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`  

  ޤަވާޢިދުހިންގާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް
  

ނުގެކޮމިޝަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ( 2008/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޤަވާޢިދަކީ  )ހ(  .1  ތަޢާރަފް
ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ )3(ގެ ) ނ(މާއްދާގެ  ވަނަ 21ގެ  )ޤާނޫނު

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްބާރުލިބިގެން 
  .ޤަވާޢިދެވެ ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ

" ޤަވާޢިުދ ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް "ޔާނީމި ޤަވާޢިދަށް ކި )ށ(  
  .އެވެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ލިބިގެންވަނީ ބާރުމި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ   )ނ(    
އަށްޖަލްސާ ކޮމިޝަނުގެޤަވާޢިދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ މިމިގޮތުން  .ކޮމިޝަނަށެވެ

  .އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުންނެވެރުންގެ މެންބަޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

ގެންނަ  ދާއި އަދި މިޤަވާޢިދަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޢިވާޤަމި )ރ(  
ޢާއްމުކޮށް ،ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ށް އަމަލުކުރެވޭނީޙައިސްލާ

  .ން ފެށިގެންނެވެތާރީޚުޝާއިޢުކުރާ 

  ހިންގުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ: ވަނަ ބާބު 1

ކޮމިޝަން ހިންގުން 
އަދި ކޮމިޝަނުގެ 
  ސެކްރެޓޭރިއެޓް

އޭނާގެ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ކޮމިޝަނުގެއެޓަކީސެކްރެޓިޭރކޮމިޝަނުގެ )ހ(  .2
  .މުވައްޒަފުންނެވެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާގައި ބެލުމުގެ ދަށު

ކޮމިޝަނުގެ ،މަތީންގައިވާ ގޮތުގެޤަވާޢިދުޤާނޫނާއި މި  ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(    
ނުން ކަނޑައަޅާކޮމިޝައަދި . ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

ކޮމިޝަނުގެ ،މަތީންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އި ދޭ އިރުޝާދާސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތަކާ
.އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ 

އެގޮތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަންކަން ކުރޭތޯ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު
  .ވާނެއެވެ ރަކު ބަލަންމެންބަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ކޮމިޝަ
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ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ދުވަހުންސެކްރެޓޭރިއެޓްގައިކޮމިޝަނުގެ )ނ(   
ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް އެ، މަސައްކަތްތައްކޮށް

  . އަޅަމުންގެންދަން ވާނެއެވެ

ރައީސްރުންނަށް އަންގާ އެންގުންތައް މެންބަ ފަރާތުންެ ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(    
  . ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ ކޮމިޝަނުގެކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތީން އަންގާނީ 

  
ކޮމިޝަނުގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި  
  މަސައްކަތު ގަޑި

ސަރުކާރުންރަސްމީކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ  ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .3
ނަމަވެސް .ރަސްމީ ދުވަސްތައްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާމުހިންމު މަސައްކަތަކާުގޅިގެން  ކޮމިޝަނުގެ
ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާޚިލާފުނުވާގޮތެއްގެ މަތިން 

  .މުވައްޒަފުން ނެރެވިދާނެއެވެދުވަސްތަކެއްގައި 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ، ރަސްމީ ގަޑިއަކީސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(     
  .ރަސްމީ ގަޑިއެވެ

މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ  )ނ(    
ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި. ވާން ވާނެއެވެޙާޟިރުު ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް

ޗުއްޓީ ނެގުމަކާނުވަތަ ، ނުލައި މެދުވެރިވެގެން ސަލާން ބުނުމަކާ ޢުޛުރެއް
ނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީޙާޟިރުއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  ،ނުލައި

  .ހާޟިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްޙާޟިރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ) ށ(މާއްދާގެ  މި  )ރ(    
  . ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ

އޮފީހުން  ފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުގައި ނުވަތަގެ ފަހުން އޮ 12ރޭގަނޑު   )ބ(    
ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް އަންނަންވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ

.ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ 8މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ އެމަސައްކަތެއް ނިމުނު ގަޑީގެ 
އެމީހަކު ގަޑިޖެހޭނީ އަނެއް ، ޖެހިއިރު ނިމުނުނަމަ 3މިސާލަކަށް ރޭގަނޑު (

ގަޑި ،މަސައްކަތަށް ނުކުމެ މިގޮތުން އޮފީހުގެ.) ޖަހާއިރުއެވެ 11ދުވަހު 
މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ،ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވިކަން

ޙާޟިރުވިގަޑި ،ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ޙާޟިރު. ވާނެއެވެޑުކުރަންރެކޯ

އެ މުވައްޒަފަކު ،ވިޔަސް ޙާޟިރުވިގަޑި ޤަވާޢިދުން ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާނަމަ



8 
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

ޙާޟިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ޙާޟިރުވި ގަޑި ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން.ގަޑިޖެހޭނެއެވެ
  .ފެށިގެންނެވެ

މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެނުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ ކޮމިޝަ  )ޅ(    
ޙާޟިރީ  ،ނުވެވޭނަމަ ސަބަބުން އޮފީހަށް އަންނަންވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު

  . ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަން
 

ނުވަތަ އެހެންވެސް ،ނުވެގެން އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ޙާޟުިރ )ކ(   
 ކޮމިޝަނުގެ، ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ ސަބަބަކާހުރެ

އެހެން، ވަގުތު ޙާޟިރުވެ ހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ
އޮފީސް ހުޅުވުމުން ހާޟިރީ ރެކޯޑް. މުވައްޒަފުން ޙާޟިރުވި ގަޑި ބަލާނީއެވެ

  .ކުރާނީ އެވެ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ކޮމިޝަނުގެ  )އ(    
  . ގަޑިޖެހޭނެއެވެ، ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ

 
މުވައްޒަފުން ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައިކޮމިޝަނުގެ )ވ(  

8:01 ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު  ،އެހެން މަސްމަހު

 9:01ރަމަޟާންމަހު ގަޑެިޖހޭނީ . ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ

  .ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުންނެވެ

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް  )މ(    
މިގޮތުން. ނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ ޙާޟިރު، ނުވެއްޖެނަމަ ޙާޟިރު

ވަގުތަށް ލާރިކެނޑޭނީ އެދުވަހެއްގެ މުސާރައިން އެވަގުތަކަށްޖެހޭޙާޟިރުނުވާ 
  .ނިސްބަތަކުން އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިންނެވެ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އޮފީހުން އިޞްލާޙީ،މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑިޖެހޭނަމަ )ފ(   
  .ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

 
ގެ މެދުގައިއެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުން، އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާނީ  )ހ(  .4  އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން

އަދި ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި މުވައްޒަފުން  .ބަހާލެވިފައިވާ ތަރުތީބަކުންނެވެ
  .ގޮތަކަށެވެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގާގެ ލަފާގެމަތީން ނުކޮމިޝަޢަމަލުކުރާނީ 

 
ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ބަންދު ދުވަސްނުރަސްމީ )ށ(  

ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ
ގެ ލަފާގެ މަތީން ސްެކޝަނެއް ހަވާލުވެހުރި ވެރިއެއްގެޖެނެރަލް

އަދި މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ ކޮންމެހެން ވަގުތުން. ހުއްދަލިބިގެންނެވެ
އަދި މިގޮތަށް އޮފީސް. ށް އެކަންޏެވެނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިންމުމަ
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ޅުވާ ސެކްޝަނަކުންހުޅުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކަށް އޮފީސް ހު
  .އަންގަންވާނެއެވެ

 
މިނެޓު ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަން 15ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ގަޑިޖެހުމުގެ   )ނ(    

  . ވާނެއެވެ
  

އޮފީސް ހިންގުމުގެ 
އޮނިގަނޑާއި 

ސެކްޝަންތަކުގެ 
  މަސައްކަތްތައް

ނުން ފާސްކުރާ ކޮމިޝަ ،ޓަކައިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޤާނޫނީ  ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .5
  . ވާނެއެވެ ނުގައި އޮންންަނކޮމިޝައިދާރީ އޮނިގަނޑެއް 

،އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިފާސްކުރާ ން ތިގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ހުރިހާ، މަޤުޞަދާއި،  މަސައްކަތާއި އި،ކާހިމެނޭ ބައިތަ
އް ކުރަންވާއަދި މަސައްކަތްތަ. ވާނެއެވެ މަސައްކަތެއް ލިޔިެވފައި އޮންނަން

،ލިޔެފައި) ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް(ގޮތުގެ އުޞޫލުތައްވެސް 

   .ނުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެކޮމިޝަ

ކޮމިޝަނުގެހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެކޮމިޝަނުގެ )ނ(   
އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ،ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމައިދާރީ އޮނިގަނޑަށް 

  .ނުން ގެންނަން ވާނެއެވެކިޮމޝަމުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު 

އަށް މަޢުލޫމާތު މީޑިއާ
  ދިނުން

 ގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ  ނުންކުރާކޮމިޝަ  )ހ(  .6
އެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ  ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮމިޝަނުގެ
އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ހަވާލުވެތިބި ތާާމަސައްކަ
   .މުވައްޒަފެކެވެ މުވައްޒަފުން ނުވަތަާ ކަނޑައަޅ

ކަނޑައަޅާފައިވާނުން ކޮމިޝަޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުން ދިއުމަށް  ކޮމިޝަނުން  )ށ(    
ތަފާސް ހިސާބު ފަދަ މަޢުލޫމާތު އެކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުން ހާމަކުރަންވާނީ

  .އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  ރީ ޖެނެރަލްސެކްރެޓަ

ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުގެ   )ނ(    
ރައީސް. ރައީސެވެކޮމިޝަނުގެ މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ 

ން ހިންގުމާކޮމިޝަރައީސް ނުވަތަ  ނައިބުކޮމިޝަނުގެ ނެތް ޙާލަތެއްގައި 
  . ޙަވާލުވެހުރި މެންބަރެކެވެ

ވަކިމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ފަރާތުންކޮމިޝަނުގެ   )ރ(    
ދިނުމަށް ވަކިފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެމައުލޫމާތެއްދޭނީ ކޮމިޝަނުން
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އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައިނަމަވެސް . ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން އެފަރާތަކުންނެވެ
މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ) މީޑިޔާއަށް(އެއްފަހަރާ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް 

އެނޫން ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ނައިބުޙާލަތްތަކުގައި ރައީސް ނުވަތަ 
    .ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެމީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ފަރާތެއް 

ނެރެންވާނީ  ނެއް ނެރޭނަމަ އެނޫސް ބަޔާނެއްނޫސްބަޔާންނަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ   )ބ(    
  .އެފާސްކުރިގޮތަކަށެވެ، ފާސްކޮށްން ނުކޮމިޝަ

  ޖަލްސާކޮމިޝަނުގެ : ވަނަ ބާބު 2
  

ޖަލްސާ ބާއްވާ 
  ކަންކަމާއި މަޤްޞަދު

ޓަކައި ކޮމިޝަނުގެކުރުމަށްޙާޞިުލކަންކަން މިބާބުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ  .7
  . އެ ޖަލްސާތައް ހިންގުމެވެ ،ޖަލްސާތައް ބާއްވައި

  .ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ނައިބުުކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި   )ހ(    

އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި )ށ(   
އެފަރާތަށް ދިނުމަށްޓަކައި ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ލަފާ

އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރަންޖެހޭ  ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
  .ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން  ،ކުރުމާއި

އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން )ނ(  
، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި

ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ، ކުރުމާއިތައްބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ
  .ނިންމުން

ކަންކަން ހިންގުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ  )ރ(    
މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ،އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާއި

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަނޑައެޅުންތައް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުމާއި އަދި އެނޫންވެސް
ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމަންޖެހޭ ބެހޭޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާޢަދުލު އިންޞާފު 

  .ނިންމުންތައް ނިންމުން

ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތައް   )ބ(    
، ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި އެ ،އެކުލަވާލުމާއި
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 ،މަސައްކަތާބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމުމާއިކޮމިޓީގެ އެ
ގޮތުން ކުރުމާބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒު ނިންމުންތަކާއިކޮމިޓީތަކުގެ  އެ

  .ނިންމުންތައް ނިންމުން

ގޮތުން ދިރާސަތައް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އެކި މައްސަލަތަކާބެހޭ  )ޅ(    
ގޮތުން ނިންމުންތައް ރިޕޯޓުތަކާއި ދިރާސާތަކާބެހޭނިންމުމާއި އެކިއެކި 

  .ނިންމުން

، ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި  )ކ(    

އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރާނެ 
  .ކަޑައެޅުންއުޞޫލުތައް ހަމަތަކާއި 

  -:އެއީ. ހަތަރުބަޔަކަށެވެކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިގެންވަނީ  .8  ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް

  ރަސްމީ ޖަލްސާ  )ހ(    

 ނުރަސްމީ ޖަލްސާ )ށ(  

  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  )ނ(    

  ކުއްލި ޖަލްސާ  )ރ(    

ރުންބައިވެރިވާ،މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަ ކޮމިޝަނުގެ  .9  ރަސްމީ ޖަލްސާ
ޤާނޫނީގޮތުން އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ

ރަސްމީ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ ޖަލްސާއަށް ކޮމިޝަނުގެ. ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ
  . ރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެމެންބައިބައިވެރިވި ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގަ

ވަނަ 7ރަސްމީ ޖަލްސާއިން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޤަވާޢިދު ގެ   .10  
ކުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަންތައްތަގައިވާ ) ނ(އަދި ) ށ(، )ހ(މާއްދާގެ 
    .ހިމެނެއެވެ

ސުލޫކީ މިންގަޑާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެފަނޑިޔާރުންގެ   )ހ(    
، މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެނޫން އެކިއެކި ޤަވާޢިދުތައް ފާސްކުރުމާ

ލާޙެއްވާނަމަ އެއިސްލާހެއް ޞްއެއިން ޤަވާޢިދަކަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ އި
  .ގެނައުން
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ބެލުމުގައި ނިންމަންޖެހޭގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ )ށ(  
ނިންމުންތަކާއި، އެފަރާތްތަކާމެދު އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މަޤާމުން 
ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ މީހުން 

  .ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން މަޤާމުން

މަޝްރޫޢުތައް މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ  ންކޮމިޝަނު  )ނ(    
  .މަޝްވަރާކޮށްގެން ފާސްކުރުން

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ޤަރާރުތަކާއި ނޫސްބަޔާންތައް މެންބަރުންގެ މެދުގައި  )ރ(    
  .މަޝްވަރާކޮށްގެން ފާސްކުރުން

  .ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި އިސްލާޙުކުރުން،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ހިންގާ )ބ(  

  .ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން  )ޅ(    

ފަހަރު ބާއްވަންކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއް )ހ(  .11  ޖަލްސާ ބޭއްވުން
އޭގެ އިތުރުން ރަސްމީ ޖަލްސާ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން. ވާނެއެވެ

  .ގޮތަކަށް ބޭއްވިދާނެއެވެ

  .ރައީސް ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން ކޮމިޝަނުގެ. 1      

  .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުން. 2      

ރުންގެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންބަކޮމިޝަނުގެ. 3   
  .ރަކު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެދުންމެންބައެކު  ތާއީދާ

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ  .12  ތަންޖަލްސާ ބާއްވާ 
  .ބޭއްވިދާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ  .13  ޤާނޫނީ ޢަދަދު
  . ޟިރުވެ ތިބެގެންނެވެޙާގިނަ މެންބަރުން 

ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ، ނުރަސްމީ ޖަލްސާއަކީ  )ހ(  .14  ނުރަސްމީ ޖަލްސާ
އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ، އެންމެހައި ކަންކަމާއި

ކޮމިޝަން ހިންގުމުގައި ، ޢަމަލު ކުރާނޭ ހަމަތަކާއި ުއޞޫލުތައް ކަޑައެޅުމަށާއި
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  .ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާއެވެ ލުކުރުމަށްދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައް

އެކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ، ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ  )ށ(   
ރައީސްގެ ނިންމެވުމަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވާ 

  .ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ބައްދަލުވުމަކީމަޝްވަރާ )ހ(  .15  މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
ނޯންނަގޮތެއްގައިޙައިޘިއްޔަތެއް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚިޔާލު އުފެއްދުމަށާ ރަސްމީ 

ށްގެން ލުކޮކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް ޝާމި
  .މެންބަރުންނާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ ކޮމިޝަނުގެ

ންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެވަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްމަ )ށ(  
ވުމެއްޙާލަތެއްގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލު ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ

  .ބޭއްވިދާނެއެވެ

  .16   ކުއްލި ޖަލްސާ

  

ކޮމިޝަނުގެޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ، ނޯޓިހަކާ ނުލާކުއްލި ޙާލަތުގައި   )ހ(
މެންބަރުންގެ ދެެބައިކުޅަ ކޮމިޝަނުގެއަދި . ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެދި އެކަން ،އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން
ރައީސް އެފަދަ ކޮމިޝަނުގެ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،ރައީސަށް  ކޮމިޝަނުގެ

   .ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

  .ތިރީގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ނިންމުންތަކެއް ކުއްލި ޖަލްސާއަކުން ނުނިންމޭނެއެވެ  )ށ(   

  .ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުން ކޮމިޝަނުގެ .1
  .ލަހައްޓާނެ މެންބަރެއް ޢައްޔަންކުރުންރިޔާސަތު ބަ ކޮމިޝަނުގެ .2
އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް .3

  .   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ނިންމުން
އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން  .4

ފަނޑިޔާރުން ޢަންޔަންކުރުމާއި، މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި،
 . ހެޅުމާއި، ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ނިންމުންވަކިކުރުމަށް ހުށަ

  
އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

  ލިޔުން
ރަކު މައްސަލައެއްމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ، ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ  )ހ(  .17

ކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށް ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްއެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެ
ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެތައްޔާރުކުރާ ޑްރާފްޓް އެޖެންޑާއެއްގެ މައްޗަށް ބަލާ 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

ރަކުމެންބަަ ކޮމިޝަނުގެ. ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ، ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ހެޅިހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާނީ އެމައްސަލައެއް ހުށަ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށްރައީސާ  ކޮމިޝަނުގެރަކު މެންބަ
ރުންމެންބަ ކޮމިޝަނުގެމިނޫން ޙާލަތްތަކުގައި . އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމައެވެ

ނުހިމެނުމާ ނުތަވަ އުނިކުރުމާމެދުހުށަހަޅާ މައްސަލަ އެޖެންޑާގައި 
  . ގޮތެއްނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ

 ޖެނެރަްލ ސެކްރެޓަރީ ނުވަަތ ވެރިްނ ޖަލްސާއަށް ސެކްޝަންތަކުގެރަސްމީ )ށ(   
  .މެދުވެރިކޮށެވެ ރައީސްކޮމިޝަނުގެ  ކުރާނީ އެޖެންޑާ ކަންކަން ހުށަހަޅާ

އެޖަލްސާގެ ،ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ،ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި  )ނ(    
  .އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

އެޖެންޑާ ކަންކަްނ ބޮޑިެތ އިަދ މުހިންމުހިމެޭނމަޞްލަޙަތުކޮމިޝަނުގެ )ރ(   
.ނުވާނެއެވެ ނިންމައިގެން ދަށުން ގެ" އެހެނިހެން" އޮންނަ އައިޓަމްގައި
  . އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ކަންކަން ނުވާނެ ނިންމައިގެން އެގޮތުން

  . ކަންކަން ގުޅޭ އާ ފައިސާ ބަޖެޓާއި - 1
 ޢިނާޔަތްތަކަށް މުސާރައާއި ވަޒީފާއާއި މުވައްޒަފުންގެ - 2

  .ބަދަލުގެނައުން
  .ބަދަލުގެނައުން އޮނިގަނޑަށް ހިންގުމުގެކޮމިޝަނުގެ  - 3
ރަސްމީ ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މުވައްޒަފުން މެންބަރުންނާއި - 4

  .ހަމަޖެއްސުން ދަތުރުތައް
  .ބަދަލުގެނައުން ދަށްޤަވާޢި ކޮމިޝަނުގެ - 5
  .އިންތިޚާބުކުރުން ރައީސް ނައިބު ނުވަތަ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ - 6
 .ވަކިކުރުން ވެއްދުމާއި އަލަށް މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނަށް - 7

ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާ ސުލޫކާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި  - 8
 ޤާވާއިދުތަކާއި، ސަރކިއުލަރއާއި، އުސޫލުތައް

 
އެޖެންޑާކުރަން ވަކި ބައްދަލުވުމަކަށް   ،ވަކިކަމެއް ، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން  )ބ(    

  .އެބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކުރަން ވާނެއެވެ، ނިންމައިފިނަމަ އެކަމެއް

،ގަޑިއިރުކުރިްނ 12މަދުވެގެން ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ،އެޖެންޑާޖަލްސާތަކުގެ )ޅ(   

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ،ގައިވާގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ނަމަވެސް 1ޖަދުވަލު 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

   .މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ،ޖެނެރަލް

 ނޯޓިސް ދިނުން

  
ޖަލްސާ ފެށުމުގެކުރިން އެކަށީގެންވާ  ވަގުތުއޮއްވާ ،ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ   .18

ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު. މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަކު އެޖަލްސާއަށްޖަލްސާއަށް ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ 

  .ޙާޟިރުވާނެކަމުގައެވެ
  

ޖަލްސާތަކުގައި 
މެންބަރުން 
   ރަންޖެހޭ ގޮތްޢަމަލުކު

ށްއެއްގޮތަ ލުތަކާއިޞޫއު ތިރީގައިވާ މެންބަރަކުވެސް ކޮންމެ ޖަލްސާތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ  .19
  .ވާނެއެވެ ޢަމަލުކުރަން

  
ފުރުޞަުތ ރިޔާސަތްުނ ދައްކާީނ ވާހަކަ މެންބަރުންޖަލްސާތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ )ހ(  

ރިޔާސަތުން ދެއްކުމަށް ވާހަކަ ޖަލްސާތަކުގައި މިގޮތުން. ދިނުމުންނެވެ
އެއްވެސް ތަރުތީބުން އެދޭ މެންބަރުން އެކަމަށް ދޭންވާނީ ފުރުޞަތު

  .ނެތިއެވެ ތަފާތުކުރުމެއް

ނިމުމުން، ނިންމުމެއް ކޮންމެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ޖަލްސާތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ  )ށ(   
 ގޮތަށް ވިއްއި އެ ރިޔާސަތުން އަދި. ވާނެއެވެ އިއްވަން ރިޔާސަތުން އެނިންމުން

  .ވާނެއެވެ ކުރަން ރެކޯޑު ޔައުމިއްޔާގައި

ޖަލްސާއަށް ނިންމާނީ ނިންމުންތައް ނިންމާ ޖަލްސާތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ  )ނ(   
 މިގޮތުން. އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައި ޙާޟިރުވެ

 އެކަމަށް ތަފާތުވެގެން ޚިޔާލު މެންބަރަކު ނިންމުމަކާ ނިންމާ ކޮމިޝަނުން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ފާހަގަކުރަން ޔައުމިއްޔާގައި އެމެންބަރަކު ތާއީދުނުކުރާކަން

  .ވާނެއެވެ ފާހަގަކުރަން ޔައުމިއްޔާގައި އެކަން

 ޖަލްސާއަށް ބައިވެރިވެ ފުރިހަމައަށް މެންބަރުން ޖަލްސާތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ   )ރ(    
  .ކުރަންވާނެއެވެ ކަށަވަރު ރިޔާސަތުން މިކަން އަދި. ދޭންވާނެއެވެ ސަމާލުކަން

ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މެންބަރުންނަށް ހަމަހަމަކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި )ބ(   
  . ފުރުސަޠު ދޭންވާނެއެވެ ރިޔާސަތުން  ގޮތެއްގައި

