްއުވމާއި،  އިދާރާގެ. 9
 ންާނއެކު ހުރިހާ ުމވަްއޒަފު ޑިވިަޜން/ ސެކްޝަްނ/ ޔުނިޓްތަކާ ވަކިވަކިން ބަްއދަލުކުުރމާިއ،

 ަސއްކަތްކުރުން ބެލެެހއްޓުމަށް މަ ބޭްއވޭ ަބއްަދލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑު އަދި  ވުން ބާްއަވއިބަްއދަލު
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ައަވސް،  ފަސޭަހ، ލުއި،. ދާއިރާިއން ފޯރުކޮްށދޭ ިޚދުަމތްަތކުގެ ފެންަވރު ަމތިކުުރމަށް 10
 ުދމަށް ަމސައްކަްތކޮށް ނަތީޖާނެުރން.ގޮތްަތއް ހޯ ޚަަރދުކުޑަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފަސޭހަ އަިދ  . ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ަމއުލޫމާތު ފަސޭހަިއން ހޯދޭެނ، ބޭނުން ކުުރަމށ11ް
ންމަްނ އޮންލަިއންކޮށް ކަންކަން ނި ، ހެދިފައިުވމާއި ެވބްަސއިޓެއް މައުލޫާމތު މުއްަސނދި 

 މަަސއްކަތްކޮށް ނަތީޖާެނރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އުލޫާމތު ހޯޭދނޭ މަ، މުާއމަލާތްކޮށް. މީސްމީިޑއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުަގއި ާއންމުފަރާތްތަކަްށ އޮފީހާ 12
 ގޮތްތައް ގާިއމުކުެރވިަފއިުވން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ދައިދީ އަިދ ހޯަހްއލު  ،. އިދާރާއިން ޚިުދމަތް ހޯދާ ފަރާތްަތކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާަތއް ބަަލއ13ި
 ޚިުދމަތް އިުތރަށް ރަނަގޅުކުރުަމށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުތައް އަަޅމުން ެގންިދއުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހޯދުމަްށ  ުމވަްއޒަފުން ޤާބިލު. އިދާާރގެ އިާދރީ އޮނިަގނުޑގަިއާވ މަގާމުތަކަށް ބޭނުްނވާ 14
 މަަސއްކަތްކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަޒީާފަގިއ  . ދާއިރާގެ އިާދރާތަުކގައި ަމަސއްކަތްކުރާ، ަމސައްކަތަށް ގާބިލު މުަވއްަޒފުނ15ް
ްންގ ދެމިިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )ިމސާލު: އެމްަޕވަރ ުކރުން، ފްލެކްިސބަލް ވަރކި

ލެްނސް، އެރޭްނޖްަމންޓް، ކުރާ ަރނަގޅު ކަންަތއްތަކުގެ އަުގވަަޒންކުރުްނ، ަވރކް ލައިފް ބެ
 ކޮންޓިނުއަސް ފީްޑބެކް(

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ރުސަތުަތއް ފުތަމްީރނުެގ  . މުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަުތގެ ފެންަވރު ރަނަގޅުކުުރމަށް ބޭނުްނވ16ާ
 ހޯދަިއދިނުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުނމަްށ  ފޯރުކޮށްދިއެހީެތރިކަން ،ޯހަދއިދީ  ަމގުތައް ކުިރއަްށދެޭވނެ ަވޒީފާަގއި . މުވައްޒަފުްނނަށ17ް
 ތައްޔާރަށް ުހރުާމއި އެ ކަމަށް ަމަސއްަކތްކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ތަކާ މެދު ނިޓްޔު ޑިޕަރޓްމަންޓް/ިޑިވޜަން/ސެކްޝަން ައދި ، އި އިދާާރގެ ހުރިހާ މުަވއްޒަުފންނާ. 18
އްތާލުމަްށ ުރމާއި މިންީތގެ ތަފާތުކުުރން ނަަހމަހަމަ އުސޫލަުކން އަމަލުކުއިންސާުފެވރި އަދި 

 މަަސއްކަތްކުރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު 3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުަމށާއި، ަރނަގޅުކު.  މުވައްޒަުފންނާ ުގޅުންުހރި ެއންމެަހއި ކަންތައްަތއް ހަރުަދނާކޮށް 19
ރާާއިއ އިާދރާގެ ިޚުދމަތުގެ ފެްނވަރު ަރނަގޅުކުުރމަށް ޓަކައި އިްސމުަވއްޒަފުްނެގ މަޝްވަ 

 ލަފާހޯދުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
 
 އެވެ.ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ،  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1

