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   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން    
  ،މާލެ     

 ދިވެހިރާއްޖެ.   

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު 

 )އިލެކްޝަްނސް ކޮމިޝަނުގެ  2008/8ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1 ތަޢާރުފު 
ފައިވާ އިހަދަ ،ން ހިންގުމަށްަޓކައިކޮމިޝަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  32ގެ ޤާނޫނު( 

 ގަވާއިދެވެ.ނުގެ ކޮމިޝައިލެކްޝަންސް 
 

 ގަވާއިދު" އެވެ. ގެނުކޮމިޝަމި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިލެކްޝަންސް  )ށ(  
 

 ވެ. އަދި ނަށް ލިިބގެންވެއެކޮމިޝަގެަނއުމުގެ ޙައްޤު  އިތުރު ގަވާއިދަށް އުނި މި )ނ(  
 ބަަދލެއް އެ ނުގެ މެްނބަރުންގެ ޖަލްސާއަުކންމިޝަކޮގަވާއިދަށް ބަަދލުގެނެވޭީނ މި 

ނީ ރެވޭޢަމަލުކު މި ގަވާއިދަށް ގެންނަ ބަދަުލތަކަށް  ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އަދި
 ންނެވެ. ޢުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެއިޝާއެ ބަދަލެއް ގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

 

 
 ބާބު  ވަނަ  1
 ނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ކޮމިޝަ

 އި،މާ ން ހިްނގުކޮމިޝަ

 ޓް ުނގެ ސެކްރެޭޓރިއެކޮމިޝަ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި،  ،ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ )ހ( .2

 ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
 

ކޮމިޝަނުގެ  ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނާއި ގެ ޤާނޫއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު )ށ(  
އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ވެ.ލެގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަސެކްރެޓޭރިއެޓް ހިން

 ،މަތީން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެކޮމިޝަނުން، ތަކާއިލުސޫއު  ސިޔާސަތާއި
ރެޓަރީ ގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ ސެކްކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު

ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަަނށެވެ.ޖެހޭނީ ރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދާރީވާން. ސެކްވެޖެނެރަލެ
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ކޮމިޝަނުން  އޭނާގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުޭރތޯ، ޖެނެރަލް
އަދި ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަލް ކަންކަން ކުރޭޯތ ރައީސް ނުވަތަ  ބަލަންވާނެއެވެ.

 ހުރި މެންބަރަކު ބަލަންާވނެެއވެ.ގުތު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ހަާވލުވެއެވަ
 

 ދުވަހަށް ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ދުވަހުން ގައިރެޓޭރިއެޓުސެކް ނުގެކޮމިޝަ )ނ(  
ސްނުކޮށް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަ މަސައްކަތްތައްކޮށް، އެ

 ވާނެއެވެ. ގެންދަން އަޅަމުން
 

 ޑައަޅާނުން ކަނކޮިމޝަނުގެ ފަރާތުން މެންބަރުްނނަށް އަންގާ އެންގުންތައް ކޮމިޝަ )ރ(  
 ނުވަތަ ރައީސް ކަނޑައަޅާ  ނުގެ ރައީސެވެ.ކޮިމޝަތީން އަންގާނީ ގޮތެއްގެމަ
 ފަރާތެކެވެ.

 

 ުނގެކޮމިޝަ
 އި ސެކްރެޓޭިރއެޓާ

  މަަސއްކަތު ގަޑި

ގައި، ންމުގޮތެއްއާށް މަސައްކަތްކުރާނީ ރަސްމީކޮ ގައިނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުކޮމިޝަ )ހ( .3
)ފަހެއް(  5، ހަފުތާއަކު ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ފެށިގެން ންދުވަހު އާދީއްތަ

 މިޝަނުގެވަހަކީ ކޮދު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއް ކަުމގައި  ބަންދު ވެ.ހުއެދުވަ
ކަތްތަކާ މުހިްނމު މަސައް ނުގެކޮމިޝަ ،އެެހންނަމަވެސް ދުވަހެކެވެ. ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތަކުގައިވެސް  ބަންދު ނުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިންކޮމިޝަގުޅިގެން 

  ނެރެވިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ފުންމުވައްޒަ
 

 ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އެ ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް (ށ)  
ގައި ރުވާން ވާނެއެވެ. ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްހާޒިގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް 

 ،ނުލައިަވތަ ޗުއްީޓ ނެގުމަކާމެދުވެރިވެގެން ސަލާްނ ބުނުމަކާނުލަިއ، ނު ރެއްޒުޢު
ވާ ރުނުހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ހާޒިއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް 

 ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 

ހު މަށްފަ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުށމި މާއްދާގެ ) (ނ)  
ރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ. އަދި ހާޒި

 ސާރައިންއެ މުވައްަޒފުގެ މު ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ހާޒިރުނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި
 ކެނޑޭނެއެވެ.

 

   ގެ ފަހުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ދަންވަރު 12:00ދަންވަރު  (ރ)  
 ޖެހިގެން ައންނަ ދުވަހު ހެނދުނު ، ގެ ފަހުން ިހނގާ ވަުގތަށް ަބލައި 12:00

    ،ދޭނީ އެ މިންވަރަށް ވަުގތު ފަސްކޮށްއޮފީހަށް ނުކުތުމުގައި އެ މުަވއްޒަފަކަށް
   ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
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 ޅުމުގެ އުކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ޮއފީުހގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ޭބރުގައި  (ބ)  
ޓާ ލަހައްހާޒިރީ ބަ ، ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަސަބަބުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ ގަޑިއަށް

 މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
 

ކާހުރެ އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރު ނުވެގެން، ނުވަތަ އެެހންެވސް ސަބަބަ (ޅ)  
  ރެއިން ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެ

 ވި ގަޑި  ހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު، އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވަގުތު ހާޒިރުވެ  އެ
 .އެވެކުރާނީ އޮފީސް ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ ރެކޯޑުއަދި . ބަލާނީއެވެ

 

 މިޝަނުންކޮ  ،ނަމަޖެހިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާއާންމުގޮތެއްގައި ގަޑި މުވައްޒަފަކު (ކ)  
 ފިޔަވަޅު  ިއޞްލާޙީ ފަކާމެދުޒައެ މުވައްއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން  ލާސޫއު ކަނޑައަޅާ

 އަޅަންވާނެއެވެ.
 

ްނ ގޮތުގެ މަތީ ގައިވާ  9ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު  މި  ،ލައްޕާނީއިއޮފީސް ހުޅުވަ )ހ( .4 ލެއްުޕން އިއޮފީސް ުހޅުވަ 
 އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 

 ގެމިނެޓު)ފަނަރަ(  15ގަޑިޖެހުމުގެ  ރަސްމީ މަސައްކަތު ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު )ށ(  
 ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަން ވާނެއެވެ.

 

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް 
 ކުުރން ޢައްޔަން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 26ގެ ޤާނޫނުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު  .5
ރަލަކު ފަދައިން، ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަަނށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

ންުމ އާނުން ޢައްޔަންކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މި މަޤާމަްށ ޢައްޔަންކުރާނީ ކޮމިޝަ
 ރިހަމަވާ ފުިއޢުލާުނގައިވާ ޝަރުޠު  ،އިޢުލާނެއްކޮށްގެން ކުރިމަިތލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ފަރާތެކެވެ.
 

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 
 މަާޤމުގެ ުމްއދަތު 

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. )ފަހެއް(  5 ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދައުރަކީ .6
 

 

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 

ވާިޖބުތަކާއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން؛ 1 )ހ( .7
 ވުން؛ . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ެއހީތެރ2ި
 އްޓުްނ؛ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭްޓ ބެލެހެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 3
. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީޮގތުން ލާޒިމްކުރާ އިންތިޚާބުތައް 4

ދާރީ އިމިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެހައި 
 މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުްނ؛ 

 ން ޕްރޮގްރާމް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން؛ . ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝ5ަ
ކުރުމާއި، ޕާޓީތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން . ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓަރ6ީ
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 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން؛
  

ގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުުރންވެސް ވަޒީފާ )ށ(  
ވާ ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިބަޔާނު

 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިމެނެނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކާއި
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

 

ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 

 މުާސރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް 
 ޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މުސާރައާއި، ޢިނާ .8

 
 

ްލގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަ

ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު 
ަމޤާމުން މާިއ، ބެލު

 ވަކިކުރުން 

ގެ ޝަނުކޮމި ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނީ  )ހ( .9
ގެ ނެރަލްމިގޮުތން މަދުެވގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެ މެންބަރުންނެވެ.

 ދުމަތުގެކުރަންވާނެއެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޚި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަން
)ހަތްދިހަ ފަހެްއ( ޕޮއިންަޓށް ވުރެ މަދުން  75ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުން 

 އް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ފުރުޞަތެ 3ކުރުމަށް ޙުއެކަން އިޞްލާ، ނުނަމަލިބު
ރޭގައި ތެ( މަްސދުވަހުގެ )ިތނެއް 3އެވެ. އަދި މި ށް ދޭންވާނެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަ

ތިޔާރު ޚްވަކިކުރުމުގެ އިމުން ޤާމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުކޮށްފިނަމަ،  އިޞްލާޙު
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 

ޓަރީ ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަަމ، ސެކްރެހާަލތްތަކުގެ ތެރެިއން ހާއަންނަނިވި  )ށ(  
 ރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކު

 

ދީނާއި އިސްލާމްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް  .1
އް މެބިތުވެ، އެކަސާކޮމިޝަނަށް ކަން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި

 ން.ްތތެރިވުމުންވެސް އެކަން ތަކުރާރުކުރުހަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަސޭ
 

  ނަާތ ހުން އްޓީގައި ނޫންގޮތަކަްށ، ވީގޮެތއް ނާންގައި އޮފީހަްށ ނުނުކުމެ ޗު .2
  ދުވަސް ވުން.)ހަތެއް(  7

 ، މާއެކުކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، އޭނާގެ ަމސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުސެ .3

 ބަލާއިރު ހަމަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ،ބެހެއްޓުމަކީ އިތުރަށް ވަޒީފާގައި
 2008/2ލަތުގަިއ ހާ ުނފެންނަ ކޮމިޝަނަށް ށްކަމަ ކުރެވޭނެކަމެއް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ނޯޓިސް  23)ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު( ގެ 
 ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

ހިްނގުުމގެ  އޮފީސް

  އޮިނގަނޑު
 ކޮމިޝަނުން  ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫީނ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި )ހ( .10

 އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ކޮމިޝަނުގައި އޮންނަން ވާެނއެވެ.  ފާސްކޮށްފައިވާ
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އި ގަނޑުގަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލާ އިދާީރ އޮނި )ށ(  
އް ހިމެނޭ ބައިތަކުެގ މަޤުޞަދާއި، ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުިރހާ މަސައްކަތެ

ތައް ލުސޫއު ދި މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާ ޮގތުގެލިޔެފައި އޮންނަން ާވނެއެވެ. އަ 
އި ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފަ ،ވެސް ލިޔެ )ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް(

 އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 

ދާރީ ގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޮގތުން ކޮމިޝަނުގެ އިރެޓޭރިއެޓުކޮމިޝަނުގެ ސެކް .11 އޮިނގަނޑު ުމރާޖަޢާ ކުުރން 
ކޮށް ޑަށް ބަދަލެއް ެގނައުަމށް ބޭނުންވެއްެޖނަމަ، އިދާީރ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާއޮނިގަނ

ގެ އިދާރީ ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލު ކޮމިަޝނުން ގެންނަންާވނެއެވެ. މިޮގތުން ކޮމިޝަނު
ބެހޭ )ވަޒީފާއާ  2008/2  ނަންބަރު ޤާނޫނު  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާ  ގެނެވޭ  އޮނިގަނޑަށް 

 ޚްތިޔާރު ލުމުގެ އިއިމަޤާމު އުފެއްދުމާއި މަޤާމު އުވަ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިން އާ ޤާނޫނު(
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 

 އަށް މަޢުޫލމާތު ދިނުން މީޑިއާ 
 

 ލޫމާތު ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ ހާމަކުރަްނޖެހޭ މަޢު ކާއިކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތަ (ހ) .12
ރާތް ހުންނަ ފަ ތަކު ހިންގުމާ ހަވާލުވެގުކޮމިޝަން އެވަކުރާނީ ހާމަ މީޑިއާއަށް
  ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ަފރާތެކެވެ.ނުވަތަ 

  

ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި ނެޭރ ނޫސް ބަޔާންތައް ނެރެްނވާނީ ކޮމިޝަނުން  (ށ)  
ންވާީނ ލަތްތަކުގައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާްނތައް ނެރެހާއަދި ކުއްލި ފާސްކޮށްގެންނެވެ. 

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ރުހުްނ ލިބިގެންނެވެ.
 

ން ިރސޯސް ޕެނަލް މަޔުހި
 އުފެްއދުން 

ންފީޒު މި ގަވާއިދު ތަ އާއި )އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު( 2008/8ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .13
 މަން ޔުހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި "ގަޅުނމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަ ،ކުރުމަށާއި

ބަރުން ންމެމި ކޮމިޓީއަށް   . އުފައްދަންވާނެއެވެކޮމިޓީއެއް  ރިސޯސް ޕެނަލް" ގެ ނަމުގައި 
 އިދުގެވާގަ މި ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް ހިންގަންވާނީއްޔަނުޢަ

  މަތީްނނެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ 1ޖަދުވަލު 

 
 ވަނަބާބު  2

 މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައި 

މުަވއްޒަފުން ޙުުރމަތްތެރިކޮށް 

 ންމު އާ ހިތަންޖެހޭ 
 ަތއް ލުއުސޫ

ޒަފުން ތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްލުސޫއު ފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް )ހ(  .14
 ވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާެނއެވެ.

 

  ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށާއި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ )ށ(  
އި ތުގެ ޤާނޫުނތަކާދިވެހި ދައުލަ ، އަށާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ
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 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.  ،ގަވާއިދުތަކަށް
 

   ރަންވާނީކޮށްފައިވާ މަސައްކަްތތައް ކުމީހަކާ ހަވާލު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ (ނ)  
މަށް ކަ ،މީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލުަކން ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަަރޖައަކަށް އެ

 މާ އެކުގައެވެ.ހިތައިގެން ފަރުވާތެރިކަކަމޭ
 

 ، މަިތންކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާުފނުާވ ގޮތުގެ (ރ)  
 ވެ. ވެރިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ކިޔަމަން ވާންވާނެއެ

 

 ބާރާއިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔިުތންގެ އިތު (ބ)  
ގަިއ ކި ބޭނުމުމިގޮތުްނ އެކިއެ އިޙްތިރާމް ގެއްލިގެންނުދާ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

 ހުންަނށްމީ އެ ،ބުކޮށް މުޢާމަލާުތ ކުރަންވާނީޠަކޮމިޝަނަށް އަްނނަ މީހުްނނާ ުމޚާ
ވެތި އެކަށީގެންވާ ރި ،އިޙްތިރާމު ކުރުމާއެކު ،ބޭނުންވާ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުދީ

 ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 
 

 ވެސްއެއް އެހެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުދާއިމީ ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  (ޅ)  
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ

  

އް އެއް ނުވަަތ އޭގެ ނަކަލެރިކޯޑިންގ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް  (ކ)  
 ލެއް  ނުވަަތ އޭގެ ނަކައެއްރިކޯޑިންގ ނުވަތަ ލިޔުމެއް  ގަވާއިދުން އެ، ވިޔަސް

 އަދި ވެ.ދައްކަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެ
 އެކަމެއް  އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ގަވާއިދުން ނުވާނެއެވެ. ވެސްދީގެން

     ވެ. އެމީހަކަށް އަންގައިގެން ނުވާނެ އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން
ހ( އާއި ވަނަ މާއްދާގެ ) 11ގަވާއިދުގެ  މި ،އޮތްނަމަެވސް ދާގައި މިހެންމި މާއް
 މިއިން އިސްތިސްނާވެއެވެ.)ށ( 

 

ވާނީ އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދަން ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،މުވައްޒަފަކު  (އ)  
 އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މިގޮތުން 

ގެންދާ އެއްޗަކާއި ގެންދާ ބޭނުމަކާއި ، ގެންދިޔުމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ
އި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހާ ލިޔުމުގަ މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ލިޔެ، އެ

ކުރުމުންނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ސޮއި
ހަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި  ޗަކާއެ އެއްހަވާލުވާ ަފރާތުން ، ހަވާލުކުރަންވާނީ

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ތަކެތި 
ވާލުވެފަިއވާ މުވައްޒަފެއްގެ ހައެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ  ،އަނބުރާ ގެނައިތޯ ބެލުމަކީ

މީހަކު ފަދަ އެއްޗެއް ގެންދާ  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ވާނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމެއްނުދީ އަނބުރާ ގެންނަންއޭގެ ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އެއަށް 
ގެންދިޔަ ފަރާތުން އެއަށް ޒިންމާވާން  ،އެއެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ

 ޖެހޭނެއެވެ.
 

ލިބޭނެ ދަނީ ނުވަތަ އާމް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި (ވ)  
 ވާނެއެވެ.ނު ކޮްށގެންޝަުނގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންހޯދުމަށްޓަކައި، ކޮމި ގޮތެއް

ރުމުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކު އަދި ކޮމިޝަނުގެ
ފައިވާ އިއޮފީހުން ކުއްަޔށް ހިފަ ނުވަތަ، އޮފީހުގެ ދުއްވާ އެއްެޗއްގައި، ގޮތުން

 ކު ކުރާ ތުުރ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ުމވައްޒަފައުޅަނދެއްގައި، އަމިއްލަ ދަ
 .ވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެމުވައްޒަފަކު ކިޔަމަން މިފަދަ އަމުރަކަށް އެހެން

 

 އަމިއްލަ  އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު (މ)  
 މާލީ  ތަ ސައްކަތެއް ނުވަނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ މަ، ވިޔަފާރިއާބެހޭ ކަމެއް

ން އަދި އެހެ .ނުލިބޭ މަސައްކަތެއް ވިޔަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެފައިދާއެއް 
 ވެ.މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެންވެސް ނުވާނެއެ

 

  އޭނާ ނުވަތަ ،މުންދާ މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުންއަދާކުރަ އޭނާ  ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު (ފ)  
  ކޮށްގެންގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައްމުގައި އަދާކުރާ ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭމަޤާ އެ

 ނުވާނެއެވެ.
 

 .އްކުރުންއެއްވެސް ޢަމަލެ ،ގޮތުންކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެވަކި ފަރާތަ -1
 

ކެއް އްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތައެ -2
 ުކރުން.ލުކުރުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުންހާސި

 

 ، ނީ ދާންވާމަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށް (ދ)  
 .ފަހުގައެވެވުމަށް "ސައިން އައުޓް" ލިބި، ހުއްދަމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ  އެ
  

ތަ ވަބޭރަށް ނުދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް ރަށުްނ ބަްނދު ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު (ތ)  
އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ، ދާނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

 ދު ންބަ ންތަކުގެ ވެރިނާއި ސެކްޝަންންތަކުގެ ވެރިންޜައަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޑިވި
ރީ ސެކްރެޓަ ،ބޭރަށް ދާނަމަ  ބޭރަށް ުނވަތަ ރާއްޖެއިން ދުވަހެއްގައި ރަށުން

  އަންގަންވާނެެއވެ.އެކަން  ށްޖެނެރަލަ
 

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާފަދަ  (ލ)  
  ވާނެއެވެ. އަދި ވާން މީަހކަށް ފަރުވާދިނުމަށް އަވަސް އެ ،ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ
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ލަސްނުކޮށް ، މުވައްޒަފު ކުރުވުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސް މީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތް އެ
 ވާނެއެވެ.ޖެނެރަލަށް އަންގަންސެކްރެޓަރީ  އެކަން
 

 ގަޑީގައި އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު ހެދުން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ (ގ)  
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތިންގައިވާ  6ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި  އަޅައިގެން ތިބެންވާނީ،

ން ފްލާތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުޙަރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި  (ޏ)  
      ތަ ފައިވާ ހެދުމެއްގައެވެ. ނުވައިއެ މުނާސަބަތަަކށް ކަނޑައަޅަ، ތިބެންވާނީ

 އެ މުނާސަބަތަކާ އެކަށީގެންވާ ެހދުމެއްގައެވެ. 
 

 ީނ،ބޭުނންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި (ސ)  
 ތަށެވެ.އްލުމެއް ނުލިބޭގޮޚަރަދުކުޑަކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެ ދައުލަތަށް

 އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ކޮމިޝަނުގެ މާލުންއެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އިހު  (ޑ)  
   ތީން، މަމާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ  ،އެއްޗެއްގެ ބަދަލު އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ

 ދޭންވާނެެއވެ. ކޮމިޝަނަށް މީހަކު އެ

ކޮމިޝަނުގެ  ،ން ކުރުމަށް ލުސޫއު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް (ޒ)  
އެވެ. ން ނުވާނެގެ ދާއިމީ މަގާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްގެސެކްރެޓޭރިއެޓު

ރުމަށް ން ކުލުއުސޫ އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް
 ހަވާލުވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

 

މިޝަނުގެ  ޢަމަލުކުާރނީ ކޮ  ޭބނުންކުރުމުގައިނެޓްމުވައްޒަފުން އިްނޓަ  ކޮމިޝަނުގެ (ޔ)  
 އެއްގޮތަށެވެ. ތަކާއައިޓީ ޕޮލިސީ

 

 .ވާނެއެވެޓަންއްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފަހައްމަސަމުވައްޒަފުން ތެއްގައިވެސް ވަގުހުރިހާ  (ޕ)  
 

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ނުވަތަ އިންތިޚާބެއްގެ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  )ޖ(  
 ގެ ހުއްދަ އިންޓަވިޔުއެއް ދޭންވާނީ ކޮިމޝަނުނެއް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ބަޔާ

 ލިބިގެންނެވެ.
 

ސުގެ އި ނަފުމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަބުރުވެިރކަމާ )ހ( .15 ުކރުން މުަވއްޒަފުްނނަށް ގޯނާ
ވެސް އްއެކޮިމޝަނުގެ  .ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެމަސައްކަތް ،ޢިއްޒަތާއެކު

މަލެއް ރުމުގެ ޢަމުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއްކު
  .ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ
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 މުވައްޒަފަކު  މެންބަރަކު،، ގެ ތެރެއިން ކަމެއްކަމުވާ ކަންމި ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި )ށ(  
 ތަކަކަށްތަ މުވައްޒަފުންނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެެހން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަ

އް ކުރާ އަިދ މިއިން ކަމެ ގޯނާކަމަށް ބެލިާދނެ ބައެއް ޢަމަލުތަކެވެ. ،ކުރުމަކީ
ވާ ގައި 3ލު ގަވައިދުގެ ަޖދުވަ މި ޅުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެ

  ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 

 މަްށ ނުވަތަމުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް ނުވަތަ ދެރަކޮށްލު -1
 ތަނުވަ، ދިމާކުރުން ނުވަތަ ގޮުތން މަލާމާތްކުރުން،ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ
ގޮތުްނ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ ނުވަތަ ކުރުންފުރައްސާރަނުވަތަ  ،ޖެއްސުންކުރުން

 ވާހަކަ ދެއްކުން. ނުހިފޭސާބިތު 
 

)ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން  2014/16ޤާނޫނު ަނންބަރު  -2
އި ކުރުމާ  ބަާޔންކުރާ ފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި

 ހިންގުން. އްގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެ
ލުމެއް ގެއް ވައްޒަފެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، މު -3

އިޝާރާތުން  އެފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނުން 
 ދެއްކުން.

 ހުންގެ މީއެހެން  މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް ލުމަށްއިއްޓަމުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަ -4
 ބާރަށް ހަޅޭއްލެވުން.  ،ތެރޭގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

ސް ގޮތުން ބޭއަަދީބ ބައަޚުލާޤީ މުޚާޠަބުކުރުމުގައިމުވައްޒަފަކާ  -5
 ކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން.ބޭނުން

 ށި  ހަރުކައެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީާފއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ނުވަތަ  -6
 އަދަބެއް ދެވިދާނެކަމަށް ުބނެ ބިުރދެއްކުން.

ގޮތުން ކަމެއްކުރުން. އްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެމުވަ -7
މާތު މަޢުލޫ )މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ލޫމާތު ގައި ނުދިނުން ނުވަތަ ިހެފހެއްޓުން ނުަވތަ ޞައްޙަ ނޫްނ ަމޢުތުގަސް
 ތެރޭަގއި ހިމެނެއެވެ.( ންފަދަ ކަންކަން މީގެދިނު
 

މަ،  ގައިފިނައެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިން ()ނ  
 ލާޙީ އިޞްމައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ ރިވިބައިވެ އެކަުމގައި އަދި ހިންގިމަލެއް ޢަ އެ

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 
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 ވައްޒަފަކުމުއެ  ،މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ަދނޑިވަޅެއްގައިބެހޭގޮތުްނ ކާ މުވައްޒަފަ )ރ(  
ކަމަށް  އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމެއް

ސާދަ( ) 14ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ބަންދު ،ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއިކޮމިޝަނަ
       އެކުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް ދިނުމާމުދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްަދތަކަށް 

 އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުނުކުުތމަށް އެންގިދާނެއެވެ. 
 

މުަވއްޒަފުްނގެ ޒާތީ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުން 

16. 
 

ނުގެ  ކޮމިޝަ ކޮމިޝަނާއި ،މަޢުލޫމާތު ޒާތީ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ )ހ(
ށް  އެކަމަ އާއިޤާނޫނުއަސާސީ ،ރަންވާނީބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކުސެކްރެޓޭރިއެޓުން 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަާކ އެއްގޮތްވާހަދައިފައިވާ 
 

 ޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަ (ށ)  
 މެދު  ނާހާމަކޮށްފިކަން ކޮމިޝަނަށް ސާިބތުވެއްޖެނަމަ،  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން

 ލާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ސޫފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އު ޙީލާޞްއި
  ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގން ވެއެވެ.

 

 ވެ. ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެ 2ިމ ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މީހުން ހޮވަންވާނީ އަށްވަޒީފާ .17 މީހުން ޮހވުން  އަށްވަޒީފާ 

ވަޒީާފގެ  ،ވަޒީފާ ިދނުާމއި

ާމއި، ވަޒީފާ އެްއބަްސވު

 ބަޔާން 

ވަރުގެ ދޭ މުވައްަޒފަކީ، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ )ހ( .18
 ބޭޝަން( މަސްދުވަުހގެ ޕްރޮިތނެއް) 3 ،ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ބެުލމަށް

ވެސް ން އެއްވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި އެ އެއްބަސްވު)ވަގުތީ( މުއްދަތެއް ޭދން
ހެއް ދިނުމަާކނުލައި، ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންެމ ފަރާތަކަށްވެސް ނޯޓި
 ކުރެވިދާނެއެވެ.   ޠިލުބާ
 

ީނ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މީުހން ހޮވަންވާ )ށ(  
ކުރުމަށް ން މަސައްކަތްލުއުސޫ ންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް ލުއުސޫ ކޮންޓްރެކްޓް

        ،މީުހން ޫދކޮށްލުމުގެ އެންމެހައި ކަންަކން ކުރަންވާނީ މީހުން ހޮވުމާއި،
 ތީންނެވެ. އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަލާ ސޫއު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މިކަމާ ގުޅިގެން މި

 

ވަޒީާފގެ ކުރިެއރުން 
ދިނުާމއި، އިޞްލާޙީ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ،ބަދަލުކުރާނީ މަށް ޤާމުން އަނެއް މަޤާކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެްއ މަ )ހ( .19
   ،ޖެނަމަކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަުކންނެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުވެއް

ރި ހު މުވައްޒަފަކު  އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ވާ ގައި  5ލު އިދުގެ ޖަދުވަމި ގަވާ ،މަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނީޤާމަގާމަށްވުރެ މަތީ މަ

 ނެވެ. ގޮތުގެމަތީން
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  ކަމަކާ ވެގެން ނުވަތަ މުވައްަޒފަކު ކުރިމުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ ޚިލާފު (ށ)  
ށް މަލާޙުކުރުނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްިލކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު އިޞް ގުޅިގެން

އެކަމެއްގެ  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ
 ނެވެ. މަތީން ގައިވާ ގޮތުގެ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   ،އިކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަ

މުެގ ރިޝްވަތު ހިފު ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށާއި ތަކެއްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި (ނ)  
އްކުރާ ނުވަަތ އެފަދަ ކަމެ މައްސަލައެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެނަމަ 

 ވެ.ހުށަހަޅަންާވެނއެކަން އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް  ،ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ
 

     ވަލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދު ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ )ހ( .20 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 
   ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 2

އް ޢިނާޔަތްތަ ،)ަފންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވުުމން 55މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  )ށ(  
ދި އެވެ. އަން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަން ލިބިގެންވެވަޒީފާއި ،ދިނުމާއެކު

ޓް )ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވުމުން ރިޓަޔަރމަން 55މުވައްޒަފަކު އުމުރުން 
ނުން އެފަދަ އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ށް އެދިއްޖެ ނަމަ،ޕެންޝަނަ

ޓް ޔަރމަންނާއަށް ރިޓަލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އޭއުސޫކުރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލު
  ޕެންޝަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

ަތ ކު ނުވަބަފަޔަ ނުވަތަ ރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްގެ މަޔަކުކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކު )ނ(  
އްބަާފ އެނުވަތަ ނުވަތަ އެއްބަނޑު،  ދަރިޔަކު ނުވަތަ އަންބަކު ނުވަަތ ފިރިޔަކު

       ރާނަމަ، ނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުކޮމިޝަ ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ީމހަކު
ޖެނަމަ، ވެރިވެއްމިފަދަ ހާލަތެއް ެމދު ކުރަންވާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި

 ކޮށްގެންވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާމު އެ ދެ ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓޭނީ،
 އެއްބަސްވެވޭ މުވައްޒަފެކެވެ.

މުަވއްޒަފުން އެިދގެން 

 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 
ގެ މި ގަވާއިދު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ، )ހ( .21

  ވާނެއެވެ.މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ގޮތުގެމަތީން އެ ގައިވާ 2ޖަދުވަލު 
 

ފައިވާ މީހަކު، އިދުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަކޮމިޝަނުގެ ޚަރަ )ށ(  
ރު ކިކުރާއި ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީާފއިން ވަޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

ންސެއް އަށް އެލަވަސިލުކުރި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި، އޭނާހާއޭނާ 
، ންލުމުއިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަްށ ބަހަޚި ،އެ އެލަވަންސް ދީފައިވާނަމަ

 ގޮތުންމިވާނެއެވެ. ންއްކަޚިދުމަތްނުކޮށް އޮތް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އެ މީހަކު ދަ
މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް  އެ ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ

 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން
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ކެއް( )އެ 1މަދުވެެގން  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ )ނ(  
 ،ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތު ަހމަވުމުގެ ނޯޓިސްމަސްދުވަހުގެ 

އިވާ ނުވަތަ ވަކިވާން އެދިފަ ،މަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު ލިބިއްޖެނަމަޤާމަ އެ
އްތަްއ  ކަންތަފައިސާއާބެހޭ ،ތަކެއްޗާއި ،މުވައްޒަފާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި

       އެ މުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް  ،އެކަންކަން ނިމިއްޖެނަމަ ،ބަލައި ހުރިގޮތް
 ން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި

 

 ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސްމުވައްޒަފަކު،  )ރ(  
       ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެކަން ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުން އެ

       މެގަވާއިދުން އޮފީހަށް ނުކު، ލިޔުމަކުން އަންގަންދެން މުވައްޒަފަކަށް އެ
 ގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.އްޒަފެއްމުވަ އެ

  
 ވަނަ ބާބު  3

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 މުާސރަާއއި 

 އިތުުރގަީޑގެ ފަިއސާ 
ނީ ނޑައަޅާއާއި އެހެނިހެން މާީލ ޢިނާޔަްތތައް ކަމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަކޮ )ހ( .22

 ބެހޭ މާލީ ކަންކަމާމަތީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
 ޔާއެކު ކޮމިޝަނުންނެވެ. ފަލަ ވުޒާރާގެ

 

 މުވައްޒަފުން  ،އެެހން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތްނަމަެވސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ށ(  
ޖޭގެ ރާއްއި، ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާ

ތަކާ ތުރުއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތަކާއެކިއެކި ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރު
ން ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދއި ކޮމިޝަނު، ގުޅިގެންދެވޭ ޚަރަދުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް

 ގަވާއިދު މިބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިދނުމަކަށް  ތަކުގައިލުއުސޫ ފާސްކޮށްފައިވާ 
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

 ހިނދަކު، އިތުރުގަޑީގައި، ކޮމިޝަނުން އެހެންޮގތަކަށް ފާސް ނުކުރާހައި )ނ(  
ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ 

)ސާޅީސް ހަތަރެއް( ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ  44މަހަކު ގޮތެއްގައި، އާންމު
)ފަހެއް(  5ވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ރުވަރަށެވެ. ބަންދުދުވަސްދުވަހު ަމސައްކަތް ކު

ސްވަރު އިތުރަށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަ ،ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސްދުވަހަށް
އިންތިޚާބެއް  ،ކަމަށް ބަާލނީއެވެ. އިްނތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރުވިދާނެމަސައްކަތް ކުރު

    )ނުވަދިހަ( ދުވަހާއި، އިްނތިޚާބެއް ނިމިގެން  90ބާއްވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން 
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 ،ތޭކަ ވިހި( ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް)ސަ 120)ތިރީސް( ދުވަސް، ޖުމުލަ  30
)ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރެއަކު  120މި  ،އިލެކްޝަން ބާއްވާ ދުވަސްަތއް-ބައި

)ސާޅީސް  44މަހަކު  ލަތެއްގައި، ހާއަދި ކޮމިޝަނަްށ ފެނިއްޖެ ނުހިމެނެއެވެ. 
ށް ވެސް މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތް ހަތަރެއް( ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަ 

 ދާނެއެވެ.ވިރުކު
 

ެގ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އޭނާމުވައްޒަފަކު ލައްވައި އިތުރު  (ރ)  
ށްާވ ބަޔަ  ،(1.25) 1 4/1 މަދުވެގެން މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ 

ސްމީ ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވީ، ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަ
ރުގެ ، އެީމހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ 

  ، ގޮތުގައި ފައިސާ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެބަޔަށްވާ  (1.5) 1 2/1 މަދުވެގެން
 ދޭންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަކަށް އެ

، ރާއިރު ކަތްތައް ކުކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަސައް އިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވަ .23 ކެއުާމއި ސަިއގެ ަޚރަދު 

 އުމާއި ކެ  ،ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަކާ ދިމާވާގޮތަށް މަސައްކަތް  ކުރާނަމަ ގެ ގަޑިއަކާސައި
އުލަތުެގ ދަ ،މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ، ނުވަތަ އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ،ސައި

 ވެ.  ދެވިދާނެއެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން  އި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ
 

 ، ކޮމިޝަުނގެ ދަުތރުތަކުަގއި

ކެުއުމގެ  ުމގެ ަޚރަާދއި،ހުރު
  ،ޚަަރދާއި 

 ދަތުރު އެަލވަްނސް 

ދައުލަތުެގ ) 2006/3ޤާޫނނު ަނންބަރު  ،ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުަގއި މުވައްޒަފުންނަށް .24
  މަތީން ގޮތްވާ ގޮތުގެއްމާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެ

 ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ. ،ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ގެ ޚަރަދާއި،ހުރުމު

، ރަމަާޟންމަުހގެ ޢިނާޔަާތއި

ޕެންޝަނާިއ، އެހެިނހެން 
 ޢިނާޔަތްތައް 

އާބެޭހ )ވަޒީފާ 2008/2 ،ނާޔަތްޢި ގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ރަމަޟާންމަހުގެކޮމިޝަނު )ހ( .25
   މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ދޭންވާނެއެވެ. ވަނަ 51ޤާނޫނު( ގެ 

 

 2009/8ާޤނޫނު ަނންބަރު  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ޕެންޝަން ދެވޭނީ )ށ(  
 އާއި، އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަާނބެޭހ ޤާނޫނު(

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  
 

ސިވިލް  އެއިރަކު ،( އަހަރު ވުމުންހެއްސްދޮޅަސް ފަ)ފަ 65މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  )ނ(  
ގޮތުގެ  ލާ އެއްގޮތްވާއުސޫކުރާ ނުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުސަރވިސް ކޮމިޝަ

 މުސްކުޅިކުރަން ވާނެއެވެ.  ،މަތީން އޭނާއަށް ޕެންޝަން ހަމަަޖއްސައިދީ
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ޒީފާ ވަ ،ފުންމުވައްޒަ ދިރިއުޅޭ ކޮމިޝަނުގެލީގައި ކަމުގައިވާ ވިލިނގިއްމާލޭގެ އަވަށެ )ރ(  
     ވަލުމި ގަާވއިދުގެ ޖަދު، އެނބުރި އަވަށަށް ދިއުމަށް ،އަދާކުރަން އައުމަށާއި

   ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.  4

އިރު އުޅޭ އިގެ މަސައްކަތުގަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނު )ބ(  
ބޭނުންާވ ވަސީލަތްތައް  ކުރުމަށްތެރިގޮތުގައި މަސައްކަތްއުރައްކަ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ށް އްޒަފަކަގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް އެ މުވަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނު (ޅ)  
ވާ އްޙީ ފަރުޞިއޭާނއަށް ބޭުނންވާނެ އެކަށީެގންާވ  ،ހާނިއްކައެއް ވެއްޖެނަމަ

ގޮތް ލިޭބނެ އެ މުވައްޒަފަަކށްދޭންވާނެއެވެ. ނުަވތަ އެފަަދ ފަރުވާ 
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ނިކޮށް ތަނުގެ މަސައްކަުތގައި އުޅެ، ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކު )ކ(  
ވަޒީފާ ނުަވތަ އެނޫން ަސބަބެއް މެދުެވރިވެގެން  ،އެކްސިޑެންޓެއް ވެގެން

ޝަނުްނ މިކޮ މިކަމާ ގުޅިގެން މި ،ލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަހާނުކުރެވޭފަދަ އަދާ
ޔަތްތައް ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަަކށް ޢިނާގައި ބުނެފައިވާ ލުސޫއު ކަނޑައަޅާ

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 
 ވަނަ ބާބު  4

 ސަލާމާއި ޗުއްޓީ 

ސަލާން ބުުނމާއި ވަޒީާފއަްށ 

 ހާޒިރުުނވެ ހުުރން 
26. 
 

ށް  އޮފީހަަބލިވެގެން އެ މުވައްޒަފަކު، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާްނ ބުނަންވާނީ )ހ(
 ލަތެއްގައެވެ.ހާ ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރު ވެރިވެއްޖެ 

  އިއާ ޤާނޫނު( ވަޒީފާއާެބހޭ) 2008/2ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ )ށ(  
  މަތީންނެވެ.  ގައިވާ ގޮތުގެ 6މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 

 

 )ނ(  
 

)ަހތެއް(  7ހުްނނަތާ  މެއޭނާއަށް ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކު ،މުވައްޒަފަކު
 ވައްޒަފަކު މުވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ގޮތެއް އެ  އެ މުވައްޒަފެއްގެ، ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ

 ސެކްރެޓަރީ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ެވރިޔާ
      ލަސްނުކޮށް ،އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެނެރަލަށް ހުަށހަޅަން ވާނެއެެވ.

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ މައްސަލަ 
 

 )ރ(  
 

)އެކެއް(  1މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ހުރުމުެގ ސަބަބުން އޮފީހަށް ހާޒިރުުނވެ 
އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ، މަސްދުވަސް ވެއްޖެނަމަ
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 ،ކާއެކު ޑިވިޜަނުން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއަ
، އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.އެކަްނ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް 

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ  ލަސްނުކޮށް އެ މައްސަލަ
މައްސަލަތަކުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެޮގތެއް ނިންމާީނ، 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއެކު
 

 .27 އަހަރީ ުޗއްޓީ
 

ގެ ދުވަހު )ތިރީސް( 30ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  )ހ(
ށް ޒަފުންނައަހަރީ ޗުއްޓީ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާޭދ މުވައް

ވެ. އަހަރީ ންނެވުމު ދުވަސްއަހަރު( އްކެއެ) 1އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާނީ ވަޒީފާގައި 
 ގެ ވަސްތައް ނުހިަމނަެއވެ. ކޮމިޝަނުދުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ގުނާީނ ބަންދުޗު

 ނޫނު()ވަީޒފާއާބެހޭ ޤާ  2008/2ރު ާޤނޫނު ަނންބަ ދޭީނ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  6ޖަދުވަލު  ގެމި ގަވާއިދު  އާއި

 

އެއް ކަށް ޗުއްޓީއެއްވެސް މުވައްޒަފަ ށްފައިވަނިކޮށްކޮ އިޢުާލނު ބާއްވަން އިންތިޚާބެއް (ށ)  
ރޫރީ މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޟަ ނުދެވޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެްސ އެ

 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. ތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީ މިިއންލަހާ
 

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ހިނގަމުންދާ  ާބއްވާރާވައިގެން ކޮމިޝަނުން  )ނ(  
 އެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، ކޮމިޝަނުންސްވަރެއްގައި ވެސް، ދުވަ

ސް ވެ ދެވޭނީ  ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަހަރީ ޗުއްޓީމަސައްކަތް ހަވާލު
 ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. 

ކަށް ތަމުއްދަ މަދުދުވަހަށްވުރެ )އެކެއް( އަހަރު 1ވަގުތީގޮތުން  ކޮމިޝަނުގައި (ރ)  
 އި ޗުއްޓީ ސަލާމާ މުވައްޒަފުންނަށް ގެ ދަުށން މަސައްކަތްކުރާލުއުސޫ ޓްރެކްޓް ކޮން

 ނެވެ.ގެ މުއްަދތުގެ ނިސްބަތުންކޮންޓްރެކްޓު ލިބޭނީ

ޗުއްީޓ  ފަިއވަނިކޮށް،މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ެގ ދަށުން ޗުއްޓީ ިހފަހައްޓައި )ބ(  
     އި ތް ައހަރުގެ ތެރޭގަނަގަން އޮންނަ މުއްދަުތ ހަަމވެއްޖެނަމަ، ކުރިއަށް އޮ

ސައި ހަމަޖައްޗުއްޓީ  މުވައްޒަފަކަށް އެ ހުރި ދުވަސްތަކަށްޗުއްޓީގައި ބާކީ އެ
  ދޭންވާނެއެވެ.

 

 .28 މުާސރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 
 

ވީއްޭލނީ، ތިރީގައިވާ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު )ހ(
 ންނެވެ.ޝަނުން އެގޮަތށް ނިންމުމުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމި

ހުގެ )ިތނެއް( މަސްދުވަ 3ުމއްދަތަކަށް ވީއްލޭނީ  ދިގުއަދި މިގޮތަށް އެންމެ 
 މުއްދަތަށެވެ.
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 .ނުންވުންއަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭ  .1
ފަކު އްޒަނުލިބޭގޮތަށް މުވަ މުސާރަ  )ހ( އަމިއްލަގޮތުން  ކިޔެވުމަށްޓަކައި

  ފައިވާ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނި  ގވީއްލަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެިއނިން
 އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ކުރުމަށެވެ.އްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަމަސަ
 

 ހުގެ)ށ( މިގޮުތން  މުވައްޒަފަކު ުމސާރަ  ނުލިބޭގޮތަށް ވީްއލަންާވނީ އޮފީ
 ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.

 

 މަށް)ނ( އަމިއްލަގޮުތން  ކިޔެވުމަށްޓަކައި  މުސާރަ  ނުލިބޭގޮތަްށ ވީއްލު
 ދޭ ތަްމރީނު ނުަވތަ  ތަޢުލީމުދޭ  ، މުވައްޒަފުން ވީއްޭލނީ ބޭނުންވާ

 .ޅުމުންނެވެހުށަހެ ލިޔުމެއް ކަމުގެގަބޫލުކޮށްފައިވާ މީހަކު އެ މަރުކަޒަކަށް
ރާ ރިޓީން ގަބޫުލކުމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯ ހަދާ ކޯހަކީ އަދި

 ވާނެއެވެ.ކޯހަކަށް ވާން
 

ވަތަ ޖެހިަފއިވާ ނުތިމާ ބަަލން ނުވަތަ ފަރުވާއެއް ކުރުން ތިމާއަށް ޞިއްޙީ  .2
  ެޖހިފައިވާ މީހަުކ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާބަލަހައްޓަން
 .ށް ވީއްލުމަށް ބޭުނންވުންމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ  ،ހޯދުމަށްޓަކައި

 

  ނީ،މުަވއްޒަފަކު  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަްށ ވީއްލޭ ގައިއްލަތެހާ)ހ( މި ފަދަ 
މުސާރަ  ،އެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި ،ނަމައެ މުވައްޒަފުބަލިވީ 

އްޤުވާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙަ ،ކަމާއިލިބޭގޮަތށް ވީއްލުމަށް ބޭުންނވާނު
ދި އަކަމަށް ބަޔާންކޮްށ  ނެތްއަހަރީ ޗުއްޓީއެއްސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި 

 ،ބޭނުންާވ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 
 ފިކެޓެއްފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
  

އް އިވާ މީހެޖެހިފައިވާ ނުވަަތ ބަލަންެޖހިފަ ަބލަހައްަޓން މުވައްޒަފު )ށ( ބަލިވީ
 އެ މީހަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ،ބަލީގެ ާބވަތާއިއެ މީހެއްގެ  ،ނަމަ

އްޙީ ޞި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ،ބޭނުންވާެނ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް
 އެ މީހެއްގެ ،ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކުފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓު

 ޔުަމކުން ލި ޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށްކޮންމެހެން ުހންނަން މުވައްޒަފު ގާތުގައި
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
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ށް ލަުތ ބަޔާންކޮހާމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން، އެ   .3
ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމުން، ހިުއމަން ރިސޯސް  ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާ 

ލު ގެ ބަދަކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު
ްނ ށްވުރެ ދިގުނޫދުވަހަމަސް)ތިނެއް(  3ތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކު، އިން

ތުްނ މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ. މިގޮ
ވާ  ޙައްޤުއެ މުވައްޒަފަކަށް ،ންވާނީމުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަްށ ވީއްލަ

 މަތުގައިއަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު މުވައްޒަފު ޚިދު
 ގައި ގުނޭނެއެވެ.ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމު

 

  ،ވާނީފައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނުްނކުރަންއި( މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަހ)
އި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ޭބނުމަކަށެވެ

ގެްނ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ޭބނުން ނުހިފަިއ، އެހެންކަމެއް ކޮށް
ގޮތަށް މުސާރަ ނުިލބޭ  ،ށްފިނަމަމި ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮ. ނުވާނެއެވެ

 ،ންގައިވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަްށ އަ ،ވީއްލި ވީއްލުން ކެންސަލްކުރުާމއެކު
 ނުނިކުމެއްޖެނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހުން ފެިށގެން 
 ކޮމިޝަނުގެ  ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
 އޮތް މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ކުުރމުގެ ބޮންޑެއް ޚިދުމަތް ( ކޮމިޝަނަށްށ)

ވަތަ ގޮަތށް ވީއްލި ބޭުނން ުނހިފައި، އެހެންކަމެއް ކުރާނަމަ ނުނުލިބޭ
އޮފީހުގެ  ،ހަމަވުމަށްަފހު މުއްދަތު ވީްއލި  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

  ()ަހތެއް 7 ނާންގައި ވީގޮތެއް ުނވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނަމަ
މަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ގޮތެއް ިނން  ،ނަމަވެއްޖެ ދުވަސް

  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
ށް އޮފީހަ ވީގޮތެއް  ނާންގައި، ( މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހުނ)

 އެ މުވައްޒަެފއްގެ   ،ދުވަްސ ވެއްޖެނަމަ)ަހތެއް(  7 ނުނުކުމެ
 ވަޒީފާ އަާދކުރާ އެ މުވައްޒަފަކު   ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ޮގތެއް 

ށް ނެރަލަސެކްރެޓަރީ ޖެ ،ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ވެރިޔާ
      ލަސްނުކޮށް ،އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން

 ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން އެ މައްސަލަ 
 

( ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން، ރ)
ފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަަތ ބައްޕައަށް ހަމައެކަނި ަދރިފުޅު ދަރި

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ އަހަރު)އެކެއް(  1 ،ބެލުމަށްޓަކައި
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ނުލިބޭގޮަތށް ނެގިާދނެއެވެ. ިމ ޗުއްޓީ ބޭނުންާވނަމަ، އަްނހެން 
     މުވައްޒަފަކަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ

 .ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އެދެންވާނެއެވެހުގެ ކުރިން ދުވަ)ފަނަރަ(  15
 

 
 ބާބު  ވަނަ  5

 ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން  ފެންވަރު  މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ 

ުކރުުމގެ ވަޒީާފއަށް އަހުުލވެރި

 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 
     ،ކައިޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް )ހ( .29

ކާއި ތަލުއުސޫ  އެ މުވައްޒަފަކު ތަބާވާންެޖހޭ ،ވަޒީފާއަށާއިވައްޒަފަކު އަދާކުރާ އެ މު
 ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަންވާނެއެވެ. 

މުަވއްޒަފުްނގެ ިޚދުމަުތގެ 
ފެންވަރު ބެލުާމއި 

 ތަމްރީނުުކރުން 

 ފެންވަރު ބެލުމަށް  ގެނުގެ އެންމެހައި މުަވއްޒަފުންގެ މަސައްކަތުކޮމިޝަ )ހ( .30
އި ކޮިމޝަނުގެ އެންމެހަ ފަހަރު( އެކެއް) 1އަހަރަކު ، އިހަދަ އެޕްރައިސަލް

ން  ކުރިއެރުއަދި ވަޒީފާގެ  .ބަލަން ވާނެއެވެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ނުވަަތ  ވަޒީފާގެ ގޮތުގެ ަމތީން، ކޮށްފައިވާބަެޖޓު   ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުންނަށް

 އެވެ.މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެ

 ތައްތައްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކަން )ށ(  
   ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  5މި ގަވާއިދު ޖަދުވަުލ  ގެންދަންވާނީ
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 ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ޢުލޫމާތުމަގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޝަނު )ހ( .31 ރަިޖސްޓަރީ ބެލެެހއްޓުން 
  ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންެނވެ. 10މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު  ، ބަލަހައްޓަންާވނީ

 ، ކިކުރާނަމަވަޒީފާިއން ވަނުވަތަ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު  )ހ( .32 އަދާުކރި ވަޒީާފގެ ލިޔުން 
ތުގެ ފައިވާ ގޮބަޔާްނކޮށް ގައި ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު()ވަ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މަތީން ދޫކުރަން ބުނެފައިވާ ލިުޔން އޭނާއަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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 ބައި  ފައިސާއާއި މުދަލާ ބެހޭ 

ފައިާސގެ ހިާސބުތައް 

 ބެލެހެއްޓުާމއި ަޚރަދު ުކރުން 
33. 
 

ބޭ ގޮތުގައި ލިއާމްދަނީގެ އާއިކޮމިޝަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ލިބޭ ފައިސާ )ހ(
އްޔަތުގެ )ދައުަލތުގެ މާލި 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ފައިސާއާއި އޭގެ ހިސާބުތައް

ތުގެ ފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮއިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަ ،އާއިޤާނޫނު( 
 ކޮމިޝަނުން ަބލަހައްޓަްނ ވާނެއެވެ. ،މަތިން

 

      ން ލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފަިއވާ މުވައްޒަފުބެ ،ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި )ށ(  
ފައިސާ  މީހެއްގެ ހަވާުލގައިހުރި ތެރިވާން ވާނެއެވެ. އެއުތަކެއްޗަށް ރައްކަ އެ

ދީފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހަވާލާ ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެ ބަލަހަްއޓަންވާނީ މި
ރިކަމާ ތެޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތް

 އެކުގައެވެ.
 

ނުގެ ކުރަންވާނީ ކޮމިޝަޚަރަދުދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮމިަޝނަްށ ދޫކުރާ ފައިސާ  )ނ(  
ނާ އި ޕްލޭބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ަކންކަމަްށ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ން ފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަ އިންދާ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމަނަހިނގަމު )ރ(  
 ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ޖެހިއްޖެނަމަ އެ

 

ވެ. ނެއެކޮމިޝަނަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން ވާ )ބ(  
ޗެއް ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެއްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުދަލުގެއިންވެންޓްރީގައި ލިޔެ

)ދައުލަތުގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  އުނިކުރަންވާނީ  އިންވެންޓްރީން
 ވާއެއްގޮތް ފައިވާ ަގވާއިދާއިއެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދަ ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 

 .34 ލުން އިަލވަބަޖެޓް އެކު
 

ނުން ކޮމިޝަ ،އިދާރީ ހިންގުަމާށއި ،ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އިލަބަޖެޓް އެކުލަވައި )ހ(
ޝަނުގެ ރަކާތްތަކަށް )ކޮމިހަކުރަން ހިންގާ ލުހާސިތަކެއް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑި

 ( ބިނާކޮށެވެ.ރކްޕްލޭންއަހަރީ ވާ
 

 ރުދަނާ ން ެގންގުޅޭ ހަގޮތުންވާނީ އެަކންކުރުމުގައި ފަންނީލަބަޖެޓް އެކުލަވައި )ށ(  
 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.)ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް(  ތަކުގެލުއުސޫ
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 ބެހޭ ބައި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާ 

 ތީންނެވެ. މަ ގައިވާ ގޮތުގެ 7ޖަދުވަލު  ގެމި ގަވާއިދު، ވާނީސާތައް ބާއްވަން ގެ ޖަލްކޮމިޝަނު .35 ގެ ޖަލްސާަތއް ކޮމިޝަނު 
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 ކަން އެހެނިހެން ކަން 

ިއދުަގއި ބުނެަފިއވާ ގަވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ިއދާީރގޮތުން 
 އް ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަ 

 ޖެހޭ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުުމގައި ބަލަން )ހ( .36
 ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޕްރޮސީޖަރސް( ތަކާއި )ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގލުއުސޫ

ހޭ ކަމާ ބެކޮމިޓީތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ،މިންގަނޑުތަކާއި
 ލަންވާނެއެވެ. ްނ އެކުލަވައިނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުސެކްޝަ

 

 ސިޔާސަތުތަކާއި، ،ތަކާއިލުއުސޫ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
 މިންގަނޑުތަކާއި، ކޮމިޓީތައް ކޮިމޝަނުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަނުން ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަންަކން ކޮމިއިދުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭގަވާ މި )ނ(  
 .ލޭނެއެވެބެފަރާތަކުން ކުރުމުން އެއީ ކޮމިޝަނުން ކުރިކަމެއް ކަމުގައި  ވާލުކުރާހަ
 

ޖޭގެ ދިވެހިރާއް ،ނިންމާނީ މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް .37 
ާދ ރަމުންގެންިދވެހި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކު އި،ނާޤާނޫ، އިޤާނޫނުއަސާސީއާ

 މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޝަނުންނެވެ.ގޮތެއްގެ 
 

    ކީވަލުތަކަލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުސޫމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އު .38 
 މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ. 

ނު ށު ފެގައި ޢަމަލުކުރަން  2010 ބަރުންސެޕްޓެ 2 ،އިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފުށމުންމި ގަވާ .39 
 އިދު" އުވުނީއެވެ.  ގެ ގަވާޝަންސް ކޮމިޝަނު"އިލެކް

 

ރާ ކުޝާއިޢު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ،މި ގަވާއިދު ،ކުރަން ފަށާނީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު .40 
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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 އެަވނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަެށވެ. ކަމަށް ބުނެފައި "ކޮމިޝަން" .41 މާނަކުރުން 
 

 2008/8އެވަީނ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ކަމަށް ބުނެފައި ާޤނޫނު"ގެ ސް ކޮމިޝަނުއިލެކްޝަން" .42 
 )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ާޤނޫނު( އަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ އުސޫލު 
  ތަޢާރަފު .1

ެގ ނަލުސޯސް ޕެމަން ރިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއު 12މިއީ މި ގަވާއިދުގެ  1.1
ރާ ތް ބަޔާންކުޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ،ބާރުތަކާއި ،ލިއްޔަތުތަކާއިއޫމަސް

 އުސޫލެވެ. 

 މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ އުސޫލު" އެވެ.  1.2

 މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ 1.3

 

 ގޮތް  އެކުލެވިގެންވާ  ޕެނަލް ، ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް އުފެއްދުމާއި .2

އް( )ފަހެ 5އިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގަިއ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެ 2.1
 ވާނެއެވެ.މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕެނަލެއް އޮންނަން

ލުމަްށ އިކުރިން އައު ޕެަނެލއް އެކުލަވަ ހުގެ)ސާދަ( ދުވަ 14އުރު ހަމަވުމުގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ ދަ 2.2
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް

މަޤާމު  ޖެނަމަ، އެޕެނަލްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕެނަލްގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއް 2.3
ކްރެޓަރީ )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހަމަޖެްއސުމަށް ސެ 14ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.  ،ޖެނަރަލް

             ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ތިރީގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނުްނނެވެ.  2.4

 ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް )ޗެއަރ ޕާރސަން(                            .1

 ގެ އިސްވެރިޔާ )ޗެއަރ ޕާރސަންގެ ނާއިބު(ސް ސެކްޝަނުހިޔުމަން ރިސޯ .2

 ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ  .3

ބަރުން ންމެމެންބަރުން. )ތަފާތު ދާއިރާތަކުން )ދޭއް(  2ސީނިޔަރ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން /ސީނިޔާ ސްޓާފުން .4
 ހަމަޖެއްސުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.(

ްނ ގޮތު މިޝަނުްނ އެހެން ފަރާތަކާ ވަގުތީކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެެނރަލްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮ 2.5
     ގައި ނަލުޕެއްޔަތުން، ހިއުމަން ރިސޯސް ވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިހަ
 ބައިވެރިވާންވާނެެއވެ. ކުން ފަރާތައެ
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 އުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ހި  .3

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާބރުތަކަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ލިބިގެންވާ ބާުރތަކެވެ. 3.1

  ފެންނަގޮތްލަށްކާ ބެހޭގޮތުން ޕެނަތަމައްސަލަ އެ ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި .1
 ކަނޑައެޅުން.

ޒަފުން ހޭ މުވައްގުޅޭގޮތުން ޕެނަލަށް ހާޒިރުކުރަންޖެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ .2
 ކުރުން.ޕެނަލަށް ހާޒިރު

ެގ އި ކޮމިޝަނުަލތުގަހާހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯަދންޖެހޭ  .3
 ވަރާގެމަތިން ފަންނީ ލަފާ ޯހދުން. މަޝް

 

 ގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު  .4

ން ނެތް ވެ. ޗެއަރޕަރސަސަތު ބަަލހައްޓާނީ ޗެއަރޕަރސަނެގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާމަން ރިސޯސް ޕެނަލުހިއު 4.1
ގެ  ޕެނަލުބު ނެތް ހާލަތެއްގައިނާއި ޗެއަރޕާރސަންގެ އި ންގެ ނާއިބެވެ. ޗެއަރޕަރސަނާޗެއަރޕާރސަ ،ލަތެއްގައިހާ

ރި ޤާމެއްގައި ހުގޮތުން އެންމެ އިސް މަތެރެިއން ވަޒީފާގެގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޕެނަލު ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
 ޕެނަލް މެންބަރެވެ.

 

 ގެ ބައްދަލުވުންތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު  .5

 ވެ.އްަވންވާނެއެގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާށްޓަކަިއ ޕެނަލުކަންކަން ނިންމުމަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ  5.1

ަތ ކްޝަން ނުވަގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައް ބަަލހައްޓާ ސެހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 5.2
 ޔާސަތު ރި ގެނުވަތަ ޕެނަލު ށްގެ ޗެއަރޕާރސަނައެކަން ޕެނަލު ،ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ފެނިގެން

 ންވާެނއެވެ.އިންތިޒާމު ކުރަލަސްނުކޮށް ގެ ބައްދަލުވުމެއް ޕެނަލު ،ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ފަރާތަށް އަންގަިއފިނަމަ

އިވާ ފައިނޑައަޅަކައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެ ބަ ،ވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިަނމަގެ ބަްއދަލުހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 5.3
ށް އެކަްނ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަ ،ކުރިން ގެގަޑިއިރު )ތިނެއް( 3ޖެހުމުގެ މަދުވެގެން  ގަޑި

ޖެހިފައިާވ ވުމަށް ހަމައަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ބާްއވާ ބައްދަލުވުމަކީ ކުއްލި ބައްަދލުވުމެއްނަމަ، ބައްަދލުވުން ބޭއް
ށް އެކަްނ އިވެރިވާ ފަރާތްތަކަބައްދަލުވުމުގައި ބަ ،ކުރިން ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު 1ގަޑި ޖެހުމުގެ މަދުވެގެން 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ަތ މެއިލް ނުވަގެ ބަްއދަލުވުން އޮތްކަްނ މެންބަުރންަނށް އަންގަންާވނީ ފޯުނން، ނުވަަތ އީހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 5.4
ންބަރުންނަށް މެ ،ންޑާބައްދަލުވުގެ އެޖެ، އަންގާއިރު ގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮތްކަންއެމް އެސް މެދުވެރިކޮށެވެ. ޕެނަލުއެސް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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 . އެއްވެސްވެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާްނވާނެއެ ،ގެ ބައްދަލުވުްނތަކަށް ެމންބަރުން ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެޕެނަލު 5.5
 ،ކުރިން ގެނިޓުމި)ތިރީސް(  30ވުން ފެށުމުގެ ބައްަދލު ،ގެ ބައްަދލުުވމަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަސަބަބަކާހުރެ ޕެނަލު

 ވާނެއެވެ. އަންގަން އެކަން ރޕަރސަނަށް ނުވަަތ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަާރތަށް ސަބަބާއެކު ގެ ޗެއަޕެނަލު

 ކޮމިޝަނަށް  ،ގެ ރިޔާސަތުންޕެނަލު ،އެ މައްސަލައެއް ،ގެ މެންބަރަކު ވަކިކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަލުޕެނަ 5.6
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަނަށް ތިޔާރު ކޮމިޚުބަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ އިންގެ މެ އި ޕެނަލުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގަހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 5.7
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 ގެ ކޯރަމް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު  .6

 ގެ ތެރެއިން ގެ މެންބަރުންހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު ،ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 6.1
 ވުމުންނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުބަރުން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެން

ުބްނ މުގެ ސަބަރުގައި ިތބުގެ މެންބަރުން ޗުއްޓީގައި ތިބުމުގެ ސަބަުބން ނުވަތަ އޮފީުހގެ ބޭނުމަށް ރަށުން ބޭޕެނަލު 6.2
ރު އްސުމުގެ ބާގޮތުން ޕެނަލަށް މެންބަރަކު ހަމަޖެތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ވަގުތީގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ހާލަ ޕެނަލު
 ލިބިެގންވެއެވެ.  ޝަނަށްކޮމި

ކަމެްއ  ންމަންޖެހޭމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަގުތީ ެމންބަރަުކ ހަމަޖައްސަންވާނީ ކޮންމެހެން ނި 6.3
މުން ން ލިޔެކިޔުއޮވެ، އެކަން ނިންމުމަށް ބާއްާވ ބައްދަލުވުމަށް އެކަންޏެވެ. އަިދ މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ ހަމަޖެްއސު

 ަނން ވާނެއެވެ. ފެންނަން އޮން
 

 ތު ފުށުއެރުން ޙަ ލަ ޞްމަ  .7

ެގ މަ، ޕެނަލުނަްށފި އެޖެންޑާކޮގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 7.1
 ށް ލަސްނުކޮށް އެކަން އެ މެންބަރަކު އަންގަންވާެނއެވެ.ޗެއަރޕަރސަނަ

    ގެ ނުވަަތ ގެ އަނބިމީާހގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 7.2
އްލަ ބަރެއްގެ އަމިމީހެއްގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮތް މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެން އެ
ރިއެއް ގައި ބައިވެލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެފަދަ މެންބަރަކަށް އެ ބައްދައިދާއެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ޕެނަލުފަ

 ނުވެވޭނެއެވެ. 
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 ގެ ނިންމުންތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު  .8

ދޭނީ އަތް  ގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ މެްނބަރުްނގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓުސޯސް ޕެނަލުހިއުމަން ރި 8.1
 އުފުލައިގެންނެވެ. 

ށް ަދތިާވ ވާީނ ވޯޓު އެއްވަރުވެގެން ގޮތެއް ނިންމުމަގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 8.2
 ގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ.އި ޕެނަލުލަތުގައި އެކަންޏެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތުގަހާ

 . ހުށަހެޅޭ ވާނެއެވެރުިވ ހުރިހާ މެންބަުރން ސޮއިކުރަންހާޒިހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ިނންމާ ނިންމުްނތަކުގައި  8.3
ދަލުވުމުގެ ޔު ބައްއުރަ ގޮތެއް ނިންމުުމގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މެްނބަރުްނނަށް އެ މެްނބަރުންގެ ތަފާތުވި  މެދުމައްސަލައަކާ

 ޔައުމިއްޔާގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 

 ގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން ޕެނަލު  ހިއުމަން ރިސޯސް  .9

 މަން ރިސޯސްނުންނެވެ. ހިއުީނ ހިުއމަން ރިސޯސް ސެކްޝަގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 9.1
ން ިނންިމ ްނ މެންބަރުއެކަންކަމާ ގުޅިގެ ،ގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި، މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއިޕެނަލު

 ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

ނަްނ މެނިފައި އޮންރީ ހިހާޒިބައްދަލުވުމުގެ  ގެ ޔައުމިއްޔާއާއެކު އެގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 9.2
 ވާނެއެވެ.

ގައި ގެ ޔައުމިއްޔާއެ ނިންމުމެއް ނިންިމ ބައްދަލުުވމު ،ކަމުގައި ބަަލންވާނީޕެނަލުން ކަމެއް ނިންމިހިއުމަން ރިސޯސް  9.3
 ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދަށް މެންބަރުްނ ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނަލު އުމަން ރިސޯސް ޕެ ހި  .10

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައި އެވަނީއެވެ.ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު

 ހޭ ބަދަލުތައް ފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހަދައިއްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސަ .1
 ން. އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުލަްނޖެހޭ އުސޫލުތައްއިއަލަށް އެކުލަވަ ،ގެނައުމާއި

އް  މައްސަލައެއްލުކުރަން ދަތިވާ ފަދަޙަކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް  .2
 އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން. ،ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ނުގެ ޓްރޭނިންގ ރިކުޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ލަފާދިނުން.ކޮމިޝަ .3

ނަށް ސޯސް ސެކްޝަރިދިގު މުއްދަތާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގައި ހިއުމަން  .4
 ލަފާދިނުން.
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ބެހޭ  ވަޅު އެޅުމާލަތުގައި ފިޔަ ހާގޮތުްނ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުގެކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފެހެއްޓުމުވައްޒަފުންގެ މަސައް .5
 މަން ރިސޯސް ހިއު ،ގޮތުގެ ލަފާޖެނަމަ، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެއުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއް

 ސެކްޝަނަށް ދިނުން. 

 ލުން.ބެ ޅާ ޝަކުވާމެދު މުވައްޒަފުން ހުށަހަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާ .6

މިޝަނުެގ ލަތުގައި ކޮހާހިޔުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ  .7
  ހޯދުން.މަޝްވަރާގެ މަތިން ފަންނީ ލަފާ 

ތެއް ށް ފެންނަގޮ އުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަމުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ހި ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ .8
މިފަަދ )ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ަލފާދިނުން.  އެ މައްސަލައަކާ ،ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 އެވެ.(ަހޅަންވާނެޕެނަލަށް ފެންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓެްއ ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ،މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު

  ކަނޑައަޅާ އެހެނިެހން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކޮމިޝަނުން .9
 

 ގެ ނިންމުމާމެދު އިލްތިމާސް ކުރުން ޕެނަލު  .11

   ދި ދިނުމަށް އެއެކަން ަބލައި ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ 11.1
 ޅިދާެނއެވެ. އެ މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ

ސަލައެއް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ބެހޭގޮުތްނ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައް 11.2
 ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ޚުކުރުމުގެ އިޙުލާޞްއެކަމެއް އި ،ކޮމިޝަނުން ބަލައި

 

 އެހެނިހެން  .12

ކާ އައްކާ ވާހަކަގެ މެްނބަަރކު ދަމުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ޕެނަލު ،ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައިހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 12.1
މެއް ކައެފަދަ  ،ގުޅިގެން ނުވަތަ ޯވޓުދޭ ގޮތަުކން އެ މެްނބަރެއްގެ މައްޗަްށ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އަދި 

މަ އެކަްނ މާވެއްޖެނަދިއެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން އެ ެމންބަރަކަށް މަަސއްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކަމެއް  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ
 ޙައްލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަީކ އޮފީހުގެ ސިއްރުތަކެވެ. ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު 12.2
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 2ޖަދުވަލު 

 ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު  ވަޒީފާއިން މީހުން ، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި

  ތަޢާރަފު .1

ތް ލުކުރާނެ ގޮވަކިކުރުމުގައި ޢަމަ ވަޒީފާއިން މީހުން، ޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއިމިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަ 1.1
 ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

 ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.  ވަޒީފާއިން މީހުން މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި  1.2

       ،ލުކުރާނީވަކިުކރުމުގައި ޢަމަ ޒީފާއިން މީހުންވައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ަވޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައްާޔއި  1.3
 މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  .2

   މެއް އޮވެ، ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުްނ ހޯދުމަށް އިޢުލާުނ ކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގައި ުހސް މަޤާ 2.1
 ދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުުމންނެވެ.އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯ

 ވެ. ނަމަވެސް ކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެމެރިޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތީ މާ ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވަންވާނީ 2.2
ރިޢާޔަތް  އެފަދަ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ނުރަގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެކަމަށް

 ފަަދ އެވާނަމަ، އިޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެފަ  ފައިވާ ފަރާތަީކ،އަދި ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަތިލައި ކުރަންވާނެއެވެ.
 އިސްކަންދިނުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.ޝޯޓުލިސްޓު ކުރުމުގައި މީހަކު 

ތިރީގައި  ،ދުވެގެންލާނުގައި މަ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯަދންވާނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްެގންނެވެ. މިގޮތުން ކުރާ އިޢު 2.3
 މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަްނވާނެއެވެ.

 މަޤާމުގެ ނަން. .1

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން. .2

 މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުޠުތައް. .3

 ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު.މަޤާމުގައި އަދާ .4

 މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި ޢިނާޔަތްތައް. ،މުސާރައާއި .5

 ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.ހު .6

 ނަމަ އެކަން.ދޭންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއް އްޓެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެ  .7

ވަޒީފާއެއްކަން  )އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިންނަށް އެކަނި ކުރިމަތިލެވޭނެ 18ވަޒީފާއަކީ، މީލާދީގޮތުން  .8
 ބަޔާންކުރުން.
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 ޚު.ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީ .9

 ވެ. ދޭްނވާނެއެވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަެހޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު 2.4

 ޓުފިކެ ސެޓުންކުރާފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާ އިއިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅަ ނީއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބެލޭވަޒީފާ 2.5
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 ކްސްދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ބައިތަކަެށވެ. ވުމުގައި މާވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮ 2.6

 .ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނު .1

 .ތަޖުރިބާ ގެލިބިފައިވާ މަސައްކަތު .2

 .ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެަގތުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިޔު ،ފެންަވރާއި ،މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި .3

 .ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް ދެވޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓު .4
 

 ކްސް ދޭނެގޮތް މީހުން ހޮވުމުގައި މާ ވަޒީފާއަށް  .3

 ކްސްދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނަށް މާލިބި 3.1

  .ނެވެއަސާސީ ޝަރުޠައް ބަލައިގެން އިވާކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގަ ،ޭދނީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް 3.1.1

 އަިދ އިތުރު .ކްސް ލިބޭނެއެވެމާފައިވާ އިކަނޑައަޅަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީަނށް ،އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ 3.1.2
  ްކސް ދެވޭނެއެވެ.ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ަބލައި، މާ

 ކްސްދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ތަޖުރިާބއަށް މާ ގެލިބިފައިވާ މަސައްކަތު 3.2

ގެ ވާ ލިޔުމުދޫކޮށްފައި އެ މަސައްކަތް ކުރި މުއައްސަސާއަކުން ،ކްސް ދޭންވާނީތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.2.1
 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 

ތުގެ އި، ދައުލަދައުަލުތގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވަޒީފާއާ ،ްކސް ދިނުމުގައި ބަލާނީމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާ 3.2.2
، ފާއާއި ތަކުގެ ވަޒީހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާއާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްިޢއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތް

ޒީފާގައި ރިއެއްގެ ވަކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނި/ވިޔަފާދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ،ރު ދައުލަތެއްގެ ވަޒީފާއާއިބޭ
 ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

    ލިޔުމުގައި އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ،ްކސް ދެވޭނީތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.2.3
ފައިވާ އިވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ތާރީޚު ޖަހަ އިވާ ވަޒީފާއާއި އެއެ މީހަކު އަދާކޮށްފަ

 ލިޔުންތަކަށެވެ.

 އިންޓަވިޔު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެެވ.  3.3

 އަދި  .ންވާެނއެވެއިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭ 3.3.1
 އެ މީހަކާ އިންޓަވިޔުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ތަން އަންގަްނވާނެއެވެ. 
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، ޔާންކޮށްމީހަކަްށ އެކަން އެންގި ގޮތާއި ވަގުތު ބަ ،ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 3.3.1މި މާއްދާގެ  3.3.2

 އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ ލިޔުމުގައި އެންގި މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

  ން ނީ މަދުވެގެފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރާއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެގަތުމަށް އިންޓަވިޔު ކުރަންވާމުވައްޒަ 3.3.3
 )ތިނެއް( މީހުން ހިެމނޭ އިްނޓަވިޔު ޕެނަލަކުންނެވެ.  3

ވަކިން  ،އިފައިވާ ފޯމުގަ ޅައިދިނުމަށް ކަނޑައަ ކްސްއި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މާގައިންޓަވިޔު ޕެނަލު 3.3.4
 ވާނެއެވެ.  ކްސް ދޭންމާ

 ވެ.ކުހެމާ ގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އެްވރެޖްެޕނަލު ކުހަކީންޓަވިޔުއަށް ލިބުނު މާއި 3.3.5
 

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް  3.4

ޝްވަރާގެ ގެ މަނެއްއެ ސެކްޝަމަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓާއި މާކިންގ ސްކީމް ތަްއޔާރުކުރާނީ  3.4.1
 ވެ. ލެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަމަތީން، 

 ނަލުން ނުވަތަ ޢަމަލީ ޓެސްޓުގެ ކަރުދާސްތައް މާކްކުރާނީ އިންޓަވިއު ޕެ ގުޅޭގޮތުން ދޭ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ 3.4.2
 އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. 

 ވެ.އެއި އެވަނީކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ގިްނތިތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފަ 3.5

 އިން މަތި( 1ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް  3.5.1

 އަށް( 4އިން އެމް.އެސް  1މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް )އެމް.އެސް  3.5.2

 އަށް( 4 އިން ޖީ.އެސް 1 ޖެނެރަލް ސަރވިސް )ޖީ.އެސް 3.5.3

 އަށް( 5އިން އެސް.އެސް  1 ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް 3.5.4

 ދޭނެގޮތްކްސް އަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްއަށް މާސީނި 3.6

ގައި ކްސްދޭނެ ގޮތް ތިރީއިން މަތި( ގެ ގިންތިއަށް މާ 1 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )އީ.އެކްސް 3.6.1
 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

 ކްސްމާ ބައިތައް   3.6.2

 40 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

 20 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

 30 އިންޓަވިޔު

 10 ޢަމަލީ ޓެސްޓު

 100 ޖުމުލަ
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ންޓް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ުކރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިްސޓްކުރާނީ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަ
ގެ މަތީ ކުހުބެލުމަށްފަހު ިލބޭ މާ ށްހަހުނަރުގެ މާކު، ތަޖުރިބާއާއި، ތަމްރީނާއި ގެތަޢުލީމާއި، މަސައްކަތު

 ތަރުތީބަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް  ،މަފުރިހަމަވާނަކަމަށް ބުނެފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 3.6.3
   ކްސް އެ މީހަކަށް ދެވޭނެއެވެ.ފައިވާ ފުރިހަމަ މާޅައިކަނޑައަ

 ކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ.ތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.6.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 20 އަހަރު ވެފައިވާނަމަ  15

 15 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 12

 13 ނަމަވެފައިވާ އަހަރު 10

 11 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 7

 9 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 5 

 7 އަހަރު ވެފައިވާނަމަ 3

 5 އަހަރު ވެފައިވާނަމަ 1

 

 ކްސް ދޭނެގޮތް އަށް( މާ 4އިން  1ސް )އެމް.އެސް މެނޭޖީރިއަލް ސަރވި 3.7

ރީގައި ދޭނެ ގޮތް ތިކްސްއަށް( ގެ ގިންތިއަށް މާ 4އިން  1މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް )އެމް.އެސް  3.7.1
 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

 ކްސްމާ ބައިތައް 

 40 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

 15 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

 35 އިންޓަވިޔު

 10 ޢަމަލީ ޓެސްޓު

 100 ޖުމުލަ
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ލީމާއި، ތަޢުމެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ  3.7.2
 ތަރުތީބަށް ގެ މަތީކުހުބެލުމަށްފަހު ލިބޭ މާ ށްހަހުނަރުގެ މާކު ،އާއި، ތަމްރީނާއިތަޖުރިބާ ގެމަސައްކަތު

 ބަލައިގެންނެވެ.

 ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނަށް  ،ކަމަށް ބުނެފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަމަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 3.7.3
    ކްސް އެ މީހަކަށް ދެވޭނެއެވެ.ފައިވާ ފުރިހަމަ މާޅައިކަނޑައަ

 ކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ.ތަޖުރިބާއަށް މާ ގެއްކަތުމަސަ 3.7.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 1 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް

 

 ކްސް ދޭނެގޮތްއަށް( މާ 4އިން  1ވިސް )ޖީ.އެސް ޖެނެރަލް ސަރ 3.8

ތް ތިރީގައި ކްސް ދޭނެ ގޮ އަށް( ގެ ގިންތިއަށް މާ 4އިން  1ޖެނެރަލް ސަރވިސް )އެމް.އެސް  3.8.1
 ވަނީއެވެ.މިބަޔާންކޮށްފައި 

 ކްސްމާ ބައިތައް 

 40 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

 10 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

 35 އިންޓަވިޔު

 15 ޢަމަލީ ޓެސްޓު

 100 ޖުމުލަ

 

އި، ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ ތަުޢލީމާ ގެޖެނެރަލް ސަރވިސް 3.8.2
ށް  ތަރުތީބަގެ މަތީކުހުށް ބެލުމަށްފަހު ލިބޭ މާކުހަހުނަރުގެ މާ ،، ތަޖުރިބާއާއި، ތަމްރީނާއިމަސައްކަތާއި

 ބަލައިގެންނެވެ.

 ޝަރުޠު ކަމަށް ބުެނފައިވާ އަސާސީރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ޝަރުުޠތައްމި ގިންތީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަިތާލ ފަ 3.8.3
 ކްސް ދެވޭނެއެވެ.ފުރިހަމަ މާ ފައިވާޅައިތަޢުލީމާއި ތަމުީރނަށް ކަނޑައަ ،ފުރިހަމަވާނަމަ

 ކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންެނވެ.ތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.8.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 1 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް
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 ކްސް ދޭނެގޮތްއަށް( މާ  5އެސް .އިން އެސް 1ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް  3.9

ކްސް ދޭނެ ގޮްތ އަށް( ގެ ގިންތިއަށް މާ 5އެސް . އެސްއިން 1ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް  3.9.1
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.

 ކްސްމާ ބައިތައް 

 15 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން 

 35 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

 50 ވިޔުއިންޓަ

 100 ޖުމުލަ

އި، ތަުޢލީމާ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ  ގެސަޕޯޓް ސަރވިސް 3.9.2
ގެ މަތީ ލިބޭ މާރކްސް ،ށް ބެލުމަށްފަހުކުހަހުނަރުގެ މާ ،މަސައްކަތާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ތަމްރީނާއި

 ތަރުތީބަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ރިހަމަ ފު ގެކުހުފައިވާ މާއިތަޢުލީަމށް ކަނޑައަޅަ ،އިޢުލާނުގައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ 3.9.3
 ކްސް ދެވޭނެއެވެ. މާ

 ކްސް ދެވޭގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީއެވެ.ތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.9.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 1 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  .4

ްއ ފަދަ ސަނަދެއެ، ވާ މަޤާމެްއނަމަސަނަދެއް ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް ލިޔުމެއް ބޭނުން 4.1
ދަ އަދި މިފަ ވެ.ބޫލުުކރާ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެގަނުވަތަ ލިޔުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިީޓން 

 ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުން އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. 

ްށ ހުން ހޮވުމަމީވިއު ކުރުން. މަޤާމުަތކަށް ވާ މީުހްނނާ އިންޓަ ޝަރުޠު ހަމަވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 4.2
ރުުޠ ހަޅާފައިވާ ޝަޢައްޔަނުކުރާ ޕެނަލަކުންނެވެ. )ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަ ންއެކަމަށްޓަަކއި ކޮމިޝަނު ،އިންޓަވިޔު ކުރާނީ

ނެ އެންމެ ކުރާއިންޓަވިޔު މަން ރިސޯސް ޕެނަލުންހިއު ،ވުރެ ގިނަވާނަމައަށް)ދިހައެއް(  10 ގެ އަދަދުހަމަވާ މީހުން
 މީހަުކ ޝޯޓު ލިސްޓު ކުރެވިދާނެއެވެ.()ދިހައެއް(  10މަދުވެގެން 

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުެވ  ،ގެ ތެރޭގައިދުވަހު)ަފހެއް( އަހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ  ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖަްއސާ މީހާއަކީ، 4.3
 ވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާކަން ކަށަ
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ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަްނ އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައި ނެތްކަްނ  4.3މި މާއްދާގެ  4.4
)ފަނަރަ( ދުވަހުެގ  15ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮަތށް ، އޭނާ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން އަންގާތާ ،ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ުހށަހެޅުމަށް އެ މީހަކަށް އަންަގންާވނެއެވެ. )ކުށުގެ ރެކޯޑު  ،ރުމަށްފަހުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުތެރޭގައި ކު
އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިުނމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން  ،ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ސާފުކޮށްފައި ހުށަހަޅާއިރު

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.(

ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު  ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދެވޭ ހިނދުކޮމިޝަނުގެ  4.5
ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއި ނުކުރުވައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި 

)ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2އްބަސްވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ސޮއިކުރާ އެ
 ބައިތައް ފުރިހަމަވެފަިއ ހުންނަންވާނެއެވެ. އިކުރާ އެންމެހަވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމު 13

 އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑު ފައިލަށް  ،ކުރުމަށްފަހުއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިވަޒީފާގެ އެ 4.6
 ލާންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

 

 ގެ މުއްދަތު ޕްރޮބޭޝަނު  .5

    ،ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފަކީ، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ބެލުމަށް 5.1
         މުއްދަތު( ގައި އެ މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ. އަދި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ްޕރޮބޭޝަން )ވަގުތީ  3

 އެ މުއްދަތުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭއެ މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ،ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށްޓަކައިޕްރޮބޭޝަނު .1
 .ންގުންއެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު އެ މުވައްޒަފަކަށް އެ ،ދާކުރަން ފެށުމާއެކުވަޒީފާ އަ ،ކަންކަން

އްޒަފަށް މުވަ ،ރުމާއިގެ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރެކޯޑު ކުޕްރޮބޭޝަނު .2
 އޭނާގެ ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ހޭ ކުރަންޖެގަޅުއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާޕްރޮބޭޝަން .3
 .ކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައި ރެކޯޑުކުރުންއެކަންކަން ރަނގަޅު ،ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ

 ،ކޮށްކަން ބަޔާންއްކަން ނުވަތަ ނޫންމަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެ ،ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކީޕްރޮބޭޝަނު .4
މުގެ ތު ނިމުއްދަޕްރޮބޭޝަން މު ،ހުރި ސުޕަވައިޒަރު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްވާލުވެހައެ މީހެއްގެ މަސައްކަތް ބެލުމާ 

 ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކުރިން ހިއުމަން ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ 10

ޓިހަާކ ، އިތުރު ނޯނުވާނަމަ ކޮށްފައިއް ނުވަތަ ކަންަތއްތައް ރަނގަޅު އަންގާފައިވާ ކަމެމުވައްޒަފަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް .5
 ނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަްނ ވާ ،ނުލައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްއެދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 ވާނެއެވެ.ހަޅަންއިވާ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހުށަހަޅާއިރު އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކޮށްފަ
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    އެ މީހަކު  ުނވަތަ، ކަމަށް ފެްނނަނަމަޤާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެންނުވާގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަޕްރޮބޭޝަނު .6
 ވަޒީފާއިން  އްޒަފަކުގެ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މުވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ، ޕްރޮބޭޝަނުއެ ވަޒީފާއިން ވަ

 ވާނެއެވެ.ވަކިކުރަން
 

 ކުރުން ދާއިމީ ވަޒީފާ  .6

ރިޕޯޓުގެ  ން ހުށަހަޅާވާނީ މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ށް ހޮވޭ މީހެއްގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަ 6.1
 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

   ކުރިން  ހުގެ ވަ)ހަތެއް( ދު 7ތު ހަމަވުމުގެ ގައި ހުރި މުވައްޒަަފކު މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަޕްރޮބޭޝަނު 6.2
ރީ ސެކްރެޓަ ،ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރިއެ މުވައް ،އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިލާއެކު

 ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން  ،ޖެނެރަލް
 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން  .7

ތުގެ މަީތްނ )ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާޫނނު( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮ 2008/2ސް ޤާޫނނު ނަްނބަރު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެ 7.1
 ،ހުސައިދޭ ދުވަތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައް

 ކުރުވަންވާނެއެވެ.  އި، ސޮއިލައްވަ އެ މުވައްޒަފަކު ،މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

 ބަޔާނެއް ވަޒީފާ ،ކުރާއެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ބަާޔން ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް 7.2
ަވނަ  15ނު( ގެ )ވަޒީފާއާެބޭހ ޤާނޫ 2008/2ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަިދ މި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ. އިކުރާ އެންމެހަމާއްދާއިން ލާޒިމު

ޅާ ނާ ކަނޑައައޭސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ،މުވައްޒަފަކާ ވަޒީފާ ހަވާލުކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން 7.3
ރޭގައި އޭނާ ލައްވައި ތެްއ( ދުވަހުގެ )ތިނެ 3ދޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ވަޒީފާ، ފަރާތަކުން، އެ މުވައްޒަފަކަށް ޮއޅުންފިލުވައިދީ

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

އެވެ. ގެނެވިދާނެ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެ ވަގުތަކު ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ގެންނަންޖެހޭ އުިނއިތުރު ޔަތާލިއްއޫމަޤާމުގެ މަސް 7.4
ގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު )ިތނެއް( ދުަވހު  3 ،މަށްފަހުމިގޮތުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަާތ ގުޅޭގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ބަަދުލކުރު

 ކުރުވަންވާނެއެވެ. ސޮއި އިލައްވަ
 

 ގުތީ ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުން ވަ  .8

 ވަޒީފާގެ ވަގުތީ ވަޒީފާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. ވަގުތީ ވަޒީފާދޭ މީހާ ލައްވައި 8.1
ދަތު ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ މުއްކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުވަން

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ލުންނެވެ.އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މީުހން ހޮވަންވާނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫ  8.2
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ން ކާރުގެ އެހެރުސަކައި، އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ހުނަރުވެިރން އްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަޚާވަިކ ނުވަތަ އިންތިޚާބާބެޭހ  8.3
    ކު ނަމަ، އެމީހަވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހެއް ކުރުމަކާ ނުލައި، ނެގިދާނެއެވެ. މިގޮުތން، އެހެން އިޢުލާނުއިދާރާތަކުން 

 ލެކްޝަންސް އި އެމީހަކު ިދނުމަށް ެއދެވިދާނެއެވެ. ނުވަަތ އެ ފަދަ މީހެއްގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރުއެ އޮފީހުން ވީއްލައި
އިވާ ކަނޑައެޅިފަ އުސޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުން ވެސް ގެންގުޅެންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. މި

 ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 ރުމަށް ކުން އިޞްލާޙުއެކަ ،ފެނިގެ ވެރިޔާއަށް ކުޑަކުރާކަމަށް ސެކްޝަނުފަރުވާވަގުތީ މުވައްޒަފަކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް  8.4
 އް ރު ނޯޓިހެއިތު ށްއެ މުވައްޒަފަކަ އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅައި، ،ނުކޮށްފިނަމަ އެންގުމުންވެސް އެކަން އިޞްާލޙު

 ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދިނުމަކާ ނުލައި، 
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  .9

ކޮމިޝަނުގެ ، އި)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާ 2008/2ޤާނޫނު ނަްނަބރު  ،ގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީކޮމިޝަނު 9.1
 ،ން ނިންމައި އެ މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނު ،އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ،ގަވާއިދާއި

ވާ މިށްފައިއި ބަޔާންކޮމިގޮތުން މުވައްޒަަފކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގަ މީހަކަށް ފޮނުވާ ޗިޓަކުންނެވެ. ކޮމިޝަނުން އެ
 ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ  .1
 އް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަ

ށް ކުރުމަ ކަންއެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، ކޮިމޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގަިއ ވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެމު .2
 .ގައި ކުރުންގަސްތުފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އިކަނޑައަޅަ

އްގައި ޔާސީ ޕާޓީއެޢަމަލީޮގތުން ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ސިހޯދުމަށް  ދުއި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީބެއްގަޚާއިންތި .3
 ރަކާތްތެރިުވން.ހަޢަމަލީގޮތުން 

 އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން. މުވައްޒަފަކު .4

 މުވައްޒަފު ނިޔައުވުން. .5

ށް ލަޓަރީ ޖެނެރަަލތަކަށް އޭނާެގ ޢަމަލުތައް ހިނގައްޖެކަމަށް ސެކްރެހާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ  9.2
ޝަނަށް އްސަލަ ކޮމިކުރުމަށްފަހު، އެ މަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކުރަ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފުރިހަމަފެނިއްޖެނަމަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ން އި އެހެނިހެނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާ ،މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު 9.3
ދާގައި ވަނަ މާއް 23)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ތްތައް ދޭންވާނެއެވެ. ނަަމވެސްޢިނާޔަ

 ވާގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ދިނުމަާކ ނުލައިވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،ވާ ގޮތުގެ މަިތން ނޯޓިސް ދިނުމަށްަފހުަވނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮތް 22)ވަީޒފާއާބެހޭ ޤާޫނނު(ގެ  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  9.4
ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަުހްނ  ،ަލތެއްގައިހާއެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނަ 
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އް ހަމައަށް ނާޔަތްތަޢިފެށިގެން އެ ޯނޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަްށ، އެ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބިދޭންެޖހޭ މުސާރައާއި 
 ވަގުތުން ވަޒީފާިއްނ ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. ،ދިނުމަށްފަހު

އްދަތުގެ ދީފައިވާ މުއަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ނޯޓިސްއެކަން ލަސްނުކޮށް އެ މުވައްޒަފަކަށް  ،މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްދީފިނަމަ 9.5
 ނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެރުމާއި ނުނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަ

ތުގަިއ ދަނިކޮށް ގަސްއިޢުލާނުޮކށްގެން ކުިރއަށްިއންތިޚާބެއް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަްށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  9.6
މެއް ކަ އެއްވެސް ގޮތުންފޯރުވުމުގެ ގޮތުްނ ނުވަތަ ނުފޫޒެއް އިންތިޚާބަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ދަތިކުރުމުގެއެ

ދާގައިވާގޮތުެގ ވަނަ މާއް 23ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ނުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފިނަމަކޮމިޝަ
ޔާރު މުގެ އިޚްތިމަތިން އެއްވެސް ނަސޭހަތެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއް ދިނުމަކާުނަލއި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
 

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  މުވައްޒަފަކު  .10

 ސިޓީއަކުންނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ުމވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދެންވާނީ 10.1

ނާ އެދިގެްނ ުނވަނީސް އޭފައިވާ ީމހަކު، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމައިދުގައި ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނު ހޯދަކޮމިޝަނުގެ ޚަރަ 10.2
 ،ސް އެލަވަންއެ ،ޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، އޭނާެގ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި، އެލަވަންސެއް ދީފައިވާަނމަވަ
. މިގޮތުން ވާނެއެވެންއެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަ ،ލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާއިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަހަ ޚި

 ވާނެއެވެ.މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން އެ ،ފިނަމަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި

މިޝަނަްށ ކޮ)އެކެއް( މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތު  1މަދުވެެގން ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ 10.3
 އިންއެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ،ދޭންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ންވާނެއެވެ.ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަ އަދި އެދިފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ސަބަބެްއަނމަ، އެ ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

، ގަންދެންމަކުން އަންމީހަކަށް ލިޔު ވަޒީފާިއން ވަކިކުރިކަން އެ، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސް 10.4

  ހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.މީ އެ ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ނުކުމެ
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 3ޖަދުވަލު 

 ޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު މުވައްޒަފުންނާމެދު އި 

 ތަޢާރަފު  .1

ގަވާއިދުގެ  އެ ،ގެ ގަވާިއދާއިނޫނު( އާއި ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ  2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު  މިއީ 1.1
އި ަލތުގަހާހޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެލާޙުކުރުމުގެޞް ތަާކ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުން އިފައިާވ އުސޫލުދައިދަށުން ހަ

 ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލެވެ.ޢަމަލު

 "މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު" އެވެ. ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ 1.2
 

 ލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ޞް މުވައްޒަފަށް މަގުދެއްކުމާއި އި  .2

 ވައްޒަފުގެ ކުރުމަށް މުމަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު، ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއިމުވައްޒަފު 2.1
 މުވައްޒަފަށް މަގުދައްކައި އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ. ،ސުޕަވައިޒަރު

ވެގެން ޤު ދަށްޚްލާއަ ފުލައިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ކުޑަކޮށްގެން ނުވަތަ ޒިންމާ ނޫމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ފަރުވާ  2.2
ނުވަަތ  ޒަފަކު ކުރިޑުތަކަށް ތަާބނުވެގެން، އެ މުވައްނނުވަތަ މުވައްޒަފު ތަާބވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

      ގެ ތެރެއިން ިމ އުސޫލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކު ،ނުކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިަނށް ބަލައި
ތުެގ ކޮށްފައިވާގޮޅުން އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު މި އުސޫލުގައި ބަޔާންއެ މުވައްޒަފަކާމެދު އެ

 މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ،މަތިން

އަޅަން އް ޙީ ފިޔަވަޅެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން މަސައްަކތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން ފަަދ ކަމެއް ފެނިގެން ނަސޭހަތްދީ އިްޞލާ 2.3
ރާ ރަލާ މަޝްވަޖެނެ ސެކްރެޓެރީ ،ކުރާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާގޮތުން އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްއެކމާބެހޭ ،ޖެހިއްޖެނަމަ

 ންގެމުވައްޒަފު ނީއަޅާ  ފިޔަވަޅު  މެދު އިޞްލާޙީރަލްގެ ލަފަޔާއެކު މުވައްޒަފަކާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސެކްރެޓެރީ ޖެނަ
ދެއްގައި ޖެހިއްޖެ ހިނ މެދުވެރިކޮށެވެ. މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންސެކްަޝން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

ނުަވްނ ކްޝަނަށް ފޮމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ސެ ،އެކަމަށް ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތު އެ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ
 .ވާނެއެވެ

 ތުގަިއ ދަންޖެހޭ ހާލައެޅުމަށް ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯ ރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު ޒިހާ 2.4
 ސެކްޝަުނންނެވެ. ބަަލހައްޓާ ކަންތައްތައް އެ ލަފާ ހޯދާނީ މުވައްޒަފުންގެ

ނިެގްނ ފެރާކަމަށް ޑަކުނުވަތަ ޑިވިޜަނެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުިރ އިސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ފަރުވާކު އްސެކްޝަނެ 2.5
ޓަރީ ސެކްރެކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ދޭީނ ަމ، ެއ މުވައްޒަފަކަށް ނަސޭހަތްހިއްޖެނަދޭން ޖެނަސޭހަތް

  ޖެނެރަލެވެ.

ަތ ނުވަ ،ގާނީސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާގުޅޭގޮތުން އަންގަންޖެހޭ ެއންގުމެްއ އަން 2.6
 ކޮމިޝަނުންނެވެ. ،ދޭންޖެހޭ އިންޒާރެއް ދޭނީ
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 ޔަވަޅުތައް ލާޙީ ފި ޞް އި  .3

ޔަވަޅު އިޞްލާޙީ ފި ،ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ ،މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ 3.1
  ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ. ،އަޅާނީ

  .އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ިދނުން  -1

 ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން.  -2

 .ންލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނު  -3

 )ސާދަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުޫނން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން. 14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން  -4

 .ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން  -5

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.  -6
 

 ތް ދިނުން ހަ އަނގަބަހުން ނަސޭ  .4

ށުްނ އްޒަފުގެ ފުރާތަށް މުވަވާލުވެހުރި ފަހަތް ިދނުމަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހައަނގަބަހުން ނަސޭ 4.1
ސޫލުގެ ތް މި އުހަ ތް ިދނުމެވެ. އަނގަބަހުްނދޭ ނަސޭހަބިނާކޮށް ނަސޭ ފެންނަ ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް

 ކުރަންވާނެއެވެ. " ގައިވާ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑ1ު"ނަންބަރު 

 )އެކެއް( ފަހަރުެއވެ.  1މުވައްޒަފަކަށް އަނގަބަހުން ނަޭސހަތް ދެވޭނީ  4.2
  

 ތްދިނުން ހަ ޔުމުން ނަސޭ ލި  .5

 ފެންަނ ފުށުން ޒަފުގެވާލުވެހުރި ފަރާތަށް މުވައްހަތް ދިނުމަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަލިޔުމުން ނަސޭ 5.1
 މާއްދާގައި ވަނަ 9ްތ ދީފައިވަނިކޮށް މި އުސޫލުގެ ހަނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަނގަބަުހން ނަސޭ

ށް ބަލަިއ މިނަޑަބޮޑުނުވަތަ ކުރި ކުށުގެ ކު  ،ތް ދިނުންހަ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްގެން ލިޔުމުން ނަސޭބަޔާންކޮށްފައިވާ
 " ގައ2ިބަރު ތް އޮންނަންވާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ މި އުސޫލުގެ "ނަންހަތް ދިނުމެވެ. ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަލިޔުމުން ނަސޭ

 އެވަނީއެވެ.

 )އެކެއް( ފަހަރުއެވެ.  1މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވޭނީ  5.2
 

 ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން  .6

ވާލުވެހުރި ފަރާތަށް މުވަްއޒަފުގެފުށުން ފެްނނަ ހަމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްުޓމާ  ،ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމަކީ 6.1
އްދާގަިއ ވަނަ މާ 9މި އުސޫލުގެ  ،ތް ދީފައިވަނިކޮށްހަ ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުމުން ނަސޭ

މިނަށް ބަަލިއ ުކޑަބޮޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ތަުކރާރުކޮށްގެން ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމެވެ. ނުވަތަ ކުރި ކުށުގެ
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" ަގިއ 3ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމެވެ. ިލޔުމުންދޭ އިންޒާރު އޮންނަންވާެނގޮތުގެ ނަމޫނާ ިމ އުސޫލުގެ "ނަންބަރު 
 އެވަނީއެވެ.

 މަޤާމު އި ވަޒީފާގެއިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލަ ،ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،މުންދޭ އިންޒާރުގައިމުވައްޒަފަށް ލިޔު 6.2
ން ބަޔާްނ ރެވިދާނެކަނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކު ،ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާ ކުރެވިދާނެކަން ،ދަށް ކުރެވިދާނެކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 )އެކެއް( ފަހަރުއެވެ.  1 ދެވޭނީ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު 6.3
 

 ކިމުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް އެންގުން ވަ .7

އް  މުވައްޒަފެެއ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ އެ ،މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ުނނުކުމެ ހުރުމަށް އެންގުމަކީ ވަކި 7.1
ނެ ސަރުކޮށްފާމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ނުރަގަޅު އަވަޒީފާއަށް ނެރުމަކީ އޭގެ ސަބަން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި ކޮ

 މެެކވެ.އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ުނކުތުން މަނާކޮށް އަންގާ އެންގު ، ކަމަކަށްވާތީ

 ޒީފާއަށް ނުނުކުމެ )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަ 14ގޮތުން ގިނަވެގެން ލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެޞްމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާ އި 7.2
މަނައިގެންނެވެ. )ސާދަ( ދުވަސް ގުނާނީ ަބންދުދުވަސްތަްއ ހި 14ހުރުމަށް މުވައްޒަފަކަށް އެންގިާދނެއެވެ. މިގޮތުން 

ްނ ން ކޮމިޝަނުއެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެ ،ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް ުމވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނީ
 އެގޮތަށް ނިންމައިފިނަމައެވެ.

ގެ ވައްޒަފު ިލޔުން މު ދަށުން، ވަޒީފާައށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް މުވައްޒަފަކަށް އަންގައިފިނަމަ، އެކަން ެއންގިމި މާއްދާގެ 7.3
 ކުރަންވާނެއެވެ. ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެގޮތުގައި ފައިލު

 

 މަޤާމު ދަށްކުރުން  .8

ލުކުރުމެވެ. ަމކަށް ބަދަމަށްވުރެ ދަށް މަޤާމަޤާމު ދަށްކުރުމުކީ ކުށުގެ ކުޑަޮބޑުމިނަށް ބަލައި އެ މުވައްޒަފަުކ ހުރި މަޤާ 8.1
 .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޮިމޝަނުން އެގޮތަށް ިނންމުމުންނެވެ ،މިގޮތަށް މަޤާމު ދަށްކުރަންވާނީ

 

 ކުށުގެ ދަރަޖަތައް  .9

އި ހިމެނޭ ރަޖައިގަދަ ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. މި  1މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  9.1
ށް ފުރުޞަުތ ތްދީގެން މުވައްޒަފު އިްޞލާޙުވުމަހައަނގަަބހުން ަނސޭ، ކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ގެ ޒިންމާައށް ފަރުވާކުޑަކުރުން.އިވާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާވާލުކޮށްފަހަމުވައްޒަފާ  .1

 އްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވުން.ފައިވާ މުއިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅަ .2
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)ސާޅީސް(  40ގެ އަދަދު )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު 1ޒިރުވުމުގައި ހާވަޒީފާއަށް  .3
ނަ ދުވަހު )ދޭއް( ދުވަަހށްވުރެ ގި 2)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި  1ނުވަަތ  ،މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން

ފަހެއް(  )ސަތޭކަ ތިރީސް 135ގެ އަދަދު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު ގަޑިޖެހުން. ނުވަތަ
 ވަހު ގަޑިޖެހުން. ދު)ދިހައެއް( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ  10މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން. ނުވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 )އެެކއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވުން. 1ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި  .4

 ސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިއެއްގައި ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުން.މަ .5

 ފައިވާ ވަގުތަށް ނުނިންމުން.އިޅަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިްނމަން ކަނޑައަހަ .6

 ދަށްވުން. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކުރާ .7

 ބުނުން.  އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހާޒިރުވިކަމަށް .8

 ރުން.ބުކުޠަދައްވުން ނުވަތަ ހަޑިހުތުުރ ބަހުރުވައިން މުޚާ ންމު އަޚްލާޤީ މިންގަޑަށްވުރެ އަޚްލާޤުއާ .9

 އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އުނދަޫގވާގޮތަށް އޮފީހުގައި އަޑުގަދަކުރުން. .10

 ކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ޕާކު .11

 ތަނުން ދިޔުން. މަސައްކަތްކުރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނެތި .12

 އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުކުރުން. .13

ވާ އެކަށީގެން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ިޑވިޜަން / ސެކްޝަންތަކުން އިްނތިޒާމުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި .14
 ސަބަބެއް ނެތި ބައިވެރިނުުވން.

 ން.މަލެއްކުރުޢަޖެުހން އުފެދިދާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަެދއްކުން ނުވަތަ އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނު .15

 ތުން.ފީހަށް ނުކުޑާ ޚިލާފަށް ހެދުން އަޅައިގެން އޮނފައިވާ މިންގަޅައިކަނޑައަ ރަސްމީގަޑީގައި ހެދުން އެޅުމަށް .16
 

ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ  ނޭ ކަންކަމެވެ. މިގައި ހިމެ 2ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  ،ފައި އެަވނީށްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 9.2
ރުޞަތު ފުތްދީގެން މުވައްޒަފު އިޞްާލޙުވުމަށް ހަކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ލިޔުމުން ނަސޭ 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދާ ކުރަމުންނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ޢަަމލު، ގެ ޤާނޫނު()އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު 2008/8ރު ޤާނޫނު ނަްނބަ .1
 ރުން.ކުގައި ޢަމަލުގަސްތުވަތަ ގަވާއިދަކާ ނުަވތަ އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޕޮލިސީއަކާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނަކާ ނު

 ކަމަކަށް އިހުމާލުވުން. ކޮށްފައިވާޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ުކރުން ލާޒިމު .2

ދިހަ( )ހަތް 70ގެ އަދަދު )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު 1ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި  .3
)ހަތަރެއް( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު  4)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން، ނުވަަތ 

)ދުއިސައްތަ  210ެގ އަދަދު )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިެޖހުނު މިނެޓު 1ގަޑިޖެހުން، ނުވަަތ 
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)ސައުވީސް(  24( ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި )އެކެއް 1ދިހައެއް( މިނެަޓށްވުރެ އިތުރުުވން، ނުަވތަ 
 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ގަޑިޖެހުން. 

 )ތިން( ދުވަހު ވަޒީފާއަްށ ހާޒިރުނުވުން. 3ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ވިދިވިިދގެން  .4

 .ޒިރުނުވުންހާ)ފަހެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް  5)އެެކއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި  .5

 ގައި ޢަމަލުނުކުރުން.ގަސްތުއިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް  ދޭއުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެމަިތން  .6

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުިދުނން. .7

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. .8

 މަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ާހމަނުކުރުން.އެނގިހުރެ ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތެއް ހާ .9

ންވެސް ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެންގުމު 9.1ލާޙުކުރަން މި އުސޫލުގެ ޞްގައިވާ ކަމެއް އި 1ކުށުގެ ދަރަޖަ  .10
 ނުކޮށް އެ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރުން. ޙުއެކަން އިޞްލާ

 މަސައްކަތުގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުން. .11

 ބުނެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން. އޮފީހުގައި އުޅުނުކަމަށް ފައިއޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅެ .12

 ރުކުރުން.ތަކުރާ ންއޮފީހުން ބޭރަށް ދިޔުމުގައި ސައިންއައުޓްނުވު ،އޮފީހަށް އައިސް ސައިން އިން ނުވުމާއި .13

ޓީގެ މިކޮ އްނެތި އެ ަވނިކޮށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއެއްގައި މުވައްޒަފު ހިމެނިފައިފައިވާ ކޮމިޓީއިކޮމިޝަނުން ކަޑައަޅަ .14
 )ތިނެއް( ބައްދައްލުވުަމށް ވިިދވިދިގެން މުވައްޒަފު ހާޒިރުނުވުން. 3

 އެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އިތުރުގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން .15
 އިންކާރުކުރުން. 

 

ރަޖައިގައި ހިމެނޭ ދަ  ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. މި ގައި 3މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  9.3
ފާއަްށ ވަތަ ވަޒީނު ،މިނަށް ބަލައި މަޤާމު ަދށްކުރުންކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު

 އެވެ.މެދު އެޅިދާނެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެ މުވައްޒަފަކާނުވަތަ ވަީޒފާއިން ވަކިކުރުން  ،ނުކުތުން މަނާކުރުން

މެދު ވައްޒަފަކާމުއެ  ،އެކަން އެންގުމުން ،ވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިމު .1
 ގައި ފިަޔވަޅު ނޭޅުން.ތުމާލުވުން، ނުވަތަ ގަސްފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި އިހު އެ

     ވަތަ ނުހު ގަޑިޖެުހން )ހަތެއް( ދުވަ 7)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި  .2
  އިތުރުވުން.)ސަތޭކަވިހި( މިނެޓަށްވުރެ 120ގެ އަދަދު މިނެޓު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު)އެކެއް(  1

 )ފަހެއް( ދުވަހު ވަޒީފާައށް ހާޒިރުނުވުން. 5ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ވިދިވިިދގެން  .3

 ށް ހާިޒރުނުވުން.)ދިހައެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަ 10ތެރޭގައި  )އެެކއް( އަހަރުދުވަހުގެ 1ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި  .4

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން.  .5
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 ގައި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަދިނުން.ފާގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީ އިޤާނޫނާ .6

 ދަލުކުރުންލުމަށް އެންގުން ނުވަތަ ބައި އަސްލު އޮޅުވަލުން ނުވަތައިޝަނުގެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮޅުވަކޮމި .7
 ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

އް ސްީމ ލިޔުމެލަްނ ނުޖެހޭ ރައްތައިލުން ުނވަތަ ނެނެއްތައިގައި ގަސްތުލަން ނުެޖހޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނެއްތައި .8
 ހީތެރިވެދިނުން.ލަން އެންގުން ނުވަތަ ެއފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް އެނެއްތައި

 ުގން ނުވަތައެން ރަންގައި ބަދަލުކުުރން ނުވަތަ ބަަދލުކުގަސްތުކޮމިޝަނުން ބަަލހައްޓަމުންދާ ަމޢުލޫމާތެއް  .9
 ލުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެްއކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.ނެއްތައި

ފަދަ  ނުވަތަ އެއެންގުން ން ހާމަކުރުން ނުވަތަ ހާމަކުރަކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް .10
 ކަމެއްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ގައި ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއް .11
 ޢުލޫމާތެއްނުވަތަ އެފަދަ މަ ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ލިޔުމެއް ދޫކުރުން ،ކޮމިޝަނުގެ ބަހެއްނެތި

 ކޮށްދިނުން. ފޯރު

 ޤަތާ ޙަޤީއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެ ،ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި .12
 ބަސް ދިނުން. ޚިލާފަށް ހެކި

 ނުންކުރުން.ގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ބޭތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލެއް ނަހަމަދައުލަ .13

 ހިތުން.ލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފަށް އަންގާ އެންގުްނތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުއޫސްވަޒީފާގެ މަ .14

 ގައި ގެއްލުން ދިނުން.ގަސްތުދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް  .15

 ކޮށްލުްނ.ދޫނުވަތަ ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކޮށް  ،ގޮތުްނ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުންއިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ .16

 ަތ އެނޫންވެސް އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުން ނުވަތަ ކޮމިަޝނުެގ ކަމަކާ ރިޝްވަތު ހިފުްނ، ނުވަ .17
 ނެގޭ ޚިދުމަތެއް އަގަކާނުލައި ލިބިގަތުން. ގުޅުންހުރިގޮތަކަށް އަގު

 ންކުރުން.ގޮތެއްގައި ތިމާ ނުވަތަ ޙައްޤުނޫން ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮަތްށ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުނާޖާއިޒު .18

 ފައިވާކަން ހާމަވުްނ.އިގު މަޢުޫލމާތު ހުށަހަޅަޓަކައި ދޮވަޒީފާ ހޯދުމަށް .19

 ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.ހަސިޔާސީ  .20

ތް ްށ މަސައްކަ ފަިއވާ ފަރާތަކަށް ތާއީުދ ހޯދުމައިބާްއވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަިތލައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  .21
 ކުރުން.

 ހޯދާ ތަ ޚިދުމަތްހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަ މާޙައުލުގައި މާރާމާރީ ހިންގުން، ނުވަަތ އެ ގެކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތު .22
 ގައި ކުރުން.ގަސްތުފަރާތަކަށް އަނިޔާވާފަދަ ކަމެއް 

  ތުވުން.ގެންގުޅުނުަކން އެއްވެސް ގޮތަކުން ސާބިތަކެތި އެފަދަ ނުވަތަ  ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަން .23
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 ޤީގުކުރާ ކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން.ކޮމިޝަނުން ތަޙު .24

 އުލުގައި އަނެކާއަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައެއް ކުރުން.ޙަމާ މަސައްކަތު .25

 ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއްކުރުން. .26

ހެން ނުންނޫން އެބޭފައިވާ މުވައްޒަފުން، އެ މުވައްޒަފު ވީއްލި އިގޮތަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ވީއްލަމުސާރަ ނުލިބޭ .27
 ބޭނުންކުުރން. ގެކަމަކަށް އެ މުއްދަތު

 ،މުންވެސްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެންގު  9.2މި އުސޫލުގެ  ،ގައިވާ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން 2ކުށުގެ ދަރަޖަ  .28
 އެ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރުން.  ،އެކަން އިޞްލާޙުނުކޮށް

 

 ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރުން  .10

ލުގައިވާ ކޮށް މި އުސޫއެ މުވައްޒަފަކާމެދު ލަސްނު ،ތް ދީފައިވަނިކޮށް އެކަން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަހަމުވައްޒަފަކަށް ނަސޭ 10.1
  ގެން ހާޒިރު ނުވެ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހިގެން ނުވަތަ އޮފީހަށް

ކެއް( )އެ 1 ،ކޮށްފިޔަވަޅު އަޅާފައި ަވނި ގެންފައިވާގޮަތށް ބަލައިއިސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަން ހިނގަ)އެކެއް( މަ 1
        ބަލަިއ  ށް)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަ 1 ،ލަތަކަށް ހިނގައްޖެނަމަހާފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  ،އަހަރުދުވަހަށް ބަލައި

 ޑަުރންނެވެ.އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ މީލާދީ ކަލަން
 

 ން ދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިނުކުރުން ގޮތު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  .11

ހުންެގ މީ)ދޭއް(  2 ،ގޮތުން ދޭ ލިޔުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ސޮއިނުކުރިނަމަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެމުވައްޒަފަ 11.1
     އްވައިމީހުން ލައެ ދެ ،ނުވަތަ އެންގުމަށްފަހު ،އެ ލިޔުމުގައިވާ އެއްޗެއް މުވައްޒަފަށް އިއްވުމަށްފަހު ،ރުގައިޒިހާ

 ންވާނެއެވެ.ވައެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރު
 

 އިޞްލާޙު ނުވުން  .12

ކުރުމަށް ފާއިން ވަކިއެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީ ،މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ 12.1
        ،ޅާއިރުށަހަކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް
 ވާނެއެވެ. ސީލު ހުށަހަޅަންފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުއިއެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަ

 

 ޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ނުބެލޭނެ ކަންކަން ނމަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ .13

، އެއީއްތައް ވާ ކަންތަމިގައި ތިރީގައި ޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުނމަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ 13.1
 ކަމުގަެއއް ނުބެލޭނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް
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ޅޭ ނުން ގެންގުކަމުގައި ވިސްނުަވތަ އަތޮޅު، ކަން ،ނިސްބަތްވާ ރަށް ނުވަތަ  ކުލަ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ނަސްލު .1
ނާގެ ހުރި  ޒިންމާތައް، ނުަވތަ އޭއިލީގޮތުން އުުފލަންޖެހޭނުަވތަ އާކައިވެނީގެ ނިްސބަތް،  ނުވަތަ، ގޮތް

 ނުކުޅެދޭ ސިފައެއް.

 ބަލިވެއިނުން ނުަވތަ ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިފައިވާ ސަބަބެއް. .2

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކޮމިޝަނުެގ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުންކުރުން. .3

( ތުެގ މަތީންގޮ ކުރާވާ އުސޫލުތައް ހުއްދަމަެޖހިފައި ބަލިވުމުން ނުަވތަ ިލބުނު ާހނިއްކައެއްގެ ސަބަބުން )ހަ .4
 ވަގުތީގޮތުން ވަކި ދުވަސްތަކަކު މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުރުން.

މާގެ އްލުމެއް ތިތެރި ގެއުގޮތުން ނުރައްކައުޅެންޖެހޭ މާޙައުލަކީ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާ މަސައްކަތްކުރަން ތިމާ .5
        ވިގެން ކުރެއެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ގަބޫލު ،މަށްޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ލިބިދާނެ މާޙައުލެއްކަ

 އުޅުން.ނުވަތަ ކުރަން ،މާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭުނންކުރުން އެ

 އެފަދަ މުވައްޒަފަކުވުން، ނުަވތަ ވުން ނުވަތަމަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކަށް .6
 ރަކާތެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވުން. ހަޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ  ،ޔާއަކުން ހިންގާޖަމްޢިއް

ކުވާއެއް ޝަވަޒީފާ ދިންފަރާތުން ާޤނޫނާިއ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްެޖކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މުވައްޒަުފ  .7
ން ކުއިސިއްޔަތަހަހުށަހެޅުން، ނުވަތަ އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހިމެނިފައިވާ މަްއސަލައެއްގައި އެއްވެސް 

 ބައިވެރިވުން.

ވަޅު ލާޙީ ފިޔަޞްއިދާރީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާކުޑަވެގެން އި ،މުވައްޒަފަކަށް 13.2
 ޤު އޭނާއަށް ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭނަމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުުމގެ ޙައްފައިވަނީ ނުޙައްޤުންއިއަޅަ

ންެގ ނެއް( މީހު )ތި 3ފަދަ ަޝކުވާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް ބަލާނީ ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި
 ން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.ކުމައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނަ

 

 ވުން:ލާޙީ ފިޔަވަޅު ބާޠިލު ޞް އި  .14

ލާީޙ ޞްއެ އި، ވަސްވުމުން)ދޭއް( ައހަރުދު 2ނުކޮށް ޔަވަޅު އަޅައި، އެކަން ތަކުރާރުލާޙީ ފިޞްމުވައްޒަފަކާ މެދު އި 14.1
 .ވީކަމުގައި ނިންމިާދނެއެވެފިޔަވަޅު ބާޠިލު

 

 އެހެނިހެން: .15

ވާ ކަންތައްތަކުގެ ވަނަ ދަރަޖައިގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 3ވަނަ ދަރަޖައާއި، ކުށުގެ  2ވަނަ ދަރަޖައާއި، ކުުށގެ  1ކުށުގެ  15.1
ޒަފަކު އެ މުވައް ،ފުށުން ފެނިއްޖެނަމަތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ އެޫނންވެސް އެފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފެއްގެ 

މުގެގޮތުން ލާޙުކުރުޞްއި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެެއވެ. މިފަދައިން މުވައްޒަފުން 
 އެވެ. ލުކުރަންވާނެގޮތުގައި ފައިއިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެމުވައްޒަފުގެ ފަ ކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައްފިޔަވަޅުތަ ޅާއަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                                            3 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

47 

 
 

   ،ނަމަޙުނުވެއްޖެމި އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެކި ފަހަރުމަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މުވައްޒަފު އިޞްލާ 15.2
 ،އިފިނަމަުނން ނިންމައެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަ

 .ގޮތުގައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެގެ ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެވައްޒަފުމު ،އެކަން އެންގި ލިޔުން

ރުކާރު ނުމުގައި ސަމި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ، މި އުސޫލުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް ގު  15.3
 ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
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  1ނަންބަރު 

                       ` 

 

 

                                                        

  ނަންބަރު:                                          

 ތް ހަ މުވައްޒަފަށް އަނގަބަހުން ދެވޭ ނަސޭ 

 ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން )އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:  .1
 ނަންބަރު:  އީންބަރު/އެމްޕްލޯކާޑު ނަ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް  .2
  މަޤާމު:                     .3
 ސެކްޝަން:                 .4

 ނަސޭހަތް ދެވޭ ސަބަބު:

 ތަފުސީލު:ހިންގި ޢަމަލުގެ 

 ނަސޭހަތުގެ ޢިބާރާތް:

 ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފު:

 ނަން: 
 މަޤާމު: 
 ސޮއި: 
 : ތާރީޚު

 ނަސޭހަތް ދެވުނު މުވައްޒަފު:

 ނަން: 
 : މަޤާމު

 ސޮއި: 
 :ތާރީޚު 

 މި ލިޔުން ގައި ފައިލު އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީެއއް ލަސްނުކޮށް މުވަްއަޒފަށް ދޭންވާެނއެވެ. ައދި މުަވއްޒަުފެގ ޕަރސަނަލް :ނޯޓު 

 ފައިލުކުރަްނވަެނއެވެ.

                          އެވެ. ސޮއިކުރަން އިންކާރު ކޮށްފިނަމަނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ،)މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީހެކިންގެ މަޢޫލޫމާތު 

 ނަން:                                   ނަން:
 މަޤާމު:        މަޤާމު: 
 ސޮއި:        ސޮއި: 

 ތާރީޚު:     ތާރީޚު:                        
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 2ނަންބަރު 

                       ` 

 
 

 

                                                         

  ނަންބަރު:                                       

 މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ދެވޭ ނަސޭހަތް 

 ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން )އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:  .1
 ބަރު: ކާޑު ނަންބަރު/އެމްޕްލޯއީ ނަން ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް  .2
  މަޤާމު:                     .3
 ސެކްޝަން :                 .4

 

 ނަސޭހަތް ދެވޭ ސަބަބު:

 

 :ތަފުސީލު ހިންގި ޢަމަލުގެ 

 

 ނަސޭހަތުގެ ޢިބާރާތް:

 

 ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ނަން: 
 މަޤާމު: 
 ސޮއި: 
 ތާރީޚު:

 ނަސޭހަތް ދެވުނު މުވައްޒަފު:

 ނަން: 
 މަޤާމު: 

 : ސޮއި
 ތާރީޚު: 
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 ވެ.()މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން އިންކާރު ކޮށްފިނަމައެހެކިންގެ މަޢޫލޫމާތު 

 ދެވަނަ ހެކި        ފުރަތަމަ ހެކި 

 ނަން:       ނަން: 
 :މަާޤމު       މަާޤމު: 

 ސޮއި:       ސޮއި: 
 ތާރީޚު:       ތާރީޚު:

 މި ލިޔުން ގައި ފައިލު އިންޒާރު ދިުނމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީެއއް ލަސްނުކޮށް މުވަްއަޒފަށް ދޭންވާެނއެވެ. ައދި މުަވއްޒަުފެގ ޕަރސަނަލްނޯޓް: 

 ފައިލުކުރަްނވާެނއެވެ.
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  ނަންބަރު:                                       

 މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ދެވޭ އިންޒާރު 

 އިންޒާރު ދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން )އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު(:  .1
 ކާޑު ނަންބަރު/އެމްޕްލޯއީ ނަންބަރު:  ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް  .2
  މަޤާމު:                     .3
 ޝަން:                ސެކް .4

 

 އިންޒާރު ދެވޭ ސަބަބު:

 

 ތަފުސީލު:ހިންގި ޢަމަލުގެ 

 

 އިންޒާރުގެ ޢިބާރާތް:

  

 އިންޒާރު ދިން މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 ނަން: 
 މަޤާމު: 
 ސޮއި: 

 

 ތާރީޚު: 

 އިންޒާރު ދެވުނު މުވައްޒަފު:

 ނަން: 
 މަޤާމު: 
 ސޮއި: 

 

 ތާރީޚު: 
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 ވެ.ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން އިންކާރު ކޮށްފިނަމައެ)މިހެކިންގެ މަޢޫލޫމާތު 

 ދެވަނަ ހެކި        ފުރަތަމަ ހެކި 

 ނަން:       ނަން: 
 މަާޤމް:       މަާޤމު: 

 ސޮއި:       ސޮއި: 
 ތާރީޚު:       ތާރީޚު:

ފައިލު  މި ލިޔުންަގއި ފައިލު  ލަސްނުކޮށް މުވަްއޒަފަްށ ދޭންވާެނއެވެ. އަދި ުމވަްއޒަފުގެ ޕަރސަނަލްމި ލިޔުމުގެ ކޮޕީެއއް ،އިންޒާރު ދިުނމަށްފަހުނޯޓް: 

 ކުރަންަވނެެއވެ.
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 4ޖަދުވަލު 

 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު 

  ތަޢާރަފު .1

ނުމުގައި  ނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިމިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢި 1.1
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

 އުސޫލަށް ކިޔާނީ "މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު" އެވެ. މި 1.2

ރާީނ އި ޢަމަލުކުއިސާ ދިނުމުގައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފަ 1.3
 މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން  .2

ޓުގައިާވ ދިން ޗި ސް ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަީޒފމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަަވން 2.1
އިވާ ކުރި ޗިޓުގައެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލު ،ނަމަ މަކުްނ ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްޤާއަދަދަށެވެ. އެހެން މަ

ވަތަ ނު ،އިވާނަމަޗިޓަކުން މުސާރަ ހަމަޖައްސާފަ ،އަދަދަށެވެ. ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު
 ގައިވާ އަދަދަށެވެ.އެ  ޗިޓު ، ފައިވާނަމައިއަށް ބަދަލުގެނެސް އެކަން އަންގަމުސާރަ

ރަށްރަށަށް  ެގ އެކިއެކިރާއްޖޭއިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާއި،  ންޖެހޭ މު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދޭކުރަންޖެހޭ މުހިން މުވައްޒަފުން 2.2
    ގަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި، އްޚަރަދުތަކާއި ޢިނާޔަތްތަ ދޭންޖެހޭ ކުރާ ދަތުރުތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން

  ގޮތުގެ މަތީން ދޭންވާނެއެވެ. މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދުވަހަާކ ވަސް ބަންދުވެ. މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދު އްގައެފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެމުސާރަ 2.3
 ދިންވަޒީފާ ،ދޭނީސާރަވެ. މުއްގައެަފހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެދޭނީ އެ މަހެއްގެ ބަންދުނޫން އެންމެމުސާރަ، ދިމާވާނަމަ

 ފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އިކުިރ ޗިޓުގައި ކޮމިޝަނުން ޖަހަޗިޓުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލު

ޓުގައި ޗިކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށް އުޖޫރަ  2.4
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށެެވ.

ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ މުވައްޒަފެއްެގ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން ރުގަޑީގައި މަސައްކަތްއިތު 2.5
ނުވަތަ  ގައިނަމަ،ބަޔަށްވާ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވީ ހުކުރުދުވަހެއް، (1.25) 1 4/1

 1 2/1ގަޑީގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން ރަސްމީ ، ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްގައިނަމަ
ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ. ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު އިތުރުގަޑީގެ ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިުތރުގަޑީގެ، (1.5)

އްކަތު ން ގެއްީލމާ ލިބޭ އަދަދު ކަނޑައެޅިފައިާވ ރަސްމީ މަސަ)ތިރީސް( އި 30ފައިސާދޭނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ 
ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ރަމަޟާންަމހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 
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އަދަދު ރަމަާޟންމަުހ މަސައްކަތްކުރުމަށް  ން ގެއްލީާމ ލިބޭ)ތިރީސް( އި 30މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  ،ދޭނީ
 މާ އަންނަ އަދަދަކީ، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީއިކަނޑައަޅަ

ރާނެ އި ޢަމަލުކުއެފަދަ ހާަލތެއްގަ ،އިތުރުގަޑިއަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 2.6
 ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ލައްވައި ދިމާވާގޮތަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަކާގަޑިއަކާ ސައިގެ  2.7
މަތިން ތްވާ ގޮތުގެއެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނާ އެއްގޮ ،މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ

ތަ ކެއުމާއި ނުވަ ،ސައި ދޭވޭނީދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކެއުމާއި  ނުވަތަ ކެއުމާއި ސައިގެ ފައިސާ ، ކެއުމާއި ސައި
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. ދެވޭނީ، ސައިގެ ފައިސާ

ރުމާއި ގެ މަތީން ހުޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި 2.8
 .ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

ނެއެވެ. ރަދު ދޭންވާކޮމިޝަނުގެ ދަތުރުތަކުގައި ާދ ުމވައްޒަފުންނަށް ފުރުމުގެ ކުރިްނ ދަތުރު އެލަވަންސާއި އެހެނިެހން ޚަ 2.9
 ދައުލަތުގެ ދަތުރު ނިންމާފައި އައުމުން ،ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެލަވަންސް ނުދެވޭ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

 ދޭންވާނެއެވެ.އެަލވަންސް ގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ޮގތު

ރު ނޫނު ނަްނބަޤާޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ރަމަޟާންކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  2.10
 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  51)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  2/2008

 ،ޔުމަށާއިދި އަށްމާލެ ދިރިއުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ލީގައި ކަމުގައިވާ ވިލިނގި އްމާލޭގެ އަވަށެ 2.11
 އިރަކު ފެރީގެ ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންާވެނއެވެ. މި އެލަވަންސްގެ މިންވަަރކީ އެ ދިުޔމަށްއެނބުރި ދިރިއުޅޭ އަވަށަށް 

އުޅެނީ ވައްޒަފަކު ދިރިއެ މު ،ވެ. ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންވާނީޚިދުމަތްދޭ ފެރީ ސަރވިސަސްއަކުން ނަގާ މަހުފީއެ
 ގައިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ވިލިނގިލީ

 

 ން ޢިނާޔަތްދިނު  )ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންނަށް  55އުމުރުން  .3

ލިބިދިނުަމށް  ފަހެއް( އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވައި، ޢިނާޔަތް)ފަންސާސް  55މުވައްޒަފަކު އުމުރުން  3.1
ކުރައްވައި ކު މުސްކުޅިއެދިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވައި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފަ 

 ނެވެ.ތުގެ މަތީންގޮޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރާ އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ  ،ދޭނީޢިނާޔަތް

ފާއިން ވަޒީ ،)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފަކަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމާއެކު 55މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  3.2
އެއިރަކު  ،ދޭނީނާޔަތްޢިގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. މި، މުސްކުޅިކުރައްވައި

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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 )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރައްވައި ޢިނާޔަތް ދެވޭ ގޮތް  65އުމުރުން  .4

 އްވައި ޢިނާޔަތްތައް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަ ،ފަކު)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން މުވައްޒަ 65މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  4.1
 ދޭންވާނެއެވެ.

ތް ދިނުމުގައި ޢިނާޔަ ،)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާއިރު 65މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން  4.2
 ނެވެ.ތުގެ މަތީންގޮއި ޢަމަލުުކރާ އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގަ ،ޢަމަލުކުރާނީ
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 5ޖަދުވަލު 

 އުސޫލު   މުވައްޒަފުންނަން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ 

   ތަޢާރަފު .1

 ޢަމަލުކުރާނެ  ގައިދިނުމު ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ، ކުރިއެރުމާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް މިއީ 1.1
 އުސޫލެވެ.  ގޮތުގެ

 މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންނަން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ުއސޫލު" އެވެ.  1.2

ގެ އިވާ ގޮތުިމ އުސޫލުގަ ،ކުރާނީގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި މަޤާމު 1.3
 މަތީންނެވެ.

 

 މުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް ދިނު  ކުރިއެރުން  ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  .2

އްދާގައި މާވަނަ  29މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  2.1
ށްވުރެ މަިތްނ އިންަސއްތަ( އަ)ހަތްިދހަ ފަހެއް  75%ކްސް އެވްރެޖް މާ ލުންޒަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައި

 .ފައިވުންއިހޯދަ

ތް( އޮބާޠިުލނުވެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީ، އެ ނަސޭހަތް ދެމިއޮތް ) 2.2
 މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 )ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައި ނުވުން. 2ފާއިތުވެދިޔަ   2.3

ށް ވާ މުވައްޒަފަކަހުގެ ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުނުކުތުމަށް އަންާގފައި)ދޭއް( އަހަރުދުވަ 2ފާއިތުވެދިޔަ  2.4
 ނުވުން.

 

  އް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދެވޭ ގޮތްތަ  .3

 ވައްޒަފުންނަށްމުގެ ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ކޮމިަޝނު ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަަކށް  2މި އުސޫލުގެ  3.1
 . ކުރެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނަްށ ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެއެރުން ދިނުމުގައި އަންނަނިިވ ދެގޮތުންކުރި

  .މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން .1

 .މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން .2
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 މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުން  .4

، ފައިވާނަމައިށް އުފުލައް ފުރިހަަމއަ ޒިންމާތަމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ޭބނުމަކީ، މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުްނދާ ވަޒީފާގެ 4.1

 މާއާއި އިތުރު ޒިން މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި، އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށްވުރެ
 .ވާލުކުރުމެވެހަ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއް މަސްއޫލިއްޔަތު

ރުޠުތައް މަޤާމަކަްށ ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދާ މަާޤމަކަށް މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކޮމިޝަނުން ހުސްވާ  4.2
  ވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރުމުގެ

        ކިބައިގައިފެއްގެއެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅޭ ުމވައްޒަ، އޮވެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާީނ ކޮމިޝަނުގައި ހުސް މަޤާމެއް 4.3
 ވާނަމައެވެ.އި ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމައެ މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކަ

ރިން ކު ،ދަލުކުރާނީށްވުރެ ބަދަލުކުރާ މަޤާމުގެ މުސާރަ ކުޑަވާނަމަ ބައަލިބެމުންދިޔަ މުސާރަ، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދޭއިރު 4.4
 ނުވާނޭގޮތަށް މަތީ ރޭންކުގެ އެންމެ ދަށު ހަރުފަތަށެވެ.ހުރި މަޤާމުގެ މުސާރައަށްވުރެ މުސާރަ ކުޑަ

މަށް މަކަށް ދިއުވަކި މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާ 4.5
           ށް ޤާމަކަމުގައިިވޔަސް، އެ މަމަީތ މަޤާމުެގ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވީ، ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިެގން

 ނުވާނެއެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު އޮޓޮމެޓިކުން ބަދަލެއް އެ

ޞަތު ކުރުމުގެ ފުރުގޮތުގެމަތީން ިގރާ ކޮމިޝަނުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ ހަރުފަތްތައް މި އުސޫލުގައިވާ 4.6
 ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

ލާނެ ތަޖުރިބާ ބަ "މަޤާމުތަކުގެ ދަރަޖައާއި، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ،ނަށް ކުރިއެރުންދިުނމުގައި ޢަމަލުކުރާމުވައްޒަފުން 4.7
ޑު" ނނިގަގެ މުސާރައިގެ އޮވެ. އަދި "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު" ގައި އެވަނީއ1ެމިންގަނޑު" މި އުސޫލުގެ "ނަންބަރު 

 " ގައި އެވަނީއެވެ.2މި އުސޫލުގެ "ނަންބަރު 

 
 

 ޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން މުވައް  .5

ފުންނާބެހޭ މުވައްޒަ ،ންމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނު  ،މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި 5.1
 ންވާނެއެވެ.ށް ހުށަހަޅަތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަ

  ލްގެ މާކްސް.ޒަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހަދާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައި .1

ޒިރުވި  އަދަދާއި، ހާ)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ 2ފާއިތުވި  .2
 ދަދު.އަރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ 

ނގަބަހުން އަ)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ލިޔުމުން ނުވަތަ  2ފާއިތުވި  .3
 އެ މަުޢލޫމާތު. ،ނަސޭހަތްދެވިފައިވާނަމަ

 އެ މަޢުލޫމާތު. ،)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައިވާނަމަ 2ފާއިތުވެދިޔަ  .4
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      ،ފައިވާނަމަ)ދޭއް( އަހަުރދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުނުކުތުމަްށ އަންގާ 2ފާއިތުވެދިޔަ  .5
 އެ މަޢުލޫމާތު.

 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު )ާތރީޚު ހިމެނޭގޮތަށް(ންމެފަހުން ކުރިއެރުން ދީފައިވާމުވައްޒަފަށް އެ .6

 މުވައްޒަފު އެ ވަގުތަކު ހުރި މަޤާމާއި، ދަރަޖަ. .7

 ހުމާލުވުމުންނުވަތަ އި، ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގައި ކުރި ކަމަކުންގަސްތުން އެއްވެސް ފަރާތަކު 5.2
އެކަމުގެ  ކުރެވޭނަމަ،ޫބލު ގައްޤު ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅުނުކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙަމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ 

 ސޯސް ޕެނަލުން ރި މިޮގަތށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ހިއުމަން . ދާނެއެވެށް ހުށަހެޅިޝަކުވާ ލިޔުމުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަ
  ގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަންވާނެއެވެ.ެބލުމަށްފަހު، ކޮމިަޝނު ގައިތެރޭ ހުގެ)ސާދަ( ދުވަ 14
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 1ނަންބަރު 
 

 މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި  ކޮމިޝަނުގެ 

 ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ބަލާނެ މިންގަނޑު  ޢުލީމީ މަޤާމުތަކުގެ ދަރަޖައާއި، ތަ 

  

 # މަޤާމު ދަރަޖަ  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ތަޖުރިބާ

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  9 މަދުވެގެން

EX-7 ީޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ގެ ދުވަހުއަހަރު  11 މަދުވެގެން 1 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ ގެ ދުވަހުހަރު އަ 15 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  8 މަދުވެގެން

EX6 

 ޖެނަރަލް  ޑިރެކްޓަރ
 

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ ގެ ދުވަހުއަހަރު  10 މަދުވެގެން 2

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ ގެ ދުވަހުއަހަރު  11 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  7 ދުވެގެންމަ

EX5 3 ްޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  9 މަދުވެގެނ  

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ ގެ ދުވަހުއަހަރު  10 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  6 މަދުވެގެން

EX4 

 ޖެނެރަލް  ޓަރޑިރެކް  ޑެޕިއުޓީ
4 

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  8 މަދުވެގެން

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  9 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  5 މަދުވެގެން

EX3 

5 

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  7 މަދުވެގެން

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  8 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  4 މަދުވެގެން

EX2 

  ޑިރެކްޓަރ
6 

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  6 މަދުވެގެން

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  7 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  3 މަދުވެގެން

EX1 

7 

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  5 މަދުވެގެން

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  6 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  2 މަދުވެގެން

MS4 ީޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  4 މަދުވެގެން 8  ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓ  

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  5 މަދުވެގެން

 9 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް MS3  ޑިގްރީ މާސްޓާރސް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  1 މަދުވެގެން
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 # މަޤާމު ދަރަޖަ  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު  ތަޖުރިބާ

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  3 މަދުވެގެން

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  4 މަދުވެގެން

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  2 މަދުވެގެން

MS2 

 އޮފިސަރ ސީނިއަރ

10 
 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  4 މަދުވެގެން

 ޖުރިބާ ތަ ގެ ދުވަހުއަހަރު  5 މަދުވެގެން
އޭލެވެލް/ޕްރޮފެޝަނަލް އޯލެވެލް/

 ފިކެޓު ސެޓު

  ޑިގްރީ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  1 މަދުވެގެން

MS1 11 
 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  3 މަދުވެގެން

 ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  4 މަދުވެގެން
 އޯލެވެލް/އޭލެވެލް/ޕްރޮފެޝަނަލް

 ފިކެޓު ސެޓު

 ޑިޕްލޮމާ  ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  1 މަދުވެގެން

GS4 

 އޮފިސަރ

 ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  2 މަދުވެގެން 12
 ޕްރޮފެޝަނަލް

 ލް އޭލެވެ /ފިކެޓުސެޓު

 އޯލެވެލް  ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  3 މަދުވެގެން

 ލޮމާ ޑިޕް ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ގެމަސްދުވަހު  3 މަދުވެގެން

GS3 13 ްތަޖުރިބާ  ގެމަސްދުވަހު  6 މަދުވެގެނ 
 ޕްރޮފެޝަނަލް

 ލް އޭލެވެ /ފިކެޓުސެޓު

 އޯލެވެލް  ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  1 މަދުވެގެން

 ތަޖުރިބާ  ގެމަސްދުވަހު  3 މަދުވެގެން
 ލް/ޕްރޮފެޝަނަލްއޯލެވެލް/އޭލެވެ

 ފިކެޓު ސެޓު
GS2 

 އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް
14 

 GS1 15 އޯލެވެލް  

 SS5 ފެންވަރު  ގެ  7 ގްރޭޑް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  5 މަދުވެގެން

 އޮފިސަރ ސަޕޯޓް ސަރވިސް

16 

 SS4 17 ފެންވަރު  ގެ  7 ގްރޭޑް ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  3 މަދުވެގެން

 SS3 18 ފެންވަރު  ތަޢުލީމުގެ  އަސާސީ ތަޖުރިބާ  ގެ ދުވަހުއަހަރު  2 މަދުވެގެން

 SS2 19 ފެންވަރު  ތަޢުލީމުގެ  އަސާސީ ތަޖުރިބާ  ގެ ވަހުދުއަހަރު  1 މަދުވެގެން

 SS1 20 ފެންވަރު  ތަޢުލީމުގެ  އަސާސީ  
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 6ޖަދުވަލު 

  ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ އުސޫލު  ،ސަލާން ބުނުމާއި ،ހެދުން އެޅުމާއި ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމާއި

  

  ތަޢާރަފު .1

މުގައި ޗުއްޓީ ނެގު ،ސަލާން ބުނުމާއި ،ވުމާއިރުހާޒިއޮފީހަށް  ،މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 1.1
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

 ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.  ،ސަލާން ބުނުމާއި ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމާއި 1.2

 ންވާނެއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަ 1.3
 

 ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހާއި ގަޑި  .2

ލަށް، ދުވަހުގެ ނިޔަގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ އާދީއްތަދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްަފތިސެކްރެޓޭރިއެޓު ކޮމިޝަނުގެ 2.1
 މީ ކާއި ރަސް)ަފހެއް( ދުަވހުއެވެ. ބަންދުދުވަހެއް ކަމުގަިއ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަސްތަ 5ހަފުތާއަކު 

 އްކަތްތަކާ ކޮމިޝަނުގެ މުހިންމު މަސަ ،ބަންދުދުވަސްތަކަކީ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް
 އެވެ.ނެރެވިދާނެ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮެތއްގެ މަތިން އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް

  ރަސްމީގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާރަސްމީ ގަޑިއަކީ ކޮމިޝަނު ގެކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު 2.2
 ގަޑިއެވެ.  

ތަށް ހާޒިރުވާން މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު ގަޑިއަށް މަސައްކަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ 2.3
 މީ ވައްޒަފު ރަސް ވާލުވެހުރި މުހައޮފީސް ހުޅުވުމާ  ،ފާއި ތަޅުދަނޑި ގެންނަ މުވައްޒަ ،ވާނެއެވެ.  ސަޕޯޓު ސްޓާފުންނާއި

 ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. ގެ)ފަނަރަ( މިެނޓު 15ގަޑި ފެށުމުގެ 

ރަން ކޮށް ރެކޯޑުކުއެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިސްޓަމް މެދުވެރި، އޮފީހަށް ހާޒިރުވިގަޑި ،މަސައްކަތަށް ނުކުމެ އޮފީހުގެ 2.4
 ކޯޑުކޮށްފައިހާޒިރުވި ގަޑި ގަވާއިދުން ރެ ،ވިޔަސްޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުންޖެހޭ ގަޑިހާޒިރުވާ. ވާނެއެވެ
 ނެވެ.ން ފެށިގެންހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑުކުރި ވަގުތު ،ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީ .އެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހޭނެއެވެ ،ނުވާނަމަ

ރުވި  ހާޒިފީހަށްވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަާކހުރެ އޮއޮފީހުގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުކުރާ ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް ދިމާ 2.5
ޒިރުވި ހާ، ރުވެހާޒި ގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ ަކންތައްތައް ބަަލހައްޓާ ސެކްޝަަނށްގަޑި ރެކޯޑު ނުކުރެވޭ

ޖެހޭ ރިހަމަކުރަންލުކޮްށ، ފުއްޙަގަޑި ވަގުތުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދިމާވި މައްސަލައެއް އެހިނދުން އެހިނަދށް 
 ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ. 

 ،މެދުވެރިވެގެން ސަލާން ބުނުމަކާ ނުލައި، ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމަކާ ނުލައި ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި އުޒުރެއް  2.6
ލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހަްށ ނުވަތަ ހާޒިރުވެ މި އުސޫ ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ

 ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ބަލާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެްއގެ ގޮތުގައެވެ.
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  ކޮމިޝަނުގެ  ޖެހޭނެއެވެ.އޮފީަހށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުން ގަޑި، ޖެހޭ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހުފީހަށް ހާޒިރުވާން މުވައްޒަފުން އޮ 2.7
ވަގުތަްށާވ  ނުނުކުންނަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ވަޒީފާއަށް ،ޒިރުވުމުގައި ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަމުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާ

 ވާނެއެވެ.ންގޮތުގައި ކަނޑަމިންވަރު ގަޑީލާރީގެ

ސް އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރު ނުވެގެން، ނުވަަތ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީ 2.8
ރުވި ގަޑި ޒިރީ ަބލަަހއްޓާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީްނ މުވައްޒަފުން ހާޒިނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، ހާ

ންާގ އަވައްޒަފަކު ހާޒިރީ ބަލަހައްާޓ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ހާޒިރުވެނެތްަނމަ، ހާޒިރުވެ ހުރި އެންެމ އިސް މު .ބަލާނީއެވެ
މަށް އެކަ ،ކުރާނީޒިރުވި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުހާ ،އޮފީސް ހުޅުވުމުން ގޮތެއްގެ މަތީން ހާޒިރީ ބަލަންާވނެއެވެ.

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުގައެވެ.

ގަޑިއަްށ  އަންނަންވާ  ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެްނ އޮފީުހގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ޭބރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮފީަހށް 2.9
. އަދި ވާނެއެވެގަންމުވައްޒަފަކަށް އެކަން ައން ަބަލހައްޓާހާޒިރީ  ،ނުވަތަ ސަިއންއައުޓް ނުވެވޭނަމަ ،ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ

 އެވެ. އްލުކުރަންވާނެ ޙަދެން އޮފީހަށް އަންނަދުަވހު އޮފީަހށް ނުކުމެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން އެކަން 

، ލައިށް ބަގެ ފަހުން ހިނގާ ވަގުތަ 12:00ގެ ފަހުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ދަންވަރު  12:00ދަންވަރު  2.10

ނެއެވެ. ދޭންވާސްކޮށްމިންވަރަށް ވަގުތު ފަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެނދުުނ އޮފީހަށް ނުކުތުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް އެ
ގައި ލަތުހާ އެވެ. މި 12:00އަދި މި ގޮތުން ގަޑި އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ލަސް ގަޑިއަކީ އެ ދުވަހު މެންދުރު 

     ،ރިވެއްޖެނަމަލަތެއް މެދުވެހާ)ހަތަރެއް( ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ  4ގަޑީގައި  ސްމީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފު ރަ
ލަތެއް ހާ)ހަތަރެއް( ގަޑިއިރު ހަމަކުރުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. މިފަދަ  4އެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީގަޑީގައި 

ވަހުގެ ޒަފަކު އެދު، އެކަން އެ މުވައްމެދުވެރިވެގެން އެ މުވައްޒަފެއްެގ ރަސްމީ ގަޑީގެ ފެށުން ލަސްުކރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
ށް ދިމާާވ ގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަ 13:00

    ގަޑި  އްކަތުފަށާނީ އޮފީުހގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ރަސްމީ މަސަ ލަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުގަޑި ގުނަންހާ
 ހަތެއް( ގަޑިއިރު( ހަމަކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެްނނެވެ. ) 7)

ކްޝަން ސެ އަދާކުރާ ލަސްނުކޮށް އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ  ،ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުރެއްޖެނަމަ ،މުވައްޒަފަކު 2.11
 ސެކްރެޓަރީ  ސަލައަދި އެ މައް ވާނެއެވެ.ރީ ޖެނެރަލަށް އެކަން ހުށަހަޅަންސެކްރެޓަ ،ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ވެރިޔާ

 ވާނެއެވެ.ސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަްށ ހުށަހަޅަންޖެނެރަލް ލަ

އެ މުވައްޒަފު ، މަ)އެކެއް( މަސްދުވަސް ވެްއޖެނަ 1މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ހުރުމުެގ ސަބަބުން އޮީފހަށް ހާޒިރުނުާވާތ  2.12
ކްރެޓަރީ ސެފެންނަ ޮގތަކާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން އެ މުވައްަޒފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު 

 .ވާނެއެވެހަޅަންހުށަލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަށް  އެ މައްސަލަ ،އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ާވނެއެވެ.ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން
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 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން  ،އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއި .3

ސްނުވެއްެޖ ކޮންމެެހން ނުގޮ، ށް ދާންާވނީމަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަ 3.1
 ގެންނެވެ.ގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިއެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނު، ލަތެއްގައިހާ

ރީ ހާޒި ،ގަޑި އެނބުރި އައި ،ބޭރަށްދާ ގަޑިއާއި ،ދާނަމަ ގައި މުވައްޒަފު އޮފީހުން ބޭރަށްއޮފީހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީ 3.2
 . ވާނެއެވެޓަމް މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑުކުރަންފައިވާ ސިސްޅައިކުރުމަށް ކަނޑައަރެކޯޑު

        ، ނަމަަބންދުދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް ަރށުން ބޭަރށް ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ދާ ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު 3.3

ރިްނ ވެޝަންތަކުގެ ވާނެއެވެ. އަދި ިޑވިއެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ސެކްޝަނުގެ ނުވަތަ ޑިވިޜަނުގެ ވެިރޔާއަށް އަންގަން
 ށް ޖެނެރަލަސެކްރެޓަރީ ،ބޭރަށް ނުވަތަ ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ ބަންދުދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް ރަށުން

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް  .4

އިވާ ޔާންކޮށްފަބަ އޮފީހަށް ނުކުންނައިުރ ހެދުން އަޅަންވާނީ، މި މާއްާދގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި 4.1
 ގޮތަށެވެ.

ފަޓުލޫނާިއ  ވަތަ ދިގުއެވެ. ނު  ނުވަަތ އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ،ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ 4.2
ހޭީނ ން ތިެބންޖެވެ. މިގޮތަށް ހެދުން އަޅާއިރު މުވަްއޒަފުއަތްދިގު ބުޝް ގަމީހެވެ. ނުވަަތ ސަފާރީއާއި ކޯޓު ފަޓުލޫނެ

 . އުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބޫޓަކަށް އަރައިގެންނެވެޙައޮފީސް ބޫޓަށް ނުވަތަ ރަސްމީ މާ

އާއި ތާވަތަ ކުރުއަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަީކ ފާސްކުރި ހެދުން ނުވަތަ ޕާކިސްތާނު ހެދުން )ސަލްވާރާއި ގަީމސް ނު 4.3
ރަސްމީ  ،ހެދުމަކާއި ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް، ދޯޕައްޓާ( ނުވަތަ ހަރުވާޅާއެކުގައި ލާ މަތީބައި

 އުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.ޙަމާ

ިއ ގަމީހާ ސްުނވަތަ ބު ،ގަމީސް ފަޓުލޫނާއި ،ސަޕޯޓް ސްޓާފް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ެހދުމަކީ 4.4
އަދަާބ  މުޖުތަމަޢުގެ ިގންތީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ، އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ. މި

 ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.

ކަން ނާއަކީ ކާކުއޭފައި ހުންނަންވާނީ އަނެކާއަށް އިފުން ރަސްމީގަޑީގައި ހެދުން އަޅަގެ މުވައްޒައިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު 4.5
 އެނގޭ ގޮތަށެވެ.

ފައިވާ އިކަނޑައަޅަ އެ މުނާސަބަތަަކށް، މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ 4.6
 ހެދުމެއްގައެވެ.

ންގެ މުވައްޒަފު ގެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮިމޝަނުކޮންމެ ހަުފާތއެހިނދަުކ،  ޝަނުން އެހެން ޮގތަކަށް ާނންގާހައިކޮމި 4.7
 ރަސްމީ ހެދުމަކީ "ކޮމިޝަނުގެ ވާރކިންގ ޑްރެސް" އެވެ.
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 ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުން  .5

ތުގެ ރާ މަސައްކަނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް މުވައްޒަފުން ނެރެންވާނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އާދަވެގެްނކު 5.1
 ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންަމންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.  އިތުރަށް

 ގަޑީގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހުއްދަ ލިބިގެން ކުާރ މަސައްކަތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. ނުރަސްމީ 5.2
ތުގެ އްގޮތްވާ ގޮވާ އުސޫލާ އެވާނެއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިކަތުގެ ރެކޯޑު އެނގެން އޮންނަންމުވައްޒަފަކު ކުރި މަސައް

 މަތީން އެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

ޗަށް ހެއްގެ މައްމަގޮތުގައި ފައިސާ ދެވޭނީ ން މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެމު އުސޫލުންބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭހެން އާ  5.3
 އުސޫލުން  ވެ. އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މިނުވާ ގޮތުގެމަތީންނެގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު )ސައުރަޔާޅީސް( 44

 ވާނެއެވެ.އިސްތިސްނާ

        ،ނަމަގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ )ސައުރަޔާޅީސް( 44 5.4
ތެއް ގޮގޮތުން ހޭކަމާ ބެއެ ގެންއެ ހާލަތުގައި އިތުރުވާ ގަޑީގެ އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި

 ނިންމަންވާނެއެވެ.  

އް ހާއި، އިންތިޚާބެ)ނުވަދިހަ( ުދވަ 90އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރުކަމަށް ބަލާނީ، އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ތާީރޚުގެ ކުރިން  5.5
ވާ ބާއް އިލެކްޝަން-ބައި ،)ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް 120ޖުމުލަ  ހާއެކު،)ތިރީސް( ދުވަ 30ނިމިގެން 

 )ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެެއވެ. 120ދުވަސްތައް މި 
 

 ޗުއްޓީ ދިނުން  ،ޗުއްޓީއަށް އެދުމާއި .6

ކުރާ ތުށަން ގަސްފަފުރިހަމަކޮްށ ޗުއްީޓ  ފައިވާ ފޯމުށް ވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮއަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭުނންވާ މު 6.1
އް ބަލަހައްާޓ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތަ ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2މީ މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަސް

 ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަސް ދުއްޓީގެ ބާކީ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ޗު މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ އެ މުވައްޒަފު އެދިފައިވާ ޗުއްޓީގައި އެ 6.2
 ހުރިނަމައެވެ.

 .ޗުއްޓީ ދެވެން ނެތް ސަބަބު އެ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ ،ތްަނމަމުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދެވެންނެ 6.3
 

 ސަލާން ބުނުން  .7

  ގަވާއިދާއި  މި ،ވަނަ މާްއދާއާއި 42ގެ  )ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާނޫުނ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސަލާމުގެ  ޗުއްޓީ ދެވޭނީ 7.1
 މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ޖެ ވެރިވެއްޒުރުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އުއެ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެ، ން ބުނަންވާނީކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާ  7.2
 ހާލަތެއްގައެވެ.
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 ނުކުތުމަށް ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް 7.3
    ޑިއިރުގެ ތެރޭގައި )އެކެއް( ގަ 1ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ، ވެރިވެއްޖެނަމައުޒުރު

ލަހަްއާޓ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައް ބަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަން އެންގުމާއެކު
 ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ،އްޒަފުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވަ)އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ސަލާމުގެ ޗު 1އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ  7.4
 ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަންމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތަްއ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށާިއ އެ މުވައްޒަފެއް

 އެ ދުވަހެްއ ބަލަންވާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަެށވެ.، ފައިނުވާނަމައިއަންގަ

ގެ އެކަމެއް ،ފައިވާނަމަށްއި ހުރި މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮލާމުގައެ ދުވަހު ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމުކަމެއް ސަ 7.5
 ވާނެއެވެ.ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް އަންގަންއޭނާ މަސައްކަތްކުރާ  ،މަޢުލޫމާތު

 ހެން މީހަކާ އެ މީހެއްގެ މަަސއްކަތް އެ ،ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ސަލާްނ ބުނާނަމަ 7.6
       އެވެ. އަިދ ވާނެސުޕަވައިޒަރަށް އެކަން އަންގަން މީހެއްގެ ވަގުތު އޮއްވައި އެ އިފެޭށހަ ހަވާލުކޮށްގެން ިހންގަން 

 އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.  

ޖެނަމަ، ވެއްދުވެރިލަތެއް މެހާވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭފަދަ، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި  7.7
ން މީހަކު އެކަ ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ، އެންގޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް އެ މީހަކު އައިހާ އަވަހަކަށް

 ،އްޖެނަމައްސުމަށް އެދިލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެހާއޮފީހަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ 
 މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އެ 

    ްނ،ގިނަވެގެ ،ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮަތށް ދެވޭނީސަލާމުގެ ޗުއްީޓގެ ،މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް 7.8
ބަާލ  އި އަހަރުއަހަރީ ޗުއްޓީ ދިުނމުގަ ،ސަާލމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ .)ތިރީސް( ދުވަހެވެ 30

 .ވެސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެ  ،ވިޔަސްއަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ނަމަވެސް ވަޒީފާ. އުސޫލުންނެވެ

ޒީފާއާބެހޭ ވަ ،)ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ 2މުވައްޒަފަކު، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން  7.9
ފު ސަލާމުގެ އެ މުވައްޒަ ، ގޮތުގެ މަތިން އެ މީހަކު އޮފީހަށް ނުކުންނައިރުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ 42ޤާނޫނުގެ 

ޒަފަްށ ބުން މުވައްޗުއްޓީގައިހުރި ފުރަތަމަ ދެ ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށް، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަ
 މެޑިކަލް ސައްކަތްތެރިއެއްގެޙީ މަކޮށްފައިވާ ޞިއްރަޖިސްޓަރީ  ،މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

 ފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ސެޓު

 ( ދުވަހެވެ. )ދޭއް 2ވިދިވިދިގެން  ،ހުށަހެުޅމަކާނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ފިކެޓު ސެޓުމުވައްޒަފަކަށް 7.10

 މުގެ ކުރިން ބަންދުވު ފީސްއެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުގެ އޮ ފިކެޓުށަހަޅަންޖެހޭ ސަލާމުގެ ސެޓުހު 7.11
 ،ތްނަމަވެސްފައި އޮއިއަށް ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު އަންގަވަޒީފާ ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ފިކެޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސެޓު

 ގައެވެ.ސްތަކެއް ކަމުބެލޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަ ުދވަސްތައް ނުނުކުމެހުރި  ކުގެ ތެރެއިންހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަްސތަ ފިކެޓުސެޓު
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     ، ޔާންކޮށްބަ މުއްދަތު ނުނިކުމެޭވނެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަަފށް  ސަަބބުން ެއ ބަލީގެ ބާވަތާއި  ން، ބަލީގެ ބަލިވެގެ 7.12

ސް ކުރިއަށްވެ ފިކެޓެއް އޮފީަހށް ހުށަހަޅައިފިނަަމ، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މެޑިކަލް ސެޓު
 ނެގިދާނެއެވެ.

އެގޮަތށް  ކަށް ނުވާތީ،މުކޮށް މީހަކު ބަލިވުމުގެ ފުރުޞަތަކީ އޮތް ކަމަ އާންޓީއާ ގުޅިގެން ޗުއް ދުވަސްތަކުގެހަފުތާ ބަްނދު  7.13
ޝަނަށް ތިޔާރު ކޮމިސަލާން ބުނާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚް

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދުވަހު  މަ، މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަދޭޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަގޮތަށް ސަލާމުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފިކެޓުސެޓު 7.14
އި ހުރި ނީ ސަލާމުގަހުށަހެޅުމުން މެނުވީ، އެ މަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާ ފިކެޓުށް ސެޓުހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަ ފިކެޓުސެޓު

 ފިކެޓު ސެޓުންނަ ދުވަހު ސަލާމުގެނުކު ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އޮފީހަށް
 ނެއެވެ.ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭންވާ ،ސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެނޑި މުސާރަ ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ގައި ހުރި ޒަފަކު ސަލާމުއެ ދުވަހަކީ އެ މުވައް ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފު ސަލާން ބުނެފިނަމަ  7.15
ގެ ވައްޒަފެއްއެ މު ،އި ބަލަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެ ދުވަހަކީ ސަލާންބުނި ދުވަހެއް ކަމުގައި ބެލޭނީކަމުގަދުވަހެއް

 ލަުތގައެވެ. ހާސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަނުވާ 

ގައި ޚިދުމަތުށް "ފަރުވާކުރުމަ، މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން 7.16
    ވާ ސަލާމުގެ ގޮުތން މުވައްޒަފަްށ ޙައްޤުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ޤާނޫނީ ނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދެޭވ ޗުއްޓީ"އުޅެ
ނާޔަތްތައް މިފަދަ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަށް މުސާރައާއި ޢި )ތިރީސް( ސަލާމުގެ ތެރެއަކު ނުގުނޭނެއެވެ. 30

 ހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ.
 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ  .8

އެކު )ތިރީސް( ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ މުސާރައާ 30ނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮމިޝަ 8.1
ދުވަސް ހަރުއަ)އެކެއް(  1ދޭންވާނެއެވެ. އަލަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްީޓ ޙައްޤުވާނީ ވަޒީފާގައި 

 ސްތަްއ ނުހިމަނައެވެ.ވުމުންނެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ގުނާނީ ބަންދުދުވަ

ގޮތުގެ ޕްލޭނެްއ އްޒަފުން ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭުނންވާއެ ސެކްޝަނެއްގެ މުވަ ،ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގައިވެސް 8.2
ގައި މިހެން . މި މާއްދާޗުއްޓީ ޕްލޭާނ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ،އޮންނަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ

ށް ވައްޒަފަކަމުއެ  ،ތަކާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީދޭން މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ފެނިއްޖެނަމަޚާއްޞަ ހާލަ ،އޮތްނަމަވެސް
 ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ. 

އަހަރީ ޗުއްޓީ  ،ގައި)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭ  1ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  8.3
އެކެއް( ) 1ްށ އޮވެ، ޙައްޤުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޭބނުންނުކޮ، ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ދުވަސްތަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެސަލްއެ ޗުއްޓީ ކެން، ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ދުވަސްއަހަރު
 ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                                            3 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

67 

 
 

ޒަފެއްގެ އްން އެ މުވަގޮތުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭއެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލު ،ލިބޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ 8.4
ކްރެޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. އަދި ސެ ،ކުރުމަށްފަހުސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާ

 ޖެނެރަލަށް ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ކޮމިަޝނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަީތންނެވެ.

ން  ކުރުވައިގެރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައިއަހަ 8.5
 ނުވާނެއެވެ.

ވެސް މައަށް އެއްއިންތިޚާބަކަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ހަމައިން ފެށިގެން އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާ ހަ 8.6
ގައި ލަތެއްހާރީ ދެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޟަރޫމުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީއެއް ނު

 މަސައްކަތް އިންިތޚާބުގެ ،މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހިފަހައްޓާ ޗުއްޓީ ވާނެއެވެ.ންޖެހޭ ޗުއްޓީ މިއިން އިސްތިސްނާދޭ
 ނެއެވެ.ނިމުމުން އެ މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާ

 ގެންގުޅޭ )އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޮްނޓްރެކްްޓ އުސޫލުން 1ކޮމިޝަނުގައި ވަގުތީގޮުތން  8.7
ރީ ޗުއްޓީ ބަތުން އަހަގެ މުއްދަތުގެ ނިސްއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންޓްރެކްޓުމުވައްޒަފުންނަށް އަހަރު ހަމަވުމުން މި މާއްދާގަ

 ދެވިދާނެއެވެ.  

ކުރާ ތުށަން ގަސްފަޗުއްޓީ  ،ފުރިހަމަކޮށް ފައިވާ ފޯމުށް ވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުއަހަރީ ޗުއް 8.8
ބަަލހައްާޓ  ބެހޭ ަކންތައްތައްކުރިން މުވައްޒަފުންނާ ހުގެ)ދޭއް( ދުވަ 2ސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަ

 ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

  ޗުއްޓީ އިލީ ޒިންމާގެ އާ  .9

 މުސާރަ ޒަފަކަށްވެސްއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްއާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުންފަދަ އާ 9.1
 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ. 10ލިބޭގޮތަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

    ންތާ ލަސްވެގެއްޒަފު އެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި ފެށޭއާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަން ބޭުނންވާ މުވަ 9.2
 ޞަހޭ ޚާއްތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެ ދުވަހު ކޮންމެހެން ިނންމަންޖެ ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު 1

 .  ންވާނެއެވެއަްނގަ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް ،މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއެކު

 ރަސްމީ ގެހުޗުއްޓީ ނިންމުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަ ،އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގާ މުވައްޒަފުންއާ 9.3
ތައްތައް ނާބެހޭ ކަން މުވައްޒަފުން ،ފައިކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްޞައެކަމަށް ޚާއް ،މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން

 ޝަނަށް ުހށަހަަޅންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ ސެކް

ފޯމު  މަކުރަންޖެހޭއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދި ފުރިހައާކުރިއަށް ރާވައިގެން  9.4
 ހުށަހެޅުމުން ދުާރލައި އެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.    ފައިފުރިހަމަކޮށް

ސް ނެވެ. ނަމަވެހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުސޫލުންޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަ ގެއިލީ ޒިންމާއާ 9.5
 ވިޔަސް މި ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ. އަދާކުރާތާ އަހަރުނުވިކަމުގައިވަޒީފާ
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 ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ  ކުރުމާ ދަރިއަކު ޚިތާނު  ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއާއި  .10

         ، އިމި ގަވާއިދާ ،އާއި ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު()ވަ 2008/2މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު  10.1

 މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަކަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. 

ާޓ އް ބަލަހައް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތަ ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ވިހެުއމާއެކު 10.2
ގެ ޗުއްީޓ އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ ވިހެއުމުއެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް  ،ނުވަަތ ލިޔުމުންސެކްޝަނަށް ފޯނުްނ 

 ވާ ޞިއްޙީކޮށްފައިތްތެރިއަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަ ރަޖިސްޓަރީ ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
    ކަތު ސްމީ މަސައްވިހެއިތާ ގިނަވެގެން ރަ ،ކުޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިހެއިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާއެ

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3

ރާ ރިއަކު ދޫކުތްތެއްޙީ މަސައްކަ ޞިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ،މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާުކރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް 10.3
ހުގެ ޗުއްީޓ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަ 60ހެއުާމ ގުޅިގެންދޭ ވި ،މުވައްޒަފަކަށް އެ ،ފިކެޓު ހުށަހެޅުުމންމެޑިކަލް ސެޓު
ވެގެން ގިނަ ާގގޮތަށްވިހާނެކަމަްށ ލަފާކުރާ ދުވަހުގެކުރިން ހިނ ވިހެއުމާ ގުޅިގެންޭދ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައިދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮށް ޓީ ފުރިހަމަނުވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއް ،މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ. 30ދެވޭނީ 
 ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް މަނައެއް ނުކުރެއެވެ. 

 ވަޒީފާގެ ގެ ދަުށން ނުވަތަ )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަކީ 10.4
 ވެ. ުޗއްޓީއެކެ އްޒަފުންނަށް ދެވޭއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ެއހެނިހެން ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރަށް ައންހެން މުވަ

ށް ލިިބޭދ ުށން އޭނާއަމުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ިލބޭ ޗުއްޓީގައި ުހންނަ މުއްދަތުަގއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަ 10.5
ްނ މިގޮތު ްނވާނެއެވެ.ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދިުނން ފަަދ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ިލބެ

ދަތު ގުާނ ޒީފާގެ މުއްވަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިޭދ ޙައްޤުތަކަށާއި
ޓުމެއް އްވެސް ހުއްގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޭއނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް އެ 

 ވެ.ނީ ކަމަށް ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ކުރުވީކަމަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެއައީކަމަށް ނުވަތަ މެދުކެނޑު

ނާއަށް  މުސާރަ އޭވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީެއއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެްނ މުވައްޒަފަކު ހުންނައިރު އޭނާގެ  10.6
 ވެ. ސާރަދޭ ދުވަހުއެމުކޮށް މުއާންދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މުސާރައިގެ ފައިސާ ދޭނީ 

ލަތު ހާއްޙީ ޞިގެ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަުބން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާ 10.7
ކު އްކަތްތެރިޔަމަސައްޙީ ޞިތަންނުދޭކަމަށް ނުަވތަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

އަދި ވިހެއުމުގެ  ،އް)އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެ 28ވިހެއުމުގެ ކުރިން ގިނަވެގެން  ،އް ދީފިނަމަފިކެޓެމެޑިކަލް ސެޓު
)ފަސްދޮޅަސް(  60މާއްދާގައި ބުނާ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީެގ  މި ،)އަށާީވސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 28ފަހުން ގިނަވެގެްނ 

 ދުވަސްތަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ. ދުވަހުގެ އިތުރަށް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ

 ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ުމވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަުވމުން، ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް 10.8
  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ.    ،)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 1 ،ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި

)ފަނަަރ(  15އަންެހން މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ ، މި ޗުއްޓީ ބޭނުންވާނަމަ
 އެދެންވާނެއެވެ. ،ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް
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  ގެ އުމުރުން ފުޅުން ދަރިވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ެފށިގެ ފައިމުވައްޒަފަކު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް 10.9
އިން މުސާރަ، )ބާރަ( މަސްދުވަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްަޓކައި 12

ގުތުގެ ކަތުގެ ވަމަސައް ،އިތުރު ހުސް ވަގުތު ކޮޅެއް ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ،ގޮތަށްނުކެނޑޭ
 ނެޓެވެ. )ތިރީސް( މި 30ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ ފަަހރަކުވެސް ދޭންވާނީ ދޭން ،)ދޭއް( ފަހަރު 2  ތެރެއިން

އްބައި( )ެދަބއިކުޅަ އެ ½ރުވެފައި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ހާޒިމުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  10.10
( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ސްދޮޅަސް)ފަ 60އެ މުވައްޒަފުގެ ވިހެއުމުގެ  ،މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހަމަ އެ ދުވަހު ވިހައިފިނަމަ

 ގުނަން ފަށާނީ ޖެހިެގން އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ން އަްނަނ ޖެހިގެ ،ނީއެ މުވައްޒަފެއްގެ ިވހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ގުނަން ފަށާ ،ބަންދުދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ިވހައިފިނަމަ 10.11
 ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.    

       ނުހިމަނައި ދަރިައކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ަބންދުދުަވސްތައް، ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް 10.12
މުން  އެދި ލިޔު)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެްއ ދޭންވާނެއެވެ. މިފަދަ ޗުއްޓީެއއް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަަމށް 3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އް ދުދުވަސްތަބަން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ،ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުންމުވައްޒަފެއްގެ ދަ 10.13
ްނ ން ޗުއްޓީ ފަށަ )ފަހެއް( ދުަވހުެގ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. މިފަަދ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންާވ މުވައްޒަފު 5ނުހިމަނައި 

 ިރން ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކު 3ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު 
 

 ރާގެ ޗުއްޓީ ޢުމް  ،ޙައްޖު ޗުއްޓީއާއި  .11

ރަ އެވެ. މުސާކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ފަރުޟު ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނެ 11.1
 ފައިއިމަޅުކަން ނިންން ޙައްޖުގެ އަ ލިބޭގޮތަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ޙައްޖު ދަތުރަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެ

)ތިރީސް(  30ގިނަވެގެން  ،އިބަންދުުދވަސްތައް ނުހިމަނަ ،އެނބުރި އައުމާ ހަމަޔަށެވެ. މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ
 ދުވަހެވެ.

ްށ ބޭގޮތަ. މުސާރަ ލިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ޢުމްރާއަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ 11.2
ނުބިރ އެ ފައިއިމަޢުމްރާގެ އަޅުކަން ިނން ،ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ޢުމްރާ ަދތުރަށް މާލެއިން ފުރާ ދުަވހުން ފެށިގެން

 ( ދުވަހެވެ.  )ތިީރސް 30ގިނަވެގެން  ،ބަންދުދުވަސްތައް ުނހިމަނައި ،އައުމާ ހަމަޔަށެވެ. މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ

)އެކެއް(  1ކުން )ފަހެްއ( އަަހރަ 5ކޮންމެ   ،ެދވޭނީ މްރާއަށް  ދާން  ޗުއްޓީނުވަަތ  ޢު ށްމުވައްޒަފުންނަށް  ޙައްޖަ 11.3
އެއް އެހެްނ ފަަދ ޗުއްޓީމިފަހަރުއެވެ. މުވައްޒަފުންނަްށ ދެޭވ މިފަދަ ޗުއްޓީއެއް އެހެންކަމަކަްށ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

  ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައެވެ.ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްިފނަމަ، އެ ުދވަސްތައް ބަލާނީ އޮފީހަށް ހާޒިުރނުވާ
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 ގެ މުއްދަތާއި، ޗުއްޓީ  ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަނު އިންތިޚާބަށް  .12

 ،އިމުއްދަތާ ގެބޭޝަނުފުންގެ ޕްރޮމުވައްޒަ ށް ހޮވާކަ)އެކެއް( އަހަރަދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަ 1 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން، 12.1
 ވަނީއެވެ.މިތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދެވޭއާ އާއި،ޗުއްޓީ ގެސަލާމު

 ގެ މުއްދަތު ޕްރޮބޭޝަނު 12.1.1

ގެ ބޭޝަނުހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮ)ހައެއް( މަްސދުވަ 6ވަގުތީގޮތުން 
ނޫނު( ގެ )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ 2/2008އެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ނެގޮތުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނޯންނާ

ހެއް އެއްވެސް ނޯޓި ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި އެ އެއްބަސްވުން 14
 ދެފަރާތުންކުރެ ޮކންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިލުކުރެިވދާނެއެވެ.، ދިނުމަކާނުލައި

 

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 12.1.2

ލާމުގެ އްޒަފުންނަށް ސަ)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަީޒފާ އަދާކުރާ މުވަ 6)ހ( 
 )ފަނަރަ( ދުވަހެވެ. 15ގިނަވެެގން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީޗުއްޓީގެ

ލާމުގެ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަ 3)ށ( 
 )ހަތެއް( ދުވަހެވެ. 7ގިނަވެެގން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީގެޗުއްޓީ

ލާމުގެ އްޒަފުންނަށް ސަގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވަ)އެކެއް( މަސްދުވަހު 1 )ނ(
 )އެކެއް( ދުވަހެވެ. 1ގިނަވެެގން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީޗުއްޓީގެ

 

 އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ 12.1.3

ލާމުގެ އްޒަފުންނަށް ސަ)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަީޒފާ އަދާކުރާ މުވަ 6)ހ( 
 )ފަހެއް( ދުވަހެވެ. 5ގިނަވެެގން  ،ގައި ދެވޭނީގޮތުޗުއްޓީގެ

ލާމުގެ އްޒަފުންނަށް ސަ)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވަ 3)ށ( 
 )ދޭއް( ދުވަހެވެ. 2ގިނަވެެގން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީޗުއްޓީގެ

ލާމުގެ އްޒަފުންނަށް ސަކުރާ މުވަ)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާ 1)ނ( 
 )އެކެއް( ދުވަހެވެ. 1ގިނަވެެގން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީޗުއްޓީގެ

 

 ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ  އަމިއްލަ ގޮތުން  .13

އިނިންގ ޓްރެ ނުލިބޭގޮަތށް މުަވއްޒަފަކު ފޮނުވަންވާީނ ކޮމިަޝނުގެ އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކަިއ މުސާރަ 13.1
އް ފުރިހަމަ ގުޅޭ ތަމްރީނެ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ އެ ނުވަތަ ،ންޓުގައި ހިމެނިފައިވާރިކްވަޔަރމަ
 ކުރުމަށެވެ.
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 މީހަކު އެ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ މުވައްޒަފު، ތަޢުީލމުދޭ ބޭނުންވާ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ފޮނުވުމަށް  13.2
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ލިޔުމެއް ކަމުގެގަބޫލުކޮށްފައިވާ

ރެ ދިގު މުއްދަތުގެ )އެކެއް( އަހަރަށްވު  1 ،މުވައްޒަުފ ފުރިހަމަކުާރ ކޯހަކީ ބޭނުންވާ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަްށ ފޮނުވުަމށް 13.3
 ން ހުށަހަޅައެ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް، ކޯހެއްނަމަ

 ވާނެއެވެ.  

އްދަތަށެވެ. އަދި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ މު 3މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަްށ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ފޮނުވޭނީ  13.4
 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށެވެ. 1އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވީއްލޭނީ 

ގެ ލުރިސޯސް ޕެނަ އޮފީހުގެ ހިއުަމން ،ގޮތަށް މުވައްޒަފަުކ ފޮނުވާނީކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތުންއަމިއްލަ 13.5
 .މަޝްވަރާއާއެކު ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމުމުްނނެވެ

 

 ލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ބޭނުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން ހާ ޚާއްޞަ  .14

ހަކު މީޖެހިފައިވާ  ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަަލހައްޓަން  މުވައްޒަފުތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރަން ނުވަ މުވައްޒަފަށް 14.1
      ،ންމުުމންމުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލަން ކޮމިަޝނުން ނި ،ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ަފރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލިދާނެއެވެ. 

ދަުތ ނުންވާ މުއްފަރުވާކުރުމަށް ބޭ ،ލޭނީ، އެ ބަްއޔެއްގެ ބާވަތާއިމުވައްޒަފު ބަލިވެގެން މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ވީއް 14.2
 މުވައްޒަފު ފިކެޓަކާއެކު އެކަމަްށ އެދިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ ޞި ،ބަޔާންކޮށް

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

މަްށ ށް ވީއްލުގޮތަވެގެން މުސާރަ ނުލިބޭބަލި ކުމުވައްޒަފު ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަ 14.3
 ،ށްއެ ީމހަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންާވނެ ުމއްދަތު ބަޔާންކޮ ،އެދޭނަމަ، ަބލިމީހާގެ ބަލީެގ ބާވަތާއި

 ތުގައި ތިމާ އެ މީހެްއގެ ގާ ،ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކުއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞި
 ން ޖެހޭކަން ަބޔާންކޮށް މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ކޮންމެހެން ހުންނަ 

( )އެކެއް 1ން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަކަށް މުސާރަ ނުިލބޭގޮތަްށ މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ ގިނަެވގެ 14.4
 އަހަރުދުވަހަށެވެ. 

ލުމަށް އެިދ ޮގތަްށ ވީއްނުލިބޭލަތު ބަޔާންކޮށް މުސާރަ ހާ އެ ، މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން 14.5
ގެ ލުވެ. އަދި ޕެނަހުށަހަޅަން ވާނެއެއެކަން ހިއުމަން ރިސޯސް  ޕެނަލަށް ، މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

އް( )ިތނެ 3ށް އެ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ،ލަފަޔާއެކު މުވައްޒަފު ވީއްލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިިފނަމަ
 ށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ވީއްލިދާނެއެވެ.މަސްދުވަހަ

ކަށް  މުވައްޒަފަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާީނ އެ 14.6
 ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ. 
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ތުގަިއ އްދަތެއް ގޮމުމުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައި ހުރި  ،ތުފައި ހުންނަ މުއްދަ އިނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަުކ ވީއްލަމުސާރަ  14.7
 ނުގުނޭނެއެވެ.

