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އި ރައްޔިތުންނަށް ގައި ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރެވުނު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި، އެ ސަރވިސްގެ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގަ 2008މޭ  01 
 ޤާބިލު، ޢިލްމާއި ރުކާރުން ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެ ސަރވިސްއަކީސަ

 . ހިމެނެއެވެ ގެންދާ ޚިދުމަތަކަށްވުންތެރި ބަޔަކު ވަޒީފާއަދާކުރަމުން މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރި، އިންސާފުވެރި ތެދުވެރި އިޚްލާޞް 

އަދި .  ޚިދުމަތަކަށްވާން ޖެހެއެވެޚިދުމަތަކީ، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ  އަދި އެ
އެރުމުގެ މަގުކޮށިފައި ޔަކަށް ކުރިއެ ގޮތުގެމަތީން ދޭ ބަޔަކީ، އެ ބަޔަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ބަދަލު ދެވޭ، އެ ބަ ،ހަމަ އެހެންމެ، އެ ޚިދުމަތް

 .  ހިމެނެއެވެނިޒާމެއްގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ ބަޔަކަށްވުން ވެސް"( ބޭސްޑް-ކެރިއަރ)"އޮންނަ 

ލުވަރަކާއި، ބިއެހެންކަމުން، އެ ސިފަތައް ހުރި ސިވިލް ސަރވިސްއަކަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހެދޭނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޤާ

 ައދި  ޖެހޭ ފެންވަރު އަންނަ ންމުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސިފަތައް ހުންނަ ނުހުންނަ މިންވަރަކާއި، ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތަށް އަންނަ
މުވައްޒަފުންގެ . ގެންނެވެތަންފީޒުވަމުން ގޮސް ،ނާންނަ މިންވަރު އެނގި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އިޞްލާޙުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އަބަދުމެ ރާވައި

ކަން ރަނގަޅުކޮށް، މަސައްކަތް  އެ ،ޤާބިލުކަމުގައި އުނިކަމެއް ހުރި ނަމަ އެ ކަން ފޫބައްދައި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި އުނިކަމެއް ހުރި ނަމަ
 ކަން އިޞްލާޙުކޮށް، އެ  ،ފުންގެ ކިބައިގައި އުނިސިފަ ހުރި ނަމަމުވައްޒަ، ރަނގަޅުކޮށްއެ ކަން  ،ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅީގައި އައިބު ހުރި ނަމަ
 . ޚިދުމަތްދޭ ގޮތްތައް ކުރިއަރުވައިގެންނެވެ

ދި އެ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އަ. އެ މަސައްކަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުދެވިގެންނެވެ  ށް،ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެ ކުރާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮ  ،އަދި
ކައި އަބަދުމެ ޙާލަތު ބަލަމުން މި ކަންކަން މިހެން ކުރުމަށްޓަ. ވެސް ފަހިކޮށް، ފަސޭހަކޮށް، ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލަކަށް ވެސް ހެދިގެންނެވެ މާހައުލު

 . ވެމުގެ ނިޒާމެބެލުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުއެ ކަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއް ވަސީލަތަކީ މުވައްޒަފުންގެ . ގެންދިއުން މުހިންމެވެ 

ސިވިލް  ،ޒާމަކީނިގައި ތަޢާރަފު ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2009ފެބުރުވަރީ  1ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،އެ ގޮތުން
އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ންކަން އަދި ހުރި އުނިކަ. އިދާރާތަކުގެ ފަންތީގައި އަލިއަޅުވާނެ ނިޒާމެކެވެ އަދިފަރުދީ  ،ސަރވިސްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގައި

 .ވެކެނިޒާމެ ނައުމަށް ފަރުމާކުރެވުނު އެހީތެރިވެދޭނެ އަދި ޚިދުމަތަށް ހެޔޮ ބަދަލުގެ

ގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޭއެ ގޮތުން މި ކަން ވެސް . އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރެވިގެން ނޫނީ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ ،އެއްވެސް ކަމަކީ
ގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ވެރިންގެ އަދި އިދާރާތަކު . މަށްޓަކައި މުވައްޒަފާއި ސުޕަރވައިޒަރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ވަރަށް މުހިންމެވެކާމިޔާބުވެގެން ދިއު

ލާޞްތެރި ހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އިޚްމި ހުރި ،ވީމާ، މި ކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި. ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން މުހިންމެވެ  ،ވެސް
 . ވެކަން ފާހަގަކުރަމެވަރަށް މުހިންމު ންޝާމިލުވު

މަސައްކަތުގެ ންދިއުމާއި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް  ،ކޮމިޝަނުން އެދެނީ
 ރާއި ފަސޭހަކަން ލިބި،ބާރައްޔިތުންނަށް އިތު ،ދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިވެސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚި، އަދި. މާހައުލުގެ ގޮތުން އިތުރު ކުރިއެރުމެވެ

 .ޚިދުމަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިއުމެވެ
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 ާމަނކުުރންު .2

.އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ގޮތްތައް މާނަކުރާ ލަފުޒުތައް ޚާއްޞަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުގައި މި   

 މާނަކުރާގޮތް  ލަފުޒު  # 

 

 ޓާސްކު ޓާގެޓް/ 2.1
  ުއަދި ވަގުތު މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރާއި، މިންވަރ 

 / މަސައްކަތްތައް. ، މަސައްކަތްތައްކުރާގޮތް ވަޒަންކުރެވޭނެ ގޮތަށް، ލިސްޓް ކުރާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް

 
  ސުޕަވައިޒަރު 2.2

 ައް ދީ، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ފީޑްބެކް އަދި އިރުޝާދުތ
  ފަރާތް.މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ 

 

2.3 
ވިލް ސި-ނޮން

 ސުޕަވައިޒަރ

 ީގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި ސިޔާސ
ސައްކަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަ ،މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ޑައިރެކްޓްކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް 

 

2.4 
ޒިންމާދާރު 
 އިސްވެރިން 

 ުފެދިފައިވާ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީގޮތުން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި އ
ރާއަކަށް ވަކި މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްކަމުގައި ވިޔަސް، އެ އިދާ

އް ސީދާ ޅޭ މަސައްކަތްތަގުކަނޑައަޅައި، ހިއުމަން ރިސޯސްއާކޮމިޝަނުން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔަކު 
 ލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ސިވި

 . އިސްވެރިޔާ އެންމެ

 ސިފަތައް. ޝަރުތުތަކާއިމަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ   ކޮމްޕީޓެންސީ  2.5 

 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު  2.6

 ައްކަތުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އަދި މަސ
 ޖެހޭ ހަމަތައް. މާހައުލުން ބޭރުގައި ވިޔަސް، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަޑުތަކާއި ހިފަހައްޓަން

 

 ސީއެސްވިއުގަ  2.6
  ެއަދި  ގެންދާންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުގ

  ސޮފްޓްވެއަރ )އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމު(މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ 

 

 
 

ި

ި

2.7 
 

ޕަރފޯމަންސް -އީ
 މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް 

  ްވިއުގަ ސީއެސް"ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައ "
 ގެންދާ މޮޑިއުލް އިން ކުރިޔަށް
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 ދިވެހިުިސވްިލުަސރވްިސގެުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބުެލމުގެުނާިޒމުު .3ު

 

 

 

ތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މި ނިޒާމަކީ، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަ 
ދެނެގަންނާނެ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ  މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ،ރިހަމަކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުންފު

 ،އަދި. އުފެއްދުމެވެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް . ނިޒާމެކެވެ
 . ދިއުމެވެ  ހަރުދަނާވެގެން  ،ވެގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސް މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ރަނ

ގެންދޭތޯ ކަތްތައް ކުރިއަށް ސައްމަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުވާގޮތަށް މުވައްޒަ
ރުވުމަށް ނގަޅުކޮށް ކުރިއެބެލުމުގެ އިތުރުން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަ 

ސައްކަތުގެ މަ ގެ މުވައްޒަފުންންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތުގެ ފެ ،ހިފައިގެން މި ނިޒާމުގެ ބޭނުން. ކޮށްދޭނެއެވެބާރުއެޅުމަށް މަގުފަހި 
ދިނުމުގެ ނާޔަތްތައް އިނިހެން އެހެ އެވޯރޑްތަކާއިމަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، އަދި މި ނޫން ވެސް  ،އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި
 މަގުފަހިކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ުބުެލންުމަަސްއކަތުގެުފްެނވަރުުފްުނގެުމުވްައޒަު .4

 

ހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ އެ އަ ،އިރު ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ އަހަރެއް ފެށޭ  ،ބެލުމުގެ މި ނިޒާމު އެކުލެވިގެންވަނީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ހ(
ސައްކަތްތައް ސިސްޓަމަށް މަނުވަތަ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށް، 

ތްތައް ދުވަހުން ދުވަހުން އަޕްޑޭޓްކޮށް މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުމާއެކު، އެ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދާ ގޮ 
ން ދެމުންގެންދެވޭނެ ގޮތަށެވެ. ދުވަހަށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއެކު، ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ގަވާއިދު

ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފު އެ މަސައްކަތު އަހަރުމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ  ޓާގެޓް/ޓާސްކު ، އަދި
 .މިންވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައްޗަށެވެމަސައްކަތްތަކުގެ 

  

ޓާސްކްތަކެއް /ގެޓުބޭނުންވާ ޓާފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ  ،ވަނީބިނާވެފައިމި ނިޒާމު  ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(  
ނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ދިމި ބަޔަށް މާކްސް . ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ބެލުމުގެ މައްޗަށެވެ އްތަޓާސްކު/އެ ޓާގެޓު ފަހު، ކަނޑައެޅުމަށް

ޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުން ހިފަހައް، އަދި ކުރެވޭ މިންގަނޑެކެވެ.ރޭޓު އާ ދޭތެރޭގައި  12އާއި  0
ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތުގެ ޅުން ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއި މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާ ބާއްވާ ގު ކިބައިގައި މުވައްޒަފުންގެ މިންގަނޑުތަކާއި 

 1ޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް މި ކަންތައްތައް ވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  މައްޗަށެވެ.
  .ކުރެވޭ މިންގަނޑެކެވެރޭޓު  އިއާ ދޭތެރޭގަ 4އިން 

 

އެ މުވައްޒަފުންނާ ފައިވާނީ، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދީ )ނ( 
 ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ  ންވަރު ބެލުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު 

 އޮންލައިން ސީއެސްވިއުގަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާނީ،. ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މައްޗަށެވެ
  ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 

  
 



38 ގެ 6 ފްހާ ޞަ  

 

 ފްެނވުަރބެުލމުގައިުމްުއަދތުުބަލްަނވީގޮތްުުތުގެުމަަސްއކަު .5

ވަނަ  1ވަރީ މަހުގެ ޖަނަ އަހަރެއްގެ  މީލާދީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތުގެ އަހަރުކަމުގައި ބަލާނީ، ކޮންމެ )ހ( 
ސްއާ އަލަށް ގުޅޭ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވި. ނިޔަލަށެވެ  ގެ  31ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 

 31ޑިސެންބަރު މަހުގެ   އަހަރުގެ އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާނީ އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއާ ގުޅުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 . ގެ ނިޔަލަށެވެ

ށް ވަޒީފާ ބަދަލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަކަ  )ށ(  
މަސައްކަތުގެ ، މަވެސްނަ.  އިދާރާތައް ގުޅިގެންނެވެމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާނީ

ފައިވާ ނަމަ، އެ އިދާރާގައި ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް( ނުވަދިހަ) 90މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަށް ފެންވަރުބަލާ 
 . ފެންވަރުބެލިދާނެއެވެމަސައްކަތްކުރި މުއްދަތަށް އެކަނި ބަލައިގެން މަސައްކަތުގެ 

 އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ކުރިން )ނ(  
އެ އެ މަގާމުގައި ން، އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

 ،ކަނޑައަޅާނީ  ކަމުގައިކުސްއަދި އެ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މާ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފެއްގެ
 ވެ. އެވްރެޖެ  ގެ މާކުސް ހާޞިލުކޮށްފައިވާމުއްދަތުގައި  )ދޭއް( 2މި 

މަ، އެ އަހަރެއްގެ ނަދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ( ނުވަދިހަ) 90މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  )ރ( 
 މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، މުވައްޒަފު މަސައްކަތް. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި، އެ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މަގާމުގެ މަސްއޫ
 ބޭނުންވާނެ ކޮންޕީޓެންސީތަކަށް ބަލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 )ބ(  
 
 

ކިތަންމެ ކުރު ރޭގައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެމުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ ނަމަ، 
އްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މު ތަކަށް މުއްދަ
  ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ފުރި  ފޯމު ށް ބަލައި ގޮތަ
 

 މަަސްއކަތްތަކްަށުއެހްެނުޮއފީހަކްަށުވަގުތީގޮތްުނުވްީއާލފައާިވުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބުެލންުުއިެކއެކިު .6

 ،ނަމަ ނުވަތަ ވީއްލައިފި ނަމަ  ދޫކޮށްފި  ވަގުތީގޮތުން ނޫން އެހެން އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮތް އިދާރާ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ )ހ( 
  އެ ވީއްލި މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ. އިދާރާއަކުންއެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރި 

 )ށ( 
 
 
 
 

މަށް މުވައްޒަފެއް މި ގޮތުން ވީއްލޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒުކުރު
ންވަރު ބަލަމުން ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކުތައް ސިސްޓަމަށް އަޅައި، މަސައްކަތުގެ ފެ

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމިގެންދާ އިރު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން ހުރި އިދާރާއަކުން އެ  ގެންދަންވާނެއެވެ.
 ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.  
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 މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބެުލމުގައިުޭބުންނކާުރެނުކެޓަގަރީތައްު .7

ލައިން ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލް "ސީއެސްވިއުގަ" ގެ އޮން .ފޯމެއް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ 2، ތަފާތު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި 
އެ ފަންތިތަކަށް އްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންކުރާ މަސަ ފަންތިތަކުގެއެކި އިރު، މި ފޯމުތައް ހުންނާނީ ސިސްޓަމުން ޖެނެރޭޓްވާ ގޮތަށެވެ.  ބޭނުންކުރާ 

މުހިންމުކަމަށް މު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ތަފާތުވާނެތީ، އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯ
 . ބަހާލާފައިވާނެއެވެ ށްއަކަކެޓަގަރީ 2ތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެކި ރޭންކު ،ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެ ،ބަލައި

 ؛އީއެ

 ުަސޕޯޓްުޮއފިަސރއަދިުުޖްމްަނޓްުމިޑްްލުމެނޭު، އަރީސނިު )ހ( 

އިގައި ހިމެނޭނީ މި ބަ. )ންމުވައްޒަފުހުރިހާ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރސަޕޯޓް އޮފިސަރ ލެވަލްއިން ފެށިގެން   
ދި އިދާރީ އަ ޓެކްނިކަލް  މުވައްޒަފުންނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިން ފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭ

 މަސައްކަތްތައް ކުރާ އޮފިސަރ ލެވަލްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ: 

 (އެކްސް.އީ)ސަރވިސް  އެގްޒެކެޓިވް .1  
 (އެސް.އެމް) ސަރވިސް  މެނެޖީރިއަލް .2
 (އެސް.ޖީ) ސަރވިސް ޖެނެރަލް .3

 
 ަސޕޯޓްުަސރވްިސު (ށ) 

މިބައިގައި ހިމެނޭނީ، . )ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުންނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަންނަކާ ނުގުޅޭ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން   
 .(ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެސް.އެސް
 

 ާޚްއަޞުފްަނުނތަކުގެުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވަުރބުެލންު .8

 

ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެ  ބަލާ ވަކި ފޯމެއްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުފުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ 
 ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ ބޭނުމަކީ، މި ފަދަ މަޤާމުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ނުވަތަ ފަންނެއް ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަކަށްވާތީ، އެ ހުނަރުތައް

މަނާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ މި އުޞޫލުގައި ހި ،. މި ގޮތުން، މި ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައިމިންވަރު ވަޒަންކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީއެވެ
ސް ކޮމިޝަނަށް ސަރވި ވާނީ ސިވިލްމެއް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަން އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ވަކި ފޯ

 ންނެވެ.ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުހުށަހަޅައި ބޭނުން 
        ދަންވާނީ ސީއެސްވިއުގަ ބެލުން ކުރިޔަށް ގެން ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުމި ގޮތުން އެކުލަވާލާ ފޯމުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މުވައް ،އަދި
  ންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށެވެ.ޕަރފޯމަ-އީ
 

 ޕަރފޯމްަންސުމޭެނޖްމްަނޓްުޮމިޑުއްލުޭބުންނކުުރންު-މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރުބެުލމުގައިުީސއްެސވުިއގަުއީު .9

  ފެށިގެން،ވަނަ އަހަރުން 2021ތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް )ހ( 
 މެދުވެރިކޮށެވެ. ރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޕަ-ސީއެސްވިއުގަ އީ ންވާނީކުރިޔަށްގެންދަ
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އެކައުންޓެއް  ފާސް-އީ ،މެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކޮން މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ )ށ( 
މް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަން އޮންނަންވާނެއެވެ. ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަން ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސިސްޓަ 

 ނެއެވެ. ންތިޒާމުތައް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާކުރެވޭނެ އި
 

އި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ފުރިހަމަކުރުމުގަ، މުގައްޔާއިމަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓު/ޓާސްކުތައް ކަނޑައެޅު )ނ(  
  މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެ 
 

ުަދުއާރއިު .10 ުއިެކފާަރތްތަކުގެ ުއާިދާރތަކުގެ ުކުރިަޔްށގްެނދުިއމުގައި ުމަަސްއކަތްތްައ ުފްެނވުަރބުެލމުގެ މަަސްއކަތުގެ

 މަަސްއކަތްތައްު

 
10.1

އި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ތިރީގަގެ މަސައްކަތާއި ޒިންމާ އިސްވެރިޔާ  އެންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް އިދާރާގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި  
 .ވަނީއެވެ

ވެރި ގޮތެއްގެ މަތިންކަން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ކަންތައް ހިނގަމުންދަނީ ޙަޤީގަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން، އިންސާފު  )ހ( 
 .ކަށަވަރުކުރުން

 

 .ން ކުރިޔަށްދޭތޯ ބެލުންފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  )ށ( 
 

ށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދެވި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ވަނީ ސުޕަވައިޒަރާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފުންނަ )ނ( 
 .އެއްބަސްވެވިފައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން

 

 .ޙައްލުކުރުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން )ރ( 
 

މުން ގެންދާކަން ޅައަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން ލިބޭ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރާއިން  )ބ( 
 ކަށަވަރުކުރުން.

 
10 2 

ރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ހިންގުން ހަލުވިކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކު 
އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ އެކުރެވިފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އެ ކަންކަން 

 :އެ ގޮތުން . ސްއޫލިއްޔަތެކެވެބަލައި ޗެކްކޮށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ މަ
 

އްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު އިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުވަ "ސީއެސްވިއުގަ"މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމް  )ހ( 
ވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުން. އަދި، މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި ސުޕަވައިޒަރުން ޗުއްޓީއަށް ދާ ހާލަތަތްތަކުގައި، މު

  ކަނޑައަޅައި، މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކުރުވުން. ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް
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ނުވަތަ ހިންގުމަށް  އިން މުވައްޒަފުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އަންނަ ބަދަލެއް ސްވިއުގަ އެސީ )ށ( 
 ން.ގެންދިއުއަންނަބަދަލަކާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރުންގެ މައުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާހަމަކުރަމުން 

 

ދުވެރިކޮށް މެ މޮޑިއުލް  މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ  ސީއެސްވިއުގަކަނޑައަޅާ  /ޓާސްކް މަސައްކަތުގެ އަހަރު ޓާގެޓު  )ނ( 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  މޮޑިއުލް  މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް -އީ  ސީއެސްވިއުގަ )ރ( 
 .ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން

 

ތެރެއިން  ފަހު، އޭގެ  ފޯމުތައް ދިރާސާކުރުމަށްމެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭ  މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ )ބ( 
 ނަމަ، އެ  ކަމަށް ފެންނަ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ ތަފާތު ގޮތަކަށްއެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 

 .ޙައްލުކުރުން ،ސެކްޝަނަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ކަންތައްތައް ބަލައި
 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމަށް މާކުސް ދީފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކަށް މާކުސް ދިނުމަށް ފޯމުގައި )ޅ( 
 ދަށުން މާކުސް ލިބިފައިވާ މާއަދި ބައެއްބައިތަކަށް މާ މަތިން ނުވަތަ . އިންތަކުގެ ތެރެއިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން

  ވެރިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްއިދާރާނަމަ، 
 

ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާ  ،ނަމަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު ގޮތާމެދު  )ކ( 
 .ލަފާގެ މަތިން އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިސްވެރިޔާގެ 

 

 . ހުށަހެޅުން ށްރިޔާއަ އިސްވެ އެންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް އިދާރާގެ ،މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް )އ( 
 

ރެވޭ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި، ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކު )ވ( 
ންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި، އުޞޫލީ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، އެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙުކުރަ

 .އަށް ހުށަހެޅުންއިސްވެރިޔާ އެންމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް އިދާރާގެއެކުލަވާލައި ހިމެނޭގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް 
 

 މަލާތުތައް ކުރުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މުޢާ )މ( 
 

 10 3 

 މަސައްކަތްތައް ދީ، މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްތައް ބަލައި، ގަވާއިދުން ދޭންޖެހޭ ފީޑްބެކް އަދި އިރުޝާދުތައް މުވައްޒަފުންގެ  
ޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ސު ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތަކީ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ. 

 :ކީ ތުތަކަމި ގޮތުން ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަ. ރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތެކެވެފެންވަރުބެލުމުގައި ވަ
 

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  އިޒަރކަނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފަށް އެހީތެރިވެދީ، ސުޕަވަ ޓާސްކްތައް/މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް  )ހ( 
 .ފުރިހަމަކުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި ބައިތައް

 

 .ތައް ކަނޑައެޅުމުގައި، ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގަން ހުންނަ މީހަކާ މަޝްވަރާކުރުން ޓާސްކް/ޓާގެޓް )ށ( 
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 ،އިރުޝާދު ދީ ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި ،ތަކާ އެއްގޮތަށް ދޭތޯ ބެލުމާއިޓާސްކް/މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ޓާގެޓް  )ނ( 
 .މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދިއުން

 

 ދާ މިންވަރުން  ހަވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންގެންތެރޭގައި މުވައްޒަފާ ގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރު )ރ( 
ޑްބެކް ގަވާއިދުން އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ސިސްޓަމުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މާކްސް އަދި ދޭންޖެހޭ ފީ

 ޑިއުލްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ގެންދިއުން. މޮޕަރފޯމަންސް -ދެމުންގެންދިއުން. އަދި، މި ގޮތުން ދެވޭ ފީޑްބެކް ސީއެސްވިއުގަ އީ
 

 ބޭނުންވާކަމަށް ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ތަމްރީނެއް އިތުރު ،ބަލައި މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކުރާ ސްޕަވައިޒް ސުޕަވައިޒަރުން )ބ( 
 ތަމްރީން އެ ،ދި އަ . އެންގުން އެ ކަން ،ފަހަރު 1 މަހަކުން 6 ކޮންމެ މަދުވެގެން އެންމެ ،މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ

 ޓްރެއިނިންގ ރވިސް ސަ ސިވިލް  ،އަދި. ބަޔާންކުރުން ކުރަންވާނެކަމަށް  މަސައްކަތް އަމިއްލައަށް ވެސް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
 ފުރުޞަތު  ތަމްރީނުގެ ނަށްމުވައްޒަފުން  އޮފީހުން މެދުވެރިކޮށް ސީއެސްޓީއައި ،ތަމްރީނެއް ނަމަ ،ފޯރުކޮށްދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން

 ބައިވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ހޯދައިދިނުމަށާއި އެ ފަދަ ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފު 
 

 
ނުންކޮށްގެން، މުވައްޒަފާއި ބޭމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު  )ޅ(

ލާ ފޯމު ރު ބަމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަ  މެދުވެރިކޮށް  މޮޑިއުލް ޕަރފޯމެންސް-އީ  ސީއެސްވިއުގަ މަޝްވަރާކޮށް 
 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުން. 

 

 10.3.1

 

ންމެ ކައިރިން ބަލާ ކުރަމުންދާގޮތްތައް އެސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފު މަސައްކަތް  )ހ(
ކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ވަޒަންކޮށް، ގަވާއިދުން މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދީ، މުވައްޒަފު ރިޕޯޓު

 ގޮތުގައި އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމުގައިވުން. 
 

 

ސައްކަތްތައް ހިނގާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި، އެ މަސުޕަވައިޒަރަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ  )ށ(
ފައިވާ ދުވަސް ހޭދަކޮށް  90މަސައްކަތު ނުހިނގާ ގޮތް ބަލާ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

މަކުރާނީ އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަނަމަ،  މުވައްޒަފެއްކަމަށް ނުވާ
 ސުޕަވައިޒަރާ ރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކުގައެވެ. ނުވަތަ އެސުޕަވައިޒަ

 ޖެހިގެން އިސްކޮށްހުރި ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 
 

 10.3.2 

 

ފެއްކަމުގައި ނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ބަލާ ސުޕަވައިޒަރަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަ(ހ)
ސިވިލް  ލުކުރެވޭއެ މަސައްކަތް ޙަވާ ހާލަތްތަކުގައި، އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ 

އި ފުރިހަމަ ބަނަމަވެސް، މާކުސް ދިނުމުގެ . އެވެކުރެވޭނެ ފޯމު ފައިނަލް މުވައްޒަފަކަށް އިސް ސަރވިސްގެ 
  .ކުރަންވާނީ، ސުޕަވައިޒަރުގެ ފަރާތުން ފީޑްބެކް ލިބިގަތުމަށް ފަހުގައެވެ



38 ގެ 11 ފްހާ ޞަ   

 

 

ތުގެ ފެންވަރުބަލާ އެއް ސުޕަވައިޒަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ރިޕޯޓުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ )ށ(
ޕަވައިޒަރު( އަދި ޕްރައިމަރީ ސުޕަވައިޒަރު )އިދާރާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި 

ސިވިލް -ސެކަންޑަރީ ސުޕަވައިޒަރު )އިދާރާގެ އެހެން ސެކްޝަންއެއްގެ ސުޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ ނޮން 
ވާ ފަރާތް( ގެ ފައިސުޕަވައިޒަރު، ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން ސުޕަވިޝަންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް 

 މަޝްވަރާގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ތުން ގޮ ސިވިލް ސުޕަވައިޒަރެއްގެ )ސިވިލް ސަރވިސް ނޫން މުވައްޒަފުން، މިސާލު: ސިޔާސީ -ނޮން)ނ(
ންދާ ފަރާތްތަކުގެ( އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެ

މަކުރުމުގައި، ނޮން ބަލައި ފުރިހަސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ނަމަ،  ށްފައިވާ ދުވަސް ހޭދަކޮ  90މަސައްކަތު  ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ސިވިލް ސުޕަވައިޒަރު 

ލަތްތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކުސް ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ފަދަ ހާ
ށްކަން ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި އުޞޫލާއެއް ގޮތަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމު

 ޅާ ފަރާތެކެވެ.އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަ ،ކަށަވަރުކުރާނީ
 

 10.4 

 

 މިޝަންގެ  ޝަންއާއިވި އޮފީހުގެ ވިސްނައި މެދު މަސައްކަތްތަކާ  ރާވަފައިވާ ކުރަން އަހަރު އެ ،ކުރިން  ފެށުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތުގެ
 މަސައްކަތް  ގަދައަޅައި ސްއަބަދުވެ  މުވައްޒަފު ޙާޞިލުކުރުމަށް ނަތީޖާ މަސައްކަތްކޮށް އެއްގޮތަށް ޓާސްކްތަކާ/ޓާގެޓް ކަނޑައެޅޭ މައްޗަށް
 ؛ ގޮތުން އެ. ވާނެއެވެކުރަން 

 

 .ނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުންލަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފު، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް  )ހ(  
 

 
މަސައްކަތް ޙައްލުކުރުމަށް  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެ ކަންކަން )ށ(

 .ކުރުން
 

 
 މޮޑިއުލް ޓްމެނޭޖްމަން ޕަރފޯމަންސް.އީ ސީއެސްވިއުގަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ ޓާގެޓު/ޓާސްކްތައް  )ނ(

 މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ފޮނުވުން.
 

 
 ޕަރފޯމަންސް.އީ ވިއުގަ ސީއެސްއަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ނުވަތަ އިތުރުވާ ހާލަތްތަކުގައި، އެ ބަދަލު  )ރ(

 މެދުވެރިކޮށް ސުޕަވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް
 

 ލްކުރުން. ފައިނަ މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު  )ބ( 
 

 

ޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޙައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް މި  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި )ޅ(
 .ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
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 10.5 

 
ގުޅޭގޮތުން އަދި  މި ކަމާ އި،އުޞޫލުގައްޔާ ކުރުމަށް، މި ކޮށްފައިވަނީ އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަ މަސައްކަތުގެ

އްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ކާ އެއުޞޫލުތަ، މީގެ ފަހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ދެންނެވުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
 :މި ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ . ވާނެއެވެދިރާސާކުރަން 

 
ކާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެ ކަންތައްތައް އެ އުޞޫލުތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި  )ހ(

 .ބެލުން
 

 .މަ، އެ ކަމެއް ބެލުންނަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި )ށ( 
 

 
އެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަޞްލާ  ނަގާ އެ ފޯމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު" ރެންޑަމްކޮށް "މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް  )ނ(

ލުމުން ތުގެ ފެންވަރުބެމީގެ އިތުރުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި އިންކްރިމެންޓް ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަ. އަޅާކިއުން
 ތަކަށް ބެލުން. ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ

 
 

  

 ތްައުކަނޑައެޅުންުާޓްސކުުމަަސްއކަތުުއަހުަރުާހިޞުލކުުރމްަށުކަނޑައާަޅުާޓގެޓް/ .11

 
 ގޮތުން، ލުކުރުމުގެޙާޞި ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅާ ހާޞިލުކުރަން އިދާރާއިން އަހަރަކަށް އެ ފެށުމުން، އަހަރެއް މަސައްކަތު ކޮންމެ )ހ(

ޓާގެޓު ނުވަތަ  ކުރަންޖެހޭ ހާޞިލު  އަހަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން އެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތްތަކަށް މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިވަކި 
 .ލިޔަންވާނެއެވެ  ތަރުތީބުން އިސްކަންދޭ މަސައްކަތްތައް، ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފާ ގޮތުން މި އަދި ލިސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. ތައްޓާސްކު

 

މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި،  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ  މަސައްކަތު) ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް މަދުވެގެން އެއް ޓާގެޓް/ޓާސްކް )ށ(
 އެޕްރޫވަލްއަށް ޕަވައިޒަރުގެ ސު ކަނޑައަޅައި، ސިސްޓަމުން ޓާގެޓްތައް މުވައްޒަފު .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ( އަދި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު

 ކުރުމުން، އެޕްރޫވް އެކުބަދަލުތަކާ  ގެންނަންފެންނަ ވެރިފައިކޮށް ޓާސްކްތައް ޓާގެޓް/ އެ ސުޕަވައިޒަރު މުވައްޒަފުގެ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

  ވާލުކުރެވުނީއެވެ.ހަ  ޓާގެޓް/ޓާސްކެއް އެ މުވައްޒަފާ

 

 ކަތްތަކުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކު މަސައްއެ އަހަރަކު އެ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ،ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު )ނ(
 ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ސުޕަވައިޒަރަކުޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އެ . ކަނޑައަޅައި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަ .ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ/ސެކްޝަން 
ތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތަކާ ކަމިންވަރާއި ފެންވަރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެވޭނީ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ، ފެންނަން ހުންނަ މަސައް

އެ )ކަތަކަށް ޓާގެޓް/ޓާސްކް ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކޮންމެ މަސައް، ގުޅޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ

ި.ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ( ތުނެ ވަގު މަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރާއި، ފެންވަރާއި، އަދި މަސައްކަތަށް  ހޭދަވާ
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ވެރިޔާއާއި އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްކަނޑައަޅަންވާނީ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ލުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ  )ރ(
ކަންތައްތައް ވެސް  ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ އެ އިދާރާއަކުން އިސްވެރިންނާއި އަދި 

ރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްތޯ ވީމާ، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. 
ގުޅިގެން އް ބަލަހައްޓާ ބަޔާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަމި ކަންބަލަހައްޓާނީ . ންވާނެއެވެ ބަލައި، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް ގެންނަ

 .ސުޕަވައިޒަރެވެ

 

 

އްޓީ ނެގުން ފަދަ ކަންތައް ނުވަތަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ޗު ކުރަންޖެހޭސެކްޝަނުގައި ޢާންމުކޮށް ހިނގާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން  )ބ(
ވާލުކުރާނީ އެ ކަމެއް ޙަ ނަމަ، ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ކަމެއް ޙަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ

ގެ ވެސް ޓާގެޓް/ޓާސްކް  އްތައްތައަދި މި ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ ކަން . ކޮށްގެންނެވެލިޔުމުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ރެކޯޑު 
 ގޮތުގައި ހިމަނައި، އެ ކަން ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާގޮތް ވަޒަންކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 

 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހަމަކުރުމަށްފުރި ކަންތައްތައް  އެ ،ކަނޑައެޅުމާއި ގޮތުގައި ޓާސްކްގެ  /ޓާގެޓް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާ  (ޅ)

 މާކްސްދެމުން  ޓާސްކްތަކަށް/ޓްޓާގެ  އެ ދުވަހަށް  ދުވަހުން ،ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް ގޮތްތަކުގެ  ނިންމަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތުތަކުގައި

 ގޮތުގެ  2 ތިރީގައިވާ ކުރާނީއަމަލު ކަނޑައެޅުމުގައި  ތައްޓާގެޓް/ޓާސްކް އަހަރުގެ  މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ  ގޮތުން، މި ގެންދަންވާނެއެވެ.