މެންބަރަކު އެއްވެސް ދައްކާއިރު ވާހަކަ މެންބަރުން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި  )ޅ(    
.ނުވާނެއެވެކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅާ އުނދަގޫކޮށްގެން މެންބަރަ އަނެއް
 ހުއްޓުވަން ވަގުތުން އެކަން ރިޔާސަތުން ހިނގާނަމަ ޢަމަލެއް މިފަދަ އަދި
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އަދި އެ މެންބަރަކު ޢަމަލުކުރިގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔުމަށްފަހު.ވާނެއެވެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެންގުންތަކަށް އަންގާ ރިޔާސަތުން ޖަލްސާތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ   )ކ(    
 ރިޔާސަތަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރިޔަށް އޮމާންކަމާއެކީ ޖަލްސާ މެންބަރުންތަބާވެ،

އެގޮތުން ޖަލްސާފެށުމުގެ ކުރިން އެ ޖަލްސާގައި  .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު
ަސތުންވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ޢަދަދާއި ވަގުތު ރިޔާ

  .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތުން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަކީ ކޮމިޝަނުގައި ކޮމިޝަނުގެ  )އ(    
ދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގެންދާކަމެއް ކަމުގައިގައިޤަވާޢިހެދިފައިވާ 

މާމެދުކަބަޔާންކުރުމުން، އެމެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި އެޚިލާފުވާގޮތެއް 
ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެންއިތުރަށް ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ނުނިންމައި ޖަލްސާ 

  .ނުވާނެއެވެ

 ޑުރެކޯ އިޔައުމިއްޔާއާ
  ބެލެހެއްޓުން

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 2ޖަދުވަލު ، ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާކޮމިޝަނުގެ   )ހ(  .20
އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއް. ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ

ނިމުމުން އެ ހަފްތާއެއްގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔުމަށްފަހު
ރުންނަށްމެންބަ ގެކުރިން 14:30ފެށޭ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ލަސްވެގެން 
ދުވަސްވާއިރު 3ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވާތާ . ފޮނުވަންވާނެއެވެޒަރީއާއިން އީމެއިލްގެ 
ރެއްގެ އިޞްލާހެއް ނެތްނަމަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމަށްމެންބައެއްވެސްް 
ލާހަކާއެކު އަލުންޞްއިފިނަމަ އެ އިއިޞްލާހެއް ހުށަހަޅަ .ބެލެވޭނެއެވެ

3ޔައުމިއްޔާ ފޮަނުވާތާ  މިގޮތުން. މެންބަރުންނަށް ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ލާހެއް ނެތްނަމަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމަށް ޞްދުވަހުގެތެރޭގައި އިތުރު އި
     . ބެލެވޭނެއެވެ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ  )ށ(    
  .ޒިންމާއެކެވެ ގެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކޮމިޝަނުގެ
  ނިންމުންތައް

  

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސްކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓުގައި  )ހ(  .21
ނަމަވެސް .ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަކަށް ލިބިގެންނެވެ

އާންމު އުޞޫލެއްގެގޮތުން ކޮމިަޝނުން މައްސަލަތައް ނިންމޭތޯ ބަލާނީ
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ރުންގެމެންބަޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ 
  . އިއްތިފާޤުންނެވެ

މައްސަލައެއް ހިމެނޭ އެއްވެސްއެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް   )ށ(    
.ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެމެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ

އެމެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެންއަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން 
އެމައްސަލައަކާ ،ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެންގުމާއެކުރިޔާސަތަށާއި، 

  .ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ 

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ކޮމިޝަނުގެނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި   )ނ(    
ނަގާނެގޮތާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތު ޓުއަދި ވޯ. ވޯޓެވެ

  .ވެއްޖެނަމަ ވޯޓުނަގާނެ ގޮތެއްކަނޑައަޅާނީ  ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ

އޭގެ ތަފްސީލުތައް ރެކޯޑުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓެރީ،ވޯޓު ގާުނ )ރ(  
ނަމަވެސް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ. ޖެނެރަލެއެވެ
  .ރައީސެވެ

ކޮމިޝަނުގެ 
ނިންމުންތަކަށް 
  ޢަމަލުކުރުން

 އެއްގޮތަށް އެނިންމުންތަކާ އިޙްތިރާމްކޮށް ނިންމުންތަކަށްކޮމިޝަނުގެ   )ހ(   .22
ލާޒިމް މައްޗަށް މުވައްޒަފުންގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ޢަމަލުކުރުމަކީ

ހުރިހާ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ ކޮމިޝަނުން. ކަމެކެވެ
ކޮމިޝަނުގެ އަދި .ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓަރީ އަދާކުރާނީ މަސްއޫލިއްޔަތެއް
އެންގުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ތަކަށާއި ސެކްޝަން ކަމާބެހޭ ނިންމުންތައް
 ނިންމާ ޖަލްސާތަކުންކޮމިޝަނުގެ  އަދި .ޒިންމާއެކެވެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ

ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ނިންމުންތައް ހިމެނޭ ފުލޯއެއް ވާރކް ނިންމުންތަކުގައި
މުވައްޒަފަކާ އެ ކަނޑައަޅައި މުވައްޒަފަކު ކުރާނެ އެކަންތައް، ފާހަގަކޮށް

މެންބަރުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ އެކަން އަދި ޙަވާލުކޮށް، އެކަންތައްތައް
  .އަންގަންވާނެއެވެ

3 ލަސްވެގެން ނިންމުންތައް، ނިންމާ ޖަލްސާތަކުން ރަސްމީކޮމިޝަނުގެ   )ށ(    
ޙަވާލުވެ ހިންގުމާ ތައްސެކްޝަން ސެކްޝަންތަކާއިކޮމިޝަނުގެ  ދުވަހުގެތެރޭގައި

ނިންމުމަކީކޮމިޝަނުގެ . އަންގަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސް ތިބި
ކަމާބެހޭކޮމިޝަނުގެ ، ކަމަށްވާނަމަ ނިންމުމެއް ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޒު ވަގުތުން

  .ވާނެއެވެ އަންގަން ވަގުތުން އެކަން ޑިވިޜަނަށް
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އެ، އެންގުމުްނ ތަކަށްސެކްޝަްނ ކަމާބެހޭނިންމުންތައްކޮމިޝަނުގެ )ނ(   
ކަންކަން އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމުމެއް ގުޅޭސެކްޝަނަކާ
  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ވެރިޔާގެ ހުރި ޙަވާލުވެ ހިންގުމާ ސެކްޝަންއެ ކުރުމަކީ

ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ ކުރެވޭގޮތް ތަންފީޒު ނިންމުމެއްނިންމާފައިވާކޮމިޝަނުން )ރ(   
ޙަވާލުވެހުރި އެކަމާ ،ވެއްޖެނަމަ ކުރިމަތި ދަތިތަކެއް ކުރުމުގައި ތަންފީޒު

.ވާނެއެވެ އަންގަން ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ އެކަން ލަސްނުކޮށް މުވައްޒަފަކު
އަންގަން ރައީސަށްކޮމިޝަނުގެ  ވަގުތުން އެކަން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަދި

ގެންނަން އެކަން ކަމަށް ސަމާލު މެންބަރުންގެ އެހެން ރައީސް އަދި. ވާނެއެވެ
  . ވާނެއެވެ

ނިންމައިފިނަމަ، ކަމެއް ޖަލްސާއަކުްނ ޙާޟިރުނުވެވޭމެންބަރަކްަށކޮމިޝަނުގެ )ބ(   
ނުވަތަ މެންބަރަކަށް ޙާޟިރުނުވާ މަޢުލޫމާތު ކަމަކާބެހޭ ނިންމި އެ

އަވަހަށް އެންމެނުވަތަ އެ މެންބަރުން  އެ މެންބަރަކު ،މެންބަރުންނަށް
 ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙާޟިރުވާ ދުވަހު ޖަލްސާއަކަށްގެ ކޮމިޝަނަށް
   .ދޭންވާނެއެވެ

ނިންމުންތައް ޢާންމުކުރަންޖެހޭ ތެރެއިންނިންމުންތަކުގެކޮމިޝަނުގެ )ޅ(   
ކޮމިޝަނުގެ އަދި. ވާނެއެވެ ޝާއިޢުކުރަން ވެބްސައިޓްގައިކޮމިޝަނުގެ 
ނިންމުންތައް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ
ފައިލެއް ނިންމުންތަކުގެ އެ އަދި. ވާނެއެވެ އަންގަން މުވައްޒަފުންނަށް
   . ވާނެއެވެ އޮންނަން ބެލޭގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާކޮމިޝަނުގެ 

ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ 
މައްސަލަތައް 

  ކޮމިޝަނުން ނިންމުން

ކޮމިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން  .23
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 21ދުގެ ޤަވާޢިއެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމަންވާނީ މި 

  .ޮގތުގެމަތިންނެވެ

  

ޖަލްސާއެއްގައި ކޮމިޝަނުގެކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ  )ހ(  .24  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
ފަރާތަކުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް، ހިނގާ އެއްވެސްކަމެއް
  .ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

  

ން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ ހައިޘިއްޔަުތުމަޤާމުގެ )ށ(   
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ޖާއިޒު މަންފާއެއްއެމެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާ
ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޙާޞިލުު

  .ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މެންބަރުކަމުގެ ،ން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްހައިޘިއްޔަތުމަޤާމުގެ   )ނ(    
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް، ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި

  .އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ޢާއްމުކުރެވޭނީ ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(    
އުސޫލެއްގެން ކަނޑައަޅާ މިޝަނުކޮއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ 

  . މަތިންނެވެ

ހުއްދައާއެކު މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކޮމިޝަނުގެ )ބ(  
އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ
އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއްހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ގެއްލުމެއް 

  .ދިނުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތްތަކުގެ ތިބޭ ތަކުގައިުމމަޤާ އިސް ކޮމިޝަނުގެ: ބާބު ވަނަ 3
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
  .ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުްނކޮމިޝަނުގެ )ހ(  .25

  .ޖަސްލާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުން ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(    

ކޮމިޝަނުގެއެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަނުގެ )ނ(  
  .ރުންނާ ޙަވާލުކުރުންމެންބަ

 ގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް،) ނ(އަދި ،)ށ(،)ހ(މާއްދާގެމި )ރ(  
ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެއާއި ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައްތައް ކުރުން

 ނައިބުކޮމިޝަނުގެ 
ރައީސްގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .26
ނުވަތަ ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުގެ އޭނާގެ ،އެމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
  .އަދާކުރުން ވަގުތީގޮތުން
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މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކާުރ ނައިބުރައީސާކޮމިޝަނުގެރައީސްކޮމިޝަނުގެ )ށ(  
  .އަދާކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ 
  ޖެނެރަލް

ކޮމިޝަނުން ޖެނެރަލެއް ސެކްރެޓަރީ ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީ ކޮމިޝަނުގެ  .27
 5މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކު ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮމިޝަނަށް މަަސައްކަތް އެމީހެއްގެނަމަވެސް . އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
  .އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ އަހަރުން 5 އަހަރުން 5 މުއްދަތު މި ހުރެއްޖެނަމަ ފެންވަރެއްގައި

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އިދާރާ ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤަވާޢިދާ ހަދާ ކޮމިޝަނުން  )ހ(  .28
  .ހިންގުން

 ންހައިޘިއްޔަތު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީޖަލްސާތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ )ށ(  
  .ބައިވެރިވުން

ލިޔެކިއުންތައް އިންތިޒާމްތަކާއި ހުރިހާ ބޭނުންވެާނޖަލްސާތަކަްށކޮމިޝަނުގެ )ނ(   
  .ބެލެހެއްޓުން ތައްޔާރުކޮށް

އެޖެންޑާ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ މަތިން ލަފާގެ ރައީސްގެ ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(    
  .ތައްޔާރުކުރުން

  .ބެލެހެއްޓުން ލެިޔ ޔައުމިއާްޔޖަލްސާތަކުގެކޮމިޝަނުގެ )ބ(   

  .ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯޓުތައް ދިރާސާތަކާއި ބޭނުންވާ ޖަލްސާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ  )ޅ(    

ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުނަގަންޖެހޭ ކަންކަމުގައިި އިދާރީ ގޮތުން  ކޮމިޝަނުގެ  )ކ(    
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުމާއި ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާ އޭގެ ތަފްސީލު

   .ބެލެހެއްޓުން

ރައީސް ނައިބު ނުވަތަ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެމަސައްކަތާގުޅިގެންކޮމިޝަނުގެ )އ(   
  .ކަންތައްތައްކުުރުން އެހެނިހެން އަންގާ

މަސްއޫލިއްޔަތު  ކޮމިޝަނުގެރުވުމަށާއި ކުރިއެ ދާއިރާ ފުގެޞާއިން ޢަދުލު  )ވ(    
ނިންމުތަކުގެ ނިންމާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ން،އަދާކުރުމުގެ ގޮތު

ޙަވާލުކުރެވޭ ކާ ނުވަތަ މެމްބަރުންނާރަބަމްމެ ކޮމިޝަނުގެ ންތެރެއި
ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އެ މެމްބަރުން މެމްބަރަކު އެ މަށްލިއްޔަތު އަދާކުރުމަސްއޫ

   .އެހީތެރިވުން އެކަމުގައި ީކޮށްދފެސިލިޓޭޓް ތަކަށްްމަސައްކަތް
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  ރުންމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ: ބާބު ވަނަ 4

ރުންގެމެންބަ
  މަސްއޫލިއްޔަތު

  .ޙާޟިރުވުްނޖަލްސާތަކަށްކޮމިޝަނުގެ )ހ(  .29

  .ކުރުން މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާ ކޮމިޝަނުން  )ށ(    

ގޮތުގައި ސިއްރުގެ ،މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅާކޮމިޝަނުންގޮތުގައިސިއްރުގެ )ނ(   
  .ހިފެހެއްޓުން

މެންބަރެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(    
ފިޔައި އެނޫން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރުމަށް ނިންމާ މަޢުލޫމާތު

  .ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން

ކޮމިޝަނުގެ ފައިވާކޮށްޢައްޔަްނ ންހައިޘިއްޔުަތމަޤާމެއްގެވަކިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް  .30  ރުކަމުގެ މުއްދަތުމެންބަ
ސަރވިސް ސިވިލް އި،ރައީސާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެހިމެނޭ  ތެރޭގައި ރުންގެމެންބަ

އެ ދެމިހުރެވޭނީ ރުކަމުގައިންބަމެ ކޮމިޝަނުގެ ށްބަބަންޑާރަނައި އަދި ސާއިރައީ ކޮމިޝަނުގެ
 މަޤާމުތައްވިދިޔަ ރެބަޔާންކު އިސްވެ އަދި. ދުވަހަކުއެވެ ދެމިހުރިހައި ކުއެމީހަ މަޤާމެއްގައި
ނާއަށްއޭ ގައިކޮމިޝަނު  ،މީހަކުނަމަ ޢައްޔަންކުރެވޭ ނުގެ މެންބަރުކަމަށްކޮމިޝަ ފިޔަވައި
މީހަކު އެ ، ހަމަވުމުން ދައުރު އެ އަދި .ވެށެދައުރަ އެއް އަހަރުގެ) ފަހެއް( 5 ހުރެވޭނީ
  . ނުކުރެވޭނެއެވެ ޢައްޔަނެއް ކޮމިޝަނަށް އަލުން

ޙާޟިރީގައި އެދުވަހެއްގެ ޙާޟިރުވުމަށްފަހުޖަލްސާއްަށރުްނމެންބަކޮމިޝަނުގެ  .31 ޙާޟިރީ ރެކޯޑް
 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ކޮމިޝަނުގެދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ )ހ(  .32 ސަލާމްބުނުން
ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކު ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަސް

  .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުގެ ފުރުޞަތެއްގައި އެކަން

ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  )ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު، އެ ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ

ސަލާމުގައިހުރިޟިރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ޙާއެ ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާއާއި 
  .މެންބަރުންގެ ގޮތުގައެވެ

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުް) ހ(މި މާއްދާގެ   )ނ(    
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ނާންގައި، ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެންބަރަކު
ކަށްެ ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަނުގކޮމިޝަ

ި އެ މެންބަރަކުޔައުމިއްޔާއާއި ޙާޟިރީގައި މާގުޅޭކަ ޟިރުނުވާނަމަ، ޙާ
  .ފާހަގަކުރާނީ ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް އެދިޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް  ކުމެންބަރަ ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .33  ޗުއްޓީ
މެންބަރަކު ޗުއްޓީއަކަށް. ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުގެ

 .ރައީސް އެ މެންބަރަކަށް ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުގެއެދިއްޖެނަމަ، 

އްގެ ނަންގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީދެވޭ މެންބަރެ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
އާއި ޔައުމިއްޔާ މުގެނުތަވަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ޖަލްސާގެ ކޮމިޝަނުގެ

  .ނީ، ޗުއްޓީގައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެޙާޟިރީގައި ފާހަގަކުރަންވާ

ރުންގެ ސުލޫކީ މެންބަ
  މިންގަނޑު

  

މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައްގެްކޮމިޝަުނ )ހ(  .34
މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި، ކޮމިޝަނުގެބޭނުންކުރުމުގައާއި 

ޤާނޫނުގެ ކޮމިޝަނުގެކޮންމެ މެންބަރަކުމެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ  17

  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 

ގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މެންބަރަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ)ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(   
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ރައީސްކޮމިަޝނުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ވަކިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް  ދެވޭނީ ފާއުއިސްތި މެންބަރުކަމުން ކޮމިޝަނުގެ )ހ(  .35  އިސްތިޢުފާ ދިނުން
ތެރޭގައި ރުންގެމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ ފައިވާކޮްށޢައްޔަން ންއިޘިއްޔަތުޙަ މަޤާމެއްގެ
ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް އި،ރައީސާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެހިމެނޭ 

ފިޔަވައި ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނޭ އެހެން ބު ބަންޑާރަނައި އަދި ސާއިރައީ
  .މެންބަރުންނަށެވެ

ރުންގެމެންބަ ބުނެފައިވާ ދެވިދާނެކަމަށް ފާއުއިސްތި ރުކަމުންމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ )ށ(  
، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިސްތިޢުފާދޭން ރުކަމުންމެންބަ، ރަކުމެންބަ ތެރެއިން

ސިޓީ އެ، ހުށަހަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބާަޔންކޮށް އެކަން ސިޓީއަކުން
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

  . ވަކިވީއެވެ ރުކަމުްނމެންބަ ރަކުމެންބަ އެލިބުމުްނރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ފާދޭންއުުއިސްތި މަޤާމުން ރައީސްކަމުގެ ،ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ )ނ(    
، ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ، ހުށަހެޅުމުން ކޮމިޝަނަށް އެކަންބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން

، ނައިބުރައީސް ކޮމިޝަނުގެ، ހަމައެފަދައިން. ވަކިވީއެވެ މަޤުާމން ރައީސްކަމުގެ

ވެސް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިސްތިޢުފާދޭން މަޤާމުން ނައިބުރައީސްކަމުގެ
ސިޓީ އެ، ހުށަހަޅައި ރައީސަށް ކޮމިޝަނުގެ ބަޔާންކޮށް އެކަން ސިޓީއަކުން
. ވަކިވީއެވެ މަޤާމުން ނައިބުރައީސްކަމުގެ ކޮމިޝަނުގެ އޭނާ، ލިބުމުން ރައީސަށް

މުސާރައާއި 
 ޢިނާޔަތްތައް

ޢަދުލު ނުވަތަ ހިންގާފަރާތުގެ ވެރިކަން ތެރެއިން ރުންގެމެންބަ ޢައްޔަންކުރެވޭ ކޮމިޝަނަށް  .36
މުސްތަޤިއްލު ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ބާރުގެ ޤާއިމުކުރުމުގެ އިންޞާފު

ރައްޔިތުންގެ، މީހަކަށް ކޮންމެ ނުހިމެނޭ މަޤާމެއްގައި ރުކަމުގެމެންބަ ކޮމިޝަނެއްގެ
 މިގޮތުގެ. ދެވިދާނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުން
ރުކަމުގެމެންބަ ގެއްއެމީހެ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ދެވޭ ރުންނަށްމެންބަ މަތިން

  .   ނުކުރެވޭނެއެވެ އުންޏެއް މުއްދަތުގައި

ރުކަމުން މެންބަ
  ވަކިކުރުން

ތެރޭގައި ރުންގެމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ ފައިވާށްޢައްޔަންކޮ ންހައިޘިއްޔަތު މަޤާމެއްގެ ވަކި   .37
 އަދި ިރައީސާއި ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް، ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިމެނޭ

 މަޤާމަކުން އެ ރަކުމެންބަ އެ ވާނީވަކި ރުކަމުންމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ ،ބަންޑާރަނައިބު
ކޮމިޝަނަށް ފިޔަވާ މަޤާމުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްވެ އަދި .ނެވެވަކިވުމުން

 ޢައްޔަންކުރި ކޮމިޝަނަށް ރަކުމެންބަ އެ ވަކިކުރާނީ ރުންމެންބަ ޢައްޔަންކުރެވޭ
  . ފަރާތަކުންނެވެ

  

  ކަންކަން ޝަކުވާއާބެހޭ: ބާބު ވަނަ 5
ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތަކާއިބެހޭފަނޑިޔާރުންނާ  .38  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

. ގައިވާ ފޯމުންނެވެ 3ދުގެ ޖަދުވަލު ޤަވާޢިއެ ތުހުމަތަކަށް ތާއިދުދެނެވި ހެކިތަކާއެކު މި  
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ކޮމިޝަނުގެ
އިސްނެގުމުގެ މަތިން 

  . ބަލާ ޝަކުވާ

ގޮތުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ތުހުމަތެއްކޮށް މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ފަނޑިޔާރަކާބެހޭ  .39
ސުވާލުގޮތުން  ހުށަހެޅިފައި ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ވަކި ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާބެހޭ

އުފެދޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ ފަނޑިޔާރެއްގެ
މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ. މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އިއާ) ހ(ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭނީ އަދި މިފަދަ ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ ިމ މާއްދާގެ 
  . ލުންނެވެޞޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު) ނ(އަދި ) ށ(

ކަމެއްފާހަގަކުރެވޭ  މެންބަރަކްަށ ކޮމިޝަނުގެފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން )ހ(   
ގެނެސްފިނަމަރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ސެކް ކެއްކަންތައްތަނުވަތަ 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ދިރާސާކުރުމަށްއެކަމެއް ނުވަތަ އެކަންތައްތަކެއް 
  .ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ

ކޮމިޝަނުގެފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް،  )ށ(   
.ގެންނަންވާނެއެވެބައިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް  މީޑިޔާއާބެހޭ

ގުޅޭ އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާސާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތުތައް
  . ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެކަމާބެހޭ  ކޮމިޝަނުގެ

ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށްގައިވާގޮތަށް ) ށ(އަދި ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ނ(    
ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނީ  ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްޝަކުވާތައް  ގެނެވޭ
  .ގައިވާ ފޯމުންނެވެ 3ދުގެ ޖަދުވަލު ޤަވާޢިމި

ވަނަ މާއްދާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 39ވަނަ މާއްދާއާއި  38މި ޤަވާޢިދުގެ    .40  ބަލައިގަތުން ޝަކުވާ
ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުގައި 

އަދި އެނޫންގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ. ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ
  .އެވެޝަކުވާތައް ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެ

ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުގެ 
ރަސްމީޖަލްސާއަށް 

  ހުށަހެޅުން

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން )ހ(  .41
ގައިވާ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް 4ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

  .ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަަކށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު
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ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ)ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(   
އެ ނުވަތަ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ފުރިހަމަނަމަ އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށްބަލައި 

އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނަމަ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކުގެރިޕޯޓް 
ފުރިހަމަކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްޗަށްބަލައި، އެ ރިޕޯޓް 

ގެރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަނޑިޔާރު
އެ މައްސަލަ ތޯ ބެލުމަށްތްސުލޫކާގުޅޭ ކަމެއް އޮތްތޯ ނުވަތަ ނެ

  . ތަޙްޤީޤުކުރުމާމެދު ކޮމިޝަނަށް ފެންނަގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުންގެ 90މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ނ(   
ުސލޫކީ ކަންކަމާގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ

ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މައްސަލަތައް
  . ފަރާތުން ހަދައި ނިންމަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނުގެއިޖުރާޢީ ޤަވާޢިދެއް 

ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް 
ކުށެއްގެ ތުހުމަތު 

  ކުރެވުން 
  

ރަސްމީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މައްޗަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ، ތުޙުމަތުގައި ކުށެއްގެ   .42
ޝަރީޢަތަށް މައްސަލައެއް އެފަދަ ނުވަތަ ފަށައިފިނަމަ ތަޙްގީޤުކުރަން ދާއިރާއަކުންއި

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޝަރީޢަތަށް ކުރިކަން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ
ކޮމިޝަނުން ގަޑިއިރުތެރޭގައި 48 ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް މެދުއެފަނޑިޔާރަކާ
  . އެވެނިންމަންވާނެ

 ރެކޯޑް ޝަކުވާތަކުގެ

  ބެލެހެއްޓުން
 ރަޖިސްޓަރީތައް . ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ  .43

 ފޮތްތުަކގައިވެސް ނުވަތަ އެއްގައި ޑޭޓާބޭސް ކޮމްޕިއުޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިކަމަށް
ބެކްއަޕް މަޢުލޫމާތުގެ ގެންދާ ބަލަހައްޓަމުން ކޮމްޕިއުޓަރުން މިގޮތަށް .ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ

  .ވާނެއެވެ ހުންނަން ރައްކާކުރެވިފައި ގައި ސެކްރެޓޭރިއެޓު ކޮމިޝަނުގެ ހާޑްކޮޕީ އާއި
 ޝަކުވާގެ ރަޖިސްޓްރީ - 1
  ތަޙްޤީގުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ - 2

ރެކޯޑް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ ފަދަ ޮގތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށްނާއި ފޮތްތަކުގައި ޝަކުވާތަކުގެ   .44  ޝަކުވާގެ ރަޖިސްޓްރީ
އެފަދަ ޝަކުވާރިކޯޑް ގައި މަދުވެގެން އަންނަނަވި މަޢުލޫމާތު. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 . ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު .1
  . ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ކޮބައިކަން .2
  . ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު .3
  .ތާރީޚްހަވާލުކުރެވުނު  .4
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 .ތާރީޚްނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ .5
 . ތާރީޚްނިންމާފައިވާ  ރިޕޯޓުް .6
 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ތަރީޚް .7
 ތާރީޚްކޮމިޝަނުން ނިންމި  .8
 ކޮމިޝަނުން ނިންމިގޮތް .9

  ތާރީޚްހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބުދެވުނު ސިޓީ ނަންބަރާއި  .10

ކޮމިޓީތަކުން ބަލާ 
މައްސަލަތަކުގެ 

  ީރަޖިސްޓްރ

ކޮމިޝަނުން އެކި ކޮމިޓީތަކަށް އިތުރަށް ބެލުމަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީގުކުރުމަށް ފޮނުވާ  .45
ގައިރަޖިސްޓްރީމި . އެއް އޮއްނަންވާނެއެވެރަޖިސްޓްރީމައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީތަކުގެ 

  . މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމަނަންވާނެއެވެ

 ކޮމިޓީ އުފެއްދި ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ނަންބަރާއި ތާޜީޚް .1
 ރުންމެންބަކޮމިޓީގެ  .2
 ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު .3
 )ކޮމިޓީތައުދީބީ /ވަގުތީ ކޮމިޓީ/ތަޙްޤީގުކޮމިޓީ(ކޮމިޓީގެ ބާވަތް  .4
 ކޮމިޓީ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމް .5
 ތާރީޚްކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމި  .6
 ތާރީޚްކޮމިޓީގެ ނިންމުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި  .7
 )ތާރީޚްނަންބަރާއި (ކޮމިޝަނުން ނިންމިގޮތް  .8

  

5 މަހެއްގެ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއް ޝަކުވާތަކާގުޅޭއެކިކަހަލަހުށަހެޅޭކޮމިޝަންަށ )ށ(   

  .ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ ނަގައި ގޮތުގައި ހިސާބުގެ ތަފާސް ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބައި :ބާބު ވަނަ 6  

މުވައްޒަފުން
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިތަންޖެހޭ ޢާންމު 
  އުޞޫލުތައް

،ޝަރީޢަތަށާއި އިސްލާމީ ،އަދާކުރުމުގައިވަޒީާފމުވައްޒަފަކުމެކޮންމެ )ހ(  .46
ދައުލަތުގެ ދިވެހި، އަށާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މިއަދި  .ހިތަންވާނެއެވެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ޤަވާޢިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކަށާއި

މުވައްޒަފުން ހުރިހާކޮމިޝަނުގެ  އުޞޫލުތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުގައިޤަވާޢި
  .ހިތަންވާނެއެވެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ވެސް

މާުޢމަލާތު މުޚާތަބުކޮށް މީހުންނާ އަންނަ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުމުގައި އެކިއެކި  )ށ(    
  .އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ ،ކުރަންވާނީ
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ކުރަންވާނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ޙަވާުލއެމީހަކާމުވައްޒަފަކުވެސްކޮންމެ )ނ(   
ކަމަށް ދަރަޖައަކަށް މަތީ އެންމެ ތަންދޭ ޤާބިލުކަން ލަޔާޤަތާއި އެމީހެއްގެ

   .އެކުގައެވެ ފަރުވާތެރިކަމާ ހިތައިގެންކަމޭ

،މަތިންގޮތުގެ ޚިލާފުނުވާ ދާޤަވާޢި ޤާނޫނާއި ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(    
ކޮންމެ އަމުރުތަކަށް ކުރާ ވެރިން ސެކްޝަންތަކުގެ ތަކާއިސެކްޝަން

  . ވާންވާނެއެވެ ކިޔަމަން މުވައްޒަފަކުވެސް

ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިއަކު އެހެން ސެކްޝަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތެއް  )ބ(    
ހަވާލުކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކުު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިއެއްގެ

  .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

މްދަނީއާރަސްމީގަޑީގައި  މުވައްޒަފަކު އެއްވެސްއަދާކާުރވަޒީާފކޮމިޝަނުގައި )ޅ(   
  .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން މަސައްކަތެއް އެއްވެސްލިބޭ 

އެހެްނ ނުވަަތ ޕާޓީއަކުްނ ސިޔާސީ މުވައްޒަފަކުއެއްވެސްކޮމިޝަނުގެ )ކ(   
 .ނުވާނެއެވެ ބައިވެރިވެގެން ޙަރަކާތެއްގައި ސިޔާސީ ހިންގާ ފަރާތަކުން އެއްވެސް

އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ކޮމިޝަނުގެ  )އ(    
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައެއްނެތި ކޮމިޝަނުގެރިކޯޑިންގއެއް، ޤަވާޢިދުން 

މި މާއްދާގައި. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވަތަ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ
)ރ(އަދި ) ށ(އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  6މިހެން އޮތަސް މިޤަވާޢިދުގެ 

  . ން އިސްތިސްނާވެއެވެމިއި

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކުރުމަށް ނިންމާ )އ(މި މާއްދާގެ   )ވ(    
  .މަޢުލޫމާތުތައް ދިނުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ވާނީ ގެންދަްނ ބޭރްަށ އޮފީހުން މުވައްޒަފަކު، އެއްޗެއްއެއްވެސްކޮމިޝަނުގެ )މ(   
ބޭރަށް އޮފީހުން އެއްޗެއް މިގޮތުން .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ވެރިޔެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ
ބޭނުމަކާއި ގެންދާ އެއްޗަކާއި ގެންދާ، ދޭންވާނީ ހުއްދަ ވެރިޔަކު ގެންދިޔުމަށް
ސޮއި މީހާ ގެންދާ އެއްޗެއް އެ އެލިޔުމުގައި ލިޔެ، ލިޔުމެއް ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު

ފަރާތަކާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ކޮމިޝަނުގެ އަދި. ކުރުމުންނެވެ
އަދި. ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ސޮއި ޙަވާލުވިކަމުގެ އެއްޗެއް އެ، ޙަވާލުކުރަންވާނީ
،ބެލުމަކީ ގެނައިތޯ އަނބުރާ ތަކެތި މިފަދަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ

އަދި .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ އެތަކެތި
ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން އޭގެ މީހަކު ގެންދާ އެއްޗެއް ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއސްވެ
އެއެއްޗަކަށް އަދި. ވާނެއެވެ ގެންނަން އަނބުރާ ގެއްލުމެއްނުދީ އެއަށް

އެއަށް ުވައްޒަފަކުއެމ ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމައެމުވައްޒަފެއްގެ އިޙްމާލުން 
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 .ޖެހޭނެއެވެޛިންމާވާން

އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އޭނާގެ މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ  )ފ(    
ކޮމިޝަނުގެ ހޯދުމަށްޓަކައި، ގޮތެއް ލިބޭނެ އާމްދަނީފައިދާއަށްޓަކައި 

.ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ބޭނުން އެއްޗެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް، ނުވަތަ، މުވައްޒަފެއް
ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ކޮމިޝަނުގެ އަދި
އަދި .ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް އޮފީހުގެ ގޮތުން

ވެގެންވެސް ކިޔަމަން މުވައްޒަފަކު  އެހެން އަމުރަކަށް މިފަދަ ކުރާ މުވައްޒަފަކު
  .ނުވާނެއެވެ

ފައިދާއަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެދައުލަތުގެ ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ  )ދ(    
މުވައްޒަފަކު ގޮތުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޚަރަދެއްއެއްވެސް  ކުރަންޖެހޭކޮމިޝަނުން 

ކުރާ މުވައްޒަފަކު އަދި .ގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއޭނާ
  .ނުވާނެއެވެ ވެގެންވެސް ކިޔަމަން މުވައްޒަފަކު  އެހެން އަމުރަކަށް މިފަދަ

، ދާންވާނީ ބޭރަށް އޮފީހުން ކަމެއްގައި އަމިއްލަ މުވައްޒަފަކު ގަޑީގައި މަސައްކަތު  )ތ(    
ކުރާ މަސައްކަތް އެމުވައްޒަފަކު، ޙާލަތެއްގައި ނުގޮސްނުވެއްޖެ ކޮންމެހެން
  . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ވެރިއެއްގެނުވަތަ  ގެސެކްޝަން

މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް،ކޮމިޝަނުގެބަންދުދުވަހެއްގައި )ލ(   
، ދާނަމަ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ބޭރަށް ރަށުން ،މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ
ވެރިއަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ ގެސެކްޝަނު ނިސްބަތްވާ އެމުވައްޒަފަކު

  . އަންގަންވާނެއެވެ

ނުރައްކާތިެރ ކުރިމަތިވެދާެނ އުޅެނިކޮށްމަސައްކަތުގައިކޮމިޝަނުގެ )ގ(   
ފިޔަވަޅުތަކާ އަޅާފައިހުރި ކޮމިޝަނުން ،ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތް  ހާދިސާއަކުން
އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތުގައި .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުން އެއްގޮތަށް

،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް ބޭނުންވާފަދަ ފަރުވާއެއް ޞިއްޙީ މުވައްޒަފަކަށް
ލައްވާ އެމީހަކު އަދި. ވާނެއެވެ އަވަސްވާން ދިނުމަށް ފަރުވާ ށްއެމީހަކަ

ސެކްރެޓަރީ އެކަން ލަސްނުކޮށް، އިސްމީހާ ހުރި ޙަވާލުވެ ކުރުވުމާ މަސައްކަތް
  .ވާނެއެވެ އަންގަން ޖެނެރަލަށް

ހެދުން ނިކުންނައުިރ އޮފީހަްށ ރަސްމީގަޑީގައިމުވައްޒަފްުނކޮމިޝަނުގެ )ޏ(   
  .ގޮތަށެވެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި، ބަހައްޓަންވާނީ

ނުވަތަ އަތްދިގު ފަޓުލޫނާއި ދިގު ،ހެދުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ފިރިހެން - 1
ބުސް އަތްދިގު ފަޓުލޫނާއި ދިގު ނުވަތަ. އެވެ ޓައީ ގަމީހާއި އަތްކުރު
ހެދުން މިގޮތަށް. ފަޓުލޫނެވެ ކޯޓު ސަފާރީއާއި ނުވަތަ. ގަމީހެވެ
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ރަސްމީ ނުވަަތ ބޫޓްަށ އޮފީސް ތިބެންޖެހޭީނމުވައްޒަފުންއަޅާއިރު
. އަރައިގެންނެވެ ބޫޓަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޭނުންކުރުމަށް މާޙައުލެއްގައި

ނުވަތަ ހެދުން ފާސްކުރި ހެދުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ އަންހެން - 2
ކުރުތާއާއި ނުވަތަ ގަމީސް ސަލްވަރާއި( ހެދުން ޕާކިސްތާނު
ނުވަތަ މަތީބައި، ލާ އެކުގައި ހަރުވާޅާއި ނުވަތަ )ދޯޕައްޓާ

ރަސްމީ އަދި، ހެދުމަކާއި ޚިލާފުނުވާ އަދަބާ ޖަމާޢަތުގެ މިނޫންވެސް
  .  ފައިވާނެކެވެ އެކަށީގެންވާ ޭބނުންކުރުމަށް މާޙައުލެއްގައި

މުވައްޒަފުންގެ ފިރިހެން ހިމެނޭ ކެޓަގަރީގައި ސްޓާފް ސަޕޯޓް - 3
އެކަށީގެންވާ ބުސްގަމީހާއި ނުވަތަ ،ގަމީސް ފަޓުލޫނާއި ،ހެދުމަކީ

ހެދުމަކީ  މުވައްޒަފުންގެ އަންހެން މިގިންތީގެ .ފައިވާނެކެވެ
ހެދުމަކާއި ޚިލާފުނުވާ އަދަބާ މުޖުތަމަޢުގެ ދަތިނުވާ، މަސައްކަތަށް
 .ފައިވާނެކެވެ އެކަށީގެންވާ

 
، ތިބެންވާނީ މުވައްޒަފުްނ ބައިވެރިވާ ކޮމިޝަންުނރަސްމިއްޔާތުތަކުގައިމުހިންމު )ސ(   

  . ހެދުމެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުނާސަބަތަކަށް އެ

ކެއުމަށް މެންދުރުގެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ކޮމިޝަނުގައި  )ޑ(    
ދެމެދު އާ 2:00 ން 12:00 މެންދުރު ވަގުތު ގަޑިއިރުގެ) އެކެއް( 1

މިނޫން ގަޑިއެއްގައި މުވައްޒަފަކު އެއްގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް .ދޭންވާނެއެވެ
ނަގަންބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކު

  .ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގިދާނެއެވެ

އޮފީހުގައި އަދި ފޯނާއި، ކަރަންޓާއި، ތަކެއްޗާއި، މުދަލާއި، ކޮމިޝަނުގެ  )ޒ(    
ތަކެއްޗަށް އެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް ބޭނުންކުރަންވާނީ، ތަކެތި އެންމެހައި ބޭނުންކުރާ
  .ނުލިބޭގޮތަށެވެ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް

)ޓ     ގެއްލުމެއް އެއްޗަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އިހްމާލުން މުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް 
  .ދޭންވާނެއެވެކޮމިޝަނަށް  ބަދަލު އެއްޗެއްގެ އެ ލިބިއްޖެނަމަ

)ޔ(     މަސައްކަތުގެ ،ބެހެއްޓުމާއެކު ފަރުވާ ސާފުތާހިރުކަމަށް ޙާލަތެއްގައިވެސް ހުރިހާ 
  .ވާނެއެވެ ހިފަހައްޓަން އަޚުލާޤު

މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާ 
  ކުރުން

)ހ(  .47 ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު އަނެއްމުވައްޒަފަކުއެއްވެސްކޮމިޝަނުގެ 
މާޙައުލުގައި މަސައްކަތުގެ .ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން ޢަމަލެއް ގޯނާކުރުމުގެ

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެހެން ގޮތްގޮތުން ތަފާތު، ގޯނާކުރުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް
އަސަރެއް ނޭދެވޭ މުވައްޒަފަށް ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ ކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް
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 .ކުރުވުމެވެކުރިމަތި

)ށ(     މުވައްޒަފަކު، ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ އެވާ ކޮށްފައި ބަޔާން ތިރީގައި 
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް އެހެން މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުވަތަ
ގޯނާކަމަށް ކުރުމަކީ ތަކުރާރުކޮށް ކަންތައްތައް އެކިއެކި އެފަދަ ނުވަތަ ،ކުރުމަކީ
  .ޢަމަލުތަކެވެ ބައެއް ބެލިދާނެ

ނުވަތަ ދެރަކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ރުޅިއެރުވުމަށް މުވައްޒަފަކު - 1
،ދިމާކުރުން މަލާމާތްކުރުން، ގޮތުން ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ
މިގޮތަށް .ކުރުން ފުރައްސާރަ ނުވަތަ ،ޖެއްސުންކުރުން

ަސބަބުން މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ
އެޢަމަލެއް ހިންގި ޖެހޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްހިތްހަމަނު

އެޢަމަލެއް ރައްދުވި މުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފަކަށް 
 .އަންގަންވާނެއެވެ

  .ޢަމަލެއްކުރުން ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ގޯނާއެއްކަމުގައި - 2
ދިނުން، ގެއްލުމެއް ޖިސްމަށް ނުވަތަ ނަފުސަށް މުވައްޒަފެއްގެ - 3

އިޝާރާތުން ނުވަތަ ،ބުނުން ކަމަށް ދެވިދާނެ ނުވަތަ
 .ދެއްކުން ޅިގެންކަނޑައެ

 .ގޯނާކުރުން ޖިންސީ މުވައްޒަފުންނަށް - 4
އެހެން ދިމާލަށް މުވައްޒަފަކާ ވައްޓާލުމަށް އަގު މުވައްޒަފެއްގެ - 5

 .ހަޅޭއްލެވުން ބާރަށް، ނުޖެހިގެން ހިތްހަމަ ތެރޭގައި މީހުންގެ
މުޚާތަބު ބަހުން ބޭއަދަބީ ގޮތުން އަުޚލާޤީ ދިމާލަށް މުވައްޒަފަކާ - 6

 .ގޮވުން އެއްޗެހި ކުރުމާއި
ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ވަޒީފާއިން ސަބަބެއްނެތި އެކަށީގެންވާ - 7

 .ބިރުދެއްކުްނ ބުނެ ދެވިދާނެކަމަށް އަދަބެއް ހަރުކަށި ނުވަތަ
ނުވަތަ ކުރުން ޖެއްސުން މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފެއްގެ - 8

.ކަމެއްކުރުން ގޮތުން އެޅުމުގެ ހުރަސް މަސައްކަތަށް
ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކާ(

ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ނުދިނުން ގަސްދުގައި މަޢުލޫމާތު ބޭނުނާްވ
ކަންކަން ފަދަ ދިނުން މަޢުލޫމާތު ނޫން ޞައްޙަ ނުވަތަ

 .)ހިމެނެއެވެ މީގެތެރޭގައި
ނުވަތަ އަނގަބަހުން ،މުވައްޒަފަކާ މާޙައުލުގައި މަސައްކަތުގެ - 9

ބެހުމާއި، އިޝާރާތްކޮށް ކަމަކަށް ޖިންސީ އިޝާރާތަކުން
،ވިކުމާއި ،ކޮއްޓުމާއި ،ބީހުމާއި ހަށިގަނޑުގައި މުވައްޒަފެއްގެ
 .ފިރުމުން ،އަތްކޭއްތުމާއި

ރަސްމީ އޮފީހުގެ ނުވަތަ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ - 10
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ޖިންސީ މާޙައުލުގައި މަސައްކަތުގެ ނުވަތަދަތުރެއްގައި
ލައްވައި މުވައްޒަފަކު އެހެން ކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިލު އެދުމެއް
 .އުޅުން ކުރުވަން ނުވަތަ ،ކުރުވުން ޢަމަލެއް އެއްވެސް

ވާހަަކ ގޮތުން ކަންކަމާބެހޭ ޖިންސީ ޢިބާރާތުން ހަޑިހުތުރު - 11
ޝައުގުވެރި ގޮތުން ޖިންސީ މުވައްޒަފަކު ،ދެއްކުމާއި

ބޭނުމަށްޓަކައި މި ،ދެއްކުމާއި ވާހަކަ ކުރުވުމަށްޓަކައި
މަސައްކަތުގެ ،ހުށަހެޅުމާއި ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން
ހަޑިހުތުރު ،ހުށަހެޅުމާއި ކުރުމަށް ބައްދަލު ބޭރުގައި ދާއިރާއިން

ޢަމަލު ހަޑިހުތުރު ،ކިޔުމާއި ޖޯކު ހަޑިހުތުރު ،ބުނުމާއި ބަސް
 .ހިންގުން

ޒަރިއްޔާއަކުން ާބވަތެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެހެން - 12
ޖިންސީ ،ދެއްކުމާއި ކާޑު އޮރިޔާން ދެއްކުމާއި، އޮރިޔާން

 .ހިންގުން ޙަރަކާތެއް އެއްވެސް ދޭހަކޮށްދޭ ޝައުގުވެރިކަން
މުވައްޒަފަކު އެ ިނސްބަތްކޮށް ޖިންސަށް މުވައްޒަފެއްގެ - 13

،ފޮށުމާއި ،ބެހުމާއި ،މަލާމާތްކުރުމާއި ،ކުޑައިމީސްކުރުމާއި
އެކިއެކި ،ކުރުމާއި އެކަހެރި ،ދެރަކުރުމާއި، ދިމާކުރުމާއި
 .ބަސްބުނުން

ކޮށްދޭން އިދާރީގޮތުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެދުމެއް ިޖންސީ - 14
ކޮށްނުދިނުމާއި، ޖެހޭކަމެއް ކޮށްދޭން ނުވަތަ ކަމެއް ނުޖެހޭ
ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުން ނުދީ ޙައްޤެއް ދޭންޖެހޭ
  .ދިނުން ޙައްޤެއް ދޭންނުޖެހޭ ނުވަތަ

)ނ(    އަބުރުވެރިކަމާއި ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއިދާއިރާގައިމަސައްކަތުގެ 
  .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުސަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ޢިއްޒަތާއެކު ނަފުސުގެ

)ރ(     ހިންގައިފި ޢަމަލެއް ގޯނާކުރުމުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަނެއް މުވައްޒަފަކު އެއް 
މި މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވި ކަމުގައި އެ އަދި ހިންގި އެ ނަމަ،

ފަދަ އެ އަދި. ވާނެއެވެ އަޅަން ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ މަތީން ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ
ލަސްނުކޮށް މައްސަލައެއް އެ ނަމަ، ހުށަހެޅިއްޖެ ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް
  .ވާނެއެވެ އަޅަން ފިޔަވަޅު ބަލައި ކޮމިޝަނުން

)ބ(     މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް ބުނެފައިވާ މިމާއްދާގައި 
ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ މައްސަލައެއް އެ ،ހިންގައިފިނަމަ
  .ވެއެވެ ލިބިގެން މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ

)ޅ(     ލަހުން ވުރެ މަހަށް 3 ފެށިގެން ންތާރީޚް ހިނގި ކަމެއް ބުނެފައިވާ މިމާއްދާގައި 
ގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ ހުށަހެޅި ގުޅިގެން ގޯނާއަކާ އެ އެއީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
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  .ނުބެލެވޭނެއެެވެ

