މގެ އުޞޫލު
ޔނުކުރު ު
ނ ހޮވުމާއި އައް ަ
ނންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހު ް
ޕަރމަ ަ

ތަޢާރަފު:

.1

މަގާމުގެ

.2

(ހ)

މިއީ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ،މަގާމުގެ ޝަރުޠު އަިދި މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި
ޢައްޔަނުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ،މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ

(ށ )

ކަންތައްތަކުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

(ނ )

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަިދި މަސައްކަތްތައް މި އުޞޫލުގެ ޖަިދުވަލު  1ގައި އެވަނީއެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު:

އަސާސީ



ޝަރުޠު އަިދި

މެނޭޖްމަންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ިދާއިރާއަކުން ޤައުމީ
ސަނަިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ިދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަިދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛

މަގާމަށް

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

އިޢުލާނުކުރުން

ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަިދުވެގެން  4އަހަރު ިދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.
(ހ)

.1

ނުވަތަ،


މެނޭޖްމަންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ިދާއިރާއަކުން ޤައުމީ
ސަނަިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ިދަށްވެގެން ލެވެލް  9ގެ ސަނަިދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ
ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަިދުވެގެން  2އަހަރު ިދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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ޤައުމީ ސަނަިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ިދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަިދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ
ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަިދުވެގެން  6އަހަރު ިދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.

.2

ނުވަތަ،


ޤައުމީ ސަނަިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ިދަށްވެގެން ލެވެލް  9ގެ ސަނަިދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ
ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަިދުވެގެން  4އަހަރު ިދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.

(ށ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނުކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އިިދާރާގެ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަންވާނީ މި ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިދެ ( )2ޝަރުޠުން ކުރެ ( 1އެއް) ޝަރުޠެވެ.
ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންިދުނޫން ( 5ފަހެއް) ިދުވަހުގެ

(ނ)

އ
ތެރޭގައި ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުމާ މެިދު މިނިސްޓަރު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ނަމަ ،މަގާމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގަ ި
ކަނޑައަޅާނެ އަސާސީ ޝަރުޠާ މެިދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ރ)

އ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އިޢުލާނު ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އިއުލާނުކުރުމުގަ ި
އަމަލުކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު" ތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ބ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޯިދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތައް އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި އުޞޫލުގެ
ޖަިދުވަލު  2ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

މަގާމަށް މީހަކު .3

(ހ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކޮންޕީޓަންސީ ިދާއިރާތަކާއި ،ކޮންޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ

ހޮވުމުގެ

ބައިތައް އަިދި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ ކްރައިޓީރިއާ މި އުޞޫލުގެ ޖަިދުވަލު  3ގައި އެ ވަނީއެވެ.

ކްރައިޓީރިއާ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ އެ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ތަޢުލީމު( 20% :ފަންސަވީސް އިންސައްތަ)
 .2ތަމްރީނު( 5% :ފަސް އިންސައްތަ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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 .3ތަޖުރިބާ( 15% :ފަނަރަ އިންސައްތަ)
 .4އިމްތިޙާން( 30% :ތިރީސް އިންސައްތަ)
 .5އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން( 30% :ތިރީސް އިންސައްތަ)

ސްކްރީން

.4

(ހ)

ކުރުން:

ސްކްރީން ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ  )5/2007ގެ  38ވަނަ
މާއްިދާގެ (ހ) އަިދި (ށ) އާއިި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިިދުގެ  78ވަނަ މާއްިދާގައިވާ ވަޒީފާއަށް
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ،ވަޒީފާއަށް އެިދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކާއި،
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ޒިންމާިދާރު ގޮތެއްގައި ބަލައި
ޔަޤީންކުރުމެވެ .އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވީ ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަތޯއާއި ،ޝަރުތު
ހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ސްކްރީން ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް:
 .1އިޢުލާނުގައިވާ މަގާމަށްއެިދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ި .2ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
(ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )5/2007ގެ  38ވަނަ މާއްިދާގެ (ހ) އަިދި
(ށ) އާއި 41 ،ވަނަ މާއްިދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) އާއިި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިިދުގެ  78ވަނަ
މާއްިދާގައިވާ ޝަރުތުތައް)
 .3އިޢުލާނުގައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުން( .ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ،ތަޖުރިބާ)

(ނ)

މ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެން ެ
ގާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ިދެވޭ ލިޔުންތައް (ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނު އަިދި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްިދޭ ލިޔުންތައް)
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިންޓަރވިއު މަރުހަލާއާ ހަމައަށް ިދޭންވާނެއެވެ .އަިދި އެ ފަިދަ
ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތް ޑިސްކޮލިފައި ނުކޮށް ،ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު
މީހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ިދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނަށް ރެފްރީ ރިޕޯޓާއި ،އިމްތިޙާނާއި ،އިންޓަރވިއުއާއެކު ހުށަހަޅާ
ޕްރެޒެންޓޭޝަން ގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން އަންގާނެއެވެ.

