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 ތައާރަފު:. 1

 
ންވަރާއި ފ  ފައިވާ  ކޮށްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  ިމ ނިޒާމަކީ، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރ ވޭ މަސައްކަތްތައް )ހ( 

ޒަފުންގ   މުވައްލުގައިވުނު ވަގުތުގ  އިތުރުން، މަސައްކަތުގ  މާހައުމިންވަރު އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރ 
 ފ ންވަރު  ތުގ މަސައްކަތް ދ ނ ގަންނާނ  އުޞޫލުތަކ އްގ  މައްޗަށް ބިނާވ ގ ންވާ ނިޒާމ ކ ވ . މަސައްކަ
ވ . މ އުފ އްދު ކ އްބ ލުމުގ  މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ފ ންވަރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަ

ވ ، ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވ ، ދ ވޭ ޚިދުމަތް އަވަސް މި ކޮމިޝަނުގ  އަދި، މި ނިޒާމުގ  ސަބަބުން 
 ހަރުދަނާވ ގ ން ދިއުމ ވ .

ުރ ފ ންވަ މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  "މި އުސޫލުގ  ނަމަކީ  (ށ)  
  ވ .އ  "2022 ބ ލުމުގ  އުސޫލު

    

 :ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  ނިޒާމު  ސިވިލް . 2

 
 ވާގޮތަށްޞިލުޙާމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މި ނިޒާމުގ  ބޭނުންކޮށްގ ން އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް  )ހ( 

ވާލުވ  ތްތަކާ ޙައްކަގ  މަސަރާމި އިދާމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގ ންދޭތޯ ބ ލުމުގ  އިތުރުްނ، 
ށް ރުއ ޅުމަށް ބާ ތިބޭ މުވައްޒަފުންަނށް އ  މީުހންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއ ރުވުމަ
ގ  އްޒަފުން މުވަމަގުފަހިކޮށްދޭނ އ ވ . މި ނިޒާުމގ  ބޭނުންިހފައިގ ން، މަސައްަކތުގ  ފ ންވަރު ރަނގަޅު

 ނޫްނ އަދި މި ، މާއިކައި، މަޤާމުގ  ކުރިއ ރުމާއި، މުސާރައިގ  ކުރިއ ރުމަސައްކަތުގ  އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަ
 ވ ސް އ ވޯރޑްތަކާއި އ ހ ނިހ ން އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގ  މަގުފަހިކުރ ވިދާނ އ ވ .

 

 . މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުން: 3

 
ރު، އ   ފ ށޭ އިހަރ އްކޮންމ  މަސައްކަތުގ  އަ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  މި ނިޒާމު އ ކުލ ވިގ ންވަނީ، )ހ( 

ގައި ރުގ  ތ ރޭއަހަ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށް، ނުވަތަ މަސައްކަތު
 އ ކު، އ  ކުރުމާމުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރ ވޭ މަސައްކަތްތައް ސިސްޓަމަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް މުވައްޒަފާ ޙަވާލު

ގުތަށް ުގތުން ވަށް، ވަދުވަހުން ދުވަހަ ކަތްތައް މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގ ންދާ ގޮްތތަްއ ޙަވާލުކުރ ވޭ މަސައް
 ންދ ވޭނ ންގ ބަލައި، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަުރ ވަޒަންކުރުމާއ ކު، ދޭންޖ ހޭ އިރުޝާދު ގަވާއިދުން ދ މު

 ޒަފު އ  ވައްމުރު ނިމުމުން ގޮތަށ ވ . އަދި، ޓާގ ޓް/ޓާސްކު ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގ  އަހަ
 ޗަށ ވ .މުގ  މައްކުރުމަސައްކަތު އަހަރު ތ ރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގ  މިންވަރާއި ފ ންވަރު ވަޒަން

މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  ިމ ނިޒާމު ބިނާވ ފައިަވނީ، މަސަްއކަތުގ  ފ ންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންާވ  )ށ(  
ކަނޑައ ޅުމަށް ފަހު، އ  ޓާގ ޓު/ޓާސްކުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ބ ލުމުގ  މައްޗަށ ވ .  ޓާގ ޓު/ޓާސްކްތަކ އް

އާ ދޭތ ރޭގައި ރޭޓުކުރ ވޭ މިންަގނޑ ކ ވ .  12އާއި  0މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންކުރ ވޭނީ 
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ގަނޑުތަކާއި މުވައްޒަފުންގ  އަދި، މަސައްކަތުގ  މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ ސުލޫކީ މިން
ކިބައިގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަާކއި މުވައްޒަފުން އ ކަކު އަނ ކަކާ ބާއްވާ ގުޅުން ދ ނ ގަނ ވޭނ  ގޮތުގ  
މައްޗަށ ވ . މި ކަންތައްތަްއ ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރތަކަށް 

 އާ ދޭތ ރޭގައި ރޭޓުކުރ ވޭ މިންގަނޑ ކ ވ . 4އިން  1މާކުސްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރ ޭވނީ 

މުގައި އ ޅުމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ބޭނުންުކރާނ  މިންގަނޑުތަކ އް ކަނޑަ )ނ(  
ވަރު ރާއި ފ ންންވައިސްކަންދީފައިވާނީ، އ  މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކ އް ފުރިހަމަކުރާ މި

ށ ވ .  ަމއްޗަދުމުގ ޒަފުންގ  މަަސއްކަތުގ  ފ ންވަރު ރަނގަޅުކުރ ވިދާނ  ގޮތްތަކ އް ހޯބ ލުމަށާއި، މުވައް
 ޕޯޓަލް ންލައިންގަ އޮމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއ ސްވިއު

 މ ދުވ ރިކޮށ ވ .  

 

 ތް: . މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި މުއްދަތު ބަލަންވީގޮ 4

 
ރ އްގ  ދީ އަހަ  މީލާމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  ޭބނުމަށް މަސައްކަތުގ  އަހަރުކަމުގައި ބަލާނީ، ކޮންމ  )ހ( 

ޔަލަށ ވ . މި ގ  ނި  31ވަނަ ދުވަހުން ފ ށިގ ން އ  އަހަރ އްގ  ޑިސ ންބަރު މަހުގ   1ޖަނަވަރީ މަހުގ  
އްޒަފ އް އ  ުމވަ ބަލާނީ ޒަފުންގ  ަމސައްކަތުގ  ފ ންވަރުއަލަށް ގުޅޭ މުވައް މި ކޮމިަޝނާ މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި 

 .ގ  ނިޔަލަށ ވ  31ވަޒީފާއާ ގުޅުނު ތާރީޚުން ފ ށިގ ން އ  އަހަރުގ  ޑިސ ންބަރު މަހުގ  

ަމ، ކުރިން އްޖ  ނަ ލިބިސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަާލ މުްއދަތުގ  ތ ރޭގައި މުވައްޒަފަްށ ވަޒީފާގ  ކުރިއ ރުމ އްމަ (ށ)  
އ ރުން ފާގ  ކުރިވަޒީ ކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލައި ފޯމު ފުރިހަމަުކރަންވާނ އ ވ . އަދިއަދާކުރި ވަޒީފާގ  މަސައް

އަދި އ   ނ އ ވ .ލަންވާލިބޭ ތާރީޚުން ފ ށިގ ން، އ  މަގާމުގައި އ  މުވައްޒަފ އްގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަ
އްދަތުގައި އް( މު)ދޭ 2އަހަރުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މާކުސްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ، މި 

 ހާޞިލުކޮށްފައިވާ މާކުސްގ  އ ވްރ ޖ ވ .

( ދުވަހަށް ުވރ  ކުރު )ނުވަދިހަ  90ސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ މުއްަދތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު މަ (ނ)  
މަވ ސް، އ ވ . ނަ ޭނނ ނަމަ، އ  އަހަރ އްގ  މަސައްކަުތގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  ތ ރޭގައި އ  މުވައްޒަފ އް ނުހިމ 
ަވއްޒަފުގ  ތުގައި މުއްދަމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްަކތްތަކަށާއި، އ  މު

 ސީތަކަށް ޕީޓ ން ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މަގާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނ  ކޮން
 ކުރަންވާނ އ ވ .ބަލައި، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަާލ ފޯމު ފުރިހަމަ

ދަތުގ  މުގ  މުއްބ ލުވައްޒަފ އް ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރ ވޭ ނަމަ، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުމު (ރ)  
ފު ވައްޒަޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ނަމަވ ސް، މު ކޮމިޝަންގައިތ ރޭގައި، ކިތަންމ  ކުރު މުއްދަތަކަށް 
 ނ އ ވ .ންވާތްކުރި ގޮތަށް ބަލައި  ފޯމު ފުރިހަމަކުރަމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަ
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ކަށް ވަގުތީގޮތުން ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  އިދާރާއަ . އ ކިއ ކި މަސައްކަތްތަކަށް އ ހ ން 5
 ފ ންވަރުބ ލުން: 

 
ވަަތ ނަަމ ނު ކޮށްފި  ދޫގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީގޮުތންއިދާރާއ އްއ ހ ްނ  އްޒަފ އްމުވަކޮމިޝަނުގ   )ހ( 

 ފ ންވަރު އްކަތުގ  މަސަވީއްލައިފި ނަމަ، އ  މުވައްޒަފަުކ މަސައްކަތްކުރި އިދާރާއަކުން އ  ވީއްލި މުއްދަތަށް
 ބަލަންވާނ އ ވ .

 އްކަތްމި ގޮތުން ވީއްލޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގައި އ  މުވައްޒަފުގ  މަސަ )ށ(  
ސްކުތައް ގ ޓް/ޓާ ގ  ޓާމުވައްޒަފ އް ކަނޑައ ޅުމަށް ފަހު، އ  މުވަްއޒަފ އްގ  މަސައްކަތު ސުޕަރވައިޒުކުރުމަށް

ންދާ ރު ނިމިގ އަހަ ސިސްޓަމަށް އަޅައި، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލަމުން ގ ންދަންާވނ އ ވ . މަސައްކަތުގ 
ންކޮށް ރު ވަޒަ ންވަތުގ  ފ އިރު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން ހުރި އިދާރާއަކުން އ  މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަ

 ނިންމަންވާނ އ ވ .  

 

 . މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ބޭނުންކުރާނ  ކ ޓަގަރީތައް: 6

 
. "ސީއ ސްވިއުގަ" ގ  ފޯމ އް ބޭނުންކުރ ވޭނ އ ވ  3މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމަށްޓަކަިއ، ތަފާތު  6.1

. އ ކި ގޮތަށ ވ  ރޭޓްވާ ނުންކުރާ އިރު، މި ފޯމުތައް ހުންނާނީ ސިސްޓަމުން ޖ ނ އޮންލައިން ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލް ބޭ
މުވައްޒަފ ްއ  ނ ީތ، އ ާފތުވާފަންތިތަކުގ  މުވައްޒަފުންކުރާ ަމސައްކަތްތަކާއި އ  ފަންތިތަކަށް ބޭނުންވާ ުހނަރުތައް ތަ

، އ  ށް ބަލައިމުކަމަކުރުމުގ  މުހިންކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ޯފމު ތައްޔާރު
ޓަގަރީއަކަްށ ކ  3ގ  އ ކި ރޭންކުތަުކގައި ހިމ ނޭ މުވައްޒަފުން މި ކޮމިޝަނުފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، 

 ބަހާލާފައިވާނ އ ވ . 
 :އ އީ

 ޝަނަލްސްޕްރޮފ  މި ކ ޓ ގަރީގައި ހިމ ނ ނީ މ ނޭޖަރސް ްގރޫޕްގ  މަގާމުތައް އަދިސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް:  (ހ)  
ލް ގްރޫޕްގ  މަގާމުތަކުގ  ތ ރ އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  އޮގަނައިޒޭޝަނަ

 ސްޓްރަކްޗަރގައި ސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންޖ ހޭ މަގާމުތަކ ވ .

ޕްގ  މި ކ ޓ ގަރީގައި ހިމ ނ ނީ ޕްރޮފ ޝަނަލްސް ގްރޫޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް )ޕްރޮފ ޝަނަލް(: ސް -ނޮން  (ށ)  
ގައި ކްޗަރމުތަކުގ  ތ ރ އިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަމަގާ

 ކ ވ .މަގާމުތަ ޕްގ ސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންނުޖ ހޭ މަގާމުތައް އަދި އ ސޯސިއޭޓް ޕްރޮފ ޝަނަލްސް ގްރޫ

 .ގާމުތަކ ވ މަޓް ވޯކަރސް ގްރޫޕްގ  މި ކ ޓ ގަރީގައި ހިމ ނ ނީ ސަޕޯ ލ ވ ލް )ސަޕޯޓް(: ސްޕަވައިޒަރީ -ނޮން  )ނ(  
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   7ސަފްހާ 

 . ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގ  މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުން: 7

 
ލާ ވަކި ންވަުރބަ ފ ތުގ  ވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގ  މަޤާުމތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަ )ހ( 

 އް ނުވަތަ ނަރ ކީ، މި ފަދަ މަޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުފޯމ އް ތައްޔާރުކުރ ވިދާނ އ ވ . މީގ  ބޭނުމަ
ވަރު  މިންފަންނ އް ބޭނުންވާ މަޤާމުތަަކކަށްވާތީ، އ  ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގ ން މަސައްކަތްކުރާ

ގައި  އުޞޫލުމިއި، ވަޒަންކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީއ ވ . މި ގޮތުން، މި ފޯމުަތއް ތައްޔާރުކުރުމުގަ
މ އް ފޯލާ ވަކި ރު ބަމިންގަނޑުތަކާ އ ްއގޮތަށް ތައްޔާރުކުރ ވިދާނ އ ވ . މަސައްކަތުގ  ފ ންވަހިމަނާފައިވާ 

 .ންނ ވ ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ޭބނުންކުރުުމގ  ހުއްދަ ލިބުމު

 
ރިޔަށް ލުްނ ކުރުބ  ފ ންވަމި ގޮތުން އ ކުލަވާލާ ފޯމުތައް ބޭނުންކޮށްގ ން އ  މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  (ށ) 

 ރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށ ވ . ޕަ-ގ ންދަންވާނީ ސީއ ސްވިއުގަ އީ

 

 ޕަރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުން: -. މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގައި ސީއ ސްވިއުގަ އީ 8
ގ  ލުމުމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ހުރިހާ ()ހ  

ރފޯމަންސް ޕަ-ވަނަ ައހަރުން ފ ށިގ ްނ، ކުރިޔަށްގ ންަދންވާނީ ސީއ ސްވިއުގަ އީ 2022މަސައްކަތްތައް 
 މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށ ވ . 

ސް، ވ ޒަފަކަށް ކޮންމ  މުވައް ރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުުރމަށްޓަކައިޕަ -ސީއ ސްވިއުގަ އީ (ށ)  
ނުންވާ ރިކަން ބޭ ޓ އް އޮންނަްނާވނ އ ވ . ސިސްޓަމް މ ދުވ ރިކޮށް އ  ކަން ކުރުމަށް އ ހީތ ފާސް އ ކައުން-އީ

 ސޯސްހިޔުމަން ރިމުވައްޒަފުންނަށް ސިސްޓަމް މ ދުވ ރިކޮށް އ  ކަން ކުރ ވޭނ  އިންތިޒާމުތައް 
 ސ ކްޝަނުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނ އ ވ .

 ބަލައި މަސައްކަތު އަހަރުގ  ޓާގ ޓު/ޓާސްކުތައް ކަނޑައ ޅުމުގައްޔާއި، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު )ނ(  
 ރިކަންފުރިހަމަކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގ  ސުޕަވައިޒަރު އ  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖ ހޭ އ ީހތ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނ އ ވ . 
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ށްގ ންދިއުމުގައި އިދާރާގ  އ ކިފަރާތްތަކުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަ  .9
 ދައުރާއި މަސައްކަތްތައް: 

 : ޖ ނ ރަލްގ  މަސައްކަތާއި ދައުރު  ސ ކްރ ޓަރީ  9.1 

 
ށްފަިއ ބަޔާންކޮ ރީގައިތިމަސައްކަތާއި ޒިންމާ  ކޮމިޝަނުގ  ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަްލގ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި  

 .އ  ވަނީއ ވ 

 
ފުވ ރި އިންސާ ، ގ ންއްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  ަކންތައް ހިނގަުމންދަނީ ޙަޤީގަތުގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށްމަސަ )ހ( 

 ގޮތ އްގ  މަތިންކަން ކަށަވަރުކުުރން. 

