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 އުޞޫލު ގެ  ރންޝިޕް އިންޓަ   

 
ނުން ގޮތުގައި ރއި އިންޓަނުންގޮތުގައި މީހުން ނެގުމާރ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިންޓަމި އުޞޫލަކީ  .1 ތަޢާރަފު

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.  

ތަޢުލީމީ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ  ސާނަވި އަދި މަތީ   އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ  މި  .2 މަޤުޞަދު 

އެ ހޯދުމުގެ   ތެރެއިން  ތަޖްރިބާ  ދާއިރާއަކުން  ނުވަތަ ކިޔަވަމުންދާ  ޤަޞްދުކުރާ  ދަރިވަރަކަށް ކިޔަވަން 

އިންޓަރނުންގެ   ކޮމިޝަނުގައި  އިލެކްޝަން  ހުޅުވާލައި ގޮތުގޮތުން   ގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

އިންޓަރނުން ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރންޝިޕަށް އެދޭނެ ގޮތާއި އަދި    އަދި

 ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއް ބަޔާންކުރުމެވެ.  

ކޮމިޝަނުގެ    .3 އި ދާއިރާތައް ޝަރުޠާ އުޞޫލުން  ންޝިޕް އިންޓަރ އިލެކްޝަން  ތިރީގައި   ދެވޭނީ  ފުރުޞަތު    މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

 ތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ކަމުގައި ވަނީނަމައެވެ. ފަރާތެއް

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް   (ހ)   ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށް  ތަޢުލީމު ނުވަތަ މަތީ ސާނަވީ  ސާނަވީ 

 .ދަރިވަރުންތަޖްރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ  މަސައްކަތުގެ  ބޭނުންވާ ދާއިރާއިން 

ބެހޭ  އަންޑަގްރެޖެއޭޓް ނުވަތަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކިޔަވާ ކޯހާ (ށ)  

 . ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކޯހުގެ ރިސަރޗް އަށް ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ

ކިޔަވާފައިވާ   (ނ)    ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  ނިމިފައިވާ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ނުވަތަ  އަންޑަގްރެޖެއޭޓް 

 . ތަޖްރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންބެހޭ މަސައްކަތު ކޯހަކާ

ޢާންމުކޮށް   އިންޓަރންޝިޕްގައި 

ހިތަންޖެހޭ   ޙުރުމަށްތެރިކޮށް 

 ކަންތައްތައް 

ފަރާތްތަކުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ    ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އިންޓަރނުން (ހ)  .4

އެންމެހައި    ، ގޮތުގެމަތިން  ހެދިފައިވާ  ހިތުމަށް  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ 

އަޚްލާޤު   މަސައްކަތުގެ  ހިތުމާއެކު  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ކަންތައްތަކަށް  އުޞޫލުތަކާއި 

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

  އިންޓަރނެއްގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އިންޓަރނުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން، އެ   (ށ) 

ނުވަތަ    އިންޓަރނަކަށް   އެ މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ  އިލެކްޝަންސް  ލިބިފައިވާ 

ވިޔަސް،   ނަކަލެއް  އޭގެ  ނުވަތަ  އެއް  ރިކޯޑިންގ  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ 

ހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް  ޤަވާއިދުން އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް ދައްކަންޖެހޭ މީ

ދައްކައި ޙިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޤަވާއިދުން އެކަމެއް  

 އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.    



Page 2 of 7 
 

އިންޓަރނެއްގެ   (ނ)    ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ބައިވެރި ޙަރަކާތްތަކުގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ބާވަތެއްގެޕާޓީއެއްގައި  އެއްވެސް  އް  މަސައްކަތެ  ވެ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ވަގުތާއި ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިލެކްޝަންސް   (ރ)  

އިންޓަރނުން  ކޮމިޝަ އުޞޫލުތަކަށް  އެހެނިހެން  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  އެންގުތަކާއި  އަންގާ  ނުން 

 ތަބާވާންޖެހޭނެއެވެ.  

  .5 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތައް،  ގޮތުގައި  އިންޓަރނުންގެ  ކޮމިޝަނުގައި 

މަސައްކަތަކާ   ޖަދުވަލު  އެފަރާތެއްގެ  އުޞޫލުގެ  މި  ކުރިން،  ސިއްރު   1ހަވާލުވުމުގެ  ބުނާ  ގައި 

ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ އިޤްރާރުގައި ބުނާ އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަން  

 ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އިންޓަރނަކު އިންޓަރންޝިޕުން ވަގުތުން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ. 

މީހުން   އިންޓަރންޝިޕަށް 

 ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން 

ރޭވިފައިހުރި  ކޮމިޝަނުގެ   (ހ)  .6 ހުރިމަސައްކަތްތަކުރިއަށް  ފަހު،  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްމިންވަރަށް    އް 

ކޮމިޝަނަ  ހޯދުމަށް  ފެނިއްޖެއިންޓަރނުން  އުޞޫލުގަށް  މި  ގޮތުގެމަތިން  އި ނަމަ،  ބަޔާންކުރާ   

ޢާންމުކޮށް  އިންޓަ ހޯދުމަށް  ކުރާ  ކުރެވިދާނެއެވެ.    އިޢުލާނުރނުން  ގައި  އިޢުލާނު އެގޮތުން 

ވަކި ދާއިރާއެއް    މީތަޢުލީވާލެވެނީ  ފުރުޞަތު ހުޅު   އިންޓަރޝިޕް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް

ދާއިރާތަކަ ކަމުގައިވަނީނަމަ،  ނުވަތަ  ޚާއްޞަކުރެވިގެން  ބަޔާންށް  އިންޓަރނުން  ކޮށް،  އެކަން 

ދަދާއި އެ އިންޓަރންޝިޕެއްގެ މުއްދަތާއި  އަ ހޯދަން ބޭނުންވާ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ  

އެކަމާއި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނަމަ  ސެކްޝަނެއްގައި  ވަކި  އެމުއްދަތުގައި  ކުރަންޖެހޭ    ،އަދި 

އެ ތަފްޞީލާއި  ކުރިމަތިލާ  މަސައްކަތުގެ  ހު  އިންޓަރންޝިޕަކަށް  ށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން 

 .ލިޔެކިޔުންތައް އިޢުލާނުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ

އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން    ، ލާނަކާ ގުޅިގެންމަތިން، ކުރެވޭ އިޢުވާ ގޮތުގެމި އުޞޫލުގައި  (ށ) 

ކުރިމަތިލާފައިވާނަމަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ހޮވާނީ    ، އިންޓަރނުންގެ  އިންޓާރނުން 

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާއަށް އިންޓަރވިޔުކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ގޮތުން   އިންޓަރނެއްގެ  އެދިގެން 

 ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރުން 

ކޮމިޝަނަށް    ސްޕޮންސަރެއް މެދުވެރިވެގެން   ، އެދި  އެކަމަށް  ،އިންޓަރންޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  (ހ)  .7

އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަމަށް    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް

 ފޯމުންނެވެ.  ގައިވާ 2ވަލު ދު މިއުޞޫލުގެ ޖަ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ތިރީގައި (ށ)  ހުށަހަޅާއިރު  ފޯމު  އެދި  މަޢުލޫމާތު    ބާޔަންކޮށްފައިވާ  އިންޓަރންޝިޕަށް  ތަކެއްޗާއި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އިންޓަރންޝިޕް މުއްދަތުގައި، މަސައްކަތްތައް ގާތުން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ސުޕަވައިޒަރެއް   .1

 ބޭނުންވާނަމަ އެކަން. 

ވަކި   .2 ނުވަތަ  ދާއިރާ  ވަކި  ބޭނުންވަނީ  މަސައްކަތްކުރަން  މުއްދަތުގައި  އިންޓަރންޝިޕް 

 .ސެކްޝަނެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން

ހާޞިލް   .3 ތަޢުލީމު  އެފަރާތެއް  ބޭނުންވާނަމަ،  ހަދަން  ރިސަރޗެއް  ނުވަތަ  ސަރވޭއެއް 

 މަރުކަޒެއްގެ ލިޔުން.  ކުރަމުންދާ

 މަސްދުވަހެވެ. (ހައެއް)  6 ގިނަވެގެން ޝިޕްގެ މުއްދަތަކީއިންޓަރން (ހ)  .8 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 
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ހަމަވުމުން (ށ)  މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިތުރުކުރަން    އެ ،  އިންޓަރންޝިޕަކަށް  މުއްދަތު 