  . ށެވެލި ބޭނުމަކަމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއް ،ބޭނުންކުރަންވާނީ ގެފައި ހުންނަ މުއްދަތުއިމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަ 14.8
 ،ިފނަމަނުން ކޮށްބޭ ގެ އެ މުއްދަތުމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލި ބޭނުން ޫންނ އެހެން ކަމަކަށް

އަށް ވަޒީފާ ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްިލ ވީއްލުން ކެންސަލްކުރުމާއެކު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ައންގައި
ރުމުގެ އިން ވަކިކުވަޒީފާމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހުން ފެށިގެްނ އެ މުވައްޒަފު ކޮމިޝަނުގެ  ،ނުނިކުމެއްޖެނަމަ

   ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު 

އްިލ ނުމަކަށް ވީފައިވާ މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލި ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭއިމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަ 14.9
  ވަޒީފާއަށްުނވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ީވއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްަފހު އޮފީހުގެ ،މުއްދަތުގެ ބޭުނންކުރާނަމަ

ފާއިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީ ،)ފަނަރަ( ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 15ނުަވތަ ވީގޮތެއް ނާންގައި  ،ނުނިކުންނަނަމަ
 ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެކަްނ  ،އްޖެނަމަ)ހަތެއް( ދުވަސް ވެ 7ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަްށ ނުނުކުމެ ، ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު މުސާރަ 14.10
އަދި   ންވާނެއެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަ ،ންގެ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ ސެކްޝަނުންމުވައްޒަފު

ކޮށް ސަލަ ލަސްނުއެ މައް  ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތަކާއެކު
 ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި، އެކަމަށް 

 

 އެހެނިހެން  .15

ްއ  މުއްދަތުތަހިނދަކު، މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ 15.1
  ގުނާނީ ބަންދުދުވަސްތައް ހިަމނަިއގެންނެވެ.
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 7ޖަދުވަލު 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫލު 

  ތަޢާރަފު .1

ވުމުގައި ޖަލްސާތަްއ ބޭއް ގެވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ކޮމިޝަނު 5މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުެގ ގަވާއިދުގެ  1.1
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

 މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫލު" އެވެ.  1.2

 ދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. ޖަލްސާ/ ބައް އިގެ އެންމެހަކޮމިޝަނު 1.3

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ ބާވަތްތައް  .2

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިފަިއވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެެވ. 2.1

 ރަސްމީ ޖަލްސާ  2.1.1

 ކުއްލި ޖަލްސާ 2.1.2

 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ 2.1.3

ވަސްތައް ދުރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ  އިދުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ.ރަސްމީ ޖަލްސާއަކީ ތާވަލުކޮށްގެން ގަވާ 2.2
ންބަރުންަނށް ކުރިން މެ ގެ)ތިނެއް( ގަޑިއިރު 3 މަދުވެގެން ،ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ މި  ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 ވާނެއެވެ.އަންގަން

އްާވ އެދިގެން ބާ މަށްޓަކައި މެންބަރަކު މުހިންމު ކަމަަކށް ަމޝްވަރާކުރު ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ،ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ 2.3
 ޖަލްސާއެވެ.

 .ެއކަންޏެވެ އެ ޖަލްސާއަށް އެދުނު މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ކަންކަން ،އެޖެންޑާ ކުރަންވާނީ ކަށްކުއްލި ޖަލްސާއަ 2.4

 . ަވންވާނެއެވެކުރިން މެންބަރުންނަށް ޮފނު ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު  1ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  ،ކުއްލި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 2.5

ންތިޚާބާ އި ގޮތުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ،ޖަލްސާއަކީ ޞައިންތިޚާބާގުޅޭ ޚާއް 2.6
 ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެވެ.ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ
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ލުވެހުރި ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ހަވާ ރައީސް ،ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ ޞައިންތިޚާބާގުޅޭ ޚާއް 2.7
 ރަކު ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަީތންނެވެ.މެންބަ

 ހިނގަމުންދާ  ކުރިޔަށް އޮތް ނުވަތަ  ،އިންތިޚާބާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކުގައި އެޖެންޑާކޮށް ވާހަކަދައްކަންވާނީ 2.8
 އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން އެޖެންޑާ  2.9

 ެވ.ވާނެއެ)އެކެއް( ފަހަރު ބާއްވަން 1ހަކު ގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަމެންބަރުންގެ ކޮމިޝަނު 2.10

ންާވ ކުރަން ބޭނު ތެރެއިން، ޖަލްސާއަށް އެެޖންޑާންތަކުގެ ވެރިންނާއި ސެްކޝަންތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެޜަޑިވި 2.11
   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.، ކުރުމަށް ހުށަަހޅާނީއެޖެންޑާ ،ކަންކަން

 ވަގުތަކު ކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ އެރަލް ހުށަހަޅާ ކަންކަން އެޖެންޑާޖަލްސާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ 2.12
 ކެވެ. ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މެންބަރެކޮމިޝަން

 ޖަލްސާގެ ނެވެ. އަދިކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިން ،ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ަޖލްސާތަކުެގ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ 2.13
ކްރެޓަރީ ސެމުވައްޒަފުންނެވެ.  ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި  ،ޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީސެކްރެ

ތަކު އެ ވަގު ،ނީލަތެއްގައި ޖަްލސާގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާހާޖެނެރަލް ނެތް 
 އްޒަފެކެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވަ

ގޮތުން ންނެވެ. އެކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއި ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާިޒރުވުމަށް މެންބަރުންަނށް އަންާގނީ 2.14
 ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ގޮތަކަށެވެ. ،މެންބަރުންަނށް އަންގާނީ

 ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން. 2.14.1

 އީމެއިލުން. 2.14.2

 ލިޔުމުން. 2.14.3

 ފޯނު މެދުވެރިކޮށް. 2.14.4

، ވެއްޖެނަމަފައިވާ ގޮތަްށ ކޮިމޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭގޮްތ ނުށްކުރިން އެޖެންޑާކޮ ،ސް ސަބަބަކާހުރެއެއްވެ 2.15
 އެކަން މެންބަރުންަނށް ވަގުތުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

 ކޮމިޝަނުެގ ރައީސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 2.16
 ވެހުރި މެންބަރަކެވެ.ހަވާލު
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 ޤާނޫނީ އަދަދު  ،ކޮމިޝަނުން ކަންކަން ނިންމުމާއި  .3

 ކޮމިަޝނުގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.  ،ކޮމިޝަނުން ނިންމަންެޖހޭ ކަންަކން ނިންމަންވާނީ 3.1

 ،ވާނީ)ތިނެއް( އެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން ކަމެއް ފާސްކުރަން 3ކީ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމަ 3.2
 ލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.ޖަ

  މެންބަރުންުރވެ ނެތް ނަަމ، ރަށުްނ ބޭރުގަިއވާހާޒިަދދަށް މެންބަުރން ރަށުގައި އަކޮމިޝަނުގެ ކޯރަމް ހަމަވާ  3.3
  ކުރެވިދާނެއެވެ.އި ބައިވެރިގަފަރަންސިންގ މެދުެވރިކޮށް ޖަލްސާޓެލެފޯން ކޮން

 " މި ބައިގެއެޖެންޑާގައި އޮންނަ "އެހެނިހެން ،ޙަތު ހިމެޭނ މުހިންމު އަދި ބޮޑެތި ކަންކަންކޮމިޝަނުގެ މަޞްލަ 3.4
 ވެ.އި މިވަނީއެދަށުގައި ހިމަނައިގެން ނިންމައިެގން ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން ިނންމައިގެން ނުވާނެ ކަންކަން ތިރީގަ

 ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން.  ،ބަޖެޓާއި 3.4.1

 ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލުގެނަުއން. ،ސާރައާއިމު ،މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި 3.4.2

 ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުން.  3.4.3

 ސުން.  މުވައްޒަފުން ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއް ،މެންބަރުންނާއި 3.4.4

 ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލުެގަނއުން.  3.4.5

 އިންތިޚާބުކުރުން.ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް  3.4.6

  ވަކިކުރުން. މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން، ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފަކު އަލަށް ވެއްދުމާއި 3.4.7

 އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން.  3.4.8

 

 ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .4

ެއ ނިންމުންތަާކ  ،ކޮމިޝަނުގެ ިނންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ،ނދަކުޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާަހއި ހި 4.1
އެއްގޮތަށް  ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮިމޝަނުގެ މެްނބަރުންނާއި މުވައްަޒފުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ކޮމިޝަނުން 

ރަލެވެ. އަދި ނިންމާ ނިންުމންތައް ަތންފީޒުުކރުމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ
 އި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ  ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ކަާމބެހޭ ޑިވިޜަންތަކަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަކީ

އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ިނންމުންަތކުގައި ވާރކް  ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
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  ،އެކަންތައް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި، ނެރަލް ފާހަގަކޮށްފުލޯއެއް ހިމެނޭ ނިންުމންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެ
 އަންގަންާވނެއެވެ.  އެކަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް  ،ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކާ އެ

 އަންނަ ހިގެން)ލަސްވެގެން ޖެކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ިނންމުންތަްއ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  4.2
 ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޑިވިޜަންތައް ހިންުގމާ ހަވާލުވެ ތިބި އިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހު( 

މިޝަނުގެ ކޮ، ކަމަށްވާނަމަގެ ނިންމުމަކީ ވަގުތުން ތަންފީޒުުކރަންޖެހޭ ނިންމުމެއްއަންގަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނު
ތަ ނުވަ، އިލްއެވެ. މިގޮތުްނ އަންގާ އެންގުން އަންގާނީ އީމެވާނެ އަންގަންކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނަށް އެކަން ވަގުތުން

 އިންެނވެ.ޢާއިންޓަރނަލް މެމޯގެ ޒަރީ

އެ ޑިވިޜަނަކާ ގުޅޭ ނިންމުމެއް ، ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ކަމާެބހޭ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް އެންގުމުން 4.3
 ޑިވިޜަން ނުވަތަ ސެކްޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެ 

 ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ކަމެއް ކުރުުމގައި ދަތިނުވަތަ ތަންފީޒު ،ފައިވާ ނިްނމުމެއް ތަންފީޒު ކުރެވޭގޮތް ނުެވއްޖެނަމައިކޮމިޝަނުން ިނންމަ 4.4
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް  ،ންލަސްނުކޮށް އެކަ ،އެކަމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކު ،ވެއްޖެނަމަކުރިމަތި
 ާވނެއެވެ.ގެންނަން ކަމަށްސަމާލު ކޮމިޝަނުގެވާނެއެވެ. އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކަން ވަގުތުން އަންގަން

ގައި ކޮމިޝަނުެގ ވެބްސައިޓު ،ންމުކުރަންޖެޭހ ނިންމުންތައްއާކޮމިޝަނުގެ ނިންމުްނތަކުެގ ތެރެއިން  4.5
 ،ނިންމުންތަކުގެ ތެރެިއން މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ

 މުވައްޒަފުންނަށް އަްނގަންވާނެއެވެ.  ގުޅުންހުރި

ކޮމިޝަނަރސް  ،ބަލަހައްޓާނީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ 4.6
 ބިއުރޯއިންނެވެ.

މެންބަރުން ލައްަވއި ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު، ޕީ.ޑީ.އެފް ކުރުމަށްފަހު  ފައިގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކު 4.7
 މެންބަރުންަނށް ބެލޭނޭޮގތަށް މަުހން މަހަށް އަޕްޑްޓޭޑް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ލްސާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ޖަ  .5

 ސް ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ވާެނއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެ 5.1

 . މިޮގތުންރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދިނުމުްނނެވެ ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާނީ 5.1.1
 ،ންދޭ ތަރުީތބުއެކަމަށް މެންބަރުްނ އެ ،ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ

  ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.އެއްވެސް
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ން ން މެްނަބރުކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މޯަބއިލް ފޯނުްނ ވާހަކަދެއްކުމާއި، ެމސެޖްކުރުންފަދަ ކަންކަމު 5.1.2
 އެއްކިބާވާން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ކޮންމެ ިނންމުމެއް ނިމުމުން، އެ ނިންމުން ރިާޔސަތުން  5.1.3
 އެވެ.ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑްކުރަން ވާނެރިޔާސަތުން އެ އިއްވެވިވެ. އަދި އިއްވަންވާނެއެ

. ންވާެނއެވެދޭޖަލްސާއަށް ސަމާލުކަން  ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ 5.1.4
 ވާނެއެވެ. އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން ކަށަވަރުކުރަން

 މިންގަނޑާ ސުލޫކީ ،ދައްކަންވާނީ އަދަުބ އިޙްތިރާމާއެކުކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަ 5.1.5
އާ ޚިލާފު އެއިރަކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އަދި މި ،އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
 ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަން ވާެނއެވެ.  ،ޢަމަލެއް ހިނގާނަމަ

 ންގާ އެންގުންަތކަށް މެންބަރުްނ ތަބާެވ، ަޖލްސާ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތުން އަ 5.1.6
 އޮމާންކަމާއެކީ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރިޔާސަތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ތް ލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް އޮޞްއެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަ 5.1.7
ވެ. އަދި ނުވާނެއެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެންމައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ 

ރިޔާސަތުން އެ މެންބަރަކަށް އެކަން އިްލތިމާސް   ،މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭ ހިނދު
ަލއަކާ އެންގުމާއެކު، އެ މައްސައެަކން ގެ އެހެން މެްނބަރުންނަްށ ންވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނު ކުރަ

 މުމުން އެ މެންބަރަކު އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުެމއް ނިން
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 8ޖަދުވަލު 

 ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު  މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި، 

 

  ތަޢާރަފު .1

 ޒަފުން މުވައްމިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި،  1.1
 ރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކު

 " އެވެ.ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު މުވައްޒަފުން"އިންތިޚާބަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި،  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ 1.2

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުން ހޮވައި،  ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން 1.3
  މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 

 އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  .2

 އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންްޓރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.  2.1

ކުގެ މުތަޤާ މައެމާއި ޤާމަ އެ އިންތިޚާބަކަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުންގެ ،ކުރުމުގެ ކުރިން އިންތިޚާބަށް އިޢުލާނު 2.2
ކޮށްފައި ކޮމިޝަނުން ފާސް އެ އޮނިގަޑު ، ލައިއިނާޔަތްތައް ބަޔާންކުރާ އޮނިގަޑެއް އެކުލަވަޢިމުސާރައާއި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ރާނީ، ގައި ޢަމަލުކުނާޔަތްތައް ދިނުމުޢިކުރުމާއި، މުސާރައާއި ށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިޢުލާނުއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަ 2.3
 ތީންނެވެ.މައެ އިންތިޚާބަކަށް ކޮމިޝަނުން ާފސްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

ނެވެ. ށް ބަލައިގެން ކުހަ  އުސޫލުން އެންމެ މަތީ މާއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތަަކށް މީހުން ހޮވާީނ، މެރިޓް 2.4
މާކްސް  ހަކަށް މަތީކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މީއްކަތަށް ކަމުނުދާމިޝަނުގެ މަސަވޭތުވެދިޔަތާނަގއި ކޮ ،އެހެންނަމަވެސް

 އެފަދަ މީހަުކ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ.،  ލިބިފައިވީނަމަވެސް

ރީގަިއ ތި، ދުވެގެންމަ ،މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދަންވާނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެެވ. މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި 2.5
 ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހުންނަން މިވާ

 މަޤާމުގެ ނަން. .1

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން. .2

 މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުޠުތައް. .3

 މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު. .4

 މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި ޢިނާޔަތްތައް. ،މުސާރައާއި .5
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި. .6

 އް ދޭންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްނަމަ އެކަން.ތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެ ޓެސްޓެއް ނުވަ .7

 ރުްނ.)އަާށރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިންަނށް އޮތް މަޤާމެއްކަން ބަޔާންކު 18މަޤާމަކީ މީލާދީގޮތުން  .8

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު. .9

 .ންާވނެއެވެއެދި ހުށަހެުޅމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ދޭ އެކަމަށް ،ކުރާ އިޢުލާނުގައި ންވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދަ 2.6

 ކްސްދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ބައިތަކަށެވެ. ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާ 2.7

 .ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނު .1

 .ތަޖުރިބާގެ ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު .2

 .ކުރެވޭ އިންޓަވިޔު މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަާރއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެގަތުަމށް .3

 .ޢަމަލީ ެޓސްޓު ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް ދޭ .4

 

 ކްސް ދޭނެގޮތް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާ  .3

 ކްސް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނަށް މާލިބި 3.1

 . ބަލައިގެންނެވެކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ އަސާސީ ޝަރުޠައް  ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ޭދނީ 3.1.1

 ނެއެވެ.  ކްސް ލިބޭފައިވާ ފުރިހަމަ މާއިތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކަނޑައަޅަ ،އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ 3.1.2

 ކްސް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ތަޖުރިާބއަށް މާ ގެލިބިފައިވާ މަސައްކަތު 3.2

ލާނުގައި ޢުއިނުވަތަ ، ޔާންކުރާ ދާއިރާއިންތަޖުރިބާއަކީ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުގައި ބަ  ގެލިބިފައިވާ މަސައްކަތު 3.2.1
 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ށްފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާބަޔާންކޮ

 ވާ ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މުއައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައި އެ ،ްކސް ދޭންވާނީތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.2.2
 މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 

ވާ ފައިއިތަކުން ހޯދަދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ،ސް ދިނުމުގައި ބަލާނީކްތަޖުރިބާއަށް މާ  ގެމަސައްކަތު 3.2.3
 ހިރާއްޖޭގައި ދިވެ ، ފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއިދައިދައުލަތުގެ ހިްއސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން ހޯ  ،ތަޖުރިބާއަށާއި

ވާމީ ޤްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި، ބަިއނަލްއައިގާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ހޯދަ ރީކޮށްގެން ހިންރަޖިސްޓަ
 ރިބާއަށެވެ.ފައިވާ ތަޖުއިދައުލަތެއްގެ ވަޒީފާެއއްގައި ހޯދަ ބޭރުޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

     ޔުމުގައި ލިމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ކްސް ދެވޭނީ އެ ތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 3.2.4
 ށެވެ. ލިޔުންތަކަފައިވާއިއްދަތު އެނގޭ ގޮތަށް ތާރީޚު ޖަހަފާގެ މުއެ ވަޒީ ،މީހަކު އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާއި އެ

 ވިޔު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެެވ. އިންޓަ 3.3
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ފައިވާ ށް ހަމަޖެހިއިންޓަވިޔުކުރުމަ ،އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުުތ އޮއްވައި 3.3.1
 ގަންވާނެއެވެ. ވަގުތާއި ތަން އަން

ގުތު ވައެކަން އެންގި ގޮތާއި  ،ގައި ބުެނފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަންގާ މުވައްޒަފު 3.3.1މާއްދާގެ  މި 3.3.2
 ބަޔާންކޮށް، އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

    މަދުވެގެން ންވާނީމުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންަވރާއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެގަތުމަށް އިންޓަވިޔު ކުރަ 3.3.3
 ބަރުން ހިމެނޭ އިންޓަވިޔު ޕެނަލަކުންނެވެ. ން )ތިނެއް( މެ 3

 ަގއި ވަކިން ފައިވާ ފޯމުޅައިިދނުމަށް ކަނޑައަ ކްސްބަރަކުވެސް މާންގައި ހިމެނޭ ޮކންމެ މެއިންޓަވިޔު ޕެނަލު 3.3.4
  ކްސް ދޭންވާނެއެވެ.  މާ

 ވެ.ކުހެބަރުންެގ އެވްރެޖް މާންމެ ގައި ބައިވެރިވިެޕނަލު ކީކުހައިންޓަވިޔުއަށް ލިބުނު މާ 3.3.5

ަދތަކަށް ހޮވާ )ހަތެއް( ދުވަހަްށވުރެ ކުރު މުއް 7އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  3.3.6
 ޢުލާނުގައި އި ކުރާ ން ނެއެވެ. މިގޮތުން މީހުން ހޯދަގެންގުޅެވިދާ ،މީހުން އިންޓަވިޔު ކުރުމަކާނުލައި ހޮވައި

 ވާނެއެވެ.އެކަން ބަޔާންކުރަން
 

 ގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ  .4

ލް ނުވަތަ ގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓާއި މާރކިންގ ސްކީމް ތައްޔާރުކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ 4.1.1
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

 ރަލް ނުވަތަކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެއް މާކުޢަމަލީ ޓެސްޓުގެ ކަރުދާސްތަ  ގުޅޭގޮތުން ދޭ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ 4.1.2
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފަރާތުންނެވެ. 

 ވަީނއެވެ.ފައި މިށްގިންތިަތއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮއިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ  4.2

ސްޓެންޓް މުތަކާއި، އެސިޤާމަތީ މަ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން 4.2.1
 މެނޭޖަރު، މެނޭޖަރު، ކޮމްޕްލެއިްނޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު(

ޓީ ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް )އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން، ގްރެފިކް ޑިަޒއިނަރ، ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ، އައި. 4.2.2
 ންސް(ފައިނޭ ، މީޑިއާލީގަލް، ، ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް، ެނޓް ވޯކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ޓްރޭނަރުން

 ސްޕަވައިޒަރު، ގްރެފިކްޑިޒައިނަރު، ޕެރަލީގަލް(، މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް )ސީނިޔާ އޮފިސަރު 4.2.3

 ލީގަްލ، މީޑިއާ، ފައިނޭންސް( ،ޖެނެރަލް ސަރވިސް )އޮފިސަރު، ޓެކްނީޝަން 4.2.4

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް )ޕިޔޯނު، މަސައްކަތު( 4.2.5

 ތް:ކްސް ދޭނެގޮމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާޤާގެ މައިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް 4.3

 އެވެ.ވަނީ މިކްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މަންޓް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާސީނިއަރ މެނޭޖް 4.3.1
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 ކްސްމާ ބައިތައް 

 40 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

 10 މު(ން)އާ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

 15 ބު()އިންތިޚާ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

 25 އިންޓަވިޔު

 10 ޢަމަލީ ޓެސްޓު

 100 ޖުމުލަ

 

 ފަރާތްތައް  ގުޅިގެން ހޮވާ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާބާ 4.3.2
ބޭ ލި ލުމަށްފަހުބެ ށްހަހުނަރުގެ މާކު ،ތަޢުލީމާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި، ތަމްރީނާއި ،ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ

 ގެ މަތީ ތަރުތީބަށް ބަލައިެގންނެވެ.ކުހުމާ

ރީނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމް ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަމަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 4.3.3
 ކްސް ދެވޭނެއެވެ.  ފައިވާ ފުރިހަމަ މާއިކަނޑައަޅަ

 ންނެވެ.ނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ދޭކްސްމު( އަށް މާއާންރިބާ )މަސައްކަތުގެ ތަޖު 4.3.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 15 ވެފައިވާނަމަ  އަހަރު 10

 12 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 7

 10 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 5

 8 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 3

 7 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 1

 5 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 6 ސްދުވަހާއިމަ 11

 4 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 3 ސްދުވަހާއިމަ 6

 2 ދެމެދު ހާސްދުވަމަ 1 ސްދުވަހާއިމަ 3
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 ކްސް ދޭނެގޮތް:ިއ މާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގަޤާޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ކެޓަގަރީގެ މަ 4.4

 ެއވެ.ވަނީމިކްސް ދޭނެ ގޮްތ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވިސަސް ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް މާޓެކްނިކަލް ސަރ 4.4.1

 ކްސްމާ ބައިތައް 

ގައި މަންޓް )ޝަރުޠުއެސެސް ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްިދނުމަށް ދޭ
 ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަްށ(

30 

 15 ތަކަށް(ފިކެޓުތަމްރީނު )ސެޓުތަޢުލީމާއި 

 10 މު(އާންމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ )

 15 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ )އިންތިޚާބު(

 30 އިންޓަވިޔު 

 100 ޖުމުލަ

 

ތުކޮްށ ކަން ސާބިހުނަރާއި ޤާބިލު ،ޓްކުރާނީމި ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސް 4.4.2
ަފހު ލިބޭ ށް ބެލުމަށްކުހަތަޖުރިބާގެ މާ ގެމަސައްކަތު، އެސެސްމަންޓް، ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނުމަށް ދޭ

 ގެ މަތީ ތަރުތީބަށް ބަލައިެގންނެވެ.ކުހުމާ

 ގެން ށްސްޓަށް ބިނާކޮދޭނީ އެ ޓެ އެސެސްމަންޓަށް މާކްސް  ކަން ސާބިތުކޮްށ ދިނުމަށް ދޭހުނަރާއި ޤާބިލު 4.4.3
 ކިންގ ސްކީމާ އެއްގޮތަށެވެ.ރމާ ތައްޔާރުކުރާ

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް  ،ކަމަށް ބުނެފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަމަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 4.4.4
 ފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.އިކަނޑައަޅަ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ތިރީގައިވާ ނީދޭ މު( އަށް މާކްސްއާންރިބާ )ތަޖު ގެމަސައްކަތު 4.4.5

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 15 ވެފައިވާނަމަ  އަހަރު 10

 12 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 7

 10 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 5

 8 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 3

 7 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 1

 5 ދެމެދު ސްދުވަހާ މަ 6 ސްދުވަހާއިމަ 11
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 4 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 3 ސްދުވަހާއިމަ 6

 2 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 1 ސްދުވަހާއިމަ 3

 

 ކްސް ދޭނެގޮތް:މާ މުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައިޤާއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ މަ 4.5

 ވަނީއެވެ.މިކްސްދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ރިއަލް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާމެނޭޖީ 4.5.1

 ކްސްމާ ބައިތައް 

 40 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

 10 މު(ން ތަޖުރިބާ )އާމަސައްކަތުގެ

 5 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ )އިންތިޚާުބ(

 35 އިންޓަވިޔު

 10 ޢަމަލީ ޓެސްޓު

 100 ޖުމުލަ

 

ލީމާއި، ަތޢު ،މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ 4.5.2
ށް  ތަރުތީބަގެ ަމތީކުހުލިބޭ މާ ،ށް ބެުލމަށްފަހުހަކުހުނަރުގެ މާ ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި، ތަްމރީނާއި

 ބަލައިގެންނެވެ.

 ލީމާއި ތަމްރީނަށް ޢުތަ ،ކަމަށް ބުނެފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަމަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 4.5.3
 ކްސް ދެވޭނެއެވެ.ފައިވާ ފުރިހަމަ މާއިކަނޑައަޅަ

 ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ނީ ތިރީގައިދޭ ކްސްމު( އަށް މާއާންމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ) 4.5.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 15 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 10

 12 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 7

 10 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 5

 8 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 3

 6 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 1

 5 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 6 ސްދުވަހާއިމަ 11
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 4 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 3 ސްދުވަހާއިމަ 6

 2 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 1 ހާއިސްދުވަމަ 3

 

 ގޮތް: ކްސް ދޭނެމާ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 4.6

 ވަނީއެވެ.މިކްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެރަލް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާޖެ 4.6.1

 ކްސްމާ ބައިތައް 

 40 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

 15 (އިންތިޚާބު ޖުރިބާ )މަސައްކަތުގެ ތަ

 10 މު(ންމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ )އާ

 30 އިންޓަވިޔު

 15 ޢަމަލީ ޓެސްޓު

 100 ޖުމުލަ

، ތަޢުލީމާއި ،ޖެނެރަލް ސަރވިސް ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ 4.6.2
ށް  ތަރުތީބަގެ މަތީކުހުލިބޭ މާ ،މަށްފަހުށް ބެލުކުހަމަސައްކަތާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ތަމްރީނާއި ހުނަރުގެ މާ

 ބަލައިގެންނެވެ.

 ޝަރުޠު ކަމަށް ބުެނފައިވާ އަސާސީތަކަށް މަޤާމުގެ ޝަރުުޠތައްމި ގިންތީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަިތާލ ފަރާތް 4.6.3
 ކްސް ދެވޭނެއެވެ.ފައިވާ ފުރިހަމަ މާއިތަޢުލީމާއި ތަމްީރނަށް ކަނޑައަޅަ ،ފުރިހަމަވާނަމަ

 ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ކްސްމު( އަށް މާއާން )ތަޖުރިބާ ގެމަސައްކަތު 4.6.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 15 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 10

 12 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 7

 10 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 5

 8 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 3

 6 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 1

 5 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 6 ސްދުވަހާއިމަ 11

 4 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 3 ސްދުވަހާއިމަ 6
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 2 ދެމެދުސްދުވަހާ މަ 1 ސްދުވަހާއިމަ 3

 

 މުތަކަށް މީހުން ހޮުވމުގައި މާކްސް ދޭނެގޮތް:ޤާއިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ މަ 4.7

 ވަނީއެވެ.މިކްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާ 4.7.1

 ކްސްމާ ބައިތައް 

 25  ތަމްރީން ތަޢުލީމާއި

 25 ތަޖުރިބާ ގެމަސައްކަތު

 50 ވިޔުއިންޓަ

 100 ޖުމުލަ

 ތަޢުލީމާއި، ،ސަޕޯޓް ސަރވިސް ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ 4.7.2
ށް ތީ ތަރުތީބަގެ މަ ކުހުލިބޭ މާ ،ށް ެބލުމަށްފަހުކުހަހުނަރުގެ މާ ،މަސައްކަތާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ަތމްރީނާއި

 ބަލައިގެންނެވެ.