ން ގަވާއިދު ގައިމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މަސައްކަތް ަކނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތު (ށ)  
 . ކުރިޔަށްދޭތޯ ބ ލުން

ނަްށ އްޒަފުންމުވަ މުވައްޒަފުންގ  ވަޒީފާ ބަޔާން ަވނީ ސުޕަވައިޒަރާއި އަދި މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ  )ނ(  
 ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދ ވި އ އްބަސްވ ވިފައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން. 

 ތ ރ އިން  ގ ލުމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހ ޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައ ޅިފައިވާ އުޞޫ )ރ(  
 ޙައްލުކުރުން.

އަޅަމުން  ދާރާއިންއް އިމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުން ިލބޭ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަަޅންޖ ހޭ ފިޔަވަޅުތަ )ބ(  
 ގ ންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

 ފ ންވަރު އްކަތުސްޕަވައިޒަރީ ލ ވަލް މުވައްޒަފުންގ  މަސަ، ނަމަ ޑިވިޜަން/ސ ކްޝަން އޯވަރސީ ކުރައްވާ (ޅ)  
ގ  މ ންބަރު ށް ދަނީ ޑިވިޜަން/ސ ކްޝަން އޯވަރސީ ކުރައްވާބ ލުމުގ  މަސައްކަތްތައް ކުރިއަ
  ލަފަޔާއ ކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 

 ގ  މަސައްކަތާއި ޒިންމާ:)ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބ ހޭ( ބައި މުވައްޒަފުންގ  ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  9.2 

 
ރާކުރުމާއި، ދު ަމޝްވަތަކާމ ވިކުރުމާބ ހޭ ކަންތައްގ  މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ހިންގުން ަހލުކޮމިޝަނު 

ކާއި، ވާއިދުތައިވާ ގަމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގައި އ  ކަންކަން ކުރ ވިފައިވަނީ ހަމަޖ ހިފަ
ންގ  ފުމުވައްޒަ ނުމަކީ އުޞޫލުތަކާ އ އްގޮތްވާ ޮގތުގ ަމތިންތޯ ބަލައި ޗ ކްކޮށް ބޭނުްނވާ އ ހީތ ރިކަން ފޯރުކޮށްދި 

ށްފައިވަނީ އ  ރިހަމަކޮފުތައް އަދި މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ފޯމު ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިގ  ަމސްއޫލިއްޔަތ ކ ވ .
ން ނ ރޭ މިޝަނުފޯމުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، މި އުޞޫލުގައްޔާއި، މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި މީގ  ފަހުން ކޮ

އ   އ ވ .ރަންވާނ ރާސާކުޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫުލތަކާ އ އްގޮތަށްތޯ ބަލަިއ، ދިދ ންނ ވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 ގޮތުން:

 
ށް އ  ފަކަމުވައްޒަފުންގ  މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް "ސީއ ސްވިއުގަ" އިން ކޮންމ  މުވައްޒަ )ހ( 

ޓީއަށް ން ޗުއްޒަރުވައިމުވައްޒަފ އްގ  ސުޕަވައިޒަރު ކަނޑައ ޅުން. އަދި، މަސައްކަތު އަހަރު ތ ރޭގައި ސުޕަ
ކަތް ސައްމަދާ ހާލަތަތްތަކުގަިއ، މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނ  ފަރާތ އް ކަނޑައަޅައި، 

 ސުޕަވައިޒުކުރުވުން.

ސީއ ސްވިއުގަ އިން މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުންގ  ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލ އް ނުވަތަ  )ށ(  
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ންނަަބދަލަކާ ގުޅިގ ން ސުޕަވައިޒަރުންގ  މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަަމކުރަމުން ހިންގުމަށް އަ
 ގ ންދިއުން. 

ޑިއުލް މޮނޭޖްމަންްޓ މ ޕަރފޯމަންސް -މަސައްކަތުގ  އަހަރު ޓާގ ޓު/ާޓސްކް ކަނޑައަޅާ ސީއ ސްވިއުގަ އީ )ނ(  
  މ ދުވ ރިކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

 ހިފައިވާ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖ މ ޕަރފޯމަންސް -ސީއ ސްވިއުގަ އީ )ރ(  
 މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބ ުލން.

 ސާކުރުމަށްނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް ހުށަހ ޅޭ ފޯމުތައް ދިރާ މ ޕަރފޯމަންސް -ސީއ ސްވިއުގަ އީ )ބ(  
ތަާކ ، އުޞޫލުތަކާއިފަހު، އޭގ  ތ ރ އިން އ އްވ ސް ފޯމ އް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖ ހިފައިވާ ޤަވާޢިދު

ލައި، ބަތައް ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަމަށް ފ ންަނ ނަމަ، އ  ސ ކްޝަނަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގ ން އ  ކަންތައް
  ޙައްލުކުރުން.

އި  ޯފމުގަނުަމށްސް ދީފައިވަނީ ސ ްކޝަންތަކަށް މާކުސް ދިމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  ފޯމަށް މާކު )ޅ(  
 މަތިން މާ ތަކަށް އްބައިކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގ  ތ ރ އިންތޯ ނުވަތަ ނޫްނތޯ ބަލައި ޗ ްކކުރުން. އަދި ބައ 

 ން.ސަމާލުކަމަށް ގ ނައު ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްގ ނުވަތަ މާދަށުން މާކުސް ލިބިފަިއވާ ނަމަ، 

ރ ޓަރީ ސ ކްމަ، ފި ނަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުނު ގޮތާމ ދު އ އްވ ސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއ އް ހުށަހަޅައިމަސައްކަ )ކ(  
 ލަފާގ  މަތިން އ  މަްއސަލައ އް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.  ޖ ނ ރަލްގ 

 ޅުން. ހުށަހ  ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްއަށްމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޭބނުްނވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް،  )އ(  

 އ  ޢުލޫމާތުގ  މަމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ފޯމުތައް "ރ ންޑަމްކޮށް" ނަގާ އ  ފޯމުތަކު )ވ(  
ގައި  ދިނުމުމ ންޓްމަޢުލޫމާތުތަކުގ  އަޞްާލ އަޅާކިއުން. މީގ  އިތުރުން ވަޒީފާގ  ކުރިއ ރުމާއި އިންކްރި

 ން ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާތަަކށް ބ ލުން.މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމު

 ން.ތައް ކުރު ލާތުމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމާ ގުޅިގ ން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ އ ންމ ހާ މުޢާމަ )މ(  

ތަކާ  އުޞޫލުއް އ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ގ ންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައ ޅުމާއި އ  ކަންތައްތަ )ފ(  
 ހިނގާތޯ ބ ލުން.  އ އްގޮތަށް

    

 
 ސުޕަވައިޒަރުގ  މަސައްކަތާއި ޒިންމާ:  9.3

ގ  އްޒަފުން، މުވަދީމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ގަވާއިދުން ދޭންޖ ހޭ ީފޑްބ ކް އަދި އިރުޝާދުތައް   
 އްޒަފުގ   މުވަގައިމަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ ފަރާތަކީ، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމު 

ރާތ ކ ވ . މި ކުރާ ފައް އަދާސުޕަވައިޒަރ ވ . ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރ 
 ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރުގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   10ސަފްހާ 

އިޒަރ ، ސުޕަވަރިވ ދީއ ހީތ މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައ ޅުމުގައި މުވައްޒަފަށް  )ހ(  
ޚާއްޞަ  ތުންމިގޮ ފުރިހަމަ ކުރަންޖ ހޭ ބައިތައް ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރުން.

އްކަތުގ  މަސަ ގ  ންފުމުވައްޒަ ހ ން ހުރިހާހިމ ނޭ ފަންނުތަކުގ  މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
ން ކަަފއިވާމަނާހިތައް އި، ޒިންމާލިއްޔަތުތަކާސްއޫއިރު މުވައްޒަފުގ  މައަހަރު ޓާގ ޓު/ޓާސްކް ކަނޑަައޅާ

 ވަރު ކުރުން.ށަކަ
 ަނ މީހަކާ ން ހުންސ ކްޝަްނ ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގަޑިވިޜަން ނުވަތަ ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައ ޅުމުގައި،  )ށ(  

 މަޝްވަރާކުރުން. 
 ަލފަޔާއި  ންވާ ބަަލއި ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކާ އ އްގޮތަްށ ދޭތޯ ބ ލުމާއި، ބޭނު މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތް )ނ(  

 އިރުޝާދު ދީ، މަޝްވަރާކުރަމުން ގ ންދިއުން. 
ދާ މުންގ ން ކުރަމަސައްކަތުގ  އަހަރުގ  ތ ރޭގައި މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރ ވޭ ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ފުރިހަމަ )ރ(  

ދި ްކސް އަ ހޭ މާއ ކު، ސިސްޓަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބ ންޖ މިންވަރުން  އަދާހަމަކުރަމުން ގ ންދިއުމާ
-އުގަ އީސްވިދޭންޖ ހޭ ފީޑްބ ކް ގަވާއިދުން ދ މުންގ ންދިއުން. އަދި، މި ޮގތުން ދ ވޭ ފީޑްބ ކް ސީއ 

 ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލްގައި ރ ކޯޑްކުރަމުން ގ ންދިއުން. 
ަތ ްއ ނުވަމްރީނ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި، އިތުރު ތަ ސުޕަވައިޒަރުން ސްޕަވައިޒް ކުރާ މުވައްޒަފުންގ  )ބ(  

ފަހަރު،  1މަހަކުން  6ތަޖުރިބާ ބޭނުންވާކަަމށް ފާހަގަކުރ ވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އ ންމ  މަދުވ ގ ން ކޮންމ  
 އްކަތް އ  ކަން އ ންގުން. އަދި، އ  ތަމްރީން ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ވ ސް މަސަ

 ކޮށްދޭ،ން ފޯރު ބަޔާންކުރުން. އަދި، ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރ އިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިކުރަންވާނ ކަމަށް 
ޞަތު  ުފރުމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުގ  ކޮމިޝަނުގ ތަމްރީނ އް ނަމަ، ސީއ ސްޓީައއި މ ދުވ ރިކޮށް 

  .ކުރުންހޯދައިދިނުމަށާއި އ  ފަދަ ތަމްރީްނތަކުގައި މުވައްޒަފު ބައިވ ރިކުރުމަށް މަސައްކަތް
 ވާ ފޯމު ޅިފައިމަސައްކަތުގ  އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމަށް ކަނޑައ  )ޅ(  

ރިކޮށް ޑިއުލް މ ދުވ މޮޕަރފޯމ ންސް -ބޭނުންކޮށްގ ން، މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް ސީއ ސްވިއުގަ އީ
 ުމން. މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ނިން

 ސުޕަވައިޒަރުގ  ހުންނަންޖ ހޭ ޝަރުޠުތައް:  9.3.1 

 
ރިން ންމ  ކައިްއ އ ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ މުވައްޒަުފ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތްތަ )ހ( 

ންޖ ހޭ ޕޯޓުކުރަފު ރިބަލާ ވަޒަންކޮށް، ގަވާއިދުން މުވައްޒަފަށް ދޭންޖ ހޭ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދީ، މުވައްޒަ
 ަކނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމުގައިވުން.  ކޮމިޝަނުންފަރާތުގ  ގޮތުގައި 

އް އްކަތްތަ މަސަސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލޭ މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތްތައް ހިންގައި، އ  )ށ(  
ހޭދަކޮށްފައިވާ  ދުވަސް  90ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ަބލާ ސުޕަވައިޒަރ އްގ  ގޮތުގައި މަދުވ ގ ން މަސައްކަތު 

ކުރާނީ ިރހަމަމުވައްޒަފ އްކަމަށް ނުވާ ނަަމ، އ  މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ަބލާ ފޯމު ފު
ޒަރާ ސުޕަވައި ތަ އ ސުޕަވައިޒަރުންގ  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގ  މަޝްވަރާއާއ ކުގައ ވ . ނުވަ

 ގ  މަތިންނ ވ . ޖ ހިގ ން އިސްކޮށްހުރި ފަރާތ އްގ  މަޝްވަރާ

 
 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ސުޕަވައިޒަރުން އަމަލުކުރަންޖ ހޭ ގޮތްތައް:  9.3.2

ގ  މުވައްޒަފ އްކަމުގައި ނުވާ ކޮމިޝަނުމުވައްޒަފ އްގ  މަސައްކަތް އ ންމ  ގާތުން ބަލާ ސުޕަވައިޒަރަކީ  ()ހ  
  ނުވަތަ ޑިވިޜަން/ސ ކްޝަން އޯވަރސީ ކުރައްވާ މ ންބަރަށްސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްއަށްހާލަތްތަކުގައި، 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   11ސަފްހާ 

ފޯމު ފައިަނލް ކުރ ވޭނ އ ވ . ނަމަވ ސް، މާުކސް ދިނުމުގ  ބައި ފުރިހަމަ ކުަރންވާނީ،  ކޮމިޝަަނށްނުވަތަ 
 ސުޕަވައިޒަރުގ  ފަރާތުން ފީޑްބ ކް ލިބިގަތުމަށް ފަހުގައ ވ . 

ވަރުބަލާ ތުގ  ފ ން އްކައިޒަރުންނަށް ރިޕޯޓުކުރާ މުވައްޒަފުންގ  މަސައ އް ސުޕަވައިޒަރަކަށް ވުރ  ގިނަ ސުޕަވަ )ށ(  
ރު( ޕަވައިޒަސުއިވާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފަ ކޮމިޝަނުގ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޕްރައިމަރީ ސުޕަވައިޒަރު )

ަތ ނުވަ އ ހ ން ސ ކްޝަންއ އްގ  ސުޕަވައިޒަރ އް  ކޮމިޝަނުގ އަދި ސ ކަންޑަރީ ސުޕަވައިޒަރު )
ރާތުން އްގ  ފަ ދާރާއ ، ނުވަތަ އ ހ ން އިއްކަމުގައި ނުވާ ހާލަތުގައިނުގ  މުވައްޒަފ އިޒަރަކީ ކޮމިޝަސްޕަވަ

ލާ ންވަރުބަގ  ފ ސުޕަވިޝަންގ  މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް( ގ  މަޝްވަރާގ  މަތިން މަސައްކަތު
 ފޯމު ފުރިހަމަކުރ ވިދާނ އ ވ . 

ސާލު: ން، މިނޫން މުވައްޒަފު ކޮމިޝަނުގ ސުޕަވައިޒަރ އްގ  )އި ނުވާ ކޮމިޝަނުގ  މުވައްޒަފ އްކަމުގަ )ބ(  
ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮންަސލްޓަންޓުްނގ  ގޮތުގައި ިއދާރާގައި 

އްކަތުގ  ންގ  މަސަޒަފުމަސައްކަތްކުރަމުންގ ންދާ ފަރާތްތަކުގ ( ސީދާ ބ ލުމުގ  ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައް
އްގ  ސުޕަވައިޒަރ  ،ރުސުޕަވައިޒަ ލައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި، ކޮމިޝަނުގ  މުވައްޒަފ އްކަމުގައި ނުވާބަފ ންވަރު

ރުަބލާ ފޯމު ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަމަ، މަސައްކަތުގ  ފ ންވަ 90ގޮތުގައި މަދުވ ގ ން މަސައްކަުތ 
ގ  ރުބ ލުމުންވައްކަތުގ  ފ ފުރިހަމަކޮށް މާކުސް ދ ވިދާނ އ ވ . ނަމަވ ސް، މި ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސަ

 ލްރީ ޖ ނ ރަރ ޓަސ ކްމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގ ންގޮސްފައިވަނީ މި އުޞޫލާއ އް ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރާނީ، 
 ކަނޑައަޅާ ަފރާތ ކ ވ . ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ 

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލޭ މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތާއި ޒިންމާ:  9.4 

 
 އިދާރާގ  ސްނައިވި ފ ށުމުގ  ކުރިން، އ  އަހަރު ކުރަން ރާަވފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ މ ދު މަސައްކަތުގ  އަހަރު  

މަށް ޞިލުކުރުތީޖާ ޙާވިޝަންއާއި މިޝަންގ  މައްޗަށް ކަނޑައ ޅޭ ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކާ އ އްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނަ
 ؛  މުވައްޒަފު އަބަދުވ ސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނ އ ވ . އ  ގޮތުން

 
ހަރަށް ގ  އަމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލޭ މުވައްޒަފު، އޭނާގ  ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތު )ހ( 

 ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައ ޅުން.

