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12B ްނުގެ (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 2008/10 ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދަކީގަވާއިމި  (ހ)  .1 ތަޢާރަފ

ބާރުިލބިގެން ދަށުން  ަނންބަރުގެ ވަނަ )3(މާއްދާގެ (ނ) ގެ  ވަނަ 21ގެ  )ޤާނޫނު

 ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެކޮމިޝަން ހިންގުމަްށޓަކައި ހަާދފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

 ދެވެ.ގަވާއި

 ދު" އެވެ.ގަވާއި ހިންގާ ކޮމިޝަނުގެ"ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ޔާނީދަށް ކިގަވާއިމި  (ށ)  

ލިބިގެންވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ބާރުދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ގަވާއިމި  (ނ)  

އަށް ޖަލްސާ ކޮިމޝަނުގެދަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ގަާވއިމިމިގޮތުން  ކޮމިޝަނަށެވެ.

 .އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްުކރުމުންނެވެރުންގެ މެންބަވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހާޒިރު

ދަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ގެްނނަ ގަވާއިދާއި އަދި މިގަވާއި މި (ރ)  

ޝާއިޢުކުރާ ޢާއްމުކޮށް  ،ށް އަމަލުކުރެވޭނީ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށްފަހުޙައިސްލާ

 ން ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚު

0B1  ްވަނަ ބާބު: ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުނ 

13B ްކޮމިޝަން ހިންގުނ

އަދި ކޮމިޝަނުގެ 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

އޭނާގެ ބެލުމުެގ ، ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި (ހ)  .2

 ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ،ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން (ށ) 

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތާއި  ހިންގާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ކަ

ކޮމިޝަނުެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  ،ތަކާއި ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންއުސޫލު

އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އެގޮތަށް ސެކްރެޓަރީ 

ނެރަލް ކަންކަން ކުރޭތޯ ރަީއސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ކޮމިޝަްނ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ޖެ

 ހުރި މެންބަރަކު ބަލަން ވާނެއެވެ.

ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  ދުވަހުން ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ކޮމިޝަނުގެ (ނ)  

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށް  އެ، މަސައްކަތްތައްކޮށް
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 އަޅަމުންގެންދަން ވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާގޮތެއްގެ  ރައީސް ރުްނނަށް އަންގާ އެންުގންތައް މެންބަ ފަރާތުން ކޮމިޝަނުގެ (ރ)   ކަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.  ކޮމިޝަނުގެ މަތީން އަންގާނީ 

 

14B ެކޮމިޝަނުގ

ސެކްރެޓޭރިއެޓް އާއި  

 މަސައްކަތު ގަޑި 

ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތްކުރާނީ ސަރުކާރުން ރަސްމީ  ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .3

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުގެ  ދުވަސްތައްކަމުގައި ކަ

މުހިންމު މަސައްކަތަކާގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާުފނުވާގޮތެއްގެ މަތިން 

ގައި މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުން ނުވަަތ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާ ދުވަސްތަކެއް

 ނެރެވިދާނެއެވެ.

ން މެންދުރުފަހު  08:00ހެނދުނު ، ރަސްމީ ގަޑިއަކީސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ (ށ)  

 އަށެވެ.  15:00

މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ  (ނ)  

ވާނެއެވެ. ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި ވާން ހާޒިރު ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް

 ،ނުލައި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމަކާ، ނުލައި މެދުވެރިވެގެން ސަލާން ބުނުމަކާ ޢުޛުރެއް

ނުވާ ދުވަހެއްގެ ާހޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ހާޒިރުއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް 

 ގޮތުގައެވެ.

ނުވާ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރުމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  މި (ރ)  

 މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ. 

ނޑު  (ބ)   އޮފީހުން  ީފހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުގައި ނުވަތަގެ ފަހުން އޮ 12ރޭގަ

ނުވެވޭ  ހާޒިރުބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް އަންނަންވާ ގަޑިއަށް 

ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.  8މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ އެމަސައްކަތެއް ނިމުނު ގަޑީގެ 

ނޑު  އެމީހަކު ގަޑިޖެހޭނީ އަނެއް ދުވަހު ، ޖެހިއިރު ނިމުނުނަމަ 3(މިސާލަކަށް ރޭގަ

ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން  ،މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ޖަހާއިރުއެވެ.) މިގޮތުން އޮފީހުގެ 11

ނޑައަޅާފައިވާ އުހާޒިމުވައްޒަފުންގެ  ،ވިކަންހާޒިރުއޮފީހަށް  ލާ ސޫރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

ވާންޖެހޭ ހާޒިރު. ވާނެއެވެޑުކުރަންވިގަޑި ރެކޯ ހާޒިރު ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ދުން ރެކޯޑްކޮށްފައި ގަވާއި ވިގަޑި ހާޒިރުވިޔަސް  ހާޒިރުގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް 

ވި ގަޑި ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ހާޒިރު .ހޭނެއެވެއެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެ ،ނުވާނަމަ

 .ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ
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ނުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ކޮމިޝަ )ޅ(  

ބަލަހައްޓާ  ހާޒރީ  ،ނުވެވޭނަމަ ހާޒިރުސަބަބުން އޮފީަހށް އަންަނންވާ ގަޑިއަށް 

 ވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގަން

 

 ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ  ،ނުވެގެން ހާޒިރުއޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު  )ކ(  

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ  ކޮމިޝަނުގެ، ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ

ވި ގަޑި ހާޒިރުއެހެން މުވައްޒަފުން ، ވެ ހުރި އިސް މުވައްޒަފަކުހާޒިރުވަގުތު 

 .އޮފީސް ހުޅުވުމުން ާހޟިރީ ރެކޯޑް ކުރާނީ އެވެ. ބަލާނީއެވެ

ވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ހާޒިރުކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮމިޝަނުގެ )އ(  

 ގަޑިޖެހޭނެއެވެ. ، ވެއްޖެނަމަހާޒިރު

 

ގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި ލެއްގެ ސޫމުވައްޒަފުން ޢާންުމ އުކޮމިޝަނުގެ  )ވ(  

ހިނގުމަށްފަހު  8:01 ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު  ،އެހެން މަސްމަހު

ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަްށ  9:01ވުމުންނެވެ. ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހާޒިރުއޮފީހަށް 

 ވުމުންނެވެ.ހާޒިރު

 ހާޒިރު މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަްށ ވަޒީފާއަށް  )މ(  

ނޑޭނެއެވެ.  ހާޒިރު، ނުވެއްޖެނަމަ ނުވާ ހާޒިރުިމގޮތުން ނުވާ ވަުގތަށް ގަޑީލާރި ކެ

ނޑޭނީ އެދުވަެހއްގެ މުސާރައިން އެވަގުތަކަށްޖެހޭ ނިސްބަތަކުން  ވަގުތަށް ލާރިކެ

 މުސާރައިންނެވެ. އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ

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

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

 

15B ާއޮފީސް ހުޅުވ

 ލެއްޕުން 

ގެ މެދުގައި އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުން، އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާނީ (ހ)  .4

އަދި ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާީނ  ތަރުތީބަކުްނނެވެ.ބަހާލެވިފައިވާ 

 ގޮތަކަށެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގާގެ ލަފާގެމަތީން ނުކޮމިޝަ

 

ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ ސެކްރެޓަރީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ބަްނދު ދުވަސް ނުރަސްމީ (ށ)  

ގެ ލަފާގެ މަތީން ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 

އަިދ މިގޮތަށް އޮފީސް ސެކްޝަނެއް ހަވާލުވެހުރި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ. 

ށް އެކަންޏެވެ. ހުޅުވަންވާނީ ކޮންމެހެން ވަގުުތްނ ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިްނމުމަ

ސެކްޝަންތަކަށް އޮފީސް އަދި މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން 

 ހުޅުވާ ސެކްޝަނަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ވާނެއެވެ.  މިނެޓު ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަން 15ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ގަޑިޖެހުމުގެ  (ނ)  
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

16B ެއޮފީސް ހިންގުމުގ

ނޑާއި  އޮނިގަ

ސެކްޝަންތަކުގެ 

 މަސައްކަތްތައް 

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ  ،އަދާކުރުމަށްޓަކައިކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު  (ހ)  .5

ނޑެއް ކޮމިޝަނުގައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.   އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑުގައި  (ށ)   ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ފާސްކުރާ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑު ހުރިހާ ، މަޤުޞަދާއި،  ހިމެނޭ ބައިތަކާިއ، މަސައްކަތާއި ކުަރންޖެހޭ މައިގަ

މަސައްކަތެއް ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތްަތއް ކުރަންވާ ގޮތުގެ 

ކޮމިޝަނުން  ،ލުތައްވެސް (ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް) ލިޔެފައިސޫއު

 ފާސްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުެގ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ޮގތުން ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  

ނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްެޖނަމަ ނޑު  ،އިދާރީ އޮނިގަ އިދާރީ އޮނިގަ

 ނުން ގެންނަން ާވނެއެވެ.ކޮމިޝަމުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލު 

17B ާއަށް މީޑިއ

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 ކޮމިޝަނުގެ ގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނީ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ  ނުންކުރާކޮމިޝަ (ހ)  .6

 ތާ◌ާ މަސައްކ އެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަަތ  ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށް 

ނޑައަޅާ  ހަވާލުވެތިބި  އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަ

  މުވައްޒަފެކެވެ. މުވައްޒަފުން ނުވަތަ

ނޑައަޅާފައިވާ ތަފާސް ނުން ކޮމިޝަޢާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުން ދިއުމަށް  ކޮމިޝަނުނ (ށ)   ކަ

ރީ ހިސާބު ފަދަ މަޢުލޫމާތު އެކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނުން ހާމަކުރަންވާނީ ސެކްރެޓަ

 އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  ޖެނެރަލް

ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކޮށް އަދި ކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  

ރައީސެވެ. ރައީސް ނެތް ކޮމިޝަނުގެ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަން

ން ިހންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ކޮމިޝަރައީސް ނުވަތަ  ނަިއބު ކޮމިޝަނުގެ ޙާލަތެއްގައި 

 މެންބަރެކެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަކިމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދިނުމަްށ  (ރ)  

ނޑައަޅާ  ވަކިފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށްފިނަަމ، އެމައުލޫމާތެއްދޭނީ ކޮިމޝަނުން ކަ

އެއްފަހަރާ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއްގެމަތީން އެފަރާތަކުންނެވެ. ނަމަވެސް 

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަަކށް (މީޑިޔާއަށް) މަޢުލޫމާތު ދޭްނޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި 

މީޑިޔާއަށް އެޫނން ފަރާތެއް  ރައީްސގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ނައިބުރައީސް ނުވަތަ 

   ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސިާދނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު 

ނެރެންވާނީ  ނެރޭނަމަ އެނޫސް ަބޔާނެއްނެއް ނޫސްބަާޔންނަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ  )ބ(  
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

 އެފާސްކުރިގޮތަކަށެވެ.، ން ފާސްކޮށްނުކޮމިޝަ

1B2  :ުޖަލްސާ ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ ބާބ 

 

18B ާޖަލްސާ ބާއްވ

 ކަންކަމާއި މަޤްޞަދު 

ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުެގ ޙާޞިލުމިބާބުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިރީގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން   .7

 އެ ޖަލްސާތައް ހިންގުމެވެ.  ،ޖަލްސާތައް ބާއްވައި

 ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން. ނައިބުކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި  (ހ)  

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި  (ށ)   ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ އުއްތަމަފަ

 އެފަރާތަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ ލަފާ

ނިންމަންޖެހޭ   ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ނިންމުންތައް ިނންމުން.

ނޑިޔާރުން  (ނ)   ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން ފަ ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ އުއްތަމަފަ

ކުރަންޖެހޭ  ބަދަލުކުރުމަްށޓަކައި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ޢައްޔަންކުރުމާއި

 ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންުމން. ، ކުރުމާއިތައްދިރާސާ

ކަންކަން ިހްނގުމަށް ހަދަންޖެހޭ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ (ރ)  

ނޑައަޅަންޖެހޭ  ،ލުތަކާއިސޫއު ،ދުތަކާއިގަވާއި ނޑުތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް ކަ މިންގަ

ނޑައަޅައި ފާސްކުރުމާއި އަދި އެނޫންވެސް  ނޑައެޅުންތައް ކަ ޢަދުުލ  ކަ

ގޮތުން ކޮމިޝަުނން ިނންަމންޖެހޭ ނިންުމންތައް  ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާބެހޭ އިންސާފު

 ނިންމުން.

ކަންކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ިހންގުމަށްޓަކައި އެކި  (ބ)  

 ، ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި އެ ،އެކުލަވާލުމާއި

  ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮުތން ނިންުމންތަްއ ނިންމުމާއި އެ

ގޮތުން  ކުރުމާބެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒު ނިންމުންތަާކއިކޮމިޓީތަކުގެ  އެ

 ނިންމުންތައް ިނންމުން.

ގޮތުން ިދރާސަތައް ކުރުމަށް  މަސައްކަތާގުޅޭ އެކި މައްސަލަތަކާބެހޭކޮމިޝަނުގެ  (ޅ)  

 ގޮތުން ނިންުމންަތއް ނިންމުން. ނިންމުމާއި އެކިއެކި ރިޕޯޓުތަކާއި ދިރާސާތަކާބެހޭ
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، ކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި ިއދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންތައްތަކާއި (ކ)  

ޮގތުގައި ހިންގުމަްށޓަކައި ޢަމަލު ކުރާނެ ހަމަތަކާއި އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ

 ކަޑައެޅުން.ތައް އުސޫލު

19B ެކޮމިޝަނުގ

 ޖަލްސާތައް 

 -އެއީ:ހަތަރުބަޔަކަށެވެ.  ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިގެްނވަނީ   .8

 ރަސްމީ ޖަލްސާ  (ހ)  

 ނުރަސްމީ ޖަލްސާ  (ށ)  

 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  (ނ)  

 ކުއްލި ޖަލްސާ (ރ)  

20B ާރުންބައިވެރިވާ، ޤާނޫނީގޮުތން މެންބަރުންގެ ދެބަިއކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަ ކޮމިޝަނުގެ  .9 ރަސްމީ ޖަލްސ

އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ިނންުމންތައް ނިންމުަމށް ބާއްާވ ޮކންމެ ޖަލްސާއަކީ ރަސްމީ 

ެވ ހާޒިރުރަސްމީ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ިންނމަންވާނީ ޖަލްސާއަށް  ކޮމިޝަނުގެޖަލްސާއެކެވެ. 

 ރުންގެ ައޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެންބަވޯޓުގައިބައިވެރިވި 

ވަނަ މާއްދާގެ  7ދު ގެ ގަވާއިރަސްމީ ޖަލްސާއިން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މި  .10 

 (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން އަންަނނިިވ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.  

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ  )ހ(   ފަ

ދަކަށް ވާއިގައެއިން ، ދުތައް ފާސްކުރުމާގަވާއިދުތަކާއި އެނޫން އެކިއެކި ގަވާއިގުޅޭ 

 ާލޙެއްވާނަމަ އެއިސްލާހެއް ގެނައުން.ޞްކޮންމެހެން ގެންަނންޖެހޭ އި

ނޑިޔާރުންނާބެހޭ ގޮތުން އުފުލާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ނިންމަންޖެޭހ  (ށ)   ފަ

ނިންމުންތަކާއި، އެފަާރތްތަކާމެުދ އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މަޤާމުން 

ވަކިކުުރމަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ ފަރާތްތަަކށް އެފަދަ މީހުްނ ވަކިކުރާންޖެހޭ މީހުން 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

މަޝްރޫޢުތައް މެންަބރުންގެ މެދުގައި ހިންގަން ޭބުނންވާ  ންކޮމިޝަނު )ނ(  

 މަޝްވަރާކޮށްގެން ފާސްކުރުން.

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

 ދު ހެދުމާއި އިސްލާޙުކުރުން.ގަވާއި ،ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތައް ހިންގާ )ބ(  

 ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކޮިމޓީތައް އެކުލަވާލުން. )ޅ(  

21B ްބާއްވަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު  (ހ) .11 ޖަލްސާ ބޭއްވުނ

އޭގެ އިތުރުން ރަސްމީ ޖަލްސާ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް 

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

 . ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުން.1   

 . ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކޮިމޝަނުން ނިންުމން.2   

ރުންގެ ތާއީދާއެކު  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންބަކޮމިޝަނުގެ . 3   

 ރަކު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން އެދުން.މެންބަ

22B ްނޑައަޅާ ތަނެްއގައި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ   .12 ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

23B ުކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭީނ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ ދެަބއިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ   .13 ޤާނޫނީ ޢަދަދ

 ވެ ތިބެެގންނެވެ. ހާޒިރުމެންބަރުން 

24B ާކޮމިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ުކރަންޖެހޭ އެންމެހައި ، ނުރަސްމީ ޖަލްސާއަކީ (ހ)  .14 ނުރަސްމީ ޖަލްސ

އެކަންތައްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިންގުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރާނޭ  ، ކަންކަމާއި

ކޮމިޝަން ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު  ، ތައް ކަޑައެޅުމަށާއިއުސޫލުހަމަތަކާއި 

 ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާއެވެ. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އެކަމަށް ، ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނީ (ށ)  

ރައީސްގެ ނިންމެވުމަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވާ 

 ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށެވެ.

25B ާމަޝްވަރ

 ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކީ (ހ)  .15

ނޯންނަގޮތެއްގައި ޙައިޘިއްޔަތެއް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޚިޔާލު އުފެއްދުމަށާ ރަސްމީ 

ށްގެން ލުކޮކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ މެުދގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެްއ ޝާމި
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 މެންބަރުންނާއެކު ާބއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ. ކޮމިޝަނުގެ

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ  (ށ)  

ރައީސަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަްށ ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަްޝވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

 ބޭއްވިދާނެއެވެ.

26B ާ16 ކުއްލި ޖަލްސ.  

 

    ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ ، ކުއްލި ޙާލަތުގައި ނޯޓިހަކާ ނުލާ (ހ)

ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ދެބަިއކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ 

ކުއްލި ޖަލްާސއެއް ބާއްވަން އެދި އެކަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް  ،ގިނަ މެންބަރުން

  ބާއްވަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ނިންމުްނތަކެއް ކުއްލި ޖަލްސާއަކުން ނުނިންމޭނެއެވެ. (ށ)  

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުން. .1

 ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނެ މެންބަރެއް ޢައްޔަންކުރުން. .2

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް  .3 ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ އުއްތަމަފަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުމުގެ ނިންމުން.   

