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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2017 ނޮވެންބަރު  16 – 1439 ޞަފަރު 27ތާރީޚު 153އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުްނ 8 ވާއިދަްށގަހިންގާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
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  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 8 ވާއިދަށްގަ ހިންގާ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 

" ގެ ގަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ . 1   ކުރުން.އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  67ވާއިދު
  
 ދާއިރާއެއްގެ އެ ، ނަމަދާއިރާއެއްގައިބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެންހުރި  )(ފ .67  

ކޯހުގައެވެ. މި މާއްދާގެ  އޮންނަ ރާއްޖޭގައި  ،ބައިވެރިކުރާނީމުވައްޒަފު  ދިނުމަށް ތަމްރީނު 

އޮންނަ  ގައި (ދ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތައް ފިޔަވައި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު

ހިއުމަން  ،ނިންމާނީ އެކަން ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ބައިވެރިކުރަންމުވައްޒަފަކު  ތަމްރީނެއްގައި

  .ކޮމިޝަނުންނެވެ އެ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 

 

" ގެ ގަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ . 2  ކުރުން.) ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ދ 67ވާއިދު

  

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އިން ދިވެހިރާއްޖެ ،މުއައްސަސާތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ )ދ(    

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ އިރާއްޖެއާ ލިބޭ،އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން  ،އްޔާތަކުންނާއިޢިޖަމް

3  ( ، ސެމިނާރު، ޓްރެއިނިންގ، ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއިމަސް(ތިނެއް

ހިއުމަން ރިސްޯސ  ،ބައިވެރިކުރާނީ މުވައްޒަފުން ގައި ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފަދަ ކަންކަމު، ވާރކްޝޮޕް

.  ،އާއެކުއެ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  މިފަަދ އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ

މައްޗަށް  ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ،ބައިވެރިކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން  މްރީނުތަކުގައި ތަ

ނޑުއިރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވަ   ތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.ލާފައި އޮންނަ މިންގަ

  

ތަމްރީނެއް  ވާތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް ބޭނުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި  .1      

  ކަމުގައިވުން.

  

ތަމްރީނާގުޅޭ  ،ފެންވަރުހުރި ބައިވެރިކުރެވޭނެ ގައިތަމްރީުނ، ފޮނުވާ މީހަކީތަމްރީނުކުރަން   .2      

 ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ވުމާއި، ދާއިރާގައި އުޅޭ މީހެއްކަމުގައި  މަސައްކަތުގެ
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  ކަމުގައިވުން.ޝައުޤުހުރި މީެހއް

  

ތަމްރީނަކަށް ފޮނުވަން  އެހެން  އެނޫން، އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާގޮތަށް ތަމްރީނެއް  .3      

   ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

  

  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ރަނގަޅު ރެކޯޑެއް އޮތުން.  .4      

  

) އަހަރު 1ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން   .5         ވެފައިވުން.ދުވަސް (އެކެއް

  

  ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ، ދުގަވާއިމި  ،މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ. 3

  

 

  