ންކަން ކަ އ  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބ ހޭގޮތުން ސުޕަވައިޒަރާއ ކު މަޝްވަރާކޮށް )ށ(  
  ކުރުން.ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް

 )ނ(  
 

 

ްޓ ނޭޖްމަންމ ންސް މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމަށް ކަނޑައަޅާ ޓާގ ޓު/ޓާސްކްތައް ސީއ ސްވިއުގަ އީ.ޕަރފޯމަ
 މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގ  އ ޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވުން.

ވިއުގަ ލު ސީއ ސްބަދަ ތަކުގައި، އ އަހަރު ތ ރޭގައި މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލާއ ކު ނުވަތަ އިތުރުާވ ހާލަތް )ރ(  
 . އުންއީ.ޕަރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގ  ސަމާލުކަމަށް ގ ނަ

މު ލާ ފޯމަސައްކަތުގ  އަހަރު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރާއ ކު މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަ )ބ(  
 ފައިނަލްކުރުން.

ޞޫލުގައި އު ތައް މި ސަލަންވަރު ބ ލުމުގ  މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޙައްލުނުކުރ ވޭ މައްމަސައްކަތުގ  ފ  )ޅ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ  މަތިން ުކރިއަށް ގ ންދިއުން.
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 . މަސައްކަތު އަހަރު ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް ކަނޑައ ޅުން 10

 
ތައް ނޑުދަނޑިޅާ ލަށުމުން، އ  އަހަރަކަށް އިދާރާއިން ހާޞިލުކުރަން ކަނޑައަކޮންމ  މަސައްކަތު އަހަރ އް ފ  )ހ( 

ން ފުއ  މުަވއްޒަ ކޮށް،ޙާޞިލުކުރުމުގ  ގޮތުން، ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގ  މަޤާމުގ  މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް
 ން އަދި މި ގޮތު މަސައްކަތު އަހަރު ހާޞިލުކުރަންޖ ހޭ ޓާގ ޓު ނުވަތަ ޓާސްކުތަްއ ލިސްޓްކުރަންވާނ އ ވ .

 . މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރ ވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިޔަންވާނ އ ވ 

 
ނޑައަޅާ މުމަށް ކަ ނިން ކޮންމ  މަސައްކަތަކަށް މަދުވ ގ ން އ އް ޓާގ ޓް/ޓާސްކް )މަސައްކަތު އަހަރުގ  ތ ރޭގައި )ށ( 

ޓްތަްއ ޒަފު ޓާގ ވައްވާނ  ވަގުތު( ަކނޑައަޅަންވާނ އ ވ . މުމިންވަރާއި، ފ ންވަރާއި، އަދި ަމސައްކަތަށް ހޭދަ
ރު އ  ޕަވައިޒަގ  ސުސިސްޓަމުން ކަނޑައަޅައި، ސުޕަވައިޒަރުގ  އ ޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވަންވާނ އ ވ . މުވައްޒަފު

ޒަފާ އ  ވައްމުޓާގ ޓް/ ޓާސްކްތައް ވ ރިފައިކޮށް ގ ންނަންފ ންނަ ބަދަލުތަކާއ ކު އ ޕްރޫވް ކުރުމުން، 
 ޓް/ޓާސްކ އް ހަވާލުކުރ ވުނީއ ވ . ޓާގ 

 އ  އަޅައި ކަނޑަ  ކޮންމ  އަހަރ އް ފ ށުމާއ ކު، އ  އަހަރަކު އ  މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް )ނ(  
ސައްކަތް ޑައަޅާ މަ ކަނމަސައްކަތްތަކުގ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކު ކަނޑައަޅައި ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ . ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް

 ތިންމަ ސުޕަވައިޒަރަކު ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސ ކްޝަން/ޔުނިޓުގ  ވ ރިޔާގ  ލަފާގ  ޙަވާލުކުރާނީ އ  
ންވަރު ފ ވަރާއި  މިންވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުގ  ސުޕަވައިޒަރ ވ . މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ

 ތަކާއި އ ކަތް އްއ ންމ  ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރ ވޭނީ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރ ވޭ، ފ ންނަން ހުންނަ މަސަ
ނާފައިާވ ގައި ހިމަޔާނުބަމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކުގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށްގ ން ކަމަށްވާތީ، ވަޒީފާ 

ރާއި،  މިންވަޑައަޅާކޮންމ  މަސައްކަތަކަށް ޓާގ ޓް/ޓާސްކް )އ  މަސައްކަތް އަހަރު ތ ރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނ
 ވާނ  ވަގުތު( ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ . ފ ންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް  ހޭދަ

އި އަދި އާރަލްސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ  )ރ(  
އްތަްއ  ަކންތަކުރ ވޭކުރުމަްށ ރާވާ ކަންތައްތަކުގ  ތ ރ އިން އ  މުވައްޒަފަކާ ހަވާލު އިދާރާއިން ކޮމިޝަންގ 

ގޮތަްށ ތާ އ އްސައްކަނ ވ . ވީމާ، މުވައްޒަފުގ  ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އ  މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަވ ސް ހިމ ނޭގޮތުން
މި  އ ވ .ތައްޔާރުކުރ ވިފައިވާ އ އްޗ އްތޯ ބަލައި، ގ ންނަންޖ ހޭ އިޞްލާޙ އް ވ ސް ގ ންނަންވާނ  

 .ރ ވ ކަންބަލަހައްާޓނީ މުވައްޒަފުންގ  ަމސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ބަޔާ ގުޅިގ ން ސުޕަވައިޒަ

ޒަފަކު  މުވައްދާރާގ ސ ކްޝަނުގައި ޢާންމުކޮށް ހިނގާ މަސައްކަތުގ  އިތުރުން ކުރަންޖ ހޭ ކަންތައް ނުވަތަ އި )ބ(  
  ކަމ އް ތުރުންޗުއްޓީ ނ ގުން ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގ  އި

ތިްނ މަލ އްގ   އުޞޫރާނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާޙަވާލުކުރަން ޖ ހިއްޖ  ނަމަ، އ  ކަމ އް ޙަވާލުކު
ނައި، އ  ގައި ިހމަގޮތު ރ ކޯޑުކޮށްގ ންނ ވ . އަދި މި ގޮުތން ޙަވާލުކުރ ވޭ ކަންތައްތައް ވ ސް ޓާގ ޓް/ޓާސްކްގ 

 ކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ގ ންދާގޮްތ ވަޒަންކުރަމުން ގ ންދަންވާނ އ ވ . 

ތައް ކަންތައް ، އ ރ ވޭ ަމސައްކަތްތައް ޓާގ ޓް/ ޓާސްކްގ  ގޮތުގައި ކަނޑައ ޅުމާއިމުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކު )ޅ(  
ށް ގ  މައްޗަތަކުފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުންދާ ގޮތް
،  ގޮތުން މި ވ . ރިޢާޔަތްކޮށް، ދުވަހުްނ ދުވަހަްށ އ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކަށް މާްކސްދ މުން ގ ންދަންވާނ އ 

ގޮތުގ   2ގައިވާ ތިރީ މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތު އަހަރުގ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައ ޅުމުގައި އަމަލުކުރާނީ
 މަތީންނ ވ . 
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 ރޫޓިން ޓާސްކުތައް:  .1   

ވ . މި ކަތްތަކ ސައްމަމިއީ، މުޅި މަސައްކަތު އަހަރުތ ރޭގައި ކޮންޓިނުއަސްކޮށް ކުރިޔަށް ގ ންދަންޖ ހޭ ފަދަ    
ލައި، ބަަކްށ ފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރ ވޭ މުވައްޒަފުން އ  މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތްތަ

ވަަތ ނުއްގައި ސްމިނ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ވަޒަންކޮށް، އ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކ އް މޮނިޓަރުކރަން ކަނޑައަޅާ އަވަ
ދި މި ންވާނ އ ވ . އަކްތަކަށް މާކްސް ދ މުންގ ންދަފަަހރު އ  ފަދަ ޓާގ ޓް/ޓާސް 1އ ންމ  މަދުވ ގ ން މަހަކު 

 ސްއ ވ . ބޭނ  މާކް ށް ލިގޮތުން ދ ވޭ މާކްސްގ  އ ގްރިގޭޓް ޓޯޓަލްއަކީ އ  މުވައްޒަފަކަށް އ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކްއަކަ

 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް:  .2   

ކޮްށ ފުރިހަމަ މ އް  ކަނޑައ ޅި، އ  މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި އ  ކަމިއީ، ވަކި މުއްދަތ އް ނުވަތަ ވަކި ވަގުތ އް   
ޅޭ ނޑައ ނިންމަންޖ ހޭ ފަދަ މަސައްކަްތތަކަށް ޓާގ ޓް/ޓާސްކު ކަނޑަައޅާނ  ގޮތ ވ . މިފަދައިން ކަ 

 މިންވަރު ންވަރާއިފ އިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އ  ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތު/ވަގުތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފަ
 ޒަންކޮށް މާކްސް ދޭންވާނ އ ވ . ވަ

 

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ މުއްދަތުގައި ކަނޑައ ޅޭ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް މޮނިޓަރކޮށް ރިވިއުކުރުން:  10.1 

 
ތޯ ލްކުރ ވޭހާޞި  މި ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގ  ބޭުނމަކީ އަހަރުގ  ތ ރޭގައި ކަނޑައ ޅުނު ޓާގ ޓު/ޓާސްކްތައް )ހ( 

ިއ ތަށާނަމަ އ ީއ ކީއްވ ތޯ ބ ލުމާއި، އ  ަމސައްކަތަށް ބަލައި އ  މަސައްކަ ބ ލުމާއި، ނުކުރ ވޭ
، ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކަށް އުނިިއތުރު ނުވަތަ ބަދަލު ގ ްނނަްނޖ ހޭ ނަމަ، އ  ބަދަލ ްއ ގ ނ ސް

މ ވ . ރާކުރުޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކާއި ނަތީޖާ ާހޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރާ ދ މ ދު މަޝްވަ 
 އ   ނަމަ، ވ އްޖ މުން، ހުރިހާ ކ ޓަގަރީއ އްގ  މުވައްޒަފުން ވ ސް މި ބަޔަށް އުނިއިތުރ އް އަތުއ ހ ންކަ

 ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގ  ތ ރ އިންމ ޕަރފޯމަންސް -ބަދަލ އް ވަގުުތން ވަގުަތްށ ސީއ ސްވިއުގަ އީ
 ގ ންނަންވާނ އ ވ . 

 
ލ ްއ ބަދަ ޝްވަރާކޮށް، ގ ންަނން ފ ްނނަމުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ ގޮތާމ ދު މަ  )ށ( 

ނަ ދި ގ ންއަ  ވ . ސީއ ސްވިއުގަ އީ.ޕަރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގ  ތ ރ އިން ގ ންނާނީ ސުޕަވައިޒަރ 
 ޚްތިޔާރު އިމުގ  ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުގ  ބަހ އް، އ  ޓާގ ޓު/ޓާސްކ އްގ  ކޮމ ންޓްބައިގައި ލިޔު

 ވ . މުވައްޒަފަށް އޮންނާނ އ 

އްގ  ވަްއޒަފ މު ގ ކޮމިޝަނުމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓްކޮށް، މޮނިޓަރ ކުރަންޖ ހ ނީ  )ނ(  
ގ  ފީޑްބ ްކ ގޮތްތަކު ންދާގޮތުގައި ނުހިމ ނޭ ފަރާތަކަށްކަމަްށވާނަމަ، އ ފަދަ މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތްކުރަމުންގ 

ލައި، އަްށ ބަޑްބ ކްފީހަމަޖައްސަންޖ ހޭނ އ ވ . އަދި، ލިބިފައިވާ  ންޮކމިޝަނުގަވާއިދުން ހޯދޭނ  އިންތިޒާމު 
ވިއުގަ ދީ ސީއ ސްކްސްމާއ ންމ  މަދުވ ގ ން މަހަކު އ އްފަަހރު، އ  މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ޓާގ ޓްތަަކށް 

 ރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަދާހަމަކުރަމުން ގ ންަދންވާނ އ ވ . ޕަ-އީ
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 ހިމ ނުން ލާޒިމް ބ ލުމުގައި  ތުގ  ފ ންވަރު މަސައްކަ އިޒަރީ ލ ވަލް މުވައްޒަފުންގ  ސްޕަވަ  10.2

 ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް:

 

ނިވި ޓާސްކްތަކުގ  އިތުރުން އަންނަ/ޓާގ ޓް ޕަރފޯމަންސްސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތާގުޅޭ 
 ން ހިމަނަންވާނ އ ވ .ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ޓޭބަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަތި

 ފްރީކުއ ންސީ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކް 
 ޖ ނުއަރީ ކަނޑައ ޅުން ޓާގ ޓްތައް ޕަރފޯމަންސް މުވައްޒަފުންގ  އަހަރުގ  ހިނގާ

 ޖ ނުއަރީ ފުރިހަމަކުރުން އ ޕްރ އިސަލް ޕަރފޯމަންސް ފާއިތުވި އަހަރުގ  މުވައްޒަފުންގ 
 އޭޕްރިލް ރީ ޖ ނ ރަލްއަށް ހުށަހ ޅުންފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސ ކްރ ޓަ

 ޖުލައި ދ ވަނަ ކުއަރޓަރގ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްއަށް ހުށަހ ޅުން
 ޖުލައި ތައްޔާރުކުރުން ބަޖ ޓް ސ ކްޝަންގ /  ޑިވިޜަން އަހަރުގ  އޮތް ކުރިއަށް

 އޮކްޓޯބަރ ހުށަހ ޅުން ތިންވަނަ ކުއަރޓަރގ  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްއަށް
 ނޮވ މްބަރ ންއ ނުއަލް ވަރކްޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުސ ކްޝަންގ  /  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގ  ޑިވިޜަން

 ހިއުމަން ންނިމުމު މަހ އް ކޮންމ  ތައްޔާރުކޮށް މަހަށް މަހުން ރިވިއު ޕްރޮބޭޝަން މުވައްޒަފުންގ 
 ޙިއްޞާކުރުން ޔުނިޓާ ރިސޯސް

 މުވައްޒަފަކު އަލަށް
 ޙާލަތުގައި ގާނަ

ށް ލާއ އްގޮތައަދި އ ކިއ ކި ޗުއްޓީ ތަކާގުޅޭ ކަންކަން އުސޫ ރިކުއ ސްޓްތައް އޯޓީ މުވައްޒަފުންގ 
 ގަވާއިދުން ކުރަމުން ގ ންދިޔުން

 ކޮންމ  މަހަކު

 ދިއަ ވ ޔޮ ދުވަހަށް ދުވަހުން ޕްރޮގްރ ސް ޓާސްކްތަކުގ  އަދި ކޭސްތައް ކުރ ވޭ އ ސައިން
 .މުންގ ންދިޔުންކުރަ ރ ކޯޑު ސައްލާގައި

 ކޮންމ  މަހަކު

 

 

ބ ލުމުގައި  މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު  )ޕްރޮފ ޝަނަލްސް( ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވަލް -ނޮން  10.3 
 :ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް  ހިމ ނުން ލާޒިމް 

 

ން ކުގ  އިތުރުޓާސްކްތަ/ޓާގ ޓް ޕަރފޯމަންސްމުވައްޒަފުން، މަސައްކަތާގުޅޭ  (ޕްރޮފ ޝަނަލްސް) ލ ވަލް ސްޕަވައިޒަރީ-ނޮން
 އަންނަނިވި ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ޓޭބަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަތިން ހިމަނަންވާނ އ ވ .

