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 މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ފޮނުވާނީ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ މައުލޫމާތު ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ. 
އަދި މިނިސްޓްރީެގ ، ލޫމާތާއިޢުޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މަނަގާނަމަ، މިިނސްމިސާލެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

.އެސް، ރުޕްރޮވިންސް އޮފީސްތައް، ޑީ.ޕީ.އާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ )އަތޮޅު އޮފީސްތައް، ރަށު އޮފީސްތައް،
މާތު ލޫޢުތައް( މަސްފް އިމިގްރޭޝަން އަވަށު އޮފީޑިޕާޓްމަންޓް އޮމުނިސިޕަލްޓީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން، 

ނޑައަޅާފައިވާ މަ ގައިވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް ރިޕޯޓު  ގެން ރިޕޯޓް ތަްއޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ.އިލޫމާތުތައް ހިމަނަޢުހިމެނުމަށް ކަ
 

ނުއަރީ މަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ރިޕޯޓް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ފެބުރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖެ
މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި  ޗްރތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިމޭ އަހަރުެގ މާ

 .ފޮނުވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެގެންގުޅޭ ފޯމުތައް )އަދި ފޯމުތަުކގެ ކޮޕީ ވެސް( ރިޕޯޓާއެކު 
 
 
ނޑު ތިން މު ވައްޒަފުންގެ ކެޓަގަރީ ކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެަވނީ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ަބހާލެވިފައިވާ މައިގަ
 ޓަގަރީ އަށެވެ. ކެ

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ އެސިސްޓަންޓް ޑިެރކްޓަރުން ފެށިގެން  ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް:. 1ކެޓަގަރީ  .1
 މަތީގެ އިދާރީ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

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

ކްނިކަލް އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ޓެއޮފިސަރ ފެންވަރުގައި މަސަ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ލީގަލް ، މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: ޑޮކްޓަރުން، ޓީޗަރުން، އިންޖިނޭުރން

 ހިެމނޭނީ މިޮއފިސަރުން ފަދަ ބޭފުޅުްނ ން ވައްޒަފުން، ޕްރިޒައޮފިސަރުން، އައި.ޓީ މަގާމުތަުކގެ މު
 ގައެވެ.ކެޓަގަރީ

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

ތަމްރީނެއް ބޭނުްނނުވާ މަގާމުަތކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިސާލު: މަސައްކަތު މީހުން، 
 ޕިއޯނުން، ވޮޗަރުން، ފަދަ މަގާުމތައް.

  



 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު  .1
 

މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ އިދާރާ ނުވަތަ އޮފީހުގެ ނަމާއި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތު 
އަށް( އަދި ކޮން މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ހިނގާ  2009ޖެނުއަރީ  31ން  2009ފެބުރުއަރީ  1)މިސާލު: 
 އޮފީހެއްކަން.

 
 ދިމާވި މައްސަލަތައް: ފޯމުފުރުމުގައި .1.1

 
 އެ އޮފީހެއްގައި ފޯމުފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު )ލެވެލްތައް ވަކިން( 1.1.1
 ފޯމު ފުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ފޯމް ފުރުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު )ލެވެލްތައް ވަކިން( 1.1.2
ސަބަބުން އެ މައްސަލަ ހަްއލުކުރުމަށް  ޕަވައިޒަރާއި ދެމެދު މައްސަލަޖެހުމުގެފޯމް ފުރުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސު 1.1.3

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

 މައްސަލަތަުކން ހައްލުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު )ލެވެލްތައް ވަކިން( ހުށަހެޅުނުއެގޮތަށް  1.1.4
 

 އެވްރެޖް ސްކޯލިބުނު  .1.2
 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ހިމެނޭ ކޮލަމްގައި ޖައްސަވާނީ އެ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ  .1.2.1
 5އަދަދެވެ. މިސާލު: ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންްޓ ަފންތީގައި އޮފީހުގައި މަސައްކަްތކުރަނީ 

 ކެވެ. 5ންތިއާ ދިމާވާ ބަރީގައި ޖައްސަވާނީ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަަމ ކޮލަމްގައި މި ފަ
ލިބުނު ޖުމްަލ މާކްސް އަކީ އެ ަފންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންގެ ޖުމްލަ މާކްސް އެއްކުރުމުން ލިޭބ  .1.2.2

، 80މުވައްޒަފުންގެ މާކްސް ތަކަކީ  5ޖުމްލައެވެ. މިސާލު: ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގައި ހިމެނޭ 

ކަމުަގއި ވާނަމަ ޖުމްލަ މާކްސް ގޮތުަގއި ލިޔާނީ މި ފަސް މުވައްޒަފުްނގެ މާކްސް  60ައިދ ، 50، 75، 65
 އެވެ. 330އެއްކޮށްލުމުން ލިބޭ ޖުމްލަ އަދަުދ 

ލިބުނު އެވްރެޖް ސްކޯ ހައްދަވާނެ ގޮތަކީ އެ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  .1.2.3
ސް އެ ފަންތީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުން ގެއްލާނީއެވެ. މިސާލު: އެއްކޮށްލުމުން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކް

މުވައްޒަުފން ކަަމށްވެފައި، އެ މުވައްޒަފުންގެ ޖުްމލަ މާކްސް  5ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓްގައި ތިބީ 
 އެކެވެ. 66އަންނަ އަދަދު  300 ÷ 5ނަމަ، އެ ފަންތީގެ އެވްރެޖް ސްކޯއަކީ  330އަކީ 
 
 
 

ނޑައެޅުން .2  ޓާގެޓް ކަ



 
ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ  .2.1  ޞީލް ފްތަޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ގެ ގޮތުގައި ލިޔުއްވާނީ  .2.1.1 ރިޕޯޓް  ފެބުރުއަރީ މަސް ފެށުނުއިރު ާޓގެޓް ކަ
ނޑައެޅުނު ވާ މުއްދަތުތްނިސްބަ އި މުއްޒަފުންގެ އަދަދެވެ. މާޗް މަހާއި ޖުލައި މަހާ ފެުށނުއިުރ ޓާގެޓް ކަ

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުން މިބައިގަ  ހިމަނާކަށް ނުެޖހޭނެއެވެ. އިދެމެދު ޓާގެޓް ކަ
ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު ޓާގެ މިބައިގައި ހިމަނާނީ ހަމައެކަިނ މާޗް .2.1.2 ޓް ކަ

 ދަދެވެ.ޢަ
ނޑައެޅިފައިނުވާ  .2.1.3  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދެވެ.މިބައިގައި ހިމަނާނީ ޖުލައި މަހުެގ ނިޔަލަށް ޓާގެޓް ކަ

 
ނޑައެޅުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު .2.2  ޓާގެޓް ކަ

 
 ާނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްމިބައިގައި ހިމަނ ލޫމާތާއި، މި މަސައްކަތް ޢުކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ މަ ނީ ޓާގެޓް ކަ

ހައްލުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި، އަދި އެކަންތައްތައް 
ނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ އެކަމުގެ  އަރީފެބުރު މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޓާގެޓް ކަ

ނޑު  ންވާނެއެވެ.ސަބަބުތައް މިބައިގައި ހިމަނަ މައިގަ
 

 އަހަރު ދެބައިވުމުން ކުރެވޭ ރިވިއު .3
 
 މެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލް އަހަރު  .3.1

ނޑައެޅުނު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތު  .3.1.1 ފެބުރުއަރީ، މާޗް، އަދި އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ޓާގެޓް ކަ
ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ެދބައިުވމުން ރިވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު. ސަޕޯޓް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ 

ލޫމާތު މިބައިގައި ޢުފުންގެ މަމެދުތެރެއިން ރިވިއު ކުރަން ނުޖެހޭތީ އެ މުވައްޒަ ގެމުވައްޒަފުން އަހަރު
 ހިމަނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ނޑައެޅުން .3.1.2 ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރިވިއު ކުރަންނުޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި އަހަރު ދެބައިވުމުން ރިވިއު  ޓާގެޓް ކަ
 ދަދު ޢައިން ރިވިއު ނުކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެ

 ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު  .3.2
 .ެމިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަަނންވާެނއެވ 

ނޑު މައްސަލަތައް .1  އަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައިގަ
 މަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާރުއަހަރު މެދުތެރެއިން ރިވިއުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކު .2



 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސް ދިނުން 

 
 ޞީލް ފްހަމަކުރެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ތަމާކްސްދީ ފޯމު ފުރި .3.3

ނީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ދުވަހާ ހަމައަށް ފޯމު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކްސް ދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ  .3.3.1
 ދަދެވެ.ޢަވިޔަސް( މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްލަ ނުވަތަ ނު ސްދިމާވިޔަ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ )މައްސަލަ

ކޮންމެ ަސބަބަކާ ހުރެނަމަވެސް އަހަރު ނިުމނުއިރު މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާޯފމު މުޅިން  ނީހިމަނާ އިމި ބައިގަ .3.3.2
 ދަދެވެ.ޢަހަމަނުކުރެވިވާ މުވައްޒަފުންގެ ފުރި

 
 މާކްސްދީ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު .3.4

 
 .ެމިބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަަނންވާެނއެވ 

 މައްސަލަތައްމުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދީ ފޯމުފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވި  .1
 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދިނުމުގަިއ ދިމާވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި އޭގެ ނަތީޖާ .2

 ށް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުްނ ކޮމިޓީއަމުވައްޒަފުންނަށް މާކްސްދީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި މައްސަލަ 
ނޑު މަޢަމައްސަލަހުށަހެޅުނު  އްސަލަަތކާއި އަދި އެ މައްސަލަތައް ަހއްލުކުރުމަށް ދަދާއި، ުހށަހެޅުނު މައިގަ

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް.
 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމްތައް .4
 
 ިބޭުނންވާނެ ކަަމށް ފާހަގަ ކުރެވުުނ  މުވައްޒަފުންގެ ކުރަމުންގެންދާ ަމސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަާނ ކުރުމަށްޓަކައ

ންބޭުނންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަަތ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވާނަމަ އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަމާއި، ަތމްރީނު ދޭ
 ދަދުޢަމުވައްޒަފުންގެ 

 
 ހުގައި އަޅަންހުރި ފިޔަވަޅުތައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ަހރުދަނާކުރުމަށް އޮފީ .5

 
 ަނާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ެބހޭގޮތުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ މިބައިގަ ހިމ

ށް ެއޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކުރިއަްށ އޮތްތަނުގައި އޮފީހުގެ މަަސއްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަ
 ލޫމާތެވެ.ޢުމަ

 
 އިތުރު ބަޔާން .6

 
  ިހިމަނާލެވިފައިނުާވ މިބައިގަ ހިމަނާނީ މަސައްކަތުެގ ފެންވަރުބެލުމާގުޅުންހުިރ، ަނމަވެސް އިސްވެދިޔަ ބައިތަކުގައ

 ލޫމާތުތަކެވެ.ޢުމުހިންމު މަ
 


