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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 އަށް) 2014ާވއިުދ ގަ ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިްސގެ ( R/2014-311ާވއިދު ނަންަބރު ގަ

 ވާއިދު ގަ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ  4

 

 .ގެނައުން) އަށް އަންނަިނވި އިޞްލާޙުތައް 2014ވާއިދު ގަ(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  R/2014-311ވާއިދު ނަންބަރު ގަ

 .ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 86ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެްއގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެްއ  އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން .86 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން 

 ގަބޫލުކުރެވިގެން ކޮމިޝަނަްށ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިއަކަށް ގެނެވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރަށް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގ  67ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްގައި، ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

      މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ )ހ(  

       އެ ކަމަށް އެދި  ،އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަްށ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭުނންވެއްޖެ ނަމަ

އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ކޮމިޝަނަށް 

 ،މިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރުހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން މުަވއްޒަފު ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ކޮ

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ.  

     ދާއިރާގެ އެއް އޮފީހުން  ،މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް .1   

އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާއިރު، އޮފީހުެގ ހިންުގމަށް އަންާނެނ 

ލާއި ބަދަލުކުރާ ސަބަބު، އެ އިދާރާއަކުން ކޮމިޝަނަްށ ސީއެދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތަފު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ދާއިރާގެ އެއް އޮފީހުްނ  2.   

 އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ އޮފީހުގައި އޭނާ  ،އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ

 ންކެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުސް މަޤާމެއް އޮތް ނަމައެވެ.މަޤާމުގެ ގޮތުން އެއް ރޭ
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 މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި، .3   

ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް  ގެއްމިނިސްޓްރީއެ

     ރާއެއް ނަމަ ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާ ،ނަމަ މިނިސްޓަރު

އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުްނސިލްގެ ލަފާ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

އެ ރަށެއް ުނވަތަ އެ ރަށަކާ  ،މި އަކުރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރަނީ .4   

ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  އެއްފަސްކުރެވިފައިވާ ރަށެއް

އްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު އިދާރާއެ

 ވެ.އެ  ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ހޯދައި، ހުށަހަޅަންވާނެޒުމުވައްޒަފު އިއުތިރާ

، ވަނަ ނަންބަރުގައި އެ ގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 4މި އަކުރުގެ  .5   

 ވަކި މަޤާމުތަކަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅޭ، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް

ލެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާ ސޫފާސްކުރާ އު

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާެއއްގެ ހިންގުމަށް އެދެޭވ  އިދާރީ ގޮތުން ގެނެޭވ ބަދަލެއްެގ ސަބަބުން )ށ(  

ޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަަމށް އެ އިދާރާއަކަށް ކަނ

އިސްވެރިޔާއަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން 

 ،އަނެއް މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ބަދަުލކުރެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ބަަދުލކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު

 ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ މުވައްޒަފެއް އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން އަނެްއ  .1   

އޭނާ ހުރި މަޤާމުގެ  ،މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ މަޤާމާއި ،މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ

 ޝަރުޠު ހަމަވާ މަޤާމަކަށެވެ. ،ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ

ގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި، ކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްމި އަ .2   

ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް  ގެމިނިސްޓްރީއެއް

     ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ  ،ނަމަ މިނިސްޓަރު

އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުްނސިލްގެ ލަފާ 

 .ހޯދަންވާނެއެވެ

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރާނަމަ، އެ ފަދަ  .3   

 ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ ކަން މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން  (ނ)  

ކަށް ބަދަލުކުުރމަށް އެދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އިދާރާއަކުްނ ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަ

ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ުހށަހަޅާއިރު، ތިީރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީސް  .1   

ށް އެދި ހުށަހަޅާިއރު، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން ޭބނުންވާ ސަބަުބ ބަދަލުކުރުމަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އެއް ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކުން އެހެން  ،މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް .2   

ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުުކރުމަށް އެދި، ބަދަލުކުރެވޭ ދާިއރާގެ އޮފީހުން 

ށަހަޅާއިރު، ުމވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގެ ސިވިލް ކޮމިޝަނަށް ހު

އް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަްށ ޒެތިރާއުސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަނަ ަނންބަުރގައިވާ ލިޔުން އެ އިދާރާއަކުްނ ދޫކުރުމުގައި،  2މި އަކުރުގެ  .3   

ޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ މިނިސް ގެމިނިސްޓްރީއެއް

     ނަމަ މިނިސްޓަރު، ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ިއދާރާއެއް ނަމަ 

އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުްނސިލްގެ ލަފާ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

އް ުނވަތަ އެ ރަށަކާ އެ ރަށެ ،މި އަކުރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރަނީ .4   

ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ާޤއިމުކޮށްފައިވާ  އެއްފަސްކުރެވިފައިވާ ރަށެއް

އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު 

 ވެ.އެ ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެޒުމުވައްޒަފު އިއުތިރާ

މަތިްނ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް، ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާ މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ  .5   

މުވަްއޒަފުގެ ވަޒީފާ  ،ނޫން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ

ބަދަލުކުރާ އޮފީހުގައި އޭނާ ހުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ ޝަރުޠު 

 ހަމަވާ ހުސް މަޤާމެއް އޮތް ނަމައެވެ.

