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   ބަރު:ންޓު ނަސަރކިއުލަރ ނޯ                                                    
 
 
 

ސެކްރެޓަރީ އި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި، ވަގުތީ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި
 ޖެނެރަލުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް،
 ފަހު ދަންނަވަެމވެ. ވެދުން ސަލާމަށް

 ޓާގެޓް/ޓާސްކު އެޅުން: އްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސަ 

ގެންދިއުމަކީ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަދި ކޮންެމ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއްކަން "

ގެ މަސައްކަތުގެ ންއަިދ މުވައްޒަފު)ދެވަނަ އިޞްލާޙު(" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  2022ފެންވަރުބެލުމާެބހޭ އުޞޫލު 
ންޖެހޭީނ ގަނަނުވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުންތައް ނުލިބުމުގެ ޒިންމާ  ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިފެންވަރު

 ވެސް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފަކާއި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަރވައިޒަރުކަން

ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުްނ  އިތުރަށްގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމު ކަންމިހެންއޮތުމާއެކު،
ގެ އެ މުވައްޒަފުވެސް  ކުރަމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއި ސުޕަވައިޒަކުރުއިތުރުޒިންމާ ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާއަދި 

ކުރަުމްނ ، އިވެލުއޭޓްއަޅައިޓަމަށް ސިސް ޓާގެޓް/ޓާސްކުމަތިން ޮގތުގެތިރީގައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް 
 ންނަވަމެވެ.ދަގެންދިއުމަށް 

 ޓާސްކު:ޓާގެޓް/އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު 
 

ޓާގެޓް/ޓާސްކު 
1 

 )ރޫޓިން(

 ކުރުންކަތްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްއަހަރުގެ ވަނަ  .......... :މަސައްކަތް

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކު ސިސްޓަމަށް އްޒަފާ ހަމުވަ
އެޅުމާއި، ޓާގެޓް އިވެލުއޭޓް ކުރަމުންދާގޮތް 

 ބަލަމުންގެންދިުއން 

މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ 
ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން 

 1 މަދުވެގެން މަހަކު
 ފަހަރު
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 :ތައްޓާސްކުޓާގެޓް/އަޅަންޖެހޭ  ރަކު ސުޕަރވައިޒަކޮންމެ 
 

ޓާގެޓް/ޓާސްކު 
1 

 )ރޫޓިން(

 ކުރުންކަތްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްއަހަރުގެ ............. ވަނަ މަސައްކަތް: 

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ވާލުކުރެވޭ ޓާގެޓް/ޓާސްކު ސިސްޓަމަށް އްޒަފާ ހަމުވަ
އެޅުމާއި، ޓާގެޓް އިވެލުއޭޓް ކުރަމުންދާގޮތް 

 ބަލަމުންގެންދިުއން 

މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ 
ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން 

 1 މަދުވެގެން މަހަކު
 ފަހަރު

ޓާގެޓް/ޓާސްކު 
2 

 )ރޫޓިން(

 ކުރުންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންސުޕަވައިޒު މަސައްކަތް:

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ޓާގެޓް/ޓާސްކު  ވައިޒުކުރާ މުވައްޒަފުންގެސުޕަ
 ގެންދިއުން ފީޑްބެކްދެމުން ރުމާއި، އިވެލުއޭޓް ކު

މަސައްކަތު ވައްޒަފުންގެ މު
ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން 

 1 މަދުވެގެން މަހަކު
 ފަހަރު

ޓާގެޓް/ޓާސްކު 
3 

 ޓައިމްބައުންޑް()

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުން  ވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންސުޕަވައިޒު ސައްކަތް:މަ

 ވަގުތު ފެންވަރު މިންވަރު

ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒު
ނިމުމުން  އަަހރު ވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތްފެން

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން ނުވަތަ 
 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުން 

މަސައްކަތު ވައްޒަފުންގެ މު
ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން 

ނިމުމުން އަހަރު 
ވައްޒަފު ނުވަތަ މު

 ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން

 

، ނަށް އަންގަވައި، ޓާގެޓް/ޓާސްކު ސިސްޓަމަށް އަޅައިމުވައްޒަފުންހުރިހާ އިދާރާތަކުގެ ކަން  ވީމާ، މި
  ދެންނެވީމެވެ.އެދި އިވެލުއޭޓްކުރަމުންދާކަން ކަށަވަުރކުރެއްވުމަށް 

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
 2022  ނޮވެންބަރު  10

 މުކުމް ޚާދި
 
 

 ސަޢީދު هللا އަބްދު
 ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ

 )ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެހުރި(
 މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތައް އަދި  އޮފީސްތައް މަސްއޫލު ގެސަރުކާރު 

 ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް


