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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު
ފ
ތަޢާރު ު

.1

މއި،
ނގު ާ
ކޮމިޝަން ހި ް

.2

(ހ)

މި

ގަވާއިދަކީ،

ޤާނޫނު

ނބަރު 8/2008
ނަ ް

ނސް
(އިލެކްޝަ ް

ކޮމިޝަނުގެ

ޓކައި ،ހަދައިފައިވާ
ޤާނޫނު) ގެ  32ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

(ނ)

ބގެންވެއެވެ .އަދި
ނއުމުގެ ޙައްޤު ކޮމިޝަނަށް ލި ި
މި ގަވާއިދަށް އުނި އިތުރު ގެ ަ
ދލެއް
ކން އެ ބަ ަ
ނބަރުންގެ ޖަލްސާއަ ު
ނ ކޮމިޝަނުގެ މެ ް
ދލުގެނެވޭ ީ
މި ގަވާއިދަށް ބަ ަ
ށ ޢަމަލުކުރެވޭނީ
ލތަކަ ް
ފާސްކޮށްގެންނެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަށް ގެންނަ ބަދަ ު
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ ބަދަލެއް ޝާއިޢުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 1ވަނަ ބާބު
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން
(ހ)

ޓ
ޓރިއެ ް
ނގެ ސެކްރެ ޭ
ކޮމިޝަ ު

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ،

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލާއި،

ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
(ށ)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ކޮމިޝަނުގެ
ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތަކާއި ،ކޮމިޝަނުން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން،
އޓާނީ ސެކްރެޓަރީ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހަ ް
ނށެވެ .ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލެވެ .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ ކޮމިޝަ ަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖެނެރަލް،

އޭނާގެ

އޔަތުތަކާއި
މަސްއޫލި ް

ވާޖިބުތައް

ރތޯ
އަދާކު ޭ

ކޮމިޝަނުން

ތ ރައީސް ނުވަތަ
ޓރީ ޖެނެރަލް ކަންކަން ކުރޭ ޯ
ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި ސެކްރެ ަ
އވެ.
ވނެ ެ
ވލުވެހުރި މެންބަރަކު ބަލަން ާ
އެވަގުތު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ހަ ާ
(ނ)

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ދުވަހުން

ދުވަހަށް

ނޖެހޭ
ކުރަ ް

އެންމެހައި

މަސައްކަތްތައްކޮށް ،އެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް
އަޅަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
(ރ)

މޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ނނަށް އަންގާ އެންގުންތައް ކޮ ި
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މެންބަރު ް
މޝަނުގެ ރައީސެވެ .ނުވަތަ ރައީސް ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެމަތީން އަންގާނީ ކޮ ި
ފަރާތެކެވެ.

ނގެ
ކޮމިޝަ ު

.3

(ހ)

ރއެޓާއި
ސެކްރެޓޭ ި

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ އާންމުގޮތެއްގައި،
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،ހަފުތާއަކު ( 5ފަހެއް)

ސއްކަތު ގަޑި
މަ ަ

މގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކީ ކޮމިޝަނުގެ
ދުވަހުއެވެ .ބަންދު ދުވަހެއް ކަ ު
ނމު މަސައްކަތްތަކާ
ހންނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ މުހި ް
ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެކެވެ .އެ ެ
ގުޅިގެން

ކޮމިޝަނުން

އަންގާ

ގޮތެއްގެމަތިން

ބަންދު

ދުވަސްތަކުގައިވެސް

މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު
ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި
ޓ ނެގުމަކާނުލައި،
ވތަ ޗުއް ީ
ނ ބުނުމަކާނުލައި ،ނު ަ
ޢުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ސަލާ ް
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ހާޒިރުނުވާ
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު
ހާޒިރުވާ

މުވައްޒަފުން

ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.

އަދި

ހާޒިރުވާންޖެހޭ

ގަޑިއަށް

ޒފުގެ މުސާރައިން
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ހާޒިރުނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ،އެ މުވައް ަ
ކެނޑޭނެއެވެ.
(ރ)

ދަންވަރު  12:00ގެ ފަހުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،ދަންވަރު
ނ
އންނަ ދުވަހު ހެނދު ު
ބލައި ،ޖެހިގެން ަ
ގތަށް ަ
 12:00ގެ ފަހުން ހިނގާ ވަ ު
ގތު ފަސްކޮށްދޭނީ،
ވއްޒަފަކަށް އެ މިންވަރަށް ވަ ު
އޮފީހަށް ނުކުތުމުގައި އެ މު ަ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

4

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ބ)

ބރުގައި އުޅުމުގެ
ހގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ޭ
އފީ ު
ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ޮ
ހ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ ،ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ
ސަބަބުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެ ޭ
މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ވސް ސަބަބަކާހުރެ
ހން ެ
އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރު ނުވެގެން ،ނުވަތަ އެ ެ
ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު ،އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވި ގަޑި
ބަލާނީއެވެ .އަދި އޮފީސް ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ ރެކޯޑު ކުރާނީއެވެ.

(ކ )

މުވައްޒަފަކު އާންމުގޮތެއްގައި ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާނަމަ،

ކޮމިޝަނުން

އޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ި
އަޅަންވާނެއެވެ.
ނ
ޕ ް
ވއިލެއް ު
ހޅު ަ
އޮފީސް ު

.4

ޖނެރަލް
ސެކްރެޓަރީ ެ

.5

(ހ)

އޮފީސް ހުޅުވައިލައްޕާނީ،

މި ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގައިވާ

ނ
ގޮތުގެ މަތީ ް

އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
(ށ)

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

ނ
ރ ް
ޢައްޔަންކު ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކު
ފަދައިން ،ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަ ަ
ކޮމިޝަނުން

ޢައްޔަންކުރަން

ވާނެއެވެ.

އަދި

މި

ށ
މަޤާމަ ް

ޢައްޔަންކުރާނީ

މ
އާން ު

ވ
ނގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ާ
އޢުލާ ު
ތލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންި ،
އިޢުލާނެއްކޮށްގެން ކުރިމަ ި
ފަރާތެކެވެ.
ލގެ
ޖނެރަ ް
ސެކްރެޓަރީ ެ

.6

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ދައުރަކީ( 5 ،ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

ތ
އދަ ު
މ ް
ޤމުގެ ު
މަ ާ
ލގެ
ޖނެރަ ް
ސެކްރެޓަރީ ެ
ޖބުތަކާއި
ވާ ި
އ
ތ ް
ސއޫލިއްޔަތު ަ
މަ ް

.7

(ހ)

ލހެއްޓުން؛
 .1އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގައި ބެ ެ
އހީތެރިވުން؛
 .2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ެ
ޓ ބެލެހެއްޓުން؛
 .3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭ ް
.4

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނަށް

ގތުން
ޤާނޫނީ ޮ

ލާޒިމްކުރާ

އިންތިޚާބުތައް

ނންވާ އެންމެހައި އިދާރީ
މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް ބޭ ު
މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛
ޓން؛
 .5ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ،ހިންގައި ބެލެހެއް ު
 .6ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ،ޕާޓީތަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން
5

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޓން؛
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ،ހިންގައި ބެލެހެއް ު
(ށ)

ރންވެސް ވަޒީފާގެ
ޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތު ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ ާ
ބަޔާނުގައި

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލްގެ

އެންމެހައި

ކަންތައްތައް

ހިމެނެނީ

މަސައްކަތްތައްކަމަށް
ސެކްރެޓަރީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވާޖިބުތަކާއި

ޖެނެރަލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
ލގެ
ޖނެރަ ް
ސެކްރެޓަރީ ެ

.8

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އ
އއި ޢިނާޔަތްތަ ް
ސރަ ާ
މު ާ
ލގެ
ޖނެރަ ް
ސެކްރެޓަރީ ެ

.9

(ހ)

ވރު
ނ ަ
ދމަތުގެ ފެ ް
ޚި ު

ސެކްރެޓަރީ

ޚިދުމަތުގެ

ޖެނެރަލްގެ

ފެންވަރު

ނ،
ވަޒަންކުރާ ީ

ކޮމިޝަނުގެ

ވގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ
ތން މަދު ެ
މެންބަރުންނެވެ .މިގޮ ު

މޤާމުން
ބެލުމާއިަ ،

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެ .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޚިދުމަތުގެ

ނ
ވަކިކުރު ް

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުން 75

(ހަތްދިހަ ފަހެއް)

ޓށް
ޕޮއިން ަ

ވުރެ މަދުން

ލިބުނުނަމަ ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް
ސދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ތނެއް) މަ ް
ނއެވެ .އަދި މި ި ( 3
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ދޭންވާ ެ
އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ،

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
(ށ)

އަންނަނިވި

ލތްތަކުގެ
ހާ ަ

އން
ތެރެ ި

ހާލަތެއް

ސެކްރެޓަރީ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

އވެ.
ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެ ެ
 .1ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް އިސްލާމްދީނާއި
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވެ ،އެކަމެއް
ތތެރިވުމުންވެސް އެކަން ތަކުރާރުކުރުން.
ނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނަސޭހަ ް
ތ
މ ހުންނަ ާ
ށ ނުނުކު ެ
ތއް ނާންގައި އޮފީހަ ް
 .2ޗުއްޓީގައި ނޫންގޮތަކަށް ،ވީގޮ ެ
( 7ހަތެއް) ދުވަސް ވުން.
މސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު،
 .3ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އޭނާގެ ަ
ވަޒީފާގައި

ބެހެއްޓުމަކީ،

އިތުރަށް

ކުރެވޭނެކަމެއް

ކަމަށް

ކޮމިޝަނަށް

އެކަށީގެންވާ
ނފެންނަ
ު

ހަމަތަކަށް
އ
ހާލަތުގަ ި

ބަލާއިރު
2/2008

ސ
ތން ނޯޓި ް
ޤނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
(ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
މގެ
ނގު ު
އޮފީސް ހި ް
ނގަނޑު
އޮ ި

.10

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

ނ
ޤާނޫ ީ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށްޓަކައި،

ނއެވެ.
ފާސްކޮށްފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ކޮމިޝަނުގައި އޮންނަން ވާ ެ
6

ނ
ކޮމިޝަނު ް

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ރ އޮނިގަނޑުގައި
ނފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވައިލާ އިދާ ީ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބު ެ
ރހާ މަސައްކަތެއް
ގ މަޤުޞަދާއި ،ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހު ި
ހިމެނޭ ބައިތަކު ެ
ގތުގެ އުސޫލުތައް
އދި މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާ ޮ
ވނެއެވެަ .
ލިޔެފައި އޮންނަން ާ
(ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް) ވެސް ލިޔެ ،ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
މރާޖަޢާ ކު ު
ނގަނޑު ު
އޮ ި

.11

ނ
ލމާތު ދިނު ް
އއަށް މަޢު ޫ
މީޑި ާ

.12

ރސޯސް ޕެނަލް
ހިޔުމަން ި

.13

ގތުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޮ
އޮނިގަނޑަށް

ބަދަލެއް

މށް
ގނައު ަ
ެ

ގެންނަންޖެހޭ

ބދަލު
ަ

ޝނުން
ކޮމި ަ

އޮނިގަނޑަށް

ގެނެވޭ

ބަދަލަކާ

ރ
އިދާ ީ

ޖނަމަ،
ބޭނުންވެއް ެ
ވނެއެވެ.
ގެންނަން ާ
ޤާނޫނު

ގުޅިގެން

އޮނިގަނޑު

ގތުން
މި ޮ

ނަންބަރު

މުރާޖަޢާކޮށް

ކޮމިޝަނުގެ

2/2008

އިދާރީ

(ވަޒީފާއާބެހޭ

މތިން މަޤާމު އުފެއްދުމާއި މަޤާމު އުވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަ
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
(ހ)

ތ
ނޖެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ނ ހާމަކުރަ ް
ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތު ް
މީޑިއާއަށް ހާމަކުރާނީ ކޮމިޝަން އެވަގުތަކު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތް
ފރާތެކެވެ.
ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ަ

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ

ރ
ނެ ޭ

ނަމުގައި

ނޫސް

ބަޔާންތައް

ނވާނީ
ނެރެ ް

ކޮމިޝަނުން

ނ
ނތައް ނެރެންވާ ީ
ފާސްކޮށްގެންނެވެ .އަދި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާ ް
ނ ލިބިގެންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ރުހު ް

ނ
އދު ް
އުފެ ް

ލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު
ނބަރު ( 8/2008އި ެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ކުރުމަށާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި "ހިޔުމަން
ރިސޯސް ޕެނަލް" ގެ ނަމުގައި

ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން

ޢައްޔަނުކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ
ނނެވެ.
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
 2ވަނަބާބު
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައި
ރމަތްތެރިކޮށް
ވއްޒަފުން ޙު ު
މު ަ

.14

(ހ)

އންމު
ހިތަންޖެހޭ ާ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
ނއެވެ.
ވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާ ެ

އ
ތ ް
އުސޫލު ަ

(ށ)

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ،

ވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި

އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތަށާއި،

ނތަކާއި
ލތުގެ ޤާނޫ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ،ދިވެހި ދައު ަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގަވާއިދުތަކަށް ،ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ތތައް ކުރަންވާނީ
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މީހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަ ް
ރޖައަކަށް ،ކަމަށް
ކން ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަ ަ
އެ މީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލު ަ
ކަމޭހިތައިގެން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

(ރ)

ތން،
ވ ގޮތުގެ މަ ި
ފނު ާ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާ ު
ވެރިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ކިޔަމަން ވާންވާނެއެވެ.

(ބ)

ތންގެ އިތުބާރާއި
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަނާމެދު ރައްޔި ު
އ
ނ އެކިއެކި ބޭނުމުގަ ި
އިޙްތިރާމް ގެއްލިގެންނުދާ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .މިގޮތު ް
ނށް
ތ ކުރަންވާނީ ،އެ މީހުން ަ
މޚާޠަބުކޮށް މުޢާމަލާ ު
ނނާ ު
ނނަ މީހު ް
ކޮމިޝަނަށް އަ ް
ބޭނުންވާ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުދީ ،އިޙްތިރާމު ކުރުމާއެކު ،އެކަށީގެންވާ ރިވެތި
ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

(ޅ)

ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިމީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހެން އެއްވެސް
ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ކ )

ތ އޭގެ ނަކަލެއް
ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަ ަ
ތ އޭގެ ނަކަލެއް
ވިޔަސް ،ގަވާއިދުން އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަ ަ
ދައްކަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ގަވާއިދުން އެކަމެއް
އަންގަންޖެހޭ

މީހަކަށް

ފިޔަވައި

މީހަކަށް

އެހެން

އަންގައިގެން

ނުވާނެއެވެ.

ވސް ،މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި
މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތްނަމަ ެ
(ށ) މިއިން އިސްތިސްނާވެއެވެ.
(އ)

މުވައްޒަފަކު ،ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދަންވާނީ
ކޮމިޝަނުގެ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މިގޮތުން އެ އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް
ގެންދިޔުމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،ގެންދާ އެއްޗަކާއި ގެންދާ ބޭނުމަކާއި
މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ލިޔެ ،އެ ލިޔުމުގައި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހާ
ސޮއިކުރުމުންނެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ
ހަވާލުކުރަންވާނީ،

ހަވާލުވާ

ފރާތުން
ަ

އެ

އެއްޗަކާ

ހަވާލުވިކަމުގެ

ސޮއި

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ތަކެތި
އވާ މުވައްޒަފެއްގެ
އަނބުރާ ގެނައިތޯ ބެލުމަކީ ،އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފަ ި
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހަކު
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އޭގެ ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އެއަށް ގެއްލުމެއްނުދީ އަނބުރާ ގެންނަންވާނެއެވެ .އަދި
ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ،

އެއެއްޗަކަށް

ގެންދިޔަ

ފަރާތުން

ޒިންމާވާން

އެއަށް

ޖެހޭނެއެވެ.
(ވ)

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ނުވަތަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ
ށގެން ނުވާނެއެވެ.
ނގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮ ް
ގޮތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަ ު
އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ
ޔށް ހިފައިފައިވާ
ޗއްގައި ،ނުވަތަ އޮފީހުން ކުއް ަ
ގޮތުން ،އޮފީހުގެ ދުއްވާ އެއް ެ
މވައްޒަފަކު ކުރާ
ރ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ު
އުޅަނދެއްގައި ،އަމިއްލަ ދަތު ު
މިފަދަ އަމުރަކަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ކިޔަމަންވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

(މ )

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ
ވިޔަފާރިއާބެހޭ ކަމެއް ،ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ

މާލީ

ފައިދާއެއް ނުލިބޭ މަސައްކަތެއް ވިޔަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެހެން
މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
(ފ)

އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުން ،ނުވަތަ އޭނާ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އޭނާ

އެ މަޤާމުގައި އަދާކުރާ ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
 -1ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ،އެއްވެސް ޢަމަލެއްކުރުން.
 -2އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް
ކރުން.
ހާސިލުކުރުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ު
(ދ)

މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ،
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބި" ،ސައިން އައުޓް" ވުމަށްފަހުގައެވެ.

(ތ)

ނ ބޭރަށް ނުވަތަ
ނދުދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް ރަށު ް
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ،ބަ ް
ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ދާނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ސުޕަވައިޒަރަށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ބަންދު
މ ،ސެކްރެޓަރީ
ނވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާނަ ަ
ު
ދުވަހެއްގައި ރަށުން ބޭރަށް
އވެ.
ޖެނެރަލަށް އެކަން އަންގަންވާނެ ެ
(ލ)

މަސައްކަތުގައި

އުޅެނިކޮށް

މުވައްޒަފަކަށް

ޞިއްޙީ

ފަރުވާއެއް

ބޭނުންވާފަދަ

ހކަށް ފަރުވާދިނުމަށް އަވަސް ވާންވާނެއެވެ .އަދި
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ މީ ަ
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އެ މީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފު ،ލަސްނުކޮށް
އެކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ގ)

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން

ގަޑީގައި އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު ހެދުން

ރަސްމީ

ވއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އަޅައިގެން ތިބެންވާނީ ،މި ގަ ާ
(ޏ)

ރަސްމީ

ޖަލްސާތަކާއި

ތިބެންވާނީ،

އެ

ޙަފްލާތަކުގައި

ކށް
މުނާސަބަތަ ަ

ކޮމިޝަނުން

ބައިވެރިވާ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

މުވައްޒަފުން
ނުވަތަ

ހެދުމެއްގައެވެ.

ހދުމެއްގައެވެ.
އެ މުނާސަބަތަކާ އެކަށީގެންވާ ެ
(ސ)

އޮފީހުގެ

ނންކުރާ
ބޭ ު

މަސައްކަތުގައި

ތަކެތި

އެންމެހައި

ބޭނުންކުރަންވާނީ،

ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށެވެ.
(ޑ)

އެއްވެސް

އިހުމާލުން

މުވައްޒަފެއްގެ

އެއްޗަކަށް

ކޮމިޝަނުގެ

ގެއްލުމެއް

ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ،މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،
އވެ.
އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެ ެ
(ޒ)

ކޮމިޝަނުގެ

ކޮންޓްރެކްޓް

މަސައްކަތެއް

އުސޫލުން

ށ،
ކުރުމަ ް

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ދާއިމީ މަގާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުމަށް
ހަވާލުވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
(ޔ)

ރނީ ކޮމިޝަނުގެ
ބނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކު ާ
ޓނެޓް ޭ
ނ ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އި ް
އައިޓީ ޕޮލިސީތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

(ޕ)
(ޖ)

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ
ފަރާތަކަށް

މަސައްކަތާ
ބަޔާނެއް

ނުވަތަ

ނުވަތަ

އިންތިޚާބެއްގެ

އިންޓަވިޔުއެއް

ކަމަކާ

ދޭންވާނީ

ގުޅިގެން
މޝަނުގެ
ކޮ ި

އެއްވެސް
ދ
ހުއް ަ

ލިބިގެންނެވެ.
ނ
ކރު ް
ނނަށް ގޯނާ ު
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.15

(ހ)

ރކަމާއި ނަފުސުގެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަބުރުވެ ި
މޝަނުގެ އެއްވެސް
ވނެއެވެ .ކޮ ި
ޢިއްޒަތާއެކު ،މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން ާ
މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް
ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ،މެންބަރަކު ،މުވައްޒަފަކު
ހން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް
ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ ެ
ދ މިއިން ކަމެއް ކުރާ
ދނެ ބައެއް ޢަމަލުތަކެވެ .އަ ި
ކުރުމަކީ ،ގޯނާކަމަށް ބެލި ާ
ޖދުވަލު  3ގައިވާ
ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި ގަވައިދުގެ ަ
ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
-1

މުވައްޒަފަކު

ރުޅިއެރުވުމަށް

ތން
ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެގޮ ު

ނުވަތަ

މަލާމާތްކުރުން،

ށ
ދެރަކޮށްލުމަ ް
ނުވަތަ

ދިމާކުރުން،

ނުވަތަ
ނުވަތަ

ނ
ޖެއްސުންކުރުން ،ނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތު ް
ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަ ދެއްކުން.
-2

ނންބަރު ( 16/2014ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން
ޤާނޫނު ަ
ޔންކުރާ ފަދަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި
ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަ ާ
ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

-3

ގެއްލުމެއް

މުވައްޒަފެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން،

ނ ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް އިޝާރާތުން
ނުވަތަ ދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނު ް
ދެއްކުން.
-4

މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވައްޓައިލުމަށް މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އެހެން މީހުންގެ
ތެރޭގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،ބާރަށް ހަޅޭއްލެވުން.

-5

މުވައްޒަފަކާ

މުޚާޠަބުކުރުމުގައި

އަޚުލާޤީގޮތުން

ބ
ދ ީ
ބޭއަ ަ

ބަސް

ބޭނުންކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން.
-6

ތ ހަރުކަށި
ފއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ނުވަ ަ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީ ާ
ރދެއްކުން.
ބނެ ބި ު
އަދަބެއް ދެވިދާނެކަމަށް ު

-7

މުވައްޒަފެއްގެ

މަސައްކަތަށް

ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން

ކަމެއްކުރުން.

(މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
މޢުލޫމާތު
ނ ަ
ވތަ ޞައްޙަ ނޫ ް
ފހެއްޓުން ނު ަ
ހ ެ
ގަސްތުގައި ނުދިނުން ނުވަތަ ި
ގއި ހިމެނެއެވެ).
ދިނުންފަދަ ކަންކަން މީގެ ތެރޭ ަ
(ނ)

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ،
މގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙީ
އެ ޢަމަލެއް ހިންގި އަދި އެކަ ު
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

ނ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ،އެ މުވައްޒަފަކު
މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތު ް
އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް
ގއި ،ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ( 14ސާދަ)
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއް ަ
ދިގުނޫން

ދުވަހަށްވުރެ

މުސާރައާއި

ދތަކަށް
މުއް ަ

ދިނުމާއެކު

ތއް
ޢިނާޔަތް ަ

ތމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުނުކު ު
ނގެ ޒާތީ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.16

(ހ)

ނ
ކރު ް
މަޢުލޫމާތު ހާމަ ު

މުވައްޒަފުންގެ

ކޮމިޝަނުގެ

މަޢުލޫމާތު،

ޒާތީ

ކޮމިޝަނުގެ

ކޮމިޝަނާއި

ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެކަމަށް
ކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަ ާ
(ށ)

ތ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާ ު
ބތުވެއްޖެނަމަ،
ހާމަކޮށްފިކަން ކޮމިޝަނަށް ސާ ި
ފިޔަވަޅު

އިޞްލާޙީ

އުސޫލާ

އެޅުމުގެ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު
ފިޔަވަޅު

އެއްގޮތަށް

އެޅުމުގެ

ބާރު

ގން ވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ނ
ހވު ް
ފއަށް މީހުން ޮ
ވަޒީ ާ

.17

ފގެ
މއި ،ވަޒީ ާ
ދނު ާ
ވަޒީފާ ި

.18

މ ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވަންވާނީި ،

(ހ)

މއި ،ވަޒީފާ
ސވު ާ
އބަ ް
އެ ް

ޒފަކީ ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ
ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާދޭ މުވައް ަ
ހގެ ޕްރޮބޭޝަން
ތނެއް) މަސްދުވަ ު
ލމަށްި ( 3 ،
ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ބެ ު

ނ
ބަޔާ ް

ދންވާނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގައި އެ އެއްބަސްވުން އެއްވެސް
(ވަގުތީ) މުއްދަތެއް ޭ
ނޯޓިހެއް

ދެފަރާތުންކުރެ

ކނުލައި،
ދިނުމަ ާ

ފަރާތަކަށްވެސް

މ
ކޮން ެ

ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ގުޅިގެން

އިންތިޚާބުތަކާ

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކަށް

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ .މިގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް
މީހުން

ހޮވުމާއި،

ހން
މީ ު

ދކޮށްލުމުގެ
ޫ

ހން
މީ ު

ނ
ހޮވަންވާ ީ

އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް

އެންމެހައި

ކން
ކަން ަ

ކުރަންވާނީ،

މިކަމާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އރުން
ފގެ ކުރި ެ
ވަޒީ ާ
މއި ،އިޞްލާޙީ
ދިނު ާ
ނ
ފިޔަވަޅު އެޅު ް

.19

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުން

އ
އެ ް

މަޤާމުން

އަނެއް

ށ
މަޤާމަ ް

ބަދަލުކުރާނީ،

ކންނެވެ .މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،
ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަ ު
އެ

މުވައްޒަފަކަށް

އެކަން

ލިޔުމަކުން

އަންގަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު

ހުރި

މަގާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ
ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ށ)

ޒފަކު ކުރި ކަމަކާ
ދ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ މުވައް ަ
މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
ލކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ގުޅިގެން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށް ި
އަޅަން

ފިޔަވަޅު

ޖެހިއްޖެނަމަ،

އިޞްލާޙީ

އަޅާނީ،

ފިޔަވަޅު

އެކަމެއްގެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ނ)

ދައުލަތުގެ

ތަކެއްޗަށް

ފައިސާއަށާއި

ރިޝްވަތު

ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި

ގ
ހިފުމު ެ

ތ އެފަދަ ކަމެއްކުރާ
މ ނުވަ ަ
މައްސަލައެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެނަ ަ
ނއެވެ.
ވ ެ
ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަށް އެކަން ހުށަހަޅަން ާ
ނ
ކރު ް
ފއިން ވަކި ު
ވަޒީ ާ

.20

ދގެން
ވއްޒަފުން އެ ި
މު ަ

.21

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 2ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

(ށ)

މން ،ޢިނާޔަތްތައް
ފންސާސް ފަހެއް) އަހަރު ވު ު
މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން ަ ( 55
ދިނުމާއެކު ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަން ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
މުވައްޒަފަކު އުމުރުން ( 55ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް
ޕެންޝަނަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެފަދަ
ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އޭނާއަށް ރިޓަޔަރމަންޓް
އވެ.
ޕެންޝަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ެ

(ނ)

ތ
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްގެ މަޔަކު ނުވަތަ ބަފަޔަކު ނުވަ ަ
ފ
ތ ފިރިޔަކު ނުވަތަ އެއްބަނޑު ،ނުވަތަ އެއްބަ ާ
ދަރިޔަކު ނުވަތަ އަންބަކު ނުވަ ަ
ނުވަތަ

އެއްބަނޑުއެއްބަފާ

ކޮމިޝަނުގައި

މހަކު
ީ

އަދާކުރާނަމަ،

ވަޒީފާ

މދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއް ެ
ވަޒީފާގައި

ބެހެއްޓޭނީ،

އެ

ދެ

މުވައްޒަފުންގެ

މެދުގައި

މަޝްވަރާކޮށްގެން

އެއްބަސްވެވޭ މުވައްޒަފެކެވެ.
(ހ)

ނ
ކރު ް
ފއިން ވަކި ު
ވަޒީ ާ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ

ޚަރަދުގައި

ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީނު

ހޯދައިފައިވާ

މީހަކު،

ފއިން ވަކިކުރާއިރު
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީ ާ
އޭނާ ހާސިލުކުރި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި ،އޭނާއަށް އެލަވަންސެއް
ދީފައިވާނަމަ

އެ

އެލަވަންސް،

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ

ށ
މުއްދަތަ ް

ބަހައިލުމުން،

ޚިދުމަތްނުކޮށް އޮތް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ އެ މީހަކު ދައްކަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ނުދައްކައިފިނަމަ،

އެ

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ނ)

ގން ( 1އެކެއް)
ޖނަމަ ،މަދުވެ ެ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއް ެ
ހމަވުމުގެ ކުރިން،
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ަ
އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު ލިބިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ވަކިވާން އެދިފައިވާ
އ
މުވައްޒަފާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަކެއްޗާއި ،ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތަ ް
ހުރިގޮތް

ބަލައި،

ނިމިއްޖެނަމަ،

އެކަންކަން

މުއްދަތުގެ

އެ

ކުރިންވެސް

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
(ރ)

މުވައްޒަފަކު،
ކޮމިޝަނުން
އެ

ވަޒީފާއިން
އެ

މުވައްޒަފަކަށް

އެދި

ވަކިވުމަށް

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ލިޔުމަކުން

އަންގަންދެން،

ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސް،

ސިޓީ
ވަކިކުރަން

ނިންމައި،

އެކަން

އޮފީހަށް

ނުކުމެ

ގަވާއިދުން

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 3ވަނަ ބާބު
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

އއި
ސރަ ާ
މު ާ

.22

(ހ)

ސ
އ ާ
ޑގެ ފަ ި
ރގަ ީ
އިތު ު

ތތައް ކަނޑައަޅާނީ
ލ ޢިނާޔަ ް
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާ ީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މާލީ ކަންކަމާ ބެހޭ
ވުޒާރާގެ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ށ)

ވސް ،މުވައްޒަފުން
އތްނަމަ ެ
ހން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
އ އެ ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާއި ،ރާއްޖޭގެ
އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ
ގުޅިގެންދެވޭ
ފާސްކޮށްފައިވާ

ޚަރަދުތަކާއި

ޢިނާޔަތްތައް،

ޤާނޫނާއި

ދއި
ގަވާއި ާ

ކޮމިޝަނުން

ދނުމަކަށް މި ގަވާއިދު
އުސޫލުތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ި

ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ނ)

ކޮމިޝަނުން

ގތަކަށް
އެހެން ޮ

ފާސް

ނުކުރާހައި

ހިނދަކު،

އިތުރުގަޑީގައި،

ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ
އާންމުގޮތެއްގައި ،މަހަކު ( 44ސާޅީސް ހަތަރެއް) ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ
މސައްކަތް ކުރުވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ( 5ފަހެއް)
ވަރަށެވެ .ބަންދުދުވަސްދުވަހު ަ
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ .ނަމަވެސް ،އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އިތުރަށް
ލނީ ،އިންތިޚާބެއް
ނތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރުކަމަށް ބަ ާ
މަސައްކަތް ކުރުވިދާނެއެވެ .އި ް
ނތިޚާބެއް ނިމިގެން
ބާއްވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހާއި ،އި ް
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

( 30ތިރީސް) ދުވަސް ،ޖުމުލަ ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހަށެވެ .ނަމަވެސް،
ތއް ،މި ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރެއަކު
ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާ ދުވަސް ަ
ށ ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،
ނުހިމެނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނަ ް
ގަޑިއަށްވުރެ

ހަތަރެއް)

އިތުރަށް

ވެސް

މަހަކު ( 44ސާޅީސް
ލައްވައި

މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތް

ކުރުވިދާނެއެވެ.
(ރ)

މުވައްޒަފަކު

ލައްވައި

އިތުރުގަޑީގައި

މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ

ކުރުވައިފިނަމަ،

ގ
އޭނާ ެ

މަސައްކަތް

މަދުވެގެން ،)1.25( 1 1/4

ވ
ބަޔަށް ާ

ފައިސާ ،އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވީ ،ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ
ބަންދު

މ،
ދުވަހެއްގައިނަ ަ

މހެއްގެ
އެ ީ

މަދުވެގެން )1.5( 1 1/2

މުސާރައިން

ގަޑިއަކަށްޖެހޭ

މިންވަރުގެ

ބަޔަށްވާ ފައިސާ ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެގޮތުގައި،

އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ދ
ޚރަ ު
އގެ ަ
މއި ސަ ި
ކެއު ާ

.23

ގއި،
ތރުތަކު ަ
ނގެ ދަ ު
ކޮމިޝަ ު

.24

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު،
ސައިގެ ގަޑިއަކާ ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަކާ ދިމާވާގޮތަށް މަސައްކަތް

ކުރާނަމަ،

ކެއުމާއި

ގ
ސައި ،ނުވަތަ އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ،އެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ،ދައުލަތު ެ
ނ ދެވިދާނެއެވެ.
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި ް

މގެ
އ ު
ދއި ،ކެ ު
ޚރަ ާ
މގެ ަ
ހުރު ު

މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

އ،
ރދާ ި
ޚަ ަ

ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި ،ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ،ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.

ސ
ނ ް
ލވަ ް
ދަތުރު އެ ަ
ތއި،
ހގެ ޢިނާޔަ ާ
ޟންމަ ު
ރަމަ ާ

ގ
ނންބަރު ( 3/2006ދައުލަތު ެ
ނނު ަ
ގއި މުވައްޒަފުންނަށް ،ޤާ ޫ
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކު ަ

.25

(ހ)

ނހެން
ޕެންޝަނާއި ،އެހެ ި

ހ
ށ ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތް( 2/2008 ،ވަޒީފާއާބެ ޭ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
އވާ ގޮތުގެމަތީން ދޭންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނު) ގެ  51ވަނަ މާއްދާގަ ި

އ
ޢިނާޔަތްތަ ް

(ށ)

ނންބަރު 8/2009
ޤނޫނު ަ
ށ ޕެންޝަން ދެވޭނީ ާ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ހ ޤާނޫނު)
ނބެ ޭ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަ ާ

ނގެ ދަށުން ހަދާ
އާއި ،އެ ޤާނޫ ު

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
(ނ)

މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ،އެއިރަކު ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ޖއްސައިދީ ،މުސްކުޅިކުރަން ވާނެއެވެ.
މަތީން އޭނާއަށް ޕެންޝަން ހަމަ ަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

(ރ)

މާލޭގެ އަވަށެއްކަމުގައިވާ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ،ވަޒީފާ
ވއިދުގެ ޖަދުވަލު
އަދާކުރަން އައުމަށާއި ،އެނބުރި އަވަށަށް ދިއުމަށް ،މި ގަ ާ
 4ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

މުވައްޒަފުން

ކޮމިޝަނުގެ

ރައްކައުތެރިގޮތުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

މަސައްކަތުގައި
ވ
ބޭނުން ާ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

އުޅޭއިރު
ވަސީލަތްތައް

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް އެ މުވައްޒަފަކަށް
ވ ޞިއްޙީ ފަރުވާ
ގން ާ
ނންވާނެ އެކަށީ ެ
ނއަށް ބޭ ު
ހާނިއްކައެއް ވެއްޖެނަމަ ،އޭ ާ
ވތަ
ނު ަ

ދޭންވާނެއެވެ.

ދ
އެފަ ަ

އެ

ފަރުވާ

ކށް
މުވައްޒަފަ ަ

ބނެގޮތް
ލި ޭ

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ކ)

ތގައި އުޅެނިކޮށް
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކު ،ތަނުގެ މަސައްކަ ު
އެކްސިޑެންޓެއް

ވެގެން،

ވތަ
ނު ަ

ސބަބެއް
ަ

އެނޫން

ވރިވެގެން
މެދު ެ

ވަޒީފާ

ނ
ވރިވެއްޖެނަމަ ،މިކަމާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޝަނު ް
އަދާނުކުރެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދު ެ
ކށް ޢިނާޔަތްތައް
ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަ ަ
ދޭންވާނެއެވެ.
 4ވަނަ ބާބު
ސަލާމާއި ޗުއްޓީ
ށ
ފއަ ް
ނމާއި ވަޒީ ާ
ސަލާން ބު ު

.26

(ހ)

ނ
ރ ް
ނވެ ހު ު
ހާޒިރު ު

ބލިވެގެން އޮފީހަށް
ނ ބުނަންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ަ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާ ް
ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރު ވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައެވެ.

(ށ)

ބހޭ ޤާނޫނު) އާއި
ނ ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޤާނޫ ު
މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު  6ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

(ނ)

ހތެއް)
ނނަތާ ަ ( 7
މުވައްޒަފަކު ،އޭނާއަށް ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހު ް
ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ގޮތެއް އެ މުވައްޒަފަކު
ވރިޔާ ،ސެކްރެޓަރީ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ެ
ޖެނެރަލަށް

ށހަޅަން
ހު ަ

ވާނެއެވެ.

އަދި

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް،

ލަސްނުކޮށް

އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ރ)

ނވެ ( 1އެކެއް)
ގ ސަބަބުން އޮފީހަށް ހާޒިރު ު
މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ހުރުމު ެ
މަސްދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން ނުވަތަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޑިވިޜަނުން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއަކާއެކު،
ނ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،
އެކަ ް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް
އެ

ލަސްނުކޮށް

ކޮމިޝަނަށް

މައްސަލަ

ހުށަހަޅަން

ވާނެއެވެ.

މިފަދަ

ގތެއް ނިންމާނީ،
މައްސަލަތަކުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ޮ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފައާއެކު ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ޗއްޓީ
އަހަރީ ު

.27

ޓ
ސރަ ނުލިބޭ ޗުއް ީ
މު ާ

.28

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ދ މުވައްޒަފުންނަށް
އަހަރީ ޗުއްޓީ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ޭ
އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާނީ ވަޒީފާގައި ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ވުމުންނެވެ .އަހަރީ
ޗުއްޓީގެ

ދުވަސްތައް

ނ
ގުނާ ީ

ނ
މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީދޭ ީ

ބަންދުދުވަސްތައް

އވެ.
މނަ ެ
ނުހި ަ

ކޮމިޝަނުގެ

ޤނޫނު)
ޒފާއާބެހޭ ާ
ނންބަރު ( 2/2008ވަ ީ
ޤނޫނު ަ
ާ

އާއި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
(ށ)

ލނު ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީއެއް
އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން އިޢު ާ
ސ އެ މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޟަރޫރީ
ނުދެވޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެ ް
އން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
ހާލަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީ މި ި

(ނ)

ކޮމިޝަނުން

ރާވައިގެން

ދުވަސްވަރެއްގައި

ވެސް،

ބއްވާ
ާ

ބޮޑެތި

ކޮމިޝަނުން

އެ

ކއް
މަސައްކަތްތަ ެ
ޚާއްޞަ

މަސައްކަތާ

ހިނގަމުންދާ
ގުޅިގެން،

މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވެސް
ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
(ރ)

ކޮމިޝަނުގައި ވަގުތީގޮތުން ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ މަދު މުއްދަތަކަށް
ކޮންޓްރެކްޓް

ށން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމާއި ޗުއްޓީ
އުސޫލުގެ ދަ ު

ދތުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.
ލިބޭނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއް ަ
(ބ)

ޓ
އވަނިކޮށް ،ޗުއް ީ
ހފަހައްޓައިފަ ި
ގ ދަށުން ޗުއްޓީ ި
މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ެ
އހަރުގެ ތެރޭގައި
މވެއްޖެނަމަ ،ކުރިއަށް އޮތް ަ
ތ ހަ ަ
ނަގަން އޮންނަ މުއްދަ ު
އެ ޗުއްޓީގައި ބާކީހުރި ދުވަސްތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި
ދޭންވާނެއެވެ.

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފަކު،

މުސާރަ

ނުލިބޭގޮތަށް

ލނީ،
ވީއް ޭ

ތިރީގައިވާ

ތށް ނިންމުމުންނެވެ.
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެގޮ ަ
ތނެއް) މަސްދުވަހުގެ
މއްދަތަކަށް ވީއްލޭނީ ި ( 3
އަދި މިގޮތަށް އެންމެ ދިގު ު
މުއްދަތަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.1

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން.
(ހ) އަމިއްލަގޮތުން

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު

ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ނފައިވާ
އނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެ ި
ވީއްލަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެ ި
ފުރިހަމަކުރުމަށް

ތަމްރީނެއް

ނުވަތަ

އެމީހަކު

ވަޒީފާގެ

އަދާކުރާ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.
ތން
(ށ) މިގޮ ު

ވނީ އޮފީހުގެ
އލަން ާ
ނުލިބޭގޮތަށް ވީ ް

މސާރަ
މުވައްޒަފަކު ު

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.
ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ތން
(ނ) އަމިއްލަގޮ ު

މުސާރަ

ލނީ،
ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ވީއް ޭ

ށ ވީއްލުމަށް
ނުލިބޭގޮތަ ް

ތަޢުލީމުދޭ

މރީނުދޭ
ތަ ް

ވތަ
ނު ަ

މަރުކަޒަކަށް އެ މީހަކު ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ލކުރާ
އަދި ހަދާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫ ު
ކޯހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
.2

ފއިވާ ނުވަތަ
ލންޖެހި ަ
ތިމާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ތިމާ ބަ ަ
ޖހިފައިވާ
ބަލަހައްޓަން ެ

ފަރުވާ

ކ
މީހަ ު

ބައްޔަކަށް

ބޭނުންވާ

ފަރުވާ

ނންވުން.
ތށް ވީއްލުމަށް ބޭ ު
ހޯދުމަށްޓަކައި ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
ވއްޒަފަކު
(ހ) މި ފަދަ ހާލަތެއްގައި މު ަ
ބަލިވީ

އެ

މުވައްޒަފުނަމަ،

އެ

ށ ވީއްލޭނީ،
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
ބައްޔެއްގެ

ބާވަތާއި،

މުސާރަ

ނވާކަމާއި ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ
ނ ް
ތށް ވީއްލުމަށް ބޭ ު
ނުލިބޭގޮ ަ
ށ އަދި
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
މުސާރަ

ނުލިބޭ

ޓ
ޗުއް ީ

ވ
ބޭނުން ާ

ބޔާންކޮށް،
ަ

މުއްދަތު

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓުފިކެޓެއް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ފއިވާ މީހެއް
ޖހި ަ
ތ ބަލަން ެ
ޓންޖެހިފައިވާ ނުވަ ަ
ބލަހައް ަ
(ށ) ބަލިވީ މުވައްޒަފު ަ
ބވަތާއި ،އެ މީހަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް
ނަމަ ،އެ މީހެއްގެ ބަލީގެ ާ
ނ
ބޭނުންވާ ެ
ފަރުވާދޭ

މުއްދަތު
ޑޮކްޓަރެއްގެ

ބަޔާންކޮށް،

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކު،

ޞިއްޙީ

އެ މީހެއްގެ

މކުން
ހންނަންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔު ަ
ގާތުގައި މުވައްޒަފު ކޮންމެހެން ު
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :
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ޓ
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ދިވެހިސަރު ާ

.3

ތ ބަޔާންކޮށް
މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ،އެ ހާލަ ު
ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާ

އމަން ރިސޯސް
ށހެޅުމުން ،ހި ު
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ

ކުރުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބަދަލު
ނ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކު( 3 ،ތިނެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫ ް
ނ
ތށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ .މިގޮތު ް
މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
ށ ވީއްލަންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ
މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ .އަދި އެ މުއްދަތު މުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައި
ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ.
ނކުރަންވާނީ،
(ހ) މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނު ް
ބނުމަކަށެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ޭ
ނ
ބނުން ނުހިފައި ،އެހެންކަމެއް ކޮށްގެ ް
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ޭ
ބގޮތަށް
ލ ޭ
ނުވާނެއެވެ .މި ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،މުސާރަ ނު ި
ށ އަންގައި،
މއެކު ،ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަ ް
ވީއްލި ވީއްލުން ކެންސަލްކުރު ާ
ށގެން
ނުނިކުމެއްޖެނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހުން ފެ ި
ށ
ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަ ް

ކޮމިޝަނުގެ

ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ރމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފެއް މުސާރަ
(ށ) ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކު ު
ނހިފައި ،އެހެންކަމެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަ
ނން ު
ތށް ވީއްލި ބޭ ު
ނުލިބޭގޮ ަ
މުސާރަ

ލ
އ ި
ވީ ް

ނުލިބޭގޮތަށް

މުއްދަތު

ފހު،
ހަމަވުމަށް ަ

އޮފީހުގެ

ހތެއް)
ނވަތަ ވީގޮތެއް ނާންގައި ަ ( 7
ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނަމަ ު
ނމަން
ނ ް
ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ގޮތެއް ި
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
(ނ) މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ،ވީގޮތެއް

ނާންގައި އޮފީހަށް

ސ ވެއްޖެނަމަ،
ހތެއް) ދުވަ ް
ނުނުކުމެ ަ ( 7

ފއްގެ
އެ މުވައްޒަ ެ

ގތެއް
ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ޮ

ދކުރާ
އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަ ާ

ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ވެރިޔާ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް
ހުށަހަޅަން

އަދި

ވާނެއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް،

ލަސްނުކޮށް

އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ރ) ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން،
ދަރިފުޅުގެ

މަންމައަށް

ބެލުމަށްޓަކައި،
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1

ތ
ނުވަ ަ

(އެކެއް)

ބައްޕައަށް
އަހަރުދުވަހުގެ

ހަމައެކަނި
ޗުއްޓީއެއް

ދރިފުޅު
ަ
މުސާރަ

ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ތށް
ނުލިބޭގޮ ަ

ދނެއެވެ.
ނެގި ާ

މ
ި

ޗުއްޓީ

ވނަމަ،
ބޭނުން ާ

ނހެން
އަ ް

މުވައްޒަފަކަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ
( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އެދެންވާނެއެވެ.

 5ވަނަ ބާބު
މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން

މގެ
ކރު ު
ލވެރި ު
ފއަށް އަހު ު
ވަޒީ ާ

.29

(ހ)

ނގުން
ގރާމް ހި ް
ޕްރޮ ް

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުންނަކީ

މަސައްކަތަށް

ޤާބިލު

ބަޔަކަށް

ހެދުމަށްޓަކައި،

ޖހޭ
އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށާއި ،އެ މުވައްޒަފަކު ތަބާވާން ެ

އުސޫލުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވަންވާނެއެވެ.
ތގެ
ޚދުމަ ު
ނގެ ި
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.30

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ

އެންމެހައި

ވއްޒަފުންގެ
މު ަ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ށ
ބެލުމަ ް

މޝަނުގެ އެންމެހައި
އެޕްރައިސަލް ހަދައި ،އަހަރަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ކޮ ި

މއި
ފެންވަރު ބެލު ާ
ނ
ކރު ް
ތަމްރީނު ު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ.
ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުންނަށް

އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން

ތ
މތީން ،ވަޒީފާގެ ނުވަ ަ
ޖޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ބަ ެ

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް
ލ  5ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
ގެންދަންވާނީ މި ގަވާއިދު ޖަދުވަ ު
 6ވަނަ ބާބު
ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން

ނ
ހއްޓު ް
ޖސްޓަރީ ބެލެ ެ
ރަ ި

.31

(ހ)

ނ
ފގެ ލިޔު ް
ކރި ވަޒީ ާ
އަދާ ު

.32

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކާއި ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު
ނވެ.
ވނީ ،މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު  10ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ެ
ބަލަހައްޓަން ާ
އން ވަކިކުރާނަމަ،
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ ،ނުވަތަ ވަޒީފާ ި
ނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ަ ( 2/2008
ޔން އޭނާއަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
މަތީން ދޫކުރަން ބުނެފައިވާ ލި ު

20

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 7ވަނަ ބާބު
ފައިސާއާއި މުދަލާ ބެހޭ ބައި

ސބުތައް
ސގެ ހި ާ
ފައި ާ

.33

(ހ)

ނ
ކރު ް
ޚރަދު ު
މއި ަ
ބެލެހެއްޓު ާ

ޓން ލިބޭ ފައިސާއާއި އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭ
ކޮމިޝަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެ ު
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ފައިސާއާއި އޭގެ ހިސާބުތައް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައު ަ
ޤާނޫނު) އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ނ ވާނެއެވެ.
ބލަހައްޓަ ް
މަތިން ،ކޮމިޝަނުން ަ

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ

ތަކެތި،

ފައިސާއާއި

ބެލެހެއްޓުމާ

އވާ
ހަވާލުވެފަ ި

މުވައްޒަފުން

ލގައިހުރި ފައިސާ
އެ ތަކެއްޗަށް ރައްކައުތެރިވާން ވާނެއެވެ .އެ މީހެއްގެ ހަވާ ު
އޓަންވާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހަވާލާދީފައިވާ
ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެ ބަލަހަ ް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ
އެކުގައެވެ.
(ނ)

ށ ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ
ޝނަ ް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮމި ަ
ށ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނާ
ކންކަމަ ް
ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

(ރ)

ހިނގަމުންދާ

އަހަރުގެ

ޓގައި
ބަޖެ ު

ކަމަކަށް

ހިމަނައިފައިނުވާ

ޚަރަދުކުރަން

ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ބ)

ކޮމިޝަނަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
އިންވެންޓްރީގައި

ލިޔެފައިވާ

އިންވެންޓްރީން

ކޮމިޝަނުގެ

ނ
އުނިކުރަންވާ ީ

ޤާނޫނު

މުދަލުގެގޮތުގައި
ނަންބަރު

ހިމެނޭ

3/2006

އެއްޗެއް
(ދައުލަތުގެ

ގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ށން ހަދައިފައިވާ ަ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ނ
ލވައިލު ް
ބަޖެޓް އެކު ަ

.34

(ހ)

ށއި ،ކޮމިޝަނުން
މ ާ
ބަޖެޓް އެކުލަވައިލައި ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ،އިދާރީ ހިންގު ަ
ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލުކުރަން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް (ކޮމިޝަނުގެ
އަހަރީ ވާރކްޕްލޭން) ބިނާކޮށެވެ.

(ށ)

ބަޖެޓް

އެކުލަވައިލަންވާނީ

ކންކުރުމުގައި ފަންނީގޮތުން
އެ ަ

އުސޫލުތަކުގެ (ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް) މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
21

ގންގުޅޭ ހަރުދަނާ
ެ

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 8ވަނަ ބާބު
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކާބެހޭ ބައި

އ
ތ ް
ނގެ ޖަލްސާ ަ
ކޮމިޝަ ު

.35

އވާ
ފ ި
ގއި ބުނެ ަ
އދު ަ
ވ ި
ގަ ާ

.36

ނވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަ ް

 9ވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންކަން

(ހ)

ރގޮތުން
އދާ ީ
ގޮތުގެ މަތިން ި

މި

ގަވާއިދުގައި

ފއިވާ
ބަޔާންކޮށް ަ

ކަންކަން

މގައި
ތަންފީޒުކުރު ު

ބަލަންޖެހޭ

އުސޫލުތަކާއި (ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް) ،ސިޔާސަތުތަކާއި،

އ
ތ ް
ތއް ަ
ކުރަންޖެހޭ ކަން ަ

މިންގަނޑުތަކާއި ،ކޮމިޓީތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމާ ބެހޭ
ނ އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.
ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަނު ް
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

އުސޫލުތަކާއި،

ސިޔާސަތުތަކާއި،

މޝަނުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
މިންގަނޑުތަކާއި ،ކޮމިޓީތައް ކޮ ި
(ނ)

ކން ކޮމިޝަނުން
މި ގަވާއިދުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަން ަ
ހަވާލުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރުމުން އެއީ ކޮމިޝަނުން ކުރިކަމެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

.37

މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދ
ދވެހި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންގެން ާ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނާއިި ،
ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮމިޝަނުންނެވެ.

.38

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ
މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.

.39

ށނު
ށމުން 2 ،ސެޕްޓެންބަރު  2010ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ފ ު
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު" އުވުނީއެވެ.

.40

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

.41

ށވެ.
ވނީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަ ެ
"ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ

.42

ނންބަރު 8/2008
ޤނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ަ
"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ާ
ޤނޫނު) އަށެވެ.
(އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ާ
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ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 1

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ އުސޫލު
.1

ތަޢާރަފު
1.1

ގ
މިއީ މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލު ެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ބާރުތަކާއި ،ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ
އުސޫލެވެ.

.2

1.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ އުސޫލު" އެވެ.

1.3

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލް އުފެއްދުމާއި ،ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
2.1

އ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ( 5ފަހެއް)
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމުގެ ބޭނުމުގަ ި
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕެނަލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

2.2

ށ
ލއް އެކުލަވައިލުމަ ް
ނ ެ
ހިޔުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ކުރިން އައު ޕެ ަ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

2.3

ޕެނަލްގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޕެނަލްގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޤާމު
އސުމަށް ސެކްރެޓަރީ
ހުސްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ހަމަޖެ ް
ނވާނެއެވެ.
ޖެނަރަލް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ ް

2.4

ނނެވެ.
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ތިރީގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނު ް
.1

ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް (ޗެއަރ ޕާރސަން)

.2

ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ (ޗެއަރ ޕާރސަންގެ ނާއިބު)

.3

ލީގަލް ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ

.4

ސީނިޔާ ސްޓާފުން/ސީނިޔަރ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ( 2ދޭއް) މެންބަރުން( .ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މެންބަރުން
ހަމަޖެއްސުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ).

2.5

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓަރީ

ނރަލްގެ
ޖެ ެ

މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ނ
ކޮމިޝަނު ް

އެހެން

ފަރާތަކާ

ނ
ތ ް
ވަގުތީގޮ ު

ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަތުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގައި
އވެ.
އެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާންވާނެ ެ
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.3

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް
3.1

ރތަކެވެ.
ބރުތަކަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ލިބިގެންވާ ބާ ު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާ
.1

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ،އެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޕެނަލަށް ފެންނަގޮތް
ކަނޑައެޅުން.

.2

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޕެނަލަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން
ޕެނަލަށް ހާޒިރުކުރުން.

.3

ގ
ލތުގައި ކޮމިޝަނު ެ
ދންޖެހޭ ހާ ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯ ަ
ހދުން.
މަޝްވަރާގެމަތިން ފަންނީ ލަފާ ޯ

.4

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން
4.1

ލހައްޓާނީ ޗެއަރޕަރސަނެވެ .ޗެއަރޕަރސަން ނެތް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަ ަ
ހާލަތެއްގައި ،ޗެއަރޕާރސަންގެ ނާއިބެވެ .ޗެއަރޕަރސަނާއި ޗެއަރޕާރސަންގެ ނާއިބު ނެތް ހާލަތެއްގައި ޕެނަލުގެ
އން ވަޒީފާގެގޮތުން އެންމެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި
ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެ ި
ޕެނަލް މެންބަރެވެ.

