
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ 
 ޤަވާޢިދުފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް  2015/11މިއީ ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ހ) 1 ުފާއި ނަންތަޢާރ

 9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ،ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ބާުރލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

 ދެވެ.ޤަވާޢިކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަސައް

ދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިމި  (ށ)  

" ޤަވާޢިދުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމާއި ެބހޭ 

 އެވެ.

ގެ މަޤްޞަދަކީ، ހަމަަހމަކަމާ އެކު ދެފުށް ފެންނަ ޤަވާޢިދުމި (ހ) 2 މަޤްޞަދު

ގޮތަށް، ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެްއގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އިސްލާމީ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ 

މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަވި ވަގުތުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގައި 

ތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާއި، މިޒާޖު އަދި ސިފަ

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިެއރުން ދިނުމާއި، މުސާރައިގެ  (ށ)  

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޤަވާޢިދުބަލާނީ މި 



 

 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަުށން  (ނ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަޑުގައި މަޤާމެއް އޮންނަންޖެޭހ 

ބޭނުމާއި، އެމަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ތަކާއި މަސައްކަތް 

މުރާޖަޢާކުރުމަށާއި، އެމަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކުރަންޖެހޭ ފެންވަރު 

މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ަކންކަްނ 

ދެނެގަތުމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫާމތު ލިބިގެންާދނެއެވެ. މީގެ 

ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި 

ށް ފުރުޞަުތ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުްނތަކެއް ބިނާކުރުމަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިްނގުން ހަރުދަނާކުރެވި އަދި  ،ލިބި

ޔުނިވަރސިޓީން ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރެވި ހަލުވި ކުރުމަށް 

 މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

ވުމައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަކީ، އިދާރާ  (ހ) 3 އަސާސީ އުޞޫލުތައް

މަޤުޞަދުތައް ހާޞިލު ވާގޮަތށް  ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް 

ތަރުތީބުކޮށް ރޭވިގެްނ ކުރޭތޯ ބެލޭނެ އަދި މުވައްޒަފުންެގ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅާނޭ 

 .ނިޒާމެކެވެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންވާނީ، ފެންވަރުގެ  (ށ)  

ގޮތުން ފާހަގަޮކށްލެވޭ، ަރގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް، އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ 

އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، މުސާރައިގެ 

ބިދެވޭަފދަ ކުރިއެރުމާއި، އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ލި

ނިޒާމަކަށެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް 

ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން އިޞްލާޙުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ 



 

 

ނިޒާމަކަށް، މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާްނ 

 ވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  (ނ)  

 .(އެކެއް) ފަހަރު ބަލަން ާވނެއެވެ 1އަހަރަކު ފެންވަރު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމު ބައްަޓން ކުރަންވާީނ 

އިދާރީގޮތުން ބުރަ ބޮޑުނުާވނޭ ޮގތަކަށް، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި 

 .އިންސާފުވެރި އުޞޫލު ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ

ެބލުމަށްފަުހ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  (ރ)  

އޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފަށް ލިބެން ޖެޭހނެއެވެ. އަދި އެ 

ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ުނޖެހޭނަމަ ސަބަުބ ބަޔާންކޮްށ، 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް 

އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ އެ މުވައްޒަފެްއ  (ބ)  

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ 

 .މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން މީހަކަްށ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުމަށް ފެށުން

ގެ ފެންވަރު ބަލަން ފެށުމުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު   4

ކުރިން އެކަމަށް ދުރާލާ ރާވައިެގން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ މުއްދަތު ަކނޑައަޅައި، 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތަްއ 

ތުގެ އަދި ހާޞިލުކުރަންޖެހޭ ލަނުޑދަނޑި ތަކާއި މަސައްކަ

ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ލިޔުމުން އެ 

މުއައްޒަފަކަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމަޢުލޫމާތުތަްއ 

ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ެފންަވރު ބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެވިފައެވެ. 



 

 

އަދި މިކަން ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބަލައި، ވަޒަްނ 

 ލުކުރެވޭ ސުޕަވައިޒަރެވެ.ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާ

އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދޭޯތ   5

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު 

އަންގަމުން ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރު މެދުތެރެއިން 

ވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލައި ބަދަލެއް ނުވަތަ އިޞްާލހެއް މު

ގެންނަންޖެހޭނަަމ، އެ ކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު 

ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި އޮޅުން ނުފިލާ ހުރިކަންކަްނ 

ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން މުވައްަޒފަށް އަންގަމުން ގެންަދން 

 ޖެހޭނެއެވެ. 

ނިމުމުން އަހަރު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުން

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު  6

ފެންވަރު ބަަލން ވާނެއެވެ. މިޮގުތން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ 

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް  ،އަހަރު ނިމުމުން

އެޕްރެއިސަލް ފޯމު ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ފުރިހަމަކޮށް އެ މުވައްޒަފަކާ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު، ހިޔުމަްނ 

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބަލާ ޯފމު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް   7

 ންވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮަތށެވެ.ބެހިގެ

(ހ) އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާީނ "އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ 

 (PA Form 1)މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" 

 އެވެ. 



 

 

އިން  3(ށ) އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން ގްރޭޑް 

ފެށިގެން މަތީގެ އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންގެ  މަސައްކަތުގެ 

 PA) 2ފެންވަރު ބެލުމަށް ޭބނުން ކުރާީނ ޕީ.އޭ ފޯމު 

Form 2)  .ެއެވ 

އިން  2(ނ)  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ގްރޭޑް 

ފެށިގެން ދަށުގެ އެންމެހައި މުވަްއޒަފުންގެ  މަސައްކަތުގެ 

 PA) 3ފެންވަރު ބެލުމަށް ޭބނުން ކުރާީނ ޕީ.އޭ ފޯމު 

Form 3) .ެއެވ 

ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ކާއި(ރ) މުވައްޒަފަ

ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތަށް ބަލާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފޯމު

ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެެވ. މިކަން ކުރާނީ އެ 

މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް 

ފަހުއެވެ. އަދި ފޯމަށް ެގނެވުނު ަބދަލެއް އެ މުވައްޒަފަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ަންކުރުމަށް ފަހު ވަޒ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން

ޕީ.އޭ ފޯމު ތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް މާކުސް ދޭންވީ ގޮތުގެ  (ހ) 8

 ތަފުޞީލު ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިަފއި ވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތައް ހާޞިލުކުރާ، މަސައްކަތުެގ  (ށ) 

ގޮތުްނ ފެންވަރު ރަގަޅު  މުވައްޒަފުންެގ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ 

އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން 

ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ 

ސުޕަވައިޒަރު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަްނ 

 ވާނެއެވެ.



 

 

 

 
ެއ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން  (ނ)  

މުވައްޒަފެއް ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް 

ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ ، (އިންސައްތަ އިން) ނުހޯދޭނަމަ

ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭްނވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ރަގަޅު 

ހުނަުރ ، ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާތާއި، ތަމްރީނާއި

ގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ލިބިގަތުމަކީ މުއައްޒަފު

ޔުނިވަރސިޓީން ފަހިކޮށްދެްނ ޖެހޭނެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން އެ މުވައްޒަފެއް 

ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް (އިންސައްތަ އިން) 

ނުހޯދޭނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ޑިމޯޓްކޮށް ނުވަތަ 

 ފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.ވަޒީ

ދަށް ޢަމަލުކުރަން ޤަވާޢި

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤަވާޢިދުށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މި ޤަވާޢިދަމި  (ހ) 9

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަަތ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިުޢ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ގައި ޤަވާޢިދުމި 

ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ެނތްކަމެއް ދިާމވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނ ޤަވާޢިދުމި   10

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ނެވެ.



އިޤުރާރު ކުރަންޖެހޭ ސޮއި އެދޭނަމަ ކުރަން ފުރިހަމަ ކޯސް ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ މަޤާމުގެ ހުރި މިހާރު

މިސްޮކލަރޝިްޕަގއި މުާސރަ، ުޔިނވަރސިީޓިމހާުރ އަުޅަގނޑުިމ ިކޔަަވީނ/ިމދަނީއަޅުަގނުޑ ުހރިމަޤާުމެގ ގަިއ

މުްއދަުތެގ ތެޭރގަިއ/ގޮސްުހްނނަ ުމއްަދތުެގ ތެޭރގައިސްކޮލަރޝިްޕަގިއ ލިބޭޮގތަށް އެިދެގންެނެވ. އަިދކިޔަވާ

އިުތރުން އެުމއްަދތުެގ(.....) އަހަރުގ00ެަގއި އެވާ ިޚދްަމތުގެ ުމއްަދތ8ުއެކަމަށްޓަަކއި މި އިޤްރާުރގެ ނަންަބރު

ދުަވހ00ުިއއަހަާރ.....)(00މުޅިުޖމްަލ، މަްސ00ައހަރާިއ00އްަބިއކަމުގަިއާވދެބައިކުަޅ އެ (.....) މަްސ

ަކނޑަައޅާ ަތނެްއގަިއ ަސރުކާރަށް ިޚްދމަްތކުރުންަމތީަގއި ެދމިހުުރމަށްުޔނިަވރސިޓީންުނވަތަޔުިނވަރސިީޓަގިއ

އެއްބަްސވަެމވެ.

(ތާރީޚް)

.......................................ސޮއި: ............................

ކޯހުގަިއާދ ފަރާުތެގ ަނން: .....................................

ދރކއ ަނންބަރު: .....................

އެޑްރެސް: ...........................................

އިގިީލގެ ނިާޝން..............................

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތައް



 ފޯމްމަޢުލޫމާތު  ފުރާ މުވައްޒަފުންއެކަޑެމިކް  ވަޒަންކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ވަަޒން  ބަލައި ހެކިތަަކށް ކަްނކަން، ުހށަހަޅާަފއިވާ  ފޯުމގައި  އެ  ފުުރމުްނ، ޯފމު  ެއޕްލިކޭަޝން ވަަޒންކޮށް  އަމިއްަލއަށް  ޭއނާ މުަވއްޒަފު 

 ދިއުަމށް  ކުިރއަށް  ޭރންކްތަކުަގއި  އެކި . ކޮމިޓީއަުކންެނވެ ެއކުލަވާލާ  ިހއުަމންރިސޯްސ ިޑވެލޮްޕމަންުޓން ކުއްިލއްޔާ/ސެންޓަުރ އަިދ  ކުރާނީ 

  .ާވެނއެވެ ތަފާތު  ޮޕިއންޓް ޖެހޭ ހޯަދން

 Iކެޓެގަރީ 

(i) ،ކޮންޓެކްޓްގަޑި  ްޕރެކްޓިކަލް، ޓިއުޯޓިރއަލް، ެސމިނަރ، ލެކްޗަރ  

 ލެވަލް ކަރުދާސް/  މާއްދާ #
 ކިޔަވައިދިން

* މޯޑް

 ހަފްތާއަކު
 ކިޔަވައިދިން

 ގަޑި

 ތަކުގައިވާ ރެކޯޑު
 ނެގި މަތިން ގޮތުގެ

 ތަކުގެ ކްލާސް
 ޕަރސަންޓޭޖް

  )ކ( ގަޑި ކޮންޓެކްޓް  ،)ޕ( ޕްރެކްޓިކަލް ،)ޓ( ިޓއުޓޯރިއަލް  ،)ސ( ސެިމނަރ ،)ލ( ލެކްޗަރ* 

ii)(  ްަވޞީލަތްަތއް  ޢިްލމީ  ިއތުރު ފޯރުޮކށްެދވުނު  ދަިރވަުރންަނށް ައދި ތަކެތި ުކރެުވނު ރިާޢޔަތް ބެޭހގޮުތން ކިަޔވަިއިދނުާމއި ުނަވތަ ކިޔުނ  

 ޕްރިސްކްރައިބް ކުރި ރިޢާޔަތް ކަރުދާސް/  މާއްދާ #
 ކުރެވުނު

 އިތުރު ފޯރުކޮށްދެވުނު
 ވަސީލަތްތައް

iii)(ކިޔަަވއިެދޭވމާްއދާެއއްަގއިއެޭބނުންކުުރން،ޮގތްަތއްއަުއކުެރވޭފަަދޝާމިްލދަިރަވރުންރޮނުގންދަސްކުުރުމެގކިަޔވަިއދިުނމާިއ

ަކންތަްއތަްއފަަދއިްސލާހުކުރުްނުމގައްަރރުމާްއާދެގމިްނވަރު،ކުރާއަުއތަކެތި

ތަފްޞީލްކުރު#

)ivާމިްނަވރު.ކުރެުވނުައާދވާޖިުބތަްއވާޖިބުަތކާކުރެވުުނަހވާުލގުޭޅގޮުތންާނ) އިްމތިޙ

ވާޖިބުހަވާލުކުރެވުނުބާވަތްއިމްތިހާނުގެ#
ވާޖިބުގެއަދާކުރި
)%(މިންވަރު

ރަކާތްތައްޙަޑިވަލޮޕްމަންޓްގެޕްރޮފެޝަނަލްރަކާތްތަކާއިޙައިތުރުކިޔަވައިދިނުމުގެ:IIކެޓެގަރީ

ގަޑިއުޅުނުހަފްތާއަކުއެވެރެޖްކޮށްބާވަތްރަކާތުގެޙަ#
)i(ެހަރަާކތްތައްޭބސްޑްފީލްްޑައދިރަކާްތތަްއޙައިތުުރކިޔަަވއިިދނުުމގ.

)ii(ިޚދްމަްތފޯރުކޮްށދެޭވިހންުގމަްށޔުިނވަރސިީޓެގ

)iii(ރަކާްތތަްއޙަކުިރެއރުވުުމެގްޕރޮފެަޝންމުަވއްޒަފުްނެގ



ފެންވަރު ފޯމްމަޢުލޫމާތުފުރާމުވައްޒަފުންއެކަޑެމިކްވަޒަންކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ

ވަަޒްނބަލައިހެކިތަަކށްކަްނކަން،ުހށަހަޅާަފއިާވފޯުމގަިއެއފުުރމުްނ،ޯފުމެއޕްލިކޭަޝންވަަޒންކޮްށއަމިއްަލއަްށޭއނާމުަވއްޒަުފ

ދިއުަމްށކުިރއަްށޭރންކްތަކުަގިއއެިކ.ކޮމިޓީއަުކންެނވެެއކުލަވާާލިހއުަމންރިސޯްސ ިޑވެލޮްޕމަންުޓްނކުއްިލއްޔާ/ސެންޓަުރ އަިދކުރާީނ

.ާވެނއެވެތަފާުތޮޕިއންޓްޖެހޭހޯަދން

Iކެޓެގަރީ

(i)،ކޮންޓެކްޓްގަިޑްޕރެކްޓިކަލް،ޓިއުޯޓިރއަލް،ެސމިނަރ،ލެކްޗަރ

ލެވަލްކަރުދާސް/މާއްދާ#
ކިޔަވައިދިން

*މޯޑް

ހަފްތާއަކު
ކިޔަވައިދިން

ގަޑި

ތަކުގައިވާރެކޯޑު
ނެގިމަތިންގޮތުގެ

ތަކުގެކްލާސް
ޕަރސަންޓޭޖް

)ކ(ގަޑިކޮންޓެކްްޓ،)ޕ(ޕްރެކްޓިކަލް،)ޓ(ިޓއުޓޯރިއަްލ،)ސ(ސެިމނަރ،)ލ(ލެކްޗަރ* 

ii)(ަވޞީލަތްަތްއޢިްލީމިއތުރުފޯރުޮކށްެދވުުނދަިރވަުރންަނށްައދިތަކެތިުކރެުވނުރިާޢޔަތްބެޭހގޮުތންކިަޔވަިއިދނުާމއިުނަވތަކިޔުްނ

ޕްރިސްކްރައިބްކުރިރިޢާޔަތްކަރުދާސް/މާއްދާ#
ކުރެވުނު

އިތުރުފޯރުކޮށްދެވުނު
ވަސީލަތްތައް

iii)(  ިކިޔަަވއިެދވޭ  މާްއދާެއއްަގއި އެ ޭބނުންކުުރން، ޮގތްަތއް އައު  ކުެރވޭފަދަ  ޝާމިލް  ދަިރަވރުން ރޮނުގން ދަސްކުުރުމގެ  ކިަޔވަިއދިުނމާއ 

  ަކންތަްއތައް  ފަދަ  އިްސލާހުކުރުން  ުމގައްަރރު މާްއާދގެ  މިްނވަރު، ކުރާ އައު  ތަކެތި

 ތަފްޞީލް ކުރު #

)ivާމިްނަވރު. ކުރެުވނު ައދާ  ވާޖިުބތައް  ވާޖިބުަތކާ ކުރެވުނު  ަހވާލު  ގުޭޅގޮުތން ނާ ) އިްމތިޙ  

 ވާޖިބު ހަވާލުކުރެވުނު ބާވަތް އިމްތިހާނުގެ #
 ވާޖިބުގެ އަދާކުރި
 )%( މިންވަރު

 ރަކާތްތައްޙަ ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ރަކާތްތަކާއިޙަ އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: IIކެޓެގަރީ 

 ގަޑި އުޅުނު ހަފްތާއަކު އެވެރެޖްކޮށް ބާވަތް ރަކާތުގެޙަ #
)i(ެހަރަާކތްތައް ޭބސްޑް ފީލްޑް  ައދި ރަކާްތތައް ޙަ އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގ.  

)ii( ެިޚދްމަތް  ފޯރުކޮްށދެވޭ  ިހންުގމަށް  ޔުިނވަރސިީޓގ  

)iii( ެރަކާްތތައް ޙަ ކުިރެއރުވުުމގެ  ްޕރޮފެަޝން މުަވއްޒަފުްނގ  



 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: IIIކެޓެގަރީ 

)A( ިކަރުދާސް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޖާރނަލްގައ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ
 ޖާރނަލް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެ   ން

 އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1  
2  
3  
4 

(B)I ިޗެޕްޓަރ ނުވަތަ މަޒުމޫނު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ފޮތުގައ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ނަން، ފޮތުގެ
 އަދި އެޑިޓަރު
 ކުރި ޝާއިޢު

 ފަރާތް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެ   ން

 އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1  
2  
3  
4 

(B)II ްހިމެނޭ ކަރުދާސް މުޅި ޕްރޮސީޑިންގްސްގައި ކޮންފަރެންސ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ކޮންފަރެންސް
 ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ

 ތަފްޞީލް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ޕިޔަރ
 ރިވިޔޫ

 އިމްޕެކްޓް
 އަކީ ފެކްޓަރ

 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުން
 ގެ އަދަދު 

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1  
2  
3  
4 

(B)IIIްފޮތްޝާއިޢުކުރެވިފައިވާގޮތުގައިއެޑިޓަރުގެއެއްނުވަތަމުޞައްނިފުއެއ

#
ޞަފުޙާސުރުޚީ

އެކުނަންބަރާ

ފޮތާއި
އޯތަރޝިޕްގެ

ބާވަތް

ކުރިޝާއިޢު
އަދިފަރާތް

އައިއެސްއެ
/ސްއެން

އައިއެސްބީއެ
ނަމްބަރން

ރިވިޔޫޕިޔަރ
އިމްޕެކްޓް

އަކީފެކްޓަރ
ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުން
އަދަދު ގެ

އަކީތިބާ
އިސް

މުޞައްނިފުތޯ

1
2
3
4

(C) I & IIާކޮންސަލްޓަންސީއަދިޕްރޮޖެކްޓްރިސާރޗްކުރިއަށްދ

މުއްދަތުއޭޖަންސީސުރުޚީ#
ޕްރޮޖެކްޓްގެ

އަގުޖުމުލަ

)D(ްސުޕަވައިޒްކުރުންރިސާރޗ

އަދަދު# ދަރިވަރުންގެ
ތީސީސް

ހުށަހެޅިފައިތޯ
ދެވިފައިތޯޑިގްރީ

ރިސާރްޗާމސްޓަރްސުދވަުހެގއެއްައހަުރ
ޕީއެޗްީޑ

(E)Iސްޓާފުންއެކެޑެމިކްޕްރޮގްރާމްތައް،ޓެކްނޮލޮޖީއިވެލުއޭޝަންބެހޭދަސްކުރުމާއަދިކިޔަވައިދިނުންކޯސް،ޓްރޭނިންގ

މުއްދަތެއްގެ)ކުރުނޫންހަފްތާއައްވުރެ(އެއްޕްރޮގްރާމްތައްބެހޭކުރިއެރުވުމާއި

ފަރާތްމުއްދަތުޕްރޮގްރާމް# ރޭވި



:މަސައްކަތްއެކެޑެމިކްރިސާރޗާއި:IIIކެޓެގަރީ

)A(ިކަރުދާސްޝާއިޢުކުރެވިފައިވާޖާރނަލްގައ

#
ޞަފުޙާސުރުޚީ

އެކުނަންބަރާ
ޖާރނަލް

އައިއެސްއެ
/ސްއެން

އައިއެސްބީއެ
ނަމްބަރން

ރިވިޔޫޕިޔަރ
އިމްޕެކްޓް

އަކީފެކްޓަރ
ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެން

އަދަދު

އަކީތިބާ
އިސް

މުޞައްނިފުތޯ

1
2
3
4

(B)Iިޗެޕްޓަރނުވަތަމަޒުމޫނުޝާއިޢުކުރެވިފައިވާފޮތުގައ

#
ޞަފުޙާސުރުޚީ

އެކުނަންބަރާ

ނަން،ފޮތުގެ
އަދިއެޑިޓަރު
ކުރިޝާއިޢު

ފަރާތް

އައިއެސްއެ
/ސްއެން

އައިއެސްބީއެ
ނަމްބަރން

ރިވިޔޫޕިޔަރ
އިމްޕެކްޓް

އަކީފެކްޓަރ
ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެން

އަދަދު

އަކީތިބާ
އިސް

މުޞައްނިފުތޯ

1
2
3
4

(B)IIްހިމެނޭކަރުދާސްމުޅިޕްރޮސީޑިންގްސްގައިކޮންފަރެންސ

#
ޞަފުޙާސުރުޚީ

އެކުނަންބަރާ

ކޮންފަރެންސް
ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ

ތަފްޞީލް

އައިއެސްއެ
/ސްއެން

އައިއެސްބީއެ
ނަމްބަރން

ޕިޔަރ
ރިވިޔޫ

އިމްޕެކްޓް
އަކީފެކްޓަރ

ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުން
އަދަދު ގެ

އަކީތިބާ
އިސް

މުޞައްނިފުތޯ

1
2
3
4

(B)III ްފޮތް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެޑިޓަރުގެ އެއް ނުވަތަ މުޞައްނިފު އެއ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ފޮތާއި
 އޯތަރޝިޕްގެ

 ބާވަތް

 ކުރި ޝާއިޢު
 އަދި ފަރާތް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

 މުޞައްނިފުން
 ގެ އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1  
2  
3  
4 

 (C) I & IIާކޮންސަލްޓަންސީ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ރިސާރޗް ކުރިއަށްދ 

 މުއްދަތު އޭޖަންސީ ސުރުޚީ #
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 އަގު ޖުމުލަ

)D( ްސުޕަވައިޒްކުރުން ރިސާރޗ 

 ދަރިވަރުންގެ އަދަދު #
 ތީސީސް

 ހުށަހެޅިފައިތޯ
 ދެވިފައިތޯ ޑިގްރީ

  ރިސާރޗް  ާމސްޓަރސް   ުދވަުހގެ  އެއްައހަރު 
  ޕީއެޗްޑީ 

 (E)Iސްޓާފުން  އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތައް، ޓެކްނޮލޮޖީ އިވެލުއޭޝަން ބެހޭ ދަސްކުރުމާ އަދި ކިޔަވައިދިނުން ކޯސް، ޓްރޭނިންގ

 މުއްދަތެއްގެ) ކުރުނޫން ހަފްތާއައްވުރެ (އެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ބެހޭ ކުރިއެރުވުމާއި

 ރޭވި ފަރާތް މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމް #



(E)II ،ްކަރުދާސް ހުށަހެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި ފަދަ ވާރކްޝޮޕް ސެމިނާރ ކޮންފަރެންސ 

# 
 ހުށަހެޅުނު
 ކަރުދާހުގެ
 ސުރުޚީ

 ތާރީޚް ނަން  ގެ ސެމިނަރ /ކޮންފަރެންސް
 ރޭވި
 ފަރާތް

 ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
 ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ރަށުގެ

 ނޫނީ
 ފެންވަރުގެތޯ ފެކަލްޓީ

(E)III ުރިޔާސަތު އަދި ތަޤްރީރު ހުށަހަޅާ ތަކުގައި ސެމިނާރ ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ދީގެން ދަޢުވަތ 

 ބެލެހެއްޓުން

# 

 ތަޤްރީރުގެ
 /ނަން

 ރިޔާސަތު
 ބެލެހެއްޓި
 ވަގުތު

 ތާރީޚް ނަން  ގެ ސެމިނަރ /ކޮންފަރެންސް
 ރޭވި
 ފަރާތް

 ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
 ފެންވަރުގެތޯ

 މަޢުލޫމާތު އިތުރު ގުޅުންހުރި

  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ޮއތްަނމަ ޚިުދމަތެއް  ކުެރވޭ ާފހަގަ ަބާޔންކޮށްފަިއުނވާ ުކރިން މީގެ ުނަވތަ އެވޯެޑއް ސެޓިފިކެޓެއް، ިއތުރު  ލިބިފައިވާ 

  .އެެދމެވެ ިލުޔއްުވން ތިރީަގއި

 އެދެމެވެ) ޖެއްސެވުން އަދަދު އަހަރު، ތަކުގައި ދާއިރާ (ގުޅުންހުރި ތަފުޞީލް#  #

 :ލިޔުން ހިމެނޭ މިއާއެކު ގޮތުގައި ހެކީގެ

  ނުަވތަ  މަިތން ގޮުތގެ  އެްއގޮްތވާ ކަުރދާސްތަކާ ނުަވތަ ރެކޯޑްތަކާ ހުށަެހޅިފަިއވާ  ފޯާމެއކު މި  މަޢުޫލމާތަކީ ަބާޔންކުރެވިަފއިވާ  މަީތގައި

 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

ފޯމްއެކަޑެމިކް ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ

މަޢުލޫމާތުބެހޭވަޒީފާއާފަންނީއަދިމަޢުލޫމާތުޢާއްމު:1ސެކްޝަން

: ނަންަބރު. ކ.ރ: ނަންމުަވއްޒަުފގެ

: ދާއިމީ އެޑްރެސް: (ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް)މަާޤްމމިހާުރ ހުިރ

:ކުއްލިއްޔާ/ސެންަޓރު: ބަދަުލިވ ތާރީޚްމަޤާމަްށ

އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:ފޯނު ނަމްަބރު:

މަ ޔުނިޓުޤާސުޕަަވއިޒަުރެގ ަނމާއި : ުމ ައދި

މުްއދަުތ : މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ

: ފާސްލިބިފައިާވ ޚާްއަޞ ތަްމރީުނތަްއ ުނވަަތ ެއންެމ ަމތީ ތަޢުލީީމ

:މަޤާުމތައްުފރާަފއިާވުޔިނަވރސިޓީަގއިމިހާަތނަްށ

މުްއދަުތ :މާްއދާަތއްކިަޔވަިއދީަފިއވާގަިއމަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ

1ފޯމް.އޭ.ޕީ



(E)II،ްކަރުދާސްހުށަހެޅިފައިވާތަންތަނުގައިފަދަވާރކްޝޮޕްސެމިނާރކޮންފަރެންސ

#
ހުށަހެޅުނު
ކަރުދާހުގެ
ސުރުޚީ

ތާރީޚްނަންގެސެމިނަރ/ކޮންފަރެންސް
ރޭވި
ފަރާތް

ޤައުމީ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
ޔުނިވަރސިޓީނުވަތަރަށުގެ

ނޫނީ
ފެންވަރުގެތޯފެކަލްޓީ

(E)IIIުރިޔާސަތުއަދިތަޤްރީރުހުށަހަޅާތަކުގައިސެމިނާރނުވަތަކޮންފަރެންސްބައިނަލްއަޤުވާމީއަދިޤައުމީދީގެންދަޢުވަތ

ބެލެހެއްޓުން

#

ތަޤްރީރުގެ
/ނަން

ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓި
ވަގުތު

ތާރީޚްނަންގެސެމިނަރ/ކޮންފަރެންސް
ރޭވި
ފަރާތް

ޤައުމީ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
ފެންވަރުގެތޯ

މަޢުލޫމާތުއިތުރުގުޅުންހުރި

ަމޢުލޫާމުތއެޮއތްަނމަޚިުދމަތެްއކުެރވޭާފހަގަަބާޔންކޮށްފަިއުނވާުކރިންމީގެުނަވތައެވޯެޑއްސެޓިފިކެޓެއް،ިއތުުރލިބިފައިާވ

.އެެދމެވެިލުޔއްުވންތިރީަގއި

އެދެމެވެ)ޖެއްސެވުންއަދަދުއަހަރު،ތަކުގައިދާއިރާ(ގުޅުންހުރިތަފުޞީލް# #

:ލިޔުންހިމެނޭމިއާއެކުގޮތުގައިހެކީގެ

ނުަވަތމަިތންގޮުތެގއެްއގޮްތވާކަުރދާސްތަކާނުަވތަރެކޯޑްތަކާހުށަެހޅިފަިއާވފޯާމެއކުިމމަޢުޫލމާތަކީަބާޔންކުރެވިަފއިާވމަީތގައި

.ހެކިވަެމވެއަުޅގަނުޑކަމަށްމަޢުލޫާމތުެތދުެއއްޮގްތރެކޯޑުތަކާކުެރވިފަިއވާަރއްކާޔުިނވަސިީޓގަިއ

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމްއެކަޑެމިކް 

 މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވަޒީފާއާ ފަންނީ އަދި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު: 1ސެކްޝަން 

: ނަންަބރު. ކ.ރ : ނަންމުަވއްޒަުފގެ 

:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  (ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް)މަާޤމް މިހާުރ ހުިރ 

 :ކުއްލިއްޔާ/ސެންަޓރު : ބަދަުލިވ ތާރީޚްމަޤާމަްށ 

  އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:  ފޯނު ނަމްަބރު:

 : ުމ ައދި ޔުނިޓުޤާސުޕަަވއިޒަުރެގ ަނމާއި މަ

 : މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ މުްއދަތު 

: ފާސް ލިބިފައިާވ ޚާްއަޞ ތަްމރީުނތަްއ ުނވަަތ ެއންެމ ަމތީ ތަޢުލީމީ 

  :މަޤާުމތައް ުފރާަފއިވާ  ުޔިނަވރސިޓީަގއި މިހާަތނަށް 

  :މާްއދާަތއް ކިަޔވަިއދީަފިއވާގަިއ މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ މުްއދަތު 

 1ފޯމް . އޭ.ޕީ



މަސައްކަތްތައް ކިޔަވައިދިނުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި : 2ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް

  ލު ޞީތަފު  ރޭޓިްނގ

ހީކުރާ ވަރަްށ ުވރެ  .3
  ފުރިހަމަ 

(Exceeds 
expectations) 

ުމަވއްޒަފު . މަސްއޫިލއްަޔތު ުފރިހަަމ ކުރާ ެފްނވަރު، ކަޑަެއޅިފަިއވާ މިްނވަަރށް ުވރެ ަމއްޗެވެ
މަސައްކަތްކުަރީނ މިފަަދ މަްސއޫލިްއޔަތުތަެކއް ަޙވާލުުކރެވިަފއިާވ ގިަނ މުަވއްޒަފުްނ ަމަސއްކަތް 

  .ބޫލުކުރެވޭ ވަަރށް ވުރެ ާއދަކޮށް ބޮޑަށެވެކުރަންެޖހޭ ކަަމށް ޤަ

 ހީކުރާ ވަާރ ދިާމވޭ  .2
(Meets expectations)  

މި . މަސައްކަްތ ކުަރްނޖެހޭ ަކމަްށ ކަޑަެއޅިފަިއވާ ެފންަވަރށް ުމަވއްޒަފު އާަދކޮށް ޒިްނމާ އުފުަލއެވެ
ުޔނިަވރސިޓީިއން ޤަބޫލު ކުރާ މުަވއްޒަުފގެ ެފްނވަުރ ހުީރ މިަފދަ މަސްއޫިލއްަޔތުތަެކއް އަދާކުުރމަްށ 

  .ފެންަވރުަގެއވެ

 ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ  .1
(Needs improvement)  

ުނވަަތ ފެްނވަުރ ހުްނަނނީ . މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރު، ޮކންމެެހން ހުންަންނޖެހޭ ފެްނވަރަްށ ވުރެ ަދށެވެ 
ުމަވްއޒަފުގެ މަަސއްކަްތ އެކަީށގެްނާވ  ،ތަްމރީާނއި ްސަޕރވިަޜން. ކިރިޔާ ޤަބޫުލ ކުެރވޭ ެފްނވަުރގަެއވެ
  .ފެންަވރަްށ ެގނަުއމަށް ޭބުނން ވެެއވެ

 ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ . 0
(Unacceptable)  

. މަޤާމުެގ ަމސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުުރަމށް ނުުކޅުްނތެރިަކމަށް ުނވަަތ ބޭުނން ނޫންކަަމށް ާފހަަގ ކުރެެވެއވެ
ުރ ަރނގަޅުުކރުަމށް ައދި ަރނގަޅުކޮްށ ދެމެެހއްުޓމަށް އަިދ ިމ ވަުޤތުްނ ފެށިެގން މަސައްަކތުެގ ފެްނވަ

  .ބޭނުްނވެެއވެ

 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ

 :އާދަޮކްށ ހާޒިުރުވންއޮފީހަްށ ައިދ ކުލާސްތަކަށް 

 :ސަލާން ުބނުން

 :ގަޑިޖެޭހނަމަ، ުނަވތަ ހާިޒރު ނުެވޭވނަމަ، ކުިރން ެއންުގން

 :ކަންަކުމގަިއ ބޭރަްށ ދިުއންރަސްމީ ގަީޑގަިއ އަމިއްަލ 

 :ފެށުަމށް ކަަޑއެޅިފަިއާވ ގަިޑއަްށ ތަްއޔާުރުވން ކިޔަަވއިޭދ ކްލާްސތައް

 :ަމސަްއކަތު ުދވަުހގެ ކުިރން ެއންުގން 10ަމދުެވގެން ، ޗުއްޓީ ެނގުަމށް ުކރިން ާރވާ 

 :ހުއްަދ ނުލިބި ުނވަަތ ޗުއްީޓ ުނަނގަިއ ާނންަނ ދުަވސް

  :ޮކމެންްޓސް  އިތުރު

ކުރާގޮތް.ށ ބޭނުން ވަގުތު ރަސްމީ .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި

ރަްސމީ ަވގުުތ ބޭުނންކުރުން ަބާޔނުަގިއވާ މަސައްަކތް ުކރުމަްށ :ވަޒީފާ

ފައިދާ ުހރި ނަީތޖާ ނެުރމަށްޓަަކއި ަތފާތު ގޮްތތަކާއި ިއކްވިްޕމަންާޓއެކު :ޭބނުންކުުރންކަމެއް ކުުރމަށް ޮއތް ވަޤުތު، އެްނމެ

