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ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް   
 މާެލ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 އަށް ( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު ) R/2014-311ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ވަ 5

 ( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.2014)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ަގވާއިދު  R/2014-311ނަންބަރު ގަވާއިދު 

 .1 ކުރުން.ލާޙުޞްއި ވަނަ މާއްދާ 47ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

 ދާއިރާގެ ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވި ކުރުމަށް
ލުތަކަށް ގެންނަްނޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށް ސޫއު ޓަކައި، ގަވާއިދުތަކާއި

      އެ އިދާރާއެއްގެ ދާއިރާގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ނުވަތަ 
 ސިވިލް ސަރވިސްެގ އެންެމ އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

  ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް  .47 )ހ(

މުވަްއޒަފުން  ،ހެދުމާއިއުލަކަށް ޙައުލަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި މާޙައޮފީހުގެ މާ
ާސސްތައް ދަނެ، އެކަުކ ައނެކަކަށް ޙްއުޅޭހިތްވާ، އެކަުކ އަނެކަކުގެ އި

 .ލާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުންޅައިއަ

    )ށ(

ބެުލމާއި، މުވައްޒަފުންނަްށ ޢިނާޔަތް ދިނުމާިއ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
       ކްރެޓަރީ ނުވަތަ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ދާއިރާެގ ޕަރމަނަންޓް ސެ

ސްވެރިޔާއަށް ލަފާދީ އިއެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިްލ ސަރވިސްެގ އެްނމެ 
 .ދިނުންއެހީތެރިވެ

    )ނ(

ންްޓ ންޕްލަޔަންްސ އޮޑިޓާއި، މެނޭްޖމަދާއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުެގ ކޮ
ގައި ރަނގަުޅ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މާއި،ތެރިވެދިނުއޮޑިޓް ހެދުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެހީ

ޅާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަކުރުމަށް ހުށަ
          ދާއިރާއެއްގެ ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީއަށް ނުވަތަ  އެޅުމަށް އެ 

    )ރ(
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އިސްވެިރޔާއަށް އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރިވސްގެ އެްނމެ 
 .އެހީތެރިވެދިނުން

 ކުރެވޭ ގޮތުން  މުވަްއޒަފުންނާބެހޭ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި
 .އެހީތެރިވެދިނުން ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ އެހީތެރިކަން ތަކުގައިޤު ޙުޤީތަ

    )ބ(

ނުވަތަ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް  ގެދާއިރާ
ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް 
ދާއިރާގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ސިވިްލ ސަރވިސްެގ އެންެމ 

 ުޅްނ.އިސްވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

    (ޅ)

 ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިތުރު ހަވާލުކުރެވޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި
 .އަދާކުރުން

    )ކ(

 .2 ލާޙުކުރުން. ޞް)ނ( އި އާއި،)ށ(  ،އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 78 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

މިާވ ތިރީގައި ، ސިވިލް ސަރިވސްގެ ދާއިީމ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ
 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، އެ މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠު ަހމަވާ ީމހުްނނެވެ

ކުރުމުގެ  ނު ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަ .78 )ހ(
 ޝަރުޠުތައް 

 

     (1) .ވުން ރައްޔިތަކަށް ދިވެހި

ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާ 
       އިދާރާއަކަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި، ެއ މީހަކީ އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް އެ 

އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ ަކށަވަރު 
އެ ކަްނ  ،ކުރުމަށް ފަހު، ވަޒީފާ ަހމަޖެއްުސމާ މެދު ގޮތެއް ނިންުމމަށްޓަކައި

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    )ށ(

ފަރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ 
އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް އެ އިދާރާއަކަށް ފެންނަ ހާލަތުގައި، ެއ މީހަީކ 
އަޚްލާޤީގޮތުން، ނުވަތަ ޤައުމީ ސަާލމަތާ ގުޅޭގޮތުން ެއ ވަީޒފާއެއް 
އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބެލުމަށް ފަހު، އެކަށީގެން ނުާވ 

ަވނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ  7 ަނމަ، ިމ ގަވާއިދުގެ މީހެއްކަމަށް ފެންނަ 
މަތީން އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި، ޤައުީމ ސަާލމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަަލންޖެޭހ 

ވަޒީފާ ހަަމޖެއްުސމާ މެދު ގޮތެއް  ،މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ ބަލައި
 ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ކަްނ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

    )ނ(
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 .3 ން.   ރުއުނިކު 7ޖަދުވަލު  ،ކޮށްޙުލާޞްވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އި 93ވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެ

ންމުކޮށްފައިވާ އާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ
ކުރުމުެގ ނު "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ަވޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢަްއޔަ

   ލުތައް" ގައިވާ "ސިވިލް ސަރިވސްގެ ަވޒީފާއަށް އެދޭ ސޫމިންގަނޑުތަކާއި އު
       ،ފޯމު" އިންނެވެ. އަދި ސިވިްލ ސަރވިސްެގ ވަޒީފާއެއްގަިއ ހުރި މީހަކު

 ފައިފޯމު ފުރައި ސް މިލިޔަސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން  .93

 .4 )ރ( އުނިކުުރން.   އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  95 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

 .5 ކުރުން.  ޙުލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 97ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ެގ ލުސިޔާސީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަވިއު ޕެނަ
  ތުގައި ހިމަނައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.މެންބަރެއްގެ ގޮ

ގައި ލު އިންޓަރވިއު ޕެނަ  .97 )ށ(
ހިމަނައިގެން ނުވާނެ 

 ފަރާތްތައް

 

 .6 އުނިކުރުން.   8ޖަދުވަލު  ،ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް 99ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ަވޒީފާއަށް ނުހޮވޭ މީހުްނނަށް ނުހޮވޭކަްނ 
 ލިޔުމުން ައންގަންވާނެއެވެ.  އިދާރާއަކުން ސަބަބާއެކު، އެ

ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު  .99
 ފަރާތްތަކަށް އެންގުން 

 

 .7 .ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެދިވެހި  ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި

________________ 
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