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، 01 ޖޫން 9102 1   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

` 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،   
        ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 

  އުސޫލުކުުރުމގެ ޢައްޔަނު ހޮވުމާއި މަގާމަށް މީހުން ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 
 

 ފް:ތަޢާރު .0

ނޑައަޅައި ކްރައިޓީިރއާތައް ބޭނުންވާ ހޮވުމަށް ފަރާތް މަގާމަށް އެންމެ ޤާބިލްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ  މިއީ 0.0  ބަޔާންކުރާ  ކަ

ނޑުތަކާއި  .އުޞޫލެވެ " އަދި "ސިވިލް އުސޫލު"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާިއ ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަ

ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

ގައި އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީން ހޮވުމާއި ަޢއްޔަނުކުރުމުގައި މި އުސޫލު

 ޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަަކށް ަބލަންވާނެއެވެ.  ބަ

 

 އަސާސީ ޝަުރޠު މަގާމުގެ  .9

ނޑައަޅާފައިވާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި  9.0  ޝަރުޠު ކަ

ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މަގާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު  މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ކަ

ނޑައެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ހަތަރު )  )އެއް( ޝަރުޠެވެ. 0( ޝަރުޠުން ކުރެ 4ގޮތުގައި ކަ

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 2   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

  ްނުޑްނ މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 މާއެކު؛ނަެދއް ހާސިލްކޮށްފައިވުގެ ސަ 7ދަށްވެގެން ލެވެލް 

ެގ ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމު

 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 4ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

  ނުޑްނ މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 މާއެކު؛ނަެދއް ހާސިލްކޮށްފައިވުގެ ސަ 2ދަށްވެގެން ލެވެލް 

ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުެގ 

  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 9ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 
  

  ްނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލ  މާއެކު؛ނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުގެ ސަ 7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުެގ 

  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 6ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

  ްނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލ  މާއެކު؛ނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުގެ ސަ 2ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުެގ 

  ކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް 4ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

 

ނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  9.9 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ޝަރުޠު ކަ

ނޑައެޅުމާމެދު މިނިސްޓަރު އިޢުލާނު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާނެ އަސާސީ ޝަރުޠާ މަގާމަށް ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާނަމަ،  ޝަރުޠު ކަ

 ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންަމންވާނެއެވެ.މެދު 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންާވ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ުގނުމުގައި ެދ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތު  9.2

 އްދަތުގެ ގޮތުގައެެވ.މުއްދަތު ގުނާނީ އެއް މު ފުށުއަރާފުށުއަރާނަމަ، 

 

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 3   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

 ސްކްރީން ކުރުން: .2

އަދި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  23 ގެ( 9117/5ޤާނޫނު ނަްނބަރ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  ،ސްކްރީން ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ 2.0

ޝަރުތުތަކާއި، ވަޒީފާައށް ގައިވާ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުުރމުގެ ާމއްދާވަނަ  73އާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ( ށ)

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭޯތ ، އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިުޢލާނުކޮށްފަިއވާ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަާކއި

އެ ފަރާތުގެ  ،ވީ ނަމަވެސް އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި. އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބަލައި ޔަޤީން ކުރުމެވެ

 . ޝަުރތު ހަމަވޭތޯ ބެލުަމށް ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެ އާއި،ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަތޯ

މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުޠު  އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން މަގާމަށްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ  2.9

  ނެއެވެ.ނުން ލިޔުމުން އަންގާޔާންކޮށް ކޮމިޝަ ހަމަނުވާ ކަން ބަ

 ލާނެ ކަންތައްތައްބަ ކުރުމުގައި ސްކްރީން 2.2

  ާކަން ހުށަހަޅާފައިވާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް  މަގާމަށްއިޢުލާނުގައިވ

 .ކަށަވަރުކުރުން

  ުދިވެހި ސިވިލް ފައިވޭތޯ ކަަށވަރުކުރުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނ( .