 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަަސއްކަތަްށ ، އި. މުވައްޒަފުްނގެ އުފެްއދުންެތރިކަން އިތުރުުކރުމަށް ބޭނުްނވާނެ ވަޞީލަތްތަކާ 20
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ފަހި މާަޙއުލެއް ބިނާުކރުަމށް ރާަވިއގެން މަަސއްކަތްކުރުން 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕްޑޭްޓ އަގަާވއިދުން  ،ގޮތްތައް ަކއިރިން ބަަލއި.  މުވައްޒަުފން މަަސއްކަތް ކުަރމުންދާ 21
ރާތުން ބޭނުްނާވ ގެ ފަސެކްރެޓަރީ  ރމަނަންޓްދިނުާމއި ފީޑްބެކްެދވޭނެ ގޮތްަތއް ރޭވިަފިއވުން އަދި ޕަ

 އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްިދނުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ންމުާމއި ނިއެ އަށް ރަނގަޅު ނިްނމުންަތކެއް  ،. މުވަްއޒަފުންގެ ޚިޔާާލއި ޝަކުވާ އަޑުައހ22ާ
ްއދަލުކުރުުމެގ ބަާއއި ފަސޭަހއިން ސެކްރެޓަރީ  ރމަަނންޓްޕަ ބޭނުްނެވއްޖެ ހިނެދއްަގއި މުަވއްޒަފުން 
 ޮއތުން ފުރުސަތު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 
  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ަހއްގުަތްއ  މުަވއްޒަުފންގެ ،ަމއްސަލަަތއް ހައްލުުކރުާމއި ޖެހޭ ެމުދގައި . މުވައްޒަފުްނގ23ެ
ްއގެ ނުފޫޒު ޯފރިަޔ ުރމަށް ަމސައްކަތްުކރުާމއި ައދި ވަކި މުަވއްޒަފެ ގާިއމުކު ހިމާޔަތްކޮށް ިއންސާފު

 ނުދިުނމަށް މަަސއްކަތް ކުރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއދާާރަގިއ  ،މާަހުއލެއްމަަސއްކަތްކުރާ ހިްތވާ  ،ވައްޒަފުން ަމސައްކަތްުކރާނެ ަރއްކާތެރި މު. 24
 މުކޮށްފަިއވުން އަދި އެަކން ކަށަަވރު ކުރުން ގާއި 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 
  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ުއސޫލުތަާކ . މުވައްޒަފުްނގެ ަމސައްަކތުގެ ފެްނވަުރބެލުުމގެ ކަންތަްއތައް ކަނަޑައޅާފަިއވ25ާ
 ަކށަވަރުުކރުން  ކުރިޔަްށދާކަން އެްއގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެްނދިުއމަށް ބާުރައަޅއި، އެ ގޮތުގެ މަތިން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ބެލުާމ  . މުވައްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތުގެ ައޚުލާގާ ގުިޅގެން އަދި މަަސއްކަުތގެ ފެންވަރ26ު
ޞްލާީހގޮތުްނ އިނާ ެމދު އަަޅްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށް ާބރުައަޅއި، މުވަްއޒަފުން  ،ގުިޅގެން 

  އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ައޅާކަން ކަށަަވުރކުރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުުވމަށް ޓަކަިއ އެ ކަންަތއް އިސްލާހުކު  ،ޒިްނމާައދާނުކުެރވޭ ނަމަ . މުވައްޒަފަށް ަމސައްކަުތގެ 27
 މަަސއްކަތްކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރާ މާހައުލެްއ . ގުޅިެގން އެުކވެރިަކމާއެކު ަމސަްއކަތްކުރާ، އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުިތާރުމކ28ު
 ައދި  މުަވއްޒަފުްނ ބިނާކުުރން އަދި އަިމއްލައަށް ުކރިޔަށްާދން މަސައްކަތްުކރުާމއެކު،  ައމިއްަލއަށް

 ހިފެެހއްޓުމަށް ބާުރއެުޅންވެސް ކޯވެިލއުސް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 
 

 
 އި ގަވާއިދުތައް ތަކާ ނޫނު ޤާ 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއ ގަާވއިދުތަާކިއ . ޒިންމާއާއި މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައާދކުރުުމގައި އަމަލުކުަރންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާ 29
   އެ ކަންަކން ކުރުމަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ބާުރއެުޅން  ،އުސޫލުތަކަށް ައމަލުކުުރމާއި 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ  3ން  1
 

 
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ާޤނޫނާއި ަގާވއިދު ައދި ކަނޑަައޅާފަިއާވ އުސޫލުތައް 30
ކާިއ މުަވއްޒަފުްނގެ ަމއްޗަށް ތަންފީޒުުކރުުމގަިއ، ޒިންާމދާރު ިއްސވެރިާޔެގ ޒިންމާތަ