 ފްރީކުއ ންސީ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކް 
 ޖ ނުއަރީ ކަނޑައ ޅުން ޓާގ ޓްތައް ޕަރފޯމަންސް މުވައްޒަފުންގ  އަހަރުގ  ހިނގާ

 ދިއަ ވ ޔޮ ދުވަހަށް ދުވަހުން ޕްރޮގްރ ސް ޓާސްކްތަކުގ  އަދި ކޭސްތައް ކުރ ވޭ އ ސައިން
 .ކުރަމުންގ ންދިޔުން ރ ކޯޑު ސައްލާގައި

 ކޮންމ  މަހަކު
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   15ސަފްހާ 

 . މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ފޯމުގައި ހިމ ނޭ ބައިތަކަށް މާކްސް ދ ވޭގޮތް: 11

 
އްޒަފުގ  ހު، މުވަފަމަށް ވަޒަންކުރުމުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރ ވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް  )ހ( 

ކުސް އ  ، މާ މަސައްކަތުގ  އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގ  ތަފްސީލަށް ބަލައި
ކުރ ވޭނ    ޭބނުން ލުމަށްމިންގަނޑުތަކުގ  މައްޗަށް ބަހާލ ޭވނ އ ވ . ތިރީގައި އ  ވަނީ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ 

 ގައި ބައިކުޅަބައި މާކުސްއ އް ނުދ ވޭނ އ ވ . މިންގަނޑ ވ . މާކުސްދިނުމު

ާނވ ގ ންދާނީ، އިންސައްތަ( ބި 100މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުްނ މުވައްޒަފަށް ލިޭބ ޖުމްލަ މާްކސް ) )ށ(  
 ޗަށ ވ . އ އީ؛ ބައިގ  މައް 2މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 )އައްޑިހަ އިންސައްތަ( 80ޒަފުންނާ ހަވާލުކުރ ވޭ ޓާގ ްޓ/ޓާސްކްތަކަށް %މުވައް .1   

 ( އ ވ .)ވިހި އިންސައްތަ 20މުވައްޒަފުންގ  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތަކަށް % .2   

 

 ޓާގ ޓް/ޓާސްޓްތަކަށް މާކްސްދިނުން:  11.1 
ވަރާއި އިވާ ފ ންޅިފައްކަތުގ  ޓާގ ްޓ/ޓާސްކްތައް ކަނޑައ އަހަރު ތ ރޭގައި މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރ ވޭ މަސަ )ހ(  

މުން މާކްސްދ  ކަށްމިންވަރު އަދި މުއްދަތުތަކަށް ހާޞިލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަށްބަލަިއ، އ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަ
 ގ ންދަންވާނ އ ވ .

 ޓާގ ޓު/ޓާސްކްތަކަށް މާކުސްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަކީ:  )ށ(  

ތަށް މަސައްކަ އިވާތްކުރާ މިންވަރު: މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ މުއްދަުތގައި ކަނޑައަޅާފަމަސައްކަ . 1   
ނގާ ނގާ ނުހިހިތް ބަލައި މަސައްކަތް ނިންމާ ިމންަވރު އަދި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަ

 ގޮތް ބަލާ މިންވަރު.
 ން.ތާހިރުކަސާފު މާއި، ފަރުވާތ ރިކަމާއި އަދިމަސައްކަތް ކުރާ ފ ންވަރު: މަސައްކަތުގ  ފުރިހަމަކަ . 2   
ގ  ވަގުތ އް  އިވާމަސައްކަތް ނިންމަންޖ ހޭ ވަގުުތގ  ތ ރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު: ކަނޑައަޅާފަ . 3   

 ތ ރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން.
   ންގަނޑު  މިންކުރާނ މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބޭނު )ނ(  

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު  

 އ އްވ ސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގައި 0

 ހަމައަށް ވަގުތާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިންވަރ އް

  ނ ތް. ކުރ ވިފައި ހާޞިލު

 މިންވަރ އް  އ އްވ ސް  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގ  0

 ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރ ވިފައި

  ނުދ ވޭ  މާކްސް ފ ންވަރަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  0

 ވަގުތަށް/މުއްދަތަށް 

   ނުވޭ ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގ ޓް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކު /ޓާގ ޓް 1

މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރ ވިފައިވަނީ މަދު 
 މިންވަރ އް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގ ޓް 1

  ދަށް ފ ންވަރު
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  4

 ވަގުތަށް/މުއްދަތަށް 

   ނިންމާފައިވޭ  ސްކުޓާ/ޓާގ ޓް



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   16ސަފްހާ 

ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  2
މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރ ވިފައިވަނީ މ ދު 

 މިންވަރ އް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގ ޓް 2

  މ ދުމިން  ފ ންވަރު
  

ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  3
މިންވަރުގ  ބޮޑު ބައ އް ވަނީ ޙާޞިލު 

 ކުރ ވިފައި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސްކުޓާ/ޓާގ ޓް 3

  ރަނގަޅު ފ ންވަރު
  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކު /ޓާގ ޓް 4

  ކުރ ވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް  މިންވަރު
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގ ޓް 4

 ރަނގަޅު  ވަރަށް  ފ ންވަރު
  

 އްދަތުގައި މު  އަޅާފައިވާ ކަނޑަ  ނިންމަން  ޓާގ ޓް/ޓާސްކ އް  އ   މިންވަރ އް  އ އްވ ސް  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގ   ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  .1

 މުލަ ޖު  އަޅާފައިވާ ކަނޑަ  ޒަފަށް މުވައް  އ ހ ންނަމަވ ސް، ނުދ ވޭނ އ ވ . މާކްސްއ އް  އ އްވ ސް  ޓާގ ޓް/ޓާސްކްއަކަށް  އ   ނަމަ، ނިންމާފައިނުވާ 

  ހިމ ނޭނ އ ވ . ޓާސްކ އް  އ   ތ ރޭގައި  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގ  

 މުގ  ންވަރުބ ލު ފ   މަސައްކަތުގ   ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ . ވަކިވަކިން  މާކުސް  ލިބޭ  ޓާގ ޓް/ޓާސްކަކަށް  ކޮންމ   ޑައަޅާފައިވާ ކަނ ދޭއިރު  މާކުސް  .2

 މ ންޑޭޓް  ތަކުން ޓާސްކު /ޓާގ ޓް  ކަނޑައ ޅުނު  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  އ   މަސައްކަތްތަކާއި  މައިގަނޑު  މަޤާމުގ   މުއްދަތުގައި 

 އ   ،މަ ނަ  ށްފައިނުވާ މަސައްކަތްކޮ  ޓާސްކުގ  ޓާގ ޓް/ ނުލައި  އިހުމާލަކާ  މުވައްޒަފުގ   ނުވަތަ  ނުލިބުން  ޖ ޓް ބަ  ނުވަތަ  ބަދަލުވުން 

 މި  އ ޅުމުގައި ކަނޑަ  ޖުމުލަ  ނަތީޖާގ   ހާސިލްކުރ ވުނު  ތ ރޭގައި  އަހަރުގ   މަސައްކަތު  އަދި  ނުވާނ އ ވ . މާކްސްދީގ ން  ޓާގ ޓް/ޓާސްކަކަށް 

 ފަދަ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް މި މ  ޕަރފޯމަންސް -އަދި، ސީއ ސްވިއުގަ އީ  .އ ވ  އުނިކުރަންވާނ   ޓާގ ޓްތައް  ފަދަ 

 ންނ ވ .ވައިޒަރު މުވައްޒަފުގ  ޓާގ ޓު/ޓާސްކު ލިސްޓުން އުނިކުރާނީ ސުޕަ ، ޓާގ ޓު/ޓާސްކުތައް ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް ފަހު 

ޓް/ޓާސްކު އ  ށް އ  ޓާގ ނގަޅުކޮކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް، ވަރަށް ފ ންވަރު ރަމުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގައި  1މިސާލު: 
 ސް:  ބޭނ  މާކްލިސްކު ޓާގ ޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ނަމަ، އ  ޓާގ ޓް/ޓާ

 4 – މިންވަރު *
 4 – ފ ންވަރު *
 4     ވަގުތު *
 12     ޖުމުލަ  *

ބޭނ  ޖުމުލަ ގ ޓަށް ލި އ  ޓާ ފ ންވަރު، ވަގުތަށް މާކުސްގ  ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުތައް އ އްކުރުމުން، މުވައްޒަފަށްމިންވަރު، 
 .މާކުސް ކަނޑައ ޅޭނ އ ވ 

ނގަޅުކޮށް އ  ރަ  ވަރަށްންވަރުފ  މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގ  ތ ރ އިން ބޮޑުބައި،  2މިސާލު: 
 މާކްސް:   ކް ލިބޭނ  ޓް/ޓާސް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ނަމަ، އ  ޓާގ  ދީފައިވާ މުއްދަތުގ  ފަހުން ޓާގ ޓް/ޓާސްކު ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 3 – މިންވަރު *
 4 – ފ ންވަރު *
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 0  –  ވަގުތު *
 7     ޖުމުލަ  *

ބޭނ  ޖުމުލަ ގ ޓަށް ލި އ  ޓާ އް އ އްކުރުމުން، މުވައްޒަފަށްމިންވަރު، ފ ންވަރު، ވަގުތަށް މާކުސްގ  ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުތަ
 .މާކުސް ކަނޑައ ޅޭނ އ ވ 

 : ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން މާކުސްދިނުމުން ނިކުންނާނ  ނަތީޖާ 3މިސާލު: 

 

  ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު  ޓާގ ޓް/ ޓާސްކު
 ޓާގ ޓް/ޓާސްކުން 

   މާކުސް ހާޞިލުވި 
 8 4 1 3 1ޓާގ ޓް/ ޓާސްކް 
 5 0 1 4 2ޓާގ ޓް/ ޓާސްކް 
 7 4 2 1 3ޓާގ ޓް/ ޓާސްކް 
 0 0 0 0 4ޓާގ ޓް/ ޓާސްކް 
 10 4 4 2 5ޓާގ ޓް/ ޓާސްކް 
 4 0 3 1 6ޓާގ ޓް/ ޓާސްކް 

          

 34  ހާޞިލުކުރ ުވނު ޖުމުލަ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކުން
 6  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުގ  އަދަދު ޖުމުލަ

 72 (6*12ހާޞިލުކުރ ޭވނ  ޖުމުލަ މާކުސް ) ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކުން

     
 ޓާގ ޓުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އިންސައްތައިން 

 (80ހާޞިލުކުރ ވުނު ޖުމުލަ )%
37.78 
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 އ  މަސައްކަތުގ  އަހަރު ތ ރޭގައި ކަނޑައަޅާ ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ފަހު،  )ރ( 

 ނ ވ .ކޮށްގ ން ނުންބޭޓާސްކްތަކުން ޙާޞިލުކުރ ވުނު ޖުމުލަ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނީ ިތރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ޓާގ ޓް/
 

 
 

 
ފައިާވ ގައި ކޮށްތ ރޭ ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކުން ހާިޞލްކުރ ވިފައިވާ ޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފު މަސައްކަތު އަހަރުގ  )ބ( 

ވައްޒަފާއި އަކީ، މުމުލަޖުޓް/ޓާސްކުތަކުްނ ހާސިލްކުރ ވޭނ  މަސައްކަތްތަކުން ހާސިލްކޮށްފައިާވ ޖުމުލައ ވ . ޓާގ 
 ތައް އަދި ކަތްސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތުގ  އަހަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުގ  މައިގަނޑު މަސައް 

 ޓާގ ޓު/ޓާސްކުތަކުން ހާސިލްކުރ ވޭނ  ޖުމުލައ ވ . 
 

އްޒަފުގ  މުވަ  މަސައްކަތު އަހަރު ތ ރޭގައިސަޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުގައި ހިމ ނޭ މުވައްޒަފަކަށް: މިސާލު
ސްކުން މުަވއްޒަފަްށ ޓާގ ޓް/ޓާ 10މި  ޓާގ ޓް/ޓާސްކ ވ . 10ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓާގ ޓު/ޓާސްކްތަކުގ  ގޮތުގައި 
ކަމަްށވާތީ، އ   80%ވީމާ، އ  ބަޔަށް ލިބޭނީ މުޅި ފޯމުގ  . ޕޮއިންޓ ވ  68ހާސިލްކުރ ވިފައިވާ ޖުމުލައަކީ 

 . އ ވ  45.33ޒަފަށް ހާޞިލުކުރ ުވނު  ޖުމްލަ މާކްސް އަކީ ބައިން މުވައް
 

 
 

 
ހަރު ތުގ  އަމަސައްކަ ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މ ނ ޖްމަންޓު ރޭންކުގައި ހިމ ނޭ މުވައްޒަފަކަށް: މިސާލު

 15މި . ވ މަސައްކަތ  15ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުވައްޒަފުގ  ޓާގ ޓު/ޓާސްކުތަކުގ  ގޮތުގައި ތ ރޭގައި 
އ ހ ންކަމުން މި . ޓާގ ޓް/ޓާސްކަށ ވ  13ން އ ކި އ ކި ސަބަބުތަކާ ހުރ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތު

ބަޔަްށ ލިބޭނީ  ވީމާ، އ . ޕޮއިންޓ ވ  96ޓާގ ޓުން މުވައްޒަަފށް ހާިސލްކުރ ވުނު ޖުމުލަ މާކްސް އަކީ  13
 . އ ވ  49.23ކަމަށްވާތީ، އ  ބަޔަށް ލިބުނު ޖުމުލައަކީ  80%މުޅި ފޯމުގ  

 

 
 

 

 މުވައްޒަފުންގ  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮންޕީޓ ންސީތަކަށް މާކުސްދިނުން:  11.2 

ނޑުތަކާއި ކީ މިންގަސުލޫ މަސައްކަތުގ  މާހައުލުގައި އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖ ހޭ )ހ(  
ކަތުގ   ަމސައްތަކަކީންނަންޖ ހޭ ކޮމްޕީޓ ންސީމަގާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގައި ހު

ގޮތުްނ މިކ ވ . ިއތަކ ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  ތ ރ އިން ބ ލ މުންދާނ  އަދި އ  ބައިތަކަްށ ާމކުސް ދ ވިގ ންދާނ  ބަ
އިވ ލުއޭޓްކޮށް  ފަހަރު )އ ކ އް( 1ކޮންމ  މަހަކު  ކޮންޕީޓ ންސީތަކަށް މިންގަނުޑތަކާއި ސުލޫކީ މުވައްޒަފުންގ 

 ދޭންވާނ އ ވ . މާކްސް 
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-ިވއުގަ އީއ ސްމުވައްޒަފުންގ  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮންޕީޓ ންސީތައް މަުހންމަހަށް ރިވިއުކޮށް، ސީ )ށ(  
 ޕަރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގައި ރ ކޯޑްކުރަމުން ގ ންދަންވާނ އ ވ . 

ންނ ވ . ގ  ސްކޭލަކު 4-1ންދާނީ މި ބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންޕީޓ ންސީތަކަށް މާކްްސދ ވިގ  )ނ(  
މުޅި ފޯމުގ  %  މާކުސްއ ވ . މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 4ކޮންޕީޓ ންސީއަކަށް އ ންމ  މަތިން ދ ވޭނީ 

 )ވިހި އިންސައްތަ( އ ވ .   20
ނަންޖ ޭހ ން ގައި ހުބައިކިމި ބަޔަށް މާކްސްދިނުމުގައި މަގާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގ   )ރ(  

 ވ . ކ ޓަގަރީއަކަށް ބަހާލ ވިފައިވާނ އ  3ކޮމްޕީޓ ންސީތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުން 
 

 ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވަލް  . 1   
ހ ްނ އ  ތަށާއިސައްކަމަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އ ނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު، އޭގ  ފައިދާ މަ .1    

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު
 ދުންތ ރިފ އްއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި  .2    

ންނާއި ވައްޒަފުން މުމަސައްކަތަްށ ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭުނންުކރުމާއި އ ހ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
   ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

އިވާ ލިބިފަ ހުނަރު ކޮށް، ނިންމުމުގ /ަކނޑައ ޅުމުގ ގޮތ އްގައި ކަންަތއްތައް ޙަވާލު ވިސްނުންތ ރި .3    
 މިންވަރު

 މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތުކުރުން އަދަބުވ ރިކަމާއި .4    
 ހުނަރު ބޭުނންކުރުްނ  މަޢުލޫމާތާއި .5    
 ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައް .6    
 ދުންތ ރިކަްނ އުފ އް ދުރުވިސްނުން، .7    
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން  ވަގުތު .8    
 ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު  ދިމާވާ .9    
 އިސްނ ގުން  .10    
 އިޚްލާސްތ ރިކަން )އިންޓ ގްރިޓީ( ތ ދުވ ރިކަމާއި .11    
ވުމާއި ފުވ ރިއިންސާ މުގައިކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރު ހިތްހ ޔޮ .12    

 ހިތްހ ޔޮވުން( 
އްކަތް އި، މަސަކަމާމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހަްއޓާ ޝައުޤުވ ރި .13    

 ކުރާ ހިތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވ ރިވުން. 
 ޑިވ ލޮޕްމަންޓް  ސ ލްފް .14    
 މަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ފަރުވާތ ރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރު ހާޟިރީއަށް .15    
 ތ އްގައި ރި ގޮދާއިރާގައި ބަހަްއޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތަްއ އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާހު މަސައްކަތުގ  .16    

