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ސެކްރެޓަރީން ޖެނެރަލުން  ،ޕަރމަނަންޓް  ސެކްރެޓަރީ  އަދި   ،އެކްޓިންގ  އިސްވެރިން  ޒިންމާދާރު 

 ، ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

 ގުޅޭ ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ މުވައްޒަފުން އިދާރާތަކުގެ ބޭނުމަށް ވީއްލާ  

ސިވިލް ،  ގެ މަތިންވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު  21ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ  

ކުރަން ސަރވިސްގެ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުން  

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އިދާރާ އަދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އިދާރާގެ    ،ނަމަ  ޖެހިއްޖެ

ށް  ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް ވީއްލިދާނެއެވެ. މި ގޮތަ  ،ކޮމެޓީން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން  (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީޑިވެލޮޕްމަންޓް )

ރު ވީއްލާ މުވައްޒަފުން ވީއްލާފައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓާއި އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ކުރި މިންވަރާއި ފެންވަ

ފޮނުވަން އިދާރާއަކަށް  އޮތް  ވަޒީފާ  ދާއިމީ  އިދާރާއަކުން  ލިިބގަތް  ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ރިޕޯޓެއް  ކަމުގައިަބޔާންކުރާ    ވާނެ 

އަދި ަބ އިންސާފުވެރި  އެންމެ  ބެލުން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ވީއްލާފައިވާ  ފަދައިން  މި  ނަމަވެސް،  ޔާންކުރެއެވެ. 

 ގޮތެއްގައި ކުރެވެމުންނުދާކަން މި ކޮމިޝަނަށްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ހަމަހަމަ

މުވައްޒަފުންގެ  ،  ވުމާއެކު ވީއްލާ ސިވިލް ސަރވިސް  ބެލުމަށް އިދާރާތަކުން  ފެންވަރުގެ  މަސައްކަތުގެ 

އަދި މި ތައްޔާރުކުރެވޭ އްސަ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ޚާމެދުވެރިކޮށް  ކޮމިޓީ  ކޮންމެ އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ  

ަބއިތަކުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކު ރާ އިދާރާގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ  ފޯމުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާ 

ކުރެވޭ  މައުލޫމާތު، މުވައްޒަފު ވީއްލާފައިވާ އިދާރާގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މައުލޫމާތު، މުވައްޒަފު ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު، މުވައްޒަފާއި ހަވާލު

މިންވަރު ފެންވަރު އަދި ވަގުތު މަސައްކަތްތައް )މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމާެބހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތުގައި ަބޔާންކުރާ ފޯމެޓަށް  

އެނގޭނެ ތާރީ   ވަކިން  އަދި  ސޮއި  ސުޕަވައިޒަރުގެ  އިދާރާގެ  ވީއްލާފައިވާ  މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފާއި  އަދި  އިދާރާގެ    ،އިޚާފަދައިން( 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މުވައްޒަފުގެ  ދަންނަވަމެވެ.ަބއިތައް މި ފޯމުގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި އިތުރު އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ 
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ަބލާ ފުރިހަމަ އީ.ޕީ.އެމް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފު    –ކުރުމަށްޓަކައި ސީ.އެސް.ވިއުގަ އޮންލައިން    މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ދާކުރާ އިދާރާގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަ ،ނީހުރި މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް މާކުސްދޭ ވީއްލާފައި

އިދާރާތަކުގެ ބޭނުމަށް ވީއްލާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ މަސައްކަތް މަތީގައި ވީމާ،  

  ލް އީމެއި  ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ކަމާގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަމުން

(pm@csc.gov.mvެނުވަތަ ސިޓީގ )  ަށަހަޅަމުން ގެންދިއުން އެދެމެވެ.ށް ހުނަޒަރިއްޔާއިން މި ކޮމިޝ  

 އިޙްތިރާމް ޤަޫބލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 1442ޛުލްޤަޢިދާ    10
 2021ޖޫން       20

 މްތްކުޚާދިމަ
 
 ނީޒާ ނަސީރު މަރްޔަމް ޝަހް
 ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

 ގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތައް ސަރުކާރު
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