ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ އިދާރާ

މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް މހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓން
ދިރާސާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
ތަޢާރަފް

.1

މަޤްޞަދު

.2

ބލުން
ޝަކުވާއެއް ވޭތޯ ެ

.3

(ހ)

މި އުސޫލަކ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ
ކޮމިޓގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

މުއައްސަސާތަކާއި

ދާއިރާގެ

މުސްތަޤިއްލު

ތެރޭގައި

މަޤާމުތަކަށް

ހިމެނޭ
މހުން

މުސްތަޤިއްލު
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ

މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ބމުން ،އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.
ކޮމިޓއަށް ލި ު
(ށ)

މި

އުސޫލަށް

ކިޔާނ،

"މުސްތަޤިއްލު

މުއައްސަސާތަކާއި

މުސްތަޤިއްލު

މަޤާމުތަކަށް މހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓން ދިރާސާކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.
މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކ ،މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް
މހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓން ދިރާސާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަރުދަނާ
މިންގަނޑުތަކެއް އަކަށައެޅުމެވެ.
މަޤާމަށް ނުވަތަ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ނަން
ބލުމަށްޓަކައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާއެއް ވޭތޯ ެ
ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން 48
(ސާޅސް އަށެއް) ގަޑި އިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
މަދަނ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު .4

މަޤާމަށް ނުވަތަ މަޤާމުތަކަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ

ނުވަތަ ނަން

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމުގެ ކުރިން ،އެފަރާތްތަކާމެދު މަދަނ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދެކޭގޮތް ކޮމިޓން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށާއި

.5

މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް މހުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ޤާނޫނުއަސާސ
ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި އެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް ނުވަތަ އެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްނަމަ ،އެ މަޤާމަށް
މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ޙާލަތުތައް ަ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ،ކޮމިޓއަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
ބލަންވާނެއެވެ .އެއަށްފަހު ،މަޤާމުގެ
އެކުލަވާލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ޕެނަލްއަކުން ަ
ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ

ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ޕެނަލްގެ ފަރާތުން ކޮމިޓގެ

ބއްދަލުވުމެއްގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި
ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ޕެނަލްގެ ފަރާތުން
ބވެސް އެ ަ
ބ ު
ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ސަ ަ
ކޮމިޓއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ރެފަރެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މހަކު .6

މި އުސޫލުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް

ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

މުވައްޒަފުންގެ ޕެނަލްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މހެއްގެ
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ރިފަރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި
ފަރާތެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓއިން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ރިފަރަލްއެއްގެ
ގޮތުގައި ގެންނަ ފަރާތަކަށް އެމހަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓއާ

މަޢޫލޫމާތު

ޙިއްސާކުރުމަށް އެފަރާތަށް  5މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
އިންޓަރވިއުކުރުން

.7

(ހ)

މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަމަށް
ކޮމިޓއަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތްތައް

ކޮމިޓއަށް

ހާޒިރުކޮށް

ކޮމިޓން

އިންޓަރވިއުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮމިޓން އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ
ބލުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،އެ
ފަރާތަކަށްވެސް އެމަޤާމަކަށް އެމހަކު ޤާ ި
ބގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،އެ ދާއިރާއާ
މަޤާމަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެމހަކަށް ލި ި
ބއެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ،އެ ދާއިރާ
ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ތަޖުރި ާ
ބހޭ ގޮތުންނާއި ،އެމހެއްގެ
ކުރިއެރުވުމަށް އޭނާގެ އޮތް ޢާންމު ތަޞައްވުރާ ެ
އަމިއްލަ ތަޢާރަފެއް ދިނުމަށް ( 10ދިހައެއް) މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މަޤާމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮމިޓއަށް
ބލުމަށްފަހު
ބލުންތައް ެ
ބލަންޖެހޭ ެ
ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،ކޮމިޓން ަ
ބޔާންކުރުމަށް ( 5ފަހެއް) މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް
ބ ަ
ބ ު
އެފަރާތްތަކަށް ސަ ަ
ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

އެއަށްފަހު ،މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ކޮމިޓގައި
ބރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން މަޤާމުގެ ޝަރުތު
ހިމެނޭ މެން ަ
ފުރިހަމަވާކަމަށް ކޮމިޓއަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމަށާއި
ބރަކަށް ޖުމްލަ ( 10ދިހައެއް) މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް
ބދިނުމުގައި ކޮންމެ މެން ަ
ޖަވާ ު
ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ދަށުން މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށް
ބލުކަން
ބރުންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުގައި ،އެ މަޤާމަކަށް އެމހަކު ޤާ ި
ކޮމިޓގެ މެން ަ
ބ
ބލުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި މަޤާމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރި ާ
ހުރި މިންވަރު ެ
ބފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
އެމހަކަށް ލި ި
ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،މަޤާމާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކަށް
އެމހަކު

އަހުލުވެރިވެފައިވާ

މިންވަރާ

ގުޅޭގޮތުންނާއި

މަޤާމުގެ

ދާއިރާ

ކުރިއެރުވުމަށް އެމހެއްގެ އޮތް ޢާންމު ތަޞައްވުރާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް
ބރުން ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.
މެން ަ
(ޅ)

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތަކަށް އިމްތިހާނެއް ދިނުމަށް ކޮމިޓން
ކޮމިޓން ޭ
ނިންމިދާނެއެވެ.

މަޤާމަށް

ޢައްޔަނުކުރުމާމެދު .8

ގޮތެއް ނިންމުން

(ހ)

މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުކޮށް މަޤާމަށް
ޢައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ފާސްވާނ ކޮމިޓގެ 2/3
ބއި) ވޯޓުން ފާސްވާ ނަންތަކެވެ.
ބއިކުޅަ ދެ ަ
(ތިން ަ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އިންޓަރވިއުކޮށް މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް މަޖިލހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ވޯޓު
ބރުން
ބލު އުޒުރެއްނެތްނަމަ ކޮމިޓގެ ހުރިހާ މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި މަޤު ޫ
ނަގާ ަ
ބއިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
ވެސް ަ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޖިލހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމަށްފަހު ،އިންޓަރވިއުކުރި ކޮންމެ ފަރާތަކާމެދު އަންނަނިވި  3ގޮތުން
ތެރެއިން ގޮތެއް ކޮމިޓން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް .9
ވަރަށް
ކަނޑައެޅުން

ޤާބިލު

ކަމަށް

.1

ބލު؛
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ޤާ ި

.2

ބލު؛ ނުވަތަ
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާ ި

.3

ބލު ނޫން.
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާ ި

ބލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނ މަޤާމުގެ
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ޤާ ި
ބއިގައި
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރަށް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކި ަ
އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.
.1

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރއަށްވުރެ
މަތ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން؛

.2

ބ
މަޤާމާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މަދުވެގެން ( 7ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
ބފައިވުން؛
ލި ި

.3

މަޤާމުގެ

ޒިންމާ

އަދާކުރުމާގުޅޭ

ޤާނޫނުތަކަށް

ވަރަށް

ބޑަށް
ޮ

އަހުލުވެރިވެފައިވުން؛ އަދި
.4

އިންސާނ

ޙައްޤުތަކާ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

ގުޅުންހުރި

ދާއިރާތަކުން

ތަމްރނު

މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ( .10ހ)

ބލުކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނ މަޤާމުގެ
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާ ި

ޤާބިލުކަމަށް ކަނޑައެޅުން

ބއިގައި
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރަށް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކި ަ
އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.
.1

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން ފުރަތަމަ
ޑިގްރ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން؛

.2

މަޤާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަތަކުން މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
ބފައިވުން؛
ބ ލި ި
ތަޖުރި ާ

.3

މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން؛ އަދި

.4

ތަމްރނު

ޙައްޤުތަކާ

އިންސާނ

ގުޅުންހުރި

ދާއިރާތަކުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ( .11ހ)

ބލު ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނ މަޤާމަށް
މަޤާމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ޤާ ި

ޤާބިލު ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުން

ބއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމައެވެ.
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކި ަ
.1

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރ ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައި ނެތުން؛

.2

މަޤާމާ

ގުޅޭ

ދާއިރާތަކުން

އެކަށގެންވާ

މުއްދަތެއްގެ

ބ
ތަޖުރި ާ

ބފައިނުވުން؛
ލި ި
.3

މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިނުވުން؛
އަދި

.4

އިންސާނ

ޙައްޤުތަކާ

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވުން.

ގުޅުންހުރި

ދާއިރާތަކުން

ތަމްރނު

މައްސަލަބެލުމުގައި

( .12ހ)

މަޤާމުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ކޮމިޓން ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި

ހާމަކަންބޮޑުކޮށް

ކޮމިޓގެ

މަސައްކަތްކުރުން

ބނުންވެއްޖެނަމަ ކޮމިޓން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން އެފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު
ޭ

މަސައްކަތްތައް

ބޒަރވްކުރުމަށް
އޮ ް

މަދަނ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

ދޭންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ

ދިރާސާކޮށް ( .13ހ)

ޕޓު
ނިންމިގޮތުގެ ރި ޯ

ކޮމިޓން

މައްސަލަ

ދިރާސާކޮށް

ނިންމިގޮތުގެ

ރިޕޯޓުގައި،

މަޤާމަށް

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

ބޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ،ކޮމިޓން ފާސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
މަޖިލހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލހުގެ
ތަޅުމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ބއްދަލުވުމެއްގައި ކޮމިޓއަށް ހާޒިރުވެ ޥޯޓުގައި
 .14މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ،ކޮމިޓގެ ަ
ބއްޔަތުން ،މި އުސޫލު ފާސްކުރާ ތާރޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ބރުންގެ އަޣުލަ ި
ބއިވެރިވި މެން ަ
ަ

މާނަކުރުން

( .15ހ)

ބނެފައިވަނ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް
"ކޮމިޓ" ކަމަށް ު
ޖެންޑަރ ކޮމިޓއަށެވެ.
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