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ދިވެހިރާއްްޖޭގެ މާލީދާއިރާގެ ޚިދުމަތް ތަރަށްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުން ހާސިލްވާ     
 މިންގަނޑުގެ ރިޕޯޓް.

 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީދާއިރާގެ ތެރެއިނ، އާންމުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ 
މިނިސްޓރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ކޯރޕޮރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން، ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޔުނިޓް އެއް 

  މެމޯއަކުން އަރިހުން  ރަސްމީ  ޤާއިމުކރެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރ އްފް ފިނޭންސް ވަނީ، މިނިސްޓްރީ ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

(MEMO (13-HR/13/2018/190)  7   .ެފެބްރުއަރީ ގައި ދަންނަވާފައެވ 

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ޔުނިޓް "ސްކީމް އޮފް ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް ޔުނިޓް" އެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ތިރީގައި 
ރެވި، ފަންނީ ޤާބިލުކަންހުރި ކޮންމެހެން މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކު

 ބޭނުންތެރި ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ކެނޑިގެން ދާމިންވަރު މަދުކޮށް މުވައްޒަފުން ދެމެހެޓުމެވެ. 

 ްޓުން. . މިނިސްޓްރީއަށް ބެނުންވާ އެކަށޭނަ ތަޢުލީމީ ޤާބިލު މުވައަޒަފުން ހޯދައި ދެމެހެއ1

 . ކަމާއި ގުޅުންހުރި މުވައަޒަފުން ކުރިއަރުވައި، ފަންނީގޮތުން ކުރިއެރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ބާރުވެރިކުރުވުން. 2

ކަންކަން  . އެންމެ އެކަށޭނަ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ ބަޔާން އެކުލަވާލައި ރަނގަޅަށް އެނގޭނެހެނ3ް
 ަރުދަނާކުރުން. ހ

ެއް . ފައްނީ މުވައްޒަފުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަމާއި އެކު، އެކާށޭނަ މުސާރައިގެ އޮނީގަނޑ4
 ޤާއިމުކުރުން. 

އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ދަނެގަނެ  . ވަށާޖެހެނިވިގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކި އެކި ފަންނީ އިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިނ5ް
 ދަސްވުން. 

 

 ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް. ޔުނިޓް" ދަށުން މުވައްޒަފުން ނެގުން:"

 2020ޖަނަވަރީ  31މާރިޗުގައި ކުރި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި،  2019އިންޑިޕެންޑެންޓް ވެރިފިކޭޝަން އޭޖެންޓް )އައި. ވީ. އޭ( އިން 
ވަޒީފާއަށް މީހުންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި "ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް ޔުނިޓް" އިން ބުނާގޮތުގައި މި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން   88އާއި ހަމައަށް %

ފް.ޑީ.އެސް" ހޮވުމުގައި އެންމެހާ ކަންކަން ގެންގޮސްފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އޮނިގަންޑާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. "ޕީ.އެ
ަ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވާފައިވަނީ ވާދަވެރި އުސޫލަކުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. ސިންގަލް ސޯސް ކޮށް ނުވަތ 21%- 71ގެ %

ލުމީހުން އާއްމުންނަށް ހުޅުވައިނުލާ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވަނީ އެއްމެފަރާތެކެވެ. މީހުން ހޮވާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި، ކަމާއިބެހޭ ފަންނީ ޤާބި
ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހުއްދަވެސް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މީގޮތުން ަް ލިބޭތޯބަލައި ކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޕރާއްޖެއިނ
މުވައްޒަފުން ހޮވާފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ، "ޓްރެޒަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް"  57" ގެ %ޑީ.އެސް"ޕީ.އެފް.
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ކަމަށްވާ  "ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް" ގެދަށުން  71ސީ.ޓީ" ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި %އާއި "އައި.
 ވަޒީފާދެވިފައިވާ ފަންނީ ހުނަރުވެރިންންށް ވަނީ "އެސް.އޭ.ޕީ"ގެ ޚާއްސަ ޓްރެއިނިންގް ދެވިފައެވެ. 