:އެހެްނމީުހންެގ ާތވަލުތަކާިއ ވަޤުތަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

:މުހިްއުމ އެަތްއ ކަެމއް ކުަރްނޖެހުުމން، އިްސކަންޭދ ަތރުތީުބތަްއ ކަނޑަައޅަިއ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ެނރުން

:ެއއްޮގތަށް ުކރުންއެކި މަަސއްކަްތަތކަށް ޭދންެޖހޭ ިއސްކަން ަތރުތީބު، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުޞޫލުތަާކ

:ކަނޑައެޅިަފއިާވ ސުންގަީޑގެ ުކރިްނ ަހވާލުކުރެިވފަިއާވ މަަސއްކަތް ނިްނމުން

:ޖަލްސާަތއް ެފށޭ ވަުގތުތަކަާށއި އެެހންމީުހްނގެ ވަުގަތށް ިއޙްތިާރމް ކުުރން

:ޮކމެންްޓްސއިތުރު

ކުރުމާއި.ނ މަސައްކަތް ގުޅިގެން އެކު މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ ގޮތުގައި .ޓީމެއްގެ

:އުެފއްުދންެތރި އަިދ ަނތީާޖ ނެެރވޭ ަފދަ ގުުޅންަތްއ އުަފއްާދ ެދމެެހްއޓުންަދރިަވރުްނާނމުަވއްޒަފުްނާނއި އަިދ

ޚިޔާުލތަކަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން :އެހެްނ ީމހުްނެގ ތަފާުތ

ންަނށް ވަކި ިއރަކަށް ަކމެްއ ކޮްށދޭްނ ަޙވާލުެވއްެޖނަމަ، އެކަެމްއސެކްަޝންތަކުެގ މުަވއްަޒފުުކއްލިްއޔާ/އޮފީުހގެ އެެހން
ފުްއދުން :ވަޢުުދީވ އިރަުކްނ

ފުރުަޞތު ިދުނން ޚިާޔލުތަކަްށ :އެކުގަިއ ަމސައްަކތް ކުާރމީހުްނާނ ޕްރޮެފޝަނަލްކޮްށ މުޢާމަާލތްކޮށް، ަތފާތުާވ



މުއްދަތުގައި:2ސެކްޝަން ފެންވަރުބެލޭ އެހެނިހެންމަސައްކަތުގެ ފިޔަވައި މަސައްކަތްތައްކިޔަވައިދިނުން

ގޮތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ުލޞީތަފުރޭޓިްނގ

ހީކުރާ ވަރަްށ ުވރެ.3
ފުރިހަަމ

(Exceeds 
expectations)

ުމަވއްޒަފު. މަސްއޫިލއްަޔތު ުފރިހަަމ ކުރާ ެފްނވަރު، ކަޑަެއޅިފަިއވާ މިްނވަަރށް ުވރެ ަމއްޗެވެ
މަސައްކަތްކުަރީނ މިފަަދ މަްސއޫލިްއޔަތުތަެކއް ަޙވާލުުކރެވިަފއިާވ ގިަނ މުަވއްޒަފުްނ ަމަސއްކަތް

.ބޫލުކުރެވޭ ވަަރށް ވުރެ ާއދަކޮށް ބޮޑަށެވެކުރަންެޖހޭ ކަަމށް ޤަ

ހީކުރާ ވަާރ ދިާމޭވ.2
(Meets expectations)

މި. މަސައްކަްތ ކުަރްނޖެހޭ ަކމަްށ ކަޑަެއޅިފަިއވާ ެފންަވަރށް ުމަވއްޒަފު އާަދކޮށް ޒިްނމާ އުފުަލއެވެ
ުޔނިަވރސިޓީިއން ޤަބޫލު ކުރާމުަވއްޒަުފގެ ެފްނވަުރ ހުީރ މިަފދަ މަސްއޫިލއްަޔތުތަެކއް އަދާކުރުމަްށ

.ފެންަވރުަގެއވެ

ރަނގަޅުކުަރްނޖެޭހ.1
(Needs improvement)

ފެްނވަރަްށ ވުރެ ަދށެެވ ފެްނވަރު، ޮކންމެެހން ހުންަންނޖެހޭ ފެްނވަުރ ހުްނަނނީ. މަސައްކަުތެގ ުނވަަތ
ުމަވްއޒަފުގެ މަަސއްކަްތ އެކަީށގެްނާވ،ތަްމރީާނއި ްސަޕރވިަޜން. ކިރިޔާ ޤަބޫުލ ކުެރވޭ ެފްނވަުރގަެއވެ
ޭބުނން ވެެއވެ .ފެންަވރަްށ ެގނަުއމަށް

ޤަބޫލެއް ނުުކރެޭވ. 0
(Unacceptable)

.މަޤާމުެގ ަމސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުުރަމށް ނުުކޅުްނތެރިަކމަށް ުނވަަތ ބޭުނން ނޫންކަަމށް ާފހަަގ ކުރެެވެއވެ
ފެްނވަ ފެށިެގން މަސައްަކތުެގ ުރ ަރނގަޅުުކރުަމށް ައދި ަރނގަޅުކޮްށ ދެމެެހއްުޓމަށްއަިދ ިމ ވަުޤތުްނ

.ބޭނުްނވެެއވެ

ރޭޓިންގމިންގަނޑުތައް

ހާޒިރީ.ހ

:އާދަޮކްށ ހާޒިުރުވންއޮފީހަްށ ައިދ ކުލާސްތަކަށް

ުބނުން :ސަލާން

:ގަޑިޖެޭހނަމަ، ުނަވތަ ހާިޒރު ނުެވޭވނަމަ، ކުިރން ެއންުގން

:ކަންަކުމގަިއ ބޭރަްށ ދިުއންރަސްމީ ގަީޑގަިއ އަމިއްަލ

:ފެށުަމށް ކަަޑއެޅިފަިއާވ ގަިޑއަްށ ތަްއޔާުރުވންކިޔަަވއިޭދ ކްލާްސތައް

:ަމސަްއކަތު ުދވަުހގެ ކުިރން ެއންުގނ10ްަމދުެވގެން،ޗުއްޓީ ެނގުަމށް ުކރިން ާރާވ

:ހުއްަދ ނުލިބި ުނވަަތ ޗުއްީޓ ުނަނގަިއ ާނންަނ ދުަވސް

:ޮކމެންްޓްސއިތުރު

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ

 :ވަޒީފާ ަބާޔނުަގިއވާ މަސައްަކތް ުކރުމަްށ ރަްސމީ ަވގުުތ ބޭުނންކުރުން

:ޭބނުންކުުރންކަމެއް ކުުރމަށް ޮއތް ވަޤުތު، އެްނމެ ފައިދާ ުހރި ނަީތޖާ ނެުރމަށްޓަަކއި ަތފާތު ގޮްތތަކާއި ިއކްވިްޕމަންާޓއެކު 

 :އެހެްނމީުހންެގ ާތވަލުތަކާިއ ވަޤުތަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

:މުހިްއުމ އެަތްއ ކަެމއް ކުަރްނޖެހުުމން، އިްސކަންޭދ ަތރުތީުބތަްއ ކަނޑަައޅަިއ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ެނރުން

: ެއއްޮގތަށް ުކރުންއެކި މަަސއްކަްތަތކަށް ޭދންެޖހޭ ިއސްކަން ަތރުތީބު، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުޞޫލުތަާކ 

 :ކަނޑައެޅިަފއިާވ ސުންގަީޑގެ ުކރިްނ ަހވާލުކުރެިވފަިއާވ މަަސއްކަތް ނިްނމުން

 :ޖަލްސާަތއް ެފށޭ ވަުގތުތަކަާށއި އެެހންމީުހްނގެ ވަުގަތށް ިއޙްތިާރމް ކުުރން

  :ޮކމެންްޓސް  އިތުރު

 .ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި . ނ

  :އުެފއްުދންެތރި އަިދ ަނތީާޖ ނެެރވޭ ަފދަ ގުުޅންަތްއ އުަފއްާދ ެދމެެހްއޓުންަދރިަވރުްނާނ މުަވއްޒަފުްނާނއި އަިދ 

 :އެހެްނ ީމހުްނެގ ތަފާުތ ޚިޔާުލތަކަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

ންަނށް ވަކި ިއރަކަށް ަކމެްއ ކޮްށދޭްނ ަޙވާލުެވއްެޖނަމަ، އެކަެމްއސެކްަޝންތަކުެގ މުަވއްަޒފުުކއްލިްއޔާ/އޮފީުހގެ އެެހން 
 :ވަޢުުދީވ އިރަުކްނ ފުްއދުން

 :އެކުގަިއ ަމސައްަކތް ކުާރމީހުްނާނ ޕްރޮެފޝަނަލްކޮްށ މުޢާމަާލތްކޮށް، ަތފާތުާވ ޚިާޔލުތަކަްށ ފުރުަޞތު ިދުނން



 :ޖާަގތަކާއި ޖަަގހަަތއް ތަރުތީބުކޮްށ ސާުފކޮށް ބަލެެހއްޓުންއެހެްނމީުހންާނ ެއކު ޝެައރ ކުާރ ސެކްޝަްނގެ 

އެހެްނ ުމަވއްޒަުފންާނ ެދމެުދ ވެޭވ ެއއްބަސްުވންތަާކއި ކޮމިްޓމަްނޓްަތއް ބަރާަބރަްށ ފުްއދާ، ަޝއުޤުެވރިކަމާއެކު، 

 :އެހެްނމީުހނާއެުކ ކުރަންެޖހޭ ގްޫރްޕ މަަސއްކަތްތަުކަގއި ަބއިެވރިުވން

 :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

  :ކަސްޓަަމރުްނނަށް ޚިުދމަްތދިުނމުެގ ރޫްޙ ާއއި ުމޢާމަލާތް. ރ

ބޭރުން ަކންކަމަްށ ެއދި ައްނަނ) ިއންޓާރަނލް ަކސްޓަމަުރންާނއި(އޮފީުހގެ މަސައްަކތް ކުރާ އެެހން މުަވއްޒަފުްނނަާށިއ 
އިޚްާލޞްެތރިކަާމއި އަދަާބއިއެުކ ިޚދުަމްތީދ) އެކްސްޓަރަނލް ކަސްޓަމަރުްނނަށް(އަިދ ަދރިަވރުްނނަްށ ފަރާތްތަަކށް 

 :މައްސަަލ ޙައްލުުކރުމުެގ ރޫްޙ ގެްނގުޅުން

:ލިޔުުމންާނިއ ައަގބަހުްނ ޭދ މަޢުޫލމާތާިއ ިޚދުަމތް، ސާފުވުާމއި، ުކުރވުާމއި، ުފރިހަަމެވ، ެތދެެވރިވެ، ައވަހަްށ ދިުނން

 :ސިާޔސަތުަތކާ އެްއގޮަތށް ޭބުނން ކުުރންފޯނާިއ ީއމެއިްލ ެއކަމަށް ަކނޑައެޅިަފއިާވ 

ުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ  5މަޢުލޫާމތާިއ ކަްނކަމަށް އެިދ ޮފނުާވ ސިޓީތަކަްށ ލަްސވެެގން އެކި ފަާރތްތަުކްނނާިއ ަދރިަވރުްނ 
: ލިޔުުމން ޖަވާުބ ދިުނން

 :ދުަވހުްނ ަޖވާބު ިދނުން 2އީމެއިްލތަކަްށ 

: ެއދުުމން، ީސދާ އެކަުމގެ ިޒންާމ ޮއންަނ ފަރާާތ ގުުޅވާިދނުންއެކި ފަާރތްތަުކން ކަންކަމަްށ 

 :އެކި ފަާރތްތަުކން އެޭދ ކަންކަަމށް ަޖވާބުޭދއިރު، ޕޮިސޓިވް ަފހި ރޫހެްއަގއި ަޖވާުބ ިދނުން

  :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

ކިޔުން.ބ މަރުޙަބާ ބަދަލުތަކަށް ޙައްލުކުރުމާއި .މައްސަލަތައް

ަބދަުލުވން، ވަސީަލތްަތްއ ބަދަލުުވން ަފަދ ބަދަލުތަކަްށުމަވއް(ހިްނގުުމގެ ުއޫޞލުތަކަށް ައންަނ ބަދަލުތަކަށް )ޒަފުން
:ހޭނުން

ޙައްލުުކރުުމގެ ިފަޔވަޅުަތއް ެއޅުމަްށ އިްސެނގުްނ :މައްސަަލތަްއ ެދެނގަެނ

ޙައްުލތައް، އެހެްނމީުހންާނ ުގޅިގެްނ :ަތދުބީރުޮކށް، އީާޖީދ ސޮުލޝަންަތއް ތަންީފޒު ކުރުންދިާމވާ މައްސަަލަތކަށް

މަސްއޫިލއްަޔތު ައދާކުރުުމގަިއ ދިާމވެާދެނ ަމއްސަލަަތކާއި އަަވހަްށ ިދމާެވދާެނ ކަންަކުމގެ މަޢުޫލމާުތ ުސޕަރވައިަޒަރްށ

:އަަވހަށް ެއންުގން

:މިސާުލކޮމަންޓާިއ

އިސްނެގުމާއި.ޅ ހޭނުމާއި، .މައްސަލަހައްލުކުރުންބަދަލުތަކަށް

:ުޔނިަވރސިޓީެގ ެފންަވރާ އެކަށީެގްނވާ ވަަރށް ކުުރން،ޙަވާލު ކުެރވިަފއިާވ މަަސއްކަތް

:ިޒންާމދާުރ ޮގތެްއގަިއ ބޭުނންކުރުން) ަވުގތާިއ ަފއިސާ(ޔުިނވަރސިީޓެގ ަތކެތި

ޢަމަލު ކުުރންޤަވާިއދުތަާކއިޔުިނވަރސިީޓެގ :އުޫޞލުތަކާ ެއއްޮގތަްށ

:ޕްޭލންަގއިާވ ގޯލްަތއް އޮޅުންފިލާަކން ާހމަުވންސްޓްރެޓެޖިކްިނވަރސިީޓެގޔު

:ާޙޞިލްކުރުމަްށ އިސްަކންީދގެްނތޯމަސައްކަްތ މިްސރާބު ކުަރނީ މި ޯގލްތައް

:އުފެްއދުްނތެިރ ާފޑުކިޔުން ދޭހަޮކށް ޤަބޫލުކުރުން

:މިސާުލކޮމަންޓާިއ



:ޖާަގތަކާއި ޖަަގހަަތއް ތަރުތީބުކޮްށ ސާުފކޮށް ބަލެެހއްޓުންއެހެްނމީުހންާނ ެއކު ޝެައރ ކުާރ ސެކްޝަްނގެ

ފުްއދާ، ަޝއުޤުެވރިކަމާއެކު، އެހެްނ ުމަވއްޒަުފންާނ ެދމެުދ ވެޭވ ެއއްބަސްުވންތަާކއި ކޮމިްޓމަްނޓްަތއް ބަރާަބރަްށ

ަބއިެވރިުވން :އެހެްނމީުހނާއެުކ ކުރަންެޖހޭ ގްޫރްޕ މަަސއްކަތްތަުކަގއި

:މިސާުލކޮމަންޓާިއ

ރޫްޙ ާއއި ުމޢާމަލާތް. ރ ޚިުދމަްތދިުނމުެގ :ކަސްޓަަމރުްނނަށް

ބޭރުން ަކންކަމަްށ ެއދި ައްނަނ) ިއންޓާރަނލް ަކސްޓަމަުރންާނއި(އޮފީުހގެ މަސައްަކތް ކުރާ އެެހން މުަވއްޒަފުްނނަާށިއ
އިޚްާލޞްެތރިކަާމއި އަދަާބއިއެުކ ިޚދުަމްތީދ) އެކްސްޓަރަނލް ކަސްޓަމަރުްނނަށް(އަިދ ަދރިަވރުްނނަްށފަރާތްތަަކށް

ރޫްޙ ގެްނގުޅުން :މައްސަަލ ޙައްލުުކރުމުެގ

:ލިޔުުމންާނިއ ައަގބަހުްނ ޭދ މަޢުޫލމާތާިއ ިޚދުަމތް، ސާފުވުާމއި، ުކުރވުާމއި، ުފރިހަަމެވ، ެތދެެވރިވެ، ައވަހަްށ ދިުނން

ޭބުނން ކުުރންފޯނާިއ ީއމެއިްލ ެއކަމަށް ަކނޑައެޅިަފއިާވ :ސިާޔސަތުަތކާ އެްއގޮަތށް

ފަާރތްތަުކްނނާިއ ަދރިަވރުްނ ުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ5މަޢުލޫާމތާިއ ކަްނކަމަށް އެިދ ޮފނުާވ ސިޓީތަކަްށ ލަްސވެެގންއެކި
:ލިޔުުމން ޖަވާުބ ދިުނން

:ދުަވހުްނ ަޖވާބު ިދނުނ2ްއީމެއިްލތަކަްށ

ފަާރތްތަުކން ކަންކަމަްށ ފަރާާތ ގުުޅވާިދނުންއެކި :ެއދުުމން، ީސދާ އެކަުމގެ ިޒންާމ ޮއންަނ

ރޫހެްއަގއި ަޖވާުބ ިދނުން ފަާރތްތަުކން އެޭދ ކަންކަަމށް ަޖވާބުޭދއިރު، ޕޮިސޓިވް ަފހި :އެކި

:މިސާުލކޮމަންޓާިއ

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ

)ޒަފުން ަބދަުލުވން، ވަސީަލތްަތްއ ބަދަލުުވން ަފަދ ބަދަލުތަކަށް ުމަވއް(ހިްނގުުމގެ ުއޫޞލުތަކަށް ައންަނ ބަދަލުތަކަށް 
: ހޭނުން

