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 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލު 
 2021 ޞޫލުބެލުމުގެ އުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ގެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކައުންސިލްލޯކަލް 

   )ފުރަތަމަ އިސްލާހް(
 އުޞޫލުގެ ނަން:

 އުޞޫލު ހިންގޭ ދާއިރާ:   އްއަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަސިޓީ، 

 : ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު  2022ންބަރު ޓެސެޕް 06

 : މަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު ޢަ  2022ންބަރު ޓެސެޕް 6

ބެލުމުގެ ރުކަތުގެ ފެންވަޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައް ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
 އުޞޫލު

 އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް: 
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  ގެ އުޞޫލު ބެލުމު ނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެ  ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް 
2021 
 

 :ތަޢާރަފު  .1

 ސިވިލް ދިވެހި އަކީ،" 2021ބެލުމުގެ އުޞޫލު ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ގެ"ލޯކަލް ކައުންސިލް 

ވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސި ވަނަ މާއްދާގެ )ޏ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ލޯކަލް ކައުންސިލް 18ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ 

އުޞޫލުތަާކ  އެ ދިބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ުކރިޔަށް ގެންދާނެ މިންަގނޑުތަކާއި އަމަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު، ފަރާތްތަކާއި

 ންކުރާ އުޞޫލެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާ

 

 

ެބލުމަކީ،  ފެންވަރުމަސައްކަތުގެ އްޒަފުގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުްނދިނުމުގައި މުވަ

ލް ސަރވިސްގެ އަދި ދިެވހި ސިވި. ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ 39ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާޫނނުގެ 

މަތައްވަނީ ހަވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި މި ދެންނެވުނު ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  13ގެ  2014ގަވާއިދު 

އެ އިދާރާއެއްގައި  މި ގޮުތން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި އިދާރާތަކުން. ފައެވެބަޔާންކޮށް

 .ޔާންކުރެއެވެބަބެލުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައި ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުމަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހައި މުވައް

 

 

 ،ތަންފީޒުކުރުމާއި ގައިއިދާރާތަކު ކައުންސިލް ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ ،ޖެނެރަލުންނަކީ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ކަންތައްތައް މެހައިއެން މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް ކައުންސިލްތަކުގެ ،ތަްނފީޒުކުރުމާއި ނިންމުންތައް ކައުންސިލްގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ރަލްގެޖެނެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް . ފަރާތެވެ އަދާކުރާ ދައުރެއް އިސް އެންމެ ބެލެހެއްޓުމުގައި

 ކައުންސިލްގެ  މުޅި ،އުމަކީގެންދި ވަޒަންކުރަމުން މިންވަރު އެކަށޭނަ މަސައްކަތަށް ާގބިލުކަމާއި ،ބަލައި އަދާކުރަމުންގެންދާގޮތް

 ސެކްރެޓަރީ  ށްޓަކައިރުމަކު މަސައްކަތްތައް މުހިއްމު ދެންނެވި މި . ކަމެކެވެ ނުންތެރިބޭ ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ނަތީޖާ އިދާރާގެ

 .އޮންނަންޖެހެއެވެ ޤާއިމުވެފައި ވެސް ނިޒާމެއް ފުރިހަމަ ،ފެންަވރުބެލޭނެ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލުންގެ

 

 

 ންސިލްތަކުގެކައު ރަށު އަދި  ކައުންސިލް އަތޮޅު ،ކައުްނސިލް ސިޓީ ފެންވަރުބަލާނީ މަސައްކަުތގެ ދަށުން އުޞޫލުގެ މި

 .ޖެނެރަލުންގެއެވެ ސެކްރެޓަރީ
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ށުމުން، ލޯކަލް އިން ެފށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލަށް އަަމުލކުރަން ފެ 2022ޖަނަވަރީ  1މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަާށނީ  

އައި މިންގަނޑުތަކާއި  ބެލުމަށް މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން ނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެ 

 އުޞޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން ހުއްާޓލެވޭނެއެވެ.
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 މާނަކުރުން  .2

 މި އުޞޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ލަފުޒުތައް މާނަކުރާ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 މާނަކުރާގޮތް ލަފުޒު # 

 2.1 
 

މަލްޓިސޯސް ނުވަތަ 
ޑިގްރީ  360

 އެޕްރައިސަލް:

 ުން އެންމެ ގާތު ،ބެލޭ މުވައްޒަފުންގެ ވަށައިގެންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރ

ތުްނ ބެލޭ މީހާގެ މަސައްކަާތ ބެހޭގޮފަރާތްތަކުން ެފންވަރުކަތްކުރާ މަސައް

 ދެކޭގޮތް ބަލައި، ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތް. 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 2.2 
 

  :ުޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރ

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ ލޯކަލް 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު. 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  2.3 
 އިސްވެރިޔާ/ 

  ައެންމެ ގެ ކައުންސިލް ވަރުބެލުމުގައި،ފެންސައްކަތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މ

 ރައީސް. މޭޔަރު / ހައިސިއްޔަތުން އެ ކައުންސިލެއްގެ އިސްވެރިޔާގެ

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން   މެންބަރުން  ގެކައުންސިލް 2.4 

 .ފަރާތްތައްކުރާ ރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ސީދާ ރިޕޯޓުސެކް  ސަބޯޑިނޭޓުން  2.5 

 ެކްރެޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ސީދާ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސ

ކޮށްފައިވާ  މަސްދުވަހު އެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް 3ޖެނެރަލްއާއެކު، މަދުވެގެން 

 މުވައްޒަފުން

 ކޮށް ހޮވާލެވޭރެންޑަމް  2.6 
 މުވައްޒަފުން

  ްގެ ނެރަލްގެ ަމސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއނ

ރެއިން ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެފެންވަރު

 ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެވޭ މުވައްޒަފުން.

 ު3ވެގެން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއެކު، ަމދ 

 ފައިވާ މުވައްޒަފުންމަސްދުވަހު އެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކޮށް
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ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތަކާއި، ބޭނުންކުރާނެ ފޯމުތަކާއި، ފޯމުތަކަށް ގެ މަސައްކަތު  .3
 އިންސައްތަ  ސްގެމާކު  ކަނޑައަޅާފައިވާ

ންކުރާނެ ފޯމުތަކުެގ ބޭނު ކައުންސިލްތަކުން ރަށު އަދި  ސިޓީ  ފެންވަރުބެލުމުގައި ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  3.1 

 .މައުލޫމާތާއި، ޖުމުލަ މާކުސް ހޯދުމުގައި ފޯމުތަކުން ނަގާނެ އިންަސއްތަ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ

 
 ފުރިހަމަ ކުރާ ފޯމު ބައިވެރިން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ 
މާކުސް ގެ 
 އިންސައްތަ

 ޖަދުވަލު

 
 އިދާރާގެ އިސްވެރިން 

 މެންބަރުންއަދި  ރައީސް / މޭޔަރު ކައުންސިލްގެ
 ފޯމު ފުރާ 

35 2 

 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

ނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ
  ޓާގެޓް ެއޗީވްމަންޓް ފޯމު ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ

35 3 

 4 10 ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާފޯމު  ސަބޯޑިނޭޓުން  

 5 10 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު  މުވައްޒަފުން  

 
  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން

)ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ
 ފޯމު  އެޕްރައިސަލް(

01  6 

 

ފޯމުތަކުެގ  ބޭނުންކުރާނެ ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު  ފެންވަރުބެލުމުގައި  ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  3.2

 .މައުލޫމާތާއި، ޖުމުލަ މާކުސް ހޯދުމުގައި ފޯމުތަކުން ނަގާނެ އިންަސއްތަ ތިރީގައިވާ އެވަނީއެވެ

 ފުރިހަމަ ކުރާ ފޯމު ބައިވެރިން 
ކަނޑައެޅިފައިވާ 
މާކުސް ގެ 
 އިންސައްތަ

 ޖަދުވަލު

 އިދާރާގެ އިސްވެރިން 
 2.1 25 ފުރާ ފޯމު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 2.2 10 ފުރާ ފޯމު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް
ރާ ޓާގެޓް ެއޗީވްމަންޓް ސެކްޝަންތަކުން ފު

 ފޯމު 
35 3 

 4 10 ފޯމު  ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން 

 5 10 އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު  މުވައްޒަފުން 

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން
)ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ

 ފޯމު  އެޕްރައިސަލް(
10 6 
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 ހިނގާނެ ގޮތް  ޕްރޮސެސް  ޑިގްރީ އެޕްރައިސަލް  360 ނުވަތަ މަލްޓިސޯސް  .4

 

 

 

 

 

ށުމުން މަސައްކަތު އަހަރު ފެ
ނޑައަޅަންޖެ ހޭ  ޓާގެޓް ކަ
ބައިވެރިން ޓާގެޓް  

ނޑައެޅުން ކަ

ރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފޯމު 

ނުވުންފުރިހަމަކުރުމަށް ފޮ

މުލަ ލިބުނު ފޯމުތަކުގެ ޖު
މާކުސް ހޯދާ އަދި  
އެނެލައިޒް ކުރުން 

ރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ޖާގެ ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީ

މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުން

ކްޝަނުން، މަސައްކަތުެގ ކޮމިޝަނުގެ ކަމާގުޅޭ ސެ
ބެލުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުްނ ލިބުނު ފެންވަރު

ށް، މުލަކޮޖު، ފޯމުތަަކށް ލިބިފައިވާ މާކުްސތައް ބަލައި
 ަތކަށް ނިންމުން. ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު

ލައި ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާތައް ބަފެންވަރު ގެމަސައްކަތު
 ސެކްރެޓަރީ މަސައްކަތުގައާއި މަސައްކަތް ކުރާގޮތުގަިއ 

ންނަން ކިބައިގައި އަދި މާޙައުލުގައި ބަދަލު ގެ ޖެނެރަލުންގެ
، ފާހަގަކޮށްއެ ކަންތައްތައް  ،މަޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ނަ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުަތކަށް ނިންމުން. 

ކޮމިޝަނާއި ކައުންސިލް ސިވިލް ސަރވިސް 
 އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަލް. 

ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު / ރައީސް އަދި ކައުންސިލް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  މެންބަރުން،

 ސެކްޝަންތައް، ސަބޯޑިނޭޓުން، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން. 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 8

 

ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެކި އެކި ބައިވެރިވާފެންވަރުބެލުމުގައި  ގެ މަސައްކަތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ .5
 މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު

ގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ބެލުމުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން އިދާރާތަކުފެންވަރު ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

ނެއެވެ. މި ނިޒާުމ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ިނންމަން ވާ

 .އިދާރާތަކުގައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  5.1 

ފަރާތެއް އްސަ ޚާބެލުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ހ(  

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

 މައްޗަށް ބެލުމުގެ ކަންަތއް ހިނގަމުންދަނީ ޙަޤީގަތުގެފެންވަރު ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ށ(   

 އިންސާފުވެރި ގޮެތއްގެ މަތިންކަން ކަށަވަރުކުރުން. ،ބިނާކޮށްގެން

ަދލުަތއް ކަމާ ބައެ  ،ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަުލ ގެންނަންޖެހޭ ނަމަމަސައްކަތް ބަލައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ނ(  

 ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

އުންސިލްގެ ކަ، (ސްޑްރވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް )ސްޓޭންޑަ )ރ(   

ށް ބިނާކޮްށ މިޝަން އަދި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ މައްޗަ ،އިދާރާގެ ވިޝަން ،މަޝްވަރާކޮށް  ރައީސްއާ އިދާރާގެ

 ކަނޑައެޅުން.

 ،މިންވަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް )ބ(  

 ފެންވަރު އަދި ވަގުތު އެނގޭނެ ަފދަ ގޮތަކަށް ސުޕަވައިޒު ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އްޒަފު ފުރާ އި މުވަމުގައި ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާފެންވަރު ބެލު ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ޅ(  

 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމުގެ ބައިަތއް ފުރިހަމަކުރުން.

  

 

 

 

 

 

ދިމާވާ ންނަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުލޯކަލް ބެލުމުގައި ފެންވަރު ގެމަސައްކަތު )ކ(

 އެ ކަމެއް ބަލައި، ހައްލުކުރުން.  ،ނަމަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅައިފި
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 ދައުރު  ސެކްޝަންގެ  ()ޕާފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް  ބަލަހައްޓާ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުން  ގެ މަސައްކަތު  5.1.1

ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގެމަސައްކަތުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  (ހ)  

 ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން.

ންާވ ހަވާލުކުރަން ބޭނުންނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަހަރު ތެރޭގައި  (ށ)  

 ހިއްސާކުރުން. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާ އް/ޓާސްކްތައްޓާގެޓްތަ

ިޞލުކުރާނެ ހާ އަހަރުތެރޭގައިސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ، ވަރު ބެލުމުެގ އަހަރު ފެށުމާއެކުފެން ގެމަސައްކަތު (ނ)  

 ކަނޑައެޅުނުކަން ޔަގީންކުރުން. ތައްލަނޑުދަނޑިތަކާއެކު ޓާގެޓް/ޓާްސކް

 ހީތެރިވެދިނުން.އެކަނޑައެޅުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި ޓާސްކް /ންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލު ( ރ)  

ރަލްއަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ވަނީ (ބ)  

 ކަށަވަރުކުރުން.ސާފުކޮށްދެވި އެއްބަސްވެވިފައިތޯ 

އްޒަފު ފުރާ މުވަ  އިޝަނާފެންވަރު ބެލުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި ގެމަސައްކަތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ (ޅ)  

 ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުން.ފޯމުގެ އެޗީވްމަންޓް ޓާގެޓް/ޓާސްކް 

 )ކ(  

 

ކުގެ ފީޑްބެކު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހާ ފަރާްތތަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

ސްކް ަކނޑަނޭޅޭ އަދި ޓާގެޓް/ޓާ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓް/ޓާސްކް ކަނޑައެޅުނު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ )އ(  

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  މަޢުލޫމާތާއި ސަބަބު ބަލައި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ކަމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ

 އެޅުން. 

 5.2 

      

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލް  ގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް 

  ބައިގެ މަސައްކަތް:

 މަޢުލޫމާތު ތަކާއިމަސައްކަތް ބޭނުންވާ  އިދާރާއިން ގުޅިގެން ފެންވަރުބެލުމާ މަސައްކަތު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ހ(   

 .އެހީތެރިވެދިުނން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ހޯދުމުގައި
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 މި  ބަަލހައްޓާބައިން ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްކުރާ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ށ(   

 ކޮމިޝަނަށް  ސް ސަރވި ސިވިލް ،ކަނޑައަޅައި( އޮފިސަރ ޕީއޭ) ޕޮއިންޓެއް ފޯކަލް ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް

 .އެންގުން

 މުވައްޒަފު ދާރާގެއި ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފޯމު ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ނ(  

 ގޮތެއްގެ ދަފަ ދެމެހެއްޓޭ ސިއްރު ،ނަމަ އެދިއްޖެ އިދާރާއިން ކޮމިޝަނުގެ ފޯމުތައް  ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން އަދި

 .ފޮނުވުން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،ފުރުވައި ފޯމުތައް މަތިން

 

 ފުރިހަމަކުރާ ޒަފުން މުވައް  އިދާރާގެ  ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ފޯމު ފެންވަރުބަލާ  މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  5.2.1  

 :ކަންތައްތައް  އިސްކަމެއްދޭންވީ  ޚާއްސަ ފުރިހަމަކުރުމުގައި  ފޯމު 

 ހުރިހާ ރވިސްގެސަ ސިވިލް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެފުރިހަމަކުރުމުގައި  ފޯމު މި )ހ(   

 މުވައްޒަފުން ވޭހޮވާލެ ތެރެއިން އުޞޫލުތަކުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފުރުމަށް ފޯމު ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ

 .ބައިވެރިކުރުން

 3 މަދުވެގެން ޖެނެރަލްއާއެކު ސެކްރެޓަރީ މުވައްޒަފުން އިދާރާގެ ބަޔާްނކުރާ ގައި( ހ) ނަންބަރުގެ މި )ށ(    

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން އިދާރާގައި އެ ދުވަހު މަސް

 ވައްޒަފުން މު ހުރިހާ ،ނަމަ ތިބި މަދުން ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް 20 ޖުމުލަ  އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ )ނ(    

 .ފުރިހަަމކުރުން ފޯމު ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލުންގެ ސެކްރެޓަރީ

 ގައިއިދާރާ  އެ ދުވަހު ގިނަ ވުރެ ދުވަހަށް މަސް  3 މުއްދަތުގައި ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަތުގެ )ރ(    

 20 ،މަނަ ތިބި އިދާރާގައި މުވައްޒަފުން ގިނަ ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް 20 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު 1 މުވައްޒަފަކަށް 5 ކޮންމެ އިތުރުވާ  ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ބައިވެރިުކރުން ފެންވަރުބެލުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ

 ދުވަހު ގިނަ ރެ ވު ދުވަހަށް މަސް 3 މުއްދަތުގައި ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްއާއެކު  ސެކްރެޓަރީ )ބ(    

 ،އިދާރާތަކުގައި ބޭތި މުވައްޒަފުން ގިނަ ވުރެ މުވައްޒަފުންނަށް 20 ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އިދާރާގައި އެ

 ރެންޑަމްކޮށް ފުންމުވައްޒަ ބައިވެރިވާނެ ފެންވަރުވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ

 .އިދާރާއިން ކޮމިޝަނުގެ ހޮވާނީ
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 ފުރިހަމަކުރަްނވީ މުފޯ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރާގެ އެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މަސައްކަތު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ޅ(    

 .ކޮމިޝަނުން ސަވިސް ސިވިލް ކަނޑައަޅާނީ ތާރީޚު

 

 ތްތަކާއި ދައުރު މަސައްކަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  5.3 

ގެ އަހަރަށް މަސައްކަތު  ،ރައީސްއާ މަޝްވަރާކޮށްމޭޔަރ / އިދާރާގެ  ގެއުންސިލްކަ ،ންސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލު )ހ(  

 ލަނޑުދަނިޑތައް ކަނޑައެޅުން.ތަކާއި ސްކްޓާގެޓް/ޓާ

 

 5.4  

 

 ދައުރު: އަދި މެންބަރުންގެ  ރައީސް މޭޔަރު / އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 ވައިޒަރެވެ.ސުޕަ އެއްފަރާތަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ

 ދޭންޖެހޭ ފީޑްބެުކ ންނަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުން ބަލަިއ، ވަގުތުްނ ވަގުތަށް ސުޕަވައިޒަރު  (ހ)

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ނުވަަތ މުވައްޒަފެވެ. 

ކުރާ ފަރާތަކީ ބެލުމުަގއި ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނެރަލްެގ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު(  ސެކްރެޓަރީ ޖެށ)

  އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނެެވ. ރައީސްމޭޔަރު /  ސިލްގެކައުން

ހަރު އަމަސައްކަތު  )ނ(  މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރަމުންދާގޮތްތައް ވަޒަންކޮށް،

ތުގެ ފެންވަރު މަސައްކަފަރާތްތަކުގެ  އެ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަަލއި ،ނިމުމުން

 ކޮމިޝަނަްށ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްރައީސް އަދި މެންބަރުން ފުރާ މޭޔަރު / ކައުންސިލްގެ ފަހު،  ވަޒަންކުރުމަށް

 އަދާކުރާނެ ދައުރެވެ. އަދި މެންބަރުން ރައީސް މޭޔަރު / ފޮނުވުމަކީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރބެލުމުގައި ކައުންސިލްގެ
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 ދައުރު:ބޯޑިނޭޓުންގެ ސަ  5.5 

ކުރާ މުވައްޒަފުން އިޒްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސީދާ ސުޕަވަ ގަތުމުގަިއ، ސެކްދެނެރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

މުހިންމު ކަމެކެވެ.  ގަޅަށް ވަޒަން ކުރުމުގައި ވެސް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނ )ސަބޯޑިނޭޓުން( ދެކޭގޮތް ެދނެގަުތމަކީ

 މިގޮތުން:

ަހމަކޮށް، ކޮމިޝަނުެގ ބެލޭ މުއްދަތު ނިމުމުްނ، ސަބޯޑިނޭުޓން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ފުރިމަސައްކަތުގެ ެފންވަރު)ހ(   

 އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް ޮފނުވުން.

  ޒަފުންގެ ޚިޔާލާއި އް)ށ(   ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެން މުވަ

 .މަޝްވަރާ ލިބިގަތުމާއި، ހަީޤޤަތާ އެއްގޮތަށް ފޯމުތައް ފުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން

 

 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު:  5.6 

  

 
 
 

 )ހ(

 

 

 )ށ(   

ހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ކައުންސިލްގެ އިާދރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރި ،ބެލޭ މުއްަދތު ނިމުމުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.   ،ފުރިހަމަކޮށް

ގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ މުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަފުން

 ދިނުން.އް ފުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްތުމާއި، ަހޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ފޯމުތަލިބިގަ
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 ބެލުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  6

 
 މަސްއޫލުވާ ފަރާތް

ންމުމަށް ނި
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތާރީޚު
 މަސައްކަތް

 

 ކޮމިޝަން  

 ޖަނަވަރީ   10
 ބެލުމުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ފޯމުތަްއ ފުރިހަމަކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ހަނދާންކޮށްިދނުން. 

 

 ޖަނަވަރީ  31

މަންޓް އަހަރުގެ ޓާގެޓް އެޗީވް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ އެސިވިލް 
ޓާގެޓްތަްއ  ފޯމުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި

 .ކަނޑައަޅައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން

ތުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޝެކްޝަންތަކުން ފުރާފައިވާ، ާފއިތުވި މަސައްކަ 
 އަހަރުގެ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯުމ ފުރިހަމަކުރުން. 

 
 ފެބުރުވަރީ  28

ބުނުކަްނ ކޮށް އަދި ލިފުރިހަމަކުރާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަސަބޯޑިނޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުން 
 ކަށަވަރުކުރުން. 

 
 އެޕްރީލު  30

ގެ ރިޕޯްޓ ބެލުނުގޮތުރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުނިމުނު އަހަރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ
 އްސާކުރުން. ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅން އަދި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ހި

 
 ޖޫން  30

ބުނު ނަތީޖާގެ ބެލުމުން ލި ރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ނިމުނު އަހަރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ 
 .މައްޗަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ން.ސަބޯޑިނޭޓުން އަދި މުވައްޒަފުންެގ ލިސްޓު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ހޯދު ނޮވެންބަރު  30 
 

 ޖަނަވަރީ  31 ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ 
ސް އަދި ރައީ މޭަޔރު / ބެލުމަށް ކައުންސިލްގެކަތުގެ ފެންވަރުނިމުނު އަހަރުގެ މަސައް

 .ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ފުރާ ޯފމު ފުރިހަމަކުރުން
 

ސެކްރެޓަރީ 
 ޖެނެރަލް

 ޖަނަވަރީ  31

ޓް އަހަރުގެ ޓާގެޓް އެޗީވްމަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މުވައްޒަފު ފުރާ އެ 
ޓާގެޓްތަްއ  ފޯމުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް އަދި

 .ކަނޑައަޅައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާއި މުވައްޒަފު ފުރާ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ޓާގެޓް  
 އެޗީވްމަންޓް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން. 

 .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން 

ކައުންސިލްގެ  
 މުވައްޒަފުން

 ފެބުރުވަރީ 28
ޝަނަްށ އަދި މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިސަބޯޑިނޭޓު 

 ފޮނުވުން.

 .ސަބޯޑިނޭޓް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓު ފޮނުވުން ނޮވެންބަރު  30 
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ކައުންސިލް އިދާރާގެ  
މުވައްޒަފުންގެ 
ކަންތައްތައް 
ބަލަހައްޓާ  

 ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް

ތްތައް ފޯުމ ފޯމު ފުރަންޖެހޭ ފަރާ ،ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފެންވަރުމަސައްކަތުގެ  ޑިސެންބަރު  30
 ރުކުރުން.ފުރިހަމަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިތަކަށް ފޯމުތައް ފޮނުވިކަން ކަށަވަ

  

 ބަލާ ފޯމުތަކަށް މާކްސް ދޭނެ މިންގަނޑު ގެ ފެންވަރު މަސައްކަތު  .7
 

 

 ބަލައި ގެ ފެންވަރުކުގެ މަސައްކަތުބެލުމުގައި ޝާިމލުވާ ބައިވެރިން އެ ފަރާްތތަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ިތރީގައި މިވާ މިންގަނޑުތަކެވެ. 

، މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު / ރައީސް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން،ބެލުމުގައި ފެންވަރު  ގެ މަސައްކަތު  7.1 

 އަދި މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމަށް މާކުސް ދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު 

ންވަރާިއ ެފންވަރަށް ކޮށްފައިވާ މިބެލުމުގައި ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ހ(  

 ބެލުމަށް ފަުހ، ތިރީގައިވާ މިންަގނޑުން މާކުސް ދޭންވާނެއެވެ.

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ބަބު އެ މާކުސް ދިން ސަ ،ނަމަ ދޭއާ ދެމެދު މާކުސް 3ން  1މުގައި ސް ދިނުފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކު )ށ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ބަބު ސަނަމަ، އެ މާކުސް ދިން  ދޭއާ ދެމެދު މާކުސް 10ން  4މުގައި ސް ދިނުފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކު )ނ(  

 ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ. 

 )ރ(   

 

މި ނަންބަރުގެ )ހ(  ބެލުމުގައި ބައިވެރިވާ އެކި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރާ ފޯމުތަކަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 އުޞޫލުގެ މިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންަގނޑުން މާކްސް ދިނުމުގައި ބަާލނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްީޞލު 

 ގައި ވާނެއެވެ.  01ޖަދުވަލް 
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 ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމަށް މާކުސްދޭނެގޮތާއި ބަލާނެ މިންގަނޑު  7.2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ސްދޭންވާނީ ތިރީގައި މާކު އިތަކަށްކޮމިަޝނުން މާކުސް ދެވޭ ބަ ބެލުމުގައި،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ްނނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑު

 ވަގުތު  ފެންވަރު  މިންވަރު 

 މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު  މިންގަނޑު  ތަފްޞީލު 

 1 ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނު 1 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަ  1  29% - 0ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

 2 ވަގުތަށް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ނިންމި 2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މެދުމިން  2 49% - 30ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

 3 ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމި  3 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  3 84% - 50ޙާޞިލުވި މިންވަރު 

     4 100% - 85ޙާޞިލުވި މިންވަރު 
 

 
 

ކޮންެމ  އަރިމަތީގައި ޞަފުޙާގެ ވައަތު ،އިރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ާޓގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމަށް މާކުްސދޭ )ހ(

 .މުން ލިޔަންވާނެއެވެމަސައްކަތަކާ ދިމާވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކުސް ގަލަ

ކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަގާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްފެންވަރުމަސައްކަތުގެ  )ށ(  

އިުހމާލަކާ ނުލަިއ  ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތަކުްނ މެންޭޑޓް ބަދަލުުވން ނުަވތަ ބަެޖޓް ުނލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ

ން ނުކުރެވޭކަްނ ކޮލަމްގައި އެ ކަ" ވިފައިވާ މިންވަރުހާސިލްކުރެ"ޓާގެޓަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ުނވާ ނަމަ، 

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 )ނ(   

 
 

ންނެވިފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތުގެ އަހަރު ތެރޭގައި ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ޖުމުލަ ކަނޑައެޅުމުގައި މަތީގައި ދެ

 .ޓާގެޓްތައް އުނިކުރަންވާނެއެވެ
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 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް  .8

 ބެލުމުގައި މުއްދަތު ބެލުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  8.1 

 އަހަރު ބަލާނީ ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް، މަލްޓިސޯސް އެޕްރައިސަލް ނިޒާމުގައި މަސައްކަތު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހ()  

 ނިޔަލަށެވެ.ގެ  31ން ޑިސެންބަރު  1އެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ 

ސެކްރެޓަރީ ކުރެވޭ ބެލުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް އައްޔަންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(  

އޫލިއްޔަތު މަސް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބަލާނީ، ެއ މުވައްޒަފަކާ ޖެނެރަލު

 .ގެ ނިޔަލަށެވެ 31ންބަރު ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ އަހަރެއްގެ ޑިސެ

 ކައުންސިލްގެ  ވުރެ ކުރު ނަމަ، ދުވަހަށް 90މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  (ނ)  

ބިނާކޮްށ  ޗަށްލަފަޔާއި، ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައް ރައީސްގެމޭޔަރު / އިދާރާގެ 

 .ވެއެކުލަވާލަންާވނެފަހު، ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނުން  ވަޒަންކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
 

 ފެންވަރުބެލުން  އްކަތުގެ މަސަ  މުވައްޒަފުންގެ  ހަވާލުކުރެވޭ  ޒިންމާ  ހިންގުމުގެ  ދާރާތައް އި  ން ވަގުތީގޮތު  8.2 

ހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު އަ، ޖެނެރަލުންތަކުގެ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ގެ އިދާރާސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް )ހ(  

ތުގެ ގެ މަސައްކަވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފުންދުވަހަށް  90

ރީ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ،ގެންދާނީރުބެލުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްފެންވަ

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް އެއްގޮތަށް  ގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލާމަސައްކަތު

 

  

 

 

 )ށ(

 
 
 

ދުވަހަްށ  90ގައި  ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން، މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭއިދާރާތަކުގެ ގެރަށު ކައުންސިލް

އިދާރީ ރުބެލުމުެގ މަސައްކަތުގެ ފެންވަވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެ ޒިންމާ އަާދކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފުްނގެ 

ގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުލޯކަލް ކައުންސިލްގެ  ،ގެންދާނީމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް

ތޮޅެއްގެ އަ ންގާ ގޮތެއްގެމަތިން، އެ ރަށެއް ހިމެނޭ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަ އުޞޫލާ

 ނެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
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 މާއި ހިއްސާކުރުން ކުރު ރު އްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާ ބެލުމުގެ ނަތީޖާގެ މަ ކަތުގެ ފެންވަރު މަސައް  8.3 

ޖެނެރަލުންނަްށ  ބެލުމުން ލިބުނު މާކުސް ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ އަހަރެއް ނިމުމުން ސެކްރެޓަރީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ނެރަލުންނަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެބެލުމުގެ ނަތީޖާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާާލ ރިޕޯޓެއް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ހ(  

 އް ހިމަނަންވާެނއެވެ. ގޮތުން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓުގައި ތިރީގައިވާ ބައިތަ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. މިވަކިވަކިން 

 ލަ ނަތީޖާ ބެލުމުން ިލބުނު ޖުމުގެ ފެންވަރުމަސައްކަތު .1

 ލަ.ކްސްގެ ޖުމުވަކިން( ލިބިފައިވާ މާބެލުމުގެ ަބއިވެރިންގެ ފަރާތުން )ވަކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު .2

ދި ބެލުމުެގ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ާފހަގަކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު އަފެންވަރުމަސައްކަތުގެ  .3

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

ބެުކދިނުމުގެ ބޭއްވޭ ފީޑް ،އެކުއާކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްބެލުމުްނ ލިބުނު ނަތީޖާތައް ސެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ށ(  

 ބައްދަލުވުމުގައި ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 )ނ(  

 
 
 

ލުުވްނތަކުގައި ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއެކު ބޭއްވޭ ފީޑްބެކް ބައްދަ

ވެރިޔާ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އެންމެ އިސް

 )ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް( ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ކްރެޓަރީ އެ އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ސެ ،އަހަރެއް ނިމުމުން ކޮންމެ މަސައްކަތު )ރ(  

ސް ނުވަތަ އެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީ ޕޯޓުަތކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ ރިިލބުނު ަނތީޖާ ޖެނެރަލުންނަށް

 ކައުންސިލްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާ ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  8.4 

އް ބަލައި، ވާތަގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ހުށަހަާޅ ޝަކުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުްނ ލިބުނު ަނތީޖާއާ ގުޅޭ  

ކޮމިޝަނުގެ ޕަރފޯމަންސް  ވާނީއެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ،އިދީދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިތުރަށް އޮޅުންފިލުވައި

 މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. 
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 ފޯމުތައް ނުފުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތް:  ފެންވަރުބެލުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ  .9

 ބޭނުންކުރާ ފޯމުތަކުގެ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި )ހ( 

ވާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައަޅާފައި، ފުރިހަމަކޮށް "ފޯމު އެޕްރައިސަލް()ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާތެރެއިން "

ފް އެޕްރައިސަލް ފޯމު( އެ ފޯމު )ސެލް ކަނޑަެއޅޭ މުއްދަތުގައިމި ގޮުތން ފޮނުވުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 އެ ފޯަމްށ ހަދާނީ ސްގެ ޖުމްލަމާކުގެ ފެންވަރުެބލުމުން ލިުބނު ފުރިހަމަކޮށް ފޮނުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތު

 ސް ނުހިމަނައެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކު

ަރންޖެހޭ ފޯމުތަކުގައި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގައި ބައިވެރިާވ އެކި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކު )ށ( 

ަގނެވޭނެ އެންމެ ފަުހ ނިންުމމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށް ނިންމާފައިނުވާ ފޯމުތަްއ، ބަލައި ،އެ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށް

 ނެވޭނެއެވެ. އެވެ. އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން ފުރިހަމަކުރާ އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައި ނުގަ 31ތާރީޚަކީ، މާރިޗު މަހުގެ 

  "ފޯމު ޕްރައިސަލް(އެ)ސެލްފް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ" ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގަިއ، )ނ( 

، ވޭގޮތް ވެއްޖެނަމައެހެން ފަރާތްތަުކން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމެއް މަޤުޫބލު އުޒުރަކާހުރެ، ފުރިހަމަނުކުރެ  ފިޔަވައި،

ސްގެ ނޑައަޅާފައިވާ މާކުފޯމަށް ކައެ ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު ، ސްގެ ޖުމްލަ ހަދާނީގެ ފެންވަރުބެލުމުން ިލބުނު މާކުމަސައްކަތު

 އިންސައްތަ އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
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 އް ތަ ޖަދުވަލު 
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ވަނަ ނަންބަރު  7.1ފުރުމަށް އުޞޫލުގެ  ފޯމު  ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ފުރާ  މޭޔަރު / ކައުންސިލްގެ  .1

 މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ގައިވާ ގޮތަށް 

 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 
  ްނުންވާ ލަފާ ބޭގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ  ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް/  އިދާރާގެ މޭޔަރުކައުންސިލ

ގައި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން އަދި މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ދިނުމާއި އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކު 
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

  ްރައީސް  /  މޭޔަރު ކައުންސިލްގެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުނ
 ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން. އަދި 

 ާއަދި ފޮނުވަންޖެހޭ  ނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ސުންގަނޑިއަށް ނިންމ
 ކަށް ފޮނުވުން. ފަރާތްތަ 

 ްނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެނ
 .ގެނައުން

 ަކައުންސިލްގެ ބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސ
  .މަގުޞަދުތައް ހާޞިލުވަމުންދިއުން އިދާރާގެ 

 ެޅި، އެ މިންގަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ
 .ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން

 ްރެވިފައިވުން.މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  ކައުންސިލުނ 
  ްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތ 
 ާން ވަޒީފާގައި ފުމުވައްޒަފުން ހޯދިފައިވުން އަދި މުވައްޒަހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޤާބިލު  އިދާރ

  .ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަހިވެފައިވުން އިދާރާގެދެމިތިއްބުމާއި 
  ާމަށް ފުރިހަމައަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރ

 .އިވުންބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފަމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 ްގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  ސާފުމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް އިނ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
  ެފީޒުކުރެވެމުން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 ދިޔުން.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަނގަޅު

  ،ްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަސައްރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް /  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޭޔަރުފުދޭމިންވަރަށ
 ކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.ބޭނުންވާ ލަފާ އަދި މައުލޫމާތު ދެވިފައިވުން އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރި

  ްރައީސް  /މޭޔަރު  ކައުންސިލްގެކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުނ
 ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން.އަދި 

 ަދި ފޮނުވަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަދި ސުންގަނޑިއަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ނިންމާ އ
  .ފޮނުވިފައިވުން ފަރާތްތަކަށް

 ްނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެނ
 ފުދޭމިންވަރަކަށް ގެނެވިފައި.