.5

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތައް
5.1

ވންވާނެއެވެ.
އ ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއް ަ
މށްޓަކަ ި
ބނުންވާ ކަންކަން ނިންމު ަ
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ޭ

5.2

ތ
ލހައްޓާ ސެކްޝަން ނުވަ ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައް ބަ ަ
ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ފެނިގެން ،އެކަން ޕެނަލުގެ ޗެއަރޕާރސަނަށް ނުވަތަ ޕެނަލުގެ ރިޔާސަތު
ނއެވެ.
އފިނަމަ ،ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ލަސްނުކޮށް އިންތިޒާމު ކުރަންވާ ެ
ޖހޭ ފަރާތަށް އަންގަ ި
ބަލަހައްޓަން ެ

5.3

ނމަ ،އެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބަ ް
ނ
ގަޑި ޖެހުމުގެ މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަ ް
ވ
ދލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ދލުވުމެއްނަމަ ،ބައް ަ
އވާ ބައްދަލުވުމަކީ ކުއްލި ބައް ަ
ތން ބާ ް
އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ނ
ގަޑި ޖެހުމުގެ މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

5.4

ތ
ތ އީމެއިލް ނުވަ ަ
ނން ،ނުވަ ަ
ވނީ ފޯ ު
ނށް އަންގަން ާ
ރން ަ
ނ މެންބަ ު
އދަލުވުން އޮތްކަ ް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބަ ް
އެސް އެމް އެސް މެދުވެރިކޮށެވެ .ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮތްކަން އަންގާއިރު ،ބައްދަލުވުގެ އެޖެންޑާ ،މެންބަރުންނަށް
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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5.5

ދދު3 :
އަ ަ

ޕެނަލުގެ

ނތަކަށް
ބައްދަލުވު ް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މންބަރުން
ެ

ގަޑިއަށް

ހާޒިރުވެ،

މަސައްކަތުގައި

ނވާނެއެވެ.
ބައިވެރިވާ ް

އެއްވެސް

ދލުވުން ފެށުމުގެ ( 30ތިރީސް) މިނިޓުގެ ކުރިން،
ވމަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ ،ބައް ަ
ދލު ު
ސަބަބަކާހުރެ ޕެނަލުގެ ބައް ަ
ނ ވާނެއެވެ.
ރތަށް ސަބަބާއެކު އެކަން އަންގަ ް
ތ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަ ާ
ޕެނަލުގެ ޗެއަރޕަރސަނަށް ނުވަ ަ
5.6

ށ
ޕެނަލުގެ މެންބަރަކު ވަކިކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ،ޕެނަލުގެ ރިޔާސަތުން ،ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5.7

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޕެނަލުގެ މެންބަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

.6

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ކޯރަމް
6.1

ނ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއި ް
ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

6.2

ނ
ބ ް
ތބުމުގެ ސަބަ ު
ހގެ ބޭނުމަށް ރަށުން ބޭރުގައި ި
ބން ނުވަތަ އޮފީ ު
ޕެނަލުގެ މެންބަރުން ޗުއްޓީގައި ތިބުމުގެ ސަބަ ު
ޕެނަލުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ވަގުތީގޮތުން ޕެނަލަށް މެންބަރަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

6.3

އ
ކ ހަމަޖައްސަންވާނީ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެ ް
މންބަރަ ު
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަގުތީ ެ
އސުން ލިޔެކިޔުމުން
ދ މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ ހަމަޖެ ް
ވ ބައްދަލުވުމަށް އެކަންޏެވެ .އަ ި
އޮވެ ،އެކަން ނިންމުމަށް ބާއް ާ
ނން ވާނެއެވެ.
ފެންނަން އޮން ަ

.7

މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން
7.1

ގ
ށފިނަމަ ،ޕެނަލު ެ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކޮ ް
ނއެވެ.
ޗެއަރޕަރސަނަށް ލަސްނުކޮށް އެކަން އެ މެންބަރަކު އަންގަންވާ ެ

7.2

ތ
ހގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަ ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީ ާ
އެ މީހެއްގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮތް މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ
ފައިދާއެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ޕެނަލުގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ ،އެފަދަ މެންބަރަކަށް އެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިއެއް
ނުވެވޭނެއެވެ.
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.8

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ނިންމުންތައް
8.1

ނގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ .ވޯޓު ދޭނީ އަތް
ނބަރު ް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ މެ ް
އުފުލައިގެންނެވެ.

8.2

ވ
ދތި ާ
ނ ވޯޓު އެއްވަރުވެގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ ީ
ހާލަތުގައި އެކަންޏެވެ .އަދި މިފަދަ ހާލަތުގައި ޕެނަލުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ.

8.3

ޅ
ރން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ހުށަހެ ޭ
ވ ހުރިހާ މެންބަ ު
ނތަކުގައި ހާޒިރު ި
ނންމާ ނިންމު ް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ި
ވ ރައުޔު ބައްދަލުވުމުގެ
ނބަރުންގެ ތަފާތު ި
ނނަށް އެ މެ ް
ނބަރު ް
މގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މެ ް
މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމު ު
ޔައުމިއްޔާގައި ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.

.9

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން
9.1

އމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުންނެވެ .ހިއުމަން ރިސޯސް
ނ ހި ު
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ ީ
މ
ނން ި
ނ މެންބަރުން ި
ނތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި ،މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅިގެ ް
ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވު ް
ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

9.2

ނ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއާއެކު އެ ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީ ހިމެނިފައި އޮންނަ ް
ވާނެއެވެ.

9.3

ވމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި
މ ބައްދަލު ު
ލންވާނީ ،އެ ނިންމުމެއް ނިން ި
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ކަމެއް ނިންމިކަމުގައި ބަ ަ
ނ ސޮއިކުރުމުންނެވެ.
ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދަށް މެންބަރު ް

 .10ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ށފައި އެވަނީއެވެ.
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
.1

އ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކުރުމަށް ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ ް
ނޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ގެނައުމާއި ،އަލަށް އެކުލަވައިލަ ް

.2

ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ޙައްލުކުރަން ދަތިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް
ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުން.

.3

ކޮމިޝަނުގެ ޓްރޭނިންގ ރިކުޔަރމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ލަފާދިނުން.

.4

ދިގު މުއްދަތާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް
ލަފާދިނުން.
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.5

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޔވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ
ނ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ފި ަ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފެހެއްޓުމުގެގޮތު ް
އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ލަފާ ،ހިއުމަން ރިސޯސް
ސެކްޝަނަށް ދިނުން.

.6

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުން.

.7

ގ
ހިޔުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ކޮމިޝަނު ެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ފަންނީ ލަފާ ހޯދުން.

.8

ގތެއް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ،މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލަށް ފެންނަ ޮ
ދ
ލފާދިނުން( .މިފަ ަ
ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ަ
ހޅަންވާނެއެވެ).
އ ތައްޔާރުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަ ަ
މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ،ޕެނަލަށް ފެންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓެ ް

.9

ހން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެހެނި ެ

 .11ޕެނަލުގެ ނިންމުމާމެދު އިލްތިމާސް ކުރުން
11.1

ބލައިދިނުމަށް އެދި
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެކަން ަ
ނއެވެ.
އެ މުވައްޒަފަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާ ެ

11.2

ނ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ތ ް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ބެހޭގޮ ު
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނުން ބަލައި ،އެކަމެއް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

 .12އެހެނިހެން
12.1

ރކު ދައްކާ ވާހަކައަކާ
ނބަ ަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ،މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ޕެނަލުގެ މެ ް
ދ ،އެފަދަ ކަމެއް
ށ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ .އަ ި
ނބަރެއްގެ މައްޗަ ް
ކން އެ މެ ް
ވޓުދޭ ގޮތަ ު
ގުޅިގެން ނުވަތަ ޯ
ނ
ސއްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަ ް
މންބަރަކަށް މަ ަ
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން އެ ެ
ޙައްލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

12.2

ކ އޮފީހުގެ ސިއްރުތަކެވެ.
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަ ީ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 2

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި ،ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު
.1

ތަޢާރަފު
 1.1މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި ،ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
ނ ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
 1.2މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި ވަޒީފާއިން މީހު ް
ކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ،
ޔއި ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކި ު
ވޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައް ާ
 1.3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ަ
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.2

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން
2.1

ހސް މަޤާމެއް އޮވެ،
ނ ކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގައި ު
ނ ހޯދުމަށް އިޢުލާ ު
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް މީހު ް
މންނެވެ.
އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމު ު

2.2

ސ
ނ ހޮވަންވާނީ މެރިޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ .ނަމަވެ ް
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
އެފަދަ ފަރާތަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ނުރަގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމަށް ރިޢާޔަތް
ދ
ފއިވާނަމަ ،އެ ފަ ަ
ކމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެ ަ
ށ ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތަކީޮ ،
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއަ ް
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
މީހަކު ޝޯޓުލިސްޓު ކުރުމުގައި އިސްކަންދިނުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަ ް

2.3

މދުވެގެން ،ތިރީގައި
ގންނެވެ .މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ަ
ދންވާނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށް ެ
މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯ ަ
ނވާނެއެވެ.
މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަ ް
 .1މަޤާމުގެ ނަން.
 .2ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން.
 .3މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުޠުތައް.
 .4މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު.
 .5މުސާރައާއި ،މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި ޢިނާޔަތްތައް.
 .6ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.
ނއް ދޭންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްނަމަ އެކަން.
 .7ޓެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަ ެ
 .8ވަޒީފާއަކީ ،މީލާދީގޮތުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިންނަށް އެކަނި ކުރިމަތިލެވޭނެ ވަޒީފާއެއްކަން
ބަޔާންކުރުން.
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 .9ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.
2.4

ނވާނެއެވެ.
ހޅުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ދޭ ް
ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުގައި އެކަމަށް އެދި ހުށަ ެ

2.5

ވަޒީފާއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ބެލޭނީ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ސެޓުފިކެޓު
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

2.6

.3

ށވެ.
ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސްދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ބައިތަކަ ެ
.1

ރނު.
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ

.2

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

.3

ގތުމަށް ކުރެވޭ އިންޓަވިޔު.
ވރާއި ،ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެ ަ
މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ،ފެން ަ

.4

ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް ދެވޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓު.

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދޭނެގޮތް
3.1

ރނަށް މާކްސްދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ
ދނީ ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠައް ބަލައިގެންނެވެ.
 3.1.1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ޭ
ދ އިތުރު
ނށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކްސް ލިބޭނެއެވެ .އަ ި
 3.1.2އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ަ
ކސް ދެވޭނެއެވެ.
ބލައި ،މާ ް
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ަ

3.2

ބއަށް މާކްސްދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
 3.2.1މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭންވާނީ ،އެ މަސައްކަތް ކުރި މުއައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ތގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވަޒީފާއާއި ،ދައުލަތުގެ
ލ ު
ކސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ،ދައު ަ
 3.2.2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާ ް
ޢއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވަޒީފާއާއި،
ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާއާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމް ި
ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ވަޒީފާއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނި/ވިޔަފާރިއެއްގެ ވަޒީފާގައި
ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށެވެ.
ވ ލިޔުމުގައި
ކސް ދެވޭނީ ،އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
 3.2.3މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާ ް
އެ މީހަކު އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާއި އެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ތާރީޚު ޖަހައިފައިވާ
ލިޔުންތަކަށެވެ.

3.3

އިންޓަވިޔު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ނއެވެ .އަދި
 3.3.1އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭންވާ ެ
ނވާނެއެވެ.
އެ މީހަކާ އިންޓަވިޔުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތާއި ތަން އަންގަ ް
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ އެކަން އެންގި ގޮތާއި ވަގުތު ބަޔާންކޮށް،
 3.3.2މި މާއްދާގެ  3.3.1ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މީހަކަ ް
އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ ލިޔުމުގައި އެންގި މީހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
 3.3.3މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރާއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެގަތުމަށް އިންޓަވިޔު ކުރަންވާނީ މަދުވެގެން
ނޓަވިޔު ޕެނަލަކުންނެވެ.
މނޭ އި ް
( 3ތިނެއް) މީހުން ހި ެ
ގއި ،ވަކިން
 3.3.4އިންޓަވިޔު ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު ަ
މާކްސް ދޭންވާނެއެވެ.
ވރެޖް މާކުހެވެ.
ޕނަލުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އެ ް
 3.3.5އިންޓަވިޔުއަށް ލިބުނު މާކުހަކީ ެ

3.4

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް
އޔާރުކުރާނީ އެ ސެކްޝަނެއްގެ މަޝްވަރާގެ
 3.4.1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓާއި މާކިންގ ސްކީމް ތަ ް
މަތީން ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
 3.4.2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓުގެ ކަރުދާސްތައް މާކްކުރާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ނުވަތަ
އިންޓަވިއު ޕެނަލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

3.5

ނތިތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ގި ް
 3.5.1ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް (އީ.އެކްސް  1އިން މަތި)
 3.5.2މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް (އެމް.އެސް  1އިން އެމް.އެސް  4އަށް)
 3.5.3ޖެނެރަލް ސަރވިސް (ޖީ.އެސް  1އިން ޖީ.އެސް  4އަށް)
 3.5.4ސަޕޯޓް ސަރވިސް (އެސް.އެސް  1އިން އެސް.އެސް  5އަށް)

3.6

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްއަށް މާކްސް ދޭނެގޮތް
 3.6.1ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް (އީ.އެކްސް  1އިން މަތި) ގެ ގިންތިއަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
އ
ބައިތަ ް

3.6.2

މާކްސް

ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު

40

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

20

އިންޓަވިޔު

30

ޢަމަލީ ޓެސްޓު

10

ޖުމުލަ

100
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އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ސޓްކުރާނީ
ކރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލި ް
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ު
ލބޭ މާކުހުގެ މަތީ
ތަޢުލީމާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ،ތަމްރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެލުމަށްފަހު ި
ތަރުތީބަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 3.6.3މަޤާމުގެ

ޝަރުޠުތައްކަމަށް

ބުނެފައިވާ

އަސާސީ

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާނަމަ،

ތަޢުލީމާއި

ތަމްރީނަށް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް އެ މީހަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
ނނެވެ.
 3.6.4މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
މާކްސް

މުއްދަތު
 15އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

20

 12އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

15

 10އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

13

 7އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

11

 5އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

3.7

9

 3އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

7

 1އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

5

ތ
މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް (އެމް.އެސް  1އިން  4އަށް) މާކްސް ދޭނެގޮ ް
 3.7.1މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް (އެމް.އެސް  1އިން  4އަށް) ގެ ގިންތިއަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
މާކްސް

އ
ބައިތަ ް
ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު

40

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

15

އިންޓަވިޔު

35

ޢަމަލީ ޓެސްޓު

10

ޖުމުލަ

100
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 3.7.2މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ ތަޢުލީމާއި،
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ،ތަމްރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެލުމަށްފަހު ލިބޭ މާކުހުގެ މަތީ ތަރުތީބަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
 3.7.3މަޤާމުގެ

ޝަރުޠުތައްކަމަށް

ބުނެފައިވާ

އަސާސީ

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާނަމަ،

ތަޢުލީމާއި

ތަމުރީނަށް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް އެ މީހަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
ނނެވެ.
 3.7.4މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
މާކްސް

މުއްދަތު
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް

3.8

1

ޖެނެރަލް ސަރވިސް (ޖީ.އެސް  1އިން  4އަށް) މާކްސް ދޭނެގޮތް
ގތް ތިރީގައި
 3.8.1ޖެނެރަލް ސަރވިސް (އެމް.އެސް  1އިން  4އަށް) ގެ ގިންތިއަށް މާކްސް ދޭނެ ޮ
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
މާކްސް

އ
ބައިތަ ް
ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު

40

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

10

އިންޓަވިޔު

35

ޢަމަލީ ޓެސްޓު

15

ޖުމުލަ

100

ޢލީމާއި،
 3.8.2ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ ތަ ު
މަސައްކަތާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ،ތަމްރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެލުމަށްފަހު ލިބޭ މާކުހުގެ މަތީ ތަރުތީބަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
ނފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު
ޠތައްކަމަށް ބު ެ
ލ ފަރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ޝަރު ު
ތ ާ
 3.8.3މި ގިންތީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަ ި
ރނަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.
ފުރިހަމަވާނަމަ ،ތަޢުލީމާއި ތަމު ީ
ނވެ.
 3.8.4މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ެ
މާކްސް

މުއްދަތު
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް
33

1

ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 3.9ސަޕޯޓް ސަރވިސް (އެސް.އެސް  1އިން އެސް.އެސް  5އަށް) މާކްސް ދޭނެގޮތް
3.9.1

ތ
ސަޕޯޓް ސަރވިސް (އެސް.އެސް  1އިން އެސް.އެސް  5އަށް) ގެ ގިންތިއަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮ ް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
އ
ބައިތަ ް

3.9.2

މާކްސް

ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ް

15

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ

35

އިންޓަވިޔު

50

ޖުމުލަ

100

ޢލީމާއި،
ނ ތަ ު
ރތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާ ީ
ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަ ާ
މަސައްކަތާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ،ތަމްރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެލުމަށްފަހު ،ލިބޭ މާރކްސްގެ މަތީ
ތަރުތީބަށް ބަލައިގެންނެވެ.

3.9.3

މށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކުހުގެ ފުރިހަމަ
އިޢުލާނުގައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ ،ތަޢުލީ ަ
މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.

3.9.4

އ އެވަނީއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މާކްސް

މުއްދަތު
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް
.4

1

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
އ
އނަމަ ،އެފަދަ ސަނަދެ ް
ވސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެ ް
 4.1ސަނަދެއް ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫން ެ
ކރާ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ޓން ގަބޫލު ު
ނުވަތަ ލިޔުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރި ީ
ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުން އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ށ
ތކަށް މީހުން ހޮވުމަ ް
ނނާ އިންޓަވިއު ކުރުން .މަޤާމު ަ
ހ ް
 4.2ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީ ު
ޠ
ކއި ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރާ ޕެނަލަކުންނެވެ( .ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރު ު
އިންޓަވިޔު ކުރާނީ ،އެކަމަށްޓަ ަ
ހަމަވާ މީހުންގެ އަދަދު ( 10ދިހައެއް) އަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިޔުކުރާނެ އެންމެ
ކ ޝޯޓު ލިސްޓު ކުރެވިދާނެއެވެ).
މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް) މީހަ ު
ވ
ފހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތު ެ
އސާ މީހާއަކީ ،ވޭތުވެދިޔަ ަ ( 5
 4.3ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖަ ް
ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނ
ނ އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައި ނެތްކަ ް
ނކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަ ް
 4.4މި މާއްދާގެ  4.3ގައި ބަޔާ ް
ގ
ތށް ( 15ފަނަރަ) ދުވަހު ެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އޭނާ ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން އަންގާތާ ،ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮ ަ
ވނެއެވެ( .ކުށުގެ ރެކޯޑު
ގން ާ
ހށަހެޅުމަށް އެ މީހަކަށް އަން ަ
ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ު
ނމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން
ސާފުކޮށްފައި ހުށަހަޅާއިރު ،ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހެއް ދި ު
ވަކިކުރެވޭނެއެވެ).
 4.5ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދެވޭ ހިނދު ،ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު
އ ސޮއި ނުކުރުވައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި
ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަ ި
ވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ .މިގޮތުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ަ ( 2/2008
އ ހުންނަންވާނެއެވެ.
 13ވަނަ މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ބައިތައް ފުރިހަމަވެފަ ި
 4.6ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑު ފައިލަށް
ލާންވާނެއެވެ .އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

.5

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތު
 5.1ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފަކީ ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ބެލުމަށް،
ތ މުއްދަތު) ގައި އެ މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ .އަދި
ޕރޮބޭޝަން (ވަގު ީ
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ް
އެ މުއްދަތުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށްޓަކައި ،އެ މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންކަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމާއެކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުން.

.2

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރެކޯޑު ކުރުމާއި ،މުވައްޒަފަށް
ބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
އޭނާގެ ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާ ެ

.3

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ ،އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައި ރެކޯޑުކުރުން.

.4

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކީ ،މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށް،
އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތް ބެލުމާ ހަވާލުވެހުރި ސުޕަވައިޒަރު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ،ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ނިމުމުގެ
( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެ ރިޕޯޓު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

.5

ކ
ތއްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހަ ާ
މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަން ަ
ނ ވާނެއެވެ .އަދި
ނުލައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްއެދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ ް
ހުށަހަޅާއިރު އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

.6

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނވަތަ އެ މީހަކު
ނނަނަމަު ،
ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ފެ ް
ތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ ،ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަ ު
ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

.6

ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުން
ތން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގެ
 6.1ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހެއްގެ ވަޒީފާ ދާއިމީވާނީ މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ނންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުން ި
ގ ކުރިން
ފކު މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 7ހަތެއް) ދުވަހު ެ
 6.2ޕްރޮބޭޝަނުގައި ހުރި މުވައްޒަ ަ
އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފައިލާއެކު ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރިގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް ،ސެކްރެޓަރީ
ނވާނެއެވެ.
ޖެނެރަލް ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ ް

.7

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން
ނ
ތ ް
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
އ ބަޔާންކޮ ް
ނނު) ގަ ި
ފއާބެހޭ ޤާ ޫ
ނބަރު ( 2/2008ވަޒީ ާ
ނނު ނަ ް
 7.1ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޤާ ޫ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ،މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ ދުވަހު،
މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ،އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ،ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ޔންކުރާ ،ވަޒީފާ ބަޔާނެއް
 7.2ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ބަ ާ
ވނަ
ހ ޤާނޫނު) ގެ ަ 15
ބ ޭ
ދ މި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާ ެ
ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަ ި
ވނެއެވެ.
މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިމަނަން ާ
 7.3މުވައްޒަފަކާ ވަޒީފާ ހަވާލުކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ
ނ ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ލައްވައި
އޅުންފިލުވައިދީ ،ވަޒީފާދޭ ދުވަހު ް
ފަރާތަކުން ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ޮ
ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.
ނއިތުރު ގެނެވިދާނެއެވެ.
 7.4މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެ ވަގުތަކު ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ގެންނަންޖެހޭ އު ި
ހގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު
ވ ު
ތނެއް) ދު ަ
ލކުރުމަށްފަހުި ( 3 ،
ދ ު
ތ ގުޅޭގޮތަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ބަ ަ
މިގޮތުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަ ާ
ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

.8

ވަގުތީ ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅުން
 8.1ވަގުތީ ވަޒީފާގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ .ވަގުތީ ވަޒީފާދޭ މީހާ ލައްވައި ވަޒީފާގެ
ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި

ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

އަދި

ކޮންޓްރެކްޓުގައި

މުވައްޒަފު

ވަޒީފާ

އަދާކުރާނެ

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ސލުންނެވެ.
ހން ހޮވަންވާނީ ކޮންޓްރެކްޓް އު ޫ
ހ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް މީ ު
 8.2އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ ޭ
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މުއްދަތު

ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ރން ސަރުކާރުގެ އެހެން
ކ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ހުނަރުވެ ި
ހ ނުވަތަ ވަ ި
 8.3އިންތިޚާބާބެ ޭ
ތން ،އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހެއްނަމަ ،އެމީހަކު
އިދާރާތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ،ނެގިދާނެއެވެ .މިގޮ ު
ސ
ތ އެ ފަދަ މީހެއްގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު އެމީހަކު އިލެކްޝަން ް
އދެވިދާނެއެވެ .ނުވަ ަ
ދނުމަށް ެ
އެ އޮފީހުން ވީއްލައި ި
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ .މި އުސޫލުން ނަގާ މުވައްޒަފުން ވެސް ގެންގުޅެންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ
ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުންނެވެ.
 8.4ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާއަށް ފެނި ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް
އ
ށހަޅައި ،އެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ނޯޓިހެ ް
ލޙު ނުކޮށްފިނަމަ ،އެކަން ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
އެންގުމުންވެސް އެކަން އިޞް ާ
ކކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިނުމަކާ ނުލައި ،ވަޒީފާއިން ވަ ި
.9

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ބރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ،ކޮމިޝަނުގެ
ނ ަ
 9.1ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
އ،
ޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމަ ި
ގަވާއިދާއި ،މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެ މުވައް ަ
ފކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ
ކޮމިޝަނުން އެ މީހަކަށް ފޮނުވާ ޗިޓަކުންނެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަ ަ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް މެދުވެރިވުމުންނެވެ.
 .1ޖިސްމާނީ

ނުވަތަ

ނަފްސާނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ

ސަބަބުން

އެ

މުވައްޒަފަކު

އަދާކުރާ

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
އ އެކަން ކުރުމަށް
މޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގަ ި
 .2މުވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ،ކޮ ި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ކުރުން.
ގތުން ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި
 .3އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ޢަމަލީ ޮ
ވން.
ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ު
 .4މުވައްޒަފަކު އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން.
 .5މުވައްޒަފު ނިޔައުވުން.
ގ ޢަމަލުތައް ހިނގައްޖެކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް
ލތަކަށް އޭނާ ެ
 9.2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާ ަ
ފެނިއްޖެނަމަ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 9.3މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ،ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން
މވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި
ޢިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ .ނަ ަ
ކ ނުލައިވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
ވާގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ދިނުމަ ާ
ފހު،
ތން ނޯޓިސް ދިނުމަށް ަ
މއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ވނަ ާ
ނނު)ގެ ަ 22
ޒފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
ނންބަރު ( 2/2008ވަ ީ
 9.4ޤާނޫނު ަ
ނ
ހ ް
ލތެއްގައި ،ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަ ު
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ހާ ަ
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ޓ
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ޖހޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ހަމައަށް
އޒަފަކަށް ލިބިދޭން ެ
ނޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ،އެ މުވަ ް
ފެށިގެން އެ ޯ
ނ ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
އ ް
ދިނުމަށްފަހު ،ވަގުތުން ވަޒީފާ ި
 9.5މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްދީފިނަމަ ،ލަސްނުކޮށް އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ނޯޓިސްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެރުމާއި ނުނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އ
ރއަށްދަނިކޮށް ގަސްތުގަ ި
ކށްގެން ކު ި
އންތިޚާބެއް އިޢުލާނު ޮ
ށ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ި
 9.6ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަ ް
ނ ނުވަތަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވުމުގެގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް
އެ އިންތިޚާބަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ދަތިކުރުމުގެގޮތު ް
ގ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތު ެ
ލއި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ނ ަ
މަތިން އެއްވެސް ނަސޭހަތެއް ނުވަތަ އިންޒާރެއް ދިނުމަކާ ު
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
 .10މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
މވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދެންވާނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.
 10.1ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ު
ނ
ނވަނީސް އޭނާ އެދިގެ ް
މހަކު ،ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަ ު
އ ތަމްރީނު ހޯދައިފައިވާ ީ
 10.2ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމާ ި
ނމަ ،އެ އެލަވަންސް،
ގ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި ،އެލަވަންސެއް ދީފައިވާ ަ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ،އޭނާ ެ
ހއިލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާ ،އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަ ަ
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ށ
ގ މުއްދަތު ކޮމިޝަނަ ް
ގން ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހު ެ
ނންވެއްޖެނަމަ ،މަދުވެ ެ
 10.3މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭ ު
ދޭންވާނެއެވެ.

މި

މުއްދަތު

ހަމަވުމުގެ

ކުރިންވެސް

ކޮމިޝަނަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ނމަ ،އެ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
އ ަ
ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އެދިފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ސަބަބެ ް
އން ވަކިކުރިކަން އެ މީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންދެން،
 10.4ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސް ،ވަޒީފާ ި
ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ނުކުމެ އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 3

މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުސޫލު
.1

ތަޢާރަފު
1.1

އދާއި ،އެ ގަވާއިދުގެ
އލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާ ި
ޤނޫނު) އާއި ި
ނންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
މިއީ ޤާނޫނު ަ
ލތުގައި
ޞލާޙުކުރުމުގެގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާ ަ
ކ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުން އި ް
ވ އުސޫލުތަ ާ
ދަށުން ހަދައިފައި ާ
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

1.2

.2

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

މުވައްޒަފަށް މަގުދެއްކުމާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން
2.1

ގ
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފު ެ
ސުޕަވައިޒަރު ،މުވައްޒަފަށް މަގުދައްކައި އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.

2.2

މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން ނުވަތަ ޒިންމާ ނޫފުލައިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ދަށްވެގެން
ތ
ބނުވެގެން ،އެ މުވައްޒަފަކު ކުރި ނުވަ ަ
ބވާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަ ާ
ނުވަތަ މުވައްޒަފު ތަ ާ
ނ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއި ް
މ އުސޫލުގައި ަ
ނށް ބަލައިި ،
ނުކުރި ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމި ަ
ގ
އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅުން އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތު ެ
ގންވެއެވެ.
ވ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
މަތިން ،މި އުސޫލުގައި ބުނެފައި ާ

2.3

ޞލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން
ދ ކަމެއް ފެނިގެން ނަސޭހަތްދީ އި ް
ކތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން ފަ ަ
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން މަސައް ަ
ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކމާބެހޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ،ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލާ މަޝްވަރާ
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ސެކްރެޓެރީ ޖެނަރަލްގެ ލަފަޔާއެކު މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މުވައްޒަފުންގެ
ޝން މެދުވެރިކޮށެވެ .މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކް ަ
ނ
ވ ް
ޓ ސެކްޝަނަށް ފޮނު ަ
ވ މަޢުލޫމާތު އެ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައް ާ
އެކަމަށް ބޭނުން ާ
ވާނެއެވެ.

