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  ީދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ  ިއޢުކުުރމަށްގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2018 ސެޕްޓެންބަރު 10 – 1439 ޛުލްޙިއްޖާ 30ތާރީޚު 160އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  އަށް  2015ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރަިއބިއުނަުލެގ ގަވާިއުދ 

  ވަނަ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ަގވާިއދު 1
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  ލްޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަވަ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

  އަށް 2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1

  
 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. ވިއަށް އަންނަނި 2015ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު ވަ

 
 (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާގެ ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދަިޔ .1

  
މައްސަލަ އަނބުރާ 

  ގެންދިޔުން 
ވާ މައްސަލަ އަނބުރާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައި (ހ) .12

 ،އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ންގެންދަ
 އިމައްސަލަ އަނބުރަ ހުށަހަޅައިގެން އެކަން ލިޔުމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

  ގެންދެވިދާނެއެވެ.
  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2
  

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ (ށ) .12   މައްސަލައެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  ،ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
މީހަކަށް އެންގި  އެ  ން ނުބަލާނެކަންޓްރައިބިއުނަލު ގެންދިއުމުން، އެ މައްސަލައެއް އިއަނބުރަ

) ދުވަ 30ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އަލުން  އެ މައްސަލައެއް ތެރޭގައިހުގެ(ތިރީސް
)  (ފަސް 500/-ދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި އި ހުށަހެޅުމާއެކު ދެއްކުމުން، ސަތޭކަ ރުފިޔާ

ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ރުމަށްފަހުގެންދިޔަ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކު އިއަނބުރަ އެއް މައްސަލަ އެ
  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުން. 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

  
ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ (ނ) .12   މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަނބުރާ  ،ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

) ފަހަރު 1މައްސަލައެއް، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ ޖުމުލަ  ގެންދިޔަ   ވެ.އެ(އެކެއް
  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުން. 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4
  

ގެންދިޔަ ސަބަބާއި  އި އަނބުރަ އެއްމައްސަލަ ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،މި މާއްދާގެ (ނ)  (ރ) .12  
ގިނަފަހަރަށް ބަލައިގަތުމުގެ  އެ މައްސަލައެއް އެއްފަހަރަށްވުރެ ،ރުމަށްފަހުލަތަށް ރިޢާޔަތްކުހާ

  .   އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5
  

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ (ނ) .23    ބާޠިލުކުރާ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  މި ،ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
 މީހަކަށް އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އެ ކަންބާޠިލުކުރި އެއްމައްސަލައެ މައްސަލައެއް، 

ސަތޭކަ ރުފިޔާ)  (ފަސް 500/-ގޮތުގައި ތެރޭގައި އިދާރީ ފީގެހުގެ(ތިރީސް) ދުވަ 30
  އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އްކުމާއެކުދެ
  

 މާއްދާގެ (ރ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުން.ވަނަ  23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6
  

ނޑައަޅާފައިނުވާނަމަ (ރ) .23    ދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާޠިލުކުރާ މި މާއް  ،ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
  ވެ.އެ(އެކެއް) ފަހަރު 1މައްސަލައެއް، މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނީ ޖުމުލަ 

  
 ވަނަ މާއްދާެގ (ބ) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުން. 23ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .7

  
 ، ރުމާއެކުލަތަށް ރިޢާޔަތްކުހާމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ  (ބ)  23  

ވަޒީފާއާބެހޭ ގިނަފަހަރަށް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އެ މައްސަލައެއް އެއްފަހަރަށްވުރެ
  ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

     
.  ދިވެހި ،ފަށީާނ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށްމި  .8   ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  
 


