ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް ހަމަޖައްސާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ
މަޤާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އާއި ޝަރުޠު
ނ
ލސަރވިސްގެ ގާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރަ ީ
ގާނޫނު ނަމްބަރު ) 5/2007ދިވެހި ސިވި ް
ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކަށް ހަމަޖައްސާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާއާއި ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު:
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަކީ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި އޮންނަ ،ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
އާ އެއް ފަންތީގެ އަދި މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކާ އެއްވަރުގެ މަޤާމެކެވެ.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ )މިނިސްޓަރ  /ބަންޑާރަ ނާއިބު(،
ލ ދާއިރާގެ އެންމެހާ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި މަސްއޫ ު
ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލައި ،އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެ ކަންތައްތައް ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތުން މުޅިން އެއްކިބާވެ
ހުރެ ،ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ،އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމާއެކު،
ލ
ރައްޔިތުނަށް ޚިދުމަތްދިނުން މުޅި މަޤްޞަދު ކަމުގައި ހަދައިގެންނެވެ .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައްޔަން ކުރެވޭނީ މަސްއޫ ު
ޓ
އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ،ކޮންމެ މިނިސްޓްރީއަކާއި ބަންޑާރަ ނާއިބު އޮފީހަށެވެ .ޕަރމަނަން ް
ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  5އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އެ މީހެއްގެ ޚިދްމަތް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރެއްގައި
ހުރެއްޖެނަމަ ،މި މުއްދަތު  5އަހަރުން  5އަހަރުން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ .ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ އެޓާރނީ
ލ
ވ ު
މނިސްޓަރ ފަދަ ކޮންމެ މަޤާމެއްގެ ބޭފުޅަކާ ޙަ ާ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގުން މިނިސްޓަރ ،ބަންޑާރަ ނާއިބު ،ސްޓޭޓް ި
ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޭނާގެ ޒިންމާތަކުގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ޖަވަބުދާރީވާން ވާނެއެވެ.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ:
)ހ(

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ
ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި އެކަށައަޅައި ހިންގުމުގައި އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވުން .މިގޮތުން:
ހއި ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލެވުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި
 .1މަސްއޫލު އޮފީ ާ
ދ
ސ ާ
ީ
އިރުޝާދާއި ލަފާ ،އިސްވެރިޔާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ދިނުމާއި ،އެކުލަވާލެވޭ މަޝްރޫއުތައް
އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
 .2ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް
ގެނައުން؛
 .3ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ދުރު ،މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ،އަދި ބޭނުންވާ
އ
ހިނދުން ހިނދަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި ،ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި އެކި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުތައް އެކުލަވަ ި
ތަންފީޒުކޮށް ހިންގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛
 .4ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި ،އެ ސިޔާސަތުތައް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން؛

)ށ(

އިސްވެރިޔާ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ކަންކަމާއި ހާލަތްތަކުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވު ް
ނ:
ނ .އެގޮތު ް
 .1ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެރިޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި އެކަމުގެ ފުރިހަމަ
އެހީތެރިކަން ދިނުން؛
 .2ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީޑިޔާގައާއި،
ޔ
އާންމުންގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެރިޔާއަށް ކުރިއަށް މައުލޫމާތުދީ އެކަމުގައި އިސްވެރި ާ
ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެހީތެރިވުން؛

)ނ(

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާގެ ދަށުން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާ ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުން .މިގޮތުން:
 .1އިސްވެރިޔާއަށް

މަސްއޫލު

އޮފީހާއި

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތްތައް

ރާވައި

ހިންގުމުގައި

ލަފަޔާއި

މަޝްވަރާދީ

އެހީތެރިވުން؛
ފހާއި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއި އޮމާންކަމާއެކު ނަތީޖާ ބޮޑު ގޮތެއްގައި ހިންގައި
 .2މަސްއޫލު އޮ ީ
ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،

