
 
 

  

 
 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

20040މަޖީދީމަުގ، މާލެ،   
 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީމެއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

     

 

 

 IT/CIR/2021/119-188  :ނަންބަރު  ނޯޓްސަރކިއުލަރ  

 
 

  އެކްޓިންގ   އަދި   ޖެނެރަލުންނާއި  ސެކްރެޓަރީ  ނާއި، އިސްވެރިން   ޒިންމާދާރު   ،ސެކްރެޓަރީންނާއި  ަޕރމަނަންޓް
   ،ވެރިންނަށް ޒިންމާދާރު ޖެނެރަލުންނާއި ސެކްރެޓަރީ

 ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ވެދުން 
އި ކޯރޑް އާރެސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ  ޯޕޓަލް އިން    myaccountސީ.އެސް.ސީ ވިއުގައިން އަދި                 

  ނޯޓާއެކު    ރކިއުލަރގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ސަޯޕރޓް އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޓިކެޓް ފޮނުވުމުގައި މި ސަ
 އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި 

 ދެމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެ 
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 ސަޕޯރޓް ޓިކެޓް ގައިޑްލައިން

 

 ގައިޑްލައިންގެ ތަފްޞީލް 

 ސަޕޯރޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އާންމު ގައިޑްލައިން. އެސް.ސީ :ގައިޑްލައިންގެ ނަން

 ސަޕޯރޓް ޓިކެޓް ގައިޑްލައިން  :އާންމު ނަން

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   :ހިންގޭ ދާއިރާ

 2021ސެޕްޓެމްަބރ  09 :އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް

 

އިން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   2021  ސެޕްޓެމްަބރ  09މިއީ ސަޕޯޓަށް ޓިކެޓު ފޮނުވުމުގައި  

 . ގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެވެ

 . މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ-މި އީ  support@csc.gov.mvމެއިލް މެދުވެރިކޮށް،  -ސަޕޯރޓަށް ޓިކެޓް ފޮނުވާނީ އީ .1

 .ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ ހަމައެކަނިމެއިލް ކުރަންވާނީ -އީސަޕޯރޓަށް  .2

 ވިއުގައަށް ލޮގިން ވުމުގެ މައްސަލަ.އެސް.ސީ ●

 ންތަފާސްހިސާެބއް ހޯދުއް ނުވަތަ ނެގެން ނެތް ލިސްޓެން އިސީއެސްވިއުގަ ●

ދިމާވާ    ސީއެސްވިއުގަ  ● ގުޅިގެން އިން  ތެރެއިން    މައްސަލައަކާ  ކުރިއަށް ސިސްޓަމްގެ  ރިކުއެސްޓެއް 

 . ނުގެންދެވޭ މައްސަލަތައް

 .އޮންލައިން ޕޯޓަލްގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްސަލަތައް ސީއެސްވިއުގައިގެ ●

 ރުން.ރ ކުރިއޭޓްކުސަޔޫ  ސީއެސްވިއުގައިގެ ●

ރު ކަމެއް ފާހަގަކުރަން އިތު   މުގެ ަބދަލުގައިވުނުމެއިލް ފޮ  ށް އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަޕޯރޓަތަކުރާރުކޮށް :ސަމާލުކަމަށް 

  ދެންނެވީމެވެ. އަށް ރިޕްލައި ކުރުމަށް( ސަޕޯރޓް ޓިކެޓް)މެއިލް -ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ އީއްޖެ ހިނދެއްގައި ޭބނުންވެ
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 ؛ލައިން ނޫނީ ހެޑިންގ ލިޔަން ފަށާނެ ގޮތްމެއިލްގެ ސަްބޖެކްޓް  .3

އިސްލާޙް  3.1 މައުލޫމާތެއް  އެއްވެސް    އެއްވެސް  ނުވަތަ  ަބދަލްކުރަންޖެހޭ ކުރަންޖެހޭނަމަ  ތާރިޙެއް 

 ”Data Correction“ނަމަ އްޓިކެޓެ

 . re: Data Correction _ AHMED ALI ge PP No: މިސާލު

 ޓިކެޓުތައް މި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފޮނުވޭނެ

 . އޮންލައިން ޕޯޓަލްގައިވާ މައުލޫމާތު އިސްލާޙްކުރުން ●

ހުރި ( Job, Individual., Employment)ރިކުއެސްޓްގައިވާ   ● ގުޅުން 

 .  ބަދަލްކުރުންޚްއެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އިސްލާޙްކުރުން ނުވަތަ ތާރި

ހުރި ( Job, Individual., Employment)ރިކުއެސްޓްގައިވާ   ● ގުޅުން 

 .އެންޓަރކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަށް އެއްވެސް ރިކޯރޑެއް ސިސްޓަ

 

ނޫނީ  3.2 އަޕްލޯޑުކުރުމަށް  ނުކުރެވޭނަމަ،  އަޕްލޯޑް  ތެރެއިން  ސިސްޓަމްގެ  ލިޔެކިއުމެއް  އެއްވެސް 

 ” Document Upload/Correction“ަބދަލުކުރަން އެދޭ ޓިކެޓް  

  re: Document Upload _ replace certificate for RCN: މިސާލު

 މި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފޮނުވޭނެ ޓިކެޓުތައް

 ރިކުއެސްޓަކާއި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުމެއް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ●

 ރިކުއެސްޓްތަކަށް އެޓޭޗްކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުމެއް އެޓޭޗްނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް  ●

 

 ލިއުން ” Cancellation“ކެންސަލް ކުރާ ރިކުއެސްޓެއްނަމަ   3.3

 . re: Cancellation _ request No: މިސާލު

 ޓިކެޓުތައް މި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފޮނުވޭނެ

 ކެންސަލް ކުރަންޖެހޭ ރިކުއެސްޓެއް ކެންސަލްކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ●
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 ”Chit Correction“ޗިޓް އިސްލާޙެއްނަމަ،   3.4

  re: Chit Correction _ revise TRA date on: މިސާލު

 ޓުތައްޓިކެ މި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފޮނުވޭނެ

 . ޗިޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް އިސްލާޙްކުރުން ●

 . އިސްލާޙްކުރުން ޚްޗިޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ތާރި ●

 

 ”Data Request“އް ނަމަ  ޓެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނުވަތަ ޑޭޓާ ރިކުއެސްޓް، ނުވަތަ ޑޭޓާ ލިސް   3.5

 re: Data Request _ list of school teachers on CS: މިސާލު

 ޓުތައްޓިކެ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފޮނުވޭނެމި 

 ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ނެގެން ނެތް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ●

 ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ނެގެން ނެތް ލިސްޓް ●

 

ޔޫސާރ ކުރިއޭޓް ކުރާ ރިކުއެސްޓެއް އަދި ރޯލްއަށް ަބދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ    އިގެސީއެސްވިއުގަ 3.6

 ” User Account Request“ނުވަތަ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓްކުރަން އެދޭ ނަމަ 

 re: User Account Request _ Ali Ahmed RCN: މިސާލު

 ތައްޓުޓިކެ ނެމި ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ފޮނުވޭ

 ރިކުއެސްޓްތައް ފޮނުވާއެކައުންޓް ހެދުމަށް  ސީއެސްވިއުގައިގެ ●

 ރިކުއެސްޓްތައް  ފޮނުވާއެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރަން  ސީއެސްވިއުގައިގެ ●

 ރިކުއެސްޓްތައް ފޮނުވާއެކައުންޓުގެ ރޯލް ަބދަލް ކުރަން   ސީއެސްވިއުގައިގެ ●

 ؛ގޮތްމެއިލުގައި ތަފްޞީލް ލިޔާނެ -ސަޕޯރޓަށް ފޮނުވާ އީ .4

މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަފްސީލް ލިޔެފައި، އެ ޓިކެޓުން އެޓެންޑްކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ކަންތައްތައް    4.1

ރިކުއެސްޓަކާ ގުޅޭ ކަމެއް ނަމަ ްބރައުސަރގެ   ސީއެސްވިއުގައިގެތަރުތީުބން ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު، އަދި  

ލިންކްގެ   ސްކު   URLމަތީގައިވާ  ހުރި  ގުޅުން  އެކަމާ  ފޯމެޓުގައި   PDF  ތައްންޝޮޓްރީއަދި 
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. ޑީ .ނަމަ، އައިޓެއްއަދި ފައިލްތައް އެޓޭޗްކުރާއިރު، މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ސަޕޯރޓް ޓިކެ. އެޓޭޗްކުރުން

 .ކާޑު ނަންަބރުން ފައިލް ރީނޭމް ކޮށްފައި އެޓޭޗްކުރުން

ނުވަތަ ރިޕޯޓް ހުންނަންވީ   ތަފާސްހިސާުބ ނުވަތަ ޑޭޓާ ލިސްޓެއް ނަމަ، އެ ބޭނުންވާ ފޯމެޓް  4.2

 . އެކްސެލް ގައި ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އެޓޭޗްކުރުން ގޮތް،

ވަކިން ހާއްސަކޮށް )ޓިކެޓް ފޮނުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރެއް ހިމެނުން   4.3

admin@xxxx.mv    ީނޫނhr@xxx.mv    ާފޮނުވ އެޑްރެހުން  އާންމު  އިދާރާގެ  ފަދަ 

 (ޓިކެޓުތަކުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް
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