 :މައްސަަލތަްއ ެދެނގަެނ ޙައްލުުކރުުމގެ ިފަޔވަޅުަތއް ެއޅުމަްށ އިްސެނގުން 

:ަތދުބީރުޮކށް، އީާޖީދ ސޮުލޝަންަތއް ތަންީފޒު ކުރުންދިާމވާ މައްސަަލަތކަށް ޙައްުލތައް، އެހެްނމީުހންާނ ުގޅިގެްނ 

މަސްއޫިލއްަޔތު ައދާކުރުުމގަިއ ދިާމވެާދެނ ަމއްސަލަަތކާއި އަަވހަްށ ިދމާެވދާެނ ކަންަކުމގެ މަޢުޫލމާުތ ުސޕަރވައިަޒަރްށ

: އަވަހަށް ެއންުގން

 :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

 .މައްސަލަހައްލުކުރުންބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، އިސްނެގުމާއި . ޅ

 :ުޔނިަވރސިޓީެގ ެފންަވރާ އެކަށީެގްނވާ ވަަރށް ކުުރން ،ޙަވާލު ކުެރވިަފއިާވ މަަސއްކަތް

 :ިޒންާމދާުރ ޮގތެްއގަިއ ބޭުނންކުރުން) ަވުގތާިއ ަފއިސާ(ޔުިނވަރސިީޓެގ ަތކެތި 

 :އުޫޞލުތަކާ ެއއްޮގތަްށ ޢަމަލު ކުުރންޤަވާިއދުތަާކއި ޔުިނވަރސިީޓެގ 

 :ޕްޭލންަގއިާވ ގޯލްަތއް އޮޅުންފިލާަކން ާހމަުވންސްޓްރެޓެޖިކް ިނވަރސިީޓެގ ޔު

 :ާޙޞިލްކުރުމަްށ އިސްަކންީދގެްނތޯ މަސައްކަްތ މިްސރާބު ކުަރނީ މި ޯގލްތައް 

 :އުފެްއދުްނތެިރ ާފޑުކިޔުން ދޭހަޮކށް ޤަބޫލުކުރުން

  :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 



 ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ޔަވައިދިނުން،ކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި : 3ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް މަސައްކަތްތައް ހުރި

 :މަސައްކަތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުން،: ބައި) (އެއްވަނަ I ކެޓެގަރީ

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
I(A) 

  ަކންަތއްަތއް  ކުަރްނޖެހޭ ކޮންމެެހން

ަގޑިތަްއ) ްޕރެކްޓިކަލް އަދި  ޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލް ހަވާލުކުެރވުނު   1
  އަަދދު. ގަޑިތަުކގެ ަނގާެދުވނު ތެރެިއން

25  

ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ދަުށން ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއސްޓާފް   2
  ިމންަވރު.  ކުރި ފުރިހަމަ 

10  

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅ އަދާުކރި އިތުުރން އޭގެ  މިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  3
  .)މަަސއްކަތް އެޗް.އޯ.ޑީ(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/ އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10  

މިްނވަރު  ދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިން  އިުރޝާދު ޢިލްާމއި ެއއްޮގަތށް ކަިރކިއުލަމްއާ  މާްއާދއެްއގެ   4
  .ށް ރިާއޔަތްޮކށް)ިއވެުލއޭަޝނަ(ލެކްޗަރަރ / ޮމޑިއުލް 

25  

މާކުކޮްށ ަނތީާޖ ޝީްޓ  ކަރުދާްސތައް  ޖަވާބު  އެުކލަވާލުާމއި ކަރުދާސްަތއް ފަހު އިމްިތހާނު   5
   ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10  

ކޮންިޓުނއަސް ( މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ެޓސްޓްތަކާއި މަސަްއކަތްތައް  6
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް )އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

    ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10  

  10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރު ަފދަ ބެެލހެއްުޓން ރޭުވމާ ހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއް  7

 ކެޓަގަރީ
)I(B 

  ަކްނތައްަތއް  އެެދވިެގްނވާ

ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި ދަސްުކރުމުމާއި އަދި ކިޔަަވއިިދނުާމއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ޭބނުންުކރު 1
  .ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު )އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ 

10  

  10  ިއސްލާހުކުރުން. މުަގއްރަރު  ާމއްާދގެ މާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާއި  2
ަނގަިއެދވޭ މިްނވަރު (ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނ ރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއް 3

  ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10  

ހުަނުރ ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއ ގެކުރުމު ގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކް  4
ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ ަހރުަދނާ ޝަޚުިޞއްަޔތެއް  ،އަަށގެްނނެުވމަްށ މަަސއްކަތްކުުރމާއި
  ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ ުހށަހެުޅމަށް).( ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ މަަސއްކަްތަތއް.

10  

ޓްރޭިނންގ ަފދަ ިއތުރުވާ  ުހނަރު  ބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެ ދަިރވަުރން  5
  .(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ) ިހްނުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮޕް 

10  

:ހަރަކާތްތައްހުރިގުޅުންއާޕްރޮފެޝަންހަރަކާތްތަކާއިއިތުރުކިޔަވައިދިނުމުގެ:ބައިދެވަނަ:ބައި)(ދެވަނIIަކެޓެގަރީ

ބާވަތްހަރަކާތުގެ#
ގިނަވެގެން
ދެވޭނެ
ޕޮއިންޓް

ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

ކެޓަގަީރ
II(A)

ހަރަާކތްަތއްއިތުުރކިޔަަވއިިދނުުމގެ

ަބިއވެިރާވުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުާރބައްދަުލވުްނތަކާއި،1 ަހރަކާތްތަކުަގއި ލެކްޗަރތަކާިއ
މިްނވަރު.

10

ރާާވަހރަކާްތތައްއަިދ އިުތރުތަމްީރނުަތއްަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާގުޅުްނުހރިކިޔެުވމ2ާ
މިްނވަރު. ހިްނގާ

10

އަމިއްަލަސރުކާރާިއަފދަހޭުލންތެރިކުުރުވންަދރިަވރުްނމުުޖތަމަުޢއަްށިޚދުަމތާއިޖްިތމާީޢ3
ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގާބރުެވރިކުުރވުުމގެދަިރަވރުންިހންގާގުިޅެގންޖަމާޢަްތތަކާ

10

ަބއިވެިރާވަހރަކާތްތަކުަގއިކުޅިަވރުެގައދިއިުޖތިމާޢީގުުޅންުހރިްސޓާފުންނާދަިރވަުރންނ4ާ
މިްނވަރު.

10

ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއ5ި ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް
ޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ ޕް

10

ކެޓަގަީރ
II(B)

ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތަްއ

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ،ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންްޓ1
ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10

05ައދާުކރުން.ެމންބަރުކަްނކޮމިޓީތަުކގަިއެފްނވަުރެގޤައުމީައިދއަޮތުޅފެންަވރުެގދާއިާރާއގުޅ2ޭ
ސެިމނަރތަކުގަިއހުށަާނޅާކަުރދާްސކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަިދއެޯސސިއޭަޝންތަކާިއދާއިާރާއގުޭޅ3

ބައިެވރިުވން.
05

ދަޢުަވތުތަާކިއ4 ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ
ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05

ާޝއިޢުކުާރތަކުްނޖަމްިޢއްޔާެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަަތކުގެކޮމިީޓަޖމްޢިްއާޔތަކާއިފަންީނ5
ިމންަވުރމެންބަރުަކން އަާދކުރާޮކމިީޓގެއެިޑޓޯރިއަލްމަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05

05ހިްނގުން.އިްނިތޒާމްކޮށްުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއްޕްރޮެފޝަނަްލ6
03ކުރުްނއެގްަޒަމއިްނެއއްތީިސސްމާސްޓަރްޒ7
05ކުރުްނއެގްަޒމަިއްނެއއްީތސިްސޑީ.އެޗް.ޕ8ީ
07ިހްނގުްނާރވާއެްއކޮންފަރަްނސްބައިނަްލއަޤްާވމ9ީ



މުއްދަތުގައި:3ސެކްޝަން ފެންވަރުބެލޭ ގުޅުންއާއިވެލުއޭޝަންއަދިދަސްކުރުންޔަވައިދިނުން،ކިމަސައްކަތުގެ

ގޮތްމަސައްކަތްތައްހުރި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

:މަސައްކަތްތައްހުރިގުޅުންއާއިވެލުއޭޝަންއަދިދަސްކުރުންކިޔަވައިދިނުން،:ބައި)(އެއްވަނIަކެޓެގަރީ

ބާވަތްހަރަކާތުގެ#
ގިނަވެގެން
ދެވޭނެ
ޕޮއިންޓް

ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

ކެޓަގަީރ
I(A)

ަކންަތއްަތްއކުަރްނޖެހޭކޮންމެެހން

ަގޑިތަްއ)ްޕރެކްޓިކަލްއަިދޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލްހަވާލުކުެރވުުނ1
އަަދދު.ގަޑިތަުކގެަނގާެދުވނުތެރެިއން

25

ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއސްޓާފ2ް ދަުށން ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ
ިމންަވރު.ކުރިފުރިހަަމ

10

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅއަދާުކރިއިތުުރންއޭެގމިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާޔުިނވަރސިީޓގ3ެ
.)މަަސއްކަތްއެޗް.އޯ.ޑީ(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10

މިްނވަުރދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިްނއިުރޝާދުޢިލްާމއިެއއްޮގަތށްކަިރކިއުލަމްާއމާްއާދއެްއގ4ެ
ޮމޑިއުލް .ށް ރިާއޔަތްޮކށް)ިއވެުލއޭަޝނަ(ލެކްޗަރަރ /

25

ޝީްޓކަރުދާްސތަްއޖަވާުބއެުކލަވާލުާމއިކަރުދާސްަތއްފަހު އިމްިތހާުނ5 މާކުކޮްށ ަނތީާޖ
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10

މަސަްއކަތްތައ6ް ކޮންިޓުނއަްސ(މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ޓެސްޓްތަކާއި
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް)އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10

10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރުަފދަބެެލހެއްުޓންރޭުވމާހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއ7ް

ކެޓަގަރީ
)I(B

ަކްނތައްަތްއއެެދވިެގްނވާ

ޭބނުންުކރ1ު ދަސްުކރުމުމާއި އަދިކިޔަަވއިިދނުމާއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި
.ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު)އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ

10

10ިއސްލާހުކުރުން.މުަގއްރަުރާމއްާދގެމާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާިއ2
(ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއ3ް މިްނވަރު ަނގަިއެދވޭ

ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10

ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއގެކުރުމުގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކ4ް ހުަނުރ
މަަސއްކަތްކުުރމާއި ޝަޚުިޞއްަޔތެްއ،އަަށގެްނނެުވމަްށ ަހރުަދނާ ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ
މަަސއްކަްތަތއް. ުހށަހެުޅމަށް).(ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ

10

ޓްރޭިނންގަފދަިއތުރުާވުހނަުރބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެދަިރވަުރނ5ް
.(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ)ިހްނުގންާރވާޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮްޕ

10

 :ހަރަކާތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: ބައި ދެވަނަ: ބައި) (ދެވަނަ II ކެޓެގަރީ

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
II(A)  

  ހަރަާކތްަތއް އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ

ލެކްޗަރތަކާިއ ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބިއވެިރާވ ުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުރާ  ބައްދަުލވުްނތަކާއި،  1
  މިްނވަރު.

10  

ރާވާ  ަހރަކާްތތައް އަިދ އިުތރު ތަމްީރނުަތއް ަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާ  ގުޅުްނުހރި ކިޔެުވމާ  2
  ހިްނގާ މިްނވަރު.

10  

އަމިއްަލ ަސރުކާރާއި   ަފދަ ހޭުލންތެރިކުުރުވން ަދރިަވރުން  މުުޖތަމަުޢއަށް  ިޚދުަމތާ އިޖްިތމާޢީ   3
  ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގ  ާބރުެވރިކުުރވުުމގެ ދަިރަވރުން ިހްނގާ ގުިޅެގން ޖަމާޢަްތތަކާ

10  

ަބއިވެިރާވ ަހރަކާތްތަކުަގއި ކުޅިަވރުގެ  ައދި އިުޖތިމާޢީ ގުުޅންުހރި ްސޓާފުންނާ ދަިރވަުރންނާ  4
  މިްނވަރު.

10  

ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއި  5
  ޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ ޕް

10  

 ކެޓަގަރީ 
II(B) 

  ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތައް 

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ، ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓް  1
  ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10  

  05   ައދާުކރުން. ެމންބަރުކަން  ކޮމިޓީތަުކގައި  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ ައދި  އަޮތުޅފެންަވރުގެ  ދާއިާރާއގުޅޭ 2
ސެިމނަރތަކުގައި  ހުށަާނޅާ ކަުރދާސް  ކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަދި  އެޯސސިއޭަޝންތަކާއި  ދާއިާރާއގުޅޭ  3

  ބައިެވރިުވން.
05  

ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ދަޢުަވތުތަާކއި  4
  ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05  

ާޝއިޢުކުރާ  ތަކުން  ޖަމްިޢއްޔާ ެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަ ަތކުގެ ކޮމިޓީ  ަޖމްޢިްއާޔތަކާއި ފަންނީ   5
  ިމންަވރު މެންބަރުަކން އަާދކުރާ  ޮކމިީޓގެ އެިޑޓޯރިއަލް މަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05  

  05  ހިްނގުން. އިްނިތޒާމްކޮށް ުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއް ޕްރޮެފޝަނަލް   6
  03  ކުރުން  އެގްަޒަމއިން  ެއއް ތީިސސް މާސްޓަރޒް   7
  05  ކުރުން  އެގްަޒމަިއން  ެއއް ީތސިސް  ޑީ.އެޗް.ޕީ  8
  07  ިހްނގުން  ާރވާ އެއް  ކޮންފަރަްނސް ބައިނަްލއަޤްާވމީ  9



 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: ބައި) (ތިންވަނަ III ކެޓެގަރީ

 އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ދެވޭ ގިނައިން އެންމެ

 ޕޮއިންޓް
ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III(A)  ްރިސާރޗ 
 ކަރުދާސް

 ޖާރނަްލތަކުަގއި(
  )ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

  ޖާރނަލް  ރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުން  އެކަމަކު  ނުކޮށް  ެރފަރ

  ުހރި  އިތުބާރު ބަލައިަގންަނ ިހެމނޭ 

ޕޮިއންޓް  15 ކަރުދާހަކަށް 

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް 

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް ިހމެނޭ  ކަރުދާސް  ުމޅި  ޕްޮރސީޑިންްގގައި  ކޮންފަރަްނސް
III(B) ިފޮތެްއެގ ފޮތާއ

ަފަދ ޗެޕްޓަރެއް 
ާޖރނަްލ ރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި 

 އެހެްނތަކެީތގަިއ 
  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ 

އާ ޓެކްސްޓް  ހިމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  )ޕަބްިލޝަރުން ބޭުރގެ (  ފޮތް   ރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  50 ނަމަ 
10 ނަމަ  ޗެޕްޓަެރއް 

  ޕޮިއންޓް 
ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން

   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުކޮށްަފިއވާ ަފާރތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  25 ނަމަ 
5 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 
ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން

 ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުޮކށްފަިއވާ ފަރާތަުކން 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  15 ނަމަ 
3 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 
ފޮެތްއގެ ާޗުޕކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިޝަރަކު  ބައިނަްލއަޤްާވމީ

  ޗެޕްޓަރެއް 
ޕޮިއންޓް  10 ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭގެ  ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  ެޗޕްޓަެރއ ފޮެތްއގެ ާޗޕުކޮށްަފއިވާ   ޕަބްލިޝަރަކު 

 ޮޕއިންޓް  5 ޗެޕްޓަރަކަށް 

III(C) ީޕްޮރޖެކްޓް ރިސާރޗް ކޮށްފަިއވާ ލިބޭޮގތަށް  ބައިކުަޅބައެއް  ްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަށް  ރިާސރޗް ޔުިނވަރސިޓ(
III(C) 

(i)  
 ޔުިނވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް
  ޕްރޮޖެކްޓް 

20 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   އެައށް  ނުަވތަ ަލއްކަ 5 ައގު ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  ޕޮިއންޓް 

15 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދމެދު  އާ  ލައްކަ  5 އާއި  ުރފިޔާ  ލައްކަ 3
  ޕޮިއންޓް 

10 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދެމދު  އާ  ަލއްކަ 3 ހާހާއި  25
  ޕޮިއންޓް 

III(C)  
(ii) 

ދެލައްކަ  ކޮންމެ   ައގު  ކޮންސަލްޓަންީސގެ   ކޮންސަލްޓަންސީ 
10 ރުފިާޔއަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 
III(C) 
(iii) 

 ފަންޑިން 
  އޭެޖންސީ
  ރިޯޕޓް  ޤަބޫލުކުރާ

 ނިްނމާފަިއވާ  ރިޯޕޓް ނިްނމާފަިއވާ
ަނމަ   ބޮޑު  ޕްރޮޖެކްޓަަކށް

  10 ނަމަ  ކުޑަ 20
III(C) 
(iv) 

 ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  އައުޓްކަުމން 

ެބހޭ  ިސޔާަސތާ ުނަވތަ ްޕރޮސަސް  /ޕްރޮޑަކްޓް /ޕޭޓެންޓް
  ޑޮކިޔުމަންޓް  ޕޮލިސީ  މޭަޖރ. ިލޔުން  މުހިްނމު

30 ނަމަ ެފންަވރު ޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާމީ  ޕޮިއންޓް
50 ަނމަ  ފެންަވރު
  ޕޮިއންޓް 

އޭޕީއައިނަންބަރު
ގިނައިންއެންމެ
ޕޮއިންޓްދެވޭ

ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރްނިރސާރޗ
III(D)

