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ކޮމިޝަނުގައި   ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  މަސައްކަތްކުރާ އިންޓާރން މިއީ  ގޮތުގައި  އެއްގެ 

 އުޞޫލެވެ.   ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ

1.  

 

 ތަޢާރަފު 

 މަޤްޞަދު   .2 މި ކޮމިޝަނުގެ އިންޓާރންޝިޕްގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ. 

ހޯދަން  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތު  ނުވަތަ  އަޙުލުވެރިވުން  މަސައްކަތަށް  ކޮމިޝަނުގެ 

 . ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން

 (ހ)

ކުރާ  އިންޓާރން މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  މަސައްކަތަށް  ގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ފަރާތްތައް 

 . ޝައުޤުވެރިކުރުވުން

 (ށ)

އިންޓާއިންޓާރންކޮމިޝަނުގެ   އަދި  ގޮތާއި  އެދޭނެ  ގޮތުގައި  ޝިޕަށް  ރނުން 

އުޞޫލެއް   މަސައްކަތްކުރާ ހަރުދަނާ  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން 

 ން.ބަޔާންކުރު

 (ނ)

  ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ތިރީގައިއެއްގެ  އިންޓާރންކޮމިޝަނުގައި  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

އިންޓާރންއެއްގެ ގޮތުގައި    .3

މަސައްކަތް ކުރުމަށް  

ފުރުޞަތު ދެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 
ތަޢުލީމު   މަތީ  ޙާޞިލުކޮށް  ތަޢުލީމު  ސާނަވީ  މަތީ  ނުވަތަ  ތަޢުލީމު  ސާނަވީ 

ބޭނުންވާ   ޙާޞިލުކުރުމަށް ހޯދަން  ތަޖްރިބާ  މަސައްކަތުގެ  ދާއިރާއިން  ބޭނުންވާ 

 .ދަރިވަރުން

 (ހ)

ތެރެއިން  ގްރެޖް ރންޑައަ ދަރިވަރުންގެ  އޭޓް ނުވަތަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓަށް ކިޔަވަމުންދާ 

ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކޯހުގެ ރިސަރޗް އަށް   ކިޔަވާ ކޯހާބެހޭ

 .ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން

 (ށ)

ތެރެއިން ގްރެޖު ރއަންޑަ ދަރިވަރުންގެ  ނިމިފައިވާ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ނުވަތަ  އޭޓް 

 .ކޯހަކާބެހޭ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ކިޔަވާފައިވާ

 (ނ)

އިންޓާރޝިޕަށް    .4 ހ)( އިޢުލާންކުރުމުން.މި ކޮމިޝަނުން އިންޓާރންޝިޕަށް މީހުން ހޯދުމަށް 

 ހުށަހެޅޭނެގޮތް 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް    3މި އުސޫލުގެ  

އިންޓާރންޝިޕްގައި މި ކޮމިށަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް  

 ހުށަހެޅުމުން. 

 ށ)(
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

އިޢުލާންކުރާ   އެކަމަށް  އިންޓާރންކޮމިޝަނުން  ކުރިމަތިލެވޭނީ  ފުރުޞަތުތަކަށް  ޝިޕްގެ 

ޝިޕްގެ އިންޓާރންކޮމިޝަނުގެ    ނުވަތަ ސިޓީއަކުންނެވެ. ކަނޑައާޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

 ދި ކުރިމަތިލާއިރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތަށް އެ
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 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  

އެދި ހުށަހަޅާ  ޝިޕަށް  އިންޓާރންގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ސިޓީ/ފޯމް

 (ހ)

 (ށ) އިޤުރާރު

 (ނ) ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި 

 (ރ) ވަނަވަރު  

 (ބ) ކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސް ލީމުބިފައިވާ ތަޢުލި

ރުކަޒުން  މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލު ކުރަމުންދާނަމަ، މަތީ ތަޢުލީމު ހާޞިލު ކުރަމުންދާ މަ

އޭރަކު   މަރުކަޒުން  އެ  ދަރިވަރަކީ  ހާސިލްކުރަމުންދާއެ  ދަރިވަރެއްކަން   ތަޢުލީމް 

 އަންގައިދޭ ލިޔުން 

 (ޅ)

