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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާެލ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

                އަށް (ގަވާއިދުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު) R/2019-2ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  5

  
 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް ގެ ގަާވއިދު( އަށް އަންނަނިވިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު) R-2/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

މުވައްޒަފުން  
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިތަންޖެހޭ އާންމު 
 އުސޫލުތައް

ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިމީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހެން އެއްވެްސ  )ޅ( .14

ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 

އޮތް ނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ ނުރަްސމީ ގަޑީގައި، ޮކމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ 

ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަޔާއެކު، ޢިލްުމ  ދާއިރާއިން ބޭރުގެ ދާއިރާއަކުން

އުނގަންނައިދިނުމަކީ ިމ މާއްދާއާ ތައާރުޒުވާ ަކމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިފަދަ 

މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުެގ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ެއ މުވައްޒަފަުކ 

ކިޔަވައިދޭން ދާ ތަނަކާއި، ކިޔަވައިދޭނެ މޮޑިއުލާއި، ސެޝަންތައް ުކރިޔަށްގެންދާނެ 

 ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  ،ގެ ޝެޑިއުލްގޮތު

 ެގ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. 4.4ވަަނ މާއްދާގެ  4ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .2
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ވަޒީފާއަށް މީހުން  
ހޮވުމުގައި 
ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ހަމަވާ ީމހުްނނާ އިންޓަވިއު ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު  4.5 .4

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާ މީހާއަކީ، އެހެން ަވޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން ނުދާ ، ކުރުމަށްފަހު

)އެެކއް( ހަފުތާގެ  1މީހެއް ނަަމ، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގިނަވެގެްނ ދޭންވާނީ 

            މުއްދަތެކެވެ. އަދި އެ މީހަކީ އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

         މީހެއް ަނމަ، ކޮމިޝަނުގެ ަވޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ގިނަވެެގން ދޭންވާނީ 

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. 30

 ެގ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. 9.6ވަަނ މާއްދާގެ  9ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .3

ވަޒީފާއިން  
 ވަކިކުރުން 

ވަޒީފާއިްނ ވަކިވާއިރު، ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ ސުޕަވައިަޒރުގެ ބެލުމުެގ މުވައްޒަފަކު  9.7 .9

އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ،ދަށުން

ސުޕަވައިޒަރު ކަނޑައަާޅ މީހަާކ ހަވާލުކޮށް ިނންމަންވާނެއެވެ. ައދި ވަޒީފާއިން 

              އްގެ މަސައްކަްތ ވަކިކުރާ ޗިޓު ހެދުމުގެ ކުރިން އެ މުވަްއޒަފެ

މުވައްޒަފުންނާބެޭހ ކަންތަްއ ބަލަހައްޓާ  ،ކުރިކަމުެގ ލިޔުން ހޭންޑް އޯވަރ

      ިމ އުސޫލުގެ ،ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހޭންޑް އޯވަރ ފޯމު

 " ގައި ިހމަނައިފައިވާނެއެވެ.1"ނަންބަރު 

)ދޭއް( ނަންބަރު  2ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  10.3މާއްދާގެ ވަނަ  10ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .4

 އިތުރުކުރުން.

މުވައްޒަފަކު  
އަމިއްލައަށް 

އެދިގެން 
ވަޒީފާއިން 
 ވަކިކުރުން 

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  6ކޮމިޝަނުގައި ވަގުތީގޮތުން  10.4 .10

މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާިއން ވަކިވާްނ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ 

)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ކޮމިޝަނަްށ  15ަނމަ، މަދުވެގެްނ  ބޭނުންވެއްޖެ

)ހައެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް  6ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ވަގުތީގޮތުން 

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާިއން ވަކިވާްނ 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ކޮމިޝަނަްށ  7ންވެއްޖެ ަނމަ، މަދުވެގެން ބޭނު

ނަމަ،  ދޭންވާނެއެވެ. ިމ މުއްދަތު ަހމަވުމުެގ ކުރިންވެްސ ޮކމިޝަނަށް ެފނިއްޖެ
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އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެދިފައިވާ ސަބަބަކީ މަޤްބޫލު 

 ތް ކުރަންވާނެއެވެ.ސަބަބެއް ނަމަ، ެއ ސަބަބަކަށް ރިޢާޔަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުުމގެ ބަދަލުގައި  10.4އާއި  10.3މި މާއްދާގެ  10.5   

ނަމަ، ނޯޓިސްެގ މުއްދަތު ފެށޭ  ނުވަތަ އެ މުއްދަތަށް ނޯޓިސް ދެވެން ނެތް

ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް، އެ މުވައްޒަފަކަށް 

       ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރައާިއ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކަށްވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ،

 އެ މުވައްޒަފަކު ޮކމިޝަނަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ެގ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން. 2.13ވަަނ މާއްދާގެ  2ގެ  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .5

ކޮމިޝަނުގެ  
ރަސްމީ 

މަސައްކަތު 
 ދުވަހާއި ގަޑި 

ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފަކު ބޭނުންވެއްެޖ ަނމަ، ކޮމިޝަނުެގ  2.14 .2

ެއ މުވަްއަޒފަކު ކިޔަވަން  ،ނުރަސްީމ ގަޑީގަިއ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް

މިފަދަ މުވައްޒަުފން ކިޔެވުމުެގ  ތު ކޮމިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ.ދިޔުމުގެ ފުރުސަ

ވަްއޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާއި، މުވައްޒަފުންނާެބހޭ ކަންތައް ޝެޑިއުލް، އެ މު

 ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 ގެ ެފށޭ އިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 9.6ވަަނ މާއްދާގެ  9ގެ  6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .6

އާއިލީ ޒިންމާގެ  
 ޗުއްޓީ

އަހަރީ ޗުއްޓީ  ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި، ،އާދީއްތަ ދުވަހާއި ،ގުޅިގެންހަފުތާ ބަންދާ  9.6 .9

ޗުއްޓީ ނިޭމ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހާއި، ސަރުކާުރ  ،ފެށޭ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހާއި

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ފަހުދުވަހު  ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ކުރީ ދުވަހާއި

 ހިތްވަރުދޭ ކަމެްއ ނޫނެވެ. އަދި އާއިލީ ޒިްނމާގެ ޗުއްީޓ ނެގުމަީކ ކޮމިޝަނުްނ 

އަްނނަނިވި ގޮތަްށ  ،މި ދުވަސްތަކުގައި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ

 ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

 " ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފޯމު އިތުރުކުރުން.1ގެ ފަހަތަށް "ނަންބަރު  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .7
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 ހޭންޑް އޯވަރ ފޯމު 

 މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު 
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 ސުޕަވައިޒަރު: މަސައްކަތާ ހަވާލުވި މުވައްޒަފު: މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފު:

   

 ނަން: ނަން: ނަން:

 މަޤާމު: މަޤާމު: މަޤާމު:

 ތާރީޚު: ތާރީޚު: ތާރީޚު:
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20307, Republic of Maldives  

T (960) 332 2241  
F (960) 332 3997 
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މާއްދާތަކުގެ ނަންބަުރ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ުގޅިގެން ެއ ގަވާއިދުގެ  .8
 ތަރުތީބުކުރުން.

 .މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .9
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