
      

 

  

 

 

 

` 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 

 
 

  PMS/CIR/2022/10-188ނަމްބަރު: ޓުނޯ ސަރކިއުލަރ                                    
 
 

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި، ަވގުީތ  ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް،

 ފަހު ދަންނަވަެމވެ. ވެދުން ސަލާމަށް

 "މަސައްކަތް ގޮތުން "ޓާގެޓް އެޅުމުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ  2021ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 

މެދު މުވައްޒަފުންނާ ނުވާ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި  ކޮށް(އޮންލައިން )މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް -އީ ސީއެސްވިއުގަ 

 :ގޮތް އަމަލުކުރާނެ

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްަކތުގެ ފެންވަރުެބލުމުގެ މަސައްކަތް،  2021ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މަތިން ގެންދިއުމަށް އެކިފަަހރުކުރިއަށް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް- އީސީއެސްވިއުގަ

 ހަމައަށް މިއަދާ  ނާއި މުވައްޒަފުންނަމަވެސް، ބައެއް އިދާރާތަކުން ފައެވެ.ވާނީ އަންގާކޮމިޝަނުންއި މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރާތަކަށާ

ސީއެސްވިއުގަ  "ޓާގެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް"މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ޓަކައި،  ވަނަ އަހަރުގެ 2021މުވައްޒަފުންގެ އެ  ،ވެސް

ވަނަ ައހަރުެގ  2021ގޮތުން،  މި ރަމެވެ.ފާހަގަކު ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޮމޑިއުލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންޮގސްފައި ނުވާކަން-އީ

މަސައްކަތް  އެ ނަމަވެސް،  ވީއުޅުނުކަމުގައި މަށް އަޅަންވަނަ އަހަރު( ސިސްޓަ 2022އަހަރު )މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްތައް، މި 

  މުގައި ދަންނަވަމެވެ.ކުރިއަށްނުެގންދެޭވނެކަ (އޮންލައިން)މޮޑިއުލްގެ ތެރެއިްނ މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް -އީސީއެސްވިއުގަ 

" މަސައްކަތް  ށްޓަަކއި، "ޓާގެޓް އެޅުމުގެމަލުވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެ 2021ވުމާއެކު، 

މަސައްކަތުެގ  މުވައްޒަފުންގެނުވާ ުދވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް މެ-އީ ސީއެސްވިއުގަ

 ދުަވހުގެ ނިޔަަލށް ވަނަ  15ީރ ވަރުފެބު 2022ނިންމުމާއެކު،  )މެނުައލްކޮށް( ޯފމު ފުރައިގެންފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް، 

ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ،މި މުއްދަތުގެ ފަހުންދަްނނަވަމެވެ. އަދި ސީއެސްވިއުގަ އެޑްމިން ޕޯޓަލްއަށް އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމަށް 

ސް ވެގެންގޮސް ސީއެސްވިއުގައަށް މަޢުލޫމާތު އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

  މެވެ.ދަންނަވަ
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
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އޮނިގަނޑުތަކުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަްށ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ބައެއް 

އެ އަހަރެއްެގ އާއި، މުަވއްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ފެންވަުރ ދެނެގަތުމުގައި ލްގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާތީޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަ

ވަނަ އަހަުރގެ ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގެ  2021 ކަށްވާތީ،އިންޑިކޭޓަރަޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގެ ނަތީޖާއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު 

ފުރިހަމަނުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  15ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ  2022 ،މަސައްކަތް

ފުރިހަމަ ޒިންމާ ަނންގަވަްނ  ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް ފުރިހަމަނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގެ، ސުޕަރވައިޒަރުން

 ޖެހިލައްވާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަމެވެ.

މޮޑިއުލް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް -ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ސީއެސްވިއުގަ އީ 2021

އިވެލުއޭޝަން، ކުރިން ވެސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ފަދަިއްނ ޕަރފޯމަންސް ރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހު މެދުވެރިކޮށް ޓާގެޓް އަޅާފައިވާ

މި ސަރކިއުލަރ ދަްނނަވަމެވެ. އަދި، ގެ ކުރިން ނިންމެވުމަށް ސުޕަރވައިޒަރުންނަާށއި، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންަނށް  2022ޖަނަވަރީ  31

އްސާކޮށް، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން އަްނގާފައިވާ އެންގުމުގެ މަޢުލޫމާތު ނޯޓު ތިޔަ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ހި

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ލައްަވއި، ސޮއިކުރެއްވުން ވެސް އެދެމެވެ. ،ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ  09

        2022ޖަނަވަރީ  12

 ޚާދިމަތުކުމް
 

 މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 އޮފީސްތަކާއި، އިދާރީގޮތުން ވަކިން ހިންގާ އިދާރާތައް ގެ މަސްއޫލުސަރުކާރު

 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާަތއް

 ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް


