
 ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ  

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާ

 

މައްސަލަ ކޮމިޓ ން    ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މ ހުން    ށް މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަ   އި މުއައްސަސާތަކާ   މުސްތަޤިއްލު 
 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމުގައި  

 

ޖެންޑަރ  ،  އުސޫލަކ  މި (ހ) . 1 ތަޢާރަފް  އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
ހިމެނޭ   ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ   މުސްތަޤިއްލުކޮމިޓ ގެ 

މަޤާމުތަ  އިމުއައްސަސާތަކާ   ޢައްޔަނުކުރުމުގެހުން  މ   ކަށްމުސްތަޤިއްލު 
 ށުންގެ ދަވަނަ މާއްދާ  201މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 .އުސޫލެވެ ޢަމަލުކުރާނެލިބުމުން، އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި  އަށްކޮމިޓ 
 

ކިޔާނ ،   (ށ)   އުސޫލަށް  މުއައްސަސާތަކާ"މި  މުސްތަޤިއްލު އި  މުސްތަޤިއްލު 
ދިރާސާކުރުމުގައި   ޢައްޔަނުކުރުމުގެމ ހުން    ށްމަޤާމުތަކަ ކޮމިޓ ން    މައްސަލަ 

 .އެވެ" ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު
 

  ކަށް މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަ  އިމުއައްސަސާތަކާ  މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކ ، މުސްތަޤިއްލު .2 މަޤްޞަދު 
ދިރާސާކުރުމުގައި   ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  މ ހުން ކޮމިޓ ން  ހަރުދަނާ   މައްސަލަ  ޢަމަލުކުރާނެ 

 .މިންގަނޑުތަކެއް އަކަށައެޅުމެވެ
 

ނަން   . 3 ޝަކުވާއެއް ވޭތޯ ބެލުން  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތްތަކާ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މަޤާމުތަކަށް  ނުވަތަ  މަޤާމަށް 
ެބލުމަށްޓަކައި   ވޭތޯ  ޝަކުވާއެއް  ޢާންމުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތްތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

މަދުވެގެން   ހުށަހެޅުމަށް  ޝަކުވާ  މިގޮތުން  އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.    48ޢާންމުކޮށް 
  އިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑި( އް)ސާޅ ސް އަށެ

 

ނަން    .4 ޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރުމަދަނ  ޖަމް ނުވަތަ  ފަރާތްތަކާ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މަޤާމުތަކަށް  ނުވަތަ  މަޤާމަށް 
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތްތަކާމެދު މަދަނ  

 .ކޮމިޓ ން ސާފުކުރަންވާނެއެވެޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދެކޭގޮތް 
 



އްސަސާތަކަށާއި އަދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިވަން މުގަވާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    .5 ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން 
ޢައްޔަނު މ ހުން  މަޤާމުތަކަށް  މުސްތަޤިއްލު  މައްސަލައެއް  މިނިވަން  ކުރުމުގެ 

ޖެންޑަރ   އެންޑް  ރައިޓްސް  ޤާނޫނުއަސާސ  ހިޔުމަން  ހުށަހެޅުމުން،  ކޮމިޓ އަށް 
ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި އެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް ނުވަތަ އެ 
މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ޙާލަތުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްނަމަ، އެ މަޤާމަށް  

ފަރާތްތަ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ނަން  ނުވަތަ  ފަރާތްތައް  މަޤާމުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކުގެ 
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ، ކޮމިޓ އަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 
މަޤާމުގެ  އެއަށްފަހު،  ަބލަންވާނެއެވެ.  ޕެނަލްއަކުން  މުވައްޒަފުންގެ  އެކުލަވާލެވޭ 

ފުރިހަމަވާ ކޮމިޓ ގެ   ޝަރުތު  ފަރާތުން  ޕެނަލްގެ  ނަންތައް  ފަރާތްތަކުގެ 
ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ަބއްދަލުވުމެއްގައި ހު

ފަރާތުން  ޕެނަލްގެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އެ  ސަަބުބވެސް  ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުތު 
 ކޮމިޓ އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 
މ ހަކު   ގޮތުގައި  ރެފަރެލްއެއްގެ 

 ފުރުޞަތު ދިނުން   ގެނައުމުގެ
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް   5މި އުސޫލުގެ    .6

މ ހެއްގެ  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ޕެނަލްގެ  މުވައްޒަފުންގެ 
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ރިފަރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި 

ކޮމިޓ އިން ފުރުޞަތު  ގެނައުމުގެ  ރިފަރަލްއެއްގެ ފަރާތެއް  އަދި  ދޭންވާނެއެވެ.   
ކޮމިޓ ގެގޮތުގައި   ގުޅޭގޮތުން  އެމ ހަކާ  ފަރާތަކަށް  މަޢޫލޫމާތު   އާ  ންނަ 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  5 އެފަރާތަށް ޙިއްސާކުރުމަށް
 

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުގެ    6ސޫލުގެ  އުމި   )ހ(  .7 އިންޓަރވިއުކުރުން 
ކޮމިޓ ން  ހާޒިރުކޮށް  ކޮމިޓ އަށް  ފަރާތްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮމިޓ އަށް 

