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 ނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާ އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން
 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް،

 ދަންނަވަމެެވ.ވެދުން ސަލާމަށްފަހު 
 ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ުއޞޫލުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ގެންގުެޅވޭނޭ 
ވެ.  ދުވަހެއަހަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  112ގެ  2014ގަވާއިދު އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ނަމަވެސް މި ދެންނެވުނު ުއޞޫލާއި ޚިލާފަށް ބައެއް އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭކަން މި ކޮމިޝަނުން ހޯިދ 
 މަޢުލޫމާތުތަކުން ވަނީ ާފހަގަވެފަެއވެ. 

ވަގުީތ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ކޮންޓްެރކްޓް  ވުމާއެކު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް ބޭުނންވާ
މަސް  11އަހަރާއި،  1އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ގެންގުޅެވޭނީ،  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުގެ ދަށުން ނަގާ މުވައްޒަފުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  9ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ އަދި ވަގުތީ މުަވއްޒަފުން ގެންގުޅުމުގައި  ކަމަށާއިދުވަހަށް
 އިްލތިމާސްކުރަމެވެ.  ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުގެ ދަށުން 
ސްވުން އައުކޮށްގެން އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއްބަ  2 މެދުކެނޑުމެއް ނެތި  ،ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

 ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ދެ ގޮތުން ކުރެ ގޮތަކަށް މެދު ތިރީގައި މި ދަންނަވާ  ގެންގުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ

ކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަކީ، އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމަ .1
އެ މުވައްޒަފު އެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާނަ، އެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ސީ.އެސް ، މުވައްޒަފަކަށް ވެފައިގެންގުޅޭ 

 ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން. އަދި މި ގޮތަށް ފޮނުވާއިރު ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު ފޮނުވުަމށް.
i. ާގެ އެއްބަސްވުންތައް.އެ ފަރާތާއެކު އިދާރާއިން ހަދާފައިވާ އެންމެހައި ވަޒީފ 
ii. ެކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމު. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެ ފަރާތުގ 
iii. .ްތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ތަޖުިރބާ އަންގައިދޭ ލިޔުނ 
iv.  ޭލިޔުމެއް. އެ އިދާރާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ އެ މަޤާމަށް މުސާރަ ދެވޭކަން އަންގައިދ 
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ކޮްނޓްެރކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ ވުރެ އިތުރަށް އަހަރު ދުވަހަށް  2މެދުކެނޑުމެއް ނެތި  .2
އެ މުވައްޒަފު އެ މަޤާމުގެ ،  ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް ވެފައިމުވައްޒަފަކީ، އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމަކަށް

ވަނަ މާއްދާއަށް  104ގެ  2014ޝަރުޠު ހަމަނުވާނަ، އެ މުވައްޒަފަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް.  105ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޮވެންަބރު  1ވީމާ، މި ސަރކިއުލަރ ނޯޓުން ދެންނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަޢމަލުކޮށް، އެ ކަން 
 ވެ. ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް އެންގެވުމަށް ދެންެނވީމެ 2021

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 1443 ޞަފަރު 29
 2021 އޮކްޓޫބަރު 06

މަތުކުމްޚާދި  
 

ނީޒާ ނަޞީރުހްރްޔަމް ޝަމަ  
ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ  

 ލު އޮފީސްތައް ރުކާރުގެ މަސްޢޫސަ


