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 CSRD/CIR/2022/88-188  ބަރު:ންނޯޓު ނަސަރކިއުލަރ 

 

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލުންާނއި، ވަގުީތ ރެޓަރީންާނއި، ޒިންމާދާރު އިްސވެރިންާނއި، ޕަރމަނަންޓް ސެކް
  ލުން އަދި ިޒންމާދާުރވެރިންނަށް،ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަ

 ވެދުން ަސލާމަށްަފހު ދަންނަަވެމވެ.

( "ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން އިދާރާތަކަށް 2022ޑިސެންބަރު  01) 29/2022ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
  ގުޅޭ:ދޫކޮށްލުން" ތަފްސީލު ކޮށްދިނުމާ 

( "ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ 2022ޑިސެންބަރު  01) 29/2022ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ލާނު ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާތަކަށް އިޢުސިވިލް ސަރވިސްގެހަމަޖެއްސުން އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 

ލާނުކޮށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ޢުއި މުތަކަށްހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަުހ، އެ މަޤާކުރިން އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ 
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެގަވާއިދާއި، އުޞޫލުތަކާއި މިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް 

ވާ "ސީ.އެސް.ވިއުގަ" ގެ އެޕްރޫވަލް މަށް ބޭނުންކުރު"ސީ.އެސް.ވިއުގަ" އިން އަދާހަމަ ކޯޑުތައްރެކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ 
 ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.  ރައިޓްސް އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުން 

ރެކޯޑުތައް "ސީ.އެސް.ވިއުގަ" ވަޒީފާގެ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް 
 ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އިން އަދާހަމަ

 

. )މި ރިކުއެސްޓް ރެކޯޑު އަދާހަމަކުރާ  ބިދޭސީންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިން ވަކިވެފައިވާވަޒީފާ ރު މިހާ  ތު ހަމަވެޓްގެ މުއްދަކް ކޮންޓްރެ  .1
 ގެ ނިޔަލަށް "ސީ.އެސް.ވިއުގަ" އިން އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ދެންނެވީމެވެ.( 2022ޑިސެންބަރު  31ރެކޯޑުތައް ލަސްވެގެން 

  update of foreign employee after failed recruitment attempt of a permanent employeeContract record ރީޒަން:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

 މެނުއަލް ޗިޓު /މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓްރެކްޓް  .1
 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ  .2
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

. )މި ރެކޯޑުތައް (ވަލް )ކޮންޓްރެކްޓް ރިނިއު  ކޮންޓްރެކްޓް އައު ކުރާ ރިކުއެސްޓް ބިދޭސީންގެ މިހާރު ވަޒީފާގައި ދެމިތިބި  .2
 ("ސީ.އެސް.ވިއުގަ" އިން އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ދެންނެވީމެވެ.ގެ ނިޔަލަށް  2022ޑިސެންބަރު  31ލަސްވެގެން 

 newal of foreign employee after failed recruitment attempt of a permanent employee-Contract re ރީޒަން:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

 މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓްރެކްޓް  .1
 އެއްގޮތަށް އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ( )ބާ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާއިޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ  .2
 އެއްގޮތަށް އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ( ބާ ކައުންސިލްެގ ގަވާއިދާއި ،ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް )އިދާރާިއން ވެލިޑޭޓްކޮށް .3
ނުވަތަ ލައިސަންސް ހަމައެކަނި ) ލައިސަންސް، ރެޖިސްޓްރޭޝަންރީޚަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރާ ތާ .4

  އެއްގޮތަށް އެޓެސްޓުކޮށްފަިއވާ( )ބާ ކައުންސިލްގެ ގަވާިއދާއި (ށްކަުމތަޤާމަ ނުންވާބޭ ންޝަރޭޓްރެޖިސް
 

 ރިކުއެސްޓް ބިދޭސީންގެ ކުރާ  އަލަށް ކޮންޓްރެކްޓް  .3

  recruitment attempt of a permanent employeeContract Appointment of foreign employee after failed ރީޒަން:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

