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

`
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ޖ
ދިވެހިރާއް ެ

މގެ އުސޫލު
ރ ު
ނ ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކު ު
ނންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހު ް
ޕަރމަ ަ
 .0ތަޢާރުފް:
ރއާތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ
 0.0މިއީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަގާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް ބޭނުންވާ ކްރައިޓީ ި
އ ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލު" އަދި "ސިވިލް
އުޞޫލެވެ" .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާ ި
ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
ޢއްޔަނުކުރުމުގައި މި އުސޫލުގައި
ނންޓް ސެކްރެޓަރީން ހޮވުމާއި ަ
އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ޕަރމަ ަ
ބލަންވާނެއެވެ.
ކށް ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ަ

ރޠު
 .9މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަ ު
9.0

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އިޢުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާގެ
މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ހަތަރު ( )4ޝަރުޠުން ކުރެ ( 0އެއް) ޝަރުޠެވެ.

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި

1

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



ނ
ޑ ް
އކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނ ު
ޝން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސަ ް
މެނޭޖްމަންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
ދއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަ ެ
ގ
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމު ެ
ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.



ނ
ޑ ް
އކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނ ު
ޝން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ މަސަ ް
މެނޭޖްމަންޓް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
ދއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ދަށްވެގެން ލެވެލް  2ގެ ސަނަ ެ
ގ
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމު ެ
ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.



ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ގ
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމު ެ
ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.



ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ގ
ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމު ެ
ނ
ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ް

9.9

ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޝަރުޠު ކަނޑައެޅުމާމެދު މިނިސްޓަރު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާނަމަ ،މަގާމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާނެ އަސާސީ ޝަރުޠާ
މންވާނެއެވެ.
މެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިން ަ

9.2

ދ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތު
ގނުމުގައި ެ
ވ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ު
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ފުށުއަރާނަމަ ،ފުށުއަރާ މުއްދަތު ގުނާނީ އެއް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައެވެ.

ނ
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ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި

2

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

 .2ސްކްރީން ކުރުން:
2.0

ނބަރ  )5/9117ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި
ސްކްރީން ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަ ް
އށް
ރމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ،ވަޒީފާ ަ
މއްދާގައިވާ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކު ު
(ށ) އާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  73ވަނަ ާ
ތ
މ ވެފައިވޭ ޯ
ކއި ،އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަ ަ
އވާ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަ ާ
ޢލާނުކޮށްފަ ި
އެދި ހުށަހެޅުމަށް އި ު
އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބަލައި ޔަޤީން ކުރުމެވެ .އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވީ ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތުގެ
މށް ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެ.
ރތު ހަމަވޭތޯ ބެލު ަ
ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަތޯއާއި ،ޝަ ު

2.9

ރއިން މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުޠު
ތތަކުގެ ތެ ެ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ޝނުން ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.
ހަމަނުވާ ކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމި ަ

2.2

ސްކްރީން ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް
 އިޢުލާނުގައިވާ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން
ކަށަވަރުކުރުން.
ށވަރުކުރުން( .ދިވެހި ސިވިލް
 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަ ަ
ނންބަރު  )5/9117ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އާއި 40 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)،
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ަ
(ނ) އާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  73ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް)
ތޖުރިބާ)
ވރުކުރުން( .ތަޢުލީމީ ފެންވަރުަ ،
 އިޢުލާނުގައިވާ މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަ ަ

2.4

އކު ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ގެ
ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނަށް ރެފްރީ ރިޕޯޓާއި ،އިމްތިޙާނާއި ،އިންޓަރވިއުއާ ެ
ނއެވެ.
ގ ެ
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން އަން ާ

2.5

ތ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރެފްރީ ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން އެއް ރިޕޯޓަކީ އެންމެ ފަހުން އަދާކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
އ
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގައި އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރި ފަރާތުން (މަދުވެގެން  0އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގަ ި
ސުޕަވައިޒްކޮށްފައިވާ) ހޯދާ ރެފްރީ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި

3

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

 2.6ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ސްކްރީންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ދނުން:
ދ ތަޖުރިބާއަށް މާކުސް ި
މރީން އަ ި
 .4ތަޢުލީމާއި ،ތަ ް
ނ
މށް މާކުސް ދިނު ް
 4.0ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ ަ
ހ
މބެ ޭ
މށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ ލެވެލް ބަޔާންކޮށް ކަ ާ
ފންވަރު ބެލު ަ
(ހ) ތަޢުލީމީ ެ
ނއެވެ.
އިދާރާއިން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންވާ ެ
(ށ) ސެޕްޓެންބަރު  0ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ،މޯލްޑިވްސް
އދައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ހު ް
އގަތުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ މި
ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި ނެތަސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި މި ސެޓްފިކެޓްތައް ބަލަ ި
ނބަރު 19( 9106/17
ކޮމިޝަނުގެ ނަ ް

އޮގަސްޓު

)9106

މކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ސަރކިއުލަރ އިން އާން ު

ތމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ
ޢލީމާއި ަ
އށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރި ަ
ކުރުމުން ދޭ ސަނަދުތައް ބަލައިގަތުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު"
އާ އެއްގޮތަށެވެ.
ވކި
ޓފިކެޓް ަ
ގ ލިޔުން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެ ް
ހން ފާސްވެފައިވާ ކަމު ެ
(ނ) ކޯ ު
ފއިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ،
ކޝަން އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރައްވާ ަ
ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފި ޭ
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއީ އެފެންވަރު ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލައި ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.
ގ
ހން ާ
ޓޓް އިން ި
(ރ) އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓި ު
ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ވެސް (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި ނުވާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް) މާކުސް ދެވޭނެއެވެ.

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
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ޓށެވެ.
ކ ަ
ހށަހަޅާފައިވާ ލެވެލްގެ ސެޓްފި ެ
ތން ު
މކުސް ދެވޭނީ އެންމެ މަ ި
ރގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ާ
ތޢުލީމީ ދާއި ާ
(ޅ) ހުށަހަޅާ ަ
މާކުސް ދިނުމުގައި އެއް ފެންވަރެއްގެ  9ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވިޔަސް ،މާކުސް ދެވޭނީ  0ސެޓްފިކެޓަށެވެ .އަދި އެއް
ވސް މާކުސް ދެވޭނީ  0ސެޓްފިކެޓަށެވެ.
ފެންވަރެއްގެ  9ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަ ެ
(ކ) ސެޓްފިކެޓްތަކަށް މާކުސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް

އިންސައްތަ ()%

ލެވެލް 7،3

2

ލެވެލް 2

06

ލެވެލް 01

91

ނ
ދނު ް
 4.9ލިބިފައިވާ ތަމްރީނަށް މާކުސް ި
ލފައިވާ
ކ ކުރިމަތި ާ
ވ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަ ީ
ހށަހަޅާފައި ާ
ތކަށް މާކުސް ދެވޭނީ ު
ޓ ަ
ތން ހުށަހަޅާ ތަމްރީން ސެޓްފިކެ ް
ރ ު
ށ ކުރިމަތިލާ ފަ ާ
(ހ) ވަޒީފާއަ ް
ކށް އެންމެ މަތިން ދެވޭނީ ޖުމްލަ
ދާއިރާ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަކަށްވާނަމައެވެ .ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަ ަ
 21މާކުސް ( 5އިންސައްތަ) އެވެ .މާކުސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން
ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް

މާކުސް
 1.5މާކުސް

ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން
ށ
ކޮންމެ ދުވަހަކަ ް

މާކުސް
 9މާކުސް

(ށ) މުއްދަތު ނުވަތަ ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓަށް
ތގައެވެ.
މާކުސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ ( 0އެއް) ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއްގެ ގޮ ު