 ް މޮނިޓަރިންގް. ޚާސިލްކުރެވޭ މިންގަނޑު ބެލޭގޮތް ނުވަތް ޕާރފޯމަންސ

ުމުލަކޮށް މުވައަޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް ބެލުމަށް ޓަކައި "ޕީ.ެއފް.ޑީ.އެސް ޔުނިޓް" އިން ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިއޮވެވެ. މިގޮތުން ޖ
ރެޓަރީއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އާއި އިދާރީކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ޑައިރެކްޓަރ އާއި ޕާރމަނަންޓް ސެކް

ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައިވާގޮތަށް މަސައްކަތްތަށް އެ މަހަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާގޮތަށް ނިންމަމުން ގެންދޭތޯ ބެލެހެއްޓުމުގެގޮތުން، ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ 
ހައްޓައެވެ. އަދި މިކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ކޮންމެ ކޮންސަލްޓަންޓަކަށް ވަކިން އެކްސެލް ޝީޓްއެއްގެ ޒަރީޢާއިން ހަފްތާއަކު އެއްފަރު ގަވާއިދުން ބަލަ

 މުސާރަދެވެނީ މިނިސްޓްރީގެ ޕީ.އެމް.ޔޫ އަށް ޕާރފޯމަންސް ޝީޓުތައް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 

 ނުވަތަ ހާސިލުކުރެވޭ މިންގަނޑު ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް ގެ ޕާރފޯމަންސް

ީ.އެސް އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ދާއިރާއެ ދެފުށްފެންނަ، އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި ޚަރަދުތަށްކުރެވޭ ގޮތް ދެނެގަނެ، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕީ.އެފް.ޑ
 ވަނީ "ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމް" އާއި އެކު އެކި ޕޯރޓަލްތަށް ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. 

 

  ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމުކަންކަން.

ާރަ ނުވަތަ ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސް ވުމުން ޝޯރޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ނޯޓިފިކޭޝަން ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް ގެ ޓީމުން ވަނީ، ވެންޑާރސް ގެ މުސ .1
ެ އަންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސްވުމުން ވެންޑާރސް އަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ޕޭމަންޓުގ

މަންޓް ަފްސީލުތަށް އެނގިގެންދާނެ ނިޒާމެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. މިނިޒާމުޤާއިމުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ޕޭތ
 މައްސަލަތަށް ވަނީ މަދުވެގެން ގޮސްފައެވެ.  ައަންނއާއި ބެހޭގޮތުން 

އެސް" އަށް ލޮގްއިން ކުރުމަށް ރިކުއެސްޓު ފޮނުވޭނެ މޮޑިއުލް އެއް \"ޕީ. އޭ. . އަދި މި ޓީމުން ވަނީ ބަނޑޭރި ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށ2ް
ލައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެދޭ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މުއްދަތުއަވަސްވެ، ކަރުދާސް ޕްރިންޓްކުރުން ހުއްޓާ

އިޒްކުރެވިގެންދިޔައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންކުރާ 'ވިޔަ" މަސައްކަތުގެ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ މުޅި ޕްރޮސެސް ޑިޖިޓަލަ
 ސްޑީ.އެފްޕީ.އެމޮޑިއުލް ގާއިމުކޮށް، އެ މޮޑިއުލްގެ އެހީގައި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއެ ޤާއިމުކުރުމުގައި 

 ީ ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ގެ ކަމާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ އެހ

 އެ ހަރުދާނާކޮށް މޮޑިއުލް( ސީ.ޕީ.ބީ) ކޮންސޮލިޑޭޝަން އެންޑް ޕްލޭނިންގ ބިޒްނަސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޕްރޮސެސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބަޖެޓް. 3
 މުހިންމު ާއަށްބޭނުންވ( އެމް.އެފް) ފަންޑުމެނޭޖުމަންޓް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ބަދަލުތަށްގެނެސް މުހިއްމު ބޭނުންވާ މޮޑިއުލްއަށް