 މުވައްޒަފުން ނެގުމާގުޅޭގޮތުން ަނގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް  .1
 މަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ޤާމަ .2
 އެއްގޮތަށް އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ( ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ )ބާ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާއި މުއްދަތު .3
 ޝީޓު/ޝީޓުތައް( 2ވަޒަންކުރެވިފައިވާ ގޮްތ އަންގައިދޭ ސްކޯ ޝީޓް )އޭބިލްކަން ޤާ .4
 ޑިނކްޓް މެދުނުކެ)ކޮންޓްރެ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް މަސް ހަމަނުވާ 3 އެ މީހަކު އެންމެފަހުން ދިރިއުޅުނު ޤައުމަކުން ދޫކޮށްފައިވާ .5

 ޙާަލތުގައި މި ރިޕޯޓް ބޭނުމެއް ނުވާެނއެވެ.(   ބަދަލުވާށްއަކަފައެހެން ވަޒީ
 އެއްގޮތަށް އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ( ވެލިޑޭޓްކޮށް ބާ ކައުންސިލްެގ ގަވާއިދާއިތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް )އިދާރާިއން  .6
 ނުންވާ ބޭ  ންޝަރޭޓްނުވަތަ ރެޖިސްލައިސަންސް ހަމައެކަިނ )ލައިސަންސް، ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު ހަމަނުވާ  .7

 އެއްގޮތަށް އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ( )ބާ ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދާއި (ށްކަމުތަޤާމަ
 

އަދާހަމަކުރާ  ންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރެކޯޑު ޒަފު މުވައް  އަދާހަމަކޮށްފައިނުވާ ދިވެހި  ރެކޯޑު ޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކް ކޮންޓްރެ  .4
ގެ ނިޔަލަށް "ސީ.އެސް.ވިއުގަ" އިން އަދާހަމަކޮށް ނިންމުމަށް  2022ޑިސެންބަރު  31ރިކުއެސްޓް. )މި ރެކޯޑުތައް ލަސްވެގެން 

 ދެންނެވީމެވެ.(

  cember 2014Contract Appointment effective 1st De:     ރީޒަން 
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ނެގުަމށް ހޯދާފައިވާ ހުއްދަތައް  .1
ތްވާގޮތުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮ .2

 ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ލާނުޮކށް، ެރކްރޫޓްމަންޓްޢުމަށް އިޤާމަތިން މަ
ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި  .3

   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ކުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައައްޔަންކުރު

 
 އަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްކުރާ ދިވެހިންގެ ރިކުއެސްޓް   .5

  Contract Appointment effective 1st December 2014     ރީޒަން:

 ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް:

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ނެގުަމށް ހޯދާފައިވާ ހުއްދަތައް  .1
ލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަ .2

 ގެންދިއުން.ެރކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ލާނުޮކށް، ޢުމަށް އިޤާމަމަތިން 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް  ގަވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއު .3

   ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ގައި ކުއައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަ
 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެކޯޑުތައް  ވަނަ ަނންަބރުގައި 4އަދި  2،  1ގެ ނޯޓުސަރކިއުލަރ މި  ،މާވީ
 ޝަނަށް އެންގެވުމަށް ެދންނެވީމެވެ.މިގެ ނިޔަލަށް އަދާހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އެަކން މިކޮ 31ޑިސެންބަރު  2022

 

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުުކރެއްވުން ެއެދމެވެ.
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 ކުމް މުޚާދި

 
 އިބްރާހީމް ަރީޝދު 

 އުންސެލް ޖެނެަރލް ކަ 
 (ލިއްޔަތާއި ޙަވާުލވެހުރިޢޫ ގެ މަސްސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލް)

 
 ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލު ޮއފީސްަތކާއި، އިދާީރގޮތުން ވަކިން ހިނގާ އިދާރާތައް 

 ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލު ޮއފީސްަތކުގެ ދަށުން ހިނަގމުންދާ ިއދާާރތައް
           އިާދރާތައް ލޯކަލް ަކއުންިސލްގެ 


