މބެހޭ
ގ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލު ާ
ނ ެ
މުވައްޒަފު ް
ތމަތީ ފޮތް
އުޞޫލުގެ އަ ް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

 .1މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތް


މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމް އެކުލެވިގެންވަނީ ކޮންމެ މަސައްކަތު އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ
މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށް ،މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުން ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނު މިންވަރާއި
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.



މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމް އެކުލެވިގެންވަނީ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ޓާގެޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ
ޓާގެ ޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމުގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންގެ ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއި މުވައްޒަފުން
އެކަކު އަނެކަމާ ބާއްވާ ގުޅުން ބެލޭނެއެވެ .މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް ބެލުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕާފޯމަންސް
އިންޑިކޭޓަރތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ  1އާއި  10އަކާ ދޭތެރޭ ރޭޓްކުރެވޭ މިންގަނޑަކަށެވެ.



މި މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދީފައިވާނީ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުމަށާއި،
މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ

ގޮތްތަކެއް

ހޯދުމުގެ

މައްޗަށެވެ.

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ބެލުމަށްޓަކއި ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތަކީ (ޓޫލް) މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމެވެ.

 .2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަންވީ މުއްދަތު


މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަށް މަސައްކަތު އަހަރު ކަމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން
ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.



މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ވަޒީފާއަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާނީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއާއި ގުޅުނު
ތާރީޚު ން ފެށިގެން ޖެހިގެން ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު  6މަސްދުވަހަށްވުރެ
ކުރުނަމަ އެ އަހަރެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރި
ގޮތަށް ބަލައި ފޯމު ފުރަންވާނެއެވެ.



މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަލުން ފަށާނީއެވެ.

 .3މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކެޓަގަރީ


އެކި ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންކުރާ މަސައްކަތާއި ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ތަފާތުވާނެތީ ،އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތާ
ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު ބަހާލެވިފައިވަނީ  3ކެޓަގަރީއަކަށެވެ.

(ހ) ކެޓަގަރީ  : 1ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް ()PA Form 1
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން (މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް،
ޑިވިޜަން ،ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންފަދަ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެމް.އެސް  3ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ
މުވައްޒަފުންނެވެ) .މި ކެޓަގަރީގެ މުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމް އެވަނީ ޖަދުވަލު  1ގައެވެ.

(ށ) ކެޓަގަރީ  :2ސަޕޯޓް އޮފިސަރުން ()PA Form 2
ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން (މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ސަޕޯޓް
އޮފިސަރުންގެ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖީ.އެސް  1ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ) .މި ކެޓަގަރީގެ
މުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމް އެވަނީ ޖަދުވަލު  2ގައެވެ.

1

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

(ނ) ކެޓަގަރީ  :2ސަޕޯޓް ސަރވިސް ()PA Form 3
ވަކި ޚާއްޞަ ހުނަރެއް ބޭނުންނުވާ ނުވަތަ ވަކި ފަންނަކާ ނުގުޅޭ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން (މިބައިގައި
ހިމެނޭނީ އެސް.އެސް  1ން ފެށިގެން  5އާ ދެމެދުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ) .މި ކެޓަގަރީގެ މުވައްޒަފުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމް އެވަނީ
ޖަދުވަލު  3ގައެވެ.

 .4މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ ގޮތުން އޮތޯރިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތައް
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތައް:


މަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ ހަގީގަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ،އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައިކަން
ކަށަވަރުކުރުން



މުވައްޒަފު ންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދުން ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުން



މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންވަނީ ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްދެވި އެއްބަސްވެވިފައިތޯ ކަށަވަރުކުރުން



މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށެހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން



ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ (އެޗް.އާރު ކޮމެޓީ) ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މަސައްކަތު
ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ތަމްރީން ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ގަވާއިދުގެ މަތިން އެކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ (އެޗް.އާރު ކޮމެޓީ) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
މަސައްކަތްތައް:


މަސއްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ ހަގީގަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ،އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައިކަން
ކަށަވަރުކުރުން



މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ޙަވާލުކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަގީންކުރުމާއި ޓާގެޓް ކަނޑައެޅި ،ގަވާއިދުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން



މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ލިބޭ ނަތީޖާއަށް ބަލައި ،ތަމްރީން ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ،މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތާއި
ބެހޭގޮތުން މަގުދައްކައިދީ ،އިރުޝާދު ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދުދީ ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން
ހަމަޖެހިފައިވާ

ގަވާއިދުގެ

މަތިން އެކަންތައްތައް

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުމުގައި

ޗީފް

އެގްޒެކެޓިވް

އޮފިސަރަށް

ލަފާދީ

އެހީތެރިވެދިނުނުން.


މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަށް ލަފާދިނުން.

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް


މަސައްކަތު އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ފޯމުތައް ފޮނުވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓް
ކަނޑައެޅުމަށް ދެންނެވުން.



ފޯމުތައް ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ފޯމުގެ "ސެކްޝަން  "1ގައިވާ "މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު" އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރިކޯޑް ފައިލްގައިވާ އަސްލު ރެކޯޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން.



މަސައްކަތު އަހަރު ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނާއި މުއާމަލާތު ކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން.



މަސައްކަތު އަހަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގައި
ދެންނެވުން.



ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން.

2

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް




ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުތައް ހަމަކޮށް ބަލައިގަތުން.
ފޯމުތައް

ފޯމެއް

ދިރާސާ ކުރުމަ ށްފަހު ،އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި،

އުސޫލުތަކާއި ތަފތުގޮތަކަށް ކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އެޗް.އާރު ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ސެކްޝަނަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން
އެކަންތައްތައް ބަލައި ހައްލުކުރުން.


ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީ ސެކްޝަންތަކުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރެއިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި ޗެކް
ކުރުން .އަދި ބައެއް ބައިތަކަށް މާ މަތިން ނުވަތަ މާ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،މިކަން އެޗް.އާރު ކޮމެޓީގެ
ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.



މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު ގޮތާއި މެދު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެޗް.އާރު ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ
މަތިން އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.



މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ބޭނުންވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަށާއި އެޗް.އާރު ކޮމެޓީއަށް
ހުށަހެޅުން.



މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯމުތައް މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑް ފައިލަށް ލުން.

ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތްތައް


ޓާގެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވެދީ ،ފޯމުތަކުގައި ސުޕަވައިޒަރ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުން.



ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގަވަން ހުންނަ މީހަކާ މަޝްވަރާކުރުން.



މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ޓާގެޓްތަކާ އެއްގޮތަށް ދޭތޯ ބެލުމާއި ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދުދީ މަޝްވަރާކުރަމުން
ގެންދިއުން.



މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.



މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެން،
މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން.

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް


ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން.



މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުން



މަސައްކަތު އަހަރު ދެބައިވުމުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކާއި ޓާގެޓްތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ ބަދަލުތައް ގަނައުން.



މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކޮށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުން.



ފޯމު ފުރުމުގައި ސުޕަވައިޒަރާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް އެޗް.އާރު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

 .5މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށް މާކްސްދެވޭ ގޮތް


ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލައި ،މާކްސް އެ މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލެވޭނެއެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަނޑެވެ .މާކްސް ދިނުމުގައި ބައިކުޅަބައި މާކްސްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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މަތީގައިވާ މިންގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

3

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ކެޓަގަރީ

ސެކްޝަން 3
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ސެކްޝަން 6
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 .6ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގެ ބައިތައް
ސެކްޝަން

ތަފްސީލް

ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް

1

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މައުލޫމާތު:

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް

މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާބައިން ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފެށޭ އިރުގައެވެ.
2

މަގާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް:

ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު

މި ބައިގައި މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން
ލިޔަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް އަމާޒެއް (އެ މަސައްކަތް އަހަރުތެރޭގައި
ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންވަރާއި ،ފެންވަރާއި އަދި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު)
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރުބެލޭ

މުވައްޒަފު

ސުޕަވައިޒަރާއި

ދިމާވާ

ބައްދަލުވުމުގައެވެ .މި ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު ފޯމުގައި
ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތު ދެބައިވުމުން ،މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން:
މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަހަރު ފެށުނުއިރު މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
ޓާކެޓްތައް ހާސިލްކުރެވޭތޯ ބެލުމާއި ،ނުކުރެވޭނަމަ އެއީ ކީއްވެތޯ ބެލުމާއި އެ
މަސައްކަތަށް ބަލައި އެ މަސައްކަތާއި ޓާކެޓްތަކަށް އުނި އިތުރު ނުވަތަ ބަދަލު
ގެންނަންޖެހޭނަމަ މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރާއި ދެމެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ .އަހަރު
ދެބައިވުމުން މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަލައި ،އިތުރު ބަދަލުތަކެއް
ގެންނަން

ފެންނަނަމަ

ގެންނަންވާނެއެވެ.މި

އޭނާގެ
ބައި

މަސައްކަތާއި

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

ޓާގެޓްތަކަށް
މުވައްޒަފާއި

އެ

ބަދަލުތައް
ސުޕަވައިޒަރު

ބައްދަލުކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ގޮތާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

4

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ
ސުޕަވައިޒަރެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގައި
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
3

ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް
މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ
މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ.
ކޮންމެ

އަހަރެއްވެސް

ނިމުމުން

މުވައްޒަފާއި

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތްތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަކީ؛
(ހ) މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު
(ށ) މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރު
(ނ) މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު
މަތީގައިވާ  3ބަޔަށް މާކްސް ދޭނީ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކަނޑައެޅުނު ޓާގެޓްތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
1

 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތް
 އެއްވެސް ޓާގެޓެއް ހާސިލްކުރެވިފައި ނެތް

2

 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި
 އެއްވެސް ޓާގެޓެއް ހާސިލްކުރެވިފައި ނެތް

3

 މަދު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 މަދު ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވޭ

4

 ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 ބައެއް ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފައިވޭ

5

 ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 ޓާގެޓްގައި ކަނޑައަޅެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭ

6

 ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 ޓަގެޓްގައި ކަނޑައަޅެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި

7

 ހުރިހާ މަސައްކަތް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި
 ޓަގެޓްގައި ކަނޑައަޅެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭ

8

 ހުރިހާ މަސައްކަތް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި
 ޓަގެޓްގައި ކަނޑައަޅެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި

9

 ހުރިހާ މަސައްކަތް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި
 ޓަގެޓްގައި ކަނޑައަޅެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި
 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ މައްޗަށް ހާސިލްކޮށްފައި
 ސެކްޝަންގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދީފައިވޭ

  10ހުރިހާ މަސައްކަތް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި
 ޓަގެޓްގައި ކަނޑައަޅެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި
 ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ މައްޗަށް ހާސިލްކޮށްފައި
 އޮފީހުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތުގައި އިސްނަގައިގެން ބައިވެރިވެ ،އެހެން
މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދީފައިވޭ

5

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

4

މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު

ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު

މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ
މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ.
ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓާއި ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
މުވައްޒަފުންނަށް މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ  8ބައެވެ .އެ ބައިތަކަކީ؛
(ހ) މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއި އެކު ،އޭގެ ފައިދާ
މަސައްކަތަށާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މިންވަރު.
(ށ) މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު (ސީނިއަރ
މެނޭޖްމަންޓް ފޯމް)
(ނ) ވިސްނުންތެރިގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ކަންތައްތައް ހަވާލުކޮށް،
ނިންމުމުގެ/ކަނޑައެޅުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން
(ރ) މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު
(ބ) މައުލޫމާތާއި ހުނަތު ބޭނުންކުރުން (ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ ފޯމް)
(ޅ) މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު
(ކ) ދުރު ވިސްނުން ،އުފެއްދުންތެރިކަން
(އ) ވަގުތު ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
(ވ) ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު
ސަޕޯޓް ސަރވިސް އަށް މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނެނީ  4ބައެވެ .މި ބައިތަކަކީ؛
(ހ) ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު ،އޭގެ
ފައިދާ މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު
(ށ) މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު
(ނ) މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު
(ރ) ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު
މާކްސްދޭނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއާމަލާތާއި ހުނަރުތައް ބެލުމަށްފަހު
ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
1

