
` 

 

 admin@majlis.gov.mv: މެއިލް-އީ 3324104: ފެކްސް  3322617: ފޯން. މެދުޒިޔާރަތްމަުގ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ

 

 ރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާ 
 ، މާލެ  
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 IU/F-57/45/2020:ނަންަބރު

 
 

 ލާން އިޢު 
 

 ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން ޤާމަށް  މެންބަރުންގެ މަ   4ހުސްވެފައިވާ    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

   5/2007ވަނަ މާއްދާއާއި، އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު    187އަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު

ގައިވާ) ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކޮމިޝަންގެގޮތުގެމަތި  ދިވެހި  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަޤާމް  ގެ  މެންބަރުން   4  ން 

( ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު 2ށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަ)  2010/9  ހުސްވުމާގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންަބރު

އެ ކޮމިޝަނަށް    13ގެ   ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގެ )ށ(  ކައި، ސިވިލް ސަރވިސް  ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަ  މެންބަރުން  4ވަނަ 

ވާ  2020ޖުލައި  21ދުވަހުން ފެށިގެން  އަންގާރަވާ  2020ޖުލައި  14ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައި، އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާރަ

(  ވަނަ އިސްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު   2ށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަ)  9/2010  ޤާނޫނު ނަންަބރު

އްޔަންކުރަން  ޢަށް މެންަބރުން ނުވަތަ މެންަބރެއް  ވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަބޔާންވެގެން  13ގެ  

ޢާ އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ހޯދުމަށް  ފަރާތްތައް  އެދޭ  އެކަމަށް  ފަހަރަކު،  ކޮންމެ  އިޢުންބޭނުންވާ  ލާންކޮށް،  މުކޮށް 

 އި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުރާސާކުރައްވަދިއެކަމަށް އިޖާަބދޭ މީހުންގެ ނަންތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާެބހޭ ކޮމިޓީއިން 

  ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް    އެގޮތުން، އެ ކޮމިޓީންއަދި    ކަމަށެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ

 ފަރާތެއް އްޔަތުން ފާސްކުރާ  ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ އަޣްލަިބ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެކަމަށެވެ.  ފަރާތްތައްނުވަތަ 
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 :ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް   ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގައި 

(  ވަނަ އިސްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު   2ށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަ)  9/2010ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މާއްދާގެ    13ގެ   ގައިވާވަނަ  ކޮމިޝަނުގެ  ގޮތުގެމަތި  )ރ(  ޢައްޔަންކުރަންވާނީ،  މެންަބރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ން، 

)ދިވެހި    2007/5ޤާނޫނު ނަންަބރ  ލީމީ ޤާިބލުކަން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން،  އަދާކުރެވޭފަދަ ތަޢު   ވާޖިުބތައްމަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ފަރާތްތަކެވެ. ވި ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ނިނަންންކޮށްފައިވާ އަވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާ 12 ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ ސިވިލް

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން. .1

 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން. .2

 ުބއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން.  .3

 ވެފައިވުން އަހަރު 30ޢުމުރުން  .4

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން، އަދި   .5

 ކަމުގައި ނުވުން. އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފައިވާ މީހަކު  5ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .6

 ކަމުގައި ނުވުން.

 އެއްވެސް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. .7

ކާރުނޫން ފަރާތެއްގައި ހިންގުމުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު، ސަރުކާރުގައި ނުވަތަ ސަރު .8

 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން. 10ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

 

ސަ ކޮމިޝަނުސިވިލް  ފޯމާއި،  މެން  ގެ ރވިސް  ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ  ފޯމާއި   ޤްރާރުއިަބރުކަމަށް  ދޫކުރުމާއި، 

ގައި، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ގެ ތެރޭމުއްދަތު  ަބޔާންކޮށްފައިވާމި އިޢުލާނުގައި  އިޤްރާރު ަބލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  

އިދާރާއިންނެވެ  14:00އިން   8:30  އްގެދުވަހެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ސައަދި  . އަށް  ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް    ރވިސް 

ފޯމާއި،  މެން ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ  ވެްބަބރުކަމަށް  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރެވޭނެއެވެއިޤްރާރު  ޑައުންލޯޑް  . ސައިޓުން 

 . އެވެ  www.majlis.gov.mvވެްބސައިޓުގެ އެޑްރެހަކީ 
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