)ކ(     މައްސަލައެއް މުވައްޒަފަކު މަތީންގޮތުގެ ގައިވާ) ބ( މާއްދާގެ މި 
  .ވާނެއެވެ އަޅަން ފިޔަވަޅު ބަލައި ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ 
  މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

)ހ(   .48 ބޭރުގެ  ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނާއި، މަޢުލޫމާތު ޒާތީ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ 
ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި  އާއިޤާނޫނުއަސާސީ ،ހާމަކުރަންވާނީ ފަރާތްތަކަށް
  . ހިމެނޭނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތުގެ ޒާތީ. މަތީންނެވެ

ތާއިމަޢުލޫމާ ގުޅޭ ޙާލަތާ ކާވެނީގެ ނުވަތަ ޢުމުރު މުވައްޒަފެއްގެ - 1
 .އެފަދަ ރެކޯޑެއް ހިމެނޭ ލިޔުން

މުވައްޒަފުގެ އަދި ޖިނާއީ، ޞިއްޙީ ތަޢުލީމީ، މުވައްޒަފެއްގެ - 2
 .މަޢުލޫމާތު ހިސްޓްރީއާބެހޭ ވަޒީފާގެ ފެންވަރާއި، މަސައްކަތުގެ

ވަޒީފާގެ އަދި ރޭންޖް، މުސާރައިގެ، ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ - 3
 .ޒިންމާ ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު

  .ސޮއި ނުވަތަ ނިޝާން އިނގިލީގެ އެޑްރެސް، - 4

)ށ(     ޒާތީ މުވައްޒަފެއްގެ މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދުގައި މި 
މުވައްޒަފެއްގެ އެ ކުރަންވާނީ ޝާއިޢު ނުވަތަ ހާމަކުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތެއް

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ

)ނ(     ،ރައްކާތެރިކަމާއި މަޢުލޫމާތު ޒާތީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނުގައި 
ގުޅޭ އެކަމާ މަތީން ގޮތެއްގެ އަންގާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު،

  .ވާނެއެވެ ގެންދަން ބަލަހައްޓަމުން ސެކްޝަނުން

)ރ(    މަޢުލޫމުާތ ޒާތީ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިލާފްަށ ދާޤަވާޢިމިމުވައްޒަފަކުކޮމިޝަނުގެ 
މަތީން ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ މި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނަށް ހާމަކޮށްފިކަން

  .ވެއެވެ ލިބިގެން ކޮމިޝަނަށް ބާރު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު

މަޤާމު އުފެއްދުމާއި 
  އުވާލުން

)ހ(   .49 މަޤާމުތައް އިދާރީ ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކޮމިޝަނުގެ  
ޖެހިއްޖެނަމަ އުވާލަން މަޤާމެއް މިފަދަ އަދި. ކޮމިޝަނުންނެވެ އުފައްދާނީ

  . ކޮމިޝަނުންނެވެ އުވާލާނީވެސް

)ށ(     އުފައްދަންޖެހޭ އެމަޤާމު ފެނިއްޖެނަމަ އުފައްދަންޖެހޭކަމަށް މަޤާމު އަލަށް 
ސެކްރެޓަރީ ،ތަފްޞީލު މަސައްކަތުގެ ކުރަންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި އެފަދަ ސަބަބާއި
  .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ޖެނެރަލް
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،އުވިއްޖެނަމަ މަޤާމު ބަދަލަކުްނ ގެނަްނ އޮނިގަނޑްަށމަޤާމުތަކުގެކޮމިޝަނުގެ)ނ(   
އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްނޫން މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމުގައި އެ

އެފަދަ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ  .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ މަޤާމަކަށް
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހާއެކު ކޮމިޝަނުން 3ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތްިނ 

  .ހަމަޖައްސަައިދޭން ޖެހޭނެއެވެކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޑެންޑެންސީ ޕެކެޖު 
  

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 
  ހޯދުން

މިގޮތުން. ކޮށްގެންނެވެ އިޢުލާުނ ޢާންމުކޮށްހޯދަންވާީނމީހުްނމަޤާމުތަކަށް)ހ(  .50
  .ވާނެއެވެ ހުންނަން މަޢުލޫމާތު މިވާ ތިރީގައި، މަދުވެގެން އިޢުލާނުގައި ކުރާ

  .ނަން ގެމަޤާމު - 1
 .ތަން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ - 2

 .ޝަރުތުތައް ރޭންކާއި މަޤާމުގެ - 3

 .މަސްއޫލިއްޔަތު މައިގަނޑު ކުރަންޖެހޭ އަދާ މަޤާމުގައި - 4

 . ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ އިތުރަށް މުސާރައިގެ މުސާރައާއި - 5

 .ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ - 6

  .ތާރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުގެ އެދި ވަޒީފާއަށް - 7

ބަލަްނ ކޮމިޝަނުން ކަންތައްތައް މިވާ ތިރީގައިހުށަހެޅުމުްނއިެދވަޒީފާއަށް)ށ(   
  . ވާނެއެވެ

އެނޫންވެސް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުރިކަމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ސަނަދެއް - 1
ލިޔުމަކީ ނުވަތަ ސަނަދެއް އެފަދަ، މަޤާމެއްނަމަ ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަކުްނއެކްރިޑިޓްކުރުމަށް 
އަދި، ބެލުމާއި ލިޔުމެއްތޯ ނުވަތަ ސަނަދެއްތޯ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ

 . ބެލުން އެއްގޮތްތޯ އަޞްލާ އޭގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސަނަދު މިފަދަ
މީހުންނާ  ހަމަވާ  ޝަރުތު ތެރެއިން މީހުންގެ އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް - 2

ހަމަވާ ޝަރުތު ހުށަހަޅާފައިވާ އެދި ވަޒީފާއަށް. ކުރުން އިންޓަރވިއު
ޕެނަލުން ރިސޯސް ހިއުމަން އިތުރުވާނަމަ ވުރެ އަށް 10 މީހުން

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ލިސްޓު ޝޯޓު ޢަދަދެއް ކުރާނެ އިންޓަވިޔު

  

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 
  ހޮވުން

)ހ(   .51 ، ފުރި އަހަރު 18 ގޮތުން މީލާދީ ،ހޮވަންވާނީ ވަޒީފާތަކަށް ދާއިމީކޮމިޝަނުގެ  

  .ދިވެހިންނެވެ ނުވާ އަހަރު 65

)ށ(       .މަތިންނެވެ ގެއުޞޫލު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަމަށް ހޮވަންވާނީ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް 
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)ނ(    މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އިންޓަރވިއުފެންވަރުގެެވެރިންގެކޮމިޝަނުގެ 
އެނޫން ކޮމިޝަނުގެ. ކުރާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލަކުންނެވެ

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންޓަވިއު ކުރާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
  . ކަނޑައަޅާ ޕެނަލަކުންނެވެ

ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ 
  ބަޔާން

)ހ(   .52 ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނިންމާނީ 
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް. ކޮމިޝަނުންނެވެ

ޢައްޔަންކުރެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު އެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
  .ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނެވެ

 ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން  - 1
ކުއަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭމީހަ - 2

 ކަމުގައިވުން
18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ީމލާދީގޮތުން ޢުމުރުން  - 3

ނުވަތަ ވަޒީފާއިން. އަހަރުފުރިފައިވާ މީހަކުކަމުގައިވުން
އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ 55މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ ޢުމުރު 

 .ީމހަކު ކަމުގައި ނުވުން
އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން، - 4

އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ 5ވޭތުވެދިޔަ 
 . މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ - 5
 .ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ނުވުން

ންބަރަކާ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާކޮމިޝަނުގެ މެ - 6
ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންނާ، ވަޒީފާއަްށ ހޮވޭ މީހާއާ ނަސަބުގެ

މަންމައާ، ބައްޕައާ، ކާފައާ،(ހަރާގެ ގޮތުން މުޞާ، ގޮތުން ނުވަތަ
ފިރިއަކާ، ބޮޑުބޭބެއަކާ، ބޮޑުދައިތައަކާ،އަންބަކާ،  މާމައާ، ދަރިއަކާ،
ނާ، ބަފާބެއާ، މައިދައިތައާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާމީހަކާ،ޅިއަންފަހަރިން

އެއްބަނޑު މީހަކާ، ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ، ނުވަތަ މިއިން މީހެއްގެ
 .ގުޅުންހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން) ދަރިއަކާ

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހަކީ، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ - 7
އެއްގެ މަންމައަށް،މިޝަންގެ އިސްވެރިސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ނުވަތަ ކޮ

އެއްބަނޑުބައްޕައަށް، ދަރިއަކަށް، އަންބަކަށް، ފިރިއަކަށް، 
މީހަކަށްނުވަތަ އެއްބަފާ ، ށްއެއްބަނޑު މީހަކަ، ކަށްއެއްބަފާމީހަ

 .ނުވުން
ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު - 8

 .މީހެއްކަމުގައި ނުވުންކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 
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ވަނަ މާއްދާގެ 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -9
ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރާ މަޤާމެއްގައިހުރި) ޅ(

 .މީހެއްކަމުގައި ނުވުން
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމަކުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި - 10

 .ނުވުން
ވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤުރާރުވެޖުޑީޝަލް ސަރ  - 11

ކޯހެއްގައި ަބއިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށްގެން ނުވަތަ ކޯހުން
 .ފެއިލުވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ކޯހެއްގައި - 12
ގެ ބޭނުންނުކޮށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުންބައިވެރިވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތު

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
 .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދާކުރާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން  - 13
ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބު - 14

މަޤާމަކަށްކުރެވޭ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ 
  .ވާދަކުރަމުންދާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

)ށ(     ވަޒީފާ ދިނުމުގެކުރިން ތިރީގައިވާވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރަތާކަށް  
ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ވަޒީފާއަދާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް

އެމީހަކަށް ވަޒީފާށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ
ނުދިނުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޙަތެއް ހުރި މީހަކުކަމުގައި ނުވުން - 1
 .އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން - 2

 
)ނ(    މާއްދާގެ މި ،ނިންމުމުްނ ކަމަށް ފެންނަ ދޭްނވަޒާީފއެމީހަކަްށކޮމިޝަނުން 

ޝަރީޢަތުން މައްޗަށް އޭނާގެ ކުރިކަން ކުށެއް ފަދަ ބުނެފައިވާ ގައި) ހ(
ކޮމިޝަނުންދޭ ކުށުގެ ،ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަށަވަރު ނެތްކަން ސާބިތުވެފައި

  . އަންގަންވާނެއެވެ އޭނާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ރެކޯޑް ބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

)ރ(    އެމީހަކު ލައްވާ ވެއްދުމަށްފަހު މީހަކުވަޒީފާއަކްަށކޮމިޝަނުގެ 
ސޮއިމަސައްކަތްކުރުވަން ވާނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން 

   .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
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)ބ(    އަދާކުރެވޭވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ ވަޒީފާގެ، މުވައްޒަފަކީޭދވަޒީާފކޮމިޝަނުން 
)ތިނެއް( 3ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި   ،ބެލުމަށް މީހެއްތޯ ހުރި ޤާބިލުކަން
އެ އަދި .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ) މުއްދަތު ވަގުތީ( ޕްރޮބޭޝަންހުގެ މަސްދުވަ
ކަމުގައި މީހެއް ޤާބިލު މަސައްކަތަށް ،އެމުވައްޒަފަކީ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ
  . ވާނެއެވެ އަންގަން ލިޔުމަކުން މުވައްޒަފަކަށް އެ އެކަން ،ފެންނަނަމަ

)ޅ(    ކަމަށް އެކަށީގެންނުވާ މީހަކު އެ މަގާމްަށ އެތެރޭގައިމުއްދަުތޕްރޮބޭޝަންގެ 
އެ ނުވަތަ . ވާނެއެވެ ވަކިކުރަން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ ، ނަމަ ފެންނަ

ލިޔުމަކުންއެކަން  ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަކިވާން ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފަކު
  .ވަކިވާނެއެވެހުށަހެޅުމުން 

)ކ(      .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާދިނުމާއެކުވަޒީފާމުވައްޒަފަކަށް 

ޒީފާމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަ 1އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާތާ  .1
 ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުން

މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ތަމްރީނެއް .2
 .ދިނުން ތަމްރީނެއް އެ ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ދިނުމަށް

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ޕްރޮބޭޝަން .3
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ

 .ކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައި ރެކޯޑްކުރުން އެކަންކަން ރަނގަޅު
ކުރުމަށްޅު ރަނގައްޒަފަށް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވަ  ޕްރޮބޭޝަން .4

ށްފައިނުވާނަމަ،ކޮ ރަނގަޅުތައްތައް ކަން ނުވަތަ ކަމެއް އަންގާފައިވާ
އިނުލަހަކާ ނޯޓި އިތުރު މަތިންގެގޮތު ގައިވާ) ބ(ދާގެ މިމާއް

ކޮމިޝަނަށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ  ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިންމުވައްޒަފު 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްވެ ހުށަހަޅާއިރު އަދި. ވާނެއެވެހުށަހަޅަން 
  .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ލިޔުންތައް

  
)އ(     މަސައްކަތުގެ ކުރާ މުވައްޒަފަކު އެ ،މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ 

އޮންނަން ލިޔެފައި ބަޔާނެއް ވަޒީފާ ،ބަޔާންކޮށް ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި
  . ވާނެއެވެ

)ވ(     ،ބަޔާން ވަޒީފާ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ޙަވާލުކުރާއިރު ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް 
އެމުވައްޒަފަކަށް ފަރާތަކުން، ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް 1 ފެށިގެން ދުވަހުްނ ދޭ ވަޒީފާ، ފިލުވައިދީ އޮޅުން
  .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރުވަން ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ ލައްވައި އޭނާ
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

)މ(    އިުނ ގެންނަންޖެހޭ ބަޔާނަްށ ވަޒީާފ ވަގުތަކުއެވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް 
  .ގެނެވިދާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިތުރު

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 
  . ދިނުން

)ހ(   .53 ބަދަލުކުރާނީ މަޤާމަށް އަނެއް މަޤާމުން އެއް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 
އެ މުވައްޒަފަކަށް ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާ މުވައްޒަފެއްގެ  .ނެވެކޮމިޝަނުން

މަތީ މަޤާމަށްވުރެ ހުރި މުވައްޒަފަކު .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން އެކަން
މަޤާމެއް އެފަދަ އޮނިގަނޑުގައި ބަދަލުކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަޤާމަކަށް
  .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ރިޢާޔަތް ކަންތައްތަކަށް މިވާ ތިރީގައި ،އޮތްނަމަ
އެ މަޤާމަށް ޝަރުތު ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު .1

 .ހަމަވުން
އަހަރު ނިމުމުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުން ލިބޭ ދެ .2

ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތީން 75%ައހަރުގެ އެވްރެޖް މާކްސް 
 .ހޯދާފައިވުން

  
)ށ(     ،ޝަރުތުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ ކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލު އަށް) ހ( މިމާއްދާގެ 

  .ވާނެއެވެ އޮންނަން އެއް ޕޮލިސީ ޕްރޮމޯޝަން

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
  އެޅުން

)ހ(   .54 އެނޫންވެސް ނުވަތަ ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި 
އިޞްލާޙު މުވައްޒަފަކު އެ، ނަމަ ފެނިއްޖެ ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ ކަމެއް އެފަދަ
  .  އަޅަންވާނެއެވެ އަވަހަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކުރުމަށް

 .ކުޑަކުރުން ފަރުވާ މަސައްކަތަށް - 1
 .ކުޑަކުރުން ފަރުވާ ޙާޟިރީއަށް - 2
 .ނެތުން ޤާބިލުކަން ވަޒީފާގެ - 3
މިންގަނޑުތަކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަދާކުރުމުގައި ވަޒީފާ - 4

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވުމާއެކު ސިޔާސަތުތަކާ
 .ނުހިތުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް އުޞޫލުތަކަށް ހިތަންޖެހޭ

 .ޢަމަލެއްކުރުން އުފެދިދާފަދަ ހަމަނުޖެހުން މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ - 5
 .ނުކުރުން އިޙްތިރާމް ނިންމުންތަކަށްކޮމިޝަނުގެ  - 6
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޢަމަލުނުކުރުމާއި ދަށްޤަވާޢިކޮމިޝަނުގެ  - 7

  .ނުހިތުން

ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙުކުރުމަްށ މުވައްޒަފަކު އެގުޅިގެްނކުރާކަމަކާމުވައްޒަފަކު)ށ(   
ކުޑަބޮޑުމިނަށް އެކަމެއްގެ އަޅާނީ ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ  ޖެހިއްޖެނަމަ އަޅަން
   .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ ބަލައި

   .ދިނުން ނަޞޭޙަތް އަނގަބަހުން - 1
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

 .ދިނުންނަޞޭޙަްތލިޔުމުްނ -2

  .ދިނުން އިންޒާރު ލިޔުމުން - 3

 .ދަށްކުރުން މަޤާމު ވަޒީފާގެ - 4

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން 14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން  - 5
  .މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން

)ނ(     ހިފުމުގެ ރިޝްވަތު ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ތަކެއްޗަށް ފައިސާއަށާއި ދައުލަތުގެ 
ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ  އެކަން ،ފެނިއްޖެނަމަ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައެއް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

)ރ(    ޙުކުމެއް ސާބިތުވެގެްނ ކުށެއް މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެކޯޓަކުްނޝަރުޢީ 
ވަޒީފާގައި ނުވަތަ ،ވެފައިވާނަމަ ޚިޔާނާތެއް ނުވަތަ ،ނަމަ ކަނޑައަޅައިފި

،ފެނިއްޖެނަމަ ލިބިދާނެކަމަށް ގެއްލުންތަކެއް ކޮމިޝަނަށް ބެހެއްޓުމުން އިތުރަށް
ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފަކު، ނުލައި އެޅުމަކާ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި
ވަކިކުރަންވާނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު މިގޮތަށް. ކުރެވިދާނެއެވެ ވަކި

  . ފާސްކޮށްގެންނެއެވެ އެކަން ކޮމިޝަނުން

)ބ(    ދީ ނަޞޭޙަތް ފެނިގެްނ ކަމެއް ފަަދ ކުރުްނފަރުވާކުޑަފަރާތުންމުވައްޒަފެއްގެ 
އެކަމެއް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޖެހިއްޖެނަމަ އަޅަން ފިޔަވަޅެއް އިޞްލާޙީ

ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އަޅާނީ ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި 
މުވައްޒަފަކާމެދު. ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ސެކްޝަން ބަލަހައްޓާ
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި އަޅަންޖެހިއްޖެ ފިޔަވަޅެއް އިޞްލާޙީ

ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ވެރިޔާ ސެކްޝަނުގެ ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރު
ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ މުވައްޒަފަކާމެދު. ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ

ފައިލުގައި ޕަރސަނަލް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފިޔަވަޅެއްގެ އެ އެޅިއްޖެނަމަ،
  .ވާނެއެވެ ބަހައްޓަން

)ޅ(    ފަރާތުން ވެރިއެއްގެ ހުރި ޙަވާލުވެ ހިންގުމާޑިވިޜަނެއްނުވަތަސެކްޝަން 
ދޭން ނަޞޭޙަތް ފެނިގެން ކަމެއް ފަދަ ފަރުވާކުޑަކުރުން މަސައްކަތަށް އެމީހެއްގެ

  . ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓަރީ ދޭނީ ނަޞޭޙަތް ،ޖެހިއްޖެނަމަ

)ކ(     ގުޅޭގޮތުން އަދާކުރުމާ މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާގެ ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ 
،ދޭނީ އިންޒާރެއް ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ،އަންގާނީ އެންގުމެއް އަންގަންޖެހޭ

، ނަމަފެނިއްޖެ ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ވަޒީފާއިން އޭނާ އަދި. ކޮމިޝަނުންނެވެ
  . ކޮމިޝަނުންނެވެ ވެސް ގޮތެއްކަނޑައަޅާނީ އެކަމާމެދު
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

)އ(    ،ސޮއިނުކުރިނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ލިޔުމުގައިދޭއިންޒާރުކޮށްމުވައްޒަފުންނަށް 
.އަންގާނީއެވެ އެމުވައްޒަފަށް އިންޒާރުދެވުނުކަން ޙާޟިރުގައި ދެމީހުންގެ
ލިޔުމުގައި އެ ހެކިވެ ދެމީހުން އެ އިންޒާރުދިންކަމަށް ،ޢަމަލުކުރާއިރު މިގޮތަށް

    .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން

)ވ(    ފިޔަވަޅު ވާގޮތުގެމަތީްނ މިޤަވާޢިދުގައި ކުރުމްަށއިޞްލާޙުމުވައްޒަފަކު 
ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ ،ނުވެއްޖެނަމަ އިޞްލާޙު އަޅައިގެން
ކޮމިޝަނަށް ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން .ހުށަހަޅަންވާނެއެެވެ ކޮމިޝަނަށް
ތަފްޞީލު ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިޞްލާޙީ އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކާމެދު އެ ،ހުށަހަޅާއިރު
  .ޒިންމާއެކެވެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަކީ މިކަންކަން. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

)މ(     މަސައްކަތުގައި ކުރަންޖެހޭ އޭނާ ނުވަތަ ކަންކަމުގައި އިދާރީ ،މުވައްޒަފަކަށް 
ދެކޭނަމަ، އޭނާ ކަމުގައި ނުޙައްޤުން ދީފައިވަނީ އިންޒާރު ކުޑަވެގެން ފަރުވާ
އަދި. ވެއެވެ ލިބިގެން އޭނާއަށް ޙައްޤު އުފުލުމުގެ ކޮމިަޝނަށް ޝަކުވާ އެކަމުގެ
3 ބަލާނީ އެޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ލިޔުމުން ޝަކުވާއެއް މިފަދަ

  . އަކުންނެވެ ކޮމިޓީވަގުތީ  އުފައްދާ ކޮމިޝަނުން މައްޗަށް މެންބަރުން

)ހ(   .55 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤަވާޢިދާ، ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކުކޮމިޝަނުގެ  
ވާބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ޗިޓަކުން ފޮނުވާ އެމީހަކަށް ކޮމިޝަނުން، މަތީން

  .އެއްގޮތަކުންނެވެ ކޮންމެވްެސ ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ

އެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ - 1
ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ ހުރި މުވައްޒަފަކު
 .ނުކުޅެދުން އަދާކުރުމަށް

ކަމެއް، ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު މުވައްޒަފުގެ - 2
ގޮތަކަށް އެހެން ނޫން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަންކުރުމަށް
، ޤަވާޢިދާ ޤާނޫނާއިކިޮމޝަނުގެ  ނުވަތަ ،ކޮށްފައިވާކަމަށް ޤަޞްދުގައި
 .ފައިވާކަމަށް ކަނޑައެޅުންޚިލާފުވެ

އިންތިޚާބަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި - 3
 .ކުރިމަތިލުން

 .އެދުން ވަކިވާން އެވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު - 4
  

)ށ(     ޢަމަލުތައް އޭނާގެ ޙާލަތަކަށް ފަދަ ވަކިކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު 
ތަފްޞީލު އެންމެހައި އެސަބަބުތަކުގެ ސުޕަވައިޒަރު އޭނާގެ ،ހިނގައްޖެނަމަ
އަދި. ވާނެއެވެ ގެންނަން ސަމާލުކަމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކެްރޓަރީ ،ބަޔާންކޮށް
މައްސަލަ އެ މަތީން ލަފާގެ ކޮމިޓީގެ  ރިސޯސް ހިއުމަން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
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 .ވާނެއެވެހުށަހަޅަްނކޮމިޝަނަށް

)ނ(     ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ނޯޓިސްގެ މި ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސް މުވައްޒަފަކަށް 
.ދޭންވާނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން މުސާރައާއި ލިބޭ އެމުވައްޒަފަކަށް

ނޯޓިސް މަތިންވާގޮތުގެ މާއްދާގައި ވަނަ 23 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ނަމަވެސް
  .ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ނުލައިވެސް ދިނުމަކާ

)ރ(     ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު މަތިން ގޮތުގެ ބުނެފައިވާ ގައި) ނ( މާއްދާގެ މި 
ސެކްރެޓަރީ  ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަށް އިދާރީގޮތުން އެކަން ވަކިކުރާނަމަ،
  . ޖެނެރަލެވެ

ފަރާތުްނ މުވައްޒަފެއްގެ ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގޮތުްނކުރުމުގެވަކިވަޒީފާއިން)ބ(   
މުއްދަތު ނޯޓިސްގެ ،ޙާލަތެއްގައި ފެންނަ ވެދާނެކަމަށް ގެއްލުމެއް ކޮމިޝަނަށް

ހަމައަށް، ދުވަހާ ނިމޭ މުއްދަތު ނޯޓިސްގެ އެ ފެށިގެން ދުވަހުން ފެށޭ
ވަޒީފާއިން ވަގުތުން ދިނުމަށްފަހު ހަމައަށް މުސާރަ ލިބިދޭންޖެހޭ އެމުވައްޒަފަކަށް

  .ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

ނޯޓިސްދިްނ ،ވަކިކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ނުވަަތ، ނޯޓިސްދީފިނަމަމުވައްޒަފަކަށް)ޅ(   
އަންގަން ލިޔުމުން އެކަން މުވައްޒަފަކަށް އެ ސަބަބާއެކު ވަކިކުރި ނުވަތަ
ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު އެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ނޯޓިސްދީފައިވާ އަދި. ވާނެއެވެ
  . ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔުާރ ނުނެރުމުގެ ނެރުމާއި

މުވައްޒަފުން އެދިގެން 
  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

)ހ(  .56 ،އެދެންވާީނ ވަކިވުމަށްމުވައްޒަފުްނ ބޭނުންވާވަކިވާްނވަޒީފާއިން 
  .ސިޓީއަކުންނެވެ

)ށ(     މީހަކު، ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ޚަރަދުގައި ކޮމިޝަނުގެ 
ވަޒީފާއިން އެދިގެން އޭނާ ހަމަނުވަނީސް މުއްދަތު ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ

އެލަވަންސެއް ޚަރަދާިއ، ކުރި ތަމްރީނަށް ތަޢުލީމާއި އެ ވަކިކުރާއިރު
ބާކީވާ ބަހާލުމުން މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ،އެލަވަންސް އެ ދީފައިވާނަމަ
ބޮންޑުގެ މުއްދަތުގައި ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ މުއްދަތުގެ

މައްސަލަ އެ ނަމަ ނުދައްކައިފި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މިގޮތުން. ދެއްކިދާނެއެވެ
  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ޝަރީޢަތަށް

)ނ(     )އެކެއް( 1 މަދުވެގެން، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަކިވާން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު 
ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު މި. ދޭންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް މުއްދަތު މަސްދުވަހުގެ

ވަކިވާން ނުވަތަ، ލިބިއްޖެނަމަ މީހަކު ހަމަޖައްސާނެ މަޤާމަށް އެ، ކުރިން
ފައިސާއާބެހޭ، ތަކެއްޗާއި، މަސައްކަތްތަކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފާ އެދިފައިވާ
މުއްދަތުގެ އެ ނިމިއްޖެނަމަ، އެކަންކަން ،ހުރިގޮތްބަލައި ކަންތައްތައް
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

  .ދާނެއެވެ ވަކިކުރެވި ވަޒީފާއިންމުވައްޒަފަކުއެކުރިންވެސް

)ރ(     މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާނޫން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ދާންބޭނުންވެއްޖެނަމަ 
ވެރިއަކަށްއެވަޒީފާއަށް އެދުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ 

އަދި އެ މުވައްޒަފަކީ ކޮމިޝަނަށް ބޮންޑެއް. އަެކން އަންގަންވާނެއެވެ
ލިޔުމެއް ގޮތުގެކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ދޫކުރާނެ

ނެތް މުވައްޒަފެއްނަމަ އޭނާ ބޮނޑެއްއަދި . ކޮމިޝަނުން ހޯދަންވާނެއެވެ
ކޮމިޝަނުން އޭނާ އެވަޒީފާއަށްވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ  ކުރިމަތިލި

  .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

)ބ(     ވަކިކުރިކަން، ފަހުގައިވެސް ފޮނުވުމަށް ސިޓީ އެދި ވަކިވުމަށް ވަޒީފާއިން 
އެމީހެއްގެ ނުކުމެ އޮފީހަށް ޤަވާޢިދުން، އަންގަންދެން ލިޔުމަކުން އެމީހަކަށް
  .ގެންދަންވާނެއެވެ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ

މީހުން ވަގުތީ ގޮތުން 
  ގެންގުޅުން

)ހ(   .57 އެކަމަށް ޖެހިއްޖެނަމަ، ގެންގުޅެން މީހުން ވަގުތީ މަސައްކަތްތަކަށް މުހިންމު 
  .ވާނެއެވެ ލަފާދޭން ކޮމިޝަނަށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހޯދަން މީހުން ބޭނުންވާ

)ށ(     މީހުން ވަޒީފާގައި ވަގުތީ މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން މަހަށްވުރެ 3 
ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި އެވަޒީފާގެ ލައްވައި މީހާ ވަޒީފާދޭ ވަގުތީ. ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

   .ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

)ނ(    ،ގެންގުޅެންވާީނ މީހުްނ މަސައްކަތްތަކަްށ ފަދަބުނެފައިވާގައި)ހ(މިމާއްދާގެ 
.ދަށުންނެވެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ށ(މި މާއްދާގައި 

މުއްދަތާއި، މަސައްކަތާއި، ކުރަންޖެހޭ އެމީހަކު ،އެއްބަސްވުމުގައި ވެވޭ މިގޮތުން
ޢިނާޔަތެއް ،އުޖޫރައާއި ދެވޭ ވަގުތާއި، ހޭދަކުރަންޖެހޭ މަދުވެގެން ދުވާލަކު
  .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެފައި ،ޢިނާޔަތެއް އެ ދޭނަމަ

)ރ(    މަސައްކަތްކުރާ ދަށުްނ އެއްބަސްވުމެއްގެ ފަދަބުނެފައިވާގައި)ށ(މިމާއްދާގެ 
  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން  ގެ އިދާރާއިންކޮމިޝަނު ހާޟިރީ މީހުންގެ

  

  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް: ބާބު ވަނަ 7
މުސާރައާއި 

  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

)ހ(   .58 ޢިނާޔަތްތައް މާލީ އެހެނިހެން އާއި މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ 
އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާއި ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް ކަނޑައަޅާނީ
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

މަޝްވަރާޔާއެކު ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސްއޮްފމިނިސްޓީްރގޮތުގެމަތީން
އެ ޢިނާޔަތްތައް މާލީ އާއި މުސާރަ ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި. ކޮމިޝަނުންނެވެ
  .ވާނެއެވެ އޮންނަން ލިޔެފައި ޗިޓުގައި ދޭ  ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށް

)ށ(     އެ ދޭނީ އެލަވަންސް ޢިނާޔަތްތަކާއި މާލީ މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންނަށް 
މަޤާމަކުން އެހެން. އަދަދަށެވެ ޗިޓުގައިވާ ވަޒީފާދިން މުވައްޒަފަކަށް
ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،މުވައްޒަފެއްނަމަ ބަދަލުވެފައިވާ
ސިޓީއަކުން ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ ނުވަތަ ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާ. އަދަދަށެވެ
މުސާރަ ލިޔުމަކުން މިފަދަ އެހެންވެސް ނުވަތަ ޗިޓަކުން ނުވަތަ

އެކަން ބަދަލުގެނެސް މުސާރައަށް ނުވަތަ ،ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ
  .އަދަދަށެވެ ލިޔުމެއްގައިވާ އެ، އަންގާފައިވާނަމަ

)ނ(     މުވައްޒަފުން އޮތަސް، ބުނެފައި އެހެން ގައި) ށ( އަދި) ހ( މާއްދާގެ މި 
ޢިނާޔަތްތަކާއި، އިތުރު ދެވޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާ މުހިންމު ކުރަންޖެހޭ
ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ދަތުރުތަކާއި، ކުރާ ށްށަރަށްރަ އެކިއެކި ރާއްޖޭގެ
މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާ، އިނާޔަތްތައް ޚަރަދުތަކާއި ގުޅިގެންދެވޭ ދަތުރުތަކާ
  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިޤަވާޢިދު ދިނުމަކަށް މަތިންގޮތުގެ ބުނެފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި

)ރ(     .ދުވަހަކުއެވެ ދުވަހުންކުރެ ދެ އެންމެފަހު މަހެއްގެ މީލާދީ ކޮންމެ ދޭނީ މުސާރަ 
އެމަހެއްގެ ދޭނީ މުސާރަ، ދިމާވާނަމަ ދުވަހަކާ ބަންދު ދުވަސް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ

ކޮމިޝަނުން ދޭނީ މުސާރަ. ދުވަހަކުއެވެ ދުވަހުންކުރެ ދެ ެއންމެފަހު ބަންދުނޫން
ންތާރީޚް ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ޗިޓުގައި ވަޒީފާދިން
  .ފެށިގެންނެވެ

)ބ(     އެމީހަކާ ޗިޓު ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ދޭނީ އުޖޫރަ މީހުންނަށް ވަކިވާ ވަޒީފާއިން 
ހައްޔަރުކުރުމާއި، ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ މުވައްޒަފަކު. ހަމައަށެވެ ތާރީޚް ޙަވާލުވާ
ދުވަސްތަކުގެ ހިނގާ ދެމެދުގައި ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން އިދޫކޮށްލުމާ
  .މަތީންނެވެގޮތުގެ މިވާ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރާނީ ދިނުމުގައިއުޖޫރަ

، ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ކުށް ޝަރީޢަތުން މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ - 1
 .އުޖޫރަ ނުދިނުން ދުވަސްތަކުގެ ހުރި ބަންދުގައި

ކަނޑައަޅައި ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުށް މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ - 2
ހުރި ބަންދުގައި، ނަމަ ނިންމައިފި މައްސަލަ  ޝަރީޢަތުން
 .ދިނުން އުޖޫރަ ދުވަސްތަކުގެ

ޙުކުމް ސާބިތުވެ ކުށް ޝަރީޢަތުން މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ - 3
ސުޕްރީމް ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މައްސަލައެއް ކޮށްފައިވާ
މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުށް ،ބާޠިލުކޮށް ޙުކުމް ބަލައި ކޯޓުން
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

  .ދިންުނ އުޖަޫރ ދުވަސްތަކްަށ ހުރި ބަންދުގައި، ނިންމައިފިނަމަ

)ޅ(     މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައި އިތުރުން ރަސްމީގަޑީގެ ލައްވާ މުވައްޒަފުން 
މިގޮތުން. ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ކުރުވަންވާނީ
ނުނިމި މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އެދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު
މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަ ނިންމަންޖެހޭ އޮފީހުން ނުވަތަ ،ހުރެއްޖެނަމަ
ނުރަސްމީގަޑީގައި މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ އޮފީހުން ،ކުރުމަށްޓަކައި
  .ނެރެވިދާނެއެވެ

)ކ(     އެފަދަ އެގޮތަށް ނެރެންވާނީ، މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަން އިތުރުގަޑީގައި 
މަސައްކަތަކީ އެ އަދި. ޙާލަތްތަކުގައެވެ ވާންނެތް ނުނެރެ މުވައްޒަފަކު
ލިބިގެން ހުއްދަ މަތިން އުޞޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

އިތުރުގަޑީގައި މިގޮތަށް. ވާނެއެވެވާން މަސައްކަތަކަށް ކުރާ އިތުރުގަޑީގައި
  .ވާނެއެވެ އޮންނަން އެނގެން ރެކޯޑު މަސައްކަތުގެ ކުރި މުވައްޒަފަކު

)އ(     ނުނެރެ ގަޑީގައި ނުރަސްމީ މުވައްޒަފުން ގޮތުންހުންނަ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ 
،ކުރުވާނަމަ މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައި ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ފަރުޖެއްސެން
އެ ކުރުވައިފިނަމަ، މަސައްކަތް ިއތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ 35 ހަފްތާއަކު

1 ¼ މަދުވެގެން މިންވަރުގެ ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މުސާރައިން މުވައްޒަފެއްގެ
ކުރުވީ މަސައްކަތެއް އެފަދަ އަދި. ދެވޭނެއެވެ ފައިސާ ބަޔަށްވާ، )1.25(

މީހެއްގެ އެ ދުވަހެއްގައިނަމަ، ބަންދު ރަސްމީ ނުވަތަ ދުވަހެއް ހުކުރު
ފައިސާ ބަޔަށްވާ، )1.5(  ½ 1 މިންވަރުގެ ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން

މަސްމަހު އެހެން ފިޔަވައި ރަމަޟާންމަސް . ދެވޭނެއެވެ ގޮތުގައި ގަޑީގެ އިތުރު
ލިބޭ ގެއްލީމާ ނ22ް މުސާރަ މަސްދުވަހުގެ ބަލާނީ މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް
ޖެހޭވަރުކަމަށް ގަޑިއަކަށް އެއީ، އަދަދު އަންނަ ގެއްލީމާ ނ7ް އަދަދު

  .ބަލައިގެންނެެވ
 

)ވ(     މަސައްކަތް ހަފްތާއަކު ދޫކުރުމުގައި ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ރަމަޟާންމަހު 
.މިނިޓެވެ 30 ގަޑ22ި ބަލާނީ ކަމުގައި ޢަދަދު ގަޑީގެ ކުރަންޖެހޭ

ން 22 މުސާރަ މަސްދުވަހުގެ ބަާލނީ، މިންވަރު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް ރަމަޟާންމަހު
އެއީ، އަދަދު އަންނަ ގެއްލީމާ ން) 4.5( 4 ½ ގެއްލީމާލިބޭއަދަދު
  .ބަލައިގެންނެވެ ކަމުގައި ގަޑިއަކަށްޖެހޭވަރު

)މ(     ، އަތޮޅަށާއި އަނެއް އެއްއަތޮޅުން، މާލެއަށާއި އަތޮޅުތަކުން ،އަތޮޅުތަކަށާއި 
ހުރުމުގެ ، ކުރާދަތުރުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ އަނެއްރަށަށް އެއްރަށުން
7 ދުވާލަކު، ދިންނަމަވެސް އެލަވަންސް ދަތުރު ޚަރަދާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި،

އަދި) އ( މާއްދާގެ މި ،ގަޑިތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އިތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ
ފައިސާ މިގޮތަށް. ލިބޭނެއެވެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) ވ(
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ތަނެއްގައި އެ ދިއުމަށްފަހު ތަނަކަށް ދާންބޭނުންވާދަތުރެއްގައިއެ، ލިބޭނީ
  .ވަގުތަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ

 
)ފ(     އެ މިގޮތުން. އެއްފަހަރާއެވެ، ފައިސާ މަސްދުވަހަކަށްވާ، ފައިސާދޭނީ އިތުރުގަޑީގެ 

ނިޔަލަށް  ދުވަހުގެ ވަނަ 15 ހިނގާމަހުގެ ން 16 ކުރީމަހުގެ، ފައިސާދޭނީ
  .މުސާރައާއެކުގައެވެ ދުވަހު މުސާރަދޭ ހިނގާމަހުގެ، ފައިސާ އިތުރުގަޑިއަށްވާ

  
، ކުރާއިރު މަސައްކަތްތައް ބޮޑެތި ޚާއްޞަ ކުރުވަންޖެހޭ ލައްވާ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން   .59  ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

އެ، ސައި ކެއުމާއި ،ކުރާނަމަ މަސައްކަތް ދިމާވާގޮތަށް ގަޑިއަކާ ކެއުމުގެ ނުވަތަ ސައި
ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ
އެކަމަށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ދޭނީ ހަމަޖައްސައި ސައި ކެއުމާއި މިގޮތުން. ދެވިދާނެއެވެ

  .ދިނުމުންނެވެ ހުއްދަ
ކޮމިޝަނުގެ 
  ،ދަތުރުތަކުގައި

ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި 
  ދަތުރު އެލަވަންސް

)ހ(   .60 ކެއުމުގެ ހުރުމާއި ،މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ، ދަތުރުތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ  
  . ދޭންވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައި ކަންތައް

)ށ(     ދަތުރު ކުރިން ފުރުމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދާ ދަތުރުތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ 
އެލަވަންސް ދެވޭ މިގޮތުން. ދޭންވާނެއެވެ ޚަރަދު އެހެނިހެން އެލަވަންސާއި

ދައުލަތުގެ ދިމާވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ނުދެވޭ ކުރިން ފުރުމުގެ ދަތުރަށް
އައުމުން ނިންމާފައި ދަތުރު ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ މާލިއްޔަތުގެ
  .ދޭންވާނެއެވެ

)ނ(     ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ޚަރަދުތައް އެ ،ޚަރަދުތައް ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި މި 
ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި، ބެހޭ މާލިއްޔަތާ ދައުލަތުގެ ބަލަންވާނީ ދިނުމުގައި

  .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގައި

މެޑިކަލް 
އިންޝުއަރެންސް އާއި 

ޕެންޝަން އަދި 
  އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

)ހ(   .61 ޢިނާޔަތުގެ ޚާއްޞަ މުނާސަބަތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނުނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ،ގޮތުން

  .ދޭންވާނެއެވެ

)ށ(    ކޮމިޝަނުގެ ސްކީމެއްގައި އިންޝުއަރެންސްމެޑިކަްލނޑައަޅާކަކޮމިޝަނުން 
  .ވާނެއެވެ ބައިވެރިކުރަން މުވައްޒަފުން

)ނ(     ޕެންޝަނާބެހޭ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ދެވޭނީ ޕެންޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ 
ހެދޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ އާއި،) 2009/8 :ނަންބަރު ޤާނޫނު(  ޤާނޫނު
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 . ގޮތުގެމަތީންނެވެޤަވާޢިދުގައިވާ

)ރ(     ވެއްޖެނަމަ އަހަރު 65 ޢުމުރުން މުވައްޒަފަކަށް ހުރި ވަޒީފާގައިކޮމިޝަނުގެ  
ވަޒީފާއިން މިގޮތުން. ކުރަންވާނެއެވެ މުސްކުޅި ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފަކު
ޤާނޫނުގައިވާ ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސްކުޅިކުރެވޭ

  .ދޭންވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައި ޢިނާޔަތްތައް މަތިން ގޮތުގެ
  

)ބ(     ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ ދިރިއުޅޭ ހުޅުމާލޭގައި މާލެޔާއިވިލި 
.ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސް ފެރީ އައުމަށް އެނބުރި ދިޔުމަށާއި އަދާކުރަން

ސަރވިސަސްއަކުން ފެރީ ޚިދުމަތްދޭ ފެރީެގ އެއިރަކު މިންވަރަކީ މިއެލަވަންސްގެ
  .އެވެ މަހުފީ ނަގާ

)ޅ(     ، އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތުގައި އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކު 
ޚަރަދު ސްކީމުން އިންޝުއަރެންސް ހެލްތު ގެއްލުމަކަށް ލިބުނު ހަށިގަޑަށް

ބޭސްފަރުވާ ޚަރަދުގައި ކޮމިޝަނުގެ ގެއްލުމަކަށް އެ ނުދެވޭނަމަ، ހަމަޖައްސައި
ވަކި ހަމަޖައްސައިދެނީ ސްކީމަކުން އެ ނުވަތަ .ވާނެއެވެ ކޮށްދޭން

  . ވާނެއެވެ ދޭން ކޮމިޝަނުން މިންވަރު ނުދޭ ހަމަޖައްސައި އެ މިންވަރެއްނަމަ

)ކ(    އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތުގައި ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު،އުޅޭވަޒީފާގައި ކޮމިޝަނުގެ 
ޚިދުމަތް އެމީހަކު ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަކިކުރަން ވަޒީފާއިން ވެގެން، އެކްސިޑެންޓެއް

ފައިސާ، މުސާރައިގެ އެއްބަޔަށްވާ ތިންބައިކުޅަ މުއްދަތުގެ ކޮށްފައިވާ
  .ދޭންވާނެއެވެ އޭނާއަށް އެއްފަހަރާ

)އ(    އޮފީހްަށ ގަޑިއަށް މުވައްޒަފަކްަށ، ދިމާވެގެްނކަމެއްޤުދްރަތީމިވާފަަދތިރީގައި 
ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް އެދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު އެ، ވެއްޖެނަމަ ނުނުކުމެވޭގޮތް
ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ކަމެއްގައި ދިމާވާ މިނޫންގޮތަކަށް  .ދޭންވާނެއެވެ ހަމަޖެއްސައި
  .ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް، ނިންމާނީ މައްސަލަ ހަމަޖެއްސުމުގެ

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އޮފީހަށް އަށ7:45ް ހެނދުނު ހުޅުވުމަށްޓަކައި އޮފީސް  .1      
ދެމެދު އާ 7:50 އާއި 7:30 ހެނދުނު، ޙާޟިރުނުވެވުނީ މުވައްޒަފަކަށް
ކަނޑު ނުކުރެވޭވަރަށް ދަތުރު ނުވަތަ ވާރޭވެހިގެން މެދުނުކެނޑި
  .ކަމަށްވުން ސަބަބުން ގަދަވުމުގެ

، ޙާޟިރުނުވެވުނީ މުވައްޒަފަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އަށް 8.00 ހެނދުނު. 2      
ނުވަތަ ވާރޭވެހިގެން މެދުނުކެނޑި ކުރިއްސުރެ މިނެޓު 15 ގަޑިޖެހުމުގެ

  .ކަމަށްވުން ސަބަބުން ގަދަވުމުގެ ކަނޑު ނުކުރެވޭވަރަށް ދަތުރު

)ހ(   .62  ގަޑީލާރި ކެނޑުން އެ ،ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ ޙާޟިރުވުމުގައި އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ 
ކަނޑަން މިންވަރު ވަގުތަށްވާ ނުނިކުންނަ ވަޒީފާއަށް މުސާރައިން މުވައްޒަފެއްގެ
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 .ވާނެއެވެ

)ށ(     ރަމަޟާންމަސް  .މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ ވަގުތު ކެނޑުމުގައި ލާރި ގަޑީ 
ބަލާނީ، ޢަދަދު ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މުސާރައިން މަސްމަހު އެހެން ފިޔަވައި،

އަންނަ ގެއްލީމާ ނ7ް އަދަދު ލިބޭ ގެއްލީމާ ނ22ް މުސާރަ މަސްދުވަހުގެ
ރަމަޟާންމަހު. ބަލައިގެންނެވެ ޖެހޭވަރުކަމަްށ ގަޑިއަކަށް އެއީ ޢަދަދު،

ން 22 މުސާރަ މަސްދުވަހުގެ ބަލާނީ، ޢަދަދު ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މުސާރައިން
ގަޑިއަކަށްޖޭެހވަރު އެއީ އަދަދު، އަންނަ ގެއްލީމާ ން 4½ ޢަދަދު ލިބޭ ގެއްލީމާ
  .ބަލައިގެންނެވެ ކަމުގައި

  ޗުއްޓީ ދެވޭ މުވައްޒަފަށް ދުވަސްތަކާއި ބަންދު :ބާބު ވަނަ 8
ސަލާން ބުނުމާއި 

ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވެ 
  ހުރުން

)ހ(   .63 ތިމާގެ ނުވަތަ ތިމާ، ބުނަންވާނީ ސަލާން މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ 
ޢުޛުރު ޙާޟިރުވުމަށް އޮފީހަށް  ބަލިވެގެން މީހަކު ދަށުގައިވާ ބަލަދުވެރިކަމުގެ