 ބަހައްޓާ މިންވަރު 
 ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ޤާނޫނުތަކާއި .17    
 އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް  .18    
 ށް ހ ދުން އްގޮތަކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ ، ވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު .19    

 އ ޅުން 
 ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ިވދާނޭ އ ންމ ހައި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތުގ  .20    
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 ސިއްރު ހިފ ހ އްޓުން 
     
 ރޮފ ޝަނަލަސް(ޕް ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވަލް )-ނޮން  .2   
ހ ްނ އ  ތަށާއިސައްކަމަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އ ނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު، އޭގ  ފައިދާ މަ -1    

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު
 ދުންތ ރިފ އްއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި  -2    

ންނާއި ވައްޒަފުން މުމަސައްކަތަްށ ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭުނންުކރުމާއި އ ހ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
   ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

އިވާ ލިބިފަ ހުނަރު ގޮތ އްގައި ކަންަތއްތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ަކނޑައ ޅުމުގ  ވިސްނުންތ ރި -3    
 މިންވަރު

 ކު މުޢާމަލާތުކުރުންމަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ  އަދަބުވ ރިކަމާއި -4    
 ހުނަރު ބޭުނންކުރުްނ  މަޢުލޫމާތާއި -5    
 ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައް -6    
 އުފ އްދުންތ ރިކަްނ  ދުރުވިސްނުން، -7    
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން  ވަގުތު -8    
 މިންވަރު  ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ހުރި ދިމާވާ -9    
 އިސްނ ގުން  -10    
 އިޚްލާސްތ ރިކަން )އިންޓ ގްރިޓީ( ތ ދުވ ރިކަމާއި -11    
ވުމާއި ފުވ ރިއިންސާ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހިތްހ ޔޮ -12    

 ހިތްހ ޔޮވުން( 
އްކަތް އި، މަސަކަމާޝައުޤުވ ރި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހަްއޓާ -13    

 ކުރާ ހިތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވ ރިވުން. 
 ޑިވ ލޮޕްމަންޓް  ސ ލްފް -14    
 ފަރުވާތ ރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު  ހާޟިރީއަށް -15    
 ތ އްގައި ގޮރި ދާއިރާގައި ބަހަްއޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތަްއ އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާހު މަސައްކަތުގ  -16    

 ބަހައްޓާ މިންވަރު 
 ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ޤާނޫނުތަކާއި -17    
 އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް  -18    
 ށް ހ ދުން އްގޮތަކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ ، ވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު -19    

 އ ޅުން 
 ކަމުގައި ކަންދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ިވދާނޭ އ ންމ ހައި ސައްކަތުގ މަ -20    

 ސިއްރު ހިފ ހ އްޓުން 
  

  ލ ވަލް )ސަޕޯޓް(ސްޕަވައިޒަރީ -ނޮން  . 3   
 އްކަތަށްދާ މަސަކަންތައްތައް އ ނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު، އޭގ  ފައި ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ -1    

 ރުމިންވަ ކުރާ
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 މުޢާމަލާތުކުރުން. އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު -2    
ިއާވ  ލިބިފަހުނަރު ަހއްލުކުރުމުގ  ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަމާއި މައްސަލަތައް -3    

 މިންވަރު
 ކަމުގައިކަން މ ހައިއ ން މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ިވދާނޭ -4    

 ސިއްރު ހިފ ހ އްޓުން 
ތައް ސައްކަތްން މައިސްނަގައިގ  ހަވާލުވ ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށް -5    

   ކުރާ މިންވަރު
 ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާސްތ ރިކަން )އިންޓ ގްރިޓީ( -6    
 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވ ރިކަން ހުރި މިންވަރު  -7    
 ވަރު އަދި މިން ފަރުވާތ ރިވާ ރީތި އަދަބުތައް )ވަގުތަށް ހުުރމަތްތ ރިކޮށް ހިތުން/ ހާޟިރީއަށް  -8    

   ގޮތްތައް( އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ
އްާޓ ގައި ބަހަތ އްފައިދާހުރި ގޮ މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އ ންމ  -9    

 މިންވަރު 
 ނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ޤާ -10    
ތ ިރ ދުންއުފ އް ،އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިުލކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްަތއް ރޭވުމާއި -11    

ތައް ދަނޑިގޮތ އްގައި އ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކުރުމުގައި އިސްދައުރ އް އަދާކުރުމާއި ލަނޑު
މުގަިއ ރުދަނާވުއި، ހައ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް އ ހީތ ރިވުމާ ،ނުމުަގއާއިހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދި

 އުރު.ދަދާކުރާ އި އަނަމޫނާ އަކަށްވ ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާކުރުވުމުގަ
 ދުންތ ރިފ އްއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި  -12    

ންނާއި ވައްޒަފުން މުމަސައްކަތަްށ ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭުނންުކރުމާއި އ ހ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

ރިަކްނ ސްނުންތ އި ވިމަސައްކަތުގ  މާޙައުލަކީ އ ކުވ ރި ހަމަޖ ހޭ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ޤާބިލުކަމާ -13    
ދުމަތްޭދ ކާއި ޚިރާތްތަރުމާއި، ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަހުރި މިންވަރާއި އަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން ކު

 ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަިދ ބަދަހިކުރާ މިންވަރު.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނީ ނޑައަޅާކަ ތީޖާ މުވައްޒަފުންގ  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތަކުން ޙާޞިލުކުރ ވުނު ޖުމްލަ ނަ  )ބ( 
 ންނ ވ .ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގ  

 
 
 

ށް ޓަގަރީއަކ މ ނޭ ކޮންޕީޓ ންސީތަކުން ހާސިލްކުރ ވިފައިވާ ޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފުގ  މަގާމުގ  ރޭންކު ހި
ތަކުން ޓ ންސީކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންޕީޓ ންސީތަކުން މުވައްޒަފު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖުމުލައ ވ . ކޮމްޕީ

ވައްޒަފުގ  ފައިވާ މުއަޅާ މަސައްކަތުގ  އަހަރުގައި ކަނޑަހާސިލްކުރ ވޭނ  ޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު
 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގ ޓު/ޓާސްކްތަކުން ހާސިލްކުރ ވޭނ  ޖުމުލައ ވ .

 
 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   22ސަފްހާ 

ލާނ  ނުމުގައި ބަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕީޓ ންސީތަކަށް މާކްސްދި 3އަދި  2، 1މި ނަންބަރުގ  )ރ( ގ   )ޅ(  
 ގައި އ ވަނީއ ވ .  1ލު މި އުޫޞލުގ  ޖަދުވަލު މިންގަނޑުގ  ތަފްޞީ

    
 

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ފޯމު:  11.3

ގައިވާ  4އަިދ  3،  2ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ފުރިހަމަކުރާނީ މި އުޞޫލުގ   )ހ(  
ޕަރފޯމަންސް -ސީ.އ ސްވިއުގަ އީ"މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު" ގައިވާ ގޮތަށް 

 މ ނޭޖްމަންޓް މ ދުވ ރިކޮށ ވ . 
-އީވިއުގަ .އ ސްފޯމުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުން ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް، ސީ )ށ(  

ގައި  ކަމުޕަރފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މ ދުވ ރިކޮށް އ ޕްރޫވްކޮށް ފައިަނލް ކުރުމުން، ސޮއިކުރ ވުނީ
 ލ ވޭނ އ ވ . ބ 

ޓަމުްނ ތް ސިސްސައްކައ އްވ ސް ހާލަތ އް މ ދުވ ރިވ ގ ން، މުވައްޒަފ އްގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  މަ )ނ(  
ވާ ފޯމު ގައި  4ނުވަަތ  3ނުވަތަ  2ކުރިޔަށް ނުގ ންދ ވޭ ހާަލތ އް މ ދުވ ރިވ އްޖ  ނަމަ، ޖަދުވަުލ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ . 
    

 ތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ގ ންގުޅޭނ  އުޞޫލު: . މަސައްކަ 12
ކުރަންވާ ގައި ކަންލަތަކުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަ  

 ގޮތްތަކ ވ .
ތަ ޚިޔާލު އް ނުވަ ސްވުމ ތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދ ބަސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފާ ދ މ ދުގައި މަސައްކަ )ހ(  

 .ނ އ ވ ތަފާތުވުމ އްވާނަމަ، ދ  މީުހން ަމޝްވަރާކޮށްގ ން މި ކަމަށް ހައްލ އް ލިބޭތޯ ބަަލންވާ
ލުާމ ރު ބ ގ  ފ ންވަ ކަތުހައްލ އް ލިޭބތޯ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު، މުވައްޒަފު މަސައް )ށ(  

އި  ފޯމުގަލުމުގ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަަމނުޖ ހޭ ނަަމ، 
 ސްވިއުގަ ސީއ  ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، ހިތްހަމަުނޖ ހޭކަން، ސަބަބާއ ކު ބަޔާންުކރަންވާނ އ ވ . އަދި ފޯމު

 މ ދުވ ރިކޮށް ފައިނަލްކުރަންވާނ އ ވ .
ފުގ  ޒައަދި މުވައް މަން ރިސޯސް ސ ކްޝަންއިން މި ކަމަށް ހައްލ އް ލިބޭތޯ ބަލަންާވނ އ ވ .ކޮމިޝަނުގ  ހިޔު )ނ(  

ސައްކަތު މަސްމީ ރަޭބތާ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު، މުވައްޒަފުންގ  ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ ބަޔަށް ލި
 އ ވ . ގަންވާނ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ގޮތ އް އަންދުވަހުގ  ތ ރޭގަިއ މުވައްޒަފަށް އ  ކަމާ ( ދިހައ އް) 10

 ނުގ ކޮމިޝަކޮމިޝަނުގ  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސ ކްޝަންއިން ދޭ ޖަވާބާ މ ދު ހިތްހަމަ ނުޖ ހޭ ނަމަ،  )ރ(  
ރޭގައި ( ދުވަސް ތ އްދިހައ ) 10 ރަސްމީ މަސައްކަތު ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބ ހޭ ބައިން ޖަވާބު ދޭތާ

ްނ ޝަންއިކޮމިޝަނުގ  ހިޔުމަން ރިސޯސް ސ ކް ވ . ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ 
ހޭ ބ ސޯސްއާ ން ރިދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގ  ތ ރޭގައި ހިއުމަ
ޔާްނ  ކަން ބަކު އ ބައިން ޖަވާބު ނުލިބިގ ން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނަަމ، ހުށަހ ޅި ތާރީޚުތަކާ އ 

 ކުރަންވާނ އ ވ .
ރިޔަށް ން ކުމުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމާ ގުޅިގ ން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގ  ތ ރ އި )ބ(  

  އ ވ .ވާނަމަމި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިގ ންދ ވޭނީ، 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   23ސަފްހާ 

ނޑައަޅާފައިވާ . މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުގ  މަސައް 13 ކަތްތައް ކުރިޔަށް ގ ންދިއުމަށް ކަ
 މުއްދަތުތައް: 

 
 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

 ޖަނަވަރީގ  ކުރިން  07 -
 އަދި،

މުޅި އަހަރުތ ރޭ ބަދަލު އަންނަ 
 މިންވަރަކުން 

-އީމުވައްޒަފުންގ  ސުޕަވައިޒަރުން ކަނޑައަޅައި ސީއ ސްވިއުގަ 
 ހަމަކުރުން ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލްއިން އަދާ 

 /އިދާރާގ  އ ންމ  އިސްވ ރިޔާ 
ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ޔުނިޓް /ސ ކްޝަން 

 ގ  ނިޔަލަށް ޖަނަވަރީ 21 -
 އަދި،

މުޅި އަހަރުތ ރޭ ބަދަލު އަންނަ 
 މިންވަރަކުން 

ޕަރފޯމަންސް -ސީއ ސްވިއުގަ އީތައް ކަނޑައަޅައި ޓާސްކް/ޓާގ ޓް
، ށްމ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް ޓާގ ޓްތައް ލިސްޓްކޮ

 ސުޕަވައިޒަރުގ  އ ޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވުން. 
 މުވައްޒަފު 

 ޖ ނުއަރީގ  ނިޔަލަށް  31 -
 އަދި،

 މުޅި އަހަރުތ ރޭގައި  -

 ތައް ސްކްސުޕަވައިޒަރު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަހަރުގ  ޓާގ ޓް/ޓާ
ކަނޑައަޅާކަން ކަށަވަރުކޮށް، އ ޕްރޫވްކުރުމަށް ފޮނުވާ 

 ބަދަލުތައް ގ ނ ސް ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތަކަށް ގ ންނަންޖ ހޭ
 އ ޕްރޫވްކުރުން. 

 ސުޕަވައިޒަރު

މުޅި އަހަރުތ ރޭ ބަދަލު އަންނަ  -
 މިންވަރަކުން 

، ނުން ދި ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް ފުރިހަމާކުރަމުންދާ މިންވަރަކުން މާކުސް 
އަދި ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް އިވ ލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

ން  ދ މުކްކޮށް، ފީޑްބ  އަވަސްމިނ އްގައި ޓާގ ޓް/ޓާސްކްތައް އިވ ލުއޭޓް 
 ގ ންދިއުން. 

 ސުޕަވައިޒަރު

މަދުވ ގ ން ކޮންމ  މަހަކު  -
 އ އްފަހަރު 

ކާއި ތަ މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ މުވައްޒަފުގ  ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ކޮމްޕީޓ ންސީތަކަށް މަދުވ ގ ން ކޮންމ  މަހަކު އ އްފަހަރު 

 މާކުސްދިނުން 
 ސުޕަވައިޒަރު

މު ލާ ފޯމުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަތުވި އަހަރުގ  ފާއި ޖ ނުއަރީގ  ނިޔަލަށް  15 -
ޓް ނޭޖްމަންމ ޕަރފޯމަންސް -ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު ސީއ ސްވިއުގަ އީ
 މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށް ސަބްމިޓްކުރުން 

 މުވައްޒަފު  /ސުޕަވައިޒަރު 

ގ  ތީޖާނަ ލިބުނު މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުން ފާއިތުވި އަހަރުގ   މާރޗްގ  ނިޔަލަށް  31 -
 ލުމާ  ބ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުތައް އ ޅުން. އަދި މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު

ވާ ގ ން އ  ކަމަށް އ ކަށީ ،ގުޅިގ ން ހުށަހ ޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި
 ހައްލ އް ހޯދުން.

 /އިދާރާގ  އ ންމ  އިސްވ ރިޔާ 
ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ޔުނިޓް /ސ ކްޝަން 
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   24ސަފްހާ 

 ރިވުން:. އުސޫލުގައި ނ ތް ކަމ އް މ ދުވ  14

ވ އްޖ ނަަމ މ އް ފާހަގަނުވާކަމި އުސޫލުގައި ކަނޑައ ޅިގ ން ބަޔާންވ ފައި ނުވާ ކަމ އް މ ދުވ ރިވ އްޖ ނަމަ، ނުވަތަ މި އުސޫުލްނ ސާފު
 އ ކަމުގައި އަމަލުކުރާނ  ގޮތ އް ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނ ވ .

 

 . އުސޫލު ފާސްކުރުން:15

 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުންނ ވ .މި އުސޫލު ފާސްކުރާނީ ސިވި

 

 . އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފ ށުން:16

ފ ށުމަށް  ކުރަންމި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން މި އުސޫލަށް އަމަލު
 ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފ ށިގ ންނ ވ .

 

 :. އުސޫލު ރިވިއު ކުރުނ17ް

ކުރުމުގ  ތ ރ އިން  ފަހަރު ރިވިއުކުރަންވާނ އ ވ . އަދި، އުސޫލު ރިވިއު  1އަހަރުން  2މި އުސޫލު އ ންމ  މަދުވ ގ ން ކޮންމ  
 އ ވ .ހަޅަންާވނ  ހުށައ އްވ ސް އިސްލާހ އް ގ ންނަންޖ ހޭކަމަށް  ފާހަގަ ކުރ ވިއްޖ ނަމަ، އުސޫލު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް

 

 ހު ގ ނައުން:. އުސޫލަށް އިސްލާ 18

 .ންނ ވ މި އުސޫލަށް އ އްވ ސް އިސްލާހ އް ގ ނ ވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގ 
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   25ސަފްހާ 

ނޑުތަކުގ   - 1ޖަދުވަލު  ނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތަކަށް މާކުސްދިނުމުގައި ބަލާނ  މިންގަ ސުލޫކީ މިންގަ
 ތަފްޞީލު 
 ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވަލް 

މާކް  ޓ ންސީ ކޮމްޕީ 
 ސް 

 މިންގަނޑު 

1 

މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އ ނގި 
އޭގ  ފައިދާ  އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު،

 މަސައްކަތަށާއި އ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް
 ކުރާ މިންވަރު

4 
 ދި އޭގ . އަމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ

 ށް މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރޭ. ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަ

3 
  ފައިދާއޭގ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. އަދި

 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

2 
 ދާއިއަދި އޭގ  ފަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ.

 ކުޑަ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 
 ނުވޭ. ފައިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާ 1

2 

 ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި
 ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި

 ،އުފ އްދުންތ ރި ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
އިދާހުރި ގޮތ އްގައި މަސައްކަތަށް ފަ

 ބޭނުންކުރުމާއި އ ހ ން މުވައްޒަުފންނާއި
   ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

4 
 މައަށްރިހަމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފު

 ލިބިފައިވޭ. 
 އިވޭ.ލިބިފަ އަށްމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމަ 3

2 
 ރަކަށްންވަމިމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ކޮްނމ ވ ސް 

 ލިބިފައިވޭ.

1 
ށް ވަރަކަމިން މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ

 ލިބިފައިވޭ. 

3 
ތައް ވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތައް 

 ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ  / ކަނޑައ ޅުމުގ 
 ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

4 
ރަށް ނަރު ވަގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.

3 
ނަރު  ހުއ ޅުމުގ ވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑަ

 ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.

2 
ނަރު ގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިފަިއވޭ.

1 
ޑަ ނަރު ކުގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 ންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.މި

4 
އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި 

 އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތުކުރުން.

 ތިރާމާއ ކުއި އިހުކަމާހުރިހާ ވަގުތ އްގައިވ ސް މުއާމަލާތު ކުރަނީ އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރި 4
 މާއ ކުހުތިރާ އިއިތިރިކަމާއިގިނަ ފަހަރުތަކުގައި މުއާމަލާތު ުކރަނީ އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމަ 3
 ގައި. ހަރުތަކު ފައަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ މަދު 2

1 
ދު މަށް އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ ވަރަ

 ފަހަރުތަކުގައި. 

 ރުން މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭުނންކު 5
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިަހމައަށް ބޭނުންކުރޭ  4
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރޭ  3
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   26ސަފްހާ 

 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  2
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  1

6 
ގ  ހުނަރު މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމު

 ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 4
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 3
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 2

1 
  ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.މައްސަލަތައް

 

 އުފ އްދުންތ ރިކަން  ،ދުރުވިސްނުން 7

 ވޭ.ދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި 4
 ދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިޭވ. 3
 ވޭ.ފައިމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިދުރުވިސްނު 2
 .ދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ 1

 ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން 8

 ވަގުތުގ  ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމަައށް ހިފާ.  4
 ހަމަައށް ހިާފ.ވަގުތުގ  ބޭނުން ފުރި 3
 ވަގުތުގ  ބޭނުން ކޮންމ ވ ސް މިްނވަރަކަށް ހިފާ. 2
 ވަގުތުގ  ބޭނުން ކުޑަ މިންވަރަކަްށ ހިފާ. 1

9 
ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  

 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ިލބިފައި 4
 ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިޭވ.  3
  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ކޮންމ ވ ސް ވަރަކަށް ލިބިފައި 2
 . ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިިބފައިވޭ 1

 އިސްނ ގުން 10

 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި ިއސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  ވަރަށް 4
 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ. 3
 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  2
 ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  1

11 
ޚްލާސްތ ރިކަން ތ ދުވ ރިކަމާއި އި
 )އިންޓ ގްރިޓީ(

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވ ސް ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ. 3
 ބައ އް ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަާމއި އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ. 2
 ކުގައި ތ ދުވ ރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ.މަދު ހާލަތްތަ 1

12 
 ހިތްހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 
 އިންސާފުވ ރިވުމާއި ހިތްހ ޔޮވުން(

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވ ސް ހިތްހ ޮޔ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ.  4
 ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ހިްތހ ޔޮ 3
 ބައ އް ހާލަތްތަކުގައި ތ ިހތްހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ހިތްހ ޔޮ ކަާމއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 1

13 

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި 
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހައްޓާ 

ތް ކުރާ ޝައުޤުވ ރިކަމާއި، މަސައްކަ
 ހިތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވ ރިވުން.

 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ.  4
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ފުރިހަމަ.  3
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ހުރޭ.   2
 ގުވ ރިކަން ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް.  މަސައްކަތަށް ޝައު 1

 ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓްއަށް ގަދައަޅައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރޭ 4ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް )އަމިއްލަ  14
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   27ސަފްހާ 

 ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  3 ކުރިއ ރުމަށް(
 ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރޭ. ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް ކޮންމ ވ ސް މިން 2
 ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  1

15 
ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތ ރިވުމާއި ވަގުތަށް 

 ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު 

 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅު.   4
 ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ރަނގަޅު.  ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ  3
 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖ ހޭ.  2
 . ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ 1

16 
 މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ
 ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިާދހުރި

 ގޮތ އްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު.

4 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ބ ހ އްޓުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

3 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ވަރު ރަނގަޅު. ބަހައްޓާ މިން

2 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ބ ހ އްޓުން ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ. 

1 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ރަނަގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  ބ ހ އްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް

17 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް 

 ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.

 ޅު. ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަ 4
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅ.  3
 .  ޖ ހޭޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅކުރަންޤާނޫނުތަކާއި  2
 ރަންޖ ހޭ. ނގަޅުކު ރަޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް 1

18 
އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ 

 ގޮތްތައް 

 ތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅު.  އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮ 4
 އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅު.  3
 އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  2
 ހޭ. ންޖ އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަ 1

19 
ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ވަޒީފާގ  

އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 
 އ އްގޮތަށް ހ ދުން އ ޅުން 

4 
ދުން ތަށް ހ އްގޮވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ 

 އ ޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

3 
ދުން ތަށް ހ އްގޮއިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ ވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފަ

 އ ޅުން ރަނގަޅު. 

2 
ދުން ތަށް ހ އްގޮވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ 

 އ ޅުން ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  

1 
ދުން ތަށް ހ އްގޮވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ 

 އ ޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  

20 

މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު 
ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ 
އ ންމ ހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު 

 (Confidentiality)ހިފ ހ އްޓުން 

4 
މުގައި ކަންކަ އިމ ހަމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ން

 ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. 

3 
މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.
ގައި މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ ހައި ކަންކަމު 2



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   28ސަފްހާ 

 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

1 
މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.
 
 

 ޒަރީ ލ ވަލް )ޕްރޮފ ޝަނަލްސް( ސްޕަވައި  -ނޮން 
މާކް  ކޮމްޕީޓ ންސީ 

 ސް 
 ންގަނޑު މި 

1 

މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އ ނގި 
އޭގ  ފައިދާ  އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު،

 މަސައްކަތަށާއި އ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް
 ކުރާ މިންވަރު

4 
 ދި އޭގ . އަމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ

 ށް ކުރޭ. ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުވައްޒަފުްނނަ

3 
  ފައިދާއޭގ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. އަދި

 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

2 
ދާ އިއަދި އޭގ  ފަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ.

 ށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. ކުޑަ މިންވަރަކަ
 ނުވޭ. ފައިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާ 1

2 

 ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި
 ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި

 ،އުފ އްދުންތ ރި ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
އި މަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތ އްގަ

 ބޭނުންކުރުމާއި އ ހ ން މުވައްޒަުފންނާއި
   ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

4 
 މައަށްރިހަމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފު

 ލިބިފައިވޭ. 
 އިވޭ.ލިބިފަ އަށްމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމަ 3

2 
 ރަކަށްންވަމިމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ކޮްނމ ވ ސް 

 ލިބިފައިވޭ.

1 
ށް ވަރަކަމިން މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ

 ލިބިފައިވޭ. 

3 
ވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް 

 ނިންމުމުގ  / ކަނޑައ ޅުމުގ ޙަވާލުކޮށް، 
 ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

4 
ރަށް ނަރު ވަގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.

3 
ނަރު ގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 ރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.ފު

2 
ނަރު ގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިފަިއވޭ.

1 
ޑަ ނަރު ކުގ  ހުވިސްނުންތ ރި ގޮތ އްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގ /ކަނޑައ ޅުމު

 އިވޭ.މިންވަރަކަށް ލިބިފަ

4 
އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި 

 އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތުކުރުން.

 ތިރާމާއ ކުއި އިހުކަމާހުރިހާ ވަގުތ އްގައިވ ސް މުއާމަލާތު ކުރަނީ އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރި 4
 މާއ ކުތިރާހުއި އިގިނަ ފަހަރުތަކުގައި މުއާމަލާތު ުކރަނީ އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާ 3
 ގައި. ހަރުތަކު ފައަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ މަދު 2

1 
ދު މަށް އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ ވަރަ

 ފަހަރުތަކުގައި. 
 އި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިަހމައަށް ބޭނުންކުރޭ މަޢުލޫމާތާ 4 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭުނންކުރުން  5



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   29ސަފްހާ 

 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރޭ  3
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  2
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  1

6 
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު 

 ވާ މިންވަރު ލިބިފައި

 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 4
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 3
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 2

1 
 ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  

 

 އުފ އްދުންތ ރިކަން  ،ދުރުވިސްނުން 7

 ވޭ.ދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި 4
 ދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިޭވ. 3
 ވޭ.ފައިރިކަމުގ  ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ  2
 .ދުރުވިސްނުމާއި އުފ އްދުންތ ރިކަމުގ  ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ 1

 ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން 8

 ވަގުތުގ  ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމަައށް ހިފާ.  4
 ވަގުތުގ  ބޭނުން ފުރިހަމަައށް ހިާފ. 3
 ވަގުތުގ  ބޭނުން ކޮންމ ވ ސް މިްނވަރަކަށް ހިފާ. 2
 ވަގުތުގ  ބޭނުން ކުޑަ މިންވަރަކަްށ ހިފާ. 1

9 
ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  

 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ިލބިފައި 4
  ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިޭވ. ދިމާވާ ދަތިތަކާއި 3
  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ކޮންމ ވ ސް ވަރަކަށް ލިބިފައި 2
 . ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގ  ޤާބިލުކަން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިިބފައިވޭ 1

 އިސްނ ގުން 10

 ގައި ިއސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކު 4
 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ. 3
 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  2
 ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  1

11 
ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާސްތ ރިކަން 

 އިންޓ ގްރިޓީ()

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވ ސް ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ. 3
 ބައ އް ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަާމއި އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ. 2
 މާިއ އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ.މަދު ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަ 1

12 
 ހިތްހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 
 އިންސާފުވ ރިވުމާއި ހިތްހ ޔޮވުން(

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވ ސް ހިތްހ ޮޔ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ.  4
 ން އިސްކުރޭ.ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ހިްތހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަ 3
 ބައ އް ހާލަތްތަކުގައި ތ ިހތްހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ހިތްހ ޔޮ ކަާމއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 1

13 

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި  މ
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހައްޓާ 
ޝައުޤުވ ރިކަމާއި، މަސައްކަތް ކުރާ 

 މަސައްކަތުގައި ބައިވ ރިވުން. ހިތުން

 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ.  4
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ފުރިހަމަ.  3
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ހުރޭ.   2
 ނަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް.  މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުން 1



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   30ސަފްހާ 

14 
ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް )އަމިއްލަ 

 ކުރިއ ރުމަށް(

 ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓްއަށް ގަދައަޅައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރޭ 4
 ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  3
 ކަތް ކުރޭ. ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް މަސައް 2
 ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  1

15 
ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތ ރިވުމާއި ވަގުތަށް 

 ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު 

 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅު.   4
 ވަރު ރަނގަޅު.  ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިން 3
 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖ ހޭ.  2
 . ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ 1

16 
 މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ
ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިާދހުރި 

 ހައްޓާ މިންވަރު.ގޮތ އްގައި ބަ

4 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ބ ހ އްޓުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

3 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ބަހައްޓާ މިންވަރު ރަނގަޅު. 

2 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ބ ހ އްޓުން ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ. 

1 
ގައި  ގޮތ އްހުރިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖ ހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އ ންމ  ފައިދާ

 ޖ ހޭ. ބ ހ އްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގަޅުކުރަން

17 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް 

 ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.

 ޅު. ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަ 4
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅ.  3
 .  ޖ ހޭޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅކުރަންޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް  2
 ރަންޖ ހޭ. ނގަޅުކު ރަޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް 1

18 
އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ 

 ގޮތްތައް 

 ނގަޅު.  އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ރަ 4
 އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅު.  3
 އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  2
 ހޭ. ންޖ އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަ 1

19 
ތުގައި އުޅޭ ވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަ

އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 
 އ އްގޮތަށް ހ ދުން އ ޅުން 

4 
ދުން ތަށް ހ އްގޮވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ 

 އ ޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

3 
ދުން ތަށް ހ އްގޮކާ އ ވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަ

 އ ޅުން ރަނގަޅު. 

2 
ދުން ތަށް ހ އްގޮވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ 

 އ ޅުން ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  

1 
ދުން ތަށް ހ އްގޮވަޒީފާގ  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައ ޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އ 

 ން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ.  އ ޅު

20 

މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު 
ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ 
އ ންމ ހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު 

 (Confidentiality)ހިފ ހ އްޓުން 

4 
ގައި މުކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. 

3 
މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   31ސަފްހާ 

2 
މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 މިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. ކޮންމ ވ ސް

1 
މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.
 
 
 

 ޕޯޓް( ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވަލް )ސަ  –ނޮން 
 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓ ންސީ 

1 
 ކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އ ނގިކުރާ މަސައް

އޭގ  ފައިދާ  ،އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު
 މަސައްކަތަށް ކުރާ މިންވަރު

4 
 އޭގ  ވޭ. އަދިފައިކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާ

 ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރޭ. 

3 
ދާ އިއަދި އޭގ  ފަ ތައްތައް ފުރިހަމައަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ.ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަން

 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

2 
ގ  އޭ. އަދި އިވޭކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އ ނގި އޮޅުން ފިލާފަ

 ފައިދާ ކުޑަ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 
 ވޭ. ފައިނުފިލާ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އ ނގި އޮޅުން 1

2 
އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި 

 އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތުކުރުން.

4 
އި ކަމާހުރިހާ ވަގުތ އްގައިވ ސް މުއާމަލާތު ކުރަނީ އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރި

 އިހުތިރާމާއ ކު
 މާއ ކުހުތިރާއިއި ގިނަ ފަހަރުތަކުގައި މުއާމަލާތު ުކރަނީ އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާ 3
 ކުގައި. ހަރުތަދު ފައަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ މަ 2

1 
މަދު  ށްނީ ވަރައަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތްކުރަ

 ފަހަރުތަކުގައި. 

3 
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު 

 ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 4
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 3
  ހުނަރު ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  2
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 1

4 

ހަވާލުވ ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށް 

އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްތައް ކުރާ 
 މިންވަރު

 ސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އި  4
 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ. 3
 ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  2
 ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަތްކުރޭ.  1

5 
ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާސްތ ރިކަން 

 ރިޓީ()އިންޓ ގް

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވ ސް ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ. 3
 ބައ އް ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަާމއި އިޚްލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ. 2
 ލާޞްތ ރިކަން އިސްކުރޭ.މަދު ހާލަތްތަކުގައި ތ ދުވ ރިކަމާިއ އިޚް 1

6 
ހިތްހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގ  

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 
 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވ ސް ހިތްހ ޮޔ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ.  4
 ރޭ.ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ހިްތހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކު 3



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   32ސަފްހާ 

 ބައ އް ހާލަތްތަކުގައި ތ ިހތްހ ޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 2 އިންސާފުވ ރިވުމާއި ހިތްހ ޔޮވުން(
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ހިތްހ ޔޮ ކަާމއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 1

7 
މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވ ރިކަން ހުރި 

 މިންވަރު

 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ.  4
 ކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ފުރިހަމަ. މަސައް 3
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ހުރޭ.   2
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވ ރިކަން ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް.   1

8 
ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތ ރިވުމާއި ވަގުތަށް 

 ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު 

 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅު.   4
 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ރަނގަޅު.   3
 ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖ ހޭ.  2
 . ހޭވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ިހތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖ  1

9 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް 

 ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.