 ،ނަންބަރުގައި އެ ގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ވަނަ 4މި އަކުރުގެ  .6   

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަޤާމުތަކަށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުާރ ، މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރުމަށް

ލެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަްށ މި މާއްދާ ސޫއު

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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އް ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާ ނޫން އެހެން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެ (ރ)  

ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވެފައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިރާގެ 

 ނުކުރާ ނަމަ، އަދި ބަދަލުކުރެވޭ އޮފީހުެގ ޒުތިރާއުށް އިޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެ ކަމަ

ންވާ ނަމަ، ދިވެހި ސިވިލް މަތް ބޭނުޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިދު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ  45ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

ބަދަލުކުރެވޭ ިއދާރާއިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ. މި ގޮތަްށ  ،ބަދަލުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް އެހެން ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް މި އަކުރު .1   

ވަޒީފާ ބަދަލުވާން ބޭނުން ނަަމ، އެ މުވައްޒަފު އެ ކަން ލިޔުމުން ބަދަލުވާްނ 

ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ހުށަހެޅުމުން، ވަޒީާފ 

     ސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ބަދަލުވާން ބޭުނންވާ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވި

  ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެވިދާނެއެވެ.ޒުތިރާއުއެ ކަމަށް އި

ވަނަ ނަްނބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ، މުވައްޒަފު ބަަދުލވާން ބޭުނންވާ  1މި އަކުރުގެ  .2   

  ނުކުރާކަމުގެޒުއިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އިއުތިރާ

ދާރާގައި މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެވޭނެ ހުސް މަޤާމެއް އޮވެ، ލިޔުން ދޭންވާނީ، އެ އި

އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ޝަރުޠު ހަމަވެ، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސޭނެކަމުގައިވާ ނަމައެވެ.އައިޖްރާ

 ގެން ދޫކުރުމުގައި، ިމނިސްޓްރީއެއްވަނަ ަނންބަުރގައިވާ ލިޔު 2މި އަކުރުގެ  .3   

ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު، 

ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަުށން ިހންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ޯބޑެއްގެ ނުވަތަ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެެއވެ.

އޭނާ ވަޒީފާ ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ބަދަލުވާން އެދޭ މުވައްޒަފުމި އަކުރު .4   

އަދާކުރާ އޮފީސް ބަދަލުވުމާ މެދު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ 

، އް ނެތްކަން ލިޔުމުން ހޯދައިޒެތިރާއުސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ވަޒީފާ ބަދަލުވާން އެދޭ އިދާރާއަްށ 

    އަދި  2މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި، މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ  .5   

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުންތަކާއި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާ  3

ވަޒީފާ ބަދަލުވާން ބޭނުްނވާ އިދާރާއިން  ،އިދާރާ ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ސަަބބާއެކު

 ޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ކޮމި
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          ،މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފެއް އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާ އިރު (ބ)  

         ދަށް ފަންތިއަކަްށ  ،އެ މުވައްޒަފެއް އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަްނތިއަށް ުވރެ

މެނުވީ ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ  ،ގައިނުވަތަ ރުހުމާއެކު ،އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް

މި ނޫން ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފު ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރާ  .ޙާލަތްތަކުގައެވެ

  ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަން ވާނެއެވެ.ޒުތިރާއުއެ މުވައްޒަފު އެ ކަމަށް އި ، ނަމަ

 .އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅާ  269މި ގަވާއިދުގެ  .1   

މުވައްޒަފެއް ހުރި ފަންތީގައި ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ މުިހއްމު ޝަރުޠެްއ  .2   

 .މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލުނ އިރު، އެ މުވައްޒަފެއް ުހރި ފަންތީގަިއ  .3   

 .ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ުނކުރުން މަސައްކަތް ކުރަންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުުކޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ހުރި  .4   

 ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.