 
 
 
 
 
 
 
 

1ޖަދުވަލު   



 ޞަފްހާ 82 ގެ 21

 

 ަކައުންސިލްގެ ބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސ
  .މަގުޞަދުތައް ފުދޭމިންވަރަކަށް )އެކަށީގެން ވާވަރަކަށް/ ހާޞިލުވަމުންދިއުން އިދާރާގެ 

 ެނޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަ އިދާރާގ
 .ތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުންގިނަ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮ

 ާއެކު ގިނަ ކަންތައްތައް ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމ
 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން

 ަކަތްކުރެވިފައިވުން.އްޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސ 
 ާވުން އަދި އެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޤާބިލު ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދިފައި ކައުންސިލްގެ އިދާރ

  .ވަރަކަށް ފަހިވެފައިވުން ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުދޭމިން  އިދާރާގެމުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިއްބުމާއި 
 ާވަރަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  އިދާރ

 .ވިފައިވުންގޮތްތަކެއް ރޭގިނަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
  ެއިންސާފު  ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް  އިދާރާގ 

 ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 

 
 މެދުމިން

 
 
 
 
 

 
  ެއަދި މައުލޫމާތު   މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް /  މޭޔަރުކައުންސިލްގ

އްގައި މެނުވީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ނުދެވުމާއި އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މަދުފަހަރެ
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

  ްރައީސް މޭޔަރު /  ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެކައުންސިލ
 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ލަފާދީފައިނުވުން.  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް އަދި 

 ްންގަނޑިއަށް ނިންމާ އެއްގޮތަށް ސުވާއިދާއި މަދު ލިޔެކިޔުންތަކެއް މެނުވީ ގަ  ތަކުގެ ތެރެއިންނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ
 އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން.

  ްނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެނ
 ގެނަވިފައިނުވުން.

  ަންވަރަށްވުރެން ފުދޭމިޅި، ނޭގޮތްތަކެއް ކަނޑަންވާމިންވަރަށް އެކަށީގެދު ހާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞ
  .ނުވުން ޞިލު ހާ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަގުޞަދުތައް  އިދާރާގެއަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދަށްކޮށް 

 ެންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މި ކައުންސިލްގ
 .ވުންނު ވިފައިމޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެ  ތަކެއްމަސައްކަތްއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް 

 ިވިފައި ނުވުން ރޭ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަށް ގޮތްތަކެއް ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައ. 
  ްވަގުތަށް  އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުނ

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުން ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި
 ާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ޓެކްނޮލޮޖީއ 

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން.
 ާދެމިތިއްބިފައި ވަނީ ހޯދިފައި އަދިމުވައްޒަފުން  ޤާބިލުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު،  ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

  .އަދި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް 

 
 
 
 
 
 

އިޞްލާޙް 
 ކުރަންޖެހޭ 
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 ާމަށް ފުދޭމިންވަރަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރ
ކަށީގެންވާމިންވަރަށް އެ  ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށްވުރެން ދަށްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 

 .ވުންނު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި
 ެކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ ޙައްޤުތައް މުވައްޒަފުންގ

 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 
  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުން މަދުބައެއްކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 
 ިން މަދުކަމެއް މެނުވީ  ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުމ

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން
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 ފުރުމަށް ފޯމު  ފުރާ )ސެލްފް އެޕްރައިސަލް( އަމިއްލައަށް މުވައްޒަފު ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް .2

 ތަފްޞީލް  ތަކުގެ މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ގައިވާ ގޮތަށް  ވަނަ ނަންބަރު  7.1އުޞޫލުގެ 

 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 
 ުވާ ލަފާ އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުން އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް  ރައީސްމޭޔަރ / ންސިލްގެ ކައ

ރިހަމަ އެހީތެރިކަން ފު މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ދިނުމާއި އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި 
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

 ާއަދި ފޮނުވަންޖެހޭ  ނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ސުންގަނޑިއަށް ނިންމ
 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 

 ްމަށް މަސައްކަތް ރޭވުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ނަތީޖާ ހާސިލުކުރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނ
 ކުރެވިފައި 

 ަކައުންސިލްގެ ބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސ 
  .މަގުޞަދުތައް ހާޞިލުވަމުންދިއުން

 ެނޑުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަ އިދާރާގ
 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން

 ުތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ރިޔަށްދާނެ ގޮދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރާގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކ
 އަބަދުވެސް ރޭވިފައިވުން 

 ަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހ
ގުތަށް ވަތުން ކުރަމުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ވަގު

 ފޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 
 ްރަނގަޅުކުރެވިފައިވުން.މަތިކޮށްއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިނ  
  ްން.ކުރެވިފައިވު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތ 
 ާއަދި މުވައްޒަފުން  ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދިފައިވުން ކައުންސިލްގެ އިދާރ

  .ހިވެފައިވުންވަޒީފާގައި ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަ
  ްހަމައަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރިކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލ

 .އިވުންބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފަމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 ައެހީތެރިކަން ފުރިހަމަ  ގަވާއިދުން ފީޑްބެކްދިނުން އަދި ބޭނުންވާ ،ލައިމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ބ

 ގޮތުގައި ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވުން 
 ޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކ

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
 ުންނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފ

 ކުރުން  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަށަވަރު 
 ަގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  ސާފުއްޒަފުންގެ ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް އިންމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މުވ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
  ެފީޒުކުރެވެމުން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ

 ދިޔުން.
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  ،ްއި ގުޅޭގޮތުން ތްތަކާމަސައްކައަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް  ރައީސްމޭޔަރ / ކައުންސިލްގެ ފުދޭމިންވަރަށ
 ކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.ބޭނުންވާ ލަފާ އަދި މައުލޫމާތު ދެވިފައިވުން އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރި 

 ާދި ފޮނުވަންޖެހޭ އި އެއްގޮތަށް އަދި ސުންގަނޑިއަށް ލިޔެކިޔުންތައް  ނިންމާ އައެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ގާވާއިދ
  .ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން

 ްނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ، ރޭވުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި  ފުދޭ މިންވަރަކަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނ
 މަސައްކަތް

 ަގެ އިދާރާބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސ
  .މަގުޞަދުތައް ފުދޭމިންވަރަކަށް )އެކަށީގެން ވާވަރަކަށް/ ހާޞިލުވަމުންދިއުން

 ެޅި، އެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަކެއް ކަނޑައެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ
 .ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން

 ޮތްތައް ފުދޭމިންވަރަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރާގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށްދާނެ ގ
 ރޭވިފައިވުން 

  ަށް ބޭނުން ކުރަމުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފުދޭމިންވަރ
 އިވުން ކޮށްދެވިފަފޯރުދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގިނަ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު 

  ްއެކު ގިނަ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއ
 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން

 ްކަތްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައ 
 ާވުން އަދި އެ ޤާބިލު ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދިފައިހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު،  ކައުންސިލްގެ އިދާރ

  .ވަރަކަށް ފަހިވެފައިވުންމުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުދޭމިން
 ާފުދޭމިންވަރަކަށް މަށްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

 .ވިފައިވުންގޮތްތަކެއް ރޭގިނަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 ެމަށް އިންސާފު ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަ ކައުންސިލްގ 

 ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
 ަކަން އެކަށީގެންވާ ފީޑްބެކްދިނުމާއި އަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރި  ،ލައިމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ބ

 މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން 
 ަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތ

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
 ުންނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފ

 ރުން  ކަން ކުރެވޭކަން އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކަށަވަރުކުފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ ކަން 
  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މެދުމިން

  ެގޮތުން ލަފާ އަދި އި ގުޅޭ ތްތަކާމަސައްކައަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް  ރައީސްމޭޔަރ / ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ
 މަދުފަހަރެއްގައި މެނުވީ މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ނުދެވުމާއި އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.
 ްންގަނޑިއަށް ނިންމާ އްގޮތަށް ސުތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ލިޔެކިޔުންތަކެއް މެނުވީ ގާވާއިދާއި އެނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުނ

 އަދި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން. 
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 ްމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ރޭވުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމާއި، ނަތީޖާ ހާސިލުކުރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ޕްލޭނ
 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިނުވުން.

  ަންވަރަށްވުރެން ފުދޭމިގޮތްތަކެއް ކަނޑަނޭޅި، އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދު ހާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞ
  .ޞިލުނުވުން ހާ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ގެ މަގުޞަދުތައް އިދާރާ އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދަށްކޮށް 

 ުތްތައް އެކަށީގެންވާ ހުއްޓި ކުރިޔަށްދާނެ ގޮދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރާގެ މަސައްކަތް ނ
 މިންވަރަށް ރޭވިފައިނުވުން 

 ިންވަރަށް  ލިބިފައި މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެކަށީގަންވާމ
ންވަރަށް ހިއްާސ ނެތުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މި

 ކޮށްފައިނެތުން  
 ެޅި، އެ މިންގަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ

 .ށް ގެންދެވިފައިނުވުންމަސައްކަތްތަކެއް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ތެރެއިން 
 ިވިފައި ނުވުން ރޭ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަށް ގޮތްތަކެއް ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައ. 
  ްވަގުތަށް  އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުނ

 .ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުން
 ާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ޓެކްނޮލޮޖީއ 

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން.
 ާދެމިތިއްބިފައި ވަނީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދިފައި އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

  .އަދި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް 
 ާމަށް ފުދޭމިންވަރަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރ

ކަށީގެންވާމިންވަރަށް އެ ހޯދުމަށްބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ވުރެން ދަށްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 .ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިނުވުން

 ުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް އިންސާފ
 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 

 ަކަން އެކަށީގެންވާ ފީޑްބެކްދިނުމާއި އަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރި  ،ލައިއް ބަމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތްތ
 މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވުން 

 ޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކ
 އިމްކޮށްފައިނުވުން  މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާ

 ުންނާ މެދު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފ
 ރެވިފައިނުވުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކަށަވަރު ކު 

  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންމަދުބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 
 ުން މަދުކަމެއް މެނުވީ މި ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބ

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އިޞްލާޙު 
 ކުރަންޖެހޭ
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ލާނެ ގޮތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަ ގައިވާ  ވަނަ ނަންބަރު  7.1އުޞޫލުގެ  ފުރުމަށް  ފުރާ ފޯމު ސަބޯޑިނޭޓުން  .3

 ތަފްޞީލް  ތަކުގެ މިންގަނޑު 

 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 
 ިފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ނިންމަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ސުންގަނޑިއަށް ނިންމާ އަދ

 ފޮނުވުން. 
 ްކައުންސިލްގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞަދު ހާޞިލްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅި، އަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުނ 

  .ހާޞިލުވަމުންދިއުންމަގުޞަދުތައް 
 ިގޮތަކަށާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  ،އިދާރާގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައ 

 ކުރުން 
 ާތެރެއިން ކުގެ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނޑުތައިދާރ

 .މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
 ްފުރިހަމަގޮތުގައި ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރާގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްތައ 

 އަބަދުވެސް ރޭވިފައިވުން 
 ުތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން މާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮމުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރ

 ކޮށްދެވިފައިވުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރޮ 
 ްގަޅުކުރެވިފައިވުން.މަތިކޮށް ރަނއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިނ 
  ެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރ 
 ާމުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި  ރަނގަޅު، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދިފައިވުން އަދި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު  ކައުންސިލްގެ އިދާރ

  .ދެމިތިއްބުމާއި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފަހިވެފައިވުން
 ާސައްކަތްކުރެވިފައިވުން ށް މަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުރިހަމައަކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  އިދާރ

 .ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވުންއަދި 
 ިތެރިކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގަވާއިދުން ފީޑްބެކްދިނުން އަދި ބޭނުންވާ އެހީ ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ބަލައ

 ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވުން 
  ިސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލެއް ކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށް މަ ރައްކާތެރ

 އިދާރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
 ުދު އަޅަންޖެހޭ ންނާ މެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފ

   ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަށަވަރުކުރުން
 ުގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް އިންސާފ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
  ެކުރެވެމުން ދިޔުން.ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރަނގަޅު

 
  ާފަރާތްތަކަށް  ނުވަންޖެހޭފޮ އަދި ނިންމާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ސުންގަނޑިއަށް އަދި އެއްގޮތަށް ގާވާއިދާއި މިންވަރަށް، އެކަށީގެންވ 

  .ފޮނުވިފައިވުން
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  ާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން އަމަ ކަނޑައެޅި، ގޮތްތަކެއް ހާޞިލްކުރުމަށް މަގުޞަދު ކަނޑައެޅިފައިވ 
  .މަގުޞަދުތައް ފުދޭމިންވަރަކަށް )އެކަށީގެން ވާވަރަކަށް/ ހާޞިލުވަމުންދިއުން

 ާކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނޑުތަ އިދާރ
 .ގެންދެވިފައިވުންމަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް 

 ިގޮތަކަށާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް  އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ،އިދާރާގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައ
 ކުރުން 

 ްށް ރޭވިފައިވުން  ފުދޭމިންވަރަދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރާގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްތައ 
  ުން ކުރަމުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފުދޭމިންވަރަށް ބޭނ

 ރޮކޮށްދެވިފައިވުން ފޯމުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގިނަ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު 
 ިގިނަ ކަންތައްތައް  ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައ

 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން
  ްކުރެވިފައިވުން.ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭމިންވަރަކަށް ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތ 
 ާއަދި އެ މުވައްޒަފުން  ވަރު ރަނގަޅު، ޤާބިލު ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދިފައިވުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެން ކައުންސިލްގެ އިދާރ

  .ވެފައިވުންތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުދޭމިންވަރަކަށް ފަހި  ކައުންސިލްގެވަޒީފާގައި ދެމިތިއްބުމާއި 
  ާދޭމިންވަރަކަށް ފު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރ

 .އިވުންގޮތްތަކެއް ރޭވިފަގިނަ ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
  ަގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  ސާފު ންކަމަށް އިންއިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކ

 މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
 ިކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެފީޑްބެކްދިނުމާއި އަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ބަލައ

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން 
 ަސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލެއް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށް މ

 އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން  
 ުދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މެވައްޒަފުންނާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން މ

 އެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކަށަވަރުކުރުން  
  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންގިނަބައިތައް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 މެދުމިން

  ޭނޑިއަށް ނިންމާ އަދި ތަކުގެ ތެރެއިން މަދު ލިޔެކިޔުންތަކެއް މެނުވީ ގާވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސުންގަލިޔެކިޔުން ނިންމަންޖެހ
 ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވިފައިވުން. 

  ަށްވުރެން ދަށްކޮށް ފުދޭމިންވަރަ ގޮތްތަކެއް ކަނޑަނޭޅި، އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ދު ހާޞިލްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުޞ
  .ލުނުވުންހާޞިއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަގުޞަދުތައް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެއަމަލު ކުރެވެމުންދިއުމުގެ ސަބަބުން 

 ެމިންގަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ 
 .ންދެވިފައިނުވުންމަސައްކަތްތަކެއް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ން ތެރެއި

 ިގޮތަކަށާއި ޚަރަދުކުޑަކޮށް  އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ،އިދާރާގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައ
 ނުކުރެވުން 

 ްއެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ދިމާވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރާގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތްތައ 
 ރޭވިފައިނުވުން 

 
 
 
 
 
 

އިޞްލާޙު 
 ކުރަންޖެހޭ

 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 28

 

  ަރަށް  ލިބިފައި ނެތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެކަށީގަންވާމިންވ
 އްސާ  ކޮށްފައިނެތުން  ދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ހިއަ

 

 ާރޭވިފައި ނުވުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް އިދާރ. 
  ުތަށް ކުރަންޖެހިފައިވުމާއި ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުން ވަގުއަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރ

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވުން
 ައިނުވުން.އްކަތްކުރެވިފަޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީޖާދީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސ 
 ާތިއްބިފައި ވަނީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދިފައި އަދި ދެމި ކައުންސިލްގެ އިދާރ

  .އެކަށީގެންވާމިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް އަދި ދައިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުން
 ާވުރެން ދަށްކޮށް ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފުދޭމިންވަރަށް މުވައްޒަފުންކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  އިދާރ 

ގޮތްތަކެއް  އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށްމަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން އަދި 
 .ރޭވިފައިނުވުން

 ަދިނުމަށް ގާއިމުކޮށް ހާ އެ ކަންކަމަށް އިންސާފުމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއ
 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 

 ިކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އެ ފީޑްބެކްދިނުމާއި އަދި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގޮތްތައް ބަލައ
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވުން 

 ިސައްކަތްކުރުމުގެ މާހައުލެއް އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށް މަ ރައްކާތެރިކަމާއ
 އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިނުވުން  

  ާދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު އަޚުލާގާ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނ
 އެޅުމަށް ބާރުއަޅައި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވުން 

  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންމަދުބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 
  ިދުކަމެއް މެނުވީ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން މަ މި ކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައ

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން
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 ތަފްޞީލް  ތަކުގެ ގޮތަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ގައިވާ  7.1 ފުރުމަށް ފޯމު ފުރާ  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  .4

 މިންވަރު ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް 
 ެއެ މިންގަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގ ،

 .ތެރެއިން މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން
 ަގޮތުގައި ބޭނުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމ 

ގުތަށް ވަކުރަމުން ދިޔުން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ވަގުތުން 
 ފޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 

  ުވިފައިވުން.މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރ 
 ްތްވަރުދީ އަދި އެ ހި ،އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށ

 ކަންކަން ފާހަނގަކުރުން 
  ްނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވުންބޭ މުވައްޒަފުންނަށ. 
 .ްމުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި ލަފާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެވިފައިވުނ 
 ިއި ތްތަކުގަބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި އަދި ބޭނުންވާ ޙާލަ މުވައްޒަފުންނާއެކު ,އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައ

 އިންސްޕިރޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކައިދެވިފައިވުން 
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށ 

 ވުން  މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ގާއިމްކޮށްފައި 
 ްގާއިމުކޮށްދިނުމަށް  ސާފުމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް އިނ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
 ައެކުލަވާލައި އް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒިފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާންނާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތ

ނެ އިންތިޒާމު އިދާރާގައި އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ
 ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގާއިމުވެފައި އޮތުން.