2.4

އ
ހދަންޖެހޭ ހާލަތުގަ ި
ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ޯ
ނންނެވެ.
ލހައްޓާ ސެކްޝަ ު
އެ ލަފާ ހޯދާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަ ަ

2.5

ނ
ގ ް
ރ އިސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް ފެނި ެ
ސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޑިވިޜަނެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހު ި
ނ ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން ސެކްރެޓަރީ
އ މުވައްޒަފަކަށް ނަސޭހަތްދޭ ީ
ނަސޭހަތްދޭން ޖެހިއްޖެނަމަެ ،
ޖެނެރަލެވެ.

2.6

ތ
އ އަންގާނީ ،ނުވަ ަ
އންގުމެ ް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާގުޅޭގޮތުން އަންގަންޖެހޭ ެ
ދޭންޖެހޭ އިންޒާރެއް ދޭނީ ،ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް
3.1

މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އަޅާނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.
-1

ދނުން.
އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ި

-2

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން.

-3

ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން.

-4
-5
-6
.4

ނން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން.
ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ( 14ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ޫ
ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން.
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.

އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުން
4.1

ނ
ދނުމަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް މުވައްޒަފުގެ ފުށު ް
އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ި
ހތް މި އުސޫލުގެ
ނދޭ ނަސޭ ަ
ދނުމެވެ .އަނގަބަހު ް
ފެންނަ ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނަސޭހަތް ި
"ނަންބަރު  "1ގައިވާ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

4.2

.5

އވެ.
ސހަތް ދެވޭނީ ( 1އެކެއް) ފަހަރު ެ
މުވައްޒަފަކަށް އަނގަބަހުން ނަ ޭ

ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދިނުން
5.1

ނ
ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް މުވައްޒަފުގެ ފުށުން ފެން ަ
ތ ދީފައިވަނިކޮށް މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި
ހން ނަސޭހަ ް
ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަނގަބަ ު
އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްގެން ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން ،ނުވަތަ ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަ ި
ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުމެވެ .ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް އޮންނަންވާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ މި އުސޫލުގެ "ނަންބަރު  "2ގައި
އެވަނީއެވެ.

5.2

.6

މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވޭނީ ( 1އެކެއް) ފަހަރުއެވެ.

ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން
6.1

ނނަ
އޒަފުގެފުށުން ފެ ް
ޓމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް މުވަ ް
ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމަކީ ،މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއް ު
އ
ހތް ދީފައިވަނިކޮށް ،މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގަ ި
ނުރަނގަޅު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުމުން ނަސޭ ަ
އ
ލ ި
ކޑަބޮޑުމިނަށް ބަ ަ
ކރާރުކޮށްގެން ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމެވެ .ނުވަތަ ކުރި ކުށުގެ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ތަ ު
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އަ ަ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ
ގ ި
މ އުސޫލުގެ "ނަންބަރު ަ "3
ނގޮތުގެ ނަމޫނާ ި
ލޔުމުންދޭ އިންޒާރު އޮންނަންވާ ެ
ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުމެވެި .
އެވަނީއެވެ.
6.2

މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުންދޭ އިންޒާރުގައި ،ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާގެ މަޤާމު
ނ
ދަށް ކުރެވިދާނެކަން ،ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާ ކުރެވިދާނެކަން ،ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން ބަޔާ ް
ކުރަންވާނެއެވެ.

6.3

.7

މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު ދެވޭނީ ( 1އެކެއް) ފަހަރުއެވެ.

ވަކިމުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް އެންގުން
7.1

އ އެ މުވައްޒަފެއް
އ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަ ި
ނނުކުމެ ހުރުމަށް އެންގުމަކީެ ،
ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ު
ވަޒީފާއަށް ނެރުމަކީ އޭގެ ސަބަން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ނުރަގަޅު އަސަރުކޮށްފާނެ
ކވެ.
ނކުތުން މަނާކޮށް އަންގާ އެންގުމެ ެ
ކަމަކަށްވާތީ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ު

7.2

މ
މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން ގިނަވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާއަށް ނުނުކު ެ
އ ހިމަނައިގެންނެވެ.
ބންދުދުވަސްތަ ް
ދނެއެވެ .މިގޮތުން ( 14ސާދަ) ދުވަސް ގުނާނީ ަ
ހުރުމަށް މުވައްޒަފަކަށް އެންގި ާ
ނ
މވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނީ ،އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޮމިޝަނު ް
ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް ު
އެގޮތަށް ނިންމައިފިނަމައެވެ.

7.3

ލޔުން މުވައްޒަފުގެ
އންގި ި
އށް ނުނުކުމެ ހުރުމަށް މުވައްޒަފަކަށް އަންގައިފިނަމަ ،އެކަން ެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ،ވަޒީފާ ަ
ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެގޮތުގައި ފައިލު ކުރަންވާނެއެވެ.

.8

މަޤާމު ދަށްކުރުން
8.1

މކަށް ބަދަލުކުރުމެވެ.
ކ ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަށް މަޤާ ަ
ބޑުމިނަށް ބަލައި އެ މުވައްޒަފަ ު
މަޤާމު ދަށްކުރުމުކީ ކުށުގެ ކުޑަ ޮ
ނންމުމުންނެވެ.
މޝަނުން އެގޮތަށް ި
މިގޮތަށް މަޤާމު ދަށްކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޮ ި

.9

ކުށުގެ ދަރަޖަތައް
9.1

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  1ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ .މި ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ
ތ
ޞލާޙުވުމަށް ފުރުޞަ ު
ނސޭހަތްދީގެން މުވައްޒަފު އި ް
ބހުން ަ
ކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،އަނގަ ަ
ދޭންވާނެއެވެ.
.1

އށް ފަރުވާކުޑަކުރުން.
މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ ަ

.2

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވުން.
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.3

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު ( 40ސާޅީސް)
ހށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު
ތރޭގައި ( 2ދޭއް) ދުވަ ަ
ތ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ެ
މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން ،ނުވަ ަ
ގަޑިޖެހުން .ނުވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު ( 135ސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް)
މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން .ނުވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 10ދިހައެއް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ގަޑިޖެހުން.

.4

ކއް) ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވުން.
ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ( 1އެ ެ

.5

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިއެއްގައި ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުން.

.6

ނމަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތަށް ނުނިންމުން.
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނި ް

.7

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން.

.8

އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހާޒިރުވިކަމަށް ބުނުން.

.9

ރ ބަހުރުވައިން މުޚާޠަބުކުރުން.
އާންމު އަޚްލާޤީ މިންގަޑަށްވުރެ އަޚްލާޤު ދައްވުން ނުވަތަ ހަޑިހުތު ު

.10

ގވާގޮތަށް އޮފީހުގައި އަޑުގަދަކުރުން.
އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އުނދަ ޫ

.11

ކޮމިޝަނުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ޕާކުކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން.

.12

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނެތި މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ދިޔުން.

.13

އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނުކުރުން.

.14

ނތިޒާމުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ،އެކަށީގެންވާ
ޑވިޜަން  /ސެކްޝަންތަކުން އި ް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ި
ވން.
ސަބަބެއް ނެތި ބައިވެރިނު ު

9.2

.15

ދއްކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން.
ހން އުފެދިދާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ެ
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެ ު

.16

ރަސްމީގަޑީގައި ހެދުން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ހެދުން އަޅައިގެން އޮފީހަށް ނުކުތުން.

ވނީ ،ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  2ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ .މި ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ަ
ލޙުވުމަށް ފުރުޞަތު
ސހަތްދީގެން މުވައްޒަފު އިޞް ާ
ކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،ލިޔުމުން ނަ ޭ
ދޭންވާނެއެވެ.
.1

މލުކުރަމުންދާ
ނބަރު ( 8/2008އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ޢަ ަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ވތަ އުސޫލަކާ ނުވަތަ ޕޮލިސީއަކާ ޚިލާފަށް ގަސްތުގައި ޢަމަލުކުރުން.
ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ ނު ަ

.2

ކރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް އިހުމާލުވުން.
ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ު

.3

ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު ( 70ހަތްދިހަ)
ތ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 4ހަތަރެއް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު
މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން ،ނުވަ ަ
ގ އަދަދު ( 210ދުއިސައްތަ
ޖހުނު މިނެޓު ެ
ތ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑި ެ
ގަޑިޖެހުން ،ނުވަ ަ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 24ސައުވީސް)
ވތަ ( 1އެކެއް) ަ
ވން ،ނު ަ
ޓށްވުރެ އިތުރު ު
ދިހައެއް) މިނެ ަ
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ގަޑިޖެހުން.
.4

ށ ހާޒިރުނުވުން.
ދގެން ( 3ތިން) ދުވަހު ވަޒީފާއަ ް
ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ވިދިވި ި

.5

ކއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 5ފަހެއް) ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވުން.
ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ( 1އެ ެ

.6

ތން ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ގަސްތުގައި ޢަމަލުނުކުރުން.
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެމަ ި

.7

ނން.
ދ ު
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނު ި

.8

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން.

.9

ހމަނުކުރުން.
މތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ާ
އެނގިހުރެ ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫ ާ

.10

ކުށުގެ ދަރަޖަ  1ގައިވާ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން މި އުސޫލުގެ  9.1ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެންގުމުންވެސް
އެކަން އިޞްލާޙުނުކޮށް އެ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރުން.

.11

މަސައްކަތުގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުން.

.12

އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅެފައި އޮފީހުގައި އުޅުނުކަމަށް ބުނެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

.13

އޮފީހަށް އައިސް ސައިން އިން ނުވުމާއި ،އޮފީހުން ބޭރަށް ދިޔުމުގައި ސައިންއައުޓްނުވުން ތަކުރާރުކުރުން.

.14

އ ކޮމިޓީގެ
ވނިކޮށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ެ
ކޮމިޝަނުން ކަޑައަޅައިފައިވާ ކޮމިޓީއެއްގައި މުވައްޒަފު ހިމެނިފައި ަ
ދވިދިގެން މުވައްޒަފު ހާޒިރުނުވުން.
މށް ވި ި
( 3ތިނެއް) ބައްދައްލުވު ަ

.15

ނ އިތުރުގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
އިންކާރުކުރުން.

9.3

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ  3ގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ .މި ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ
ށ
ދށްކުރުން ،ނުވަތަ ވަޒީފާއަ ް
ކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި މަޤާމު ަ
ޒފާއިން ވަކިކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅިދާނެއެވެ.
ނުކުތުން މަނާކުރުން ،ނުވަތަ ވަ ީ
.1

މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އެންގުމުން ،އެ މުވައްޒަފަކާމެދު
ޔވަޅު ނޭޅުން.
އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި އިހުމާލުވުން ،ނުވަތަ ގަސްތުގައި ފި ަ

.2

ހން ނުވަތަ
ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 7ހަތެއް) ދުވަހު ގަޑިޖެ ު
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަޑިޖެހުނު މިނެޓުގެ އަދަދު ( 120ސަތޭކަވިހި) މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން.

.3

އށް ހާޒިރުނުވުން.
ދގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހު ވަޒީފާ ަ
ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ވިދިވި ި

.4

ޒރުނުވުން.
ކއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 10ދިހައެއް) ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާ ި
ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއްނެތި ( 1އެ ެ

.5

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން.
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.6

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަދިނުން.

.7

ކޮމިޝަނުގެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮޅުވައިލުން ނުވަތަ އަސްލު އޮޅުވައިލުމަށް އެންގުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން
ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

.8

މ ލިޔުމެއް
ނ ނުޖެހޭ ރަސް ީ
ނވަތަ ނެއްތައިލަ ް
ޖހޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގަސްތުގައި ނެއްތައިލުން ު
ނެއްތައިލަން ނު ެ
އފަދަ ކަމެއްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
ނެއްތައިލަން އެންގުން ނުވަތަ ެ

.9

ގން ނުވަތަ
ދލުކުރަން އެން ު
ރން ނުވަތަ ބަ ަ
މޢުލޫމާތެއް ގަސްތުގައި ބަދަލުކު ު
ލހައްޓަމުންދާ ަ
ކޮމިޝަނުން ބަ ަ
އކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
ނެއްތައިލުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެ ް

.10

ކޮމިޝަނުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުން ނުވަތަ ހާމަކުރަން އެންގުން ނުވަތަ އެފަދަ
ކަމެއްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

.11

ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި
ކޮމިޝަނުގެ ބަހެއްނެތި ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ލިޔުމެއް ދޫކުރުން ،ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

.12

ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި ،ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައެއްގައި ޙަޤީޤަތާ
ޚިލާފަށް ހެކިބަސް ދިނުން.

.13

ވތަ އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ބޭނުންކުރުން.
ނންކުރުން ނު ަ
ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލެއް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭ ު

.14

ނތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުން.
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފަށް އަންގާ އެންގު ް

.15

ދައުލަތުގެ މުދަލަކަށް ގަސްތުގައި ގެއްލުން ދިނުން.

.16

ނ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ،ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.
އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތު ް

.17

ގ ކަމަކާ
ޝނު ެ
ތ އެނޫންވެސް އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުން ނުވަތަ ކޮމި ަ
ރިޝްވަތު ހިފުން ،ނުވަ ަ
ގުޅުންހުރިގޮތަކަށް އަގު ނެގޭ ޚިދުމަތެއް އަގަކާނުލައި ލިބިގަތުން.

.18

ށ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުން.
ތ ް
ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ތިމާ ނުވަތަ ޙައްޤުނޫން ފަރާތަކަށް ފައިދާވާގޮ ަ

.19

ލމާތު ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ހާމަވުން.
ވަޒީފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދޮގު މަޢު ޫ

.20

ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.

.21

ށ މަސައްކަތް
ދ ހޯދުމަ ް
އވާ ފަރާތަކަށް ތާއީ ު
ތލައިފަ ި
އވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަ ި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާ ް
ކުރުން.

.22

ވތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ
ތ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނު ަ
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މާރާމާރީ ހިންގުން ،ނުވަ ަ
ފަރާތަކަށް އަނިޔާވާފަދަ ކަމެއް ގަސްތުގައި ކުރުން.

.23

ކން އެއްވެސް ގޮތަކުން ސާބިތުވުން.
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރިކަން ،ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅުނު ަ
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.24

ކޮމިޝަނުން ތަޙުޤީގުކުރާ ކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން.

.25

މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި އަނެކާއަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައެއް ކުރުން.

.26

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއްކުރުން.

.27

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ވީއްލައިފައިވާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފު ވީއްލި ބޭނުންނޫން އެހެން
ރން.
ކަމަކަށް އެ މުއްދަތުގެ ބޭނުންކު ު

.28

ގމުންވެސް،
ކުށުގެ ދަރަޖަ  2ގައިވާ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން ،މި އުސޫލުގެ  9.2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެން ު
އެކަން އިޞްލާޙުނުކޮށް ،އެ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރުން.

 .10ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރުން
10.1

މުވައްޒަފަކަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވަނިކޮށް އެކަން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ލަސްނުކޮށް މި އުސޫލުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހިގެން ނުވަތަ އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެގެން
ވނިކޮށް( 1 ،އެކެއް)
ތށް ބަލައިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ަ
ގއި އެކަން ހިނގައިފައިވާގޮ ަ
( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
އ
އަހަރުދުވަހަށް ބަލައި ،ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެނަމަ( 1 ،އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށް ބަލަ ި
ރންނެވެ.
އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަ ު

 .11އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިނުކުރުން
11.1

ގ
މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ދޭ ލިޔުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ސޮއިނުކުރިނަމަ( 2 ،ދޭއް) މީހުން ެ
ހާޒިރުގައި ،އެ ލިޔުމުގައިވާ އެއްޗެއް މުވައްޒަފަށް އިއްވުމަށްފަހު ،ނުވަތަ އެންގުމަށްފަހު ،އެ ދެމީހުން ލައްވައި
އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

 .12އިޞްލާޙު ނުވުން
12.1

މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
ސެކްރެޓަރީ

ޖެނަރަލް،

ކޮމިޝަނަށް

ވނެއެވެ.
ހުށަހަޅަން ާ

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅާއިރު،

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .13މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ނުބެލޭނެ ކަންކަން
13.1

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް އެއީ،
އއް ނުބެލޭނެއެވެ.
އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްކަމުގަ ެ
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ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

.1

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވތަ އަތޮޅު ،ކަންކަމުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅޭ
މުވައްޒަފުގެ ނަސްލު ނުވަތަ ކުލަ ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ރަށް ،ނު ަ
ވތަ އޭނާގެ ހުރި
ފލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ،ނު ަ
ވތަ އާއިލީގޮތުން އު ު
ސބަތް ،ނު ަ
ގޮތް ،ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ނި ް
ނުކުޅެދޭ ސިފައެއް.

.2

ވތަ ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިފައިވާ ސަބަބެއް.
ބަލިވެއިނުން ނު ަ

.3

ގ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުންކުރުން.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ކޮމިޝަނު ެ

.4

ގ މަތީން)
އވާ އުސޫލުތައް ހުއްދަކުރާ ގޮތު ެ
ޖހިފަ ި
ހނިއްކައެއްގެ ސަބަބުން (ހަމަ ެ
ލބުނު ާ
ވތަ ި
ބަލިވުމުން ނު ަ
ވަގުތީގޮތުން ވަކި ދުވަސްތަކަކު މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުރުން.

.5

މަސައްކަތްކުރަން ތިމާ އުޅެންޖެހޭ މާޙައުލަކީ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ނުރައްކައުތެރި ގެއްލުމެއް ތިމާގެ
ނުވަތަ

ޞިއްޙަތަށް

ފުރާނައަށް

ލިބިދާނެ

މާޙައުލެއްކަމަށް،

އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

ގަބޫލުކުރެވިގެން

ނންކުރުން ،ނުވަތަ ކުރަންއުޅުން.
އެ މާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭ ު
.6

މަސައްކަތްކުރާ

މީހުންގެ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

މެންބަރަކަށްވުން

ނުވަތަ

މުވައްޒަފަކުވުން،

ވތަ
ނު ަ

އެފަދަ

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގާ ،ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ހަރަކާތެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވުން.
.7

ފ ޝަކުވާއެއް
ޖކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މުވައްޒަ ު
އ ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއް ެ
ޤނޫނާ ި
ވަޒީފާ ދިންފަރާތުން ާ
ހުށަހެޅުން،

ނުވަތަ

އެފަދަ

ޝަކުވާއެއް

ހިމެނިފައިވާ

އސަލައެއްގައި
މަ ް

އެއްވެސް

ހައިސިއްޔަތަކުން

ބައިވެރިވުން.
13.2

މުވައްޒަފަކަށް ،އިދާރީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާކުޑަވެގެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
މގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް
އަޅައިފައިވަނީ ނުޙައްޤުންކަމުގައި އޭނާ ދެކޭނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅު ު
ގ
ހން ެ
ޝކުވާއެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބަލާނީ ( 3ތިނެއް) މީ ު
ަ
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޝަނަކުން އުފައްދާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

 .14އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުވުން:
14.1

ޙ
އހަރުދުވަސްވުމުން ،އެ އިޞްލާ ީ
މުވައްޒަފަކާ މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،އެކަން ތަކުރާރުނުކޮށް ( 2ދޭއް) ަ
ދނެއެވެ.
ފިޔަވަޅު ބާޠިލުވީކަމުގައި ނިންމި ާ

 .15އެހެނިހެން:
15.1

ފއިވާ ކަންތައްތަކުގެ
ށގެ  2ވަނަ ދަރަޖައާއި ،ކުށުގެ  3ވަނަ ދަރަޖައިގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ކުށުގެ  1ވަނަ ދަރަޖައާއި ،ކު ު
ނންވެސް އެފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ އެ ޫ
އޞްލާޙުކުރުމުގެގޮތުން
އވެ .މިފަދައިން މުވައްޒަފުން ި
އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެ ެ
އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މުވައްޒަފުގެ ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެގޮތުގައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

15.2

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މި އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެކި ފަހަރުމަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މުވައްޒަފު އިޞްލާޙުނުވެއްޖެނަމަ،
ނން ނިންމައިފިނަމަ،
ވޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަ ު
ވނެއެވެ .އަދި ަ
އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ާ
އެކަން އެންގި ލިޔުން ،މުވައްޒަފުގެ ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެގޮތުގައި ފައިލުކުރަންވާނެއެވެ.

15.3

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ،މި އުސޫލުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި ސަރުކާރު
ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނަންބަރު 1

`

ނަންބަރު:

މުވައްޒަފަށް އަނގަބަހުން ދެވޭ ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
.1

ފުރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):

.2

ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު/އެމްޕްލޯއީ ނަންބަރު:

.3

މަޤާމު:

.4

ސެކްޝަން:

ނަސޭހަތް ދެވޭ ސަބަބު:
ހިންގި ޢަމަލުގެ ތަފުސީލު:
ނަސޭހަތުގެ ޢިބާރާތް:
ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފު:

ނަސޭހަތް ދެވުނު މުވައްޒަފު:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ގ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި މި ލިޔުން
ފ ެ
ވއްޒަ ު
އދި މު ަ
ނއެވެަ .
ޒފަށް ދޭންވާ ެ
އ ަ
އއް ލަސްނުކޮށް މުވަ ް
ނޯޓު :އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ެ
ނއެވެ.
ނވަ ެ
ފައިލުކުރަ ް

ހެކިންގެ މަޢޫލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ،ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން އިންކާރު ކޮށްފިނަމައެވެ.

ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:
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ނަންބަރު 2

`

ނަންބަރު:

މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ދެވޭ ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
 .1ފުރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):
 .2ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު/އެމްޕްލޯއީ ނަންބަރު:
 .3މަޤާމު:
 .4ސެކްޝަން :
ނަސޭހަތް ދެވޭ ސަބަބު:

ހިންގި ޢަމަލުގެ ތަފުސީލު:

ނަސޭހަތުގެ ޢިބާރާތް:

ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

ނަސޭހަތް ދެވުނު މުވައްޒަފު:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
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ހެކިންގެ މަޢޫލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން އިންކާރު ކޮށްފިނަމައެވެ).
ދެވަނަ ހެކި

ފުރަތަމަ ހެކި

ނަން:

ނަން:

ޤމު:
މަ ާ

ޤމު:
މަ ާ

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ގ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި މި ލިޔުން
ފ ެ
ވއްޒަ ު
އދި މު ަ
ނއެވެަ .
ޒފަށް ދޭންވާ ެ
އ ަ
އއް ލަސްނުކޮށް މުވަ ް
ނމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ެ
ނޯޓް :އިންޒާރު ދި ު
ނއެވެ.
ނވާ ެ
ފައިލުކުރަ ް
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`

ނަންބަރު:

މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން ދެވޭ އިންޒާރު
އިންޒާރު ދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
 .1ފުރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):
 .2ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑު ނަންބަރު/އެމްޕްލޯއީ ނަންބަރު:
 .3މަޤާމު:
 .4ސެކްޝަން:

އިންޒާރު ދެވޭ ސަބަބު:

ހިންގި ޢަމަލުގެ ތަފުސީލު:

އިންޒާރުގެ ޢިބާރާތް:

އިންޒާރު ދިން މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

އިންޒާރު ދެވުނު މުވައްޒަފު:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:
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ހެކިންގެ މަޢޫލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން އިންކާރު ކޮށްފިނަމައެވެ.
ދެވަނަ ހެކި

ފުރަތަމަ ހެކި

ނަން:

ނަން:

ޤމު:
މަ ާ

ޤމް:
މަ ާ

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ގއި މި ލިޔުން ފައިލު
އޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލު ަ
މވަ ް
ނއެވެ .އަދި ު
ށ ދޭންވާ ެ
އޒަފަ ް
އއް ލަސްނުކޮށް މުވަ ް
ނމަށްފަހު ،މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ެ
ނޯޓް :އިންޒާރު ދި ު
އވެ.
ވނެ ެ
ކުރަން ަ
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ޖަދުވަލު 4

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ އުސޫލު
.1

ތަޢާރަފު
1.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

1.2

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

1.3

ނ
ވއްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މު ަ
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

.2

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުން
2.1

ވ
ވންސް ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފ ދިން ޗިޓުގައި ާ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަ ަ
މ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ
ނ ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަ ަ
އަދަދަށެވެ .އެހެން މަޤާމަކު ް
އަދަދަށެވެ .ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،ޗިޓަކުން މުސާރަ ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ
މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސް އެކަން އަންގައިފައިވާނަމަ ،އެ ޗިޓުގައިވާ އަދަދަށެވެ.

2.2

ގ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް
ހ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާއި ،ރާއްޖޭ ެ
މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެ ޭ
ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދޭންވާނެއެވެ.

2.3

ކ
މުސާރަދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެއްގައެވެ .މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދުދުވަހަ ާ
ފހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހެއްގައެވެ .މުސާރަދޭނީ ،ވަޒީފާދިން
ދިމާވާނަމަ ،މުސާރަދޭނީ އެ މަހެއްގެ ބަންދުނޫން އެންމެ ަ
ރ ޗިޓުގައި ކޮމިޝަނުން ޖަހައިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ޗިޓުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކު ި

2.4

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށް އުޖޫރަ ދޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުކަމަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.

2.5

ގ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެ މުވައްޒަފެއް ެ
 ،)1.25( 1 1/4ބަޔަށްވާ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވީ ހުކުރުދުވަހެއްގައިނަމަ ،ނުވަތަ
ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްގައިނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން ރަސްމީގަޑީގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ 1 1/2
ތރުގަޑީގެގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ .ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު އިތުރުގަޑީގެ
( ،)1.5ބަޔަށްވާ ފައިސާ އި ު
ވ ރަސްމީ މަސައްކަތު
ލމާ ލިބޭ އަދަދު ކަނޑައެޅިފައި ާ
ފައިސާދޭނީ ،މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ( 30ތިރީސް) އިން ގެއް ީ
މހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު ،އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ .ރަމަޟާން ަ
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ޓ
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ދިވެހިސަރު ާ

ހ މަސައްކަތްކުރުމަށް
ޟންމަ ު
މ ލިބޭ އަދަދު ރަމަ ާ
ދޭނީ ،މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ( 30ތިރީސް) އިން ގެއްލީ ާ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދަކީ ،އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
2.6

ލތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނެ
އިތުރުގަޑިއަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ހާ ަ
ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.

2.7

ސައިގެ ގަޑިއަކާ ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަކާ ދިމާވާގޮތަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި
ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާ ޫ
ކެއުމާއި ސައި،

ނުވަތަ ކެއުމާއި ސައިގެ ފައިސާ ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކެއުމާއި ސައި ދޭވޭނީ ،ނުވަތަ ކެއުމާއި

ސައިގެ ފައިސާ ދެވޭނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
2.8

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުރުމާއި
ކެއުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

2.9

ހން ޚަރަދު ދޭންވާނެއެވެ.
ނ ދަތުރު އެލަވަންސާއި އެހެނި ެ
މވައްޒަފުންނަށް ފުރުމުގެ ކުރި ް
ދ ު
ކޮމިޝަނުގެ ދަތުރުތަކުގައި ާ
ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެލަވަންސް ނުދެވޭ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ދަތުރު ނިންމާފައި އައުމުން ދައުލަތުގެ
ލވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.
ގތުގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެ ަ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ޮ

ނބަރު
ދ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަ ް
 2.10ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޭ
( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  51ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ނ މާލެއަށް ދިޔުމަށާއި،
ވއްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަ ް
ގލީގައި ދިރިއުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ މު ަ
 2.11މާލޭގެ އަވަށެއްކަމުގައިވާ ވިލިނ ި
ރކީ އެއިރަކު ފެރީގެ
ނއެވެ .މި އެލަވަންސްގެ މިންވަ ަ
ވ ެ
ޔމަށް ފެރީ އެލަވަންސް ދޭން ާ
ދިރިއުޅޭ އަވަށަށް އެނބުރި ދި ު
ޚިދުމަތްދޭ ފެރީ ސަރވިސަސްއަކުން ނަގާ މަހުފީއެވެ .ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ދިރިއުޅެނީ
ވިލިނގިލީގައިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
.3

އުމުރުން ( 55ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްދިނުން
މށް
 3.1މުވައްޒަފަކު އުމުރުން ( 55ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވައި ،ޢިނާޔަތް ލިބިދިނު ަ
އެދިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވައި ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ .އެ މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުރައްވައި
ކރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ޢިނާޔަތްދޭނީ ،އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ު
 3.2މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން ( 55ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފަކަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމާއެކު ،ވަޒީފާއިން
ނވެއެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ޢިނާޔަތްދޭނީ ،އެއިރަކު
މުސްކުޅިކުރައްވައި ،ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރައްވައި ޢިނާޔަތް ދެވޭ ގޮތް
 4.1މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފަކު ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވައި ޢިނާޔަތްތައް
ދޭންވާނެއެވެ.
 4.2މުވައްޒަފުގެ އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާއިރު ،ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި
ކރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ޢަމަލުކުރާނީ ،އެއިރަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ު
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ޖަދުވަލު 5

މުވައްޒަފުންނަން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުސޫލު
.1

ތަޢާރަފު
ނ
 1.1މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ެ
ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.
އސޫލު" އެވެ.
 1.2މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންނަން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ު
މ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ
 1.3މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީި ،
މަތީންނެވެ.

.2

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް
 2.1މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި
ނ
ތ ް
ސއްތަ) އަށްވުރެ މަ ި
ދހަ ފަހެއް އިން ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލުން އެވްރެޖް މާކްސް ( 75%ހަތް ި
ހޯދައިފައިވުން.
ލނުވެ އޮތް)
 2.2އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީ ،އެ ނަސޭހަތް ދެމިއޮތް (ބާޠި ު
މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވުން.
2.3

ފާއިތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައި ނުވުން.

ގފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް
 2.4ފާއިތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުނުކުތުމަށް އަން ާ
ނުވުން.

.3

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދެވޭ ގޮތްތައް
ޝނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ށ ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ،ކޮމި ަ
ކ ް
 3.1މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަ ަ
ށ ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް ކޮމިޝަނަ ް
ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އަންނަނި ި
.1

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން.

.2

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން.
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ވޮލި ުއމް48 :

.4

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މަޤާމާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުން
މއަށް އުފުލައިފައިވާނަމަ،
ނދާ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަ ަ
ބނުމަކީ ،މުވައްޒަފު އަދާކުރަމު ް
 4.1މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ޭ
މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި ،އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށްވުރެ އިތުރު ޒިންމާއާއި
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ހަވާލުކުރުމެވެ.
ޤމަކަށް މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ށ ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދާ މަ ާ
 4.2ކޮމިޝަނުން ހުސްވާ މަޤާމަކަ ް
ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި
ނ ކޮމިޝަނުގައި ހުސް މަޤާމެއް އޮވެ ،އެ މަޤާމަށް ހުށަހެޅޭ ު
 4.3މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާ ީ
ހމަވާނަމައެވެ.
އެ މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރި ަ
 4.4މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދޭއިރު ،ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައަށްވުރެ ބަދަލުކުރާ މަޤާމުގެ މުސާރަ ކުޑަވާނަމަ ބަދަލުކުރާނީ ،ކުރިން
ހުރި މަޤާމުގެ މުސާރައަށްވުރެ މުސާރަ ކުޑަނުވާނޭގޮތަށް މަތީ ރޭންކުގެ އެންމެ ދަށު ހަރުފަތަށެވެ.
 4.5ވަކި މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމަކަށް ދިއުމަށް
ބޭނުންވާ

މަސައްކަތުގެ

ތަޖުރިބާ

ތ
ގން ،މަ ީ
ލިބި ެ

ގ
މަޤާމު ެ

ޝަރުޠު

ވޔަސް،
ފުރިހަމަވީކަމުގައި ި

އެ

މަޤާމަށް

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު އޮޓޮމެޓިކުން ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.
ގރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
 4.6ކޮމިޝަނުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ ހަރުފަތްތައް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ި
ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނމުގައި ޢަމަލުކުރާ" ،މަޤާމުތަކުގެ ދަރަޖައާއި ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ބަލާނެ
 4.7މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންދި ު
މިންގަނޑު" މި އުސޫލުގެ "ނަންބަރު  "1ގައި އެވަނީއެވެ .އަދި "އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު"
މި އުސޫލުގެ "ނަންބަރު  "2ގައި އެވަނީއެވެ.

.5

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން
ނން ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ
 5.1މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަ ު
މތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫ ާ
 .1މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހަދާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްގެ މާކްސް.
 .2ފާއިތުވި ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ އަދަދާއި ،ހާޒިރުވި
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ އަދަދު.
 .3ފާއިތުވި ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން
ޢލޫމާތު.
ނަސޭހަތްދެވިފައިވާނަމަ ،އެ މަ ު
 .4ފާއިތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައިވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ އަންގާފައިވާނަމަ،
ރދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުނުކުތުމަ ް
 .5ފާއިތުވެދިޔަ ( 2ދޭއް) އަހަ ު
އެ މަޢުލޫމާތު.
ތރީޚު ހިމެނޭގޮތަށް)
 .6މުވައްޒަފަށް އެންމެފަހުން ކުރިއެރުން ދީފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ( ާ
 .7މުވައްޒަފު އެ ވަގުތަކު ހުރި މަޤާމާއި ،ދަރަޖަ.
 5.2އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގަސްތުގައި ކުރި ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ އިހުމާލުވުމުން
ލކުރެވޭނަމަ ،އެކަމުގެ
ބ ު
މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ހުރަސް އެޅުނުކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ގަ ޫ
ނ ރިސޯސް ޕެނަލުން
ތށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ހިއުމަ ް
ގ ަ
ޝަކުވާ ލިޔުމުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މި ޮ
ޝނުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަންވާނެއެވެ.
ބލުމަށްފަހު ،ކޮމި ަ
( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެ

58

ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
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ދިވެހިސަރު ާ

ނަންބަރު 1

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
މަޤާމުތަކުގެ ދަރަޖައާއި ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ބަލާނެ މިންގަނޑު

#

މަޤާމު

މަޤާމުގެ ދަރަޖަ

1

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

EX-7

EX6

2
ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް

EX5

3

EX4
4

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
EX3

5

EX2
6

ޑިރެކްޓަރ
EX1

7

 8ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

9

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

MS4

MS3

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  9އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  11އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  15އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  8އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  10އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  11އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  7އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  9އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  10އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  6އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  8އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  9އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  5އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  7އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  8އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  6އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  7އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  5އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  6އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  5އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
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މަޤާމު

10

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މަޤާމުގެ ދަރަޖަ

MS2

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

އޯލެވެލް/އޭލެވެލް/ޕްރޮފެޝަނަލް
ސެޓުފިކެޓު

ސީނިއަރ އޮފިސަރ
11

MS1

12

GS4

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

އޯލެވެލް/އޭލެވެލް/ޕްރޮފެޝަނަލް
ސެޓުފިކެޓު
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

އޮފިސަރ
13

GS3

ޕްރޮފެޝަނަލް
ސެޓުފިކެޓު/އޭލެވެލް

14

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

މަދުވެގެން  4އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

އޯލެވެލް

މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ

މަދުވެގެން  3މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ޕްރޮފެޝަނަލް
ސެޓުފިކެޓު/އޭލެވެލް
އޯލެވެލް

GS2

މަދުވެގެން  5އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

އޯލެވެލް/އޭލެވެލް/ޕްރޮފެޝަނަލް
ސެޓުފިކެޓު

މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
މަދުވެގެން  3މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

15

GS1

އޯލެވެލް

16

SS5

ގްރޭޑް  7ގެ ފެންވަރު

މަދުވެގެން  5އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

17

SS4

ގްރޭޑް  7ގެ ފެންވަރު

މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

SS3

އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު

މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

19

SS2

އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު

މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

20

SS1

އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު

18

ސަޕޯޓް ސަރވިސް އޮފިސަރ
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ޖަދުވަލު 6

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

.1

ތަޢާރަފު
1.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމާއި ،ސަލާން ބުނުމާއި ،ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

.2

1.2

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

1.3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހާއި ގަޑި
2.1

ފތިދުވަހުގެ ނިޔަލަށް،
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ އާދީއްތަދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސް ަ
ހަފުތާއަކު

5

ފހެއް)
( ަ

ވހުއެވެ.
ދު ަ

ބަންދުދުވަހެއް

އ
ކަމުގަ ި

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާ

ދުވަސްތަކާއި

ރަސްމީ

ކ
ބަންދުދުވަސްތަކަކީ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަ ާ
ތއްގެ މަތިން އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.
ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އަންގާ ގޮ ެ
2.2

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ރަސްމީ
ގަޑިއެވެ.

2.3

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާން
ވާނެއެވެ.

ސަޕޯޓު ސްޓާފުންނާއި ،ތަޅުދަނޑި ގެންނަ މުވައްޒަފާއި ،އޮފީސް ހުޅުވުމާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ރަސްމީ

ނޓުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
ގަޑި ފެށުމުގެ ( 15ފަނަރަ) މި ެ
2.4

އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވިގަޑި ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑުކުރަން
ވާނެއެވެ .ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިޔަސް ،ހާޒިރުވި ގަޑި ގަވާއިދުން ރެކޯޑުކޮށްފައި
ނުވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހޭނެއެވެ .ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ،ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.

2.5

ކހުރެ އޮފީހަށް ހާޒިރުވި
އޮފީހުގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުކުރާ ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަ ާ
ނށް ހާޒިރުވެ ،ހާޒިރުވި
ލހައްޓާ ސެކްޝަ ަ
ކންތައްތައް ބަ ަ
ގަޑި ރެކޯޑު ނުކުރެވޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ ަ
ދށް ޙައްލުކޮށް ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ގަޑި ވަގުތުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ދިމާވި މައްސަލައެއް އެހިނދުން އެހިނ ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.

2.6

ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ސަލާން ބުނުމަކާ ނުލައި ،ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމަކާ ނުލައި،
ށ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހާޒިރުވެ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހަ ް
އގެ ގޮތުގައެވެ.
ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ބަލާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެ ް
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2.7

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހށް ހާޒިރުވާ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ
ނޖެހޭ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ،އޮފީ ަ
މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ް
ވ
ށ ާ
މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުގައި ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ވަޒީފާއަށް ނުނުކުންނަ ވަގުތަ ް
މިންވަރު ގަޑީލާރީގެގޮތުގައި ކަނޑަންވާނެއެވެ.

2.8

އޮފީސް

ހުޅުވާ

މުވައްޒަފަކު

ހާޒިރު

ނުވެގެން،

ތ
ނުވަ ަ

އެހެންވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ގަޑިޖެހުނުއިރު

އޮފީސް

ނ މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވި ގަޑި
ހއްޓާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީ ް
ބލަ ަ
ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ ،ހާޒިރީ ަ
ގ
މ އިސް މުވައްޒަފަކު އަން ާ
ނމަ ،ހާޒިރުވެ ހުރި އެން ެ
ޓ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ހާޒިރުވެނެތް ަ
ބަލާނީއެވެ .ހާޒިރީ ބަލަހައް ާ
ވނެއެވެ .އޮފީސް ހުޅުވުމުން ،ހާޒިރުވި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރެކޯޑުކުރާނީ ،އެކަމަށް
ގޮތެއްގެ މަތީން ހާޒިރީ ބަލަން ާ
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުގައެވެ.
2.9

ށ
ވ ގަޑިއަ ް
ހށް އަންނަން ާ
ބރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮފީ ަ
ހގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ޭ
ނ އޮފީ ު
ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެ ް
އންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ލހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ަ
ބ ަ
އންއައުޓް ނުވެވޭނަމަ ،ހާޒިރީ ަ
ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ ،ނުވަތަ ސަ ި
ނއެވެ.
ހށް ނުކުމެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން އެކަން ޙައްލުކުރަންވާ ެ
ވހު އޮފީ ަ
ދެން އޮފީހަށް އަންނަދު ަ

 2.10ދަންވަރު  12:00ގެ ފަހުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،ދަންވަރު  12:00ގެ ފަހުން ހިނގާ ވަގުތަށް ބަލައި،
ނ އޮފީހަށް ނުކުތުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް އެ މިންވަރަށް ވަގުތު ފަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެނދު ު
އަދި މި ގޮތުން ގަޑި އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ލަސް ގަޑިއަކީ އެ ދުވަހު މެންދުރު  12:00އެވެ .މި ހާލަތުގައި
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ގަޑީގައި ( 4ހަތަރެއް) ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
އެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީގަޑީގައި ( 4ހަތަރެއް) ގަޑިއިރު ހަމަކުރުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއް
ކރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަން އެ މުވައްޒަފަކު އެދުވަހުގެ
ގ ރަސްމީ ގަޑީގެ ފެށުން ލަސް ު
މެދުވެރިވެގެން އެ މުވައްޒަފެއް ެ
ވ
 13:00ގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ދިމާ ާ
ހގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި
ހާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުގަޑި ގުނަން ފަށާނީ އޮފީ ު
ނނެވެ.
(( 7ހަތެއް) ގަޑިއިރު) ހަމަކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެ ް
 2.11މުވައްޒަފަކު ،ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުރެއްޖެނަމަ ،ލަސްނުކޮށް އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން
ނުވަތަ ޑިވިޜަން ހިންގާ ވެރިޔާ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ސެކްރެޓަރީ
ށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޖެނެރަލް ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަ ް
އޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު
ތ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަސް ވެ ް
ވ ާ
ފހަށް ހާޒިރުނު ާ
ގ ސަބަބުން އޮ ީ
 2.12މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ހުރުމު ެ
ގތަކާއެކު ސެކްރެޓަރީ
ޒފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ޮ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން އެ މުވައް ަ
ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ާ
ވނެއެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އެ މައްސަލަ ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

.3

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއި ،ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން
3.1

ޖ
ހން ނުގޮސްނުވެއް ެ
ވނީ ،ކޮންމެ ެ
މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދާން ާ
ހާލަތެއްގައި ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

3.2

މ ،ބޭރަށްދާ ގަޑިއާއި ،އެނބުރި އައި ގަޑި ،ހާޒިރީ
އޮފީހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފު އޮފީހުން ބޭރަށްދާނަ ަ
ރެކޯޑުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

3.3

ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފަކު،

ބންދުދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް
ަ

ތ
ރށް ނުވަ ަ
ރށުން ބޭ ަ
ަ

ށ ދާނަމަ،
ރާއްޖެއިން ބޭރަ ް

ނ
ޑވިޝަންތަކުގެ ވެރި ް
ރޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ި
އެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ސެކްޝަނުގެ ނުވަތަ ޑިވިޜަނުގެ ވެ ި
ބަންދުދުވަހެއްގައި

ނަމަވެސް

ރަށުން

ބޭރަށް

ނުވަތަ

އޖެއިން
ރާ ް

ބޭރަށް

ދާނަމަ،

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
.4

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް
4.1

ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރ ހެދުން އަޅަންވާނީ ،މި މާއް ާ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް ނުކުންނައި ު
ގޮތަށެވެ.

4.2

އ
ތ އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީއެވެ .ނުވަތަ ދިގު ފަޓުލޫނާ ި
ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ނުވަ ަ
ނ
ބންޖެހޭ ީ
އޒަފުން ތި ެ
ތ ސަފާރީއާއި ކޯޓު ފަޓުލޫނެވެ .މިގޮތަށް ހެދުން އަޅާއިރު މުވަ ް
އަތްދިގު ބުޝް ގަމީހެވެ .ނުވަ ަ
އޮފީސް ބޫޓަށް ނުވަތަ ރަސްމީ މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބޫޓަކަށް އަރައިގެންނެވެ.

4.3

މސް ނުވަތަ ކުރުތާއާއި
ކ ފާސްކުރި ހެދުން ނުވަތަ ޕާކިސްތާނު ހެދުން (ސަލްވާރާއި ގަ ީ
އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަ ީ
ދޯޕައްޓާ) ނުވަތަ ހަރުވާޅާއެކުގައި ލާ މަތީބައި ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ،ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި ،ރަސްމީ
މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.

4.4

އ
ނވަތަ ބުސް ގަމީހާ ި
ހދުމަކީ ،ފަޓުލޫނާއި ގަމީސްު ،
ސަޕޯޓް ސްޓާފް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ެ
ބ
ގންތީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ،މުޖުތަމަޢުގެ އަދަ ާ
އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ .މި ި
ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.

4.5

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ހެދުން އަޅައިފައި ހުންނަންވާނީ އަނެކާއަށް އޭނާއަކީ ކާކުކަން
އެނގޭ ގޮތަށެވެ.

4.6

ކށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ ،އެ މުނާސަބަތަ ަ
ހެދުމެއްގައެވެ.

4.7

މޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ތއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮ ި
ފ ާ
ނންގާހައި ހިނދަކު ،ކޮންމެ ހަ ު
ގތަކަށް ާ
ކޮމިޝަނުން އެހެން ޮ
ރަސްމީ ހެދުމަކީ "ކޮމިޝަނުގެ ވާރކިންގ ޑްރެސް" އެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

.5

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުން
5.1

ނކުރާ މަސައްކަތުގެ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް މުވައްޒަފުން ނެރެންވާނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އާދަވެގެ ް
މންޖެހޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ.
އިތުރަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިން ަ

5.2

ރ މަސައްކަތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ .ނުރަސްމީ ގަޑީގައި
ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހުއްދަ ލިބިގެން ކު ާ
މުވައްޒަފަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތީން އެ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

5.3

އންމު އުސޫލުން މުވައްޒަފަކަށް އިތުރުގަޑީގެގޮތުގައި ފައިސާ ދެވޭނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް
ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭހެން ާ
44

(ސައުރަޔާޅީސް)

ގަޑިއިރަށްވުރެ

ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

އިތުރުނުވާ

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރު

މި

އުސޫލުން

އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
5.4

44

(ސައުރަޔާޅީސް)

ގަޑިއިރަށްވުރެ

އިތުރަށް

ނުރަސްމީ

ގަޑީގައި

މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވާނަމަ،

އެ ހާލަތުގައި އިތުރުވާ ގަޑީގެ އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް
ނިންމަންވާނެއެވެ.
5.5

ދވަހާއި ،އިންތިޚާބެއް
ރޚުގެ ކުރިން ( 90ނުވަދިހަ) ު
އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރުކަމަށް ބަލާނީ ،އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ތާ ީ
ނިމިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހާއެކު ،ޖުމުލަ ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހަށެވެ .ނަމަވެސް ،ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާ
އވެ.
ދުވަސްތައް މި ( 120ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެ ެ

.6

ޗުއްޓީއަށް އެދުމާއި ،ޗުއްޓީ ދިނުން
6.1

ޓ ފަށަން ގަސްތުކުރާ
ށ ޗުއް ީ
ށފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮ ް
ނންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮ ް
އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭ ު
ޓ
ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައް ާ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

6.2

މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ އެ މުވައްޒަފު އެދިފައިވާ ޗުއްޓީގައި އެ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ދުވަސް
ހުރިނަމައެވެ.

6.3

.7

ނމަ ،ޗުއްޓީ ދެވެން ނެތް ސަބަބު އެ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދެވެންނެތް ަ

ސަލާން ބުނުން
7.1

ސަލާމުގެ

އދާއާއި ،މި ގަވާއިދާއި
އބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  42ވަނަ މާ ް
ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާ ާ

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
7.2

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާން ބުނަންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައެވެ.
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7.3

ދދު3 :
އަ ަ

އެ

މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތަށް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ހާޒިރުވުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ރަސްމީ

ގަޑިޔަށް،

މަސައްކަތު

ނުކުތުމަށް

އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ސުޕަވައިޒަރަށް

އެކަން

އެންގުމާއެކު،

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

ކޮމިޝަނުގެ

ކަންތައް

ޓ
އ ާ
ބަލަހަ ް

ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
7.4

އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފު،
މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

އ
ނތައްތަ ް
ކަ ް

ބަލަހައްޓާ

އ
ސެކްޝަނަށާ ި

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ސުޕަވައިޒަރަށް

އެކަން

ށވެ.
އ ބަލަންވާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަ ެ
އަންގައިފައިނުވާނަމަ ،އެ ދުވަހެ ް
7.5

އެ ދުވަހު ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމުކަމެއް ސަލާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަމެއްގެ
މަޢުލޫމާތު ،އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

7.6

ކ
ސއްކަތް އެހެން މީހަ ާ
ނ ބުނާނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މަ ަ
ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ސަލާ ް
ދ
ހއި ވަގުތު އޮއްވައި އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަ ި
ށ ަ
ހންގަން ފެ ޭ
ހަވާލުކޮށްގެން ި
އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

7.7

ވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭފަދަ ،ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
އެންގޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް އެ މީހަކު އައިހާ އަވަހަކަށް ،ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،އެ މީހަކު އެކަން
އޮފީހަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިއްޖެނަމަ،
އެ މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

7.8

ތށް ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން،
ޓގެގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮ ަ
މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،ސަލާމުގެ ޗުއް ީ
ލ
ނމުގައި އަހަރު ބަ ާ
ލމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ދި ު
( 30ތިރީސް) ދުވަހެވެ .ސަ ާ
އުސޫލުންނެވެ .ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

7.9

މުވައްޒަފަކު ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މީހަކު އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު ،އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ
ށ
ޗުއްޓީގައިހުރި ފުރަތަމަ ދެ ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަ ް
މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް
ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޅމަކާނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ،ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް) ދުވަހެވެ.
 7.10މުވައްޒަފަކަށް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެ ު
ނ
 7.11ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރި ް
ޓ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު އަންގައިފައި އޮތްނަމަވެސް،
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސެޓުފިކެ ު
ވސްތަކެއް ކަމުގައެވެ.
ދވަސްތައް ބެލޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދު ަ
ސތަކުގެ ތެރެއިން ނުނުކުމެހުރި ު
ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަ ް
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އަ ަ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް،
ށ މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ޭ
ފ ް
ބބުން މުވައްޒަ ަ
އ ބަލީގެ ސަ ަ
އ ެ
ގ ބާވަތާ ި
 7.12ބަލިވެގެން ،ބަލީ ެ
ހށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށްވެސް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް އޮފީ ަ
ނެގިދާނެއެވެ.
ތށް
މކަށް ނުވާތީ ،އެގޮ ަ
ނދު ދުވަސްތަކުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން އާންމުކޮށް މީހަކު ބަލިވުމުގެ ފުރުޞަތަކީ އޮތް ކަ ަ
 7.13ހަފުތާ ބަ ް
ސަލާން ބުނާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
 7.14ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ ،މުސާރަދޭ ދުވަހު
ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ ،އެ މަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ ސަލާމުގައި ހުރި
ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެނޑި މުސާރަ ،ޖެހިގެންއަންނަ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
މ ،އެ ދުވަހަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ހުރި
 7.15މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފު ސަލާން ބުނެފިނަ ަ
ދުވަހެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެ ދުވަހަކީ ސަލާންބުނި ދުވަހެއް ކަމުގައި ބެލޭނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ތގައެވެ.
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަނުވާ ހާލަ ު
 7.16މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން ،ފަރުވާކުރުމަށް "ޚިދުމަތުގައި
ށ ޙައްޤުވާ ސަލާމުގެ
ތން މުވައްޒަފަ ް
ވ ޗުއްޓީ" ގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ޤާނޫނީގޮ ު
އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދެ ޭ
( 30ތިރީސް) ސަލާމުގެ ތެރެއަކު ނުގުނޭނެއެވެ .މިފަދަ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
ހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ.
.8

އަހަރީ ޗުއްޓީ
8.1

ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ މުސާރައާއެކު
ޓ ޙައްޤުވާނީ ވަޒީފާގައި ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަސް
ދޭންވާނެއެވެ .އަލަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއް ީ
އ ނުހިމަނައެވެ.
ވުމުންނެވެ .އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ގުނާނީ ބަންދުދުވަސްތަ ް

8.2

ކޮންމެ

ސެކްޝަނެއްގައިވެސް،

އެ

ސެކްޝަނެއްގެ

މުވައްޒަފުން

ޗުއްޓީ

ނަގަން

ނންވާގޮތުގެ
ބޭ ު

އ
ޕްލޭނެ ް

ނ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .މި މާއްދާގައި މިހެން
އޮންނަންވާނެއެވެ .މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ،ޗުއްޓީ ޕްލޭ ާ
އޮތްނަމަވެސް ،ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީދޭން މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް
ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
8.3

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަހަރީ ޗުއްޓީ
ށ އޮވެ( 1 ،އެކެއް)
ބނުންނުކޮ ް
ށ ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ،ޙައްޤުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޭ
ނަގަންވާނެއެވެ .އެ މުވައްޒަފަކަ ް
އަހަރުދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ޗުއްޓީ ކެންސަލްވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް
އވެ.
ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެ ެ

66

ވޮލި ުއމް48 :

8.4

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ،އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީ
ތންނެވެ.
ޝނުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ ީ
ޖެނެރަލަށް ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ކޮމި ަ

8.5

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

8.6

އިންތިޚާބަކަށް އިޢުލާނުކުރުމާ ހަމައިން ފެށިގެން އެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުމާ ހަމައަށް އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޟަރޫރީ ހާލަތެއްގައި
ތޚާބުގެ މަސައްކަތް
ދޭންޖެހޭ ޗުއްޓީ މިއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ހިފަހައްޓާ ޗުއްޓީ ،އިން ި
ނިމުމުން އެ މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

8.7

ޓ އުސޫލުން ގެންގުޅޭ
ނޓްރެކް ް
ތން ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޮ ް
ކޮމިޝަނުގައި ވަގުތީގޮ ު
މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރު ހަމަވުމުން މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތުގެ ނިސްބަތުން އަހަރީ ޗުއްޓީ
ދެވިދާނެއެވެ.

8.8

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،ޗުއްޓީ ފަށަން ގަސްތުކުރާ
ޓ
ލހައް ާ
ކންތައްތައް ބަ ަ
ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.9

އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
9.1

އާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުންފަދަ އާއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މުސާރަ
ލިބޭގޮތަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.

9.2

ނންވާ މުވައްޒަފު އެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަން ބޭ ު
ނންމަންޖެހޭ ޚާއްޞަ
( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެ ދުވަހު ކޮންމެހެން ި
ނގަންވާނެއެވެ.
ތއް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް އަ ް
މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއެކު ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައް ަ

9.3

އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގާ މުވައްޒަފުން ،ޗުއްޓީ ނިންމުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ
ނތައްތައް
މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަ ް
ޅންވާނެއެވެ.
ހށަހަ ަ
ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް ު

9.4

ކުރިއަށް ރާވައިގެން އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް އެދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު
ރލައި އެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުން ދު ާ

9.5

އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުސޫލުންނެވެ .ނަމަވެސް
ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުނުވިކަމުގައިވިޔަސް މި ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .10ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއާއި ،ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ
10.1

މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ،މި ގަވާއިދާއި،
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަކަށް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.

10.2

ޓ
އ ާ
ނތައްތައް ބަލަހަ ް
އމާއެކު ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަ ް
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ވިހެ ު
ޓ
ދ ވިހެއުމުގެ ޗުއް ީ
ތ ލިޔުމުން ،ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަ ި
ނ ނުވަ ަ
ސެކްޝަނަށް ފޯނު ް
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިހެއިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމާއެކު ،ވިހެއިތާ ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ު

10.3

ކރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ
މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާ ު
ޓ
މ ގުޅިގެންދޭ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއް ީ
މން ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ،ވިހެއު ާ
މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅު ު
ގގޮތަށް ގިނަވެގެން
ށ ލަފާކުރާ ދުވަހުގެކުރިން ހިނ ާ
ދ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ވިހާނެކަމަ ް
ދޭންވާނެއެވެ .ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޭ
ދެވޭނީ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ .މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ފުރިހަމަނުކޮށް
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.