 މަތީންނެވެ.

 ތައް:ރޫޓިން ޓާސްކު  .1  

   

 މަސައްކަތްތައް ފަދަ  މި  .މަސައްކަތްތަކެވެ  ފަދަ  ގެންދަންޖެހޭ ކުރިޔަށް  ކޮންޓިނުއަސްކޮށް އަހަރުތެރޭގައި  މަސައްކަތު މުޅި ،މިއީ

 އެ ،ޒަންކޮށްވަ ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ،ބަލައި ގޮތްތަކަށް  ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތްތައް އެ މުވައްޒަފުން ހަވާލުކުރެވޭ
 ފަދަ އެ ރުފަހަ 1 މަހަކު  މަދުވެގެން އެންމެ ނުވަތަ  އަވަސްމިނެއްގައި ކަނޑައަޅާ މޮނިޓަރކުރަން  ޓާސްކެއްޓާގެޓް/

 އެ  މުވައްޒަފަކަށް އެ  އަކީ ޓޯޓަލް އެގްރިގޭޓް މާކްސްގެ  ވޭ ދެ ގޮތުން  މި އަދި  .ދެމުންގެންދަންވާނެއެވެ މާކްސް  ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކަށް 
 .މާކްސްއެވެ ލިބޭނެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްއަކަށް

 ތައް ތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު މުއްދަތު/ވަގު  .2  

   
 ފަދަ  ނިންމަންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށް ކަމެއް އެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ ،ކަނޑައެޅި ވަގުތެއް ވަކި ނުވަތަ  މުއްދަތެއް ވަކި ،މިއީ

 އެޅިފައިވާ ކަނޑަ އެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ މިފަދައިން .ގޮތެވެ ކަނޑައަޅާނެ ޓާސްކު/ޓާގެޓް  މަސައްކަތްތަކަށް 

 .ވެދޭންވާނެއެ މާކްސް ވަޒަންކޮށް މިންވަރު ފެންވަރާއި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް ވަގުތުގައި/މުއްދަތު
   

 11.1 

 

 ނަމަ ނުކުރެވޭ ބެލުމާއި، ހާޞިލްކުރެވޭތޯ  ޓާގެޓު/ޓާސްކްތައް  ކަނޑައެޅުނު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ބޭނުމަކީ  ފުރިހަމަކުރުމުގެ  ބައި މި )ހ(

 ގެންނަންޖެހޭ  ބަދަލު ވަތަނު  އުނިއިތުރު ތަކަށްޓާސްކް/ޓާގެޓް މަސައްކަތަށާއި އެ ބަލައި މަސައްކަތަށް އެ ،ބެލުމާއި ކީއްވެތޯ އެއީ

 .މަޝްވަރާކުރުމެވެ ދުދެމެ  ސުޕަވައިޒަރާ މުވައްޒަފާއި ހާޞިލްކުރުމަށް ނަތީޖާ ތަކާއިޓާސްކް/ޓާގެޓް  ގެނެސް، ބަދަލެއް އެ ނަމަ،

 ވަގުތަށް ވަގުތުން  ދަލެއް ބަ  އެ ނަމަ، އަތުވެއްޖެ  އުނިއިތުރެއް ބަޔަށް މި ވެސް  ވައްޒަފުންމު ކެޓަގަރީއެއްގެ  ހުރިހާ  އެހެންކަމުން،

  ގެންނަންވާނެއެވެ. ތެރެއިން  ގެ މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ
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 އީ.ޕަރފޯމަންސް  ވިއުގަސީއެސް ބަދަލެއް ފެންނަ ގެންނަން ،މަޝްވަރާކޮށް ގޮތާމެދު ކުރިއަށްގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުގެ)ށ(

 އެ  ބަހެއް، ފުގެމުވައްޒަ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލާ ގެންނަ އަދި   .ސުޕަވައިޒަރެވެ  ގެންނާނީ ތެރެއިން މޮޑިއުލްގެ މެނޭޖްމަންޓް
  އޮންނާނެއެވެ. މުވައްޒަފަށް ތިޔާރު ޚްއި ލިޔުމުގެ ކޮމެންޓްބައިގައި އްގެ ކެޓާގެޓު/ޓާސް

 

 

 

 

 

 ގޮތުގައި  ފެއްގެމުވައްޒަ ސަރވިސް ސިވިލް ކުރަންޖެހެނީ މޮނިޓަރ ،ރިޕޯޓްކޮށް ގަވާއިދުން މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ )ނ(

 އިންތިޒާމު  ހޯދޭނެ ގަވާއިދުން  ފީޑްބެކް ގޮތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުން އެފަދަ ،ފަރާތަކަށްކަމަށްވާނަމަ ނުހިމެނޭ

 މުވައްޒަފުންގެ  އެ ،އެއްފަހަރު މަހަކު މަދުވެގެން އެންމެ ،ބަލައި ފީޑްބެކްއަށް ލިބިފައިވާ ،އަދި .ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ އިދާރާއިން

 ރަމުން އަދާހަމަކު ސިސްޓަމުން މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ސީއެސްވިއުގަ ދީމާކްސް  ޓާގެޓްތަކަށް މަސައްކަތުގެ

 .ގެންދަންވާނެއެވެ
 

 މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބާަލުފޯމުގައިުހިމޭެނުބައިތަކްަށުާމކްްސުެދޭވގޮތްު .12

ގެ މަސައްކަތުގެ އަގު މުވައްޒަފު ،ފަހު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ވަޒަންކުރުމަށްމުވައްޒަފުންނާ  )ހ( 
ތިރީގައި އެ . ހާލެވޭނެއެވެވަޒަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލައި، މާކުސް އެ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަ 

 . ނުދެވޭނެއެވެކުސްއެއްމާކުސްދިނުމުގައި ބައިކުޅަބައި މާ. ވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ މިންގަނޑެވެ

 

ތުގެ ފެންވަރު ބަލާ އިންސައްތަ( ބިނާވެގެންދާނީ، މަސައްކަ 100މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސް ) )ށ(
  ؛ބައިގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 2ފޯމުގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 

 )އައްޑިހަ އިންސައްތަ(  80މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކަށް % (1)
 

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

 

 12.1 

 
ވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެން  އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ )ހ(

 ވާނެއެވެ. މާކްސްދެމުން ގެންދަން  އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކަށް ، މުއްދަތުތަކަށް ހާޞިލުކުރަމުންދާ ގޮތްތަކަށްބަލައި

 :ޓާގެޓު/ޓާސްކްތަކަށް މާކުސްދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކަކީ  )ށ( 
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 )ނ( 

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު  

 އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިސްކު ޓާގެޓް/ޓާ 0

 ހަމައަށް ވަގުތާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިންވަރެއް

  ނެތް. ފައިކުރެވި  ލުހާޞި 

 މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ 0

 ނުވާތީ، ފުރިހަމަކުރެވިފައި

  ނުދެވޭ  މާކްސް ފެންވަރަށް

 މުއްދަތަށް/ށްވަގުތަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  0

   ނުވޭ ނިންމާފައި ޓާސްކު/ޓާގެޓް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކު /ޓާގެޓް 1

މިންވަރުން ޙާޞިލު ކުރެވިފައިވަނީ މަދު 
  މިންވަރެއް

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 1

  ދަށް ފެންވަރު
 މުއްދަތަށް/ށްވަގުތަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  4

   ނިންމާފައިވޭ  ޓާސްކު/ޓާގެޓް

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު  2
މިންވަރުން ޙާޞިލުކުރެވިފައިވަނީ މެދު 

 މިންވަރެއް 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 2

  މެދުމިން  ފެންވަރު
  

ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކު  3
މިންވަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ޙާޞިލު 

  ކުރެވިފައި

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 3

  ރަނގަޅު ފެންވަރު
  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ   ގައިޓާސްކު /ޓާގެޓް 4

  ކުރެވިފައިވޭ ޙާޞިލު ފުރިހަމައަށް  މިންވަރު
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާސްކު/ޓާގެޓް 4

 ރަނގަޅު  ވަރަށް  ފެންވަރު
  

 ނިންމާފައިނުވާ  މުއްދަތުގައި  ވާ ކަނޑައަޅާފައި  ނިންމަން  ޓާގެޓް/ޓާސްކެއް  އެ  މިންވަރެއް  އެއްވެސް  ޓާސްކުގެ ޓާގެޓް/ ހަވާލުކޮށްފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  .1

 ޓާގެޓް/ޓާސްކުގެ  މުލަ ޖު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަށް  އެހެންނަމަވެސް، ނުދެވޭނެއެވެ. އެއް މާކްސް  އެއްވެސް  ޓް/ޓާސްކްއަކަށް ޓާގެ  އެ  ނަމަ،

  ހިމެނޭނެއެވެ. ޓާސްކެއް  އެ  ތެރޭގައި 

 ބެލުމުގެ ފެންވަރު  ގެ މަސައްކަތު  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ވަކިވަކިން  ސް މާކު  ލިބޭ  ޓާގެޓް/ޓާސްކަކަށް  ކޮންމެ  ޅާފައިވާ ކަނޑައަ  ދޭއިރު  މާކުސް  .2

 ބަދަލުވުން  މެންޑޭޓް  ކުން ތަ ޓާސްކު /ޓާގެޓް  ކަނޑައެޅުނު  ކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  އެ  މަސައްކަތްތަކާއި  މައިގަނޑު  މަޤާމުގެ  މުއްދަތުގައި 

 މާކްސްދީގެން  ކަށް ގެޓް/ޓާސްކަ ޓާ  އެ  ،ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ  ކުގެ ޓާސް /ޓާގެޓް  ނުލައި  އިހުމާލަކާ  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  ނުލިބުން  ބަޖެޓް  ނުވަތަ 

އަދި،  .އުނިކުރަންވާނެއެވެ  އް ޓާގެޓްތަ  ފަދަ  މި  ކަނޑައެޅުމުގައި  ޖުމުލަ  ނަތީޖާގެ  ހާސިލްކުރެވުނު  ތެރޭގައި  ގެ އަހަރު  މަސައްކަތު  ދި އަ  ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ، ށް ފަހު ބަޔާންކުރުމަ މި ފަދަ ޓާގެޓު/ޓާސްކުތައް ސަބަބު ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް -ސީއެސްވިއުގަ އީ 

 ޓާގެޓު/ޓާސްކު ލިސްޓުން އުނިކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރުންނެވެ.
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އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކު އެ ޓާގެޓް  މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް، ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 1މިސާލު: 
 ސް:  ފުރިހަމަކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ނަމަ، އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކު ލިބޭނެ މާކް 

 4 – މިންވަރު *
 4 – ފެންވަރު *
 4     ވަގުތު *
 12     ލަ ޖުމު  *

ޖުމުލަ މާކުސް  ޓަށް ލިބޭނެޒަފަށް އެ ޓާގެ އެއްކުރުމުން، މުވައް ތައްއަދަދު މިންވަރު، ފެންވަރު، ވަގުތަށް މާކުސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 
 .ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

ރަށް ރަނގަޅުކޮށް އެ ވަމުވައްޒަފަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައި، ފެންވަރު  2މިސާލު: 
  ލިބޭނެ މާކްސް:  މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ނަމަ، އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ޓާގެޓް/ޓާސްކު ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 3 – މިންވަރު *
 4 – ފެންވަރު *
 0  –  ވަގުތު *
 7     ލަ ޖުމު  *

ޖުމުލަ މާކުސް  ޓަށް ލިބޭނެޒަފަށް އެ ޓާގެ އެއްކުރުމުން، މުވައް ތައްއަދަދު މިންވަރު، ފެންވަރު، ވަގުތަށް މާކުސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ 
 .ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

 ޓާގެޓް/ޓާސްކުތަކަށް މާކުސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން މާކުސްދިނުމުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ:  3ސާލު: މި 

  ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު  ޓާގެޓް/ ޓާސްކު
ހާޞިލުވި  ން ޓާގެޓް/ޓާސްކު 
  ސްމާކު 

 8 4 1 3 1ޓާގެޓް/ ޓާސްކް 

 5 0 1 4 2ޓާގެޓް/ ޓާސްކް 

 7 4 2 1 3ޓާގެޓް/ ޓާސްކް 

 0 0 0 0 4ޓާގެޓް/ ޓާސްކް 

 10 4 4 2 5ޓާގެޓް/ ޓާސްކް 

 4 0 3 1 6ޓާގެޓް/ ޓާސްކް 

          

 34  ލަހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމު ތަކުންޓާސްކު/ޓާގެޓް

 6  ގެ އަދަދުޓާސްކު /ޓާގެޓް ލަޖުމު

 72 (6*12ސް )މާކު ލަޖުމު ހާޞިލުކުރެވޭނެ ތަކުންޓާސްކު/ޓާގެޓް
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 އިންއިންސައްތަ މުލަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖު ތަކަށް ޓު ޓާގެ

 (80ލަ )%ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމު 
37.78 

 

 

 

އަހަރު ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާ ޓާގެޓް/ޓާސްކުތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ފަހު، އެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަކުން ޙާޞިލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ  )ރ(
 ޖުމުލަ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 

 )ބ(
 
 
 
 

 މި  ޓާގެޓް/ޓާސްކެވެ. 10 ފަިއވަނީކަނޑަައޅާ ގޮތުަގއި ތަުކގެ ޓާސްކްޓާގެޓު/ ުމވަްއޒަފުގެ ތެރޭަގއި އަަހރު މަަސއްކަތު ުމވަްއޒަފަކަށް ހިމެނޭ ރޭންުކގައި ަސރިވސް ސަޕޯޓް :މިސާލު

  ާހޞިލުކުރެުވނު ުމވަްއޒަފަށް އިންބަ އެ ކަމަށްވާތީ، 80% ފޯުމގެ ުމޅި ލިޭބނީ ބަޔަށް އެ ވީމާ، .ޕޮއިންޓެވެ 68ލައަކީ ހާސިްލކުރެވިަފއިވާ ުޖމު މުަވއްޒަފަށް ންޓާގެޓް/ޓާސްކު 10

  .އެވެ 45.33 އަކީ މާކްސް ޖުމްލަ

 

80 ×  
 68 

120
=   މާކުސް  

 𝟒𝟓. 𝟑𝟑 = 

 15 ކަނޑަައޅާފަިއވަނީ ޮގތުަގއި ގެތަކުޓާސްކުޓާގެޓު/ މުަވއްޒަުފގެ ތެޭރަގއި އަހަރު މަސައްކަުތގެ ުމަވއްޒަފަކަށް  ހިމެނޭ ރޭންކުަގއި ސީިނއަރ ައދި މިޑްލް މެެންޖމަންޓު :މިސާލު

 ލަ ޖުމު ނުހާސިްލކުރެވު ވައްޒަފަށްމު ޓާގެޓުން 13 މި އެހެންކަުމން .ށެވެޓާސްކަ/ޓާގެޓް 13 މަަސއްކަތްކޮށްަފިއވަނީ ހުރެ ސަބަބުތަކާ އެކި އެކި  މަސައްކަތުން 15 މި .މަަސއްކަތެވެ

  .އެވެ 49.23 ލައަކީުޖމު ލިބުނު ބަޔަށް އެ ކަމަށްާވތީ، 80% ފޯމުގެ ުމޅި ލިބޭނީ ބަޔަށް އެ ީވމާ، .ޕޮއިންޓެވެ 96 މާކްސް އަކީ

 

80 ×  
96

156
=   މާކުސް  

𝟒𝟗. 𝟐𝟑 = 
 

×
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 12.2  

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

ފެންވަރު ބެލުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ ކޮމްޕީޓެންސީތަކަކީ މަސައްކަތުގެ
 އިތަކަށް މާކުސް ދެވިގެންދާނެ ބައިތަކެކެވެ. ތެރެއިން ބެލެމުންދާނެ އަދި އެ ބަ

 
ޕަރފޯމަންސް - އީމުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮންޕީޓެންސީތައް މަހުންމަހަށް ރިވިއުކޮށް، ސީއެސްވިއުގަ )ށ(

 މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްގައި ރެކޯޑްކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

 
ންނެވެ. ކޮންޕީޓެންސީއަކަށް ގެ ސްކޭލަކު  4-1ކޮންޕީޓެންސީތަކަށް މާކްސްދެވިގެންދާނީ މި ބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  )ނ(

 އްތަ( އެވެ.  )ވިހި އިންސަ 20 % މާކުސްއެވެ. މި ބަޔަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މުޅި ފޯމުގެ 4އެންމެ މަތިން ދެވޭނީ 
 

 
ހުންނަންޖެހޭ  މި ބަޔަށް މާކްސްދިނުމުގައި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި  )ރ(

 ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ.  2ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފުން 
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ނަށް ކުރާ މިންވަރު އެހެން މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށާއ1ި

ކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު އަދި މަސައް މަސައްކަތ2ް

ލިބިފައިވާ މިންވަރު   ކަންތައްތައް ޙަވާލުކޮށް، ނިންމުމުގެ/ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރުގޮތެއްގައި ވިސްނުންތެރ3ި

އިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުން މަޑުމަ އަދަބުވެރިކަމާއ4ި

 ހުނަރު ބޭނުންކުރުން  މަޢުލޫމާތާއ5ި

ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައ6ް

އުފެއްދުންތެރިކަން  ދުރުވިސްނުން،7

ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  ވަގުތ8ު

 މިންވަރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި  ދިމާވާ 9

 އިސްނެގުން  10

 އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( ތެދުވެރިކަމާއި 11

 އިންސާފުވެރިވުމާއި ހިތްހެޔޮވުން( ކަމާއި ހަމަހަމަކަން )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ހިތްހެޔޮ 12

 ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު  މަސައްކަތަށް 13

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސެލްފް 14

  ފަރުވާތެރިވުމާއި ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ހާޟިރީއަށް  15

 ބަހައްޓާ މިންވަރު  ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުންތައް އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގެ 16

 ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  ޤާނޫނުތަކާއި 17

  މުވައްޒަފުންނާ މުއާމަލާތްކުރާ ގޮތްތައްއެހެން  18

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހެދުން އެޅުން  ،ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު 19

 ންސިއްރު ހިފެހެއްޓު  ދާއިރާގައި ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިދާނޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މަސައްކަތުގެ 20

 
  

މިންވަރު  ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ  1

މުޢާމަލާތުކުރުން. އިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކުއަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމ2ަ

ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި މައްސަލަތައ3ް

އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން   ސިއްރުކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ބެލެވިދާނޭމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައ4ި

 ި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރާ މިންވަރު އޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލައަށްހަވާލުވެފައިވާ މަސ5ް

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ(6

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 7
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  ގޮތްތައް( ތްކުރާމުއާމަލާ ފަރުވާތެރިވާ މިންވަރު އަދި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ރީތި އަދަބުތައް )ވަގުތަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން/ ހާޟިރީއަށް 8

 ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ 9

 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  10
 

  

 
 )ބ(

 
ކަނޑައަޅާނީ  ޙާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ނަތީޖާމުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތަކުން 

 ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
 

 
 

 

  
އި ބަލާނެ ދިނުމުގަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މާކްސް  II ދި އަ I( ގެ ރމި ނަންބަރުގެ ) (ޅ)

   ގައި އެވަނީއެވެ. 1މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  ގެ ތަފްޞީލުމިންގަނޑު 
 
 

   

 12.3  

  

ވާ ގައި 3އަދި  2އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފުރިހަމަކުރާނީ މި  )ހ(
ނޭޖްމަންޓް މެޕަރފޯމަންސް -"މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" ގައިވާ ގޮތަށް ސީ.އެސްވިއުގަ އީ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ. 
 

  
-ސްވިއުގަ އީފޯމުގައި މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުން ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް، ސީ.އެ )ށ(

 މުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އެޕްރޫވްކޮށް ފައިނަލް ކުރުމުން، ސޮއިކުރެވުނީ ކަ
 

  

ކަތް ސިސްޓަމުން އްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްއެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، މުވައްޒަފެ )ނ(
 ހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ގައިވާ ފޯމު ފުރި 3ނުވަތަ  2ނަމަ، ޖަދުވަލު  ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

 
 
 

×
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 މަަސްއކަތުގެުފްެނވަުރބެުލމުގައިުދާިމާވުމްައަސލަތްައުހްައުލކުުރމުގައިުގްެނގޭުޅެނުުއޫޞލުު .13

 .ތްތަކެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ކަންކުރަންވާ ގޮ 

 
ދެ  ،ނަމަ ތަފާތު ވުމެއްވާ  ޚިޔާލު ދެމެދުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބަސްވުމެއް ނުވަތަ  ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފާ  )ހ(

 .ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ މީހުން މަޝްވަރާކޮށްގެން މި 

 

 މާ ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަހު، މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލު ހައްލެއް ލިބޭތޯ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު މަޝްވަރާކުރުމަށް  )ށ(
ހޭކަން، ސަބަބާއެކު ހިތްހަމަނުޖެ ހު،ފަ  ވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމަށްނަމަ، ސުޕަވައިޒަރާއި މު

  ސީއެސްވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ފައިނަލްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފޯމު . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

ވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަދި މު. މި ކަމަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ  ބައިން ހައްޓާއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަ )ނ(
އެ ކަމާ  މުވައްޒަފަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބަޔަށް ލިބޭތާ މަސައްކަތު ، ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު

 ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ގޮތެއް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

މަސް ދުވަސް އް( )އެކެ 1 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފައިނަލް ކުރާތާނަމަ،  ބާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭދޭ ޖަވާ އިންއިދާރާ )ރ(
ތައްތައް ބަލާ ބައިން އިރު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަން ފޯމު ހުށަހަޅާ. ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ން ޖަވާބު ނުލިބިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ ބައި. ވެދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެ 
 .  ކަން ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނަމަ، ހުށަހެޅި ތާރީޚުތަކާ އެކު އެ

 

 މަސައްކަތުގެ  ، ގެންދެވޭނީ އްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސަ )ބ(
ންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަސް ނުވާ ނަމައެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެ 6ފެންވަރު ބެލުނު އަހަރުގެ ފަހުން މީލާދީ 

  ގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ކޮމިޝަނުން ނާޅާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 ގެ 22 ފްހާ ޞަ  

 

 މަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބެުލމުގެުމަަސްއކަތްތްައުކުރަިޔްށުގްެނދުިއމްަށުކަނޑައާަޅފައާިވުމްުއަދތުތައްު .14
 

 މަސްއޫލު ފަރާތް  މަސައްކަތް  ވަގުތު 

 އަދި،  ގެ ކުރިން  15ޖަނަވަރީ  -
މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ 

 މިންވަރަކުން 

-ސީއެސްވިއުގަ އީމުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރުން ކަނޑައަޅައި 
 އަދާހަމަކުރުން ޕަރފޯމަންސް މޮޑިއުލްއިން 

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިދާރާގެ
ހިއުމަން  /އިސްވެރިޔާ އެންމެ

 ޔުނިޓް /ރިސޯސް ސެކްޝަން

އާ  10 އާއި ފެބުރުވަރީ 20 ޖަނަވަރީ -
 އަދި، ދެމެދު

މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ 
 މިންވަރަކުން 

ޕަރފޯމަންސް -އީ ސީއެސްވިއުގަތައް ކަނޑައަޅައި ޓާސްކް/ޓާގެޓް
ޕަވައިޒަރުގެ ޓާގެޓްތައް ލިސްޓްކޮށް، ސުމެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް 

 އެޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވުން. 
 މުވައްޒަފު 

އާ  10 އާއި ފެބުރުވަރީ 20 ޖަނަވަރީ -
 އަދި، ދެމެދު

 މުޅި އަހަރުތެރޭގައި  -

އް ސުޕަވައިޒަރު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން އަހަރުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކްތަ
ސްކްތަކަށް ކަނޑައަޅާކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެޕްރޫވްކުރުމަށް ފޮނުވާ ޓާގެޓް/ޓާ

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އެޕްރޫވްކުރުން. 
 ސުޕަވައިޒަރު

މުޅި އަހަރުތެރޭ ބަދަލު އަންނަ  -
 މިންވަރަކުން 

އަދި ، ންޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް ފުރިހަމާކުރަމުންދާ މިންވަރަކުން މާކުސް ދިނު
އި ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަވަސްމިނެއްގަ

 . ޓާގެޓް/ޓާސްކްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ފީޑްބެކް ދެމުން ގެންދިއުން
 ސުޕަވައިޒަރު

މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު  -
 އެއްފަހަރު 

އި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ މުވައްޒަފުގެ ބެލޭ ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު
 ދިނުން ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށް މަދުވެގެން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މާކުސް 

 ސުޕަވައިޒަރު

 28 އާއި ފެބުރުވަރީ 01 ޖަނަވަރީ -
 އާ ދެމެދު 

ށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފައިނަލް ކުރުމަ
ށް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮ-އީ ސީއެސްވިއުގަ
 ސަބްމިޓްކުރުން 

 މުވައްޒަފު  /ސުޕަވައިޒަރު 

މާރިޗުގެ  31އިން  1މާރިޗު  -
 ނިޔަލަށް 

ވަޅުތައް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ފިޔަ
އްސަލަތައް މަ  ޅުން. އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އެ 

 އެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުން. ،ބަލައި

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިދާރާގެ
ހިއުމަން  /އިސްވެރިޔާ އެންމެ

 ޔުނިޓް /ރިސޯސް ސެކްޝަން
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38 ގެ 24 ފްހާ ޞަ  

 

 

ުމްިނގަނޑުތާަކއިުކޮމްޕީޓްެނީސތަކްަށުާމކްުސދިުނމުގައިުބާަލެނުމްިނގަނޑުތަކުގެުތަފީްޞލުުުސޫލީކު

 

 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 

1 

ުގޅޭ ކަންތަްއތައް ެއނގި މަަސއްކަތާ
އޭގެ ަފއިދާ  އޮޅުންފިލާަފއި ުވމާއެުކ،

 މަަސއްކަތަށާއި އެހެން ުމަވއްޒަފުންނަށް ކުރާ
 މިންަވރު 

ގެ ފަިއދާ ަވރަށް މަަސއްކަތާ ުގޅޭ ކަންތައްަތއް ވަރަށް ުފރިހަަމއަށް ެއނގި އޮޅުން ފިލާަފއިވޭ. ައދި އޭ  4
 ބޮޑަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

ާދ ކޮންެމވެްސ މަަސއްކަތާ ުގޅޭ ކަންަތއްަތއް ފުރިަހަމއަށް ެއނގި އޮުޅން ފިލާފަިއވޭ. ައދި އޭގެ ަފއި 3
 މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރޭ. 

ފައިދާ ކުަޑ  މަަސއްކަތާ ގުޅޭ ކަންަތއްތައް ކުޑަ ިމންވަރަކަށް އެނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއވޭ. އަދި ޭއގެ 2
 މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރޭ. 

 އެނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއނުވޭ. ަވރަށް ކުޑަ މިންަވރަކަށް މަަސއްކަތާ ުގޅޭ ކަންތައްަތއް  1

 ކަްނތައްަތއް ގުޅޭ މަަސއްކަތާ މަަސއްކަތް ައދި  2
 ރޭުވމުގެ ހުަނރު ލިބިަފއިވާ މިންަވރު 

  ލިބިަފިއވޭ. މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާއި ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ރޭުވމުގެ ުހނަރު ަވރަށް ފުރިަހމައަށް 4

 ިއވޭ.މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާއި ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ރޭުވމުގެ ުހނަރު ފުރިަހަމއަށް ލިބިފަ 3

 ށް ލިބިފަިއވޭ.ގުޅޭ ކަންަތްއތައް ޭރވުުމގެ ހުނަރު ކޮްނމެެވސް މިްނަވރަކައަދި މަަސއްކަތާ މަަސއްކަތް  2

 ށް ލިބިަފިއވޭ. ވަރަށް ކުޑަ ިމްނވަރަކަގުޅޭ ކަންަތްއތައް ޭރވުުމގެ ހުނަރު މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާ  1

3 
ވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތއް 

ރު ކަނަޑއެުޅުމެގ ހުނަޙަވާލުކޮށް، ިނންުމމުގެ / 
 ލިބިފަިއވާ މިްނވަރު 

ރަށް ފުރިަހމައަްށ ވަ ކަނަޑެއޅުުމގެ ހުަނރު /ވިސްުނންތެރި ގޮެތއްަގއި ކަންަތއްތައް ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ 4
 ލިބިފަިއވޭ.

3 
 ރިހަމަައށް ފުވިސްުނންތެރި ގޮެތްއގައި ކަންަތއްތަްއ ޙަވާލުކޮށް، ނިންުމމުެގ/ކަނަޑއެުޅމުެގ ހުނަރު 

 ލިބިފަިއވޭ.

2 
ންމެެވސް ކޮ ވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތްއ ޙަވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ/ކަނަޑއެުޅުމެގ ހުނަރު

 ލިބިަފއިވޭ.މިންަވރަކަށް 

1 
ޑަ ިމންަވރަކަށް ކު ވިސްުނންތެރި ގޮެތއްަގއި ކަންަތއްަތއް ޙަވާލުކޮށް، ނިންުމުމގެ/ކަނަޑއެުޅުމގެ ުހނަރު

 ލިބިފަިއވޭ.

 މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 4
 .މުޢާމަލާތުކުުރން އިހުތިާރމާއެކު

 ތިާރމާއެކު އިހު މަުޑމައިިތރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިހުރިހާ ަވގުެތއްަގިއވެސް ުމއާމަލާތު ކުަރނީ  4
 ާމއެކު ިއހުިތރާ މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިގިނަ ފަހަރުތަުކަގއި މުާއމަލާތު ކުރަނީ  3
 ކުގައި. މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަމދު ފަހަރުތަ  ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2
 ހަރުތަކުަގއި. މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަވރަށް ަމދު ފަ ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 1

 ޭބނުންކުުރން  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 5

 ވަރަށް ފުރިަހަމއަށް ބޭނުންުކރޭ  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 4
 ފުިރހަަމއަށް ބޭނުްނކުރޭ ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 3
 ކޮްނމެެވސް މިްނަވރަކަށް ބޭނުންުކރޭ  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 2
 ވަރަށް ކުޑަ މިްނަވރަކަށް ބޭނުންުކރޭ  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 1

 ިލބިފަިއވާ  ހުނަރު ޙައްލުކުުރުމގެ މަްއސަލަތައް 6
 މިންަވރު 

 ަވަރށް ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 4
 ފުިރހަމައަށް ލިބިަފިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3
 ލިބިަފިއވޭ.ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 2

1 
 ލިބިފަިއވޭ.ކުަޑ މިންަވރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް

 
 ަވރަށް ފުރިަހމައަށް ލިބިަފިއވޭ.ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  4 އުފެްއދުންެތރިކަން  ،ދުުރވިްސނުން
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7 
 ފުރިަހމައަށް ލިބިަފިއވޭ.ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  3
 ލިބިަފއިޭވ.ކޮންެމވެސް މިންަވރަކަށް ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  2
 ލިބިަފިއވޭ.ކުޑަ މިްނވަރަކަށް ދުުރވިްސނުާމއި އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ުހނަރު  1

 ބޭނުންުކރުން  ުފރިހަަމގޮުތގައި ވަގުތު 8

 ވަގުުތގެ ޭބނުން ަވރަށް ފުރިަހމައަށް ހިާފ.  4
 ޭބނުން ފުރިަހމައަށް ހިފާ.ވަގުުތގެ  3
 ވަގުުތގެ ޭބނުން ކޮންެމވެސް މިްނވަރަަކށް ހިފާ. 2
 ވަގުުތގެ ޭބނުން ކުޑަ މިްނވަރަކަށް ހިފާ. 1

 ޤާބިލުަކން ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 9
 މިްނވަރު  ހުރި

 ވަރަށް ފުިރހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ.  ޤާބިލުަކން ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 4
 ޤާބިލުަކން ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ.  ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 3
 ލިބިފަިއވޭ.  ކޮންމެެވސް ަވރަކަށްޤާބިލުަކން  ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 2
 ލިބިފަިއވޭ. ކުޑަ މިންަވރަކަށް ޤާބިލުަކން  ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 1

 އިސްެނގުން  10

 ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ.  4
 ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ. 3
 ކޮންމެެވސް މިްނަވރަކަށް އިްސނަަގިއގެްނ މަސައްކަތްުކރޭ.  2
 ވަރަށް ަމދު މިްނަވރަކަށް ިއސްނަަގިއެގން މަަސއްކަތްކުރޭ.  1

 (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 11

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް ެތދުެވރިކަާމިއ އިޚްލާޞްެތރިކަން ިއސްކުރޭ.  4
 ގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 3
 ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދވެރިަކމާއި އިްޚލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަުކގައި ެތދުެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 1

12 
 ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ

 ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު
 (ހިތްހެޮޔވުން އިންސާުފެވރިުވމާއި

 ިއސްކުރޭ.  ހަމަަހމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް  4
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި  3
 ިއސްކުރޭ. ހަމަހަމަކަން ކަާމއި  ހިތްހެޔޮ ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތ 2
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮމަދު ހާލަތްތަުކގައި  1

 މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 13

 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ވަރަށް ުފރިހަމަ.  4
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ުފރިހަމަ.  3
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް ުހރޭ.   2
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ ިމންަވރަކަށް.   1

 ()އަމިއްލަ ކުިރެއރުމަށް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ސެލްފް 14

 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓްއަށް ަގަދއަަޅއި ަވރަށް ބޮޑަށް ަމަސއްކަތްކުރޭ  4
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް މަަސއްކަތް ކުރޭ.  3
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް ކޮންމެެވސް ިމންވަރަކަށް މަަސއްކަތް ކުރޭ.  2
 ސެލްފް ޑިވެލޮޕްަމންޓަށް ވަރަށް ކުޑަ ިމންވަރަކަށް މަަސއްކަތް ކުރޭ.  1

 ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 15
 މިްނަވރު  ހިތާ ހުރުމަތްެތރިކޮށް

 ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް ރަނަގޅު.   4
  ރަނަގޅު. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު  3
  ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު 2
 ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް  1

16 
 ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް
 .މިްނވަރު ބަަހއްޓާ ގޮތެްއަގއި

4 
ބެެހއްޓުން  ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ވަރަށް ރަނަގޅު. 