  ެޒުކުރެވެމުން ދިޔުން.ތަންފީޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ 

 ރަނގަޅު

 ިއެ މިންގަނޑުތަކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅ ،
 .ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވުން

 ްބޭނުން ކުރަމުން ދިޔުން  މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފުދޭމިންވަރަށ
 އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ގިނަ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ޯޯރޮކޮށްދެވިފައިވުން 

 ުއެކު ގިނަ ކަންތައްތައް ރުމަށްރޭވި، ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވުމާޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ކ
 .ހާޞިލްވަމުން ދިއުން

 ްތްވަރުދީ އަދި އެ ހި ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށ
 ކަންކަން ފާހަނގަކުރުން 

 ިވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައިވުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއ. 
 ެކަންކަމަށް އިންސާފު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ އ  

 ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވުން. 
  ާވުން.އިރުޝާދާއި ލަފާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ދެވިފައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވ 

 މެދުމިން
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 ްތަކުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި އަދި ބޭނުންވާ ޙާލަތް  މުވައްޒަފުންނާއެކު ,އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށ
 އިންސްޕިރޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކައިދެވިފައިވުން 

  ިމަސައްކަތްކުރުމުގެ އެކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއ 
 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިވުން 

 ަލައި އް އެކުލަވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާންނާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތ
ނެ އިންތިޒާމު އިދާރާގައި އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭ

 އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ގާއިމުވެފައި އޮތުން.
 .ންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ގިނަބައިތައް ތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔު

 ާޑުތަކުގެ ތެރެއިން ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅި، އެ މިންގަނއިދާރ
 .ވިފައިނުވުންމަސައްކަތްތަކެއް މޮނިޓަރކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް 

 ިންވަރަށް  ލިބިފައި ނެތުން މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތްކުރުމާއި އަދި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އެކަށީގަންވާމ
  ހިއްސާ  ކޮށްފައިނެތުން  އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް

 ާރޭވިފައި ނުވުންއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ކަށް ހައްލުހޯދުމަށް ގޮތްތަކެއް ގައި ހުރި ދަތިތައިދާރ. 
  ްގުތަށް ވައަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަގުތުނ

 .ންކުރަންޖެހިފައިވުމާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ރޭވިފައި ނުވު 
 ުހިތްވަރުދީ  ،ވަޒަންކޮށްއެކަށީގެންވާ މިނަވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ އަގ

 އަދި އެ ކަންކަން ފާހަނގަކުރުން 
  ްވުންއް ރޭވިފައިނު ގޮތްތަކެއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންނަށ. 
 ުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމު  މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ޝަކުވާއަޑުއަހާ އެ ކަންކަމަށް އިންސާފ

 އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިނުވުން. 
  ްވުން.ދެވިފައިނު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި ލަފާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށ 
  ްނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމާއި އަދި ބޭ މުވައްޒަފުންނާއެކު  ,އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށ

 އިންސްޕިރޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކައިދެވިފައިވުން 
  ްމަސައްކަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަނާއި ތަކެތި އަދި ދުޅަހެޔޮކޮށްރައްކާތެރިކަމާއި އެކު މުވައްޒަފުނ 

 މާހައުލެއް އިދާރާގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ގާއިމްކޮށްފައިނުވުން 
 ައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވަޒީފާ ބަޔާންނާއި އަދި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތ

ނެ އިންތިޒާމު އިދާރާގައި ރަމުން ގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މުޢާމަލާތުތައް ކުރެވޭއަދާހަމަކު
 އެކަށިގެންވާ މިންވަރަށް ގާއިމުވެފައި ނެތުން.

  ެތަންފީޒުކުރެވެމުން ދިޔުންމަދުބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ. 
 ްމަދުކަމެއް މެނުވީ  ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުންމި ކަންތައްތައ 

 .ހާސިލުވެފައިނުވުން

އިޞްލާޙު 
 ކުރަންޖެހޭ
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ފުރާ ފޯމު  އަދި މެންބަރުން ރައީސް މޭޔަރު / ކައުންސިލްގެ 

 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުންސިލް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި 
 :ތާރީޚު

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މޭޔަރު / ރައީސް އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މެންބަރުންނެވެ.ސިޓީ އަދި ރަށު  މި ފޯމު ފުރާނ  
  ،ީފޯމުގައިވާ ކޮންމެ  ،އެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޯމު ފުރާނ

 ނެވެ.އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން ނޑަށް ބަލައިގެންމާކުސްދިނުމުގެ މިންގަ މަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފަރާތުގައިވާ 
 4 ްމި ގޮތަށް ބަޔާންކުރުމުން  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެފަދަ މާކުސްށުންދޭ ނަމަ، އެ އަށް ވުރެ ދަމާކުސ

 .ވެގެންދާނެއެވެދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ ވާ ބައިތައް ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 ެފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވ . 
 ީމި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މާކުސްދިނުމަކ 

 ޙައްޤެކެވެ.ފޯމު ފުރާ ފަރާތައް ލިބިގެންވާ 
 ީގެ ކުރިންނެވެ.31ފެށޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  މަސައްކަތު އަހަރުނިމުމުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު ފޮނުވަންވާ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚުއަކ 
  ާލޫމާތަށް އެދި ފޮނުވާނީމައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މަޢު  ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހ :pm@csc.gov.mv 

  

2 ޖަދުވަލު  
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 މަސައްކަތްތައް:  1 ސެކްޝަން
 

 އެހީތެރިވުން ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު / ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޅޭގޮުތން ކައުންސިްލގެ ަމސައްކަތްތަާކއި ަޙރަކާްތތަކާއި އިްނސާނީ ަވޞީލަތްތަކާ ގު  .1

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ރަީއސް ައދި ެމންބަުރންނަށް ލަފާދިުނން.  މޭަޔރު / ކައުންސިްލގެ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ސް ައިދ ރައީ  މޭަޔރު / ަކއުންސިްލގެަމސައްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން  ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .2

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ންނު ކޮްނމެ ަވގުެތއްަގއި ދި ޭބނުްނވާ މަޢްލޫމާާތއި ލަފާ  ބޭނުންވާމެންަބރުން 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނަތީާޖ ، ރޭވުުމގައި އެހީތެިރެވދިނުާމއި  މަަސއްކަުތގެ ޕްލޭން ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .3

އަިދ  ރަީއސް މޭޔަރު / ކައުންސިްލގެހާސިލުކުރުަމށް މަަސއްކަތް ކުރުާމެއކު، 
 ނަތީޖާ ެނުރމަށް މަަސއްކަތްކުުރން.، ޙިްއސާކޮށްމެންަބރުންނަށް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަްށ ސަރުކާުރގެ ސްޓްރެީޓޖިކް އެކްޝަްނ ޕްލޭންގައި ކައުްނސިލްގެ ިއދާާރއިްނ ކުރު .4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ދިުނން.ލަނުޑދަނޑިަތއް ާޙސިލްކުރުމަށް އެހީެތރިވެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ަމސައްކަތްތަާކއި 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުަދނާކުރުމަްށ ކައުންސިްލގެ މަަސއްކަތްތައް ތަަރްއޤީޮކށް ޚިދުމަުތގެ ފެންަވރު މަތިކޮށް ހަ .5
ސިްލެގ ގެންނަްނޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ުގޅޭ ފަންީނ ދިރާާސތައްކޮށް، ޭއގެ އަލީަގއި ަކއުން

ސް އަިދ ރައީ  މޭަޔރު / ޚިުދމަތްތަކާއި ަމަސއްކަތްތައް ތަަރްއީޤކުރުމަށް ކައުްނސިލްގެ
 މެންަބރުންނަށް ލަާފދިނުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހިންުގމަށް  އެންމެ ިއސް ިއދާރީ ުމަވްއޒަފެްއގެ ހަިއސިއްޔަުތން ކައުންސިްލގެކައުންސިލްގެ  .6

ންގަިއ ހިބޭނުްނވާ އެންެމހައި އިންިތޒާމުަތއް ހަމަަޖއްަސއި އިާދރާގެ ަމސައްކަތްަތްއ 
 ބެލެހެއްޓުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ސް ައިދ ރައީ  މޭަޔރު / ަމސައްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ަކއުންސިްލގެ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .7

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 މެންަބރުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަާވބުާދީރވުްނ.

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ުކލަވާލައި އެ ބަިއެވރިުވމާއެކުޕްޭލން މުަވއްޒަުފންގެ  ަމސައްކަުތގެ ކައުންސިލް އިާދާރގެ .8

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ިޙްއސާކޮށް އަދި ަނތީޖާ ނެުރން ،ނަތީޖާ ހާސިލުުކރުމަށް ަމސައްކަތް ރާަވއި

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަްއޒަފުްނ ކައުްނސިްލގެ އިދާާރގެ މު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮްށދޭ މުނިސިޕަލް ޚިުދމަތްތައް  .9
ޅާަފިއާވ މެުދވެރިކޮށް ފޯރުޮކށްެދވޭނެ ިއންތިޒާުމ ހަމަޖަްއަސއި، ކައުްނސިލުން ކަނަޑއަ

 އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮަތށް އެ ިޚދުމަތްަތއް ފޯރުކޮށްދިުނން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ގޮތްތަުކެގ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއިން ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްަތއް ދިުނމުަގއި އަމަލުުކރަްނވީ .10

ތަްއ މިްނގަނޑުތަާކއި، ެއންެމހާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭިޓންގ ްޕޮރސީަޖރއުޞޫލުތަކާއި 
ސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި )އެސް.އޯ.ޕީ( އެކުލަވާަލއި ބޭނުންކުުރާމިއ ކަނޑައެޅޭ މުްއދަތުތަެކއްަގއި އެ

 އުޞޫލުތައް މުާރޖަޢާކޮށް، ިއޞްލާޙު ެގނެސް، ައދާަހމަކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ަތއް ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށދިުނުމގައި ަޒމާނާ ގުޭޅގޮތުން އަންނަ ބަދަލު ކައުންސިލުން .11

ުރމަށްޓަކަިއ ކުދެވޭ ޚިުދމަތް ަތރަްއޤީކޮށް ހަުލއި  ،މަަސއްކަތުގެ މާަހއުލަށް ެގނަުއމަށާއި 

 ން.އްަކތްކުރުޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީާޖދީ ގޮތްަތއް ޭބނުންޮކށްގެން ނަީތޖާ ހާސިލްކުުރމަށް ަމސަ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުގެ ސަަބބުްނ މަޢުލޫމާތު ބޭުނންކުެރވޭ ގޮމުާޢމަލާތުކުރުުމގައި ، ހާމަކުުރމާއި  މަޢުލޫމާތު .12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .މަސްލަހަތު ެގއްލޭ ކަންަތއްތަކުަގއި ިސްއރު ހިފެހެއްޓުން

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުކރިޔަށްދާެނ  ޓިަމސައްކަްތަތކުގައި އިާދާރގެ ަމސައްކަތް ުނހުއް ހާލަތްތަާކއި ކުއްލި ދިާމވާ .13

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ގޮތްތައް ރޭުވން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެވިރވުން ހޯދުާމއި ަކމަކާ ުގުޅންހުރި ފަރާތްތަުކގެ ޚިޔާާލއި ަބއިއެ  ނިންުމުމގައި ކަންތައްަތއް .14

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން.އި ފިޔަަވޅުެއޅުނިްނމުންތަކުން ނިކުްނނާެނ ނަތީޖާާއމެދު ވިސްނަ އަދި ނިްނމާ 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރީ ކުރުުވމުެގ ކައުންސިްލގެ އިާދރާިއން ޚިުދމަތް ފޯުރކޮށްދިނުުމަގއި މުަވއްޒަފުން ަޖވާުބދާ  .15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ނިޒާމު ހަުރދަނާުކރުން.

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކުރުާމިއ ކައުންސިލުން ަތއްޔާރުުކރަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ަބޖެޓާއި ރިޕޯޓުަތއް ތައްާޔރު .16

 ކައުންސިލުން ިނންމާ ޮގތެްއގެ މަތިން ތަންފީޛުކުުރން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 
 

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ަމތިކުރުމަްށ ރައްޔިުތންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުަމތްތަކުގެ ފެްނަވރު ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން .17

ކަން ެއ ކަން ،ފަސޭހަ، ލުއި، ައވަސް ައދި ޚަަރދު ކުޑަ އިންތިޒާމުަތއް ހަަމޖަްއސައި 
 .ހިންގުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއ ކައުންސިލް ިއދާާރއިން ޚިުދމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަަހޅާ ޝަކުވާަތއް ބަލަ  .18

ޅުަމށް އެިޚދުަމތް އިުތރަށް ަރނަގޅުކުރުަމށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުަތްއ  ،ހައްލުހޯަދިއދީ
 މަަސއްކަތްކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލިބޭނެ  ލޫާމތުަމއު ގޮެތްއގައި ާހމަކަްނބޮޑު ފޯރުކޮްށިދނުމާއި ަމއުލޫމާތު ުގޅޭ ޚިުދމަތްތަކާ .19
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .އިންތިާޒމުތައް ަހމަަޖއްަސއި ިދނުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ 3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޚިދުަމތް އި ޔާ ގައްީމސް މީިޑއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކު  ،ުގޅޭޮގތުން ިދމާވާ މަްއސަލަަތކާއިޚިުދމަތްތަކާ  .20
ދުމަްތ އިތުރަްށ ޚި ، ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަާކިއ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުހޯަދިއދީ

 .ރަަގޅުކުުރމަށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުަތއް ައޅަމުްނގެްނދިުއން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  3ން  1
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 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހޯދުމަްށ ން ުމވަްއޒަފު  ާޤބިލުކައުންސިލް އިާދރާ ހިްނގުމަށް ބޭނުްނާވ ފެންވަރު ރަނގަުޅ،  .21
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ުކރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާފގަިއ ަމސައްކަތަށް ާގބިލު ުމވައްޒަުފން ވަޒީ، ކައުންސިލް އިާދރާގެ މަަސއްކަތްުކރާ .22

ރކިްންގ ދެމިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )މިާސލު: އެމްޕަަވރ ކުރުްނ، ފްލެކްސިބަލް ވަ
ފް ބެލެންްސ، އެރޭްނޖްަމންޓް، ކުރާ ރަނަގޅު ކަންތަްއތަކުގެ އަުގވަަޒންކުރުްނ، ވަރކް ލައި

 ސް ފީްޑބެކް(ކޮންޓިނުއަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ތްުކރުން.ހޯަދއިިދނުމަށް ަމަސއްކަ ތަްމރީުނގެ ުފރުސަތުަތއް ބޭނުްނވާމުަވއްޒަފުްނނަށް  .23
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޒަފުްނެގ މެދުަގިއ ހިމާޔަތްކޮްށދިުނމާިއ، މުަވއް، ހިމާޔަތްުކރުާމއި ަޙއްޤުަތއް މުަވއްޒަފުްނގެ .24

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ަސއްަކތްކުރުންާގއިމުކޮްށދިުނމަށް މަ ޖެހޭ މަްއސަލަތައް ަހއްލުކޮށް އެ ކަންކަަމށް އިންސާފު

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު 3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަުތގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުުކރުމަށް ަމަސއްކަތްކުރުން. .25
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
\ 
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަްށ އެންެމ ައދި ހާޒިީރގެ ކަންަތއް ިއދާާރގެ މަަސއްކަމުަވއްޒަފުްނގެ ުޗއްޓީާއއި ސަާލމް  .26

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ފައިދާުހރި ގޮެތްއގައި ޭބނުންކުެރވޭެނގޮަތށް ބައްޓަންކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

  

 އެވެ.ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެގ )ތިނެއް( މަްސުދވަުހގެ ތެޭރގައި އެ އޮފީހެއް  3ކޮންމެ މާލީ އަަހރެއް ިނމޭތާ  .27

ްށ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ އިްސވެރިާޔގެ މަްޝަވރާގެ ަމތިން ެއ ތަނެއްގެ
 ހުށަހެުޅމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަތްަތއް  ކުރުވުން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ކޭޝްފްލޯ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ 29ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް ޒިްނާމވުުމގެ ޤާޫނުނގެ  .28

ްނ ޕްލޭން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓަެރޜަީރއިން އަްނގާ ޮގތެްއެގ މަތި
 ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރވުން.ތައްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅުަމށް 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލަފާކުރާ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްަދނީާއއި، ހިނގާނެކަަމށް  .29

ބަޖެްޓ  އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ، ރިކަރަންޓް ޚަަރާދއި ކެޕިޓަލް ޚަރަުދ ހިމަނައިެގން
 ވާލުާމއި، ބަޖެޓު ހުށަހެުޅމަށް ކުަރންޖެހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރވުން.އެކުލަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 ގަވާއިދުތައް ނުތަކާއި ޤާނޫ 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާވއިދުތަަކްށ ގަމަަސއްކަތްތަާކއި ހިންގާ ޙަރަކާްތތަކުަގއި ޤާނޫނުތަާކއި ކައުންސިލުން ކުރާ  .30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ތަބާުވން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލުކުރަންެޖޭހ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ ޒިްނމާާއއި މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ައދާކުުރމުަގއި  އަމަ .31

 އަަމލުކުރުމަްށ އެ އާ ެއއްގޮތަށް، ޤާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކަްށ އަމަލުކުުރމާއި 
 މަުގެދއްކުން.މުަވއްޒަފުްނނަށް ބާުރައޅަިއ، 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަށް ބާުރއަާޅ، ަފސާަދއިގެ ައމަލުތަކުން ުމވަްއޒަފުން ރައްކާެތިރވު ވައްަކމާއި ޮކރަޕްޝަާނއި .32

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   މަުގދެއްުކން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ފާހަގަކޮށް އްތަކާއި ަގާވއިދުތަ ނޫނު ޤާކުރަންެޖހޭ ގުޭޅގޮތުން ިއސްާލހު ކައުންސިލް ިއާދރާއާ .33

، ސް ަސމާލުކަމަްށ ގެނެ އެ ކަންކަން ކައުންސިްލގެ ަރއީްސ އަދި މެްނބަރުްނގެ

 .އިސްލާހުުކރުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު :  2 ސެކްޝަން
 .ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ތަމްރީނު 2.1 

 ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 
 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ފުރިހަމަކުރުމަށްދީ އަދި މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ން ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު / ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 ފުރާ ފޯމު  ރައީސް  އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުންސިލް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި 
 :ތާރީޚު

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރައީސްއެވެ.އަތޮޅު  މި ފޯމު ފުރާނ 
  ،ީފޯމުގައިވާ ކޮންމެ  ،އެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފޯމު ފުރާނ

 ނެވެ.އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފަރާތުގައިވާ 
 4 ްމި ގޮތަށް ބަޔާންކުރުމުން  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެފަދަ މާކުސްށުންދޭ ނަމަ، އެ އަށް ވުރެ ދަމާކުސ

 .ވެގެންދާނެއެވެވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 ަމަކުރަން ވާނެއެވެފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހ . 
 ީމި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މާކުސްދިނުމަކ 

 ފޯމު ފުރާ ފަރާތައް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
 ެގެ ކުރިންނެވެ.31ފެށޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  ފަހުގެ ތާރީޚުއަކީމަސައްކަތު އަހަރުނިމުމުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު ފޮނުވަންވާ އެންމ 
 ީކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާތަށް އެދި ފޮނުވާނ :pm@csc.gov.mv 

  2.1 ޖަދުވަލު
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 މަސައްކަތްތައް :  1 ސެކްޝަން 
 

 އެހީތެރިވުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް  
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުްނ ކައުންސިްލގެ ަމސައްކަތްތަާކއި ަޙރަާކތްތަކާއި އިްނސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޭޅގޮ .1

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ކައުންސިްލގެ ަރއީްސއަށް ލަފާދިނުން. 

