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 POD/CIR/2021/116-188 ބަރު: ނަން ސަރކިއުލަރ ނޯޓު 

   
 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް، 

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

  :ގުޅ   ވަޑައިގަތުމުގައި ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާ ން ޗުއްޓީއަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 
 

ޕަރމަނަންޓް ގުޅ  މަޢުލޫމާތާއި ބަދަލުގައި   ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޗުއްޓީއާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޗުއްޓީއަށް

ރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ވަނީ މަލުކުތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޢަ ވުމުގައި އްންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުސެކްރެޓަރީ

ގައި ހުރިހާ ޕަރމަނަންޓް މުގުޅ  މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވު  ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޗުއްޓީއާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޗުއްޓީއަށްފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

މި ކޮމިޝަނުން  ފޯމެއް މަޢުލޫމާތު ޗުއްޓީގެ ސެކްރެޓަރީންގެ  ނަންޓްޕަރމަ މުގެ ގޮތުންމަލުކުރެއްވުޓަރީންވެސް އެއް މިންގަނޑަކުން ޢަސެކްރެ

 ނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ވަ

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޗުއްޓީއަށް  01ސެޕްޓެންބަރު  2021 ،ވީމާ

 ޕަރމަނަންޓް " ހިމަނާފައިވާވަޑައިގަންނަވާއިރު ޗުއްޓީ އާއި ގުޅ  މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވުމުގައި މި ސަރކިއުލަރ ނޯޓާއެކު 

 " ބ ނުންކުރައްވައި ޗުއްޓީއާ ގުޅ  މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ފޯމު މަޢުލޫމާތު ޗުއްޓީގެ ސެކްރެޓަރީންގެ 

 1443މުޙައްރަމް  17
 2021 އޮގަސްޓް  25
 

 ކުމް ތުދިމަޚާ
 

 މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު 
 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ

  ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފިސްތައް
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
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ފޯމު  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު   
 ފޯމު ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

އަށް ެމއިލް  admin@csc.gov.mvުދވަސްުކރިން މި ފޯމު ުފރުްއވުމަށްފަހު  5އަހަރީ ުޗއްޓީ އާއި ުކރިއަށް ރޭިވގެްނ ނަންަގވާ ޗުއްޓީތަުކގައި ުޗއްޓީ ފެށުމުގެ  .1
 ކުރަްއވަްނވާެނއެވެ.

ފަށާ ތާރީޚުްނ  އްޓީޗުއްީޓއަކަށް )ސަލާމުގެ ޗުްއޓީއާއި އާއިލީ ޒިްނމާގެ ޗުއްޓީ ހިމެޭނޮގތުން( ވަޑަިއގަންަނވާަނމަ، އެ ޗުދުވަހަްށވުރެ ިދގު މުއްދަތަކަށް  2ކުއްލިގޮެތއްަގއި  .2
  ވާެނއެވެ.އަށް މެއިލް ކުރަްއވަން  admin@csc.gov.mvގަޑިިއރު ތެޭރގައި މި ފޯުމ ފުރިހަމަކުެރްއވުމަށްފަހު  24ފެށިގެން 

އެއް ުނވަތަ ިމނިސްޓަެރްއގެ ބެލުުމގެ ޗުއްޓީ އެޕްޫރވްކުާރނީ އަދި ުޗއްޓީ ނަާގ މުއްދަުތަގއި މަްސއޫލިއްަޔތު ޙަވާލުުކެރވޭ ފަރާެތއް ކަނޑަެއޅުުމަގއި ލަފާހޯދާީނ މިނިސްޓްރީ  .3
 ފަރާތަކުންެނވެ. ޅުްއވާނުވަތަ މިިނސްޓަރ ކަނަޑއަ  ދަށުން ހިްނގާ ިއދާާރއެއް ަނމަ މިިންސޓަރު