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައެއް ނެތް
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދާކަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ
 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް ކުރާކަން ނޭގޭ

2

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައެއް ނެތް
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދާކަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ
 މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ވަރަށްބޮޑަށް ބާރު އަޅައިގެން ނުވަތަ
އެހީތެރިވެގެން މެނުވީ މަސައްކަތް ކުރާކަން ނޭގޭ

3

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ
 ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ
 މަދުފަހަރަކު މެނުވީ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރާކަން ނޭގޭ

4

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ
 ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ
 ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފުން ބާރުއެޅުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން އެގޭ

6

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

5

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުދޭވަރަކަށް ވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ
 ގިނަފަހަރަށް ސުޕަވައިޒަރާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އެހީ
ބޭނުންވޭ

6

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުދޭވަރަކަށް ވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ
 މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުދޭވަރަކަށް ބޭނުންކުރޭ
 ބައެއްފަހަރަށް ސުޕަވައިޒަރާއި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އެހީ
ބޭނުންވޭ

7

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ
 މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރޭ
 ބައެއްފަހަރަށް ސުޕަވައިޒަރރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ހޯދާ

8

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ
 މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރޭ
 ސުޕަވައިޒަރރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ހޯދަނީ މަދުފަހަރަކު

9

 ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ
 ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރޭ
 ސުޕަވައިޒަރރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ބޭނުމެއް ނުވޭ

  10ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ
 ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރޭ
 ސުޕަވައިޒަރރުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދު ބޭނުމެއް ނުވޭ
 މައުލޫމާތާއި ހުނަތު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް
ފޯރުކޮށްދޭ

5

މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް:

ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު

މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ
މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ.
ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓާއި ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
މުވައްޒަފުންނަށް މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ  7ބައެވެ .އެ ބައިތަކަކީ؛
 .1އިސްނެގުން
 .2ތެދުވެރިކަމާއި އިހްލާސްތެރިކަން (އިންޓަރގްރިޓީ)
 .3ހަމަހަމަކަން
 .4މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު
 .5ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 .6ރީތި އަދަބުތައް
 .7މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ
ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރު
ސަޕޯޓް ސަރވިސްއަށް މި ބައިގައި ހިމެނެނީ  6ބައެއެވެ .އެ ބައިތަކަކީ؛
 .1އިސްނެގުން

7

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

 .2ތެދުވެރިކަމާއި އިހްލާސްތެރިކަން (އިންޓަރގްރިޓީ)
 .3ހަމަހަމަކަން
 .4މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު
 .5ރީތި އަދަބުތައް
 .6މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ
ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރު
ސަޕޯޓް ސަރވިސްއަށް މި ބައިގައި ހިމެނެނީ  6ބައެއެވެ.
މާކްސްދޭނީ މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތަކާއި މަސައްކަތަށް ހުންނަ
ޝައިގުވެރިކަމަށް ބެލުމަށްފަހު މަތީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
1

 އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައިނުވޭ

2

 ވަރަށްކުޑަ މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ

3

 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ

4

 ފުދޭވަރަކަށް ލިބިފައިވޭ

5

 އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބިފައިވޭ

6

 ފުދޭވަރަށްވުރެ ރަގަޅު

7

 ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ

8

 ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ

9

 އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ
 އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރީތި ސިފަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ

  10އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވޭ
 ނަމޫނާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ
 އޮފީހާއި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުރީފު ލިބޭ
6

މަސައްކަތުގެ އަހުލާގު އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑު:

ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު

މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ
މުއްދަތު ނިމުމުން ސުޕަވައިޒަރެވެ.
ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކަށްވެސް މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ  2ބައެވެ .އެ ބައިތަކަކީ؛
 .1ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު
 .2ހެދުން ބަހައްޓާ ގޮތް
މާކްސް ދޭނީ މަސައްކަތުގެ އަހުލާގާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައި
މިވާ ގޮތަށެވެ .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފާއިމެދު
އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ގުނޭނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ އަހަރުގެތެރޭގައެވެ.
1

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާފައި ނުވަތަ ނިންމާފައިވުން

2

 ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމު ދައްކޮށްފައިވުން

3

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގިފައިވުން

4

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން /އަނގަބަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް
ނަސޭހަތް ދީފައިވުން

