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 ބަރު: ންޓު ނަނޯސަރކިއުލަރ         

 

 އަދި  އިސްވެރިން ޒިންމާދާރު ،ޖެނެރަލުން  ސެކްރެޓަރީ ެއކްޓިންގ ،ސެކްރެޓަރީން ޕަރމަނަންޓް
 ،ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް

 ދަންނަވަމެެވ.ވެދުން ސަލާމަށްފަހު 

މެދުވެރިކޮށް  މޮޑިއުލް  މެނޭޖްމަންޓް  ޕަރފޯމަންސް -އީ އިން ޕޯޓަލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ވިއުގަ އޮންލަ  2021
 ން ކުރިއަށް ގެންދިއުސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން 

ހަރުދަނާކޮށް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް 
ފެންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް، ވަގުތުން ވަގުތަށް ވަޒަންކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ

ންވަރު ފެންވަރު މަތިކޮށް، މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެ
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ  2021 ، ގުޅިގެންފެށިގެން އޮންލައިން ނިޒާަމކަށް ބަދަލުކުރުމާ 2021ޖަނަވަރީ  03 ،ބެލުމުގެ ނިޒާމު

ޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ޕަރފޯމަންސް މެނޭ-ގެ އީވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އެސްސީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
  ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މެދުވެރިކޮށް

ވަނަ ައހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ަމސައްކަތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  2021މި ގޮތުން، 
 ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ތާވަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރާތަކުގައި ކުރިއަށް

 ސްއޫލުވާ ފަރާތް މަ ޚު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީ މަސައްކަތް #

އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްފުންނަށް އީ.ފާސް އެކައުންޓް  1
ހެދިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން. އަދި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ 

" އިން 2.0ސުޕަވައިޒަރު "ސީ.އެސް ވިއުގަ 
 ކަނޑައެޅުން/އެސައިންކުރުން 

ން ކަންތައް ޒަފުއިދާރާގެ މުވައް 2021ޖަނަވަރީ  24
ން )ޕީ.އޭ އެންޓްރީ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަ 

އަދި ޕީ.އޭ އެޕްރޫވަލް ޔޫސަރ 
 އެކްސެސް ހުރި މުވައްޒަފުން(

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  2
، މިންވަރު، މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓާގެޓުތައް

ޕަރފޯމަންސް -އީ ،ކަނޑައަޅައިފެންވަރު އަދި ވަގުތު 
 މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްއަށް އަޅައި ފުރިހަމަކުރުން 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރު  2021ފެބުރުވަރީ  20
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ސްއޫލުވާ ފަރާތް މަ ޚު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީ މަސައްކަތް #

މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރަކުން ނުވަތަ  3
ޕަރފޯމަންސް -އީ ،ފުރިހަމަކުރުމުން ޓާގެޓުތަކަށް މާކުސްދީ

 ގެންދިއުން މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްއިން އަދާހަމަކުރަމުން 

 ސުޕަވައިޒަރު ގައި ޅި އަހަރު ތެރޭ މު

 

 ،ވަޞީަލތްތައް ނެތުމާއި، ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން  ،ނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރިނުވުމާއިޓެކްއަދި ދަންނަވަމެވެ. 
)މިސާލު:  ގެދިމާވާ މުވައްޒަފުން މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރުަމށް ދަތިތަކާއި އެކިއެކި ހުރަސްތައް  މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ވިއުގައެސްސީ

 މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް-އީ ވިއުގައެސްސީ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ގެ މުވައްޒަފުން(ސަޕޯޓު ސަރވިސް ރޭންކު
ޕީ.އޭ އޮފިސަރުންނާއި ނާއި، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަުނން ،ޓަކައިގެންދިއުަމށްބޭނުންކޮށްެގން ކުރިއަށް

 ގެންދިއުމަށް ަދންނަވަމެވެ.މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން ކުރިއަށް

ތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭ އެންެމހާ ކަންަކްނ ޚުށްފައިވާ ާތރީވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކޮ
އަދި، ގަވާއިދުން މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުކުރާ އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުން ބަލައި، ދަންނަވަމެވެ.  ނިންމުމަށް ގޮސްގެންކުރިއަށް

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މި ކޮމިޝަނުން އަޅަމުން ގެންދާނެ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ޭބނުންކޮށްގެްނ  "މެނުއަލް ޔޫސަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް" ،މި ސަރކިއުލަރ ނޯޓާ އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ
އުޞޫލުތަކުގެ މަތިްނ، ގައިވާ  "އިސްލާޙު  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގެ ައތްމަތީ ފޮތުގެ ތިންވަނަ"

މި މަސައްކަތުގަިއ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް މެދުވެރިވާ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
 އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. pm@csc.gov.mvނަމަ، މި ކޮމިޝަނުގެ 

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 1442  ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1
 2021   ޖަނަވަރީ   14

 ޚާދިމުކުމް 
 
 

 ސަޢީދުهللا ޢަބްދު
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް( އެކްޓިންގ)
                         ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތައް
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