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 ތައާރަފު:. 1

 
ވަރު އަިދ ރާއި މިން ެފންވަމަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ިމ ނިޒާމަކީ، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ 

ާނެނ  ދެނެގަންއްކަތްމަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސަ
ރު ރަނގަޅު، ، ފެންވަމަކީނު އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެެގންވާ ނިޒާމެކެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މައިގަނޑު ބޭ

ގަޅުވެ، މަތް ރަނގެ ޚިދުމަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުްނތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި، މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މި ކޮމިަޝނު
 ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ، ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމެވެ.

    

 :ގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު . 2

 
ެގ ވައްޒަފުންށް މުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާގޮތަ

ންގެ ށް އެ މީހުޒަފުންނަމުވައް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން، މި އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ
އިެގން، ނުންހިފަމުގެ ބޭމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެއެވެ. މި ނިޒާ

މުސާރައިގެ  އެރުމާއި، ުކރިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، މަޤާމުގެ
 އެވެ.ިވދާނެމި ނޫން ވެސް އެވޯރޑްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ މަގުފަހިކުރެ ކުރިއެރުމާއި، އަދި

 

 . މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން: 3

 
 އިރު، އެ   ފެށޭމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މި ނިޒާމު އެކުލެވިގެންވަނީ، ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ އަހަރެއް )ހ(

ވައްޒަފާ މުރޭގައި ރުގެ ތެޑައަޅާ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށް، ނުވަތަ މަސައްކަތު އަހައަހަރަކަށް ކަނ
ސައްކަތްތައް ރެވޭ މަވާލުކުޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ސިސްޓަމަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުމާއެކު، އެ ޙަ

ވަރު ގެ ފެންއްކަތުވަހަްށ، ވަުގތުން ވަގުތަށް ަބލައި، މަސަމުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ ގޮތްތައް ދުވަހުން ދު
   ޓާސްކް ނުވަތަ ޓާގެޓް ވަޒަންކުރުމާއެކު، ދޭންޖެހޭ އިުރޝާދު ގަވާއިދުން ދެމުންެގންެދވޭނެ ގޮތަށެވެ. އަިދ، 

ވާ އިކޮށްފަ ރޭގައިފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފު އެ މަސައްކަތު އަހަރު ތެ
 މަސައްކަތްތަކުގެ މިންވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މި ނިޒާމު ބިނާވެފައިވަީނ، ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )ށ( 
ކޮށްފައިވާގޮތް ބެުލމުގެ މައްޗަށެވެ. ޓާސްކުތައް ފުރިހަމަނުވަތަ ޓާސްކްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު، އެ ޓާެގޓުނުވަތަ ޓާގެޓު

އާ ދޭތެރޭގައި ރޭޓުކުރެވޭ މިންގަނޑެކެވެ. އަދި،  12އާއި  0މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ 
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުޫލކީ މިންގަނޑުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި 

ފަތަކާއި މުވައްަޒފުން އެކަކު އަނެކަކާ ބާއްާވ ގުޅުން ދެނެގަނެވޭެނ ގޮތުެގ މައްޗަށެވެ. މި ހުންނަންވީ ސި
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   5ސަފްހާ 

ކަންތައްތައް ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރތަކަށް މާކުސްދިނުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންކުރެވޭީނ 
 އާ ދޭތެރޭގައި ރޭޓުކުރެވޭ މިންގަނޑެކެވެ. 4އިން  1

ދީފައިވާނީ، އިސްކަން މުގައިއްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިްނގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުވަ )ނ( 
ންގެ ވައްޒަފުމުށާިއ، އެ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުމަ

ފެންވަުރ  އްކަތުގެ މަސަތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ. މުވައްޒަފުންގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ގޮ
 ބެލުމުގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއެސްވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  

 

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މުއްދަތު ބަލަންވީގޮތް: 4

 
ޖަނަވަރީ  ހަރެއްގެދީ އަމަސައްކަތުގެ އަހަރުކަމުގައި ބަލާނީ، ކޮންމެ މީލާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ބޭނުމަށް )ހ(

އްަދތުގެ ތެރޭގައި މި މުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި  31ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ  1މަހުގެ 
ޚުން ޅުނު ތާރީއާ ގުއް ވަޒީފާކޮމިޝަނާ އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާނީ އެ މުވައްޒަފެ

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 31ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 

ން އަދާކުރި މަ، ކުރިނައްޖެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބި )ށ( 
ރީޚުން ލިބޭ ތާ އެރުންރަްނާވނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ފޯމު ފުރިހަމަކު

އްކަތުގެ ރުގެ މަސަ އަހައެފެށިގެން، އެ މަގާމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި 
 .ސްގެ އެވްރެޖެވެވާ މާކު )ދޭއް( މުއްދަތުގައި ހާޞިލުކޮށްފައި 2ފެންވަރު ބެލުމުގެ މާކުސްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ، މި 

ަވހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ، )ނުވަދިހަ( ދު 90މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްަދތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  )ނ( 
ޒަފު ، މުވައްމަެވސްނައެ އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ތެރޭގައި އެ މުަވއްޒަފެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

 ގެ ސުލޫކީ އްޒަފު މުއްދަތުަގއި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަަކށާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުވަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
އްކަތުގެ ިއ، މަސަށް ބަލަމިންގަނޑުތަކާއި އަދި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންޕީޓެންސީތަކަ

 ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަްނވާނެއެވެ.

 ތެރޭގައި، އްދަތުގެމުގެ މު ފާއިން ވަކިވާ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ ނަަމ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުވައްޒަފެއް ވަޒީ )ރ( 
 ށްފައިވާކަތްކޮކިތަންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ކޮމިޝަންގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، މުވައްޒަފު މަސައް

 ާވނެއެވެ.މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރި ގޮތަށް ބަލައި  ފޯމު ފުރިހަމަކުރަން

 

ކަށް ވަގުތީގޮތުން ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އިދާރާއަ . އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް އެހެން 5
 ފެންވަރުބެލުން: 

 
ވީއްލައިފި   ނުވަތަފި ނަމަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށް )ހ(

 ނެއެވެ.ަބލަންވާ ންވަރުއެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރި އިދާރާއަކުން އެ ވީއްލި މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ ފެނަމަ، 

މި ގޮތުން ވީއްލޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒުކުރުމަށް  )ށ( 
ތައް ސިސްޓަމަށް އަޅައި، ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް އްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު، އެ މުވަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމިގެންދާ އިރު މުވައްޒަފު 
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 ާވެނއެވެ.  މަސައްކަތްކުރަން ހުރި އިދާރާއަކުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ނިންމަން

 

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކެޓަގަރީތައް: 6

 
އެސްވިއުގަ" ގެ އޮންލައިްނ ޯފމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. "ސީ 3މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި، ތަފާތު 

 ތިތަުކގެ ކި ފަންއެސިސްޓަމުން ޖެނެރޭޓްވާ ގޮތަށެވެ. ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރާ އިރު، މި ފޯމުތައް ހުންާނނީ 
ސައްކަތްތަކާ އް ކުރާ މަ އްޒަފެމުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އެ ފަންތިތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ތަފާތުވާނެތީ، އެ މުވަ
މުގައި، މި ޔާރުކުރު ތައްމުަތއްގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންަވރުބަލާ ފޯމު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ބަލަިއ، އެ ފޯ

 :ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލާފައިވާނެއެވެ. އެއީ 3ކޮމިޝަނުގެ އެކި ރޭންކުތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން 

ޕްގެ ސް ގްރޫފެޝަނަލްމި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ މެނޭޖަރސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތައް އަދި ޕްރޮސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް:  )ހ( 
ރީ ޕަވައިޒަ ގައި ސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރމަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން

 ރޯލް އަދާކުރަންޖެހޭ މަގާމުތަކެވެ.

 ގާމުތަކުގެ މަމި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ ވައިޒަރީ ލެވެލް )ޕްރޮފެޝަނަލް(: ސްޕަ -ނޮން  )ށ( 
ލް ޒަރީ ރޯނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރގައި ސްޕަވައިތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ

 އަދާކުރަންނުޖެހޭ މަގާމުތައް އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކެވެ.

 ތަކެވެ.މި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ ސަޕޯޓް ވޯކަރސް ގްރޫޕްގެ މަގާމު ވެލް )ސަޕޯޓް(: ސްޕަވައިޒަރީ ލެ -ނޮން  )ނ( 

 

 ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން: . 7

 
ކި ފޯމެއް ަބލާ ވަންވަރުފެވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގެ  )ހ(

ނުންާވ ނެއް ބޭ ފަން ރެއް ނުވަތަތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، މި ފަދަ މަޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަ
މަކަށްވާތީއެވެ. ންމު ކަކީ މުހިމަޤާމުތަކަކަށްވާތީ، އެ ުހނަރުތަްއ ބޭނުންކޮށްެގން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަ

ށް އްގޮތަމި ގޮތުން، މި ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި، މި އުޞޫލުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެ
ނަްށ  ކޮމިޝަންވާނީނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަކި ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަތައްޔާރުކުރެވިދާ

 ހުށަހަޅައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.

 
ރިޔަްށ ކުލުން މި ގޮތުން އެކުލަވާާލ ފޯމުތަްއ ބޭނުންޮކށްގެން އެ މުވައްަޒފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެ )ށ(

 ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޕަ-އެސްވިއުގަ އީގެންދަންވާނީ ސީ

 

 ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުން: -. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ސީއެސްވިއުގަ އީ 8
އް އްކަތްތަ މަސަލުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ )ހ( 

ޑިއުލް މޮނޭޖްމަންޓް މެޕަރފޯމަންސް -ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގްނ، ކުރިޔަށްގެންދަންވާނީ ސީއެސްވިއުގަ އީ 2022
 މެދުވެރިކޮށެވެ. 
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ސް ފާ- ވެސް، އީނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުުރމަށްޓަކައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެޕަރފޯމަންސް -ސީއެސްވިއުގަ އީ )ށ( 
ފުންނަށް މުވައްޒަ ުނންވާ އުންޓެއް އޮންނަންާވނެއެވެ. ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަްނ ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭއެކަ

އި ޖައްސަސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ހަމަ
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ރުބަލައި ކުތައް ކަނޑައެޅުމުގައްޔާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަޓާސްނުވަތަ  މަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓު  )ނ( 
 ވާނެއެވެ. ކޮށްޭދން ފޯރުފުރިހަމަކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން

 

ތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި އިދާރާގެ އެކިފަރާ  .9
 ދައުރާއި މަސައްކަތްތައް: 

 : ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތާއި ދައުރު  ސެކްރެޓަރީ  9.1 

އި އެ ންކޮށްފައި ބަޔާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގަިއ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ ތިރީގަ 
 .ވަނީއެވެ

 
ތެއްގެ ގޮާސފުވެރި އިން، ނގަމުންަދނީ ޙަޤީގަތުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ަކންތައް ހި )ހ(

 މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

 

ރިޔަށްދޭތޯ ދުން ކުގަވާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި )ށ( 
 ބެލުން. 

 
ނގަޅަްށ ންނަށް ރައްޒަފުން ަވނީ ސުޕަވައިޒަރާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެޭލ މުވަމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާ )ނ( 

 ސާފުކޮށްދެވި އެއްބަސްވެވިފައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން. 
 

 ލުކުރުން.ން ޙައްތެރެއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ )ރ( 
 

ން ގެންދާކަން ން އަޅަމުދާރާއިސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން ިލބޭ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްޮކށް އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިމަ )ބ( 
 ކަށަވަރުކުރުން. 

 
ންގެ އްޒަފުޑިވިޜަން ނުވަތަ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް އޯވަރސީ ކުރައްވާ ނަމަ، ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލް މުވަ )ޅ( 

ވަރސީ ނިޓް އޯވަަތ ޔުމުެގ ަމސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ ޑިިވޜަން ނުވަތަ ސެކްަޝން ނުމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލު
 ކުރައްވާ މެންބަރުގެ ލަފަޔާއެކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން. 
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   8ސަފްހާ 

 

 ގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ:)ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ( ބައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  9.2 

މާއި، ވަރާކުރުދު މަޝްވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ހިންގުން ހަލުވިކުރުމާބެހޭ ކަންތައްަތކާމެކޮމިޝަނުގެ މު 
ޞޫލުތަާކ އުތަކާއި، ވާއިދުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެ ކަންކަްނ ކުރެވިފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަ

އް ބަލަހައްޓާ ންތައްތަންގެ ކަ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުވައްޒަފުއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބަލަިއ ޗެކްކޮށް
 ކުރުމަށް، މި  ފުރިހަމަމުތައްފޯބައިގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެ 

ފަިއާވ ންކޮށްމިޝަނުން ނެރޭ ދެންނެވުްނތަކުގައި ބަޔާއުޞޫލުގައްޔާއި، މި ކަމާ ުގޅޭގޮތުން އަދި މީގެ ަފހުން ކޮ
 ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތަށްތޯ ބަލަިއ، ދިރާސާކުރަންވާެނއެވެ. އެ ގޮތުން:

 
އްގެ ވައްޒަފެމުށް އެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަަލަހއްޓާ ސިސްޓަމް "ސީއެސްވިއުގަ" އިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަ )ހ(

ިއ، ތްތަކުގަ ހާލަތަދާކަނޑައެޅުން. އަދި، މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި ސުޕަވައިޒަރުން ޗުއްޓީއަށް ސުޕަވައިޒަރު 
 ން.މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކުރުވު

ަތ އް ނުވަބަދަލެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ސީއެސްވިއުގަ އިން މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުންގެ )ށ( 
 ންދިއުން. ރަމުްނ ގެހަމަކުހިންގުމަށް އަންަނބަދަލަކާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ

ޑިއުލް ނޭޖްމަންޓް މޮމެޕަރފޯމަންސް -ޓާސްކް ކަނޑައަޅާ ސީއެސްވިއުގަ އީނުވަތަމަސައްކަތުގެ އަހަރު ޓާގެޓު )ނ( 
 ރިކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. މެދުވެ

ތުގެ ވާ މުއްދަނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިމެޕަރފޯމަންސް -ސީއެސްވިއުގަ އީ )ރ( 
 ތެރޭގައި ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ބެލުން.

، އޭެގ މަށް ފަހުއުލް މެދުވެރިޮކށް ހުށަހެޅޭ ފޯުމތައް ދިރާސާކުރުރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިޕަ-ސީއެސްވިއުގަ އީ )ބ( 
ކަށް ކަމަްށ ތު ގޮތަކާ ތަފާތެރެއިން އެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަާވޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަ
  ފެންނަ ނަމަ، އެ ސެކްޝަނަކާިއ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ކަންތައްަތއް ބަލައި، ޙައްލުކުރުން.

ގައި  ފޯމުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކަށް މާކުސް ދިނުމަށް )ޅ( 
ން ނުވަތަ  މާ މަތިތަކަށްކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރެއިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ަބލައި ޗެކްކުރުން. އަދި ބައެއްބައި

  ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.މާދަށުން މާކުސް ލިބިފައިވާ ނަމަ، ސެކްރެޓަރީ

 ކްރެޓަރީމަ، ސެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުނ ގޮތާމެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި ނަ )ކ( 
 ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މަްއސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

  ޅުން.ހުށަހެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށްވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް، މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޭބނުން  )އ( 

ތު އެ ޢުލޫމާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް "ރެންޑަމްކޮށް" ނަގާ އެ ފޯމުތަކުގެ މަ )ވ( 
ވައްޒަފުގެ މުގައި މު ދިނުމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަޞްލާ އަޅާކިއުން. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި އިންކްރިމެންޓް

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާތަކަށް ެބލުން.

 ުރން.ތައް ކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތު )މ( 
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އްގޮތަށް ލުތަކާ އެ އުޞޫ މާއި އެ ކަންތައްތައް އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅު )ފ( 
 ހިނގާތޯ ބެުލން. 

    

 
 ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ:  9.3

ސައްކަތްތައް ފުންގެ މަވައްޒަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ފީޑްެބކް އަދި އިރުޝާދުތައް ދީ، މު 
ވައިޒަރަކީ ވެ. ސުޕައިޒަރެއިވާ ފަރާތަކީ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވަރިޕޯޓުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ

ރުގެ ވައިޒަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެކެވެ. މި ގޮތުން ސުޕަ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ:

ވައިޒަރ ދީ، ސުޕަތެރިވެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފަށް އެހީމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެ  )ހ( 
ތަކުެގ ޞަ ފަންނު ޚާއްފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ަކނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ފުރިހަމަކުރުން. މިގޮތުން

ހަރު ގެ އަގެ މަސައްކަތުމަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެްނ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
 ވަރު ކުރުން.ކަން ކަށަފައިވާޓާސްކް ކަނޑައަޅާއިރު މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާތައް ހިމަނާނުވަތަ ޓާގެޓު

ހަކާ ންނަ މީަގްނ ހުޓާގެޓް ނުވަަތ ޓާސްކްތައް ކަނަޑއެޅުމުގައި، ޑިވިޜަން ނުވަތަ ެސކްޝަން ނުވަތަ ޔުިނޓް ހިން )ށ( 
 ރުން. މަޝްވަރާކު

ިއ  ލަފަޔާނުންވާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތަކާ އެއްގޮތަށް ދޭތޯ ބެލުމާއި، ބޭ )ނ( 
 އިރުޝާދު ދީ، މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ންދާ މުންގެރަަމ ކުމަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ ޓާެގޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ފުރިހަ )ރ( 
ޖެހޭ ދި ދޭންއަްކސް މިންވަރުން  އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ސިސްޓަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މާ

އުލްގައި ޑިމޮޕަރފޯމަންސް -ފީޑްބެކް ގަވާއިދުން ދެމުންގެންިދއުން. އަދި، މި ގޮތުން ދެވޭ ފީޑްބެކް ސީއެސްވިއުގަ އީ
 ރެކޯޑްކުރަމުން ގެންދިއުން. 

ރިބާ ވަތަ ތަޖުއް ނުސުޕަވައިޒަރުން ސްޕަވައިޒް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި، އިތުރު ތަމްރީނެ )ބ( 
ހަރު، އެ ކަން އެންގުން. ފަ 1މަހަކުން  3ބޭނުންވާކަމަްށ ފާހަގަކުރެވޭ މުވަްއޒަފުންނަށް، ެއންމެ މަދުވެގެން ޮކންމެ 

އަދި،  ކުރުން.ބަޔާން ން އަމިއްލައަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެކަމަށްއަދި، އެ ތަމްރީން ހޯދުމަށް މުވައްޒަފު
 ވެރިކޮށް އި މެދުސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިްނ ފޯރުކޮށްދޭ، ތަމްރީނެއް ނަަމ، ސީއެސްޓީއަ
 ވައްޒަފުއި މުގަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިިދނުމަށާއި އެ ފަދަ ތަމްރީންތަކު 

 ބައިވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 
ކޮށްެގން، މު ބޭނުންވާ ފޯމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައި )ޅ( 

 އްކަތުގެމަސަޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުގެ މޮޕަރފޯމެންސް -މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް ސީއެސްވިއުގަ އީ
 ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުން. 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް:  9.3.1 

 
ލާ ބައިރިން ންެމ ކަސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތްތައް އެ )ހ(

ތުގެ ގޮތުގަިއ ހޭ ފަރާރަންޖެހޭ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދީ، މުވައްޒަފު ރިޕޯޓުކުވަޒަންކޮށް، ގަވާއިދުްނ މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެ
 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމުގައިވުން. 

ސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި، އެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ  )ށ( 
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ދުވަސް ހޭދަކޮްށފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމަށް  90ވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެްނ މަސައްކަތު ނުހިނގާ ގޮްތ ބަާލ ސުޕަ
ނުވާ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި 

ޒަރާ ޖެހިގެން އިސްކޮށްހުރި ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ އެ ސުޕަވައި 
 މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ސުޕަވައިޒަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް:  9.3.2

ނުވާ  މުގައިމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބަލާ ސުޕަވައިޒަރަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްކަ )ހ( 
ވާ  ކުރައްއޯވަރސީ ނުވަތަ ޔުނިޓް ސެކްޝަންނުވަތަ  ހާލަތްތަކުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ނުވަތަ ޑިވިޜަން

ހަަމ އި ފުރިމެންބަރަށް ނުަވތަ ކޮމިޝަނަްށ ފޯމު ފައިނަލް ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، މާކުސް ދިނުމުގެ ބަ
 ަގތުމަށް ފަހުަގއެވެ. ކުރަންވާނީ، ސުޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ފީޑްބެކް ލިބި

ލާ ފޯމު ންވަރުބަތުގެ ފެ އެއް ސުޕަވައިޒަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ރިޕޯޓުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ )ށ( 
( އަދި އިޒަރުފުރިހަމަކުރުމުގައި ޕްރައިމަރީ ސުޕަވައިޒަރު )ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވަ

ކީ އިޒަރަރު )ކޮމިޝަނުގެ އެހެން ސެކްޝަންއެއްގެ ސުޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ ސްޕަވަސެކަންޑަރީ ސުޕަވައިޒަ
ސައްކަތް ންގެ މަޕަވިޝަ ސު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވާ ހާލަތުގައި، ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން 

 . ދާނެެއވެކުރެވިމު ފުރިހަމަހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް( ގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯ

ސިޔާސީ  ސާލު:މިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ )ކޮމިޝަނުގެ ނޫން މުވައްޒަފުން،  )ބ( 
ރާތްތަކުގެ( ންދާ ފަމުންގެގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަ

މިޝަނުެގ ކޮމުގައި، މަކުރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ފުރިހަސީދާ ބެލުމު
ވަސް ދު 90ތު މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވާ ސުޕަވައިޒަރު، ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން މަސައްކަ

ދަ ފަ ނަމަވެސް، މި މަޮކށް މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ.ހޭދަކޮށްފައިވާ ނަމަ، މަސައްކަުތގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަ
ށްކަން އް ގޮތަޞޫލާއެއުހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި 

 ކަށަވަރުކުރާނީ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތެކެވެ. 

 ބެލޭ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ: މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  9.4 

 
ންއާިއ ރާގެ ވިޝައި އިދާމަސައްކަތުގެ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ އަހަރު ކުރަން ރާވަފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ވިސްނަ

ޒަފު  މުވައްށްކުރުމަމިޝަންގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލު
 އަބަދުވެސް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ގޮތުން؛  

 
ނޑި  ލަނޑުދަަހރަށްއަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވަްއޒަފު، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތުގެ  )ހ(

 ކަނޑައެޅުން.

ލުކުރުމަށް ްނ ޙައްކަންކަ  ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮުތން )ށ( 
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 )ނ( 
 

 

ންޓް މެނޭޖްމަ މަންސްޕަރފޯ-ޓާސްކްަތއް ސީއެސްވިއުގަ އީނުވަަތ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ަކނޑައަޅާ ޓާގެޓު
 މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވުން.

-އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ނުވަތަ އިތުރުާވ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ބަދަލު ީސއެސްވިއުގަ އީ )ރ( 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   11ސަފްހާ 

 ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

 ރުން.އިނަލްކުމު ފަފޯށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮ )ބ( 

ގައި  އުޞޫލުމިތައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަ )ޅ( 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ުކރިއަށް ގެންދިއުން.

 ތައް ކަނޑައެޅުން ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް އަޅާ . މަސައްކަތު އަހަރު ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑަ 10

 
ނޑިތައް ނޑުދަލަކޮންމެ މަސައްކަތު އަހަރެއް ެފށުމުން، އެ އަހަރަކަްށ އިދާރާއިން ހާޞިލުކުރަން ަކނޑައަޅާ  )ހ(

ން ވައްޒަފުއެ މު، ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ވައްޒަފާ ތުން މު މި ގޮއްކަތު އަހަރު ހާޞިލުކުރަންޖެހޭ ޓާގެޓު ނުވަތަ ޓާސްކުތައް ލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. އަދިމަސަ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިޔަންާވނެއެވެ. 

 
މުމަށް އި ނިންއަހަރުގެ ތެރޭގަކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް މަދުވެގެން އެއް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )މަސައްކަތު  )ށ(

 ވައްޒަފު ވެ. މުކަނޑައަޅާ މިންވަރާއި، ފެންަވރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް ހޭަދވާނެ ވަގުތު( ކަނޑައަޅަންވާެނއެ
ވައިޒަރު ފުގެ ސުޕަވައްޒަޓާގެޓްތައް ސިސްޓަމުން ކަނޑައަޅައި، ސުޕަވައިޒަރުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މު

ޓާގެޓް  އެއްޒަފާ ން، މުވަޓާސްކްތައް ެވރިފައިކޮށް ގެންނަންެފންނަ ބަަދުލތަކާއެކު އެޕްރޫވް ކުރުމު ޓާގެޓް ނުވަތައެ 
 ޓާސްކެއް ހަވާލުކުރެވުނީއެެވ. ނުވަތަ

އި އެ ޑައަޅަކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު، އެ އަހަރަކު އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނ )ނ( 
ނޑައަޅާ ކްތައް ކަ ޓާސް ނުވަތަ ޓާސްކް  ކަނޑައަޅައި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ޓާގެޓް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކުގެ ޓާގެޓް

ތިން ފާގެ މަާޔގެ ލަޔުނިޓުގެ ވެރިނުވަތަމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އެ ސުޕަވައިޒަރަކު ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސެކްޝަން
ރު އެންމެ އި ފެންވަންވަރާތް ފުރިހަމަކުރާ މިވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ

ތަކާ ގުޅޭ ސައްކަތްއެ މަ ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ، ފެންނަން ހުންނަ މަސައްކަތްތަކާއި
  ކޮންމެފައިވާޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަްށވާތީ، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިަމނާ

 ވަރާއި،ޅާ މިންއްކަތަކަށް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )އެ މަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަމަސަ
 ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް  ހޭދަވާނެ ވަގުތު( ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ. 

 އާއި އަދިނެރަލްޖެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގަިއ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ސެކްރެޓަރީ  )ރ( 
އް ވެސް ންތައްތަވޭ ކަ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެ

ށް އްގޮތައެހިމެނޭގޮތުންނެވެ. ވީާމ، މުަވއްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތާ 
ްއޓާީނ ންބަލަހަ. ިމ ކައި، ެގންނަންޖެޭހ އިޞްލާޙެއް ވެސް ގެންނަންވާނެއެވެތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ބަލަ

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ބަޔާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރެވެ.

  ޗުއްޓީއްޒަފަކުގެ މުވަ ސެކްޝަނުގައި ޢާންމުކޮށް ހިނާގ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރަންެޖހޭ ކަންތައް ނުވަތަ އިދާރާ )ބ( 
 ޖެހިއްޖެ ލުކުރަންއް ޙަވާނެގުން ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެ

ދި މި އަންނެވެ. ކޮށްގެނަމަ، އެ ކަމެއް ޙަވާލުކުރާނީ ލިޔުމުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ރެކޯޑު
މުން ހަމަކުރަން ފުރިޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި، އެ ކަގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ވެސް 

 ގެންދާގޮތް ވަޒަންކުރަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ. 

ޓާސްކްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ކަންތައްތައް  ޓާގެޓް ނުވަތަމުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް  )ޅ( 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   12ސަފްހާ 

 މުއްދަތުތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުންދާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ދުވަހުން ދުވަހަށް އެ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ތަކަށް މާކްސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން، މުވައްޒަފުންގެ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  2ރާނީ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކު

 ރޫޓިން ޓާސްކުތައް:  .1   

ކެވެ. މި އްކަތްތަ މަސަމިއީ، މުޅި މަސައްކަތު އަހަރުތެރޭގައި ކޮންޓިނުއަސްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ފަދަ   
، ބަލައި ތަކަށްފަދަ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް

އަޅާ ޓާސްކެއް މޮނިޓަރކުރަން ކަނޑަނުވަތަ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެ ޓާގެޓް
 ނުވަަތ ޓާސްކް ޓާގެޓްފަހަރު އެ ފަދަ  )އެކެއް( 1އަވަސްމިނެއްގައި ނުވަތަ އެންެމ މަދުވެގެން މަހަކު 

ކީ އެ ޓަލްއަ އެގްރިގޭޓް ޓޯތަކަށް މާކްސް ދެމުންގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގޮތުން ދެވޭ މާކްސްގެ 
 އަކަށް ލިބޭނެ މާކްސްއެވެ. ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް މުވައްޒަފަކަށް އެ 

 

 : ތައް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  )ޓައިމް ބައުންޑް( ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ  މުއްދަތު  .2   

މަކޮށް  ފުިރހަ މެއްކަރޭގައި އެ މިއީ، ވަކި މުއްދަތެއް ނުވަތަ ަވކި ވަގުތެއް ކަނޑައެޅި، އެ މުްއދަތުގެ ތެ   
ޅޭ  ކަނޑައެފަދައިންކަނޑައަޅާނެ ގޮތެވެ. މި ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ނިންމަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް 

ންވަރާއި ފެ ފައިވާ މަކޮށްވަގުތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަނުވަަތ  މަސައްކަތްތަކަށް އެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ މުއްދަތު
 ސް ދޭންވާނެއެވެ. މިންވަރު ވަޒަންކޮށް މާކް

 

ތައް މޮނިޓަރކޮށް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅޭ  10.1 
 ރިވިއުކުރުން: 

 
ތޯ ބެލުމާއި، ލްކުރެވޭހާޞި ޓާސްކްތައްނުވަތަ މި ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓު )ހ(

ތަކަށް   ޓާސްކްނުވަތަ ނަމަ އެއީ ކީއްވެތޯ ބެލުމާއި، އެ މަސައްކަތަށް ބަލައި އެ މަސައްކަތަށާއި ޓާގެޓް ނުކުރެވޭ
ތީޖާ ނަކާއި ތައުނިއިތުރު ނުވަތަ ބަަދލު ގެްނނަންޖެހޭ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނެސް، ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 

ގެ ގަރީއެއް ކެޓަރުމެވެ. އެހެންކަމުން، ހުރިހާހާޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރާ ދެމެދު މަޝްވަރާކު
- އީސްވިއުގަށް ސީއެމުވައްޒަފުން ވެސް މި ބަޔަށް އުނިއިތުރެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ބަދަލެއް ވަގުތުން ވަގުތަ

 ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން ގެންނަންާވނެއެވެ. 

 
ގަ އެސްވިއުސީލެްއ އިވާ ގޮތާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ގެންަނން ފެްނނަ ބަދަމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފަ )ށ(

ތުން  ގުޅޭގޮބަދަލާ އީ.ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިން ގެންނާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ.  އަދި ގެންނަ
 ންނާނެއެވެ. ފަށް އޮވައްޒަޓާސްކެއްގެ ކޮމެންޓްބައިގައި ލިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުުނވަތަމުވައްޒަފުގެ ބަހެއް، އެ ޓާގެޓު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދުން ރިޕޯޓްކޮށް، މޮިނޓަރ ކުރަންޖެހެނީ ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  )ނ( 
ނުހިމެނޭ ފަރާތަަކށްކަމަށްވާނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ގޮްތތަކުގެ ފީްޑބެކް ގަވާއިދުްނ 

އިންތިޒާމު ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި، ިލބިފައިވާ ފީޑްބެކްއަށް ބަލަިއ، އެންމެ މަދުވެގެން  ހޯދޭނެ
ޕަރފޯމަންސް -މަހަކު އެއްފަހަރު، އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްތަކަށް މާކްސްދީ ސީއެސްވިއުގަ އީ



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   13ސަފްހާ 

 އެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމުން އަދާަހމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެ

 
ޓާގެޓް  ހިމެނުން ލާޒިމް ބެލުމުގައި  ތުގެ ފެންވަރު މަސައްކަ ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލް މުވައްޒަފުންގެ  10.2

 ތައް:ނުވަތަ ޓާސްކް 

 

ޓާގެޓް   އަންނަނިވިތަކުގެ އިތުރުންޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތާގުޅޭ ޕަރފޯމަންސް 
 ޓޭބަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމަނަންވާނެއެވެ.ތައް ނުވަތަ ޓާސްކް

 ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 
ނުވަތަ  ން ރޫޓީ
 ބައުންޑް  ޓައިމް 

ނުވަތަ  ސުންގަޑި 
 ފްރީކުއެންސީ 

  31 ޖެނުއަރީ* ޓައިމް ބައުންޑް  ންހިނގާ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅު

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރެއިސަލް ފާއިތުވި އަހަރު
 ފުރިހަމަކުރުން

  15 ޖެނުއަރީ* ޓައިމް ބައުންޑް 

ށް ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަ
 ހުށަހެޅުން

  15އޭޕްރިލް * ޓައިމް ބައުންޑް 

ށް ދެވަނަ ކުއަރޓަރގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަ
 ހުށަހެޅުން

  15ޖުލައި * ޓައިމް ބައުންޑް 

ސެކްޝަންގެ ބަޖެޓް  ނުވަތަކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ޑިވިޜަން 
 ތައްޔާރުކުރުން

  31ޖުލައި * ޓައިމް ބައުންޑް 

ށް ތިންވަނަ ކުއަރޓަރގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަ
 ހުށަހެޅުން

  15އޮކްޓޯބަރ * ޓައިމް ބައުންޑް 

ސެކްޝަންގެ އެނުއަލް  ނުވަތަރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ޑިވިޜަން ކު
 ވަރކްޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން

  15ނޮވެމްބަރ * ޓައިމް ބައުންޑް 

 ދުވަސް ކުރިން 7މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން 
 ފުރިހަމަކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްރޮބޭޝަން ފޯމް

ގާ )އަލަށް މުވައްޒަފަކު ނަ ފޯމު ޙިއްޞާކުރުންސެކްޝަނާ ޕްރޮބޭޝަން 
 ހާލަތުގައި(  

މުވައްޒަފުގެ ** ޓައިމް ބައުންޑް
މުއްދަތު ޕްރޮބޭޝަން 
ދުވަސް  7ހަމަވުމުގެ 

 ކުރިން
ޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އޯޓީ ރިކުއެސްޓްތައް އަދި އެކިއެކި ޗުއްޓީ ތަކާގު

 ކަންކަން އުސޫލާއެއްގޮތަށް ގަވާއިދުން ކުރަމުން ގެންދިޔުން
 ކޮންމެ މަހަކު ރޫޓިން 

 އެސައިން ކުރެވޭ ކޭސްތައް އަދި ޓާސްކްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ދުވަހުން
 ދުވަހަށް ވެޔޮ އަދި ސައްލާގައި ރެކޯޑު ކުރަމުންގެންދިޔުން.

 ކޮންމެ މަހަކު ރޫޓިން 

 

ންގަޑި ވަހަކީ ސުއްކަތު ދު* ދީފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ ރަސްމީ މަސަ
 ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީއެވެ.

ވައްޒަފުގެ މު އިބާރާތުގެ މާނައަކީ ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ދުވަސް ކުރިން" 7** "މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވުމުގެ 
 އެވެ.ދުވަހުގެ ކުރި 7ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވާ ތާރީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި  )ޕްރޮފެޝަނަލްސް( ވަލް ސްޕަވައިޒަރީ ލެ -ނޮން  10.3 
 :ތައް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  ހިމެނުން ލާޒިމް 

 

ކުގެ ތަޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ޕަވައިޒަރީ ލެވަލް )ޕްރޮފެޝަނަލްސް( މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތާގުޅޭ ޕަރފޯމަންސް ސް-ނޮން
 ނެއެވެ.ޓޭބަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމަނަންވާތަ ޓާސްކްތައް ޓާގެޓް ނުވައިތުރުން އަންނަނިވި 

 ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 
ރޫޓީން ނުވަތަ 

 ބައުންޑް  ޓައިމް 
ސުންގަޑި ނުވަތަ 

 ފްރީކުއެންސީ 
  31*ޖެނުއަރީ  ޓައިމް ބައުންޑް  ންހިނގާ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅު

 އިން ކުރެވޭ ކޭސްތައް އަދި ޓާސްކްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ދުވަހުންއެސަ
 ދުވަހަށް ވެޔޮ އަދި ސައްލާގައި ރެކޯޑު ކުރަމުންގެންދިޔުން.

 ކޮންމެ މަހަކު ރޫޓިން 

 

ންގަޑި ވަހަކީ ސު* ދީފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދު
 ގައި ކަނޑައަޅާނީއެވެ.ކަމު
 

     

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް މާކްސް ދެވޭގޮތް: 11

 
ޒަފުގެ މުވައް،  ފަހުމުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ވަޒަންކުރުމަށް )ހ(

 އެ ކުސް އަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލަިއ، މާމަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑަ
ވޭނެ ން ކުރެށް ބޭނުމިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ. ތިރީގައި އެ ވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަ

 މިންގަނޑެވެ. މާކުސްދިނުމުގައި ބައިކުޅަބައި މާކުސްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ގެންާދނީ، މަސައްކަތުގެ އިންސައްތަ( ބިނާވެ 100ބެލުމުން ުމވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސް )މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ( 
 ބައިގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ؛  2ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ()އައްޑިހަ އިންސައްތަ 80މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޓާގެްޓ ނުވަތަ ޓާސްކް ތަކަށް % .1  

 ވެ.އެ)ވިހި އިންސައްތަ(  20މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް % .2  

 

 ޓާސްޓްތަކަށް މާކްސްދިނުން: ޓާގެޓް ނުވަތަ  11.1 
 ންވަރާއިފައިވާ ފެޑައެޅިއަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ޓާގެްޓ ނުވަތަ ޓާސްކްތައް ަކނ )ހ( 

ސްދެމުން ށް މާކްކް ތަކަ މިންވަރު އަދި މުއްދަތުތަކަށް ހާޞިލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަްށބަލައި، އެ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސް
 ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ޓާގެޓު ނުވަތަ ޓާސްކްތަކަށް މާކުސްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަކީ:  )ށ( 

ލޭ މުއްދަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލަިއ މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު: މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ . 1  



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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މަސައްކަތް ނިންމާ މިންވަރު އަިދ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނާގ ގޮްތ ބަާލ 
 މިންވަރު.

 .ރުކަންފުތާހިމަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު: މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކަމާއި، ފަރުވާެތރިކަމާއި އަދި ސާ . 2  
ރޭގައި ތެތެއްގެ  ވަގުމަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުެގ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަުރ: ކަނޑައަޅާފައިވާ . 3  

 މަސައްކަތް ނިންމުން.
   ޑުމިްނގަނ ކުރާނެމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ތަކަށް މާުކސް ދިނުމުގައި ބޭނުން )ނ( 

 ވަގުތު  ންވަރު ފެ  މިންވަރު  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައި  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 0

 ވަގުތާ ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް

  ނެތް. ކުރެވިފައި  ހާޞިލު ހަމައަށް

 އެއްވެސް ގެ  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 0

 ފުރިހަމަކުރެވިފައި މިންވަރެއް

  ނުދެވޭ މާކްސް ފެންވަރަށް ނުވާތީ،

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  0

 ޓާގެޓް މުއްދަތަށްނުވަތަތަށްވަގު 

 ނިންމާފައި  ޓާސްކް  ނުވަތަ 

   ނުވޭ

 ވާކަނޑައަޅާފައި  ގައި  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 1
މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު 

 މިންވަރެއް 

  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 1

  ދަށް ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  4

 ޓާގެޓް ށްމުއްދަތަނުވަތަވަގުތަށް

   ނިންމާފައިވޭ   ޓާސްކް  ނުވަތަ 

ވާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  2
މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު 

 މިންވަރެއް 

  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 2

  މެދުމިން  ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
  

ވާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  3
ޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު މިންވަރުގެ ބޮ
 ކުރެވިފައި 

  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 3

  ރަނގަޅު ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
  

 ވާކަނޑައަޅާފައި  ގައި  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 4
  ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް  މިންވަރު

  ޓާސްކް  ނުވަތަ ޓާގެޓް 4

 ވަރަށް  ފެންވަރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ރަނގަޅު 

  

 އަޅާފައިވާ ކަނޑަ  ނިންމަން  ޓާސްކެއް ނުވަތަ  ޓާގެޓް  އެ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ގެ  ޓާސްކް  ނުވަތަ  ޓާގެޓް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  .1

 މުވައްޒަފަށް  ހެންނަމަވެސް،އެ  ނުދެވޭނެއެވެ. މާކްސްއެއް  އެއްވެސް  އަކަށް  ޓާސްކް  ނުވަތަ  ޓާގެޓް  އެ  ނަމަ، ނިންމާފައިނުވާ  މުއްދަތުގައި 

  ހިމެނޭނެއެވެ. ޓާސްކެއް  އެ  ތެރޭގައި  ގެ  ޓާސްކް  ނުވަތަ  ޓާގެޓް  ޖުމުލަ  ނޑައަޅާފައިވާ ކަ 

 މަސައްކަތުގެ  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ވަކިވަކިން  މާކުސް  ލިބޭ  ޓާސްކަކަށް ނުވަތަ  ޓާގެޓް  ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދޭއިރު  މާކުސް  .2

 ނުވަތަ  ޓާގެޓް  ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  އެ  ތްތަކާއި މަސައްކަ  މައިގަނޑު  މަޤާމުގެ  މުއްދަތުގައި  ފެންވަރުބެލުމުގެ 

 ގެ  ޓާސްކް  ނުވަތަ  ޓާގެޓް  ނުލައި  އިހުމާލަކާ  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  ނުލިބުން  ބަޖެޓް  ނުވަތަ  ބަދަލުވުން  މެންޑޭޓް  ތަކުން  ޓާސްކް 

 ހާސިލްކުރެވުނު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މަސައްކަތު  އަދި  ނުވާނެއެވެ. މާކްސްދީގެން  ޓާސްކަކަށް ނުވަތަ  ޓާގެޓް  އެ  ،ނަމަ  މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ 
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   16ސަފްހާ 

ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް -އަދި، ސީއެސްވިއުގަ އީ  .އުނިކުރަންވާނެއެވެ  ޓާގެޓްތައް  ފަދަ  މި  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޖުމުލަ  ނަތީޖާގެ 

ޓާސްކު ލިސްޓުން އުނިކުރާނީ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޓާގެޓު ، ހު ޓާސްކުތައް ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް ފަ ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް މި ފަދަ ޓާގެޓު 

 ސުޕަވައިޒަރުންނެވެ.

ޓާގެޓް އެ  ނގަޅުކޮށްވަރު ރަގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް، ވަރަށް ފެން ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  1މިސާލު: 
ވަތަ ނުޓާގެޓް  އެނަމަ،  އިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާއެ ޓާގެޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދީފަ ނުވަތަ ޓާސްކް 

 ލިބޭނެ މާކްސް:   ޓާސްކް 

 4 – މިންވަރު *
 4 – ފެންވަރު *
 4     ވަގުތު *
 12     ޖުމުލަ  *

ބޭނެ ޖުމުލަ  ލިގެޓަށް އެ ޓާ މިންވަރު، ފެންވަރު، ވަގުތަށް މާކުސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން، މުވައްޒަފަށް
 .މާކުސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

ރަށް ންވަރު ވަ ފެޑުބައި، ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ތެރެއިން ބޮޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ  2މިސާލު: 
ޓާގެޓް  ނަމަ، އެ މާފައިވާ ކަތް ނިންމަސައްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ރަނގަޅުކޮށް އެ 
 ލިބޭނެ މާކްސް:   ނުވަތަ ޓާސްކް 

 3 – މިންވަރު *
 4 – ފެންވަރު *
 0  –  ވަގުތު *
 7     ޖުމުލަ  *

ބޭނެ ޖުމުލަ ގެޓަށް ލި އެ ޓާ މިންވަރު، ފެންވަރު، ވަގުތަށް މާކުސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން، މުވައްޒަފަށް
 .ނެއެވެމާކުސް ކަނޑައެޅޭ

 ޖާ: ނެ ނަތީ ތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން މާކުސްދިނުމުން ނިކުންނާޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  3މިސާލު: 

  ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު  ޓާސްކު ޓާގެޓް ނުވަތަ
ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 

  ހާޞިލުވި މާކުސް  ން 
 8 4 1 3 1ޓާސްކް  ޓާގެޓް ނުވަތަ

 5 0 1 4 2ޓާސްކް  ނުވަތަޓާގެޓް 
 7 4 2 1 3ޓާސްކް  ޓާގެޓް ނުވަތަ
 0 0 0 0 4ޓާސްކް  ޓާގެޓް ނުވަތަ
 10 4 4 2 5ޓާސްކް  ޓާގެޓް ނުވަތަ
 4 0 3 1 6ޓާސްކް  ޓާގެޓް ނުވަތަ
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 34  ާހޞިލުކުރެވުނު ޖުމުލަ ތަކުންޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  
 6  ގެ އަދަދުޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  ޖުމުލަ

ކުސް ާހޞިލުކުރެވޭނެ ޖުމުލަ މާ ތަކުންޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 
(12*6) 72 

     
 ޓާގެޓުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އިންސައްތައިން 

 (80ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމުލަ )%
37.78 

 
ޓާގެްޓ އެ   ފަހު،ތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށްޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާ  )ރ( 

 ނެވެ.ޮކްށގެންބޭނުން ތަކުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ޖުމުލަ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާނުވަތަ ޓާސްކް 

 

 
އި  ތެރޭގަހަރުގެއަތަކުން ހާޞިލްކުރެވިފައިވާ ޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފު މަސައްކަތު ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް  )ބ( 

ނެ ލްކުރެވޭން ާހސިތަކުޓާެގޓް ނުވަތަ ޓާސްކް ާހސިލްކޮށްފައިވާ ޖުމުލައެވެ. ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން 
ގަނުޑ ފުގެ މައިއްޒަޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތުގެ އަހަރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވަ

 ޓާސްކުތަކުން ހާސިލްކުރެވޭނެ ޖުމުލައެވެ. ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގެޓު
އްޒަފުގެ މުވަ ޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައިސަ: މިސާލު
ޓާގެޓް ނުވަަތ  01މި  ޓާސްކެވެ.ޓާގެޓް ނުވަތަ 10ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓާސްކްތަކުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޓާގެޓު

 ިލބޭނީ ުމޅި ފޯމުގެ ، އެ ބަޔަށްވީމާ. ޕޮއިންޓެވެ 68ން މުވައްޒަފަށް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ޖުމުލައަކީ ޓާސްކް 
 . ވެއެ 45.33ކަމަށްވާތީ، އެ ބައިން ުމވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު  ޖުމްލަ މާކްސް އަކީ  %80

 

 
 

 
ހަރު ތުގެ އަމަސައްކަ ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓު ރޭންކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކަށް: މިސާލު

 15މި . ކަތެވެމަސައް 15ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކުތަކުގެ ގޮތުގައި ޓާސްނުަވތަމުވައްޒަފުގެ ޓާގެޓުތެރޭގައި 
. ކަށެވެާޓސްޓާގެޓް ނުވަތަ 13މަސައްކަތުން އެކި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 

ވީމާ، އެ . ންޓެވެޕޮއި 96ޓާގެޓުން މުވައްޒަފަށް ހާސިލްކުރެވުނު ޖުމުލަ މާކްސް އަކީ  13އެހެންކަމުން މި 
 . އެވެ 49.23ކަމަށްވާތީ، އެ ބަޔަށް ލިުބނު ޖުމުލައަކީ  80%ބޭނީ މުޅި ފޯމުގެ ބަޔަށް ލި

 

 
 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮންޕީޓެންސީތަކަށް މާކުސްދިނުން:  11.2 

ންގަނޑުތަކާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަދި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ މި )ހ(  



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   18ސަފްހާ 

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ކޮމްޕީޓެންސީތަކަކީ ަމސައްކަތުގެ 
މިގޮތުްނ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ތެރެއިން ބެެލމުންދާނެ އަދި އެ ބައިތަކަްށ ާމކުސް ދެވިގެންދާނެ ބަިއތަކެކެވެ. 

އިވެލުއޭޓްކޮށް  )އެކެއް( ފަހަރު 1ކޮންމެ މަހަކު ކޮންޕީޓެންސީތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނުޑތަކާއި 
 މާކްސް ދޭންވާނެއެވެ. 

-ިވއުގަ އީއެސްމުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮންޕީޓެންސީތައް މަުހންމަހަށް ރިވިއުކޮށް، ސީ )ށ(  
 އެވެ. ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ގެންދަންވާނެ

ންނެވެ. ގެ ސްކޭލަކު 4-1މި ބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންޕީޓެންސީތަކަށް މާކްްސދެވިގެންދާނީ  )ނ(  
މުޅި ފޯމުގެ %  މާކުސްއެވެ. މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 4ކޮންޕީޓެންސީއަކަށް އެންމެ މަތިން ދެވޭނީ 

 )ވިހި އިންސައްތަ( އެވެ.   20
ނަންޖެޭހ ގައި ހުން ބައިކިގައި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މި ބަޔަށް މާކްސްދިނުމު )ރ(  

 ވެ. ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެ 3ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުން 
 

 ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލް  . 1   
ހެްނ އެ ތަށާއިސައްކަމާއެކު، އޭެގ ފައިދާ މަމަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވު .1    

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު
 ދުންތެރިފެއްއު ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި  .2    

އި ންނާވައްޒަފުން މުމަސައްކަތަްށ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭުނންުކރުމާއި އެހެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
   ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

 ނަރު ހުމުގެ ކަނޑައެޅުނުވަތަގޮތެއްގައި ކަްނތައްތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުުމގެ ވިސްނުންތެރި .3    
 ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

 މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން އަދަބުވެރިކަމާއި .4    
 ހުނަރު ބޭުނންކުރުްނ  މަޢުލޫމާތާއި .5    
 ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  އްސަލަތައްމަ .6    
 އުފެއްދުންތެރިކަްނ  ދުރުވިސްނުން، .7    
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން  ވަގުތު .8    
 ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު  ދިމާވާ .9    
 އިސްނެގުން  .10    
 ންޓެގްރިޓީ(އިޚްލާސްތެރިކަން )އި ތެދުވެރިކަމާއި .11    
ވުމާއި ފުވެރިއިންސާ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހިތްހެޔޮ .12    

 ހިތްހެޔޮވުން( 
އްކަތް އި، މަސަކަމާމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހަްއޓާ ޝައުޤުވެރި .13    

 ން. ކުރާ ހިތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވު
 )އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް( ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސެލްފް .14    
 ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު  ހާޟިރީއަށް .15    
 ތެއްގައި ރި ގޮދާއިރާގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭ ގުޅުންތަްއ އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހު މަސައްކަތުގެ .16    

 ބަހައްޓާ މިންވަރު 
 ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ކާއިޤާނޫނުތަ .17    



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   19ސަފްހާ 

 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް  .18    
 ށް ހެދުން އްގޮތަކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ، ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު .19    

 އެޅުން 
 ކަމުގައި ކަންނުވަތަ ެބލެިވދާނޭ އެންމެހައި ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތުގެ .20    

 (Confidentiality)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 
     
 ޕަވައިޒަރީ ލެވަލް )ޕްރޮފެޝަނަލަސް(ސް -ނޮން  .2   
ހެްނ އެ ތަށާއިސައްކަމަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭެގ ފައިދާ މަ -1    

 މިންވަރުމުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ 
 ދުންތެރިފެއްއު ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި  -2    