(ބ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އެިދި ހުށަހަޅާ ރެފްރީ ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން އެއް ރިޕޯޓަކީ އެންމެ ފަހުން
އަިދާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަިދާކުރަމުންިދާ

ވަޒީފާގައި އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރި ފަރާތުން (މަިދުވެގެން

 1އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްިދަތެއްގައި ސުޕަވައިޒްކޮށްފައިވާ) ހޯިދާ ރެފްރީ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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(ޅ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ސްކްރީންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

(ކ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އެިދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ
ފަރާތްތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ
ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފޯމުގައި ިދީފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށްމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ތަޢުލީމާއި
ތަމްރީން އަިދި
ތަޖުރިބާއަށް
ޕޮއިންޓްިދިނުން

.5

(ހ)

ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ިދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

.1

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ
ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ އިިދާރާއިން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ިދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

.2

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތައް ބަލައިގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

.3

ކޯހުން ފާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން
ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ިދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ،ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއީ އެ ފެންވަރު ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި
ބަލައި ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ިދެވޭނެއެވެ.

.4

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ
އިންސްޓިޓިއު ޓް އިން ހިންގާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ވެސް (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި
ނުވާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް) ޕޮއިންޓްިދެވޭނެއެވެ.

.5

ހުށަހަޅާ ތަޢުލީމީ ިދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ިދެވޭނީ އެންމެ މަތިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލެވެލްގެ
ސެޓްފިކެޓަށެވެ .ޕޮއިންޓް ިދިނުމުގައި އެއް ފެންވަރެއްގެ  2ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް ،ޕޮއިންޓް
ިދެވޭނީ  1ސެޓްފިކެޓަށެވެ .އަިދި އެއް ފެންވަރެއްގެ ި 2ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
ޕޮއިންޓްިދެވޭނީ  1ސެޓްފިކެޓަށެވެ.

.6

ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
ޕޮއިންޓް

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
ލެވެލް 8،7

.7

9

ލެވެލް 9

.8

16

ލެވެލް 10

.9

20
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(ށ)

ކުރުމުއްިދަތުގެ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓްިދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ހުށަހަޅާފައިވާ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓްިދެވޭނީ އެ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަކީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ިދާއިރާ
ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަކަށްވާނަމައެވެ.
 .2ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް އެންމެ މަތިން ިދެވޭނީ ޖުމްލަ  30ޕޮއިންޓް ( 5އިންސައްތަ) އެވެ .ޕޮއިންޓްިދޭނީ
ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން
ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް

ޕޮއިންޓް
 0.5ޕޮއިންޓް

މުއްިދަތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން
ކޮންމެ ިދުވަހަކަށް

ޕޮއިންޓް
 2ޕޮއިންޓް

 .3މުއްިދަތު އަިދި ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ ގަޑިއިރަށެވެ.
 .4މުއްިދަތު ނުވަތަ ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓަށް ޕޮއިންޓް ިދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ 1
(އެއް) ިދުވަހުގެ ތަމްރީނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ނ)

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ިދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
" .1މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" އަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ ،ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްިދިނުމުގެ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ
ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،ވަޒީފާ އަިދާކުރި މުއްިދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
 .2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަލާނީ ،މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ިދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށެވެ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްިދޭ ލިޔުން ހުށަނާޅާ ނަމަ ،ސީ.އެސް ވިއުގައިން ފެންނަން
ހުންނަ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލައި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ިދެވޭނެއެވެ.
ި .4ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ،
ތަޖުރިބާ ބަލާނީ ސިވިލް ސަރވިސްއާ އެއް ލެވެލްއެއްގެ މަގާމުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައެވެ.
 .5ޤައުމީ ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާ ބަލާނީ
އަިދާކުރި މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައިގެންނެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން
ގައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ އެއީ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްިދާފައިވާ ނުވަތަ ިދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އުފައްިދާފައިވާ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
 .6އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ އިިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަިދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާ ބަލާނީ،
އަިދާކުރި މަސްއޫލިއްޔަތަށާއި ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަިދަިދަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 .7މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްިދަތަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަިދާކޮށްފައިވާނަމައެވެ .މި
ގޮތުން ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާއަށް ިދެވޭނީ ޖުމްލަ  30ޕޮއިންޓް ( 15އިންސައްތަ) އެވެ .ހިންގުމުގެ
ިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ އަށް ޕޮއިންޓް ިދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
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ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި އަިދާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް

 3ޕޮއިންޓް

 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްިދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓް ިދިނުމުގައި ޚިިދުމަތުގެ މުއްިދަތުތައް ހިސާބުކުރާނީ ޚިިދުމަތް
ކޮށްފައިވާ އަހަރާއި މަހަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 .9ތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތަށް ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި
އަިދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކުސް ިދޭންވާނެއެވެ.
 .10ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް ބަލަންވާނީ ތިރީގައިވާ ތަންތަނުގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
 10.1ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއްގައި އެމް.އެސް  3އިންފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
ި 10.2ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާއެއްގައި

ނުވަތަ

ސަރުކާރު

ހިއްސާވާ

ކުންފުންޏެއްގެ

ހިންގުމުގެ

ިދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 10.3މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 50 10.4އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަިދާކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިިދާރާއެއްގެ
ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން .ނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުންގެ ޢަިދަިދު ބަޔާންކޮށްފައި
ނުވި ނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓެއްގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ މުއްިދަތު
ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެއެވެ.
 10.5ޤައުމީ،

ބައިނަލްއަޤުވާމީ

ޖަމްއިއްޔާ

ނުވަތަ

ޖަމާއަތެއްގެ

ހިންގުމުގެ

ިދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 .11ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުއްިދަތު ،ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނައި ،އެ މުއްިދަތަށް
ޕޮއިންޓް ިދެވޭނީ ،ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރިކަން އަންގައިިދޭ (ލިޔުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ
މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާ) ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ .ތަޖުރިބާ
އަންގައިިދޭ ލިޔުންތަކުގައި މުވައްޒަފު އަިދާކުރި ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަިދާކުރި މުއްިދަތު (ވަޒީފާ އަިދާ ކުރަން ފެށި
ތާރީޚު އަިދި ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚު) އަިދި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅިގެން
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާިދާރުވެރިންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ،ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރިކަން އަންގައިިދޭ
ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

އިމްތިހާނު
ކުރުން

.6

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އިމްތިހާނެއް
ިދެވޭނެއެވެ .އިމްތިހާނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންިދާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
އިމްތިހާން ކުރިޔަށް ގެންިދާނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

އިމްތހާނު އެކުލެވިގެންވާނީ  2ކަރުިދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ .އިމްތިހާނަށް މާކުސް ިދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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ކޮމްޕީޓަންސީ ިދާއިރާ

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް
އިމްތިހާން ކަރުިދާސް 1
 -މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް

ކޮމްޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ ބައިތައް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިިދަށް

ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި

އަހުލުވެރިވުން

ގަވާއިިދު

އިންސައްތަ()%

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިިދު

 -ކުރު ސުވާލު

ިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިދާރީ ިދާއިރާތައް

 -އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

15

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު
ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
ވަޒީފާގެ ިދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް
އިމްތިހާން ކަރުިދާސް 2

ސްޓްރެޓީޖިކް

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

ތިންކިންގ އެންޑް

ޕީޕަލް މެނޭޖްމަންޓް

ޑައިރެކްޝަން

(ށ)

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް

15

އިމްތިހާނާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މުހިންމު ކަންތައްތައް:
 .1އިމްތިހާނުގެ ވަގުތުގައި ޟަރޫރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނުވީ އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނުން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް
ނުނިކުމެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ނުކުތުމުގެކުރިން އިމްތިހާނު ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ފަރާތެއްގެ ހުއްިދަ ހޯިދަންވާނެއެވެ.
 .2އިމްތިހާނު ކުރިއަށްިދާއިރު ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާފަިދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ކޮށްފިނަމަ،
އެބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ ސުވާލު ކަރުިދާސް އަތުލުމަށްފަހު ،އިމްތިހާނު ހޯލުން ފޮނުވާލުމުގެ
އިޚްތިޔާރު އިމްތިހާނު ހޯލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .3އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނަށް ނުވެއްިދޭނެ ތަކެތި:


މޮބައިލް ފޯނު ،އައިޕެޑް ފަިދަ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވިިދާނެ އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް



ކަލްކިއުލޭޓަރ



އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް



އަތްިދަބަސް ،ޕަރސް ފަިދަ ތަކެތި



މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން އިމްތިހާނުގައި ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި
)މި ތަކެތި ކަނޑައަޅާނީ އިމްތިހާނު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނަ ވެރިޔާއެވެ.

(ނ)

އިމްތިހާނަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ިދުވަހުގެ މަސައްކަތު ( 3ތިނެއް) ިދުވަސް ކުރިން އިމްތިހާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިމްތިހާނު
ހަިދާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފޯމުގައި
ިދީފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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އިންޓަރވިއު

.7

އިންޓަރވިއު އަިދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންިދާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެކްސްޓަރނަލް ޕެނަލްއަކުންނެވެ.

(ހ)

އާއި

އިންޓަރވިއުއަށް މާކުސް ިދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ކޮމްޕީޓަންސީ

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް

ކޮމްޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ ބައިތައް

އިންސައްތަ()%

ިދާއިރާ
ވަޒީފާ އަިދާކުރުމުގެ



ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން

ގާބިލްކަން



ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް



ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް



ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަިދި

%30

އިންޓަވިއު

އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް

(ށ)



ވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސް



ލީޑަރޝިޕް

ޕްރެޒެންޓޭޝަނާ ގުޅޭ ތަފްސީލު މަޢުލޫމާތާއި ،އިންޓަރވިއުއަށާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ިދުވަހާއި ގަޑި،
އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ިދުވަހުގެ މަސައްކަތު ި( 2ދޭއް) ިދުވަސް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އަންގާ
އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފޯމުގައި ިދީފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޝަރުޠު ހަމަވާ .8

ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް

ފަރާތްތައް

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

ޑިސްކޮލިފައި

އެ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ .އަިދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން (އީ-މެއިލް މެިދުވެރިކޮށް)

ކުރެވޭނެ ހާލަތް

އަންގަންވާނެއެވެ.

( .1.9ހ)

ވަޒީފާއަށް

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންިދު ނޫން ި 5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު

ކުރިމަތިލީ

ގޮތުގެ ޝީޓް" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި މަިދުވެގެން ރަސްމީ ބަންިދު

ފަރާތްތަކަށް

ނޫން ި 5ދުވަހުގެ މުއްިދަތަށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕޮއިންޓް ލިބުނު
ގޮތުގެ

ޝީޓް

( .2ށ)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ިދެވިފައިވާ ގޮތާމެިދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ،މި ޝީޓް އާންމުކުރާ ިދުވަހުން
ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންިދު ނޫން ި 5ދުވަހުގެ މުއްިދަތެއް ިދޭންވާނެއެވެ .އަިދި އެ މުއްިދަތުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމަށް

އާންމުކުރުން

ފަހު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީ-މެއިލް ިދމެިދުވެރިކޮށް ޖަވާބު ިދޭންވާނެއެވެ .ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން A2
ފޯމަށް ބަިދަލު އަންނަ ހާލަތުގައި  A2ފޯމު އިޞްލާހުކޮށް އަލުން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ހޮވުމާއި
ޢައްޔަނުކުރުން

( .10ހ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީ ކްރައިޓީރިއާ އާއި ކޮމްޕީޓެންސީ
ޓެސްޓުކުރެވޭ ބައިތައް އަިދި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތާއި އިންސައްތަ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް މާކުސް ިދެވޭނީ އެ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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(ށ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމަށް
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާއިން ( 60%ފަސްިދޮޅަސް އިންސައްތަ) އިން މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ،ކްރައިޓީރިއާއިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއެކު ،މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންިދުނޫން ި 7ދުވަހުގެ ތެރޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ
މަގާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރުމާމެިދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ބ)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ކަމުގެ ލިޔުން (ސިޓީ) ކޮމިޝަނުން ފޮނުވޭނެއެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ނޮހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ނޮހޮވުނުކަން ސަބަބާއެކު ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން

(ޅ)

އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފޯމުގައި ިދީފައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށް
މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޢަމަލު

ކުރަން .11

މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި އުޞޫލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ިދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ފެށުން:

--------------------------------------------------- 12ފެބުރުވަރީ 2020

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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`

ޖަިދުވަލު 1

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޖެ
ިދިވެހިރާ ް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަިދި މަސައްކަތްތައް

ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ޒިންމާއާއި ،މަސައްކަތްތަކެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު:
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަިދާކުރާ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ (މިނިސްޓަރ  /ބަންޑާރާ ނައިބު) ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ
ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި މަސްއޫލު ިދާއިރާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިވެ
އެއްބާރުލައި ،އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާިދާ އެއްގޮތަށް އެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާިދާރު އިސްވެރިޔާއެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިޔާސީ ހަރާކާތުން މުޅިން އެއްކިބާވެ ހުރެ ،ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިިދާ އެއްގޮތަށް ،އަިދި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިިދާއި
އުސޫލުތައް ިދެމެހެއްޓުމާއެކު ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިިދްމަތް ިދިނުން ،މުޅި މަޤުޞަިދު ކަމުގައި ހަިދައިގެންނެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައްޔަން ކުރެވޭނީ
މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ،ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކާއި ،ބަނޑާރަ ނާއިބު އޮފީހަށެވެ .ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ
އުސޫލެއްގެ ިދަށުން ،މި މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް ،މަގާމުގެ މުއްިދަތުގައި އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ިދައުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައްޔަން ކުރެވޭނީ  5އަހަރު ިދުވަހުގެ މުއްިދަތަށެވެ .އެ މީހެއްގެ ޚިިދްމަތް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ
ފެންވަރެއްގައި ހުރެއްޖެނަމަ ،މި މުއްިދަތު  5އަހަރުން  5އަހަރުން އިތުރު ކުރެވިިދާނެއެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުން މިނިސްޓަރ ،ބަންޑާރަ ނައިބު ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފަިދަ ކޮންމެ މަގާމެއްގެ ބޭފުޅަކާ ހަވާލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް،
ޕަރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޭނާގެ ޒިންމާތަކުގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ޖަވާބުިދާރީ ވާންވާނެއެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަކީ ިދަރަޖައިގެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އާ އެއް ފަންތީގެ އަިދި މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުން އެއްވަރުގެ
މަގާމެކެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަިދި މަސައްކަތްތައް:
.1

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ިދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ

ސިޔާސަތުތަކާއި

މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި ،އެކަށައަޅައި ހިންގުމުގައި އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާިދީ އެހީތެރިވުން .މިގޮތުން:
(ހ) މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާ އާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލެވުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ،ހަވާލު
އިސްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ިދިނުމާއި ،އެކުލަވާލެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ސީިދާ އިސްވެރިޔާ ގެ އިރުޝާިދުގެ ިދަށުން
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
(ށ) ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ިދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަިދަލުތައް ގެނައުން؛
(ނ) ިދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ިދުރު ރާސްތާ ،މެިދު އަިދި ކުރު ރާސްތާ ގެ ތަރައްޤީ ގެ މަޝްރޫއުތައް ،އަިދި ބޭނުންވާ ހިނިދު
ހިނިދަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ،ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަިދި އެކި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް އެކުލަވައި ތަންފީޒުކޮށް ހިންގައި
މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
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(ރ) ިދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ގައިޑްލައިންތައް ހަިދައި ހިންގުން؛
.2

އިސްވެރިޔާ ޖަވާބުިދާރީ ވާން ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ،ހާލަތުތަކުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން .އެ ގޮތުން:
(ހ) ިދާއިރާގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެރިޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުިދާރީ ވާން ޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި އެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން
ިދިނުން؛
(ށ) ިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ފޯރުކޮށްިދެވޭ ޚިިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީޑިޔާގައާއި ،އާންމުންގެ ތެރޭގައި
އުފެިދޭ ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެރިޔާއަށް ކުރިއަށް މައުލޫމާތު ިދީ އެ ކަމުގައި އިސްވެރިޔާ ޖަވާބުިދާރީ ވުމަށް އެހީތެރިވުން؛