5

 ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވުން

6

 ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދީފައިވުން

7

 އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީފައިވުން

8

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

8

 ފުރިހަމައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައިވުން

9

 ފުރިހަމައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައިވުމާއެކު؛
 މަސައްކަތް ކުރާ ސެކްޝަނުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި
ބަލައިގަނެވުން

  10ފުރިހަމައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައިވުމާއެކު؛
 އޮފީހުގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވި؛
 އޮފީހާއި މުވައްޒަފުންނާމެދު ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުރީފު
ލިބިފައިވުން

7
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ހާޟިރީ :
ހާޟިރީއަށް މާކްސްދޭއިރު ބަލާނީ ،އޮފީހަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ހާޟިރުވާންޖެހޭ
ދުވަހާއި ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ގަޑިއަށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުންތަކަށެވެ.
1

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 50%ން ދަށް

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
2

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 51%-60%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
3

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 61%-70%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
4

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 71%-80%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
5

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 81%-85%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
6

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 86%-89%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
7

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 90%-93%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
8

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 94%-97%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
9

ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

 98%-99%އާ ދެމެދު

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ
 10ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑި ނުޖެހި އޮފީހަށް

100%

ހާޟިރުވެފައިވާނަމަ

މާކްސް=

ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ހާޞިރުވި އަދަދު
މުވައްޒަފު ހާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދު

×100

9

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

މިސާލަކަށް މުވައްޒަފަކު ހާޟިރުވާންޖެހުނީ  260ދުވަހުއެވެ 260 .ދުވަހުގެ
ތެރެއިން  143ދުވަހު އައީ ގަޑި ނުޖެހިއެވެ .އެހެންކަމަށްވާނަމަ؛
143
260

×100

=55
އެހެންވެއްޖެނަމަ މި މުވައްޒަފަށް ލިބޭނީ  2މާކްސްއެވެ.

8

ސުޕަވައިޒަރ

ކީޕާފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރސްތަކަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް
މި ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަކީ ސެކްޝަން  3،4،5،6،7ން ހުރިހާ ގިންތިއަކަށް ލިބުނު
މާކްސް ޖުމްލަ ކުރުމެވެ .މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ މަތީގައިވާ ސެކްޝަންތައް
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރެވެ.
ހުރިހާ ސެކްޝަނެއްގެ ޖުމްލަ މާކްސް އެއްކުރުމުން ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
މުއްދަތަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

9
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ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ކަނޑައެޅުން
މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ މަސައްކަތު ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތު ނިމުމުންނެވެ.
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ މުއްދަތު ފެށުނުއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި
ތަމްރީންގެ އިތުރަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް
ލިބުނު ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށާއި އަދި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި،
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އިތުރު ތައުލީމާއި
ތަމްރީން ދިނުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ތަމްރީން
ދިނުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެއްވަރެއްގެ އަހައްމިޔަތުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ތަމްރީނެތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި ބޭރުގެ ކޯސްތަކެއް ނޫނެވެ .މީޓިންގ،
ސެމިނަރ އަދި ވޯކްޝޮޕް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއ ،ރިސާރޗްކުރުން އަދިވެސް
މިނޫންވެސް މުވައްޒަފަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބޭފަދަ ތަމްރީންތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ.

( 10ހ)

ސުޕަވައިޒަރ/މުވައްޒަފު

މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު:
މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ އެހެން ހުރިހާ ސެކްޝަނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފެވެ .މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނޭ ދެ ބަޔަކީ؛
 .1މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ ގޮތް (މި ބައި
ފުރުހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ).
 .2މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއިމެދު މުވައްޒަފުގެ ހިޔާލު (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ
މުވައްޒަފެވެ.
މި

ސެކްޝަން

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

މުވައްޒަފާއި

ސުޕަވައިޒަރު

ސޮއިކުރުމަށް

ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ބައިގައި ސޮއިކޮށް ތާރީހު ޖަހަންވާނެއެވެ.
( 10ށ)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން ނުވަތަ އެޗް.އާރު ސެކްޝަން/ޔުނިޓްގެ ޚިޔާލު:

ސުޕަވައިޒަރ/އެޗް.އާރު

މި ސެކްޝަން ފުރިހަމަކުރާނީ ފޯމެއްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފެންނަނަމަ ނުވަތަ ސެކްޝަން
ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ނޫނީ
ސުޕަވައިޒަރު ،މިއިން ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ
ރެންޑަމް ޗެކްގައެވެ.

10

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

 .7މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއަށް ބަލައި މަސައްކަތުގަޔާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގަޔާއި ،މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަދި
މާހައުލުގައި ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިނަމަ ،އެކަންތައްތައް ބަލައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން؛
 .1މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ،މުސާރައިގެ
ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.
 .2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ތަމްރީނާއި އިރުޝާދު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް
އެކަން މަގުފަހިކޮށްދީ މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ބޭނުންވާ ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން .އަދި
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކުރުން.
 .3މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގައި
ނަސޭހަތްތެރިވެ މަސައްކަތް ރަގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން .އަދި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން.
 .4މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް މަތީގައި ދެންނެވުނު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަށްފަހު އިސްލާހު ނުވާ މުވައްޒަފުން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

 .8މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިނގާނެގޮތުގެ ތާވަލް
ވަގުތު
ޖެނުއަރީ

މަސައްކަތް
15

ކުރިން

މަސްއޫލުވާ ފަރާތް
ސީ.އީ.އޯ

 .1މަސައްކަތް ރޭވުން

އަދި

ހުރިހާ

ޑިވިޝަން/

އޮފީހުން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭނާއި ސެކްޝަން /ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިން
ވަސީލަތްތަކުގެ

އެހެނިހެން

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

ޑިވިޝަން/ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވުން
ޖެނުއަރީ  20އާއި
ފެބްރުއަރީ

10

އާއި ދެމެދު

 .2ޓާގެޓް

ކަނޑައަޅައި

މުވައްޒަފުންނާއި

މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒަރު /މުވައްޒަފު

ހަވާލުކުރުން
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކަ ނޑައަޅައި އެ
މަސައްކަތްތަކުގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައަޅައި

ޓާގެޓް

މަސައްކަތުގެ ފަންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުން
އޯގަސްޓް  10ގެ
ކުރިން

 .3މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ބެލޭ

މުއްދަތު

ދެބައިވުމުން ސުޕަވައިޒަރު /މުވައްޒަފު

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުން
މުވައްޒަފާއި މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ
ފޯމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގަނައުން .މި
ގޮތުން މަސައްކަތަށާއި ޓަގެޓަށް ގެވެނެވޭ ބަދަލު ފޯމުގައި
ލިޔެ ސޮއިކުރުން

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު
ޖެނުއަރީ

10ގެ

 .4މަސައްކަތިގެ

ފެންވަރުބަލާ

ފޯމް

ފުރިހަމަކުރުމަށް އެޗް.އާރު

11

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ކުރިން

ހަނދާންކޮށްދިނުން
މަސައްކަތިގެ

ފެންވަރުބަލާ

ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

ފޯމް

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ހުރިހާ

ޑިވިޝަންތަކަށް

އެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުން
ޖެނުއަރީ  20އާއި

 .5މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މާކްސް ދިނުން

ފެބްރުއަރީ  10އާ

މަސައްކަތުގެ

ދެމެދު

ބައްދަލުވުން ބައްވައި މާކްސް ދިނުން

ފެބްރުއަރީގެ
ނިޔަލަށް

 .6މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ބެލުމަށްޓަކައި
ބެލުމުން

ފެންވަރު

ސުޕަވައިޒަރު /މުވައްޒަފު
މުވައްޒަފާއެކު
ނަތީޖާގެ ސީ.އީ.އޯ /އެޗް.އާރު

ލިބުނު

މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށުން
ސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ލިބުނު ނަތީޖާއަށް ބަލައި
މަސައްކަތުގަޔާއި،
މުވައްޒަފުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ގޮތުގަޔާއި،

އަދި

މާހައުލުގައި

ކިބައިގައި

ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިނަމަ ،އެކަންތައްތައް
ބަލައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ކުރިއަށް ދިއުން.
މިގޮތުން

ބޯޑަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ބޯޑަށް

ހުށަހެޅުން

-----------------
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