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ނުޑގަިއާވ ާދރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް އި  ގެ އެންމެ އިސްސިވިލް ސަރވިސް ޮއިނގަ
 ަޢއްޔަންކުރުުމގައި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮުތެގ އުޞޫލު  މުވައްަޒފު

 ތަޢާރުފް  .1

ނޑުތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ،މިއީ، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އޮނިގަ
މުތަކާއި، ވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދަވާ އިދާރާތަކުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ މަގާގެ ގޮތުގައި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ސިވިލް 
ފައިވާތީ، ެއމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ބައްދަލުވުމުން ިނންމާ 1081ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިންކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ 

ނޑު އަސާސެއްކަމުގައި ބަލަންވާނީ،  ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ. މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މައިގަ
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީުހން ހޮވުާމއި އައްޔަން ކުރުމުގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި، 

ނޑުތަކާއި އު ލުތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ޞޫމިންގަ
ނޑައަޅާފައި ވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ ތަފާތުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބައެްއ ކަންކަން ކަ

 
 ކުރާނެ މަޤާމްތައް:ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނު  .2

ންދާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކޮށް، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެނުގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކޮމިޝަ
 މުގެ ގޮތުން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ފަރާތްތަކެވެ.މަގާމުތަކާއި މަގާ

 

ކައުންސިލަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސިޓީ  ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ )ހ( 
 މު ގާމަ ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް އަތޮޅު  ނުވަތަ އެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކައުންސިލްތަކުގެ )ށ( އަތޮޅު  ކައުންސިލަކަށް ކަ
 މު ގާމަ ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ ކައުން ރަށު ނުވަތަ އެޑިރެކްޓަރ ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު ( ނ) ސިލަކަށް ކަ
 މު ގާމަ އިސް

ނޑައަޅާވަކި އޮފީހެއްގެ ގޮތުަގއި އުފައްދަވާ އިދާރާތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ( ރ) ސިވިލް  ކަ
 މު ގާމަ ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް 

 

 މުތަކަށް ބަޖެޓްކުރުން:މަގާ  .3

އޮތް އިދާރާއަކުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް  މުގާމަތަކަްށ، އެ މުގާމަވަނަ ނަްނބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
 ބަޖެޓްކުރަން ވާނެއެވެ.
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 މު ހުސްވިކަން އެންގުން:މަގާ  .4

އް ހުސްކޮށް އޮތްނަމަ ނުވަތަ ހުސްވެއްޖެނަމަ އެކަން މެގާމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
އެ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް،  7ލަސްވެގެން މަސައްކަތު 

 އިދާރާއަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 
 މަގާމުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން. .1
ލިބިފައިވާ ބަެޖޓުން ހަމަޖެހޭނެަކން ނުވަތަ މާީލ ވުޒާރާއިން އެ ގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެ އަހަރަކަށް މުގާމަ .2

 ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަންގަވާފައިވާކަން.
ނޑައަޅައި  .3 މަގާމަށް އިޢުލާނުކުރުމާއި އެ މަގާމަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެޭހނެކަާމއި އެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަ

 ނިންމަވާފައިވާ ކައުންސިލްގެ ނިްނމުން.
 

 ށް މީހުން ހޮވުމާއި ހަމަޖެއްސުން:މުތަކަ ގާ މަ  .5

ތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މުގާމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
ކަންކަން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން 

ނޑުތަކާއި އުކުރުމުގެ  ލުތައް އަދި މި އުޞޫލާެއއްގޮތަށް، ކުރާނީ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޞޫމިންގަ
ތަކަށް ީމުހން ހޮވުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި، މުގާމައިދާރާއިންނެވެ. މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑުތަކާއި އުސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކު ލުަތކުން ބައެއް ކަންކަން ޞޫރުމުގެ މިންގަ
 އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

 ކުރުން: ގާމުތަކަށް އިޢުލާނު މަ    5.1

ނީ ސިވިލް ލާނު ކުރާޢު އިތަަކށް މީހުން ހޮވުމަްށޓަކައި، މުގާމަވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާއި، ސިވިލް ސަރވިސް  ވެ. މިގޮތުން ކުރެވޭ އިޢުލާނުންނެސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއި 

މަލުކުރާ އަތައް ކުރުމަށް ކަނޑައާޅާ އާއްމު އިޢުލާނުއޮތް އިދާރާއެއްގައި  މުގާމަކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް އަދި އެ 
ވެބްސައިޓުތަކުގައި  އިޢުލާނުމިގޮތުން ކުރަންވާނެއެވެ.  އާއްމުއި ބަހައްޓަ ލާނުޢުއި ށްފެންނާނޭ ގޮތައްމުކޮށް އާއުޞޫލުން 