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުުރމަށް މަަސްއކަތްކުރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަކަށް ގެެނޭވ . މުވައްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތްތަކާުގޭޅ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަާކއި އަދި ުއސޫލ31ު
ވުާމއި އެ ަމއުލޫމާުތ އަލަށް ތަާޢރަފްކުެރވޭ ަގާވއިދުތަކާ ުއސޫލުތަކަށް އަހުުލވެރިުކރު  ،ބަދަލުތަާކއި

 ހިއްސާުކރެޭވނެ ގޮތްަތއް ިއދާާރގައި ރާާވފައިުވން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 

 އިތުރު ޚިޔާލު:  2 ސެކްޝަން
 

 

 
 
 
 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެފުރިހަމަކުރުމަށް  ދީމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ދާ ރެޕޯޓްކުރާ(އިސްވެރިޔާއަށް ސީ)ޕަރމަނަންޓް ެސކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު  ސަބޯޑިނޭޓުން
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު

 
 

  



59 ގެ 45 ފްހާ ޞަ  

 

` 
 

 

 

 ގެ މަަސއްކަތުގެ ެފންަވރު ބެލުން އިްސވެިރން ިޒންމާދާރު ސެކްރެަޓީރންނާއި ޕަރމަނަްނޓް

 ފުރާ ފޯމު  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 :ލޫމާތުމަޢު އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 :ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އިސްވެރިޔާ

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީޔާ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްވެރި  ޒިންމާދާރު ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް މި ފޯމު ފުރާނ
 .ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުންނެވެ

  ،ީއެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އިސްވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓްފޯމު ފުރާނ ،

 މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެންނެވެ. މަސައްކަތެއްގެ ވައަތްފަރާތުގައިވާކޮންމެ  ގައިވާފޯމު
 4  ،ަމި ގޮތަށް  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެއެ ފަދަ މާކުސްމާކުސް އަށް ވުރެ ދަށުންދޭ ނަމ

ވާ ކަންތައްތައް އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން  ޒިންމާދާރު ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ  ބަޔާންކުރުމުން ޕަރމަނަންޓް
 .ވެގެންދާނެއެވެދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ

 ެފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވ . 
  ިގޮތަކަށް މި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކ

 މާކުސްދިނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
 ް28ފެބުރުވަރީ  ފެށޭ އަހަރުގެ  ކީ ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުނ 

 ވެ.އެ
 ާނީއެދި ފޮނުވާ  ތަށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމ :pm@csc.gov.mv 

5ޖަދުވަލު   
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 މަސައްކަތްތައް: 1 ސެކްޝަން
 

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ،ދާއިރާގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އެސް.އޯ.ޕީ( )ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިްނގ ޕްޮރސީަޖރަތއް . އިދާރާގެ މަަސއްކަތްތަކާ ުގޅުންުހރި 1
 އެކުލަވާލަިއ، ުމވަްއޒަފުންނާ ިހއްސާކޮްށފައިުވން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލުކުރުމަްށ . އިދާރާިއން ދެވޭ ޚިުދމަތްަތއް ދިުނމުަގއި ައދި ކުރާ މަަސއްކަތްތަކުަގއި ހާޞ2ި
 ންބޭނުްނވާ ނަތީޖާަތއް ހާސިލްުކރުުމގައި ުމވަްއޒަފުގެ ދަުއރު އެނގި، ސާުފވެަފއިވު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . މުވައްޒަުފން މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ޭބނުންވާ ިއރުާޝދާއި ލަފާ ިދނުން 3
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 
 
 

 ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ައވަްސ ، ާވތަކަށް. އިދާރާއިން ިޚދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މަްއސަލަތަކާއި ހުށަަހޅާ ޝަކ4ު
 ހައްލު ހޯަދއިދިުނމަށް ފިޔަަވޅުަތއް ައޅަުމން ގެންިދއުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10 ން 4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުނމާިއ ހޯދާދި ަތމްރީުނގެ ފުުރސަތުަތއް  އިދާާރގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މަަސއްަކތްތަކާ ގުޅޭ. 5
   ތަމްރީނުތަުކަގއި ުމވައްޒަުފން ަބއިެވރިުކރުުވމަށް ާބރުައޅަިއ، ބަިއެވރިކުުރވުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ދީ ައދި ެއ ހިްތވަރު  ،. އިދާާރގެ މުަވއްޒަފުން ުކރާ ރަނަގޅު ކަންަތއްތަކުގެ ައގުަވޒަންކޮށ6ް
 ކަންކަން ފާހަނގަުކރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ްފ . އިދާާރގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މެުދގަިއ އެކުެވރިކަން )ޓީމް ވާރކް( އާާލކުރަން ސްޓ7ާ
 ހިންަގން ބާުރއަަޅއި، އެ ަކމަށް ހިތްަވރުިދނުން ރިކްިރއޭޝަނަލް ަޙރަކާތްަތއް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަްށ ރަނގަޅު މާަހއުލެްއ ހޯދަިއދިނު  . އިދާާރގެ ުމަވއްޒަފުްނނަށް ަމސައްކަތްުކރުމަށ8ް
 ،ހޯަދއި މަށް ޚިުދމަތްިދނުަފސޭހަ، ުލއި، އަަވސް، ޚަަރދުކުޑަ ޮގތްތައް މަަސއްކަތްކުުރމާއެކު، 

 ފަިއވުން ކޮށްތަޢާރަފު
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
 

 
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ްގރޫޕްތަކާއެުކ ، ޭބއްުވމާއި ވުން )ސްޓާފް މީޓިްނގ( ަބއްދަލު  ހުރިހާ މުަވއްޒަފުްނނާއެކު. އިދާާރގެ 9
 އަދި ވަކިވަކި ުމަވއްޒަފުންާނއެކު ަބއްދަުލވުން ޭބއްުވން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ތަކާ މެދު ޓްޔުނި /ސެކްޝަންމުަވއްޒަުފންނާިއ، ޑިޕަރޓްމަންޓް/ ިޑިވޜަން/  ހުރިހާ . އިދާރާގ10ެ
 ަރމުން ެގްނދިއުން ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ައމަލުކު

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ،  3ން  1
 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ނިންުމން  . މުވައްޒަފުްނގެ ޚިޔާާލއި ޝަކުވާ ައޑުއަަހއި، ެއއަށް ރަނަގޅު ނިންުމންތަެކއ11ް
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 



59 ގެ 48 ފްހާ ޞަ   

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ްނ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީާއއި ފަސޭހައި ބޭނުްނވެްއޖެ ހިނދެްއަގއި . މުވަްއޒަފުން 12
 އޮުތން ބަްއދަލުކުރުުމގެ ފުުރސަތު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ްއގުަތއް ހަމަްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުާމއި ުމވަްއޒަުފންގެ  ޖެހޭ ެމދުަގއި . މުވައްޒަފުްނގ13ެ
 ރުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން ާގއިމުކު  ހިމާޔަތްކޮށް އިްނސާފު

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިދ އަ ަކމާއެުކ މަަސއްކަތްކުރަްނ ބޭުނންވާ ަތނާިއ ތަކެތި ވައްޒަުފން ަރއްކާތެރި. މ14ު
(  އިންތިާޒމުނަމާދުުކރެޭވނެ، ސާފު ާފޚާނާ  )މިސާލު:މުަވއްޒަފުްނބޭނުްނވާ ައސާސީ ޚިުދމަތްަތއް 
 ލިބޭ ގޮތަށް ިއދާާރަގއި ހަމަެޖހިފައި ުހުރން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން ށްފަިއވުކޮ އިާދރާަގއި ާގއިމު މާހައުލެއް. މުވައްޒަފުން ަމަސއްކަތް ކުރާހިްތާވ 15
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފުްނނަްށ ލީަޑރޝިޕް ެދއްކުާމއެކު، މުަވއްޒަ. ބޭނުންވާ ޙާލަްތތަކުަގއި ިއންސްިޕރޭޝަނަލް 16
 މަުގދެއްުކން/ ަމގުަދއްކަިއދިނުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާފެގ . މުވައްޒަފުްނގެ ަވޒީފާއާ ގުިޅގެން ުމވަްއޒަފުންާނއެކު އެކުަލވާލަްނޖެހޭ ވަޒ17ީ
ޒީފާއާ ުގިޅގެްނ އެްއބަްސވުާމއި، ވަޒީފާ ބަާޔން އެކުލަާވލައި އަދާަހމަކުަރމުން ގެންިދއުާމއި، ވަ 

 ަފއި އޮތުން.ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމު ިއދާާރަގއި ާގއިުމވެކުރަންޖެހޭ އެހެނިެހން މުޢާމަލާތުަތއް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 ގަވާއިދުތައް އި ޤާނޫނުތަކާ 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަލުކުަރންެޖޭހ . ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަީރގެ ޒިންާމއާއި ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް ައދާކުުރމުަގއި އ18ަ
 ޤާނޫނުތަާކއި ަގވާިއދުތަާކއި އަދި އުސޫުލތަކަށް އަމަލުކުރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް  3ން  1
 