 އަދި( އައި.އެފް) އެކައުންޓިންގް ފައިނޭންޝަލް ،އާއި( އެމް.ސީ.އެޗް) މެނޭޖްމަންޓް ކެޕިޓަލް ހިއުމަން އަދި ،ގެނެސް ކޮންފިގެރޭޝަންތައް
 ޤާއިމުކުރަން އޮބްޖެކްޓް ބިޒްނަސްި ގައ 2019 ޓީމްއިން މި އަދި. ހަރުދަނާކުރެވިފައިވެއެވެ މޮޑިއުލް( އެމް.އެމް) މެނޭޖްމެންޓް މެޓީރިއަލް

 ކަމާއިބެހޭ ،ބަލައި ރިޕޯރޓްތަށް ވަަގުތަށް ވަގުތުން އަށް( ޕޮލިސީމޭކަރސް) ނުވަތަ އިސްވެރިން ސަރުކާރުގެ މިގޮތުން. އްޓާފައިވެއެވެަފ
 ނިންމުމުގެ ވަގުތުން ކަންކަން  ،ފުރުސަތުލިބި ބަލާލުމުގެ ވަގުތުން މެދުވެރިކޮށް ޑޭޝްބޯރޑް ޚަރަދުތައް އާމްދަނީއާއި މުއައްސަސާތަކުގެ
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 އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް މި. ބަލެާލެވޭނެއެވެ ޑޭޝްބޯރޑުން މި މެދުވެރިކޮށް ޑިވައިސްތަށް މޯބައިލް ކޮމްޕިއުޓަރާއި އަދި. ދާނެއެވެ ފުރުސަތުލިބިގެން
ކައުންސިލްތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ ނުވަތަ )ގްރާންޓް( . 4ލަފާކުރެވެއެވ މަހުގައިކަމަށް" މއި" އަހަރު ވަނަ 2022 ފެއްޓޭނީ ބޭނުންކުރެވެން ،ނިމި

" ގެ އިކޮނޮމިކް ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސްތައް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެގޮތުގެ ތަފްސީލު ކަރުދާސް، މަޖްލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެއްވީ، "
ޮސެސް ބަލަހައްޓަވައި ކަމާއި ބެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެއްވައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްޗަރ ކުރުމުގެ ޕްރޓްރަކޮންސަލްޓަންޓެވެ. އަދި ބޮންޑް ރީސް
ފްރޭމްވޯރކް އާއި އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ބަޖެޓިންގް ހަރުދަނާކޮށް އެކުލަވައިލެއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސްގެ މީޑިއަމް ޓާރމް މާލީ

 ް.ޑީ.އެފް" ގެ އިކޮނޮމިކް ކޮންސަލްޓަންޓެވެ. ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދެވާފައިވަނީވެސް "ޕީ. އެސ

ގެ ފަންނީ އަދި އަމަލީ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވޭޖް ބިލް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި "ސެންޓްރަލް ޕޭރޯލް ރެޖިސްޓަރ"  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް. 5
ހިމަނާފައި ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ޖެންޑަރ ޑިސްސެގްރިގޭޓެޑް މީހުންގެ އާމްދަނީގެ މައުލޫމާތު މި "ޕޭރޯލް ރެޖިސްޓަރ" ގައި 

 ވެއެވެ. 

ގެ " އެސް.އޯ.އީ" ގެ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ ،  އެސް.އޯ.އީ)ސ( ގެއަހަރީ އަދި ކުއާރޓަލީ  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް. 6
ރޭންޖްމަންޓްއާއި ، ރިވިއު ހައަދަވާފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓް ކޮމްޕެނީގެ ފައިނޭންޝަލް އެ

ޕަބްލިކް އޮފަރިންގް )އައި.ޕީ.އޯ( ގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ކޮންސަލްޓަންޓްވަނީ  ޝިއަލްއިނިމޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ 
މަ އެއާއިއެކު "އެސް.އޯ.އީ)ސ(' ގެ ބޯނަސް ޕޮލިސީ އާއި ކޯރޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑް )ޖީ.ސީ( ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އަދި ހަ

 "އެސް.އޯ.އީ)ސ(" އަށް ޕާރފޯރމަންސް ބޭސްޑް އިންސެންޓިވް ސްކީމްއެއް ވެސް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. 

ގެ ފަންނީ ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ "އެސް.އޭ.ޕީ" އީ.ސީ.ސީ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް ސިސްޓަމް ޔޫޒަރ ކްލީންއަޕް ގެ މަސައްކަތް  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް. 7
އިދާރީގޮތުން "އެސް.އޭ.ޕީ" ގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ ޔޫސަރސް އަށް ސިސްޓަމުން ދެވިފައިވާ އެކްސެސް ލޮކްކުރުން  ީގެ ތެރޭގައިފައްޓަވާފައެވެ. މ

ގެ ޓީމް ވަނީ އައި.ސީ.ޓީ މާސްޓަރ ޕްލޭން ފަންނީ ބޭނުންތެރިކަން ދެނެގަނެ،  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސްހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 
ބެކަޕް ވަނީ ވަރޗުއަލް  ިންޖިއަރުންގެ އެހީގައި އެސް.އޭ.ޕީ ދެނެގަނެ )ކޮންފިގަރ( ކޮށް އެސް.އޭ.ޕީ ސަރވަރވީ.އެސް.އައި.އެސް ގެ އ

 އްގައި ގާއިމުކުރެވިފައެވެ. މެކޭނިޒަމެ

 

އައް މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓުން ދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތް އަދި ހާސިލްކުރެވުނު މިންގަނޑު ބަލާފައިވާގޮތް ތިރީގައި  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް
ަކުން އެވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ހާސިލުކުރެވުނު މިންގަނޑު ބަލެވުނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، އެމުއައްސަސާތ

ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކޮންސަލްޓުންގެ ވެ. އެ 93ދެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކެވެ. އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ކޮންސަލްޓަންޓުން ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ %
ްގެ ޤާބިލުކަން މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުންވެސް އެކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުނ
 ްވާފައި ވެއެވެ. ފާހަގަކޮށް އެބޭފުޅުންނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރެވޭނެކަމުގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރައ
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 ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާސިލްކުރެވުނު މިންގަނޑު ބެލެވުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް. 1ޓޭބަލް 

ްކުރެވުނު ހާސިލ
 މިންގަނޑު

 # މަޤާމު ސުޕަވައިޒަރ ކޮންޓްރެކްޓް ތާރީޚް

 1 ޗީފް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް ޑައިރެކްޓަރ 2018އޯގަސްޓް  21 90.46

 2 ބީ. އައި. އެސޯސިއޭޓް )ލޯކަލް( ޗީފް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ 2019ޖޫން  01 92.50

ބިޒްނަސް  –ޓެކްނިކަލް އެސޯސިއޭޓް  އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރޗީފް  2018އޯގަސްޓް  21 86.31
 އިންޓެލިޖެންސް )ބީ.އައި(

3 

އެޑްވާންސް  –ޓެކްނިކަލް އެސޯސިއޭޓް  ޗީފް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ 2018އޯގަސްޓް  21 97.50
ބިޒްނަސް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމިންގް 

 )އޭ.ބީ.އޭ.ޕީ(

4 

ބިޒްނަސް  –ޓެކްނިކަލް އެސޯސިއޭޓް  ރމޭޝަން އޮފިސަރޗީފް އިންފޮ 2018އޯގަސްޓް  21 93.81
އެޕްލިކޭޝަން ސިސްޓަމްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް 

 ސޮލިއުޝަންސް )ބީ.އޭ.އެސް.އައި.އެސް(

5 

 6 އައި.ސީ.ޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް ޗީފް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ 2018މާރޗް  01 93.00

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 2019ޖޫން  09 93.44
 )ލޯކަލް(

7 

 8 އެފް.އައި.ސީ.އޯ )ފިކޯ( އެސޯސިއޭޓް )ލޯކަލް( ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 2019ޖުލައި  09 92.30

މެޓީރިއަލް  –ފަންކްޝަނަލް އެސޯސިއޭޓް  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 2018އޯގަސްޓް  21 98.00
 )އެމް. އެމް( މެނޭޖްމެންޓް.