އިންޓަރންޝިޕްގެ  ،  ބޭނުންވާނަމަ ދޭގޮތުގެމަތިން،  ހުއްދަ  މުއްދަތު  ކޮމިޝަނުން 

އެ ކަމަށް އިޢުލާނުކޮށް،    އިތުރުކުރެވޭނީ  އިންޓަރޝިޕްގެ މުއްދަތު  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން

ފުރުސަތު   ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ  އިންޓަރންޝިޕަށް  އަލަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާ 

   ވެ. ދިނުމަށް ފަހު އެ

ރިޢާޔަތްކޮށް،  .9 އިންޓަރޝިޕް އެއްބަސްވުން  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އުޞޫލުގައިވާ  ކޮމިޝަނުގައި   އިންޓަރޝިޕް  މި  އުޞޫލުން 

ފަރާތްތަކާއެކު،  ފުރުޞަތުދެވޭ  އެއްބަސްވުމެއް   މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  އެކަމަށް 

 ހަދަންވާނެއެވެ.  

އިންޓަރންޝިޕްގެ ދަށުން ކުރެވޭ  

 މަސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ    ކުން ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ވަކި ދާއިރާއަ   އްގެއިންޓަރންޝިޕެ (ހ)  .10

ސެކްޝަނެއްގައި    މަސައްކަތެއްކުރާހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެ ދާއިރާއާ އެންމެ ގުޅުންހުރި  

 ރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ކު

ކޮމިޝަނުގެ  އްގެއިންޓަރންޝިޕެ (ށ)  މުއްދަތުގައި  ސެކްޝަނަށް،    އަނެއް  ސެކްޝަނުން  އެއް 

 އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.   ރނަކުއިންޓަކޮމިޝަނާއި އެ 

އިންޓަރންޝިޕްގައި  

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑި

ފަރާތައްގެ  ނެ ރއިންޓަ  .11 މަސައްކަތްކުރާ  އިންޓަރންޝިގޮތުގައި  މުއްދަތުގައިކުން،  ކޮމިޝަނުގައި   ޕް 

މިގޮތުން   ގަޑީގައެވެ.  ރަސްމީ  ކޮމިޝަނުގެ  ޖެހޭނީ  މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރަން  އިންޓަރންޝިޕްގެ 

 ރަންޖެހޭނެއެވެ.  ހާޟިރީ ފުރިހަމަ ކު %90

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ސުޕަވައިޒްކުރާނީ    ފެއް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުވައްޒަ   އް އިންޓަރންޝިޕެ  .12 ސުޕަވައިޒްކުރުން 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.    އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުގެ މަތިން ކުރާ    6މި އުޞޫލުގެ  

ހާލަތްތަކުގައި ކު  އެނޫން  އިންޓަރނެއް  ސުޕަވައިޒްކުރާނީ  އެ  ހަވާލުކޮށް  މަސައްކަތެއް  އެ ރަންޖެހޭ 

 ވެރިއެކެވެ.  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސެކްޝަނުގެ  އެވަގުތަކު   އިންޓަރނަކު 

އެ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެ  ،އިންޓަރންޝިޕް ދުވަސްވަރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނީ   .13 ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން 

މައްސަލަތައް ސުޕަވައިޒަރު  /    . މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ދަތިތައްށެވެސުޕަވައިޒަރަ  ހަވާލުވެ ހުންނަ  ކާއިންޓަރނަ

 ނުވަތަ ސެކްޝަން ވެރިޔާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ކުރާ މަސައްކަތުގެ މުޤާބިލުގައި   ފަރާތްތަކަށް  ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ   އުޞޫލުން އިންޓަރންޝިޕް  .14 ތައް އިނާޔަތް

ނަމަވެސް   ނުދެވޭނެއެވެ.  ދުވަސްވަރެއްނަމަ، އުޖޫރައެއް  ހިނގަމުންދާ  މަސައްކަތް  އިންތިޚާބެއްގެ 

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިނަމަ، ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  އިންޓަރނުން

 އެވެ. ޕޮކެޓްމަނީ/އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސިދާނެ

ބުނާގޮތުގެ  .15 ތަމްރީނު  އުޞޫލުގައި  ކޮމިޝަނުގައި  މި  ށް މަސައްކަތްތައިންޓަރނުންކުރާ    މަސައްކަތްކުރާ   މަތިން 

މަތިން ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮތެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން   ތަމްރީނު ހޯދުމަށްޓަކައި 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި   މީގެ އިންޓަރނުން  ހިންގާ  ބޭރުން   ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނުން  އިތުރުން، 