.3

ޕަ ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ިދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ގެ ިދަށުން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން .މިގޮތުން؛
(ހ) އިސްވެރިޔާއަށް މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާ ގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާިދީ އެހީތެރިވުން؛
(ށ) މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ނަތީޖާ ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،
ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ،އެކި އެކި އިންތިޒާމުތައްކޮށް އެ ކަންކަން ހިންގުން؛
(ނ) މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަިދާކުރާ ތަފާތު ފަންނީ ގިންތިތަކުގެ އެންމެން ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ިދެމެހެއްޓުން؛
(ރ) ިދާއިރާގެ އެކި އެކި ޚިިދްމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ޚިިދްމަތް ިދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ،ލުއި ،އަވަސް ،ޚަރަިދު ކުޑަ ގޮތްތައް
ހޯިދައި ތައާރަފްކޮށް އެ ކަން އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންިދިއުން؛ އަިދި އެ ކަންކަން އެ ގޮތަށް ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ،މަގު ފަހި ކުރާ ،ގައިޑްލައިންތަކާއި ،ޕްރޮސީޖަރު ތަކާއި ،އުސޫލުތައް އެކުލަވައި ހާމަކޮށް ،ކަން ހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް،
ފަސޭހައިން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯިދައި ކުރިއަރުވަމުން ގެންިދިއުން؛
(ބ) ިދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަިދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ،އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށް ،ހަވާލު އިސްވެރިޔާ ގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުން؛
(ޅ) ހަވާލު އިސްވެރިޔާ ގެ ލަފަޔާއެކު ިދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަިދަންޖެހޭ ގަވާއިިދުތައް ހެިދުމާއި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ގަވާއިިދުތައް އިސްލާހު
ކުރަމުން ގެންިދިއުން؛

.4

ޒިންމާ ކުރެވޭ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ިދާއިރާގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއި މަސައްކަތުގެ ހިތްވަރާއި ފޯރި އިތުރުކޮށް ިދެމެހެއްޓުން .މިގޮތުން:
(ހ) މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަރަމުންިދާނޭ ގޮތްތައް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރުން؛
(ށ) މަސްއޫލު އޮފީހާއި ިދާއިރާގައި ޚިިދުމަތް ިދިނުމުގެ އާ ގޮތްތައް ހޯިދުމަށާއި ،ޚިިދުމަތްިދިނުމުގެ އައު ބަިދަލުތަކަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުން؛
(ނ) ިދާއިރާ ޤައުމީ ފެންވަރުގައްޔާއި ،ސަރަޙައްިދީ އަިދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުމާއި ،އެ ރޮނގުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަގުިދެއްކުން.

.5

ިދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯިދައި ތަރައްގީކޮށް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުން .އެ ގޮތުން:

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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(ހ) ިދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު (ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަިދަިދާއި ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް) އެކުލަވާލައި ،މުވައްޒަފުން ހޯިދައި ،އެ މުވައްޒަފުންގެ
ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛
(ށ) ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއިި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިިދާއިި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މަސްއޫލު އޮފީހާއިި ،ދާއިރާ ގެ ިދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުން ކަށަވަރު ކުރުވުމާއި އެ
ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ޖަވާބުިދާރީ ކުރުވުން؛
(ނ) މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް ހެިދުމާއި ،އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ިދާއިރާއަށް ލިބެނޭ
ގޮތްތައް ހޯިދުން؛
މުވައްޒަފުންނަށް ކެރިއަރ ޕާތުތައް ރާވައި ،ކެރިއަރބޭސްޑް އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުން؛
(ބ) މުވައްޒަފުން ގެ ކުރިއެރުމަށް އަިދި ކުރިއެރުވުމަށް ،ގަވާއިިދު ތަންިދޭ އެންމެ މަތީ ިދަރަޖައަކަށް އަބަިދުވެސް މަސައްކަތް ކުރުން،
އަިދި ޕަރފޯމަންސް ވަޒަން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށް އެ ކަމުގެ ފަންނީ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުން؛
(ޅ) މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުން އަިދި ހިމާޔަތް ކޮށްިދިނުން؛
(ކ) މުވައްޒަފުންގެ މެިދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުން؛
.6

ޤާނޫނު ނަންބަރު ި( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ިދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާިދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެ ޒިންމާ އަިދާކުރުން.