9 

ހިއުމަން ކެޕިޓަލް  –ފަންކްޝަނަލް އެސޯސިއޭޓް  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 2018އޯގަސްޓް  21 95.00
 މެނޭޖްމެންޓް. )އެޗް.ސީ.އެމް(

10 

 11 ޕްރޮޖެކްޓް ސިސްޓަމް އެސޯސިއޭޓްސް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 2017ޖުލައި  01 91.00

ބަޖެޓް ޗީފް ފައިނޭންޝަލް  2018އޯގަސްޓް  21 91.69
 އެގްޒެކެޓިވް، )ފެޑް(

 12 ބީ.ޕީ.ސީ އެސޯސިއޭޓް )ލޯކަލް(

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް   2018ޑިސްމްބަރ  10 97.67
 އެގްޒެކެޓިވް، )ފެޑް(

އެކޮނޮމިކް & ފިސްކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް 
 )ލޯކަލް(

13 

ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓް އެސް.އޯ.އީ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް )ޕީ.ސީ.ބީ( 2019ޖަނުއަރީ  15 98.08
 )ލޯކަލް(

14 

 އެވަރެޖް 93.20
 

ޓުވިނިންގް ޕްރޮގްރާމު ރާވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ މުވައްޒަފުން އުފެއްދައި ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ.  ގޮންޖެހުންތައް:
ޓަކައި ކޮންމެ ޕީ.އެފް.ޑި.އެސް ކޮންސަލްޓަންޓަކާއި ނޮލެޖް ޓްރާސްފަރ ކުރުމަށް، އަދި އެގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އުނގަނައިދީ، ދެމެހެއްޓުމަށް

ަކި ެކު މިނިސްޓްރީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާގޮތައް ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. އަދި ކަމާއި ބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުން ކަނޑައަޅާ ވއ
އެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަމާއިބެހޭ، ޓްރެއިނިންގް ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންތަކެއް )ބެކަޕް ސްޓާފް( ޓްރެއިންކުރުމަކީ 
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ކަނޑައަޅާފައެެއް ނުވެއެވެ. "އައި.ވީ.އޭ" ވެރިފިކޭޝަން އޭޖެންޓަށް  ބޭސިސް""، އަދި "ބީ.ޕީ.ސީމުވައްޒަފުން ބައެއް ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން، )"
ކާމާއި ބެހޭ  އަދި ، ޓްވިނިންގް ޕްރޮގްރާމު އެކުލެވިފައިވާގޮތައް ކަންކަން ބަލައި، އޭގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށްފާހަގަކުރެވިފައިވާގޮތުގައި

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުމަކީ އަދި ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމާއިބެހޭ ޓްވިނިންގް ޕްރޮގްރާމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ލަނޑުދަނޑިއަކީ  ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސްހުށަހެޅުންތަށް: 
ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށްއ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި މި ތަމްރީނުދިނުމާއި، ނޮލެޖް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމެވެ. އެހެންކަމުން، 

މުސާރަ ހާސިލްކުރެވޭ މިންވަރާއި ގުޅުވުން. އަދި  ކޮންސަލްޓަންޓުންގެމި ލަނޑުނޑި ހާސިލުކުރެވޭތޯ ވަރަށްގާތުން ބަލައި، ކަންކަން ހިމަނައި، 
ފަސޭހަވެގެން  ހަމަ އެއާއިއެކު،  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބަޔާންތަކާއި، ރިޕޯރޓްތައް އަދި ހާސިލްކުރެވޭމިންގަނޑު ބަލައި ނަގަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނެގުމަށް

ގައި ހިމަނައި، މުވައްޒަފުންނާއި، ސުޕަރވައިޒަރުން އަދި ދާނެހެން، ފަންނީ ކަންކަންވެސް، ރަނގަޅަށް ސާފުވާނެހެން، ވަޒީފާގެ ބަޔާނު
އަދިހަމަ ޕީ.އެފެ.ޑީ.އެސް އާއި ބެހޭ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެހެން ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ްޓެނިވި ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި "ފައިނޭންސް ކާޑްރެރ( އެއް އެހެންމެ، ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް ގެ ސްކިލްސެޓް ދަމަހެއްޓުމައްޓަކައި ދެމެހެއ
 ގާއިމުކުރުމަށްވެސް ވޯރލް ބޭންކް އިން ލަފާ ދެއެވެ. 
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Ministry of Finance  
Male’  
Republic of Maldives  