 ބެހެްއޓުން ިހމެނެއެވެ. ގޮަތށްކޮށް މީހުްނނަށް ފެންނަ އާއްމުތަންތަނުގައި  ންމުން ޖަމާވާއާ ،ކުރުމާއި ޢުއިޝާ

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން:  5.2

މަތިން، ހުށަހަޅާީނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުްނ، އިޢުލާނުވަޒީފާއަށް އެދޭ 
އީމެއިލް އަދި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް  ޔެކިޔުންއިދާރާއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލި

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
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 އިންޓަވިއު:ންޓޭޝަނާއި ޓްކުރުން، އިމްތިޙާނު އަދި ޕްރެޒެ ލިސް ޝޯޓް   5.3
 

ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި، މުގާމަވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
ލުތަކުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ެގންދާނީ ކޮމިޝަނުެގ ކަޑައެޅިފައިވާ އުޞޫ ން،ނު ކުރުޙާއިމްތި ،ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމާއި

ކުގެ ތެރެއިން ޝޯްޓިލސްޓްވާ ފަރާތްތަކަށް އިމްތިޙާނެްއ ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތައިދާރާއިންނެވެ. މި 
ކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ޯޝޓްިލސްޓްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަ ،ތަކަށް އިންޓަވިއު ކުރާއިރުމުގާމަ

ންާވނީ 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަ
ނޑުތަކާއި އު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެެވ.  5.3ލު' ގެ ޞޫމީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަ

 

 އިންޓަރވިއު ޕެނަލް:  5.4

އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ތަަކށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަިއ މުގާމަވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
 ވެ. އެކުލަވާލާނީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާއިންނެ

 

 ފަރާތް ހޮވުން: ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު   5.5

ނޑައަޅާނީ ބިލުގާވަޒީފާއަށް އެންމެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު، ފަރާތް ކަ ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަ
ބައިތަކަށް ޕޮއިންްޓ ދިނުމަށްފަުހ، އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންްޓ  ބަޔާންކުރާތިރީގައި  ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ

ނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ. ބިލުގާލިބޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް އެންމެ     ފަރާތް ކަމުގައި ކަ
  ލީމާއި ތަމްީރނުޢުލިބިފައިވާ ތަ)ހ( 
  ލިިބފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ)ށ( 

 ނު ޙާ)ނ( އިމްތި
 )ރ( އިންޓަވިއު )ިލބިފައިވާ ހުަނރު(

 

ނޑައެޅިފައިވާ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށް  ހޮވޭ އައްޔަންކުރުމަށް މަގާމަށް އެ ތެރެއިން  ކްރައިޓީރިއާތަކުގެ ކަ
   އައްޔަންކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ލޫމާތު އިދާރާއަށް އަންގައި، ހޮވޭ ފަރާތް ޢުމަ ފަރާތުގެ

 

 ތަމްރީނު ދިނުން: .6

ނޑައަޅާ އުމަގާމަ ލެއްގެ ދަށުން ޞޫށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަ
 އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
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 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން: .7

ތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ މީހުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން މުގާމަވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2މި އުޞޫލުގެ 
ހަދާނީ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ އިދާރާއަކުންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ ހަމަޖެހުމުން ވަޒީފާބަޔާން ތައްާޔރުކޮށް ހަވާލު ކުރަން 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ޓާގެޓް ރުއަހަވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތު  ގައި ހާޞިލުކުރާނެ ކަންތައްތަކުގެ ޓާގެޓް ކަ
ނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާބަޔާނަށާއި،  ކައުންސިލުން  / އިާދރާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އަދި ކައުންސިލު / އިދާރާކަ

 ޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.ޢާއިސްކަންދޭ ކަންކަމަށް ރި

 

 ލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރުން:އޫ މަސް  ޔާގެ ޒިންމާދާރު ވެރި  .8

ނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިން މަސްއޫލިއްޔަތުން  ޒިންމާދާރު ވެރިން ކަ
ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް  ދުރުކުރާނީ

މަގާމުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް 
އޮފީހެއްގައި އުފުލަން ޖެހޭ އިސްފަރާތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން އެ މުވައްޒަފަކާ  މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

  މުން އަންގަންޖެޭހނެއެވެ.ޔުރިޔާ" ގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށް ލި"ޒިންމާދާރު ވެ
 

 ންގެ މުއްދަތު: ޕްރޮބޭޝަ  .9

މަސް  3ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި، އެ އިދާރާއަކުން ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުރި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކޮށް    
ކޮށް، ހާއްޞަހަމަވުމުގެ ކުރިން، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވަކިން 

ކުރިން އެ  ހަފްތާ 2ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ، ކުރުމަށް ފެންނަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަވަޒީފާއިން ވަކި 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އެމުވައްޒަފު ދާއިމީކުރަން ނުފެންނަ ސަބަބު ތަފްޞީލްޮކްށ  ރިޕޯޓު

 ބަޔާންކުރުންވާނެއެވެ.
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