  .ޙާލަތެއްގައެވެ ވެރިވެއްޖެ

)ށ(     މި މާއްދާއާއި ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ 
އެދެންވާނީ މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށް ސަލާމުގެ. މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެ އަންނަނިވި ކުރަންވާނީ ޢަމަލު ގުޅިގެން އާއި ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ އަދި
  .މަތީންނެވެ

،ގަޑިޔަށް މަސައްކަތު ރަސްމީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަށް އެ - 1
ރަސްމީ މުވައްޒަފެއްގެ އެ، ވެރިވެއްޖެނަމަ ޢުޛުރު ނުކުތުމަށް
ތެރޭގިައ ގަޑިއިރުގެ) އެކެއް( 1 ލަސްވެގެން ފެށޭތާ ގަޑި މަސައްކަތު

ކޮމިޝަނުގެ އެންގުމާއެކު ސުޕަވައިޒަރަށް މީހެއްގެ އެ
އެންގުމުން ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ ކަންތައް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

)އެކެއް( 1 މިގޮތުން . ދޭންވާނެއެވެ ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ އެދުވަހު
ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ ނާންގައި އޮފީހަށް ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ

ޙާޟިރުނުވާ ބަލަންވާނީ އެދުވަހެއް، ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ
 .ދުވަހަކަށެވެ

ނިންމަންޖެހޭ ކޮންމެހެން އެދުވަހު މުވައްޒަފު ހުރި ސަލާމުގައި - 2
އޭނާ މަޢުލޫމާތު އެކަމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ޙަވާލު  މުހިންމުކަމެއް
 .ވާނެއެެވ އަންގަން ވެރިޔަކަށް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްކުރާ

މީހެއް ޙަވާލުވެފައިވާ  މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަ ވަކި މުވައްޒަފަކީ އެ - 3
ހިންގަން ޙަވާލުކޮށް މީހަކާ އެހެން މަސައްކަތް މީހެއްގެ އެ ،ނަމަ
އަންގަން އެކަން ސުޕަވައިޒަރަށް މީހެއްގެ އެ އޮއްވައި، ގުތުވަ ފެށޭހާ

މަސައްކަތަށް ޙަވާލުވެފައިވާ މީހަކާ އެ އަންގާއިރު، އަދި .ވާނެއެވެ
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އިންތިޒާމުތައް  އޮފީހުްނ ހިންގުމަްށ އެމަސައްކަތް،ނާރައި ބުރޫ
އެއްބާރުލުން ފުރިހަމަ ކަމުގައި އެ މަޢުލޫމާތުދީ، ބޭނުންވާ ކުރުމަށް

    .ދޭންވާނެއެވެ
ޖިސްމާނީ ގޮތުން  ޞިއްޙީ ފަދަ، ނޭންގޭ އޮއްވައި ވަގުތު - 4

ޙާލަތެއް ކުއްލި  ކަހަލަ  މެދުވެރިވުން ކަމެއް  ނުކުޅެދުންތެރި
އައިހާ މީހަކު އެ ޙާލަތަކަށް ފަދަ އެންގޭ ވެއްޖެނަމަ، މެދުވެރި
މީހަކު އެ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ކަންތައް ސަލާމުގެ، އަވަހަކަްށ
ޖެހުން ރޯގާއެއް އަރިދަފުސް. (ވާނެއެވެ އަންގަން އޮފީހަށް އެކަން
ފަދަ އެ ހުރުމެއް ހުންނަ ނާންގައި މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް ފަދަ

ނުކުރާ ޢަމަލު ގޮތަށް އެ) .ނުބެލޭނެއެވެ ކަމަކަށް ޙާލަތެއް
ކަމަށް އިހްމާލުވީ އަށް ޒިންމާ ވަޒީފާގެ ޢަމަލަކީ އެ މުވައްޒަފުންގެ

  .ޢަމަލެކެވެ ލިބިގެންވާ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު ބެލުމުގެ

)ނ(     ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ ނަގަންވާނީ ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ މުވައްޒަފަކު، 
ސަލާމުގައި ނުވެ މެދުވެރި ޙާލަތެއް އެފަދަ .ވެގެންނެވެ މެދުވެރި ޙާލަތެއް ފަދަ

ޗުއްޓީއެއްގެ. ގޮތުގައެވެ ދުވަހެއްގެ ނުވާ ޙާޟިރު ބަލާނީ ދުވަސް އެ ހުރެފިނަމަ
  . ނޫނެވެ ޙައްޤެއް ލިބިގެންވާ މުވައްޒަފަށް ބުނުމަކީ ސަލާން ބޭނުމުގައި

)ރ(    ހުންނަ ޗުއްޓީގައި ަސލާމުގެ މުވައްޒުަފ މަތިންގޮތުގެގައިވާ)ހ(މާއްދާގެމި 
   .ވާނެއެވެ އަންގަން އެކަން، ދުވަހު ދެ ފުރަތަމަ

)ބ(    ގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ަސލާމުގެ ،އަހަރަކްަށ ކޮންމެޚިދުމަތްކުރާމުވައްޒަފަކު 
ސަލާމުގެ .ދުވަހެވެ) ތިރީސް( 30 ގިނަވެގެން، ،ދެވޭނީ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ
ބަލާ އަހަރު ދިނުމުގައި ޗުއްޓީ އަހަރީ ،ބަލާނީ އަހަރު ދިނުމުގައި ޗުއްޓީ

، ވިޔަސް ނުވިކަމުގައި އަހަރު އަދާކުރާތާ ވަޒީފާ ނަމަވެސް. އުޞޫލުންނެވެ
  .ދެވިދާނެއެވެ ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ

)ޅ(     ޢުޛުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ބަލިވެގެން ޙާޟިރުވުމަށްފަހު އޮފީހަށް މުވައްޒަފު 
މަސައްކަތުގައި ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގަޑީގެ ދުވަހުގެ އެ އަދި ވެރިވެފައި،
ޙާޟިރުވި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފު ދުވަހަކީ އެ ވާނަމަ، ހޭދަކޮށްފައި
މަސައްކަތު އެދުވަހުގެ މުވައްޒަފު އަދި. ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ ބަލައި ދުވަހެއްކަމަށް

ސަލާމުގެ ދުވަހަކީ އެ ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތުގައި ކުޑަބައި ގަޑީގެ
ހަމަޖައްސައިދޭން ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ ބަލައި، ގޮތުގައި ދުވަހެއްގެ ޗުއްޓީގެ
  .ވާނެއެވެ

)ކ(     ދުވަހު ގިނަ ދުވަހަށްވުރެ 2 ވިދިވިދިގެން ޗުއްޓީގައި ސަލާމުގެ މުވައްޒަފަކު، 
ގޮތުގެ ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 42 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ހުރެއްޖެނަމަ
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ސަލާމުގެ މުވައްޒުަފ އެ ،ނުކުންނައުިރއޮފީހްަށމީހަކުއެމަތިން
ބަލީގެ ދުވަސްތަކަށް، އެހެން ފިޔަވައި ދެދުވަސް ފުރަތަމަ ޗުއްޓީގައިހުރި

މުއްދަތު ނުނިކުމެވުނު މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަށް ސަބަބުން ބަލީގެ އެ ބާވަތާއި
މެޑިކަލް މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ޞިއްޙީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ،ބަޔާންކޮށް

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ސެޓްފިކެޓެއް

)އ(    ހުރެވޭނީ ޗުއްޓީގައި ަސލާމުގެ ހުށަހެޅުމަކާނުލައިމުވައްޒަފަކަށް ސެޓްފިކެޓް 
ވިދިވިދިގެން ޗުއްޓީގައި ސަލާމުގެ ނުލައި ސެޓްފިކެޓާ. ދުވަހެވެ 2 ވިދިވިދިގެން
ނުވަންނަ، ދުވަހެއް ބަންދު މެދަށް ބަލާނީ ކަމަށް ދުވަސް 2 ހުރެވޭނެ

ހުރި ޗުއްޓީގައި ސަލާމުގެ. ދުވަހެވެ 2 މަސައްކަތު އަންނަ ވިދިވިދިގެން
އަންނަ ޖެހިގެން ވެއްޖެނަމަ، ދުވަހަކަށް ދުބަން ދުވަހަކީ ފަހު ދުވަހުގެ

.ނުބެލޭނެއެވެ ކަމުގައި ދުވަސް 2 އަންނަ ވިދިވިދިގެން ދުވަހަކީ މަސައްކަތު
ސަލާމުގެ ދުވަހު ގިނަ ދުވަހަށްވުރެ 2 ވިދިވިދިގެން ދުވަހާއެކު، ބަންދު

ސެޓްފިކެޓް ސަލާމުގެ ދުވަހު، ނުކުންނަ މަސައްކަތު ހުރުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގައި
  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

)ވ(    މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަށް ަސބަބުން ބަލީގެއެބާވަތާއިބަލީގެބަލިވެގެން، 
މެޑިކަލް ފަދަ ކުރާ ބަޔާން މާއްދާގައި މި، ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ނުނިކުމެވޭނެ
ވެސް ކުރިއަށް ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ ނަމަ، ހުށަހަޅައިފި އޮފީހަށް ސެޓްފިކެޓެއް
  .ނެގިދާނެއެވެ

)މ(    ، ނެގުމަކީ ޗުއްޓީ ަސލާމުގެ އާދަވެ، ގުޅުވައިގެްނޗުއްޓީއާފަދަބަންދުހަފުތާ 
އެ ނުވާތީ، ކަމަކަށް އޮތް ފުރުޞަތު ބަލިވުމުގެ މީހަކު ގުޅިގެން ބަންދާ އާދަވެ

ބެލުމުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފެއްގެ ކުރާ ކުޑަ ފަރުވާ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަކާމެދު
ޗުއްޓީ ދިމާކޮށް ބަންދާ ހަފްތާ ފަދަ އެ .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ،ިއޚްތިޔާރު
ނަގަންވާނީ ،ނަމަ ބޭނުން ނަގަން ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކު ބޭނުމުގައި ދިގުކުރުމުގެ

ނުވާނޭ ދަތި މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ ޗުއްޓީން އަހަރީ ވާ ޙައްޤު މީހަކަށް އެ
  .ދަށުންނެވެ އިންތިޒާމެއްގެ

)ފ(    ދުވަސް 7 ހުންނަާތ ނުނުކުމެ އޮފީހަށްނާންގައިވީގޮތެއް،މުވައްޒަފަކު 
އަދާކުރާ ވަޒީފާ އެމީހާ ގޮތެއް ފެންނަ ވަޒީފާއާމެދު އެމީހެއްގެ، ވެއްޖެނަމަ
އަށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ވެރިޔާ ހިންގާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ސެކްޝަން
ލަސްނުކޮށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މައްސަލަ އެ އަދި .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން
  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނަށް

)ދ(     އެއްމަސް ޙާޟިރުނުވެ އޮފީހަށް ސަބަބުން ހުރުމުގެ ބަންދުގައި މުވައްޒަފަކު 
ޑިވިޜަނުން ނުވަތަ ސެކްޝަން  އަދާކުރާ ވަޒީފާ އެމީހާ، ވެއްޖެނަމަ ދުވަސް
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ހުށަހަޅަން އްަށ ޖެނެރަްލސެކްރެޓަރީ ގޮތަކާއެކުފެންަނވަޒީފާއާމުެދއެމީހެއްގެ
ކޮމިޝަނަށް ލަސްނުކޮށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މައްސަލަ އެ އަދި .ވާނެއެވެ
  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

)ތ(     ހުރެފައި ސަލާމުގައި މުއްދަތަކަށް ދިގު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ތިންދުވަސް 
އެމުވައްޒަފަކު ސެޓްފިކެޓް ސަލާމުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ،ނުކުންނައިރު ވަޒީފާއަށް
.ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކުރިން ބަންދުވުމުގެ އޮފީސް ދުވަހުގެ ނުކުންނަ ވަޒީފާއަށް
އަންގާފައި ސަބަބު ނުނުކުމެވުނު ވަޒީފާއަށް ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ސެޓްފިކެޓް
  . ނެގޭނެއެވެ ގަޑީލާރި ދުވަސްތަކަށް ނުނުކުމެހުރި ،އޮތްނަމަވެސް

)ލ(     ގެއްލުމެއްގެ ލިބުނު އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު 
ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ ގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ސަލާމުގެ ފަރުވާކުރުމަށް، ސަބަބުން
ނަގާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ސަލާމުގެ ،ދުވަސްތައް މި އަދި. ލިބޭނެއެވެ ހަމަމުސާރަ

  .ނުގުނޭނެއެވެ ހަމަކުރުމަކަށް ސަލާމް 30

)ހ(   .64  އަހަރީ ޗުއްޓީ އަހަރީ ދުވަހުގެ 30 އަހަރަކު ކޮންމެ މުވައްޒަފުންނަށް ދާއިމީ ކޮމިޝަނުގެ 
ވަޒީފާދޭ އަލަށް .ދޭންވާނެއެވެ ޔާ އިނާޔަތްތަކާއެކުމުސާރަ ޗުއްޓީ

.ވުމުންނެވެ އެއްއަހަރު ވަޒީފާގައި ޙައްޤުވާނީ ޗުއްޓީ އަހަރީ މުވައްޒަފުންނަށް
   .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު ގުނާނީ ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ އަހަރީ

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

)ނ(    ޙައްޤުވާ އެމުވައްޒަފަކްަށ،ވަކިކުރާނަމަ ވަޒީފާއިންމުވައްޒަފަކުކޮމިޝަނުގެ 
ފައިސާ ލިބެންވާ އޮތްދުވަސްތަކަށް  ބޭނުންނުކޮށް ޗުއްޓީގެ އަހަރީ

  . ދޭންވާނެއެވެ ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފަކު

)ރ(     ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެމުވައްޒަފަކާ ލިބޭނީ ޗުއްޓީ އަހަރީ މުވައްޒަފުންނަށް 
މަޝްވަރާ ސުޕަވައިޒަރާ އެމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުން ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާ
އަދި. މަތީންނެވެ ގޮތެއްގެ ހަމަޖައްސާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށްފަހު
ގޮތެއްގެ ނިންމާ ކޮމިޝަނުން ލިބޭނީ ޗުއްޓީ ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ
  .މަތީންނެވެ

)ބ(     އެ މަސައްކަތެއް އެއްވެސްކޮމިޝަނުގެ  ހުއްޓާ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި އަހަރީ 
   .ނުވާނެއެވެ ކުރުވައިގެން ލައްވައި މުވައްޒަފަކު
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)ހ(  .65  މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ތިރީގައިވާ ވީއްލޭނީ، ނުލިބޭގޮތަށް މުސަާރކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު 
.ނިންމުމުންނެވެ އެގޮތަށް ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ކަމަކާ ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ

މަސްދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3 ވީއްލޭނީ މުއްދަތަކަށް ކުރު އެންމެ މިގޮތަށް އަދި
  .މުއްދަތަށެވެ

ވީއްލުމަށް ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ކިޔެވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަގޮތުން  .1
 .ބޭނުންވުން

ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ކިޔެވުމަށްޓަކައި  އަމިއްލަގޮތުން) ހ(
ޓްރެއިނިންކޮމިޝަނުގެ    ވީއްލަންވާނީ  މުވައްޒަފަކު

އަދާކުރާ އެމީހަކު  ނުވަތަ ،ހިމެނިފައިވާ ރިކްއަރމެންޓުގައި
  .ކުރުމަށެވެ ފުރިހަމަ ތަމްރީނެއް ގުޅޭ މަސައްކަތާ ވަޒީފާގެ

ވީއްލަންވާނީ ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ މުވައްޒަފުަކ   މިގޮތުން)  ށ(
މަޝްވަރާގެ ކޮމިޓީގެ ރިސޯސް ހިއުމަން އޮފީހުގެ

  .މަތީންނެވެ

ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ކިޔެވުމަށްޓަކައި  އަމިއްލަގޮތުން )ނ(
ނުވަތަ ތައުލީމުދޭ، ވީއްލޭނީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ވީއްލުމަށް
ކަމުގެ ގަބޫލުކޮށްފައިވާ އެމީހަކު މަރުކަޒަކަށް ތަމްރީނުދޭ
ކޯހަކީ ހަދާ އެ އަދި .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުމެއް

ކޯހަކަށް ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް
  .ވާނެއެވެ ވާން

ތިމާ  ނުވަތަ  ކުރުން   ފަރުވާއެއް  ޞިއްޙީ ތިމާއަށް. 2
ފަރުވާ މީހަކު ޖެހިފައިވާ ބަލަހައްޓަން ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ

ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ،ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރުވާ ބައްޔަކަށް ބޭނުންވާ
  .ބޭނުންވުން ވީއްލުމަށް

ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ  މުވައްޒަފަކު   ޙާލަތުގައި  ފަދަ  މި)  ހ(
މުސާރަ ބާވަތާއި ބައްޔެއްގެ އެ ،ތިމާނަމަ ބަލިވީ  ވީއްލޭނީ،

މުއްދަތު ބޭނުންވާ ކަމާއި ބޭނުންވާ ވީއްލުމަށް ނުލިބޭގޮތަށް
ފަރުވާދޭ  ޞިއްޙީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ،ބަޔާންކޮށް
  . ހުށަހެޅުމުންނެވެ ސެޓްފިކެޓެއް ޑޮކްޓަރެއްގެ

ނުވަތަ ޖެހިފައިވާ  ބަލަހައްޓަން ތިމާ  ބަލިވީ)  ށ(
އެ ،ބާވަތާއި ބަލީގެ މީހެއްގެ އެ ،ނަމަމީހެއް ބަލަންޖެހިފައިވާ

،ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ބޭނުންވާނެ ފަރުވާކުރުމަށް މީހަކަށް
ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ ރަޖްިސޓަރީކޮށްފައިވާ
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ތިމާ ގާތުގައި މީހެއްގެ އެ ،ހުށަހެޅުމާއެކުެސޓްފިކެޓެއް
  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ބަޔާންކޮށް ޖެހޭކަން ހުންނަން ކޮންމެހެން

ޙާލަތު އެ ގުޅިގެން، ޙާލަތަކާ ޞަޚާއ ދިމާވާ މުވައްޒަފަކަށް. 3
ކޮމިޓީގައި  ރިސޯސް ހިއަުމން ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންކޮށް
އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފު އެ ކުރުމަށްފަހު، މަޝްވަރާ

މަސް 3 ހަމަޖެއްސުމާއެކު، އިންތިޒާމު ބަދަލު މަސައްކަތުގެ
މުވައްޒަފު ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ މުއްދަތަކަްށ ދިގުނޫން ދުވަހަށްވުރެ
ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ މުވައްޒަފަކު މިގޮތުން. ވީއްލިދާނެއެވެ
ޗުއްޓީއެއް އަހަރީ ވާ ޙައްޤު މުވައްޒަފަކަށް އެ ވީއްލަންވާނީ
ދެމިހުރި ޚިދުމަތުގައި މުވައްޒަފު މުއްދަތު އެ އަދި. ނެތްނަމައެވެ
  .ގުނޭނެއެވެ ކަމުގައި މުއްދަތެއް

)ށ(    މުސަާރ  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ މުއްދުަތ ހުންނަވީއްލާފައިނުލިބޭގޮތަށްމުސާރަ 
ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި. ބޭނުމަކަށެވެ ވީއްލި ނުލިބޭގޮތަށް

ޚިލާފަށް ގޮތާ މި. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން އެހެންކަމެއް ނުހިފައި، ބޭނުން ވީއްލި
ކެންސަލްކުރުމާއެކު ވީއްލުން ވީއްލި ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ

ވީއްލި ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ،އަންގައި ނުކުތުމަށް ވަޒީފާއަށް
ވަކިކުރުމަށް ދާއިމީކޮށް މުވައްޒަފު އެ ވަޒީފާއިން ކޮމިޝަނުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނަށް

)ނ(    ނުލިބޭ މުސާރަ މުވައްޒަފެއް އޮްތ ބޮންޑެއްކުރުމުގެޚިދުމަްތކޮމިޝަނަށް 
މުސާރަ ނުވަތަ ކުރާނަމަ އެހެންކަމެއް ނުހިފައި، ބޭނުން ވީއްލި ގޮތަށް

ނުނިކުންނަ ވަޒީފާއަށް އޮފީހުގެ ،ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ވީއްލި ނުލިބޭގޮތަށް
އެ ،ވެއްޖެނަމަ ދުވަސް) ފަނަރަ( 15 ނާންގައި ވީގޮތެއް ނުވަތަ ނަމަ

ކޮމިޝަނަށް އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން މުވައްޒަފަކާމެދު
  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

)ރ(    15 ނުނުކުމެ އޮފީހަށް ނާންގައި ވީގޮތެއް، ހަމަވުމަށްފަހުޗުއްޓީނުލިބޭމުސާރަ 
ބައިން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އެކަން ،ވެއްޖެނަމަ ދުވަސް

މުވައްޒަފެއްގެ އެ. ވާނެއެވެ ގެންނަން ސަމާލުކަމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ
ސެކްރެޓަރީ ލަސްނުކޮށް ،ގޮތަކާއެކު ފެންނަ ޢަމަލުކުރަން މައްސަލައިގައި

ގޮތެއް އެކަމަށް. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ އެ ޖެނެރަލް
  . ކޮމިޝަނުންނެވެ ނިންމާނީ

)ބ(    ދަރިފުޅުގެ ހަމަވުމުން، ޗުއްޓީ ލިބޭ މުވައްޒަފަކްަށއަންހެންގުޅިގެްނވިހެއުމާ 
އަހަރު އެއް ،ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅު ހަމައެކަނި ބައްޕައަށް ނުވަތަ މަންމައަށް
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ޗުއްޓީ މި. ނެގިދާނެއެވެ ނުލިބޭގޮތްަށމުސާރަޗުއްޓީއެއްދުވަހުގެ
ޗުއްޓީ ދޭ އޭނާއަށް ގުޅިގެން ވިހެއުމާ މުވައްޒަފަކަށް އަންހެން ބޭނުންވާނަމަ،
  .އެދެންވާނެއެވެ ނެގުމަށް ޗުއްޓީ ކުރިން ދުވަހުގެ 15 ހަމަވުމުގެ

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ 
ޗުއްޓީއާއި ވިހެއުމުގެ 
ޗުއްޓީއާއި އަނބިމީހާ 

ވިހެއުމުން ފިރިމީހާއަށް 
ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި ދަރިން 
ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން 

  ދޭ ޗުއްޓީ

)ހ(   .66 މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެން ޒިންމާތަކާ މުހިންމު ޢާއިލާގެ 
ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ )ދިހައެއް( 10 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ

  . ނެގިދާނެއެވެ

)ށ(   ޗުއްޓީ ޒިންމާގެ ޢާއިލީ އިތުރަށް ދުވަހުގެ) ދިހައެއް( 10 ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ 
)ތިރީސް( 30 އިތުރު ހުށަހެޅުމުން ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ބޭނުންނަމަ ނަގަން
ހުންނަ ޗުއްޓީގައި ދެވޭ އިތުރަށް މިގޮތަށް. ދެވިދާނެއެވެ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ
ދެބައިކުޅަ އަދަދުގެ ޖެހޭ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން އެމީހެއްގެ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ
  .ކެނޑޭނެއެވެ އެއްބައި

)ނ(     ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބަޔާންކޮށް ދުވަސް ލަފާކުރާ ވިހާނެކަމަށް މުވައްޒަފަކު 
އެ ހުށަހެޅުމުން، ސެޓްފިކެޓް މެޑިކަލް ދޫކުރާ ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ

ވިހެއުމާ ފެށިގެން ންތާރީޚް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް،
ދުވަހުގެ 60 ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ގޮތުގައި، ޗުއްޓީގެ ދޭ ގުޅިގެން
  . ނެގިދާނެއެވެ ޗުއްޓީއެއް