 ،)ށ( ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 40، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި 23( ގެ 9117/5ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް( 73)ނ( އާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 

  ާ(ރިބާތަޢުލީމީ ފެންވަރު، ަތޖު) ކަން ކަށަަވރުކުރުން.އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާމަގާމުގެ އިޢުލާނުގައިވ 

 

އިންޓަރވިއުއާެއކު ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ގެ އިމްތިޙާނާއި،  ރެފްރީ ރިޕޯޓާއި،ންނަށް ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހު ސްކްރީން 2.4

 މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން އަންާގެނއެވެ. 

 

އަދާކޮށްފައިވާ ނުވަަތ އެންމެ ފަހުން ރިޕޯޓަކީ އެއް  ތެރެއިން ރެފްރީ ރިޕޯޓުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  2.5

އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގަިއ  0)މަދުވެގެން  މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރި ފަރާތުންއެ ފަރާތެއްގެ  އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާގައި

 ވާންވާނެއެވެ. ރެފްރީ ރިޕޯޓަކަށްހޯދާ  ސުޕަވައިޒްކޮށްފައިވާ(



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 4   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

 

 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ސްކްރީންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު 2.6

 

 ިދނުން: މާކުސްތަޢުލީމާއި، ތަްމރީން އަިދ ތަޖުރިބާއަށް  .4

 ދިނުން  މާކުސްލިބިފައިވާ ތަޢުލީަމށް  4.0

 ކަާމބެހޭ  ބަޔާންކޮށް ލެވެލް ކުރެވޭނެ އެކްރެޑިޓް ނުވަތަ ކުރެވިފައިވާ އެކްރެޑިޓް ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ހުށަހަޅާ ބެލުަމށް ެފންވަރު ތަޢުލީމީ)ހ( 

  .ވާންވާެނއެވެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ރަސްމީ އިދާރާއިން

މޯލްޑިވްސް ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުންވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  0ސެޕްޓެންބަރު  )ށ(

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ހުްއދައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ 

ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި ނެތަސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މި ސެޓްފިކެޓްތައް ބަލަިއގަތުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މި 

( ސަރކިއުލަރ އިން އާންުމކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި 9106އޮގަސްޓު  19) 17/9106ނުގެ ނަްނބަރު ކޮމިޝަ

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިައށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަުޢލީމާއި ަތމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ

" އުސޫލުއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ކުރުމުން ދޭ ސަނަދުތައް ބަލައިގަތުމުގަ

 އާ އެއްގޮތަށެވެ.

ން ފާސްވެފައިވާ ކަމުެގ ލިޔުން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެްޓފިކެޓް ަވކި ކޯހު ( ނ)

ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރައްވާަފއިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ، ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް 

 . ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއީ އެފެންވަރު ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލައި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

ޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިުޓޓް އިން ިހންާގ އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަ( ރ)

 ނެއެވެ.ދެވޭ މާކުސް( ފައި ނުވާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސްކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ވެސް )އެކްރެޑިޓްކޮށް



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 5   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

ނީ އެންމެ މަިތން ުހށަހަޅާފައިވާ ލެވެލްގެ ސެޓްފިެކަޓށެވެ. ދެވޭ ާމކުސްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާ ަތޢުލީމީ ދާއިާރގެ ސެޓް( ޅ) 

އަދި އެއް . ސެޓްފިކެޓަށެވެ 0 ނީދެވޭ މާކުސް  ކަމުގައިވިޔަސް، ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓް 9 ފެންވަރެއްގެ ދިނުމުގައި އެއް  މާކުސް

 ސެޓްފިކެޓަށެވެ. 0ދެވޭނީ  މާކުސްދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަެވސް  9ފެންވަރެއްގެ 

ނޑުންނެެވ. މާކުސްސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ( ކ)  ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ

 އިންސައްތަ )%( ލެވެލް  ސެޓްފިކެޓް 

 2  7،3 ލެވެލް

 06 2ލެވެލް 

 91 01ލެވެލް 

 