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ އާ ދެމެދު 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާވ ބޭނުން ކައުްނސިލްގެ ަރއީްސ މަަސއްކަތްތަާކ ގުޭޅގޮތުްނ  ކައުންސިްލގެ އިާދރާގެ .2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ންނު ކޮްނމެ ަވުގތެއްަގއި ދި މަޢްލޫމާތާއި ލަފާ  ބޭނުްނވާ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނަތީާޖ ، ރޭވުުމގައި އެހީތެިރެވދިނުާމއި  މަަސއްކަުތގެ ޕްލޭން ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .3
ީތާޖ ނަ، ިޙއްސާކޮށް ކައުންސިްލގެ ރަީއސްާއ ހާސިލުކުރުަމށް ަމސައްކަްތ ކުުރމާއެކު، 

 ނެރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަްށ ސަރުކާުރގެ ސްޓްރެީޓޖިކް އެކްޝަްނ ޕްލޭންގައި ކައުްނސިލްގެ ިއދާާރއިްނ ކުރު .4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ދިުނން.އެހީެތރިވެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ަމސައްކަތްތަާކއި ލަނުޑދަނޑިަތއް ާޙސިލްކުރުމަށް 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުަދނާކުރުމަްށ މަަސއްކަތްތައް ތަަރްއޤީޮކށް ޚިދުމަުތގެ ފެންަވރު މަތިކޮށް ހަކައުންސިްލގެ  .5

ސިްލެގ ގެންނަްނޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ުގޅޭ ފަންީނ ދިރާާސތައްކޮށް، ޭއގެ އަލީަގއި ަކއުން
 ފާިދނުން.ޚިުދމަތްތަކާއި މަަސއްކަތްތައް ަތރަްއޤީުކރުމަށް ކަުއންސިްލގެ ރަީއްސއަށް ލަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހިންުގމަށް  އެންމެ ިއސް ިއދާރީ ުމަވްއޒަފެްއގެ ހަިއސިއްޔަުތން ކައުންސިްލގެކައުންސިލްގެ  .6
ންގަިއ ހިބޭނުްނވާ އެންެމހައި އިންިތޒާމުަތއް ހަމަަޖއްަސއި އިާދރާގެ ަމސައްކަތްަތްއ 

 ބެލެހެއްޓުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، 3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕޯޓުކޮށް ރިކައުންސިްލގެ އިާދާރގެ މަަސއްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކައުްނސިްލގެ ރަީއސްއަށް  .7
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ޖަާވބުާދރީުވން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ުކލަވާލައި އެ ބަިއެވރިުވމާއެކުޕްޭލން މުަވއްޒަުފންގެ  ަމސައްކަުތގެ ކައުންސިލް އިާދާރގެ .8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ިޙްއސާކޮށް އަދި ަނތީޖާ ނެުރން ،ނަތީޖާ ހާސިލުުކރުމަށް ަމސައްކަތް ރާަވއި

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަްއޒަފުްނ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮްށދޭ މުނިސިޕަލް ޚިުދމަތްތައް ކައުްނސިްލގެ އިދާާރގެ މު  .9
ޅާަފިއާވ ކަނަޑއަމެުދވެރިކޮށް ފޯރުޮކށްެދވޭނެ ިއންތިޒާުމ ހަމަޖަްއަސއި، ކައުްނސިލުން 

 އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮަތށް އެ ިޚދުމަތްަތއް ފޯރުކޮށްދިުނން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ގޮތްތަުކެގ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއިން ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްަތއް ދިުނމުަގއި އަމަލުުކރަްނވީ .10

ތަްއ އުޞޫލުތަކާއި މިްނގަނޑުތަާކއި، ެއންެމހާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭިޓންގ ްޕޮރސީަޖރ

ސް.އޯ.ޕީ ތަކާއި މުްއދަތުތަެކއްަގއި އެ)އެސް.އޯ.ޕީ( އެކުލަވާަލއި ބޭނުންކުުރާމިއ ކަނޑައެޅޭ 
 އުޞޫލުތައް މުާރޖަޢާކޮށް، ިއޞްލާޙު ެގނެސް، ައދާަހމަކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ަތއް ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށދިުނުމގައި ަޒމާނާ ގުޭޅގޮތުން އަންނަ ބަދަލު ކައުންސިލުން .11
ުރމަށްޓަކަިއ ކުދެވޭ ޚިުދމަތް ަތރަްއޤީކޮށް ހަުލއި  ،މަަސއްކަތުގެ މާަހއުލަށް ެގނަުއމަށާއި 

 ން.އްަކތްކުރުޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީާޖދީ ގޮތްަތއް ޭބނުންޮކށްގެން ނަީތޖާ ހާސިލްކުުރމަށް ަމސަ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުގެ ސަަބބުްނ މުޢާމަލާތުކުުރުމގައި މަޢުލޫމާތު ޭބނުންކުެރވޭ ގޮ، ހާމަުކރުާމއި މަޢުލޫމާތު .12

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .މަސްލަހަތު ެގއްލޭ ކަންަތއްތަކުަގއި ިސްއރު ހިފެހެއްޓުން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުކރިޔަށްދާެނ  ޓިަމސައްކަްތަތކުގައި އިާދާރގެ ަމސައްކަތް ުނހުއް ހާލަތްތަާކއި ކުއްލި ދިާމވާ .13
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ގޮތްތައް ރޭުވން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެވިރވުން ހޯދުާމއި ަކމަކާ ުގުޅންހުރި ފަރާތްތަުކގެ ޚިޔާާލއި ަބއިއެ  ނިންުމުމގައި ކަންތައްަތއް .14

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން.އި ފިޔަަވޅުެއޅުއަދި ނިްނމާ ނިްނމުންތަކުން ނިކުްނނާެނ ނަތީޖާާއމެދު ވިސްނަ 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކުރުުވމުެގ ރީ ކައުންސިްލގެ އިާދރާިއން ޚިުދމަތް ފޯުރކޮށްދިނުުމަގއި މުަވއްޒަފުން ަޖވާުބދާ  .15

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ނިޒާމު ހަުރދަނާުކރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކުރުާމިއ ކައުންސިލުން ަތއްޔާރުުކރަްނޖެހޭ ޕްލޭންތަކާއި ަބޖެޓާއި ރިޕޯޓުަތއް ތައްާޔރު .16

 ކައުންސިލުން ިނންމާ ޮގތެްއގެ މަތިން ތަންފީޛުކުުރން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  3ން  1
 

 
 

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ަމތިކުރުމަްށ ރައްޔިުތންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުަމތްތަކުގެ ފެްނަވރު ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން .17
ކަން ެއ ކަން ،ފަސޭހަ، ލުއި، ައވަސް ައދި ޚަަރދު ކުޑަ އިންތިޒާމުަތއް ހަަމޖަްއސައި 

 .ހިންގުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4 އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއ ކައުންސިލް ިއދާާރއިން ޚިުދމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަަހޅާ ޝަކުވާަތއް ބަލަ  .18

ޅުަމށް އެިޚދުަމތް އިުތރަށް ަރނަގޅުކުރުަމށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުަތްއ  ،ހައްލުހޯަދިއދީ
 މަަސއްކަތްކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލިބޭނެ  ލޫާމތުަމއު ގޮެތްއގައި ާހމަކަްނބޮޑު ފޯރުކޮްށިދނުމާއި ަމއުލޫމާތު ުގޅޭ ޚިުދމަތްތަކާ .19

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .އިންތިާޒމުތައް ަހމަަޖއްަސއި ިދނުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ 3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޚިދުަމތް އި ޔާ ގައްީމސް މީިޑއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކު  ،ުގޅޭޮގތުން ިދމާވާ މަްއސަލަަތކާއިޚިުދމަތްތަކާ  .20

ދުމަްތ އިތުރަްށ ޚި ، ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަާކިއ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުހޯަދިއދީ

 .ރަަގޅުކުުރމަށް ހަުރދަނާ ފިޔަަވޅުަތއް ައޅަމުްނގެްނދިުއން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  3ން  1
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 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހޯދުމަްށ ން ުމވަްއޒަފު  ާޤބިލުކައުންސިލް އިާދރާ ހިްނގުމަށް ބޭނުްނާވ ފެންވަރު ރަނގަުޅ،  .21

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ުކރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާފގަިއ ަމސައްކަތަށް ާގބިލު ުމވައްޒަުފން ވަޒީ، ކައުންސިލް އިާދރާގެ މަަސއްކަތްުކރާ .22

ރކިްންގ ވަދެމިިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )މިާސލު: އެމްޕަަވރ ކުރުްނ، ފްލެކްސިބަލް 
ފް ބެލެންްސ، އެރޭްނޖްަމންޓް، ކުރާ ރަނަގޅު ކަންތަްއތަކުގެ އަުގވަަޒންކުރުްނ، ވަރކް ލައި

 ކޮންޓިނުއަސް ފީްޑބެކް(

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ތްުކރުން.ހޯަދއިިދނުމަށް ަމަސއްކަ ތަްމރީުނގެ ުފރުސަތުަތއް މުަވއްޒަފުްނނަށް ބޭނުްނވާ .23
  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޒަފުްނެގ މެދުަގިއ ހިމާޔަތްކޮްށދިުނމާިއ، މުަވއް، ހިމާޔަތްުކރުާމއި ަޙއްޤުަތއް މުަވއްޒަފުްނގެ .24

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ަސއްަކތްކުރުންާގއިމުކޮްށދިުނމަށް މަ ޖެހޭ މަްއސަލަތައް ަހއްލުކޮށް އެ ކަންކަަމށް އިންސާފު

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ރަނގަޅުުކރުމަށް ަމަސއްކަތްކުރުން.މުަވއްޒަުފގެ މަަސއްކަުތގެ ފެންަވރު  .25
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަްށ އެންެމ މުަވއްޒަފުްނގެ ުޗއްޓީާއއި ސަާލމް ައދި ހާޒިީރގެ ކަންަތއް ިއދާާރގެ މަަސއްކަ .26

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ފައިދާުހރި ގޮެތްއގައި ޭބނުންކުެރވޭެނގޮަތށް ބައްޓަންކޮށް، ބެލެހެއްޓުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެގ އެ އޮފީހެއް  )ތިނެއް( މަްސުދވަުހގެ ތެޭރގައި 3ކޮންމެ މާލީ އަަހރެއް ިނމޭތާ  .27

ްށ އިްސވެރިާޔގެ މަްޝަވރާގެ ަމތިން ެއ ތަނެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

 ހުށަހެުޅމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަތްަތއް  ކުރުވުން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ އާ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ކޭޝްފްލޯ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ 29ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް ޒިްނާމވުުމގެ ޤާޫނުނގެ  .28

ްނ ޮގތެްއެގ މަތިޕްލޭން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓަެރޜަީރއިން އަްނގާ 
 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅުަމށް ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރވުން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލަފާކުރާ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްަދނީާއއި، ހިނގާނެކަަމށް  .29

ބަޖެްޓ  އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ، ރިކަރަންޓް ޚަަރާދއި ކެޕިޓަލް ޚަރަުދ ހިމަނައިެގން
 ަމސައްކަތްަތއް ކުުރވުން.ވާލުާމއި، ބަޖެޓު ހުށަހެުޅމަށް ކުަރންޖެހޭ އެކުލަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 ގަވާއިދުތައް ނުތަކާއި ޤާނޫ 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާވއިދުތަަކްށ ގަކައުންސިލުން ކުރާ މަަސއްކަތްތަާކއި ހިންގާ ޙަރަކާްތތަކުަގއި ޤާނޫނުތަާކއި  .30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ތަބާުވން.

  

 އެވެ.ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލުކުރަންެޖޭހ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ ޒިްނމާާއއި މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ައދާކުުރމުަގއި  އަމަ .31

އަަމލުކުރުމަްށ  އެ އާ ެއއްގޮތަށް، ޤާނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތަާކއި ުއސޫލުތަކަްށ އަމަލުކުުރމާއި 
 މުަވއްޒަފުްނނަށް ބާުރައޅަިއ، މަުގެދއްކުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

، މަށް ާބރުައޅައި ވައްަކމާއި ޮކރަޕްޝަާނއި ފަާސަދއިގެ އަަމލުތަކުން މުަވއްޒަފުން ަރއްކާތެިރވު .32

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   މަުގދެއްުކން.

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ފާހަގަކޮށް އްތަކާއި ަގާވއިދުތަ ނޫނު ޤާކުރަންެޖހޭ ގުޭޅގޮތުން ިއސްާލހު ކައުންސިލް ިއާދރާއާ .33

 އިސްާލހުކުރުމަށް ، ސް ސަމާލުަކމަށް ެގނެއެ ކަންކަން ކައުްނސިލްގެ ރަީއްސގެ 
 މަަސއްކަތްކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 
 
 
 
 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 48

 

 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު :  2 ސެކްޝަން
 . ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމްރީނު 2.1 

 ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 
 
 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ފުރިހަމަކުރުމަށްދީ އަދި މަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން 
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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 މަސައްކަތުެގ ެފންަވުރ ބެލުން  ކައުންސިލްގެ އިާދރާތަކުގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެެނރަްލގެ

 ފުރާ ފޯމު  މެންބަރުން  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުންސިލް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި 
 :ތާރީޚު

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީމެންބަރުންނެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  މި ފޯމު ފުރާނ  
  ،ީމަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފޯމުގައިވާ ކޮންމެ ، އެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޯމު ފުރާނ

 ނެވެ.އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ފަރާތުގައިވާ
 4 ްމި ގޮތަށް ބަޔާންކުރުމުން  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެފަދަ މާކުސްށުންދޭ ނަމަ، އެ ވުރެ ދަ އަށް މާކުސ

 .ވެގެންދާނެއެވެވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 ާނެއެވެވާ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހ . 
 ީމި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މާކުސްދިނުމަކ 

 ފޯމު ފުރާ ފަރާތައް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
  ުގެ ކުރިންނެވެ. 31ފެށޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  ކީތާރީޚަ ފޮނުވަންވާ އެންމެފަހުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،ނިމުމުން މަސައްކަތު އަހަރ 
 ީކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާތަށް އެދި ފޮނުވާނ :pm@csc.gov.mv 

2.2 ޖަދުވަލު  
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 : 1 ސެކްޝަން
 

 ދިނުން އެހީތެރިވެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް ހިންގުމަށް 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ގުޭޅގޮތުން  ކައުންސިލުން މޮނިޓަރުކރާ އަޮތޅުެގ ރަށު ކައުންސިްލގެ ިއދާރާތަކާ .1

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ވާލުުމގައި ލަފާިދުނމާއި ެއހީތެިރވެިދނުން.ސިޔާސަތުަތއް އެކުލަ 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުތަްއ އަތޮުޅގެ ރަށު ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާތަުކގެ ސިާޔސަ މޮނިޓަރުކރާ ކައުންސިލުން .2
 މޮނިޓަރ ތަންފީޒުކުުރމުަގއި ބޭނުްނވާ ލަފަޔާއި އިރުާޝދު ދިުނމާއެުކ، އެހީެތރިކަންދީ

 ކުރުން. 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ބޭނުްނވާ ިއދާރާތަަކށްކައުންސިލުން ޮމނިޓަރކުރާ އަޮތުޅެގ ރަށު ކައުންސިލްގެ  .3

ރުުމގަިއ ސަރުކާުރގެ ްސޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކު އެްއބާރުލުން ދިުނާމއި
 .ެއހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިުނންރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް ބޭނުްނވާ 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކާ ުގޅޭގޮުތން އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ަމސައްަކތްތަކާއި ަޙރަކާތްތަކާއި އިްނސާނީ ަވޞީލަތްތަ .4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ކައުންސިްލގެ މެްނބަުރންނަށް ލަފާދިުންނ. 

  

 އެވެ.ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލޫމާތާިއ ވާ މަޢު ބޭުނންމެންަބރުން  ަމސައްކަްތތަކާ ގުޅޭގޮުތން ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާގެއަތޮޅު  .5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ންނު ކޮންމެ ވަގުެތްއގައި ދި  ބޭނުްނވާ ،ލަފާ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މްތަކާއި، ޕްޮރޖެކްޓްތަކާއި، ްޕޮރގުރާ  ަކއުްނސިލްގެ އިާދރާިއން ާރަވއި ހިްނގާއަތޮޅު  .6

 ،ލަފާ މަޝްޫރއުަތއް ޭރވުމަށް ަކއުްނސިލްެގ މެންަބރުންނަށް ބޭނުްނވާ ަމއުލޫމާާތއި
 ބޭނުްނވެްއޖެ ހިނދެްއގައި ދިނުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މުތަކާއި، އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ އިާދރާިއން ާރަވއި ހިްނގާ ޕްޮރޖެކްޓްތަކާއި، ްޕޮރގުރާ  .7

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 މަޝްޫރއުަތއް ކާމިޔާބު ކަާމއެކު ހިްނގަިއ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ން ކުރުމަްށ ޕްލޭންަގއި އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއދާާރއިސަރުކާުރގެ ސްްޓރެޓީޖިކް އެކްަޝން  .8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ެވިދނުން.ލަނޑުދަނޑިަތއް ާޙސިލްކުުރމަށް އެހީެތރި ،ކަނޑަައޅާފަިއވާ ަމސައްކަތްތަާކއި

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކޮށް އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ަމސައްކަތްަތްއ ތަރައްޤީކޮށް ިޚދުމަުތގެ ފެންަވުރ މަތި .9

އަލީގަިއ ެގ ހަރުަދނާކުރުަމށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލުަތކާ ގުޅޭ ފަންނީ ދިރާސާަތއްކޮށް، އޭ 

 ށް ލަފާދިނުން.ކައުންސިްލގެ ިޚދުމަތްތަާކއި މަަސއްކަތްަތއް ތަރަްއޤީކުުރމަށް މެްނބަުރންނަ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕޯޓުކޮށް އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ ިއދާާރގެ މަަސްއކަތްތަކާ ުގޅޭގޮުތން މެްނަބރުންނަށް ރި  .10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ޖަާވބުާދރީުވން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 

 
 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު :  2 ސެކްޝަން

 . ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމްރީނު 2.1 
 ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 
 
 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ދީ އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  ގެންކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލު

 އެޗީވްމަންޓް ފޯމު ފުރާ ޓާގެޓް ނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 
 

 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 
 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުން 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:
  އިދާރާގެ ނަން:

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން 
 :ފެށި ތާރީޚު 

 

 

 އިރުޝާދު: 

 ިކައުންސިލް އިދާރާގެ  ނާކޮމިޝަ ސަރވިސް ސިވިލް ފެށޭއިރު  އަހަރު މަސައްކަތުގެ ކަނޑައަޅާނީ، ޓާގެޓްތައް ފޯމުގައިވާ މ
ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ކޮމިޝަނަށް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމަށް  .ޝްވަރާކޮށްގެންނެވެމަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  ކުރިން ގެ 31 ޖަނަވަރީ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ :ތާރީޚު ފަހުގެ އެންމެ ފޮނުވަންވާ
 ެއެ ނަމަ، އެކުލަވާލައިފި ޓާގެޓެއް އައު ނުވަތަ ނަމަ އަތުވެއްޖެ  ބަދަލެއް އެއްވެސް ޓާގެޓަކަށް ތެރޭގައި އަހަރުގެ މަސައްކަތުގ 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ފޯމުގައި މި ކަން
  ެނެގަނެ މާކުސްދިނުމާއެކު ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތު މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްތައް ޙާޞިލްވި މިންވަރާއި ފެންވަރު އަދި ވަގުތު ދ

 .އަހަރު ނިމުމުންނެވެ 
 ެމާކުސް ދޭއިރު ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއި ދިމާވާގޮތަށް އެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ލިބޭ މާކުސް ލިޔާށެވ . 
  ުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މުއްދަތުގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅުނ

ޓާގެޓްތަކުން މެންޑޭޓް ބަދަލުވުން ނުވަތަ ބަޖެޓް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލަކާ ނުލައި ޓާގެޓަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި 
 . ކޮލަމުގައި އެ ކަން ނުކުރެވޭކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ " ހާސިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު" ނުވާނަމަ

 ުޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚް: ފެށޭ އަހަރު އަހަރުގެ  ފާއިތުވި ނިމުމުން، އަހަރ 
 ގެ ކުރިން 31 ޖަނަވަރީ 

  ީއަހަރެއްގެ ކޮންމެ :ތާރީޚު ފަހުގެ އެންމެ ފޮނުވަންވާ ކޮމިޝަނަށްޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް  ޖެނެރަލްސެކްރެޓަރ 
 ން ކުރި ގެ  31 ޖަނަވަރީ

 ިނީ: ފޮނުވާ  މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ  ފޮނުވާ ކޮމިޝަނަށް މpm@csc.gov.mv 

 

3ޖަދުވަލު   

mailto:pm@csc.gov.mv
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 މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމާއި ފެންވަރު ދެނެގަތުން  .1ސެކްޝަން 
މާކުސްދޭންވާނީ ތިރީގަިއ އި، ޓާގެޓުތަކަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުްނނެވެ

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
 1 ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނު  1 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަ  1 29%-0ޞިލުވި މިންވަރު %ހާ
 2 ވަގުތަށް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ނިންމި  2 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މެދުމިން  2 49%-30ޞިލުވި މިންވަރު %ހާ
 3 ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމި  3 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  3 84%-50ޞިލުވި މިންވަރު %ހާ
     4 100%-85ޞިލުވި މިންވަރު %ހާ
 

ޓާގެޓު 
1 

 (ޓާގެޓު /މަސައްކަތް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހާސިލުކުެރވިފަިއވާ 

 މިންަވރު 
 (10އިން  1މިންގަނޑު )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާުކސް)

    މާކުސް

ޓާގެޓް 
2 

 (ޓާގެޓް /މަސައްކަތް )

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހާސިލުކުެރވިފަިއވާ 

 މިންަވރު 
 (10އިން  1މިންގަނޑު )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާުކސް)

    މާކުސް

 (ޓާގެޓް /މަސައްކަތް ) 

ޓާގެޓް 
3 

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު
ހާސިލުކުެރވިފަިއވާ 

 މިންަވރު 
 (10އިން  1މިންގަނޑު )

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާުކސް)

    މާކުސް
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 .2 ސެކްޝަން
  އެޅުމަށްފަހުއެވެ.މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ މަސައްކަތާއި ޓާގެޓު ކަނޑަމިބައި ފުރާނީ : ސޮއި

 :ެތއްސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ރަީއްސ ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކަނޑަައޅާ ފަރާ ކައުންސިލް ިއާދރާގެ ސެްކރެޓަރީ ެޖނެަރލް:

 :ސޮއި 
      : ތާރީޚު

      :  ނަން
 : މަޤާމު

      
      :  ސޮއި
      : ތާރީޚު

 
 
 

 .3ސެކްޝަން 
 .ނުމަށް ފަހުއެވެމަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން ޓާގެޓުތަކަށް މާކުސްދިސެކްޝަން ފުރާނީ  މި: ސޮއި

 :ެތއްސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ރަީއްސ ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކަނޑަައޅާ ފަރާ ކައުންސިލް ިއާދރާގެ ސެްކރެޓަރީ ެޖނެަރލް:

 :ސޮއި 
      : ތާރީޚު

      :  ނަން
 : މަޤާމު

      
      :  ސޮއި
      : ތާރީޚު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 56

 

 
 

 

 

 މަަސއްކަތުގެ ފެްނަވރު ބެލުން  ގެންއިާދރާތަކުގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެެނރަލު  ކައުންސިލްގެ

 ފުރާ ފޯމު ސަބޯޑިނޭޓުން 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުންސިލް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ސެކްރެޓަރީ 
 :ތާރީޚު

 

 
 އިރުޝާދު: 

 ީސީދާ ސުޕަރވައިޒްކުރާ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އަށް ރިޕޯޓުކުރާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މި ފޯމު ފުރާނ
 .އަމިއްލައަށެވެ (ޑިނޭޓްސްސަބޯ)މުވައްޒަފުން 

  ،ީމަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފޯމުގައިވާ ކޮންމެ ، އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްއެ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޯމު ފުރާނ
 ނެވެ.އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ފަރާތުގައިވާ

 4 ްމި ގޮތަށް ބަޔާންކުރުމުން  .މި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެއެއް ދިނުމަށް ނިންފަދަ މާކުސްށުންދޭ ނަމަ، އެ އަށް ވުރެ ދަމާކުސ
 .ވެގެންދާނެއެވެވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 ާވާނެއެވެ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހ . 
 ުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މާކުސްދިނުމަކީ މި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢ

 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
 ްވެ.އެ  28ފެބުރުވަރީ  ފެށޭ އަހަރުގެ ކީފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުނ 
  ްއެދި ފޮނުވާނީ ތަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާކޮމިޝަނަށ :pm@csc.gov.mv 

  

4ޖަދުވަލު   
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 މަސައްކަތްތައް:  1 ސެކްޝަން
 

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ކައުންސިލްގެ 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތީާޖ އެކުލަވާލުުމގައި ބަިއވެރިކޮށް އަިދ ނަމަަސއްކަތު އަަހރުގެ އެްކޝަން ޕްލޭން  .1

ރަުމްނ ހާސިލުކުރުަމށް ގުިޅގެން މަަސއްކަތް ކުރުން ައދި އެކްޝަން ޕްލޭން ައދާަހމަކު
 ގެްނދިއުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އިދާުހިރ ފައޮފީހަށް އެްނމެ  ،ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ަމސައްކަތް ިއންތިޒާމު ކުުރުމގައި  .2

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ގޮތަކަށާއި ޚަަރދުކުޑަކޮށް ކުރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ގޮތްތަުކގެ  އަމަލުުކރަްނވީ ދިުނމުަގއި ިޚދުމަތްަތއް ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއިން .3
 އް ޕްޮރސީަޖރތަ އޮަޕރޭޓިްނގ ސްޓޭންޑަރޑް އެްނެމހާ ،ިމންަގނޑުތަކާއި  އުޞޫލުތަކާއި

 ައދާ  ުގޅިެގންބަދަލުތަކާ  އަންނަ ިޚދުމަތަށް އަދި ބޭނުންުކރުުވން އެކުަލވާލައި )އެސް.އޯ.ޕީ(

 ހަމަކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ްށ ކަނޑަައާޅފައިވާ ގަާވއިުދތަކާއި ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތަ ޓުހަރީ ިރޕޯއަ އިާދރާގެ .4
އްކަްތ ތައްޔާރުުކރުުމގެ ަމސައްަކތްކުުރވުާމއި، ކަނޑަައޅާފަިއވާ ުސންަގޑިއަށް ަމސަ

 ނިންުމވަިއ، ފޮނުވަްނޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޓި ކުިރޔަށްދާެނ އިާދރާގެ ަމސައްކަތް ނުހުއް ،ދިާމވާ ކުއްލި ހާލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަުކގައި  .5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ގޮތްތައް ރޭުވން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޓެކްނޮލޮޖީާއިއ  ،ޒަމާނާ ގުޭޅގޮތުން އަްނނަ ަބދަލުތައް ަމސައްކަުތގެ ާމހައުލަށް ގެަނއުމަާށއި .6

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ަމސަްއކަތްކޮށް އަދި ނަތީޖާ ޯހދުން. ،އީާޖދީ ގޮތްަތއް ހޯުދމަށް ާރވައި 

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ެވިރވުން ހޯދުމާއި ކަންތައްަތއް ނިންުމމުަގއި އެ ކަމަކާ ގުުޅންހުރި ފަރާތްތަުކގެ ޚިޔާލާއި ަބއި .7

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ނިންމާ ނިްނމުންތަކުން ނިކުްނނާނެ ނަީތޖާއާ ެމދު ިވސްނުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އި ޮކމިޝަނުްނ ިއދާާރގެ ިއްސވެރިާޔއާެމުދވެރިކޮށް ުމާއަމލާތުކުރުމަށް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް .8

ކަްނ ބުނުޑިވިަޝން/ ސެްކޝަން/ ޔުނިޓްތަކަށް ލި /އަްނގާ ެއންގުްނތައް ޑިޕާރޓްަމންޓް

 ުރން.ޔަގީންކު
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އަަވސް، ، ލުއިފަސޭަހ، ކައުންސިލުން ޯފރުކޮށްދޭ ޚިުދމަތްތަުކެގ ފެންވަރު މަތިކުުރމަށް  .9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ުދމަށް ަމސައްކަްތކޮށް ނަތީޖާނެުރން.ޚަަރދުކުޑަ ގޮތްަތއް ހޯ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފަސޭހަ އަިދ  ޚިުދމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫާމތު ފަސޭހަިއން ހޯދޭނެ، ބޭނުން ކުުރމަށް .10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 އޮންލަިއންކޮށް ކަންކަން ނިންަމން މަަސއްކަތްކޮށް ނަތީޖާެނރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން 3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ދި ިޚދުމަްތ ހައްލު ޯހދަިއދީ އަ  ،ޚިުދމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަުކން ހުށަަހޅާ ޝަކުވާަތއް ބަަލއި .11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 އިތުރަށް ރަނަގޅުކުުރމަށް ހަުރދަނާ ފިަޔވަޅުަތއް ައޅަުމން ގެްނދިުއން.

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުމވަްއޒަފުން  ާޤބިލުކައުންސިްލގެ އިާދރާގެ ިއާދރީ އޮނިަގނޑުަގއިވާ ަމގާމުތަކަށް ބޭުނންވާ  .12

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަޒީާފގަިއ  ުމވައްޒަުފންކައުންސިްލގެ އިާދާރގައި ަމސައްކަތްުކާރ، މަސައްކަތަށް ގާބިލު  .13

ރކިްންގ ވަދެމިިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )މިާސލު: އެމްޕަަވރ ކުރުްނ، ފްލެކްސިބަލް 
ފް ބެލެންްސ، ކުރާ ރަނގަޅު ކަންަތްއތަކުގެ ައުގވަޒަންުކރުން، ވަރކް ަލއި ،އެރޭްނޖްަމންޓް

 ކޮންޓިނުއަސް ފީްޑބެކް(

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ުރސަތުތައް ފުތަްމރީުނގެ  މުަވއްޒަފުްނގެ ަމސައްކަުތގެ ފެންަވރު ަރނަގޅުކުރުަމށް ބޭނުްނވާ .14
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ހޯދަިއދިނުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 60

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނުަމށް  ފޯރުޮކށްދިެއހީތެރިކަން  ،ޯހަދއިދީ  ަމގުތައް ުކރިއަްށެދޭވނެ ަވޒީފާަގއި މުަވއްޒަފުްނނަށް .15

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ތައްޔާރަށް ުހރުާމއި އެ ކަމަށް ަމަސއްަކތްކުރުން.

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ކްަޝން އަދި ޑިަޕރޓްމަންޓް/ޑިިވޜަން/ސެ، އި އިާދާރގެ ހުރިހާ މުަވއްޒަުފންނާކައުންސިްލގެ  .16

ތީެގ ރުާމިއ މިންހަމަހަމަ ުއސޫލަކުން ައމަލުކުއިްނސާުފވެރި ައިދ  ތަކާ މެދުޔުނިޓް
 ތަފާތުކުރުން ނަްއތާލުމަށް ަމސައްކަތްުކުރން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުމަާށއި، މުަވއްޒަފުްނނާ ުގޅުންުހރި އެްނމެހަިއ ކަންތައްތައް ަހރުަދނާކޮށް ރަނަގުޅކު .17

ޝްަވރާާއއި އިާދރާގެ ިޚދުަމތުގެ ފެްނވަރު ރަނަގުޅކުރުމަށްޓަކައި ިއސްުމަވއްޒަފުްނގެ މަ 
 ލަފާހޯދުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ަމސައްކަތަްށ ، އިމުަވއްޒަފުްނގެ އުފެްއދުންެތރިކަން ިއތުުރކުރުމަށް ބޭނުްނވާނެ ވަޞީލަތްތަކާ  .18
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ފަހި މާަޙއުލެއް ބިނާުކރުަމށް ރާަވިއގެން މަަސއްކަތްކުރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕްޑޭޓް ދިނުާމިއ އަަގވާިއދުން  ،މުަވއްޒަފުން ަމސައްކަތް ކުަރމުންދާ ގޮްތތައް ކައިރިން ބަަލއި .19

ބޭނުްނވާ  ފީޑްބެކްެދވޭނެ ގޮތްަތއް ާރވާފަިއވުން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލގެ ފަރާުތން 
 އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްިދނުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 61

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ، ނިންމުާމއި އެ އަށް ރަނގަޅު ނިްނމުންތަެކއް ،މުަވއްޒަފުްނގެ ޚިޔާލާއި ޝަުކވާ އަޑުއަަހއި .20

ްއދަލުކުރުުމެގ ބަސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްއާ ފަސޭަހއިން ބޭުނންެވއްޖެ ހިނދެްއގައި މުަވއްޒަފުން 
 ޮއތުން.ފުރުސަތު 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ހައްގުަތްއ  މުަވއްޒަުފންގެ  ،ަމއްަސލަތައް ހައްލުކުުރމާއި  ޖެހޭ ެމދުަގއި މުަވއްޒަފުްނގެ .21

ޒަެފްއގެ ނުފޫުޒ އަދި ވަކި މުަވއްރުމަށް ަމސައްކަތްުކރުާމއި ާގއިމުކު  ހިމާޔަތްކޮށް އިްނސާފު
 ފޯރިއަުނދިުނމަށް މަަސއްކަތްުކރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އިާދރާަގިއ  ،މާހައުެލއްަމސައްކަތްުކރާ ހިތްވާ  ،ަވއްޒަފުން ަމަސއްކަތްކުރާނެ ަރއްކާެތރިމު .22
 .ކުރުންކަން ކަަށވަރު  މުކޮށްފަިއވުން އަދި އެގާއި 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ުއސޫލުތަކާ މުަވއްޒަފުްނގެ ަމސައްކަުތގެ ފެްނވަުރެބލުމުގެ ކަންަތއްތައް ކަނަޑއަޅާަފިއވާ .23

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން ކަަށަވރުކުރުން.ކުރިަޔށްެގންިދއުމަށް ބާުރއަަޅިއ، އެ ޮގތުގެ މަތިން ކުރިަޔށްދާކައެްއގޮތަށް 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ބެުލާމ  މުަވއްޒަފުްނގެ ަމސައްކަުތގެ ައޚުލާާގ ގުިޅގެން ައދި ަމސައްކަުތގެ ފެންަވރު .24

ިއ، ނާ ެމދު އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް އެުޅމަށް ާބރުައޅަމުަވއްޒަފުން  ،ގުިޅގެން 
  ކަަށވަރުުކރުން.އިޞްލާީހގޮތުން ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އަޅާކަން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުުވަމށް ޓަކައި އެ ކަންތައް އިސްލާހުކު  ،މަަސއްކަުތގެ ޒިންާމއަާދނުކުރެވޭ ނަމަ މުަވއްޒަފަށް  .25

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 މަަސއްކަތްކުރުން.