 
 

 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެޖހޭ ޤާނޫނުތަާކިއ . މުވައްޒަުފންގެ ޒިންާމާއއި ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް ައދާކުުރމުަގއި ައމަލުކުރަން 19
 ގަާވިއދުތަކާއި ައދި ުއސޫލުތަކަށް ައމަލުކުރުމަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ބާުރއެުޅން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އަމަލުކުުރމަްށ  . ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫާނއި ަގވާިއދު އަދި ުމަވއްޒަފުްނނާ ގުޭޅގޮުތނ20ް
 އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުުރން.ކަނޑަައޅާފަިއވާ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލުތަކަށް ގެނެޭވ މުވައްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތްތަކާ ުގޭޅ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަާކއި ައދި އުސޫ . 21
ެއ  ،ުވމާއި އަލަށް ތަޢާރަފުކުެރވޭ ގަާވިއދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އަހުުލވެިރކުރު ،ބަދަލުތަާކއި

 މައުލޫާމތުތައް ިހއްސާުކރެޭވނެ ގޮތް ިއާދރާަގއި ާރވާފަިއވުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 

 
1 

 
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 އިތުރު ޚިޔާލު: 2 ސެކްޝަން
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 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެދީ އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްބައިތަކަށް މާކުސް މަތީގައިވާ ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރާ މުވައްޒަފު 
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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 ގެ މަަސއްކަތުގެ ެފންަވރު ބެލުން އިްސވެިރން ިޒންމާދާރު ސެކްރެަޓީރންނާއި ޕަރމަނަްނޓް

 ފުރާ ފޯމު މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 :ލޫމާތުމަޢު އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ޒިންމާދާރު ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 :ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އިސްވެރިޔާ

 

 

 

 އިރުޝާދު: 

  ީއަމިއްލައަށެވެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ  މި ފޯމު ފުރާނ. 
  ،ީމަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފަރާތުގައިވާ ފޯމުގައިވާ ކޮންމެ ، އެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްފޯމު ފުރާނ 

 މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 ާވާނެއެވެސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހ . 
 ްވެ.ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެ ކުރިންގެ 31 ޖަނަވަރީ ފެށޭ އަހަރުގެފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުނ 
 ައެދި ފޮނުވާނީ އްކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާތ :pm@csc.gov.mv 

 

 6ޖަދުވަލު 
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 މަސައްކަތްތައް: 1 ސެކްޝަން
 

 އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވުން ދާއިރާގެ 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލަާފ  ބޭނުންވާ ށް ބޭނުްނވާ މަޢްޫލމާތާއިދާއިާރގެ މަަސއްކަތްތަކާ ުގޭޅގޮތުން މިނިސްަޓރަ. 1
 ން ނުކޮންމެ ަވގުތެްއަގއި ދި

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

  އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ދެމެދުއާ  3ން  1
 

 
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ީރވާްނޖެހޭ ުބދާަޖވާ ިއސްެވރިޔާ. މަޖިލިހަށް ނުވަތަ ކެބިނެޓަށް އަދި އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން 2
 ން ނުރުކޮްށދިފޯ  ހާލަތްތަކުގަިއ، ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ުފރިހަަމ އެހީތެރިކަން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރޭަގއި އުފެޭދ އަދި އާްނމުްނގެ ތެމީްސމީިޑއާ  . ދާއިރާއާ ުގޅުންުހރި ކަންކަމުަގއި ީމޑިއާާއއ3ި
އެ ކަންކަުމަގއި  ،ޝުޢޫރުތަކާއި ކަންޮބޑުވުްނތަކާ ުގޭޅގޮތުން އިްސވެރިާޔއަށް ުކރިއަށް މަޢުލޫމާުތދީ

 އިްސވެރިޔާ ޖަާވބުާދީރވުމަށް ެއހީތެިރވުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފަިއާވ . ސަރުކާުރގެ ސްޓްރެީޓޖިކް އެކްަޝން ޕްލޭންަގއި ާދއިާރއިން ކުުރމަށް ކަނޑަައޅ4ާ
 އެހީެތރިުވން މަަސއްކަތްތަކާއި ލަނުޑދަނޑިަތއް ާޙިސލްކުރުމަށް ިއސްެވރިޔާައށް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ،ދާއިރާގެ އިދާރާތައް ހިންގުމާއި