  ޅު.ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަ 4
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅ.  3
 ހޭ.  ންޖ މަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅކުރަޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރު 2

1 
ށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަ

 ރަނގަޅުކުރަންޖ ހޭ. 

10 

މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު 
ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ 
އ ންމ ހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު 

 (Confidentiality)ން ހިފ ހ އްޓު

4 
 ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. 

3 
 ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ޓާ.ކަންކަމުގައި ސިއްރު ހިފަހައް

2 
 ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ކަންކަމުގައި ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

1 
 ހައިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިާދޭނ އ ންމ 

 ށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.ކަންކަމުގައި ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަ

11 

އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް 
 ،ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ރޭވުމާއި

އުފ އްދުންތ ރި ގޮތ އްގައި 
އ ވަޞީލަތްތައް ބޭުނންކުރުމުގައި 

އިސްދައުރ އް އަދާކުރުމާއި 
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށް 

އ ހ ން  ،އިސްކަންދިނުމުގައާއި
ހީތ ރިވުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް އ 

ހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވ ، 
މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި 

ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާކުރުވުމުގައި 
 އަދާކުރާ ދައުރު.

4 

ރި ދުންތ ފ އްއު ،އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއި
އް ދަނޑިތަނޑުސްދައުރ އް އަދާކުރުމާއި ލަގޮތ އްގައި އ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އި

، މާއިއ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް އ ހީތ ރިވު ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި
 މާއިހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވ ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވު

 ޒިންމާކުރުވުމުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ދައުރ އް އަދާކުރ އ ވ . 

3 

ރި ދުންތ ފ އްއު ،އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއި
އް ދަނޑިތަނޑުގޮތ އްގައި އ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރ އް އަދާކުރުމާއި ލަ

، މާއިއ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް އ ހީތ ރިވު ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި
 މާއިގައި ނަމޫނާ އަކަށްވ ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވުހަރުދަނާވުމު

 ޒިންމާކުރުވުމުގައި ރަނގަޅު ދައުރ އް އަދާކުރ އ ވ .

2 
އުފ އްދުންތ ރި  ،އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއި

އް އަދާކުރުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ގޮތ އްގައި އ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރ 
އ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް އ ހީތ ރިވުމާއި،  ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   33ސަފްހާ 

ހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވ ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވުމާއި 
 ޒިންމާކުރުވުމުގައި ކޮންމ ވ ސް ވަރ އްގ  ދައުރ އް އަދާކުރ އ ވ .

1 

ރި ދުންތ ފ އްއު ،ގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއިއޮފީހު
އް ދަނޑިތަނޑުގޮތ އްގައި އ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރ އް އަދާކުރުމާއި ލަ

، މާއިއ ހ ން މުވައްޒަފުންނަށް އ ހީތ ރިވު ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި
މާއި ނަމޫނާ އަކަށްވ ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވުހަރުދަނާވުމުގައި 

 ޒިންމާކުރުވުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރު އ ކަށީގ ންވާ ވަރަށްވުރ  ކުޑައ ވ . 

12 

 ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި
 ،އިއ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާ

 ،އުފ އްދުންތ ރި ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
ދާހުރި ގޮތ އްގައި މަސައްކަތަށް ފައި

 ބޭނުންކުރުމާއި އ ހ ން މުވައްޒަުފންނާއި
 ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

4 
ންތ ރި ފ އްދުއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި

 ހ ންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 ނާއި ޙިއްސާކުރުން ނަމޫނާ މިންވަރަށް ފުރިހަމައ ވ . މުވައްޒަފުން

3 
ންތ ރި ފ އްދުއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި

 ހ ންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 ރަނގަޅ ވ .  މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު

2 
ންތ ރި ފ އްދުއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި

 ހ ންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 މުވައްޒަފުންނާ ކޮންމ ވ ސް މިންވަރަކަށް ޙިއްސާކުރ އ ވ . 

1 
ތ ރި ފ އްދުންއު ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ދުރާލާ ވިސްނުމާއިކަންކަމާމ ދު 

 ހ ންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އ  ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރަނީ އ ކަށީގ ންވާ ވަރަށްވުރ  ކުޑަކޮށ ވ . 

13 

މަސައްކަތުގ  މާޙައުލަކީ އ ކުވ ރި 
މަޖ ހޭ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ހަ

ޤާބިލުކަމާއި ވިސްނުންތ ރިކަން ުހރި 
މިންވަރާއި އަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން 

ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 
ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި 

ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިކުރާ 
 މިންވަރު.

4 

އި ކަމާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ޤާބިލުމަސައްކަތުގ  މާޙައުލަކީ އ ކުވ ރި ހަމަޖ ހޭ މާ
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތ ރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި
ށް ރު ވަރަންވަފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިުކރާ މި

 ރަނގަޅ ވ . 

3 
 ކަމާއިހަމަޖ ހޭ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ޤާބިލުމަސައްކަތުގ  މާޙައުލަކީ އ ކުވ ރި 

ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތ ރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި
 ގަޅ ވ .ރު ރަނންވަފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިުކރާ މި

2 

އި ކަމާރި ހަމަޖ ހޭ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ޤާބިލުމަސައްކަތުގ  މާޙައުލަކީ އ ކުވ 
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތ ރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި

  އަދިބަހައްޓާ ގުޅުންކޮންމ ވ ސް ވަރަކަށް ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި 
 ބަދަހިކުރ އ ވ . 

1 

އި ކަމާކީ އ ކުވ ރި ހަމަޖ ހޭ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ޤާބިލުމަސައްކަތުގ  މާޙައުލަ
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތ ރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި

ވާ ށީގ ންއ ކަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިުކރަނީ
 މިންވަރަށްވުރ  ކުޑަކޮށ ވ . 

 
 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   34ސަފްހާ 

ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް  -ފޯމު  ފ ންވަރުބަލާ  - 2ޖަދުވަލު   
` 

 

 

 

 މުަވއްޒަފުްނގ  މަސައްކަުތގ  ފ ްނވަރުބަލާ ފޯމު  ސިވިލް ސަރވިސް

  ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް 

 ..........ޑިސ ންބަރު  31 – ...........ޖަނަވަރީ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 އިދާރާގ  ނަން: 
 

 ބ ލޭ މުވައްޒަފާބ ހޭ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު 
  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:

  މަގާމުގ  ނަންބަރު:  މަޤާމު 
 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚު: 

 ސުޕަރވައިޒަރުގ  ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ީފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރިކޮށ ވ ރަޕ-މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއ ސްވިއުގަ އ . 
  ޒަފުންގ   މުވައްފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކުސް ދޭންވާނީ، ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމާބ ހޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަތީންނ ވ . 
 ުރިހާ ބައިތަކ އް ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ . ފޯމުގައިވާ ހ 
  ްމަސައްކަތުގ  އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުމުން، ފޯމުގައިވާ ބައިތައ

ވ . ސީއ ސްވިއުގައިން ފުރިހަމަކުރާ ބަލައި، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނ އ 
އިރު، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، "އ ޕްރޫވް" ކުރުމުން، ސޮއިކުރ ވުނީ ކަމުގައި 

 ބ ލ ވޭނ އ ވ . 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   35ސަފްހާ 

 

 
 .  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް 1
 
ޓާސްކު ލިސްޓްކުރުމަށް ވަކި އަދަދ އް /މި ބައިގައި ޓާގ ޓު . ބައްލަވާ ބަރުވަނަ ނަން 11އަދި  10ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގ   މި ***

މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރ ވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކ އް ޓާގ ޓ އް ނޫނީ ޓާސްކ އްގ  ސިފައިގައި މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލާ ފޯމުން . ނޯންނާނ އ ވ 
 .ފ ންނަން ހުންނަންވާނ އ ވ 
ވަރު، މިން، ވަރުފ ން)ތް ޓާސްކް ރޭވިފައިވާ ގޮ/މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގ ޓު އ މަޤާމުގ  މަސައްކަތްތަކާއި 

 ކަންތައް އަދި މައިގަނޑު (،ޚަރަދު، ވަގުތު 
ހާސިލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރު 

 (12އިން  0 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
1 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް )

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގ   1 ޓާސްކު /ގ ޓު ޓާ )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
2 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް )

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގ   2 ޓާސްކް /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
3 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް )

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގ   3 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ 

  ކުން ހާސިލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރުގ  ޖުމުލަޓާސްކުތަ /ޓާގ ޓު

 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   36ސަފްހާ 

 
 . ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކުން ހާޞިލުކުރ ވުނު ޖުމުލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގ ންނ ވ  

 
 
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތައ2ް

 
އްކަތު އަހަރު ތ ރޭގައި މަސަ. ގައިވާ މިންގަނޑަށް ބައްލަވާ 1 އަދި ޖަދުވަލު ވަނަ ނަންބަރު 11ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގ   މި ***

 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސްދ މުން ގ ންދަންވާނ އ ވ .  1އ ންމ  މަދުވ ގ ން މަހަކު 
 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

1 
ފުންަންށ ުމވަްއޒަ ހ ންތަާށއި އ ޭއގ  ަފއިދާ ަމސައްކަ މަަސއްކަތާުގޅޭ ކަންަތއްތައް އ ނގި ޮއޅުންފިލާފައި ވުާމއ ކު،

 ކުރާ މިްނވަރު 
    

2 
 ،ަތއްާލއި ގޮތް ޚިޔާއުފ ްއދުންތ ރި ،އ ަކމަށް އ ކަީށގ ްނވާ ފިޔަަވޅު އ ުޅމާއި  ،ކަންކަމާމ ދު ުދރާލާ ިވސްނުާމއި

   ރު.ްނވަ މަަސއްކަތަށް ފަިއދާހުރި ގޮތ ްއަގއި ބޭުނންކުރުާމއި އ ހ ން މުަވއްޒަުފންނާއި ޙިްއސާކުރާ މި
    

     ރު ވާ ިމންވަ ަފއިވިސްުނންތ ރި ގޮތ ްއަގއި ކަންތައްަތއް ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގ  / ކަނޑައ ޅުުމގ  ހުނަރު ލިބި 3

     އަަދބުވ ރިކަާމއި މަުޑމަިއތިރިކަާމއި ިއހުިތރާާމއ ކު މުޢާމަލާތުުކރުން. 4

     މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރު ޭބނުންކުުރން  5

     މުގ  ުހނަރު ލިިބފައިވާ ިމންަވރު މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުރު  6

     އުފ ްއދުންތ ރިަކން  ،ދުުރވިްސނުން 7

     ވަގުތު ުފރިހަަމގޮުތގައި ބޭނުންުކރުން  8

     ދިާމވާ ދަތިތަާކއި ކުރިމަތިުލމުގ  ޤާބިލުަކން ހުރި މިްނވަރު  9

     އިސްނ ގުން  10

     ތ ދުވ ރިކަާމއި ިއޚްލާސްތ ރިކަން )އިންޓ ގްރިޓީ( 11

     (ހ ޮޔވުން ހިތްހިތްހ ޔޮ ކަމާއި ަހމަހަމަކަން )ަވޒީފާގ  މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރުމގައި އިންސާުފވ ިރވުާމއި 12

13 
ުތްނ  ކުރާ ހިއްކަތްމަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި އަދި މަްސއޫިލއްޔަތު އުފުުލމުަގއި ބަހައްޓާ ޝަުއޤުވ ރިކަާމއި، ަމސަ 

 މަަސއްކަތުަގއި ަބއިވ ިރވުން.
    

 

 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   37ސަފްހާ 

     ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްަމންޓް )އަމިއްލަ ކުިރއ ރުމަށް( 14

     ހާޟިީރއަށް ފަުރވާތ ިރވުާމއި ަވގުތަށް ުހރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު  15

     ވަރު.އްޓާ މިން  ބަހަ މަަސއްކަތުގ  ދާިއރާަގއި ބަަހއްޓަްނޖ ހޭ ގުުޅންތައް އޮީފހަށް އ ްނމ  ފަިއދާހުރި ޮގތ އްަގއި 16

     ާކއި ަޤވާޢިދުތަަކށް ޙުުރމަތްތ ިރކޮށް ހިތާ މިންަވރު.ޤާނޫނުތަ 17

     އ ހ ން ުމވަްއޒަފުންނާ ުމާއމަލާތްކުރާ ޮގތްތައް  18

     ން  އ ޅުވަޒީާފގ  ރަްސމީ ަމސައްކަުތގައި އުޅޭ ިއރު ކަނޑައ ޅިފަިއވާ ަގާވއިދުތަކާ އ ްއގޮަތށް ހ ދުން 19

20 
ހ އްޓުްނ އްރު ހިފ އި ސި  ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ިވދާނޭ އ ންމ ަހިއ ކަންކަމުގަ މަަސއްކަތުގ  ދާިއާރގައި ސިްއރު ކަުމަގއި

(Confidentiality) 
    

 
 
 . މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު އަދި ސަބަބު 3

 ނ އ ވ .  މަކުރަންވާމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދ ކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދ ކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަ *** 
 ތަމްރީނު 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 
 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .1

 ވާނ އ ވ . ރަންރިހަމަކުއިގައި ފުމި ފޯމުގައި، މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރ ވުނު ނަތީޖާތައް މި ބަ *** 
 ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް  މާކުސް ލިބޭ ބައިތައް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

 ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް . ހ
 

 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތައް . ށ
 

 

 ލިބުނު މާކުސްގ  ޖުމުލަ 
 

 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   38ސަފްހާ 

 

 ކަން އ   ބައިގައި މިނަމަ،  ޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލ އް އޮތްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ މ ދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސު 4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނ އ ވ . 

 މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުލަ ގޮތ އްގައި ދ ކޭގޮތް . ހ

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު މުވައްޒަފުގ  ޚިޔާލު . ށ

 ލުމުގ  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު މުވައްޒަފުގ  ޚިޔާލު މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ . ނ

 

 މުވައްޒަފުގ  ޙާޟިރީ  .2
ބ ލުމުން  ގ  ފ ންވަރުއްކަތު *** މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގ  ޙާޟިރީގ  މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ . މިއީ، މަސަ

  އް ނޫނ ވ .މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައ 
އް ސްތަ)އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާނަމަ، އ  ދުވަ ޙާޟިރުވާންޖ ހޭ ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

 އުނިކުރުމަށްފަހު( 
 

  ދުވަހުގ  ޢަދަދު  އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި

  ގަޑިނުޖ ހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވީ ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

  ހާފް ޑޭ ނ ގި ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

 

 ސޮއި މުވައްޒަފާއި ސުޕަރވައިޒަރުގ    .3
 

 ސުޕަރވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   39ސަފްހާ 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު

 



  2022 މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  އުސޫލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  
 

 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   40ސަފްހާ 

 

  ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް )ޕްރޮފ ޝަނަލް(-ނޮން -ފ ންވަރުބަލާ ފޯމު  - 3ޖަދުވަލު 
` 

 

 

 

 މުަވއްޒަފުްނގ  މަސައްކަުތގ  ފ ްނވަރުބަލާ ފޯމު  ސިވިލް ސަރވިސް

 ރީ ލ ވ ލް )ޕްރޮފ ޝަނަލް(ސްޕަވައިޒަ-ނޮން

 ..........ޑިސ ންބަރު  31 – ...........ޖަނަވަރީ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 އިދާރާގ  ނަން: 
 

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ މުވައްޒަފާބ ހޭ މަޢުލޫމާތު 
  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:

  މަގާމުގ  ނަންބަރު:  މަޤާމު 
 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚު: 

 ސުޕަރވައިޒަރުގ  ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ީކޮށ ވ .ރަފޯމަންސް މ ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރި ޕ-މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއ ސްވިއުގަ އ  
  ޒަފުންގ   މުވައްފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކުސް ދޭންވާނީ، ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމާބ ހޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަތީންނ ވ . 
 . ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކ އް ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ  
 ުއިތައް ބަމުގައިވާ މުން، ފޯމަސައްކަތުގ  އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވ

ރިހަމަކުރާ އުގައިން ފުއ ސްވިސީބަލައި، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނ އ ވ . 
އި ވުނީ ކަމުގައިކުރ ، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، "އ ޕްރޫވް" ކުރުމުން، ސޮއިރު

 ބ ލ ވޭނ އ ވ . 