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރާ މާހައުެލްއ ގުިޅގެން އެކުެވރިކަާމއެކު މަަސއްކަތްުކރާ، އެކަކު ައނެކަކަށް އިހުިތރާމުކު  .26

އަށް އަިދ  ބިނާކުުރން އަދި ައމިއްަލއަށް ކުރިޔަްށދާން މަަސއްކަތްކުުރމާއެުކ،  އަމިއްލަ 
 ޯކވެލިއުސް ހިފެެހްއޓުމަށް ބާުރއެުޅން.މުަވއްޒަފުން ވެސް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެގ )ތިނެއް( މަްސުދވަުހގެ ތެޭރގައި އެ އޮފީހެއް  3ކޮންމެ މާލީ އަަހރެއް ިނމޭތާ  .27
ްށ އިްސވެރިާޔގެ މަްޝަވރާގެ ަމތިން ެއ ތަނެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

 ކުރުވުން.ހުށަހެުޅމަށް ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަތްަތއް  

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ކޭޝްފްލޯ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ 29ޒިްނާމވުުމގެ ޤާޫނުނގެ ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް  .28
ްނ ޕްލޭން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓަެރޜަީރއިން އަްނގާ ޮގތެްއެގ މަތި

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅުަމށް ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރވުން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، 3ން  1
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލަފާކުރާ ކައުންސިްލގެ އިާދާރއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްަދނީާއއި، ހިނގާނެކަަމށް  .29

ބަޖެްޓ  އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ، ރިކަރަންޓް ޚަަރާދއި ކެޕިޓަލް ޚަރަުދ ހިމަނައިެގން
 ވާލުާމއި، ބަޖެޓު ހުށަހެުޅމަށް ކުަރންޖެހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރވުން.އެކުލަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 ގަވާއިދުތައް ނުތަކާއި ޤާނޫ 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއ ަގާވއިދުތަާކިއ ޒިންާމއާއި މަްސއޫލިއްޔަުތތައް އަދާުކރުުމގައި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ާޤނޫނުތަކާ .30

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ުޅން.  އެ ކަންަކން ކުރުމަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ބާުރއެ ،ައމަލުކުުރމާއި އުސޫލުތަކަށް 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫާނިއ ގަވާިއދު އަދި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ުއސޫލުތައް  .31
ތަކާިއ މުަވއްޒަފުްނގެ ަމއްޗަށް ތަންފީޒުުކުރމުަގއި، ސެްކރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ ިޒންމާ

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުުރމަށް މަަސްއކަތްކުރުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަަކށް ގެެނޭވ ަގާވއިދުތަާކއި ައދި އުސޫލުމުަވއްޒަފުްނގެ ަމސައްކަތްތަާކުގޅޭ ޤާޫނނުތަކާއި  .32

ުކުރވުާމއި އެ އަލަށް ތަޢާރަފުކުެރވޭ ަގވާިއދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް އަހުުލވެރި ،ބަދަލުތަާކއި
 މައުލޫާމތު ހިއްސާުކެރވޭނެ ގޮތްަތއް ިއާދރާަގއި ާރވާފަިއވުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން  3ން  1
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 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު :  2 ސެކްޝަން
 . ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމްރީނު 2.1 

 ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 
 
 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ދީ އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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 މަަސއްކަތުގެ ފެްނަވރު ބެލުން  ގެންކައުންސިލްގެ އިާދރާތަކުގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެެނރަލު 

 ފުރާ ފޯމު  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021ރީ ވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުންސިލް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި 
 :ތާރީޚު

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  މި ފޯމު ފުރާނ 
  ،ީމަސައްކަތެއްގެ ކޮންމެ  ފޯމުގައިވާ، އެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޯމު ފުރާނ

 ނެވެ.އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން  މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ވައަތްފަރާތުގައިވާ
 4  ،ަމި ގޮތަށް  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެއެ ފަދަ މާކުސްމާކުސް އަށް ވުރެ ދަށުންދޭ ނަމ

 .ވެގެންދާނެއެވެވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެބަޔާންކުރުމުން 
 ުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކެއް ފ . 
  ީމި ފޯމުގައި ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ "ސިއްރުކަން" ދެމެހެއްޓޭނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މާކުސްދިނުމަކ 

 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ.
 ްވެ.އެ  28ފެބުރުވަރީ  ފެށޭ އަހަރުގެ ކީއެންމެފަހުގެ ތާރީޚަ ފޮނުވަންޖެހޭ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުނ 
 ާއެދި ފޮނުވާނީ ތަށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމ :pm@csc.gov.mv 

  

5ޖަދުވަލު   
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 މަސައްކަތްތައް:  1 ސެކްޝަން
 

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ކައުންސިލްގެ 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޮރސީަޖރތަްއ ސްޓޭންަޑރޑް އޮަޕރޭޓިްނގ ޕްކައުންސިލް ިއދާާރގެ ަމސައްކަތްތަކާ ގުުޅންހުރި  .1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 އެސް.އޯ.ޕީ( އެކުަލވާލައި، މުަވއްޒަފުްނނާ ހިއްސާުކރުން.)

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަކުގަިއ ކައުންސިްލގެ އިާދރާއިްނ ެދވޭ ޚިުދަމތްތައް ިދނުުމަގއި ައދި ކުރާ މަަސްއކަތް .2

ނިގ، އެނަތީޖާަތއް ހާސިލްކުރުުމަގއި މުަވއްޒަުފގެ ަދއުުރ ހާޞިލުކުރުމަށް ޭބނުްނވާ 

 ސާފުވެަފއިުވން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނދެްއަގިއ ހި މުަވއްޒަފުން ަމސައްކަތްުކރުުމގައި ބޭުނންވާ އިުރޝާާދއި ލަފާ ޭބނުްނވެްއޖެ  .3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ދިނުން. 

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެޖޭހ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ުމަވއްޒަފުްނ މަަސއްކަތް ކުރަުމންާދގޮތް ބަލަަހއްޓަން .4
  ދިނުން.ހާލަތްތަކުގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުާމިއ ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށް 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

، ކުވާތަކަށްކައުންސިލުްނ ިޚދުމަތް ހޯދާ ަފރާތްތަަކށް ދިާމވާ މަްއސަލަތަކާއި ުހށަހަޅާ ޝަ  .5

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 އަަވސް ހައްލު ޯހދަިއދިނުަމށް ފިޔަވަުޅަތއް އަަޅމުން ގެންިދއުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ހޯަދއިދިުނާމއި  ތަމްީރނުގެ ުފރުަސތުތައް މުަވއްޒަފުްނގެ މަަސއްކަތްތަކާ ގުޅޭ  .6

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ވުން. ތަމްރީނުތަުކަގއި ުމވައްޒަުފން ަބއިެވރިުކރުުވމަށް ާބރުައޅަިއ، ބަިއެވރިކުރު 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެއ ކަންކަން  ހިތްަވރުދީ އަދި ،މުަވއްޒަފުން ުކރާ ރަނގަޅު ކަންަތއްތަުކގެ ައގުަވޒަންކޮށް  .7

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ފާހަނގަުކރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިރއޭޝަނަްލ ވާރކް( އާލާުކރަން ސްޓާފް ރިކް މުަވއްޒަފުްނގެ ެމުދގައި އެުކެވރިކަން )ޓީމް  .8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ޙަރަކާތްަތއް ހިްނގަން ާބރުައޅަިއ، އެ ަކމަށް ހިތްަވރުިދނުން.

  

 އެވެ.އެދެވިގެންވެ އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރަނަގޅު މާަހއުލެއް ޯހަދއިދިުނމަްށ  މުަވއްޒަފުްނނަށް ަމސައްކަތްުކރުމަށް  .9

 ،ހޯދައި ނުަމށް ޚިުދމަްތދިފަޭސހަ، ލުއި، ައވަްސ، ޚަަރދުކުޑަ ގޮތްަތއް މަަސއްކަތްކުުރމާއެކު، 

 ކުރުން.ތަޢާރަފު
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

، ގ( ބޭްއވުާމއިވުން )ސްޓާފް މީޓިންަބއްދަލު  ހުިރހާ މުަވއްޒަުފްނނާއެކުކައުންސިލް ިއދާާރގެ  .10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ގްރޫޕްތަާކއެކު ައދި ވަިކވަކި މުަވއްޒަުފްނނާއެކު ަބއްދަުލވުން ޭބއްުވން.

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 /ޝަންެސކްމުަވއްޒަުފންނާއި، ޑިަޕރޓްމަންޓް/ ޑިިވޜަން/  ހުރިހާ ކައުންސިލް ިއދާާރގެ .11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ރަުމން ގެްނދިުއން.ހަމަަހމަ ުއސޫލަކުން ައމަލުކު ތަކާ މެދުޔުނިޓް

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 .ިނންމުން ނިންުމންތަކެއްމުަވއްޒަފުްނގެ ޚިޔާާލއި ޝަކުވާ އަޑުައަހއި، ެއއަށް ރަނަގޅު  .12
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އްުގަތްއ ހަަމއްަސލަތައް ހައްލުުކރުާމއި ުމވަްއޒަފުްނގެ  ޖެހޭ ެމުދގައި މުަވއްޒަފުްނގެ .13

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ރުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން.ާގއިމުކު  ހިމާޔަތްކޮށް އިްނސާފު

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ދި މުވަްއޒަފުްނ އަަކމާއެކު މަަސއްަކތްކުރަން ބޭނުްނވާ ތަނާއި ތަކެތި ަވއްޒަފުން ަރއްކާތެރިމު .14

 ަހމަޖެހިަފިއ ގޮަތށް ިއދާާރގައި( ލިބޭ ސާފު ފާޚާނާ ބޭނުްނވާ ައސާސީ ޚިުދމަތްތައް )ިމސާލު:
 ހުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ސަްއކަތްކުރުން.ކުުރމަށް މަ އިާދރާަގއި ގާިއމު މާަހއުލެއްމުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތް ކުާރހިތްވާ  .15
  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފުންނަްށ ބޭނުްނވާ ޙާލަތްތަކުަގއި އިްނސްޕިޭރަޝނަލް ލީޑަރޝިޕް ދެއްކުާމއެކު، ުމވަްއޒަ .16

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 މަުގދެއްުކން/ ަމގުަދއްކަިއދިނުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފާެގ މުަވއްޒަފުްނގެ ވަޒީާފއާ ުގޅިގެްނ މުވައްޒަުފންާނއެކު އެކުލަވާލަންެޖޭހ ވަޒީ .17

ވަޒީފާާއ ، ަވޒީފާ ބަޔާން އެކުަލވާލައި ައދާހަމަުކރަުމން ގެންިދއުާމއިއެްއބަްސވުާމއި، 

 ގައި ގާިއމުކުރުން.ގުިޅގެން ކުަރންޖެހޭ އެހެނިެހން މުާޢމަލާތުތައް ކުެރވޭނެ ިއންތިާޒމު ިއދާރާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 3ން  1
 

 
 

 
 

 ގަވާއިދުތައް ނުތަކާއި ޤާނޫ 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ކުރަންޖެޭހ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ ިޒންާމއާއި ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް ައދާކުުރުމގައި ައމަލު  .18
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ަގވާިއދުތަާކއި އަދި އުސޫުލތަކަށް އަމަލުކުރުން.ޤާނޫނުތަާކއި 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޖެހޭ ާޤނޫނުތަކާިއ މުަވއްޒަފުްނގެ ޒިްނާމއާއި މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ައދާކުުރމުަގއި ައމަލުކުރަން  .19
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން.ގަާވިއދުތަކާއި ައދި ުއސޫލުތަކަށް ައމަލުކުރުމަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ބާުރއެޅު 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން 3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ދިވެހި ިސވިލް ަސރިވސްެގ ޤާޫނާނއި ަގާވއިދު އަދި ުމވައްޒަުފންނާ ގުޭޅގޮތުން  .20

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 އުޞޫލުަތކަށް އަމަލުކުރުން.އަމަލުކުުރމަށް ކަނަޑއަޅާަފިއވާ 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލުތަަކށް ގެެނވޭ މުަވއްޒަފުްނގެ ަމަސއްކަތްތަކާ ުގޅޭ ާޤޫނނުތަކާއި ަގާވއިދުތަާކއި ައދި ުއސޫ .21

ެއ  ،ުކުރވުާމއިއަލަށް ތަޢާރަފުކުެރވޭ ަގވާިއދުތަކާ ުއސޫލުތަކަށް އަހުުލވެރި ،ބަދަލުތަާކއި
 މައުލޫާމތުތައް ިހއްސާުކރެޭވނެގޮތް އިާދާރގައި ާރވާަފއިުވން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު :  2 ސެކްޝަން

 .ފާހަގަކުރާށެވެ ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ބައިގައި ތަމްރީނު 2.1 
 ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 
 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ދީ އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު
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 މަސައްކަތުެގ ެފންަވުރ ބެލުން  ކައުންސިލްގެ އިާދރާތަކުގެ ސެކްރެަޓރީ ޖެެނރަްލގެ

 ފުރާ ފޯމު މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް 
 2021ބަރު ންޑިސެ  31 – 2021 ރީވަނަ ޖަ  1މަސައްކަތު އަހަރު: 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ރަލްގެ ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ކައުންސިލް 
  ނަން:

  ރ.ކ ނަންބަރު:

  އިދާރާގެ ނަން:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި 
 :ތާރީޚު

 

 
 އިރުޝާދު: 

  ީއަމިއްލައަށެވެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މި ފޯމު ފުރާނ. 
  ،ީމަސައްކަތެއްގެ ވައަތް ފޯމުގައިވާ ކޮންމެ ، އެ އަހަރެއްގައި ކުރި މަސައްކަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފޯމު ފުރާނ

 ނެވެ.އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަންބަރެއްގައި ބޮޅުއަޅައިގެން މާކުސްދިނުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ފަރާތުގައިވާ
 4 ްމި ގޮތަށް ބަޔާންކުރުމުން  .އެއް ދިނުމަށް ނިންމި ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެފަދަ މާކުސްށުންދޭ ނަމަ، އެ ވުރެ ދަ އަށް މާކުސ

 .ވެގެންދާނެއެވެވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 ާނެއެވެވާ ސެކްޝަންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހ . 
 ްވެ.ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެ ކުރިންގެ  31 ޖަނަވަރީ ފެށޭ އަހަރުގެފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމު  ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުނ 
 ައެދި ފޮނުވާނީ ށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާތ :pm@csc.gov.mv 

  

6ޖަދުވަލު   
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 މަސައްކަތްތައް:  1 ސެކްޝަން
 

 އެހީތެރިވުން  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުްނ ކައުންސިްލގެ ަމސައްކަތްތަާކއި ަޙރަާކތްތަކާއި އިްނސާނީ ވަޞީލަތްތަކާ ގުޭޅގޮ .1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ރަީއސް ައދި ެމންބަުރންނަށް ލަފާދިުނން.މޭަޔރު / ކައުންސިްލގެ 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ސް ައިދ ރައީ  މޭަޔރު / ަކއުންސިްލގެަމސައްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން  ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ންނު ދި  ކޮންމެ ަވގުެތއްަގއި ބޭނުްނވާ  ،ލޫާމތާއި ަލފާބޭނުްނވާ މަޢުމެންަބރުންނަށް 

  

 އެވެ.ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ އާ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނަތީާޖ ، ރޭވުުމގައި އެހީތެިރެވދިނުާމއި  މަަސއްކަުތގެ ޕްލޭން ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .3
 ންބަުރންނާ މެ ރަީއސް އަދި  މޭަޔރު / ކައުންސިްލގެހާސިލުކުރުަމށް ަމސައްކަތް ުކރުާމއެކު، 

 ނަތީޖާ ެނރުމަށް މަަސއްކަްތކުރުން.، ޙިްއސާކޮށް
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޅާަފއިާވ ސަރުކާުރގެ ސްޓްރެޓީޖިްކ އެކްަޝން ްޕލޭންގަިއ ކައުްނސިލުން ުކރުމަށް ަކނަޑއަ .4

ސް ައިދ ރައީ ކައުްނސިްލގެ މޭޔަރު /  މަަސއްކަތްތަކާއި ލަނުޑދަނޑިތައް ޙާިސލްކުރުމަށް

 .އެހީެތރިވުންމެންަބރުންނަށް 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރުަދނާކުރުމަްށ ކައުންސިްލގެ މަަސއްކަތްތައް ތަަރްއޤީޮކށް ޚިދުމަުތގެ ފެންަވރު މަތިކޮށް ހަ .5

ސިްލެގ ގެންނަްނޖެހޭ ަބދަލުތަކާ ުގޅޭ ފަންީނ ދިރާާސތައްކޮށް، ޭއގެ އަލީަގއި ަކއުން
ސް އަިދ ރައީ މޭަޔރު / ޚިުދމަތްތަކާއި ަމަސއްކަތްތައް ތަަރްއީޤކުރުމަށް ކައުްނސިލްގެ 

 ނަށް ލަާފދިނުން.މެންަބރުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްގީކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އިދާާރ  އެންމެ އިސް ިއދާރީ ުމަވއްޒަފެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން ކައުްނސިލްގެ ކައުންސިލްގެ  .6

އްކަތްަތްއ ިއާދރާގެ މަސަ  ،ހިންުގމަށް ބޭުނންވާ އެްނމެަހއި އިންިތޒާމުަތއް ހަަމޖަްއސައި 
 ހިންަގއި ބެލެެހއްޓުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ސް ައިދ ރައީ  މޭަޔރު / ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ ަމސައްކަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ަކއުންސިްލގެ .7

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 މެންަބރުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށް ޖަާވބުާދީރވުްނ.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،އެުކލަވާލައި  ކުަބއިެވރިުވާމއެުމވަްއޒަފުްނގެ  ،ޕްޭލން ަމސައްކަުތގެ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ .8

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ިޙްއސާކޮށް އަދި ަނތީޖާ ނެުރން ،ނަތީޖާ ހާސިލުުކރުމަށް ަމސައްކަތް ރާަވއި

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަްއޒަފުްނ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮްށދޭ މުނިސިޕަލް ޚިުދމަތްތައް ކައުްނސިްލގެ އިދާާރގެ މު  .9