(i)
އެއްައހަުރ
ދުަވހުެގ

މާސްޓަރްސ
ރިސާރްޗ

ކޮންމެެދވިފަިއޑިގްރީ
3ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ޕޮިއންްޓ

III(D)
(ii)

ކޮންމެެދވިފަިއޑިގްރީޕީއެޗްޑީ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ޕޮިއންްޓ10
ކޮންމެހުށަަހާޅފަިއތީސީސް

7ކެންޑިޑޭޓަކަށް
ޕޮިއންްޓ

III Eަކރުާދސްާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސްކޯާހއިްޓރޭިންނގ
III(E)

(i)
ކޯހާއި

ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
ކުރުތަފާުތ

ކޯސްތައް
ިމގިަނެވގެްނ(

ބަޔަްށ
30ެދވޭީނޖުމުަލ

)ޕޮިއންޓް

ނޫްނކުރުުވެރހަފުާތއަްށދެ
ުމްއދަުތހަފުާތެގއެްއ

ަކމަކަްށކޮންމެ
ޕޮިއންޓ20ް

ކޮންމެ
10ހަރަކާތަކަްށ

ޕޮިއންްޓ

III(E)
 (ii)

ކޮންފަރަްނސް،
ސެމިނާރ

ވާރކްޮޝްޕ
ަތންަތނަްށފަދަ

ޕޭަޕރު
** ހުށަހެުޅން

ޕޮިއންްޓ10ފެންަވރުެގބައިނަްލއަޤްާވމ
ޕޮއިންްޓ7.5ެފްނވަުރެގޤައުމީ
ޕޮިއންްޓ5ެފްނވަުރެގރަށު
ޕޮިއންްޓ3ަތނެްއގަިއަފދަސްކޫލެއްަތނެްއަގއިވަކި

III(E)
 (iii)

ީދގެްނދަޢުަވތު
ކޮންފަރަްނސް

އަށާިއ
ސިމްޕޯިސއަްމ

ުހށަހަާޅއަްށ
ޕްރެެޒންޓޭަޝން

ތަޤްރީުރނުަވތަ

ޕޮިއންްޓ10ނަަމފެންަވރުބައިނަްލއަޤްާވމީ
ޕޮިއންޓ5ްނަަމެފްނވަުރޤައުމީ



:މަސައްކަތްއެކެޑެމިކްރިސާރޗާއި:ބައި)(ތިންވަނIIIަކެޓެގަރީ

އޭޕީއައިނަންބަރު
ދެވޭގިނައިންއެންމެ

ޕޮއިންޓް
ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

III(A)ްރިސާރޗ
ކަރުދާސް

ޖާރނަްލތަކުަގއި(
)ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

ޖާރނަްލރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުްނއެކަމަުކނުކޮްށެރފަރ

ިހެމނޭ ުހިރއިތުބާުރބަލައިަގންަނ

ޕޮިއންްޓ15ކަރުދާހަކަްށ

ޕޮިއންްޓ10ކަރުދާހަކަްށ

ޕޮިއންްޓ10ކަރުދާހަކަްށިހމެޭނކަރުދާްސުމިޅޕްޮރސީޑިންްގގަިއކޮންފަރަްނސް
III(B)ިފޮތެްއެގފޮތާއ

ަފަދޗެޕްޓަރެްއ
ާޖރނަްލރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި

އެހެްނތަކެީތގަިއ
ޝާއިޢުކޮްށފަިއާވ

އާޓެކްސްްޓހިމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
)ޕަބްިލޝަރުންބޭުރެގ(ފޮްތރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިުފހަމައެަކނި
ޕޮިއްނޓ50ްނަަމ

10ނަަމޗެޕްޓަެރއް
ޕޮިއންްޓ

ޓެްކސްޓްިހމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
ރާްއޭޖގެ(ފޮްތރެފަެރންްސއާިއ

)ާޗޕުކޮށްަފިއވާަފާރތަކުންސަރުކާުރގެ

ުމޞަްއނިުފހަމައެަކނި
ޕޮިއްނޓ25ްނަަމ

5ޗެޕްޓަެރއްަނަމ
ޕޮިއންްޓ

ޓެްކސްޓްިހމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
ރާްއޭޖގެ(ފޮްތރެފަެރންްސއާިއ

)ާޗޕުޮކށްފަިއވާފަރާތަުކން

ުމޞަްއނިުފހަމައެަކނި
ޕޮިއްނޓ15ްނަަމ

3ޗެޕްޓަެރއްަނަމ
ޕޮިއންްޓ

ފޮެތްއގެާޗުޕކޮށްފަިއވާޕަބްލިޝަރަުކބައިނަްލއަޤްާވމީ
ޗެޕްޓަރެްއ

ޕޮިއންްޓ10ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭެގިހމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
ެޗޕްޓަެރއފޮެތްއގެާޗޕުކޮށްަފއިާވޕަބްލިޝަރަުކ

ޮޕއިންްޓ5ޗެޕްޓަރަކަްށ

III(C)ީޕްޮރޖެކްޓްރިސާރޗްކޮށްފަިއވާލިބޭޮގތަްށބައިކުަޅބައެްއްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަްށރިާސރޗްޔުިނވަރސިޓ(
III(C) 

(i)
ޔުިނވަރސިީޓ

ރިސާރޗް
ޕްރޮޖެކްްޓ

20ޕްރޮޖެކްޓަަކްށއެައްށނުަވތަަލއްކ5ަައގުޖުމުަލޕްރޮޖެކްްޓެގ
ޕޮިއންްޓ

15ޕްރޮޖެކްޓަަކްށެދމެުދާއލައްަކ5އާިއުރފިާޔލައްކ3ަ
ޕޮިއންްޓ

10ޕްރޮޖެކްޓަަކްށެދެމުދާއަލއްކ3ަހާހާިއ25
ޕޮިއންްޓ

III(C)
(ii)

ދެލައްަކކޮންެމައުގކޮންސަލްޓަންީސެގކޮންސަލްޓަންީސ
10ރުފިާޔއަކަްށ

ޕޮިއންްޓ
III(C) 
(iii)

ފަންޑިްނ
އޭެޖންސީ
ރިޯޕްޓޤަބޫލުކުރާ

ނިްނމާފަިއވާރިޯޕޓްނިްނމާފަިއވާ
ަނަމބޮުޑޕްރޮޖެކްޓަަކށް

10ނަަމކުޑ20ަ
III(C) 
(iv)

ޕްރޮޖެކްްޓެގ
އައުޓްކަުމްނ

ެބޭހިސޔާަސތާުނަވތަްޕރޮސަްސ/ޕްރޮޑަކްްޓ/ޕޭޓެންޓް
ޑޮކިޔުމަންްޓޕޮލިީސމޭަޖރ. ިލޔުންމުހިްނމު

30ނަމަެފންަވރުޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާީމޕޮިއންޓް
50ަނަމފެންަވރު
ޕޮިއންްޓ

 އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރން  ިރސާރޗ  
III(D)  

(i) 
 އެއްައހަރު 
 ދުަވހުގެ 

 މާސްޓަރސް 
  ރިސާރޗް 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ
3 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

III(D)  
(ii) 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ  ޕީއެޗްޑީ
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް   10
 ކޮންމެ  ހުށަަހާޅފައި  ތީސީސް

7 ކެންޑިޑޭޓަކަށް
  ޕޮިއންޓް 

III E ަކރުާދސް ާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސް ކޯާހއި ްޓރޭިންނގ  
III(E)  

(i) 
 ކޯހާއި

 ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
 ކުރު ތަފާތު 

 ކޯސްތައް
މި  ގިަނެވގެން (

 ބަޔަށް 
30 ެދވޭނީ  ޖުމުލަ 

 )ޕޮިއންޓް

 ނޫން  ކުރު ުވރެ  ހަފުާތއަށް  ދެ
  ުމްއދަތު  ހަފުާތގެ  އެއް 

ަކމަކަށް  ކޮންމެ
 ޕޮިއންޓް 20

 ކޮންމެ
10 ހަރަކާތަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

III(E)  
 (ii)

 ކޮންފަރަްނސް،
 ސެމިނާރ

 ވާރކްޮޝޕް 
ަތންަތނަށް  ފަދަ

 ޕޭަޕރު
** ހުށަހެުޅން

  ޕޮިއންޓް  10  ފެންަވރުގެ  ބައިނަްލއަޤްާވމ
  ޕޮއިންޓް  7.5  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ
  ޕޮިއންޓް  5  ެފްނވަުރގެ  ރަށު
  ޕޮިއންޓް  3  ަތނެްއގައި  ަފދަ ސްކޫލެއް ަތނެްއަގއި ވަކި

III(E)  
 (iii)

ީދގެން  ދަޢުަވތު
 ކޮންފަރަްނސް

  އަށާއި 
 ސިމްޕޯިސއަމް 

ުހށަހަޅާ  އަށް 
 ޕްރެެޒންޓޭަޝން

  ތަޤްރީރު  ނުަވތަ

  ޕޮިއންޓް  10 ނަމަ  ފެންަވރު ބައިނަްލއަޤްާވމީ
  ޕޮިއންޓް 5 ނަމަ  ެފްނވަރު  ޤައުމީ



  ައއި .ޕީ.އޭ  ބާަވތް  އެވޯރްޑގެ  ކެޓަގަރީ 
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
  ޕޮިއންޓް 

III F  ިަސަނދުަތއް  ޯހދާ ފަހު  ައށް  ޑޮކްޓަރޭޓް  ޓައިޓްްލތަާކއި ެފޯލޝިޕް  އެވޯްޑތަކާއި އިާނމާއ  
III(F)  
 (i)

  ދާއިާރއާ
ުގޅޭ )ޑިސިޕްލިްނއާ(

  އެވޯރްޑތައް 

ިޚދުަމތަށް ދާިއރާގެ  ެފްނަވރުން އަޤްާވމީ ބަިއަނލް އަދި  ޤައުމީ
  އެވޯރްޑތައް 

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

20 އެއްޗަކަށް    ެއވޯރޑްަތއް ފެްނވަުރގެ  ޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  ޕޮިއންޓް  10   ެއްއޗަކަށް އެވޯރްޑތައް  ެފްނވަުރގެ ރަށު

III(F)  
 (ii)

ޝަރަާފއި  ޢިއްޒަާތއި 
 އެހެިނހެން 
  އޮނަރތައް 

   ަފދަ ުޔނެސްކޯ  ސަރުކާުރަތކާއި ބޭރުގެ 
ިއނާމުަތއް  ަފދަ ޝަރަފު  ގަުއމީ  ަޖމާޢަތްތަާކއި ބައިނަްލއަޤްާވމީ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

20 އެއްޗަކަށް  ފެްނވަރު  ޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

5 އެއްޗަކަށް   ަތންތައް  ަފދަ  އޯ.ޖީ.އެން
  ޕޮިއންޓް 

5 އެއްޗަކަށް   ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

III(F)  
 (iii)

 ފެލޯޝިޕް 
  ޓައިޓްލްަތއް 

5 އެއްޗަކަށް  ޤަުއމީ ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

50 އެއްޗަކަށް   ަޖމްިޢއްާޔތައް  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ނުަވތަ
  ޕޮިއންޓް 

10 އެއްޗަކަށް   ޖަމްިޢއްާޔތައް  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

III(F)  
 (iv)

ޑޮކްޓަަރލް ޕޯސްޓް 
  ޑިގްރީަތއް 

ސީ .ެއސް.ޑީ ެދވޭ ުހށަހަަޅއިެގން ތީސިސް  ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް 
  ޑިްގރީަތއް މަތީ  ފަދަ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  ޕޮިއންޓް  30 އެއްޗަކަށް  ިޑގްީރަތއް އޮނަަރރީ

 ިއންޑެކްސް . ކުރެޭވނެެއވެ އިތުރު  ގޮަތށް އަްނނަިނވި އޭީޕއައި  ނަމަ، ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާ ޖާރނަލްެއއްަގއި ރެަފީރޑް ާދއިރާެއއްގެ  ޚާްއޞަ ވަކި*

 ޓަރފެކް އިްމޕެްކޓް ކަރުދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 10 ަގއިާވަނމަ 2 ާއއި 1 ފެކްަޓރ ިއްމޕެކްޓް ކަރުދާުހގެ  ޮޕއިންްޓ، 5 ެއްއނަމަ، ާޖރނަލް  ކުރާ

  ޮޕއިންްޓ  25 ެދެމދުާވަނމަ، އާ 10 އާއި  5 ފެކްޓަރ އިްމޕެކްޓް ކަުރދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 15 ވާަނމަ، ދެެމދު އާ  5 އާއި  2

 III. ަދށުްނނެވެ ގެ III A  ބަލާނީ  ކަރުދާސް  ހުަށހެޅި  އަށް  ސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސް ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ، ަގއި ޕްރޮސީޑިްންގސް**

E ަދށަކުްނޫނނެވެ ގ.  

 މުަޞއްނިަފށް  އިސް  ުނވަތަ ޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެ ައންަނނިވި  ބަާލނީ ާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ، ަކރުދާެހއް ިގނަމީުހން ުވރެ އެކަކަށް: ނޯޓް

 .ބެުހމަށް ަހމަައށް ބާކީބައި  މުަޞްއނިފުްނަނށް ެއހެން  ދެން   ،60% ުމޞަްއނިފަށް  ކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރ ނުަވތަ

ލިބުނުގޮތުގެ:4ސެކްޝަން ޕޮއިންޓް ތަކަށް ކެޓެގަރީ ޚުލާޞާއެކި

މަސައްކަތްމައިގަނޑުކެޓެގަރީ
އަހަރުގެފާއިތުވީ

ޕޮއިންޓް

ކުރެވޭވަޒަން
ޖުމުލަމުއްދަތުގެ

ޕޮއިންޓް

ކުރެވޭވަޒަން
މުއްދަތުގެ

ޕޮއިންޓްއެވަރެޖް
ކިޔަަވއިިދނުްނ ފިޔަަވިއ އެެހނިެހްނ2ސެކްޝަްނ

މަސައްކަްތތަްއ
3ސެކްޝަްނ
Iކެޓެގަރީ

ގުޭޅުއނގެުނމާިއކިޔަަވއިިދނުާމިއ
ޙަރަކާތްަތްއ

3ސެކްޝަްނ
IIކެޓެގަރީ

އާ ުގޅޭޕްރޮެފޝަްނާއިއކަރިކިޔުލަްމ
ޙަރަކާތްަތްއ

3ސެކްޝަްނ
IIIކެޓެގަރީ

ޙަރަކާްތތަްއއެކެެޑމިކްރިސާރޗާިއ

ަބއިތަުކގެ އިތުުރންންުކރުމުަގއިފެންަވރު ވަޒަގެމުަވއްޒަުފ*  ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަްއރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ާޚއްސަ

ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާުރުމވައްޒަެފްއގެއެ( ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއާޔުމަވއްޒަފަކުވަޒީާފގެ

ޕޮއިންޓ5ްސެކްޝަން ހޯދަންޖެހޭ ކެޓަގަރީތަކުން :

ރޭންކް
ހޯދަނ1ްކެޓަގަރީ ން

ޖުމުލަ މަދު އެންމެ ޖެހޭ
ޖެހ2ޭކެޓަގަރީ ހޯދަން ން

ޖުމުލައެންމެ މަދު
ހޯދަންޖެހ3ޭކެޓަގަރީ އިން

ޕޮއިންޓް ޖުމުލަ
604040އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

604060ލެކްޗަރަރ
604090ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ



ައިއ.ޕީ.އޭބާަވްތއެވޯރްޑެގކެޓަގަީރ
ގިނައިންއެންމެ
ޕޮއިންޓްދެވޭ

ލިބުނު
ޕޮިއންްޓ

III Fަސަނދުަތްއޯހދާފަުހައްށޑޮކްޓަރޭްޓޓައިޓްްލތަާކއިެފޯލޝިްޕއެވޯްޑތަކާއިއިާނމާިއ
III(F)
 (i)

ދާއިާރއާ
ުގޅޭ)ޑިސިޕްލިްނއާ(

އެވޯރްޑތަްއ

ިޚދުަމތަށްދާިއރާެގެފްނަވރުންއަޤްާވމީބަިއަނލްއަިދޤައުމީ
އެވޯރްޑތަްއ

50އެއްޗަކަްށ
ޕޮިއންްޓ

20އެއްޗަކަްށެއވޯރޑްަތއްފެްނވަުރެގޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
ޕޮިއންްޓ

ޕޮިއންްޓ10ެއްއޗަކަށްއެވޯރްޑތަްއެފްނވަުރގެރަށު

III(F)
 (ii)

ޝަރަާފިއޢިއްޒަާތިއ
އެހެިނހެްނ
އޮނަރތަްއ

ަފދަުޔނެސްޯކސަރުކާުރަތކާއިބޭރުެގ
ިއނާމުަތްއަފދަޝަރަުފގަުއީމަޖމާޢަތްތަާކއިބައިނަްލއަޤްާވމީ

50އެއްޗަކަްށ
ޕޮިއންްޓ

20އެއްޗަކަްށފެްނވަުރޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
ޕޮިއންްޓ

5އެއްޗަކަްށަތންތަްއަފަދއޯ.ޖީ.އެން
ޕޮިއންްޓ

5އެއްޗަކަްށތަްނތަްއފަދައެސޯސިޭއޝަްނާމްއދާެއއްެގވަކި
ޕޮިއންްޓ

III(F)
 (iii)

ފެލޯޝިްޕ
ޓައިޓްލްަތްއ

5އެއްޗަކަްށޤަުއމީތަްނތަްއފަދައެސޯސިޭއޝަްނާމްއދާެއއްެގވަކި
ޕޮިއންްޓ

50އެއްޗަކަްށަޖމްިޢއްާޔތަްއއަޤްވާީމަބއިނަްލނުަވތަ
ޕޮިއންްޓ

10އެއްޗަކަްށޖަމްިޢއްާޔތަްއާމްއދާެއއްެގވަކި
ޕޮިއންްޓ

III(F)
 (iv)

ޑޮކްޓަަރލްޕޯސްްޓ
ޑިގްރީަތްއ

ީސ.ެއސް.ޑީެދވޭުހށަހަަޅއިެގންތީސިްސޔުިނވަރސިީޓއަކަްށ
ޑިްގރީަތއްމަީތފަދަ

50އެއްޗަކަްށ
ޕޮިއންްޓ

ޕޮިއންްޓ30އެއްޗަކަްށިޑގްީރަތއްއޮނަަރރީ

ިއންޑެކްްސ. ކުރެޭވނެެއވެއިތުުރގޮަތށްއަްނނަިނވިއޭީޕއަިއނަމަ،ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާޖާރނަލްެއއްަގއިރެަފީރޑްާދއިރާެއއްެގޚާްއޞަވަކި*

ޓަރފެކްއިްމޕެްކޓްކަރުދާުހގެޕޮިއންޓް،10ަގއިާވަނމ2ަާއއ1ިފެކްަޓރިއްމޕެކްޓްކަރުދާުހެގޮޕއިންްޓ،5ެއްއނަމަ،ާޖރނަްލކުރާ

ޮޕއިންްޓ25ެދެމދުާވަނމަ،އ10ާއާިއ5ފެކްޓަރއިްމޕެކްޓްކަުރދާުހގެޕޮިއންޓް،15ވާަނމަ،ދެެމދުއ5ާއާިއ2

 III. ަދށުްނނެވެގIII Aެބަލާީނކަރުދާްސހުަށހެިޅއަްށސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސްޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ،ަގއިޕްރޮސީޑިްންގސް**

Eަދށަކުްނޫނނެވެގ.