.7

އިސް ނެގުމާއި ،އައު ގޮތްތަކާއި ،އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި ،އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ހުނަރަށް އިސްކަން ިދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ރޮނގުތަކުން
ކުރިއެރުން ގެނެސް ،ކުރެވޭ މަސައްކަތަށާއި ިދެވޭ ޚިިދްމަތަށް އޭގެ އެިދެވޭ ކުރިއެރުން ގެނައުން .އެ ގޮތުން:
(ހ) އައު ގޮތްތައް ިދިރާސާކުރުމާއި ،އެހެން ތަންތާގައި ކަންކުރާ ގޮތް ބަލައި ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު މޮޅު ގޮތްތައް ހޯިދައި ިދެނެގަނެ ،އެ
ގޮތްތައް ތައާރަފްކުރުން؛
(ށ) މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކޮށް ޚަރަިދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަބަިދުވެސް ފާރަވެރިވެ ،އެ ޓެކްނޮލޮޖީ
ތައާރަފްކުރުން؛
(ނ) މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވިއުގަކޮށް ،ގުޅުން ބަިދަހިކޮށް ތަޖްރިބާ ހިއްސާކޮށް ހެިދުން؛
(ރ) މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ރޮނގުރޮނގު ގެ މަޖައްލާ އާއި އައު ހޯިދުމާއި އިލްމީ ިދިރާސާ ތަކަށް ޝައުޤު ބަހައްޓައި ހޯިދައި ލިބިގަތުން؛

.8

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ލަފާިދިނުމާއި ގުޅިގެން
މަސައްކަތްކުރުން .އެ ގޮތުން:
(ހ) ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަޔާއިި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ގަވާއިިދާއި ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާއި
އެނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލެވުމުގައްޔާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި
ލަފާިދިނުން؛
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(ށ) ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަޔާއިި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ގަވާއިިދާއި ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާއި
އެނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޚިިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުމުގައްޔާއި ތަންފީޒު
ކުރުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން؛
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ިދޭ ޚިިދްމަތް ހަލުއިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ބޮޑުކޮށް ހިންގުމަށް ބެނުންވާ
ރޭވުންތައް ރާވައި ހިންގުމުގަޔާއި އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ
ލަފާ ިދިނުމާއި އެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތަކުރުން؛
(ރ) ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި
ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ިދާއިރާތަކުގެ މެިދުގައި ބަިދަލުކުރުމާއި ހިއްސާ ކުރުން؛
.9

ކޮންމެ މީލާިދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ،އެ ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި އަިދި ހިނގާފައިވާ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާވާ މަސްއޫލު
އޮފީހާއި ިދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން.

.10

ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިިދުގައި ޒިންމާިދާރު އިސްވެރިޔާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ޒިންމާއާއެކު ބަރާބަރަށް
އަިދާ ކުރުން.

 12ފެބުރުވަރީ 2020
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ޖަިދުވަލު 2

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޖެ
ިދިވެހިރާ ް

ނަންބަރު188-PSM/IUL/2015/126 :

ނ
ލ ް
އިއު ާ
ނ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ……………… ގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލު ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ި( 5/2007ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އާއި ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިިދުގެ  29ވަނަ މާއްިދާގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް  .....................އަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ
ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަިދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޝަރުތާއި،
ނ
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި ،މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  www.csc.gov.mvއި ް
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
މި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު  ................އާ
ގުޅުއްވުން އެިދެމެވެ.

މަގާމުގެ ޝަރުތު:
 .1މެނޭޖްމަންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ިދާއިރާއަކުން ގައުމީ
ސަނަިދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ިދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަިދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން .އަިދި؛
 .2ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގައި
މަިދުވެގެން  2އަހަރު ިދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:
 .1މުސާރަ:

މަހަކު  20،000/-ރުފިޔާ

 .2ލިވިންގ އެލެވަންސް:

މަހަކު  15،000/-ރުފިޔާ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްިދަތާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް:
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެިދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ،ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް  ......................ވާ ި ..........ދުވަހުގެ
މެންިދުރުފަހު  ...............ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ އިިދާރާއަށް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެިދެމެވެ .ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނަންބަރު (،)3( ، )1
( )4އަިދި ( )5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .1ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އެިދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އަިދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  www.csc.gov.mvޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ).
 .2ވަޒީފާއަށް އެިދޭ ފަރާތުގެި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިިދޭ މުއްިދަތުހަމަނުވާ ކާޑުގެ ިދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން
އެނގޭފަިދަ ކޮޕީއެއް.
 .3ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުިދޭ މަރުކަޒަކުން ިދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި

ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ިދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
(ށ) މަތީ ތައުލީމު ިދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ިދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 .4ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުރު މުއްިދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 .5މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައިި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަިދާކޮށްފައިވާނަމަ،
އަިދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަިދި ވަޒީފާގެ މުއްިދަތުތައް (އެއް އިިދާރާއެއްގައި ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ިދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަިދާކޮށްފައިވާނަމަ އަިދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި ،ވަޒީފާ އަިދާކުރި މުއްިދަތުތަކާއި،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިިދާރާއެއްގައި ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަިދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަިދަިދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ިދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ނ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަިދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަިދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި ،ވަޒީފާ އަިދާކުރި
މުއްިދަތުތަކާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިިދާރާއެއްގައި ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް
އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން ިދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .6ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .7ސިވިލް ސަރވިސްއަށް /ސަރުކާރަށް ޚިިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
ވަޒީފާއިން ިދޫކުރުމާމެިދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަިދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 .8ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު( .ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  www.csc.gov.mvޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ).
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު 12 ،ފެބުރުވަރީ 2020
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 .9ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ މިނިސްޓްރީގައި ،އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަންމަ ،ބައްޕަި ،ދަރިއެއް ،އަންބެއް،
ފިރިއަކު ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު މީހެއް ،ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއް ނެތްކަން އަންގައިިދޭ ލިޔުން .ނުވަތަ ބުނެވިިދިޔަ މީހުންކުރެ މީހަކު
އެ ކުރިމަތިލާ އޮފީހުގައި ހުރެ ،ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެނަމަ ،އެ ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ ބަިދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިސްތިއުފާ ިދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ކަމުގެ
ލިޔުން.

ނ
އއެކު ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅު ް
އިމްތިހާނުކުރުމާއި ،އިންޓަރވިއު ާ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ،މަގާމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މަގާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ
އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އަިދި އިމްތިހާން ކުރުން ...................... ،އިން  .......................އާ ިދެމެިދު މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ތާރީޚުތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށާއި އިންޓަރވިއުއަށް އަިދި އިމްތިހާނަށް ހާޟިރުވުމަށް
ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ިދަންނަވަމެވެ.

ޝޓް އާންމުކުރުން:
ީ
ށ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންިދު ނޫން ި 5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ިދެވުނު ގޮތުގެ ޝީޓް" އާންމުކޮށް
ފެންނާނެހެން މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ިދެވިފައިވާ ގޮތާމެިދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ
އެ ޝީޓް އާންމުކުރާ ިދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންިދު ނޫން ި 5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(.........ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(.........މީލާިދީ ތާރީޚް)
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`

ޖަިދުވަލު 3

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޖެ
ިދިވެހިރާ ް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ
ކޮމްޕީޓަންސީ

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް

ކޮމްޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ ބައިތައް

އިންސައްތަ()%

ިދާއިރާ
ތަޢުލީމް
ކުރު މުއްިދަތުގެ ކޯސްތަކާއި



ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަރޓީސް



ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

20%



ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ



ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި

5%

ތަމްރީނުތައް

މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ

ިދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްިދަތުގެ ކޯސްތަކާއި

ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުން /

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް

ސެޓްފިކެޓް

ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަންތީގައި ވަޒީފާ



އަިދާކޮށްފައިވާ މުއްިދަތު


ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

15%

ހާމަކޮށްިދޭ ލިޔުންތައް

ހިންގުމުގެ ިދާއިރާގެ މެިދު ފަންތީގައި
ވަޒީފާ އަިދާކޮށްފައިވާ މުއްިދަތު



ޤާނޫނާއި ގަވާއިިދަށް
އަހުލުވެރިވުން

ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި



އިމްތިހާން ކަރުިދާސް 1

ގަވާއިިދު

-

މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް



މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިިދު

-

ކުރު ސުވާލު



ިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިދާރީ ިދާއިރާތައް

-

އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު

15%

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު


ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު



ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު



ވަޒީފާގެ ިދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް


ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން



ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

އެންޑް ޑައިރެކްޝަން



ޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓް



ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް

ވަޒީފާ އަިދާކުރުމުގެ



ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން

ގާބިލްކަން



ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް



ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް





އިމްތިޙާން ކަރުިދާސް 2

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަިދި އިންޓަވިއު

15%

30%

އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް


ވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސް



ލީޑަރޝިޕް

ޖުމްލަ
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