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  ގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ބޭނުންކޮށްގެން -އީ 

 މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ 
 

ފުންގެ މަސައްކަތުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަ" ،ދިވެހި ސިވިލް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް

 މަންސް މެނޭޖްމަންޓް" މޮޑިއުލް ޕަރފޯ -ތެރެއިން "އީ ގެެއއްގޮތަށް ސީއެސްވިއުގައިގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއާ  "އުޞޫލުފެންވަރުބެލުމާެބހޭ 

އިން ފެށިގެްނ ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، އެ ކަްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިާހ  2022އޭޕްރީލް  1މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެގޮތް 

  ވައްޒަފުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކަށް އަންގަމެވެ.މު

ސިވިލް ސަރވިސް މަތިން، ގައިވާ ޮގތުގެޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޔޫޒަރ މެނުއަލް" -މި ސަރކިއުލަރއާ އެކުގައިވާ "އީވުމާއެކު، 

މުވައްޒަފުންގެ ސުޕަރވައިޒަރުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާތަކުން ކުރުމަށާއި، ސީއެސްވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް 

(https://myaccount.csc.gov.mv/ ްމެދުވެރިކޮށ ) ެޅުމަށާއި، ޓާސްކު އެ/ޓާގެޓު ވެސް މުވައްޒަފުން ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިސްގ

އިވެލުއޭޓްކޮްށ ޓާސްކުތައް /ޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ޓާގެޓުއެޕްރޫވްކުރުމާއެކު، ކަނޑައަޗެކްކޮށް ޓާސްކު /ޓާގެޓުސުޕަރވައިޒަރުން 

 ން އެދެމެވެ. ދިއުގެން މާކުސްދެމުން

ނޑައެޅުމަށާއި، ޓާސްކެއް ނަމަ، އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ފްރެކްއެންސީ ކަ/"ރޫޓިން" )މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ކޮންޓިނުއަސްކޮށް ކުރަންޖެހޭ( ޓާގެޓު 

މަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި، ދިނުމަށް ސުޕަރވައިޒަރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ލުއޭޓްކުރުކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކުގައި އިވެ

ނުކުރާ އިވެލުއޭޓު ،އިވެލުއޭޓްކުރޭތޯ ޗެކްކޮށްސުޕަރވައިޒަރު ޓާގެޓު/ާޓސްކު ކުގައި މުވައްޒަފުން ވެސް، ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަ

)މުއްދަތު/ވަގުުތ "ަޓއިމްބައުންޑް"  ،ނަމަ، ސުޕަރވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ ކަން ެގނައުމަށް ަދންނަވަމެވެ. ހަމައެފަދަިއން

 އިެވލުއޭޓްކޮްށ ޓާސްކެއް ނިމުުމން ނުވަތަ ަކނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން/ޓާެގޓު ޓާސްކުަތކަށް، އެ/ކަނޑައަޅާފައިވާ( ޓާގެޓު

 ވެސް އެދެމެވެ.  ންދިއުންމާކުސްދެމުން ގެ
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 9/2022ނަންބަރު:  މ2022އެޕްރީލު  03
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ، ތައް" މަހުގެ ތެރޭގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް"މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެންސީހަމައެއާއެކު، 

ުމވައްޒަފުން ވެސް، ކޮންމެ މަހެއް  އަދި،ދަންނަވަމެވެ. ވެސް މަށް ދިނުމަށް ސުޕަރވައިޒަރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް މާކުސް ދިނު

އިވެލުއޭޓްކުރޭތޯ ޗެކްކޮށް، އިވެލުއޭޓްނުކުރާ ނަމަ، ސުޕަރވައިޒަރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެ  ސުޕަރވައިޒަރު"ކޮމްޕީޓެންސީތައް"  ނިމުމުން

 ކަން ގެނައުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަސް ފާއިތުވި ފަހުން ކަމުގައިވާތީ،  3ވަނަ އަހަރުގެ  2022ޢާންމުކުރެވިގެން މި ދިޔައީ،  މޮޑިއުލްމެނޭޖްމަންޓް" ޕަރފޯމަންސް -"އީ

ޓާސްކުތައް ސިސްޓަމަށް /ޒަފުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓާގެޓުމުވައް ،ގެ ނިޔަލަށް 2022މާރިޗު  31އިން ފެށިގެން  2022ޖަނަވަރީ  1

 3ފާއިތުވި  ދަންނަވަމެވެ. އަދި،ންމުމަްށ ހުރިހާ ސުޕަރވައިޒަރުންނަށް ގެ ުކރިން އިވެލުއޭޓްކޮށް ނި  2022މޭ  1އަޅައި، 

ކޮންމެ މަހެއް ވަކިްނ  ،މަސްދުވަހުގެ "މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމްޕީޓެްނސީތައް" މި ބައިގެ އިވެލުއޭަޝން ވެސް

 ސުޕަރވައިޒަރުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވެސްމަށް ުހރިހާ ން ނިންމުގެ ކުރި 2022މޭ  1 ސިސްޓަމަށް އަޅައި،

 ދަންނަވަމެވެ.

 ،ކަށްވާތީމޮޑިއުލްއަކުރަންޖެހޭ ބޭުނންވެސް ސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ރވިސިވިލް ސަޓް ޮމޑިއުލްއަކީ، ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަން-އީ

މި މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް އަހުލުވެރިވުން ވަރަްށ 

 ފާްސ ކްރިއޭޓްކުރުމަށާއި، "ސީއެސްވިއުގަ" އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން -މުހިންމެވެ. ވުމާއެކު، ހުރިާހ މުވައްޒަފުން ވެސް އީ

ޓް" މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޔޫޒަރ މެނުއަލް "މައިއެކައުން

މި  ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޔޫޒަރ މެނުއަލް"-"އީބޭނުންކޮށްެގން މި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް، 

 ލޯޑުކުރެވޭނެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުން 

                   

 މުޙައްމަދު ނާޞިޙް 
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް 