3 
ަހއްޓާ ބަ ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ަގޅު. ރަނ މިންަވރު

2 
ބެެހއްޓުން  ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ރަނަގޅުކުަރންޖެހޭ. 

1 
ބެެހއްޓުން  ތެއްަގއިގޮ  ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ކުރަްނޖެހޭ. ރަަނަގޅުބޮޑަށް ވަރަށް 
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 ށްޙުުރމަތްެތިރކޮ ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 17
 .މިންަވރު ހިތާ

 ަވރަށް ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 4
 ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 3
  ރަނގަޅުުކރަްނޖެހޭ. މިންަވރު  ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 2
 ރަްނޖެހޭ.  ބޮޑަށް ަރނަގޅުކުމިންަވރު ަވރަށް ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 1

 އް ޮގތްތަ ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 18

 ަވރަށް ރަނަގޅު.   ޮގތްތައް ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 4
 އެހެން ުމވަްއޒަފުންނާ މުާޢމަލާތް ކުރާ ގޮތްތައް ރަނގަޅު.  3
 ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ.  ޮގތްތައް ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 2
 ަވރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުުކރަންޖެހޭ.  ޮގތްތައް ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 1

19 
 އިރު  ުއޅޭ  ަމސައްކަުތަގއި ަރސްމީ ވަޒީާފގެ

 ން ހެދު ެއއްޮގތަށް  ގަާވއިުދތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ
 އެޅުން 

4 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ވަރަށް ރަނަގޅު. 

3 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ރަނަގޅު. 

2 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ރަނަގޅުކުަރންޖެހޭ.  

1 
ެއޅުން  ހެދުން ށްއެްއގޮތަ  ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ.  

20 
 ނޭ ހިމެ ަކމުަގއި  ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ކަްނކަމުަގއި  އެންެމހައި ބެެލވިާދނޭ ނުވަތަ
 (Confidentiality) ހިފެހެއްޓުން ސިްއރު

4 
ވަަރށް  ންކަމުަގއިކަ އެްނމެހައި  ބެެލވިާދނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ހިފަަހއްޓާ.  ިސއްރުބޮޑަށް 

3 
 ސިްއރު  މުގައިކަންކަ އެްނމެހައި  ބެލެިވދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ިސއްރު ާދއިާރގައި މަަސއްކަތުގެ
 ހިފަހައްޓާ.

2 
ކޮންެމވެްސ  މުަގއިަކންކަ އެންެމހައި ބެެލވިދާނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމގައި  ސިްއރު ާދިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 ހިފަަހއްޓާ. ިސއްރުމިންަވރަކަށް 

1 
ަވރަްށ  މުަގއިކަންކަ އެްނމެަހއި ބެލެިވދާނޭ ނުަވތަ ހިމެނޭ ކަމުަގއި ސިްއރު ާދއިާރަގއި މަަސއްކަތުގެ

 ކުޑަމިްނވަރަކަށް ިސއްރު ހިފަަހއްޓާ.
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ި

 މިންގަނޑު  މާކްސް  ކޮމްޕީޓެންސީ 

1 
 އެނގި  ކަންަތއްތައް ުގޅޭމަަސއްކަތާ ކުރާ

 ށްަމސައްކަތަ ފަިއދާ ޭއގެ ،ުވމާއެކު  އޮޅުންފިލާަފއި
 މިްނވަރު  ކުރާ

ދި އޭގެ ފައިާދ އަުގޅޭ ކަންތައްަތއް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް އެނގި އޮުޅން ފިލާފައިވޭ. މަސައްކަތާ ކުރާ  4
 ވަރަށް ބޮޑަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

ގެ ފައިދާ ކޮްނމެެވްސ ުގޅޭ ކަންަތއްތައް ުފރިހަަމއަށް އެނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއވޭ. ައދި އޭ މަަސއްކަތާކުރާ  3
 މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ުކރޭ. 

ދި ޭއގެ ފައިާދ ުގޅޭ ކަންތަްއތައް ކުޑަ މިންަވރަކަށް އެނގި ޮއޅުން ފިލާފަިއވޭ. އަމަަސއްކަތާކުރާ  2
 ކުޑަ މިންަވރަކަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ކުރޭ. 

 ުނވޭ. އެނގި ޮއޅުން ފިލާފައިވަރަްށ ކުޑަ މިންަވރަކަށް ުގޅޭ ކަންަތއްތައް މަަސއްކަތާކުރާ  1

 ކުިއހުިތރާާމއެ މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2
 .މުޢާމަލާތުކުުރން

 ހުތިާރމާއެކު އި މަުޑމައިިތރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިހުރިހާ ަވގުެތއްަގިއވެސް ުމއާމަލާތު ކުަރނީ  4

 ރާާމއެކު ިއހުތި  މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއިގިނަ ފަހަރުތަުކަގއި މުާއމަލާތު ކުރަނީ  3

 ަތކުގައި. މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަމދު ފަހަރު ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2

  ފަހަރުތަކުަގއި. މުޢާމަލާތްުކރަނީ ަވރަށް ަމދު ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 1

 ލިިބފައިވާ ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3
 މިންަވރު 

 ަވަރށް ފުރިހަަމއަށް ލިބިފަިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 4
 ފުިރހަމައަށް ލިބިަފިއވޭ. ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3
 ލިބިަފިއވޭ.ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 2
 ލިބިފަިއވޭ.ކުަޑ މިންަވރަކަށް  ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 1

4 
 އިައދާުކރުުމގަ މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ހަވާލުވެަފިއވާ
 ކުރާ މަަސއްކަްތތައް އިސްަނަގއިގެން އަިމއްލައަށް
 މިންަވރު 

 ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ.  4
 ގިނަ ކަންަތއްތަކުަގއި ިއސްަނގަިއގެން ަމސައްކަތްުކރޭ. 3
 ކޮންމެެވސް މިްނަވރަކަށް އިްސނަަގިއގެްނ މަސައްކަތްުކރޭ.  2
 ވަރަށް ަމދު މިްނަވރަކަށް ިއސްނަަގިއެގން މަަސއްކަތްކުރޭ.  1

 (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 5

 ހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް ެތދުެވރިކަާމިއ އިޚްލާޞްެތރިކަން ިއސްކުރޭ.  4
 ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ.ގިނަ  3
 ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތެުދވެރިަކމާއި އިްޚލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 2
 މަދު ހާލަތްތަުކގައި ެތދުެވރިކަާމއި ިއޚްލާޞްތެރިކަން ިއސްކުރޭ. 1

6 
 ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ

 އިއިންސާުފވެިރވުމާ  ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު
 (ހިތްހެޔޮވުން

 ިއސްކުރޭ.  ހަމަަހމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮހުރިހާ ހާލަތްތަކުަގިއވެސް  4
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮގިނަ ހާލަތްތަކުަގއި  3
 ިއސްކުރޭ. ހަމަހަމަކަން ކަާމއި  ހިތްހެޔޮ ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި ތ 2
 ިއސްކުރޭ. ހަަމހަމަކަން ކަާމއި ހިތްހެޔޮމަދު ހާލަތްތަުކގައި  1

 މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 7

 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ވަރަށް ުފރިހަމަ.  4
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަ ިމންވަރު ުފރިހަމަ.  3
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ކޮްނމެެވސް މިްނވަރަކަށް ުހރޭ.   2
 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުގވެރިކަން ުހންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ ިމންަވރަކަށް.   1

 ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 8
 މިްނަވރު  ހިތާ ހުރުމަތްެތރިކޮށް

 ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް ރަނަގޅު.   4
  ރަނަގޅު. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު  3
  ރަނަގޅު ކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު 2
 ބޮޑަށް ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ. ވަގުަތށް ހުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތާ ިމންަވރު ވަރަށް  1

 ތާހި ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 9
 .މިންަވރު

 ަވރަށް ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 4
 ރަނގަޅު.  މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 3
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  ރަނގަޅުުކރަްނޖެހޭ. މިންަވރު  ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 2
 ޅުކުރަްނޖެހޭ.  ބޮޑަށް ަރނގަ މިންަވރު ަވރަށް ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 1

10 
 ހިމެނޭ  ަކުމގައި ިސއްރު ާދއިާރގައި  މަަސއްކަތުގެ 

 ިސއްރު  ކަންކަުމގައި އެްނމެހައި  ބެލެިވދާނޭ ނުވަތަ
 (Confidentiality) ހިފެހެއްޓުން

4 
ަވރަށް  ކަމުަގއިކަން ެއންމެަހއި  ބެލެިވދާނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ސިްއރު ދާިއާރގައި މަަސއްކަތުގެ

 ހިފަަހއްޓާ.  ިސއްރުބޮޑަށް 

3 
 ިސއްރު  ކަމުަގއިަކން އެްނމެހައި ބެެލވިާދނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ކަުމގައި  ިސއްރު ާދިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ
 ހިފަހައްޓާ.

2 
 ަކުމގައި ކަން އެްނމެހައި ބެލެިވދާނޭ ުނވަތަ ިހމެނޭ ކަުމގައި ސިްއރު ދާިއާރގައި މަަސއްކަތުގެ

 ހިފަަހއްޓާ. ސިްއރުކޮންމެެވސް މިްނަވރަކަށް 

1 
ަވރަށް  ކަމުަގއިކަން ެއންމެަހއި  ބެލެިވދާނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ކަުމަގއި ސިްއރު ދާިއާރގައި މަަސއްކަތުގެ

 ކުޑަމިްނވަރަކަށް ިސއްރު ހިފަަހއްޓާ.
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ުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބަާލުފޯމުުުިސވްިލުަސރވިސްު

  

 ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން()ޖީއެސް، އެމްއެސް އަދި އީއެކްސް ރޭންކު 

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

 

 އިދާރާގެ ނަން: 
 

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

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

 ވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: ރސުޕަ
 

 އިރުޝާދު: 

  ިކޮށެވެ. ޕރަފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރި -ވިއުގަ އީފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ، ސީއެސްމ 
 ަގެ މަސައްކަތުގެ ސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންއް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކުފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތ

 މަތީންނެވެ. ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެބެހޭ އުޞޫ ފެންވަރު ބެލުމާ
 ިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ފޯމުގައ 
 ަލައި، މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުމުން، ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ބ

އިރު،  އިން ފުރިހަމަކުރާ އި ކުރަންވާނެއެވެ. ސީއެސްވިއުގަ އިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުގައި ސޮމުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮ
 ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. " ކުރުމުން، ސޮއި އެޕްރޫވްފަހު، " ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕަވައިޒަރުމުވައްޒަފާއި ސު
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 ތައް .  ޓާގެޓް/ޓާސްކ1ު
 
ލިސްޓްކުރުމަށް ވަކި އަދަދެއް  ޓާސްކު /މި ބައިގައި ޓާގެޓު  .ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 12އަދި  11އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި  ***