 ވޭނެއެވެ. ފައިވާ މާކްސް ދެޅައިކަނޑައަ ،ލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމައިޢު 4.7.3

 ވަނީއެވެ.މިގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ދޭކްސްތަޖުރިބާއަށް މާ ގެމަސައްކަތު 4.7.4

 ކްސްމާ މުއްދަތު

 25 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 5

 20 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 4

 15 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 3

 10 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 2

 5 ވެފައިވާނަމަ އަހަރު 1

 4 ދެމެދު ސްދުވަހާމަ 11 ސްދުވަހާއިމަ 10

 3 ދެމެދު ސްދުވަހާމަ 7 ސްދުވަހާއިމަ 9

 2 ދެމެދު ސްދުވަހާމަ 4 ސްދުވަހާއިމަ 6

 1 ދެމެދު ސްދުވަހާމަ 1 ސްދުވަހާއިމަ 3
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 ހޮވުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަޒީފާއަށް މީހުން  .5

އެފަދަ ، މެއްނަމަޤާސަނަދެއް ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަ 5.1
 ވެ.ކުރަންވާނެއެބޫލުކުރާ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރު ގަނުވަތަ ލިޔުމަކީ މޯލްިޑވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން  ކީސަނަދަ

 ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުން އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.  އަދި މިފަދަ

މީހުން  މުތަކަށްޤާ ވިއު ކުރަންވާނެއެވެ. މަ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންާނ އިންޓަވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ެތރެއިން 5.2
އަޅާ ން ކަނޑަކުރާނީ އެަކމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިަޝނުށް އިންޓަވިޔުހޮވުމަ

 ، އިތުރުވާނަމަ)ދިހައެއް( އަށް ުވރެ 10ޕެނަލަކުންނެވެ. )ވަޒީފާއަށް އެިދ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުން 
 )ދިހައެއް( މީހަކު ޝޯޓު ލިސްޓު  10ކުރާނެ އެންމެ މަދުވެގެން މަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިޔުހިއު

 ކުރެވިދާނެއެވެ.( 

ޖިނާއީ ކުށެއް  ،)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ވެދިޔަ މަޖައްސާ މީހާއަކީ، ވޭތުފާއަށް ހަކޮމިޝަނުގެ ވަޒީ 5.3
 ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ގެންސާބިތުވެ

 ސާބިތުވެފައި ނެތްކަން ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަށް 5.3މާއްދާގެ  މި 5.4
)ބަންދުދުވަސްތައް )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ  15 ވަީޒފާއަށް ހޮވުނުކަން އަންގާތާ  ،ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެމީހަަކށް ައންގަންވާނެއެވެ.  ފައިތެރޭގައި ކުށުގެ ެރކޯޑް ސާފުކޮށްހިމަނައިގެން( 
އިތުރު ނޯިޓހަކާނުަލއި ވަޒީފާއިން  ،ކުުށގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއްކަން ސާިބތުވެއްޖެނަމަ ،އިރު)ކުށުގެ ރެކޯޑު ހުށަހަޅާ

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.(

ނުޖެހޭނެއެވެ.  އްޑު ުހށަހަޅާކަށެ މީހުން ކުށުގެ ރިކޯ ހޮވާ)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުެރ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް  6 5.5
 ގެންޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ،ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި) 5ވެދިޔަ ވޭތު މީހަކީ،ނަމަވެސް އެފަދަ 

ނުން ުހށަހަޅާ ކޮށްދިނުަމށް ކޮިމޝަހަކުކަމުގައި ނުވާަކން ކަށަވަރުޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ޮކށްފައިވާ މީ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އިޤްރާރުގައި ސޮއި

ވައްޒަފުގެ ރިކޯޑުފައިލަށް މު ،އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ،ކުރުމަށްފަހުއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިވަޒީފާގެ އެ 5.6
 ދޭންވާނެއެވެ.ވެސް ވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަށް ލާން

އްޒަފަކު އެ މުވަ ،ކަމަށް ފެންަނނަމަކަތައް އެކަށީގެންނުވާމުގެ މަސައްޤާވަގުތީ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފަކު މަ 5.7
 ވާނެއެވެ.އިން ވަކިކުރަންވަޒީފާ

 

 ވަޒީފާ ބަޔާން  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި  .6

 ،ސްވުމުގައި ލައްވައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަ ވަގުތީ ވަޒީފާދޭ މީހާ 6.1
 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ހޮވާ މުއްދަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ވަޒީފާއާ 2008/2ނު ނަންބަރު ނޫކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޤާ 6.2
 ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ މުވައްޒަފު  ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި
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ދޭ ދުވަހު މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އް ބަޔާންކުރަންާވެނއެވެ. ވަޒީފާވާޖިބުތަ ،މަސްއޫލިއްޔަތާއި އި،މުއްދަތާ
 ކުރުވަންވާނެއެވެ.   އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ސޮއިއެއްބަސްވުމުގައި

އޭނާ  ރަލް ނުވަތައެއްބަސްވުން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ގެމުވައްޒަފަކާ ވަޒީފާ ހަވާލުކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ 6.3
އްވައި އްޒަފަކު ލައެއްބަސްވުމުގައި އެ މުވަ ގެވަީޒފާ ، ވައިދީކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، އެ މުވަްއޒަފަކަށް އޮޅުންފިލު

 .ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

 ،ވާނަމަލިއްޔަތާ ގުޅިގެން އެ ވަގުތަކު ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ުއިނއިތުރެއްއޫމަޤާމުގެ މަސް 6.4
 .ނަށް ގެނެވިދާނެއެވެކޮމިޝަ އެ އުނިއިތުރެއް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން ންމުވައްޒަފާއި ކޮމިޝަނު

 

 ގެ މުއްދަތު އަދި ޗުއްޓީ ޕްރޮބޭޝަނު  .7

ހަރީ އަ އި،ލާމާސަ އި،މުއްދަތާ ގެމުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަނު ހޮވާ)އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަށް  1 7.1
 ވަނީއެވެ.މިގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއި  އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދޭއާއި، ޗުއްޓީ

 

 މުއްދަތު  ގެޕްރޮބޭޝަނު 7.1.1

 ހޮވޭ ްށ ށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަދުވަހަ)އެކެއް( އަހަރު  1ންެގ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ހޮާވ މުވައްޒަފު
 ގެ ޮގތުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނޯންނާއެެވ.މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮބޭޝަނު

 

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 7.1.2

ޒަފުްނނަްށ އްގެ ދަށުން މުވަ)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެްއބަސްވުމު 6)ހ( 
 )ފަނަރަ( ދުވަެހވެ. 15ގިނަވެގެން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ

 ޒަފުންަނށްއް)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވަ 3)ށ( 
 )ހަތެއް( ދުވަހެެވ. 7ގިނަވެގެން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ

 ޒަފުންަނށްއް)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވަ 1)ނ( 
 )އެކެއް( ދުވަހެެވ. 1ގޮތުގައި ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ

 

 އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ 7.1.3

ޒަފުްނނަްށ އްދަށުން މުވަ )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެްއބަސްވުމުގެ 6)ހ( 
 )ފަހެއް( ދުވަހެެވ. 5ގިނަވެގެން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ

 ޒަފުންަނށްއް)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވަ 3)ށ( 
 )ދޭއް( ދުވަހެވެ. 2ގިނަވެގެން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ
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 ޒަފުންަނށްއް)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވަ 1)ނ( 
 )އެކެއް( ދުވަހެެވ. 1ގިނަވެގެން  ،ގޮތުގައި ދެވޭނީސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ

 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  .8

ތްތަކުގެ ގޮްށފައިމިވާ ރީގައި ބަޔާންކޮމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާިއން ވަކިވާނީ ތި ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަުފންގެ  8.1
 ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުންނެވެ.

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން. .1

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންުމން. .2

ޒީފާގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފަކު ުހރި ވަ .3
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.

އެހެން   ގޮތް ނޫންފައިވާއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅަ ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ، އެކަންވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެމު .4
 ގައި ކުރުން، ނުަވތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ ޚިލާފުވުން.ގަސްތުގޮތަކަށް 

ސިޔާސީ  ދު ހޯދުމަށް ަޢމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީޚާބެއްގައިންތި .5
 ޕާޓީއެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާްތތެރިވުން.

 ން.ނުން ނިންމުއެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ކޮމިޝަ ،އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުމުން މުވައްޒަފަކު .6

 ވުން.މުވައްޒަފު ނިޔައު .7

    ،ރު  ސުޕަވައިޒައޭނާގެ ،ލަތަކަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހިނގައްޖެނަމަހާމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ  8.2
ޔުމުން އެކަްނ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ލި، ބަޔާންކޮށް ތަފުސީލުއެ ސަބަބުތަކުގެ އެންމެހައި 

 ާވނެއެވެ.މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ރަލް އެގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސެކްރެަޓރީ ޖެނެ

 ނެރަލެވެ.ހުށަހަޅާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެެއކަން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަނަށް  8.3

 ނާއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.އޭ ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ 8.4
 

 އެހެނިހެން: .9

ލް އިވާ ސިވިރިބާ ލިބިފަތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެ، ތަޖުގައި މިހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އިންތިޚާބުލުސޫމި އު 9.1
ކުގެ ންތިޚާބުތައި ކުރުމާއި، ނުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްސަރވިސް މުވައްޒަފުން އޮފީސްތަކުން ވީއްލައިގެން ކޮމިޝަ

ޒަފުން ގެ މުވައްރީރިބާ ލިިބފައިވާ ކުރީގެ މެންބަރުންނާިއ، ކު ޖުކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އުޅެ، ތަމަސައްކަތުގައި އިލެ
ގޮތުން . އަދި އެއް ނާޅައެވެހުރަހެ ސޫލު ލުން އިންތިޚާބުތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުމަށް މި އުކޮންޓްރެކްޓް އުސޫ

 އެވެ.ލިބިގެންވެ މިޝަނަށްރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތައް އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮތަޖު

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަަމ، މި އުސޫލުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި ސަރުކާރު  9.2
 ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
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 9ޖަދުވަލު 

  ،ލެއްޕުމާއި، ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއިއި އޮފީސް ހުޅުވަ

 ގޮތުގެ އުސޫލު ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެތަޅުދަނޑި 

  ތަޢާރަފު .1

 ދަނޑި ތަޅު ،ލެއްޕުމާއި، ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ޫދކުރުމާއިއިގެ އިދާރާ ހުޅުވަމިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު  1.1
 ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. 

ގައި ވާލުކުރުމުހަޑި ތަޅުދަނ ،ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއި ،މާއިލެއްޕުއިހުޅުވަ " އޮފީސް  ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ 1.2
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

 

 ލެއްޕުން އި އޮފީސް ހުޅުވަ  .2

 ތަކީ އިދާރީ އެކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާ ،އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި އިލެއްޕުމުގެ އެންމެހައިއޮފީސް ހުޅުވަ 2.1
 ސެކްޝަނެވެ. 

ކުރިން  ގެ)ފަނަރަ( މިނެޓު 15މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ލަސްވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށުމުގެ ރަސްމީ  2.2
 ނިހިރުހޮ ދުވަހާއިރުބަންދުދުވަސްތަކާއި، ހުކު އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެނޫން ދުވަސްތަކުގައި )ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ

ޅުވުމަށް އޮފީސް ހު، ންތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލައި ކުރުމަށް ސެކްޝަދުވަސް( އެ ދުވަހަކު މަސައްކަތް
 ށް އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ. ކަސެކްޝަނުން އެދިފައިވާ އެންމެ އަވަސް ގަޑިއަ

ސް ހުޅުވުމަށް ކުިރން އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ. އަދި އޮފީ ގެ)ފަނަރަ( މިނެޓު 15ގަޑިޖެހުމުގެ  ދުވަހުދުވަސްރަސްމީ  2.3
ފީހަްށ ކުރިން އޮ ގެ)ަފނަރަ( މިެނޓު 15ގަޑި ފެށުމުގެ ުހންނަ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ވާލުވެހަންނަން ތަޅުދަނޑި ގެ

 އެ މުވައްޒަފަކު އެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.  ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

ފީހަށް އޮއަށް ހުންނަ މުވައްޒަފަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގަޑިވާލުވެހައޮފީސް ހުޅުވުމަށް ތަޅުދަނޑި ގެންނަން  2.4
ންމެ އެ ،އްޖެނަމަލަތެއް )ބަިލވެގެން ސަލާމްބުނުން، ކުއްލި އެމަޖެންސީކަމެއް ދިމާވުން( މެދުވެރިވެހާހާޒިރުނުވެވޭފަދަ 

 އި އެ ދުވަހުކުރިން އިދާރީ ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ައދި ބަދަލުގަ ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު 1ލަސްވެގެން 
 މުގެ އިންތިޒާމު އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ލެއްޕުއިއޮފީސް ހުޅުވަ

 ،ނަމަރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ރަސްމީގަޑީގެ ފަހުން އެއްވެސް ސެކްޝަނަކުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ 2.5
 ންވާނެއެވެ.ރަ)ތިރީސް( މިނެުޓގެ ތެރޭގައި އޮފީސް ތަޅުލައި ބަންދުކު 30ލަސްވެގެން އެ ދުވަހުގެ ރަސްމީގަޑި ނިމޭތާ 

ލަން އިވެސް އެކުލަވަކޮންމެ މަހަކު ،އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ،ގޮތުގެ ތާވަލެއްލައްޕާނެއިއެއްގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވަމި އުސޫލާ  2.6
 ވާނެއެވެ. 
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 ގެންދިއުން ތަޅުދަނޑި  ،ފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ތަޅުދަނޑި ގެނައުމާއިއޮ  .3

 ނޑިތަޅުދަ ،ދާނީކޮށްފައިވާ ތަނަކުން ގެނެްސ ގެންޞައެކަމަށް ޚާއްސަރުކާރުން  ،އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޅުދަނޑި 3.1
 ފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީ

ފައިވާ އިދަދަނޑި ގެނެސް ގެންާދ ކާޑު ހައްކޮމިަޝނުގެ ތަޅު ،ވަނަ މާއްާދގައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ 3.1މި އުސޫލުގެ  3.2
 މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 

 ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއި، ސެކްޝަންތައް ހުޅުވުމާއި ލެއްޕުން. .4

   ނުގައި ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެވެސް އެ ސެކްޝަނަކަށް ވަންނަ މައިޮދރުގެ ތަޅުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިްނ އިދާރީ ސެކްޝަ 4.1
ލިޔުމުން އާ ގެ އިސްވެރިޔާސެކްޝަނު ،)އެކެއް( ތަޅުދަނޑި 1 ،)އެކެއް( ތަޅުދަނޑި ބޭއްވުމަށްފަހު 1
 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަ

، ޅުވުމަށްފަހުވާލުވެ ުހންނަ މުވައްޒަފު ޮއފީސް ހުހަރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި، އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ތަޅުދަނޑި ގެްނނަްނ  4.2
އް އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި އޮންނަ ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ، އޮފީހުގެ ހުރިހާ ސެކްޝަނެ

ޑީގައި ދިފައިވާ ގަދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސެކްޝަްނަތއް، އެއިއެވެ. ނުރަސްމީ ދުަވސްތަކުގައި، ސެކްޝަން ހުޅުވަހުޅުވަންވާނެ
 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ދިނުމަކީ އިދާރީ ސެކްޝަނުއިހުޅުވަ

ށް ފައި ބެހެއްޓުމަ އިސްމީގަޑީގެ ފަހުން އޮފީސް ހުުޅވަރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި، އެއްވެސް ސެކްޝަނަކުން ރަ 4.3
ޝަނެއް ފަހުން ހުރިހާ ސެކް ގެ)ތިރީސް( މިނެޓު 30ފައިނުވާނަމަ، އެ ދުަވހުގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ އިޅަހުށަހަ

  އެދިފައިވާބަންދުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ަރސްމީގަޑީގެ ފަހުން ނުވަތަ ނުަރސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވުމަށް
ންވާނެއެވެ. އަންގައެކަން އިދާރީ ސެކްޝަނަށް  ،ކުރިން ގެޓު)ތިރީސް( މިނެ 30ސެކްޝަންތަކުން، މަސައްކަތް ިނމުމުގެ 

 ވެ.ިއދާރީ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެ ،އަދި މަސައްކަތް ނިމުނު ސެކްޝަން ބަންދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު

ނޑި ޅުދަކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެ މައިދޮރުގެ ތަ ،ރ ކީބޮކްސްގައިގެ އިދާރާގެ މާސްޓަކޮމިޝަނު ،އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި 4.4
 ފައެވެ. އިްއގައިވެސް ތަޅުލައޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ކީބޮްކސް ހުންނަންވާނީ ހުރިހާ ވަގުތެ

ގެ  ސެކްޝަނެއް އެ ،ލަތެއްގައި އެކަމަށް އެދުމުންހާސެކްޝަންތަކުގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބޭނުންވެްއޖެ  4.5
 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަވެރިޔަކު އަންގާ ފަރާތަކާ އެ ތަޅުދަނޑިއެއް ލިޔުމުން 

 

 ނުރަސްމީ ގަޑީގައްޔާއި، ބަންދުދުވަސްތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވުމަށް އެދުން  .5

  ސްވެގެން ލަ ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ރަސްމީގަޑީގެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ސެކްޝަންތަކުން 5.1
ދާީރ އިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޅައިކަނޑައަ ،ކުރިން)ތިރީސް( މިނެުޓގެ  30އެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ 

 ވާެނއެވެ.ންގަންސެކްޝަނަށް އެކަން އަ
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މީ މެފަހު ރަސްސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްގައި ސެކްޝަނެއް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާނަަމ، އެން 5.2
 ންކުރި ގައި ބަޔާ 5.1އުސޫލުގެ މި  ،ކުރިން ގެ)ތިރީސް( މިނެޓު 30ގަޑި ނިމުމުގެ މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ ރަސްމީ 

 އިދާރީ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ،އުސޫލުން
  

 އެހެނިހެން  .6

އޮފީްސ  ގައިއްލަތެހާއެަފދަ  ،ދިމާވާ ކުއްލިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ ސެކްޝަނެއް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތެއްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ 6.1
 އޫލިއްޔަތާ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެަރލްގެ މަސްލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނީއިހުޅުވަ

 ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 އުރޯގެ ހެޑް ކޮމިަޝނަރސް ބި ،ކުރާނީއެކަން އިންތިޒާމު ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޮފީްސ ހުޅުވަން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ 6.2
  މުވައްޒަފެކެވެ.ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި

ވަތަ ނެރަލް ނުޖެސެކްރެޓަރީ  ،ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެޭހ އެންގުންތައް އަންގާނީމި އުސޫލާ ގުޅިގެން އިދާރީ 6.3
 ރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.ސެކްރެޓެ

ގެ ނުދާރީ ސެކްޝައި ،ނަމަ، އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީމި އުސޫލުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ  6.4
 ސްއޫލިއްޔަތާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސެކްރެޓްރީ ޖެެނރަލްގެ މަ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މަޝްވަރާކޮށް ،ވެރިޔާ

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު އަންގާ

 ތަޅުދަނޑި  ލެއްޕުމާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއިއިވައޮފީސް ހުޅު ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުން 6.5
 ވާނެއެވެ. ބާޠިލު ބަލައިގަތުމުގައި ކުރިން ޢަމަލުކުަރމުންއައި އުސޫލު

  ނެއެވެ.ޔަވަޅު އެޅޭމި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފި  6.6
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 10ޖަދުވަލު 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

  ތަޢާރަފު .7

 ވެ. ކުރާ އުސޫލެމިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާން 7.1

 . ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެއުސޫލަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި  މި 7.2

 ންނެވެ.ގޮތުގެ މަތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުުމގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އުސޫލުގައިވާ 7.3
 

 ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން  .8

ތިން، މަވާ ގޮތުގެ މި އުސޫލުގައި ،ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނީ 8.1
 ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ.

ގޮުތން މި. ވާނެއެވެފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހަްއޓަންމުވައްޒަ ،މުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިޤާމަ ކޮމިޝަނުގެ  ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ 8.2
 ކަމަށް މި މި ރަޖިސްޓަރީތައް .ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުެގ ރަޖިސްޓަރީއެވެ ،ނީގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާ މައިގަނޑު

ރުން  ކޮމްޕިއުޓަތަށްމިގޮ .ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ ފޮތްތަކުގައިވެސް ނުވަތަ ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ރެވިފައި ކުއުސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި ރައްކަ ގެެގންދާ މަޢުލޫމާުތގެ ބެކްއަޕްއާއި ހާޑްކޮޕީ ކޮމިޝަނުބަލަހައްޓަމުން

 ވާނެއެވެ.ހުންނަން

 .މުގެ ރަޖިސްޓަރީޤާމަ .1

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ. .2

 .އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ .3

 އޮފިޝަލުންގެ ރަިޖސްޓަރީ. ހޮވާއިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންކަމަށް  .4

 އެއީ ލިބޭ ލިޔުން ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ،ށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ލިޔަންވާނީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮ 8.3
ތަކަށް ވާ މަޢުލޫމާރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައި ،މިފަދަ  ލިޔުމެއްނެތި. ގޮތަށެވެ އެ ިލޔުމުގައިވާ ،ގެންއަސްލުކަމަށް ބަލައި

 ގެންނަ ބަދަލަކީ ޞައްޙަ ބަދަލެްއ ނޫނެވެ.

 

 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                                            3 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

93 

 
 

 ސްޓަރީ މުތަކުގެ ރަޖި ޤާ މަ  .9

 ހުރި  ކުރިން ،މުތަކާއިޤާވަގުތަކު ހުރި މަ އޮފީުހގައި އެ ،ބަލަހައްާޓނީ ގެންމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިޤާމަ 9.1
 .މުތަކާބެހޭ ަމޢުލޫމާތެވެޤާމަ މުތަކަށް އަންަނ  ބަދަލާއި، އެޤާމަ ،މުތަކާއިޤާމަ

 .ެއވެވާނެއަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހންނަން މުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިޤާމަ 9.2

 .މުގެ ނަންޤާމަ .1

 .މުގެ ނަންބަރުޤާމަ .2

 .މު އިތުރުކުރި އަދަދުޤާމަ .3

 .މު އުނިކުރި އަދަދުޤާމަ .4

 .މު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމުލަ އަދަދު ޤާމަ .5

 .ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީޚު/މު އުފެއްދި ޗިޓުޤާމަ .6

 .ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީޚު/ލި ޗިޓުއިމު އުވަޤާމަ .7

 .ސާރަމުގެ މުޤާމަ .8

 މުގެ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް.ޤާމަ .9

 .ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު/އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސި ޗިޓު .10

 

 މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ  .10

ތަކު ތިބި ވަގު އި އެމުަތކުގަޤާއޮފީހުގެ މަ ،ބަލަހައްޓާނީ ގެންކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި 10.1
 .ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ ،ވައްޒަފުންނާއިމު

 .ވާނެއެވެނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުްނނަންއަން ،ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 10.2

 .މުގެ ނަންޤާމަ .1

 .ދާއިމީ އެޑްރެސް ،މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި .2

 .ނަންބަރު ގެމުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު .3

 ނަންބަރު. ގެކާޑު މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު .4

 .މު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަންޤާމަ .5

 .މުގެ މުސާރަޤާމަ .6



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                                            3 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

94 

 
 

 .މުގެ ކްލެސިފިކޭޝަންޤާމަ .7

 .މުގެ ރޭންކްޤާމަ .8

 .ސަރވިސް ކެޓަގަރީ .9

 .މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ .10

 .މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް .11

 .ޚުފެށި ތާރީ ކުރަންމުވައްޒަފު ޚިދުމަތް .12

 .ނަންބަރު ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ޗިޓު ،ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ،ދިންމުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ .13

ން ރީޚު އެނގެތާވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި  ،ރަޖިސްޓަރީގައި ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަތަ ބަދަލުވުުމން 10.3
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 

 ވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މު  .11

 .ވާނެއެވެފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންއިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަ 11.1

 .ވާނެއެވެނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންަނންއަން ،އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި 11.2

 .ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 .ނަންބަރު ގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .2

 .ތާރީޚު އުފަން .3

 .މު އޮތް ސެކްޝަންޤާމަ .4

 .މުގެ ނަންޤާމަ .5

 .މުގެ ނަންބަރުޤާމަ .6

 .މުގެ ރޭންކްޤާމަ .7

 .މުގެ ކްލެސިފިކޭޝަންޤާމަ .8

 .މުގެ މުސާރަޤާމަ .9

 .ފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައްޅައިމަށް ކަނޑައަޤާމަ .10

 .ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު .11

 .ދޫކޮށްލި ތާރީޚު .12

 .ދޫކޮށްލި ސަބަބު .13
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 ޖިސްޓަރީ ރަ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި ނުހިމެނޭ މީހުންގެ  ،އް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެ ކޮ  .12

ބަށް ހޮވާ ންތިޚާނުވަތަ އިމުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ  12.1
 އަދި މީގެ. ވާނެއެވެރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންަނން ހުންގެއެ މީ  ،ގޮތުގައި ނުހިމެޭނ މީހުން ގެންގުޅޭނަމަމުވައްޒަފުންގެ

 .ވާނެއެވެއޮންނަންވެސް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުްނ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް  ،އިތުރުން

ބަށް ހޮާވ އިންތިޚާނުވަތަ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ  12.2
ގެްނ ކޮށްންޓްރެކްޓްވަކި މުއްދަތަކަށް ކޮ މީހުންނަކީ ކޮމިޝަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނޫންމުވައްޒަފުން 

 .މިގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ. ގެންގުޅޭ މީހުންނެވެ

ށް ހޮާވ ންތިޚާބަތަ އިނުވަ  ގެގޮތުގައިމުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ 12.3
 .ވެވާެނއެނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުްނނަންމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަން ގޮތުގައި ނުހިމެނޭމުވައްޒަފުންގެ 

 .ދާއިމީ އެޑްރެސް  ،ފުރިހަމަ ނަމާއި .1

 .ނަންބަރު ގެބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު، ނަންބަރު ގެކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .2

 .ޤައުމީ ނިސްބަތް .3

 .އުފަން ތާރީޚު .4

 .މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން .5

 .މުޤާކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހާ ގެްނގުޅޭ މަ .6

 .ކްލެސިފިކޭޝަން .7

 .މުސާރަ .8

 .މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މީހާއަށް ދޭ .9

 .ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު .10

 .ދޫކޮށްލި ތާރީޚު .11

 .ދޫކޮށްލި ސަބަބު .12
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 މާތު ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫ  .13

ތު ފައިލެްއ ން މަޢުލޫމާއިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުން( ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ،ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް )ދާއިމީ 13.1
 .ބަަލހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ ގެން، އެ ފައިލުތައްޔާރުކޮށް

      ،ލް ހަދައިން އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިކޮމިޝަނު  ،ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު .1
 އެ ފައިލަށް ނަންބަރެއް ދޭންާވެނއެވެ.

އަދި . ނަންބަރެވެ ގެކާޑު ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި ޮއންނަ ،ޭދނީމުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ނަްނބަރު .2
 .އެވެންދަްނ ވާނެންތަކުގަިއ މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެއެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔު ،ހެދުމަށްފަހު ފައިލު

ުމން ބަލަހައްޓަ އެ ފަިއލު ،ހަދައި މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޭޅ މީހުންނަށްވެސް އެ .3
 .ގެންދަން ވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެންތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުންނަ  ،މަދުވެގެން ،މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުަގއި 13.2

 .ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ .1

 .ފައިވާ ސީވީއިފޯމު ނުވަތަ ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅަ .2

 .ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ،ސަނަދުަތކާއި ،ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި .3

 .އްފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައިށަަހޅަތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހު ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަން .4

 .ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަްނއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު .5

 .ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ،ވަޒީފާދިން ޗިޓު .6

 .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު .7

 .ޔުމުގެ ކޮޕީލިއެންގި ން އެކަވަކިކުރުމުން، މުވައްޒަފަށް  އިންވަޒީފާބަދަލުުކރުމުން، ވަޒީފާ ވަޒީފާ ދިނުމުން،  .8

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ .9

 .މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ .10

 .ފިކެޓުވާ ސިޓީއާއި، ޑޮކްޓަރު ސެޓުސަލާމް ސިޓީއާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނު .11

 .ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ،ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން .12

ލޫމާުތ ހާބެހޭ މަޢުކޮށްފައިވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރި ކޯމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަފަހު، ތަވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށް .13
 (ފިކެުޓތަކުގެ ކޮޕީއާއެކުލިބިފައިވާ ސެޓު)

 . އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު .14

 .ކޯޑުކަމުގެ ރެއެ ،ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެ، ޝަރީަޢތުން އަދަބެއް ލިިބފައިވާނަމަ .15
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 ނަލްއަޤްވާމީ އުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިޤަހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަެމއްގައި ނުވަތަ އެ .16
 .މާތުއެކަމުގެ މަޢުލޫ ،ފައިވާނަމައިކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވަ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި 

 .އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ،ނަމަވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ .17

 .ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު .18

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު .19

 .ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓު .20

 .ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު .21

 .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .22

އްގެ މާތު އެމީހެތިރީގައިާވ މަޢުލޫ ،މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންެމ މީހަކާ ބެހޭގޮތުންކޮމިޝަން  13.3
 .ވާނެއެވެކުރަމުން ގެންަދންފައިލުގައި ފައިލު

 .ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު ފޯމުނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުަމތްޤާނޫ .1

 .އުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދި .2

 .ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން .3

 .ގެ ކޮޕީފިކެޓުކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން ލިބޭ ސެޓު .4

 .އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ،ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ .5

މައަްށ ކެއް ހަާހ ލިޔުންތަޢުލޫާމތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ެބހޭގޮތުން ފައިލުކުރަންެޖހޭ ހުރިވަޒީފާ ލިބޭ މީުހންގެ މަ 13.4
ބަުރ ތީބުން ނަންއެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރު ،މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި ވާނެއެވެ.ފައިލުކުރަމުން ގެންދަން

 ޖަހަންވާނެއެވެ.

 .ވެވާނެއެއްޓަން ތެރިގޮތެއްގައި ބަލަހައުއްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކަލުަތއް ވަކި މުވަމުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައި 13.5

ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ. މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންަތކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ ކޮމިޝަނުގެ 13.6
 .ނުވާނެއެވެ އިަހދައިގެންފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަލަކޮންމެހެން ބަަލންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ 

އްޒަފުެގ ހައްޓާ މުވަމުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަން ޭބނުްނވެއްޖެނަމަ، ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަ 13.7
 .ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާ  .14

ލެއް ގެންނަާތ ބަދަ އެ ،މަމުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަ 14.1
 .ވާނެއެވެކޮމިޝަނަށް އެކަން ހުށަހަޅަން މުވައްޒަފަކު، އެ  ،ތެރޭގައި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ 7
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)ހަތެްއ(  7ށަހަޅާތާ ހުމަޢުލޫމާުތ ކޮމިޝަނަްށ  އިބަަދުލ ގެނަ ،ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާމުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހިރައް 14.2
 .ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ އެ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 

 އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން  .15

ކުރާނަމަ،  ފާއިން ވަކި ބަދަލުވުމުގެ ސަބަުބްނ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ވަޒީކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް 15.1
 ،ދޭއިރު ންގޮތަށް ލިޔުމިވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދުވަހު ،ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން
 ވާނެއެވެ.ުޔމުގައި ހިމަނަންލި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އެ

 .ފާގައި އުޅުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސްވަޒީ .1

 .މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ކޮމިޝަނުގައި ކުރި .2

 .ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި މުއްދަތު ކޮމިޝަނުގައިމެދުކެނޑުމެއްނެތި  .3

 .ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން، ސެކްޝަން، ނުވަތަ ޔުނިޓް .4

 .ވަޒީފާ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި .5

 .ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަްތތައް .6

 

 