 

 ިދނުން  މާކުސްލިބިފައިވާ ތަމްރީނަށް  4.9

ކެޓަކީ ކުރިމަތިާލފައިވާ ދެވޭނީ ުހށަހަޅާފައިވާ ތަމްރީން ސެޓްފި މާކުސްފަާރުތން ހުށަހަޅާ ތަމްރީން ސެޓްފިކެްޓަތކަށް  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ)ހ( 

އެންމެ މަތިން ދެވޭނީ ޖުމްލަ ގުޅޭ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަކަށްވާނަމައެވެ. ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަަކށް  ދާއިރާ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި

ނޑުންނެވެ. މާކުސްއެވެ.  އިންސައްތަ( 5) މާކުސް 21  ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ

 މާކުސް  ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން 

 މާކުސް  1.5 ގަޑިއިރަކަށްކޮންމެ 

 މާކުސް  ތަމްރީން ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 މާކުސް  9 ދުވަހަކަށް ކޮންމެ 

 

ނޑައަޅާފައިނުވާ )ށ(   ށްގުޅޭ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓަކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި މުއްދަތު ނުވަތަ ގަޑިއިރު ކަ

 )އެއް( ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއްގެ ގޮުތގައެވެ. 0ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ  މާކުސް

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 6   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

 ދިނުން މާކުސްރިބާ ައށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖު 4.2

 މައްޗަށް  ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފަކު އެ  ގޮތުން ދިނުމުގެ ހާމަކޮށް ތަޖުރިބާ ނީ،ދޭ ާމކުސް އަށް" ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ" (ހ)

 . މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ އަދާކުރިބަލައި، ވަޒީފާ 

  ގެންެނވެ.ރެކޯޑްތަކަށް ބަލައި ބަލާީނ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ މަގާމެއްގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް .0

ނަމަ، ތަޖުރިބާ ބަލާނީ ސިވިްލ ކޮށްފައިވާކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ހިއްސާވާ ސަރުކާރުމުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ .9

 ގޮތުގައެވެ.  މަގާމުގެ ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްއާ އެއް ލެވެލްއެއްގެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތަށާއި،އަދާކުރި  ،ތަޖުރިބާ ބަލާނީ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާ އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ .2

 ބަލައިގެްނެނވެ. ށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަ

އި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، ތަޖުރިބާ ބަާލނީ އަދާކުރި މަސްޢޫލިއްޔަތަށް ބައިަނލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިްއޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގަޤައުމީ،  .4

އި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ެބލެވޭނީ ވަިކ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިާވ ޖަމާއަތެއްގަޖަމްއިއްާޔ ނުވަތަ ޤައުމީ  ބަލައިގެންނެވެ.

އުފައްދާފައިވާ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި ލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދަޢުނުވަތަ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

 

 ދާއިރާގެ  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމައެވެ. މިގޮތުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިންގުމުގެ ނީ ދޭ މާކުސް މުއްދަތަށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ (ށ)

 ތިރީގައިވާ  ދޭނީ މާކުސް އަށް ތަޖުރިބާ ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެއިންސައްތަ( އެވެ.  15) މާކުސް 21ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭނީ ޖުމްލަ 

ނޑުންނެވެ.  މިންގަ
 

 މާކުސް  2 ކޮންމެ އަހަރަކަށް  އަދާކޮށްފައިވާ ގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާ 

 

 

 ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުގެ ލިޔުމަށާއި، ދޫޮކްށފައިވާ އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް ކުރި މަސައްކަތް މުވައްޒަފު ބަާލނީ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (ނ)

 .ބަޔާނަށެވެ

 



 ސ 
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، 01 ޖޫން 9102 7   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ   (ރ) ހުރިހާ އަދާކޮށްފައިވާ ހިންުގމުގެ ދާއިރާގައި އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތަށް މާކުސްތަޖުރިބާއަށް ކަ