)ރ(     ދުވަހުގެ 30 ގިނަވެގެން ތެރެއިން، ޗުއްޓީގެ ދުވަހުގެ 60 ގުޅިގެންދޭ ވިހެއުމާ 
ދޭނީ ޗުއްޓީ މި. ނެގިދާނެއެވެ ކުރިން ގެތާރީޚް ލަފާކުރާ ވިހާނެކަމަށް ޗުއްޓީއެއް
  .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު

)ބ(    ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި ހުންނަ ޗުއްޓީގައި ލިބޭގުޅިގެްނވިހެއުމާމުވައްޒަފަކު 
މަޤާމުގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި ޙައްޤުތަކާއި، ލިބިދޭ އޭނާއަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ
މިގޮތުން. ލިބެންވާނެއެވެ ފުރިހަމަޔަށް ޙައްޤުތައް ފަދަ ލިބިދިނުން ކުރިއެރުން
މަޤާމުގެ ޙައްޤުތަކަށާއި، ލިބިދޭ އޭނާއަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ

އުނިކަމެއް އެއްވެސް ގުނުމަކަށް ގުނޭ މުއްދަތު ވަޒީފާގެ، ލިބުމަށާއި ކުރިއެރުން
  . ނުވާނެއެވެ ގެނެސްގެން

)ޅ(    މުވައްޒަފަކު އިތުރްުނ ޗުއްޓީގެ ބަޔާންކުރާ ގައި)ރ(ނާއި)ނ(މާއްދާގެމި 
ޙާލަތު ޞިއްޙީ އޭނާގެ ނުކުތުމަށް ވަޒީފާއަށް ސަބަބުން އިނުމުގެ ބަލިވެ

ދޫކުރާ ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންނުދޭކަމަށް،
ދުވަހުގެ 28 ގިނަވެގެން ކުރިން ވިހެއުމުގެ ހުށަހެޅުމުން، ސެޓްފިކެޓު މެޑިކަލް
ސަބަބުން ވިހެއުމުގެ އަދި .ނެގިދާނެއެވެ ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ޗުއްޓީއެއް
ނަގަން ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފަކު ސަަބބުން ބަލިވުމުގެ ދަރިފުޅު ވިހޭ ނުވަތަ

ދޫކުރާ ޑޮކްޓަރަކު ޚާއްޞަ ފަރުވާދޭ ޞިއްޙީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ،ބޭނުންނަމަ
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ނުލިބޭ މުސަާރ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ 28 ހުށަހެޅުމުންސެޓްފިކެޓުމެޑިކަލް
   .ނެގިދާނެއެވެ ގޮތަށް

)ކ(     ނުކުންނަ ވަޒީފާއަށް ހަމަކޮށް ޗުއްޓީ ލިބޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ މުވައްޒަފަކު، 
ދަރިފުޅަށް ވަންދެން ދުވަސް މަސް ބާރަ އުމުރުން ދަރިފުޅުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން

ގޮތަށް ނުކެނޑޭ މުސާރައިން، ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭ
ކޮޅެއް ވަގުތު ހުސް އިތުރު ދިއުމަށް ގާތަށް ދަރިފުޅު ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ

ކޮންމެ މިގޮތުން. ދޭންވާނެއެވެ ،ފަހަރު ދެ ތެރެއިން ވަގުތުގެ މަސައްކަތުގެ
ހުސްވަގުތުކޮޅު ދެ މި މިނެޓުގެ 30. މިނެޓެވެ 30 ދޭންވާނީ ފަހަރަކުވެސް
  .ނެގިދާނެއެވެ އެއްފަހަރާ ބޭނުންނަމަ މުވައްޒަފަކު

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

)ވ(     މުސާރަ ފެށިގެން ދުވަހުން ޚިތާނުކުރާ ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިއަކު މުވައްޒަފެއްގެ 
. ދޭންވާނެއެވެ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ 5 ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ލިބޭގޮތަށް

)މ(    މީހުންނަށް އެދޭ ދާްނ ޙައްޖަށް ފަރުޟު ތެރެއިން،މުވައްޒަފުންގެކޮމިޝަނުގެ 
ޙައްޖު ދެވޭނީ، ޗުއްޓީ ޙައްޖު ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ. ދެވޭނެއެވެ ޗުއްޓީ ޙައްޖު
އެނބުރި ނިންމާ އަޅުކަން ޙައްޖުގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ފުރާ މާލެއިން ދަތުރަށް
ނުހިމަނާ ދުވަސްތައް ބަންދު ދެވޭނީ ޗުއްޓީ މިގޮތުން. ހަމަޔަށެވެ އައުމާ

  .ދުވަހެވެ 30 ގިނަވެގެން

)ފ(    ޢުމްރާ މީހުންނަށް އެދޭ ދާްނ ޢުމްރާއްަށ ތެރެއިން،މުވައްޒަފުންގެކޮމިޝަނުގެ 
ދަތުރަށް ޢުމްރާ ދެވޭނީ، ޗުއްޓީ ޢުމްރާ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ. ދެވޭނެއެވެ ޗުއްޓީ
އައުމާ އެނބުރި ނިންމާ އަޅުކަން ޢުމްރާގެ ފެށިގެން ދުވަހުން ފުރާ މާލެއިން
ގިނަވެގެން ނުހިމަނާ ދުވަސްތައް ބަންދު ދެވޭނީ ޗުއްޓީ މިގޮތުން. ހަމަޔަށެވެ

  .ދުވަހެވެ 30

)ދ(     5 ކޮންމެ ޗުއްޓީދެވޭނީ ދާން ޢުމްރާއަށް ނުވަތަ ޙައްޖު މުވައްޒަފުންނަށް 
  .ފަހަރުއެވެ) އެކެއް( 1 އަހަރަކުން) ފަހެއް(

  

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން: ބާބު ވަނަ 9  
 

މުވައްޒަފުންގެ 
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނިޒާމުގެ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  )ހ(   .67
ގެންދޭތޯ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ ވާގޮތަށް ޙާޞިލު މަޤްޞަދުތައް
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ބެލުމާއި ތަމްރީނުކު 
  ރުން

މުވައްޒަފުންންަށ ތިބޭ ޙަވާލުވެ މަސައްކަތްތަކާކޮމިޝަނުގެއިތުރުން،ބެލުމުގެ
ބާރުއަޅަން ކުރިއެރުވުމަށް ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ އެމީހުންގެ
  .ވާނެއެވެ

މުސާރައިގެ، ކުރިއެރުމާއި މަޤާމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ  )ށ(    
ގުޅުވަން ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން މަސައްކަތާ ނޫންވެސް މި އަދި ކުރިއެރުމާއި،

މުވައްޒަފުން ނުކުރެވޭ މަސައްކަތް މިންގަނޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ. ވާނެއެވެ
މަސައްކަތުގެ، ނިޒާމަކަށް އިންތިޒާމުކުރާ އެކަން މަގުފަހިކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް

  .ވާންވާނެއެވެ ނިޒާމު ބެލުމުގެ ފެންވަރު

މަދުވެގެން ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައިކޮމިޝަނުގެ   )ނ(    
  .ވާނެއެވެ ބަލަން ފަހަރު) އެކެއް( 1 އަހަރަކު

އުޞޫލުތައް ސިޔާސަތާއި ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  )ރ(    
ކުރާނެ މިކަން .ވާނެއެވެ އޮންނަން  ފާސްކޮށްފައި، ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި
،ކަނޑައަޅައި) ޕްރޮސީޖަރސް އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓެންޑަރޑް( އުޞޫލުތައް
  .ވާނެއެވެ އޮންނަން ފާސްކޮށްފައި ކޮމިޝަނުން

ކޮޕީއެއް ނަތީޖާގެ އޭގެ ބެލުމަށްފަހު ފެންވަރުޚިދުމަތުގެމުވައްޒަފުންގެ  )ބ(   
ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުގެ އަދި. ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަށް

މަތިން އުޞޫލުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ދަށްނަމަ މިންވަރަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ
  .ވާނެއެވެ އަޅަން ފިޔަވަޅު

  

ސަބަބު ނުޖެހޭނަމަ ހިތްހަމަ މުެދ އާ ނަތީޖާފެންވަރުގެމަސައްކަތުގެ  )ޅ(   
ކޮންމެ ޙައްޤު ކުރުމުގެ އިލްތިމާސް ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ ،ބަޔާންކޮށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް

މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ،ނަތީޖާ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ  )ކ(    
  .ނުވާނެއެވެ ދައްކައިގެން މީހަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ވެރިން ބަލަންޖެހޭ ފެންވަރު

މިޤަވާޢިދުގައި ބަލާނީ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެކޮމިޝަނުގެ   )އ(    
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ،ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް އުޞޫލުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  .ދީގެންނެވެ މާކްސް ބޭނުންކޮށްގެން) ޓޫލްސް( މިންގަނޑުތައް

ކޮމިޝަންަށ ބޭނުންވާކަމްަށ މުވައްޒަފުންނަށްގުޅޭގޮތުްނމަސައްކަތާކޮމިޝަނުގެ  )ވ(   
ފެންވަރު މުވައްޒަފުންގެ ،ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން ދީގެންނާއި ތަމްރީނު ފެންނަ

.ވާނެއެވެ ކުރަން މަސައްކަތް ސެކްރެޓޭރިއެޓުންކޮމިޝަނުގެ  މަތިކުރުމަށް
ގޮތެއް ބޭނުންކުރާނެ އެފަހަރަކު ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ދިނުމުގެ ތަމްރީނު

ތަމްރީނުގެ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި، ދޭންޖެހިފައިވާ ތަމްރީނު، ކަނޑައަޅާނީ
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އްަށކޮމިޓީ ރިސޯސް ހިއުމަން، ބަލައި ޚަރަދްަށކުރަންޖެހޭއެކަމަށް، ބާވަތަށާއި
  . ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓަރީ މަތީން ލަފާގެކޮމިޝަނުގެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

މުވައްޒަފުން ފޮނުވާނެ ކޯސްތަކަށް މުއްދަތުގެ ކުރު މުއްދަތަށާއި، ދިގު  )މ(    
އިޢުލާން ންމުކޮށްއާ މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެކޮމިޝަނުގެ  ކަނޑައަޅަންވާނީ
ހަމަވާ ޝަރުތު ހޮވުމުގައި ކެނޑިޑޭޓުން އިޢުލާންކޮށްގެން މިގޮތަށް. ކޮށްގެންނެވެ
އަހަރަށްވުރެ އެއް ކޮމިޝަނުގައި އިސްކަންދޭނީ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ
  .މުވައްޒަފުންނަށެވެ ކޮށްފައިވާ އަދާ ވަޒީފާ ގިނަދުވަހު

އެ  ނަމަ ދާއިރާއެއްގައި ދެވެންހުރި ތަމްރީނު ރާއްޖޭގައި ފެންވަރަށް ބޭނުންވާ  )ފ(    
ރާއްޖެއިން. ކޯހުގައެވެ ތަމްރީނުދޭ ރާއްޖޭގައި ބައިވެރިކުރާނީ ތަމްރީނުގައި

ނިންމާނީ ނިންމުމެއް އެފަދަ ޖެހިއްޖެނަމަ، ފޮނުވަްނ ދިނުމަށް ތަމްރީނު ބޭރަށް
ގޮތެއްގެ ނިންމާ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ރިސޯސް ހިއުމަން
  .ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓަރީ މަތިން

ސްޓަޑީ، ވާރކްޝޮޕް، ސެމިނާރ، ޓްރެއިނިންގ، ކޯސްތަކާއި މުއްދަތުގެ ކުރު  )ދ(    
ކޮމިޓީއަށް ރިސޯސް ހިއުމަން ފޮނުވާނީ މީހުން ކަންކަމަށް ފަދަ ޓުއަރ

.ޖެނެރަލެވެ ސެކްރެޓަރީ މަތިން ގޮތެއްގެ ނިންމާ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު،
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ފޮނުވުމުގައި މުވައްޒަފުން ކޯސްތަކަށް މިފަދަ

ތަކަށް މިންގަނޑު އޮންނަ އެކުލަވާލާފައި ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް ކަންކަމުގެ
  . ބަލަންވާނެއެވެ

ކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ .1
  .ބޭނުން ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން

އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް، ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ .2
އަދި އެ އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ބޭނުންވާ ފެންވަރުހުރި
 .ކަމުގައިވުން މީހެއް ކަމަށް ޝައުޤުހުރި

ގޮތަށް އެހެންކަމެއްގެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާ އެ .3
 .ތަމްރީނަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

 .ރެކޯޑެއް އޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ރަނގަޅު .4
)އެކެއް( 1ކޮމިޝަނުގަިއ މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން  .5

 .އަހަރުވެފައިވުން
  

ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ 
މުވައްޒަފުން 
 ،އިޤްރާރުވުމާއި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ފުރުޞަތެއްގައި ލިބޭ ކޮމިޝަނަށް ނުވަަތ ގޮތަށް،ކާުރޚަރަދެއްކޮމިޝަނުން  )ހ(  .68
އައުމަށްފަހު ލިބިގެން ތަމްރީނު ،ފޮނުވަންވާނީ ކުރަން ތަމްރީނު މުވައްޒަފުން
ސްކޫލު ހިންގާ ދީގެން ޚަރަދު ސަރުކާރު މަދަރުސާތަކާއި ސްކޫލު ސަރުކާރުގެ

ދީގެން ޚަރަދު ސަރުކާރުގެ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއި މަދަރުސާތަކާއި
މަތީން، ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މީހުން ހޯދާ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި
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  .ސޮއިކުރުމުންނެވެ އިޤްރާރެއްގައިޚިދުމަތްކުރުމުގެކޮމިޝަންަށ  ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

މުވައްޒަފަކު ކޯހަކަށް މުއްދަތެއްގެ ކުރު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ މަސްދުވަސް 3  )ށ(    
އެ. ވަކިނުކޮށެވެ ވަޒީފާއިން ފޮނުވާނީ އެމީހަކު ފޮނުވާނަމަ، ބޭރަށް ރާއްޖެއިން
  .ލިބޭނެއެވެ އުޖޫރަ ޤަާވޢިދުން ތަކަށް ދުވަސް

، މުވައްޒަފަކު ދާއިމީކޮމިޝަނުގެ  މުއްދަތަށް ދިގު ދުވަހަށްވުރެ މަސް 3  )ނ(    
ކޯހެއް ހޯދައިގެން އަމިއްލަޔަށް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ފޮނުވާއިރު ކޯހެއްގައި

ލިބޭގޮތަށް އެހީއެއް ފައިސާގެ އެއްވަރުގެ ާއ މުސާރައަސާސީ  ،ހަދަމުންދާއިރު
،އެދިއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގައި މުވައްޒަފަކު އެ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

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

ރިކުއަރމަންޓްގައި ޓްރެއިނިންގކޮމިޝަނުގެ  ކޯސް، ހަދާ - 1
 .ހިމެނިފައިވުން

އެމީހަކު މަރުކަޒަކުން ދޭ ތަމްރީނު ނުވަތަ ތަޢުލީމުދޭ - 2
ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުން އެ  ،ބަޔާންކޮށް  ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަން

 .ހުށަހަޅާފައިވުން ލިޔުމެއް
ކޯހެއް ޤަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ކޯހަކީ އެ - 3

  .ކަމުގައިވުން

ދިގު ގޮތަށް ލިބޭ އެހީ ފައިސާގެ ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ފަރާތުންކޮމިޝަނުގެ   )ރ(    
ކޯސް ބައިވެރިވި އެމީހަކު ،މީހުން ބައިވެރިވާ ކޯސްތަކުގައި މުއްދަތުގެ
ރާއްޖޭގައި އެކޯހަކީ، ނިމުމުން ކޯސް އަދި. ވާނެއެވެ ނިންމަން ފުރިހަމަކޮށް
އަދި ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 15 ގިނަވެގެން ނިމޭތާ ކޯސް ހެދިކޯހެއްނަމަ ހުރެގެން
ގިނަވެގެން ނިމޭތާ ކޯސް ކޯހެއްނަމަ ހެދި ހުރެގެން ބޭރުގައި ރާއްޖޭން އެކޯހަކީ

  .ވާނެއެވެ ކުރަން ރިޕޯޓް ކޮމިޝަނަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 30

ހުށަހަޅަން އޮފީހަށް ސެޓްފިކެޓް ކޯހުގެ ނުކުންނައިރު އޮފީހަށް ނިމިގެން ކޯސް  )ބ(    
ކިޔެވި ލަސްވެއްޖެނަމަ، ލިބުން ސެޓްފިކެޓް ކޯހުގެ ކުރި ފުރިހަމަ. ވާނެއެވެ
ކޯސް މީހަކު އެ ފަރާތަކުން ރަސްމީ ކޯހާބެހޭ ނުވަތަ މަރުކަޒުން

. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ލަސްނުކޮށް ލިޔުން އެ ،ހޯދައި ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ކޯސް ނެތި ޢުޛުރެއް މަޤުބޫލު މީހަކު ތަމްރީނުވާ މެދުވެރިވެގެން ކޮމިޝަން  )ޅ(    
،އަތުވެއްޖެނަމަ ފާސްނުވެ ކޯހުން ނުވަތަ ،އަތުވެއްޖެނަމަ ނުކޮށް ފުރިހަމަ
ދިން އެލަވަންސެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ހެިދ ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި އެކޯހަކީ

އަނބުރާ ޚަރަދު ކުރި ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް ހެދުމަށް އެކޯހެއް ،ކޯހަކަށްވާނަމަ
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 .ދޭންވާނެއެވެ

ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން 
ބޭރުގައިކޯސް 

ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން 
  ޚިދުމަތްކުރުން

، މީހުންނާއި ބައިވެރިކުރާ ކޮމިޝަނުން ކޯސްތަކުގައި ދެވޭ ތަމްރީނު ރާއްޖެއިން  )ހ(   .69
،މީހުން ކިޔަވައިދެވޭ ނުވަތަ ދެވޭ ތަމްރީނު ފޮނުވައިގެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން
، ގުޅޭގޮތުން މުއްދަތަކާ ދެވުނު ތަމްރީނު ނުވަތަ ކިޔަވައިދެވުނު އެމީހަކަށް
  .ވާނެއެވެ އިޤުރާރުވާން ކުރުމަށް ޚިދުމަތް ކޮމިޝަނަށް

ކޯހެއްގައި އޮއްވާ ހަމަނުވެ މުއްދަތު ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތް ކޮމިޝަނަށް  )ށ(    
ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތް ކޮމިޝަނަށް ގޮތަކުން އެނޫން ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެން
ކުރަންވާނީ ޚިދުމަތް އެމީހަކު ،ދިމާވެއްޖެނަމަ އަންނަގޮތް ބަދަލެއް މުއްދަތަށް
ދެ މި، ބަލައި ދުވަހަށް ބާކީއޮތް މުއްދަތުން ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތް ކުރިން
  .ބޮޑުބަޔަކަށެވެ ތެރެއިން ބައިގެ

މީހެއްނަމަ ވަކިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން ގުޅިގެން ބައިވެރިވުމާ ކޯހުގައި ތަމްރީނު  )ނ(    
ވަޒީފާ އެމީހަކު ނިމުމަށްފަހު ތަމްރީނު، ކެނޑެމުންދާނީ މުއްދަތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
  .ފެށިގެންނެވެ ުކންތާރީޚް އަދާކުރަންފެށި

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން 
ތަމްރީނު ދޭ މީހުންގެ 
  މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން

މީހަކާބެހޭ ކޮންމެ ދޭ ތަމްރީނު ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މެދުވެރިވެގެން ކޮމިޝަން  )ހ(   .70
ޑިވިޜަނުން ނުވަތަ ސެކްޝަން ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ، މަޢުލޫމާތު

  . ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން

ސެމެސްޓަރއެއް ނުވަތަ ޓާރމެއް ކޮންމެ މީހަކު ހުންނަ ގޮސް ކޯހުގައި  )ށ(    
ފޮނުވަން ކޮމިޝަނަށް ނަތީޖާ ސެމެސްޓަރގެ ނުވަތަ ޓާރމުގެ އެ ،ނިމުމުން
ބަދަލެއް ދާއިރާއަށް ދިޔަ ކިޔަވަްނ ނުވަތަ މުއްދަތަށް ކޯހުގެ އަދި .ވާނެއެވެ
އެކަމުގެ ލިޔެ ކޮމިޝަނަށް ، ގެންނަންވާނީ ބަދަލެއް އެ ޖެހިއްޖެނަމަ ގެންނަން
  .ހޯދައިގެންނެވެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ

  ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް: ބާބު ވަނަ 10
  

ރަޖިސްޓަރީ
  ބެލެހެއްޓުން

ގެންދަްނ ބަލަހައްޓަމުްނ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެމަސައްކަތްކާުރކޮމިޝަނުގައި  )ހ(  .71
  .ވާނެއެވެ



58 
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ،ރަޖިސްޓަރީއާއިމަޤާމުތަކުގެ އިދާރާގެކޮމިޝަނުގެ  )ށ(   
،ބަލަހައްޓާނީ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު މިގޮތުން. ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން
މިކަމަށް ރަޖިސްޓަރީތައް މި .ރަޖިސްޓަރީއެވެ ބާވަތްތަކުގެ ތިރީގައިމިވާ

ފޮތްތަކުގައިވެސް ނުވަތަ އެއްގައި ޑޭޓާބޭސް ކޮމްޕިއުޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
މަޢުލޫމާތުގެ ގެންދާ ބަލަހައްޓަމުން ކޮމްޕިއުޓަރުން މިގޮތަށް .ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ

ހުންނަން ރައްކާކުރެވިފައި ގައިގެ އިދާރާކޮމިޝަނު ހާޑްކޮޕީ އާއި ބެކްއަޕް
  .ވާނެއެވެ

 .ރަޖިސްޓަރީ މަޤާމުގެ - 1

 .ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ - 2

  .ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެވަގުތީ   - 3

،ލިޔަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ށ( މާއްދާގެ މި  )ނ(    
އޭގައިވާ ،ބަލައި އަސްލުކަމަށް އެއީ ލިޔުން ލިބޭ އޮފީހަށް ގުޅިގެން ވަޒީފާއާ
ގެންނަ އެއްޗަކަށް ލިޔެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި ،ލިޔުމެއްނެތި  މިފަދަ. ގޮތަށެވެ
  .ނޫނެވެ ބަދަލެއް ޞައްޙަ ބަދަލަކީ

މަޤާމުތަކުގެ 
  ރަޖިސްޓަރީ

ހުރި އެވަގުތަކު އޮފީހުގައި ،ބަލަހައްޓާނީ ހިމަނައި ރަޖިސްޓަރީގައި މަޤާމުތަކުގެ  )ހ(   .72
އެ ބަދަލާއި، އަންނަ މަޤާމުތަކަށް، މަޤާމުތަކާއި ހުރި ކުރިން ،މަޤާމުތަކާއި
  .މަޢުލޫމެާތވެ މަޤާމުތަކާބެހޭ

 

    

  .ވާނެއެވެ ހުންނަން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވިރަޖިސްޓަރީގައިމަޤާމުތަކުގެ  )ށ(  

 .ނަން މަޤާމުގެ - 1

 .ނަންބަރު މަޤާމުގެ - 2

 .އަދަދު އިތުރުކުރި މަޤާމު - 3

 .އަދަދު އުނިކުރި މަޤާމު - 4

ޖުމްލަ ބާކީއޮތް އުނިކުރުމުން ނުވަތަ އިތުރުކުރުމުން މަޤާމު - 5
 .އަދަދު

 .ތާރީޚް ނަންބަރާއި ސިޓީ/ޗިޓު އުފެއްދި މަޤާމު - 6

 .ތާރީޚް ނަންބަރާއި ސިޓީ/ޗިޓު އުވާލި މަޤާމު - 7

 .މުސާރަ މަޤާމުގެ - 8

 .ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކާއި މަޤާމުގެ - 9

 .ތާރީޚް ނަންބަރާއި ސިޓީ/ޗިޓު ހަމަޖެއްސި އުޖޫރަ - 10
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މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ 
  ރަޖިސްޓަރީ