ބޭނުންވާ

މުވައްޒަފުންނާއި

އެހެނިހެން

ވަޞީލަތުގެ

ބޭނުން

ކޮށްގެން،

އެކިއެކި

އިންތިޒާމުތައްކޮށް އެ ކަންކަން ހިންގުން؛
 .3މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަންނީ ގިންތިތަކުގެ އެންމެން ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުން؛
 .4ދާއިރާގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ،ލުއި ،އަވަސް ،ޚަރަދު
ކުޑަ ގޮތްތައް ހޯދައި ތައާރުފްކޮށް އެ ކަން އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުން؛ އަދި
އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދި މަގުފަހިކުރާ ،ގައިޑްލައިންތަކާއި ،ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ،އުސޫލުތައް
އެކުލަވައި ހާމަކޮށް ،ކަން ހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ،ފަސޭހައިން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ކުރިއަރުވަމުން
ގެންދިއުން؛
 .5ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ،އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށް ހަވާލު އިސްވެރިޔާގެ
ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން؛
 .6ހަވާލު އިސްވެރިޔާގެ ލަފަޔާއެކު ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ
ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރަމުން ގެންދިއުން؛
)ރ(

ނ.
ޒިންމާކުރެވޭ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ދާއިރާގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއި މަސައްކަތުގެ ހިތްވަރާއި ފޯރި އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓު ް
މިގޮތުން:
 .1މަސްއޫލު

އޮފީހާއި

ދާއިރާގެ

އިސްވެރިންގެ

ގުޅުން

ރަނގަޅުކޮށް

މަސައްކަތަށް

އަހުލުވެރިކޮށް

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރަމުންދާނޭ ގޮތްތައް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރުން؛
ހއި ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އައު ގޮތްތައް ހޯދުމަށާއި ،ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އައު ބަދަލުތަކަށް
 .2މަސްއޫލު އޮފީ ާ
ޝައުގުވެރިކުރުވުން؛
 .3ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ،ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަރުވައި ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އެ ރޮނގުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަގުދެއްކުން.
)ބ(

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދައި ތަރައްގީކޮށް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުން .އެ ގޮތުން:
 .1ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު )ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް( އެކުލަވާލައި ،މުވައްޒަފުން ހޯދައި،
އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛
 .2ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޒުކުރުމުގައި މަސްއޫލު އޮފީހާއި
ދާއިރާ ގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރުން ކަށަވަރު ކުރުވުމާއި އެކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން
ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން؛
 .3މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމް ީ
ރނުތައް ދެނެގަތުމާއި ،އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް
ހޯދުން؛
ދ ،ކެރިއަރ ބޭސްޑް އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ
 .4މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގުތައް ހޯދައި ީ
ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން؛

 .5މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް ،ގަވާއިދު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަބަދުވެސް
މަސައްކަތްކުރުން،

އަދި

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ވަޒަންކުރެވޭނެ

ނިޒާމުތައް

ގާއިމުކޮށް

ފަންނީ

ގޮތުގައި

ތަންފީޒުކުރުން؛
 .6މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން؛
 .7މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުން؛
)ޅ(

އއު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ހުނަރަށް އިސްކަންދީގެން
ަ
އިސްނެގުމާއި ،އައު ގޮތްތަކާއި ،އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި،
މުވައްޒަފުންނަށް އެ ރޮނގުތަކުން ކުރިއެރުން ގެނެސް ،ކުރެވޭ މަސައްކަތަށާއި ދެވޭ ޚިދުމަތަށް އޭގެ އެދެވޭ ކުރިއެރުން
ގެނައުން .އެގޮތުން:
 .1އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި ،އެހެން ތަންތާގައި ކަންކުރާ ގޮތް ބަލައި ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު މޮޅުގޮތްތައް ހޯދައި،
ދެނެގަނެ ،އެގޮތްތައް ތައާރުފްކުރުން؛
 .2މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށް ،އަވަސްކޮށް ،ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަބަދުވެސް ފާރަވެރިވެ ،އެ
ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރުފްކުރުން؛
ގކޮށް ،ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް ހެދުން؛
 .3މަސައްކަތާގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވިއު ަ
 .4މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ރޮނގުރޮނގުގެ މަޖައްލާއާއި އައު ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާ ތަކަށް ޝައުޤު ބަހައްޓައި،
ދއި ލިބިގަތުން؛
ހޯ ަ

