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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 

 މާލެ،            

 .ދިވެހިރާއްޖެ   

 

އަށް ) ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު ( R/2020-5ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2

 

(ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު) ައށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް  R-5/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުން.

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ހ) އަންނަނިވި ( މާއްދާގެވަނަ  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ވިސްްލބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިުޓގެ  

މަަސއްކަތްތައް އިާދރީގޮުތން 

ހިނަގމުންާދގޮތް ކޮިމޝަނުން 

 މޮނިޓަރކުުރން 

އިުދ ގޮތުގެ ގަވާ  ހިންގާނެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު (ހ) .5

ވުމާއެކު، މި ގަވާއިދާ  ކަމަށް ލުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެއްއެކުލަވައި

 ކުރުމަށް އެއްގޮތަށް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް މޮިނޓަރ

ނިވި މަޢުޫލމާތުތައް ޔުނިޓުން ކޮމިަޝނަށް އަންނަ ،ޓަކައި

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. )ހވަނަ މާއްދާގެ ( 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .2

 )1( (ހ) .7  

 

ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 

ސަރުކާރުގެ ނުވަަތ  ،މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރުމަށްފަހު

ހިންގުމުގެ  ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަާރތެއްގެ ވަޒީފާގައި

(ހަތަރެްއ)  4ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން 

 ،އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވުން

 ނުވަތަ 
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    )2( 

 

އަކުން ފުރަތަމަ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާ

ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނުވަަތ 

       އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ 

(ހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ  6އިސް މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން 

 ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވުން؛މަސައްކަތުގެ 

(ފަހެއް) އަހަުރދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް  5ވޭތުވެދިޔަ  )3(    

 ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ާސބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް ނުުވން؛

 ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައި ނުވުން؛ )4(    

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން  )5(    

 ނުވުން؛ވަކިކޮށްފައިވާ މީހަކަށް 

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ދަރަންޏެއް ސާބިތުވެ އެ ދަރަިނ  )6(    

 ނުވާ މީހަކަށް ުނވުން؛ ޚަލާޞްކޮށްފައި

 ؛އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން )7(    

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛ )8(    

ބައިވެރިއެއް ކަމުގައި ޖަމުޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތެއްގެ އަމިއްލަ  )9(    

 ނުވުން؛

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.) ށވަނަ މާއްދާގެ ( 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަީކ  (ށ) .7  

މި މަޤާމުގެ މުސާރައާއި  މަޤާމެކެވެ. ފެންވަރުގެޖެނެރަލްގެ  ޑިރެކްޓަރ

 ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.) ނވަނަ މާއްދާގެ ( 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގެ  (ނ) .7  

(ތިނެއް) އަހަުރދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. އަދި އެންމެ  3މުއްދަތަކީ 

 (ދޭއް) ދައުރެވެ. 2ގިނަވެގެން އަދާކުރެވޭނީ ވިދިވިިދގެން 
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 .އަންނަިނވި އަކުރު އިތުރުކުރުންފަހަަތށް ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ  7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ހައިސިއްޔަތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުގެ  (ޅ) .7  

ޓުގެ އިސްވެރިޔާ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނި

ރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުެގ ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްޖަވާބުދާރީ ވާން

އާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ހިުއމަން އިސްވެރިޔާ

ުލވެުހންަނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގުމާ ހަވާ

 ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.އެކުލަވައިލާ މެންބަރަކު 

ވަނަ  1އަދި މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަްށ  8ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

 ނަންބަރު އުނިކޮްށ، އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަްނބަރުތައް ތަރުތީބު ކުުރން.

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯވަރ  (ނ) .8  

 ުމވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އިސްކަން އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުގެ

 ދޭންވާނެއެވެ.

   ؛ޤާނޫނީ ދާއިރާ )1(    

 ؛ދާއިރާ ގެއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ )2(    

 ؛ޞިއްޙީ ދާއިރާ )3(    

 ؛ތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާތިމާވެށި ރައްކައު )4(    

 ؛އޮޑިޓިންގގެ ދާއިރާތައްއެކައުންޓިންގއާއި  )5(    

 އިންވެސްޓިގޭޝަން ދާއިރާ؛ )6(    

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގައި، އަންަނނިވި މަޤާުމތައް  (ރ)   

އުފައްދައި، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަްއ 

ތައް ކަނޑައަޅައި، މުސާރައާއި ޠުހިމެނޭގޮތަށް އެ ަމޤާމުތަކުގެ ޝަރު

ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައި، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމަކީ 

އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ެގ  16/2019

ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމްަށ  ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
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         ،ބޭނުންވާ ފަްނނީ މަޤާމުތަކާިއ އިދާރީ މަޤާމުތައް އުފައްދައި

އެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، ހިއުަމން 

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  

   ؛އޮފިސަރުން ސީނިއަރ ލީގަލް )1(    

 ؛ލީގަލް އޮފިސަރުން )2(    

 ؛ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން )3(    

 ؛އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން )4(    

 ؛ޕެރަލީގަލް މުވައްޒަފުންކޭސް ވޯކަރުން ނުވަތަ  )5(    

 .މުވައްޒަފުން އެޑްމިން ސަޕޯޓް )6(    

މި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ  ދިވެހިމި އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޝަނުްނ ފާސްކޮށް،  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ  .7

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

______________________ 

 

 

 

 