10.4

ށން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަ ު
ޗއްޓީއެކެވެ.
އންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ު
އހެނިހެން ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރަށް ަ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ެ

10.5

ދ
ބ ޭ
ށން އޭނާއަށް ލި ި
ގއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަ ު
ހންނަ މުއްދަތު ަ
ލބޭ ޗުއްޓީގައި ު
މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ި
ނ
ނވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ލބެ ް
ދ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ި
ނން ފަ ަ
ޤމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދި ު
ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި މަ ާ
ނ
ވޒީފާގެ މުއްދަތު ގު ާ
ދ ޙައްޤުތަކަށާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ަ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބި ޭ
އއްވެސް ހުއްޓުމެއް
އނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް ެ
ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޭ
އައީކަމަށް ނުވަތަ މެދުކެނޑުނީ ކަމަށް ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ކުރުވީކަމަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

10.6

ގ މުސާރަ އޭނާއަށް
ނ މުވައްޒަފަކު ހުންނައިރު އޭނާ ެ
އއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެ ް
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ެ
ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މުސާރައިގެ ފައިސާ ދޭނީ އާންމުކޮށް މުސާރަދޭ ދުވަހުއެވެ.

10.7

ބން ،ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު
މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަ ު
ވތަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު
ތަންނުދޭކަމަށް ނު ަ
މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ދީފިނަމަ ،ވިހެއުމުގެ ކުރިން ގިނަވެގެން ( 28އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،އަދި ވިހެއުމުގެ
ގ ( 60ފަސްދޮޅަސް)
ވސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،މި މާއްދާގައި ބުނާ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ެ
ނ ( 28އަށާ ީ
ފަހުން ގިނަވެގެ ް
ދުވަހުގެ އިތުރަށް ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

10.8

ވމުން ،ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް،
މވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަ ު
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ު
ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި( 1 ،އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ.
ހން މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ ( 15ފަނަރަ)
މި ޗުއްޓީ ބޭނުންވާނަމަ ،އަން ެ
ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ،އެދެންވާނެއެވެ.
68

ވޮލި ުއމް48 :

10.9

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ފށިގެން ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން
މުވައްޒަފަކު ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށްފައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ެ
12

މަސްދުވަސް

(ބާރަ)

ވަންދެން

ކޮށްދޭންޖެހޭ

ދަރިފުޅަށް

ކަންތައްތައް

ޓކައި ،މުސާރައިން
ކޮށްދިނުމަށް ަ

ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ،އިތުރު ހުސް ވަގުތު ކޮޅެއް ،މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ
ހރަކުވެސް ދޭންވާނީ ( 30ތިރީސް) މިނެޓެވެ.
ތެރެއިން ( 2ދޭއް) ފަހަރު ،ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ފަ ަ
 10.10މުވައްޒަފަކު

އޮފީހަށް

ހާޒިރުވެފައި

އޮފީހުގައި

ވަގުތުގެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

½

ބއިކުޅަ
ދ ަ
( ެ

އެއްބައި)

މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ހަމަ އެ ދުވަހު ވިހައިފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފުގެ ވިހެއުމުގެ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ
ގން އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ގުނަން ފަށާނީ ޖެހި ެ
ނ
ނ ަ
ވހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ގުނަން ފަށާނީ ،ޖެހިގެން އަ ް
ވހައިފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ި
 10.11ބަންދުދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ި
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ވސްތައް ނުހިމަނައި
ބންދުދު ަ
އކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ަ
 10.12ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ،ދަރި ަ
މށް އެދި ލިޔުމުން
އއް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަ ަ
އ ދޭންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޗުއްޓީ ެ
( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 10.13މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން ،ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ،ބަންދުދުވަސްތައް
ނ
ށ ް
ވ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ފަ ަ
ދ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުން ާ
ގ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ .މިފަ ަ
ވހު ެ
ނުހިމަނައި ( 5ފަހެއް) ދު ަ
ރން ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ކު ި
 .11ޙައްޖު ޗުއްޓީއާއި ،ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީ
11.1

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ފަރުޟު ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ .މުސާރަ
ލިބޭގޮތަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޙައްޖު ދަތުރަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމައިފައި
ދވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް)
އެނބުރި އައުމާ ހަމަޔަށެވެ .މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ބަންދު ު
ދުވަހެވެ.

11.2

ށ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ޢުމްރާއަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ .މުސާރަ ލިބޭގޮތަ ް
ރ
ބ ި
ނންމައިފައި އެނ ު
ވހުން ފެށިގެން ،ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ި
ދތުރަށް މާލެއިން ފުރާ ދު ަ
ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ޢުމްރާ ަ
ރސް) ދުވަހެވެ.
ނހިމަނައި ،ގިނަވެގެން ( 30ތި ީ
އައުމާ ހަމަޔަށެވެ .މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ބަންދުދުވަސްތައް ު

11.3

މުވައްޒަފުންނަށް

ތ ޢުމްރާއަށް ދާން
ޙައްޖަށް ނުވަ ަ

ދވޭނީ،
ޗުއްޓީ ެ

ހރަކުން ( 1އެކެއް)
ކޮންމެ ( 5ފަހެއް) އަ ަ

ނ
ދ ޗުއްޓީއެއް އެހެ ް
ށ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މިފަ ަ
ވ މިފަދަ ޗުއްޓީއެއް އެހެންކަމަކަ ް
ށ ދެ ޭ
ފަހަރުއެވެ .މުވައްޒަފުންނަ ް
ރނުވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައެވެ.
ދވަސްތައް ބަލާނީ އޮފީހަށް ހާޒި ު
ފނަމަ ،އެ ު
ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށް ި
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .12އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތާއި ،ޗުއްޓީ
12.1

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން( 1 ،އެކެއް) އަހަރަދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތާއި،
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ،އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދެވޭގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
ތ
 12.1.1ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަ ު
ސދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮބޭޝަނުގެ
ވަގުތީގޮތުން ( 6ހައެއް) މަ ް
ނބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
ގޮތުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނޯންނާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަ ް
 14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި އެ އެއްބަސްވުން ،އެއްވެސް ނޯޓިހެއް
ވދާނެއެވެ.
ކންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިލުކުރެ ި
ދިނުމަކާނުލައި ،ދެފަރާތުންކުރެ ޮ
 12.1.2ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
ޒފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ
ގ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަ ީ
(ހ) ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ެ
ގން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހެވެ.
ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ
(ށ) ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ
ގން ( 7ހަތެއް) ދުވަހެވެ.
ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ
(ނ) ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ
ގން ( 1އެކެއް) ދުވަހެވެ.
ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ
 12.1.3އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
ޒފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ
ގ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަ ީ
(ހ) ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ެ
ގން ( 5ފަހެއް) ދުވަހެވެ.
ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ
(ށ) ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ
ގން ( 2ދޭއް) ދުވަހެވެ.
ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ
(ނ) ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ
ގން ( 1އެކެއް) ދުވަހެވެ.
ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ

 .13އަމިއްލަ ގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުން
13.1

އަމިއްލަގޮތުން

އ
ކިޔެވުމަށްޓަކަ ި

މުސާރަ

ތށް
ނުލިބޭގޮ ަ

ވއްޒަފަކު
މު ަ

ނ
ފޮނުވަންވާ ީ

ޝނުގެ
ކޮމި ަ

ޓްރެއިނިންގ

ރިކްވަޔަރމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ،ނުވަތަ އެ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށެވެ.
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13.2

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ލމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކަށް އެ މީހަކު
ށ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފު ،ތަޢު ީ
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ފޮނުވުމަ ް
ވނެއެވެ.
ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ

13.3

ވރެ ދިގު މުއްދަތުގެ
ރ ކޯހަކީ( 1 ،އެކެއް) އަހަރަށް ު
ފ ފުރިހަމަކު ާ
މށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަ ު
ށ ފޮނުވު ަ
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
ކޯހެއްނަމަ ،އެ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއްކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.

13.4

ށ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ފޮނުވޭނީ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި
މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވީއްލޭނީ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށެވެ.

13.5

މން ރިސޯސް ޕެނަލުގެ
ކ ފޮނުވާނީ ،އޮފީހުގެ ހިއު ަ
އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަ ު
ނނެވެ.
މަޝްވަރާއާއެކު ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމުމު ް

 .14ޚާއްޞަ ހާ ލަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ބޭނުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން
14.1

ނ ޖެހިފައިވާ މީހަކު
ލހައްޓަ ް
މުވައްޒަފަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރަން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަ ަ
މން،
ޝނުން ނިންމު ު
ތށް ވީއްލަން ކޮމި ަ
ފރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ަ
އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލިދާނެއެވެ.

14.2

ތ
އޔެއްގެ ބާވަތާއި ،ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަ ު
ތށް ވީއްލޭނީ ،އެ ބަ ް
މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
ށ އެދި މުވައްޒަފު
ވ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓުފިކެޓަކާއެކު އެކަމަ ް
ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ާ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

14.3

ށ
މުވައްޒަފު ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ބަލިވެގެން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަ ް
އެދޭނަމަ،

ބލިމީހާގެ
ަ

ގ
ބަލީ ެ

ބާވަތާއި،

މހަކަށް
ީ

އެ

ފަރުވާކުރުމަށް

ވނެ
ބޭނުން ާ

މއްދަތު
ު

ބަޔާންކޮށް،

މ
އގެ ގާތުގައި ތި ާ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ،އެ މީހެ ް
ނއެވެ.
ބޔާންކޮށް މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަންވާ ެ
ނން ޖެހޭކަން ަ
ކޮންމެހެން ހުން ަ
14.4

ވގެން ( 1އެކެއް)
ށ މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ ގިނަ ެ
ލބޭގޮތަ ް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަކަށް މުސާރަ ނު ި
އަހަރުދުވަހަށެވެ.

14.5

ދ
ށ ވީއްލުމަށް އެ ި
ގތަ ް
ހލަތު ބަޔާންކޮށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޮ
މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ،އެ ާ
މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަން ހިއުމަން ރިސޯސް

ޕެނަލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ޕެނަލުގެ

ތނެއް)
ފނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ި ( 3
ލަފަޔާއެކު މުވައްޒަފު ވީއްލުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ި
މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ވީއްލިދާނެއެވެ.
14.6

ނ އެ މުވައްޒަފަކަށް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާ ީ
ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ.
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14.7

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ
ދތު ،މުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައި ހުރި މުއްދަތެއް ގޮތުގަ ި
ކ ވީއްލައިފައި ހުންނަ މުއް ަ
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަ ު
ނުގުނޭނެއެވެ.

14.8

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުމަކަށެވެ.
ފނަމަ،
ނ އެހެން ކަމަކަށް އެ މުއްދަތުގެ ބޭނުން ކޮށް ި
ނ ް
ތށް ވީއްލި ބޭނުން ޫ
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
މުސާރަ

ނުލިބޭގޮތަށް

ލ
ވީއް ި

ވީއްލުން

ކެންސަލްކުރުމާއެކު

ވަޒީފާއަށް

ނުކުތުމަށް

އންގައި،
ަ

ވަޒީފާއަށް

ނ އެ މުވައްޒަފު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ
ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހުން ފެށިގެ ް
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

14.9

ލ
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލި ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަށް ވީއް ި
ފހު އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް
ވއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ަ
ތށް ީ
ނވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
ު
ނންކުރާނަމަ،
މުއްދަތުގެ ބޭ ު
ވތަ ވީގޮތެއް ނާންގައި ( 15ފަނަރަ) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ނުނިކުންނަނަމަ ،ނު ަ
ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ށ ނުނުކުމެ ( 7ހަތެއް) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެކަ ް
 14.10މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ،ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަ ް
ލހައްޓާ ސެކްޝަނުން ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ .އަދި
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަ ަ
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތަކާއެކު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އެ މައްސަލަ ލަސްނުކޮށް
ވނެއެވެ .އަދި ،އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
 .15އެހެނިހެން
15.1

އ
މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަ ް
އގެންނެވެ.
މނަ ި
ގުނާނީ ބަންދުދުވަސްތައް ހި ަ
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 7

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފު
1.1

އ ބޭއްވުމުގައި
ގ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަ ް
މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ެ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

1.2

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

1.3

ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި ޖަލްސާ /ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގާނީ މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 .2ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ ބާވަތްތައް
2.1

2.2

އވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިފަ ި
2.1.1

ރަސްމީ ޖަލްސާ

2.1.2

ކުއްލި ޖަލްސާ

2.1.3

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

ރަސްމީ ޖަލްސާއަކީ ތާވަލުކޮށްގެން ގަވާއިދުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ .ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް
ނށް
މ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން މެންބަރުން ަ
ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެި .
އަންގަންވާނެއެވެ.

2.3

ވ
ކ އެދިގެން ބާއް ާ
މޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރަ ު
ކށް ަ
ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ ،ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ މުހިންމު ކަމަ ަ
ޖަލްސާއެވެ.

2.4

އކަންޏެވެ.
ކުއްލި ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރަންވާނީ ،އެ ޖަލްސާއަށް އެދުނު މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ކަންކަން ެ

2.5

ވންވާނެއެވެ.
ފނު ަ
ކުއްލި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ،ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަށް ޮ

2.6

ދ އިންތިޚާބާ
އިންތިޚާބާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއަކީ ،އިންތިޚާބަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ހިނގަމުން ާ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއެވެ.

73

ވޮލި ުއމް48 :

2.7

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އިންތިޚާބާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ ،ރައީސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި
ތންނެވެ.
މެންބަރަކު ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަ ީ

2.8

ދ
ތ ހިނގަމުން ާ
އިންތިޚާބާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކުގައި އެޖެންޑާކޮށް ވާހަކަދައްކަންވާނީ ،ކުރިޔަށް އޮތް ނުވަ ަ
އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.

2.9

ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރަންވާނެއެވެ.

2.10

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު ( 1އެކެއް) ފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.

2.11

ވ
ޖންޑާކުރަން ބޭނުން ާ
ކޝަންތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ،ޖަލްސާއަށް އެ ެ
ޑިވިޜަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ސެ ް
ހޅާނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ކަންކަން ،އެޖެންޑާކުރުމަށް ހުށަ ަ

2.12

ޖަލްސާއަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ކަންކަން އެޖެންޑާކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު
ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ.

2.13

ގ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ ،ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިންނެވެ .އަދި ޖަލްސާގެ
ޖލްސާތަކު ެ
ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ަ
ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުންނެވެ .ސެކްރެޓަރީ
ލސާގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ ،އެ ވަގުތަކު
ޖެނެރަލް ނެތް ހާލަތެއްގައި ޖަ ް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެކެވެ.

2.14

ގނީ ،ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިންނެވެ .އެގޮތުން
ނށް އަން ާ
ޒރުވުމަށް މެންބަރުން ަ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާ ި
ނ ގޮތަކަށެވެ.
ގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ނށް އަންގާނީ ،ތިރީ ަ
މެންބަރުން ަ
 2.14.1ޓެކްސްޓް މެސެޖަކުން.
 2.14.2އީމެއިލުން.
 2.14.3ލިޔުމުން.
 2.14.4ފޯނު މެދުވެރިކޮށް.

2.15

ތ ނުވެއްޖެނަމަ،
މޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭގޮ ް
ށ ކޮ ި
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ކުރިން އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ ގޮތަ ް
ނށް ވަގުތުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
އެކަން މެންބަރުން ަ

2.16

ގ ރައީސް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮމިޝަނު ެ
ހަވާލުވެހުރި މެންބަރަކެވެ.
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .3ކޮމިޝަނުން ކަންކަން ނިންމުމާއި ،ޤާނޫނީ އަދަދު
3.1

ޝނުގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
ކން ނިންމަންވާނީ ،ކޮމި ަ
ޖހޭ ކަން ަ
ކޮމިޝަނުން ނިންމަން ެ

3.2

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމަކީ ( 3ތިނެއް) އެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން ކަމެއް ފާސްކުރަންވާނީ،
ލބިއްޔަތުންނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަޣު ަ

3.3

އވާ މެންބަރުން
ނ ބޭރުގަ ި
ރވެ ނެތް ނަމަ ،ރަށު ް
ރން ރަށުގައި ހާޒި ު
ދދަށް މެންބަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ކޯރަމް ހަމަވާ އަ ަ
ވރިކޮށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
ޓެލެފޯން ކޮންފަރަންސިންގ މެދު ެ

3.4

ނ މުހިންމު އަދި ބޮޑެތި ކަންކަން ،އެޖެންޑާގައި އޮންނަ "އެހެނިހެން" މި ބައިގެ
ކޮމިޝަނުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެ ޭ
ނންމައިގެން ނުވާނެ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ގން ނުވާނެއެވެ .އެގޮތުން ި
ދަށުގައި ހިމަނައިގެން ނިންމައި ެ
 3.4.1ބަޖެޓާއި ،ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން.
3.4.2

އން.
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި ،މުސާރައާއި ،ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލުގެނަ ު

3.4.3

ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުން.

އޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 3.4.4މެންބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ރާ ް
3.4.5

ނއުން.
ގ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ެ

3.4.6

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން.

3.4.7

ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފަކު އަލަށް ވެއްދުމާއި ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.

3.4.8

ށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން.
އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހު ަ

 .4ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ،ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
ކ
އ ނިންމުންތަ ާ
ނންމުންތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށްެ ،
ހއި ހިނދަކު ،ކޮމިޝަނުގެ ި
 4.1ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ަ
އެއްގޮތަށް

ޒފުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ .ކޮމިޝަނުން
ނބަރުންނާއި މުވައް ަ
މޝަނުގެ މެ ް
ޢަމަލުކުރުމަކީ ކޮ ި

ކރުމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ .އަދި
ތންފީޒު ު
މންތައް ަ
ނިންމާ ނިން ު
މބެހޭ ޑިވިޜަންތަކަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ކަ ާ
ތކުގައި ވާރކް
ނންމުން ަ
ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ި
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އަ ަ
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށް ،އެކަންތައް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައި،
ފުލޯއެއް ހިމެނޭ ނިން ު
ވނެއެވެ.
ނށް އެކަން އަންގަން ާ
އެ މުވައްޒަފަކާ އެ ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ަ
ނންމުންތައް ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް (ލަސްވެގެން ޖެހިގެން އަންނަ
 4.2ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ި
ދުވަހު)

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްޝަންތަކާއި

ޑިވިޜަންތައް

ގމާ
ހިން ު

ހަވާލުވެ

ތިބި

އިސް

މުވައްޒަފުންނަށް

ކރަންޖެހޭ ނިންމުމެއްކަމަށްވާނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ
އަންގަންވާނެއެވެ .ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކީ ވަގުތުން ތަންފީޒު ު
ނ އަންގާ އެންގުން އަންގާނީ އީމެއިލް ،ނުވަތަ
ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނަށް އެކަން ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ނވެ.
އިންޓަރނަލް މެމޯގެ ޒަރީޢާއިން ެ
ބހޭ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް އެންގުމުން ،އެ ޑިވިޜަނަކާ ގުޅޭ ނިންމުމެއް
 4.3ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ކަމާ ެ
ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެ ޑިވިޜަން ނުވަތަ ސެކްޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި
ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މގައި ދަތިކަމެއް
ވއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރު ު
ނމުމެއް ތަންފީޒު ކުރެވޭގޮތް ނު ެ
ނންމައިފައިވާ ނި ް
 4.4ކޮމިޝަނުން ި
ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،

އެކަމާ

ހަވާލުވެހުރި

މުވައްޒަފަކު،

ލަސްނުކޮށް

އެކަން،

ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލަށް

ވނެއެވެ.
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކަން ވަގުތުން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ާ
 4.5ކޮމިޝަނުގެ

ގ
ނތަކު ެ
ނިންމު ް

ތެރެއިން

ހ
އާންމުކުރަންޖެ ޭ

ނިންމުންތައް،

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ވެބްސައިޓުގައި

އން މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް،
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެ ި
ނގަންވާނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް އަ ް
 4.6ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ ،ކޮމިޝަނަރސް
ބިއުރޯއިންނެވެ.
ވއި ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު ،ޕީ.ޑީ.އެފް ކުރުމަށްފަހު
 4.7ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައި މެންބަރުން ލައް ަ
ހން މަހަށް އަޕްޑްޓޭޑް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ގތަށް މަ ު
ނށް ބެލޭނޭ ޮ
މެންބަރުން ަ
 .5ޖަލްސާތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް
ނއެވެ.
 5.1ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ވާ ެ
5.1.1

ގތުން
ނނެވެ .މި ޮ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާނީ ،ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދިނުމު ް
ތބުން،
ނ އެދޭ ތަރު ީ
ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ،އެކަމަށް މެންބަރު ް
އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.
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5.1.2

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ބރުން
ނ ަ
މސެޖްކުރުންފަދަ ކަންކަމުން މެ ް
ނ ވާހަކަދެއްކުމާއިެ ،
ބއިލް ފޯނު ް
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މޯ ަ
އެއްކިބާވާން ވާނެއެވެ.

5.1.3

ޔސަތުން
ނންމުމެއް ނިމުމުން ،އެ ނިންމުން ރި ާ
ި
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ކޮންމެ
އިއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ރިޔާސަތުން އެ އިއްވެވިގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ.

5.1.4

ނއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ ،ޖަލްސާއަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާ ެ
އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

5.1.5

ބ އިޙްތިރާމާއެކު ،ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަންވާނީ އަދަ ު
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ،އެއިރަކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އަދި މިއާ ޚިލާފު
ނއެވެ.
ޢަމަލެއް ހިނގާނަމަ ،ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަން ވާ ެ

5.1.6

ކޮމިޝަނުގެ

ޖަލްސާތަކުގައި

ރިޔާސަތުން

އަންގާ

ތކަށް
އެންގުން ަ

ނ
މެންބަރު ް

ތަބާވެ،

ޖލްސާ
ަ

އޮމާންކަމާއެކީ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރިޔާސަތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
5.1.7

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ދައުރެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް އޮތް
މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭ ހިނދު،

ލތިމާސް
ރިޔާސަތުން އެ މެންބަރަކަށް އެކަން އި ް

ލއަކާ
ކން އެންގުމާއެކު ،އެ މައްސަ ަ
ށ އެ ަ
ނބަރުންނަ ް
ނގެ އެހެން މެ ް
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަ ު
މއް ނިންމުމުން އެ މެންބަރަކު އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.
ނންމު ެ
ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ި
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 8

އިންތިޚާބަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ،މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު

 .1ތަޢާރަފު
 1.1މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ،މުވައްޒަފުން
ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
 1.2މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،އިންތިޚާބަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ،މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ އުސޫލު" އެވެ.
 1.3އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ،މުވައްޒަފުން ހޮވައި ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 .2އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން
2.1

ޓރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.
އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ކޮން ް
ނންވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމާއި އެ މަޤާމުތަކުގެ
 2.2އިންތިޚާބަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން ،އެ އިންތިޚާބަކަށް ބޭ ު
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ބަޔާންކުރާ އޮނިގަޑެއް އެކުލަވައިލައި ،އެ އޮނިގަޑު ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

2.3

އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިޢުލާނުކުރުމާއި ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ،
ފސްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އެ އިންތިޚާބަކަށް ކޮމިޝަނުން ާ

2.4

ނނެވެ.
ހށް ބަލައިގެ ް
ކށް މީހުން ހޮވާނީ ،މެރިޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތީ މާކު ަ
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތަ ަ
ގއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ކަމުނުދާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް މަތީ މާކްސް
އެހެންނަމަވެސް ،ވޭތުވެދިޔަތާނ ަ
ކ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ.
ލިބިފައިވީނަމަވެސް ،އެފަދަ މީހަ ު

2.5

އ
މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދަންވާނީ އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ،މަދުވެގެން ،ތިރީގަ ި
ނވާނެއެވެ.
މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަ ް
.1

މަޤާމުގެ ނަން.

.2

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން.

.3

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުޠުތައް.

.4

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު.

.5

މުސާރައާއި ،މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި ޢިނާޔަތްތައް.
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.6

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.

.7

ނއް ދޭންޖެހޭފަދަ މަޤާމެއްނަމަ އެކަން.
ޓެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަ ެ

.8

ނށް އޮތް މަޤާމެއްކަން ބަޔާންކުރުން.
ށރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހިން ަ
މަޤާމަކީ މީލާދީގޮތުން ( 18އަ ާ

.9

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.

2.6

ވނެއެވެ.
ޅމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތު ދޭން ާ
ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ،އެކަމަށް އެދި ހުށަހެ ު

2.7

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސްދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ބައިތަކަށެވެ.
.1

ރނު.
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ

.2

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

.3

މށް ކުރެވޭ އިންޓަވިޔު.
ރއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެގަތު ަ
މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަ ާ

.4

ޓސްޓު.
ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް ދޭ ޢަމަލީ ެ

 .3ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދޭނެގޮތް
3.1

3.2

ރނަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ
3.1.1

ދނީ ،ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ އަސާސީ ޝަރުޠައް ބަލައިގެންނެވެ.
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ޭ

3.1.2

އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ލިބޭނެއެވެ.

ބއަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
3.2.1

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކުރާ ދާއިރާއިން ،ނުވަތަ އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

3.2.2

ކސް ދޭންވާނީ ،އެ މަސައްކަތް ކުރި މުއައްސަސާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާ ް
މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

3.2.3

މަސައްކަތުގެ

ތަޖުރިބާއަށް

މކްސް
ާ

ދިނުމުގައި

ބަލާނީ،

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކުން

ހޯދައިފައިވާ

ވހިރާއްޖޭގައި
ހދައިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި ،ދި ެ
އސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން ޯ
ތަޖުރިބާއަށާއި ،ދައުލަތުގެ ހި ް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން

ހިންގާ

އަމިއްލަ

ކުންފުނިތަކުން

ދއިފައިވާ
ހޯ ަ

ތަޖުރިބާއަށާއި،

އނަލްއަޤްވާމީ
ބަ ި

އއްގައި ހޯދައިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ވަޒީފާ ެ
3.2.4

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި
އެ މީހަކު އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާއި ،އެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭ ގޮތަށް ތާރީޚު ޖަހައިފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.

3.3

އިންޓަވިޔު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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ތ އޮއްވައި ،އިންޓަވިޔުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
 3.3.1އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގު ު
ވަގުތާއި ތަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ނފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަންގާ މުވައްޒަފު ،އެކަން އެންގި ގޮތާއި ވަގުތު
 3.3.2މި މާއްދާގެ  3.3.1ގައި ބު ެ
ބަޔާންކޮށް ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރާ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
ވރާއި ބޭނުންވާ ސިފަތައް ދެނެގަތުމަށް އިންޓަވިޔު ކުރަންވާނީ މަދުވެގެން
 3.3.3މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެން ަ
ނބަރުން ހިމެނޭ އިންޓަވިޔު ޕެނަލަކުންނެވެ.
( 3ތިނެއް) މެ ް
ގއި ވަކިން
ދނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމު ަ
ކންމެ މެންބަރަކުވެސް މާކްސް ި
 3.3.4އިންޓަވިޔު ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ ޮ
މާކްސް ދޭންވާނެއެވެ.
ގ އެވްރެޖް މާކުހެވެ.
ޕނަލުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ެ
 3.3.5އިންޓަވިޔުއަށް ލިބުނު މާކުހަކީ ެ
ދތަކަށް ހޮވާ
ށވުރެ ކުރު މުއް ަ
 3.3.6އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ( 7ހަތެއް) ދުވަހަ ް
މީހުން އިންޓަވިޔު ކުރުމަކާނުލައި ހޮވައި ،ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން މީހުން ހޯދަން ކުރާ އިޢުލާނުގައި
އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
.4

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓް
4.1.1

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

4.1.2

ތއް މާކުކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ ޢަމަލީ ޓެސްޓުގެ ކަރުދާސް ަ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފަރާތުންނެވެ.