މިންވަރަށް   ހުރި  މަސައްކަތްތައް  ރޭވިފައިހުރި  ކުރިއަށް  ކޮމިޝަނުގެ 

ފެނިއްޖެނަމަ،   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށްރނުން ހޯދުމަށް  އިންޓާ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،

ރނުން ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނު އިންޓާ ގޮތުގެމަތީންމި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ  

 . ކުރެވިދާނެއެވެ

އިންޓާރން ޝިޕަށް މީހުން   .6 (ހ)

 ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން 

ހުޅުވާލެވެނީ  އިންޓާ އިޢުލާނުގައި ފުރުޞަތު  ރޝިޕް އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ނުވަތަ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ކަމުގައިވަނީނަމަ،   ދާއިރާއެއްތަޢުލީމީ ވަކި  

ބޭނުންވާ ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ  ރނުންއެކަން ބަޔާންކޮށް، އިންޓާ ހޯދަން 

އަދި އެމުއްދަތުގައި ވަކި ސެކްޝަނެއްގައި   ޝިޕެއްގެ މުއްދަތާއިއިންޓާރންއަދަދާއި އެ  

ކުރަންޖެހޭ އެކަމާއި،  އެ   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނަމަ  ތަފްޞީލާއި  މަސައްކަތުގެ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭއިންޓާރން ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާ  ލިޔެކިޔުންތައް   ޝިޕަކަށް 

 . އިޢުލާނުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ

 (ށ)

ގުޅިގެން،    މި އިޢުލާނަކާ  ކުރެވޭ  ގޮތުގެމަތީން،  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  އުޞޫލުގައިވާ 

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ   ކުރިމަތިލާފައިވާނަމަ، އިންޓާރނުން ހޮވާނީއަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް  

ކުރާ  ރިޢާޔަށްކޮށް  ދާއިރާތަކަށް  ނުވަތަ  ދާއިރާއަށް  އިންޓާރންޝިޕްގެ 

ކަނޑައަ  އެކަމަށް  ނިންމުންތަކުގެ އިންޓރވިއުއަށްފަހު  ނިންމާ  ޕެނަލުން  ޅާފައިވާ 

 މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ.  

 (ނ)



`   

 

 
 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހ. ސަކީނާމަންޒިލް، މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، 
 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓް: admin@jsc.gov.mvއީމެއިލް: 3303501ފޯނު: 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ކަންކަންއިންޓާރންގައި  ކޮމިޝަނު ފުރިހަމަކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމް  ދާނީ  ޝިޕް   ކުރިއަށް 

 . ނެވެގޮތުގެމަތީންގައިވާ ތިރީ

އިންޓާރން ޝިޕް   .7

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން 
ޝިޕެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ ވަކި ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތުގެ  އިންޓާރން

ގުޅުންހުރި   ތަޖުރިބާ އެންމެ  ދާއިރާއާ  އެ  ފަރާތެއްނަމަ،  ބޭނުންވާ  ހޯދަން 

ފަރާތަކަށް  މަސައްކަތެއްކުރާ ސެކްޝަނެއްގައި އެ  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

 ނުން.ދި

 (ހ)

ރަމުންދާއިރު ކު ގައި މަސައްކަތްޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ކޮމިޝަނުއިންޓާރން

ތެރިކަން  ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެހީ ހަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ބޭނުންވާއެމީ

 . ކަނޑައެޅުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސުޕަވައިޒަރއެއް

 (ށ)

ކުރާ  އިންޓާރން މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  އަދިގެ  މަސައްކަތް    ގ ޑިސިޕްލިން ފަރާތުގެ 

މަސައްކަތް   ބެލެހެއްޓުމުގެ  މުއްދަތުގައި އިންޓާރން މޮނިޓަރކޮށް   ޝިޕްގެ 

 ވައިޒަރެވެ. ށ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ސުޕަ(ދާނީ މި މާއްދާގެ ފުރިހަމަކުރަމުން 

 (ނ)

އިންޓާ ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  އުޞޫލުގައިވާ  އުޞޫލުން ޝިޕް  ންރމި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު، އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ   ކޮމިޝަނުގައި

 . ހަދަންވާނެއެވެ އެއްބަސްވުމެއް

އިންޓާރން ޝިޕް    .8

 އެއްބަސްވުން

ތިރީންރއިންޓާ ފަރާތްތަކުން  ބައިވެރިވާ  ޕްރޮގްރާމްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިޝިޕް 

 . ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތީން

އިންޓާރން ޝިޕް   .9

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު 
 (ހ) ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން. 

