އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު

ނ
މޝަ ް
އިލެކްޝަންސް ކޮ ި
ޖ
ދިވެހިރާއް ެ

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ޞަފްޙާ ނަންބަރު

1

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ފިހުރިސްތު

ޞަފްޙާ

މައުޟޫޢު
ތަޢާރަފް

6

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީހިންގުން

6

އޓް
ރ ަ
ގ ސެކްރެޓޭ ި
ނ ެ
ޝ ު
ކމި ަ
ޮ
ދ
ނ އަ ި
ގ ް
ހން ު
ނ ި
ކޮމިޝަ ް

6

ޑ
ސއްކަތު ގަ ި
ގ މަ ަ
ނ ެ
ކޮމިޝަ ު

7

އޮފީސް ހު ު
ނ
ލއްޕު ް
ޅވާ ެ

7

އ
ތ ް
ސއްކަތް ަ
ކގެ މަ ަ
ޜންތަ ު
ޑވި ަ
އ ި
އނިގަނޑާ ި
ގ ޮ
މ ެ
ނގު ު
އޮފީސް ހި ް

9

ނ
ދނު ް
ތ ި
ލމާ ު
ށ މަޢު ޫ
މީޑިއާ އަ ް

9
10

މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައި
އ
އޞޫލުތަ ް
މ ު
ޢން ު
ހ ާ
ތންޖެ ޭ
ތރިކޮށް ހި ަ
ރމަތް ެ
ފން ޙު ު
ވއްޒަ ު
މު ަ

10

ނ
ރ ް
ށ ގޯނާކު ު
ފންނަ ް
ވއްޒަ ު
މު ަ

14

ނ
މކުރު ް
ހ ަ
ތ ާ
މޢުލޫމާ ު
ޒތީ ަ
ފންގެ ާ
ވއްޒަ ު
މު ަ

16

ނ
ލ ް
އވާ ު
މ ު
މޤާ ު
އ ަ
ދމާ ި
އ ު
ޤމު އުފެ ް
މަ ާ

17

ނ
ދ ް
ހ ު
ހން ޯ
ކށް މީ ު
ވަޒީފާތަ ަ

17

ނ
ވ ް
ހ ު
ހން ޮ
ކށް މީ ު
ވަޒީފާތަ ަ

18

ނ
ޔ ް
ވޒީފާ ބަ ާ
މއި ަ
ވަޒީފާ ދިނު ާ

19

ވަޒީ ާ
ނ
ޔވަޅު އެޅު ް
ފ ަ
އޞްލާޙީ ި
އ ި
ނމާ ި
ރން ދި ު
ރއެ ު
ފގެ ކު ި

20

ނ
ވކިކުރު ް
ނ ަ
އ ް
ވަޒީފާ ި

23

ނ
އން ވަކިކުރު ް
ވޒީފާ ި
ނ ަ
ދގެ ް
އ ި
ފން ެ
ވއްޒަ ު
މު ަ

24

ނ
ޅ ް
ނގު ު
ނ ގެ ް
ހ ް
ގތުން މީ ު
ގތީ ޮ
ވަ ު

25

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

25

ސ
އ ާ
ގ ފަ ި
ރގަޑީ ެ
ތ ު
އއި އި ު
މުސާރަ ާ

25

ގ ޚަރަ ު
ދ
އ ެ
އ ސަ ި
ކެއުމާ ި

27

ސ
ނ ް
ލވަ ް
ރ އެ ަ
ތ ު
ދއި ދަ ު
ޚރަ ާ
މގެ ަ
އ ު
ގއި ،ކެ ު
ތރުތަކު ަ
ދ ު
ގ ަ
ނ ެ
ކޮމިޝަ ު

28

އ
ތ ް
ޔތް ަ
ޢނާ ަ
ނ ި
ހ ް
އހެނި ެ
ދ ެ
ޝން އަ ި
ނ ަ
ސއި ޕެ ް
އރެން ާ
ޝ ަ
ލ އިން ު
މެޑިކަ ް

28

ޞަފްޙާ ނަންބަރު

2

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[
29

ނ
ޑ ް
ގަޑީލާރި ކެނ ު
ސަލާމާއި ޗުއްޓީ

30

ނ
ރ ް
ވ ހު ު
ރނު ެ
ޙޟި ު
އށް ާ
އ ވަޒީފާ ަ
ބނުމާ ި
ސަލާން ު

30

ޓ
ރ ޗުއް ީ
އަހަ ީ

33

ޓ
ޗއް ީ
ބ ު
މުސާރަ ނުލި ޭ

34

ޓ
ނ ދޭ ޗުއް ީ
ޅގެ ް
ކރުމާ ގު ި
ޚތާނު ު
އއި ި
ޗއްޓީ ާ
ދވޭ ު
ށ ެ
ރމީހާއަ ް
ފ ި
މން ި
ހއު ު
ބމީހާ ވި ެ
އ އަނ ި
ޓއާ ި
ގ ޗުއް ީ
މ ެ
ޢާއިލީ ޒިން ާ

36

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން

38

ނ
ކރު ް
ތމްރީނު ު
މއި ަ
ރ ބެލު ާ
ނވަ ު
ގ ފެ ް
މތު ެ
ޚދު ަ
ގ ި
ފން ެ
ވއްޒަ ު
މު ަ

38

މވައްޒަ ު
ވ ު
ނ ާ
ށ ފޮ ު
ރނަ ް
ތަމް ީ
ނ
ރ ް
ހމަކު ު
ކސް ފުރި ަ
ގއި ޯ
އޖެއިން ބޭރު ަ
ރ ް
ޤރާރު ވުމާއިާ ،
ފން އި ް

40

ނ
ތކުރު ް
މ ް
ޚދު ަ
ގން ި
ޅ ެ
މ ގު ި
ހމަކުރު ާ
އ ކޯސް ފުރި ަ
ގ ި
ރ ަ
އން ބޭ ު
އޖެ ި
އއި ރާ ް
ޖ ާ
ރާއް ެ

41

ނ ެ
ކޮމިޝަ ު
ނ
ބލެހެއްޓު ް
މތު ެ
ލ ާ
ގ މަޢް ޫ
ދ މީހުން ެ
ނ ޭ
މރީ ު
ރތުން ތަ ް
ގ ފަ ާ

42
42

ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން
ނ
ހއްޓު ް
ރ ބެލެ ެ
ރަޖިސްޓަ ީ

42

ޖސްޓަރީ
ޤމުތަކުގެ ރަ ި
މަ ާ

43

ޓ ރީ
ދއިމީ ރަޖިސް ަ
ގ ާ
ފން ެ
ވއްޒަ ު
މު ަ

43

ރ
ރޖިސްޓަ ީ
ގ ަ
ފން ެ
ވއްޒަ ު
ގތީ މު ަ
ވަ ު

44

ނ ެ
ކޮމިޝަ ު
ރ
ނގެ ރަޖިސްޓަ ީ
މހު ް
ނ ީ
ހމެ ޭ
ގއި ނު ި
ނ ަ
ނގުޅޭ ކޮމިޝަ ު
ށ ގެ ް
ކރުމަ ް
ތއް އަދާ ު
އޔަ ެ
ސއޫލި ް
ގ މަ ް

45

ނ
ޓ ް
އ ު
ތ ބެލެހެ ް
މޢުލޫމާ ު
ގ ަ
ފން ެ
ވއްޒަ ު
މު ަ

46

ނ
އ ް
ގނަ ު
ދލު ެ
ކށް ބަ ަ
މޢުލޫމާތުތަ ަ
ގ ަ
ފން ެ
ވއްޒަ ު
މު ަ

48

ނ
ގ ލިޔު ް
ވޒީފާ ެ
ރ ަ
އަދާކު ި

48

އިންތިޚާބުތަކާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހެ ބައި

49
49

ލހެއްޓުން
ޓތަކުގެ ރެކޯޑު ބެ ެ
އ ސިޔާސީ ޕާ ީ
ތޚާބުތަކާ ި
އިން ި

50

ފައިސާއާއި މުދަލާ ބެހޭ ބައި
ބ ަ
ރން
ރދު ކު ު
އ ޚަ ަ
ޓމާ ި
ލހެއް ު
ތއް ބެ ެ
ގ ހިސާ ު
ފައިސާ ެ

50

ނ
ލ ް
ބަޖެޓް އެކުލަވާ ު

51
51

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާބެހޭބައި
އޔަ ު
ތ
ސއޫލި ް
ނގެ މަ ް
ރ ް
މެންބަ ު

51

ޙޟި ީ
ރ
ނގެ ާ
ރ ް
މެންބަ ު

52
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

3

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ޓ
ޗއް ީ
ނގެ ސަލާމާއި ު
ރ ް
މެންބަ ު

52

ނ
ބވު ް
އއްކި ާ
ނ ެ
ނުފޫޒު ް

53

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާބެހޭ ބައި

53

ތއް
ތ ަ
ގ ބާވަ ް
ލސާތަކު ެ
ގ ޖަ ް
ނ ެ
ކޮމިޝަ ު

53

އދަދު
ނނީ ަ
އ ޤާ ޫ
މމާ ި
ނން ު
ކންކަން ި
ނން ަ
ކޮމިޝަ ު

55

ޔ
އމިއް ާ
ތކުގެ ޔަ ު
ސ ަ
އ ޖަލް ާ
ޢމަލުކުރުމާ ި
ކށް ަ
ނމުންތަ ަ
ގ ނި ް
ނ ެ
ކޮމިޝަ ު

56

އ ޢަމަލު ކު ާ
އ
ތ ް
ނ މިންގަޑު ަ
ރ ެ
ކގަ ި
ޖަލަސާތަ ު

57
58

އެހެނިހެން ކަންކަން
ނފައި ާ
ބ ެ
ގއި ު
ވއިދު ަ
ގަ ަ
ތއް
ނ ަ
ޖހޭ ކަ ް
ނ ކުރަން ެ
ދރީގޮތު ް
ތން އި ާ
ތގެ މަ ި
ވ ގޮ ު

58

ޞަފްޙާ ނަންބަރު

4

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ޞަފްޙާ ނަންބަރު

5

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު

.1

ތަޢާރަފް

)ހ (

މި ގަވާއިދަކީ އިލެކްޝަންސް

ޤާނޫނު

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ރ:
)ޤާނޫނު ނަންބަ ު

އ
ނ ހިންގުމަށްޓަކަ ި
 (8/2008ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ް
މޝަނުގެ ގަވާއިދެވެ.
ކ ި
ހަދާފައިވާ އިލެކްޝަންސް ޮ
)ށ(
)ނ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
ޤ ކޮމިޝަނަށް
މި ގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައް ު

ލިބިގެންވެއެވެ.

އެގޮތުން ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޖަލްސާއަކުން
އެބަދަލެއް ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 1ވަނަ ބާބު

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން
ކޮމިޝަން

ނ
ހިންގު ް

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

އަދި

.2

)ހ (

ކރެޓޭރިއަޓް އަކީ ކޮމިޝަނުގެ
ކޮމިޝަނުގެ ސެ ް

ރޓަރީ ޖެނެރަލާއި،
ސކް ެ
ެ

ހ
ރ ާ
ކރާ ހު ި
އޭނާގެ ސީދާ އަދި ނުސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ު
މުވައްޒަފުންނެވެ.
)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ

ޤނޫނާއި
ާ

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

ނ،
މަތީ ް

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ކރެޓޭރިއެޓް ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ސެ ް
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ދޭ

އިރުޝާދާ

އޓްގެ
ޓރި ެ
ސެކްރެ ޭ

އެއްގޮތްވާ

އެންމެހައި

ގަވާއިދު[

ގޮތުގެ

ކަންތައްތައް

ނ،
މަތީ ް

ބަލަހައްޓާނީ

ކރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ .އެގޮތަށް ސެކްރެ ަ
ސެ ް
ސ
ޓރީ ޖެނެރަލް ކަންކަން ކުރޭތޯ ރައީ ް
ކމިޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި މެންބަރަކު ބަލަން
ނުވަތަ އެވަގުތަކު ޮ
ވާނެއެވެ.
)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ

އ
ކރަންޖެހޭ އެންމެހަ ި
ކރެޓޭރިއެޓް ގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ު
ސ ް
ެ
ކޮށް،

މަސައްކަތްތައް

އެ

ކަންކަމާ

ގުޅޭގޮތުން

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅުތައް

ލަސްނުކޮށް އަޅަމުންގެންދަން ވާނެއެވެ.
)ރ(

ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

މެންބަރުންނަށް

އަންގާ

އެންގުންތައް

ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތީން އަންގާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ.

ކޮމިޝަނުން
ސ
ނުވަތަ ރައީ ް

ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓް

އާއި މަސައްކަތު ގަޑި

.3

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ

ރނީ އާދީއްތަ އިން
ށ މަސައްކަތްކު ާ
ސކްރެޓޭރިއެޓް ގައި ރަސްމީކޮ ް
ެ

ސ
ވ ް
ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ،ހަފުތާއަކު ) 5ފަހެއް( ދުވަހެވެ .އެހެންނަމަ ެ
ކޮމިޝަނުގެ

ނ ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެ ް

ވސް މުވައްޒަފުން ނެރެވިދާނެއެވެ.
އ ެ
މަތިން އެހެން ދުވަސްތަކުގަ ި
)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ

ރގެ އޮފީސްތަކުގެ
ކ ު
ރ ާ
ކރެޓޭރިއެޓްގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ،ސަ ު
ސެ ް

ރަސްމީ ގަޑިއެވެ.
)ނ(

ކ
ހ ު
ވ ަ
ސ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދު ަ
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެ ް
ވން ވާނެއެވެ .ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި
ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް ހާޟިރު ާ
ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން ސަލާން ބުނުމަކާ ނުލައި ،ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމަ ާ
ކ
ރއްޖެނަމަ ބަލާނީ
ނުލައި ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ހު ެ
ވހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ހާޟިރުނުވާ ދު ަ

)ރ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ގަޑިއަށް
ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.

)ބ(

ރޭގަނޑު  11ގެ ފަހުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުގައި ނުވަތަ އޮފީހުން
ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް އަންނަންވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ
މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ  8ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ) .މިސާލަކަށް ރޭގަނޑު 3
ކ ގަޑިޖެހޭނީ އަނެއް ދުވަހު  11ޖަހާއިރުއެވެ(.
ޖެހިއިރު ނިމުނުނަމަ ،އެމީހަ ު
މިގޮތުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ،ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

7

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ވކަން ،މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ
ޙާޟިރު ި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޙާޟިރުވިގަޑި ރެކޯޑް ު
ނޖެހޭ
ކރަން ވާނެއެވެ .ޙާޟިރުވާ ް
ރވިގަޑި ގަވާއިދުން
ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ޙާޟިރު ވިޔަސް ޙާޟި ު
ޑކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހޭނެއެވެ .ޙާޟިރުވި ގަޑި ބަލާނީ
ރެކޯ ް
ތން ފެ ި
ށގެންނެވެ.
ޑކުރި ވަގު ު
ޙާޟިރުވި ގަޑި ރެކޯ ު
)ޅ (

ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ
ރ
ޙާޟި ީ

ސަބަބުން އޮފީހަށް އަންނަންވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ،
ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ކ(

އޮފީސް

ހުޅުވާ

ރ
ހ ެ
ސަބަބަކާ ު

މުވައްޒަފަކު

ޙާޟިރު

ނުވެގެން،

ގަޑިޖެހުނުއިރު

އޮފީސް

ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

އެހެންވެސް
ކޮ ި
މޝަނުގެ

ވއްޒަފަކު ،އެހެން
ރވެ ހުރި އިސް މު ަ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަގުތު ޙާޟި ު
ކޑް
ރ ޯ
ނ ހާޟިރީ ެ
މުވައްޒަފުން ޙާޟިރުވި ގަޑި ބަލާނީއެވެ .އޮފީސް ހުޅުވުމު ް
އވެ.
ކުރާނީ ެ
)އ(

ކޮމިޝަނުގެ

ޟރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ޙާ ި

ވއްޖެނަމަ ،ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.
ޙާޟިރު ެ
)ވ(

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި
އެހެން

މަސްމަހު،

ރަސްމީ

ދުވަސްދުވަހު

ގަޑިޖެހޭނީ

ހެނދުނު

8:00

ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ .ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭނީ 9:00
ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ.
)މ(

މޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް
ކރަން ނުކުންނަން ހަ ަ
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާ ު
ރ ނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.
ޙާޟިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ ،ޙާޟި ު

)ފ(

ނމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އޮފީހުން
މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑި ޖެހޭ ަ
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން

.4

)ހ (

ނނެވެ .އަދި ހުޅުވާ
އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާނީ ،އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފު ް
ކރާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ލެއްޕުމުގައި މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ު
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގާ ގޮތަކަށެވެ.
ސެ ް

)ށ(

ސ ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ބަންދު ދުވަ ް
ޖނެރަލް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .އަދި މިގޮތަށް އޮފީސް
ކރެޓަރީ ެ
ސެ ް
ހުޅުވަންވާނީ

ކޮންމެހެން

ވަގުތުން

ނިންމަންޖެހޭ

ބޮޑެތި

ތ
މަސައްކަ ް

ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ނިންމުމަށެވެ .އަދި ޙާލަތާ ވަގުތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިކަމަށް އެ ވަގުތަކަށް
ނން ގެންނަން ވާނެއެވެ.
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ކޮމިޝަ ު
)ނ(

ނޓު ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަން
ސ ދުވަހު ގަޑިޖެހުމުގެ  15މި ެ
ރަސްމީ ދުވަ ް
ވާނެއެވެ.

އޮފީސްހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑާއި

.5

މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

.6

ޑިވިޜަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

)ހ (

ޤނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ާ
މޝަނުން ފާސްކުރާ
ށޓަކައި ،ކޮ ި

)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުފައްދާ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި

އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ކޮމިޝަނުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ މަސައްކަތާއި،

ހ
މަޤުޞަދާއި ،ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުރި ާ

ވ
މަސައްކަތެއް ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ާ
ގޮތުގެ އުޞޫލުތައްވެސް )ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް( ލިޔެފައި،
ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ

އޓްގެ
ސެކްރެޓޭރި ެ

ހިންގުން

ހަރުދަނާ

ކުރުމުގެ

ނ
ގޮތު ް

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އިދާރީ
ކމިޝަނުން ގެންނަން ވާނެއެވެ.
އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ޮ

)ހ (

ނން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ
ކޮމިޝަ ު
ކރެޓަރީ
ސެ ް

ޖެނެރަލް

ނުވަތަ

ގުޅޭ
އެ

ގޮތުން މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ
މަސައްކަތަކާ

ޝމިލުވެހުރި
ާ

ސ
އި ް

ޓރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފެކެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސެކްރެ ަ
)ށ(

ކރަމުން ދިއުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސކްޝަނުން ޢާންމުކޮށް ހާމަ ު
ެ
ނ
ރންވާ ީ
ތަފާސް ހިސާބު ފަދަ މަޢުލޫމާތު އެކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުން ހާމަކު ަ
ދގެ ދަށުންނެވެ.
ޝ ު
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރު ާ
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސެ ް
ސެ ް

)ނ(

ސޔާސަތުތައް ހާމަކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ކޮމިޝަނުގެ ި
އސެވެ .ރައީސް
ކރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރަ ީ
މީޑިޔާއަށް ހާމަ ު
ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޝަން ހިންގުމާ
ޙަވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ.

)ރ(

އެއްފަހަރާ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް )މީޑިޔާއަށް( މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ
ޙާލަތްތަކުގައި

ރައީސް

ނުވަތަ

ނާއިބު

ރައީސްގެ

މަޝްވަރާގެ

މަތިން

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެހެން މެންބަރަކަށް މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

)ބ(

ގަވާއިދު[

ލ
މެންބަރަކު ބަލަމުންދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މެންބަރަކު ޝާމި ް
ކ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މީޑިޔާއިން
ތ ާ
ވެގެން ހިންގަމުންދާ ޙަރަކާ ަ
ޔއަށް މަޢުލޫމާތު
ޅގޮތުން މީޑި ާ
އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ މެންބަރަކަށް އެކަމާގު ޭ
ދެވިދާނެއެވެ.

ހން
މިގޮތުން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ެ

މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ (

ކޮމިޝަނުގެ

ނަމުގައި

ނެރޭ

ނޫސްބަޔާންތައް

ނން
ކޮމިޝަ ު

ނެރެންވާނީ

ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 2ވަނަބާބު
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައި
މުވައްޒަފުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތަންޖެހޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް

.7

)ހ (

ރހާ މުވައްޒަފުން
ހ ި
ވފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެ ި
ވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަޒީފާ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އ،
އަދާކުރުމުގަ ި
ޤާނޫނުއަސާސީ

އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތަށާއި،

އަށާއި ،ދިވެހި

ދައުލަތުގެ

ހތަންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަށް ،ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ި
)ނ(

މޢާމަލާތު
ނށް އަންނަ މީހުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ު
މގައި ކޮމިޝަ ަ
އެކިއެކި ބޭނު ު
އކު،
ކުރަންވާނީ ،އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުދީ އިޙްތިރާމު ކުރުމާ ެ
އެކަށީގެންވާ ރިވެތި ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

)ރ(

ނ
ރންވާ ީ
ސ އެމީހަކާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކު ަ
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެ ް
އެމީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލުކަން ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ،ކަމަށް ކަމޭ
ހިތައިގެން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

)ބ(

ރމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ
ކ ު
މސައްކަތް ު
ކޮމިޝަނުގެ ަ
ކށް ކޮންމެ
އމުރުތަ ަ
މަތިން ،ޑިވިޜަން ތަކާއި ސެކްޝަން ތަކުގެ ވެރިން ކުރާ ަ
ވނެއެވެ.
މުވައްޒަފަކުވެސް ކިޔަމަން ވާން ާ

)ޅ (

އ
ރ ި
މޝަނާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާ ާ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ،ކޮ ި
އިޙްތިރާމް ގެއްލިގެންނުދާ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ކ(

ގަވާއިދު[

ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހެން އެއްވެސް
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)އ(

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފަކު

އެއްވެސް

ސިޔާސީ

ޕާޓީއެއްގެ

މެންބަރަކަށް

ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ
އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަ ަ
ނ
ރކާތެއްގައި ބައިވެރިވެގެ ް
ނުވާނެއެވެ.
)ވ(

ކލެއް ވިޔަސް،
ނގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ރިކޯޑިންގ އެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަ ަ
ކޮމިޝަ ު
ޔސް،
ގަވާއިދުން އެލިޔުމެއް ،ރިކޯޑިންގ އެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް ވި ަ
ހކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަ ަ
ހ މީ ަ
ކށް ދީގެން ނުވަތަ ދައްކައިގެން
ދައްކަންޖެ ޭ
ނުވާނެއެވެ.

އަދި

އެފަދަ

މަޢުލޫމާތެއް

އެއްވެސް

އެކަމެއް

ގަވާއިދުން

އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަ ަ
މ
ކށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެި .
މާއްދާގައި މިހެންއޮތަސް މިގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި
)ރ( މިއިން އިސްތިސްނާވެއެވެ.
)މ(

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ،މުވައްޒަފަކު އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދަން ވާނީ
ރޔެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މިގޮތުން އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް
ކޮމިޝަނުގެ ވެ ި
ގެންދިޔުމަށް ވެރި ަ
ޔކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،ގެންދާ އެއްޗަކާއި ގެންދާ ބޭނުމަކާއި
މުއްދަތު ބަޔާން ު
އ
މހާ ސޮ ި
ކރާ ލިޔުމެއް ލިޔެ ،އެލިޔުމުގައި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ ީ
ކުރުމުންނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ
ޙަވާލުކުރަންވާނީ ،އެ އެއްޗެއް ޙަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައިތޯ ބެލުމަކީ،
އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި
ރމަށްފަހު
އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހަކު އޭގެ ބޭނުން ކު ު
އެއަށް

ގެއްލުމެއްނުދީ

އަނބުރާ

ވާނެއެވެ.

ގެންނަން

އަދި

އެއެއްޗަކަށް

ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ ގެންދިޔަ ފަރާތުން އެއަށް ޛިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.
)ފ(

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ނުވަތަ އާމްދަނީ
ކމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން
ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށްޓަކައިޮ ،
ނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް

ސަލާމަތްކުރުމު ެ
ގ ގޮތުން ،އޮފީހުގެ ދުއްވާ އެއްޗެއްގައި ،ނުވަތަ އޮފީހުން ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ

އުޅަނދެއްގައި،

އަމިއްލަ

ދަތުރު

މުވައްޒަފަކު ކުރާ މިފަދަ އަމުރަކަށް އެހެން

ކޮށްގެން

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

މުވައްޒަފަކު ކިޔަމަން ވެގެންވެސް

ނުވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ދ(

ކޮމިޝަނުގެ

ގަވާއިދު[

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި

އަމިއްލަ ވިޔަފާ ި
ރޔާބެހޭ ކަމެއް ،ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ނުވަތަ ނުލިބޭ
ވ
މަސައްކަތެއް ވިޔަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައް ާ
ކތެއް ކުރުވައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
އެފަދަ މަސައް ަ
)ތ(

އެއްވެސް

ކޮމިޝަނުގެ

ރަސްމީ

މުވައްޒަފަކު ،އޮފީހުގެ

ގަޑީގައި،

އެ

މުވައްޒަފަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކާބެހޭ ކަމެއް ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކަށް މާލީ
ލިބޭ

ފައިދާއެއް

މަސައްކަތެއް

އެހެން

ކރުމަށް،
ު

ކ
މުވައްޒަފަ ު

އެހެން

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ލ (

ށ ދާންވާނީ،
މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަ ް
ރ
ކ ާ
ކޮންމެހެން ނުގޮސްނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ު
ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަންގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

)ގ(

ވއްޒަފަކު ،ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް ރަށުން ބޭރަށް ނުވަތަ
ކޮމިޝަނުގެ މު ަ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ސެ ް
ކޝަނުގެ ނުވަތަ
ޑިވިޜަނުގެ ވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ޏ(

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތުގައި

ހާދިސާއަކުން

ކ
ތ ާ
ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅު ަ
މުވައްޒަފުން

އެއްގޮތަށް

މުވައްޒަފަކަށް ޞިއްޙީ

އުޅެނިކޮށް

ދނެ
ކުރިމަތިވެ ާ

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކާތެރި

މަސައްކަތުގައި

ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާފަދަ

އުޅެނިކޮށް

ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،

އެމީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަވަސްވާން ވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކު ލައްވާ
މަސައްކަތް ކު ު
ރ
ޓ ީ
ރވުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އިސްމީހާ ،ލަސްނުކޮށް އެކަން ސެކްރެ ަ
ޖެނެރަލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ސ(

ކޮމިޝަނުގެ

މވައްޒަފުން
ު

ރަސްމީގަޑީގައި

އޮފީހަށް

ނިކުންނައިރު

ހެދުން

ބަހައްޓަންވާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
-1

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު
ނުވަތަ އަތްކު ު
ރ ގަމީހާއި ޓައީ އެވެ .ނުވަތަ ދިގު ފަޓުލޫނާއި
އަތްދިގު ބުސް ގަމީހެވެ .ނުވަތަ ސަފާރީއާއި ކޯޓު ފަޓުލޫނެވެ.
މިގޮތަށް ހެދުން އަޅާއިރު މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހޭނީ އޮފީސް
ބޫޓަށް

ނުވަތަ

ރަސްމީ

މާޙައުލެއްގައި

ބޭނުންކުރުމަށް

އެކަށީގެންވާ ބޫޓަކަށް އަރައިގެންނެވެ.
-2

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފާސްކުރި ހެދުން ނުވަތަ
ހ ު
ޕާކިސްތާނު ެ
ދން )ސަލްވަރާއި ގަމީސް ނުވަތަ ކުރުތާއާއި
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ދޯޕައްޓާ( ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި އެކުގައި ލާ މަތީބައި ،ނުވަތަ
މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި ،އަދި
ސމީ
ރަ ް

ޙއުލެއްގައި
މާ ަ

އެކަށީގެންވާ

ބޭނުންކުރުމަށް

ފައިވާނެކެވެ.
-3

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ
ހެދުމަކީ،

ގަމީސް،

ފަޓުލޫނާއި

ބުސްގަމީހާއި

ނވަތަ
ު

އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ .މިގިންތީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ
ހެދުމަކީ

ދަތިނުވާ،

ސއްކަތަށް
މަ ަ

އަދަބާ

މުޖުތަމަޢުގެ

ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.
-4

ރ
ގ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ޖަވާބުދާ ީ
ނ ެ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ު
ވާންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ވެފައި ،ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ޙާލަތް
ތަކުގައި އެމީހަކު ފާހަގަ ކޮ ް
ގ
ށ ދެކެންޖެހޭނެތީ ،ކޮމިޝަނު ެ
މަސައްކަތު

މުވައްޒަފުން

ހެދުން

ގަޑީގައި

އަޅާފައި

ހުންނަންވާނީ އަނެކާއަށް ދައްކައިދެވޭ މިންވަރަށް މީހާ ފާހަގަވެ
އެނގޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
)ޑ(

މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ،
އެ މުނާސަބަތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެދުމެއްގައެވެ.

)ޒ(

މށް
ނގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މެންދުރުގެ ކެއު ަ
ކޮމިޝަ ު
) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު މެންދުރު  12:00ން  2:00އާ ދެމެދު
ދޭންވާނެއެވެ.

)ޓ(

ދައުލަތުގެ

މުދަލާއި،

ޗއި،
ތަކެއް ާ

ކރަންޓާއި،
ަ

ފޯނާއި،

އަދި

އޮފީހުގައި

ޚރަދުކުޑަކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް
ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީަ ،
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށެވެ.
)ޔ(

އެއްވެސް

މުވައްޒަފެއްގެ

އިހްމާލުން

ދައުލަތުގެ

އެއްޗަކަށް

ގެއްލުމެއް

ލިބިއްޖެނަމަ އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ދައުލަތަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ޕ(

ކޮމިޝަނުގެ

ކރެޓޭރިއެޓްގެ
ސ ް
ެ

ދާއިމީ

މަޤާމެއްގައި

ހުރި

ކ
މުވައްޒަފަ ާ

މށް ޙަވާލުކޮށްގެން
ކރު ަ
ކންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ު
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތެއް ޮ
ރކްޓް
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮންޓް ެ
އުޞޫލުން ކުރުމަށް ޙަވާލުވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
)ޖ(

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުން

އިންޓަރނެޓް

ބޭނުންކުރުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ކޮމިޝަނުގެ އައިޓީ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށެވެ.
)ޗ(

ރކަމަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ސާފުތާހި ު
އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާ ކުރުން

.8

)ހ (

ނގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ކޮމިޝަ ު
ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ .މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި
ކރުމަކީ ،ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އެހެން މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާ ު
މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް
މވެ.
ކރުވު ެ
ކުރިމަތި ު

)ށ(

މއް ،މުވައްޒަފަކު
ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަ ެ
ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް
މކީ ،ނުވަތަ އެފަދަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ތަކުރާ ު
ކުރު ަ
ށ
ރމަކީ ގޯނާކަމަ ް
ރކޮށް ކު ު
ބެލިދާނެ ބައެއް ޢަމަލުތަކެވެ.
-1

މުވައްޒަފަކު

ރުޅިއެރުވުމަށް

ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ

ނުވަތަ

ގޮތުން

ދެރަކޮށްލުމަށް

މަލާމާތްކުރުން،

ނުވަތަ

މ ު
ދި ާ
ކރުން،

ކރުން.
ޖެއްސުންކުރުން ،ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ު
-2

ގޯނާއެއްކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއްކުރުން.

-3

މުވައްޒަފެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން،
ނުވަތަ

ދެވިދާނެ

ކަމަށް

ބުނުން،

އިޝާރާތުން

ނުވަތަ

ކަނޑައެޅިގެން ދެއްކުން.
-4

މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން.

-5

މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އެހެން
އ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،ބާރަށް ހަޅޭއްލެވުން.
މީހުންގެ ތެރޭގަ ި

-6

މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އަޚުލާޤީ ގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބު
ކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން.

-7

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބެއްނެތި

ވަޒީފާއިން

ވދާނެކަމަށް
ވަކިކުރެ ި

ނުވަތަ ހަރުކަށި އަދަބެއް ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން.
-8

މުވައްޒަފެއްގެ

މަސައްކަތަށް

ޖެއްސުން

އެޅުމުގެ

މަސައްކަތަށް

ސ
ހުރަ ް

)މުވައްޒަފަކާ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

ކރުން
ު

ގޮތުން

ނުވަތަ

ކަމެއް ު
ކރުން.

މަސައްކަތެއް

ު
ށ
ކރުމަ ް

އ ނުދިނުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުން
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ގަސްދުގަ ި
ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަދަ ކަންކަން
މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ(.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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-9

ގަވާއިދު[

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކާ ،އަނގަބަހުން ނުވަތަ
އިޝާރާތަކުން

ކށް
ކަމަ ަ

ޖިންސީ

އިޝާރާތްކޮށް

ބެހުމާއި،

މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހުމާއި ،ކޮއްޓުމާއި ،ވިކުމާއި،
އަތްކޭއްތުމާއި ،ފިރުމުން.
ރ
ކ ާ
 -10މަސައްކަތް ު

އޮފީހުގައި
ނުވަތަ

ދަތުރެއްގައި

ނުވަތަ

މަސައްކަތުގެ

އޮފީހުގެ

ރަސްމީ

މާޙައުލުގައި

ޖިންސީ

އެދުމެއް ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވައި
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުވުން ،ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން.
ކ
 -11ހަޑިހުތުރު ޢިބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަ ަ
ދެއްކުމާއި،

މުވައްޒަފަކު
ވާހަކަ

އ
ކުރުވުމަށްޓަކަ ި

ޖިންސީ

ގޮތުން

ދއްކުމާއި،
ެ

މި

ރ
ޝައުގުވެ ި
ބޭނުމަށްޓަކައި

އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމާއި ،މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާއިން ބޭރުގައި ބައްދަލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅު ާ
މއި ،ހަޑިހުތުރު
ހޑިހުތުރު ޢަމަލު
ބަސް ބުނުމާއި ،ހަޑިހުތުރު ޖޯކު ކިޔުމާއިަ ،
ހިންގުން.
 -12އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒަރިއްޔާއަކުން
ނ ކާޑު ދެއްކުމާއި ،ޖިންސީ
ކމާއި ،އޮރިޔާ ް
އޮރިޔާން ދެއް ު
ޝައުގުވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން.
 -13މުވައްޒަފެއްގެ

ޖިންސަށް

މއި،
ކރު ާ
ކުޑައިމީސް ު
ދިމާކުރުމާއި،

ނިސްބަތްކޮށް

މަލާމާތްކުރުމާއި،

ރކުރުމާއި،
ދެ ަ

ހރި
އެކަ ެ

އެ

ކ
މުވައްޒަފަ ު

މއި،
ބހު ާ
ެ

ފޮށުމާއި،

ކރު ާ
ު
މއި،

ކ
އެކިއެ ި

ބަސްބުނުން.
ގތުން ކޮށްދޭން
 -14ޖިންސީ އެދުމެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިދާރީ ޮ
ކށްނުދިނުމާއި،
ނުޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ކޮށްދޭން ޖެހޭކަމެއް ޮ
ނ
ދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކު ް
ނުވަތަ ދޭންނުޖެހޭ ޙައްޤެއް ދިނުން.
)ނ(

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާގައި

އަންހެނުންނާއި

ފިރިހެނުންނަށް

މއި
އަބުރުވެރިކަ ާ

ކތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ނަފުސުގެ ޢިއްޒަތާއެކު ،މަސައް ަ
)ރ(

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި
ނަމަ ،އެ ހިންގި އަދި އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މި
ޅ އަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަދަ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ ު
ނށް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ލަސްނުކޮށް
މައްސަލައެއް ކޮމިޝަ ަ
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ބ(

ގަވާއިދު[

މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު މުވައްޒަފަކު
ހިންގައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ސެ ް
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

)ޅ (

މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން  3މަހަށް ވުރެ ލަހުން
ސލައެއްގެ ގޮތުގައި
ސލަ ،އެއީ އެ ގޯނާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައް ަ
ހުށަހަޅާ މައް ަ
މޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނުބެލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮ ި

)ކ(

މި

)ބ(

މާއްދާގެ

ގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތީން

މުވައްޒަފަކު

މައްސަލައެއް

މޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލަ ކޮ ި

މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރުން

.9

)ހ (

ތ ،ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާ ު

ކޮމިޝަނުގެ

ރންވާނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި
ކރެޓޭރިއެޓުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކު ަ
ސެ ް
އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ޒާތީ
މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ.
-1

މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ކާވެނީގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު.

-2

މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ،ޞިއްޙީ ،ޖިނާއީ އަދި މުވައްޒަފުގެ
މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރާއި،

ވަޒީފާގެ

ހިސްޓްރީ

އާ

ބެހޭ

މަޢުލޫމާތު.
މަޤާމުގެ ކްލެ ި
ސފިކޭޝަން ،މުސާރައިގެ ރޭންޖް ،އަދި ވަޒީފާގެ

-3

މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ޒިންމާ.
-4
)ށ(

މި

އެޑްރެސް ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ސޮއި.

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކުރާ

ޙާލަތްތަކުގައި

މެނުވީ

މުވައްޒަފެއްގެ

ޒާތީ

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ ނުވަތަ ޝާއިޢު ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
)ނ(

ތރިކަމާއި،
ކރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާ ެ
ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ު
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަމާ ގުޅޭ
ސ ް
އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުެ ،
ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.

)ރ(

ކޮމިޝަނުގެ

ވފައި ހުންނަ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ
ކރެ ި
ކރެޓޭރިއެޓް ގައި ރައްކާ ު
ސެ ް

މަޢުލޫމާތު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުން ނެތި ހާމަކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
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-1

ގަވާއިދު[

ދ
ހރެ ނުވަތަ އެފަ ަ
ޤާނޫނެއްގައި ބުނާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ު
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހާމަކުރުން.
ކޯޓު އަމުރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރޭ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ

-2

ރން.
ދަށުން ހާމަކު ު
-3

ކގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް.
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަ ު

-4

ރ
ކ ާ
ޞ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ު
ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާ ް
ރމަށް.
ތަޙުޤީޤަކަށް ބޭނުންކު ު

-5

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ނުވަތަ

ރރަކުން
ޤަ ާ

ބާރުލިބިދޭ

އެންމެހާ

ގ
ޔ ެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
މުއައްސަސާތަކަށާއި

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވުން.
)ބ(

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު
ކމިޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ހާމަކޮށްފިކަން ޮ
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

)ޅ (

ބބުން ،މުވައްޒަފެއްގެ އަބުރަށް،
ތ ހާމަކުރުމުގެ ސަ ަ
މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާ ު
ޝަރަފަށް،

ކރާމާތަށް
ަ

އުނިކަމެއް

ލިބިއްޖެކަމަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

ޢ
ޝަރު ީ

ޅމުގެ ޙައްޤު އެ
ހ ު
ރއަކަށް ހުށަ ެ
ހޅުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އިދާ ާ
ކޯޓަކަށް ހުށަ ެ
މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މަޤާމު އުފެއްދުމާއި އުވާލުން

.10

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުން

.11

)ހ (

ރމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މަޤާމުތައް
މސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކު ު
ަ
ކޮމިޝަނުގެ
އުފައްދާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި މިފަދަ މަޤާމެއް އުވާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އުވާލާނީވެސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަޑަށް ބަދަލު
މޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮ ި

)ށ(

އަލަށް

މަޤާމު

އުފައްދަންޖެހޭކަމަށް

ފެނިއްޖެނަމަ

އެމަޤާމު

އުފައްދަންޖެހޭ

ރ
ޓ ީ
ސކްރެ ަ
ސަބަބާއި އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލުެ ،
ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ޤމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން މަޤާމު އުވިއްޖެނަމަ،
ކޮމިޝަނުގެ މަ ާ
ރ
ކރުމުގެ އިޚްތިޔާ ު
ހން މަޤާމަކަށް ބަދަލު ު
ކ އެ ެ
އެ މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފަ ު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ހ (

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދަންވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން
ކުރާ އިޢުލާނުގައި މަދުވެގެން ،ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަން ވާނެއެވެ.
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ގަވާއިދު[

-1

މަޤާމުގެ ނަން.

-2

ރންޖެހޭ ތަން.
ވަޒީފާ އަދާކު ަ

-3

ކއި ޝަރުތުތައް.
މަޤާމުގެ ރޭން ާ

-4

މަޤާމުގައި އަދާ ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު.

-5

މސާރައިގެ
ު

މުސާރައާއި

އިތުރަށް

އެލަވަންސާއި

ދެވޭ

ޢިނާޔަތްތައް.

)ށ(

-6

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.

-7

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.

ނ
ށ އެދި ހުށަހެޅުމުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުން ބަލަ ް
ވަޒީފާއަ ް
ވާނެއެވެ.
-1

ސަނަދެއް

ނުވަތަ

ފެންވަރު

ރކަމުގެ
ހު ި

ލިޔުމެއް

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ ،އެފަދަ ސަނަދެއް
ނުވަތަ ލިޔުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްތޯ ނުވަތަ ލިޔުމެއްތޯ ބެލުމާއި،
އަދި

މިފަދަ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުން އޭގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްތޯ

ބެލުން.
-2

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު

ހަމަވާ

މީހުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރުން .ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ރތު ހަމަވާ މީހުން  10އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ ހިއުމަން
ޝަ ު
ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިޔު ކުރާނެ އެންމެ މަދުވެގެން 10
ވދާނެއެވެ.
މީހަކު ޝޯޓު ލިސްޓު ކުރެ ި

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުން

.12

)ހ (

ނ ،މީލާދީ ގޮތުން  18އަހަރު ފުރި،
އމީ ވަޒީފާތަކަށް ހޮވަންވާ ީ
ކޮމިޝަނުގެ ދާ ި
 55އަހަރު ނުވާ ދިވެހިންނެވެ.

)ށ(

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު )ސްޓޭންޑަޑް
ކގެ މަތިންނެވެ.
އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް( ތަ ު

)ނ(

ނގެ
ރނީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަ ު
މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންޓަވިއު ކު ާ
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރާ ޕެނަލަކުންނެވެ.
ލަފާގެ މަތިން ސެ ް

ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން

.13

)ހ (

ވަޒީފާއަށް

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

މީހާއަކީ،

ހަމަޖައްސާ

ގަވާއިދު[

ޝަރީޢަތުގައި

ޙައްދެއް

ރކަން ،ނުވަތަ ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާ ޙީލަތްހެދުން،
ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކު ި
ވތިވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި،
އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން ޭ
ކކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަ ު
)ށ(

ނ ،މި މާއްދާގެ
ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމުމު ް
ރކަން އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން
)ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކު ި
ސާބިތުވެފައި ނެތްކަން ކަށަވަ ު
ރ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް
ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ވަޒީފާއަކަށް

ކޮމިޝަނުގެ

މީހަކު

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ދމަށްފަހު
ވެއް ު

ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމުގައި އެމީހަކު ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ
ށ
ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ވެވޭނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި އެ މީހަކު ސޮއި ކުރުމަ ް
ފަހުއެވެ.
)ރ(

ގ
ވރު ެ
ނ ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފަކީ ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ަ
ކޮމިޝަނު ް
ޤާބިލުކަން ހު ި
ނ
ރ މީހެއްތޯ ބެލުމަށް) 3 ،ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަ ް
)ވަގުތީ މުއްދަތު( ގައި ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެމުވައްޒަފަކީ ،މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ފެންނަނަމަ ،އެކަން އެ
މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

)ބ(

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަގާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް
ފެންނަ ނަމަ ،ނުވަތަ އެ މީހަކު އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ނަމަ،
ކރަން
މއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ު
ޕްރޮބޭޝަންގެ ު
ވަޒީފާއިން

ވާނެއެވެ.

ވަކިނުކޮށް

މި

މާއްދާގެ

)ރ(

ގައިވާ

މުއްދަތު

ހަމަވެއްޖެނަމަ ،އެމުއްދަތު ހަމަވާތާ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިވާނެއެވެ.
)ޅ (

ތ ގޮތުން ގެންގުޅެން މި ގަވާއިދުގައި
ހރި މުވައްޒަފަކު ވަގު ީ
ޕްރޮބޭޝަންގައި ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  7ދުވަސް ކުރިން

އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ

އ
މަޢުލޫމާތު ފައިލާއެކު ،އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެ ް
އދި މުވައްޒަފަކަށް
ޖނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެަ .
ކރެޓަރީ ެ
ސެ ް
ވަޒީފާ ދިނުމާއެކު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
-1

ޕްރޮބޭޝަންގެ

މުއްދަތު

ހަމަވާއިރު

ދާއިމީ

މުވައްޒަފަކަށް

ނޖެހޭ އެންމެހައި
ވުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރަ ް
ކަންކަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

އެންގުން.
-2

މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ތަމްރީނެއް
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ދިނުން.

-3

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި
މ ި
ކރު ާ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރެކޯޑް ު
އ ،މުވައްޒަފަށް
އޭނާގެ ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

-4

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ
އަޚްލާޤާއި
ކަންތައްތަކެއް

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގައި

ވާނަމަ

ރަނގަޅު

އެކަންކަން

ރަނގަޅު

ކުރަންޖެހޭ
ށ
މ ް
ކުރު ަ

ރން.
ކ ު
މުވައްޒަފަށް އަންގައި ރެކޯޑް ު
-5

މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ
ކަންތައްތައް

ރަނގަޅު

މއްދާގެ
މި ާ

ކޮށްފައިނުވާނަމަ،

)ބ(

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތު ު
ރ ނޯޓިހަކާ ނުލައި މުވައްޒަފު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް

ޓރީ ޖެނެ ަ
ސކްރެ ަ
ެ
ރލް ކޮމިޝަނަށް

ވާނެއެވެ.

އިސްވެ

ހުށަހަޅަން

އަދި

ހުށަހަޅާއިރު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ވާޖިބުތައް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

)އ(

މުވައްޒަފަކަށް

ވަޒީފާ

ޙަވާލުކުރާއިރު

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ވަޒީފާ

ބަޔާން،

ކރެޓަރީ ެ
ސެ ް
ޖނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ،އެމުވައްޒަފަކަށް
އ
އޮޅުން ފިލުވައިދީ ،ވަޒީފާ ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ވނެއެވެ.
އޭނާ ލައްވައި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ާ
)ވ(

3

މަހަށްވުރެ

ދިގުނޫން

މުއްދަތަކަށް

ވަގުތީ

ވަޒީފާގައި

މީހުން

ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ .ވަގުތީ ވަޒީފާދޭ މީހާ ލައްވައި އެވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި
ނއެވެ.
ސޮއިކުރުވަންވާ ެ
)މ(

ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުސޫލުގެ ދަށުން އެ ވަގުތަކު ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ގެންނަންޖެހޭ
މޝަނަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.
އުނިއިތުރު ކޮ ި

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި،
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

.14

)ހ (

ނ،
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާ ީ
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކުންނެވެ .މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،
އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .މުވައްޒަފަކު ހުރި
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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މަތީ

މަޤާމަށްވުރެ

މަޤާމަކަށް

ބަދަލުކުރަންވާނީ

ގަވާއިދު[
ރ
އިދާ ީ

ކޮމިޝަނުގެ

އޮނިގަނޑުގައި އެފަދަ މަޤާމެއް އޮތްނަމަ ،ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް
ހގައެވެ.
ކުރުމަށްފަ ު
-1

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި

ތަޖުރިބާއަށް

ބަލާއިރު ،އެ

މަޤާމަށް

ރތު ހަމަވުން.
ޝަ ު
-2

އަހަރު ނިމުމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުން ލިބޭ ދެ
އަހަރުގެ އެވް ެ
ރޖް މާކްސް  75%ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތީން
ހޯދާފައިވުން.

)ށ(

ތތަކާއި،
ޤމުތަކުގެ ޝަރު ު
މިމާއްދާގެ )ހ( އަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި މަ ާ
ޕްރޮމޯޝަން ޕޮލިސީ އެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
އެފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު
ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅަންވާނެއެވެ.
ކރުން.
 -1މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ު
 -2ޙާޟިރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން.
 -3ވަޒީފާގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން.
 -4ވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި

ކ
ސިޔާސަތުތަ ާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ޚިލާފުވުމާއެކު

މިންގަނޑުތަކާއި

މުވައްޒަފުން

ށ
ޙުރުމަތްތެރިކޮ ް

ހިތަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުން.
 -5މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދިދާފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން.
 -6ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުން.
ނގެ
 -7ކޮމިޝަ ު

ޤަވާއިދަށް

ޢަމަލުނުކުރުމާއި

ށ
ޙުރުމަތްތެރިކޮ ް

ނުހިތުން.
)ރ(

ގން އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު
މކާ ގުޅި ެ
މުވައްޒަފަކު ކުރާކަ ަ
އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ބަލައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
-1

އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުން.

-2

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން.

-3

ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން.

-4

ޖޫރިމަނާ ކުރުން.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

21

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

)ބ(

-5

ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން.

-6

ކރުން.
ކ ު
ވަޒީފާއިން ވަ ި

ގަވާއިދު[

ރޝްވަތު ހިފުމުގެ
ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށާއި ތަކެއްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ި
މައްސަލައެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަން

ހ
ކަމާ ބެ ޭ

ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ޅ (

އ
ނ ޙުކުމެ ް
ކން މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެ ް
ޝަރުޢީ ކޯޓަ ު
ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ވަޒީފާގައި
އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ކޮމިޝަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
މަތީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ފިޔަވަޅުތައް

އެޅުމަކާ

ނުލައި ،އެމުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެ ި
ކކުރަންވާނީ
ވދާނެއެވެ .މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަ ި
ކން ފާސްކޮށްގެންނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން އެ ަ
)ކ(

ދ
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފަރުވާކުޑަ ކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިގެން ނަސޭހަތް ީ
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ
ރ
ޓ ީ
ކރެ ަ
ރކޮށް ސެ ް
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން މެދުވެ ި
އޖެ ހިނދެއްގައި
ޖެނެރަލެވެ .މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހި ް
ޔ މުވައްޒަފުންގެ
ރ ާ
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސުޕަރވައިޒަރު ނުވަތަ ސެކްޝަނުގެ ވެ ި
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .މުވައްޒަފަކާމެދު
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ
ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

)އ(

ރއެއްގެ ފަރާތުން
ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ވެ ި
އެމީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިގެން ނަސޭހަތް ދޭން
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
ޖެހިއްޖެނަމަ ،ނަސޭހަތް ދޭނީ ސެ ް

)ވ(

ރ
ކރެޓަ ީ
ސެ ް

ޖނެރަލަށް
ެ

އޭނާގެ

އަންގަންޖެހޭ

އެންގުމެއް

އަންގާނީ،

މަސްއޫލިއްޔަތު
ނުވަތަ

އަދާކުރުމާ

ދޭންޖެހޭ

ގުޅޭގޮތުން

އިންޒާރެއް

ދޭނީ،

ކރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ،
ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ު
އެކަމާމެދު ގޮތެއްކަނޑައަޅާނީ ވެސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
)މ(

މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރުކޮށް ދޭ ލިޔުމުގައި އެމުވައްޒަފަކު ސޮއިނުކުރިނަމަ،
ދެމީހުންގެ

ޙޟިރުގައި
ާ

އިންޒާރުދެވުނުކަން

އެމުވައްޒަފަށް

އަންގާނީއެވެ.

އ
މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާއިރު ،އިންޒާރުދިންކަމަށް އެ ދެމީހުން ހެކިވެ އެ ލިޔުމުގަ ި
ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ފ(

މުވައްޒަފަކު

ކުރުމަށް

އިޞްލާޙު

މިގަވާއިދުގައި

ގަވާއިދު[

ވާގޮތުގެމަތީން

ފިޔަވަޅު

ރމަށް
އަޅައިގެން އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު ު
ނށް ހުށަހަޅާއިރު،
ށހަޅާނީއެވެ .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލު ހުށަހަޅަން
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކރުމަކީ ސެ ް
ވާނެއެވެ .މިކަންކަން ު
)ދ(

މގައި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި
މުވައްޒަފަކަށް ،އިދާރީ ކަންކަ ު
ފަރުވާ ކުޑަވެގެން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ނުޙައްޤުން ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭނަމަ،
އެކަމުގެ ޝަކު ާ
ވ ކޮމިޝަނަށް އުފުލުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި
ވއެއް ބަލާނީ 3
ކ ާ
މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެޝަ ު
މީހުންގެ މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާ ކޮމިޓީ އަކުންނެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.15

)ހ (

ގ
ވނީ ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ ޭ
ވ
މަތީން ،ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް ފޮނުވާ ޗިޓަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމި ާ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުންނެވެ.
-1

ކމެއްގެ ސަބަބުން
ރ ަ
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެ ި
އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ކޅެދުން.
އަދާކުރުމަށް ނު ު

-2

މގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް،
މުވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރު ު
ކރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް
އެކަން ު
ޤނޫނާއި ގަވާއިދާ،
ކރުން ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ާ
ޤަޞްދުގައި ު
ޚިލާފުވުން.

-3

ޤާނޫނު

އަސާސީގައި

ނުވަތަ

ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކރިމަތިލުން.
އިންތިޚާބަކަށް ު
-4
)ށ(

ވން އެދުން.
މުވައްޒަފަކު އެވަޒީފާއިން ވަކި ާ

ނ މިގަވާއިދުގައި
މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން ) 55ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވުމު ް
ގ
މ ެ
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރު ު
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަން ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ(

ނޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަ ް
ޕވައިޒަރު އެސަބަބުތަކުގެ އެންމެހައި ތަފްޞީލު
ހިނގައްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ސު ަ
ރލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ވާނެއެވެ .އަދި
ސކްރެޓަރީ ޖެނެ ަ
ެ
ބަޔާންކޮށް،
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ ލަފާގެ މަތީން އެ މައްސަލަ
ސެ ް
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ނ ވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ ް
)ރ(

މުވައްޒަފަކަށް

ނޯޓިސް

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ

ދިނުމަށްފަހު
މުސާރައާއި

ނޯޓިސްގެ

މި

މުއްދަތުގެ

އ
ގ ި
ތެރޭ ަ

ހން ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.
ނ ެ
އެހެ ި

ސ
ނަމަވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ނޯޓި ް
ދިނުމަކާ ނުލައިވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަ ި
ނށް ހުށަހަޅާނީ
ކކުރާނަމަ ،އެކަން އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަ ަ

ރ
ސެކްރެޓަ ީ

ޖެނެރަލެވެ.
)ޅ (

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން
ކޮމިޝަނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްގައި ،ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު
ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް،
އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރަ ހަމައަށް ދިނުމަށްފަހު ވަގުތުން ވަޒީފާއިން
އވެ.
ކކުރެވިދާނެ ެ
ވަ ި

)ކ(

ނ
މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްދީފިނަމަ ،ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ،ނޯޓިސްދި ް
ރ ސަބަބާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަން
ކ ި
ކ ު
ނުވަތަ ވަ ި
ވާނެއެވެ .އަދި ނޯޓިސްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް
ޝނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނެރުމާއި ނުނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމި ަ

)އ(

ޅ
ނށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މުސްކު ި
ކމިޝަ ަ
އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ޮ
ކރަންވާނީ އަދި ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނީ،
ކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ު
އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ޮ
ރ
މގައި ޢަމަލު ކު ާ
ނ އެފަދަ ކަންކަ ު
ކމިޝަނު ް
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މުވައްޒަފުން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

އެދިގެން

.16

)ހ (

ވަޒީފާއިން

ވަކިވާން

ބޭނުންވާ

މުވައްޒަފުން

އެދެންވާނީ،

ވަކިވުމަށް

ސިޓީއަކުންނެވެ.
)ށ(

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ޚަރަދުގައި

ޖހޭ
ޚިދުމަތްކުރަން ެ
އރު
ކކުރާ ި
ވަ ި

އެ

ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީނު

މުއްދަތު

ހަމަނުވަނީސް

ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީނަށް

އޭނާ
ކުރި

ހޯދާފައިވާ
އެދިގެން
ޚަރަދާއި،

މީހަކު،
ވަޒީފާއިން

އ
އެލަވަންސެ ް

ތކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަހާލުމުން ބާކީވާ
ދީފައިވާނަމަ އެ އެލަވަންސް ،ޚިދުމަ ް
ސ
މުއްދަތުގެ ފައިސާ އެމީހަކު ދައްކަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައި ާ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ނުދައްކައިފި ނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މަދުވެގެން ) 1އެކެއް(
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ
ކުރިން ،އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު ލިބިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ވަކިވާން
އެދިފައިވާ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަކެއްޗާއި ،ފައިސާއާބެހޭ
ކަންތައްތައް

ހުރިގޮތްބަލައި،

އެކަންކަން

ނިމިއްޖެނަމަ،

އެ

މުއްދަތުގެ

ވ ދާނެއެވެ.
ކރެ ި
ކުރިންވެސް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ު
)ރ(

ވަޒީފާއިން

ވަކިވުމަށް

އެދި

ސިޓީ

ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސް،

ނ
ރކަ ް
ކކު ި
ވަ ި

އެމީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންދެން ،ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ނުކުމެ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ
ގންދަންވާނެއެވެ.
އަދާކުރަމުން ެ

ވަގުތީ

ގޮތުން

މީހުން

.17

އިތުރުގަޑީގެ

.18

ގެންގުޅުން

)ހ (

ށ
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތީ މީހުން ގެންގުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަމަ ް
ރޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭން ވާނެއެވެ.
ސކް ެ
ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދަން ެ

)ށ(

ނ،
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް މީހުން ގެންގުޅެންވާ ީ
ވ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން ވެވޭ
ކޮމިޝަނާއި އެމީހަކާ ދެމެދު ވެ ޭ
ކ
ސއްކަތާއި ،މުއްދަތާއި ،ދުވާލަ ު
ކރަންޖެހޭ މަ ަ
އެއްބަސްވުމުގައި ،އެމީހަކު ު
މަދުވެގެން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ،ދެވޭ އުޖޫރައާއި ،ޢިނާޔަތެއް ދޭނަމަ އެ
ޢިނާޔަތެއް ،ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކރާ
މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ު
ކރެޓޭރިއެޓުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ރ ކޮމިޝަނުގެ ސެ ް
މީހުންގެ ހާޟި ީ

 3ވަނަ ބާބު
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
މުސާރައާއި
ފައިސާ

)ހ (

ރ އާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް
މވައްޒަފުންގެ މުސާ ަ
ު
ނގެ
ކޮމިޝަ ު
ކމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން
ކަނޑައަޅާނީ އިލެކްޝަންސް ޮ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާޔާއެކު ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ށ
ރ އާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް އެ މުވައްޒަފަކަ ް
އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާ ަ
ވަޒީފާ ދޭ ޗިޓުގައި ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސް ދޭނީ އެ
މުވައްޒަފަކަށް

ޗިޓުގައިވާ

ވަޒީފާދިން

އަދަދަށެވެ.

އެހެން

ނ
ކ ް
މަޤާމަ ު

ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ
އަދަދަށެވެ .ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،ސިޓީއަކުން
ނުވަތަ

ޗިޓަކުން

ނުވަތަ

ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ،

އެހެންވެސް

ނވަތަ
ު

މިފަދަ

މުސާރައަށް

ލިޔުމަކުން

ރ
މސާ ަ
ު

ބަދަލުގެނެސް

އެކަން

އަންގާފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުމެއްގައިވާ އަދަދަށެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތަސް ،މުވައްޒަފުން
ހންމު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާއި،
ކުރަންޖެހޭ މު ި
ރ
އޖެއިން ބޭރަށް ކު ާ
ކއި ،ރާ ް
ތރުތަ ާ
އކި ރަށްރަށް ކުރާ ދަ ު
ރާއްޖޭގެ އެކި ެ
ދތަކާއި އިނާޔަތްތައް ،މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ
ޅގެންދެވޭ ޚަރަ ު
ދަތުރުތަކާ ގު ި
ޅއެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ދިނުމަކަށް މިގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާ ަ

)ރ(

ހކުއެވެ.
މުސާރަ ދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަ ަ
ކ ދިމާ ާ
ހ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަ ާ
މުސާރަ ދޭންޖެ ޭ
ވނަމަ ،މުސާރަ ދޭނީ އެމަހެއްގެ
އވެ .މުސާރަ ޭ
ހކު ެ
ބަންދުނޫން އެންމެފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަ ަ
ދނީ ކޮމިޝަނުން
ވަޒީފާދިން ޗިޓުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ބ(

ކ
ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށް އުޖޫރަ ދޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު އެމީހަ ާ
ޙަވާލުވާ ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ .މުވައްޒަފަކު ހައްޔަ ު
އ
ކރުމާ ި
ރކޮށްފިނަމަ ،ހައްޔަރު ު
ކރުމާއި
ސތަކުގެ އުޖޫރަ ،ހައްޔަރު ު
ކރުމާ ދެމެދުގައި ހިނގާ ދުވަ ް
ކ ު
ވަޒީފާއިން ވަ ި
ދޫކޮށްލުމާ ދެމެދުގައި ހިނގާ ދުވަސްތަކުގެ އުޖޫރައާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި
މިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
-1

އެ

މައްޗަށް

މުވައްޒަފެއްގެ

ޝަރީޢަތުން

ކުށް

ރ
ސތަކުގެ އުޖޫ ަ
ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ބަންދުގައި ހުރި ދުވަ ް
ނުދިނުން.
-2

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ޝރީޢަތުން
ަ
ކަނޑައަޅައި

ކުށް

ސާބިތުނުވާ

ކަމަށް

މައްސަލަ ނިންމައިފި ނަމަ،

ޖރަ ދިނުން.
ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ އު ޫ
-3

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެ ޙުކުމް
އކޯޓުން ނުވަތަ
ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ ި
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ނ ބަލައި ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް ،ކުށް ސާބިތުނުވާ
ސުޕްރީމް ކޯޓު ް
ކަމަށް

ނިންމައިފިނަމަ،

ސލ ަ
މައް ަ

ހުރި

ބަންދުގައި

ދުވަސްތަކަށް އުޖޫރަ ދިނުން.
)ޅ(

ތ
މަސައްކަ ް

އިތުރުގަޑީގައި

މުވައްޒަފުން

ކުރުވުމަށް

ދުވަހުން

ނެރެންވާނީ

އދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ
ގ އިތުރަށް ވަކި މު ް
ދުވަހަށް އާދަވެގެން ކުރާ މަސައްކަތު ެ
މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރަން އެކަންޏެވެ.
)ކ(

ނ މުވައްޒަފަކު ނެރެންވާނީ ،އެގޮތަށް އެފަދަ
ރ ް
ރގަޑީގައި މަސައްކަތްކު ަ
ތ ު
އި ު
މުވައްޒަފަކު

ނުނެރެވާން

ކރެޓަރީ
ސެ ް

ޖނެރަލް
ެ

ނެތް

ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

އަދި

ކަނޑައަޅާ

އުޞޫލެއްގެ

މަތިން

އެ

ކ
މަސައްކަތަ ީ
ލިބިގެން

ހުއްދަ

ކރާ މަސައްކަ ަ
އިތުރުގަޑީގައި ު
ތކަށް ވާން ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި
ރ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފަކު ކު ި
)އ(

ރ
މސައްކަތް ހުންނަ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުނެ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ަ
އ
ފަރުޖެއްސެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަެ ،
މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން ¼ 1
ރ
ކ ު
) ،(1.25ބަޔަށްވާ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވީ ހު ު
ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން
ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ

½  ،(1.5) 1ބަޔަށްވާ ފައިސާ

އިތުރު ގަޑީގެ

ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ.
)ވ(

ދ
ކޮމިޝަނުން އެހެންގޮތަކަށް ފާސް ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،އިތުރުގަޑީގައި ،ބަން ު
ކ
ރވަންވާނީ މަހަ ު
ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކު ު
44

)ސާޅީސް

ހަތަރެއް(

ގަޑިއަށްވުރެ

އިތުރުނުވާ

ވަރަށެވެ.

ބަންދު

ކރެ ޭ
މސައްކަތް ު
ދުވަސްދުވަހު ަ
ވނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  5ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ
ގޮތަށެވެ.

ނަމަވެސް

ވދާނެއެވެ.
ކުރެ ި

އިންތިޚާބުގެ

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރު

ރ
ދުވަސްވަ ު

މިއިން

އިތުރަށް

މަސައްކަތް

އިސްތިސްނާ

ވާނެއެވެ.

މށް ބަލާނީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން  90ދުވަހަށްވާ
އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު ކަ ަ
ހ
ތާރީޚުން ފެށިގެން އިންތިޚާބެއް ނިމޭތާ  30ދުވަހާ )ޖުމްލަ  120ދުވަސް( ާ
ހަމައަށެވެ .ނަމަވެސް ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާ ދުވަސްވަރު މި  120ދުވަހުގެ
މނެއެވެ.
ތެރެއަކު ނުހި ެ

ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

.19

ރ،
ހ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާއި ު
ނގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވަންޖެ ޭ
ކޮމިޝަ ު
ކ ާ
ކ ދިމާވާގޮތަށް މަސައްކަތް ު
ސައި ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަ ާ
ރނަމަ ،ކެއުމާއި ސައި ،އެ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ކރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
މަސައްކަތް ު
ރލް އެކަމަށް
ނ ަ
ޓރީ ޖެ ެ
ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސައި ދޭނީ ސެކްރެ ަ
ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ
ކެއުމުގެ

ދަތުރުތަކުގައި،
ޚަރަދާއި

ދަތުރު

.20

)ހ (

ރމާއި ކެއުމުގެ
ތކުގައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،ހު ު
ކޮމިޝަނުގެ ދަތުރު ަ
ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.

އެލަވަންސް

)ށ(

ރ
ތކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ދަތު ު
ދތުރު ަ
ކޮމިޝަނުގެ ަ
އެލަވަންސާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ އެލަވަންސް
ފުރުމުގެ

ދަތުރަށް

ނ
ކުރި ް

ނުދެވޭ

ޙާލަތެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދަތުރު ނިންމާފައި އައުމުން
ދޭންވާނެއެވެ.
)ނ(

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޚަރަދުތައް ،އެ ޚަރަދުތައް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް
ވ
ދިނުމުގައި ބަލަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ހެދިފައި ާ
ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ނސް އާއި
މެޑިކަލް އިންޝުއަރެ ް
ޕެންޝަން

އަދި

އެހެނިހެން

.21

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ

ނށް
މުވައްޒަފުން ަ

ރަމަޟާންމަހުގެ

މުނާސަބަތުގައި

ޚާއްޞަ

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުން ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ

ޢިނާޔަތްތައް

ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް ،އެލަވަންސުގެ ގޮތުގައި،
ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ގއި ކޮމިޝަނުގެ
ނން ނިންމާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް ަ
ކޮމިޝަ ު
ކރަން ވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ު

)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ
ޤާނޫނު

)ޤާނޫނު ނަންބަރު (8/2009 :އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
)ރ(

މ
ނ  65އަހަރު ވެއްޖެނަ ަ
ވޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ޢުމުރު ް
ކޮމިޝަނުގެ ަ
އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

ކރަންވާނެއެވެ.
ު

މިގޮތުން ވަޒީފާއިން

ކރެ ޭ
ޅ ު
މުސްކު ި
ވ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ބ(

ގަވާއިދު[

މާލޭގެ  5ވަނަ އަވަށްކަމުގައިވާ ވިލިނގިލީގަޔާއި ،ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ
ކޮމިޝަނުގެ

ރން ދިޔުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށް
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކު ަ

ރކު ފެރީގެ
ރކީ އެއި ަ
ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ .މިއެލަވަންސްގެ މިންވަ ަ
ކން ނަގާ މަހުފީ އެވެ.
ޚިދުމަތްދޭ ފެރީ ސަރވިސަސްއަ ު
)ޅ (

ށ
ހށިގަޑަ ް
ށަ ،
ޅނިކޮ ް
އ އު ެ
ތގަ ި
މސައްކަ ު
މގެ ަ
އދާކުރު ު
ތ ަ
ޔ ު
ލއް ަ
ފގެ މަސްއޫ ި
މުވައްޒަފަކު ވަޒީ ާ
ލިބުނު

މކަށް
ލ ަ
ގެއް ު

ލތު
ހެ ް

ނސް
ޝއަރެ ް
އން ު
ި

ސްކީމުން

ދ
ރ ު
ޚަ ަ

މޖައްސައި
ހަ ަ

ށ ކޮ ި
ލމަކަ ް
އ ގެއް ު
ވނަމަެ ،
ދ ޭ
ނު ެ
އވެ.
ވނެ ެ
ނ ާ
ދ ް
ކށް ޭ
ވ ޮ
ރ ާ
ބސްފަ ު
ގއި ޭ
ރދު ަ
ގ ޚަ ަ
މޝަނު ެ
ދ
ނ ޭ
ސއި ު
މޖައް ަ
އ ހަ ަ
ނމަ ެ
ވރެއް ަ
ނ ަ
މ ް
އދެނީ ވަކި ި
ޖއްސަ ި
ހމަ ަ
މކުން ަ
އ ސްކީ ަ
ނުވަތަ ެ

ނ ދޭން ވާނެއެވެ.
ޝނު ް
ރ ކޮމި ަ
ނވަ ު
މި ް
)ކ(

ށ
ނގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކު ،ތަނުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮ ް
ކޮމިޝަ ު
ތ
އެކްސިޑެންޓެއް ވެގެން ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ޚިދުމަ ް
ކޮށްފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތިންބައިކުޅަ

އެއްބަޔަށްވާ

މުސާރައިގެ

ފައިސާ،

އެއްފަހަރާ އޭނާއަށް ދޭން ާ
ވނެއެވެ.

ގަޑީލާރި ކެނޑުން

.22

)ހ (

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

މުވައްޒަފަކު

އޮފީހަށް

ޙާޟިރުވުމުގައި

ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ކަ ނޑަން
ވާނެއެވެ.
)ށ(

ދ
ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ .މިނެޓަކަށް ޖެހޭ އަދަ ު
ގ
ނ ެ
ބަލާނީ މަހު މުސާރަ  30އިން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު ކޮމިޝަ ު
ޑގެ
ކރެޓޭރިއެޓުގެ ޢާންމު ރަސްމީ ގަޑި ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގަ ީ
ސެ ް
އަދަދުން ގެއްލައި ،ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  60ން ގެއްލައިގެންނެވެ .އެއީ،
ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ،މަހު މުސާރަ  30ން ގެއްލީމާ އަންނަ
މހު
އަދަދު  8ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  60ން ގެއްލައިގެންނެވެ .ރަމަޟާން މަހުަ ،
މުސާރަ  30ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  4.5ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު  60ން
ގެއްލައިގެންނެވެ.

ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

 4ވަނަ ބާބު
ސަލާމާއި ޗުއްޓީ
ސަލާން

ބުނުމާއި

ޙާޟިރުނުވެ ހުރުން

ވަޒީފާއަށް

.23

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ

ސަލާން

މުވައްޒަފުން

ބުނަންވާނީ،

ގ ދަށުގައިވާ މީހަކު ބަލިވެގެން
ބަލަދުވެރިކަމު ެ

ތިމާ

ތިމާގެ

ނުވަތަ

ރ
އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޛު ު

ވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.
)ށ(

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއާއި މި
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ
އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އާއި ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ
މަތީންނެވެ.
-1

އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް،
މ
ރވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސް ީ
ނުކުތުމަށް ޢުޛުރު ވެ ި
މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން ) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ
ގ
ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމާއެކު ކޮމިޝަނު ެ
ކަންތައް

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

ބަލަހައްޓާ

ސެކްޝަނަށް

އެންގުމުން އެދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ގ
) 1އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ނާންގައި ސަލާމު ެ
ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ،

ޗުއްޓީ

ބަލަންވާނީ

އެދުވަހެއް

ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހަކަށެވެ.
-2

ސަލާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު އެދުވަހު ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ
މުހިންމުކަމެއް
އޭނާ

ވފައިވާނަމަ އެކަމެއް މަޢުލޫމާތު
ކރެ ި
ޙަވާލު ު

ކތްކުރާ
މަސައް ަ

ކޝަންގެ
ސެ ް

ވެރިޔަކަށް

އަންގަން

ވާނެއެވެ.
-3

އެ މުވައްޒަފަކީ ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް

ޙަވާލުވެފައިވާ

ށ
މީހެއް ނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މީހަކާ ޙަވާލުކޮ ް
ހިންގަން ފެށޭހާ ވަގުތު އޮއްވައި ،އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް
ކ
ހ ާ
އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި އަންގާއިރު ،އެ މީ ަ
ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ބުރޫ
ހިންގުމަށް އޮފީހުން

އިންތިޒާމުތައް

ނާރައި ،އެމަސައްކަތް
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތުދީ ،އެ ކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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-4

ވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭ ފަދަ ،ޞިއްޙީ
ކަމެއް މެދުވެރިވުން

ނުކުޅެދުންތެރި

ގަވާއިދު[

ގޮތުން ޖިސްމާނީ

ކަހަލަ

ކުއްލި ޙާލަތެއް

ހ
އ ާ
މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ،އެންގޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް އެ މީހަކު އަ ި
ކ
ސލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،އެ މީހަ ު
އަވަހަކަށްަ ،
އެކަން އޮފީހަށް އަންގަން ވާނެއެވެ) .އަރިދަފުސް ރޯގާއެއް
ޖެހުން ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނާންގައި ހުންނަ ހުރުމެއް
އެ ފަދަ ޙާލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ (.އެ ގޮތަށް ޢަމަލު
ނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަށް
މ ަ
ށ ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮ ި
އިހްމާލުވީ ކަމަ ް
ޝނަށް ލިބިގެންވާ
ޢަމަލެކެވެ.
)ނ(

މުވައްޒަފަކު ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ
ފަދަ ޙާލަތެއް މެދު ެ
ވރި ވެގެންނެވެ .އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުވެ ސަލާމުގައި
ހުރެފިނަމަ އެ ދުވަސް ބަލާނީ ޙާޟިރު ނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޗުއްޓީއެއްގެ
ބޭނުމުގައި ސަލާން ބުނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ.

)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ
ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ،އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.

)ބ(

ށ ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި
ނމެ އަހަރަކަ ް
މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮ ް
ސލާމުގެ
ަ
މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން) 30 ،ތިރީސް( ދުވަހެވެ.
ލ
ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަ ާ
ސ،
ތ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަ ް
އުޞޫލުންނެވެ .ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ާ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

)ޅ (

ކރުމަށް ޢުޛުރު
މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ބަލިވެގެން މަސައްކަތް ު
އ
ވެރިވެފައި ،އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގަ ި
ހޭދަކޮށްފައި

ވާނަމަ،

އެ

ދުވަހަކީ

ތށް
މަސައްކަ ަ

މުވައްޒަފު

ވ
ޙާޟިރު ި

ދުވަހެއްކަމަށް ބަލައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފު އެދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ކ ސަލާމުގެ
ގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ދުވަހަ ީ
ނ
ގ ގޮތުގައި ބަލައި ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭ ް
ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއް ެ
ވާނެއެވެ.
)ކ(

ހ
މުވައްޒަފަކު ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން  2ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަ ު
ހުރެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން

އެ

މީހަކު

އޮފީހަށް

ނުކުންނައިރު،

އެ

މުވައްޒަފު

ސަލާމުގެ

ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

ނ ދުވަސްތަކަށް ،ބަލީގެ
ޗުއްޓީގައިހުރި ފުރަތަމަ ދެދުވަސް ފިޔަވައި އެހެ ް
ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު
ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮ ް
ށފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް
ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)އ(

މކާނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ
މުވައްޒަފަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅު ަ
ވިދިވިދިގެން  2ދުވަހެވެ .ސެޓްފިކެޓާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން
ށ ބަލާނީ މެދަށް ބަންދު ދުވަހެއް ނުވަންނަ،
ހުރެވޭނެ  2ދުވަސް ކަމަ ް
ވިދިވިދިގެން އަންނަ މަސައްކަތު  2ދުވަހެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި
ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ
އ ނުބެލޭނެއެވެ.
ގން އަންނަ  2ދުވަސް ކަމުގަ ި
މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ވިދިވިދި ެ
ބަންދު ދުވަހާއެކު ،ވި ި
ގ
ދވިދިގެން  2ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަލާމު ެ
ރމަށްފަހު ،މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހު ،ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ޗުއްޓީގައި ހު ު
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

)ވ(

ށ
ސބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަ ް
ަ
ބަލިވެގެން ،ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ
ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދަ މެޑިކަލް
ސ
އށް ވެ ް
ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ކުރި ަ
ނެގިދާނެއެވެ.

)މ(

ނ ،އާދަވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ،
ހަފުތާ ބަންދު ފަދަ ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެ ް
އާދަވެ ބަންދާ ގުޅިގެން މީހަކު ބަލިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ ،އެ
މުވައްޒަފަކާމެދު މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ،ކޮ ި
މޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އެ ފަދަ ހަފްތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީ
ކރުމުގެ ބޭނުމުގައި މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުން ނަމަ ،ނަގަންވާނީ
ދިގު ު
އެ މީހަކަށް ޙައްޤު ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ
އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

)ފ(

ސ
މުވައްޒަފަކު ،ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުންނަތާ  7ދުވަ ް
ވެއްޖެނަމަ ،އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ގޮތެއް އެމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް
ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ވެރިޔާ ސެ ް
ޓރީ ޖެނެރަލް ލަސްނުކޮށް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ސެކްރެ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

)ދ(

ސ
މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ އެއްމަ ް
ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ

ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅަން
އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ގޮތަކާއެކު ެ
ނށް
ޖނެރަލް ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަ ަ
ކރެޓަރީ ެ
ވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ސެ ް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ތ(

ތިންދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަލާމުގައި ހުރެފައި ވަޒީފާއަށް
ނުކުންނައިރު ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް
ނުކުންނަ

އޮފީސް

ދުވަހުގެ

ބަންދުވުމުގެ

ކުރި ް
ނ

ހުށަހަޅަން

ވ.
ވާނެއެ ެ

ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު އަންގާފައި
ދވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ.
އޮތްނަމަވެސް ،ނުނުކުމެހުރި ު
)ލ(

ގ
މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ެ
ށ
ސަބަބުން ،ފަރުވާކުރުމަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަ ް
ހަމަމުސާރަ ލިބޭނެއެވެ .އަދި މި ދުވަސްތައް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާ
މކަށް ނުގުނޭނެއެވެ.
 30ސަލާމް ހަމަކުރު ަ

އަހަރީ ޗުއްޓީ

.24

)ހ (

ރ
ހ ީ
ކ  30ދުވަހުގެ އަ ަ
ރ ު
ދއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ އަހަ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ާ
ޗުއްޓީ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ .އަލަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ
ޗުއްޓީ

ވަޒީފާގައި

ޙައްޤުވާނީ

އެއްއަހަރު

ވުމުންނެވެ.

އަހަރީ

ޗުއްޓީގެ

ދުވަސްތައް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
)ށ(

ރ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ) 1އެކެއް(
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އަހަ ީ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ވާނެއެވެ .އެމުވައްޒަފަކަށް
ަ
ޙއްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮވެ) 1 ،އެކެއް( އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ
ނަމަ ،އެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.

)ނ(

ރނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ
މވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު ާ
ކޮމިޝަނުގެ ު
އަހަރީ

ޗުއްޓީގެ

ބޭނުންނުކޮށް

އޮތްދުވަސްތަކަށް

ފައިސާ

ލިބެންވާ

ރއިރު ދޭންވާނެއެވެ.
އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު ާ
)ރ(

މުވައްޒަފުންނަށް
ކ
މަސައްކަތްތަ ާ

ރ
އަހަ ީ
ބެހޭ

ޗުއްޓީ
ގޮތުން

ލިބޭނީ

އެމުވައްޒަފަކާ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ސުޕަވައިޒަރާ

ރ
ވ ާ
ޝ ަ
މަ ް

ކރެޓަރީ ެ
ކުރުމަށްފަހު ސެ ް
ޖނެރަލް ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .އަދި
ނން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ކޮމިޝަ ު
ސެ ް
)ބ(

ޝނުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެ
މ ަ
އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ ކޮ ި
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

33

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

ގަވާއިދު[

މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ޅ (

އިންތިޚާބަކަށް  30ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީއެއް
ރ
ރ ީ
ނުދެވޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޟަ ޫ
ޙާލަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީ މިއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

.25

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފަކު

ނުލިބޭގޮތަށް

ސރަ
މު ާ

ތިރީގައިވާ

ވީއްލޭނީ،

ޝނުން އެގޮތަށް ނިންމުމުންނެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމި ަ
ގ
އަދި މިގޮތަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވީއްލޭނީ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހު ެ
މުއްދަތަށެވެ.
.1

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް
ބޭނުންވުން.
ކިޔެވުމަށްޓަކައި

)ހ( އަމިއްލަގޮތުން

މުވައްޒަފަކު

ނުލިބޭގޮތަށް
ކޮމިޝަނުގެ

ޓްރެއިނިން

ހިމެނިފައިވާ،

ނުވަތަ

ރ
މުސާ ަ
ވީއްލަންވާނީ

ކއަރމެންޓުގައި
ރ ް
ި
ކރާ
ދ ު
އަ ާ

އެމީހަކު

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށެވެ.
) ށ(

މިގޮތުން

މުވައްޒަފަކު މުސާރަ
އޮފީހުގެ

ވީއްލަންވާނީ

ނުލިބޭގޮތަށް

ހިއުމަން

ރިސޯސް

ޕެނަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.
)ނ( އަމިއްލަގޮތުން

މުސާރަ

ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން
ވީއްލޭނީ،

ތައުލީމުދޭ

ތަމްރީނުދޭ

ނުވަތަ

ކށްފައިވާ ކަމުގެ
ޒކަށް އެމީހަކު ގަބޫލު ޮ
މަރުކަ ަ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި އެ ހަދާ ކޯހަކީ
ރ
ރޓީން ގަބޫލުކު ާ
ނ އޮތޯ ި
ޝ ް
ސ ކޮލިފިކޭ ަ
މޯލްޑިވް ް
ނއެވެ.
ވ ެ
ނ ާ
ކޯހަކަށް ވާ ް

.2

ތިމާއަށް ޞިއްޙީ

ފަރުވާއެއް

ކުރުން

ނުވަތަ

ތިމާ

ވ
ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރު ާ
ބޭނުންވާ

ބައްޔަކަށް

ފަރުވާ

ކއި،
ހޯދުމަށްޓަ ަ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

މުސާރަ
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ގަވާއިދު[

ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން.
މި

)ހ (

ޙާލަތުގައި

ފަދަ

މުވައްޒަފަކު

ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ،
ބާވަތާއި

ބައްޔެއްގެ

މުސާރަ

ބަލިވީ ތިމާނަމަ ،އެ
ނުލިބޭގޮތަށް

މުސާރަ

ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާއި ބޭނުންވާ މުއްދަތު
ބަޔާންކޮށް،
ފަރުވާދޭ

ރކޮށްފައިވާ
ރަޖިސްޓަ ީ
ޑޮކްޓަރެއްގެ

ޞިއްޙީ

ސެޓްފިކެޓެއް

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)ށ(

ތިމާ ބަލަހައްޓަން

ބަލިވީ

ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ

ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،އެ މީހެއްގެ
ށ ފަރުވާކުރުމަށް
ބަލީގެ ބާވަތާއި ،އެ މީހަކަ ް
ބޭނުންވާނެ

މުއްދަތު

ރކޮށްފައިވާ
ރަޖިސްޓަ ީ

ބަޔާންކޮށް،

ޞިއްޙީ

ފަރުވާދޭ

ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ،އެ
މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން ހުންނަން
ކށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ޖެހޭކަން ބަޔާން ޮ
.3

މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްސަ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ،އެ ޙާލަތު
ބަޔާންކޮށް

ނށް
ކޮމިޝަ ަ

ހުށަހެޅުމުން،

ހިއުމަން

ރިސޯސް

ކރުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި
ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާ ު
މަސައްކަތުގެ

ހ
އަދާކުރަންޖެ ޭ

ބަދަލު

އިންތިޒާމު

ނން މުއްދަތަކަށް
ވހަށްވުރެ ދިގު ޫ
ހަމަޖެއްސުމާއެކު 3 ،މަސް ދު ަ
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ .މިގޮތުން
މުވައްޒަފަކު

މުސާރަ

ލބޭގޮތަށް
ނު ި

ވީއްލަންވާނީ

އެ

މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤު ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ .އަދި
އެ މުއްދަތު މުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތެއް
ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ.
)ށ(

ނ،
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނުންކުރަންވާ ީ

މުސާރަ

ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުމަކަށެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް
ނ ނުވާނެއެވެ .މި ގޮތާ ޚިލާފަށް
ވީއްލި ބޭނުން ނުހިފައި ،އެހެންކަމެއް ކޮށްގެ ް
ކ
ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ވީއްލުން ކެންސަލްކުރުމާއެ ު
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައި ،ނުނިކުމެއްޖެނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި
ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުގެ

ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފު ދާއިމީކޮށް
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

މޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ކކުރުމަށް ކޮ ި
ވަ ި
)ނ(

ރމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭ
ތ ކު ު
ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަ ް
ކމެއް ކުރާނަ ަ
ގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުން ނުހިފައި ،އެހެން ަ
މ ނުވަތަ މުސާރަ
ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ
ނަމަ ނުވަތަ ވީގޮތެއް ނާންގައި ) 15ފަނަރަ( ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ
މުވައްޒަފަކާމެދު

ޤާނޫނީގޮތުން

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށް

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ރ(

ނންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ 15
މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ،ވީގޮތެއް ާ
ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެކަން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން
ޖނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ވާނެއެވެ .އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ކރެޓަރީ ެ
ސެ ް
މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަ ް
ޓރީ
ކރެ ަ
ނ ފެންނަ ގޮތަކާއެކު ،ލަސްނުކޮށް ސެ ް
ޖެނެރަލް އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އެކަމަށް ގޮތެއް
ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

)ބ(

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން ،ދަރިފުޅުގެ
ރ
ހ ު
މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ،އެއް އަ ަ
ދުވަހުގެ

ޗުއްޓީއެއް

މުސާރަ

ނުލިބޭގޮތަށް

ނެގިދާނެއެވެ.

މި

ޗުއްޓީ

ބޭނުންވާނަމަ ،އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ
ކރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ،އެދެންވާނެއެވެ.
ހަމަވުމުގެ  15ދުވަހުގެ ު

ޢާއިލީ

ޒިންމާގެ

ޗުއްޓީއާއި

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީއާއި އަނބިމީހާ
ވިހެއުމުން

ފިރިމީހާއަށް

.26

)ހ (

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް

ދެވޭ

ނެގިދާނެއެވެ.

ޗުއްޓީއާއި ދަރިން ޚިތާނުކުރުމާ
ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ

ސ
ނގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެ ް
ޢާއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަ ު

)ށ(

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ އިތުރަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
ހޅުމުން އިތުރު ) 30ތިރީސް(
ނަގަން ބޭނުންނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަ ެ
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް އިތުރަށް ދެވޭ ޗުއް ީ
ޓގައި ހުންނަ
ޅ
ކށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ދެބައިކު ަ
ކޮންމެ ދުވަހަ ަ
އެއްބައި ކެނޑޭނެއެވެ.

)ނ(

ޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ވސް ބަޔާންކޮށް ރަ ި
ރ ދު ަ
މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކު ާ
ކރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ،އެ
ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު ދޫ ު
މުވައްޒަފަކަށް ،އެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ
ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  60ދުވަހުގެ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.
)ރ(

ގ
ހ ެ
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ  60ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ،ގިނަވެގެން  30ދުވަ ު
ކރިން ނެގިދާނެއެވެ .މި ޗުއްޓީ ދޭނީ
ޗުއްޓީއެއް ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚުގެ ު
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

)ބ(

ގ
މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާ ެ
ގ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ،ޢިނާޔަތްތަކާއި މަޤާމު ެ
އރުން ލިބިދިނުން ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރި ަ
ކުރި ެ
ހމަޔަށް ލިބެންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
މގެ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި ،މަޤާ ު
އ
ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި ،ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެ ް
ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ޅ (

ނ މުވައްޒަފަކު
ރ ޗުއްޓީގެ އިތުރު ް
މި މާއްދާގެ )ނ( ނާއި )ރ( ގައި ބަޔާންކު ާ
ބަލިވެ އިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު
ރ ޮ
ތަންނުދޭކަމަށް ،ރަޖިސްޓަ ީ
ކރާ
ކށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު ދޫ ު
ކލް ސެޓްފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން ،ވިހެއުމުގެ ު
މެޑި ަ
ގ
ހ ެ
ކރިން ގިނަވެގެން  28ދުވަ ު
ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ .އަދި ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ބޭނުންނަމަ،
ފރުވާދޭ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަ ު
ރކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ަ
ރަޖިސްޓަ ީ
ކ ދޫކުރާ މެޑިކަލް
ސެޓްފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން  28ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް
ނެގިދާނެއެވެ.

)ކ(

މުވައްޒަފަކު ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ބާރަ މަސް ދުވަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަށް
ކންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،މުސާރައިން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް
ކޮށްދޭންޖެހޭ ަ
ހސް ވަގުތު ކޮޅެއް
ޅ ގާތަށް ދިއުމަށް އިތުރު ު
ކވެސް ދަރިފު ު
ވހަ ު
ކޮންމެ ދު ަ
މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ދެ ފަހަރު ،ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ
ފަހަރަކުވެސް ޭ
ޅ
ކ ު
ދންވާނީ  30މިނެޓެވެ 30 .މިނެޓުގެ މި ދެ ހުސްވަގުތު ޮ
މުވައްޒަފަކު ބޭނުންނަމަ އެއްފަހަރާ ނެގިދާނެއެވެ.

)އ(

ށ ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް
ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަ ް
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ) 5ފަހެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

)ވ(

ކރުމުން ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ
މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނު ު
ލިބޭގޮތަށް ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  5ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)މ(

ގަވާއިދު[

ނ އެދޭ މީހުންނަށް
ވއްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ފަރުޟު ޙައްޖަށް ދާ ް
ނގެ މު ަ
ކޮމިޝަ ު
ޖ
އ ު
ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ .މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޙަ ް
ރ
ދަތުރަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމާ އެނބު ި
އައުމާ ހަމަޔަށެވެ .މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ
ގިނަވެގެން  30ދުވަހެވެ.

)ފ(

ށ ދާން އެދޭ މީހުންނަށް ޢުމްރާ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ޢުމްރާއަ ް
ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ .މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޢުމްރާ ދަތުރަށް
ކން ނިންމާ އެނބުރި އައުމާ
މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢުމްރާގެ އަޅު ަ
ހަމަޔަށެވެ .މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ގިނަވެގެން
 30ދުވަހެވެ.

)ދ(

މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދާން ޗުއްޓީދެވޭނީ ކޮންމެ 5
ކން ) 1އެކެއް( ފަހަރުއެވެ.
)ފަހެއް( އަހަރަ ު

 5ވަނަބާބު
މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން
މުވައްޒަފުންގެ
ފެންވަރު

ޚިދުމަތުގެ
ބެލުމާއި

.27

)ހ (

ތަމްރީނުކުރުން

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ބެލުމުގެ

މަޤްޞަދުތައް

ޙާޞިލު

ވާގޮތަށް

ބޭނުންކޮށްގެން

ނިޒާމުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނުގެ

މޝަނުގެ
ކޮ ި

މަސައްކަތްތައް

ކުރިއަށް

މަސައްކަތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ

މށް
ކށް ކުރިއެރުވު ަ
ޅ ޮ
މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަ ު
ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މަސައްކަތުގެ

އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި

މަޤާމުގެ

ގ
އ ެ
އރުމާއި ،މުސާރަ ި
ކުރި ެ

ކުރިއެރުމާއި ،އަދި މި ނޫންވެސް މަސައްކަތާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ގުޅުވަން
ވާނެއެވެ .ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން
ި
ށ މަގުފަހިކޮށް އެކަން އިންތިޒާމުކުރާ ނިޒާމަކަށް ،މަސައްކަތުގެ
އޞްލާޙުކުރުމަ ް
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންވާނެއެވެ.
)ނ(

ނ
ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަދުވެގެ ް
ރކު ) 1އެކެއް( ފަހަރު ބަލަން ވާނެއެވެ.
އަހަ ަ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު

38

] އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ

)ރ(

ގަވާއިދު[

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތައް
ކމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި،
ކަނޑައަޅައި ޮ
އުޞޫލުތައް

)ސްޓެންޑަރޑް

ނ
ކރާ ެ
އޮންނަން ވާނެއެވެ .މިކަން ު

އޮޕަރޭޓިންގ

ޕްރޮސީޖަރސް(

ކަނޑައަޅައި،

ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެއް
މުވައްޒަފަށް

ދޭންވާނެއެވެ.

އަދި

މުވައްޒަފުގެ

ޚިދުމަތުގެ

ރ
ފެންވަ ު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްނަމަ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން
ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.
)ޅ (

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ އާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު
ެ
ބަޔާންކޮށް،
ސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ
މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ކ(

ގ
މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ ،މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ެ
ފެންވަރު ބަލަންޖެހޭ ވެރިން ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)އ(

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނީ މިގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސ ދީގެންނެވެ.
މިންގަނޑުތައް )ޓޫލްސް( ބޭނުންކޮށްގެން މާކް ް

)ވ(

ނށް
ގތުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކޮމިޝަ ަ
ޅ ޮ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގު ޭ
ފެންނަ ތަމްރީނު ދީގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ،މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު
ޓރިއެޓުން މަސައްކަތް ު
ކމިޝަނުގެ ސެކްރެ ޭ
މަތިކުރުމަށް ޮ
ކރަން ވާނެއެވެ.
އ
ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަހަރަކު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެ ް
ކަނޑައަޅާނީ ،ތަމްރީނު ދޭންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ
ބާވަތަށާއި،

އެކަމަށް ކުރަން ެ
ޖހޭ ޚަރަދަށް ބަލައި ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް

ރލެވެ.
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ަ
)މ(

ދިގު

މުއްދަތަށާއި،

ރ
ކު ު

މުއްދަތުގެ

ކޯސްތަކަށް

ފޮނުވާނެ

މުވައްޒަފުން

ކަނޑައަޅަންވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްގެން
ނ
ޒފުންގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭ ީ
ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ މުވައް ަ
އ
ކޮމިޝަނުގަ ި

އެއް

އަހަރަށްވުރެ

ނދުވަހު
ގި ަ

ވަޒީފާ

އަދާ

ކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
)ފ(

އރާއެއްގައި ނަމަ
ރ ދާ ި
ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެންހު ި

އެ

ރއްޖޭގައި ތަމްރީނުދޭ ކޯހުގައެވެ .ރާއްޖެއިން
ާ
ކރާނީ
ތަމްރީނުގައި ބައިވެރި ު
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ބޭރަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
)ދ(

ޓޑީ
ސ ަ
ް
ގ ކޯސްތަކާއި ،ޓްރެއިނިންގ ،ސެމިނާރ ،ވާރކްޝޮޕް،
ރ މުއްދަތު ެ
ކު ު
ޓުއަރ

ފަދަ ކަންކަމަށް

ހން
މީ ު

ފޮނުވާނީ ހިއުމަން

ރިސޯސް

ޕެނަލަށް

ރޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ސެކް ެ
ވ
ކރެވިފައި ާ
މިފަދަ ކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާން ު
ކަންކަމުގެ މަ ް
އޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަ މިންގަ ނޑު ތަކަށް
ބަލަންވާނެއެވެ.
-1

އ
ރވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކަ ި
ކރިއަ ު
ު
އޮފީހުގެ މަސައްކަތް
އޮފީހަށް ބޭނުން ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން.

-2

ކރުމަށް
ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ ،އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ު
ބޭނުންވާ ފެންވަރު ު
ދ
ހރި އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އަ ި
ކމުގައިވުން.
އެ ކަމަށް ޝައުޤުހުރި މީހެއް ަ

-3

އެ

ތަމްރީނެއް

އެހެންކަމެއްގެ

އޮންނަ

ދުވަސްވަރާ

ގޮތަށް

ފުށުއަރާ

ތަމްރީނަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކު

ކަމުގައި ނުވުން.
-4
-5

މގައި ރަނގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތުން.
ވަޒީފާ އަދާކުރު ު
ނގައި
ކޮމިޝަ ު

ތ
ކރާ ާ
މަސައްކަތް ު

މަދުވެގެން

1

)އެކެއް(

އަހަރުވެފައިވުން.

ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން
އިޤްރާރުވުމާއި،

ރާއްޖެއިން

.28

)ހ (

އ
ގތަށް ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގަ ި
ކރާ ޮ
ކޮމިޝަނުން ޚަރަދެއް ު
ކރަން ފޮނުވަންވާނީ ،ތަމްރީނު ލިބިގެން އައުމަށްފަހު
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ު

ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

ރކާރު ޚަރަދު ދީގެން ހިންގާ ސްކޫލު
ސކޫލު މަދަރުސާތަކާއި ސަ ު
ް
ރކާރުގެ
ސަ ު
ގ ޚަރަދު ދީގެން
ކރު ެ
އ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސަރު ާ
ދރުސާތަކާ ި
މަ ަ
ރމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދާ މީހުން ޚިދުމަތް ކު ު
ޤރާރެއްގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.
އ ް
ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ި
)ށ(

ކށް މުވައްޒަފަކު
ކރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހަ ަ
 3މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ު
ރށް ފޮނުވާނަމަ ،އެމީހަކު ފޮނުވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށެވެ .އެ
ރާއްޖެއިން ބޭ ަ
ދުވަސް ތަކަށް ގަވާއިދުން އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ.

)ނ(

 3މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު،
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ކޯހެއްގައި ފޮނުވާއިރު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަޔަށް ހޯދައިގެން ކޯހެއް
ހަދަމުންދާއިރު،

މުސާރަ

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

އާ
އެ

ފައިސާގެ

އެއްވަރުގެ
މުވައްޒަފަކު

އެހީއެއް

ކމިޝަނުގައި
ޮ

ށ
ލިބޭގޮތަ ް
އެދިއްޖެނަމަ،

އެމުވައްޒަފަކަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން
ވ
ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ ،ތިރީގައި ާ
ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
-1

ހަދާ

ކޮމިޝަނުގެ

ކޯސް،

ރިކުއަރމަންޓްގައި

ޓްރެއިނިންގ

ހިމެނިފައިވުން.
-2

ތަޢުލީމުދޭ

ތަމްރީނު

ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށް،

ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަން

ކޒަކުން
މަރު ަ

ދޭ

ކ
ހ ު
އެމީ ަ

ޒން ދޫކޮށްފައިވާ
އެ މަރުކަ ު

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.
-3

ރ
ލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކު ާ
އެ ކޯހަކީ މޯ ް
ވން.
ކޯހެއް ކަމުގައި ު

)ރ(

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ގޮތަށް ދިގު
މުއްދަތުގެ

ކޯސްތަކުގައި

ބައިވެރިވާ

މހުން،
ީ

ބައިވެރިވި

އެމީހަކު

ސ
ކޯ ް

އ
ގ ި
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޯސް ނިމުމުން ،އެކޯހަކީ ރާއްޖޭ ަ
ދ ޯ
ހުރެގެން ހެ ި
ދ
ކހެއްނަމަ ކޯސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަ ި
ކހެއްނަމަ ކޯސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން
ޖން ބޭރުގައި ހުރެގެން ހެދި ޯ
ހކީ ރާއް ޭ
އެކޯ ަ
ކރަން ވާނެއެވެ.
 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ު
)ބ(

ނ
ގ ސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަ ް
ރ ކޯހު ެ
ކޯސް ނިމިގެން އޮފީހަށް ނުކުންނައި ު
ވ
ވާނެއެވެ .ފުރިހަމަ ކުރި ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވެއްޖެނަމަ ،ކިޔެ ި
މަރުކަޒުން

ނުވަތަ

ހ
ކޯހާބެ ޭ

ރަސްމީ

ފަރާތަކުން

އެ

މީހަކު

ސ
ކ ް
ޯ

ގ ލިޔުމެއް ހޯދައި ،އެ ލިޔުން ލަސްނުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ރކަމު ެ
ކ ި
ފުރިހަމަ ު
)ޅ (

ދވެރިވެގެން ތަމްރީނުވާ މީހަކު މަޤުބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި ކޯސް
ކޮމިޝަން މެ ު
ފުރިހަމަ ނުކޮށް އަތުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯހުން ފާސްނުވެ އަތުވެއްޖެނަމަ،
މ ަ
ހކީ ކޮ ި
އެކޯ ަ
ޝނުގެ ޚަރަދުގައި ހެދި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އެލަވަންސެއް ދިން
ރދު އަނބުރާ
ނން ކުރި ޚަ ަ
މޝަ ު
ށ އެމީހަކަށް ކޮ ި
ހކަށްވާނަމަ ،އެކޯހެއް ހެދުމަ ް
ކޯ ަ
ދޭންވާނެއެވެ.

ރާއްޖެ

އާއި

ބޭރުގައިކޯސް

ރާއްޖެއިން
ފުރިހަމަކުރުމާ

.29

)ހ (

ކރާ މީހުންނާއި،
ނން ބައިވެރި ު
ޝ ު
ނ ދެވޭ ކޯސްތަކުގައި ކޮމި ަ
ރާއްޖެއިން ތަމްރީ ު
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ދެވޭ ނުވަތަ ކިޔަވައިދެވޭ މީހުން،
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ނ
ގުޅިގެން ޚިދުމަތްކުރު ް

ގަވާއިދު[

އެމީހަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީނު ދެވުނު މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން،
ރމަށް އިޤުރާރުވާން ވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކު ު
)ށ(

އ
ދތު ހަމަނުވެ އޮއްވާ ކޯހެއްގަ ި
ޖހިފައިވާ މުއް ަ
ނށް ޚިދުމަތް ކުރަން ެ
ކޮމިޝަ ަ
ހ
ކމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެ ޭ
ބައިވެރިވެގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ޮ
މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންނަގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންވާނީ
ކުރިން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް ދުވަހަށް ބަލައި ،މި ދެ
ބައިގެ ތެރެއިން ބޮޑުބަޔަކަށެވެ.

)ނ(

ތަމްރީނު ކޯހު ަ
މ
ގއި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްނަ ަ
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތު ކެނޑެމުންދާނީ ،ތަމްރީނު ނިމުމަށްފަހު އެމީހަކު ވަޒީފާ
އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު
ދޭ

މީހުންގެ

މަޢުލޫމާތު

.30

)ހ (

ޔވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނު ދޭ ކޮންމެ މީހަކާބެހޭ
ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ކި ަ
މަޢުލޫމާތު ،ކޮމިޝަނުގެ

ބެލެހެއްޓުން

ތ
ކޝަން ނުވަ ަ
ސ ް
ެ
ޓރިއެޓުގެ ކަމާބެހޭ
ސެކްރެ ޭ

ޑިވިޜަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ސ ހުންނަ މީހަކު ކޮންމެ ޓާރމެއް ނުވަތަ ސެމެސްޓަރއެއް
ކޯހުގައި ގޮ ް
ގ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަން
ނިމުމުން ،އެ ޓާރމުގެ ނުވަތަ ސެމެސްޓަރ ެ
ވާނެއެވެ .އަދި ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ކިޔަވަން ދި ަ
ޔ ދާއިރާއަށް ބަދަލެއް
ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ،

ކޮމިޝަނަށް ލިޔެ އެކަމުގެ

ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދައިގެންނެވެ.

 6ވަނަ ބާބު
ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން
ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

.31

)ހ (

މވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން
ކރާ ު
މސައްކަތް ު
ކޮމިޝަނުގައި ަ
ވާނެއެވެ.

)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ
ރަޖިސްޓަރީ

ކރެޓޭރިއެޓުގެ
ސެ ް
ބަލަހައްޓަން

މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ،މުވައްޒަފުންގެ

ވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި

އ
ތ ް
ސޓަރީއެވެ .މި ރަޖިސްޓަރީ ަ
ބަލަހައްޓާނީ ،ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ ރަޖި ް
މިކަމަށް

ރކޮށްފައިވާ
ތައްޔާ ު

ކޮމްޕިއުޓަރ

ޑޭޓާބޭސް

އެއްގައި

ނުވަތަ

ފޮތްތަކުގައިވެސް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓަމުން
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ކރެޓޭރިއެޓު ގައި
ސ ް
ެ
ގެންދާ މަޢުލޫމާތުގެ ބެކްއަޕް އާއި ހާޑްކޮޕީ ކޮމިޝަނު
ކރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ކ ު
ރައް ާ
-1

ސޓަރީ.
މަޤާމުގެ ރަޖި ް

-2

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.

-3

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.

-4

ކ ކަންކަމަށް ނަގާ އޮފިޝަލުންގެ
އ ި
އންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އެކި ެ
ި
ރަޖިސްޓަރީ.

)ނ(

އ ލިޔަންވާނީ،
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގަ ި
ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔުން އެއީ އަސްލުކަމަށް ބަލައި ،އޭގައިވާ
ގޮތަށެވެ .މިފަދަ

އ ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ގެންނަ
ލިޔުމެއްނެތި ،ރަޖިސްޓަރީގަ ި

ޙ ބަދަލެއް ނޫނެވެ.
ބަދަލަކީ ޞައް ަ
ރ
މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަ ީ

.32

)ހ (

ރ
ނ ،އޮފީހުގައި އެވަގުތަކު ހު ި
ރޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާ ީ
މަޤާމުތަކުގެ ަ
މަޤާމުތަކާއިު ،
ކރިން ހުރި މަޤާމުތަކާއި ،މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި ،އެ
މޢުލޫމާތެވެ.
މަޤާމުތަކާބެހޭ ަ

)ށ(

ތ ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ޖސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ ު
މަޤާމުތަކުގެ ރަ ި
-1

މަޤާމުގެ ނަން.

-2

މަޤާމުގެ ނަންބަރު.

-3

ރ އަދަދު.
މަޤާމު އިތުރުކު ި

-4

މަޤާމު އުނިކުރި އަދަދު.

-5

މަޤާމު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމްލަ
އަދަދު.

-6

މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު.

-7

މަޤާމު އުވާލި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު.

-8

މަޤާމުގެ މުސާރަ.

-9

ލވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް.
މަޤާމުގެ އެ ަ

 -10އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު.

މުވައްޒަފުންގެ

ދާއިމީ

.33

)ހ (

މވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ،
ނގެ ު
ކޮމިޝަ ު
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ރަޖިސްޓަރީ

ގަވާއިދު[

އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
)ށ(

ދާއިމީ

މުވައްޒަފުންގެ

ރަޖިސްޓަރީގައި،

އަންނަނިވި

މަޢުލޫމާތު

ހުންނަން

ވާނެއެވެ.
-1

މަޤާމުގެ ނަން.

-2

މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް.

-3

މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު.

-4

މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު.

-5

މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން.

-6

މަޤާމުގެ މުސާރަ.

-7

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން.

-8

މަޤާމުގެ ރޭންކް.

-9

ސަރވިސް ކެޓަގަރީ.

 -10މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ.
 -11މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް.
 -12މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންފެށި ތާރީޚު.
ދލުކުރި ނުވަތަ
 -13މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދިން ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަ ަ
ކރި ތާރީޚާއި ޗިޓު ނަންބަރު.
ކ ު
ވަޒީފާއިން ވަ ި
)ނ(

ގއި،
މވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން ،ރަޖިސްޓަރީ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ު
ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެ އެވެ.

ވަގުތީ
ރަޖިސްޓަރީ

މުވައްޒަފުންގެ

.34

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަން
ވާނެއެވެ.
-1

ނަމާއި އެޑްރެސް.

-2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު.

-3

އުފަން ތާރީޚު.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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-4

ނ.
މަޤާމު އޮތް ސެކްޝަ ް

-5

މަޤާމުގެ ނަން.

-6

މަޤާމުގެ ނަންބަރު.

-7

މަޤާމުގެ ރޭންކް.

-8

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން.

-9

މަޤާމުގެ މުސާރަ.

ގަވާއިދު[

ރ ޢިނާޔަތްތައް.
 -10މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތު ު
 -11ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު.
 -12ދޫކޮށްލި ތާރީޚު.
 -13ދޫކޮށްލި ސަބަބު.
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް
އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ

.35

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ

ކޮމިޝަނުގެ

މޝަނުގެ ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ
މސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ކޮ ި
ަ
ގޮތުގައި

ނުހިމެނޭ

މީހުން

ގެންގުޅޭނަމަ،

އެ

މީހުންގެ

ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި ނުހިމެނޭ

އއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ެ

މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

)ށ(

ކޮމިޝަނުގެ

މޝަނުގެ ދާއިމީ
މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮ ި

ހ
ނގައި ކުރަންޖެ ޭ
ނުވަތަ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުންނަކީ ކޮމިޝަ ު
ޅ
ރކްޓް ކޮށްގެން ގެންގު ޭ
ކ މުއްދަތަކަށް ކޮންޓް ެ
ވ ި
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ަ
މީހުންނެވެ .މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަ ީ
ކ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނެއް
ނޫނެވެ.
)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ

މޝަނުގެ ދާއިމީ
މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮ ި

ގއި
ނުވަތަ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ަ
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ.
-1
-2

ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް.
އައިޑެންޓިޓީ

ކާޑު

ނަންބަރު،

ބިދޭސީއެއްނަމަ

ޕާސްޕޯޓް

ނަންބަރު.
-3

ޤައުމީ ނިސްބަތް.

-4

އުފަން ތާރީޚު.

-5

ކރާ ސެކްޝަން.
މަސައްކަތް ު

-6

ރކްޓް އުޞޫލުން މީހާ ގެންގުޅޭ މަޤާމު.
ކޮންޓް ެ

-7

ލސިފިކޭޝަން.
ކް ެ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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-8

ރ.
މުސާ ަ

-9

މީހާއަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް.

ގަވާއިދު[

 -10ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު.
 -11ދޫކޮށްލި ތާރީޚު.
 -12ދޫކޮށްލި ސަބަބު.

މުވައްޒަފުންގެ
ބެލެހެއްޓުން

މަޢުލޫމާތު

.36

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ

ތ( ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް )ދާއިމީ،ވަގު ީ

ރކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާ ު
-1

ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު ،ކޮމިޝަނުން
އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި ،އެ ފައިލަށް
ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ.

-2

މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ނަންބަރު ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި
އޮންނަ،

ޚިދުމަތުގެ

ރެކޯޑްކާޑު

ނަންބަރެވެ.

އަދި

ފައިލް

ހެދުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި
މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
-3

ރކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް އެމީހެއްގެ
ކޮންޓް ެ
މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި ،ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފުންގެ

މަޢުލޫމާތު

ފައިލުގައި

މަދުވެގެން،

ތިރީގައިވާ

ލިޔުންތައް

ހުންނަން ވާނެއެވެ.
-1

ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ.

-2

ފޯމު ނުވަތަ ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސީވީ.

-3

ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާ
އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

-4

ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުންތައް.

-5

ރކޯޑު
ވޒީފާއަށް ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ެ
ކޮމިޝަނުގެ ަ
ބަލާ ފޯމު.

-6

ވަޒީފާދިން ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.

-7

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަޞްލު.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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-8

ވަޒީފާ

ނ،
ދިނުމު ް

ނ،
ރމު ް
ބަދަލުކު ު

ގަވާއިދު[

ނ،
ރމު ް
ވަކިކު ު

އެކަން

މުވައްޒަފަށް އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
-9

ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ.

ވ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 -10މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެ ޭ
 -11ސަލާމް ސިޓީއާއި ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ،ޑޮކްޓަރު
ސެޓްފިކެޓް.
 -12ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން )ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(.
 -13ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު ،ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ
ކހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ލިބިފައިވާ
ކރި ޯ
ކޮށްފައިވާނަމަ ،ފުރިހަމަ ު
ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު(
 -14އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު.
 -15ކޮމިޝަނުގެ

ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެ،

ކޑު.
ޝަރީޢަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެ ޯ
 -16އެހެން

އޮފީހަކުން

ފެންވަރުގައި

ހިންގާ

ހިންގާ

ކަމެއްގައި

ކަމެއްގައި

ނުވަތަ

މ
ގައު ީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ

ނުވަތަ

ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރުމަށް
ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު.
 -17ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ
އެކަމުގެ މައުލޫމާތު.
 -18ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.
 -19މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު.
ރއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.
ކ ި
 -20މުސާރައިގެ ު
ކރި ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.
ކ ު
 -21ވަޒީފާއިން ވަ ި
ގތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 -22ވަޒީފާ އަދާކުރި ޮ
)ނ(

ނ
ކޮމިޝަ ް

ވރިވެގެން
މެދު ެ

ޔވައިދޭ
ކި ަ

ނުވަތަ

ތަމްރީނުދޭ

ކޮންމެ

މީހަކާ

ބެހޭގޮތުން ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެމީހެއްގެ ފައިލުގައި ފައިލް ކުރަމުން
ގެންދަން ވާނެއެވެ.
-1

ނޖެހޭ މީހުންގެ
ޤާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުމަތް ކުރަ ް
ރެކޯޑު ފޯމު.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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-2

ގަވާއިދު[

އ ދިއުމަށް އެދޭ
ދވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގަ ި
ނ މެ ު
ކޮމިޝަ ް
މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.

-3

ކޯސް

ލިބިފައިވާ

ކޮމިޝަނާ

މުވައްޒަފާ

ވެވޭ

ދެމެދު

އެއްބަސްވުން.
-4
-5

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ކޯހުން

ސ
ޚާއް ަ

ވަނައެއް

ހޯދުމާ

ގން
ގުޅި ެ

ލިޔުމެއް

ލިބިފައިވާނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
)ރ(

ތ ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން
ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާ ު
ފައިލުކުރަންޖެހޭ

ހރިހާ
ު

ލިޔުންތަކެއް

ހަމައަށް

ފައިލުކުރަމުން

ގެންދަން

ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން
ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ރ
ތ ި
ތ ފައިލުތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ރައްކާ ެ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާ ު
ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

)ޅ (

ކޮމިޝަނުގެ

ރ
އ ު
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސި ް

ލިޔުންތަކެކެވެ .މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަލައި ހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
)ކ(

މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ބަދަލު ގެނައުން

.37

)ހ (

މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް
ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ މުވައްޒަފަކު ،އެ ބަދަލެއް ގެންނަތާ 7
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ،ބަދަލު ގެނެވުނު
މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާތާ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ
މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.

އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން

.38

)ހ (

ނ ނުވަތަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބު ް
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ކކުރާނަމަ،
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ވަޒީފާއިން ވަ ި

ގަވާއިދު[

ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް
ލިޔުން ދޭއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އެލިޔުމުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
-1

ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.

-2

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް.

-3

މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު
ދެމިހުރި މުއްދަތު.

-4

ރ ތަން ،ސެކްޝަން ،ނުވަތަ ޔުނިޓް.
ވަޒީފާ އަދާކު ި

-5

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި
ވަޒީފާ.

-6

ވަޒީފާއިން

އެ

ރ
ވަކިވިއި ު

މުވައްޒަފަކަށް

ލިބެމުންދިޔަ

މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް.

 7ވަނަ ބާބު
އިންތިޚާބުތަކާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ބައި
އިންތިޚާބުތަކާއި ސިޔާސީ
ޕާޓީތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

.39

)ހ (

ގ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ެ

ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި

ބަޔާންކުރާ ވޯ ު
ކށް
ޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ފުރިހަމަ ޮ
ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ

ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ

ރ
ޓ ީ
ސކްރެ ަ
ެ
ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ކޮންމެ  3މަހަކުން  1ފަހަރު
ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

ގއި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕާޓީތަކާބެހޭގޮތުން
ކގެ ދަފްތަރު ަ
ސޔާސީ ޕާޓީތަ ު
ި
ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެކަމަށް ސިޔާސީޕާޓީތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ
މަޢުލޫމާތުތައް އެޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކޮމިޝަނުގެ
ކރެޓޭރިއެޓުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ސެ ް

)ރ(

ޓދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ
ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯ ު
ރަޖިސްޓަރީއާއި،

ވޯޓުލީ

މީހުންގެ

ޓރީއާއި،
ރަޖިސް ަ

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ކެންޑިޑޭޓުންގެ

މަންދޫބުންނާއި،

މ
ރަސް ީ

އިންތިޚާބީ

ގަވާއިދު[

އޭޖެންޓުންނާއި،

އޮބްޒާވަރުންނާއި ،މޮނީޓަރުންނާއި ،އޮފިޝަލުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން
ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުންބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ
ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނަގާ ޢާންމު ވޯޓުގެ ނަތީޖާތައްވެސް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ށ ޓަކައި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ
މސްއޫލިއްޔަތު ތައް އަދާކުރުމަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ަ
ގަވާއިދުތައް ހަދައި އެ ގަވާއިދު ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް
ޝާއިޢު ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.

)ޅ (

އިންތިޚާބެއް

ބޭއްވުމުގައި

ބަލަންޖެހޭ

އެންމެހައި

އ
ކަންކަމާ ި

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

ގ
އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔެވިފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތެއް ،ކޮމިޝަނު ެ
ކރެޓޭރިއެޓުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ސެ ް
)ކ(

ކކީ ޢާއްމުކޮށް ލިބެން
ނން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ތަފާސް ހިސާބުތަ ަ
ކޮމިޝަ ު
ހުންނަ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 8ވަނަ ބާބު

ފައިސާއާއި މުދަލާ ބެހޭބައި
ފައިސާގެ

ހިސާބުތައް

ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދު ކުރުން

.40

)ހ (

ބ
ކޮމިޝަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާއާއި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލި ޭ
ފައިސާއާއި އޭގެ ހިސާބުތައް ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު:
 ( 3/2006އާއި ،އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ،ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ތ ،ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން
ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާއާއި ތަކެ ި
އެތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ .އެމީހެއްގެ ޙަވާލުގައިހުރި ފައިސާ ނުވަތަ
ތަކެތި ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

)ނ(

ވނީ ކޮމިޝަނުގެ
ކރަން ާ
ކރާ ފައިސާ ޚަރަދު ު
ނށް ދޫ ު
ނ ކޮމިޝަ ަ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ް
ކއި
ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަ ާ
ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ރ(

ގަވާއިދު[

ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރަން
ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

)ބ(

އެކި އެކި އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެ ް
ނނާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހޯދޭ
ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ އާއި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .އިންވެންޓްރީގައި
ލިޔެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް އިންވެންޓްރީން
ކރަންވާނީ
އުނި ު

ދައުލަތުގެ

ދަށުން

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ

ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
)ޅ (

މި

ގަވާއިދުގައި

ނުހިމެނޭ

ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ،

އެކަމެއް

ނިންމާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި ،ޤާނޫނުތަކަށާއި ،އަދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ
އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންގެން ާ
ދ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން.

.41

މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

.42

)ހ (

ބަޖެޓް

އެކުލަވާލާ

ކރަންވާނީ
ތައްޔާރު ު

ކަނޑައަޅާ

ލަނޑުދަނޑި

ތަކެއް

ކށް )ޕްރޮގްރާމްތަކަށް( ބިނާކޮށެވެ.
ހންގާ ޙަރަކާތްތަ ަ
ޙާޞިލްކުރަން ި
)ށ(

ބަޖެޓް އެކުލަވާލަންވާނީ އެކަންކުރުމުގައި ފަންނީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ
ޓސަސް( ބިންގަލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
އުޞޫލުތައް )ބެސްޓް ޕްރެކް ި

)ނ(

ކރާ ބަޖެޓު ހަތަރު ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން
ނށް ދޫ ު
ކވެސް ކޮމިޝަ ަ
ކޮންމެ އަހަރަ ު
ކޝަނުން އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.
ގތުގެ ޕްލޭނެއް ،ބަޖެޓާބެހޭ ސެ ް
ކރާނެ ޮ
ޚަރަދު ު

 9ވަނަ ބާބު
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާބެހޭ ބައި
)ހ (

ޤނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު (8/2008 :ގެ  21ވަނަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ާ
ޝނުގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކޮމި ަ
ނމެ
ވގެން މެނުވީ ކޮމިޝަނުގެ ކޮ ް
ޛރެއް މެދުވެރި ެ
އުފުލުމަށްޓަކައި ،މަޤުބޫލު ޢު ު
ރވާން ވާނެއެވެ.
ޖަލްސާއަކަށް މެންބަރުން ޙާޟި ު
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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)ށ(

ގަވާއިދު[

ރ (8/2008 :ގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ
ޤނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ާ
ގ
އިތުރުން ،މެންބަރުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއް ެ
ރއީސެވެ.
މަތިން ލިޔުމުން ކޮމިޝަނުގެ ަ

)ނ(

ގއި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކު ަ
ހމާއެކު
މެންބަރުގެ ރު ު

ރައީސް މެންބަރަކާ އަނގަބަހުން ކަމެއް ޙަވާލުކުރުމަށް

މި މާއްދާގެ )ށ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީ

.43

މެންބަރުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީ

.44

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާން
ވާނެއެވެ.

)ށ(

މެންބަރުންގެ

ޙާޟިރީ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން

ބަލަހައްޓަން

ވާނެއެވެ.

އަދި

ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވާން ފެށުމުން ،ރައީސް އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ެ
ވސް ހުރިހައި މެންބަރުން ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.

)ހ (

ވރިވެގެން އޮފީހަށް ނުކުމެވޭގޮތް
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ޢުޛުރެއް މެދު ެ
ނުވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ރައީސް ނެތް
ޙާލަތެއްގައި ނާއިބު ރައީސަށް އަދި ނާއިބު ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެވަގުތަކު
ރ މެންބަރަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހު ި

)ށ(

ކރެވިފައިވާ ޗުއްޓީތައް ލިބޭނެއެވެ.
މންބަރުންނަށް ތިރީގައި ބަޔާން ު
ކޮމިޝަނުގެ ެ
ޗުއްޓީ ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
-1

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު  30ދުވަސް.