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
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އށް މާކުސް ދިނުން
 4.2ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ަ
ށ
އ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަ ް
މކުސް ދޭނީ ،ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ެ
(ހ) "މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" އަށް ާ
ބަލައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
ނވެ.
 .0ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ބަލާނީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރެކޯޑްތަކަށް ބަލައިގެން ެ
ލ
 .9ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،ތަޖުރިބާ ބަލާނީ ސިވި ް
ސަރވިސްއާ އެއް ލެވެލްއެއްގެ މަގާމުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައެވެ.
 .2އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ތަޖުރިބާ ބަލާނީ ،އަދާކުރި މަސްޢޫލިއްޔަތަށާއި،
ނވެ.
ނ ެ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެ ް
ލނީ އަދާކުރި މަސްޢޫލިއްޔަތަށް
އޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،ތަޖުރިބާ ބަ ާ
ނލްއަޤުވާމީ ޖަމްއި ް
 .4ޤައުމީ ،ބައި ަ
ވ
ކ ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައި ާ
ބލެވޭނީ ވަ ި
ޔ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ެ
ބަލައިގެންނެވެ .ޤައުމީ ޖަމްއިއް ާ
ނުވަތަ

ދަޢުލަތުގެ

މުއައްސަސާއަކުން

ޤައުމީ

ފެންވަރުގައި

އުފައްދާފައިވާ

ޖަމްއިއްޔާ

ނުވަތަ

ޖަމާއަތެއްގައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

(ށ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް މާކުސް ދޭނީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމައެވެ .މިގޮތުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ
ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭނީ ޖުމްލަ  21މާކުސް ( 15އިންސައްތަ) އެވެ .ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ އަށް މާކުސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ
މިންގަނޑުންނެވެ.
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އަދާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް

 2މާކުސް

ށފައިވާ ލިޔުމަށާއި ،މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ
ކ ް
ލނީ ،މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫ ޮ
(ނ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަ ާ
ބަޔާނަށެވެ.

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
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(ރ)

ގމުގެ ދާއިރާގައި އަދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ
ތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ މާކުސްއަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތަށް ހިން ު
ވަޒީފާތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކުސް ދޭންވާނެއެވެ.

ތނުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
(ބ) ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް ބަލަންވާނީ ތިރީގައިވާ ތަން ަ
.0

މސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއްގައި އެމް.އެސް 2އިންފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުގައި ަ

.9

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

.2

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.

.4

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

މއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 .5ޤައުމީ ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަ ް

ހށް
ދމަތުގެ މުއްދަތުތައް ހިސާބުކުރާނީ ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ އަހަރާއި މަ ަ
އދަތުތަކަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ޚި ު
(ޅ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މު ް
ބަލައިގެންނެވެ.

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
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ރން:
 .5އިމްތިޙާން ކު ު
 5.0އިމްތިޙާން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް:
(ހ) އިމްތިޙާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ށ) އިމްތިޙާނު އެކުލެވިގެންވާނީ  9ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ .އިމްތިޙާނަށް މާކުސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް
އިމްތިޙާން ކަރުދާސް 0

ކޮމްޕީޓަންސީ ދާއިރާ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވުން

ކޮމްޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ ބައިތައް

އިންސައްތަ()%

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު
މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

 -މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

 -ކުރު ސުވާލު

އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 -އެޕްލިކޭޝަން

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ސުވާލު

05

ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު
ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް

އިމްތިޙާން ކަރުދާސް 9

ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ އެންޑް

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ޑައިރެކްޝަން

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓް

05

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް

 5.9އިމްތިޙާނާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މުހިއްމު ކަންތައްތައް:
ވ އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ތަނުން އެއްވެސް ބައިވެރިއަކަށް ނުނިކުމެވޭނެއެވެ.
(ހ) އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުގައި ޟަރޫރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނު ީ
ހއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ ު
ޙނު ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ަ
މިގޮތަށް ނުކުތުމުގެކުރިން އިމްތި ާ
އ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ކޮށްފިނަމަ ،އެބައިވެރިއަކު ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ
(ށ) އިމްތިޙާނު ކުރިއަށްދާއިރު ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެ ް
ސުވާލު ކަރުދާސް އަތުލުމަށްފަހު ،އިމްތިޙާނު ހޯލުން ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމްތިޙާނު ހޯލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ތނަށް ނުވެއްދޭނެ ތަކެތި:
(ނ) އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ަ
ވސް ވަޞީލަތެއް .
 .0މޮބައިލް ފޯނު ،އައިޕެޑް ފަދަ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއް ެ
ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
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ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހުން

 .9ކަލްކިއުލޭޓަރ
 .2އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް
 .4އަތްދަބަސް ،ޕަރސް ފަދަ ތަކެތި
 .5މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން އިމްތިޙާނުގައި ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި )މި ތަކެތި

ކަ ނޑައަޅާނީ

ނނަ ވެރިޔާއެވެ.
އިމްތިޙާނު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހު ް

ނ
ރ ް
 .6އިންޓަރވިއު ކު ު
ނޓަރވިއުއަށް މާކުސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ
އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެކްސްޓަރނަލް ޕެނަލްއަކުންނެވެ .އި ް
މިންގަނޑުންނެވެ.
ކޮމްޕީޓަންސީ

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް

ކޮމްޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ ބައިތައް

އިންސައްތަ()%

ދާއިރާ

.7



ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ



ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން

ގާބިލްކަން



ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް



ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް



ވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސް



ލީޑަރޝިޕް

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި

21%

އިންޓަވިއު

ށ މީހަކު
ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަ ް
ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއުއިން ކުރެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތައް ،އެ މަރުހަލާއެއް
ވނެއެވެ.
ފުރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަން ާ

ނ
ޝ ް
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ރން:
ޢއްޔަނުކު ު
އ ަ
 .3ހޮވުމާ ި
 3.0ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީ ކްރައިޓީރިއާ އާއި ކޮމްޕީޓެންސީ ޓެސްޓުކުރެވޭ
ގތާއި އިންސައްތަ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް
ބައިތައް އަދި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ޮ
މާކުސް ދެވޭނީ އެ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޠ ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ
 3.9ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަރު ު
ކގެ މަޢުލޫމާތު ،ކްރައިޓީރިއާއިން
ނ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ ު
ދޅަސް އިންސައްތަ) އިން މަތި ް
ކްރައިޓީރިއާއިން ( 60%ފަސް ޮ
ލއެކު ،މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.
ތފްޞީ ާ
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ަ
 3.2މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  7ދުވަހުގެ ތެރޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު
ޢައްޔަނުކުރުމާމެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 3.4ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ފނުވޭނެއެވެ.
ވނު ކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ޮ
 3.5ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހޮ ު

 01ޖޫން 9102
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ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ
ކޮމްޕީޓަންސީ

ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް

ކޮމްޕީޓަންސީ ޓެސްޓްކުރެވޭ ބައިތައް

އިންސައްތަ()%

ދާއިރާ
ތަޢުލީމް



ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަރޓީސް



ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

91%



ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ



ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރި

5%

ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި
ތަމްރީނުތައް

މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި

ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުން /

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް

ސެޓްފިކެޓް

ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަންތީގައި ވަޒީފާ



އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު


ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

05%

ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މެދު ފަންތީގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު



ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި



އިމްތިހާން ކަރުދާސް 0

ގަވާއިދު

-

މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް



މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

-

ކުރު ސުވާލު



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

-

އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު

އަހުލުވެރިވުން

05%

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު


ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު



ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު



ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތައް



މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ



ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

އެންޑް ޑައިރެކްޝަން



ޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓް



ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް



ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ



ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް

ގާބިލްކަން



ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް





އިމްތިޙާން ކަރުދާސް 9

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަވިއު

05%

21%

އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް


ވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސް



ލީޑަރޝިޕް
011%

ޖުމްލަ

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި

11