ން ފެންނަން މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫނީ ޓާސްކެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު. ނޯންނާނެއެވެ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

މިންވަރު، ، ފެންވަރު)ތް ގޮރޭވިފައިވާ  ޓާސްކް /ޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ
 ކަންތައް އަދި މައިގަނޑު ،(ޚަރަދު، ވަގުތު 

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
 (12އިން  0 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކު /ޓާގެޓު 
1 

  (ޓާސްކު/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގެ  1 ޓާސްކު /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގެޓު 
2 

  (ޓާސްކު/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  2 ޓާސްކް /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާސްކު/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  3 ޓާސްކު /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 
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 ލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމު ޓާސްކު ޓާގެޓް/
 
 
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް

 
މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި  .ބައްލަވާގައިވާ މިންގަނޑަށް  1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 12އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި ***

 ފަހަރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކްސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.  1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު 

 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

1 
ހެން މުަވއްޒަފުްނނަްށ އޭގެ ަފއިދާ ަމސަްއކަތަށާއި އެ ުގޅޭ ކަންތަްއތައް ެއނގި އޮުޅންފިލާފައި ުވމާއެކު،މަަސއްކަތާ

 ކުރާ މިްނވަރު 
    

     މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތާއި ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ރޭުވމުގެ ުހނަރު ލިބިަފއިވާ ިމންވަރު  2

     އިވާ ިމންަވރު ަޙވާލުކޮށް، ނިްނމުުމގެ / ކަނޑަެއޅުުމގެ ހުނަރު ލިބިފަ ވިސްުނންތެރި ގޮތެްއަގއި ކަންތައްަތއް  3

     .މުޢާމަލާތުުކރުން ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 4

     ޭބނުންކުުރން  ުހނަރު މަޢުލޫމާތާއި 5

     ިމންަވރު  ލިިބފައިވާ ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 6

     އުފެްއދުންެތރިކަން  ،ދުުރވިްސނުން 7

     ބޭނުންުކރުން  ުފރިހަަމގޮުތގައި ވަގުތު 8

     މިްނވަރު  ހުރި ޤާބިލުަކން ކުރިމަތިުލމުގެ ދަތިތަާކއި ދިާމވާ 9

     އިސްެނގުން  10

     (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 11

     (ތްހެޮޔވުންހި އިންސާުފވެިރވުާމއި ައދާކުުރުމގައި މަްސއޫލިއްޔަތު ަވޒީފާގެ) ަހމަހަމަކަން ކަމާއި ހިތްހެޔޮ 12

     މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 13

     )އަމިއްލަ ކުިރެއރުމަށް( ޑިވެލޮޕްަމންޓް ސެލްފް 14

     މިްނވަރު  ހިތާ ުހރުމަތްެތރިކޮށް ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 15
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     .މިްނވަރު ަހއްޓާބަ ޮގތެއްަގއި ފަިއދާހުރި އެްނމެ އޮީފހަށް ގުުޅންތައް ބަަހއްޓަްނޖެހޭ ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ 16

     .މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 17

     ޮގތްތައް  ުމާއމަލާތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ އެހެން 18

     ޅުން އެ  ހެދުން އެްއގޮަތށް ަގާވއިދުތަކާ ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ިއރު އުޅޭ ަމސައްކަުތގައި ރަްސމީ ވަޒީާފގެ 19

20 
 ހިފެެހއްޓުން  ިސއްރު ކަންކަމުަގއި އެްނމެަހއި ބެެލވިާދނޭ ުނވަތަ ހިމެނޭ ަކމުަގއި ިސއްރު ދާިއރާަގއި މަަސއްކަތުގެ

(Confidentiality) 
    

 
 
 އަދި ސަބަބު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު. މުވައްޒަފަށް 3

 ންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ ތަމްރީންތައް މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަ *** 

 ތަމްރީނު 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .4
  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ސްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް މި ބައިގައިމި ފޯމުގައި، މާކު *** 

 ގިންތި ޓް އަދި ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަން ސީ  ބައިތައް ސް ލިބޭ މާކު 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

80 ތައް ޓާގެޓް/ޓާސްކު. ހ ×
− −

 
 

20 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ ×
80

 
 

 ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 
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އާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލެއް އޮތް ނަމަ، މި ބައިގައި އެ ކަން ފެންވަރުބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާމަސައްކަތުގެ  4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގޮތް ގޮތެއްގައި ދެކޭ  ޖުމުލަމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު . ހ

 ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު މަސައްކަތް. ށ

 ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު  ގެ މަސައްކަތު. ނ

 

 މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ  .5
ގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މަސައްކަތުމިއީ، މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ***

 މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. 

  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ވީ ދުވަހުގެ ޢަދަދު ރު ޙާޟިގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް 

 

 ވައިޒަރުގެ ސޮއި ރމުވައްޒަފާއި ސުޕަ  .6

 
 ވައިޒަރު ރސުޕަ މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު
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` 

 

 

 
 

ުމުވްައޒަފްުނގެުމަަސްއކަތުގެުފްެނވުަރބަާލުފޯމުުުިސވްިލުަސރވިސްު

 

 ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން(ރޭންކު އެސް.އެސް )

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

 

 އިދާރާގެ ނަން: 
 

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

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

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަޤާމު އަދި ޔުނިޓް: 
 

 އިރުޝާދު: 

 ަޕރަފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރކޮށެވެ. -ކުރާނީ، ސީއެސް ވިއުގަ އީމި ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމ 
 ްގެ މަސައްކަތުގެ ފޯމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނީ އަދި މާކްސް ދޭންވާނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުނ

 މަތީންނެވެ. ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެބެހޭ އުޞޫ ފެންވަރު ބެލުމާ
 ިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ފޯމުގައ 
 ަލައި، މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން، ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފުރިހަމަވުމުން، ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ބ

އިރު،  އިން ފުރިހަމަކުރާ ބައިތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ސީއެސްވިއުގަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކުރުމަށް ކަ
 ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެޕްރޫވް" ކުރުމުން، ސޮއިފަހު،  މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުން ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
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 ތައް .  ޓާގެޓް/ޓާސްކ1ު
 
މަށް ވަކި އަދަދެއް ލިސްޓްކުރު ޓާސްކު /މި ބައިގައި ޓާގެޓު  .ބައްލަވާ ވަނަ ނަންބަރު 12އަދި  11އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި  ***

ގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން ފެންނަން މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ޓާގެޓެއް ނޫނީ ޓާސްކެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތު . ނޯންނާނެއެވެ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

މިންވަރު، ، ފެންވަރު)ތް ގޮރޭވިފައިވާ  ޓާސްކު /ޓާގެޓުމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އެ
 ކަންތައް  އަދި މައިގަނޑު ،(ވަގުތު

ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ހާސިލު
 (12އިން  0 މިންގަނޑު )

 ޓާސްކު /ޓާގެޓު 
1 

  (ޓާސްކު/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

   

    މާކުސް 
ގެ  1 ޓާސްކު /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގެޓު 
2 

  (ޓާސްކު/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  2 ޓާސްކު /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 

 ޓާސްކު /ޓާގެޓު 
3 

  (ޓާސްކު/ޓާގެޓް )

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

    

    މާކުސް 
ގެ  3 ޓާސްކު /ޓާގެޓު )

 (ޖުމުލަ 
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 ތަކުން ހާޞިލުކުރެވުނު ޖުމްލަ ހަދާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ޓާގެޓް/ޓާސްކު 

 
 
 
 
 .  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައ2ް

 
މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި  .ބައްލަވާގައިވާ މިންގަނޑަށް  1އަދި ޖަދުވަލު  ވަނަ ނަންބަރު 12އުޞޫލުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ބައި މި ***

 ސްދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ރު މި ބައިގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުފަހަ  1އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު 

 4 3 2 1 މިންގަނޑުތައް   #

     މިްނަވރު  ކުރާ މަަސއްކަތަށް ަފއިދާ އޭގެ ،ވުާމއެކު އޮޅުންފިލާަފއި އެނގި  ކަންަތއްތައް ުގޅޭމަަސއްކަތާ ކުރާ 1

     .މުޢާމަލާތުުކރުން ިއހުިތރާާމއެކު މަުޑމަިއތިރިކަާމއި އަަދބުެވރިކަާމއި 2

     ިމންަވރު  ލިިބފައިވާ ުހނަރު ަޙއްލުކުުރމުގެ މަްއސަލަތައް 3

     މިްނަވރު  ކުރާ އްަމސައްކަތްތަ  ިއސްަނަގއިގެން އަިމއްލައަށް ައދާުކރުުމގައި މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ހަވާލުވެަފިއވާ 4

     (އިންެޓގްރިޓީ) ިއޚްލާސްެތރިކަން ތެދުެވރިކަާމއި 5

     (ތްހެޮޔވުންހި އިްނސާފުެވރިުވމާއި ައދާކުރުުމަގއި ަމސްއޫިލއްޔަތު ވަޒީާފގެ) ަހމަހަމަަކން ހިތްހެޔޮކަމާއި 6

     މިްނވަރު  ުހރި ޝަުއުޤވެރިކަން މަަސއްކަތަށް 7

     މިްނވަރު  ހިތާ ުހރުމަތްެތރިކޮށް ަވގުތަށް ފަުރވާތެިރވުާމއި ހާޟިީރއަށް 8

     .މިންަވރު ހިތާ ޙުުރމަތްެތިރކޮށް ަޤވާޢިދުތަަކށް ޤާނޫނުތަާކއި 9

10 
 ހިފެެހއްޓުން ްއރުސި ކަންކަމުަގއި އެްނމެަހއި ބެެލވިދާނޭ  ނުވަތަ ހިމެނޭ ިސއްރުަކމުަގއި  ާދއިާރގައި  މަަސއްކަތުގެ

(Confidentiality) 
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 އަދި ސަބަބު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު. މުވައްޒަފަށް 3

 ންވާނެއެވެ.  ތައް މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަ ތަމްރީނު މުވައްޒަފަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ދެކޭ  *** 

 ތަމްރީން 

 

 ސަބަބު

       

 

      

 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރާ ނަތީޖާ  .4
 އި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކުން، މުވައްޒަފަށް ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާތައް މި ބައިގަމި ފޯމުގައި، މާކު *** 

 ގިންތި ޓް އަދި ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަން ސީ  ބައިތައް ސް ލިބޭ މާކު 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  

80 ތައް ޓާގެޓް/ޓާސްކު. ހ ×
− −

 
 

20 ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީތައް . ށ ×
40

 
 

 ޖުމުލަ ގެ މާކުސް ލިބުނު 
 

 

ތް ނަމަ، މި ބައިގައި އެ ކަން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާ އާ މެދު، މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު އިތުރު ޚިޔާލެއް އޮ 4.1
 ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގޮތް އްގައި ދެކޭ ގޮތެ ޖުމުލަމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު . ހ

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު . ށ

 ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު  ގެ މަސައްކަތު. ނ
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 މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީ  .5
ގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މަސައްކަތުމިއީ، މަސައްކަތު އަހަރުގައި މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  ***

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. މާކުސް

  ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ޢަދަދު 

  ވީ ދުވަހުގެ ޢަދަދު ރު ޙާޟިގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް 

 

 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި  .6

 
 ވައިޒަރު ރސުޕަ މުވައްޒަފު 

 :ސޮއި 

      : ތާރީޚު

      :  ނަން

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރީޚު

 
 