ފުރިަހމަކުެރއްުވމަށްފަހު ފޯެމއް ސިވިލް ަސރވިސް ކޮިމޝަނަށް ފޯމު ފޮނުވުަމށްފަހު ޗުއްީޓގެ މުްއދަތު އިުތުރ ކުރައްާވނަމަ އިތުރު ކުެރވުނު ުޗއްީޓގެ ުމއްދަތަށް އައު  .4
admin@csc.gov.mv .ެއަށް މެއިލް ކުރަްއވަްނވާެނއެވ 

 
 

 . ޗުއްޓީގެ ތަފްޞީލު 1
 ނަން: އިާދރާގެ ަނން: 

  ގުަޅން  ުމއްދަުތަގއި ހުންަނވާ ޗުއްޓީަގއި
 :ނަންަބރު ގުޭޅނެ ހާލަތެްއގައި ޖެހިްއޖެ

 ނަންަގވާ ޗުއްީޓގެ ާބވަތް:

 (ވަުތގެ ޗުއްޓީ ނަްނގަާވަނމަ އެާބވަެތއްގެ ުޗއްޓީގެ ުމްއދަތު ވަކިްނ ލިޔުން)ެއްއބާވަތަަކށްވުރެ ގިނަ ބާ  ތާރީޚު ިހމެނޭހެން(:ޗުއްޓީ ނަގާ ުމއްަދތު )ފެށޭ ތާރީޚު ައިދ ނިމޭ 
 

 

/ 2.  ުޗުއްޓީއާ ގުޅޭ ޗެކްލިސްޓ 
 މެ ިއްސވެރިާޔގެ ލަާފގެ މަިތްނނެވެ. ޗުއްޓީ ަނގާ ުމއްަދތުަގއި ަޕރމަަނންޓް ސެކްރެޓަީރގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް ޙަވާލުުކރާނެ ުމަވއްޒަެފއް ކަނަޑއަޅާަފިއވަނީ އިާދރާގެ އެން  
 ެރވޭ މުަވއްޒަފަށް ސާފުކޮްށެދވިފަެއވެ. ޗުއްޓީ ނަގާ މުްއދަތުަގއި ޕަރަމނަންޓް ސެކްރެޓަީރގެ މަސްޢޫިލއްޔަތުތަކުގެ ތެެރއިން ޙަވާލުުކރެވޭ ަމސްއޫިލއްޔަތުަތއް ަވނީ ޙަވާލުކު 

 

 . ޗުއްޓީއަށް އެދޭ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް 3
ިއސްެވރިާޔެގ ވާ ުމަވއްޒަފަށް އިާދރާގެ އެްނމެ ސެކްރެޓަީރގެ ަމާޤމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ުޗއްޓީ ނަގާ މުްއދަުތގައި ޙަވާލުުކރުމަށް ަކނޑަެއޅިފައި މަތީަގިއވާ ގޮުތގެ ަމތިން ޕަރމަނަންޓް 

 ލަފާގެ މަތިން ަޙވާލުކޮށްފީެމވެ. 
 ސޮއި:  :ތާރީޚު 

 

 . މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް 4
 ސާުފކޮށްދެވިަފެއވެ. ޙަވާލުކުެރވޭ ަމސްއޫިލއްޔަތުަވނީ މަިތން ޕަރަމނަންޓް ެސކްރެޓަރީ ޗުއްޓީ ަނގާ މުްއދަުތގައި އެ ަމޤާުމގެ ަމސްއޫިލއްޔަތާ ަޙވާލުަވމެވެ. ައިދ ގޮުތގެމަތީަގިއވާ 

 ނަން:  މަާޤމު: 
 ސޮއި:  :ތާރީޚު 

 

 ނުވަތަ މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތެއް(. ޗުއްޓީ އެޕްރޫވްކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް )މިނިސްޓަރ 5
 ނަން: 

 ސޮއި:  :ތާރީޚު 
 

mailto:admin@csc.gov.mv
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