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    F/IU/2018/ 05-57 : ނަންބަރ  

 

 
 އިޢުލާން 

 

 ހުޅުވާލުން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު
 

)ިދވެހި  2007/5ރު ބަންޤާނޫނު ނަ، ވަނަ މާއްދާއާއި  183 އަސާސީގެރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި

ސިިވލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންެގ  ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ 1ވަނަ މާއްާދގެ  16ގެ  ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު(

ވަަނ  13 ގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ޤާނޫނު(  2007/5ންބަރު ޤާނޫނު ނަ ވާތީ،ހުސް މެންބަރެއްގެ މަޤާމު

ސިވިލް ސަރވިްސ ޢައްޔަންކުރުމަށްަޓކައި،   މެންބަރަކުއެ ކޮމިޝަނަށްމާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން 

 ވާ ބުރާސްފަތި  2018ނޮވެންބަރު  22ފެށިގެން  މިއަދުންމެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަންގެ 

 ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައި، އެކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  ގެ  02:00މެންދުރު  ދުވަހުގެ

 

ަގިއ ވަނަ މާްއދާގެ )ށ(  13ގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު(  2007/5ބަރު ންޤާނޫނު ނަ

އްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ  މެންބަރެއް ޢަމެންބަރުން ނުވަތަ ންވަނީ، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްބަޔާންެވގެ

ކޮށް އިޢުލާންކޮށް، އެކަމަށް މުތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޢާންފަހަރަކު، އެކަމަށް އެދޭ ފަާރތްތައް ހޯދުމަށް ރައްޔި

 މިީޓގެ ރިޕޯޓުން ދިރާސާުކރައްަވއި ކޮތަުކގެ ކަްނތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއިޖާބަދޭ މީހުންގެ ނަންތައް މިނިވަން މުއައްަސސާ

ގެ ދަށުން  ގައި، މި މާއްދާގެ )ށ( ިމ މާއްދާގެ )ނ(އަދި  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމުަގއެވެ. ރައްޔިތުންގެ

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ހާޒިރުވެ ޯވޓުަގިއ ރައްޔިތުންގެ

ރވިސް ކޮމިޝަންެގ ުރން ނުވަތަ މެންބަރެއް ިސވިްލ ސަބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ މެންބަ

 ެނކަމުަގއެވެ.ޢަްއޔަންކުރަންވާ ޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލްމެންބަރުކަމަށް 
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 :  ގެ މެންބަރުންގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް ކޮމިޝަނު

ަނ މާްއދާގެ )ރ( ަގއި ވަ 13 ގެދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސްެގ ޤާނޫނު(  2007/5ންބަރު ޤާނޫނު ނަ

ތާއި ވާޖިބުތަްއ ން، ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނުގެ ަމސްއޫލިްއޔަވާގޮުތގެމަތި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  12އަދާކުރެވޭފަދަ ތަޢުލީމީ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ހުންނެވެ. އަންނަނިވި ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީ

 ކަމުަގއިވުން. ދިވެހި ރައްޔިތަކު -1

 މުސްލިމަކު ކަމުގަިއވުން. -2

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން. -3

 އަހަރުވެފައިވުން. 30ން ޢުމުރު -4

އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއްކުިރކަްނ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިާވ މީހަކު ކަމުގައި  -5

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ޝަރީޢަތަށް  5ނުވުން، އަދި ޖިނާއީ ކުެށއް ކުރިކަން، ވޭތުވެިދޔަ  

 ސާބިތުވެފަިއވާ މީހެއްކަުމގައި ނުވުން.

އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ުނވަތަ ާޤނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމެްއ ދިވެހިރާ -6

 ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 އެްއވެސް  އެހެން ވަޒީފާެއއް އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުުވން. -7

އްގައި ތަ ސަރުކާރު ނޫން ފަރާތެފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު، ސަރުކާރު ނުވަ -8

 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން. 10ހިންގުމުގެ ދާއިާރގައި މަދުެވެގން 

 

ފޯމާއި  އިޤުރާރު ދޫކުުރން، އަދި ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި ވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމަށްސިވިލް ސަރ

ށް ދީފައިވާ މުއްދަތުަގއި، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ އިޤުރާރު ބަލަިއގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިކަމަށް ކުރިމަތިުލމަ

ވެ. އަދި މި ފޯމާއި ންނެއިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިާދރާއަށް  2:00ިއން މެންދުރުފަހު  8:30ދުވަހަކު ހެނދުނު 

 ރެހަކީ،އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުްނ ޑައުންލޯޑް ކުެރވޭނެެއވެ.  ވެބްސައިުޓގެ ެއޑްއިޤުރާރު ރަ

www.majlis.gov.mv  .އެެވ 

 1440ރަބީއުލްައއްވަލު  06  

 2018ނޮވެންބަރު  14  
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http://www.majlis.gov.mv/