 

Performance Evaluation Form  

Consultants/Contract Employees 

Section 1: Employee Information 

 

Name:   

Job Title:   

Contract Duration:  

Review Period:  From:  To:  

Direct Supervisor:   

 

Section 2: Progress towards the assigned tasks (Total Weightage 75%) 
Note: The following section will be marked based on the main tasks assigned. If a subtask is included, an average 

shall be calculated from the marks received for the subtasks included under the main task.  

Unacceptable: 0  Needs improvement: 1  Meets expectation: 2     Exceeds expectation: 3 

 

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆𝒅 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧∶𝟐𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝  𝑿 𝟕𝟓%  

 

 

Main Task    Rating Marks Comments 

1. Prepare an assessment of the 

MM module of the SAP, in 

order to identify the 

development requirements for 

the proper rolling-out and use 

of the system  


 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

2. Prepare a Go-live plan for 

atoll based agencies and 

implement MM module 

according to the plan. 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  



 

 

3. Ensure the initial inventory 

stock is updated prior to usage 

of MM module. 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable   

  

4. Implement all the 

configuration issues which 

arise due to the policy changes 

within a month 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

5. Preparation of standard 

operating procedures (SOP) 

and update as necessary 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

6. Arrange and conduct MM 

training to one additional staff 

to allow for transfer of skills 

and knowledge suitably over 

the first year. 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

7. Arrange and conduct MM 

training to end-users (both 

new user training and 

refresher training) on a 

regular basis, determined by 

the Financial Controller  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

8. Ensure reconciliation of data 

in the SAP software on an 

annual basis 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

9. Correct any errors/problems 

related to MM and prepare a 

log on a monthly basis 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

10. Review system for usage of 

MM by AGAs’ and take 
necessary actions on a regular 

basis as determined by the 

Financial Controller.  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

  

 

 

 



 

 

 

 

Section 3: Core Values and Objectives (Total Weightage 25%)  
Note: The marks for this section will be given as below  

Unacceptable: 0  Needs improvement: 1  Meets expectation: 2     Exceeds expectation: 3 

 

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆𝒅 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧:𝟑𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐬 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐝  𝑿 𝟐𝟓%  

 

 

Performance Category Rating  Marks Comments  

Quality of Work: 

Work is completed accurately 

(few or no errors), efficiently 

and within deadlines with 

minimal supervision  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  

 

  

Attendance & Punctuality:  

Reports for work on time, 

provides advance notice of need 

for absence 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

Reliability/Dependability:  

Consistently performs at a high 

level; manages time and 

workload effectively to meet 

responsibilities  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

Communication Skills:  

Written and oral 

communications are clear, 

organized and effective; listens 

and comprehends well  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

Initiative and Flexibility:  

Demonstrates initiative, often 

seeking out additional 

responsibility 

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

Cooperation and Teamwork: 

Respectful of colleagues when 

working with others and make 

valuable contributions to help 

the group achieve its goals  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

Decision Making: 

Make thoughtful, well-reasoned 

decisions; resourcefulness and 

creativity in problem solving  

 Exceeds expectation 
 Meets expectations 

 Needs improvement 

 Unacceptable  


  

 

 

 



 

 

Section 4: Total Marks of Key Performance Indicators  

 
Sections  Calculation Total Marks from the Sections 
Section 2 30  𝑋 75 

 

 

Section 3 21  𝑋 25 

 

 

 

Total Marks Received:  

 

 

 

 

Section 5: Comments from Supervisor and Employee  

 

Supervisor Comments  Employee Comments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employee Supervisor  

 

Name:  

Sign: 

Date:  

 

Name:  

Designation  

Sign: 

Date: 

 

_____________ End of Evaluation ___________ 