 ވިއުކުރަންވާނެއެވެ. ރއިންޓަ
 

މަޤާމުގެ   )ށ(    ކުރުމުގައި  އިންޓަރވިއު  ކޮންމެ   ޝަރުތުކޮމިޓ ން  ފުރިހަމަވާ 
އެ  ނޫންކަން،  ނުވަތަ  ޤާިބލުކަން  އެމ ހަކު  އެމަޤާމަކަށް  ފަރާތަކަށްވެސް 
މަޤާމަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެމ ހަކަށް ލިިބގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އެ ދާއިރާއާ  
ދާއިރާ  އެ  ނޫންކަން،  ނުވަތަ  ހުރިކަން  ތަޖުރިާބއެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން 

އޭނާގެ   އެމ ހެއްގެ ކުރިއެރުވުމަށް  ގޮތުންނާއި،  ތަޞައްވުރާެބހޭ  ޢާންމު  އޮތް 
 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.)ދިހައެއް(    10އަމިއްލަ ތަޢާރަފެއް ދިނުމަށް  



 
 މަޤާމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޓ އަށް  )ނ(   

ބެލުމަށްފަހު  ޅާހުށަހަޝަކުވާއެއް   ެބލުންތައް  ަބލަންޖެހޭ  ކޮމިޓ ން  ފައިވާނަމަ، 
ަބޔާންކުރުމަށް   ސަަބުބ  ފުރުޞަތެއް ހެ)ފަ  5އެފަރާތްތަކަށް  މިނެޓުގެ  އް( 

 ދޭންވާނެއެވެ. 
 

އެއަށްފަހު، މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ކޮމިޓ ގައި  ( ރ)  
 ތުއެގޮތުން މަޤާމުގެ ޝަރުހިމެނޭ މެންަބރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ.  

ފުރިހަމަވާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމަށާއި 
މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް )ދިހައެއް(    10މެންަބރަކަށް ޖުމްލަ    ޖަވާުބދިނުމުގައި ކޮންމެ

 ދޭންވާނެއެވެ. 
 

މި މާއްދާގެ )ނ( ދަށުން މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ  ސުވާލުކުރުމަށް  ( ބ )  
މަޤާމަކަށް އެމ ހަކު ޤާބިލުކަން އެ  ތުގައި،  ޞަކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންނަށް ދެވޭ ފުރު

މިންވަރު ތަޖުރިާބ   ހުރި  މަޢުލޫމާތާއި  ގުޅޭ  މަޤާމާ  ގުޅޭގޮތުންނާއި   ެބލުމާ 
ގުޅޭގޮތުންނާއިއެމ ހަކަށް   މިންވަރާ  ދާއިރާއިން މަ،  ލިިބފައިވާ  ގުޅުންހުރި  ޤާމާ 

ގުޅޭގޮތުންނާއި،   ތަޢުލ މާ  ޤާނޫނުތަކަށް  މަޤާމާހާޞިލްކޮށްފައިވާ  ގުޅުންހުރި   
އަހުލުވެރި ގުޅޭގޮތުންނާއިއެމ ހަކު  މިންވަރާ  ދާއިރާ ވެފައިވާ  މަޤާމުގެ   

ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ކުރިއެރުވުމަށް އެމ ހެއްގެ އޮތް ޢާންމު ތަޞައްވުރާ ގުޅޭ
  މެންަބރުން ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

 
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން   (ޅ)  

ހިނދެއްގައި އެފަރާތަކަށް އިމްތިހާނެއް ދިނުމަށް ކޮމިޓ ން  ކޮމިޓ ން ޭބނުންވެއްޖެ 
 ނިންމިދާނެއެވެ. 

 
ޢައްޔަނުކުރުމާމެދު   މަޤާމަށް 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
މަޤާމަށް  )ހ(  .8 އިންޓަރވިއުކޮށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ފުރިހަމަވާ  މަޤާމުގެ ޝަރުތު 

ކޮމިޓ ގެ   ފާސްވާނ   ފޮނުވަން  ތަޅުމަށް  މަޖިލ ހުގެ   3/2ޢައްޔަނުކުރުމަށް 
 )ތިންަބއިކުޅަ ދެަބއި( ވޯޓުން ފާސްވާ ނަންތަކެވެ. 

 



ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  މަޤާމުގެ ޝަރުތު   )ށ(   
އިންޓަރވިއުކޮށް މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ވޯޓު  
މެންަބރުން   ހުރިހާ  ކޮމިޓ ގެ  އުޒުރެއްނެތްނަމަ  މަޤުޫބލު  ަބއްދަލުވުމުގައި  ނަގާ 

 ވެސް ަބއިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
 

ދަށުން   )ނ(    ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ގޮތެއް މި  ފޮނުވުމާމެދު  ތަޅުމަށް  މަޖިލ ހުގެ 
އިންޓަރވިއުކުރި  އަންނަނިވި    ނިންމުމަށްފަހު،  ފަރާތަކާމެދު  ގޮތުން    3ކޮންމެ 

 ތެރެއިން ގޮތެއް ކޮމިޓ ން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ؛މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ޤާިބލު .1   
 