މުަޞއްނިަފްށއިްސުނވަތަޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެައންަނނިިވބަާލނީާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ،ަކރުދާެހއްިގނަމީުހންުވރެއެކަކަށް: ނޯޓް

.ބެުހމަށްަހމަައށްބާކީބަިއމުަޞްއނިފުްނަނށްެއހެްނދެްނ،60%ުމޞަްއނިފަްށކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރނުަވތަ

 ޚުލާޞާ އެކި ކެޓެގަރީ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ: 4ސެކްޝަން 

 މަސައްކަތް މައިގަނޑު ކެޓެގަރީ
 އަހަރުގެ ފާއިތުވީ

 ޕޮއިންޓް

 ކުރެވޭ ވަޒަން
 ޖުމުލަ މުއްދަތުގެ

 ޕޮއިންޓް

 ކުރެވޭ ވަޒަން
 މުއްދަތުގެ

ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް
ކިޔަަވއިިދނުްނ ފިޔަަވިއ އެެހނިެހްނ  2ސެކްޝަްނ 

  މަސައްކަްތތައް 
  3ސެކްޝަްނ 
 Iކެޓެގަރީ 

ގުޭޅ ުއނގެުނމާއި  ކިޔަަވއިިދނުާމއި 
  ޙަރަކާތްަތއް 

  3ސެކްޝަްނ 
  IIކެޓެގަރީ 

އާ ުގޅޭ ޕްރޮެފޝަން  ާއއި  ކަރިކިޔުލަމް 
  ޙަރަކާތްަތއް 

  3ސެކްޝަްނ 
  IIIކެޓެގަރީ 

  ޙަރަކާްތތައް  އެކެެޑމިކް ރިސާރޗާއި 

ާޚއްސަ ަބއިތަްއ  ރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަުކގެ އިތުުރން ންުކރުމުަގއި ފެންަވރު ވަޒަގެ މުަވއްޒަފު * 

 ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއޔާ ުމަވއްޒަފަކު  ވަޒީާފގެ ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާރު  ުމވައްޒަެފްއގެއެ(

 : ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓ5ްސެކްޝަން 

 ރޭންކް
ން ހޯދަން  1ކެޓަގަރީ 

 ޖެހޭ އެންމެ މަދު ޖުމުލަ
ން ހޯދަން ޖެހޭ  2ކެޓަގަރީ 

 މަދު ޖުމުލައެންމެ 
އިން ހޯދަންޖެހޭ  3ކެޓަގަރީ 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
 40 40 60 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 604060 ލެކްޗަރަރ
 604090 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ



 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު: 6ސެކްޝަން 

  .ުޖމްލަ ގޮެތއްަގއި ެދކޭ ގޮތްުމވައްަޒފު ަމސައްކަތް ފުރިަހަމކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ ސުަޕވަިއޒަރު . ހ

 .މަަސއްކަްތ ކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ މުަވއްޒަުފގެ ިޚޔާލު . ށ

 މުވައްޒަފު

މިފޯުމގަިއ މުަވްއޒަފު ޮސއިކުރުުމން މާނަުކރަްނވާީނ ީމގަިއ ަބޔާްނ ކުރެވިފަިއާވ

.ކަންކަމާެމދު ްސޕަިއވަޒަާރ ތަްފޞީލުކޮށް މަްޝވަރާ ކުެރވިަފިއވާ ކަެމވެ

ސޮއިކުރުުމން، ިމ ެއޕްެރއިސަލްެގ ނަތީާޖާއ ުމވައްަޒފު ެއއްބަްސވާކަެމއް މާަނއެްއ

  .ނުކުރެެއވެ

 ސުޕަވައިޒަރު

 :ސޮއި 

: ތާރީޚް

 :ސޮއި 

: ތާރީޚް



ޚިޔާލު:6ސެކްޝަން ސުޕަވައިޒަރުގެ މުވައްޒަފާއި

.ުޖމްލަ ގޮެތއްަގއި ެދކޭ ގޮތްުމވައްަޒފު ަމސައްކަތް ފުރިަހަމކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ ސުަޕވަިއޒަރު. ހ

މުަވއްޒަުފގެ ިޚޔާުލ. ށ .މަަސއްކަްތ ކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ

މުވައްޒަފު

ަބޔާްނ ކުރެވިފަިއާވ މާނަުކރަްނވާީނ ީމގަިއ މުަވްއޒަފު ޮސއިކުރުުމން މިފޯުމގަިއ

މަްޝވަރާ ކުެރވިަފިއވާ ކަެމވެ .ކަންކަމާެމދު ްސޕަިއވަޒަާރ ތަްފޞީލުކޮށް

މާަނއެްއ ސޮއިކުރުުމން، ިމ ެއޕްެރއިސަލްެގ ނަތީާޖާއ ުމވައްަޒފު ެއއްބަްސވާކަެމއް

.ނުކުރެެއވެ

ސުޕަވައިޒަރު

:ސޮއި

: ތާރީޚް

:ސޮއި

: ތާރީޚް

1 

 އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް
 )ކެޓަގަރީ ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް(

 ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގެ:  1ސެކްޝަން 

. ޔުނިުޓންެނވެ/މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ އޮފީުހެގ ުމވައްޒަުފްނނާބެހޭ ކަންތަްއތަްއ ބަލަަހއްޓާ ަބއިްނ ުނަވތަ ިހއުަމން ރިޯސސް ސެކްަޝން 

 : ނަންބަރު. ކ.ރ: ނަން

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމާއި 

 :އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ެސންޓަރު: މަޤާމަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް

 : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

 : މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު

:ފާސްލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ

 ގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ: 2ސެކްޝަން 

ިމ ިލޔުުމގަިއ މިޢުާޔުރ ިއްނ ާމނަކުރަީނ ެއހެްނ ެއއްޗެްއެގ ނުަވަތ ކަމެްއެގ  .ފުިރހަމަުކރާީނ ެފންަވރުބެޭލ ުމްއދަުތ ިނމުުމންެނވެމިބަިއ 
އަްށ މާްކސް ިދނުުމަގިއ  2ސެކްަޝން . ތެދުކަްނ ނުަވތަ ފެންަވރު މީޒަްނ ކުރަން ޭބނުްނ ުކރާ ވަޒަަނށް ނުަވތަ ސްޭޓންޑަރްޑ އަެށވެ

  . ތިީރގަިއވާ މިްނަގނެޑވެބޭނުންކުާރނީ

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް ހީކުރާ . 4
(Exceeds expectations) 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަދަ . މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ކުރާ ފެންވަރު، ކަޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ މައްޗެވެ
ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

.އާދަކޮށް ބޮޑަށެވެ

 ދިމާވޭ  ވަރާ ހީކުރާ . 3
(Meets expectations)  

މި މުވައްޒަފުގެ ފެންވަރު . މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މުވައްޒަފު އާދަކޮށް ޒިންމާ އުފުލައެވެ
  .ހުރީ މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޤަބޫލު ކުރާ ފެންވަރުގައެވެ 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ . 2
(Needs improvement)  

ނުވަތަ ފެންވަރު ހުންނަނީ ކިރިޔާ ޤަބޫލު . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު، ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ވުރެ ދަށެވެ 
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ބޭނުން  ،ތަމްރީނާއި ސްޕަރވިޜަން. ގައެވެކުރެވޭ ފެންވަރު

  .ވެއެވެ
 ުނކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް .1

(Unacceptable)  
ވަޤުތުން އަދި މި . މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  .ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއެވެ

2ފޯމް . އޭ.ޕީ  



2 

 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ
އަދި ގަޑިޖެހެނީވެސް ވަރަށް . ސަލާން ބުނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މަސައްކަތަށް އާދަކޮށް ހާޒިރުވެއެވެ :މާނަކުރުން

ބޭރަށް ދާން . ނާދިރު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގަޑިޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ާހޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރިން އަންގައެވެ. މަދުންނެވެ
. މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިފަހައްޓައެވެ. ޖެހޭ ނަމަ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ

  .އަދި އަހައިފިނަމަ ބުނެދެއެވެ. ޑިއުޓީގައި ނެތް ހާލަތްތައް އަންގައެެވ

  .ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހުންނަނީ ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ: މިޢުޔާުރ

  .މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާފައެވެ 10ޗުއްޓީ ނަގަނީ ކުރިން ރޭވި، މަދުވެގެން : މިޢުޔާރު

  .އި ނާންނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ ހުއްދަ ނުލިބި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުނަގަ :މިޢުޔާރު

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ
ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ވަޤުތު، . މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރަނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ : މާނަކުރުން

އެހެންމީހުންގެ ތާވަލުތަކާއި . އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގޮތްތަކާއި އިކްވިޕްމަންޓާ ބޭނުންކުރެއެވެ
ބުތައް ކަނޑައަޅައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު އެތައް ކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން، އިސްކަންދޭ ތަރުތީ. ވަޤުތަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ

. ނަތާީޖ ނެރެއެވެ

. އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ތަރުތީބު ކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ  :މިޢުޔާުރ

ނުނިންމޭނަމަ، . ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމައެވެ  :މިޢުޔާރު
. ނިންމޭނެކަން ކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފަށް ވަގުތު އޮއްވައި އަންގައި، ނިންމޭނޭ ގަނޑި ކަނޑައަޅައި ބުނެއެވެނު

  . މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުން ކުރެއެވެ :މިޢުޔާރު

ލަސްވާނެނަމަ، ނުވަތަ . މް ކުރެއެވެޖަލްސާތައް ފެށޭ ވަގުތުތަކަށާއި އެހެންމީހުންގެ ވަގުތަށް އިޙްތިރާ :މިޢުޔާރު
  .ނާދެވޭނެނަމަ، އެކަން ޖަލްސާ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތަށް ވަގުތު އޮއްވައި އަންގައެވެ

. ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކުރާނަމަ، ަޖލްސާއިން ނިކުންނަން ޖެހޭ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ :މިޢުޔާރު
އަދި އެންމެން އެއްބަސް ނުވާނަމަ، ޖަލްސާގެ . ރާއި ނިމޭއިރު ކަޑައަޅައެވެޖަލްސާތައް ވިލަރެސް ކުރާއިރު، ފަށާއި

ޖަލްސާ ކުރާތަން ކުރިން . ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާތައް ކަނޑައަޅައި އޭގައި ހިފަހައްޓައެވެ. ވަގުތު ދިގެއް ނުކުރެއެވެ
  .ރިޒާވް ކުރެއެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން. ނ
. މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ޢާންމުންނާ އުފެއްދުންތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދަ ގުޅުންތައް އުފައްދާ ދަމަހައްޓައެވެ :މާނަކުރުން

އޮފީހުގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި . ެއހެން މީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ
  .އިރަކަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން ޙަވާލުވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ވަޢުދުވީ އިރަކުން ފުއްދައެވެ

ތަފާތުވާ . ފެސަނަލިޒަމް އާއި އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާ މުޢާމަލްާތކުރަނީ ޕްރޮ :މިޢުޔާުރ
  .ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ދެއެވެ

  .އެހެންމީހުންނާ އެކު ޝެއަރ ކުރާ ސެކްޝަންގެ ޖާގަތަކާއި ޖަގަހަތައް ތަރުތީބުކޮށް ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓައެވެ  :މިޢުޔާރު

. ޓްމަންޓްތައް ބަރާބަރަށް ފުއްދައެވެއެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ކޮމި :މިޢުޔާރު
  .ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، އެހެންމީހުނާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ 

ސެކްޝަންގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މީހުންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަހަރުތަކާއި މިނިވަންކަމާއެކު  :މިޢުޔާރު
  .ޖެހޭ ވަގުތުތައް ދެނެގަނެ އެގޮތަށް އަމަލުކުރެއެވެމަސައްކަތް ކުރަން

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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 :ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫޙް އާއި މުޢާމަލާތް. ރ
ބޭރުން ކަންކަމަށް ) އިންޓާރނަލް ކަސްޓަމަރުންނާއި(އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި  :މާނަކުރުން

ޚިދުމަތް ދެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަދަބާއި އެުކ ) އެކްސްޓަރނަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް(އެދި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް 
އަގަބަހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތް، ސާފުވުމާއެކު ކުރުވެފައި، ލިޔުމުންނާއި . މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ރޫޙެއްގައެވެ

. މި މަޢުލޫމާތު ދެނީ ލަސްކަމެއް ނެތިއެވެ. ފުރިހަމަވެފައި ތެދެވެ 

އިންބޮކްސް ފުލްވިޔަކަ . ފޯނާއި އީމެއިލް ބޭނުން ކުރަނީ މިކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ  :މިޢުޔާުރ
  .ނުދެއެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5އެކި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތާއި ކަންކަމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ލަސްވެގެން  :މިޢުޔާރު
އެކި ފަރާތްތަކުން ކަންކަމަށް އެދުމުން، ސީދާ . ދުވަހުން ޖަވާބު ދެއެވެ 2އީމެއިލްތަކަށް . ލިޔުމުން ޖަވާބު ދެއެވެ

. އެކަމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ފަރާތާ ގުޅުވާދެއެވެ

އޮފީހަށް ނާންނަގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، ވޮއިސް މެއިލް ނުވަތަ އީމެއިލް އިން އޮފީހުގައި ނެތްކަން  :ޔާރުމިުޢ
  .އަދި ކަންކަމާ ދެން ގުޅާނޭ ފަރާތެއްގެ ނަން އަންގައެވެ. އެނގޭފަދަ މެސެއްޖެއް ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައެވެ

  .ޖަވާބުދޭއިރު، ޕޮސިޓިވް ފަހި ރޫހެއްގައި ޖަވާބު ދެއެވެއެކި ފަރާތަްތކުން އެދޭ ކަންކަމަށް 

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ
މުވައްއްޒަފުން ބަދަލުވުން، ވަސީލަތްތައް ބަދަލުވުން ފަދަ (ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  :މާނަކުރުން

  .މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްނަގައެވެ. ހޭނެއެވެ) ބަދަލުތަކަށް

ގުޅިގެން ތަދުބީރުކޮށް، އީޖާދީ ސޮލުޝަންތައް ތަންފީޒު ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުތައް، އެހެންމީހުންނާ  :މިޢުޔާރު
  . ކުރެއެވެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި އަވަހަށް ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ  :މިޢުޔާރު
.ސްޕަރވައިޒަރަށް އަވަހަށް އަންގައެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޒިންމާދާރުވުން. ޅ

ޔުނިވަރސިޓީގެ . ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށެވެ :މާނަކުރުން
ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު . ޒިންމާދާރު ގޮތަށެވެބޭނުން ކުރަނީ ) ވަގުތާއި ފައިސާ(ތަކެތި 
  .ކުރެއެވެ

މަސައްކަތްތައް ނިންމަނީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ނުވަތަ ވަރަށް މަދު ކުށް ނުވަތަ އުނިކަމާ އެކު ޤަވާޢިދުތަކާ  :މިޢުޔާރު
  .ސްޕަރވައިޒް ކުރަންޖެހެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ . އެއްގޮތަށެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތާއި މުދައު ބޭނުން ކުރަނީ . ރާ ކަންތައްތައް ބަޖެޓަށް ހުރިހާ އިރަކު ފައްތައެވެކު :މިޢުޔާރު
  .އުފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް މަދު އެތިކޮޅުން ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ

މަސައްކަތް މިސްރާބު ކުރަނީ މި އަދި . ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލޭންގައިވާ ގޯލްތައް އޮޅުންފިލާކަން ހާމަވެއެވެ :މިޢުޔާރު
  .ގޯލްތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އިސްކަންދީގެން ކަން ހާމަވެއެވެ

ޢަމަލުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް އެ . އުފެއްދުންތެރި ފާޑުކިޔުން ދޭހަކޮށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ  :މިޢުޔާރު
 .ޢަމަލުތަކަށް ގެނެއެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޒިންމާދާރުވުން. ކ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ އިރު، ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީ ގޮތާއި ފެންވަރު ސާފުކޮށް  :މާނަކުރުން