ނޑިޔާރުން ފިޔަވައި އެހެން  .4 ނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ އުއްތަމަފަ

ނޑިޔާރުން ޢަންޔަންކުރުމާއި، މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، ވަކިކުރުމަށް  ފަ

 ހެޅުމާއި، ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ިނންމުން. ހުށަ

 

27B ިއެޖެންޑާއާއ

 އެހެނިހެން ލިޔުން 

ރަކު ަމއްސަލައެއް އެޖެންޑާ މެންބަ ކޮމިޝަނުގެ، ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ (ހ)  .17

ކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށް ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް ތައްޔާރުކުރާ 

ރައީސް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެޑްރާފްޓް އެޖެންޑާއެއްގެ މައްޗަށް ބަލާ 

އް ރަކު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެމެންބަ◌ަ ކޮމިޝަނުގެސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެވެ. ، މަތިން

ރައީސާ  ކޮމިޝަނުގެރަކު މެންބައެޖެންޑާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާނީ އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅި 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް އެއްބަސްވެވިއްޖެނަމައެވެ. މިނޫން ޙާލަތްތަކުގައި 

ނުހިމެނުމާ ުނތަވަ ރުްނ ހުށަަހޅާ މައްސަލަ އެޖެންޑާގައި މެންބަ ކޮމިޝަނުގެ

 މާނީ ޮކމިޝަނުންނެވެ. ގޮތެއްނިންއުނިކުރުމާމެދު 

ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ނުވަތަ ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ  (ށ)  

 ރައީސް މެދުވެރިކޮށެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ކަންކަން އެޖެންޑާ ކުރާނީ 

އެޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  ،ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ،ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގައި (ނ)  
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ކަ

މަޞްލަޙަތު ހިެމނޭ މުހިންމު އަދި ބޮޑެިތ ކަންކަން ެއޖެންޑާ އައިޓަމްގައި  ކޮމިޝަނުގެ )ރ(  

އޮންނަ "އެހެނިހެން" ގެ ދަށުން ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން ނިންމައިގެން 

 ނުވާނެ ކަންކަން ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. 

 ބަޖެޓާއި ފައިސާ އާ ގުޅޭ ކަންކަން.  -1

 މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލުެގނައުްނ. -2

ނޑަށް ބަދަލުގެނައުން.ކޮމިޝަނުގެ  -3  ހިންގުމުގެ އޮނިގަ

ބޭރަށް ކުރާ ރަސްމީ  ރާއްޖެއިންމެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން  -4

 ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.

 ދަށް ބަދަލުެގަނއުން.ގަވާއި ކޮމިޝަނުގެ -5

 ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން. ނައިބުރައީސް ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުގެ -6

 ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފަކު އަލަށް ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން. -7

ނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއާ ސުލޫކާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ޤާވާއިދުތަކާއި،  -8 ފަ

 ސަރކިއުލަރއާއި، އުސޫލުތައް 

 

ވަކި ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކުރަން   ،ވަކިކަމެއް ، ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއަކުން )ބ(  

 އެބައްަދލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކުރަން ވާނެއެވެ.، ނިންމައިފިނަމަ އެކަމެއް

(ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ  12ލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ޖަ )ޅ(  

ތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮ  1ކުރިން، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ކޮމިޝަނުގެ  ،އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ނުަވތަ އެނޫްނ ވަސީލަތެއް ބޭުނންކޮށްގެްނ ނަަމވެސް

  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، މެންބަރުްނނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

28B ްނޯޓިސް ދިނުނ 

 

ޖަލްސާ ފެށުމުގެކުރިން އެކަށީގެންވާ  ވަގުތުއޮއްވާ  ،ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ  .18

މެންބަރުންަނށް އަންގަންާވނެއެވެ. ނޯޓިސް ފޮނުވުމަްށފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު ޖަލްސާއަށް 

 ވާނެކަމުގައެވެ.ހާޒިރުނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ ިހނަދކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަކު އެޖަްލސާއަށް 

 

29B ިޖަލްސާތަކުގައ

މެންބަރުން 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ތަކާއި އެއްގޮތަްށ އުސޫލުޖަލްސާތަކުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ތިރީގައިާވ  ކޮމިޝަނުގެ  .19

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު  (ހ) 

ދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދިނުމުންނެވެ. މިގޮތުން ޖަލްާސތަކުގައި ވާހަކަ 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

 ދޭންވާނީ އެކަމަށް މެންބަރުން ެއދޭ ތަރުތީބުން އެއްވެސް ތަފާތުުކރުމެއް ނެތިއެވެ.

ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެ ިނންމުމެއް ނިމުމުން، ކޮމިޝަނުގެ  )ށ(  

ވި ގޮތަށް އްއެނިންމުން ރިޔާސަތުން އިއްވަން ވާނެއެވެ. އަދި ރިޔާސަތުން އެ އި

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑު

ވެ ހާޒިރު ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ޖަލްސާއަށް ކޮމިޝަނުގެ  )ނ(  

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންާމ 

އެކަމަށް ތާއީދުނުުކރާކަން އެމެންބަރަކު ނިންމުމަކާ މެންބަރަކު ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން 

ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން 

 ވާނެއެވެ.

ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަްށ ބަިއވެރިވެ ޖަލްސާއަށް ކޮމިޝަނުގެ  )ރ(  

 ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާަހކަ ދެއްކުމަށް މެންބަރުންަނށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި  )ބ(  

 ފުރުސަޠު ދޭންވާނެއެވެ.  ރިޔާސަތުން 

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ެމންބަރުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ެއއްވެސް މެންބަރަކު  )ޅ(  

ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅާ އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އަނެއް މެންބަރަކު ދައްކާ 

އަދި  މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާނަމަ ރިާޔސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުަވން ވާނެއެވެ.

އެ މެންބަރަކު ޢަމަލުކުރިގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 .ށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަ

ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް މެންބަރުންތަބާެވ، ކޮމިޝަނުގެ  )ކ(  

 ޖަލްސާ އޮމާންކަމާއެކީ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރިޔާސަތަށް ފުުރޞަތު ދޭންާވނެއެވެ.

އެގޮތުން ޖަލްސާފެށުމުގެ ކުރިން އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުންަނށް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ޢަދަދާއި ވަގުުތ ރިޔާސަތުން ކަ

ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތުން ކުރިއަށްގެންދާގޮތަކީ ކޮމިޝަނުގައި   ކޮމިޝަނުގެ )އ(  

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގެންދާކަމެއް ކަމުގައިގައި މެންބަރަކަށް ދުތަކާއި ގަވާއިހެދިފައިވާ 

މާމެދު ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ކަފެނިއްޖެހިނދެއްގައި އެޚިލާފުވާގޮތެއް ބަޔާންކުރުމުން، އެ

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.އިތުރަށް ނުނިންމައި ޖަލްސާ 
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30B ިޔައުމިއްޔާއާއ

 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސެކްރެޓެރީ  2ޖަދުވަލު ، ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުިމއްޔާކޮމިޝަނުގެ  (ހ)  .20

އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުން އެ ހަފްތާއެއްގައި ޖެނެރަލް ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ެފށޭ ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ލިޔުމަށްފަހު ލަސްވެގެން 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ރުންނަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިްނ މެންބަ ގެކުރިން 14:30ދުވަހުގެ 

ރެއްގެ އިޞްލާހެއް ނެތްނަމަ މެންބަދުވަސްވާއިރު އެއްވެސް◌ް  3ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވާތާ 

އިފިނަމަ އެ އިޞްލާހެއް ުހށަހަޅަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ޔާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ލާހަކާއެކު އަލުން މެންަބރުންނަށް ޔައުމިއްޞްއި

ލާހެއް ެނތްނަމަ ޔައުމިއްޔާ ޞްދުވަހުގެތެރޭގައި އިތުރު އި 3ނުވާތާ ޔައުމިއްޔާ ފޮ

    ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ  ޔައުމިއްޔާތައް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ (ށ)  

 .ޒިންމާއެކެވެ ގެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

31B ެކޮމިޝަނުގ

 ނިންމުންތައް 

 

ވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހާޒިރުކޮމިޝަނުން އެއްވެސްކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް  (ހ)  .21

ނަމަވެސް އާންމު  .މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ އެކަމަކަށް ލިބިގެންނެވެ

ވެ ހާޒިރުލެއްގެގޮތުން ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ނިންމޭތޯ ބަާލނީ ޖަލްސާއަށް ސޫއު

 ރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. މެންބަ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ 

މައްސަލައެއް  ހިމެޭނ އެއްވެސްއެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްަލ މަޞްލަޙަތެއް  (ށ)  

ކު ބައިވެރިވެގެްނ ނުވާނެއެވެ. އަިދ ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެމެންބަރަ

އެމެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެިށގެން ރިޔާސަތަށާއި، މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން 

އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަުރންނަށް އެންގުމާއެކު

 ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުންތަކުން އެްއކިބާވާންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މެްނބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ.  ކޮމިަޝނުގެނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގަިއ  (ނ)  

ނަގާނެޮގތާމެދު މެްނަބރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތު ެވއްޖެނަމަ ވޯޓުނަގާނެ  ޓުއަދި ވޯ

ނޑައަޅާނީ  ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  ގޮތެއްކަ

ނީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލެއެވެ. އޭގެ ތަފްސީލުތައް ރެކޯޑުކުރާ ،ވޯޓު ގުނާ (ރ)  

 ނަމަވެސް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާުނ ކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން  (ބ)  

މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި އެ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގެ 

ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ  ،ފުރުޞަތު
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  ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެ ނިންމުްނ  ،ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ރިވިއުކުރުމަށް އެޖެންޑާގައި އޮތްނަމަ .1   

އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާެގ އެޖެންޑާގައި  ،ރިވިއުކުރެވޭނީ

 ހިމަނާނެކަމަށް އެ ޖަލްސާއިން ާފސްކޮށްގެންނެވެ.

މުރާޖަޢާކުރަން ހުށަހަޅާ ނިންުމމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކުން  .2   

ނޑައަޅައި ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކަށްުވން.  ކުރިން ވަކިގޮތެއް ކަ

 17ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް މުރާޖަާޢކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، މި ގަވާއިދުގެ  .3   

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ ނިންމުމެްއ 

 މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުން.

ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ައުލން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިަޝނުން ނިންާމ  .4   

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކުރުން. 21ހާލަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަުނން އެއްވެސް ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް  .5   

ވަކިގޮތެއް ނިންމައިފިނަަމ، ކުރިން އެކަމަކާ ގުޅިގެން ނިންމައިަފއިވާ ނިންމުްނ 

 ބާޠިލްުވން.އެހިނދުން ފެށިގެން 

32B ެކޮމިޝަނުގ

ނިންމުންތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ނިންމުްނތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެނިންމުްނތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަީކ ކޮމިޝަނުގެ  (ހ)  .22

މެންބަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެކެވެ. ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނުގެ

ނިންމާ ނިންމުްނތައް ތަންީފޒުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާނީ 

ތަކަށާއި  ސެކްޝަންނިންމުްނތައް ކަމާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި 

ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކުގައި ވާރކް ފުލޯއެއް ހިެމނޭ ނިންމުްނތައް 

ނޑައަޅައި އެ ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާހަގަކޮށް އެކަންތައް ކުރާނެ މުވައްޒަފަުކ ކަ

މެންބަރުންަނށް  ކޮމިޝަުނގެންތައްތައް ޙަވާލުކޮށް، އަދި އެކަން މުވައްޒަފަކާ އެކަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 3ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތައް، ލަސްވެގެން ކޮމިޝަނުގެ  (ށ)  

ތައް ިހންގުމާ ޙަވާލުވެ ތިބި ސެކްޝަންސެކްޝަންތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ދުވަހުގެތެރޭގައި 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

ނިންމުމަީކ ވަގުތުން ތަންފީޒު ކޮމިޝަނުގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަްނވާނެއެވެ. 

ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނަށް އެކަން ވަގުތުްނ ކޮމިޝަނުގެ ، ކުރަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށްވާަނމަ

 އަންގަން ވާނެއެވެ.

ގުޅޭ ސެކްޝަނަކާ އެ، ތަކަށް އެންގުމުންސެކްޝަން ނިންމުންތައް ކަމާެބހޭކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  

 ސެކްޝަން ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެ

 ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ނުވަތަ  ،ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިްނމުމެއް ތަންފީޒު ކުރެވޭގޮތް ުނވެއްޖެނަމަ (ރ)  

އެކަމާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކު  ،ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ

ލަސްނުކޮށް އެކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އަންަގން ވާނެއެވެ. އަދި ސެކްރެޓަރީ 

ރައީސަށް އަންގަން ާވނެއެވެ. އަދި ރައީސް ކޮިމޝަނުގެ ޖެނެރަލް އެކަން ވަގުތުން 

 ރުންގެ ސަމާލު ކަަމށް އެކަން ގެންނަން ވާނެއެވެ. އެހެން މެންބަ

ނުވެވޭ ޖަލްސާއަކުން ކަމެއް ނިންމައިފިނަމަ، ެއ ހާޒިރުމެންބަރަކަށް ކޮމިޝަނުގެ  (ބ)  

އެ  ،ނުވާ މެންބަރަކަށް ނުަވތަ މެންބަރުންަނށްާހޒިރުނިންމި ކަމަކާބެހޭ މަުޢލޫމާތު 

 ގެ ޖަލްސާއަކަށް ކޮމިޝަަނށްއެންމެ އަވަހަށް ނުވަތަ އެ މެންބަުރން މެންބަރަކު 

  ވާ ދުވަހު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދޭންވާނެއެވެ.ހާޒިރު

ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކުގެ ެތރެއިން ޢާންމުކުރަންޖެހޭ ނިންުމންތައް ކޮމިޝަނުގެ  (ޅ)  

ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި 

ނިންމުންތައް މުވައްޒަފުްނނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބެލޭގޮަތްށ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކުގެ ފައިލެއް އަދި އެ 

  އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

33B ާކޮމިޓީތަކުން ނިންމ

މައްސަލަތައް 

ކޮމިޝަނުން 

 ނިންމުން 

ކޮމިޝަނުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ ކަންތައްތަްއ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުްނ   .23

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 21ދުގެ ގަވާއިއެކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމަންާވނީ މި 

 

34B ްނޑައަޅާ އު (ހ)  .24 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުނ ޖަްލސާއެއްގައި ހިނގާ  ކޮމިޝަނުގެލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ސޫކޮމިޝަނުން ކަ

 ތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ފަރާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް، އެއްވެސްކަމެއް

ން މެންބަަރކަށް ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ އެމެންބަރެއް ހައިޘިއްޔަތުމަޤާމުގެ  (ށ)  

ކުރުމަށް ނުވަތަ ާޙޞިލުން އަމިްއލައަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ރުއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭ
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

 އެހެން މީހަކަށް މަންފާއެއް ހޯދަިއދިނުމަށް ބޭުނންކޮށްގެން ނުާވނެެއވެ.

މެންބަރުކަމުގެ  ،ން ެމންަބރަކަށް ލިބިފައިވާ މަުޢލޫމާތެއް ހައިޘިއްޔަތުމަޤާމުގެ  (ނ)  

ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ ، ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި

 އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެންނުާވެނއެވެ.

އެއްވެސް ޢާއްމުކުރެޭވނީ ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ (ރ)  

ނޑައަޅާ މިޝަނު ކޮފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ   މަތިންނެވެ.  އުސޫލެއްގެން ކަ

ހުއްދައާއެކު މެންަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ  ކޮމިޝަނުގެ (ބ)  

އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ 

އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއްހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމަށްޓަކައި 

 ޢާންމުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

2B3  :ުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މު މަޤާ  އިސް  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ ބާބ 

35B ެކޮމިޝަނުގ

ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްުޓން. (ހ)  .25

ނޑައެޅުން. (ށ)   ކޮމިޝަނުގެ ޖަސްލާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަ

މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓމަށް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެ އެކިއެކި  (ނ) 

 މެންބަރުންނާ ޙަވާލުކުރުން.

 މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، އަދި (ނ) ގައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް، (ރ)  

ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށް  ކޮމިޝަނުގެޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަްއތައް ކުރުން.

36B ުކޮމިޝަނުގެ ނައިބ

ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ  ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .26

ނުވަތަ ެއމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ  ،ނުވަތަ ޢުޛުރުވެިރވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ޙާލަތެއްގައި

 އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރުން. ،ޙާލަތެއްގައި

ނައިބުރައީސާ ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޝަނުގެރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ (ށ)  

 އަދާކުރުން.

37B ެހިްނގުމަށްޓަކައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެއް ކޮމިޝަނުްނ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ   .27ކޮމިޝަނުގ

އަހަރުދުވަހުގެ  5މިގޮތުްނ ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކު ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ
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އެމީހެްއގެ މަ◌ަސައްކަތް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރެއްގައި މުއްދަތަށެވެ. ނަމަވެސް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 އަހަރުން އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 5ން އަހަރު 5ހުރެއްޖެނަމަ މި މުއްދަތު 

38B ީސެކްރެޓަރ

ޖެނެރަލްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލައި   .1  .28

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނަިއބުރައީސް ނުވަތަ 

ވި މެްނބަރެއްގެ އިރުޝާދުެގ ދަށުން ިހންގައި އެވަގުތަކު ކޮމިޝަން ހަވާލުެވ ުހންނެ

 ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލައި،   .2  

ކޮމިޝަނުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ދުރު ރާސްތާގެ މަޝްޫރޢޫތަކާއި،  މެދު 

އެ ، މަޝްރޫޢޫތައް އެކުލަވައިލައިރާސްތާގެ މަޝްރޫޢޫތަކާއި، ކުރު ރާސްތާގެ 

 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ބެލެހެްއުޓން.

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެްޓ އެކުލަވައިަލއި ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުމާއި  .3   ކަ

 ތާރީޚަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން. 

ޚިދުމަތްތައް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި   .4  

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޭދްނޖެހޭ މުސާރައާއި 

 ޢިނާޔަތްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސުން.

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތަްއތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް   .5  

 ހާލަތުގައި ެއކަމުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުން.ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ 

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން.  .6  

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބޭުނންވާނެ ހުރިހާ އިްނތިޒާމްތަކާިއ ލިޔެކިއުންތައް   .7  

 ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޝަނުގެ   .8  

 ތައްޔާރުކުރުން.

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.  .9  

 ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބޭުންނވާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.  .10  

ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުނަގަންޖެހޭ   .11  

 ނެގޭ ވޯޓުެގ ނަތީޖާއާއި އޭގެ ތަފުސީލު ބެލެެހއްޓުން. ،ކަންތައްތައްކުރުމާއި

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތަުކން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިްނމާ ނިންމުތައް   .12  

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  ،ތަންފީޒުކުރުމާއި

 ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
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ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ަހރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ   .13  

ހެިދފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް އެ ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް 

އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ބަލައި، އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި 

ދެނެގަނެ، ކޮމިޝަނުގެ ސަާމލުކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަްނ ކޮމިޝަނުގެ 

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.

ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު   .14  

 އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް ކުރުން.

ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   .15  

އަދާކުރުމުގެގޮތުން، ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުތަކުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަުރންނާ ހަވާލުކުެރވޭ 

އަދާކުރުމަށް އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް 

 މަގުފަހިކޮށްދީ އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.

ނޑު (ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ފެންވަރު   .16   ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ އެނގޭގޮތަށް) އެކުލަވައިލައި، ުމވައްޒަފުން ހޯދައި، 

ބަޔާން އެކުލަވައިލުމާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް 

އެކަމާބެހޭ ރެކޯޑާއި  ،އެނގޭނެހެން އެ މުވައްޒަފެއްެގ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ުމވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު، 

ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންނުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް 

 ހުށަހެޅުން.