ނއެވެ.
ތއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަ ީ
 4.2އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތި ަ
4.2.1

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަކާއި ،އެސިސްޓެންޓް
ނޓްސް ބިޔުރޯގެ މެންބަރު)
މެނޭޖަރު ،މެނޭޖަރު ،ކޮމްޕްލެއި ް

4.2.2

ޒއިނަރ ،ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ،އައި.ޓީ
ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް (އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން ،ގްރެފިކް ޑި ަ
ނންސް)
ނޓް ވޯކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ،ޓްރޭނަރުން ،ލީގަލް ،މީޑިއާ ،ފައި ޭ
ސެކިއުރިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓްެ ،

4.2.3

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

4.2.4

ޖެނެރަލް ސަރވިސް (އޮފިސަރު ،ޓެކްނީޝަން ،ލީގަލް ،މީޑިއާ ،ފައިނޭންސް)

4.2.5

ސަޕޯޓް ސަރވިސް (ޕިޔޯނު ،މަސައްކަތު)

 4.3އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދޭނެގޮތް:
ނއެވެ.
 4.3.1ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަ ީ
80

ވޮލި ުއމް48 :

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މާކްސް

އ
ބައިތަ ް
ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު

40

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު)

10

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އިންތިޚާބު)

15

އިންޓަވިޔު

25

ޢަމަލީ ޓެސްޓު

10

ޖުމުލަ

100

ލ ފަރާތްތައް
 4.3.2އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހޮވާ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތި ާ
ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ ،ތަޢުލީމާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ،ތަމްރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެލުމަށްފަހު ލިބޭ
ގންނެވެ.
މާކުހުގެ މަތީ ތަރުތީބަށް ބަލައި ެ
 4.3.3މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.
 4.3.4މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު) އަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މުއްދަތު

މާކްސް

 10އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

15

 7އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

12

 5އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

10

 3އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

8

 1އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

7

 11މަސްދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

5

 6މަސްދުވަހާއި  3މަސްދުވަހާ ދެމެދު

4

 3މަސްދުވަހާއި  1މަސްދުވަހާ ދެމެދު

2
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ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އ މާކްސް ދޭނެގޮތް:
 4.4ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ކެޓަގަރީގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގަ ި
އވެ.
ތ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީ ެ
 4.4.1ޓެކްނިކަލް ސަރވިސަސް ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮ ް
މާކްސް

އ
ބައިތަ ް
ދނުމަށް ދޭ އެސެސްމަންޓް (ޝަރުޠުގައި
ކށް ި
ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ސާބިތު ޮ
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް)

4.4.2

30

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (ސެޓުފިކެޓުތަކަށް)

15

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު)

10

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އިންތިޚާބު)

15

އިންޓަވިޔު

30

ޖުމުލަ

100

ށ
މި ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ ،ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮ ް
ފހު ލިބޭ
ދިނުމަށް ދޭ އެސެސްމަންޓް ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މާކުހަށް ބެލުމަށް ަ
ގންނެވެ.
މާކުހުގެ މަތީ ތަރުތީބަށް ބަލައި ެ

4.4.3

ނ
ށ ދިނުމަށް ދޭ އެސެސްމަންޓަށް މާކްސް ދޭނީ އެ ޓެސްޓަށް ބިނާކޮށްގެ ް
ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮ ް
ތައްޔާރުކުރާ މާރކިންގ ސްކީމާ އެއްގޮތަށެވެ.

4.4.4

މަޤާމުގެ

ޝަރުޠުތައްކަމަށް

ބުނެފައިވާ

އަސާސީ

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާނަމަ،

ތަޢުލީމާއި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.
4.4.5

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު) އަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މުއްދަތު

މާކްސް

 10އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

15

 7އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

12

 5އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

10

 3އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

8

 1އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

7

 11މަސްދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

5
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 6މަސްދުވަހާއި  3މަސްދުވަހާ ދެމެދު

4

 3މަސްދުވަހާއި  1މަސްދުވަހާ ދެމެދު

2

 4.5އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދޭނެގޮތް:
4.5.1

މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާކްސްދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
އ
ބައިތަ ް

4.5.2

މާކްސް

ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު

40

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު)

10

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އިންތިޚާބު)

5

އިންޓަވިޔު

35

ޢަމަލީ ޓެސްޓު

10

ޖުމުލަ

100

ތޢުލީމާއި،
ފރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީަ ،
މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސްގެ ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ަ
މތީ ތަރުތީބަށް
ލމަށްފަހު ،ލިބޭ މާކުހުގެ ަ
މރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެ ު
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ،ތަ ް
ބަލައިގެންނެވެ.

4.5.3

މަޤާމުގެ

ޝަރުޠުތައްކަމަށް

ބުނެފައިވާ

އަސާސީ

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާނަމަ،

ތަޢުލީމާއި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.
4.5.4

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު) އަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މުއްދަތު

މާކްސް

 10އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

15

 7އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

12

 5އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

10

 3އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

8

 1އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

6

 11މަސްދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

5
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އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 6މަސްދުވަހާއި  3މަސްދުވަހާ ދެމެދު

4

 3މަސްދުވަހާއި  1މަސްދުވަހާ ދެމެދު

2

 4.6އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތް:
4.6.1

ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
އ
ބައިތަ ް

4.6.2

މާކްސް

ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު

40

ބ)
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އިންތިޚާ ު

15

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު)

10

އިންޓަވިޔު

30

ޢަމަލީ ޓެސްޓު

15

ޖުމުލަ

100

ފރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ ،ތަޢުލީމާއި،
ަ
ޖެނެރަލް ސަރވިސް ގިންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ
މަސައްކަތާއި ،ތަޖުރިބާއާއި ،ތަމްރީނާއި ހުނަރުގެ މާކުހަށް ބެލުމަށްފަހު ،ލިބޭ މާކުހުގެ މަތީ ތަރުތީބަށް
ބަލައިގެންނެވެ.

4.6.3

ނފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު
ޠތައްކަމަށް ބު ެ
ލ ފަރާތްތަކަށް މަޤާމުގެ ޝަރު ު
ތ ާ
މި ގިންތީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަ ި
ރނަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފުރިހަމަ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.
ފުރިހަމަވާނަމަ ،ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ

4.6.4

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (އާންމު) އަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މުއްދަތު

މާކްސް

 10އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

15

 7އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

12

 5އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

10

 3އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

8

 1އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

6

 11މަސްދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދު

5

 6މަސްދުވަހާއި  3މަސްދުވަހާ ދެމެދު

4
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

2

 3މަސްދުވަހާއި  1މަސްދުވަހާ ދެމެދު

ވމުގައި މާކްސް ދޭނެގޮތް:
 4.7އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮ ު
4.7.1

ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ގިންތިއަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
އ
ބައިތަ ް

4.7.2

މާކްސް

ނ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ް

25

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

25

އިންޓަވިޔު

50

ޖުމުލަ

100

ސަޕޯޓް

ސަރވިސް

ގިންތީގެ

ވަޒީފާތަކަށް

ކުރިމަތިލާ

ފރާތްތައް
ަ

ޝޯޓްލިސްޓްކުރާނީ،

ތަޢުލީމާއި،

މތީ ތަރުތީބަށް
ބލުމަށްފަހު ،ލިބޭ މާކުހުގެ ަ
ތމްރީނާއި ،ހުނަރުގެ މާކުހަށް ެ
މަސައްކަތާއި ،ތަޖުރިބާއާއިަ ،
ބަލައިގެންނެވެ.
4.7.3

އސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ

4.7.4

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދޭ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
މުއްދަތު

މާކްސް

 5އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

25

 4އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

20

 3އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

15

 2އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

10

 1އަހަރު ވެފައިވާނަމަ

5

 10މަސްދުވަހާއި  11މަސްދުވަހާ ދެމެދު

4

 9މަސްދުވަހާއި  7މަސްދުވަހާ ދެމެދު

3

 6މަސްދުވަހާއި  4މަސްދުވަހާ ދެމެދު

2

 3މަސްދުވަހާއި  1މަސްދުވަހާ ދެމެދު

1
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .5ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
5.1

ސަނަދެއް ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ ،އެފަދަ
ރކުރަންވާނެއެވެ.
ޑވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަ ު
ސަނަދަކީ ނުވަތަ ލިޔުމަކީ މޯލް ި
އަދި މިފަދަ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުން އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

5.2

ޤމުތަކަށް މީހުން
ނ އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ .މަ ާ
ތރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުން ާ
ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ެ
ޝނުން ކަނޑައަޅާ
ކމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމި ަ
ހޮވުމަށް އިންޓަވިޔުކުރާނީ އެ ަ
ވރެ އިތުރުވާނަމަ،
ދ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުން ( 10ދިހައެއް) އަށް ު
ޕެނަލަކުންނެވެ( .ވަޒީފާއަށް އެ ި
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން އިންޓަވިޔުކުރާނެ އެންމެ މަދުވެގެން ( 10ދިހައެއް) މީހަކު ޝޯޓު ލިސްޓު
ކުރެވިދާނެއެވެ).

5.3

ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާ މީހާއަކީ ،ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޖިނާއީ ކުށެއް
ސާބިތުވެގެން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

5.4

މި މާއްދާގެ  5.3ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި ނެތްކަން
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ޒފާއަށް
ވަ ީ

ހޮވުނުކަން

ތ
އަންގާ ާ

15

(ފަނަރަ)

ދުވަހުގެ

(ބަންދުދުވަސްތައް

އންގަންވާނެއެވެ.
ކށް ަ
ރކޯޑް ސާފުކޮށްފައި ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެމީހަ ަ
ހިމަނައިގެން) ތެރޭގައި ކުށުގެ ެ
ލއި ވަޒީފާއިން
ޓހަކާނު ަ
ބތުވެއްޖެނަމަ ،އިތުރު ނޯ ި
ށގެ ރެކޯޑު އޮތް މީހެއްކަން ސާ ި
(ކުށުގެ ރެކޯޑު ހުށަހަޅާއިރު ،ކު ު
ވަކިކުރެވޭނެއެވެ).
5.5

ށއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ހށަހަޅާކަ ެ
ރ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ހޮވާ މީހުން ކުށުގެ ރިކޯޑު ު
( 6ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވު ެ
ނަމަވެސް އެފަދަ މީހަކީ ،ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެގެން
ހށަހަޅާ
މޝަނުން ު
މށް ކޮ ި
ކން ކަށަވަރުކޮށްދިނު ަ
ކށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވާ ަ
ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ޮ
އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

5.6

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ،މުވައްޒަފުގެ ރިކޯޑުފައިލަށް
ލާންވާނެއެވެ .އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަށް ވެސް ދޭންވާނެއެވެ.

5.7

ނނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް ހޮވާފައިވާ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތައް އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ފެން ަ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

 .6ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ،ވަޒީފާ ބަޔާން
6.1

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

6.2

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ
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މުއްދަތާއި،

މަސްއޫލިއްޔަތާއި،

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ވާޖިބުތައް

ނއެވެ.
ވ ެ
ބަޔާންކުރަން ާ

ވަޒީފާދޭ

ދުވަހު

މުވައްޒަފުގެ

ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
6.3

މުވައްޒަފަކާ ވަޒީފާ ހަވާލުކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ
އޒަފަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ،
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ،އެ މުވަ ް

ޒފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި
ވަ ީ

ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.
6.4

ނއިތުރެއްވާނަމަ،
އ ި
ު
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅިގެން އެ ވަގުތަކު ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަންޖެހޭ
މުވައްޒަފާއި ކޮމިޝަނުން އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން އެ އުނިއިތުރެއް ކޮމިޝަނަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.

 .7ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތު އަދި ޗުއްޓީ
7.1

( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތާއި ،ސަލާމާއި ،އަހަރީ
ފއި މިވަނީއެވެ.
ޗުއްޓީއާއި ،އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދޭ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ

7.1.1

ތ
ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަ ު
ށ ހޮވޭ
ރދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަ ް
ގ ތެރެއިން ( 1އެކެއް) އަހަ ު
ވ މުވައްޒަފުން ެ
އިންތިޚާބަށް ހޮ ާ
ގތުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނޯންނާއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮބޭޝަނުގެ ޮ

7.1.2

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
ށ
ނނަ ް
އބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ް
(ހ) ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެ ް
ހވެ.
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަ ެ
ނށް
(ށ) ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ަ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހެވެ.
ނށް
(ނ) ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ަ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) ދުވަހެވެ.

7.1.3

އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
ށ
ނނަ ް
އބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ް
(ހ) ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެ ް
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 5ފަހެއް) ދުވަހެވެ.
ނށް
(ށ) ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ަ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) ދުވަހެވެ.
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނށް
(ނ) ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ަ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) ދުވަހެވެ.
.8

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
8.1

ށފައިމިވާ ގޮތްތަކުގެ
އން ވަކިވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
ގ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ި
ފން ެ
އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަ ު
ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުންނެވެ.
 .1ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން.
މން.
 .2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިން ު
 .3ޖިސްމާނީ

ނުވަތަ

ނ
ނަފްސާ ީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ

ސަބަބުން

އެ

މުވައްޒަފަކު

ހރި
ު

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
ގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ،އެކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން
 .4މުވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ޮ
ދ ޚިލާފުވުން.
ވތަ ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ކުރުން ،ނު ަ
ތ ސިޔާސީ
ޢމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން ނުވަ ަ
 .5އިންތިޚާބެއްގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ަ
ތތެރިވުން.
ޕާޓީއެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާ ް
 .6މުވައްޒަފަކު އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުމުން ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ކޮމިޝަނުން ނިންމުން.
 .7މުވައްޒަފު ނިޔައުވުން.
8.2

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހިނގައްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރު،
ނ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ލިޔުމުން
އެ ސަބަބުތަކުގެ އެންމެހައި ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށް ،އެކަ ް
ވނެއެވެ.
ޓރީ ޖެނެރަލް އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ގެންނަންވާނެއެވެ .އަދި ސެކްރެ ަ

.9

8.3

އކަން ހުށަހަޅާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ،އިދާރީގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ެ

8.4

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން:
9.1

މި އުސޫލުގައި މިހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ،އިންތިޚާބުތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެ ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ސިވިލް
ސަރވިސް މުވައްޒަފުން އޮފީސްތަކުން ވީއްލައިގެން ކޮމިޝަނުގައި ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމާއި،

އިންތިޚާބުތަކުގެ

ކރީގެ މުވައްޒަފުން
ބފައިވާ ކުރީގެ މެންބަރުންނާއިު ،
މަސައްކަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އުޅެ ،ތަޖުރިބާ ލި ި
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އިންތިޚާބުތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުމަށް މި އުސޫލު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .އަދި އެގޮތުން
ތތައް އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާ ް
9.2

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،މި އުސޫލުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި ސަރުކާރު
ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
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އޮފީސް ހުޅުވައިލެއްޕުމާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއި،
ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފު
1.1

ދކުރުމާއި ،ތަޅުދަނޑި
ނގެ އިދާރާ ހުޅުވައިލެއްޕުމާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ޫ
މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ު
ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

1.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ " ،އޮފީސް ހުޅުވައިލެއްޕުމާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއި ،ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

 .2އޮފީސް ހުޅުވައިލެއްޕުން
2.1

އޮފީސް ހުޅުވައިލެއްޕުމުގެ އެންމެހައި އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ،އެކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ އިދާރީ
ސެކްޝަނެވެ.

2.2

ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ލަސްވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށުމުގެ ( 15ފަނަރަ) މިނެޓުގެ ކުރިން
އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެނޫން ދުވަސްތަކުގައި (ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކާއި ،ހުކުރުދުވަހާއި ހޮނިހިރު
އ ،އޮފީސް ހުޅުވުމަށް
ދުވަސް) އެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ސެކްޝަންތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލަ ި
ސެކްޝަނުން އެދިފައިވާ އެންމެ އަވަސް ގަޑިއަކަށް އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ.

2.3

ރން އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ .އަދި އޮފީސް ހުޅުވުމަށް
ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ގަޑިޖެހުމުގެ ( 15ފަނަރަ) މިނެޓުގެ ކު ި
ށ
ނޓުގެ ކުރިން އޮފީހަ ް
ފނަރަ) މި ެ
ހންނަ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ގަޑި ފެށުމުގެ ަ ( 15
ތަޅުދަނޑި ގެންނަން ހަވާލުވެ ު
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު އެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.

2.4

އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ތަޅުދަނޑި ގެންނަން ހަވާލުވެހުންނަ މުވައްޒަފަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގަޑިއަށް އޮފީހަށް
ލވެގެން ސަލާމްބުނުން ،ކުއްލި އެމަޖެންސީކަމެއް ދިމާވުން) މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެންމެ
ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ހާލަތެއް (ބަ ި
އދި ބަދަލުގައި އެ ދުވަހު
ލަސްވެގެން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން އިދާރީ ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެަ .
އޮފީސް ހުޅުވައިލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމު އިދާރީ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

2.5

ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ރަސްމީގަޑީގެ ފަހުން އެއްވެސް ސެކްޝަނަކުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ،
ޓގެ ތެރޭގައި އޮފީސް ތަޅުލައި ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ.
ލަސްވެގެން އެ ދުވަހުގެ ރަސްމީގަޑި ނިމޭތާ ( 30ތިރީސް) މިނެ ު

2.6

މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވައިލައްޕާނެގޮތުގެ ތާވަލެއް ،އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ،ކޮންމެ މަހަކުވެސް އެކުލަވައިލަން
ވާނެއެވެ.
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 .3އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ތަޅުދަނޑި ގެނައުމާއި ،ތަޅުދަނޑި ގެންދިއުން
3.1

ސ ގެންދާނީ ،ތަޅުދަނޑި
އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޅުދަނޑި ،ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނަކުން ގެނެ ް
ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

3.2

ދ ކާޑު ހައްދައިފައިވާ
ޝނުގެ ތަޅުދަނޑި ގެނެސް ގެން ާ
ދގައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ،ކޮމި ަ
މި އުސޫލުގެ  3.1ވަނަ މާއް ާ
މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.

 .4ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއި ،ސެކްޝަންތައް ހުޅުވުމާއި ލެއްޕުން.
4.1

ނ އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި
ދރުގެ ތަޅުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއި ް
ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެވެސް އެ ސެކްޝަނަކަށް ވަންނަ މައި ޮ
1

(އެކެއް)

ތަޅުދަނޑި

ބޭއްވުމަށްފަހު،

1

(އެކެއް)

ތަޅުދަނޑި،

ސެކްޝަނުގެ

އިސްވެރިޔާއާ

ލިޔުމުން

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
4.2

އފީސް ހުޅުވުމަށްފަހު،
ހންނަ މުވައްޒަފު ޮ
ނ ހަވާލުވެ ު
ނނަ ް
ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ،އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ތަޅުދަނޑި ގެ ް
އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި އޮންނަ ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ،އޮފީހުގެ ހުރިހާ ސެކްޝަނެއް
ތއް ،އެދިފައިވާ ގަޑީގައި
ނ ަ
ވސްތަކުގައި ،ސެކްޝަން ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސެކްޝަ ް
ހުޅުވަންވާނެއެވެ .ނުރަސްމީ ދު ަ
ހުޅުވައިދިނުމަކީ އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4.3

ރަސްމީ

ދުވަސްތަކުގައި،

އެއްވެސް

ސެކްޝަނަކުން

ރަސްމީގަޑީގެ

ފަހުން

އޮފީސް

ޅވައިފައި
ހު ު

މށް
ބެހެއްޓު ަ

ވހުގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ( 30ތިރީސް) މިނެޓުގެ ފަހުން ހުރިހާ ސެކްޝަނެއް
ހުށަހަޅައިފައިނުވާނަމަ ،އެ ދު ަ
ރސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވުމަށް އެދިފައިވާ
ރސްމީގަޑީގެ ފަހުން ނުވަތަ ނު ަ
ބަންދުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ަ
ނމުމުގެ ( 30ތިރީސް) މިނެޓުގެ ކުރިން ،އިދާރީ ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ސެކްޝަންތަކުން ،މަސައްކަތް ި
އދާރީ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
އަދި މަސައްކަތް ނިމުނު ސެކްޝަން ބަންދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުި ،
4.4

އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މާސްޓަރ ކީބޮކްސްގައި ،ކޮންމެ ސެކްޝަނެއްގެ މައިދޮރުގެ ތަޅުދަނޑި
އގައިވެސް ތަޅުލައިފައެވެ.
ކސް ހުންނަންވާނީ ހުރިހާ ވަގުތެ ް
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ކީބޮ ް

4.5

އޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް އެދުމުން ،އެ ސެކްޝަނެއްގެ
ސެކްޝަންތަކުގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިތަކުގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބޭނުންވެ ް
ވެރިޔަކު އަންގާ ފަރާތަކާ އެ ތަޅުދަނޑިއެއް ލިޔުމުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 .5ނުރަސްމީ ގަޑީގައްޔާއި ،ބަންދުދުވަސްތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވުމަށް އެދުން
5.1

ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގައި ރަސްމީގަޑީގެ ފަހުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ސެކްޝަންތަކުން ،ލަސްވެގެން
ރ
ޓގެ ކުރިން ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާ ީ
އެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ( 30ތިރީސް) މިނެ ު
ނއެވެ.
ސެކްޝަނަށް އެކަން އަންގަންވާ ެ
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ވޮލި ުއމް48 :

5.2

ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއްގައި ސެކްޝަނެއް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެންމެފަހު ރަސްމީ
މަސައްކަތު

ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ( 30ތިރީސް) މިނެޓުގެ ކުރިން ،މި އުސޫލުގެ  5.1ގައި ބަޔާންކުރި

އުސޫލުން ،އިދާރީ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .6އެހެނިހެން
6.1

ސ
ފދަ ހާލަތެއްގައި އޮފީ ް
ނ ސެކްޝަނެއް ހުޅުވައިގެން މަސައްކަތެއްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ަ
ދިމާވާ ކުއްލިކަމެއްގެ ސަބަބު ް
ރލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ
ހުޅުވައިލެއްޕުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސެކްރެޓްރީ ޖެނެ ަ
ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

6.2

ޝނަރސް ބިއުރޯގެ ހެޑް
ޖނަމަ ،އެކަން އިންތިޒާމުކުރާނީ ،ކޮމި ަ
ސ ހުޅުވަން ބޭނުންވެއް ެ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޮފީ ް
ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެކެވެ.

6.3

ހ އެންގުންތައް އަންގާނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ
މި އުސޫލާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެ ޭ
ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.

6.4

ޖނަމަ ،އެކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ
މި އުސޫލުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއް ެ
ނރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ
ވެރިޔާ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ މަޝްވަރާކޮށް ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސެކްރެޓްރީ ޖެ ެ
ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

6.5

ށމުން ،އޮފީސް ހުޅުވައިލެއްޕުމާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ދޫކުރުމާއި ތަޅުދަނޑި
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
ރމުންއައި އުސޫލު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ބަލައިގަތުމުގައި ކުރިން ޢަމަލުކު ަ

6.6

ފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
މި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ި
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ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ޖަދުވަލު 10

މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
 .7ތަޢާރަފު
7.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

7.2

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

7.3

މގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓު ު

 .8ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން
8.1

ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނީ ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ.

8.2

ކޮމިޝަނުގެ

ތން
އޓަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ސެކްރެޓޭރިއެޓުގެ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހަ ް

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ޓނީ،
ބަލަހައް ާ

ތިރީގައިމިވާ

ގ
ބާވަތްތަކު ެ

ރަޖިސްޓަރީއެވެ.

މި

ރަޖިސްޓަރީތައް

މިކަމަށް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ނުވަތަ ފޮތްތަކުގައިވެސް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރުން
ގންދާ
ބަލަހައްޓަމުން ެ

ތގެ
މަޢުލޫމާ ު

ބެކްއަޕްއާއި

ހާޑްކޮޕީ

ކޮމިޝަނުގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި

ރައްކައުކުރެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.

8.3

.1

މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ.

.2

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.

.3

އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.

.4

ޖސްޓަރީ.
އިންތިޚާބަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހޮވާ އޮފިޝަލުންގެ ރަ ި

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ލިޔަންވާނީ ،ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔުން އެއީ
ލޔުމުގައިވާ ގޮތަށެވެ .މިފަދަ
އަސްލުކަމަށް ބަލައިގެން ،އެ ި
އ ނޫނެވެ.
ގެންނަ ބަދަލަކީ ޞައްޙަ ބަދަލެ ް
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ދދު3 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .9މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ
9.1

ހގައި އެ ވަގުތަކު ހުރި މަޤާމުތަކާއި ،ކުރިން ހުރި
ޓނީ ،އޮފީ ު
މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައް ާ
މޢުލޫމާތެވެ.
ނ ބަދަލާއި ،އެ މަޤާމުތަކާބެހޭ ަ
މަޤާމުތަކާއި ،މަޤާމުތަކަށް އަން ަ

9.2

އވެ.
ހންނަންވާނެ ެ
މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ު
.1

މަޤާމުގެ ނަން.

.2

މަޤާމުގެ ނަންބަރު.

.3

މަޤާމު އިތުރުކުރި އަދަދު.

.4

މަޤާމު އުނިކުރި އަދަދު.

.5

ދ.
މަޤާމު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމުލަ އަދަ ު

.6

ބރާއި ތާރީޚު.
މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު/ސިޓީ ނަން ަ

.7

ބރާއި ތާރީޚު.
މަޤާމު އުވައިލި ޗިޓު/ސިޓީ ނަން ަ

.8

މަޤާމުގެ މުސާރަ.

.9

މަޤާމުގެ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް.

 .10އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު.

 .10މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ
ތކުގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި
 10.1ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިގެން ބަލަހައްޓާނީ ،އޮފީހުގެ މަޤާމު ަ
މުވައްޒަފުންނާއި ،ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
ނނަންވާނެއެވެ.
 10.2ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހު ް
.1

މަޤާމުގެ ނަން.

.2

މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެސް.

.3

މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ނަންބަރު.

.4

މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑުގެ ނަންބަރު.

.5

މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން.

.6

މަޤާމުގެ މުސާރަ.
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.7

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން.

.8

މަޤާމުގެ ރޭންކް.

.9

ސަރވިސް ކެޓަގަރީ.

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .10މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ.
 .11މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް.
 .12މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކުރަން ފެށި ތާރީޚު.
 .13މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާދިން ،ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ،ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ޗިޓު ނަންބަރު.
މން ،ރަޖިސްޓަރީގައި ،ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި ތާރީޚު އެނގެން
 10.3ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަތަ ބަދަލުވު ު
އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .11އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
 11.1އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނންވާނެއެވެ.
 11.2އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުން ަ
.1

ނަމާއި އެޑްރެސް.

.2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު.

.3

އުފަން ތާރީޚު.

.4

މަޤާމު އޮތް ސެކްޝަން.

.5

މަޤާމުގެ ނަން.

.6

މަޤާމުގެ ނަންބަރު.

.7

މަޤާމުގެ ރޭންކް.

.8

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން.

.9

މަޤާމުގެ މުސާރަ.

 .10މަޤާމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް.
 .11ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު.
 .12ދޫކޮށްލި ތާރީޚު.
 .13ދޫކޮށްލި ސަބަބު.
94

ދދު3 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .12ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ،ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުގައި ނުހިމެނޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
 12.1ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ހޮވާ
ނންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ
މހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮން ަ
ނ މީހުން ގެންގުޅޭނަމަ ،އެ ީ
މުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި ނުހިމެ ޭ
ނ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
އިތުރުން ،ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލު ް
 12.2ކޮމިޝަނުގެ

ވ
މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ހޮ ާ

ނ
މުވައްޒަފުން ނޫން މީހުންނަކީ ކޮމިޝަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެ ް
މސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ.
ގެންގުޅޭ މީހުންނެވެ .މިގޮތަށް ަ
ވ
 12.3ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ހޮ ާ
ނއެވެ.
ނނަންވާ ެ
މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހު ް
.1

ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެސް.

.2

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ،ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު.

.3

ޤައުމީ ނިސްބަތް.

.4

އުފަން ތާރީޚު.

.5

މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން.

.6

ނގުޅޭ މަޤާމު.
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހާ ގެ ް

.7

ކްލެސިފިކޭޝަން.

.8

މުސާރަ.

.9

މީހާއަށް ދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް.