. ޔުނިވަރސިޓީގެ އަމާޒުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުނިްފލުވާ ދެއެވެ. ކުރެއެވެމުވައްޒަފުންނަށް ހާމަ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕާރފޯމަންސް . ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފީޑްބެކްދީ، ކޯޗް ކޮށްދެއެވެ

މަށް ކުރު ސްޓާފް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެކްޝަން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރު. އެޕްރެއިސަލް ފުރައެވެ
  .ހިންގުމާއި ަވކިގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުމުގައި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރެއެވެ. ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ތަނީްފޒުކުރެއެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް، ތިމާ ސްޕަރވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސް  :މިޢުޔާރު
  .ތިމާ ދިން މާރކްސް ސުބޫތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައެވެ. އިޒަލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައެވެއެޕްރެ

ޙާޞިލްކުރި ކަންތައްތަކާއި ސަމާލުކަންދީ (ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  :މިޢުޔާރު
. ތެރޭގައި ބަލަހައްޓައެވެރެކޯޑްކޮށް އަހަރު ) ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތައް

 Meets)|ހީކުރާ ވަރާ ދިމާވޭ (ގައި  4ތިމާއަށް ސީދާ ރިޕޯޓް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޱމާރކްސް  :މިޢުޔާރު

expectations   ާގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މަތިކުރުމަށް، އާދަކޮށް ފީޑްބެކްދީ، ކޯޗްކޮށް، ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވ
  .ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ 

ސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އައު ޙަރަކާތްތައް ސާފުކޮށްދޭން އާދަކޮށް /ފެކަލްޓީ :މިޢުޔާރު
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް /ސެންޓަރު/އަދި ފެކަލްޓީ. މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖަލްސާ ބާއްވާއެވެ

  .މުވައްޒުފުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ 

ޚިދުމަތާއި މުވައްޒަފުން ގެ މެނެޖްމަންޓް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން،  :މިޢުޔާރު
  .ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބޭނުންކުރެއެވެ

އިންތިޒާމްކޮށް، ޑެލިގޭޓް ވަގުތަށް، އަދި ބަޖެޓް ތެރޭގައި އަމާޒުތައް ނުވަތަ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް، ކަންކަން ރާވައި،  :މިޢުޔާރު
. ކުރެއެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

  ކަންަކމާއި އެކަންަކން ކުރުން ވަަޒންކުުރން  ަބިއތަކުގަިއ ުނހިެމނޭ، ޚާްއޞަ މަޤާމަަކށް ޭބނުން  7 މަީތގަިއވާ

. ... ... ... ... ... އ

  :މާނަކުރުން

 :މިޢުޔާރު

:މިޢުޔާރު

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE

ާޚްއޞަ މަާޤމަކަްށ ޭބނުްނވާ  މަީތގައި  .މިބަިއ ފުާރީނ ައހަރު ނިުމމުްނނެވެ . ުޖމްަލގޮެތއްަގއި ލިޭބ ރޭިޓންގ) ައށް 2ސެކްޝަްނ (މަީތގަިއވާ ަބޔަްށ 
= ހީކުާރ ވަާރ 3 ،(Exceeds expectations)= ހީުކރާ ވަރަްށ ުވރެ ުފރިހަަމ 4ފުރަަތމަ ަޞފުޙާަގިއވާ ރޭޓިން ކެޓަގަރީ ފުރާަފއި ނުާވނަމަ، 

 (Unacceptable) = ޤަބޫެލއް ނުކުރެޭވ 1، (Needs improvement)= ަރނގަުޅކުރަންެޖހޭ 2  ،(Meets expectations)ދިާމވޭ 
ިއން  7ލިބުުނ ޖުމުލަ   ބޭނުންކޮްށެގން ުމވައްޒަަފށް މި ެސކްޝަނަްށ ލިބޭ ަވރު ބަލާީނ ުހރިާހ ބަޔަކަށް ލިުބުނ ާމރކްސް ެއއްކޮްށެގންެނވެ.

އިްނ  8އެަވެރޖް ޯހާދނީ ޖުމުަލ  ވަަނ ކެޓަގަީރއެްއ ޭބނުްނ ކޮށްަފއިާވަނމަ ފުާރނީ، 8ބަިއެގ އިުތރުްނ  7ގެއްުލމުްނ ެއވަެރޖް ލިޭބނެެއވެ. ަމތީަގއިާވ 
    ެޑސިމަލަްށ ލިަޔންާވނެެއވެ. 2މި ެއވަެރޖް  ގެއްަލއިެގންެނވެ.

އެވެރެޖް ރޭޓިންގ: 

ކަންތައްތަކާއި ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ކޮމަންޓް އަދި ރަނގަޅު ރޭޓންގއެވަރެޖް 

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 
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 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް :3 ސެކްޝަން

އިތުުރ ގަނުޑ ެއޓޭޗް ކުރަްނ . (މިބަިއ ފުިރހަމަުކރާީނ ސުަޕަވއިަޒރާ މަްޝވަރާކުުރމަށްފަުހ މަސައްަކތުެގ ެފންަވރުބެޭލ ުމވަްއޒަފެވެ
.) ަބޔާުނގެ މަސައްކަތު ިޒންާމތަކާ ުގޅޭ ސެްކޝަްނގެ ޮފޓޯ ކޮޕީ ގަެޑއް އެޓޭޗް ުކރަންބޭުންނނަމަ ކުރެިވދާެނއެވެ ބޭނުްނނަމަ ުނވަތަ ވަޒީފާ 

 ،ތައް ކަން 5 މައިގަނޑު އަދި  ،)މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު، ފެންވަރު(މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 
 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން

ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުން :މަސައްކަތް .1

:ޓާގެޓް

މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައް: މަސައްކަތް .2

:ޓާގެޓް

މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން: މަސައްކަތް .3

:ޓާގެޓް

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް: މަސައްކަތް .4

:ޓާގެޓް

.އަހަރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން: މަސައްކަތް .5

:ޓާގެޓް
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 މިން ކުރުން :4ސެކްޝަން 

ޭބުނން ކުާރނީ  .މިބަިއގަިއ ހިަމާނނީ، ައހަރު ފެުށުނއިރު، ާޙޞިލްކުަރން އެއްބަްސެވވުުނ ޓާގެްޓތަްއ ޙާިޞލްވި މިްނވަުރ ަވޒަން ކޮެށވެ
  .ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑެވެ

ޓާގެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތާވަލު ތިރީގައިވާ  ތަފްޞީލު ގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް
  ރޭޓިންގ ދެވޭ މިންވަރަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ

ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުން 1
  މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައް 2
 މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން 3
  ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް 4
 .އަހަރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން 5

  ޓާގެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ރޭޓިންގ
 (5÷)ޓާގެޓްތަކުގެ އެވަރެޖް ރޭޓިންގ 

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  .ވެއެވެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައި  (Exceeds expectations) ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް  ހީކުރާ  =4

  .އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތައް ޙާޞިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ   (Meets expectations) ދިމާވޭ ވަރާ  ހީކުރާ  =3

  .ޙާޞީލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ 67%އެއްބަސް ވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ   (Needs improvement) ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ= 2

  .އަށް ވުރެ މަދުންނެވެ 67%ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ  (Unacceptable) ނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް = 1

 ރޭޓިންގ ޖުމުލަ މާކުހަކަށް ބަދަލުކުރުން.
 ނަތީޖާ ގުނަކުރާ  އެވަރެޖް ސެކްޝަން 

2. 17.5 
3. 7.5 

 މުޅި ޖުމުލަ 

  .އިރުެއވެމިސެކްޝަްނ ފުާރނީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ މުްއދަތުެފށޭ 
 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 
: ތާރީޚް

  :ސޮއި 
: ތާރީޚް

7

މައިގަނ:5ސެކްޝަން ތެރޭގައި ބަދަލުއަހަރުގެ އައި މަސައްކަތްތަކަށް ޑު

. މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

ބަދަލު )އުނި އިތުރުނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި

މުްއދަުތމި މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ .ދެަބއިުވމުްނނެެވސެކްޝަްނ ފުާރނީ

ސުޕަވައިޒަރުމުވައްޒަފު

:ސޮއި

:ތާރީޚް

:ސޮއި

:ތާރީޚް

ތަމްރީން:6ސެކްޝަން ތަޢުލީމާއި ބޭނުންވާ ވަޒީފާއަށް

ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ. މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ މުޢާމަާލތްކޮށް މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ ކުރާނީުމވަްއޒަާފ ައދި
. މައްޗަެށވެ

ސަބަބުތަމްރީން

ޚިޔާލު:7ސެކްޝަން ސުޕަވައިޒަރުގެ މުވައްޒަފާއި

.ގޮތްމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ.ހ
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ކުރުން:4ސެކްޝަން މިން

މިްނވަުރ ަވޒަން ކޮެށވެ ޭބުނން ކުާރނީ.މިބަިއގަިއ ހިަމާނނީ، ައހަރު ފެުށުނއިރު، ާޙޞިލްކުަރން އެއްބަްސެވވުުނ ޓާގެްޓތަްއ ޙާިޞލްވި
މިްނަގނޑެވެ .ތިރީަގިއވާ

ޓާގެޓްބޭނުންކޮށްގެންތާވަލުތިރީގައިވާތަފްޞީލުގެމަސައްކަތުޓާގެޓް
ރޭޓިންގދެވޭމިންވަރަށްޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ

ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުނ1ް
މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައ2ް
މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުނ3ް
ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައ4ް
.އަހަރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުނ5ް

ރޭޓިންގ ޓާގެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ
ރޭޓިންގ (5÷)ޓާގެޓްތަކުގެ އެވަރެޖް

ތަފުސީލުރޭޓިންގ

Exceeds)ފުރިހަމަވުރެވަރަށްހީކުރާ=4 expectations)ިޓާގެޓްތަކަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައ .ވެއެވެއެއްބަސްވެވިފައިވާ

ޓާގެޓްތައް ޙާޞިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ(Meets expectations)ދިމާވޭވަރާހީކުރާ=3 .އެއްބަސްވެފައިވާ

Needs)ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ=2 improvement)ެޓާގެޓްތަކުގ .ޙާޞީލް ކުރެވިފައި ވެއެވ67ެ%އެއްބަސް ވެފައިވާ

ޓާގެޓްތަކުގެ(Unacceptable)ނުކުރެވޭޤަބޫލެއް=1 .އަށް ވުރެ މަދުންނެވ67ެ%ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ

ބަދަލުކުރުން. މާކުހަކަށް ޖުމުލަ ރޭޓިންގ
ނަތީޖާގުނަކުރާއެވަރެޖްސެކްޝަން

2.17.5
3.7.5

މުޅި ޖުމުލަ

މުްއދަތުެފށޭ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ .އިރުެއވެމިސެކްޝަްނ ފުާރނީ
ސުޕަވައިޒަރުމުވައްޒަފު

:ސޮއި
:ތާރީޚް

:ސޮއި
:ތާރީޚް
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 ޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލުއަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނ :5ސެކްޝަން 

. މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

 )އުނި އިތުރު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

 .ދެަބއިުވމުްނނެވެ  ސެކްޝަްނ ފުާރނީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ މުްއދަތު މި

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 

: ތާރީޚް

  :ސޮއި 

: ތާރީޚް

 ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން :6ސެކްޝަން 

ައދި މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ ކުރާނީުމވަްއޒަާފ މުޢާމަާލތްކޮށް ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ . މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ
  . މައްޗަެށވެ

 ސަބަބު ތަމްރީން

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު :7ސެކްޝަން 

  .ގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ . ހ
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 .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު. ށ
�����  

މުވައްޒަފު
މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 

ސޮއިކުރުމުން، . ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ
.ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ 

 ސުޕަވައިޒަުރ

  :ސޮއި 

 �����: ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 �����: ތާރީޚް

 ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ: 8ސެކްޝަން 

  .)ކުރެވިދާނެއެވެ އިތުރު ގަނޑު އެޓޭޗް. (މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ 

 ފޯމުގައިވާ ،މަސައްކަތުގެފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭމީހާގެ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮތުން. ހ
  ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ހޯދުންތަކާއި ނިންމެވުންތައް ސާބިތުވާ ގޮތްތަކުން ހެކިތަކުގެމަތިންނާއި އެނޫންވެސް ބެލޭނެ 

����� 

  �����:ަނން

 �����:ސޮއި

  �����: ަނންބަރު.ކ.ރ

 �����:ސެކްޝަން/މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް
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.މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު.ށ
�����

މުވައްޒަފު
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި

ސޮއިކުރުމުން،.ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ
.ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ

ސުޕަވައިޒަުރ

:ސޮއި

�����:ތާރީޚް

:ސޮއި

�����:ތާރީޚް

ޚިޔާލުއިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ:8ސެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ރިސޯސް ހިއުމަން ނުވަތަ ހެޑް

.)ކުރެވިދާނެއެވެއިތުރު ގަނޑު އެޓޭޗް. (މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ

ބެހޭގޮތުން. ހ ބަލާފޯމާ ފޯމުގައިވާ،މަސައްކަތުގެފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭމީހާގެ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލޭނެ ބިނާކޮށް ހޯދާ ހޯދުންތަކާއި ނިންމެވުންތައްސާބިތުވާގޮތްތަކުންހެކިތަކުގެމަތިންނާއި އެނޫންވެސް ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް

�����

�����:ަނން

�����:ސޮއި

�����:ަނންބަރު.ކ.ރ

�����:ސެކްޝަން/މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް

1 

 ސަޕޯޓް ސާރވިސަސް
 )މުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާ(

 ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގެ:  1ސެކްޝަން 

. ޔުނިުޓންެނވެ/މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ އޮފީުހެގ ުމވައްޒަުފްނނާބެހޭ ކަންތަްއތަްއ ބަލަަހއްޓާ ަބއިްނ ުނަވތަ ިހއުަމން ރިޯސސް ސެކްަޝން 

 : ނަންބަރު. ކ.ރ: ނަން

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމާއި 

 :އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ެސންޓަރު: މަޤާމަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް

 : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

 : މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު

:ފާސްލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ

 ގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ: 2ސެކްޝަން 

ިމ ިލޔުުމގަިއ މިޢުާޔުރ ިއްނ ާމނަކުރަީނ ެއހެްނ ެއއްޗެްއެގ ނުަވަތ ކަމެްއެގ  .ފުިރހަމަުކރާީނ ެފންަވރުބެޭލ ުމްއދަުތ ިނމުުމންެނވެމިބަިއ 
އަްށ މާްކސް ިދނުުމަގިއ  2ސެކްަޝން . ތެދުކަްނ ނުަވތަ ފެންަވރު މީޒަްނ ކުރަން ޭބނުްނ ުކރާ ވަޒަަނށް ނުަވތަ ސްޭޓންޑަރްޑ އަެށވެ

  . ތިީރގަިއވާ މިްނަގނެޑވެބޭނުންކުާރނީ

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް ހީކުރާ . 4
(Exceeds expectations) 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަދަ . މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ކުރާ ފެންވަރު، ކަޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ މައްޗެވެ
ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

.އާދަކޮށް ބޮޑަށެވެ

 ދިމާވޭ  ވަރާ ހީކުރާ . 3
(Meets expectations)  

މި މުވައްޒަފުގެ ފެންވަރު . މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މުވައްޒަފު އާދަކޮށް ޒިންމާ އުފުލައެވެ
  .ހުރީ މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޤަބޫލު ކުރާ ފެންވަރުގައެވެ 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ . 2
(Needs improvement)  

ނުވަތަ ފެންވަރު ހުންނަނީ ކިރިޔާ ޤަބޫލު . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު، ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ވުރެ ދަށެވެ 
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ބޭނުން  ،ތަމްރީނާއި ސްޕަރވިޜަން. ގައެވެކުރެވޭ ފެންވަރު

  .ވެއެވެ
 ުނކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް .1

(Unacceptable)  
ވަޤުތުން އަދި މި . މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  .ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއެވެ

3ފޯމް . އޭ.ޕީ  



2 

 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ
. އަދި ގަޑިޖެހެނީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ. ސަލާން ބުނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މަސައްކަތަށް އާދަކޮށް ހާޒިރުވެއެވެ:މާނަކުރުން

ބޭރަށް ދާން ޖެހޭ ނަމަ، . ނާދިރު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގަޑިޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރިން އަންގައެވެ
ޑިއުޓީގައި . މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިފަހައްޓައެވެ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ

  .އަދި އަހައިފިނަމަ ބުނެދެއެވެ. ނެތް ހާލަތްތައް އަންގައެވެ

  .ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހުންނަނީ ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ:މިޢުޔާުރ

  .މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާފައެވެ 10ޗުއްޓީ ނަގަނީ ކުރިން ރޭވި، މަދުވެގެން : މިޢުޔާރު

  . ނާންނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ ހުއްދަ ނުލިބި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުނަގައި:މިޢުޔާރު

 .ޑިއުޓީތަކަށް ބަރާބަރަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ :މިއުޔާރު

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ
ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ވަޤުތު، . ވަގުތު ބޭނުން ކުރަނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެރަސްމީ : މާނަކުރުން

އެހެންމީހުންގެ ތާވަލުތަކާއި ވަޤުތަށް އިޙްތިރާްމ . އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ބޭނުންކުރެއެވެ
. ސްކަންދޭ ތަރުތީބުތައް ކަނޑައަޅައި ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެއެވެމުހިއްމު އެތައް ކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން، އި. ކުރެއެވެ

އެމީހަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހާ މަޝްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި  :މިޢުޔާުރ
 ކުރަނީ ދެވޭ އއިރުޝާދާއި އަދި އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ތަރުތީބު. ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ

  .އެއްގޮތަށެވެ

އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަނީ . ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ކަންކަން އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވެއެވެ:މިޢުޔާރު
. އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރެވެން އޮތް ރަގަޅު ފެންވަރުގައެވެ

ވަކިގަޑިއަކަށް ނިކުތުމަށް އެންގުމުން . ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ނޫޅެއެވެމަސައްކަތު ވަގުތުގައިވަޒީފާއާއި :މިޢުޔާރު
ކަމެއް ނިންމަން އެންގުމުން އެއީ އެބައެއްގެ ޒިންމާ ކަމުގައި ދެކިގެން . ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ނިކުމެއެވެ 

  .އެމަސައްކަތެއް ނިންމައެވެ

އަދި . ން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެނުކުރެވި ހުންނަކްަނކަން އަމިއްލައަށް ފެނިގެ:މިޢުޔާރު
  .މިފަދަކަންކަން ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއަޅައެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން . ނ
. މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ބާއްވަނީ އުފެއްދުންތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ:މާނަކުރުން

ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން އަދި ތަނުގެ ހައިބަތާއި . އެހެން މީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ
  .ނުކުރެއެވެ

  .ތަފާތުވާ ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞުަތ ދެއެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރަނީ އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެ :މިޢުޔާުރ

އް މެދުވެރިވިނަމަވެސް އަދި އެފަދަ ހާލަތެ. ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަސަލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއެވެ:މިޢުޔާރު
  . އަމަލުކުރަނީ އެކަމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވެ

އަދި މަސްލަހަތު . އެހެންމީހުންނާ އެކު ހިއްޞާ ކުރާ ޖާގަތަކާއި ޖަގަހަތައް ތަރުތީބުކޮށް ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓައެވެ:މިޢުޔާރު
  .ގެއްލޭ އަމަލުތަކުން ދުރުވެއެވެ

އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށްދީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުންދޭ :ޔާރުމިޢު
ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، އެހެންމީހުނާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި . ކޮމިޓްމަންޓްތައް ބަރާބަރަށް ފުއްދައެވެ

 .ބައިވެރިވެއެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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ރޭޓިންގމިންގަނޑުތައް

ހާޒިރީ.ހ
ބުނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މަސައްކަތަށް އާދަކޮށް ހާޒިރުވެއެވެ:މާނަކުރުން .އަދި ގަޑިޖެހެނީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ. ސަލާން

ބޭރަށް ދާން ޖެހޭ ނަމަ،.ނާދިރު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގަޑިޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރިން އަންގައެވެ
ޑިއުޓީގައި.މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިފަހައްޓައެވެ.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ

ބުނެދެއެވެ.ނެތް ހާލަތްތައް އަންގައެވެ .އަދި އަހައިފިނަމަ

.ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހުންނަނީ ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ:މިޢުޔާުރ

ރޭވި، މަދުވެގެން:މިޢުޔާރު .މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާފައެވ10ެޗުއްޓީ ނަގަނީ ކުރިން

. ނާންނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެހުއްދަ ނުލިބި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުނަގައި:މިޢުޔާރު

ބަރާބަރަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ:މިއުޔާރު .ޑިއުޓީތަކަށް

EXCEEDS EXPECTATIONS

MEETS EXPECTATIONS

IMPROVEMENT NEEDED

UNACCEPTABLE

:މިސާލުކޮމަންޓާއި

ކުރާގޮތް.ށ ބޭނުން ވަގުތު ރަސްމީ .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި
ބަޔާނުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެރަސްމީ:މާނަކުރުން ބޭނުން ކުރަނީ ވަޒީފާ ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ވަޤުތު،. ވަގުތު

ބޭނުންކުރެއެވެ އެހެންމީހުންގެ ތާވަލުތަކާއި ވަޤުތަށް އިޙްތިރާްމ. އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ތަފާތު
ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެއެވެމުހިއްމު އެތައް ކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން، އި.ކުރެއެވެ .ސްކަންދޭ ތަރުތީބުތައް ކަނޑައަޅައި

އެމީހަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހާ މަޝްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި:މިޢުޔާުރ
 ކުރަނީ ދެވޭ އއިރުޝާދާއިއަދި އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ތަރުތީބު.ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ

.އެއްގޮތަށެވެ

އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަނީ.ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ކަންކަން އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވެއެވެ:މިޢުޔާރު
ރަގަޅު ފެންވަރުގައެވެ .އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރެވެން އޮތް

ވަކިގަޑިއަކަށް ނިކުތުމަށް އެންގުމުން.ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ނޫޅެއެވެމަސައްކަތު ވަގުތުގައިވަޒީފާއާއި:މިޢުޔާރު
ބަރާބަރަށް ނިކުމެއެވެ ކަމެއް ނިންމަން އެންގުމުން އެއީ އެބައެއްގެ ޒިންމާ ކަމުގައި ދެކިގެން.ގަޑިއަށް

.އެމަސައްކަތެއް ނިންމައެވެ

އަދި.ން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެނުކުރެވި ހުންނަކްަނކަން އަމިއްލައަށް ފެނިގެ:މިޢުޔާރު
ބާރުއަޅައެވެ .މިފަދަކަންކަން ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް

EXCEEDS EXPECTATIONS

MEETS EXPECTATIONS

IMPROVEMENT NEEDED

UNACCEPTABLE

:މިސާލުކޮމަންޓާއި

ގުޅިގެން.ނ އެކު މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ ގޮތުގައި ޓީމެއްގެ ކުރުމާއި .މަސައްކަތް
ބާއްވަނީ އުފެއްދުންތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ:މާނަކުރުން .މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް

ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަންއަދި ތަނުގެ ހައިބަތާއި. އެހެން މީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ
.ނުކުރެއެވެ

.ތަފާތުވާ ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞުަތ ދެއެވެ.އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރަނީ އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެ:މިޢުޔާުރ

އް މެދުވެރިވިނަމަވެސްއަދި އެފަދަ ހާލަތެ.ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަސަލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއެވެ:މިޢުޔާރު
. އަމަލުކުރަނީ އެކަމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވެ

ބަލެހެއްޓައެވެ:މިޢުޔާރު އަދި މަސްލަހަތު.އެހެންމީހުންނާ އެކު ހިއްޞާ ކުރާ ޖާގަތަކާއި ޖަގަހަތައް ތަރުތީބުކޮށް ސާފުކޮށް
.ގެއްލޭ އަމަލުތަކުން ދުރުވެއެވެ

އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށްދީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުންދޭ:ޔާރުމިޢު
ބަރާބަރަށް ފުއްދައެވެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، އެހެންމީހުނާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި.ކޮމިޓްމަންޓްތައް

.ބައިވެރިވެއެވެ

EXCEEDS EXPECTATIONS

MEETS EXPECTATIONS

IMPROVEMENT NEEDED

UNACCEPTABLE

:މިސާލުކޮމަންޓާއި

3 

 :ޔުނިވަރސިޓީގައި އަމަލުކުރާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން. ރ
ޔުނިވަރސިޓީގައި އަމަލުކުރާ ޤަވާއިދުތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަމަލުކުރަނީ : މާނަކުރުން

މަސައްކަތު އަޚްލާޤް ބަހައްޓަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެގޮތަށް ތަނަށް . އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ
. މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ސާފުތާހިރު ތެދުވެރި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތަށް ހުރެއެވެ. ފާއިދާހުރި ގޮތަކަށެވެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ހައިބަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ވާތީ، ޚިދުމަތްދޭއިރު :މިޢުޔާުރ
ޔުނިފޯމް އަޅާފައި ހުންނަނީ ެއކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް /މުވައްޒަފު ހެދުން

އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އަބަދުމެ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެދޭ އެންމެ ފުރިހަމަ . ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުކަމާއެކުއެވެ
  .ގޮތުގައި ކަންކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު . ޙަވާލުކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ :މިޢުޔާުރ
  .އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމުން ނެދެވޭ އަސަރު ނުކުރާ ގޮތަށެވެ  އަޚްލާޤް ހުންނަނީ އޮފީހަށާއި

އެހެން މީހުންނަށް އިތުބާރު ހިފޭފަދަ ތެދުވެރި ސިފަތަކެއް ހުރުމާއިއެކު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރުމުގައި  :މިޢުޔާރު
ންޖެހޭ އިޚްތިރާމާއި ޤަދަރު ފުރިހަމަގޮތުގައި ސުޕަރވައިޒަރު އަދި އެހެނިހެން ވެރިންނަށް ދޭ . އިޙްލާސްތެރިވެއެވެ

  .ދެއެވެ

އަދި އޭނާ ކުރަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ . މަސައްކަތުގަޑީގައި އެއްވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ނޫޅެއެވެ:މިޢުޔާރު
. މަސައްކަތް ފިޔަވާ މަސައްކަތުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަންކަމުގައި ޝާމިލްވެ ނޫޅެއެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ 
ބަދަލުވުން ފަދަ މުވައްއްޒަފުން ބަދަލުވުން، ވަސީލަތްތައް (ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް :މާނަކުރުން

  .މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްނަގައެވެ. ހޭނެއެވެ) ބަދަލުތަކަށް

. ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްލަހަތަށް ވިސްނައިގެން ތަނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަކަށް ޙައްލުކުރެއެވެ:މިޢުޔާރު
އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ، ދިމާވެދާނެ ކަންކަން އަދި މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސްޕަރވައިޒަރަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު:މިޢުޔާރު

  .ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް އަންގައެވެ
އަދި މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން  .ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައެވެ :މިޢުޔާރު

 .ކިޔައެވެ  ދީ މަރުޙަބާ

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު. ޅ
. ކުރިއެރުމަށް މުވައްޒަފު ޙިއްސާވެއެވެޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާޞިލް ކުރުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ :މާނަކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންފާއަށް ކުރާ ހުރިހާކަމެއްގައި ރަސްމީ ގަޑިގެ އިތުރުން ނުރަސްމީގަޑީގައި ބައިވެރިވެ ކުރަންޖެހޭ 
ނާއި އަދި ތަނަށް ޖެހިފައިވާ ކުލު. ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖްބޫރުކުރުވަން ނުޖެހެއެވެ . ކަންކަން ޝަކުވާއާއި ނުލާ ކުރެއެވެ

  .ލޯބި ކުރާމަސައްކަތުން ދައްކުވައިދެއެވެ

އޮފީހުގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ ދެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ :މިޢުޔާުރ
  .އެއްބާރުލޫންދީ އިސްނަގައެވެ

ކަންކަމަށް ގިނަފަހަރު އެއްބާރުލުން ދީ އަމަލީ އޮފީހުންރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި  ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން :މިޢުޔާރު
  .ގިނަ ފަހަރު ވޮލަންޓްރީކޮށް މިފަދަކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ގޮތުން ބައިވެރިވެއެވެ

. ޔުނިވަރސިޓީ އިން ކަންކަމަށް ދޭ އެކިއެކި ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް އެކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ :މިޢުޔާރު

އަދި . އޮފީހަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ ގިނަ ފަހަރުތަކުގައި އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއެވެ ނުރަސްމީގަޑިގައި :މިޢުޔާރު
 .އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވަނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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މަތީގައި ޚާއްޞަ މަޤާމަކަށް ބޭނުންވާ  .މިބައި ފުރާނީ އަހަރު ނިމުމުންނެވެ . ޖުމްލަގޮތެއްގައި ލިބޭ ރޭޓިންގ) އަށް 2ސެކްޝަން (މަތީގައިވާ ބަޔަށް 
= ހީކުރާ ވަރާ 3 ،(Exceeds expectations) = ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ 4ކެޓަގަރީ ފުރާފައި ނުވާނަމަ،  ފުރަތަމަ ޞަފުޙާގައިވާ ރޭޓިން {

 (Unacceptable) }= ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 1، (Needs improvement) = ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 2  ،(Meets expectations) ދިމާވޭ 
އިން ގެއްލުމުްނ  6ލިބުނު ޖުމުލަ   ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފަށް މި ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ވަރު ބަލާނީ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ލިބުނު މާރކްސް އެއްކޮށްގެންނެވެ.

    ޑެސިމަލަށް ލިޔަންވާނެއެވެ. 2އެވަރެޖް ލިބޭނެއެވެ. މި އެވަރެޖް 
އެވަރެޖް ރޭޓިންގ: 

ކޮމަންޓް އަދި ރަނގަޅުކަންތައްތަކާއި ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ރޭޓންގއެވަރެޖް 

 EXCEEDS EXPECTATIONS

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED

 UNACCEPTABLE 

 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް: 3ސެކްޝަން 

އިތުރު ަގނޑު ެއޓޭޗް ކުރަްނ . (މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރާ މަްޝވަރާުކުރމަށްފަުހ މަަސއްކަތުގެ ެފްނވަރުބެޭލ މުަވއްޒަެފވެ
.) ަބޔާުނގެ މަސައްކަތު ިޒންާމތަކާ ުގޅޭ ސެްކޝަްނގެ ޮފޓޯ ކޮޕީ ގަެޑއް އެޓޭޗް ުކރަންބޭުންނނަމަ ކުރެިވދާެނއެވެ ބޭނުްނނަމަ ުނވަތަ ވަޒީފާ 

 ،ކަންތައް 3 މައިގަނޑުއަދި  ،)މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު ، ފެންވަރު(މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 
 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން  :މަސައްކަތް .1
އަދި .  ކުރަނީ ތަނުން ކަނޑައަޅާ އަންގާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށެއެވެ 95%އެއިރެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ  :ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ޓާގެޓް

ވަގުތުހޭދަކުރަނީ ޚަ  70%ތަންބެލެހެއްޓުމަށް . މަސައްކަތާއި ގުޅުންނެތް ކަންކަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުކުރެއެވެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު  ގައި 
 .ރަކާތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ

އި އެއްގޮތަށް ތަނުން ކުރަނީ ތަނުން ކަނޑައަޅާ އަންގާފައިވާ އުސޫލާ%95އެއިރެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ :ޓާގެޓް މަސައްކަތުމީހުންގެ
ރިޕޯރޓް ކުރަންވާގޮތަށް ވަނީ ރިޕޯރޓް ކޮށް  90%ތަންތަން ސާފުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް . ކަނޑައަލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ގެންނެވެ

 . އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ 

 :ކޮމަންޓް

ފެނިގެން ކަންކަން ކުރުންއަމިއްލައަށް : މަސައްކަތް .2
ކަމެއް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކޮށް ނިނަމައެވެ  2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވި ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުރި : ޓާގެޓް

  .ނުވަތަ ޤަވާއިދުން ކުރަމުން ގެންދެއެވެ

:ކޮމަންޓް

ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުންއިތުރު : މަސައްކަތް .3
. ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފުޯރކޮށްދީފައިވެއެވެ 90%ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންފާއަށް ރާވާ ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ) ހ: (ޓާގެޓް

 .ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެދާއިރާއިން ހިންގާ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ) ށ(

:ކޮމަންޓް
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 .މިން ކުރުން :4ސެކްޝަން 

ޭބުނން ކުާރނީ  .މިބަިއގަިއ ހިަމާނނީ، ައހަރު ފެުށުނއިރު، ާޙޞިލްކުަރން އެއްބަްސެވވުުނ ޓާގެްޓތަްއ ޙާިޞލްވި މިްނވަުރ ަވޒަން ކޮެށވެ
  .ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑެވެ

ޓާގެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތާވަލު ތިރީގައިވާ  ތަފްޞީލު ގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް
  ރޭޓިންގ ދެވޭ މިންވަރަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން  1
 އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކަންކަން ކުރުން  2
 އިތުރު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން  3

  ޓާގެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ރޭޓިންގ
 (3÷)ޓާގެޓްތަކުގެ އެވަރެޖް ރޭޓިންގ 

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  .އެއްބަސްވެވިފައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައި ވެއެވެ (Exceeds expectations)ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް  ހީކުރާ  =4

  .ޙާޞިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތައް   (Meets expectations)ދިމާވޭ  ވަރާ  ހީކުރާ  =3

  .ޙާޞީލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ 67%އެއްބަސް ވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ   (Needs improvement)= ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 2

  .އަށް ވުރެ މަދުންނެވެ 67%ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ  (Unacceptable)ނުކުރެވޭ  = ޤަބޫލެއް 1

 ޖުމުލަ މާކުހަކަށް ބަދަލުކުރުން.ރޭޓިންގ 
 ނަތީޖާ ގުނަކުރާ  އެވަރެޖް ސެކްޝަން 

2. 20 
3. 5 

 މުޅި ޖުމުލަ 

 .މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުފެށޭ އިރުއެވެ
 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 
: ތާރީޚް

  :ސޮއި 
: ތާރީޚް
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު :5ސެކްޝަން 

. މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

 )އުނި އިތުރު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

 .ދެބަިއވުުމންެނވެ ސެކްޝަްނ ުފރާނީ މަސައްަކތުެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުމި*

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 

: ތާރީޚް

  :ސޮއި 

: ތާރީޚް

 ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން :6ސެކްޝަން 

ކުރާނީުމވަްއޒަާފ މުޢާމަާލތްކޮށް ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ ައދި މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ . މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ
  . މައްޗަެށވެ

 ސަބަބު ތަމްރީން

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު :7ސެކްޝަން 

  .ގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ . ހ

 .ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލުމަސައްކަތް . ށ

މުވައްޒަފު
މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 

ސޮއިކުރުމުން، . ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ
.އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު 

 ސުޕަވައިޒަރު

  :ސޮއި 

: ތާރީޚް

  :ސޮއި 

: ތާރީޚް
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