އެކުލަވައިލައި  މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހަަދންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް   .17  

އަދި އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންެޖހޭ  ،ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމާއި

މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭޮގތުން ކޮމިޝަނުން  ،އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމާއި

 ނިންމާ ނިންމުްނތައް މުވައްޒަފުްނނަށް އަންގައި އެ ކަންތައްތައް ަތންފީޒުކުރުން.

މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތު މާހައުލާއި   .18  

ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް އެވަގުަތކަށް ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮްތ އެންމެ ރަނގަޅު 

 ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން.

ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަންނީ ގިްނތިތަކުގެ އެންމެން   .19  

 ،އެކުވެރިގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެުކވެރިކަން އާލާކުރުމާއި، ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި 

 މަޞްލަޙަތު ޤާއިމުކުރުން.

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބެލުމާއި، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ   .20  

މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމާިއ، ވަޒީފާއަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު 

 އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅުއެޅުން.



17 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތު ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިުތރުކޮށް ފެންވަރު   .21  

މަަސއްކަތުގައި އިތުރު މަތިކުރުމަށް ބޭުނންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަުފްނނަށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ ޕްޮރގްރާމްތައް ރާވައި 

 ހިންގުން.

މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި ވަގުތުގެ ޭބނުން ހެޔޮޮގތުގައި ހިފުމާއި،   .22  

ފުރިހަމައަށް ކުރުމާއި، ދުވަހުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް 

ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންުމްނފަދަ ސިފަތައް އަށަގަންނުވަިއ، ކުރިއަރުވައި، 

 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން.

އީޖާދީ އަދި އީޖާބީ އައުގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، އެ ގޮތްތައް   .23  

މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކޮށް، ހަލުވިކޮށް ައދި ޚަރަދުކުޑަކޮށް ތަޢާރަފުކުރުމާއި 

 ކުރެވޭނެގޮތަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ ގޮތްތައް ހޯދައި، އެކަންކަން ަތޢާރަފްކުރުން.

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ުގޅުން ބަދަހިކޮށް،   .24   ކޮމިޝަނުން ކަ

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރުން.މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ މެްނބަރުްނނާއި 

 ،ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންދީ  .25  
މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮުތން ބައިވެރިވެ، އެހެން މުވައްޒަުފން ބައިވެރިވުމަށް 

 ހިތްވަރުދީ ނަމޫނާ ދެއްކުން.

 

3B4  :ުރުން މެންބަ  ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ ބާބ 

39B ެމެންބަރުންގ

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 .ވުންހާޒިރުޖަލްސާތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .29

 .ކޮމިޝަނުން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން (ށ)  

ނޑައަޅާ މަޢުލޫމާތު (ނ)   ސިއްރުގެ ގޮތުގައި  ،ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ

 .ހިފެހެއްޓުން

މެންބަރެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ މަުޢލޫމާތުގެ ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުގެ (ރ)  

ފިޔައި އެނޫން މަޢުލޫމާތު ސިއްރުގެ  ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރުމަށް ނިްނމާ މަޢުލޫމާތު

 .ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން

40B ެމެންބަރުކަމުގ

 މުއްދަތު 

ފައިވާ ކޮމިޝަނުެގ ކޮށްން ޢައްޔަންހައިޘިއްޔަތުވަިކ މަޤާމެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަްށ   .30

ސިވިލް ސަރވިސް  އި،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާހިމެޭނ ތެރޭގައި  ރުންގެމެންބަ

ރުކަމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ްނބަ މެކޮމިޝަނުގެ ބަށް ބަންޑާރަނައި އަދި ސާއިކޮމިޝަނުގެ ރައީ
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މަޤާމުތައް ވިދިޔަ ރެދެމިހުރިހައި ދުވަހަކުއެވެ. އަދި އިސްވެ ބަޔާންކު އެމީހަކުމަޤާމެއްގައި 

 ނާއަށް އޭކޮމިޝަނުގައި   ،މީހަކުނަމަޢައްޔަންކުރެވޭ  ނުގެ މެންބަރުަކމަށްފިޔަވައި ކޮމިޝަ

އެ މީހަުކ  ، އެ ދައުރު ހަމަވުމުން އަދި ވެ.ށެ(ފަހެްއ) އަހަރުގެ އެއް ދައުރަ 5ހުރެވޭނީ 

 އަލުން ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނެއް ުނކުރެވޭނެއެވެ. 

41B ިރީގައި ހާޒިވުމަށްފަުހ އެދުވަހެއްގެ ހާޒިރުރުން ަޖލްސާއަށް މެންބަކޮމިޝަނުގެ   .31 ރީ ރެކޯޑް ހާޒ

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

42B ްޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެދިމާވާ މުހިންމު ސަބަބަކާހުރެ  (ހ)  .32 ސަލާމްބުނުނ

އަވަސް ވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ، ވީ އެންމެ ާހޒިރުބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކު 

    ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަުނގެ ފުރުޞަތެއްގައި އެކަން

ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާމް ބުނާ މެންބަރަކު، އެ ޖަލްސާއެއް ުނވަތަ އެ ކޮމިޓީެގ 

 ރީގައި ފާހަގަކުރާނީ ސަލާމުގައިހުރި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައެވެ.ހާޒިޔައުމިއްޔާއާއި 

ރަލަށް ނާންގަިއ، ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކޮމިޝަނު (ނ)  

 ނުގެދުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޗުއްޓީ ނުނަގައި، މެްނބަރަކު ކޮމިޝަގަވާއިނުވަތަ މި 

ކަމާގުޅޭ  ނުާވނަމަ، ހާޒިރު ކަށްޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަލުވުމަ

ނުވާ މެންބަރެއްެގ ހާޒިރުއެ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރާނީ  ރީގައިޙަޒިޔައުމިއްޔާއާއި 

 ގޮތުގައެވެ.

43B ީކޮމިޝަނުގެ ބޭުނންވާނަމަ އެކަމަްށ އެދިޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް  ކުމެންބަރަ ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .33 ޗުއްޓ 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެންބަރަކު ޗުއްޓީއަކަށް އެދިއްެޖނަމަ، 

 ރައީސް އެ މެންބަރަކަށް ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެއްގެ ނަން ގޮތުެގމަތިން ޗުއްޓީދެވޭ މެންބަރެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ )ށ(  

ނީ، ރީގައި ފާހަގަކުރަންވާހާޒި އާއި ޔައުމިއްޔާ މުގެނުތަވަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު ޖަލްސާގެ

 ޗުއްޓީގައި ހުރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

44B ެމެންބަރުންގ

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 

މެންބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައް  ގެކޮމިޝަނު (ހ)  .34

މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުގައި،  ކޮމިޝަނުގެބޭނުންކުރުމުގައާއި 

 17ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެކޮންމެ މެންބަރަކުެމ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ

ނޑާ އެއްގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މި  ްނގަ
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 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 

ގޮތާ ޚިލާފަްށ އެއްވެސް މެންބަރަކު އެއްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ (ށ)  

ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރައީސްކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޓީއަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކްށ 

45B ްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ވަކި  (ހ)  .35 އިސްތިޢުފާ ދިނުނ

މަޤާމެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި 

 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ސިވިލް ސަރވިސް  ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސާއި،

 އަދި ބަންޑާރަނައިބު ފިޔަވައި ކޮމިޝަނުގައި ހިމެނޭ އެހެން މެްނަބރުންނަށެވެ.

ރުންގެ މެންބަފާ ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެަފއިވާ އުރުކަމުން ިއސްތިމެންބަ ކޮމިޝަނުގެ (ށ)  

 ސިޓީއަކުން ، ރުަކމުން އިސްތިޢުފާދޭްނ ބޭުނންވެްއޖެނަމަމެންބަ، ރަކުމެންބަތެރެއިން 

އެ ސިޓީ ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި

 ރުކަމުން ަވކިވީއެވެ. މެންބަރަކު މެންބަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން އެ 

ފާދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އު◌ުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތި ،ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ (ނ)  

، ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ، ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުމުންސިޓީއަކުން އެކަންބަޔާންކޮށް 

، ނައިބުރައީސް ކޮމިޝަނުގެ، ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ. ހަމައެފަދައިން

ވެސް ސިޓީއަކުން  ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާދޭން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ

، ސަށް ލިބުމުންސިޓީ ރައީ އެ، ރައީސަށް ހުށަހަޅައި ކޮމިޝަނުގެއެކަން ބަޔާންކޮށް 

 ނައިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.  ކޮމިޝަނުގެއޭނާ 

46B ިމުސާރައާއ

 ޢިނާޔަތްތައް 

ރުންގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ހިންގާފަރާތުގެ ނުވަތަ ޢަުދުލ މެންބަކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ   .36

ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުގެ ނުވަަތ މުސްތަޤިއްުލ އިންސާފު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، ރުކަމުގެ މަޤާމެއްގައި ނުހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެންބަކޮމިޝަނެއްގެ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން  ކަ

ރުަކމުގެ މުއްދަތުގައި އުންޏެއް މެންބަގެ އްށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެމީހެރުންނަ މެންބަ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.   

47B ްމެންބަރުކަމުނ

 ވަކިކުރުން 

ރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ މެންބަފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ ށްން ޢައްޔަންކޮހައިޘިއްޔަތުވަކި މަޤާމެއްގެ   .37

 އަދި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި

ރަކު އެ މަޤާމަކުްނ މެންބައެ  ވާނީރުކަމުން ވަކިމެންބަކޮމިޝަނުެގ  ،ބަންޑާރަނައިބު
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އަދި އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތައް ފިޔަާވ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ  ނެވެ.ވަކިވުމުން

 އްޔަންކުރި ފަރާތަކުންނެވެ. ރަކު ކޮމިޝަނަށް ޢަމެންބަ ރުން ވަކިކުރާނީ އެ މެންބަ

 

4B5  ްވަނަ ބާބު: ޝަކުވާއާބެހޭ ކަންކަނ 

48B ްނޑިޔާރުންނާބެހޭ  .38 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނ ގޮތުން ުހށަަހޅާ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތަކާއި އެ  ފަ

 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ.  3ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިތުހުމަތަކަށް ތާއިދުެދނެވި ހެކިތަާކއެކު މި  

49B ެކޮމިޝަނުގ

އިސްނެގުމުގެ މަތިން 

 ބަލާ ޝަކުވާ. 

ނޑިޔާރަކާބެހޭ  .39 ގޮތުން ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ތުހުމަތެއްކޮށް މައްަސލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފަިއ  ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭފަދަ ސަބަުބތަކެއް  ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، ވަކި ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމުގެ  ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ، އެފަދަ ފަ

އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މިގޮތުން ުހށަހެޅޭ ޝަކުާވތައް ހުށަހެޅޭނީ އަިދ މިފަަދ 

(ހ) އާއި (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޝަކުވާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ

 ންނެވެ. އުސޫލު

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން  (ހ)   ކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ  މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަނުގެފަ

ގެނެސްފިނަމަ އެކަމެއް ރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ސެކް ކެއްކަންތައްތަނުވަތަ 

 ކަމާބެހޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ދިރާސާކުރުމަށްނުވަތަ އެކަންތައްތަކެއް 

 .ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް،  (ށ)    ކޮމިޝަނުގެފަ

ބައިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެްނނަންވާނެއެވެ. އަދި  މީޑިޔާއާބެހޭ

ނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކާ މިގޮތަށް   ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ގެނެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ފަ

ކަމާބެހޭ  ޮކމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާސާކުރުމަށް

 ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލްގެ ސަމާލުކަމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާގޮތަށް  (ނ)  

ކަމާބެހޭ ސެކްަޝނަށް ފޮނުަވންވާނީ  ،ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލްޝަކުވާތައް  ގެނެވޭ

 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. 3ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިމި

50B ްވަނަ މާއްދާގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  39ވަނަ މާއްދާއާއި  38ދުގެ ގަވާއިމި   .40 ޝަކުވާ ބަލައިގަތުނ

ނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ކޮމިޝަނުގައި  ފަ

ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެނޫންގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް 

 ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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51B ްޝަކުވާތައ

ކޮމިޝަނުގެ 

ރަސްމީޖަލްސާއަށް 

 ށަހެޅުން ހު

ކޮމިޝަނަށް ޝަކުާވއެއް ހުަށހެޅުމުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވޭ ކޮމިޝަނުެގ  (ހ)  .41

ޖަލްސާއަކަށް ެއ ޝަުކާވ އެޖެންޑާކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ ޝަުކވާ 

ތަހްޤީޤުކުރުމާމެދު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ގޮެތއް ނިންމާ، ޝަކުވާ ތަހްޤީޤު 

  ވާނެެއވެ.ކުރާނެ ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވާލަްނ 

 ވަނަ އިޞްލާޙުން މި މާއްދާ އުވާލާފައި 12 (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ހުަށހަޅާ ރިޕޯޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަްށ  (ނ)  

ބެލުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ފުރިހަމަނަަމ އެ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށްބަލައި ނުވަތަ އެ ރިޕޯޓް 

ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނަމަ 

މައްޗަށްބަލައި، އެ ރިޕޯޓް ފުރިަހމަކޮށްގެން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެުޅމުން އެ ރިޕޯޓުގައި 

ނޑިޔާރުގެ ސުލޫކާގުޅޭ ކަމެއް އޮތްތޯ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމތުގެ މަްއޗަށް ބަލައި ފަ

މިޝަނަށް ފެންނަގޮތެއް ނުވަތަ ނެތްތޯ ބެލުމަށް އެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމާމެދު ކޮ

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

52B ެފަނޑިޔާރެއްގ

މައްޗަށް ކުށެއްގެ 

 ތުހުމަތު ކުރެވުން 

 

ނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ރަސްމީ އިދާއިރާއަކުން ، ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި  .42 ފަ

ތަޙްގީޤުކުރަން ފަށައިފިނަމަ ނުަވތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ނުަވތަ 

ނިޑޔާރަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް  އެފަދަ ކަމެއް ކުރިކަން ޝަރީަޢތަށް ސާބިތުވެއްެޖނަމަ އެފަ

 ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ނިންމަންވާނެއެވެ. ގަޑިއިރު 48

53B ެރެކޯޑް  ޝަކުވާތަކުގ 

 ބެލެހެއްޓުން 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާަތކުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީތައް   .43

 ޮފތްތަކުގައިވެސް ނުވަތަ ޑޭޓާބޭސް އެއްގައި ޮކމްޕިއުޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިކަމަށް

މިގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންާދ މަޢުލޫމާތުގެ ބެކްއަޕް އާއި  .ބެލެހެއްޓިާދނެއެވެ

 ހާޑްކޮޕީ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓު ގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 ޝަކުވާގެ ރަޖިސްޓްރީ -1

 ތަޙްޤީގުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ -2

ޝަކުވާގެ 

 ރަޖިސްޓްރީ 

ޝަކުވާތަކުގެ ރެކޯޑް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށްނާއި ފޮތްތަކުގައި   .44

ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އެފަދަ ޝަކުވާރިކޯޑް ގައި މަދުވެގެން އަންނަނަވި މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ މަޢުލޫމާތު.  .1

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޝަކުވާއަކީ ކޮބައިކަން.  .2
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 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފު.  .3

 .ތާރީޚްހަވާލުކުރެވުނު  .4

ނޑައަޅާ  .5  .ތާރީޚްނިންމުމަށް ކަ

 . ތާރީޚްރިޕޯޓު ނިންމާފައިވާ  .6

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ތަރީޚް  .7

 ތާރީޚް ކޮމިޝަނުން ނިންމި  .8

 ކޮމިޝަނުން ނިންމިގޮތް  .9

 ތާރީޚްދެުވނު ސިޓީ ނަންބަރާއި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު .10

ކޮމިޓީތަކުން ބަލާ 

މައްސަލަތަކުގެ 

 ރީ ރަޖިސްޓް 

ކޮމިޝަނުން އެކި ކޮމިޓީތަކަށް ިއތުރަށް ބެލުމަށް ނުވަތަ ތަޙްޤީގުުކރުމަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތައް   .45

އެއް އޮއްނަންވާނެއެވެ.  ިމރަޖިސްޓްރީގައި މަދުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ބަލާ ކޮމިޓީތަކުގެ 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިަމނަންާވނެއެވެ. 

 ކޮމިޓީ އުފެއްދި ކޮމިޝަނުގެ ނިްނމުން ނަންބަރާއި ތާޜީޚް  .1

 ރުން މެންބަކޮމިޓީގެ  .2

 ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު  .3

 )/ތައުދީބީ ކޮމިޓީކޮމިޓީގެ ބާވަތް (ތަޙްޤީގުކޮމިޓީ/ަވގުތީ ކޮމިޓީ .4

 ޓީ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަާމއި މަޤާމްކޮމި .5

 ތާރީޚްކޮމިޓީން މައްސަލަ ނިންމި  .6

 ތާރީޚްކޮމިޓީގެ ނިންމުން ކޮމިޝަަނށް ުހށަހެޅި  .7

 )ތާރީޚްކޮމިޝަނުން ނިންމިގޮތް (ނަްނަބރާއި  .8

 

ވަނަ  5ހުށަހެޅޭ އެކިކަހަލަ ޝަކުވާތަކާގުޅޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ މަހެއްގެ  ކޮމިޝަނަށް (ށ)  

 ކުރިން ތަފާސް ހިސާބުގެ ގޮތުގައި ނަގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ 

5B މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބައި ވަނަ ބާބު:  6  

54B ްމުވައްޒަފުނ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ންމު އާހިތަންޖެހޭ 

 ތައް އުސޫލު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށާއި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި (ހ)  .46

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުތަކަށާިއ ، ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށާއި

 ދުގައިގަވާއިމި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންާވނެއެވެ. އަިދ  ،ދުތަކަށްގަވާއި

ހުރިހާ ުމވައްޒަފުން ވެސް ކޮމިޝަނުގެ ތަކަްށ އުސޫލުބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
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 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

 ،އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ކޮމިޝަނަށް އަންނަ މީހުންނާ މުޚާަތބުކޮށް މުާޢމަލާތު ކުރަންވާނީ )ށ(  
 އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ.

 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެމީހަކާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ  )ނ(  

އެމީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލުަކން ތަންދޭ އެންެމ މަތީ ަދރަޖައަކަށް ކަމަށް 

 ކަމޭހިތައިގެން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. 

 ،ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ދާގަވާއިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި  ކޮމިޝަނުގެ )ރ(  
ތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ސެކްޝަން

 ކިޔަމަން ވާންވާނެއެވެ. 

ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިއަކު އެހެން ސެކްޝަނެއްގެ މުވައްޒަަފކާ މަސައްކަތެއް  )ބ(  

ހަވާލުކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު◌ު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނެއްގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ 

 ލިބިގެންނެވެ.

މްދަނީ ލިބޭ އާރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  )ޅ(  

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މަސައްކަތެއްއެއްވެސް 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ )ކ(  

  ފަރާތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާެނއެވެ. 

އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ރިކޯޑިންގއެއް،  ކޮމިޝަނުގެއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ކޮމިޝަނުގެ )އ(  

ލްގެ ހުއްދައެއްނެތި ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަ ކޮމިޝަނުގެދުން ގަވާއި

ދުގެ ގަވާއިދީގެން ނުވަތަ ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތަސް މި

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި (ރ) މިއިން އިސްތިސްނާވެއެވެ.  6

ޢާއްމުކުރުމަށް ނިންމާ ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން  )އމި މާއްދާގެ ( )ވ(  

 މަޢުލޫމާތުތައް ދިނުމަކަށް ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ.

މުވައްޒަފަކު އޮފީހުން ބޭަރށް ގެންދަން ވާީނ ، އެއްވެސް އެއްޗެއް ކޮމިޝަނުގެ  )މ(  

ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މިޮގތުން އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަްށ  ކޮމިޝަނުގެ

ގެންދާ އެއްޗަކާއި ގެންދާ ބޭނުމަކާއި މުއްދަތު ، ގެންދިޔުމަށް ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ

ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ލިޔެ، އެލިޔުމުގައި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހާ ސޮއި ކުރުމުންނެވެ. 

އެ ، އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެއަދި 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  އެއްޗެއް ޙަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ކަ

ެއތަކެތި ބެލެހެްއޓުމާ  ،ތެރޭގައި މިފަދަ ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައިތޯ ބެލުމަކީ

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ  ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި
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އެއްޗެއް ގެންދާ މީހަކު އޭގެ ޭބނުން ކުރުމަށްފަުހ އެއަށް ގެއްުލމެއްނުދީ އަނބުާރ 

ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ އިޙްމާލުން  ގެންނަން ާވނެއެވެ. އަދި އެއެއްަޗކަށް

 ންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.ޒިއެއަށް  އެމުވައްޒަފަކު

އެެހން މުވައްޒަފެއްގެ މުވައްޒަފަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުގެ )ފ(  

، މުވައްޒަފެއް ކޮމިަޝނުގެހޯދުމަށްޓަކައި،  އާމްދަނީ ލިޭބެނ ގޮތެއްފައިދާއަށްޓަކައި 
 ކޮމިޝަނުގެ ނުވާނެއެވެ. އަދި  އެްއޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން  ނުވަތަ ވަސީލަތެއް، ނުވަތަ

އޮފީހުގެ  ޖެހޭ ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަން

އަދި މުވައްޒަފަކު ކުރާ މިފަދަ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ވަސީލަތެއް

 އަމުރަކަށް އެހެން  މުވައްޒަފަކު ކިޔަމަން ވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ފައިދާއަށްޓަކައި   ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  )ދ(  

މުވައްޒަފަކު  ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެއްެވސް ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން

އަދި މުވައްޒަފަކު ކުރާ މިފަދަ  ގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އޭނާ

 އަމުރަކަށް އެހެން  މުވައްޒަފަކު ކިޔަމަން ވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

، މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުްނ ބޭރަށް ާދންވާނީ )ތ(  
އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ ، ކޮންމެހެން ނުގޮސްނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

 ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ނުވަތަ ގެ ސެކްޝަން

ނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް،  ކޮމިޝަނުގެ ބަންދުދުވަހެއްގައި  )ލ(   މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކަ

، ރަށުން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ދާނަމަ ،މުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަނުގެ
 ވެރިއަކަށް ކޮިމޝަނުގެގެ ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ސެކްޝަނު

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކުން  މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ކުރިމަތިވެކޮމިޝަނުގެ  )ގ(  

ކޮމިޝަނުން އަޅާފައިހުރި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް  ،ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި

މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ޞިއްޙީ 

އެމީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް  ،ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ

އަވަސްވާން ވާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި 

 ލަސްނުކޮށް އެކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އަންގަން ާވނެއެވެ.، އިސްމީހާ

މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހަށް ނިކުންނައިރު ހެދުން ކޮމިޝަނުގެ  )ޏ(  

 ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.، ބަހައްޓަންާވނީ

ދިގު ފަޓުލޫނާިއ އަތްދިުގ ނުވަތަ  ،ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ެހދުަމކީ -1

އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީ އެވެ. ނުވަތަ ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިުގ ބުސް 
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ގަމީހެވެ. ނުވަތަ ސަފާރީއާއި ޯކޓު ފަޓުޫލނެވެ. މިގޮަތށް ހެުދން އަޅާއިރު 

ވައްޒަފުން ތިބެންެޖހޭނީ އޮީފސް ބޫޓަށް ނުަވތަ ރަސްމީ މާޙައުލެއްގައި މު

 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބޫޓަަކށް އަރައިގެންނެވެ. 

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަީކ ފާސްކުރި ހެދުން ނުަވތަ ޕާކިސްތާނު  -2

ހެދުން (ސަލްވަރާއި ގަމީްސ ނުވަތަ ކުރުތާއާއި ދޯޕައްޓާ) ނުވަތަ 

ޅާއި އެކުގައި ލާ މަތީބައި، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ހަރުވާ

އަދި ރަސްމީ މާޙައުލެއްގައި ބޭނުްނކުރުމަށް ، ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި

 އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.  

 ،ސަޕޯޓް ސްޓާފް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ެހދުމަކީ -3

ނުަވތަ ުބސްގަމީހާއި އެކަށީގެންވާ ފައިާވނެކެވެ.  ،ފަޓުލޫނާއި ގަމީސް

މިގިންތީގެ އަންހެްނ މުވައްޒަފުްނގެ  ހެދުމަކީ މަސައްކަތަށް ަދތިނުވާ، 

 މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ެހދުމަކާއި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.

 

އެ ، މުވައްޒަުފން ތިބެންާވނީމުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވާ  )ސ(  

ނޑައަޅާފައިވާ ހެދުމެއްގައެވެ.   މުނާސަބަތަކަށް ކަ

 1ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މެްނދުރުގެ ކެއުމަށް  )ޑ(  

 އާ ދެމެދު ދޭންވާނެއެވެ. 2:00ން  12:00(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު މެްނދުރު 

ވައްޒަފަކު އެއްގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނަގަންބޭުނންވެއްޖެ މިނޫން ގަޑިއެއްގައި މު

 ހިނދެއްގައި އެ ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކު ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގިދާނެއެވެ.

މުދަލާއި، ތަކެއްޗާިއ، ކަރަންޓާއި، ޯފނާއި، އަދި ޮއފީހުގައި ބޭނުންކުރާ  ކޮމިޝަނުގެ )ޒ(  

އެންމެހައި ތަކެތި ބޭނުންކުރަްނވާނީ، ޚަރަދުކުޑަކޮށް އެ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް 

 ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮަތށެވެ.

)ޓ    އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެއެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އިހްމާލުން  

 ދޭންވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަށް އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު 

)ޔ(   މަސައްކަތުގެ  ،ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ސާފުތާހިރުކަމަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުާމއެކު 

 އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

55B ްމުވައްޒަފުންނަށ

 ގޯނާ ކުރުން 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .47

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި  .ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންަގއިގެން ނުވާނެއެވެ

ތަފާތު ގޮތްގޮުތން އެހެްނ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ، މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާކުރުމަކީ
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ން މުވައްޒަފަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރިމަތި މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބު

 .ކުރުވުމެވެ

މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ، ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް (ށ)  

ނުވަތަ  ،މުވައްޒަފުންތަކެއް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަްށ ކުރުމަކީ

އެފަދަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ގޯނާކަމަށް ބެލިާދނެ ބައެްއ 

 ޢަމަލުތަކެވެ.

މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް ނުވަތަ ދެރަކޮށްލުަމށް ނުަވތަ  -1

 ،ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ޮގތުްނ މަލާމާތްކުރުން، ދިމާުކރުން

ތަށް މުވައްަޒފަކު މިގޮ ނުވަތަ ފުރަްއސާރަ ކުރުން. ،ޖެއްސުންކުރުން

ޖެހޭކަމެއް ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަނު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ

އެޢަމަލެއް އެޢަމަލެއް ހިންގި މުވައްޒަފަކަށް  ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް

 ރައްދުވި މުވައްޒަފަކު އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގޯނާއެއްކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއްކުރުން.  -2

ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން،  މުވައްޒަފެއްގެ -3

ނޑައެޅިގެން  ،ނުވަތަ ދެވިދާނެ ކަމަށް ުބނުން ނުވަތަ އިޝާރާތުން ކަ

 ދެއްކުން.

 މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން. -4

މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އެހެން  -5

 ރަށް ހަޅޭއްލެވުން.ބާ، މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަ ނުޖެިހގެން

މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އަޚުލާޤީ ގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަުހން މުޚާތަބު  -6

 ކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން.

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްެނތި ވަީޒފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ނުަވތަ  -7

 ހަރުކަށި އަދަބެއް ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން.

އްސުން ކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޖެ -8

ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމެއްކުރުން. (މުވައްޒަފަކާ 

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ގަސްދުގައި ނުދިނުން ނުަވތަ ިހފެހެއްޓުން ނުަވތަ ޞައްޙަ ޫނން 

 އެވެ.)މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަދަ ކަންަކން މީގެތެރޭގައި ހިމެނެ

އަނގަބަހުން ނުވަތަ  ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކާ -9

އިޝާރާތަކުން ޖިންސީ ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބެހުމާއި، 
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ނޑުގައި ބީހުމާއި  ،ވިކުމާއި  ،ކޮއްޓުމާއި ،މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަ

 .ފިރުމުން ،އަތްކޭއްތުމާއި

ތުރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަ -10

ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް 

ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްވެސް ޙާޞިލު

 ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން. ،ޢަމަލެއް ކުރުވުން

ހަޑިހުތުރު ޢިބާރާތުން ިޖްނސީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަ  -11

ޝައުގުވެރި  މުވައްޒަފަކު ޖިންސީ ގޮތުން ،ދެއްކުމާއި

މި ބޭނުމަށްޓަކައި އަނގަަބހުން  ،ކުރުވުމަށްޓަކައި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި  ،ނުވަތަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމާއި

 ،ހަޑިހުތުރު ބަސް ބުނުމާއި ،ބައްދަލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި 

 .ހަޑިހުތުރު ޢަމަލު ހިންގުން ،ހަޑިހުތުރު ޖޯކު ކިޔުމާއި

އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒަރިއްޔާއަކުން އޮރިޔާން  -12

ޖިންސީ ޝައުގުވެރިކަން  ،ދެއްކުމާއި، އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއި

 .ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން

މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ މުވައްޒަފަކު  -13

 ،ފޮށުމާއި  ،ބެހުމާއި ،މަލާމާތްކުރުމާއި ،ކުޑައިމީސްކުރުމާއި

 .އެކިއެކި ބަސްބުނުން  ،އެކަހެރި ކުރުމާއި ،ދެރަކުރުމާއި، ދިމާކުރުމާއި

ޖިންސީ އެދުމެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކޮށްދޭން ނުޖެހޭ  -14

ކަމެއް ނުވަތަ ކޮށްދޭން ޖެހޭކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި، ދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއް 

ން ނުވަތަ ދޭންނުޖެހޭ ޙައްެޤއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން ނުަވތަ ބިރުެދއްކު

 ދިނުން.

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންަނށް އަބުރުވެރިކަމާއި ނަފުސުގެ  (ނ)  

 .މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ ،ޢިއްޒަތާއެކު

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ިހންގައިފި ނަމަ، އެ  (ރ)  

 ދުގައިވާ ގޮތުގެ ގަވާއިހިންގި އަދި އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މި 

އަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނަށް  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު މަތީން

ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން 

 ވާނެއެވެ.
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މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްެވސް ކަމެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު މުވައްޒަފަކު  (ބ)  

އެ މައްސަލަެއއް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަްށ  ،ހިންގައިފިނަމަ

 .މުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެހުށަހެޅު

މަހަށް ވުރެ ލަހުން  3ން ފެށިގެން ތާރީޚްމިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް ހިނގި  (ޅ)  

 އެއީ އެ ގޯނާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ، ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 ނުބެލެވޭނެއެ◌ެވެ.

އެ  ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުވައްޒަފަކު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ) ބ(މި މާއްދާގެ  (ކ)  

 .މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލައި ިފޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ

56B ީމުވައްޒަފުންގެ ޒާތ

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ބޭރުގެ   ކޮމިޝަނުގެކޮމިޝަނާއި ، މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .48

ގޮތުގެ  ޤާނޫނާިއ އެއްގޮތްވާ  އާއިޤާނޫނުއަސާސީ ،ހާމަކުރަންާވނީފަރާތްތަކަށް 

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތުގެ ެތރޭގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭނެއެވެ. މަތީންނެވެ. 

ާތއި މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރު ނުވަތަ ކާވެނީގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާ -1

 .އެފަދަ ރެކޯޑެއް ހިމެނޭ ލިޔުން

ޖިނާއީ އަދި މުވައްޒަފުގެ ، ޞިއްޙީމުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ،  -2

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ވަޒީފާގެ ހިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ުމސާރައިގެ ރޭންޖް، އަދި ވަޒީފާގެ ، މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން -3

 މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ޒިންމާ.

 އެޑްރެސް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ސޮއި. -4

ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް ދުގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިމި  (ށ)  

 ހާމަކުރަންވާނީ ނުވަތަ ޝާއިޢު ުކރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 ،ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ ރައްކާތެރިކަމާއި (ނ)  
ލް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަމާ ގުޅޭ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ

 ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަުމން ގެްނދަން ވާނެއެވެ.

)ރ(   ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  ދާގަވާއިމުވައްޒަފަކު މި ކޮމިޝަނުގެ  

ދުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަވާއިހާމަކޮށްފިކަން ކޮމިޝަނަށް ާސބިތުވެއްޖެނަމަ، މި 

 އެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.ފިޔަވަޅު 

57B ިމަޤާމު އުފެއްދުމާއ

 އުވާލުން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މަޤާމުތައް އުފައްދާނީ ކޮމިޝަނުގެ  (ހ)  .49

ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި މިފަަދ މަޤާމެއް އުވާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އުވާލާނީވެސް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 
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އަލަށް މަޤާމު އުފައްދަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެމަޤާމު އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބާއި  (ށ)  

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ،އެފަދަ މަޤާމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު

 .ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

ނޑަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން މަޤާމު އު (ނ)   އެ   ،ވިއްޖެނަމަކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަ

މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްނޫން މަޤާމަކަށް 

އެފަދަ މަޤާމެއް ނެތްަނމަ ވަޒީފާއާބެހޭ   ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  ނޯިޓސް ދިނުމާއެކުޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަިތން  ކޮމިޝަނުން ކަ

 ރިޑެންޑެންސީ ޕެކެޖު ހަމަޖައްސަ◌ައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

 

58B ްވަޒީފާތަކަށް މީހުނ

 ހޯދުން 

ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކަށް ީމހުން ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ އިޢުާލން ކުާރނީ މި ކޮމިޝަންގެ  (ހ)  .50

އެތެރޭގައި އެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. މިގޮތުން ކޮިމޝަނުގެ 

ނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށް ެއ  މަޤާމުތަކަށް އިޢުާލންކޮށް، ކޮިމޝަނުން ކަ

އެ މަޤާމު  މަމަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހުރިކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެނަ

އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ައދި އެފަދަ ފަރާތެއް ނެތްކަމަށް ކޮމިޝަނުން 

ނޑައަޅައިފިނަމަ އެ މަޤާ މުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ޢާޢްމުކޮށް އިޢުލާން ކަ

ތިރީަގއި މިވާ މަޢުލޫމާތު ، މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި މަދުވެގެންކުރަންވާނެއެ◌ެވެ. 

 ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 ގެ ނަން.މަޤާމު -1

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން. -2

 މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުތުތައް. -3

ނޑު  -4  .ތައްމަސްއޫލިއްޔަތުމަޤާމުގައި އަދާ ކުރަންޖެހޭ މައިގަ

 މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް.  -5

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި. -6

 .ތާރީޚްވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ  -7

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ޮކމިޝަނުން ބަަލން  (ށ)  

 ވާނެއެވެ. 

ފެންވަރު ުހރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަނަދެއް ނުވަތަ  -1

އެފަދަ ސަނަދެއް ނުވަތަ ލިޔުމަކީ ، ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ ަމޤާމެއްނަމަ 

ނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަކުން  އެކްރިޑިޓްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

އަދި  މިފަދަ ، އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސަނަދެއްތޯ ނުވަތަ ލިޔުމެއްތޯ ބެލުމާއި

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

އިންޓަރވިއު ކުރުން. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ 

އަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލުން  10މީހުން 

 ުޓ ލިސްޓު ކުރެވިދާނެއެވެ.ޝޯ ޢަދަދެއްއިންޓަވިޔު ކުރާނެ 

 

59B ްވަޒީފާތަކަށް މީހުނ

 ހޮވުން 

 65، އަހަރު ފުރި 18މީލާދީ ގޮތުން  ،ދާއިމީ ވަޒީފާތަކަށް ހޮވަންވާނީކޮމިޝަނުގެ  (ހ)  .51

 އަހަރު ނުވާ ދިވެހިންނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  (ށ)    ގެ މަތިންނެވެ.އުސޫލުވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވަންާވނީ އެކަމަށް ކަ

ނޑައަޅާ  ކޮިމޝަނުންމަޤާމުތަކަށް ީމހުން ހޮވުމަށް އިންޓަވިއު ކުރާނީ  ކޮމިޝަނުގެ (ނ)   ކަ

 ޕެނަލަކުންނެވެ. 

60B ިވަޒީފާ ދިނުމާއ

 ވަޒީފާ ބަޔާން 

ކޮމިޝަނަށް ޭބނުންވާ މުވައްޒަުފންނަށް ވަޒީފާ ދިނުަމށް ނިންާމނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.  (ހ)  .52

ޢައްޔަންކުރެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް 

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު އެ މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޝަުރތު ހަމަާވ މީހުންނެވެ.

 ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން  -1

 އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭމީހަކު ކަމުގައިވުން -2

އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ  -3

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.  5

ނޑައަޅާފައިވާ  -4 ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއްކަމުގައިވާ ޝަރީޢަތުން ކަ

 ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ުނވުން.

ންބަރަާކ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެަރލާ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުގެ މެ -5

ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންނާ، ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހާއާ ނަސަބުގެ ގޮތުން 

ހަރާގެ ގޮުތން (މަންމައާ، ބައްޕައާ، ކާފައާ، މާމައާ، މުޞާ، ނުވަތަ

ދަރިއަކާ، އަންބަކާ، ފިިރއަކާ، ބޮޑުބޭބެއަކާ، ބޮޑުަދއިތައަކާ، 

ނޑު އެްއބަފާމީހަކާ، ޅިއަންފަހަރިން ނާ، ބަާފބެއާ، މައިދައިތައާ، އެއްބަ

ނޑު މީހަކާ، ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކާ، ނުވަތަ މިއިްނ މީހެއްގެ  އެއްބަ

 ދަރިއަކާ) ގުޅުންހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މީހަކީ، ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ ޮކމިޝަންގެ  -6

ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިއެއްގެ މަންމައަށް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ނުވަތަ 

ނޑު  ބައްޕައަށް، ދަރިއަކަށް، އަންބަކަށް، ފިރިއަކަްށ، އެއްބަ
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ނޑު މީހަަކށް، އެއްބަފާމީހަކަށް  ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުުވން.، އެއްބަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ  -7

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -8

ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކުރާ މަޤާމެއްގައިހުރި މީހެއްކަމުގައި 

 ނުވުން.

 ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމަކުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން. -9

ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ ކޯހެއްގައި ޖުޑީޝަލް ސަ  -10

ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކޮށްގެން ނުވަތަ ޯކހުން ެފއިލުވެގެން 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ިހންގާ ކޯހެއްގައި  -11

ގެ ބޭނުންނުކޮށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައިވެރިވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތު

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދާކުރާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.  -12

ނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ  -13 ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަަތ ޤާނޫަނކުން ކަ

ކަށް ވާދަކުރަމުންދާ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމަ

 .މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރަތާކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  (ށ)  

ބެލުމަށްފަުހ، އެކަށީގެންވާގޮތަަކްށ ވަޒީފާއަދާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޙަތެއް ހުރި މީހަކުކަމުގައި ނުވުން. -1

ނޑަށް ފެތޭ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. -2  އަޚްލާޤީ މިންގަ

 

)ނ(   މި މާއްދާގެ (ހ)  ،ކަމަށް ިނންމުމުންކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން ފެންނަ  

ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން އޭނާގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައި 

ކޮމިޝަނުންދޭ ކުށުެގ ރެކޯޑް ބަލާފޯމް  ،ނެތްކަން ކަށަވަރު ކޮށްިދނުމަްށޓަކައި

 ހުށަހެޅުމަށް އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

)ރ(   އެމީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވަން ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ވެއްދުމަށްފަހު  ކޮމިޝަނުގެ 

  ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ސޮއި ވާނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން 
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)ބ(   ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ، ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ޭދ މުވަްއޒަފަކީ 

(ތިނެްއ)  3ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުުމގައި   ،ބެުލމަށް ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ

ނޑައަޅަންާވނެއެވެ.ޕްރޮބޭޝަން (ަވގުތީ މުއްދަތު) ހުގެ މަސްދުވަ އަދި އެ  ކަ

 ،މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ފެންނަނަމަ ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކީ 
 . އެކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ

)ޅ(   ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަގާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެްނނުވާ ކަމަށް ފެްނަނ  

މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ އެ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ވާނެއެވެ.   ، ނަމަ

ހުށަހެޅުމުްނ ލިޔުަމކުން އެކަން  ، ބޭުނންވެއްޖެނަމައެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާން 

 .ވަކިވާނެއެވެ

 މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއެކު ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންާވނެއެވެ. (ކ)  

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި  1އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާތާ  .1

 ސޮއިކުރުވުން

މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް  .2

 .ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ދިނުން

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި  .3

ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ާވނަމަ އެކަންކަން 

 ރަނގަޅު ކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް އަންގައި ރެކޯޑްކުރުން.

ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް  ޕްރޮބޭޝަން  މުއްދަތުގެ .4

އަންގާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކޮށްފަިއނުވާނަމަ، 

މިމާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ނޯޓިހަކާ ނުލައި މުވައްޒަފު 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން 

ހުށަހަޅާއިރު އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން  ވާނެއެވެ. އަދި

 ވާނެއެވެ.

 

އެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް (އ)   

 ވަޒީފާ ބަާޔނެއް ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.  ،ވާޖިބުތައް ބަޔާންކޮށް

)ވ(   ސެކްރެޓަރީ  ،ޙަވާލުކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާންމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ  

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، އެމުވައްޒަފަކަށް އޮޅުން ފިލުވައިދީ ، ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ކަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޭއނާ ލައްވައި ވަޒީފާ މަސް  1ވަޒީފާ ދޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ 

 .ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

  އެ ވަގުތަކު ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާޮގތަށް  (މ)  

 .އިތުރު ކޮމިޝަނަށް ގެނެވިދާނެެއވެ
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61B ްވަޒީފާގެ ކުރިއެރުނ

 ދިނުން. 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާނީ  (ހ)  .53

އެ ުމވައްޒަފަކަށް އެކަން ، މުވައްޒަފެއްެގ ވަޒީފާ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  ނެވެ.ކޮމިޝަނުން

މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމަށްވުރެ މަތީ މަޤާމަކަށް  ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ނޑުގައި އެފަދަ މަޤާމެއް އޮތްނަމަ  ،ބަދަލުކުރަންވާނީ ކޮމިަޝނުގެ އިދާރީ އޮނިގަ
     ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިާޢޔަތް 

 އެ މަޤާމަށް ޝަރުތު ަހމަވުން.، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު .1

ހަރުގެ (ދޭއް) އަ◌ަ 2މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވޭތުވެދިޔަ  .2

(އައްޑިހަ ފަހެއް އިްނސައްތަ)  85% ދައްވެގެން އެވްރެޖް މާކްސް

 ލިބިފައިވުން.

 

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

 ޕޮލިސީ އެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 

)ހ(  .54 ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ ކަންަތއްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުަވތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ  

އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ، ެފނިއްޖެ ނަމަކަމެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން 

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅަންވާނެއެވެ.  

 މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން. -1

 އަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން.ހާޒިރީ -2

 ވަޒީފާގެ ޤާބިލުކަން ނެުތން. -3

ނޑުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ  -4 ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަ

ތަކަށް އުސޫލުޚިލާފުވުމާއެކު މުވައްޒަފުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންެޖހޭ 

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުން.

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެުހން އުފެދިދާފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން. -5

 އިޙްތިރާމް ނުކުރުން.ނިންމުންތަަކށް ކޮމިޝަނުގެ  -6

 ދަށް ޢަމަލުނުުކރުމާއި ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުން.ގަވާއިކޮމިޝަނުގެ  -7

މުވައްޒަފަކު ކުރާކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން  (ށ)  

ތިރީގައިވާ ޖެހިއްޖެނަމަ  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

  ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

   .އަނގަބަހުން ަނޞޭޙަތް ދިނުން -1

 ލިޔުމުން ނަޞޭޙަތް ދިނުން. -2

  .ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން -3

 .ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން -4
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ދުވަހަށްވުރެ ދިުގނޫން މުްއދަތަކަށް  14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުުތން  -5

 ހުއްޓުވުން.

)ނ(   ރިޝްވަތު ހިފުމުެގ  ތަކެއްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއިދައުލަތުގެ ފައިސާއަށާއި  

އެކަން  ކަމާބެހޭ ފަރާތަްށ  ،މައްސަލައެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެނަމަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(   ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް  

ނޑައަޅައިފި ނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް  ،ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވާނަމަ ،ކަ

މަތީގައި  ،ބެހެއްޓުމުން ކޮމިޝަނަށް ގެްއލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެިނއްޖެނަމަ

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކާ ނުލައި

ފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނުން އެކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީ

 ފާސްކޮށްގެންނެއެވެ. 

)ބ(   މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފަރުވާުކޑަ ކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިެގން ނަޞޭޙަތް ދީ  

އެކަމެއް ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ

 ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ނީ އަޅާ ފިޔަވަޅު އެ އިޞްލާޙީ ހުށަހަޅައި 

ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ 

ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ސުޕަރވައިޒަރު ނުވަތަ 

ނަށް ފޮނުަވން ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ސެްކޝަ

މުވައްޒަފަކާމެދު ިއޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއްގެ . ވާނެއެވެ

 .މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ 

)ޅ(   ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން  

ފަރުާވކުޑަކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިެގން ނަޞޭޙަތް ޭދން އެމީހެއްގެ މަސައްކަތަށް 

 ނަޞޭޙަތް ދޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.  ،ޖެހިއްޖެނަމަ

)ކ(   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންގަންެޖހޭ  

ވެ. އަދި އޭނާ ކޮމިޝަނުންނެ ،ނުވަތަ ދޭންޖެހޭ އިންޒާރެއް ދޭނީ ،އެންގުމެއް އަންގާނީ

ނޑައަޅާނީ ވެސް ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމާމެދު ގޮތެްއކަ

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

)އ(    ،މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރުކޮްށ ދޭ ލިޔުމުގައި އެމުވައްޒަފަކު ސޮއިނުކުރިނަމަ 
އަްނގާނީއެވެ. މިގޮތަްށ ގައި އިންޒާރުދެވުނުކަން އެމުވައްޒަފަށް ހާޒިރުދެމީހުންގެ 

އިންޒާރުދިންކަމަށް އެ ދެމީހުން ހެކިވެ އެ ިލޔުމުގައި ސޮއިކުރަން  ،ޢަމަލުކުރާއިރު

  ވާނެއެވެ.
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)ވ(   ދުގައި ވާގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ގަވާއިމުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް މި 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަްށ  ،އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ

އެ  ،ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނެއެ◌ެވެ.

މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްޞީލު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ކެވެ.މިކަންކަން ކުރުމަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެ

)މ(   އިދާރީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާ  ،މުވައްޒަފަކަށް 

ކުޑަވެގެން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ނުޙައްޤުން ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭަނމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ 

ކޮމިޝަނަށް އުފުލުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިެގން ވެއެވެ. އަިދ މިފަދަ ޝަކުވާއެއް 

މައްޗަށް ކޮމިޝަނުން  މެންބަރުން 3ކުވާއެއް ބަލާނީ ލިޔުމުން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެޝަ 

 ކޮމިޓީ އަކުންނެެވ. ވަގުތީ އުފައްދާ 

62B ްވަޒީފާއިނ

 ވަކިކުރުން 

، ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންގަވާއި، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީކޮމިޝަނުގެ  (ހ)  .55
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުެގ ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް ފޮނުާވ ޗިޓަކުން ތިރީގައި 

 ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުންނެވެ.

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ  -1

މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް 

 ނުކުޅެދުން.

ޖެހޭ ކަމެއް، އެކަންކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަން -2

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ޤަޞްދުގައި   ،ކޮށްފައިވާކަމަށްކަ
ނޑައެޅުންޚިލާފުވެ، ދާގަވާއިޤާޫނނާއި ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ   .ފައިވާކަމަށް ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިްނތިޚާބަކަްށ  -3

 ކުރިމަތިލުން.

 އެވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން. މުވައްޒަފަކު -4

 

)ށ(   މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް އޭނާގެ ޢަމަލުތައް  

އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރު އެސަބަބުތަކުގެ އެްނމެހައި ތަފްޞީުލ  ،ހިނގައްޖެނަމަ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަްނ ވާނެއެވެ. އަދި  ،ބަޔާންކޮށް

ލަފާގެ މަތީން އެ މައްސަލަ  ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

)ނ(   މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދިުނމަށްފަހު މި ޯނޓިސްގެ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

ބޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ިޢނާޔަތްތައް ދޭންާވނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކަށް ލި

ަވނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސް ދިނުމަކާ  23ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
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 ނުލައިވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

)ރ(   ) ގައި ުބނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ނމި މާއްދާގެ ( 

 ވަކިކުރާނަމަ، އެކަން އިދާރީގޮތުްނ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނީ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. 

)ބ(   ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން  

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ  ،ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޝަނަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމަށް ފެންނަ

ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް، އެމުވައްޒަފަކަށް 

 ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރަ ހަމައަށް ިދނުމަށްފަހު ވަގުުތން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

)ޅ(   ނޯޓިސްދިން ނުވަަތ  ،ވަކިކޮށްފިނަމަނުވަތަ ވަޒީފާއިން ، މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްދީފިނަމަ 

ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި 

ނޯޓިސްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ެނރުމާއި ނުނެރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 

63B ްމުވައްޒަފުނ

ވަޒީފާއިން އެދިގެން 

 ވަކިކުރުން 

 ސިޓީއަކުންނެވެ.  ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ުމވައްޒަފުން ވަކިވުމަށް އެދެންވާނީ (ހ)  .56

ކޮމިޝަނުގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނު ހޯދާފައިާވ މީހަކު، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  (ށ) 

އެ ތަޢުލީމާއި މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު 

 ،ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި، އެލަވަންސެއް ދީފައިވާނަަމ އެ އެލަވަންސް
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަހާލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުެގ ފައިސާ ބޮންޑުގެ 

މުއްދަތުގައި ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ދެއްިކދާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ކައިފި ނަމަ އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަްނ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައް

 ވާނެއެވެ.

(އެކެއް)  1ަމދުވެެގން ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ (ނ)  

އެ ، މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ކޮމިޝަަނށް ދޭންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތު ަހމަވުމުގެ ކުރިން

ވަކިވާން އެދިފައިވާ މުވައްޒަފާ  ނުަވތަ، ލިބިއްޖެނަމަމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނެ މީހަކު 

 ،ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިގޮތްބަލައި، ތަކެއްޗާއި، ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި
އެކަންކަން ނިމިއްޖެނަމަ، އެ މުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރެވި ދާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ވަީޒފާނޫން އެެހން ވަޒީފާއަކަށް ދާންބޭނުްނވެއްޖެނަމަ  މުވައްޒަފަކު (ރ)  

އެވަޒީފާއަށް އެދުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިއަކަށް 

އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފަކީ ކޮމިޝަނަށް ބޮންޑެއް ކުރެވިފައިވާ 

ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނުން ހޯދަންވާނެއެވެ.  ގޮތުގެރާނެމުވައްޒަފެއްނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ދޫކު

ނޑެއްއަދި  ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ  ނެތް މުވައްޒަފެއްނަމަ އޭނާ ކުރިމަތިލި ބޮ
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 ކޮމިޝަނުން އޭނާ އެވަޒީފާއަށް ޫދކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަކިކުރިކަން އެމީހަކަށް، ފަހުގައިވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިީޓ ފޮނުވުމަށް (ބ)  

އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ުދން އޮފީހަށް ނުކުމެގަވާއި، ލިޔުމަކުން އަންގަންދެން

 ގެންދަންވާނެއެވެ.

64B ްވަގުތީ ގޮތުނ

 މީހުން ގެންގުޅުން 

މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުީތ މީހުން ގެންގުޅެން ޖެހިއްޖެނަަމ، އެކަމަށް ބޭނުންާވ  (ހ)  .57

 ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭން ާވނެއެވެ. މީހުން ހޯދަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަގުތީ ވަޒީފާގައި މީހުން ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.  3 (ށ)  

  ވަގުތީ ވަޒީފާދޭ މީހާ ލައްވައި އެވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.

)ނ(   މި  ،މަސައްކަތްތަކަށް މީހުން ގެންގުޅެންވާނީ) ގައި ުބނެފައިާވ ފަދަ ހމިމާއްދާގެ ( 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން ވެވޭ މާއްދާގައި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި، މުއްދަތާއި، ދުވާލަކު މަދުވެގެން  ،އެއްބަސްވުމުގައި

ލިޔެފައި  ،އް ދޭނަމަ އެ ޢިނާޔަތެއްޢިނާޔަތެ ،ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި، ދެވޭ ުއޖޫރައާއި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ރ(   މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފަިއވާ ފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ  

 .ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ  ގެ ިއދާރާއިންކޮމިޝަނުމީހުންގެ ހާޟިރީ 

6B7  :ުމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ވަނަ ބާބ 

 

65B ިމުސާރައާއ

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

ނޑައަޅާނީ  ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .58 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާަޔތްތައް ކަ

ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަނުގެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާޔާއެކު ކޮމިޝަނުންނެވެ. އަދި 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރަ ާއއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް އެ މުވަްއޒަފަކަށް ވަޒީފާ  ދޭ 

 ޗިޓުގައި ލިޔެފައި އޮންނަން ވާެނއެވެ.

ރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސް ދޭީނ އެ މުވައްޒަފަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާ (ށ)  

 ،ވަޒީފާދިން ޗިޓުގައިވާ އަދަދަށެވެ. އެހެން މަޤާމަކުން ބަދަލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ އަދަދަށެވެ. ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަުހ 

ސިޓީއަކުން ނުވަތަ ޗިޓަކުްނ ނުވަތަ އެހެންވެސް  ،ހުނުވަތަ ވަޒީފާ ބަަދލުކުރުމަށްފަ

ނުވަތަ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސް  ،މިފަދަ ލިޔުމަކުން މުސާރަ ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ

 އެ ލިޔުމެއްގައިވާ އަދަދަށެވެ.، އެކަން އަންގާފައިވާނަމަ
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މި މާއްދާގެ (ހ) އަިދ (ށ) ގަިއ އެހެން ުބނެފައި އޮތަސް، މުަވއްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ  (ނ)  

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާއި، 

ށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ަދތުރުތަކާ ގުޅިގެންދެވޭ ށަރަށްރަ

ބުެނފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ދުގައިގަވާއިމާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާ ، އްޚަރަދުތަކާއި އިނާޔަތްތަ

 ދު ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.ގަވާއިދިނުމަކަށް މި

މުސާރަ ދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ.  (ރ)  

މުސާރަ ދޭނީ އެމަހެއްެގ ، މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަްނދު ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ

ބަންދުނޫން އެންެމފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ. މުސާރަ ދޭނީ ކޮމިޝަނުން 

 ން ފެށިގެންނެވެ.ތާރީޚްވަޒީފާދިން ޗިޓުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށް އުޫޖރަ ދޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު އެމީހަކާ ޙަވާލުވާ  (ބ)  

 ދޫކޮށްލުމާއި ހައްޔަރުކުރުމާއި، ހަމައަށެވެ. މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ ތާރީޚާ

ޢަމަލުކުރާީނ  ދިުނމުގައިވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައި ހިނގާ ދުވަސްތަކުގެ އުޖޫރަ

 މިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ތިރީގައި

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

ނޑައަޅައި  -2 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަ

ކުގެ ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަ، ޝަރީޢަތުން  މައްސަލަ ނިންމައިފި ނަމަ

 އުޖޫރަ ދިނުން.

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ  -3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ، މައްސަލައެއް

 ، ކުށް ސާބިުތނުވާ ކަމަށް މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ ،ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް

 ުއޖޫރަ ދިނުން. ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް

މުވައްޒަފުން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ  (ޅ)  

މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު . ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ

ނުވަތަ  ،އެދުވަހަކު ކޮންމެހެން ނިންމަްނޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި ހުރެއްޖެނަމަ

އޮފީހުން އަންާގ  ،އޮފީހުން ިނންމަންޖެހޭ ޚާއްަޞ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި

 .ގޮތެއްގެ މަތިން ނުރަސްމީގަޑީގައި ނެރެވިދާނެއެވެ

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން މުވައްޒަފަކު ނެރެންވާނީ، އެގޮތަށް އެފަދަ  (ކ)  

. އަދި އެ މަސައްކަތަކީ ސެކްރެޓަރީ ވާންނެތް ޙާލަތްތަކުގައެވެ މުވައްޒަފަކު ނުނެރެ

ނޑައަޅާ އު ލެއްގެ މަތިން ހުއްަދ ލިބިެގން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ ސޫޖެނެރަލް ކަ

މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ިމގޮތަށް އިތުރުގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ 

 ރެކޯޑު އެނގެން އޮންނަން ވާނެެއވެ.
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ންަނ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުނެރެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހު (އ)  

ފަރުޖެއްސެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، ހަފްތާއަކު 

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ  30

ބަޔަށްވާ ފައިސާ ، )1.25( 1 ¼މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 

. އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވީ ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ ދޭންވާނެއެވެ

 1 ½ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަަމ، އެމީހެްއގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ 

. ރަމަޟާން މަސް ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ، )1.5(

ވައި އެހެން މަސްމަހު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަާލނީ ަމސްދުވަހުގެ މުސާރަ ފިޔަ

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ  30 ން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު، ދުވާލަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ކަ

މަސައްކަތު ގަޑީގެ ޢަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުކަމަށް 

  ބަލައިގެންނެވެ.

