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ބއި-އިލެކްޝަންތަކާއި،
ބއްވާ ަ
މި އުޞޫލަކީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ާ
ބތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ
ބއްވާ އިތުރު އިންތިޚާ ު
ބއި-އިލެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ާ
ަ
ބރުން އޮފިޝަލުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުން
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންނާއި ކޮމިޝަނުން ޭ
ބޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ަ

ބއި-އިލެކްޝަންތަކާއި
ބނުމަކީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށް ،ރާވާ ަ
މި އުޞޫލުގެ ޭ
ބތަކަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންނާއި
ބއްވާ އިތުރު އިންތިޚާ ު
ބއި-އިލެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ާ
ަ
ބރުން އޮފިޝަލުން ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.
ކޮމިޝަނުން ޭ

)ހ(

މުވައްޒަފުންގެ

ބތަކުގައި
ބއްވާ އިތުރު އިންތިޚާ ު
ބއި-އިލެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ާ
ބއި-އިލެކްޝަންތަކާއި ަ
ަ
ބނުންވާ
އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޭ

ބައިވެރިވުން

ބތައް ރާވައި ހިންގާ ސެކްޝަނުން
ބޔާންކޮށް އިންތިޚާ ު
މުވައްޒަފުންގެ އަންދާސީ ޢަދަދެއް ަ
ބ ކަލަންޑަރުގެ ތާރީޚު ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
އިންތިޚާ ީ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ބހޭ
ބކާ ގުޅިގެން ކަމާ ެ
ބއި-އިލެކްޝަންތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ނެގުމަށްޓަކައި ،އެ އިންތިޚާ ަ
ަ
ބ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެފުރުޞަތު
ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާ ީ
ބއި-އިލެކްޝަންގެ
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލައި ،އެކަލަންޑަރުގައިވާ ތާރީޚުތަކާއި ަ
މަސައްކަތްތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ،މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހިއުމަން ރިސޯސް
މެނޭޖްމަންޓު ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

ބއި-އިލެކްޝަންސްތަކުގައި އޮފިޝަލެއްގެ
ބޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިންަ ،
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަ
ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް،
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ކޮމިޝަންގެ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކާ އެ ލިސްޓު ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.
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ބއި-އިލެކްޝަންސްތަކުގައި
)ރ( ަ
ސެކްޝަންތަކުގެ
އެސެކްޝަނެއް

ރަށުން

މަސައްކަތްތަކަށް
ހިންގުމާ

ބރަށް
ޭ

ދަތުރުކުރުމަށް

ދަތިނުވާނޭހެން،

އެވަގުތަކު

ހަވާލުވެރިހުރި

މުވައްޒަފުން

އެސެކްޝަނެއްގެ
ފަރާތަކުން،

ނަގަންވާނީ

ވެރިޔާ

ނުވަތަ

ސެކްޝަންގައި

އެ

ސެކްޝަނެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ،އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް،
ބނެކަން ،ޔަގީންކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
މުވައްޒަފުން ތި ޭ

)ބ(

ބއި-އިލެކްޝަނެއްގެ އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސެކްޝަނެއްގެ ހުރިހާ
ަ
ބ މަސައްކަތުގެ
މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާފައިވާނަމަ ،އޮފިޝަލުން ކަނޑައެޅުމުގައި އިންތިޚާ ީ
ބ މަސައްކަތަށް ،އެވަގުތާ ހަމަޔަށް ރަށުން
ބހުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާ ީ
ތަޖުރި ާ
ބރަށް ދަތުރުކޮށްފައި ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ޭ

ކޮމިޝަނުން

.4

)ހ(

ބޭރުން

ބއި-އިލެކްޝަންތަކުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ނޫން ފަރާތްތައް
ަ
ބ އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީން
ބއިވެރިކުރާނަމަ ،އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހިންގާފައިވާ އިންތިޚާ ީ
ަ

އޮފިޝަލުން

ޕްރޮގްރާމް

ނެގުން

ފުރިހަމަކޮށް،

ޓްރޭނަރެއް،

ކޯޑިނޭޓަރެއް

ނުވަތަ

އޮފިޝަލެއްގެ

ގޮތުގައި

ބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ބ ލި ި
މަސައްކަތްކޮށް ތަޖްރި ާ
)ށ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮފިޝަލުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް
ބތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބލަހައްޓާ "އިންތިޚާ ު
މެނޭޖްމަންޓު ސެކްޝަނުން ަ
ބއްގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް
ލިސްޓު" ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެ އިންތިޚާ ެ
ހަމަޖެއްސުމުގައި ،ކޮމިޝަނަށް ޚަރަދުގޮތުންނާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ
ބލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ،ކޮމިޝަނުން
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ،ކޮމިޝަނަށް ޤަ ޫ
ބގައި އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރި ވުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިތޯ
ގުޅައި ،އިންތިޚާ ު
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ގޮތުން އެކަމަށް ވަގުތު ދެވޭ ،ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް
އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ނަގަންވާނެއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ނެގޭ އޮފިޝަލުންނަކީ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤް ރަނގަޅު
ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި ސުލޫކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް،
ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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އެހެނިހެން

.5

އުސޫލަށް

.6

ވަގުތާ

ހާލަތައް

ރިޢާޔަތްކޮށް

ބއި-އިލެކްޝަންގެ
ަ

މަސައްކަތްތައް

ކުރުމަށް

އެންމެ

މަޞްލަޙަތުހުރި ގޮތަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓުފޮއްޓެއްގެ އޮފިޝަލުންގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުންކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް
މިއުޞޫލު ހުރަސްނާޅައެވެ.

އަމަލުކުރަން
ފަށާ ތާރީޚު

މިއުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ކޮމިޝަނުން މިއުޞޫލު އެންޑޯސްކޮށް ފާސްކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
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