 ނުވަތަ ؛ އަދާކުރުމަށް ޤާިބލުމަޤާމުގެ ޒިންމާތައް  .2   
 

 މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާިބލު ނޫން.  .3   
 

މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް  
ކަމަށް   ޤާބިލު  ވަރަށް 

 ކަނޑައެޅުން 

މަޤާމުގެ  .9 ކަނޑައަޅަންވާނ   ޤާިބލުކަމަށް  ވަރަށް  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  މަޤާމުގެ 
ކިަބއިގައި  ޝަރުތުތައް   ފަރާތުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  މަޤާމަށް  އިތުރަށް  ފުރިހަމަވުމުގެ 

 އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.
 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ އަށްވުރެ  .1   
 ؛ މަތ  ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން

 
)ހަތެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ   7ކުން މަދުވެގެން  ތަދާއިރާމަޤާމާ ގުޅޭ   .2   

 ؛ލިިބފައިވުން
 

ޮބޑަށް  .3    ވަރަށް  ޤާނޫނުތަކަށް  އަދާކުރުމާގުޅޭ  ޒިންމާ  މަޤާމުގެ 
 އަދި  ؛ އަހުލުވެރިވެފައިވުން

 
ތަމްރ ނު  .4    ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނ  

   ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.



 
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް  

 ޤާބިލުކަމަށް ކަނޑައެޅުން 
މަޤާމުގެ   )ހ(  .10 ކަނޑައަޅަންވާނ   ޤާިބލުކަމަށް  އަދާކުރުމަށް  ޒިންމާތައް  މަޤާމުގެ 

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރަށް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކިަބއިގައި 
 ރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.އަންނަނިވި ޝަ

 
މަސް .1    ގުޅުންހުރި  ތާއްޔަލިއޫމަޤާމުގެ  ފުރަތަމަ ވެމަދު  ކުންދާއިރާއަ  ގެން 

 ؛ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން އްގެފެންވަރެ  ނުވަތަ އެއާ އެއް ޑިގްރ 
 

ދާއިރާއަ .2    ގުޅޭ  މަދުވެގެން  ތަމަޤާމާ  ދުވަހުގެ   5ކުން  އަހަރު  )ފަހެއް( 
 ؛ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން

 
 އަދި ؛ ލުވެރިވެފައިވުންހު މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް އަ .3   

 
ތަމްރ ނު  .4    ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނ  

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. 
 

މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް  
 ކަނޑައެޅުން ޤާބިލު ނޫން ކަމަށް  

މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާިބލު ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނ  މަޤާމަށް  )ހ(  .11
 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކިަބއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމައެވެ.

 
ފުރަތަމަ ޑިގްރ  ނުވަތަ   ކުންދާއިރާއަ   ގުޅުންހުރިތާއްޔަލިއޫމަޤާމުގެ މަސް .1   

 ؛ އެއަށްވުރެ މަތ  ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައި ނެތުން 
  

ތަޖުރިާބ  .2    މުއްދަތެއްގެ  އެކަށ ގެންވާ  ދާއިރާތަކުން  ގުޅޭ  މަޤާމާ 
 ؛ ލިބިފައިނުވުން 

 
އަހުލުވެރިވެފައިނުވުން .3    ޤާނޫނުތަކަށް  ގުޅޭ  އަދާކުރުމާ  ޒިންމާ  ؛ މަޤާމުގެ 

 އަދި
 

ތަމްރ ނު  .4    ދާއިރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ޙައްޤުތަކާ  އިންސާނ  
 . ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުން
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މައްސަލަބެލުމުގައި  
ހާމަކަންބޮޑުކޮށް  
 މަސައްކަތްކުރުން 

މައްސަލަތައް ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި   ޢައްޔަނުކުރުމުގެމަޤާމުން   )ހ(  .12
އޮްބޒަރވްކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޓ ގެ  މަދަނ    

އެ ފުރުޞަތު   އެފަރާތްތަކަށް   ޭބނުންވެއްޖެނަމަ ކޮމިޓ ން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން
 ދޭންވާނެއެވެ. 

 
ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަ 

 ރިޯޕޓު ނިންމިގޮތުގެ 
މަޤާމަށް  )ހ(  .13 ރިޕޯޓުގައި،  ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  ކޮމިޓ ން 

ނަންތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ފާސްވާ  ރުހުންދިނުމަށް  ކޮމިޓ ން  ޢައްޔަނުކުރުމަށް 
އުސޫލުގެ   މި  އެފަރާތްތައް   8ހިމަނަންވާނ   ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ދަރަޖަކުރެވޭ ތަރުތ ުބންނެވެ. 

  

ރިޕޯޓު،   )ށ(    ަބޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ފާސްކޮށް  މި  ރައްޔިތުންގެ ކޮމިޓ ން 
މަޖިލ ހުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    201 ގަވާއިދުގެ  މަޖިލ ހުގެ

 ތަޅުމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 
 

އަށް ހާޒިރުވެ ޥޯޓުގައި މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓ   .14 އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ. މެންަބރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން، މި އުސޫލު ފާސްކުރާ ަބއިވެރިވި
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