 

ން  30ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ، މަސްދުވަހުެގ މުސާރަ ރަމަޟާންމަހު  (ވ)  

ނޑައަޅާފައިވާ  ގެއްލީމާ ލިބޭ ޢަދަދު، ރަމަޞާންމަހު ދުވާލަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ކަ

އެއީ ގަޑިއަކަށްޖެހޭވަރު ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ޢަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު، 

 .ނެވެކަމުގައި ބަލައިގެން

 

އެއްރަށުން ، އެއްއަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށާއި، އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށާއި ،އަތޮޅުތަކަށާއި (މ)  

ހުރުމުގެ ޚަރަދާއި،  ، މުވައްޒަފުން ކުރާދަތުރުތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެއަނެއްރަށަށް 

ގަޑިއިރަށްވުރެ  7ދުވާލަުކ ، ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި، ދަތުރު އެަލވަންސް ދިންނަމަވެސް

މި މާއްދާގެ (އ) އަދި (ވ) ގައިވާ  ،އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށް

އެ ، ގޮތުގެމަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ފައިސާ ލިބޭނީ

ދަތުރެއްގައި ދާންބޭނުްނވާ ތަަނކަށް ދިއުމަށްފަހު އެ ތަނެއްަގއި މަސައްކަތްކުރާ 

 .ވަގުތަށެވެ

 

އެއްފަހަާރއެވެ. މިގޮތުން އެ ، މަސްދުވަހަކަށްވާ ފައިސާ، ދޭނީއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ (ފ)  

ވަނަ ުދވަހުގެ  ނިޔަލަށް  15ން ހިނގާމަހުގެ  16ކުރީމަހުގެ ، ފައިސާދޭނީ

 ހިނގާމަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަހު މުސާރައާއެކުގައެވެ.، އިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ

 

ކެއުމާއި ސައިގެ 

 ޚަރަދު 

ސައި ، ކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި ަމސައްކަތްތައް ކުރާއިރު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ  .59

އެ ، ކެއުމާއި ސައި ،ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަކާ ދިމާވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 

އި ހަމަޖައްސައި ދޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކަމަށް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކެއުމާއި ސަ

 ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.
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66B ެކޮމިޝަނުގ

 ، ދަތުރުތަކުގައި

ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި 

 ދަތުރު އެލަވަންސް 

ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް  ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، ކޮމިޝަނުގެ ދަތުރުތަކުގައި (ހ)  .60

 ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ދަތުރުތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުމުެގ ކުރިން ދަތުރު  (ށ) 

އެލަވަންސާއި އެހެނިހެން ޚަރަދު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ އެލަވަންސް ދަތުރަށް 

ފުރުމުގެ ކުރިން ނުދެވޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ 

 ތުރު ިނންމާފައި އައުމުން ދޭންވާނެއެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދަ

އެ ޚަރަދުތައް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި  ،މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޚަރަދުތައް (ނ)  

ދުތަކުގައި ގަވާއިބަލަންވާނީ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާޫނނާއި، ހެދިފައިާވ 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  ކަ

67B ްމެޑިކަލ

އިންޝުއަރެންސް 

އާއި ޕެންޝަން އަދި 

އެހެނިހެން 

 ޢިނާޔަތްތައް 

ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތުގެ  ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް  (ހ)  .61

 ދޭންވާނެއެވެ.ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނުނުގައިވާ ގޮތުގެަމިތން  ،ގޮތުން

ނޑައަޅާ  (ށ)  މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ ކޮމިޝަނުން ކަ

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރަން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ ދިވެހި ރާްއޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ  (ނ) 

) އާއި، އެ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ެހދޭ 2009/8 :(ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.  

އަހަރު ވެއްޖެނަމަ  65ވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ޢުމުރުން ކޮމިޝަނުގެ  (ރ)  

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 މަތިން ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސަިއ ދޭންވާނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން  ކޮމިޝަނުގެހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  މާލެޔާއިވިލި (ބ)  

ދިޔުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށް ފެރީ އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ. މިއެލަވަންސްގެ 

 މިންވަރަކީ އެއިރަކު ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފެރީ ސަރވިސަސްއަކުން ނަގާ މަހުފީ އެވެ.

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

ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ  ކޮމިޝަނުގެހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނަމަ، އެ ގެއްލުމަކަށް 

ނުަވތަ އެ ސްކީމަކުން ހަމަޖައްސައިދެނީ ވަކި މިންވަރެއްނަމަ އެ  .ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

 އްސައި ނުދޭ މިންވަރު ކޮމިޝަނުން ދޭން ވާނެއެވެ. ހަމަޖަ
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ވަޒީފާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކު، ތަނުގެ މަސައްަކތުގައި އުޅެނިކޮށް  ކޮމިޝަނުގެ (ކ)  

އެކްސިޑެންޓެއް ވެގެން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ޚިދުމަތް 

މުސާރައިގެ ފައިސާ،  އެއްފަހަރާ ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތިންބައިުކޅަ އެއްބަޔަށްވާ 

 އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

)އ(   މުވައްޒަފަކަށް ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ، ތިރީގައި މިވާފަދަ ޤުދްރަތީ ކަމެއް ދިމާވެގެން 

އެ ުމވައްޒަފަކު އެދުވަހަކު ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސައި ، ނުނުކުމެވޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ

 ގަޑިނުޖެހޭގޮަތށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މާވާ ކަމެއްގައިމިޫނންގޮތަކަްށ ދި ދޭންވާނެއެވެ. 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.، ނިންމާނީ މައްސަލަ

ވާންޖެހޭ ާހޒިރުއަށް އޮފީހަްށ 7:45އޮފީސް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ހެނދުނު  .1   

އާ ދެމެދު  7:50އާއި  7:30ހެނދުނު ، ނުވެވުނީހާޒިރުމުވައްޒަފަކަށް 

ނޑި  ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު ނުކުރެވޭވަރަށް ކަނޑު ގަދަވުމުގެ މެދުނުކެ

 ސަބަބުން ކަމަށްވުން.

، ނުވެވުނީހާިޒރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ހާިޒރުައށް  8.00ހެނދުނު  . 2   
ނޑި ވާރޭވެހިގެން ނުވަަތ  15ގަޑިޖެހުމުގެ  މިނެޓު ކުރިއްސުރެ މެދުނުކެ

ނޑު ގަދަވުމުގެ  ސަބަބުން ކަމަށްވުން. ދަތުރު ނުކުރެވޭވަރަށް ކަ

68B ްއެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ވުމުގައި ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަހާޒިރުމުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .62 ގަޑީލާރި ކެނޑުނ

ނޑަްނ ވާނެއެވެ.  މުސާރައިން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ކަ

ނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެުޓންނެވެ (ށ)   ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި،  .ގަޑީ ލާރި ކެ

އެހެން މަސްމަހު މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ޢަދަދު ބަލާނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ 

ދުވާލަކު މަސައްކަތްކުރަން  އިކޮމިޝަނުގަ، ން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު 30

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ޢަދަދު، އެީއ ގަޑީގެ ޢަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ  ކަ

ޖެހޭ  ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިެގންނެވެ. ރަމަޟާންމަހު މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ގަޑިއަކަށް

ރަމަޞާންމަހު  ،ން ގެއްލީމާ ލިބޭ ޢަދަދު 30ޢަދަދު ބަލާނީ، މަސްދުވަހުގެ ުމސާރަ 

 ދުވާލަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ޢަދަދުން

  .ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށްޖެހޭވަރު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ

 

 

7B8  :ުބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ވަނަ ބާބ 
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69B ިސަލާން ބުނުމާއ

ނުވެ ހާޒިރު ވަޒީފާއަށް 

 ހުރުން 

ތިމާ ނުވަތަ ތިާމގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާްނ ބުނަންވާނީ (ހ)  .63

 ވުމަށް ޢުޛުރު ވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.ހާޒިރުދަށުގައިވާ މީހަކު ބަލިވެގެން  ޮއފީހަށް 

ވަނަ މާއްދާއާއި މި  42ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ށ) 

މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް 

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އާއި ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތީންނެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް -1 ނުކުތުމަށް  ،އެ މުވައްޒަފަށް ކަ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ، ޢުޛުރު ވެރިވެއްޖެނަމަ

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް  1 ލަސްވެގެން

އެންގުމާއެކު ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައް ަބލަހައްާޓ 

ސެކްޝަނަށް އެންގުމުން އެުދވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދޭްނވާނެއެވެ.  

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ނާންގައި ސަލާމުގެ  1މިގޮތުން 

ނުވާ ހާޒިރުއެދުވަހެއް ބަލަންވާނީ ، ޓީ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަޗުއް

 ދުވަހަކަށެވެ.

ސަލާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު އެދުވަހު ކޮންމެެހން ިނންމަންޖެޭހ  -2

މުހިންމުކަމެއް  ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމެއް މަޢުލޫމާތު އޭނާ 

 މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަންގެ ވެރިޔަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

 ،މުވައްޒަފަކީ ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް  ޙަވާލުވެފައިވާ މީހެއް ނަމައެ  -3

އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށް ހިންގަްނ ފެޭށހާ ވަގުުތ 

އޮއްވައި، އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަން އަންގަން ވާނެެއވެ. އަދި 

 ،ބުރޫ  ނާރައިއަންގާއިރު، އެ މީހަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް 

އެމަސައްކަތް ހިންގުމަށް އޮފީހުން  އިންތިޒާމުތައް  ކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

 މަޢުލޫމާތުދީ، އެ ކަމުގައި ފުރިަހމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.  

ވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭ ފަދަ، ޞިއްޙީ  ގޮތުން ޖިސްމާނީ ުނކުޅެދުންތެރި   -4

ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، އެންގޭ ކަމެއް މެދުވެރިވުން  ކަހަލަ  ކުއްލި 

ސަލާމުގެ ކަންތައް ، ފަދަ ޙާލަތަކަށް އެ މީހަކު އައިހާ އަވަހަކަށް

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ މީހަުކ އެކަން އޮފީހަށް ައންގަން ވާނެއެވެ. 

(އަރިދަފުސް ރޯގާއެއް ޖެހުން ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނާންގައި 

ޙާލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ.) އެ ގޮތަށް  ހުންނަ ހުރުމެއް އެ ފަދަ

ޢަމަލު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެ ޢަމަލަކީ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އަށް އިހްމާލުވީ 
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 ކަމަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވާ ޢަމަލެކެވެ.

ނަގަންވާނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބުނެފައިވާ ފަދަ  ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކު، ސަލާމުގެ (ނ)  

ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެންނެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުވެ ސަލާމުގައި ހުރެފިނަމަ 

ނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި  ހާޒިރުއެ ދުވަސް ބަލާނީ 

 ނެވެ. ސަލާން ބުނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ިލބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގުތގެ މަތިން މުވައްޒަފު ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ  (ރ)  

 އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. ، ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީެގ ގޮތުގައި މުސާރަ  ،މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް (ބ)  

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި  .(ތިރީސް) ދުވަހެވެ 30ގިނަވެގެން،  ،ލިބޭގޮތަށް ދެޭވނީ

ނަމަވެްސ . ންނެވެއުސޫލުއަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަާލ  ،އަހަރު ބަލާނީ

 .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ، ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް

ވުަމށްފަހު ަބލިވެގެން މަސައްކަްތ ކުރުމަށް ޢުޛުރު ހާޒިރުމުވައްޒަފު އޮފީހަށް  (ޅ)  

ވެރިވެފައި، އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައި 

ވި ދުވަހެއްކަމަށް ބަލައި ހާޒިރުވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް 

ސައްކަތު ގަޑީގެ ކުޑަބައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި މުަވއްޒަފު އެދުވަހުގެ މަ

މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާަނމަ، އެ ދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ 

 ގޮތުގައި ބަލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްީޓ ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު  2މުވައްޒަފަކު، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން  (ކ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  42ޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނގެ ހުރެއްޖެނަމަ ވަ

އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައިހުރި ފުރަތަމަ  ،މީހަކު އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު

ދެދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށް، ބަލީގެ ބާަވތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުްނ 

ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްމުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިުކމެވުނު 

 ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް ސެޓްފިކެޓް ުހށަހެޅުމަކާނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ  (އ)  

ވިދިވިދިގެން  ދުވަހެވެ. ސެޓްފިކެޓާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި 2ވިދިވިދިގެން 

ދުވަސް ކަމަްށ ބަާލނީ މެދަށް ބަންުދ ދުވަހެއް ނުަވންނަ، ވިދިިވދިގެްނ  2ހުރެވޭނެ 

ދުވަހެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހަކީ  2އަންނަ މަސައްކަތު 

ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަަމ، ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ވިދިވިދިގެން 

 2ދުވަސް ކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ. ބަްނދު ދުވަހާއެކު، ވިދިވިދިގެން  2 އަންނަ

ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަުހ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، ަމސައްކަތު ނުކުންަނ 
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 ދުވަހު، ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ުހށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް ސެޓުފިކެޓު ހުަށހެޅުމަކާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ  (ވ)  

(ދޭއް) ދުަވހުއެެވ. މިފަދައިން މި ޗުއްޓީ ނެގޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ  2ވިދިވިދިގެން 

 މަތިންނެވެ. 

(ދޭއް)  2ސެޓުފިކެޓާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުރެވޭނެ  .1

 ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް މެދަށް ނުވަންނަ  ،ނީދުވަސް ކަމަށް ބަލާ

 (ދޭއް) ދުވަހެވެ.  2ވިދިވިދިގެން އަންނަ މަސައްކަތު 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ުދވަހުގެ ފަހު ދުވަހަީކ ސަރުކާރު ބަންދު  .2

ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ވިދިވިދިގެން  ،ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ

 ކަމުގައެއް ނުބެލޭނެއެވެ.  (ދޭއް) ދުވަސް 2އަންނަ 

(ދޭއް) ދުވަހަށްުވރެ ގިނަ  2ވިދިވިދިގެން  ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހާއެކު .3

 ،މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހު ،ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު

 ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރެއިން  (ތިރީސް)  30 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ .4

ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ގިނަވެގެްނ 

 (ފަނަރަ) ދުވަހުއެވެ. 15

 މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަށް ސަބަބުން އެ ބަލީގެ ބާަވތާއި ބަލިވެގެން، ބަލީގެ (ވ)  

ފަދަ މެޑިކަލް މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ، ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ނުނިކުމެވޭނެ

ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށަހަަޅއިފި ނަމަ، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް 

 ނެގިދާނެއެވެ.

އާދަވެ ، އާދަވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ، ހަފުތާ ބަްނދު ފަދަ ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން (މ)  

ބަންދާ ގުޅިގެން ީމހަކު ބަިލވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮްތ ކަމަކަށް ނުވާީތ، ެއ 

މުވައްޒަފަކާމެދު މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ 

ހަފްތާ ަބްނދާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ފަދަ ،އިޚްތިޔާރު

ނަގަންވާނީ އެ  ،ދިގުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭުނން ަނމަ

ހަީރ ޗުއްޓީން އޮފީހުގެ މަސަްއކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ މީހަކަށް ޙައްޤު ވާ އަ

 އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

، ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 7ހުންަނތާ  ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ  ،މުވައްޒަފަކު (ފ)  
ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ގޮތެއް އެމީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން ނުވަތަ  އެމީހެއްގެ

އަދި އެ  ހިންގާ ވެރިޔާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ސެކްޝަން

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ. މައްސަލަ
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ނުވެ އެއްމަސް ދުވަސް ހާޒިރުމުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް  (ދ)  

އަދާކުރާ  ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން އެމީހެއްގެ އެމީހާ ވަޒީފާ ، ވެއްޖެނަމަ

އަދި  ވަޒީފާއާމެދު ފެންނަ ގޮތަކާއެކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަަހޅަން ވާނެއެވެ.

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ލަސްނުކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުަށހަޅަން ވާނެއެވެ. އެ މައްސަލަ 

މުއްދަތަކަށް ސަލާމުގައި ހުރެފައި ވަޒީފާއަށް ތިންދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު  (ތ)  

ހުށަހަޅަންެޖހޭ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް  ،ނުކުންނައިރު

ނުކުންނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަްނދުވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓް 

 ،އޮތްނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު އަންގާަފއި  ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ
 ނުނުކުމެހުރި ދުވަސްތަކަށް ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ. 

، މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު ގެްއލުމެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެމުވައްޒަފަކު  (ލ)  
ފަރުވާކުރުމަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ދުވަްސތަކަށް ހަމަމުސާރަ 

ސަލާމް  30ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާ  ،ލިބޭނެއެވެ. އަދި މި ދުވަސްތައް 

 ހަމަކުރުމަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ.

70B ީދުަވހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  30ދާއިމީ މުވައްޒަފުްނނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  ކޮމިޝަނުގެ (ހ)  .64 އަހަރީ ޗުއްޓ

ދޭންވާނެއެވެ. އަލަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަީރ  ޔާ އިނާޔަތްތަކާއެކުމުސާރަ

ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާނީ ވަޒީފާގައި އެއްއަހަރު ވުމުންނެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް 

 ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިަމނައެވެ. 

 (އެކެއް) 1ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ށ)  

އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގަން ވާނެއެވެ. އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ  ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އެ ، (އެކެއް) އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ ނަމަ 1އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުކޮްށ އޮވެ، 

 ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.

ށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ އެމުވައްޒަފަކަ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  

ޗުއްޓީގެ ބޭނުންނުޮކށް  އޮތްދުަވސްތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރާއިރު ދޭންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ  (ރ)  

ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ސެކްރެޓަރީ ބެހޭ ގޮތުްނ އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ޗުއްޓީ 

 ލިބޭނީ ކޮމިޝަުނން ނިންމާ ގޮެތއްގެ މަތީންނެވެ.

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ  (ބ)  

  ފަކު ލައްވައި ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.މުވައްޒަ
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71B ޭމުސާރަ ނުލިބ

 ޗުއްޓީ 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްޭލނީ، ތިރީަގއިވާ ކަންތައްތަކުގެ  (ހ)  .65

ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮިމޝަނުން އެގޮަތށް ނިންމުުމންެނވެ. އަދި މިގޮތަށް 

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 3އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވީއްލޭނީ 

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް   .1

 .ބޭނުންވުން

މުސާރަ  ނުލިބޭގޮތަްށ    ކިޔެވުމަށްޓަކައި   (ހ) އަމިއްލަގޮތުން 

ޓްރެއިިނން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު  ވީއްލަންވާނީ   

ނުވަތަ  އެމީހަކު އަދާކުރާ  ،ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ

 ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ.

(ށ)  މިޮގތުން   މުވައްޒަަފކު މުސާރަ  ނުލިބޭގޮތަްށ ވީްއލަންވާނީ 

 މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ. ކޮމިޓީގެއޮފީހުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށްމުސާރަ   ކިޔެވުމަށްޓަކައި  (ނ) އަމިއްލަގޮުތން 

 ތަމްީރނުދޭ ނުވަތަ ތައުލީމުދޭ، މުވައްޒަުފން ވީއްލޭނީ ބޭނުންވާ

 ލިޔުމެއް  ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ އެމީހަކު މަރުކަޒަކަށް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން  އަދި އެ ހަދާ ކޯހަކީ  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ކޯހަކަށް ާވން ވާނެއެވެ.

ތިމާއަށް ޞިއްޙީ  ފަރުވާއެއް   ކުރުން  ނުވަތަ  ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިާވ . 2

ނުވަތަ ބަލަހަްއޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަަކށް ފަރުވާ 

 .މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލުމަށް ބޭުނންވުން ،ހޯދުމަށްޓަކައި

ތަށް (ހ)  މި  ފަދަ  ޙާލަތުގައި   މުވައްޒަފަކު  މުސާރަ ނުލިބޭގޮ

އެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި މުސާރަ  ،ބަލިވީ ތިމާނަމަ  ވީއްލޭނީ،

ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލުމަށް ބޭނުްނވާ ކަމާއި ބޭނުންވާ މުއްދަުތ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ  ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ  ،ބަޔާންކޮށް

 ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ނުވަތަ ބަލަްނޖެހިފައިވާ  (ށ) ބަލިވީ  ތިމާ ަބލަހައްަޓން  ޖެހިފައިވާ

އެ މީހަކަށް  ،އެ މީހެއްގެ ބަލީގެ ބާވަތާއި ،މީހެއްނަމަ

 ،ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންާވެނ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް 

އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން ހުންނަން  ،ހުށަހެޅުމާއެކު

 ން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެ.ޖެހޭކަ

ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން، އެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮްށ  ޞަ. މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއް 3



47 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު 

 

މަޝްވަރާ  ކޮމިޓީގައިކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމުން، ހިުއމަން ރިސޯސް  

ކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ 

މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  3ޖެއްސުމާއެކު، ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަ

މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 

މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަްށ ވީއްލަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤު 

ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްަނމައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ުމވައްޒަފު 

 އި ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ.ޚިދުމަތުގަ

މުސާރަ   ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފަިއ ހުންނަ މުއްދަތު ބޭުނންކުރަންވާނީ (ށ)  

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި . ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލި ބޭނުމަކަށެވެ

މި ގޮތާ ޚިލާފަށް . ނުވާނެއެވެބޭނުން ުނހިފައި، އެހެންކަެމއް ކޮށްގެން 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ވީއްލުން ކެންސަލްކުރުމާއެކު ވަޒީފާއަށް  ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ

ނުނިކުމެއްެޖނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްިލ ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ނުކުތުމަށް އަންގައި

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފު ދާއިމީކޮށް ވަކިކުރުމަށް  ކޮމިޝަނުގެ

 .ވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފެއް ުމސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް  (ނ)  

ވީއްލި ބޭނުްނ ނުހިފަިއ، އެހެްނކަމެއް ކުރާނަމަ ނުވަތަ މުސާަރ ނުލިބޭޮގތަށް ވީއްިލ 

ނުވަތަ ވީގޮތެއް  އޮފީުހގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ަނމަ ،މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން  ،(ފަނަރަ) ދުަވސް ވެއްޖެނަމަ 15ނާންގައި 

 .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ

 15ވީގޮތެއް ާނންގައި އޮީފހަށް ނުނުކުމެ ، ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުަމށްފަހު މުސާރަ (ރ)  

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓާ ބައިންއެކަން  ،ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންަނން ވާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ލަސްނުކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެ  ،މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެްނނަ ގޮތަކާއެކު

ގޮތެއް ނިންމާީނ  މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަަހޅަން ވާނެއެވެ. އެކަމަށް

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ުމވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަަމވުމުން، ދަރިފުޅުގެ  (ބ)  

އެއް އަހަރު  ،މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަަކއި

ޓީ ބޭނުންާވނަމަ، ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ. މި ުޗއް

 15އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ 

 ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އެދެންވާނެއެވެ.

72B ެޢާއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  (ހ)  .66ޢާއިލީ ޒިންމާގ

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  10މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ައހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި 
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ޗުއްޓީއާއި ވިހެއުމުގެ 

ޗުއްޓީއާއި އަނބިމީހާ 

ވިހެއުމުން 

ފިރިމީހާއަށް ދެވޭ 

ޗުއްޓީއާއި ދަރިން 

މާ ޚިތާނުކުރު 

 ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ 

 ނެގިދާނެއެވެ. 

ޢާއިލީ ޒިްނމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން (ދިހައެްއ) ދުވަހުގެ އިތުރަށް  10އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  (ށ) 

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ބޭނުންނަމަ ސަަބބު ބަޔާންކޮްށ ހުށަހެޅުމުން އިތުރު 

ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަްށ އިތުރަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންަނ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ނޑޭ  ނެއެވެ.އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކެ

މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ  (ނ) 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. 5ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ުނހިމަނައި 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން، ފަރުޟު ޙައްޖަށް ާދން އެޭދ މީހުންނަށް ޙައްޖު  (ރ) 

ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ. މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ޙައްޖު ދަތުރަށް 

މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމާ އެނބުރި އައުމާ 

 30ހަމަޔަށެވެ. މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިަމނާ ގިނަވެގެން 

 ދުވަހެވެ.

)ބ(   މުވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން، ޢުމްރާއަށް ާދން އެދޭ މީހުންނަށް ޢުމްރާ ކޮމިޝަނުގެ  

ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ. މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ޢުމްރާ ޗުއްޓީ ދެވޭީނ، ޢުމްރާ ދަތުރަށް 

މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ނިންމާ އެނބުރި އައުމާ 

 30ސްތައް ނުހިަމނާ ގިނަވެގެން ހަމަޔަށެވެ. މިގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ބަންދު ދުވަ

 ދުވަހެވެ.

)ޅ(   (ފަހެްއ)  5މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދާން ޗުއްޓީދެވޭީނ ކޮންމެ  

 ވެ.(އެކެއް) ފަހަރުއެ 1އަހަރަކުން 

ބަލިވެއިނުމާއި 

 ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ 

(ހަތާވީސް) ހަުފތާ ފަހުން ިވހައިފިނަމަ، ަބލިވެ އިނުާމ  27 ،މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިނދެ  .67

 މަތިން ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް (ހ)  

ޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެ

އެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން  ،އެ މުވައްޒަފަށް ،ހުށަހެޅުމުން

ބަންދު ދުވަސްތައް  ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 6ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

 ވެ.  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު ދޭންވާނެއެ ،ހިމަނައިގެން

 ،ނުވަތަ ބައްޔެއްވުމުގެ ސަބަބުން ،ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން (ށ)  
ނޑުވި މުއައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،މާބަ

ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ 

(ހައެއް)  6ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ  ،އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން
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ނޑޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ ވިހެއުމުގެ ކުރިްނ  ،މަސްދުވަހުން ނުކެ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއެކު  ،(ތިރީސް) ުދވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30ގެން ގިނަވެ

 ދޭންވާނެއެވެ.

(ސޯޅަ) ހަފުތާއަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި  16މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިންތާ  (ނ)  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ،އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ  ޞިއްޙީ

 ،ބަންުދ ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،ެއ މުވައްޒަފަކަށް ،އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން
(ދިހައެއް) ުދވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  10 ،މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްޔައް ލިބޭގޮތަށް

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ވިހެއުންކަމަކަށް  ،ދެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތަކީ

 ނުބެލޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިނުމުގެ ަސބަބުން ވަޒީފާައށް ނުކުތުަމށް ޭއނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު  (ރ)  

ތަންނުދޭކަމަްށ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް 

ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން، ވިހެއުމުގެ ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް 

 ،(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 28ކުރިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ހަތާވީސް) ހަފުތާގެ ފަހުން ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ  27މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިނދެ  (ބ)  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  43ރާނަ ނެތްނަމަ، ވަޒީފާއާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ފު

(ަފސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ  60ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ދޭ ުނވަަތ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ 

 ،ަބންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި ،މުވައްޒަފު ވިހާ ުދވަހުން ފެށިެގން ،ޗުއްޓީއެއް

މި ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި އެ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ  މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެޭހ ުދވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުަވހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، 

 ބަންދުވި ދުވަހުގެ އަދަދަށް އެ ުމވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ 

 ޢިނާޔަތްތައް 

 މުވައްޒަފަކު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮްށ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަުހން  (ހ)  .68

(ބާރަ) މަސް ދުވަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަށް  12ފެށިގެން ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

މުސާރައިން ނުެކނޑޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ، ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮްށިދނުމަށްޓަކައި

މަސައްކަތުގެ  ،ކޮޅެއް ތަށް ިދއުމަށް އިތުރު ހުސް ވަގުތު ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާ

ޭދންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ކޮންމެ ފަަހރަކުވެސް ދޭންވާނީ  ،ވަގުތުގެ ތެރެއިން ދެ ފަހަރު

(ތިރީސް) މިނެޓުގެ މި ެދ ހުސްވަގުތުކޮޅު މުވައްޒަފު  30(ތިރީސް) މިނެޓެވެ.  30

ވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގޭނީ އޮފީހަށް ބޭނުންނަމަ އެއްފަހަރާ ނެގިދާނެެއވެ. މިގޮތުން ދެ
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 ހާޒިރުވުމަށްފަހުގައެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ުމއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ  (ށ)  

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާައށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ޢިާނޔަތްތަކާއި މަޤާމުގެ 

ފުރިހަމަޔަށް ިލބެންވާނެއެެވ. މިގޮތުން ވަޒީފާެގ ކުރިއެރުން ލިބިދިނުްނ ފަދަ ޙައްޤުތައް 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 

ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ، ލިބުމަށާއި

 ނުވާނެއެވެ.

 

އަނބިމީހާ 

ވިހެއުމުން 

ފިރިމީހާއަށް ދޭ 

 ޗުއްޓީ 

ބަންުދ  ،ފިރިހެން މުވައްޒަފަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ުމސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް  .69

(ތިީރސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  30މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  ،ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން

 ދޭންވާނެއެވެ.

 

8B ވަނަ ބާބު: މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން  9  

 

 

73B ެމުވައްޒަފުންގ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ބެލުމާއި ތަމްރީނުކު 

 ރުން 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްެގން ކޮމިަޝނުގެ މަޤްޞަދުތައް  (ހ)  .70

ޙާޞިލު ވާގޮތަށް މުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ 

ޙަވާލުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ 

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ

މުސާރައިގެ ، މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި (ށ) 

ގުޅުވަްނ  ކުރިއެރުމާއި، އަދި މި ނޫންެވސް މަސައްކަތާ އެހެނިހެން ިޢނާޔަތްތައް

ނޑަށް މަސައްކަތް ނުުކރެވޭ މުވައްޒަފުން . ވާނެއެވެ ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކަ

މަސައްކަތުގެ ، އިޞްލާޙުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް އެކަން އިންތިޒާމުކުރާ ނިޒާމަަކށް

 .ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންާވނެއެވެ

 1ންވަރު މަުދވެގެން އަހަރަކު ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަުފންގެ މަސައްކަތުގެ ފެ (ނ)  

 .ފަހަރު ބަލަން ވާނެއެވެ) އެކެއް(

ނޑައަޅައި އުސޫލުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ބެލުމުގެ ސިޔާސަތާއި  (ރ)   ތައް ކަ

ތައް އުސޫލުކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައި،  އޮންނަން ވާނެއެވެ. މިކަން ކުރާނެ 
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ރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް) ނޑައަޅައި (ސްޓެންޑަ ކޮމިޝަނުން  ،ކަ

 ފާސްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފަށް  (ބ)  

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ . ދޭންވާނެއެވެ އަދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ދަށްނަމަ  .ގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެއުސޫލުކަ

 

 ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ އާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް (ޅ)  
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާމުވައްޒަފެއްގެ  (ކ)  

 .ބަލަންޖެހޭ ވެރިން ފިޔަވައި އެހެްނ މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ 

ދުގައި ގަވާއިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނީ މި (އ)  

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ރިޢާޔަތްކޮށްތަކުގެ މައްޗަށް އުސޫލުބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެކަމަށް ކަ

ނޑުތައް (ޓޫލްސް) ޭބނުްނކޮށްގެން މާކްސް ދީގެންނެވެ.  މިންގަ

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަްށ ބޭުނންާވކަމަށް ކޮމިޝަނަށް  (ވ)  

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު  ،ފެންނަ ތަމްރީނު ދީގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. ތަމްރީނު މަތި

ނޑައަޅާނީ ތަމްރީނު ، ދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަހަރަކު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

އެކަމަށް  ، ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ބާވަަތށާއި ދޭންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާިއ،

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ، އިކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލަ

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތީން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. 

ދިގު މުއްދަތަށާއި، ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް ފޮުނވާނެ މުވައްޒަފުން  (މ)  

ނޑައަޅަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާން  ކަ

ނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގައި ޝަރުތު ހަމަވާ  ކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތަށް އިޢުލާްނކޮށްގެން ކެ

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭނީ ކޮމިޝަނުގައި އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު 

 ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ދާއިރާއެއްގައި ނަމަ އެ  ބޭނުންވާ ެފންވަރަށް ރާއްޖޭގަިއ ތަމްރީނު ދެވެންހުރި  (ފ)  

ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުދޭ ކޯހުގައެވެ. މި މާއްދާގެ (ދ) ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް 

 .ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ 
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ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  (ދ)  

ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާއި އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން އަންނަ ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

  ،ޓްރެއިނިންގ ، (ތިނެްއ) މަސްދުވަހަްށވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި  3ހިންގާ 
ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފަދަ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ، ވާރކްޝޮޕް ، ސެމިނާރ

ބައިވެރިކުރާނީ، ހިއުމަން ިރސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ ކޮމިޓީގެ 

ތަމްރީންތަކުގައި މުވައްޒަފުން  މަޝްވަރާއާއެކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. އަދި މިފަދަ

ބައިވެރިކުރުމުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނުޑ ތަކަށް ބަލަންާވނެއެވެ.   އެކުލަވާލާފައި އޮންނަ މިންގަ

. އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އޮީފހަށް ބޭުނން 1

 މުގައިވުން.ތަމްރީނެއް ކަ

ތަމްރީންގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ފެންވަރުހުރި، ، . ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުާވ މީހަކީ 2

ތަމްރީނާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ާދއިރާގައި އުޅޭ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއި، 

 ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝައުުޤހުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން.

ގޮތަށް، އެނޫން އެހެންކަމެއްގެ  . އެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރ3ާ

 ތަމްރީނަށް ފޮނުވަން ހަމަެޖހިފަިއވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

 .  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ރަނގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތުން.4

  (އެކެއް) އަހަރުވެފައިވުން. 1. ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 5

 

74B ާތަމްރީނަށް ފޮނުވ

މުވައްޒަފުން 

 ،ވުމާއިއިޤްރާރު 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން 

ކޮމިޝަނުން ޚަރަދެއް ކުރާ ގޮތަށް، ނުވަތަ ކޮމިޝަަނށް ިލބޭ ފުރުޞަތެއްގަިއ  (ހ)  .71

ތަމްރީނު ިލބިގެން އައުމަށްފަުހ  ،މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރަްނ ފޮނުވަންވާނީ

ސަރުކާރުގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި ސަރުކާރު ޚަރަދު ދީގެން ހިންގާ ސްކޫލު 

މަދަރުސާތަކާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ދީގެން ތަޢުލީމާއި 

ްށ ތަމްރީނު ހޯދާ މީހުން ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ކޮމިޝަނަ

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހަކަްށ މުަވއްޒަފަކު ރާއްޖެއިން  3 (ށ) 

ބޭރަށް ފޮނުވާނަމަ، އެމީހަކު ފޮނުވާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށެވެ. އެ ދުވަސް ތަކަށް 

 ގަވާއިދުން އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ.

ކޯހެއްގައި ، މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ކޮމިޝަނުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު 3  (ނ) 

 ،ފޮނުވާއިރު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަޔަށް ހޯދައިގެން ކޯހެއް ހަދަމުންދާއިރު
އަސާސީ މުސާރަ އާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 
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އެމުވައްޒަފަކަށް އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް  ،މިޝަނުގައި އެދިއްޖެނަމައެ މުވައްޒަފަކު ކޮ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްެގ މަތީން ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި އެހީ ލިބޭޮގތަްށ  ކޮމިޝަނުން ކަ

 ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ،ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ

 ރިކުއަރމަންޓްގައި ހިމެނިަފއިވުން. ހަދާ ކޯސް، ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ -1

ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒަކުން އެމީހަކު ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަްނ   -2

 އެ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުްނ.  ،ބަޔާންކޮށް

އެ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަޫބލުކުރާ ކޯހެއް  -3

 ކަމުގައިވުން.

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ނުަވތަ ކޮމިޝަނުން ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ގޮތަށް ދިުގ  (ރ)  

އެމީހަކު ބައިވެރިވި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް  ،މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެިރވާ މީހުން

އެކޯހަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ހެދިކޯހެއްނަމަ ، ނިންމަން ވާނެއެވެ. އަދި ކޯސް ނިމުމުން

އަދި އެކޯހަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ން ކޯސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ހުރެގެން ހެދި ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން 

 ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.

ކޯސް ނިމިގެން އޮފީހަށް ނުުކންނައިރު ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް ހުަށހަޅަން  (ބ)  

ފުރިހަމަ ކުރި ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވެއްޖެނަމަ، ކިޔެވި ވާނެއެވެ. 

މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯހާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެ މީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ 

 އެ ލިޔުން ލަސްނުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  ،ލިޔުމެއް ހޯދައި

މަުޤބޫލު ޢުޛުރެއް ނެތި ކޯސް ފުރިހަަމ ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ތަމްީރނުވާ މީހަކު  (ޅ)  

އެކޯހަކީ ކޮމިޝަނުގެ  ،ނުަވތަ ޯކހުން ފާސްނުވެ އަތުވެއްޖެނަމަ ،ނުކޮށް އަތުވެއްޖެނަމަ

އެކޯހެއް  ،ޚަރަދުގައި ހެދި ނުވަތަ ކޮމިަޝނުން އެލަވަންސެއް ދިްނ ކޯހަަކށްވާނަމަ

 ވެ.ހެދުމަށް އެމީހަކަށް ކޮމިޝަނުން ކުރި ޚަރަދު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެ

75B ިރާއްޖެ އާއ

ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގައިކޯސް 

ފުރިހަމަކުރުމާ 

ގުޅިގެން 

 ޚިދުމަތްކުރުން 

، ރާއްޖެއިން ތަމްރީނު ދެވޭ ކޯސްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ބައިެވރިކުރާ މީހުންނާއި (ހ)  .72
އެމީހަކަށް  ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ތަމްރީނު ދެވޭ ނުވަތަ ކިޔަވައިދެޭވ މީހުން

ޮކމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ، ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީުނ ދެވުނު މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ކުރުމަށް އިޤުރާރުވާން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރަންެޖހިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުެވ އޮއްވާ ކޯހެއްގައި  (ށ) 

ޚިދުމަތް ުކރަންޖެހޭ މުއްދަތަްށ ބައިވެރިވެގެން ނުވަަތ އެނޫން ޮގތަކުން ކޮމިޝަަނށް 

އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންވާނީ ކުރިން ޚިދުމަތް  ،ބަދަލެއް އަންނަގޮތް ދިމާވެއްޖެަނމަ

މި ދެ ބައިގެ ތެރެއިން ، ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް ދުވަހަށް ބަލައި

 ބޮޑުބަޔަކަށެވެ.
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ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ތަމްރީނު ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން  (ނ) 

ނޑެމުންދާނީ ތަމްރީނު ނިމުަމށްފަުހ އެމީހަކު ވަޒީފާ ، ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތު ކެ

 އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚްކުން ފެށިެގންނެވެ.

