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 އްސަލަތައްފޯމުފުރުމާއި ދިމާވި މަ 1.1

 ތަފުޞީލު  #

 އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި  ޖުމްލަ
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

     ފޯމުފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  1

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ އަހަރު ނިމުނުއިރު ފޯމު ފުރުނު  2
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

    

     ފޯމު ފުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވެގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަދަދު  3

     ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލައިގެ އަދަދު  4

 

 ލިބުނު އެވްރެޖް ސްކޯ  1.2

މުވައްޒަފުންގެ  ތަފުޞީލް  #
 އަދަދު 

 އެވްރެޖް މުޅި ޖުމްލަ

    މެނެޖްމަންޓް ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް  1

ނޑުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން  2    ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން )ޓެކްނިކަލް އޮނިގަ
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 ނުހިމަނާ(

ޓެކްނިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އޮފިސަރުން )ޓެކްނިކަލް އޮނިގަނޑުގައި  3
 ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން(

   

    ސަޕޯޓް ސަރވިސް  4

    ޖުމްލަ

 

 ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުން  2

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް ޓާގެޓް  2.1  ކަ

 ތަފުޞީލު  #

 އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި  ޖުމްލަ
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

     ފެބުރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  1

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ  މާޗް މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު 2 ޓާގެޓް ކަ
 އަދަދު 

    

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންނާއި އެއްވެސް  3 ޖުލައި މަހުގެ ފަހުން ޓާގެޓް ކަ
ނޑަނޭޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު   ޓާގެޓެއް ކަ

    

 

ނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު 2.2  ޓާގެޓް ކަ

  ިފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.މިބައ 
ނޑު މައްސަލަތައް  .1  ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައިގަ
 ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ .2
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 ހަރު ދެބައިވުމުން ކުރެވޭ ރިވިއު . އަ 3

 މެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް އަހަރު  3.1

 ތަފުޞީލު  #

 ޖުމްލަ އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި 
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

 

     އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  1

     ރިވިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އަހަރު ދެބައިވުމުން  2

 

 ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު  3.2

 .ެމިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވ 
ނޑު މައްސަލަތައް  .3  އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައިގަ
 މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ އަހަރު  .4

 

 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސް ދިނުން  4

 މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް  4.1

 ތަފުޞީލު  #

 އަދަދު 

ސީނިއަރ އަދި  ޖުމްލަ
މިޑްލް 
 މެނެޖްމަންޓް 

ސަޕޯޓް 
އޮފިސަރުން 

އަދި 
 ޓެކްނިކަލް

ސަޕޯޓް 
 ސަރވިސް 

     ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކްސް ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  1

     ފޯމު ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  2

 

 މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު  4.2

  ިފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.މިބައ 
 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދީ ފޯމުފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް .1
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 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދިނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ  .2
ދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޓީއަކުން މައްސަލަހުށަހެޅުނު އަދަދާއި، މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސް .3

 ހުށަހެޅުނު މައިގަނޑު މައްސަލަތަކާއި އަދި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް.
 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެވުނު ހަވާލުކުރެވުނު ޒިންމާތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް  .5
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް 

ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު  ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  #
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

1   

2   

3   

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އޮފީހުގައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް:. 6

ގެ ގޮތުން މިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއް
 ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

 

 އިތުރު ބަޔާން:. 7

 ނުވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކެވެ.މިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާގުޅުންހުރި، ނަމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައި ހިމަނާލެވިފައި

 

 ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ / ޒިންމާދާރުވެރިޔާ    މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ
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