-2

ރކު.
ޢާއިލީ ޒިންމާގެ  10ދުވަސް ،އަހަ ަ

-3

ކރުމާ ގުޅިގެން  5ދުވަސް.
ދަރިއަކު ޚިތާނު ު

-4

އމާ ގުޅިގެން  5ދުވަސް.
އަނބިމީހާ ވިހެ ު

-5

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން  60ދުވަސް.

-6

ޙައްޖު ޗުއްޓީ ގިނަވެގެން  30ދުވަސް) .ކޮންމެ  5ހަރަކުން
އެއްފަހަރު(

-7

ޢުމުރާގެ ޗުއްޓީ ގިނަވެގެން  30ދުވަސް) .ކޮންމެ  5ހަރަކުން
އެއްފަހަރު(

)ނ(

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ޙައްޖު ޗުއްޓީއާއި ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ،
ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާ ދަތުރަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުކަން
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ނިންމާ އެނބުރި އައުމާ ހަމަޔަށެވެ.
)ރ(

ރ ތާރީޚާއި ނިންމާ
މެންބަރަކު ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުމުން ،ޗުއްޓީ ފަށަން ގަސްދުކު ާ
ތާރީޚު ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

)ބ(

ނބަރުން އެއްފަހަރާ އަހަރީ ޗުއްޓީ
ކޮމިޝަނުގެ ދެ މެންބަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ މެ ް
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އިންތިޚާބެއް ފަށަން  30ދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް
ރ
އެއްވެސް މެންބަރަކު ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޟަރޫ ީ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނަގާ ޗުއްޓީ އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

)ޅ (

ކ
ނގެ މެންބަރަކު ،ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަ ު
ކޮމިޝަ ު
ބަލިވެގެން

އޮފީހަށް

މެންބަރަކަށް

ވން
ޙާޟިރު ާ

ސަލާމުގައި

ޢުޛުރު

ހުރެވޭނެއެވެ.

ވެރިވެއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި،

މިގޮތުން

5

އެ

ރ
ދުވަހަށްވު ެ

ގިނަދުވަސްވާނަމަ ،ލިޔުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން

.45

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ
ތިބުމަށްޓަކައި،
މެންބަރުންނަށް

އިލެކްޝަންސް
ލިބޭ

ކޮމިޝަންގެ

މުސާރައާއި

ޤާނޫނުގައިވާ

ޢިނާޔަތްތައް

ގޮތުގެ

ފިޔަވައި،

މަތީން

ރގެ
ކ ު
ރ ާ
ސަ ު

ދ
މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަކުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ޭ
އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

ށ ލިބޭ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަތީން މެންބަރުންނަ ް
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި

ކރުގެ މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ
ސަރު ާ

އެހެން

ޢިނާޔަތެއް

ޑިޕާޓްމަންޓަކުން

ނުވަތަ

އިދާރާއަކުން

ދޭ

އެއްވެސް

މެންބަރުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 10ވަނަ ބާބު
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ ބައި
ކޮމިޝަނުގެ
ބާވަތްތައް

ޖަލްސާގެ

.46

)ހ (

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.
 -1ޢާންމު ޖަލްސާ
 -2ކުއްލި ޖަލްސާ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

 -3އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާ
)ށ(

ގ
ސ ެ
ޢާންމު ޖަލްސާއަކީ ތާވަލުކޮށްގެން ގަވާއިދުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ .މިޖަލް ާ
އެޖެންޑާ ދުރާލާ އެކުލަވާލައި މެންބަރުންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ރން ވާނެއެވެ.
ނކަން އެޖެންޑާ ކު ަ
ޢާންމު ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަ ް

)ރ(

ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިން ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ
ކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

)ބ(

ކ
ޝވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރަ ު
މކަށް މަ ް
ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ ،މުހިންމު ކަ ަ
އެދިގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެވެ.

)ޅ (

ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި މިގަވާއިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ކަންކަން
ކރެވޭނެއެވެ.
އެޖެންޑާއެއް ނު ު

)ކ(

ކ
ކުއްލި ޖަލްސާއެއް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނީ އެޖަލްސާއަށް އެދުނު މެންބަރަ ު
ނކަން އެކަންޏެވެ.
ހުށަހަޅާ ކަ ް

)އ(

ކުއްލި

ޖަލްސާގެ

އެޖެންޑާ

ޖަލްސާ

ފެށުމުގެ

24

ނ
ކުރި ް

ގަޑިއިރު

މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ވ(

ތ ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބާ
ތ ،ނުވަ ަ
ރމަތީގައި އޮ ް
އިންތިޚާބާގުޅޭ ޖަލްސާއަކީ ކު ި
ކރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެވެ.
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ު

)މ(

އިންތިޚާބާގުޅޭ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ ރައީސް ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނާއިބު
ޙާލަތެއްގައި

ކޮމިޝަން

ރައީސް ،އަދި ނާއިބު

ހިންގުމާޙަވާލުވެހުރި

މެންބަރު

ރައީސް ނެތް
ނިންމާ

ގޮތެއްގެ

މަތީންނެވެ.
)ފ(

އ
ވނީ ކުރިމަތީގަ ި
ކ ދައްކަން ާ
އިންތިޚާބާގުޅޭ ޖަލްސާތަކުގައި އެޖެންޑާކޮށް ވާހަ ަ
އޮތް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

)ދ(

ރ
ކ އެއްފަހަ ު
މ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަ ު
ނމެންބަރުންގެ ރަސް ީ
ކޮމިޝަ ް
ބާއްވަން ވާނެއެވެ.

)ތ(

ނން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ ކޮމިޝަނުގެ
ކޮމިޝަ ު
ރ
ޓ ީ
ކރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެ ަ
ކރެޓޭރިއަޓުންނެވެ .އަދި ޖަލްސާގެ ސެ ް
ސެ ް
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ލ
ކރެޓަރީ ޖެނެރަ ް
ސ ް
އސާ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެކެވެެ .
ޖެނެރަލާއި އޭނާ ހަމަޖަ ް
ޓރީ
ކރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ސެކްރެ ަ
ނތް ޙާލަތެއްގައި ޖަލްސާގެ ސެ ް
ެ
ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ލ(

ކޮމިޝަނުގެ

މށް
ޙާޟިރުވު ަ

ޖަލްސާތަކަށް

އަންގާނީ

މެންބަރުންނަށް

ސެ ް
ރ
ކރެޓޭރިއަޓުންނެވެ .އެގޮތުން މެންބަރުންނަށް އަންގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކު ާ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.
 .1އެސް.އެމް.އެސް އިން.
 .2އީމެއިލުން.
 .3ލިޔުމުން.
)ގ(

އެއްވެސް

ރން
ކ ި
ު

ހރެ
ސަބަބަކާ ު

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޖަލްސާއެއް

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ބޭއްވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ،އެކަން މެންބަރުންނަށް ވަގުތުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ޏ(

ސ
ޔސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީ ް
ރސްމީ ޖަލްސާތަކުގެ ރި ާ
ނގެ ަ
ކޮމިޝަ ު
މ ޖަލްސާއަކަށް
އސެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ކޮން ެ
ނުވަތަ ނާއިބު ރަ ީ
އެޖެންޑާއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

)ސ(

ކޮމިޝަނުގެ

ރއީސާއި
ަ

ނާއިބު

ރއީސް
ަ

ޢުޛުރު

އޖެ
ވެރިވެ ް

ޙާލަތެއްގައި

ކމިޝަނުންނެވެ.
ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރެއް ކަނޑައަޅާނީ ޮ

ކޮމިޝަނުން

ކަންކަން

ނިންމުމާއި ޤާނޫނީ އަދަދު

.47

)ހ (

ކޮމިޝަނުން

ނިންމަންޖެހޭ

ކަންކަން

ނިންމަންވާނީ

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ސމީ
ރަ ް

ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
)ށ(

ރސްމީ ޖަލްސާތަކުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ) 3ތިނެއް( އެވެ.
ަ
ކޮމިޝަނުގެ
ނގެ
ކޮމިޝަ ު

ރސްމީ
ަ

ޖަލްސާއަކުން

ކަމެއް

ޖަލްސާއަށް

ފާސްކުރަންވާނީ

ޙާޟިރުވެ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
)ނ(

ނގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މުހިންމު އަދި ބޮޑެތި ކަންކަން އެޖެންޑާ
ކޮމިޝަ ު
އައިޓަމްގައި އޮންނަ "އެހެނިހެން" ގެ ދަށުން ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ގއި އެވަނީއެވެ.
އެގޮތުން ނިންމައިގެން ނުވާނެ ކަންކަން ތިރީ ަ
-1
-2

ބަޖެޓާއި ފައިސާ އާ ގުޅޭ ކަންކަން.
މުވައްޒަފުންގެ

ވަޒީފާއާއި

މުސާރައާއި

ޢިނާޔަތްތަކަށް

ބަދަލުގެނައުން.
-3

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުން.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ރސްމީ
ނ ބޭރަށް ކުރާ ަ
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއި ް

-4

ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.

ކޮމިޝަނުގެ
ޢަމަލުކުރުމާއި،

ނިންމުންތަކަށް
ޖަލްސާތަކުގެ

.48

)ހ (

-5

ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން.

-6

އސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން.
ކޮމިޝަނުގެ ރަ ީ

-7

ކރުން.
ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފަކު އަލަށް ވެއްދުމާއި ވަކި ު

-8

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން.

ކޮމިޝަނުގެ

ކށް
މ ޮ
އިޙްތިރާ ް

ނިންމުންތަކަށް

އެއްގޮތަށް

އެނިންމުންތަކާ

ކމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް
ޢަމަލުކުރުމަކީ ޮ

ޔައުމިއްޔާ

މކެވެ.
ކަ ެ

މޝަނުން
ކޮ ި

މަސްއޫލިއްޔަތެއް
ނިންމުންތައް

ނިންމާ

އަދާކުރާނީ

ކަމާބެހޭ

ނިންމުންތައް

ކރެޓަރީ
ސެ ް

ޑިވިޜަން

ތަންފީޒުކުރުމުގެ

ޖނެރަލެވެ.
ެ

ތަކަށާއި

އަދި

ހ
ހުރި ާ

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ކ
އެންގުމަ ީ

އކެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ
ޖނެރަލްގެ ޒިންމާ ެ
ކރެޓަރީ ެ
ސެ ް
ލ
ރޓަރީ ޖެނެރަ ް
އ ވާރކް ފުލޯއެއް ހިމެނޭ ނިންމުންތައް ސެކް ެ
ނިންމުންތަކުގަ ި
ކ
ފާހަގަކޮށް ،އެކަންތައް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި އެ މުވައްޒަފަ ާ
ޙަވާލުކޮށް،

އެކަންތައްތައް

އަދި

އެކަން

މެންބަރުންނަށް

ކޮމިޝަނުގެ

އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ރސްމީ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ،ލަސްވެގެން 3
ކޮމިޝަނުގެ ަ
އ ޑިވިޜަންތައް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ
ނގެ ސެކްޝަންތަކާ ި
ދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަ ު
ތިބި އިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކީ ވަގުތުން
މބެހޭ ޑިވިޜަނަށް
ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށްވާނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ކަ ާ
ވ
އެކަން ވަގުތުން އަންގަން ވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުން ފާސްކޮށްފައި ާ
ޔައުމިއްޔާގެ

ކޮޕީ

މުވައްޒަފުންގެ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ޑިވިޜަނަކަށް

ހ
ހުރި ާ

ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

ކޮމިޝަނުގެ
އެންގުމުން،

ނިންމުންތައް
އެޑިވިޜަނަކާ

ކަމާބެހޭ
ގުޅޭ

ކޝަންތަކާއި
ސ ް
ެ

ނިންމުމެއް

ޑިވިޜަންތަކަށް

ތަންފީޒުކުރުމަށް

ހ
ޖ ޭ
ކުރަން ެ

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރު ަ
މކީ އެޑިވިޜަން ނުވަތަ ސެކްޝަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ
ރޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ހުރި ވެ ި
)ރ(

ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒު ކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ެ
ވއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ޙަވާލުވެހުރި
މުވައްޒަފަކު ލަސްނުކޮށް އެކަން ސެކްރެޓަ ީ
ރ ޖެނެރަލަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ނގެ ރައީސަށް އަންގަން
ރ ޖެނެރަލް އެކަން ވަގުތުން ކޮމިޝަ ު
ޓ ީ
އަދި ސެކްރެ ަ
ވާނެއެވެ .އަދި ރައީސް އެހެން މެންބަރުންގެ ސަމާލު ކަމަށް އެކަން ގެންނަން
ވާނެއެވެ.
)ބ(

ފަރުދީ

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

މެންބަރަކަށް

ޟރުނުވެވޭ
ޙ ި
ާ

މއް
ކަ ެ

ޖަލްސާއަކުން

ކށް
މކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރަ ަ
ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ނިންމި ކަ ަ
ހ
ވ ު
އވަހަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާދު ަ
ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ،އެމެންބަރަކު އެންމެ ަ
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދޭންވާނެއެވެ.
ސެ ް
)ޅ (

ނިންމުންތަކުގެ

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓްގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ތެރެއިން

ނިންމުންތަކުގެ
މުވައްޒަފުންނަށް

ތެރެއިން
ރން
ޝާއިޢުކު ަ

މުވައްޒަފުން

އަންގަން

ނޖެހޭ
ޢާންމުކުރަ ް
ވާނެއެވެ.

އަދި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
އަދި

ވާނެއެވެ.

އެ

ނިންމުންތައް
ގ
ކޮމިޝަނު ެ
ނިންމުންތައް

ނިންމުންތަކުގެ

ފައިލެއް

ރހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބެލޭގޮތަށް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ހު ި
)ކ(

ނ
ކންމެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ޮ
ސމީ
ވާނެއެވެ .އަދި ކުރީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ ތަރުތީބުން ރަ ް
ޖަލްސާއެއްގައި

ވާނެއެވެ.

ފާސްކުރަން

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބަލަހައްޓާނީ

ކރެޓޭރިއަޓުންނެވެ.
ސެ ް

ޖަލްސާތަކުގައި
މިންގަނޑުތައް

ޢަމަލުކުރާނެ

.49

ރގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް
ވސް ތި ީ
ހމަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ެ
ޖލްސާތަކުގައި ަ
ނގެ ަ
ކޮމިޝަ ު
ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ތ
 .1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަ ު
ދިނުމުންނެވެ.
ފުރުޞަތު

މިގޮތުން

ދޭންވާނީ

ޖަލްސާތަކުގައި
އެކަމަށް

މެންބަރުން

ވާހަކަ

އކުމަށް
ދެ ް

އެދޭ

ރތީބުން
ތަ ު

ނ
ރިޔާސަތު ް
އެއްވެސް

ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.
އ ު
ޖލްސާތަކުގައި މޯބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ ދެ ް
 .2ކޮމިޝަނުގެ ަ
ކމާއި ،މެސެޖް
ނކަމުން މެންބަރުން އެއްކިބާވާން ވާނެއެވެ.
ކުރުންފަދަ ކަ ް
 .3ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން،
އެނިންމުން ރި ާ
ސތުން އެ އިއްވެވި
ޔސަތުން އިއްވަން ވާނެއެވެ .އަދި ރިޔާ ަ
ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑް ކުރަން ވާނެއެވެ.
 .4ކޮމިޝަނުގެ

ޖލްސާތަކުގައި
ަ

ނިންމާ

ނިންމުންތައް

ނިންމާނީ

ޖަލްސާއަށް

ޙާޟިރުވެ ވޯ ު
ޓގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .މިގޮތުން
ކ ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން އެކަމަށް
ރ ު
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެންބަ ަ
ޞަފްޙާ ނަންބަރު
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ގަވާއިދު[

ނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ކ ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަ ް
ނ އެމެންބަރަ ު
ތާއީދުނުކުރާކަ ް
އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން ވާނެއެވެ.
 .5ކޮމިޝަނުގެ ަ
ޖލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ޖަލްސާއަށް
ރންވާނެއެވެ.
ތން ކަށަވަރު ކު ަ
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިކަން ރިޔާސަ ު
ކ
ރ ު
 .6ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެއްވެސް މެންބަ ަ
އަނެއް މެންބަރަކަށް އުނދަ ޫ
ގކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް
ހިނގާނަމަ ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަން ވާނެއެވެ.
 .7ކޮމިޝަނުގެ

ތަކުގައި

ޖަލްސާ

ރިޔާސަތުން

އަންގާ

ށ
އެންގުންތަކަ ް

ރޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރިޔާސަތަށް
މެންބަރުންތަބާވެ ،ޖަލްސާ އޮމާންކަމާއެކީ ކު ި
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 11ވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަން ކަން
ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

.50

)ހ (

މި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަން

ގއި
ތަންފީޒުކުރުމު ަ

ބަލަންޖެހޭ

ޢުޞޫލުތަކާއި )ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރސް(
އ
ސޔާސަތުތަކާ ި
ި

ކަންތައްތައް

ހ
ރލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމާ ބެ ޭ
މިންގަނޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ ަ
ނ
ކރެވު ު
ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ބަޔާން ު
މަސައްކަތްތައް މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  45ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކތުން އެކުލަވާލާ އުޞޫލުތަކާއި
މސައް ަ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ަ
ސިޔާސަތުތަކާއި،

މިންގަނޑުތަކާއި،

ކޮމިޓީތައް

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ރމުގައި ޚިޔާލު
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