ކޮމިޝަނުގެ   އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުއްދަތުގައިއިންޓާރންގައި  ކޮމިޝަނު

ހިތުމަށް  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  އުޞޫލުތަކާއި   އެންމެހައި  ހަދާފައިވާ  މުވައްޒަފުން 

 ހެއްޓުން.ހިފެ ކަންތައްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު

 (ށ)

 (ނ) ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލޮގް ބެލެހެއްޓުން. 

އެހެނިހެން   ހިންގާ  ތެރެއިންކޮމިޝަނުން  ފުރު ހަރަކާތްތަކުގެ  ތު  ޞަބައިވެރިވުމުގެ 

 .ދެވޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

 (ރ)

މަސައްކަތް ހާޒިރުވުމާއި  ގަޑިއަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމުމަށް  ހާޒިރުވުމަށް 

ދެމިހުރުމާއި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހެންދެން މަސައްކަތުގައި

 ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ހިއުމަން ރިސޯސް ރު ނުވެވޭ ފަދަހާޒިހަށް އޮފީ

 . އެންގުންސުޕަވައިޒަރަށް  އިށާޔުނިޓަ

 (ބ)



`   

 

 
 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހ. ސަކީނާމަންޒިލް، މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، 
 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓް: admin@jsc.gov.mvއީމެއިލް: 3303501ފޯނު: 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ޝިޕް މުއްދަތުގައި  އިންޓާރންރނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން،  އިންޓާ

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. މިގޮތުން   ކޮމިޝަނުގައި 

  ރަންޖެހޭނެއެވެ.ރީ ފުރިހަމަ ކުޒިހާ %90  ޝިޕްގެ މުއްދަތުގައި އިންޓާރން

 (ޅ)

އެކަން ސަބަބާއެކު   އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލާނަމަ ނުވަތަ މެދުކަނޑާލާނަމަ

 .ކޮމިޝަނަށް އެންގުންލިޔުމަކުން 

 (ކ)

ކުރިން    ހަވާލުކުރުމުގެ  ކުރަން  މަސައްކަތް  ކޮމިޝަނުގެ   ސިއްރުއިންޓާރނުންނާއި 

ކަންކަމާހިފެހެއްޓު އެހެނިހެން  ހިތަންޖެހޭ  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  އަދި  އިޤްރާރުގައި މަށާ  މާބެހޭ 

 ންވާނެއެވެ.  ވަސޮއިކުރު ހިއުމަންރިސޯސް ޔުނިޓުން 

ސިއްރު   .10

ހިފެހެއްޓުން /އިޤުރާރުގައި  

 ސޮއިކުރުން 

ހަކު  ދުވަހެވެ. ނުވަތަ އެމީ އަހަރު  1ގިނަވެގެން    ޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަކީއިންޓާރން

   .ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެވެ ނު ޕްރޮގްރާމަށްފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީ

 މުއްދަތު  .11

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހަކު މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުގެ އިންޓާރނެއްގެ ގޮތުގައި  

ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  މަސައްކަތަށްދެވޭނެއެވެ.    ރުފިޔާ  250/-ކުރާ  ނުކުންނަން   އޮފީހުގެ 

ޙާޟިރު ނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ، ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ

ވަގުތަކެނޑޭނެއެވެ.   ޙާޟިރުނުވާ  އެމިގޮތުން  ލާރިކެނޑޭނީ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ށް  ދުވަހަށް 

 ނެވެ. އެވަގުތަކަށްޖެހޭ ނިސްބަތަކުން އަދަދުން

އިންޓާރޝިޕް    .12

 އެލަވަންސް 

 ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ  ތިރީ ތުގެ ބޭނުން ކުރާކަންޞަންޝިޕް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި އެ ފުރުރއިންޓާ

 . އަންގަންވާނެއެވެ

އިންޓާރންޝިޕް    .13

 ފުރުޞަތު ދިނުން 

ފަރާއިންޓާރން ހުށަހަޅާ  އެދި  ފުރުޞަތަށް  ފުރުޞަތުތްޝިޕް  އެ  ދިނުމުގައި   ތައް 

ނިންމާނީ ކުރާނެގޮތެއް  ކަނޑައަޅާ ޝަނުގެ  ކޮމި  ޢަމަލު  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ 

 ޕެނަލަކުންނެވެ.