 
 .  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް 1
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 ކުރުމަށް ވަކި އަދަދ އްލިސްޓް ޓާސްކު /މި ބައިގައި ޓާގ ޓު . ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 11އަދި  10ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގ   މި ***
ފޯމުން  ންވަރުބަލާފ ކަތުގ  މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރ ވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކ އް ޓާގ ޓ އް ނޫނީ ޓާސްކ އްގ  ސިފައިގައި މަސައް. ނޯންނާނ އ ވ 

 .ފ ންނަން ހުންނަންވާނ އ ވ 
ންވަރު، މި، ވަރުފ ން)ތް ޓާސްކް ރޭވިފައިވާ ގޮ/މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގ ޓު މަޤާމުގ  މަސައްކަތްތަކާއި އ 

 ކަންތައް އަދި މައިގަނޑު (،ޚަރަދު، ވަގުތު 
ހާސިލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރު 

 (12އިން  0 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
1 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް )

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގ   1 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
2 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް )

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގ   2 ޓާސްކް /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
3 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް )

 ވަގުތު  ފ ންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގ   3 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ 

  ޓާސްކުތަކުން ހާސިލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރުގ  ޖުމުލަ/ޓާގ ޓު

 

 . ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކުން ހާޞިލުކުރ ވުނު ޖުމުލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގ ންނ ވ  
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތައ2ް
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އަހަރު ތ ރޭގައި އްކަތު މަސަ. ގައިވާ މިންގަނޑަށް ބައްލަވާ 1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 11ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގ   މި ***
 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސްދ މުން ގ ންދަންވާނ އ ވ .  1އ ންމ  މަދުވ ގ ން މަހަކު 

 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

1 
ންަންށ ވަްއޒަފުމު ހ ން އ ޭއގ  ަފއިދާ ަމސައްކަތަާށއި  މަަސއްކަތާުގޅޭ ކަންަތއްތައް އ ނގި ޮއޅުންފިލާފައި ވުާމއ ކު،

 ރު ކުރާ މިްނވަ
    

2 
 ،ަތއްާލއި ގޮތް ޚިޔާއުފ ްއދުންތ ރި ،އ ަކމަށް އ ކަީށގ ްނވާ ފިޔަަވޅު އ ުޅމާއި  ،ކަންކަމާމ ދު ުދރާލާ ިވސްނުާމއި

   ރު.ްނވަ މަަސއްކަތަށް ފަިއދާހުރި ގޮތ ްއަގއި ބޭުނންކުރުާމއި އ ހ ން މުަވއްޒަުފންނާއި ޙިްއސާކުރާ މި
    

     ރު ވާ ިމންވަ ަފއި ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގ  / ކަނޑައ ޅުުމގ  ހުނަރު ލިބިވިސްުނންތ ރި ގޮތ ްއަގއި ކަންތައްަތއް 3

     އަަދބުވ ރިކަާމއި މަުޑމަިއތިރިކަާމއި ިއހުިތރާާމއ ކު މުޢާމަލާތުުކރުން. 4

     މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރު ޭބނުންކުުރން  5

     މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގ  ުހނަރު ލިިބފައިވާ ިމންަވރު  6

     އުފ ްއދުންތ ރިަކން  ،ވިްސނުންދުރު  7

     ވަގުތު ުފރިހަަމގޮުތގައި ބޭނުންުކރުން  8

     ދިާމވާ ދަތިތަާކއި ކުރިމަތިުލމުގ  ޤާބިލުަކން ހުރި މިްނވަރު  9

     އިސްނ ގުން  10

     ތ ދުވ ރިކަާމއި ިއޚްލާސްތ ރިކަން )އިންޓ ގްރިޓީ( 11

     (ހ ޮޔވުން ހިތްގ  މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރުމގައި އިންސާުފވ ިރވުާމއިހިތްހ ޔޮ ކަމާއި ަހމަހަމަކަން )ަވޒީފާ 12

13 
ުތްނ  ކުރާ ހިއްކަތްމަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި އަދި މަްސއޫިލއްޔަތު އުފުުލމުަގއި ބަހައްޓާ ޝަުއޤުވ ރިކަާމއި، ަމސަ 

 މަަސއްކަތުަގއި ަބއިވ ިރވުން.
    

     މަށް(ސ ލްފް ޑިވ ލޮޕްަމންޓް )އަމިއްލަ ކުިރއ ރު 14

     ހާޟިީރއަށް ފަުރވާތ ިރވުާމއި ަވގުތަށް ުހރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު  15

     ވަރު.އްޓާ މިން  ބަހަ މަަސއްކަތުގ  ދާިއރާަގއި ބަަހއްޓަްނޖ ހޭ ގުުޅންތައް އޮީފހަށް އ ްނމ  ފަިއދާހުރި ޮގތ އްަގއި 16

     މިންަވރު.ޤާނޫނުތަާކއި ަޤވާޢިދުތަަކށް ޙުުރމަތްތ ިރކޮށް ހިތާ  17

     އ ހ ން ުމވަްއޒަފުންނާ ުމާއމަލާތްކުރާ ޮގތްތައް  18

     ން  އ ޅުވަޒީާފގ  ރަްސމީ ަމސައްކަުތގައި އުޅޭ ިއރު ކަނޑައ ޅިފަިއވާ ަގާވއިދުތަކާ އ ްއގޮަތށް ހ ދުން 19

     )ހ އްޓުން ްއރު ހިފ  ސިމުަގއިމަަސއްކަތުގ  ދާިއރާަގއި ިސއްރު ކަުމަގއި ހިމ ނޭ ުނވަތަ ބ ލ ވިާދނޭ އ ްނމ ހަިއ ކަންކަ 20
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   43ސަފްހާ 

 . މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު އަދި ސަބަބު 3
 ނ އ ވ .  މަކުރަންވާމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދ ކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދ ކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަ *** 

 ތަމްރީނު 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .4
 ވާނ އ ވ . ރިހަމަކުރަންއިގައި ފުމި ފޯމުގައި، މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރ ވުނު ނަތީޖާތައް މި ބަ *** 

 )ޕްރޮފ ޝަނަލް( ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް-ނޮން މާކުސް ލިބޭ ބައިތައް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

 ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް . ހ
 

 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތައް . ށ
 

 

  ލިބުނު މާކުސްގ  ޖުމުލަ 

 

 ކަން އ  އިގައި  ބަމިނަމަ،  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބ ލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ މ ދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލ އް އޮތް 4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނ އ ވ . 

 މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުލަ ގޮތ އްގައި ދ ކޭގޮތް . ހ

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު މުވައްޒަފުގ  ޚިޔާލު . ށ

 ދު މުވައްޒަފުގ  ޚިޔާލު މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމ . ނ
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   44ސަފްހާ 

 މުވައްޒަފުގ  ޙާޟިރީ  .5
ބ ލުމުން  ގ  ފ ންވަރުއްކަތު *** މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގ  ޙާޟިރީގ  މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ . މިއީ، މަސަ

 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައ އް ނޫނ ވ . 
 ސްތައްދުވަ  އ  ،ނަގާފައިވާނަމަ ޗުއްޓީ އަހަރީ) ދަދުޢަ  ދުވަހުގ   ޙާޟިރުވާންޖ ހޭ
 (އުނިކުރުމަށްފަހު

 

  އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

  ގަޑިނުޖ ހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވީ ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

  ހާފް ޑޭ ނ ގި ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަރވައިޒަރުގ  ސޮއި   .6
 

 ސުޕަރވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   45ސަފްހާ 

 ސްޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް )ސަޕޯޓް(-ނޮން -ފ ންވަރުބަލާ ފޯމު  - 4ޖަދުވަލު 
` 

 
 
 
 

  ފ ްނވަރުބަލާ ފޯމު މުަވއްޒަފުްނގ  މަސައްކަުތގ  ސިވިލް ސަރވިސް

  ލ ވ ލް )ސަޕޯޓް( ސްޕަވައިޒަރީ -ނޮން 

 ޑިސ ްނބަރު .......... 31 –ޖަނަަވރީ ...........  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 
 އިދާރާގ  ނަން: 

 
 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލޭ މުވައްޒަފާބ ހޭ މަޢުލޫމާތު 

  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:
  މަގާމުގ  ނަންބަރު:  މަޤާމު 
 އްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚު: މަސަ

 ސުޕަވައިޒަރުގ  ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 
 ީށ ވ . ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މ ދުވ ރކޮމ ޕރަފޯމަންސް -މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއ ސް ވިއުގަ އ 
 ަގ  ވައްޒަފުންމުސްގ  ކުރަންވާނީ އަދި މާކްސް ދޭންވާނީ، ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމ

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމާބ ޭހ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަތީންނ ވ . 
  . ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކ އް ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ 
  ވާ ބައިތައް ން، ފޯމުގައިަމވުމުމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަ މަސައްކަތުގ  އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގ

ން ސްވިއުގައި. ސީއ ބަލައި، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނ އ ވ 
އިކުރ ވުނީ ސޮކުރުމުން،  ރޫވް"ހަމަކުރުމަށް ފަހު، އ ޕްފުރިހަމަކުރާ އިރު، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުން ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރި

 ކަމުގައި ބ ލ ވޭނ އ ވ . 
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   46ސަފްހާ 

 
 .  ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް 1
 
ލިސްޓްކުރުމަށް ވަކި  ޓާސްކު/މި ބައިގަިއ ޓާގ ޓު. ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 11އަދި  10ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގ   މި ***

ތުގ  އި މަސައްކަ ފައިގަފާއި ހަވާލުކުރ ވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކ އް ޓާގ ޓ އް ނޫނީ ޓާސްކ އްގ  ސިމުވައްޒަ. އަދަދ އް ނޯންނާނ އ ވ 
 .ފ ންވަރުބަލާ ފޯމުން ފ ންނަން ުހންނަންވާނ އ ވ 

، ވަރުފ ން )ތް ވާ ގޮޓާސްކު ރޭވިފައި/މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގ ޓު މަޤާމުގ  މަސައްކަތްތަކާއި އ 
 ކަންތައް އަދި މައިގަނޑު ،(މިންވަރު، ވަގުތު

ހާސިލުކުރ ވިފައިވާ 
 0 މިންގަނޑު)މިންވަރު 

 (12އިން 

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
1 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް)

 ވަގުތު ފ ންވަރު މިންވަރު

   

    މާކުސް 
ގ   1 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
2 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް)

 ވަގުތު ފ ންވަރު މިންވަރު

    

    ސް މާކު 
ގ   2 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ

 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު 
3 

  (ޓާސްކު/ޓާގ ޓް)

 ވަގުތު ފ ންވަރު މިންވަރު

   
 

    މާކުސް 
ގ   3 ޓާސްކު /ޓާގ ޓު )

 (ޖުމުލަ

  ޓާސްކުތަކުން ހާސިލުކުރ ވިފައިވާ މިންވަރުގ  ޖުމުލަ/ޓާގ ޓު

 
 އިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގ ންނ ވ . ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތަކުން ހާޞިލުކުރ ވުނު ޖުމްލަ ހަދާނީ ތިރީގަ 
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   47ސަފްހާ 

 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތައ2ް
 
މަސައްކަތު އަހަރު . ގައިވާ މިްނގަނޑަށް ބައްލަވާ 1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަްނބަރު  11ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގ   މި ***

 ގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސްދ މުން ގ ންދަންވާނ އ ވ . ފަހަރު މި ބައި 1ތ ރޭގައި އ ންމ  މަދުވ ގ ން މަހަކު 
 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް  #

     ރު ރާ މިންވަށް ކު އޭގ  ފައިދާ މަސައްކަތަ  ،ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އ ނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއ ކު 1

     އަދަބުވ ރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއ ކު މުޢާމަލާތުކުރުން. 2
     މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގ  ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  3
     ންވަރު  ކުރާ މިތްތައްހަވާލުވ ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގ ން މަސައްކަ 4
     ތ ދުވ ރިކަމާއި އިޚްލާސްތ ރިކަން )އިންޓ ގްރިޓީ( 5
     (ހ ޔޮވުން ހިތް ހަމަކަން )ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވ ރިވުމާއިހިތްހ ޔޮކަމާއި ހަމަ 6
     މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވ ރިކަން ހުރި މިންވަރު  7
     ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތ ރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތ ރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  8
      ހިތާ މިންވަރު.ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތ ރިކޮށް  9

10 
ހ އްޓުން އްރު ހިފ އި ސިމަސައްކަތުގ  ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބ ލ ވިދާނޭ އ ންމ ހައި ކަންކަމުގަ

(Confidentiality) 
    

11 

ޞީލަތްތައް ވަ ގައި އ ތ އް އުފ އްދުންތ ރި ގޮ ،އޮފީހުގ  މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ރޭވުމާއި
ން އ ހ  ،އިމުގައާބޭނުންކުރުމުގައި އިސްދައުރ އް އަދާކުރުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނު

ރުވުމާއި ޒިންމާދާ މާއިމުވައްޒަފުންނަށް އ ހީތ ރިވުމާއި، ހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވ ، މަސައްކަތްތައް ރޭވު
 .ޒިންމާކުރުވުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރު
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 ،ތްތައްޔާލާއި ގޮރި ޚިއުފ އްދުންތ  ،އ ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ފިޔަވަޅު އ ޅުމާއި ،ކަންކަމާމ ދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި

 ރު.ންވަ މިމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތ އްގައި ބޭނުންކުރުމާއި އ ހ ން މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރާ 
    

13 
ންވަރާއި މިން ހުރި ތ ރިކަމަޖ ހޭ މާޙައުލަކަށް ހ ދުމުގ  ޤާބިލުކަމާއި ވިސްނުން މަސައްކަތުގ  މާޙައުލަކީ އ ކުވ ރި ހަ 

ހައްޓާ އަދި ބަ  ގުޅުން ތަކާއިއަދި އ ކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް
 ބަދަހިކުރާ މިންވަރު.

    

 
 ބަބު . މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރނު އަދި ސ3ަ
 ވ .  ރަންވާނ އ ރިހަމަކުފުމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަަމށް ސުޕަވައިޒަރު ދ ކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދ ކޭ ތަމްރީނުތައް މި ބައިގައި  *** 
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 ސަފްހާ  48ޖުމުލަ   48ސަފްހާ 

 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .1
ގައި  މި ބައިމި ފޯމުގައި، މާކުސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުްނ، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރ ވުނު ނަތީޖާތައް *** 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ . 
 ޕަވައިޒަރީ ލ ވ ލް )ސަޕޯޓް( ސް -ނޮން  މާކުސް ލިބޭ ބައިތައް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

 ޓާގ ޓް/ޓާސްކުތައް . ހ
 

 

 ނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓ ންސީތައް ސުލޫކީ މިންގަ. ށ
 

 

  ލިބުނު މާކުސްގ  ޖުމުލަ 

 

 ބައިގައި މިތް ނަމަ، ލ އް އޮމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުން ލިބުނު ަނތީޖާ އާ މ ދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާ 4.1
 އ  ކަން ފާހަގަކުރަންވާނ އ ވ . 

 އިވާ ގޮތާމ ދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުލަ ގޮތ އްގައި ދ ކޭގޮތްމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފަ. ހ

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު މުވައްޒަފުގ  ޚިޔާލު . ށ
 މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުުމގ  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމ ދު މުވައްޒަފުގ  ޚިޔާލު . ނ
 

 މުވައްޒަފުގ  ޙާޟިރީ  .2
ވަރު އްކަތުގ  ފ ންމަސަ، އްޒަފުގ  ޙާޟިރީގ  މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނ އ ވ . މިއީ*** މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވަ 

 ބ ލުމުން މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ބައ އް ނޫނ ވ . 
 ސްތައްދުވަ  އ  ،ނަގާފައިވާނަމަ ޗުއްޓީ އަހަރީ) ޢަދަދު ދުވަހުގ   ޙާޟިރުވާންޖ ހޭ
 (އުނިކުރުމަށްފަހު

 

  ޟިރުވި ދުވަހުގ  ޢަދަދު އޮފީހަށް ޙާ 

  ގަޑިނުޖ ހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވީ ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

  ހާފް ޑޭ ނ ގި ދުވަހުގ  ޢަދަދު 

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގ  ސޮއި  .3

 

 ސުޕަރވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

 :ސޮއި 
      : ތާރީޚު

      :  ނަން
      : މަޤާމު
       : އިސޮ

      : ތާރީޚު

 -ނިމުނީ  -