ކޮމިޝަނަށް  ބައިވެރިކުރަން  އިންޓަރނުން  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  ތަމްރީނު  ކުރު  ލިބޭ  ކޮމިޝަނަށް 

މުވައްޒަފުންނާއެކުނި ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފަދަ ޓްރެއި  އިންޓަރނުން   ންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ 



Page 4 of 7 
 

އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޝަންގެ  އެވެ.  ކުރެވިދާނެ  ބައިވެރި އަދި ސިވިކް  ކައިރީ  ވޯޓުފޮށީ  އިންތިހާބެއްގައި 

 ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. 

 އިންޓަރނުންނަށް އިންޑަކްޝަން ދެވޭނެއެވެ.   .16 އިންޑަކްޝަން 

. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އަދި ޢާއިލީ ނޯންނާނެއެވެ  މުއްދަތުގައި ޗުއްޓީއެއް   ންނަށް އިންޓަރންޝިޕްގެ އިންޓަރނު   .17 ޗުއްޓީ  / ލީވް

% އިންޓަރންޝިފްގެ މުއްދަތުގައި  ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  ހަމަކުރުމަށްފަހު ސަލާމު    90ޒިންމާގެ  ހާޟިރީ 

 ނުވަތަ އާއިލީ ޒިންމާ ނެގިދާނެއެވެ. 

ކުރެވި އެ މަސައްކަތް މޮނީޓަރކޮށް އެކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް  އިންޓަރންގެ މުއްދަތުގައި ދެވޭ މަސައްކަތް ފާސް   .18 އިވެލިއޭޓްކުރުން 

 ނެއެވެ. ވާ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ގޮތް ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ދޭންހަދާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި 

ގޮތުގެ   ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް 

 ލިޔުން އަދި ރިކަމަންޑޭޝަންސް 

ފަރާތައް   .19 އެ  ފުރިހަމަކުރުމުން،  އިންޓަރންޝިޕް  ފަރާތް  މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތުގައި  އިންޓަރނުންގެ 

ކުރުމަށްފަހު)  މޮނިޓަރ  ހެޑް  (ސެކްޝަން  ރިކަމަންޑޭޝަން  އަދި  ލިޔުން  ކަމުގެ  މަސައްކަތްކުރި 

 ވާނެއެވެ.  ދޭންކޮމިޝަނުން 

ޝިޕް އުޞޫލުން ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ކޮމިޝަނުންކުރާ  ންރއިންޓަ (ހ)  .20 އިންޓަރންޝިޕް އިން ވަކިވުން 

އެފަރާތަކަށް   ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ގޮތުގައި  އިންޓަރނެއްގެ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނަކާ 

ހުއްދަދީފައިވާ މުއްދަތު   އް  ހަމަވުމުން އެފަރާތެއިންޓަރންޝިޕް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ޓަރންޝިޕުން ވަކިވާނެއެވެ. އިން

ހަފްތާގެ    2އިންޓަރންޝިޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ،   (ށ) 

 އެވެ. ރެވޭނެ ނޯޓިސް އެއް ދިނުމަށްފަހު އިންޓަރންޝިޕުން ވަކިކު

ނުވަތަ  ފަރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މި އުޞޫލުގައި  އިންޓަރންޝިޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ   (ނ)   

ގައި ބުނާ   1އުޞޫލުގެ ޖަޖްވަލު  މި ނުވަތަ  އެންގުންތަކާ   އަންގާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  

އިޤްރާ   އިންޓަރންޝިޕުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  އިންޓަރނަކު    ރާސިއްރުހިފެއްޓުމާބެހޭ 

 . ވޭނެއެވެވަކިކުރެ

ޚިލާފުވެއްޖެނެމަ   (ރ)   މިންގަނޑުތަކާ  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފު  މަސައްކަތްކުރާ  އިންޓަރންޝިޕްގައި 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެއެވެ. 