   ހ)(

ފުރުޞަތުދިންކަން އެންގުމުން  ޝިޕްއިންޓާރން   ގޮތުގެމަތީންގައިވާ  )ހ(މި މާއްދާގެ  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    07  ނުކުރާކަން ސަބަބާއެކު ރަސްމީ ޤަބޫލު ކުރިކަން ނުވަތަ އެކަން  

ފުރުޞަތު  އަންގަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނާންގައިފިނަމަ އެ ކޮމިޝަނަށް

 . ކެންސަލްވާނެއެވެ

   ށ)(

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ގައިޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތިރީއިންޓާރންކޮމިޝަންގައި  

   .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ހިމަނައިގެން ރެކޯޑުފައިލެއް ހަދައި ކޮމިޝަނުން

 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން   .14

އިންޓާރންގެ ވަނަވަރު  އިންޓާރންޝިޕަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމާއި ނުވަތަ ލެޓާރ 

 ނުވަތަ އީމެއިލް އާއެކު ހުށަހަޅާ އެއްމެހައި ލިޔެކިއުންތައް 

 (ހ)



`   

 

 
 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހ. ސަކީނާމަންޒިލް، މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، 
 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓް: admin@jsc.gov.mvއީމެއިލް: 3303501ފޯނު: 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

އިންޓާންޝިޕާއި ގުޅިގެން އެ އިންޓާރންއަކާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ   

 މުއާމަލާތަކުގެ ލިޔެކިއުންތައް  

 (ށ)

އިންޓާރންޝިޕްގެ  ގުޅޭ އެއްމެހައި ރެކޯޑުތައް ތާރީޚުތަކާއި  އެކަމެއް ތަފްސީލް  

 އެނގޭނެ ގޮތަށް ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިއުން 

 (ނ)

 (ރ) އިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ އެއްމެހައި ރެކޯޑުތައް 

 (ބ) ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ 

 (ޅ)  ރިޕޯޓު ހާޒިރީމުއްދަތުގެ  ޝިޕްއިންޓާރން

 (ކ) އިންޓާރންޝިޕް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން

 (އ) އިންޓާރންއާ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި އިޤްރާރުގެ ކޮޕީ 

ލިޔުމެއް އެފަރާތަކަށް   ޝިޕް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް އިންޓާރން

 ޕީ ފައިވާނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮދީ

 (ވ)

  (މ) ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ އެ ލިއުމެއްގެ ކޮޕީ  ޙީލާޞްއި

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އާއި ކޯޑް  

އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ގެ  

 ހިންގާ ގަވާއިދާއި އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.  

އިންޓާރނުން    .15

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު 

މުއްދަތުގައި  އިންޓާރންރނުންނަށް  އިންޓާ   ނުލިބޭނެއެވެ. ޗުއްޓީއެއް  އަހަރީ  ޝިޕްގެ 

 ސަލާމު ނަމަވެސް ދިމާވާ ކުއްލި ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރާ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު،  

 .  ނުވަތަ އާއިލީ ޒިންމާ ނެގިދާނެއެވެ

  ޗުއްޓީ   .16 (ހ)

ތިމާ ބަލިވެގެން  ، ސަލާން ބުނަންވާނީ  އިންޓާރނުން  ކޮމިޝަނުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ:   

ޙާލަތެއްގައެވެ.ހާޒިއޮފީހަށް   ވެރިވެއްޖެ  ޢުޛުރު  ނަގަން ރުވުމަށް  ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ 

ހާލަތެއްގައި ލަސްވެގެން   ޖެހިއްޖެ  ފެށޭތާ  ގަޑި  މަސައްކަތު  އެކެއް)  (  1ރަސްމީ 

މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ  

 ރިސޯސް ޔުނިޓަށް އެންގުމުން އެދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

އާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ: އާއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް  

ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ޢުޛުރު ވެރިވެއްޖެ ނަމަ ޢާއިލީ ޒިންމާ  

އެކެއް)  (  1ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން   ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން  

 ޒިންމާ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. ރިސޯސް ޔުނިޓަށް އެންގުމުން އެދުވަހު އާއިލީ 

   (ނ)



`   

 

 
 