ންނާއި ވައްޒަފުން މުމަސައްކަތަްށ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭުނންުކރުމާއި އެހެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
   ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

 ނަރު ހުމުގެ ކަނޑައެޅުނުވަތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުުމގެގޮތެއްގައި ކަްނތައްތަ ވިސްނުންތެރި -3    
 ލިބިފައިވާ މިންވަރު 

 މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން އަދަބުވެރިކަމާއި -4    
 ހުނަރު ބޭުނންކުރުްނ  މަޢުލޫމާތާއި -5    
 ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައް -6    
 އުފެއްދުންތެރިކަްނ  ސްނުން،ދުރުވި -7    
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން  ވަގުތު -8    
 ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު  ދިމާވާ -9    
 އިސްނެގުން  -10    
 އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( ތެދުވެރިކަމާއި -11    
ވުމާއި ފުވެރިއިންސާ އްޔަތު އަދާކުރުމުގައިކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި ހިތްހެޔޮ -12    

 ހިތްހެޔޮވުން( 
އްކަތް އި، މަސަކަމާމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހަްއޓާ ޝައުޤުވެރި -13    

 ކުރާ ހިތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން. 
 )އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް( ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސެލްފް -14    
 ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު  ޟިރީއަށްހާ -15    
 ތެއްގައި ރި ގޮދާއިރާގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭ ގުޅުންތަްއ އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހު މަސައްކަތުގެ -16    

 ބަހައްޓާ މިންވަރު 
 ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ޤާނޫނުތަކާއި -17    
 މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް އެހެން  -18    
 ށް ހެދުން އްގޮތަކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ، ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު -19    

 އެޅުން 
 ކަމުގައި ކަންދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ެބލެިވދާނޭ އެންމެހައި މަސައްކަތުގެ -20    

 (Confidentiality)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 
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  ލެވަލް )ސަޕޯޓް(ސްޕަވައިޒަރީ -ނޮން  . 3   
 އްކަތަށްދާ މަސަކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ފައި ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ -1    

 .މިންވަރު ކުރާ
 މުޢާމަލާތުކުރުން. އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު -2    
 ލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު.މައްސަ -3    
ތައް ސައްކަތްން މަހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެ -4    

 ކުރާ މިންވަރު.
 ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(. -5    
 ރިވުމާއި ފުވެގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާ -6    

 ހިތްހެޔޮވުން(.
 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު. -7    
 ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު.  -8    
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.  -9    
 ކަމުގައި ކަންމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ެބލެިވދާނޭ އެންމެހައި -10    

  (Confidentiality)ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން. 
ތެިރ ދުންއުފެއް ،އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިުލކުރުމަށް ބޭނުންާވ ވަސީލަތްަތއް ރޭވުމާއި -11    

ތައް ދަނޑިރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ލަނޑުގޮތެއްގައި އެވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކު
މުގަިއ ރުދަނާވުއި، ހައެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ެއހީތެރިވުމާ ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި

 އުރު. ދަދާކުރާ އި އަނަމޫނާ އަކަށްވެ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާކުރުވުމުގަ
 ދުންތެރިފެއްއު ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ދުރާލާ ވިސްނުމާއި  ކަންކަމާމެދު -12    

ންނާއި ވައްޒަފުން މުމަސައްކަތަްށ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭުނންުކރުމާއި އެހެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

ރިަކްނ ސްނުންތެއި ވިގެ ޤާބިލުކަމާމަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމު -13    
ދުމަތްޭދ ކާއި ޚިރާތްތަހުރި މިންވަރާއި އަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ ފަ

 ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަިދ ބަދަހިކުރާ މިންވަރު.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނީ ނޑައަޅާކަ ތީޖާ ން ޙާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ނަ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތަކު )ބ( 
 ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ.

 
 
 

ށް ޓަގަރީއަކެމެނޭ ކޮންޕީޓެންސީތަކުން ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފުގެ މަގާމުގެ ރޭންކު ހި
ތަކުން ޓެންސީއެވެ. ކޮމްޕީކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންޕީޓެންސީތަކުން މުވައްޒަފު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ

ވައްޒަފުެގ ފައިވާ މުއަޅާހާސިލްކުރެވޭނެ ޖުމުލައަކީ، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތުގެ އަހަރުގައި ކަނޑަ
 ޓާސްކްތަކުން ހާސިްލކުރެވޭނެ ޖުމުލައެވެ.ނުވަތަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި ޓާގެޓު
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ލާނެ ނުމުގައި ބައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މާކްސްދިގަ 3އަދި  2، 1މި ނަންބަރުގެ )ރ( ގެ  )ޅ(  
 ގައި އެވަނީއެވެ.  1މިންގަނޑުގެ ތަފްޞީލު މި އުޫޞލުގެ ޖަދުވަލު 

    
 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު:  11.3

ގައިވާ  4އަިދ  3،  2ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފުރިހަމަކުރާނީ މި އުޞޫލުގެ  )ހ(  
ޕަރފޯމަންސް -"މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" ގައިވާ ގޮތަށް ސީ.އެސްވިއުގަ އީ

 މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. 
-އީވިއުގަ .އެސްފޯމުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުން ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް، ސީ )ށ(  

ގައި  ކަމުމެނޭޖްމަންޓް ެމދުވެރިކޮށް އެޕްރޫވްކޮށް ފައިަނލް ކުރުމުން، ސޮއިކުރެވުނީ ޕަރފޯމަންސް
 ބެލެވޭނެއެވެ. 

ޓަމުްނ ތް ސިސްސައްކައެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަ )ނ(  
ވާ ފޯމު ގައި  4ނުވަަތ  3ނުވަތަ  2ދުވަުލ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ހާަލތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ޖަ

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 
    

 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލު: 12
ކުރަންވާ ގައި ކަންލަތަކުތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަ  

 ގޮތްތަކެވެ.
ތަ ޚިޔާލު އް ނުވަ ސްވުމެސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބަ )ހ(  

 .ނެއެވެތަފާތުވުމެއްވާނަމަ، ދެ މީުހން ަމޝްވަރާކޮށްގެން މި ކަމަށް ހައްެލއް ލިބޭތޯ ބަަލންވާ
ރު ބެލުާމ ގެ ފެންވަ ކަތުކުރުމަށް ފަހު، މުވައްޒަފު މަސައްޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާހައްލެއް ލިޭބތޯ ސު )ށ(  

އި ގެ ފޯމުގަލުމުގުޅޭގޮތުން ހިތްހަަމނުޖެހޭ ނަަމ، ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ
 ސްވިއުގަ ސީއެ ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، ހިތްހަމަުނޖެހޭކަން، ސަބަބާއެކު ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމު

 ކޮށް ފައިނަލްކުރަންވާނެެއވެ.މެދުވެރި
ފުގެ ޒައަދި މުވައް ކޮމިޝަނުގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންއިން މި ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ ބަލަންާވނެއެވެ. )ނ(  

ސައްކަތު މަސްމީ ރަޭބތާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ ބަޔަށް ލި
 ނެއެވެ. ގަންވާވަހުގެ ތެރޭގަިއ މުވައްޒަފަށް އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ގޮތެއް އަންދު)ދިހައެއް(  10

 ނުގެކޮމިޝަކޮމިޝަނުގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންއިން ދޭ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ނަމަ،  )ރ(  
ރޭގައި  ތެ( ދުވަސްއްދިހައެ) 10 ރަސްމީ މަސައްކަތު ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ ބައިން ޖަވާބު ދޭތާ

ްނ ޝަންއިކޮމިޝަނުގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު 
ހޭ ބެސޯސްއާ ން ރިދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަ

ޔާްނ  ކަން ބަކު އެަމ، ހުށަހެޅި ތާރީޚުތަކާ އެބައިން ޖަވާބު ނުލިބިެގން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   22ސަފްހާ 

ރިޔަށް ން ކުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއި )ބ(  
  އެވެ.ވާނަމަމި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިގެންދެވޭނީ، 

 

ނޑައަޅާފައިވާ 13 . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކަ
 މުއްދަތުތައް: 

 
 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން  07 -
 އަދި،

މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ 
 މިންވަރަކުން 

-ވިއުގަ އީމުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރުން ކަނޑައަޅައި ސީއެސް
 ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލްއިން އަދާހަމަކުރުން 

ހިއުމަން ރިސޯސް 
 ސެކްޝަން 

 ގެ ނިޔަލަށް ޖަނަވަރީ 21 -
 އަދި،

މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ 
 މިންވަރަކުން 

-ސީއެސްވިއުގަ އީކަނޑައަޅައި ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް 
 އްޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ޓާގެޓްތަ
 ލިސްޓްކޮށް، ސުޕަވައިޒަރުގެ އެޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވުން. 

 މުވައްޒަފު 

 ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް  31 -
 އަދި،

 މުޅި އަހަރުތެރޭގައި  -

 ތަ ޓާގެޓް ނުވަސުޕަވައިޒަރު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަހަރުގެ 
ވާ ފޮނު  ކަނޑައަޅާކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެޕްރޫވްކުރުމަށްޓާސްކްތައް 
ސް ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެޓާސްކް  ޓާގެޓް ނުވަތަ

 އެޕްރޫވްކުރުން. 

 ސުޕަވައިޒަރު

މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ  -
 މިންވަރަކުން 

ކުސް  މާ ފުރިހަމާކުރަމުންދާ މިންވަރަކުންޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް 
 އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް އަދި ، ދިނުން

ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތައް މިނެއްގައި ކަނޑައަޅާ އަވަސް
 އިވެލުއޭޓްކޮށް، ފީޑްބެކް ދެމުން ގެންދިއުން. 

 ސުޕަވައިޒަރު

މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު  -
 އެއްފަހަރު 

ކާއި ތަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު 

 ދިނުން މާކުސް

 ސުޕަވައިޒަރު

މު ލާ ފޯމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަ ފާއިތުވި އަހަރުގެ  ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް  15 -
ޓް ނޭޖްމަންމެޕަރފޯމަންސް -ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު ސީއެސްވިއުގަ އީ
 މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ސަބްމިޓްކުރުން 

 މުވައްޒަފު  އަދިސުޕަވައިޒަރު 

 ޖާގެނަތީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނުފާއިތުވި އަހަރުގެ  މާރޗްގެ ނިޔަލަށް  31 -
 ލުމާ ބެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ވާ ގެން އެ ކަމަށް އެކަށީ  ،ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި
 ހައްލެއް ހޯދުން.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ 
ރާތުގެ އެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަ
ހިއުމަން އިރުޝާދުގެ ދަށުން 
 ރިސޯސް ސެކްޝަން 
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   23ސަފްހާ 

 

 . އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް މެދުވެރިވުން:14

ވެއްޖެނަަމ މެއް ފާހަގަނުވާކަމި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި އުސޫުލްނ ސާފު
 އަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑަ

 

 . އުސޫލު ފާސްކުރުން:15

 ކުންނެވެ.ބައްދަލުވުމަމި އުސޫލު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 

 . އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން:16

އަޅާ މަށް ކަނޑަން ފެށު އަމަލުކުރަކުން މި އުސޫލަށްބައްދަލުވުމަމި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާީނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
 ތާރީހަކުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

 . އުސޫލު ރިވިއު ކުރުން:17

ރުމުގެ  ރިވިއު ކުއުސޫލު މިރިވިއުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި،  މަސައްކަތުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަންނަ ބަދަލަށް ރިއާޔަތްކޮށް މި ުއސޫލު
 ންވާނެއެވެ.ށް ހުށަހަޅަމިޝަނަާފހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އުސޫލު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮ ތެރެއިން އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް

 

 . އުސޫލަށް އިސްލާހު ގެނައުން:18

 ނެވެ.ކުން ާފސްކޮށްގެންބައްދަލުވުމަމި އުސޫލަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   24ސަފްހާ 

 ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މާކުސްދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލު  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި  - 1ޖަދުވަލު 
 ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލް 

 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 
މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި  1

އޭގެ ފައިދާ  އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު،
މަސައްކަތަށާއި އެހެން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު

 ދި އޭގެ. އަކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭމަސައް 4
 ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރޭ. 

  ފައިދާއޭގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. އަދި 3
 ރޭ. ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކު

ދާ އިއަދި އޭގެ ފަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. 2
 ކުޑަ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

 ނުވޭ. ފައިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާ 1
 ،މާއިކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނު 2

އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު 
އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލާއި  ،އެޅުމާއި
މަސައްކަތަށް ފައިދާހުިރ  ،ގޮތްތައް

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން 
މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރާ 

   މިންވަރު.

 މައަށްރިހަމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ފު 4
 ލިބިފައިވޭ. 

 އިވޭ.ލިބިފަ އަށްމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ފުރިހަމަ 3
 ރަކަށްންވަމިމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ކޮްނމެވެސް  2

 ލިބިފައިވޭ.
ށް ވަރަކަމިން އްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތަ 1

 ލިބިފައިވޭ. 
 ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް 3

 ނުވަތަޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 
ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ 

 މިންވަރު

ރު ނަގެ ހުޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 4
 ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 3
 ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 2
 ންވަރަކަށް ލިބިފަިއވޭ.ކޮންމެވެސް މި

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 1
 ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.

އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި  4
 އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން.

 ތިރާމާއެކުއި އިހުކަމާރަނީ އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މުއާމަލާތު ކު 4
 މާއެކުހުތިރާއި އިގިނަ ފަހަރުތަކުގައި މުއާމަލާތު ުކރަނީ އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާ 3
 ގައި. ހަރުތަކު ފައަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ މަދު 2
ދު މަށް ވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ ވަރައަދަބު 1

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

 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރޭ  3
 ންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮ 2
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  1

 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 4މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު  6



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   25ސަފްހާ 

 ނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހު 3 ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 2
  ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު 1

 ވޭ.ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި ދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު 4 އުފެއްދުންތެރިކަން  ،ދުރުވިސްނުން 7
 ދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިޭވ. 3
 ވޭ.ފައިދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބި 2
 ލިބިފައިވޭ.ދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް  1

 ވަގުތުގެ ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމަައށް ހިފާ.  4 ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން 8
 ވަގުތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަައށް ހިާފ. 3
 ވަގުތުގެ ބޭނުން ކޮންމެވެސް މިްނވަރަކަށް ހިފާ. 2
 ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުޑަ މިންވަރަކަްށ ހިފާ. 1

ރިމަތިލުމުގެ ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކު 9
 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ިލބިފައި 4
 ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިޭވ.  3
  ވޭ.ކަށް ލިބިފައިދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ކޮންމެވެސް ވަރަ 2
 . ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިިބފައިވޭ 1

 ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި ިއސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  4 އިސްނެގުން 10
 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ. 3
 ރަކަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ. ކޮންމެވެސް މިންވަ 2
 ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  1

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން  11
 )އިންޓެގްރިޓީ(

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ތެދުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ.  4
 ކަމާިއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ.ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރި 3
 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ. 1

 ގެހިތްހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާ 12
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 

 މާއި ހިތްހެޔޮވުން(އިންސާފުވެރިވު

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ހިތްހެޮޔ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ހިްތހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 3
 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތ ިހތްހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 2
 ާމއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ.މަދު ހާލަތްތަކުގައި ހިތްހެޔޮ ކަ 1

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި  13
 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހައްޓާ
ޝައުޤުވެރިކަމާއި، މަސައްކަތް ކުރާ 
 ހިތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން.

 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ.  4
 ރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ފުރިހަމަ. މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެ 3
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހުރޭ.   2
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް.   1

ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އަމިއްލަ  14
 ކުރިއެރުމަށް(

  ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރޭސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ގަދައަޅައި 4
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  3
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  2
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  1

   ނގަޅު.ށް ރަވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ވަރަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  4ތަށް ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގު 15



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   26ސަފްހާ 

   ގަޅު.ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ރަނހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  3 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު 
 ހޭ. ރަންޖެކުގަޅު ތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ރަނވަގުތަށް ހުރުމަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  2
ޑަށް ށް ބޮވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ވަރަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  1

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. 
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  16

ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުްނތައް އޮފީހަްށ 
 އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަަހއްޓާ

 ންވަރު.މި

ގައި  ގޮތެއްހުރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާ 4
 ބެހެއްޓުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ގައި  ގޮތެއްހުރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާ 3
 ބަހައްޓާ މިންވަރު ރަނގަޅު. 

ގައި  ގޮތެއްހުރިއްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާމަސަ 2
 ބެހެއްޓުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. 

ގައި  ގޮތެއްހުރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާ 1
 ބެހެއްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގަޅުކުރަންޖެހޭ. 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް  17
 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.

 ޅު. ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަ 4
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅ.  3
 .  ޖެހޭތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅކުރަންޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތް 2
 ރަންޖެހޭ. ނގަޅުކު ރަޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް 1

 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ 18
 ގޮތްތައް 

  އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅު.  4
 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅު.  3
 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.  2
 ހޭ. ންޖެއެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަ 1

ޅޭ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އު 19
އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 

 އެއްގޮތަށް ހެދުން އެޅުން 

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 4
 އެޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ދުން ތަށް ހެގޮއްވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 3
 އެޅުން ރަނގަޅު. 

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 2
 އެޅުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.  

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 1
 ށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.  އެޅުން ވަރަ

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު  20
ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ 
އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު 

 (Confidentiality)ހިފެހެއްޓުން 

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 4
 ށް ބޮޑަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. ވަރަ

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 3
 ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 2
 ކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.ކޮންމެވެސް މިންވަރަ

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 1
 ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   27ސަފްހާ 

 
 ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލް )ޕްރޮފެޝަނަލްސް( -ނޮން 

 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 
ކަންތައްތައް އެނގި މަސައްކަތާގުޅޭ  1

އޭގެ ފައިދާ  އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު،
މަސައްކަތަށާއި އެހެން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު

 ދި އޭގެ. އަމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ 4
 ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރޭ. 

 ފައިދާ އޭގެ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. އަދިމަސައްކަތާ  3
 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

ދާ އިއަދި އޭގެ ފަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. 2
 ކުޑަ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

 ނުވޭ. ފައިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާ 1
 ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި 2

އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު 
އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލާއި  ،އެޅުމާއި
މަސައްކަތަށް ފައިދާހުިރ  ،ގޮތްތައް

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން 
ވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރާ މު

   މިންވަރު.

 މައަށްރިހަމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ފު 4
 ލިބިފައިވޭ. 

 އިވޭ.ލިބިފަ އަށްމަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ފުރިހަމަ 3
 ރަކަށްންވަމިކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ކޮްނމެވެސް މަސައްކަތް އަދި މަސައް 2

 ލިބިފައިވޭ.
ށް ވަރަކަމިން މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ 1

 ލިބިފައިވޭ. 
 ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް 3

 ނުވަތަޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 
މުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ކަނޑައެޅު
 މިންވަރު

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 4
 ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ.

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 3
 ލިބިފައިވޭ. ފުރިހަމައަށް

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 2
 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފަިއވޭ.

ރު ގެ ހުނަޅުމުކަނޑައެނުަވތަ ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ 1
 ވޭ.ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައި

އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި  4
 އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން.

 ތިރާމާއެކުއި އިހުކަމާހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މުއާމަލާތު ކުރަނީ އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރި 4
 މާއެކުރާހުތިއި އިގިނަ ފަހަރުތަކުގައި މުއާމަލާތު ުކރަނީ އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާ 3
 ގައި. ހަރުތަކު ފައަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ މަދު 2
ދު މަށް އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ ވަރަ 1

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

 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރޭ  3
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  2
 މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ  1

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު  6
 ވާ މިންވަރު ލިބިފައި

 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 4
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 3
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   28ސަފްހާ 

 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 2
 ޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ.ނަރު ކުމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހު 1

 ވޭ.ދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި 4 އުފެއްދުންތެރިކަން  ،ދުރުވިސްނުން 7
 ދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިޭވ. 3
 ވޭ.ފައިކަމުގެ ހުނަރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރި 2
 .ދުރުވިސްނުމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ 1

 ވަގުތުގެ ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމަައށް ހިފާ.  4 ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން 8
 ވަގުތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަައށް ހިާފ. 3
 ވަގުތުގެ ބޭނުން ކޮންމެވެސް މިްނވަރަކަށް ހިފާ. 2
 ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުޑަ މިންވަރަކަްށ ހިފާ. 1

ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ  9
 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ިލބިފައި 4
 ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ފުރިހަމައަށް ިލބިފައިޭވ. ދިމާވާ ދަތިތަކާއި  3
  ވޭ.ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބިފައި 2
 . ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިިބފައިވޭ 1

 އި ިއސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގަ 4 އިސްނެގުން 10
 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ. 3
 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  2
 ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  1

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން  11
 ންޓެގްރިޓީ()އި

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ތެދުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ. 3
 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ. 2
 ިއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ.މަދު ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަމާ 1

 ގެހިތްހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާ 12
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 

 އިންސާފުވެރިވުމާއި ހިތްހެޔޮވުން(

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ހިތްހެޮޔ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ.  4
  އިސްކުރޭ.ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ހިްތހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން 3
 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތ ިހތްހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ހިތްހެޔޮ ކަާމއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 1

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަދި  13
 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގައި ބަހައްޓާ
ޝައުޤުވެރިކަމާއި، މަސައްކަތް ކުރާ 

 އްކަތުގައި ބައިވެރިވުން.ހިތުން މަސަ

 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ.  4
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ފުރިހަމަ.  3
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހުރޭ.   2
 ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް.   މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ 1

ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އަމިއްލަ  14
 ކުރިއެރުމަށް(

 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ގަދައަޅައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރޭ 4
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  3
  ކުރޭ. ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް 2
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.  1

 ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް 15
 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު 

   ނގަޅު.ށް ރަވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ވަރަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  4
   ގަޅު.ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ރަނފަރުވާތެރިވުމާއި  ހާޟިރީއަށް 3
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 ހޭ. ރަންޖެކުގަޅު ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ރަނހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  2
ޑަށް ށް ބޮވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ވަރަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  1

 ކުރަންޖެހޭ. ރަނގަޅު
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  16

ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުްނތައް އޮފީހަްށ 
 އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަަހއްޓާ

 މިންވަރު.

ގައި  ގޮތެއްހުރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާ 4
 ބެހެއްޓުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ގައި  ގޮތެއްހުރިތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާމަސައްކަ 3
 ބަހައްޓާ މިންވަރު ރަނގަޅު. 

ގައި  ގޮތެއްހުރިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާ 2
 ބެހެއްޓުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. 

ގައި  ގޮތެއްހުރިގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންެމ ފައިދާމަސައްކަތުގެ ދާއިރާ 1
 ބެހެއްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގަޅުކުރަންޖެހޭ. 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް  17
 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.

 ޅު. ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަ 4
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅ.  3
 .  ޖެހޭޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅކުރަން 2
  ރަންޖެހޭ.ނގަޅުކު ރަޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް 1

 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ 18
 ގޮތްތައް 

 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅު.   4
 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅު.  3
 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.  2
 ހޭ. ންޖެއެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްުކރާ ގޮތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަ 1

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ  19
އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ 

 އެއްގޮތަށް ހެދުން އެޅުން 

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 4
 އެޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 3
 އެޅުން ރަނގަޅު. 

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 2
 ރަންޖެހޭ.  އެޅުން ރަނގަޅުކު

ދުން ތަށް ހެއްގޮވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެ 1
 އެޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.  

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު  20
ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ 
އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު 

 (Confidentiality)ން ހިފެހެއްޓު

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 4
 ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. 

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 3
 ޓާ.ސިއްރު ހިފަހައް

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 2
 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

މުގައި ކަންކަ ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 1
 ށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަ
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   30ސަފްހާ 

 ސްޕަވައިޒަރީ ލެވަލް )ސަޕޯޓް( -ނޮން 
 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 

 ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި 1
އޭގެ ފައިދާ  ،އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު

 މަސައްކަތަށް ކުރާ މިންވަރު

 އޭގެ ވޭ. އަދިފައިއޮޅުން ފިލާ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެނގި 4
 ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް މުވައްޒަފުްނނަށް ކުރޭ. 

ދާ އިއަދި އޭގެ ފަ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފައިވޭ. 3
 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

ގެ އޭ. އަދި އިވޭޑަ މިންވަރަކަށް އެނގި އޮޅުން ފިލާފަކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ކު 2
 ފައިދާ ކުޑަ މިންވަރަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

 ވޭ. ފައިނުފިލާ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް އެނގި އޮޅުން 1
އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި  2

 ރުން.އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކު
އި ކަމާހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މުއާމަލާތު ކުރަނީ އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރި 4

 އިހުތިރާމާއެކު
 މާއެކުހުތިރާއިއި ގިނަ ފަހަރުތަކުގައި މުއާމަލާތު ުކރަނީ އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާ 3
 ކުގައި. ހަރުތަދު ފަމަލާތްކުރަނީ މައަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާ 2
މަދު  ރަށްއަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަނީ ވަ 1

 ފަހަރުތަކުގައި. 
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު  3

 ލިބިފައިވާ މިންވަރު 
 ފައިވޭ.މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބި 4
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ. 3
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 2
 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ. 1

ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  4
އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށް 

އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރާ 
 މިންވަރު

 ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި ިއސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  4
 ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ. 3
 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  2
 ވަރަށް މަދު މިންވަރަކަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭ.  1

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން  5
 )އިންޓެގްރިޓީ(

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ތެދުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ. 3
 އް ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަާމއި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ.ބައެ 2
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ތެދުވެރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތެރިކަން އިސްކުރޭ. 1

 ހިތްހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގެ 6
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި 

 އިންސާފުވެރިވުމާއި ހިތްހެޔޮވުން(

 ވެސް ހިތްހެޮޔ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. ހުރިހާ ހާލަތްތަކުގައި 4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ހިްތހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 3
 ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތ ިހތްހެޔޮ ކަމާއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަކުގައި ހިތްހެޔޮ ކަާމއި ހަމަހަމަކަން އިސްކުރޭ. 1

ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި  މަސައްކަތަށް 7
 މިންވަރު

 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ.  4
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު ފުރިހަމަ.  3
 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހުރޭ.   2
 ނަނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް.  މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުން 1

   ނގަޅު.ރަރަށް ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ވަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  4ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް  8



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   31ސަފްހާ 

   ގަޅު.މިންަވރު ރަނވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  3 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު 
 ޖެހޭ. ކުރަން ނގަޅުވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ރަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  2
ޑަށް ބޮރަށް ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތާ މިންަވރު ވަހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި  1

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް  9

 މަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.ޙުރު
  ޅު.ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ރަނގަ 4
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅ.  3
 ހޭ.  ޖެންޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ރަނގަުޅކުރަ 2
ށް ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިުދތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަ 1

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. 
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު  10

ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ 
އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު 

 (Confidentiality)ހިފެހެއްޓުން 

 ހައިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެމަސައްކަތުގެ ދާއި 4
 ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ. 

 ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 3
 ކަންކަމުގައި ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

 ހައިކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު  2
 ކަންކަމުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

 ހައިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިާދޭނ އެންމެ 1
 ކަންކަމުގައި ވަރަށް ކުޑަމިންވަރަކަށް ސިއްރު ހިފަހައްޓާ.

ދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް އޮފީހުގެ މަޤްޞަ 11
 ،ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ރޭވުމާއި

އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި 
އެވަޞީލަތްތައް ބޭުނންކުރުމުގައި 

އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި 
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށް 

އެހެން  ،އިސްކަންދިނުމުގައާއި
މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި، 

ކަށްވެ، ހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަ
މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި 

ޒިންމާދާރުވުމާއި ޒިންމާކުރުވުމުގައި 
 އަދާކުރާ ދައުރު.

ރި ދުންތެފެއްއު ،އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއި 4
އް ދަނޑިތަނޑުގޮތެއްގައި އެވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ލަ

، މާއިއެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ެއހީތެރިވު ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި
 މާއިހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވެ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވު

 ޒިންމާކުރުވުމުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. 
ރި ދުންތެފެއްއު ،ންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއިއޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނު 3

އް ދަނޑިތަނޑުގޮތެއްގައި އެވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ލަ
، މާއިއެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ެއހީތެރިވު ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި

 މާއިވުމާއި ޒިންމާދާރުވުހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވެ، މަސައްކަތްތައް ރޭ
 ޒިންމާކުރުވުމުގައި ރަނގަޅު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

ރި ދުންތެފެއްއު ،އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއި 2
އް ދަނޑިތަނޑުގޮތެއްގައި އެވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ލަ

، މާއިއެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ެއހީތެރިވު ،މަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއިހާޞިލުކުރު
 މާއިހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވެ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ޒިންމާދާރުވު

 ޒިންމާކުރުވުމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.
އުފެއްދުންތެރި  ،ވަސީލަތްތައް ޭރވުމާއިއޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  1

ގޮތެއްގައި އެވަޞީލަތްތައް ޭބނުްނކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް 
އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ެއހީތެރިވުމާއި،  ،ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމުަގއާއި

ޒިންމާދާރުވުމާއި  ހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވެ، މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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 ޒިންމާކުރުވުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑައެވެ. 
 ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި 12

 ،އިއެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ
 ،އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް

މަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި 
 މުވައްޒަުފންނާއިބޭނުންކުރުމާއި އެހެން 
 ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު.

ންތެރި ފެއްދުއު ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި 4
 ހެންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް

 ހަމައެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރުން ނަމޫނާ މިންވަރަށް ފުރި
ންތެރި ފެއްދުއު ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި 3

 ހެންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު ރަނގަޅެވެ. 

ންތެރި ފެއްދުއު ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ސްނުމާއިކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވި 2
 ހެންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް

 މުވައްޒަފުންނާ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ޙިއްސާކުރެއެވެ. 
ންތެރި ފެއްދުއު ،ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި 1

 ހެންމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުާމއި އެ ،ޚިޔާލާއި ގޮތްތައް
 މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށެވެ. 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި  13
ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމުގެ 

އި ވިސްނުންތެރިކަން ުހރި ޤާބިލުކަމާ
މިންވަރާއި އަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން 

ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 
ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި 

ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިކުރާ 
 މިންވަރު.

އި ކަމާމަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމުގެ ޤާބިލު 4
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚިވިސްނުން

ށް ރު ވަރަންވަފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިުކރާ މި
 ރަނގަޅެވެ. 

އި ކަމާމަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމުގެ ޤާބިލު 3
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި
 ގަޅެވެ.ރު ރަނންވަފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިުކރާ މި

އި ކަމާމަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމުގެ ޤާބިލު 2
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި

  އަދިބަހައްޓާ ގުޅުންކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި 
 ބަދަހިކުރެއެވެ. 

އި މާގެ ޤާބިލުކަމަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމު 1
ގަންނަ ތް ލިބިދުމަވިސްނުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި އަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚި

ވާ ށީގެންއެކަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަާކއި ގުޅުން ބަހައްޓާ އަދި ބަދަހިުކރަނީ
 މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަކޮށެވެ. 
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 އިދާރާގެ ނަން: 
 

 ޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަ 
  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:

  މަގާމުގެ ނަންބަރު:  މަޤާމު 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚު: 

 ސުޕަރވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ީމޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށެވެރަފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓްޕ-މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއެސްވިއުގަ އ  . 
 ެޒަފުންގެ  މުވައްފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކުސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 
 ަމަކުރަންވާނެއެވެ. ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހ 
  ްމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުމުން، ފޯމުގައިވާ ބައިތައ

ފުރިހަމަކުރާ  ބަލައި، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. ސީއެސްވިއުގައިން 
އިރު، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، "އެޕްރޫވް" ކުރުމުން، ސޮއިކުރެވުނީ ކަމުގައި 

 ބެލެވޭނެއެވެ. 
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 ތައް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް .  1
 
ޓާސްކު ލިސްޓްކުރުމަށް ވަކި އަދަދެއް ނުވަތަމި ބައިގައި ޓާގެޓު  .ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 11އަދި  10ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގެ  މި ***

މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫނީ ޓާސްކެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން . ނޯންނާނެއެވެ
 .ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ
، ފެންވަރު)  ގޮތްޓާސްކް ރޭވިފައިވާނުވަތަ ކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓުމަސައް  މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ

 ކަންތައް  އަދި މައިގަނޑު (،މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު 
ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

 (12އިން  0 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
1 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

   

    ސް މާކު 
ގެ  1 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
2 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  2 ޓާސްކް ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  3 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

  ޓާސްކުތަކުން ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ޖުމުލަ ނުވަތަޓާގެޓު 

 
 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   35ސަފްހާ 

 ވެ. ގެންނެ ތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމުލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 
 
 
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް

 
އްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި މަސަ. ގައިވާ މިންގަނޑަށް ބައްލަވާ 1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 11ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގެ  މި ***

 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.  1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު 
 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

1 
ންަންށ ވަްއޒަފުެހން މު އެޭއގެ ަފއިދާ ަމސައްކަތަާށއި  ކަންަތއްތައް އެނގި ޮއޅުންފިލާފައި ވުާމއެކު،މަަސއްކަތާުގޅޭ 

 ކުރާ މިްނވަރު 
    

2 
 ،ަތއްާލއި ގޮތް ޚިޔާއުފެްއދުންެތރި ،އެަކމަށް އެކަީށގެްނވާ ފިޔަަވޅު އެުޅމާއި  ،ކަންކަމާެމދު ުދރާލާ ިވސްނުާމއި

   ރު.ްނވަ  ބޭުނންކުރުާމއި އެެހން މުަވއްޒަުފންނާއި ޙިްއސާކުރާ މިމަަސއްކަތަށް ފަިއދާހުރި ގޮތެްއަގއި
    

     ންަވރު ފަިއވާ މި  ލިބިކަނޑަެއުޅމުގެ ހުަނރު ނުވަތަވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތއް ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ  3

     އަަދބުެވރިކަާމއި މަުޑމަިއތިރިކަާމއި ިއހުިތރާާމއެކު މުޢާމަލާތުުކރުން. 4

     މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރު ޭބނުންކުުރން  5

     މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ ުހނަރު ލިިބފައިވާ ިމންަވރު  6

     އުެފްއދުންތެރިަކން  ،ދުުރވިްސނުން 7

     ވަގުތު ުފރިހަަމގޮުތގައި ބޭނުންުކރުން  8

     ދިާމވާ ދަތިތަާކއި ކުރިމަތިުލމުގެ ޤާބިލުަކން ހުރި މިްނވަރު  9

     އިސްެނގުން  10

     ތެދުެވރިކަާމއި ިއޚްލާސްެތރިކަން )އިންެޓގްރިޓީ( 11

     (ހެޮޔވުން ހިތްހިތްހެޔޮ ކަމާއި ަހމަހަމަކަން )ަވޒީފާގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރުމގައި އިންސާުފވެިރވުާމއި 12

13 
ުތްނ  ކުރާ ހިއްކަތްެވރިކަާމއި، ަމސަ މަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި އަދި މަްސއޫިލއްޔަތު އުފުުލމުަގއި ބަހައްޓާ ޝަުއޤު

 މަަސއްކަތުަގއި ަބއިެވިރވުން.
    

     ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓް )އަމިއްލަ ކުިރެއރުމަށް( 14

 

 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   36ސަފްހާ 

     ހާޟިީރއަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ަވގުތަށް ުހރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ މިްނވަރު  15

     ވަރު.އްޓާ މިން  ބަހަ ހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ޮގތެއްަގއިމަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ގުުޅންތައް އޮފީ  16

     ޤާނޫނުތަާކއި ަޤވާޢިދުތަަކށް ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ހިތާ މިންަވރު. 17

     އެހެން ުމވަްއޒަފުންނާ ުމާއމަލާތްކުރާ ޮގތްތައް  18

     ން  ެއޅުގޮަތށް ހެދުންވަޒީާފގެ ރަްސމީ ަމސައްކަުތގައި އުޅޭ ިއރު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަގާވއިދުތަކާ އެއް  19

20 
ެހއްޓުްނ އްރު ހިފެއި ސި މަަސއްކަތުގެ ދާިއާރގައި ސިްއރު ކަުމަގއި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެިވދާނޭ އެންމެަހިއ ކަންކަމުގަ 

(Confidentiality) 
    

 
 
 . މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު އަދި ސަބަބު 3

 ނެއެވެ.  މަކުރަންވާދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު  *** 
 ތަމްރީނު 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .4
 ވާނެއެވެ. ރިހަމަކުރަންއިގައި ފުކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް މި ބަމި ފޯމުގައި، މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަ *** 

 ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް  މާކުސް ލިބޭ ބައިތައް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

 ތައް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް . ހ
 

 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ
 

 

 ލިބުނު މާކުސްގެ ޖުމުލަ 
 

 

 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   37ސަފްހާ 

 ކަން އެ  ބައިގައި މިނަމަ،  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލެއް އޮތް 4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް . ހ

 ސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު މަ. ށ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ނ

 

 މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ  .5
ބެލުމުން  ގެ ފެންވަރުއްކަތު ވެ. މިއީ، މަސަ*** މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެ

 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 
އް ސްތަ)އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާނަމަ، އެ ދުވަ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

 އުނިކުރުމަށްފަހު( 
 

  ދުވަހުގެ ޢަދަދު  އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި

  ހުގެ ޢަދަދު ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވީ ދުވަ 

  ހާފް ޑޭ ނެގި ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަރވައިޒަރުގެ ސޮއި   .6
 

 ސުޕަރވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   38ސަފްހާ 

 

  ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް )ޕްރޮފެޝަނަލް(-ނޮން -ފެންވަރުބަލާ ފޯމު  - 3ޖަދުވަލު 
` 

 

 

 

 މު ުމވަްއޒަފުންެގ މަސައްކަތުގެ ެފންަވރުބަލާ ފޯ އިދާާރގެ ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް

 ރީ ލެވެލް )ޕްރޮފެޝަނަލް(ސްޕަވައިޒަ-ނޮން

 ..........ރު ޑިސެންބަ  31 – ...........ޖަނަވަރީ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 އިދާރާގެ ނަން: 
 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:

  މަގާމުގެ ނަންބަރު:  މަޤާމު 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާރީޚު: 

 ސުޕަރވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ީނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށެވެ.މެޕރަފޯމަންސް -މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއެސްވިއުގަ އ  
 ެޒަފުންގެ  މުވައްފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކުސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫ
  .ެފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވ 
 ުއިތައް ބަމުގައިވާ މުން، ފޯމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވ

ރިހަމަކުރާ އުގައިން ފުއެސްވިސީއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. ބަލައި، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮ
އި ވުނީ ކަމުގައިކުރެއިރު، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، "އެޕްރޫވް" ކުރުމުން، ސޮ

 ބެލެވޭނެއެވެ. 
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   39ސަފްހާ 

 އް ތަޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް .  1
 
ދެއް ސްޓްކުރުމަށް ވަކި އަދަ ލިޓާސްކު ނުވަތަމި ބައިގައި ޓާގެޓު . ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 11އަދި  10ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގެ  މި ***

ފޯމުން  ންވަރުބަލާފެކަތުގެ މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫނީ ޓާސްކެއްގެ ސިފައިގައި މަސައް. ނޯންނާނެއެވެ
 .ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ
، ފެންވަރު)  ގޮތްޓާސްކް ރޭވިފައިވާނުވަތަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ

 ކަންތައް  އަދި މައިގަނޑު (،މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު 
ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 

 (12އިން  0 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓު ޓާގެ 
1 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގެ  1 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
2 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  2 ޓާސްކް ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު ތަ ނުވަ ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  3 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

  ޓާސްކުތަކުން ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ޖުމުލަ ނުވަތަޓާގެޓު 

 

 ވެ. ގެންނެ ބޭނުންކޮށް  ތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމުލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   40ސަފްހާ 

 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް

 
އްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި މަސަ. ގައިވާ މިންގަނޑަށް ބައްލަވާ 1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 11ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގެ  މި ***

  މާކްސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް 1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު 
 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

1 
ންަންށ ވަްއޒަފުމު ެހން އެޭއގެ ަފއިދާ ަމސައްކަތަާށއި  މަަސއްކަތާުގޅޭ ކަންަތއްތައް އެނގި ޮއޅުންފިލާފައި ވުާމއެކު،

 ކުރާ މިްނވަރު 
    

2 
 ،ަތއްާލއި ގޮތް ޚިޔާއުފެްއދުންެތރި ،އެުޅމާއި އެަކމަށް އެކަީށގެްނވާ ފިޔަަވޅު  ،ކަންކަމާެމދު ުދރާލާ ިވސްނުާމއި

   ރު.ްނވަ މަަސއްކަތަށް ފަިއދާހުރި ގޮތެްއަގއި ބޭުނންކުރުާމއި އެެހން މުަވއްޒަުފންނާއި ޙިްއސާކުރާ މި
    

     ންަވރު ފަިއވާ މި  ލިބިކަނޑަެއުޅމުގެ ހުަނރު ނުވަތަވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތއް ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ  3

     އަަދބުެވރިކަާމއި މަުޑމަިއތިރިކަާމއި ިއހުިތރާާމއެކު މުޢާމަލާތުުކރުން. 4

     މަޢުލޫމާތާއި ުހނަރު ޭބނުންކުުރން  5

     މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ ުހނަރު ލިިބފައިވާ ިމންަވރު  6

     އުެފްއދުންތެރިަކން  ،ދުުރވިްސނުން 7

     ރުން ވަގުތު ުފރިހަަމގޮުތގައި ބޭނުންކު  8

     ދިާމވާ ދަތިތަާކއި ކުރިމަތިުލމުގެ ޤާބިލުަކން ހުރި މިްނވަރު  9

     އިސްެނގުން  10

     ތެދުެވރިކަާމއި ިއޚްލާސްެތރިކަން )އިންެޓގްރިޓީ( 11

     (ހެޮޔވުން ހިތްހިތްހެޔޮ ކަމާއި ަހމަހަމަކަން )ަވޒީފާގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރުމގައި އިންސާުފވެިރވުާމއި 12

13 
ުތްނ  ކުރާ ހިއްކަތްމަަސއްކަތް ކުުރމުަގއި އަދި މަްސއޫިލއްޔަތު އުފުުލމުަގއި ބަހައްޓާ ޝަުއޤުެވރިކަާމއި، ަމސަ 

 މަަސއްކަތުަގއި ަބއިެވިރވުން.
    

     ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓް )އަމިއްލަ ކުިރެއރުމަށް( 14

     ހިތާ މިްނވަރު  ހާޟިީރއަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ަވގުތަށް ުހރުމަތްެތރިކޮށް 15

     ވަރު.އްޓާ މިން  ބަހަ މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ގުުޅންތައް އޮީފހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ޮގތެއްަގއި 16

     ޤާނޫނުތަާކއި ަޤވާޢިދުތަަކށް ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ހިތާ މިންަވރު. 17

     އެހެން ުމވަްއޒަފުންނާ ުމާއމަލާތްކުރާ ޮގތްތައް  18
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 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   41ސަފްހާ 

     ން  ެއޅުވަޒީާފގެ ރަްސމީ ަމސައްކަުތގައި އުޅޭ ިއރު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަގާވއިދުތަކާ އެްއގޮަތށް ހެދުން 19

     )ެހއްޓުން ްއރު ހިފެއި ސިމަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ިސއްރު ކަުމަގއި ހިމެނޭ ުނވަތަ ބެެލވިާދނޭ އެްނމެހަިއ ކަންކަމުގަ  20

 

  އަދި ސަބަބު . މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނ3ު
 ނެއެވެ.  މަކުރަންވާމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަ *** 

 ތަމްރީނު 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 

 ތީޖާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަ .4
 ވާނެއެވެ. ރިހަމަކުރަންއިގައި ފުމި ފޯމުގައި، މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް މި ބަ *** 

 )ޕްރޮފެޝަނަލް(ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް -ނޮން މާކުސް ލިބޭ ބައިތައް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

 ތައް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް . ހ
 

 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ
 

 

  ލިބުނު މާކުސްގެ ޖުމުލަ 

 

 ކަން އެ  ބައިގައި މިނަމަ،  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލެއް އޮތް 4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

 ތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަ . ހ

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ށ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ނ
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 މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ  .5

ބެލުމުން  ގެ ފެންވަރުއްކަތު  އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މިއީ، މަސަ*** މަސައްކަތު 
 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 

އް ސްތަޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު )އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާނަމަ، އެ ދުވަ 
 ހު(އުނިކުރުމަށްފަ 

 

  އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވީ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ހާފް ޑޭ ނެގި ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަރވައިޒަރުގެ ސޮއި   .6
 

 ސުޕަރވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު
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 ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް )ސަޕޯޓް(-ނޮން -ފެންވަރުބަލާ ފޯމު  - 4ޖަދުވަލު 
` 

 
 
 
 

 މު ުމވަްއޒަފުންެގ މަސައްކަތުގެ ެފންަވރުބަލާ ފޯ އިދާާރގެ ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް

  ( )ސަޕޯޓް ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް -ނޮން 

 ޑިސެްނބަރު .......... 31 –ޖަނަަވރީ ...........  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 
 އިދާރާގެ ނަން: 

 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

  :ނަންބަރު . ކ.ރ  ނަން:
  މަގާމުގެ ނަންބަރު:  މަޤާމު 

 ރީޚު: މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރި ތާ 
 ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 

 
 އިރުޝާދު: 

 ީށެވެ. ނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރކޮމެޕރަފޯމަންސް -މި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއެސް ވިއުގަ އ 
 ިގެ ވައްޒަފުންމުސްގެ ލް ސަރވިފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކްސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވ

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެޭހ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 
  .ެފޯމުގައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވ 
 ަވާ ބައިތައް ން، ފޯމުގައިަމވުމުމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހ

ން ސްވިއުގައި. ސީއެބަލައި، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
ކުރެވުނީ އިސޮކުރުމުން،  ރޫވް"ފުރިހަމަކުރާ އިރު، މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުން ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، އެޕް

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   44ސަފްހާ 

 
 ތަްއ ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް .  1

 
ސްކު ލިސްޓްކުރުމަށް ޓާނުވަތަ މި ބައިގަިއ ޓާގެޓު. ބަްއލަވާ ވަަނ ނަންބަރު 11އަދި  10ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގެ  މި ***

އްކަތުެގ އިގައި މަސަގެ ސިފަކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫީނ ޓާސްކެއްުމވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައް. ވަކި އަދަދެއް ނޯންނާނެއެވެ
 .ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން ެފންނަން ުހންނަންވާނެއެވެ

، ފެންވަރު) ގޮތް ފައިވާޓާސްކު ރޭވިނުވަތަމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ
 ކަންތައް އަދި މައިގަނޑު (،މިންވަރު، ވަގުތު

ހާސިލުކުރެވިފައިވާ 
 0 މިންގަނޑު)މިންވަރު 

 (12އިން 

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
1 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

   

    މާކުސް 
 1 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ގެ ޖުމުލަ

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
2 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

    

    މާކުސް 
 2 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ގެ ޖުމުލަ

 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

   
 

    މާކުސް 
 3 ޓާސްކު ނުވަތަ ޓާގެޓު )

 (ގެ ޖުމުލަ

  ޓާސްކުތަކުން ހާސިުލކުރެވިފައިވާ މިންވަރުގެ ޖުމުލަނުވަތަ ޓާގެޓު

 
 ތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް 

 
 
 
 

 

 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   45ސަފްހާ 

 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް
 
މަސައްކަތު އަހަރު . ގައިވާ މިްނގަނޑަށް ބައްލަވާ 1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަްނބަރު  11ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުޞޫލުގެ  މި ***

 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެެވ.  1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު ތެރޭގައި 
 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް  #

     ރު ރާ މިންވަށް ކު އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަ  ،ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު 1

     ރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން.އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތި 2
     މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  3
     ންވަރު  ކުރާ މިތްތައްހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަ 4
     )އިންޓެގްރިޓީ(ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން  5
     (ހެޔޮވުން ހިތް ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިވުމާއި 6
     މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު  7
     ހާޟިރީއަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  8
     ނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު.ޤާ 9

10 
ހެއްޓުން އްރު ހިފެއި ސިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިދާނޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގަ

(Confidentiality) 
    

11 

ޞީލަތްތައް ގައި އެވަ ތެއް އުފެއްދުންތެރި ގޮ ،އް ރޭވުމާއިއޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަ
ން އެހެ ،އިމުގައާބޭނުންކުރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނު

ވުމާއި ރު ޒިންމާދާ މާއިމުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި، ހަރުދަނާވުމުގައި ނަމޫނާ އަކަށްވެ، މަސައްކަތްތައް ރޭވު
 ޒިންމާކުރުވުމުގައި އަދާކުރާ ދައުރު.

    

12 
 ،ތްތައްޔާލާއި ގޮރި ޚިއުފެއްދުންތެ ،އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކަންކަމާމެދު ދުރާލާ ވިސްނުމާއި

 ރު.ންވަ މިމަސައްކަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާކުރާ 
    

13 
ންވަރާއި މިން ހުރި ތެރިކަމަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކީ އެކުވެރި ހަމަޖެހޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ވިސްނުން 
ހައްޓާ އަދި ބަ  ގުޅުން ތަކާއިއަދި އެކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް

 ބަދަހިކުރާ މިންވަރު.
    

 
 . މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާ ތަމްީރނު އަދި ސަބަބު 3
 ވެ.  ރަންވާނެއެރިހަމަކުފުމުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަަމށް ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ ތަމްރީނުތައް މި ބައިގައި  *** 

 ތަމްރީން
 

 ސަބަބު 
       

 
      

 
 
 



  ފުރަތަމަ އިސްލާހު 2022 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުސޫލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 

 ސަފްހާ  46ޖުމުލަ   46ސަފްހާ 

 ބެލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު .4
ގައި  މި ބައިމި ފޯމުގައި، މާކުސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުްނ، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް *** 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 
 ޕަވައިޒަރީ ލެވެލް )ސަޕޯޓް( ސް -ނޮން  މާކުސް ލިބޭ ބައިތައް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

 ތައް ޓާގެޓް ނުވަތަ ޓާސްކް . ހ
 

 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ
 

 

  ލިބުނު މާކުސްގެ ޖުމުލަ 

 

 ބައިގައި މިތް ނަމަ، ލެއް އޮމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ަނތީޖާ އާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާ 4.1
 ވާނެއެވެ. އެ ކަން ފާހަގަކުރަން

 މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް. ހ

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ށ
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ނ
 

 ވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ މު .5
ވަރު އްކަތުގެ ފެންމަސަ، *** މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މިއީ

 ބެލުމުން މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 
އް ސްތަމަ، އެ ދުވަ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު )އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާނަ

 އުނިކުރުމަށްފަހު(
 

  އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވީ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ހާފް ޑޭ ނެގި ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި  .6

 

 ސުޕަރވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

 :ސޮއި 
      : ތާރީޚު

        :ނަން
      : މަޤާމު
       : ސޮއި
      : ތާރީޚު

- ނިމުނީ -  