 .10ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު.
 .11ދޫކޮށްލި ތާރީޚު.
 .12ދޫކޮށްލި ސަބަބު.
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

 .13މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން
އ
 13.1ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް (ދާއިމީ ،އިންތިޚާބަށް ހޮވާ މުވައްޒަފުން) ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ފައިލެ ް
ލހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
ތައްޔާރުކޮށްގެން ،އެ ފައިލު ބަ ަ
.1

ނން އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި،
ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު ،ކޮމިޝަ ު
ނއެވެ.
ވ ެ
އެ ފައިލަށް ނަންބަރެއް ދޭން ާ

.2

އންނަ ،ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑުގެ ނަންބަރެވެ .އަދި
ދނީ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި ޮ
ނބަރު ޭ
މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ނަ ް
ނ ވާނެއެވެ.
އ މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަ ް
ފައިލު ހެދުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގަ ި

.3

މން
އލު ބަލަހައްޓަ ު
ޅ މީހުންނަށްވެސް އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ހަދައި ،އެ ފަ ި
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގު ޭ
ގެންދަން ވާނެއެވެ.

ނންވާނެއެވެ.
ގއި ،މަދުވެގެން ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުން ަ
 13.2މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ަ
.1

ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ.

.2

ފޯމު ނުވަތަ ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ސީވީ.

.3

ތކާއި ،ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ،ސަނަދު ަ

.4

ހޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުންތައް.
ހށަ ަ
ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ު

.5

ނއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު.
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ް

.6

ވަޒީފާދިން ޗިޓު ،ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ.

.7

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު.

.8

ކރުމުން ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ،މުވައްޒަފަށް އެކަން އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ވަޒީފާ ދިނުމުން ،ވަޒީފާ ބަދަލު ު

.9

ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ.

 .10މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
 .11ސަލާމް ސިޓީއާއި ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ،ޑޮކްޓަރު ސެޓުފިކެޓު.
 .12ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން ،ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ތ
 .13ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު ،ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ޓތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު)
(ލިބިފައިވާ ސެޓުފިކެ ު
 .14އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު.
ބފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ރެކޯޑު.
ޢތުން އަދަބެއް ލި ި
 .15ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެ ،ޝަރީ ަ
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

މ
މއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާ ީ
 .16އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަ ެ
ވއިފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު.
ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނު ަ
 .17ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު.
 .18ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު ،ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ.
 .19މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު.
 .20މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓު ،ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ.
 .21ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ،ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ.
 .22ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ވ މަޢުލޫމާތު އެމީހެއްގެ
މ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ،ތިރީގައި ާ
 13.3ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮން ެ
ދންވާނެއެވެ.
ފައިލުގައި ފައިލުކުރަމުން ގެން ަ
.1

މތްކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު ފޯމު.
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދު ަ

.2

ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.

.3

ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން.

.4

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

.5

ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ށ
ހ ލިޔުންތަކެއް ހަމައަ ް
ޖހޭ ހުރި ާ
ބހޭގޮތުން ފައިލުކުރަން ެ
މތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ެ
ހންގެ މަޢުލޫ ާ
 13.4ވަޒީފާ ލިބޭ މީ ު
ރ
ފައިލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި ،އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަ ު
ޖަހަންވާނެއެވެ.
ނވާނެއެވެ.
ތއް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކައުތެރިގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަ ް
 13.5މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ަ
ތކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ .މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން
 13.6ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުން ަ
ހދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ލންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަލައި ަ
ކޮންމެހެން ބަ ަ
ގ
ނވެއްޖެނަމަ ،ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ެ
ބނު ް
 13.7މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަން ޭ
ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 .14މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން
ތ
 14.1މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެންނަ ާ
އ މުވައްޒަފަކު ،ކޮމިޝަނަށް އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިެ ،
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ށ ހުށަހަޅާތާ ( 7ހަތެއް)
ތ ކޮމިޝަނަ ް
ލ ގެނައި މަޢުލޫމާ ު
ދ ު
 14.2މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ،ބަ ަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.
 .15އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން
ނ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ،
ބ ް
 15.1ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަ ު
ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދުވަހު ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ލިޔުން ދޭއިރު،
ޔމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އެ ލި ު
.1

ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.

.2

ކޮމިޝަނުގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް.

.3

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި މުއްދަތު.

.4

ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން ،ސެކްޝަން ،ނުވަތަ ޔުނިޓް.

.5

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ.

.6

ތތައް.
ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަ ް
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ތާރީޚު 23 :ޞަފަރު  22 – 1441އޮކްޓޫބަރު 2019

އަދަދު1143 :

އަންގާރަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2019/R-1073 :

ދ( އަށް
ވއި ު
ބރު ) 2019/R-2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަ ާ
ގވާއިދު ނަން ަ
ަ
ގވާއިދު
ނއުމުގެ ަ
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336211, 3336102 :
ފެކްސް3310274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

•

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އަދަދު1143 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2019/R-2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު( އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
ލޙު ގެނައުން.
ޞ ާ
ވއިދު( އަށް ،އަންނަނިވި އި ް
ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2019/R-2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަ ާ
އން އިޞްލާޙު ކުރުން.
ނނަނިވި ފަދަ ި
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.3ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަ ް
ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް
އިޢުލާނު ކުރުން

2

މ
ކށް މީހުން ހޯދުމަށް ފުރަތަ ަ
 2.3ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުތަ ަ
އިޢުލާނު ކުރާނީ މި ކޮމިޝަނުގެ އެތެރޭގައި ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ .ކޮމިޝަނުގެ
ނން ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް
އެތެރޭގައި މި މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނުކޮށް ،ކޮމިޝަ ު
ފނިއްޖެ ނަމަ ،އެ މަޤާމު
ހކު ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ެ
އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މީ ަ
މޝަނުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ،
ނތްކަމަށް ކޮ ި
ދ އެފަދަ ފަރާތެއް ެ
ވނެއެވެ .އަ ި
އެ ފަރާތަކަށް ދޭން ާ
އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަން ވާނެއެވެ .މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ
ގން ވެސް ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.
އިޢުލާނުތަކުގައި ،އެންމެ މަދުވެ ެ
1

މަޤާމުގެ ނަން.

2

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން.

3

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުޠުތައް.

4

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު.

5

މުސާރައާއި ،މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ އެލަވަންސާއި ޢިނާޔަތްތައް.

6

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.

7

ނއް ދޭންޖެހޭ ފަދަ މަޤާމެއްނަމަ އެކަން.
ޓެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަ ެ

8

ވ ދިވެހިންނަ ް
ވަޒީފާއަކީ ،މީލާދީގޮތުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައި ާ
ނ
ށ އެކަ ި
ކުރިމަތިލެވޭނެ ވަޒީފާއެއްކަން ބަޔާންކުރުން.

3

އަދަދު1143 :

ވޮލި ުއމް48 :

9

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.
.............................

4

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

ވޮލިއުމް48 :

އަދަދު1154 :

ތާރީޚު 24 :ރަބީޢުލްއައްވަލް  21 – 1441ނޮވެންބަރު 2019

ބުރާސްފަތި

ގަވާއިދު ނަންބަރު2019/R-1075 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2019/R-2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު( އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336211, 3336102 :
ފެކްސް3310274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

•

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އަދަދު1154 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2019/R-2 :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު( އަށް  2ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޞލާޙު ގެނައުން.
ގަވާއިދު ނަންބަރު) 2019/R-2 :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދު( އަށް ،އަންނަނިވި އި ް
އން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ފަދަ ި
މުވައްޒަފުން

.14

)ކ(

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް ވިޔަސް،

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ހ
ގަވާއިދުން އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއް ދައްކަންޖެ ޭ

ހިތަންޖެހޭ އާންމު

މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ދީގެންވެސް

އުސޫލުތައް

ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ގަވާއިދުން އެކަމެއް އަންގަންޖެހޭ
މ މާއްދާގައި މިހެން
ކށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެި .
މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަ ަ
އޮތްނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( މިއިން
އިސްތިސްނާވެއެވެ.

އން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ޑ( އަންނަނިވި ފަދަ ި
މުވައްޒަފުން

.14

)ޑ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން ކޮމިޝަނުގެ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ގ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
ތ ޤާނޫނާއި ދައުލަތު ެ
އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ،މާލިއްޔަ ު

ހިތަންޖެހޭ އާންމު

މަތީން ،އެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

އުސޫލުތައް
ފދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ަ

3

ވޮލި ުއމް48 :

މުވައްޒަފުން އެދިގެން

އަދަދު1154 :

.21

)ނ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދވެގެން ) 1އެކެއް(
ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މަ ު
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ،ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ކ ލިބިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ވަކިވާން އެދިފައިވާ މުވައްޒަފާ
އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަ ު
ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ތަކެއްޗާއި ،ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް
ވސް އެ މުވައްޒަފަކު
ޖނަމަ ،އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ެ
ބަލައި ،އެ ކަންކަން ނިމިއް ެ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
އން އިޞްލާޙުކުރުން.
 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ފަދަ ި
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

.28

)ހ(

ގ
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކު ެ
މންނެވެ.
ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމު ު

 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1އުނިކުރުން.

ރ އޭގެ
މޖެއްސައި ،އަންނަނިވި ދެ އަކު ު
މއްދާގެ )ހ( ގެ  1ކަމުގައި ހަ ަ
 .6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2އަކީ ،އެ ާ
ފަހަތަށް އިތުރުކުރުން.
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

.28

)ހ(

) .1ނ( ތިމާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ
މީހަކު

ފަރުވާ

ތށް
ނުލިބޭގޮ ަ

ބޭނުންވާ
މ
އެން ެ

ގ
ދި ު

ބައްޔަކަށް

ފަރުވާ

މުއްދަތަކަށް

ހޯދުމަށްޓަކައި
ލނީ
ވީއް ޭ

3

މުސާރަ
)ތިނެއް(

ކ މުވައްޒަފު
މއްދަތަކަށެވެ .އަދި އެ މުއްދަތަ ީ
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން ު
ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.
)ރ( މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާނީ،
އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ،ސަލާމެއް ،އާއިލީ ޒިންމާގެ
ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ.
ލޙުކުރުން.
ބރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞް ާ
 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  2ވަނަ ނަން ަ

4

ވޮލި ުއމް48 :

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

އަދަދު1154 :

.28

)ހ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ
ރ ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  46ވަނަ މާއްދާގަ ި
 .2ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ޓ
މ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއް ީ
ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ،ވިހެއު ާ
ހަމަވުމުން،
ބެލުމަށްޓަކަ ި
އ،

ދަރިފުޅުގެ
1

ނމަޔަށް
މަ ް

)އެކެއް(

ނުވަތަ

ބައްޕަޔަށް

ހަމައެކަނި

އަހަރުދުވަހުގެ

ޗުއްޓީއެއް

މުސާރަ

ދަރިފުޅު
ށ
ނުލިބޭގޮތަ ް

ށ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން
ނވާނަމަ ،އަންހެން މުވައްޒަފަކަ ް
ނ ް
ނެގިދާނެއެވެ .މި ޗުއްޓީ ބޭ ު
ށ
ރން ޗުއްޓީ ނެގުމަ ް
ގ ) 15ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ކު ި
އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމު ެ
އެދެންވާނެއެވެ.
ބރު އުނިކުރުން.
 .8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  3ވަނަ ނަން ަ

ރން.
 .9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

1.1

މިއީ މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ އިލެކްޝަންސް
ގ
ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ބާރުތަކާއި ،ޕެނަލް ެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ނނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
 .10ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ  5.1ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ތ
ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަ ު

.5

5.2

މި މާއްދާގެ  5.1ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ
އ
މޝަނުގެ އެތެރޭގަ ި
މޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކޮ ި
އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ަ
ށ
ނން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިޔާއާ އެއްގޮތަށް އެ މަޤާމަ ް
ފުރަތަމަ އިޢުލާނުކޮށް ،ކޮމިޝަ ު
އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނި ،އެ ފަރާތަކަށް އެ ވަޒީފާއެއް
ދީފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ  5.1ގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތެއް ނޯންނާނެއެވެ.

ރން.
 .11ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ވަގުތީ ވަޒީފާގައި މީހުން
ގެންގުޅުން

.8

8.4

ވަގުތީ

މުވައްޒަފަކު،

ގ
މަޤާމު ެ

މަސައްކަތަށް

ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް

ސެކްޝަނުގެ

ވެރިޔާއަށް ފެނި ،އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުންވެސް އެކަން އިޞްލާޙު
ވނަ
ނނު( ގެ ަ 23
ރ ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
ނބަ ު
ނ ނަ ް
ނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫ ު
ކ
ތރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަ ާ
ށ އި ު
ގ މަތިން ،އެ މުވައްޒަފަކަ ް
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ

5
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އަދަދު1154 :

ނުލައި،

ވަޒީފާއިން

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރމުގެ
ވަކިކު ު

އިލެކްޝަންސް

އިޚްތިޔާރު

ކޮމިޝަނަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

ރން.
 .12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.2އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.9

9.2

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރަންޖެހޭ

ފަދަ

ށ
ހާލަތަކަ ް

އޭނާގެ

ޢަމަލުތައް

ނ ނަންބަރު 2/2008
ހިނގައްޖެކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ޤާނޫ ު
)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

އިޖުރާޢަތުތައް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ކރުން.
 .13ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް

.10

10.3

ދވެގެން ) 1އެކެއް(
ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މަ ު

އެދިގެން ވަޒީފާއިން

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެސް

ވަކިކުރުން

އ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި
ޖނަމަެ ،
ކޮމިޝަނަށް ފެނިއް ެ
ސބަބެއްނަމަ ،އެ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
އެދިފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު ަ

 .14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.1ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

.9

9.1

ހ
 .3ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ) 1އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 2ދޭއް( ދުވަ ު
ގ އަދަދު ) 40ސާޅީސް( މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން،
ގަޑިޖެހި ،ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު ެ
ގ
ނުވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 10ދިހައެއް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި ،ގަޑިޖެހުނު މިނެޓު ެ
އަދަދު ) 135އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވުން.

 .15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.2ގެ  3ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

.9

9.2

ށފައިވާ ކުށް ތަކުރާރު
 .3މި ޖަދުވަލުގެ  9.1ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ހތް ދިނުން.
ކުރުމުގެ ސަބަބުން ) 3ތިނެއް( ފަހަރު އަނގަބަހުން ނަސޭ ަ

ނބަރެއް
ނނިވި ފަދައިން ނަ ް
 .16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.3ގެ  26ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ،އަން ަ
އިތުރުކުރުން.
6
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.9

9.3

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އސޫލުގެ  9.2ގައިވާ
 .27ކުށުގެ ދަރަޖަ  2ގައިވާ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަން ،މި ު
ގޮތުގެ މަތިން އެންގުމުން ވެސް) ،މި އުސޫލުގެ  9.2ގެ ) 3ތިނެއް( ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ފިޔަވައި( އެ ކަންތައް އިޞްލާޙުނުކޮށް،
އެ ކުށެއް ތަކުރާރުކުރުން.

ކރުން.
ނންބަރެއް އިތުރު ު
 .17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  9ވަނަ މާއްދާއަށް ،އަންނަނިވިގޮތަށް ަ
ކުށުގެ ދަރަޖަތައް

.9

9.4

ކށް ތަކުރާރު ކުރުމުގެ
މި ޖަދުވަލުގެ  9.2ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ު
އޖެ ނަމަ ،ލިޔުމުން
ތ ދެވި ް
ރ ،ލިޔުމުން ނަސޭހަ ް
ސަބަބުން ) 3ތިނެއް( ފަހަ ު
އެ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.

ކރުން.
 .18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  14.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު

.14

14.1

މުވައްޒަފަކާ މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،އެކަން ތަކުރާރުނުކޮށް ) 1އެކެއް(
އަހަރުދުވަސްވުމުން ،އެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުވީއެވެ.

ނ
ބާޠިލުވު ް

ރން.
 .19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ކޮމިޝަނުގެ

.2

2.1

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ގަވާއިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލުން އެވްރެޖް

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި

ދއިފައިވުން.
މާކްސް ) 75%ހަތްދިހަ ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ މަތިން ހޯ ަ

އ
އތަ ް
ބަލާނެ ކަންތަ ް
ރން.
 .20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ކޮމިޝަނުގެ

.2

2.3

ފާއިތުވެދިޔަ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އިންޒާރުދީފައި ނުވުން.

މުވައްޒަފުންނަށް
ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
އ
އތަ ް
ބަލާނެ ކަންތަ ް
ރން.
 .21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
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.2

2.4

މުވައްޒަފުންނަށް

ފާއިތުވެދިޔަ

1

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)އެކެއް(

އަހަރުދުވަހުގެ

ވަކި

ތެރޭގައި

މުއްދަތަކަށް

ށ
އޮފީހަ ް

އޒަފަކަށް ނުވުން.
ނުނުކުތުމަށް އަންގައިފައިވާ މުވަ ް

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި
އ
އތަ ް
ބަލާނެ ކަންތަ ް
ނނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
 .22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2.12ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ

.2

2.13

މުވައްޒަފަކު

އަމިއްލަ

ބޭނުމަކު

ރަސްމީ

އޮފީހުން

ގަޑީގައި

ބޭރަށްދިޔަ

ނަމަ،

މަސައްކަތު ދުވަހާއި

ސއްކަތުގައި ،ރަސްމީ
އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުގަޑި ގުނަން ފަށާނީ އޮފީހުގެ މަ ަ

ގަޑި

ނނެވެ.
މަސައްކަތު ގަޑި ) 7ހަތެއް( ގަޑިއިރު ހަމަކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެ ް

ރން.
 .23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ  6.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ޗުއްޓީއަށް އެދުމާއި،

.6

6.1

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ
ގ މަދުވެގެން ރަސްމީ
އެޗް.އާރު ސިސްޓަމުން ،ޗުއްޓީ ފަށަން ގަސްތުކުރާ ދުވަހު ެ

ނ
ޗުއްޓީ ދިނު ް

އޓާ
މަސައްކަތުގެ ) 2ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހަ ް
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނބަރު އިތުރުކުރުން.
ނނިވި ފަދައިން ތިން ނަ ް
 .24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ  7.16ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
ނ
ސަލާން ބުނު ް

.7

7.17

ތ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއްގައި
ހަފުތާ ބަންދާ ގުޅިގެން އާދީއް ަ
ހުރެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަހަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި،
ވަޒީފާއަށް

ނ
ނުނިކުމެވު ު

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް،

ރކޮށްފައިވާ
ރަޖިސްޓަ ީ

ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
7.18

ވހު
މ ދުވަހުގެ ފަހުދު ަ
ގ ކުރީ ދުވަހާއި ޗުއްޓީ ނި ޭ
ވހު ެ
އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށޭ ދު ަ
މުވައްޒަފަކު

ސަލާމުގެ

ޗުއްޓީގައި

ހުރެއްޖެ

ނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފު

ސަލާމުގެ

ނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،
ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަހަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި ،ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެވު ު
ނ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަ ް
ވާނެއެވެ.
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7.19

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ކުރީ ދުވަހާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ
ގ ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ
ފަހުދުވަހު މުވައްޒަފަކު ސަލާމު ެ
ނ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،
ޗުއްޓީގައިހުރި ދުވަހަށް ،ބަލީގެ ބާވަތާއި ،ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެވު ު
ނ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަ ް
ވާނެއެވެ.

ރން.
 .25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.8އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އަހަރީ ޗުއްޓީ

.8

8.8

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ
އެޗް .އާރް ސިސްޓަމުން ޗުއްޓީ ފަށަން ގަސްތުކުރާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ
ލހައްޓާ
ކންތައްތައް ބަ ަ
ގ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ަ
މަސައްކަތު ) 2ދޭއް( ދުވަހު ެ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރން.
 .26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

.9

9.3

ފހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގާ މުވައްޒަފުން ،ޗުއްޓީ ނިންމުމަށް ަ
ފުރަތަމަ

ދުވަހުގެ

މ
ރަސް ީ

މަސައްކަތު

ވތަ
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުން ނު ަ

އެޗް.

ގަޑި
އާރު.

މގެ
ނިމު ު
ސިސްޓަމުން

ކުރިން،

އެކަމަށް

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

ވނެއެވެ.
އޓާ ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ
ކަންތައްތައް ބަލަހަ ް
ރން.
 .27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

.9

9.4

މވައްޒަފުން ޗުއްޓީއަށް
ކުރިއަށް ރާވައިގެން އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ ު
އެދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުން ނުވަތަ އެޗް .އާރު .ސިސްޓަމުން ހުށަހެޅުމުން ދުރާލައި
އެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

ނނިވި ފަދައިން ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.
 .28ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ  9.5ގެ ފަހަތަށް އަން ަ
އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

.9

9.6

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  7.17އާއި  7.18އާއި  7.19ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ
ނން ހިތްވަރުދޭ ކަމެ ް
ދުވަސްތަކުގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ މި ކޮމިޝަ ު
ގއި ހުރެއްޖެ ނަމަ،
ކގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ަ
ނޫނެވެ .އަދި މި ދުވަސްތަ ު
މލު ކުރަންވާނެއެވެ؛
އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަ ަ
9

ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1154 :

)ހ(

އާއިލީ

ޒިންމާގެ

ކުރުމާއެކު،

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޗުއްޓީއަށް

އެޗް.

އާރު

ޒިންމާގެ

ހުރި

ސަބަބު

އާއިލީ

ސިސްޓަމުން

ރިކުއެސްޓް

ބަޔާންކޮށް

ސިޓީއަކުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ( އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއަކީ ،އެ ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ލާޒިމުވެގެން ނަގާ
ޗުއްޓީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
ފއިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ނަގާ އާ ި
ގންވެއެވެ.
ގަބޫލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ކރުން.
 .29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.9އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ

.10

10.9

ނ
ވހު ް
އށް ނުކުންނަ ދު ަ
މުވައްޒަފަކު ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށްފައި ވަޒީފާ ަ

ޗުއްޓީއާއި ،ދަރިއަކު

ށ
ސ ވަންދެން ދަރިފުޅަ ް
ނ ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަ ް
ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ އުމުރު ް

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ

މ
ދނުމަށްޓަކައި ،މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ކޮން ެ
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށް ި

ޗުއްޓީ

ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ،އިތުރު ހުސް ވަގުތު ކޮޅެއް ،މަސައްކަތުގެ
ވަގުތުގެ ތެރެއިން ) 2ދޭއް( ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް
ދޭންވާނީ ) 30ތިރީސް( މިނެޓެވެ.

ޙކުރުން.
 .30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ  10.13އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާ ު
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ

.10

10.13

މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިޔަކު ޚިތާނުކުރުމުން ،ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ
އ
ބންދުދުވަސްތަ ް
ަ

ނުހިމަނައި

ޗުއްޓީއާއި ،ދަރިއަކު

ލިބޭގޮތަށް،

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ

ވ
ދޭންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ފަށަން ބޭނުން ާ

ޗުއްޓީ

ވތަ
ރން ލިޔުމުން ނު ަ
ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކު ި

5

)ފަހެއް(

ދުވަހުގެ

ޗުއްޓީއެއް

އެޗް .އާރު .ސިސްޓަމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފދައިން
ގ އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި މި މާއްދާގެ  12.1.3އަންނަނިވި ަ
ލ  6ގެ  12ވަނަ މާއްދާ ެ
 .31ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ު
އިޞްލާޙުކުރުން.

10

ވޮލި ުއމް48 :

ވަގުތީގޮތުން ނަގާ

އަދަދު1154 :

.12

) 12.1.3ހ(

6

)ހައެއް(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މަސްދުވަހުގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ދަށުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

ފހެއް(
ނވެގެން ަ ) 5
ގ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގި ަ
ޒންމާ ެ
މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ި

ޕްރޮބޭޝަނުގެ

ދުވަހެވެ.

މުއްދަތާއި ،ޗުއްޓީ

)ށ(

3

)ތިނެއް(

ވހުގެ
މަސްދު ަ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް(
ދުވަހެވެ.
)ނ(

1

)އެކެއް(

މަސްދުވަހުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ޗުއްޓީގެގޮތުގައި

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 1އެކެއް(

ދުވަހެވެ.
 .32ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  13ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން.
ކރުން.
 .33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  14.4އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ

.14

14.4

މވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ
ތށް ު
ބނުމަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮ ަ
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޭ
ވހަށެވެ.
ގިނަވެގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދު ަ

ގުޅިގެން ނުވަތަ ޞިއްޙީ
ފަރުވާގެ ބޭނުމަށް
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް
މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

ކރުން.
 .34ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ  14.9އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ޚާއްޞަ ހާލަތަކާ

.14

14.9

އވާ މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލި ބޭނުން ނޫން
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފަ ި

ގުޅިގެން ނުވަތަ ޞިއްޙީ

ށ
ދތުގެ ބޭނުންކުރާނަމަ ،ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
އެހެން ބޭނުމަކަށް ވީއްލި މުއް ަ

ފަރުވާގެ ބޭނުމަށް

ނމަ ،ނުވަތަ ވީގޮތެއް
ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަ

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

ނާންގައި ) 7ހަތެއް( ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

ވއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ެ
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ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އަދަދު1154 :

ރން.
 .35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

1.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ ކޮމިޝަނުގެ
ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ކރުން.
ނވި ފަދައިން ދެ ނަންބަރު އިތުރު ު
 .36ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގެ  4.7ގެ ފަހަތަށް އަންނަ ި
ކޮމިޝަނުގެ

.7

4.8

ނިންމުންތަކަށް

ތއް ،އެންޑޯސްކުރުމަށް
ނ ަ
ލވުންތަކުގައި ނިންމާ ނިންމު ް
ކޮމިޝަނުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަ ު
ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ،ހުށަހެޅުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޢަމަލުކުރުމާއި،
ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
4.9

ކޮމިޝަނުގެ

ނުރަސްމީ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ނިންމާ

މންތަކަކީ،
ނިން ު

ރަސްމީ

އ ރަސްމީ ނިންމުމެއް
ޖަލްސާތަކުގައި އެންޑޯސްނުކުރާ ނިންމުންތަކެއް ނަމަ ،އެ ީ
ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ކރުން.
 .37ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގެ  7ވަނަ މާއްދާގެ  7.1.3އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތާއި
ޗުއްޓީ

.7

7.1.3

)ހ(

6

)ހައެއް(

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

މަސްދުވަހުގެ

ދަށުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ފހެއް(
ނވެގެން ަ ) 5
ގ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގި ަ
ޒންމާ ެ
މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ި
ދުވަހެވެ.
)ށ(

3

)ތިނެއް(

ވހުގެ
މަސްދު ަ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 2ދޭއް(
ދުވަހެވެ.
)ނ(

1

)އެކެއް(

މަސްދުވަހުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ

ނ
ދަށު ް

ވަޒީފާ

ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ) 1އެކެއް(

ދުވަހެވެ.
 .38ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.1ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކުރުން.
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އަދާކުރާ

ވޮލި ުއމް48 :

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

އަދަދު1154 :

.8

8.1

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ގވާއިދުގައި
ވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި މި ަ
ނބަރު ަ ) 2/2008
ޤާނޫނު ނަ ް

.2

ކރުމަށް ކޮމިޝަނުން
ގ މަތިން ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ނިންމުން.
ރން.
 .39ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ  1.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ފ
ތަޢާރަ ު

.1

1.1

މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހުޅުވައިލެއްޕުމާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑި
ދޫކުރުމާއި ،ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

ރން.
 .40ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ  3.2އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި

.3

3.2

ތަޅުދަނޑި ގެނައުމާއި،

މި އުސޫލުގެ  3.1ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުވައްޒަފުންނަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޅުދަނޑި
ނއެވެ.
ބފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާ ެ
ގެނެސް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ލި ި

ނ
ތަޅުދަނޑި ގެންދިއު ް
ރން.
 .41ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ  6.2އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙުކު ު
ނ
އެހެނިހެ ް

.6

6.2

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އޮފީސް ހުޅުވަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން އިންތިޒާމުކުރާނީ،
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް
ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެކެވެ.

ކރުން.
 .42ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  10ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ  8.1އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ު
ނ
ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓު ް

.8

8.1

ވނީ،
އޓަމުން ގެންދަން ާ
ބލަހަ ް
ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ަ
ނނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފު ް
ނނެވެ.
ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނު ް

 .43ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.
ށނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 .44މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
.................................
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