 ދިވެހިރާއްޖެ ހ. ސަކީނާމަންޒިލް، މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، 
 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓް: admin@jsc.gov.mvއީމެއިލް: 3303501ފޯނު: 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

މެއް ޔުކުރިކަމުގެ ލި ފުރިހަމަ  އިންޓާރންޝިޕްޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުން އެފަރާތަށް  އިންޓާރން

ން ވަކި ޔުކޮލެޖުން މިފަދަ ލި/ޔުނިވަރސިޓީ  ހަކު ކިޔަވާކޮމިޝަނުން ދޫކުރާނެއެވެ. އަދި އެމީ

 .  އެފޯމެޓަކަށެވެ  ން ދޭނީޔުކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ލި ފޯމެޓަކަށް ބޭނުންވާނަމަ

އިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަ    .17

ކުރުމުން ލިޔުން  

 ދޫކުރުން 

ދުވަސްވަރުއްއިންޓާރނެ ގައި  ކޮމިޝަނު ކުރަމުންދާ  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ގެ ކޮމިޝަނު ގެ 

އިންޓާރންޝިޕް އެއްބަސްވުމާއި އަދި އިޤްރާރާއި    ންގަނޑާމި  ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކާ ސުލޫކީ 

އަދި    އެއްގޮތަށް ކުރަންވާނެއެވެ.  ޝިޕް ޓާރންއިން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަޤަވާއިދުތަކާއި  ޢަމަލު 

 . ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ ކެންސަލްކޮށް އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ

އިންޓާރނުންނާމެދު   .18

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ޝިޕް ދުވަސްވަރު ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނީ، އެ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާއަށް  އިންޓާރން

ހަވާލުވެ ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަށެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ދަތިތައް /   ރނަކާއިންޓާ އެނުވަތަ  

ސުޕަވައިޒަރު ވެރިޔާ   މައްސަލަތައް  ސެކްޝަން  ޖެނެރަލްއަށްނުވަތަ   ސެކްރެޓަރީ 

 .  ހުށަހަޅައިގެން ޙައްލު ކުރަންވާނެއެވެ

ދިމާވާ މައްސަލަ    .19

 ހައްލުކުރުން 

ފަރާތްތަކާއި އިންޓާރން އެދޭ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކޮމިޝަނުގައި  އުޞޫލުން  ޝިޕް 

އިންޓާ ކޮމިޝަނުންކުރާ ގުޅިގެން  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އިޢުލާނަކާ  ގޮތުގައި  ރނެއްގެ 

އެފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އިންޓާރން ކޮމިޝަނުން  އުޞޫލުން  ޝިޕް 

 . ޝިޕުން ވަކިވާނެއެވެއިންޓާރން ހުއްދަދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެފަރާތެއް

އިންޓާރންޝިޕް އިން     .20 (ހ)

 ވަކިވުން 

ޝިޕްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ،  އިންޓާރން

 . ޝިޕުން ވަކިކުރެވޭނެ އެވެ އިންޓާރންނޯޓިސް އެއް ދިނުމަށްފަހު  ހަފްތާގެ 2

 (ށ)

މި  އިންޓާރން ކަމަށް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ  ޝިޕްގައި 

ކޮމިޝަނުން އަންގާ އެންގުންތަކާ ނުވަތަ ސިއްރުހިފެއްޓުމާބެހޭ  އުޞޫލުގައި ނުވަތަ

 . ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ޝިޕުންއިންޓާރންރނަކު ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އިޤްރާރާ އިންޓާ

 (ނ)

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން    .21 މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ވެބްސައިޓުގައި ޢާއްމު    ގެ މިޝަނުމި އުޞޫލު ކޮ  އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި ފެށުން 

 ފެށިގެންނެވެ. ކުރާ ދުވަހުން 

 (ހ)

ފެށުމުގެ ކުރިން މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން    ފެށި ނަމަވެސް  މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން

ވެފައިވާ   މައްޗަށާއި  ކޮމިޝަނުގައި  އެއްބަސްވުންތަކުއިންޓާރނުންނާއި  ގެ 

އެ  ޒު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް އެގޮތުގައި  ލާޒިމްވެ ތަންފީ  ރނުންގެ މައްޗަށްއިންޓާ

 . ދެމިއޮންނާނެވެއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި 

 (ށ)
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