)ކ(

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ކޮމިޝަނަށް
ލަފާދިނުމާއި ،ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން .އެގޮތުން:
ފ
 .1ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ،ކޯޑް އޮ ް
ކޮންޑަކްޓް އާއި އެނޫންވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް
އެކުލެވުމުގައާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ލަފާދިނުން؛
ފ
 .2ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮ ް
އ
ކޮންޑަކްޓް އާއި އެނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަ ް
އެކަށައެޅުމުގައާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން؛
 .3ސިވިލް ސަރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތް ހަލުވިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ރަނގަޅުކޮށް
ލ
ވ ް
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ރޭވުންތައް ރާވައި ހިންގުމުގައާއި ،އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސި ި
ވސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުމާއި ،އެކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން؛
ސަރ ި
 .4ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރުމާއި ހިއްސާ ކުރުން؛

)އ(

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން ،އެ ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މށްޓަކައި
ދތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު ަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި ު
އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުން.

)ވ(

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ޒިންމާދާރު އިސް ވެރިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން
ޒިންމާއާއެކު ބަރާބަރަށް އަދާ ކުރުން.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:
)ހ(

އ
ށ ި
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށާއި އިސްނެގުމަށާއި ލީޑަޝިޕްއަ ާ
ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަށާއި ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި ނަތީޖާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ބެލޭނެކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ:
ކރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
 .1މޯލްޑިވްސް އެ ް
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  (4ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން
ވޮކޭޝަނަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަމްރީނެއް ހާސިލްކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވުން .އަދި؛
 .2ސަރުކާރުގައި ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ
ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުމާއެކު ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ފަންތީގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މިކަންކަން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން .އަދި،
 .3ސީނިއަރ

މެނޭޖްމަންޓްގައި،

މަސައްކަތްކުރި

ދާއިރާގެ

ހިއްސާދާރުންނާއެކު

ނުވަތަ

ދާއިރާ

ހިއްސާކުރާ

ސ
ބައިވެރިންނާއެކު ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ކަނޑައެޅި އަމާޒަށް ވާސިލްވެފައިވާކަން ސިވިލް ސަރވި ް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން .އަދި،
 .4ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުތައް އެގޭކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން .އަދި،
 .5ތަފާތު ގިންތި ތަކުގެ )އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެކި ރޮނގު ރޮނގުގެ( މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކޮށް
ލ
ނަތީޖާ ނެރެފައި ވުމުގެ ތަޖްރިބާ ހާސިލު ކޮށްފައި އޮތުމާއެކު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ާ
ދާއިރާގެ

ޕްރޮފެޝަނަލް

ޓެކްނިކަލް

މވައްޒަފުންނާ
ު

ގުޅިގެން

ދާއިރާ

ހިންގުމުގައި

ޕ
ލީޑަރޝި ް

ދައުރު

އަދާކުރެވިދާނެކަމުގެ ގާބިލުކަން ހުރިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި
ސާބިތުކޮށްދިނުން .އަދި،
ފދިނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ،ގައުމީ،
 .6ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ލަ ާ
ޤވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
އަދި ބައިނަލް އަ ު
ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން.
)ށ(

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
 .1ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.

 .2ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި
ނުވާނަމަ ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އުމުރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
 .3އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން ،އަދި
ޚިޔާނާތްފަދަ ބޮޑު ކުށެއްކުރިކަން ،ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި
ނުވުން.
އ
 .4ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އޮފީހުގައި އެމީހާގެ މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިއެއް ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު މީހެ ް
ލ
ވތަ އެއްބަފާ މީހެއް އަންބެއް ނުވަތަ ފިރިއަކު ނެތުން ،ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ މީހުންކުރެ މީހަކު އެ ކުރިމަތި ާ
ނު ަ
އޮފީހުގައި ހުރެ ،ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެނަމަ އެ ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް
އެއްބަސްވާ ކަމުގެ ލިޔުން އޮތުން.
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