 އެހެްނ ވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާގަދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި  .5   

 .ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން

މަޤާމުގަިއ  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ވަގުތީގޮތުން ޖެހޭ ޭބނުންތަކަށް (ޅ)  

އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާގެ އެހެން މަޤާމެއްގެ 

ރިޔާއަށް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެ

ދާއިރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް  ،ދާއިރާގެ އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ވަގުތީގޮުތން ބަަދލުކުރެވިދާނެއެވެ. މި ގޮުތްނ 

ކުން ޢަމަލުކުރަްނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިާދރާތަ، ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ ަބދަލުކުރާ އިރު

 ވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ، އެ އިދާރާގެ އެހެން މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  .1   

އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބަދަލެްއ  އަދާކުރުމަށް ބަދަލުކުރެވުނު ނަަމވެސް، މުވައްޒަފުގެ ދާއިމީ މަާޤމަށް

 ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރުމުގައި، މި އަކުރު .2   

ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް  ގެމިނިސްޓްރީއެއް

     ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ިއދާރާއެއް ނަމަ  ނަމަ މިނިސްޓަރު،
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އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިްލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުްނސިލްގެ ލަފާ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

   މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ުމވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުން ބަަދލުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  .3   

 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1

ގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ މުވަްއޒަފުގެ ދާއިމީ މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތީ .4   

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ އިދާރާއަކުން 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި  .5   

  އޮތް އިދާރާއަކުންނެވެ.އިނާޔަތްތައް ދޭނީ މުވައްޒަފުގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ

ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް "ސީއެސް ވިއުގަ"  .6   

 މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް  ،މި މާއްދާގައި މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް (ކ)  

މުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަ

 ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާތަކުން  (އ)  

 އެއްގޮތަށެވެ. ތްތަކާއަ އިވާ އިޖްރާކުރަންވާނީ، ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅިފަ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން ވަނަ މާއްދާ 87ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

ވަކި ރަށެއްގައި ވަޒީފާ 

އަދާކުރުމުގެ 

އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ސިވިލް  66ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  .87

       ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ނުަވަތ  ،ފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްސަރވިސްގައި ވަޒީ

ވަކި ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ  ،އެ ހިނދަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި

ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހެއްގެ ސިވިލް 

އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ސަރވިސްގެ އެންމެ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތަށް 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ށް ނޫން މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަ (ހ)  

ދާއިމީކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އިރު، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  އެހެން ރަށެއްގައި

 މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
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   1. 
، ލަތްތައްސީތައް އަދާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ވަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ރިކަން އެ އިދާރާއަކުން އި ޤާއިމުވެފައި ހުވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށެއްގަ

 ކަށަވަރުކުރުން.

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާގޮތް ސުޕަރވައިޒުކޮށް،  .2   

 މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެ އިދާރާއަކުން ޤާއިމުކުރުން.

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތަްއތައް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  .3   

 ތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ލުތަކުގެ މަސޫމިޝަނާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުކޮ

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށް  .4   

  ނުކުރުން.ޒު ތިރާއުނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާމެދު މުވައްޒަފު އި

ކުރާ މަސައްކަތުގެ  ،ރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްދިވެހި ސިވިލް ސަ (ށ)  

     ،ބާވަތުން ނުވަތަ ެއ ހިނދަަކށް ސަރުކާރުން ބޭުނންވާ ަކމެއް ކުރުމަށްޓަކައި

ވަކި ރަށެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ނަމަ، ތިރީގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެެއވެ.

ސައްކަތެއްގެ ބާވަތާ ގުޅޭގޮތުން ސަުރކާރުން ކުރަން އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަ .1   

ލު ހިމެނޭ ގޮތަްށ ވަޒީފާބަޔާން ސީބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފު

 ލައްވައި ސޮއިކުރުވުން. އެ ބަޔާނުގައި މުވައްޒަފު ،އޮޅުންފިލުވައިދީ

ރައާއި އިނާޔަތްތައް އުނިނުވާކަްނ ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ މުސާ .2   

ކަށަވަރުކުރުމާއި، އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ފޮނުވުމުން ލިބެންޖެޭހ 

 އިނާޔަތް ލިބިދިނުން.

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވޭ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  .3   

 ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާަފއިވާ ރަށުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .4   

އޮތް އިދާރާއަށް  މުަވއްޒަފުގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ ،މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން

 ރުޖޫޢަކުރުން.

ދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގައި، މި މާއް (ނ)  

ވަތަ މިިނސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ިހންގާ އިދާރާއެއް ނަަމ ނު ގެމިނިސްޓްރީއެއް

 ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ،މިނިސްޓަރު

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދުން.
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މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް  ،މި މާއްދާގައި މި ގޮތަށް ބަޔާންޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް (ރ)  

ބަދަލުކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ސަބަބެއް އޮތްކަމުގައި ކޮމިަޝނަްށ ފެންނަ ޙާލަތުގަިއ 

 ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާ

 .ގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު .3

-------------------------------------- 