 ވާނެއެވެ.ދޭން މާކުސް ވަޒީފާތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް

 

  .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ތަންަތނުގެ ތިރީގައިވާ ބަލަންވާނީ ކަމަށް ހުރި ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ (ބ)

ނޑެއްގައި ވަޒީފާގެ ގެ  ސަރވިސް ސިވިލް .0  .ަމސައްކަތްކޮށްފައިވުން ރޭންކުގައި އިންފެށިގެން މަތީގެ 2އެމް.އެސް އޮނިގަ

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާވާ ސަރުކާރުމުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ .9

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެކްސްޗޭންޖުގައި ސްޓޮކް މޯލްޑިވްސް .2

ހިންގުމުގެ  އިދާރާއެއްގެ  އަމިއްލަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުން ގިނަ އަށްވުރެ 51 .4

  .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ދާއިރާގައި

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ދާއިރާގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަްމއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެޤައުމީ، . 5

 

 މަަހށް  އަހަރާއި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ހިސާބުކުރާނީ މުއްދަތުތައް ޚިުދމަތުގެ ދިނުމުގައި މާކުސް މުްއދަތުތަކަށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ (ޅ)

 . ބަލައިގެންނެވެ
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، 01 ޖޫން 9102 8   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

 އިމްތިޙާން ކުުރން: .5

 :އިމްތިޙާން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް 5.0

  .މްތިޙާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ)ހ( އި
 

ނޑުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ދޭނީ މާކުސް ށްއިމްތިޙާނަކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ.  9ނީ އިމްތިޙާނު އެކުލެވިގެންވާ( ށ)  މިންގަ

 

ބައިތައް  ޓެސްޓްކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓަންސީ  ދާއިރާ ކޮމްޕީޓަންސީ  ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް   )%(އިންސައްތަ 

 0 އިމްތިޙާން ކަރުދާސް
 މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް  -
 ކުރު ސުވާލު  -
އެޕްލިކޭޝަން  -

 ސުވާލު 
 

ގަވާއިދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވުން   

 މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު އުސޫލު  

 ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

 ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 

 ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް 

05 

ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ އެންޑް  9އިމްތިޙާން ކަރުދާސް 
 ޑައިރެކްޝަން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 
 ޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓް

 ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް 

05 

  

 :އްމު ކަންތައްތައްއެހެނިހެން މުހިއިމްތިޙާނާއި ގުޅޭ  5.9

ނުނިކުމެވޭނެއެވެ.  ބައިވެރިއަކަށްއެއްވެސް ބާއްވާ ތަނުން އިމްތިޙާނު އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުގައި ޟަރޫރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނުީވ )ހ( 

 ުހއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ އިމްތިާޙނުމިގޮތަށް ނުކުތުމުގެކުރިން 

ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ  އިވެރިއަކުކުރުން އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ކޮށްފިނަމަ، އެބަ ކުރިއަށްދާއިރުއިމްތިޙާނު )ށ( 

 .ހޯލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ސުވާލު ކަރުދާސް އަތުލުމަށްފަހު، އިމްތިޙާނު ހޯލުން ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމްތިޙާނު

 :ނުވެއްދޭނެ ތަކެތި ބާއްވާ ަތނަށްއިމްތިޙާނު ( ނ)

  .ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްެވސް ވަޞީލަތެއްމޮބައިލް ފޯނު، އައިޕެޑް ފަދަ އިންޓަނެޓް  .0
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 ކަލްކިއުލޭޓަރ .9

  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް .2

  އަތްދަބަސް، ޕަރސް ފަދަ ތަކެތި .4

ނޑައަޅާނީ ކަ     މި ތަކެތި( ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި އިމްތިޙާނުގައިމަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން  .5

 .ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުްނނަ ވެރިޔާއެވެއިމްތިޙާނު 

 