ނުވަތަ    .21 ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން  ކޮށްފިނަމަ  އަމަލެއް  އެއްވެސް  އޮޅުވާލައިގެން  ކުރުމުގައި  އަދާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އިންޓަރނުން 

ކޮމިޝަނަށް   ތަކެއްކަން  މައުލޫމާތު  ޞައްހަ ނޫން  މަޢުލޫމާތު  ދީފައިވާ  އްޖެނަމަ ސާބިތުވެ އިޤުރާރުގައި 

 އެފަރާތެއް ބްލެކް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 އިންޓަރންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއްގެ ލިޔުންތައް ފައިލްކުރެވޭނެއެވެ.    .22 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑު 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި އުޞޫލު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، މިއުޞޫލާ   (ހ)  .23 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ހުއްދަދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

 މިއީ އިންޓަރންޝިޕާއި ގުޅޭގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފުރަތަމަ އުޞޫލެވެ.  (ށ)  
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   1- ޖަދްވަލު 

 އިޤުރާރު   މުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓު 

 

ސިއްރު   ލިޔުންތަކާއި،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ލިޔުމެއްގެ  ސިއްރު  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގައި  ލިޔުމެއްގެ 

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭ "ސިއްރު" ގެ ގޮތުގައި  

އިވާ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްގެން  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިޭބ "ސިއްރު" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފަ   ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި

ގުޅޭ ޢާންމުންނަށާއި އެހެން    ،ނުވާނެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޤާމުގެ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސިއްރުތަކާއި މަސައްކަތާ 

ހާމަކޮށްގެން ،  ޙާލަތެއްގައި މެނުވީގެން ނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސިއްރެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހާމަކުރަން ޖެހިއްޖެ  ނމުވައްޒަފުންނަށް އެ

 ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސިއްރެއް ރައްކާތެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

އެއްަބސް ވުމާއި   މި އެއްަބސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް އެއްަބސްވާ ހިނދު، މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، މި

 ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަަބބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އެނގޭ ޙާލު އެއްަބސްވަމެވެ.

 

 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 އައި.ޑީ.ކާޑު. ނަންަބރު:

 ސޮއި: 
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 2- ޖަދްވަލު 

 އިންޓަރނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ،  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި 

 

 

 

 އިންޓަރންޝޕަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

                 A ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:   އުފަން ތާރީޚް: 

 ޖިންސް:    އަންހެން         ފިރިހެން   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

  އީމެއިލް:

 

 

 

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި އަންގާނެ 

 ފަރާތުގެ 

  ނަމާއި އެޑްރެސް: 

  ހުރިގާތްކަން:  ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 

 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު: .2

 އޯލެވެލް: 
 މާސްޓާރސް:   ޑިގްރީ:   ޑިޕްލޮމާ:   ލެވެލް: -އޭ

 ޚާއްސަ ވެފައިވާ ދާއިރާ:  

 އެހެނިހެން:  

 

 އިންޓަރންޝިޕްގެ މައުލޫމާތު: .3

 މުއްދަތު: އިންޓަރންޝިޕް އެދޭ 

 ():  އިންޓަރންޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި ސްޕަވައިޒަރެއް ބޭނުންވާނަމަ 

  3ނެގިފަހުން 

 މަސް 

  ޓްނުވާ ޕާސްޕޯ

 ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 
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ވަކި ދާއިރާ ނުވަތަ ވަކި ސެކްޝަނެއްގައި ކަމަށް ޝައުޤު ވެރިކަންހުރި   ނީ،މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވައިންޓަރންޝިޕް މުއްދަތުގައި  

 .ވާނަމަ އެކަން

……..…………………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  ():  ސަރވޭއެއް ނުވަތަ ރިސަރޗެއް ހަދަން ބޭނުންވާނަމަ، 
 

 މަރުކަޒެއްގެ ލިޔުން މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   އަދި އެފަރާތެއް ތަޢުލީމު ހާޞިލް ކުރަމުންދާ

 

 އިންޓަރންޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 

އަޅުގަނޑު ދީފައި ކުށެއްކަމާއިއެވާ    މި ފޯމުގައި  ދޮގު މަޢުލޫމާތު   ،މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ 

 ދީފައިވާކަން ކޮމިޝަނަށް އެނގުމާއެކު ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ދެނެހުރީމެވެ. 

                      .............................................ސޮއި:                                 ...................................................ނަން:

                                ..................................................ތާރީޚް:

 ނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޭބ

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

 

ސާގައި ވަނީ ވަނަ ޢާންމު ޖަލް 703އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ "އިންޓަރންޝިޕާ ބެހޭ އުޞޫލު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ 

 ށްފައެވެ.ފާސްކޮ
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