ޅާަފިއާވ މެުދވެރިކޮށް ފޯރުޮކށްެދވޭނެ ިއންތިޒާުމ ހަމަޖަްއަސއި، ކައުްނސިލުން ކަނަޑއަ
 އުޞޫލުތަކާ ެއއްގޮަތށް އެ ިޚދުމަތްަތއް ފޯރުކޮށްދިުނން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ގޮތްތަުކެގ އަމަލުުކރަްނވީކައުންސިްލގެ އިާދާރއިން ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތްަތއް ދިުނމުަގއި  .10
ތަްއ އުޞޫލުތަކާއި މިްނގަނޑުތަާކއި، ެއންެމހާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭިޓންގ ްޕޮރސީަޖރ

ސް.އޯ.ޕީތަކާިއ ޭބނުންކުުރާމއި ކަނޑަެއޅޭ މުްއދަތުތަކެްއަގއި އެ ،)އެސް.އޯ.ޕީ( އެކުލަވާަލއި
 އުޞޫލުތައް މުާރޖަޢާކޮށް، ިއޞްލާޙު ެގނެސް، ައދާަހމަކުރުން.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ަތއް ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށދިުނުމގައި ަޒމާނާ ގުޭޅގޮތުން އަންނަ ބަދަލު ކައުންސިލުން .11

ރުމަށްޓަކަިއ ދެވޭ ޚިުދމަތް ތަރަްއޤީކޮށް ހަލުއިކު  ،މަަސއްކަތުގެ މާަހއުލަށް ގެަނއުމަާށއި 
 ން.އްަކތްކުރުކުުރމަށް ަމސަޓެކްނޮލޮޖީއާއި އީާޖދީ ގޮތްަތއް ޭބނުންޮކށްގެން ނަީތޖާ ހާސިލު

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ގެ ސަަބބުްނ މަޢުލޫމާތު ޭބނުންކުެރވޭ ގޮތު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުުރމާއި ުމއާމަލާތުުކރުުމގައި  .12
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .މަސްލަހަތު ެގއްލޭ ކަންަތއްތަކުަގއި ިސްއރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަަސއްކަތްކުުރން

  

 އެވެ.ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ،  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުކރިޔަށްދާެނ  ުނހުއްޓި ަމސައްކަތް އިާދާރގެ ަމސައްކަްތަތކުގައި ހާލަތްތަާކއި ކުއްލި ދިާމވާ .13

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ގޮތްތައް ރޭުވން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެވިރވުން ހޯދުާމއި ަކމަކާ ުގުޅންހުރި ފަރާތްތަުކގެ ޚިޔާާލއި ަބއިއެ  ނިންުމުމގައި ކަންތައްަތއް .14

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން.އި ފިޔަަވޅުެއޅުއަދި ނިްނމާ ނިްނމުންތަކުން ނިކުްނނާެނ ނަތީޖާާއމެދު ވިސްނަ 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ރީުކރުުވމުެގ ކައުންސިްލގެ ިއާދރާއިން ިޚދުމަތް ޯފުރކޮށްދިނުުމަގއި ުމވަްއޒަފުން ޖަާވބުދާ  .15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ނިޒާމު ހަުރދަނާުކރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ނިންާމ  ކައުންސިލުން ަތއްޔާރުުކރަންެޖހޭ ޕްލޭންތައް ތައްާޔރުކުުރމާއި ކަުއންސިލުން  .16

 ގޮތެްއގެ މަިތން ތަންފީޛުުކރުން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3 ން 1
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތަކާ އެްއގޮަތްށ ގަާވިއދުތަކާއި ުއސޫލުަކނޑަައޅާފަިއވާ  ޓުަހރީ ރިޕޯއަ ކައުންސިްލގެ އިާދރާގެ  .17

އްކަްތ ތައްޔާރުުކރުުމގެ ަމސައްަކތްކުުރވުާމއި، ކަނޑަައޅާފަިއވާ ުސންަގޑިއަށް ަމސަ

 ނިންުމވަިއ، ފޮނުވަްނޖެހޭ ފަރާްތތަކަށް ފޮނުވުން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 

 
 ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރަނގަޅުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ތުގެ މާހައުލަްށ ފޯރުކޮްށދިނުުމަގއި ޒަާމނާ ުގޭޅގޮތުން ައންނަ ަބދަލުތައް މަަސއްކަ ޚިުދމަތް .18
ަނތީާޖ ، ށް ަމސައްކަތްކޮ އިޓެކްނޮލޮީޖާއއި ީއޖާދީ ޮގތްތައް ހޯުދމަށް ާރވަ  ،ާށއިގެަނއުމަ

 .ހޯދުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 

  
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ަމތިކުރުމަްށ ކައުންސިްލގެ ިއދާާރއިން ރައްޔިުތންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުަމތްތަކުގެ ފެްނަވރު .19

ކަން ކަން އެ  ،ަތއް ހަަމޖަްއސައި ޚަަރދު ކުޑަ އިންތިޒާމު ައދި ފަސޭހަ، ލުއި، ައވަސް
 ގުން.ހިން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލިބޭނެ  ލޫާމތުަމއު ގޮެތްއގައި ާހމަކަްނބޮޑު ފޯރުކޮްށިދނުމާއި ަމއުލޫމާތު ުގޅޭ ޚިުދމަތްތަކާ .20
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .އިންތިާޒމުތައް ަހމަަޖއްަސއި ިދނުމަށް ަމސައްކަތްުކރުން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ،އިޔާ ގައްީމސް މީިޑއާ ޕްލެޓްފޯްމތަކު ،ުގޭޅގޮތުން ދިާމވާ ަމްއސަލަތަކާއި ޚިުދމަތްތަކާ  .21

ޚިުދމަތް ، ަދއިދީ ޚިުދމަތް ހޯދާ ަފރާތްތަކުން ުހށަހަޅާ ަޝކުވާތަކާއި މަްއސަލަތަކަށް ހައްލުހޯ 
 .ަގޅުކުުރމަށް ހަުރދަނާ ފިަޔވަޅުަތއް ައޅަުމންެގންިދއުންނއިތުރަށް ރަ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  3ން  1
 

 
 

 

 އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ހޯދުަމށް ފުން މުަވއްޒަ ޤާބިލުކައުންސިްލގެ ިއާދރާ ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ ފެންަވރު ރަނަގޅު،  .22
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައްުކރުން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވަޒީާފގަިއ  ކައުންސިްލގެ އިާދާރގައި ަމސައްކަތްުކާރ، މަސައްކަތަށް ގާބިލު ުމވައްޒަުފން .23
ރކިްނގ ވަދެމިިތއްުބމަށް ަމސައްކަތްުކރުން )މިާސލު: އެމްޕަަވރ ކުރުްނ، ފްލެކްސިބަލް 

ފް ބެލެންްސ، އެރޭްނޖްަމންޓް، ކުރާ ރަނަގޅު ކަންތަްއތަކުގެ އަުގވަަޒންކުރުްނ، ވަރކް ލައި
 ނުއަސް ފީްޑބެކް(ކޮންޓި

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުރ ެދވޭ ިޚދުމަުތެގ ފެންވަ ،ރަނގަޅުކޮށް  ފެްނަވރު ަމސައްކަުތގެ މުަވއްޒަފުްނގެ .24
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ރަނަގޅުކުުރމަށް ޭބނުްނވާ ތަމްީރނުގެ ުފރުސަތުަތއް ހޯަދއިިދނުން

  

 އެވެ.ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ަވއްޒަފުްނެގ ހިމާޔަތްކޮްށދިުނމާިއ، ައދި މު ، ހިމާަޔތްކުުރމާއި  ޙަްއޤުަތއް މުަވއްޒަފުްނގެ .25

ނުަމށް ިއމުޮކށްދިޤާ މެުދގައި ޖެހޭ ަމއްސަލަަތއް ހައްލުޮކށް އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު

 .މަަސއްކަތްކުރުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަ އުސޫލަކުްނ އިްނސާުފވެރި ައދި ހަމަހަ  މެދު ހުރިހާ ުމވަްއޒަުފންނާކައުންސިްލގެ ިއދާާރގެ  .26

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 އަދި ޖިންުސގެ ތަފާތުކަން ނައްތާލަން ަމސައްކަތްުކރުން. އަމަލުކުުރން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  3ން  1
 

 
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުރމަށްޓަކަިއ އެްނމެަހއި ކަންތައްަތއް ހަރުދަނާކޮށް ަރނަގޅުކު ގުޅުްނހުރި މުަވއްޒަފުްނނާ .27
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ލަފާޯހދުން ާއއިއިްސމުަވއްޒަފުްނގެ ަމޝްަވރާ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ޕްޭޑޓްދިނުާމިއ ގަާވއިުދން އަ ،ގޮްތތައް ކައިރިން ބަަލއި ަމސައްކަތްުކރަުމންދާމުަވއްޒަފުން  .28

ނުްނވާ ބޭފަރާުތްނ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަްލގެފީޑްބެކްެދވޭނެ ގޮތްަތއް ޭރވިފަިއވުން އަދި 

 .ފޯރުކޮށްިދނުން އެހީތެރިަކން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ން.އް ނިންމުައށް ހަުރދަނާ ނިްނމުންތަކެ އެ އަޑުައަހއި، ޝަކުވާ ޚިޔާާލއި މުަވއްޒަފުްނގެ .29
  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިދ އަ ަތނާއި ތަކެތި ަކމާއެކު މަަސއްކަތްކުރަން ބޭުނންވާ ަވއްޒަފުން ަރއްކާތެރިމު .30

 އިާދރާަގިއ ލިބޭ ގޮތަށް( މުަވއްޒަފުްނބޭނުްނވާ ައސާސީ ިޚދުމަތްަތއް )މިސާލު: ސާފު ފާޚާނާ

 ހަމަޖެހިަފއި ހުުރން 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 78

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އުލުަގއި ހެޮޔގޮތުަގއި ަމަސއްކަތް ކުރުުމގެ ރޫހެއް ަމަސއްކަތު ާމހަ ގުިޅގެން އެންެމން .31

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ކުުރމަށް ަމސައްކަތްުކރުންމުގާއި 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުއސޫލުތަކާ  ިއވާކަނަޑއަޅާފަ  ކަންަތއްތައް ފެްނވަުރެބލުމުގެ ަމސައްކަުތގެ މުަވއްޒަފުްނގެ .32
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ކަަށވަރުުކރުން އި، އެ ކަންކަން ކުރެވޭކަން ެގންިދއުމަށް ބާުރއަޅަ ށްއެްއގޮތަ

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ބެލުމާ ގުިޅގެން  މަަސއްކަުތގެ ފެްނވަރު ައޚުާލގާ ުގިޅެގން ނުވަތަ މަަސއްކަތު މުަވއްޒަފުްނގެ .33

 ކަން ކުރެވޭަކން ިއ، އެ ކަންމުަވއްޒަފުްނނާ މެދު ައޅަންެޖހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެުޅމަށް ބާުރައޅަ

 .ކަށަވަރުުކރުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 

 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މަށްޓަކަިއ އިސްލާހުުކރުވު  ަގއި އިހުމާުލވާ ުމަވއްޒަފުންމު ައދާކުރުޒިންމާ  މަަސއްކަތުގެ .34
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .އަޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅުަތއް ެއޅުން

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

މާހައުެލްއ  ުކރާައނެކަކަށް އިހުިތރާމުއެކަކު  މަަސއްކަތްުކރާ، އެކުެވރިކަާމއެކު ގުިޅގެން .35

 އަިމއްލައަށް ކުިރޔަށްދާން  އޮފީހުަގއި ާޤއިމުކުުރމަށް މަަސްއކަތްކުރުާމއެކު،

އްޓުމަްށ ހިެފހެވެސް ޯކވެލިުއސް  ައމިއްަލއަށް ައިދ މުަވއްޒަފުން މާއި،މަަސއްކަތްކުރު 
 ބާުރއަަޅއި ަމސައްކަތްުކރުން 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ފާެގ މުަވއްޒަފުްނގެ ވަޒީާފއާ ުގޅިގެްނ މުވައްޒަުފންާނއެކު އެކުލަވާލަންެޖޭހ ވަޒީ .36

އިްނޑަކްޝަްނ ، އެްއބަްސވުާމއި، ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަާވލައި ައދާހަމަުކރަމުްނ ގެްނިދއުާމއި
އިންތިާޒުމ  ނެަވޒީފާއާ ުގޅިެގން ކުރަްނޖެޭހ އެހެނިެހން މުާޢމަލާތުތަްއ ކުެރވޭ ،ދިނުާމއި

 އިާދރާަގއި ާގއިމުުކރުމަށް މަަސއްކަތްކުުރން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން މާލީ 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ެގ )ތިނެއް( މަްސުދވަުހގެ ތެޭރގައި އެ އޮފީހެއް  3ކޮންމެ މާލީ އަަހރެއް ިނމޭތާ  .37

ްށ އިްސވެރިާޔގެ މަްޝަވރާގެ ަމތިން ެއ ތަނެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

 ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަތްަތއް ކުރުާމއި ކުރުުވން.ހުށަހެުޅމަށް 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ކޭޝްފްލޯ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ 29ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް ޒިްނާމވުުމގެ ޤާޫނުނގެ  .38

ްނ ޕްލޭން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓަެރޜަީރއިން އަްނގާ ޮގތެްއެގ މަތި
 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަެހޅުަމށް ކުރަންެޖހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުރުާމއި ކުުރވުން.

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ އާމްަދނީާއއި، ހިނގާނެކަަމށް ކައުންސިްލގެ އިާދާރއަށް ލިބޭނެކަމަށް  .39
ބަޖެްޓ  އެ އަހަރަކަށް ލަފާކުރާ، ރިކަރަންޓް ޚަަރާދއި ކެޕިޓަލް ޚަރަުދ ހިމަނައިެގން

 ރުުވން.ކު ވާލުާމއި، ބަޖެޓު ހުށަހެުޅމަށް ކުަރންޖެހޭ ަމސައްކަތްަތއް ކުުރމާއި، އެކުލަ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު  3ން  1
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 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ވާނެެހން ނުއިުތރު ަބޖެޓުން ވަކި ަކމަކަްށ ކަނޑައެޅިަފިއވާ ައދަދަްށުވރެ ކައުންސިްލގެ  .40

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުން ުކރުާމއި ޚަަރދުތައް

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 

 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

އް އެކި މަޝްރޫޢުތަ  ވާތަރައްޤީއަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ރާއަތޮޅު އަދި ރަށުގެ  .41
ލްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯސަ

އި، އެހީ ހޯދުމުގެ ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅަ
އިން ތެރެ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުތަކުގެ

 .މާއި، ކުރުވުންކުރު

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ލިއްޔަތު މާއުންސިލްގެ ބަޖެޓާބެހޭ ކަންކަމާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ދައުލަތުގެ ކަ .42
ދާރާގެ އެހެން އިއަދި ކައުންސިލްގެ  އިޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިންގަ

 .ވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން މުވައްޒަފުން
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ  3ން  1
 

 
 
 
 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ުބަތކާއި މާލީ ަބޔާންކުރެވިަފއިުނވާ ކަމަކުްނ، ހިސާ ގަާވއިުދަގއި މާލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ .43

  ޮކންޓްރޯލަރާ ައތުެވދާނެކަަމށް ފާހަގަކުެރިވއްޖެަނމަ، ފަިއނޭންޝަލް ރިކޯޑުތަކަށް ަބދަލެއް

 މަޝްަވރާކުުރން.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4 އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 3ން  1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 81

 

 
 

 ގަވާއިދުތައް ނުތަކާއި ޤާނޫ 
 

 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ާވއިދުތަަކްށ ގަކައުންސިލުން ކުރާ މަަސއްކަތްތަާކއި ހިންގާ ޙަރަކާްތތަކުަގއި ޤާނޫނުތަާކއި  .44
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ތަބާުވން.

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

ިއ ަގާވއިދުތަާކިއ އަމަލުުކރަންެޖހޭ ާޤނޫނުތަކާ އަދާުކރުުމގައި މަްސއޫލިއްޔަުތތައް ޒިންާމއާއި .45

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .ާބުރއެޅުންށް އަމަލުކުުރމަށް ުމވަްއޒަފުންނަކަަމށް ކަން އެ، އުސޫލުތަކަށް ައމަލުކުުރމާއި 

  

 އެވެ.އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެ 10ން  4ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ަފއިާވ އުސޫލުަތއްޅާިސވިލް ަސރިވްސގެ ާޤނޫާނއި ަގާވއިދު އަިދ ކަނަޑއަދިވެިހ  .46

ކާިއ ިޒންމާތަސެްކރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ަމއްޗަށް ތަންފީޒުުކުރމުަގއި، 
 .މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ައދާކުރުން

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  މެދުމިން  ރަނގަޅު  

 ގެެނވޭ ތަަކށްުއސޫލު ައދި ަގާވއިދުތަާކއި ާޤޫނނުތަކާއި ުގޅޭ ަމަސއްކަތްތަކާ މުަވއްޒަފުްނގެ .47

ވަްއޒަފުްނ މު ،ދާ އުސޫލުތަކަށް އަހުުލވެިރވެ އި ކުެރވޭ ަގވާއަލަށް ތަޢާރަފު ،ބަދަލުތަާކއި

ތަކުަގއި ިއާދރާއެ މައުޫލމާތު އަާދަހމަކޮށް ހިއްސާުކެރވޭނެ ގޮތްަތއް  ،އަހުލުެވރިކޮށް
 .ވާަފއިުވންރާ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  

 އެވެ.ބަޔާންކުރުން އެދެވިގެންވެއާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، ސަބަބު  10ން  4އާ ދެމެދު މާކުސްދޭ ނަމަ، އެ މާކުސްދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  3ން  1
 

 

 
 
 
 
 



 ޞަފްހާ 82 ގެ 82

 

 އަދި ޚިޔާލު  ބޭނުންވާ ތަމްރީނު :  2 ސެކްޝަން
 . ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމްރީނު 2.1 

 ތަމްރީނު

 

 ސަބަބު 

       

 

      

 
 އިތުރު ޚިޔާލު  2.2

 

 
 
 

 

 ސޮއި: 3 ސެކްޝަން
 . ފަހުއެވެ ދީ އަދި ފުރިހަމަކުރުމަށްމަތީގައިވާ ބައިތަކަށް މާކުސް ސެކްޝަން ފުރާނީ  މި

 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
  ނަން:

  ސޮއި: 

  : ތާރީޚު

 

 