 އިންަޓރވިއު ކުުރން  .6

ނޑައަޅާ އެކްސްޓަރނަލް ޕެނަލްއަކުންނެވެ. ދޭނީ ތިރީގައިވާ  މާކުސްއިްނޓަރވިއުއަށް  އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑުންނެވެ.  މިންގަ

 ކޮމްޕީޓަންސީ 

 ދާއިރާ 

ބައިތައް  ޓެސްޓްކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓަންސީ  )%(އިންސައްތަ ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް    

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ 
 ގާބިލްކަން 

 
 

  ްހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަނ 
 ްރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓ 
  ްކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސ 
  ްވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސ 
 ްލީޑަރޝިޕ 

  ިޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދ
 އިންޓަވިއު 

 

%21  

 

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަްށ މީހަކު  .7 ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަ

 އެ މަރުހަލާއެއް، މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއުއިން ކުރެ އެއްވެސް 

 އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.  ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން

 

 

 



 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 10   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

 ކުުރން:ހޮވުމާިއ ަޢއްޔަނު .3

ނޑައެޅިފައިވާ  3.0 އާއި ކޮމްޕީޓެންސީ ޓެސްޓުކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓެންސީ ކްރައިޓީރިއާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާގޮތް  އިންސައްތައަދި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ޮގތާއި ބައިތައް  . މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ވާނެއެވެގައި ހިމެނިފައިއުސޫލުމި ކަ

 ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އެ ދެވޭނީ  މާކުސް

ޝަރުުޠ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  3.9

ކްރައިޓީރިއާއިން ، މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަުކގެ  ފައިވާ)ފަސްޮދޅަސް އިންސައްތަ( އިން މަތިްނ ޕޮއިންޓް ލިބި 60%ކްރައިޓީރިއާއިން 

  މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. ަތފްޞީާލއެކު، ގޮތުގެނު ޕޮއިންޓް ލިބު

ދުވަހުގެ ތެރޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު  7ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  ތާރީޚުންމިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ  3.2

 ޢައްޔަނުކުރުމާމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

  ކޮމިޝަނުންނެވެ. މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާނީމަގާމަށް  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 3.4

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހޮުވނު ކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ޮފނުވޭނެއެވެ. 3.5
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 ސ 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 01 ޖޫން 9102 11   ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު
  

 މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
 

 ކޮމްޕީޓަންސީ 

 ދާއިރާ 

ބައިތައް  ޓެސްޓްކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓަންސީ   އިންސައްތަ)%( ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް  

 91% ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ   ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަރޓީސް   ތަޢުލީމް 

ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި 
 ތަމްރީނުތައް 

  ާފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވ
މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި  ކުރު ދާއިރާއާ ގުޅޭ 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް 

  ިކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރ
ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުން / 

 ސެޓްފިކެޓް 

%5  

 މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ 

  ާހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަންތީގައި ވަޒީފ
 އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

  ިހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މެދު ފަންތީގައ
 އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  ވަޒީފާ

  ާހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ
 ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް 

 

%05  

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް 
 އަހުލުވެރިވުން 

  ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއ
 ގަވާއިދު 

  ުމާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދ 
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ

 ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން އުސޫލު ލާމަރުކަޒީ 
  ުވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނ 
  ުޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނ 
  ްވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައ 

  ް0އިމްތިހާން ކަރުދާސ 
 މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް  -
 ކުރު ސުވާލު  -
 އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު  -

%05  
 

 

ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ 
 އެންޑް ޑައިރެކްޝަން 

  ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނ 
  ްމެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ 
 ްޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓ 
  ްފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓ 

  ް05% 9އިމްތިޙާން ކަރުދާސ 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ 
 ގާބިލްކަން 

 
 

  ްހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަނ 
 ްރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓ 
  ްކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑ

 އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް 
  ްވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސ 
 ްލީޑަރޝިޕ 

 ުޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަވިއ 
 

%21  

011%   ޖުމްލަ   

 