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ގެ ސަަބބުްނ . މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ުމއާމަލާުތކުރުުމގައި މަޢުލޫމާތު ޭބނުންކުެރވޭ ޮގތ5ު
 މަސްލަހަތު ެގއްލޭ ކަންަތއްތަކުަގއި ިސްއރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަަސއްކަތްކުުރން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނަތީާޖ  ،ވާލައި އެކުލަ ަބއިެވިރވުާމއެކުއްގެ ރާތްތަކެފަ ހުރިހާ  ޕްލޭން މަަސއްކަުތގެދާއިރާގެ . 6
 ިޙްއސާކޮށް އަދި ނަީތޖާ ނެުރން  ،ހާސިލުކުރުަމށް މަަސއްކަތް ާރވައި 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ށް ތައްޔާރުުކރުުމެގ ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަކަނޑައަޅާަފިއވާ ގަާވިއދުތަކާއި  ޓްަހރީ ރިޕޯއަ . އިދާރާގ7ެ
ނުވަްނޖެޭހ މަަސއްކަތްކުުރވުާމއި، ކަނަޑއަޅާަފިއާވ ސުންގަިޑއަށް ަމސައްކަތް ިނންުމވަިއ، ފޮ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޞޫލުތަކާިއ ައމަލުކުރަްނވީ ގޮތްތަުކެގ އު. އިދާާރއިން ޯފރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްަތްއ ދިނުުމަގއި 8
އެކުލަވާލަިއ  މިންަގނޑުތަާކއި، އެްނމެހާ ސްޓޭންަޑރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްޮރސީަޖރަތއް )އެސް.އޯ.ޕީ(

 ބޭނުންުކރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ. އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކުރިޔަށްދާެނ  މަަސއްކަތް ނުހުްއޓިދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަަސްއކަތްތަކުގައި އިާދރާގެ . 9
 ގޮތްތައް ރޭުވން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެވރިވުން ހޯުދާމިއ ކަމަކާ ގުުޅންހުރި ަފރާތްތަކުގެ ޚިޔާާލއި ަބއި ކަންތައްތައް ނިްނމުުމަގއި އެ. 10
 އި ފިޔަަވޅުެއޅުން.އަދި ނިްނމާ ނިްނމުންތަކުން ނިކުްނނާެނ ނަތީޖާާއމެދު ވިސްނަ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 އަްނގާކޮިމޝަނުން ސެކްރެޓަރީން މެުދވެރިކޮށް ުމއާމަލާތުކުުރމަށް  ރމަނަންޓް. ޕ11ަ
 ތަކަށްދާިއރާގެ އޮފީސްތަުކގެ ޑިޕަރޓްމަންޓް/ ިޑވިަޜން/ ސެކްޝަްނ/ ޔުނިޓްއެްނގުންތައް 

 ލިބުނުކަން ޔަގީންުކރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ުހރިހާ  ،(ެޑއިލީ ްބރީިފންގތަކާއި )އިދާާރގެ ުދވަހު ަމަސއްކަތުެގ ބަްއދަލުުވން. 12
ވާިއދުްނ ގަ ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ެރކޯޑު  އްވާބާ  ިއ،ބަްއދަލުުވން ާބްއވަ މުަވއްޒަފުްނނާއެކު

 ން ވުބެލެހެއްޓު 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުގެ ާމހައުލަްށ ޚިދުމަތް ޯފރުކޮށްިދނުުމގަިއ ޒަާމާނ ގުޭޅގޮތުްނ އަްނނަ ަބދަލުަތއް ަމސައްކަ . 13
 ތީޖާ ހޯދުން ނަ ، ަމަސއްކަތްކޮށް އިޓެކްނޮލޮީޖއާއި އީާޖދީ ގޮްތތައް ހޯުދމަށް ާރވަ ،ާށއިގެަނއުމަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތިުކރުމަްށ މަ. ދާއިާރގެ ިއދާރާތަުކން ަރއްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްތަުކގެ ފެްނަވރު 14
 ގުން  ހިންކަންކަން އެ ،ތައް ަހމަަޖއްަސއިަޚރަދު ކުަޑ އިންތިޒާމު  ައދި ފަސޭހަ، ލުއި، އަަވސް

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 އުލޫމާތު ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތަކާ ުގޅޭ މައުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުާމއި ހާމަކަްނބޮޑު ގޮެތއްަގއި މަ . 15
 .އިންތިާޒމުތައް ަހމަަޖއްަސއި ިދނުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ދުމަތް އިުތރަްށ ޚި ، ހޯަދއިދީ  ހައްލު ،ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި . 16
 .ރަަގޅުކުުރމަށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުމަށް ަމސައްަކތްކުރުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޚިުދމަްތ  އިޔާ ގައްމީސް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކު  ،ުގޅޭޮގތުން ދިާމވާ މަްއސަލަތަކާއި  ޚިދުމަތްތަކާ. 17
ތް އިުތރަްށ ިޚދުމަ، ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަުކވާަތކާއި މަްއސަލަތަކަށް ހައްލުހޯަދއިދީ 

 .ރަަގޅުކުުރމަށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުަތއް ައޅަމުްނގެްނދިުއން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުމވަްއޒަފުްނ  ލުާޤބި. އިދާރާ އަދި ާދއިާރގެ އިާދރާތައް ިހންގުަމށް ޭބނުންވާ ފެްނވަރު ރަނގަުޅ، 18
 ހޯދުމަށް ކުަރންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައްުކރުްނ.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަޒީާފަގިއ  . ދާއިރާގެ އިާދރާތަުކގައި ަމަސއްކަތްކުރާ، ަމސައްކަތަށް ގާބިލު މުަވއްަޒފުނ19ް
ްންގ ދެމިިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )ިމސާލު: އެމްަޕވަރ ުކރުން، ފްލެކްިސބަލް ވަރކި

ލެްނސް، އަުގވަަޒންކުރުްނ، ަވރކް ލައިފް ބެއެރޭްނޖްަމންޓް، ކުރާ ަރނަގޅު ކަންަތއްތަކުގެ 
 ކޮންޓިނުއަސް ފީްޑބެކް(

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުރ ެދވޭ ިޚުދަމތުގެ ފެްނވަ ،. މުވައްޒަުފންެގ ަމސައްކަުތގެ ފެންވަުރ ރަނަގޅުކޮށ20ް
 ރަނަގޅުކުުރމަށް ޭބނުްނވާ ތަމްީރނުގެ ުފރުސަތުަތއް ހޯަދއިިދނުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަްއޒަފުްނގެ ިހމާޔަތްކޮށްިދނުާމއި، ައިދ މު، މުވައްޒަފުްނގެ ޙަްއޤުަތއް ހިމާަޔތްކުރުާމއި. 21
ްށ އިމުކޮްށދިނުމަ ޤާ  ޖެހޭ ަމއްސަލަަތއް ހައްުލކޮށް އެ ކަންކަމަށް އިްނސާފުމެުދގައި 

 .މަަސއްކަތްކުރުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އަދި ހަމަހަަމ  އިްނސާުފވެރި  މެދު ހުރިހާ މުަވއްޒަުފންނާިއާދރާތަކުގެ  . އިދާރާ އަދި ދާިއރާގ22ެ
 .އަދި ޖިންުސެގ ތަފާތުކަން ނައްތާލަން ަމސައްކަތްުކރުން  އުސޫލަކުން ައމަލުކުރުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުރމަށްޓަކަިއ ެއންެމހައި ކަންަތއްތައް ަހރުަދނާކޮށް ރަނަގޅުކު މުވައްޒަފުްނނާ ުގޅުންުހރި. 23
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ލަފާޯހދުން ާއއިއިްސމުަވއްޒަފުްނގެ ަމޝްަވރާ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕްޑޭޓްދިުނާމިއ ގަާވއިުދން އަ ،ގޮތްތައް ކަިއރިން ބަަލއި ަމސައްކަތްުކރަުމންދާ . މުވައްޒަފުން 24
ުނންާވ ބޭސެްކރެޓަީރގެ ފަާރތުން  ރަމނަންޓްޕަ ފީޑްބެކްެދވޭނެ ގޮތްަތއް ޭރވިަފއިުވން އަދި 

 ފޯރުކޮށްިދނުން  އެހީތެރިަކން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

، އް ނިންުމމާއި ައށް ހަރުަދނާ ނިންުމންތަކެ  އެ އި،މުވައްޒަފުްނގެ ޚިޔާާލއި ޝަކުވާ ައޑުއަހަ . 25

ްއދަލުކުރުުމެގ ސެކްރެޓަީރއާ ފަސޭަހއިން ބަ ރމަަނންޓްޕަމުަވއްޒަފުން ބޭނުްނވެްއޖެ ހިނދެްއގައި 
 ފުރުސަތު ޮއތުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިދ އަ ބޭުނންވާ ަތނާިއ ތަކެތި ަކމާއެުކ މަަސއްކަތްކުރަްނ ވައްޒަުފން ަރއްކާތެރި. މ26ު
(  އިންތިާޒމުނަމާދުުކރެޭވނެ، މުަވއްޒަފުްނބޭނުްނވާ ައސާސީ ޚިުދމަތްަތއް )މިސާލު: ސާފު ާފޚާނާ 

 ލިބޭ ގޮތަށް ިއދާާރަގއި ހަމަެޖހިފައި ުހުރން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އުުލގަިއ ހެޮޔގޮުތގައި މަަސއްކަތް ކުރުުމގެ ރޫެހއް ަމސައްަކތު މާހަ ގުިޅގެން . އެންމެނ27ް
 ކުުރމަށް ަމސައްކަތްުކރުން މުގާއި 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުއސޫލުތަާކ  ިއވާޅާފަަމސައްަކތުގެ ފެްނވަުރބެލުުމގެ ކަންތަްއތައް ކަނަޑއަ މުވައްޒަފުްނގެ . 28
 ކަަށވަރުުކރުން  އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން ެގންިދއުމަށް ބާުރއަޅަ ށްއެްއގޮތަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ބެލުމާ ގުިޅގެން މަަސއްކަުތގެ ފެންަވރު   ގުޅިެގން ނުވަތަމުވައްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތު އަޚުާލގާ . 29
 ކުރެވޭކަން  އި، އެ ކަންަކންެއޅުމަށް ބާުރއަޅަ  މުަވއްޒަފުްނނާ މެދު ައޅަންެޖހޭ ފިޔަަވޅުތައް

  .ކަށަވަރުުކރުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަށްޓަކަިއ ގައި ިއހުމާުލވާ މުަވއްޒަފުން ިއސްލާުހކުރުވު މު އަދާުކރު މަސައްކަތުގެ ޒިްނމާ. 30
 .އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މާހައުލެްއ  ރާއަނެކަކަށް އިހުިތާރްމކު ގުޅިެގން އެުކވެރިަކމާއެކު ަމސަްއކަތްކުރާ، އެކަކު. 31
 މާއި،ަސއްކަތްކުރު ައިމއްލައަށް ކުރިޔަްށދާން މަ  އޮފީހުަގއި ާގއިމުުކރުމަށް ަމަސއްކަތްކުުރމާއެކު،

 އްކަތްކުރުން ެވސް ޯކވެލިުއސް ހިފެހެއްުޓމަށް ބާުރައޅައި ަމސަ  އަިމއްލައަށް އަދި ުމަވއްޒަފުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާފެގ . މުވައްޒަފުްނގެ ަވޒީފާއާ ގުިޅގެން ުމވަްއޒަފުންާނއެކު އެކުަލވާލަްނޖެހޭ ވަޒ32ީ
ންޑަކްަޝން އެްއބަްސވުާމއި، ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުަލވާލައި އަދާަހމަކުަރމުން ގެްނދިުއމާިއ، އި

ތިޒާމު ިއދާާރަގިއ ދިނުާމއި ަވޒީފާއާ ގުިޅގެން ކުަރންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުަތއް ކުެރވޭނެ އިން 
 ގާިއމުވެަފއި އޮުތން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 

 

 އި ގަވާއިދުތައް ތަކާ ނޫނު ޤާ
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއ ގަާވއިދުތަާކިއ އަމަލުކުަރންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާ ޒިންމާއާއި މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައާދކުރުުމގައި . 33
 ބާރުެއޅުން  ްށ ައމަލުކުރުމަށް މުަވއްޒަފުްނނަކަމަށް ަކން އެ، އަދި ުއސޫލުތަކަށް ައމަލުކުރުާމއި 
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 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ަފއިވާ އުސޫލުަތއް ޅާސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫާނއި ަގާވއިދު އަދި ކަނަޑއަ. ދިވެހި 34
ކާިއ ިއްސވެރިާޔެގ ޒިންމާތަމުަވއްޒަފުްނގެ ަމއްޗަށް ތަންފީޒުުކރުުމގަިއ، ޒިންާމދާރު 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލުތަކަށް ގެނެޭވ މުވައްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތްތަކާ ުގޭޅ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަާކއި ައދި އުސޫ . 35
ޒަފުްނ ުމވައް  ،ދާ އުސޫލުތަކަށް އަހުުލވެިރވެއި ކުެރޭވ ގަވާއަލަށް ތަޢާރަފު ،ބަދަލުތަާކއި

 ވާަފިއވުން ރާަގއި އިާދރާތަކު އެ މައުޫލމާތު ައދާހަމަޮކށް ހިއްސާުކރެވޭނެ ގޮތްަތއް  ،އަހުލުެވރިކޮށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސް ދޭނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 
 

 

 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީން: 2 ސެކްޝަން
  

 .މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ސަބަބު ތަމްރީނު 2.1

 ތަމްރީން

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 

 :އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . އެވެގަފަހުފުރިހަމަކުރުމަށްދީ އަދި މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ  /ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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