76B ެކޮމިޝަނުގ

ފަރާތުން ތަމްރީނު 

ދޭ މީހުންގެ 

މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނު ދޭ ކޮންމެ މީހަކާބެހޭ ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން  (ހ)  .73

ކޮމިޝަނުގެ އިާދރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަނުްނ ، މަޢުލޫމާތު

 ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ. 

އެ  ،ކޯހުގައި ގޮސް ހުންނަ މީހަކު ކޮންމެ ޓާރމެއް ނުވަތަ ސެމެސްޓަރއެއް ނިމުމުން (ށ) 

ޓާރމުގެ ނުވަތަ ސެމެސްޓަރގެ ނަތީޖާ ކޮމިޝަނަށް ޮފނުވަން ާވނެއެވެ. އަދި ކޯހުގެ 

މުއްދަތަށް ނުވަތަ ކިޔަވަން ދިޔަ ދާއިރާއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ 

ކޮމިޝަނަށް ލިޔެ އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން  ، ބަދަލެއް ގެންނަންާވނީ

 ހޯދައިގެންނެވެ.

 

9B10  ްވަނަ ބާބު: ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 

77B ީރަޖިސްޓަރ

 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދަްނ  (ހ)  .74

 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  މަޤާުމތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި (ށ)  

ނޑު ގޮތެއްގައި ަބލަހަްއޓާނީ. ބަލަހައްޓަްނ ވާނެއެވެ ތިރީގައިމިވާ  ،މިޮގތުްނ މައިގަ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިކަމަށް މި ރަޖިސްޓަރީތައް .ބާވަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެވެ

މިގޮތަްށ  .ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ ފޮތްތަކުގައިވެސް ނުވަތަ ޑޭޓާބޭސް އެއްގައި  ކޮމްޕިއުޓަރ

ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާ މަޢުލޫމާތުގެ ބެކްއަޕް އާއި ހާޑްކޮޕީ ކޮމިޝަނުގެ 

 އިދާރާގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

 .މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ -1

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ. -2

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.  -3

ވަޒީފާއާ  ،ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ލިޔަންވާނީމި މާއްދާގެ (ށ)  (ނ)  

މިފަަދ  . އޭގަިއވާ ގޮތަށެވެ ،ގުޅިގެން އޮފީހަށް ިލބޭ ލިޔުން އެއީ އަސްލުކަމަށް ބަލައި

ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ ޞައްޙަ  ،ލިޔުމެއްނެތި

 ބަދަލެއް ނޫނެވެ.
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78B ެމަޤާމުތަކުގ

 ރަޖިސްޓަރީ 

އޮފީހުގަިއ އެވަގުތަކު ހުރި  ،މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ (ހ)  .75

މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި، އެ ، ކުރިން ހުރި މަޤާމުތަކާއި ،މަޤާމުތަކާއި

 .މަޤާމުތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތެވެ

 

  

 .ުހންނަން ވާެނއެވެމަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު  (ށ) 

 .މަޤާމުގެ ނަން -1

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު -2

 .މަޤާމު އިތުރުކުރި އަދަދު -3

 .މަޤާމު އުނިކުރި އަދަދު -4

 .މަޤާމު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމްލަ އަދަދު  -5

 .ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީޚް/މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު -6

 .ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީޚް/މަޤާމު އުވާލި ޗިޓު -7

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ -8

 މަޤާމުގެ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް. -9

 .ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚް/އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސި ޗިޓު -10

 

79B ެމުވައްޒަފުންގ

 ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ 

އޮފީހުގެ  ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާިއމީ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ަބލަހައްޓާނީ (ހ)  .76

މަޤާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ިތބި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެަފއިވާ މުވައްޒަފުންގެ 

 .މަޢުލޫމާތެވެ

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

 .މަޤާމުގެ ނަން -1

 .މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް -2

 .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރުމުވައްޒަފުގެ  -3

 މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު. -4

 .މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން -5

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ -6

 .މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން -7

 .މަޤާމުގެ ރޭންކް -8

 .ސަރވިސް ކެޓަގަރީ -9

 .މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ -10

 .ޢިނާޔަތްތައްމުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ  -11
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 .މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންފެށި ތާރީޚް -12

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދިން ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ  -13

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚްއި ޗިޓު ނަންބަރު

ވަކިވި  ،ރަޖިސްޓަރީގައި ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން (ނ)  

 .ނުވަތަ ބަދަލުވި ތާރީޚް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ

 

80B ީވަގުތ

މުވައްޒަފުންގެ 

 ރަޖިސްޓަރީ 

 . ކޮމިޝަނުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންެގ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ (ހ)  .77

 .ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ުހންނަން ވާނެއެވެ (ށ) 

 .ނަމާއި އެޑްރެސް -1

 .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު -2

 .އުފަން ތާރީޚް -3

 .މަޤާމު އޮތް ސެކްޝަން -4

 .މަޤާމުގެ ނަން -5

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު -6

 .މަޤާމުގެ ރޭންކް -7

 .މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން -8

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ -9

ނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް -10  .މަޤާމަށް ކަ

 .ތާރީޚް ގެންގުޅެން ފެށި -11

 .ދޫކޮށްލި ތާރީޚް -12

 .ދޫކޮށްލި ސަބަބު -13

 

81B ެކޮމިޝަނުގ

މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 

ކޮމިޝަނުގެ 

އިދާރާގައި ނުހިމެނޭ 

 މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ދާިއމީ ނުވަތަ ވަގުީތ  (ހ)  .78

އެ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް  ،މީހުން ގެންގުޅޭނަމަ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ

ން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އުސޫލުއަދި މީގެިއތުރުން ކޮންޓްރެކްޓް . އޮންނަން ވާނެއެވެ

 .ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކޮމިޝަުނގެ ދާއިމީ ނުވަަތ  (ށ) 

ީމހުންނަކީ ކޮމިޝަނުގަިއ ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތެއް  މުވައްޒަފުން ޫނންވަގުތީ 

މިގޮަތށް . ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކޮްނޓްރެކްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ީމހުންނެވެ

 .މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ
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ގެންގުޅޭ ކޮމިޝަުނގެ ދާއިމީ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް  (ނ)  

މީހުންގެ ރަޖިސްަޓރީގައި އަންނަނިވި  ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގަިއ ނުހިމެނޭ

 .މަޢުލޫމާތުތައް ހުްނނަން ވާނެއެވެ

 .ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް .1

 .ބިޭދސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު .2

 .ޤައުމީ ނިސްބަތް .3

 .ފަން ތާރީޚްއު .4

 .މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަން .5

 .ން މީހާ ގެްނގުޅޭ މަޤާމުއުސޫލުކޮންޓްރެކްޓް  .6

 .ކްލެސިފިކޭޝަން .7

 .މުސާރަ .8

 .މީހާއަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް .9

 .ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚް .10

 .ދޫކޮށްލި ތާރީޚް .11

 .ދޫކޮށްލި ސަބަބު .12

82B ެމުވައްޒަފުންގ

މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ވަގުތީ) ތިރީގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ،ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް (ދާއިމީ (ހ)  .79

 .މަޢުލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަން ވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުން އެ  ،ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު .1

ަނންބަރެއް އެ ފައިލަށް  ،މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިްލ ހަދައި

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ،މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ނަންބަރު ދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި އޮންނަ .2
އެ  ،އަދި ފައިލް ހެދުމަށްފަހު. ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު ނަންަބރެވެ

މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުްނ ގެންދަން 

 .ވާނެއެވެ

ން ގެންގުޭޅ މީހުންނަށްވެސް އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު އުސޫލުކޮންޓްރެކްޓް  .3

 .ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަން ވާނެއެވެ ،ފައިލް ހަދައި

ތިރީގައިވާ ިލޔުންތައް ހުންަނން  ،މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިުލގައި މަދުވެގެން (ށ)  

 .ވާނެއެވެ

 .ފޮނުވި ސިޓީ ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ .1

 .ނުވަތަ ސިޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ސީވީފޯމު  .2

ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުަތކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން  .3

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ
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ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ީދފައިާވ ލިޔުން  .4

 .އެ ލިޔުންތައް، ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

 .ވަންނަްނއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް .5

 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ވަޒީފާދިން ޗިޓު  .6

 .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަޞްލު .7

އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގި ، ވަކިކުރުމުން، ބަދަލުކުރުމުން، ވަޒީފާ ދިނުމުން .8

 .ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ .9

 .ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީމުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން  .10

 .ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި، ސިޓީއާއި ސަލާމް .11

 ).ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން  .12

ތަމްރީނު ކޯހެްއ ފުރިހަމަ ، ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެުށމަށްފަހު .13

ލިބިފައިވާ (ތު ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާ ފުރިހަމަކުރި ، ކޮށްފައިވާނަމަ

 )ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު

 . އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު .14

ޝަރީޢަތުން ، ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަުހ ޤާނޫނީގޮތުން ަބންދެއްވެ ކޮމިޝަނުގެ .15

 .އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު

އެހެން އޮފީހަކުން ިހންގާ ކަމެްއގައި ނުވަތަ ގައުމީ ފެންވަރުގަިއ ހިންގާ  .16

ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަުގވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި 

 .ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮުނވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަން

މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ  ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ .17

 .މައުލޫމާތު

 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު  .18

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު .19

 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް  .20

 ).ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު  .21

 .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .22

 

 ،ބެހޭގޮތުންކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ މީހަކާ  (ނ)  

 .ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެމީހެއްގެ ފައިލުގައި ފައިލް ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

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

މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ  ކޮމިޝަން .2

 .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
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 .ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން އިވާ މުވައްޒަފާ ކޮމިޝަނާކޯސް ލިބިފަ .3

 .ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ .4

ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ  .5

 .ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 

ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުޫލމާތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ  (ރ)  

 ފައިލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށް ފައިލުކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.

މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުަގއި އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚް ތަރުތީބުން ނަްނބަރު 

 ޖަހަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރި  މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް (ބ)  

 .ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު  (ޅ)  

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ުމވައްޒަފަކު ފިޔަވައި . ލިޔުންތަކެކެވެ

 .ބަލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެއެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް 

، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފަކު (ކ)  

ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ 

 .ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަން ވާނެއެވެ

83B ެމުވައްޒަފުންގ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް 

 ގެނައުން  ބަދަލު 

މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެްއ  (ހ)  .80

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7އެ ބަދަލެއް ގެންނަތާ ، އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ މުވައްޒަފަކު

 .ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ބަދަލު ގެނެުވނު  ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާމުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި  (ށ)  

އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާާތ 

 .ވަޒީފާއާ ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ
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84B ެއަދާކުރި ވަޒީފާގ

 ލިޔުން 

އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު  (ހ)   .81

ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން  ، އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ވަޒީފާިއން ވަކިކުރާނަމަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ލިޔުން 

 ނެއެވެ.ދޭއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް އެލިޔުމުގައި ހިމަނަން ވާ

 .މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ވަޒީފާގައި އުޅުނު .1

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް .2

ނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި  .3 މެދުކެ

 .މުއްދަތު

 .ނުވަތަ ޔުނިޓް ،ސެކްޝަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން .4

 .އި ވަޒީފާއެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އަ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު .5

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި  .6

 .އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަްތތައް

 

10B11  ިވަނަ ބާބު: ފައިސާއާއި މުދަލާ ބެހޭބައ 

 

85B ެފައިސާގ

ހިސާބުތައް 

ބެލެހެއްޓުމާއި ޚަރަދު 

 ކުރުން 

އާމްދަީނގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ކޮމިޝަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ލިބޭ ފައިސާއާއި  (ހ)  .82

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫުނ (ޤާނޫނު ނަްނބަރު: ، ފައިސާއާއި އޭގެ ހިސާބުތައް

 ،އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،) އާއި 2006/3
 ކޮމިޝަނުން ބަލަހަްއޓަން ވާނެެއވެ.

ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިާވ މުވައްޒަފުން އެތަކެއްޗަްށ  ،ކޮމިޝަނުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި (ށ) 

ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ. އެމީހެްއގެ ޙަވާލުގައިހުރި ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެ 

ބަލަހައްޓަންާވނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

 ކަމާ އެކުގައެވެ.ގޮތުގެމަތީން ތެދުވެރިކަމާއި އަމާާނތްތެރި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކޮމިޝަަންށ ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަންވާނީ ކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނާ  ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަަމށް ކޮމިޝަނުން ކަ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަކަށް ޚަރަދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގަިއ  (ރ)  

ނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.  އެ ކަމަށް ގޮތެއް ކަ

ކޮމިޝަނަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ ިއންވެންޓްރީ އާއި ސްޓޮކް ަބަލހައްޓަން ވާނެއެވެ.  (ބ)  

އިންވެންޓްރީގައި ލިޔެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގަިއ ހިމެނޭ އެއްޗެއް 
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އެ ޤާނޫނުގެ  ،އިންވެންޓްރީން އުނިކުރަންވާީނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި

 ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.ގަވާއިދަށުން ހަދާފައިވާ 

ދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަވާއިމި  (ޅ)  

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެިކ މުއައްސަސާތަކުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި، ޤާޫނނުތަަކށާއި، އަދި 

 ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތެއްގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޝަނުްނނެވެ.

86B.ްނޑި ތަކެއް ޙާޞިލްކުރަން  (ހ)  .83 ބަޖެޓް އެކުލަވާލުނ ނޑުދަ ނޑައަޅާ ލަ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ކަ

 ބިނާޮކށެވެ.ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް (ޕްރޮގްރާމްތަކަށް) 

ބަޖެޓް އެކުލަވާލަންާވނީ އެކަްނކުރުމުގައި ފަންނީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ހަރުދަނާ  (ށ)  

 ތައް (ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސަސް) ބިންގަލަކަށް ަބލައިގެންނެވެ.އުސޫލު

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮމިޝަނަށް ދޫކުރާ ބަޖެޓު ހަތަރު ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ޚަރަުދ  (ނ)  

 ބަޖެޓާބެޭހ ސެކްޝަނުން އެކުލަވާލަން ވާެނއެވެ. ،ޕްލޭނެއްކުރާނެގޮތުގެ 

11B12  ްވަނަ ބާބު: އެހެނިހެން ކަންކަނ 

87B ިގަވާއިދުގައ

ބުނެފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިން 

އިދާރީގޮތުން 

ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުުރމުގައި ބަލަންޖެހޭ  (ހ)  .84

ރޑް އޮޕަރޭޓިންގް ޕްރޮސީޖަރސް) ސިޔާސަތުތަކާއި ޢުޞޫލުތަކާއި  (ސްޓޭންޑަ

ނޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމާބެހޭ  މިންގަ

ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިޜަުނން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އެގޮުތން ބަޔާންކުރެވުނު 

ދުވަހުގެ  90ހުން ފެިށގެން މަސައްކަތްތައް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަ

 ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ތަކާއި އުސޫލުމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތުން އެކުލަވާލާ  (ށ) 

ނޑުތަކާއި، ކޮމިޓީތައް ކޮމިޝަނުން ފާސްުކރަންވާނެއެވެ.  ސިޔާސަތުތަކާއި، މިންގަ

ޖުމުލައެއް މާނަކުރުމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތު ދުގައި ހިމެނިފައިވާ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ގަވާއިމި (ނ)  

ނޑަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.  ވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ކަ

ދަށް ގަވާއި 

 ން ޢަމަލުކުރު 

 ން ފެށިގެންނެވެ. 2011މެއި  1ދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ގަވާއިމި   .85

 2011އޭޕްރީލް  24
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 ނަމޫނާ)(ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ އޮންނަށްވީ ގޮތުގެ  1ޖަދުވަލު 

 

c 
 

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 އަހަރު/އެ އަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު ބައްދަލުވުން ނަންބަރު:       :ތާރީޚް

  ގަޑި:      ތަން:

 

 އެޖެންޑާ

1- ..................... 

2- .................... 
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 އޮންނަށްވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ) ޔައުމިއްޔާެ(ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގެ  2ޖަދުވަލު 

`   

 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
               

 

  ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދުއަހަރު/އެ އަހަރުގެ : ބައްދަލުވުން ނަންބަރު

   ޖަލްސާ ބޭއްވި  ތަން:
  :ގަޑި
  

 ވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން: ހާޒިރު .1

 

 ވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުން: ހާޒިރު .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
       

 (ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ ސޮއި)  
 (ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ ނަން)          

 (ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއްގެ މަަޤާމު)                                                  
 

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

 
JSC-B1/ުއަހަރ/ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާގެއެ އަހަރުގެ   

 މީލާދީ ތާރީޚް ުހިޖުރީ ތާރީޚް

 ޔައުމިއްޔާ
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 : ގެ ނަމާއި ސޮއިފަރާތުޔައުމިއްޔާ ލިޔުނު 

 )ހުށަހަޅާ ފޯމް ޝަކުވާ( 3ޖަދުވަލު 

` 
 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

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

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

 
 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:
  (ފަނޑިޔާރު މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާގޮތަށް ކުރި ޢަމަލު ސާފުކޮށް، ކުރުކޮށް، ބަޔާންކުރުމަށް)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 ހުށަހަޅާ ފަރާތާހުރި ގުޅުން:މައްސަލައާ ޝަކުވާ 
 ހެއްކެއް:  ވަކީލު:  ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:   ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް: 

 

 ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޝަކުވާހުށަހަޅާ ފޯމް

މި ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން 
ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަކުވާ ފޯމް ފުރަންވީގޮތުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުން އެދެން.
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 އެހެނިހެން: 
 

 މަށް)ޗް ކުރުޓޭ(ލިޔުންތައް އެ ޝަކުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓް: 5
1- 
2- 
3- 

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

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

 
 
 
 

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

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

 
 :                                ަޝކުވާ 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) ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ރިޕޯޓް( 4ލު ޖަދުވަ

` 
 

 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

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

   
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

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

 ރަށް: އަތޮޅު: ގޭގެ ނަން: ރަށް: އަތޮޅު: ގޭގެނަން:
      
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

 ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 މަޤާމް: ފަނޑިޔާރުގެ ނަން:

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

 ޝަކުވާގެ ބާވަތް:
 

 ޝަކުވާގެ ޚުލާސާ:
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