،ބަލަހައްޓީާނ ހިމަނައި ރަޖިސްޓަރީގައި ދާއިމީމުވައްޒަފުންގެކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .73
އުޅެފައިވާ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާއި ތިބި އެވަގުތަކު މަޤާމުތަކުގައި އޮފީހުގެ

  .މަޢުލޫމާތެވެ މުވައްޒަފުންގެ

ހުންނަން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ،ރަޖިސްޓަރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ  )ށ(    
  .ވާނެއެވެ

 .ނަން މަޤާމުގެ - 1

 .އެޑްރެސް ދާއިމީ ނަމާއި މުވައްޒަފުގެ - 2

 .ނަންބަރު އަންގައިދޭކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން މުވައްޒަފުގެ - 3

 .ނަންބަރު ރެކޯޑުކާޑު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުގެ - 4

 .ސެކްޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމު - 5

 .މުސާރަ މަޤާމުގެ - 6

 .ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ - 7

 .ރޭންކް މަޤާމުގެ - 8

 .ކެޓަގަރީ ސަރވިސް - 9

 .މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފަށް - 10

 .ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ އިތުރަށް މުސާރައިގެ - 11

 .ތާރީޚް ކުރަންފެށި ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު - 12

ނުވަތަ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ދިން ވަޒީފާ މުވައްޒަފަށް - 13
  .ނަންބަރު ޗިޓު އިތާރީޚް ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން

،ރަޖިސްޓަރީގައި ،ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ ވަކިވުމުން މުވައްޒަފަކުކޮމިޝަނުގެ   )ނ(    
  .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ތާރީޚް ބަދަލުވި ނުވަތަ ވަކިވި

 

މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ
  ރަޖިސްޓަރީ

  . ވާނެއެވެ އޮންނަްނ ރަޖިސްޓަރީއެއްމުވައްޒަފުންގެވަގުީތކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .74

ހުންނަން މަޢުލޫމާތުތައް އަންނަނިވި ރަޖިސްޓަރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ  )ށ(    
  .ވާނެއެވެ

 .އެޑްރެސް ނަމާއި - 1

 .ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި - 2

 .ތާރީޚް އުފަން - 3

 .ސެކްޝަން އޮތް މަޤާމު - 4
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 .ންަނމަޤާމުގެ -5

 .ނަންބަރު މަޤާމުގެ - 6

 .ރޭންކް މަޤާމުގެ - 7

 .ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ - 8

 .މުސާރަ މަޤާމުގެ - 9

 .ޢިނާޔަތްތައް އިތުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމަށް - 10

 .ތާރީޚް ފެށި ގެންގެުޅން - 11

 .ތާރީޚް ދޫކޮށްލި - 12

 .ސަބަބު ދޫކޮށްލި - 13
  

ކޮމިޝަނުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 
އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ

ނުހިމެނޭ މީހުންގެ 
  ރަޖިސްޓަރީ

ވަގުތީ ނުވަަތ ދާއިމީކޮމިޝަނުގެ  އަދާކުރުމަށްމަސްއޫލިއްޔަތެއްކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .75
މީހުންގެ އެ ،ގެންގުޅޭނަމަ މީހުން ނުހިމެނޭ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ
އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް މީގެއިތުރުން އަދި. ވާނެއެވެ އޮންނަން ރަޖިސްޓަރީއެއް

  .ވާނެއެވެ އޮންނަން ރަޖިސްޓަރީއެއް މީހުންގެ ގެންގުޅޭ

ނުވަތަ ދާއިމީކޮމިޝަނުގެ  ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(    
މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުގައި މީހުންނަކީ ނޫން މުވައްޒަފުން ވަގުތީ
މިގޮތަށް. މީހުންނެވެ ގެންގުޅޭ ކޮށްގެން ކޮންޓްރްެކޓް މުއްދަތަކަށް ވަކި ކުރުމަށް

  .ނޫނެވެ މުވައްޒަފުންނެއްކޮމިޝަނުގެ  މީހުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ

ނުވަތަ ދާއިމީކޮމިޝަނުގެ  ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކޮމިޝަނުގެ  )ނ(    
އަންނަނިވި ރަޖިސްޓަރީގައި މީހުންގެ ނުހިމެނޭ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ

  .ވާނެއެވެ ހުންނަން މަޢުލޫމާތުތައް

 .ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް .1
 .ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު .2
 .ޤައުމީ ނިސްބަތް .3
 .ތާރީޚްއުފަން  .4
 .ސެކްޝަން މަސައަްކތްކުރާ .5
 .ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހާ ގެންގުޅޭ މަޤާމު .6
 .ކްލެސިފިކޭޝަން .7
 .މުސާރަ .8
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 .މީހާއަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް .9
 .ތާރީޚްގެންގުޅެން ފެށި  .10
 .ތާރީޚްދޫކޮށްލި  .11
  .ދޫކޮށްލި ސަބަބު .12

މުވައްޒަފުންގެ 
  މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން

މަތިން ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ) ވަގުތީ،ދާއިމީ( މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(   .76
  .ވާނެއެވެ ގެންދަން ބަލަހައްޓަމުން ތައްޔާރުކޮށް ފައިލެއް މަޢުލޫމާތު

އެ ކޮމިޝަނުން ،ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު .1
އެ ފައިލަށް ނަންބަރެއް ،ފައިލް ހަދައި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

 .ދޭންވާނެއެވެ
ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި ނަންބަރު ފައިލަށް މުވައްޒަފުގެ .2

،އަދި ފައިލް ހެދުމަށްފަހު. ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރެވެ ،އޮންނަ
އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން

 .ވާނެއެވެ ގެންދަން
ގެކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް އެމީހެއް .3

  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ،ފައިލް ހަދައި މަޢުލޫމާތު
ލިޔުންތައް ތިރީގައިވާ ،މަދުވެގެން ފައިލުގައިމަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުންގެ  )ށ(   

  .ވާނެއެވެ ހުންނަން

 .ފޮނުވި ސިޓީ ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ .1
 .ފޯމު ނުވަތަ ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސީވީ .2
ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާ .3

 .އެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ
ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން .4

 .އެ ލިޔުންތައް، ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ވަޒީފާއަށްކޮމިޝަނުގެ  .5

 .ފޯމު
 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ފާދިން ޗިޓު ވަޒީ .6
 .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަޞްލު .7
އެކަން މުވައްޒަފަށް، ވަކިކުރުމުން، ބަދަލުކުރުމުން، ވަޒީފާ ދިނުމުން .8

 .އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ .9

 .މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ .10
ޑޮކްޓަރު، ޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއިޗުއް، ސިޓީއާއި ސަލާމް .11
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 .ސެޓްފިކެޓް
 ).ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން  .12
ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ، ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު .13

ލިބިފައިވާ(ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރި، ކޮށްފައިވާނަމަ
 )ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު

  .ޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑުއިޞްލާޙީ ފި .14
ޝަރީޢަތުން، ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެ ކޮމިޝަނުގެ .15

 .އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަަމ އެކަމުގެ ރެކޯޑު
އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ގައުމީ ފެންވަރުގައި .16

ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ
ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކަމެއްގައި ކޮމިޝަން

 .މަޢުލޫމާތު
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ .17

 .އެކަމުގެ މައުލޫމާތު
 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކީޮޕ(ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު  .18
  .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު .19
 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ހަމަޖެއްސި ޗިޓް  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން .20
 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު  .21
 .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .22

  
މީހަކާ ކޮންމެ ތަމްރީނޭުދ ނުވަތަ ކިޔަވައިޭދމެދުވެރިވެގްެނކޮމިޝަން  )ނ(   

ކުރަމުން ފައިލް ފައިލުގައި އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ،ބެހޭގޮތުން
  .ވާނެއެވެ ގެންދަން

ޤާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު .1
 .ފޯމު

މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ކޮމިޝަން .2
 .ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

 .ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ކޮމިޝަނާ .3
  .ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ކޯސް .4
ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ޞަކޯހުން ޚާއް .5

 .ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
  

ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފަކާ އެ ފައިލުތަކުގައިމަޢުލޫމާުތމީހުންގެލިބޭވަޒީފާ  )ރ(   
ގެންދަން ފައިލުކުރަމުން ހަމައަށް ލިޔުންތަކެއް ހުރިހާ ފައިލުކުރަންޖެހޭ

ތަރުތީބުން ތާރީޚް ލިޔުންތަކުގެ އެ ލިޔުންތަކުގައި ފައިލުކުރާ މިގޮތުން .ވާނެއެވެ
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 .ޖަހަންވާނެއެވެނަންބަރު

ރައްކާތެރި ޙަވާލުކޮށް މުވައްޒަފަކާ ވަކި ފައިލުތައް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ  )ބ(    
  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ގޮތެއްގައި

ސިއުްރ ލިޔުންތަކަކީ ފައިލުގައިވާ މަޢުލޫމުާތމުވައްޒަފުންގެކޮމިޝަނުގެ  )ޅ(   
މުވައްޒަފަކު ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ. ލިޔުންތަކެކެވެ

ހަދައިގެން ބަލައި ލިޔުންތައް ފައިލުގައިވާ އެ މުވައްޒަފުން އެހެން ފިޔަވައި
  .ނުވާނެއެވެ

، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަލަން ފައިްލ ޕަރސަނަލްމުވައްޒަފެއްގެއެ، މުވައްޒަފަކު  )ކ(   

ފައިލުގައިވާ އެ ދަށުން ބެލުމުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަލަހައްޓާ ފައިލް ޕަރސަނަލް
  .ވާނެއެވެ ދައްކަން ލިޔެކިޔުންތައް

މުވައްޒަފުންގެ 
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު 

  ގެނައުން

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ކާޑުގައިވާ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ  )ހ(   .77
7 ގެންނަތާ ބަދަލެއް އެ، މުވައްޒަފަކު އެ އެކަން އަތުވެއްޖެނަމަ ބަދަލެއް

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮމިޝަނަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ހަތެއް(

ގެނެވުނު ބަދަލު ،ކާޑުގައިވާ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ  )ށ(    
އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ހަތެއް( 7 ހުށަހަޅާތާ ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު

  .ކުރަންވާނެއެވެ އިޞްލާޙު ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބެހޭ ވަޒީފާއާ މުވައްޒަފެއްގެ

އަދާކުރި ވަޒީފާގެ 
  ލިޔުން

ނުވަަތ ސަބަބްުނ ބަދަލުވުމުގެ އޮފީހަކްަށއެހެންމުވައްޒަފަކުކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  .78
ލިޔުން އަދާކުރިގޮތުގެ ވަޒީފާ ، ވަކިކުރާނަމަ ވަޒީފާއިން ގޮތަކުން އެނޫންވެސް
މިގޮތަށް އަދި .ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެ ދުވަހު ވަކިކުރާ ވަޒީފާއިން
  .ވާނެއެވެ ހިމަނަން އެލިޔުމުގައި ކަންތައްތައް އަންނަނިވި ދޭއިރު ލިޔުން

 .މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ވަޒީފާގައި އުޅުނު .1
 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް .2
މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި .3

 .މުއްދަތު
 .ނުވަތަ ޔުނިޓް ،ސެކްޝަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން .4
 .އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު .5
ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް .6

  .އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް
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  ބެހޭބައި މުދަލާ ފައިސާއާއި: ބާބު ވަނަ 11
  

ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 
ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދު 

  ކުރުން

ލިބޭ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ފައިސާއާއި ލިބޭ ބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ ކޮމިޝަނަށް  )ހ(   .79
:ނަންބަރު ޤާނޫނު( ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ، ހިސާބުތައް އޭގެ ފައިސާއާއި

އެއްގޮތްވާ ދާޤަވާޢި ހަދާފައިވާ ދަށުން ގާނޫނުގެ އެ ،އާއި)  2006/3
  .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ކޮމިޝަނުން ،މަތިންގޮތުގެ

މުވައްޒަފުން ޙަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ ،ތަކެތި ފައިސާއާއިކޮމިޝަނުގެ   )ށ(    
ނުވަތަ ފައިސާ ޙަވާލުގައިހުރި އެމީހެއްގެ. ވާނެއެވެ ރައްކާތެރިވާން އެތަކެއްޗަށް

ޤާނޫނާއި ޙަވާލާދީފައިވާ ގައި) ހ( މިމާއްދާގެ ބަލަހައްޓަންވާނީ ގެންގުޅެ ތަކެތި
  .އެކުގައެވެ އަމާނާތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާއި މަތީންގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ދާޤަވާޢި

ކޮމިޝަނުގެ ކުރަންވާނީ ޚަރަދު ފައިސާ ދޫކުރާ ކޮމިޝަނަށް ބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ  )ނ(    
ސިޔާސަތުތަކާއި ކަނޑައަޅާ ކޮމިޝަނުން ކަންކަމަށް ހިމަނާފައިވާ ބަޖެޓުގައި
  .މަތީންނެވެގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޕްލޭނާ

ކުރަްނ ޚަރުަދ ކަމަކްަށ ހިމަނާފައިނުވާ ބަޖެޓުގައިއަހަރުގެހިނގަމުންދާ  )ރ(   
  .ކޮމިޝަނުންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ ގޮތެއް ކަމަށް އެ ޖެހިއްޖެނަމަ

.ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ސްޓޮކް އާއި އިންވެންޓްރީ ތަކެތީގެ ހޯދޭ ކޮމިޝަނަށް  )ބ(    
އެއްޗެއް ހިމެނޭ ގޮތުގައި މުދަލުގެކޮމިޝަނުގެ  ލިޔެވިފައިވާ އިންވެންޓްރީގައި
ޤާނޫނުގެ އެ ،ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އުނިކުރަންވާނީ އިންވެންޓްރީން

  .މަތީންނެވެގޮތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ހަދާފައިވާ ދަށުން

ނިންމާނީ އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ކަމެއް ނުހިމެނޭ ޤަވާޢިދުގައި މި  )ޅ(    
ދައުލަތުގެ ދިވެހި އަދި ޤާނޫނުތަކަށާއި، އަސާސީއަށާއި،ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްޗަށް ގޮތެއްގެ ގެންދާ ޢަމަލުކުރަމުން މުއައްސަސާތަކުން އެކި
  .ކޮމިޝަނުންނެވެ

ތަކެއް ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައަޅާ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެކުލަވާލާ ބަޖެޓް  )ހ(   .80  .ބަޖެޓް އެކުލަވާލުން
  .ބިނާކޮށެވެ) ޕްރޮގްރާމްތަކަށް( ޙަރަކާތްތަކަށް ހިންގާ ޙާޞިލްކުރަން

ހަރުދަނާ ގެންގުޅޭ ގޮތުން ފަންނީ އެކަންކުރުމުގައިއެކުލަވާލަންވާީނބަޖެޓް  )ށ(   
  .ބަލައިގެންނެވެ ބިންގަލަކަށް) ޕްރެކްޓިސަސް ބެސްޓް( އުޞޫލުތައް

ބަހާލައިގެން ބަޔަކަށް ހަތަރު ބަޖެޓު ދޫކުރާ ކޮމިޝަނަށް އަހަރަކުވެސް ކޮންމެ  )ނ(    
  .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން ސެކްޝަނުން ބަޖެޓާބެހޭ ،ޕްލޭނެއް ކުރާނެގޮތުގެ ޚަރަދު



65 
 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާޢީދު

 

  

  

   

  ކަންކަން އެހެނިހެން: ބާބު ވަނަ 12
ދުގައި ބުނެފައިވާ ޤަވާޢި
މަތިން ގޮތުގެ

އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 
  ކަންތައްތައް

)ހ(  .81 ބަލަންޖެހޭ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާޤަވާޢިދުގައިމި 
ސިޔާސަތުތަކާއި) ޕްރޮސީޖަރސް އޮޕަރޭޓިންގް ސްޓޭންޑަރޑް( ޢުޞޫލުތަކާއި

ބެހޭއެކަމާ ދަށުން ބެލުމުގެ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކޮމިޓީތައް މިންގަނޑުތަކާއި
ބަޔާންކުރެވުނު އެގޮތުން. އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ޑިވިޜަނުން ނުވަތަ ސެކްޝަނުން
90 ފެށިގެން ދުވަހުން ފަށާ މަލުކުރަންޢަ ދަށްޤަވާޢި މި މަސައްކަތްތައް

  .ނިންމަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

)ށ(    އުޞޫލުތަކާއި އެކުލަވާާލމަސައްކަތުްނ ބަޔާންކާުރގައި)ހ(މިމާއްދާގެ 
ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީތައް މިންގަނޑުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި،
  .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

)ނ(     ޚިޔާލު މާނަކުރުމުގައި ޖުމުލައެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ހިމެނިފައިވާ މިޤަވާޢިދުގައި 
  .ކޮމިޝަނުންނެވެ ކަނޑަޅާނީ ގޮތެއް ވެއްޖެނަމަ ތަފާތު

  .ން ފެށިގެންނެވެ 2011މެއި  1ދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ޤަވާޢިމި    .82  ްދަށް ޢަމަލުކުރުނޤަވާޢި

  2011އޭޕްރީލް  24
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  )އޮންނަށްވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާޝަނުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ ކޮމި( 1ޖަދުވަލު 

  

c 
 

  

  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
  

  އެ އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު/އަހަރު :ބައްދަލުވުން ނަންބަރު             :ތާރީޚް
   :ގަޑި            :ތަން
  

  އެޖެންޑާ

1 - ..................... 
2 - ....................  
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  )އޮންނަށްވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ޔައުމިއްޔާެކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ ( 2ޖަދުވަލު 

`    

  

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                

 

   ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު އެ އަހަރުގެ/އަހަރު: ބައްދަލުވުން ނަންބަރު

    :ޖަލްސާ ބޭއްވި  ތަން
    :ގަޑި
   

 : ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން .1
 

  : ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުން .2
  

 :ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގައި ތިއްބެވި މެންބަރު .3
 

  :އިތުރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން .4
  

  :ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި ފަރާތައް .5
  

 އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް .6

1 ............................. 
2 ............................. 

 އެޖެންޑާއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް .7
 މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .8
 ވޯޓަށްއެހުނު ކަންތައްތައް .9

  :ނިންމުން .10
              

   )ސޮއިރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ ( 
  )ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ ނަން(                  

  ) ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ މަަޤާމު(                                                 
  

  : ޗެކްކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއިޔައުމިއްޔާ 
  )ޗެކުކުރާނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓެވި އިސް މުވައްޒަފަކު(

  : ގެ ނަމާއި ސޮއިފަރާތުޔައުމިއްޔާ ލިޔުނު 

JSC‐B1/ /އަހަރު ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާގެއެ އަހަރުގެ   

  މީލާދީ ތާރީޚް  ހިޖުރީ ތާރީޚް

  ޔައުމިއްޔާ
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  )ހުށަހަޅާ ފޯމް ޝަކުވާ( 3ޖަދުވަލު 

`  
 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ 1
  :ކާޑު ނަންބަރު .ޑީ.އައި  :ފުރިހަމަ ނަން

  )އެޕާރޓްމަންޓް ނަންބަރު/އަތޮޅާއި ރަށާއި، ގޭގެނަމާއި، ފަންގިފާިލ: (ދާއިމީ އެޑްރެސް
  )އެޕާރޓްމަންޓް ނަންބަރު/އަތޮޅާއި ރަށާއި، ގޭގެނަމާއި، ފަންގިފިާލ:(މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

  
 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

  :ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަނޑިޔާރާބެހޭ 2
  :ނަން

  :ކޯޓް ކުރާމައްސަލަ ހިނގިއިރު ވަޒީފާ އަދާ   )ފުރަން އެނގޭނަމަަ(: ކޯޓް ކުރާމިހާރު ވަޒީފާ އަދާ
  

  :ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 3
  )ފުރަން އެނގޭނަމަަ(ޝަކުވާ ބިނާކުރި ހާދިޘާ ހިނގި 

 :ތަން :ތާރީޚް  :ގަޑި
   )ކުރި ޢަމަލު ސާފުކޮށް، ކުރުކޮށް، ބަޔާންކުރުމަށްފަނޑިޔާރު މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް (ޝަކުވާގެ ކުރުބަޔާން؛ 

 
  
 
  

 :ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ 4
  :ކޯޓް  :ތާރީޚްޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅި   :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

      
 )ޖައްސަވާ ގުޅޭ ދިމާލުގައި (:މައްސަލައިގެ ބާވަތް

  ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ     އާއިލީ    ޖިނާއީ     މަދަނީ   
  :އެހެނިހެން 

  )ޖައްސަވާ ގުޅޭ ދިމާލުގައި (:މައްސަލައާ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތާހުރި ގުޅުން
  :ހެއްކެއް    :ވަކީލު  :ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް  :ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް 
  :އެހެނިހެން  
 

 ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާހުށަހަޅާ ފޯމް

މި ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާ ފޯމް ފުރަންވީގޮތުގެ 

 .މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުން އެދެން
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  )މަށްޗް ކުރުޓޭލިޔުންތައް އެ(:ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް 5
1 -  
2 -  
3 -  
 
  

 :ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިން 6
  :ފޯނު ނަންބަރު  :ކާޑު ނަންބަރު. ޑީ.އައި  :އެޑްރެސް  ނަން
        
      
        
      

  :ުދެކިވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބާއި އެކަމުގެ ތަފްޞީލފަނޑިޔާރު، މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް  7
  .) ޖަހާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ތާރީޚްކާޑު ނަންބަރާއި .ޑީ.އައިއިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ ގަނޑު އެޓެޗްކޮށް، ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ނަމާއި(
 
 
 
 

 :ިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 8
  :ކާޑުގެ ކޮޕީ .ޑީ.އައިޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  
 :ކާޑުގެ ކޮޕީ.ޑީ.ހެކިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އައި 
  :ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

އަހަރެންނާމެދު އަދި މި މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްނަމަ .އަހަރެން މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ
  .ޤާނޫނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙައްޤު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
  :             ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:                                ތާރީޚް

                   
  ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް 9

  :ތާރީޚްޝަކުވާ ނިމުނު  :ތާރީޚްފޯމު ބަލައިގަތް  :ފޯމް ނަންބަރު
  :ޝަކުވާ އައިގޮތް 10

    :ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން                                   :ޢާއްމު ފަރާތަކުން
 ބަލައިގަތް ސްލިޕް 11

  :ތާރީޚްފޯމް ބަލައިގަތް   :ފޯމު ނަންބަރު
  :ސޮއި  :މުވައްޒަފު
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  )އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ރިޕޯޓްކޮމިޝަނަށް ( 4ލު ޖަދުވަ

`  
 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

  ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ސެކްޝަނުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ރިޕޯޓް
  :ތާރީޚްކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ލިބުނު  :ޝަކުވާ ފޯމު ނަންބަރު  :އެންޓްރީ ނަންބަރު

    
 :ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުަޝކުވާ

  :ޑީ ކާޑު ނަންބުަރ.އައި  :ފުރިހަމަ ނަން
:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:ދާއިމީ އެޑްރެސް

  :ރަށް  :އަތޮޅު  :ގޭގެ ންަނ :ރަށް :އަތޮޅު  :ގޭގެނަން
         
  :ގުޅޭނެ ނަންބަރު

 :ަޝކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 :މަޤާމް  :ފަނޑިޔާރުގެ ނަން

  :ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު  :ކާޑު ނަންބަރު. ޑީ.އައި
  :މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޯޓް :މައްސަލަ ދިމާވިއިރު މަސައްކަތްކުރައްވާ ކޯޓް

  :ަޝކުވާގެ ބާވަތް
 

  :ޝަކުވާގެ ޚުލާސާ
 
 

 :ަޝކުވާއާގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް
 
 

  :ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
 
 

 :ފާހަގަކުރެވުނު ސުލޫކީ ކަންތައްތައް
 
 

 )ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކްަނ: (ފެންނަގޮތް
 
 

  :ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި
  :ތާރީޚް :ޮސއި  :ނަން

    
  


