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 11 ..................................................................................................................................... މަޤާމުތަކަށްިމީހުންިހޮވުންި

 11 ..............................................................................................................................އ ންޓަރވ އުިޕެނަލްިއެކުލަވާލުންި

 11 .................................................................................................... އ ންޓަވ އުިޕެނަލްގައ ިހ މަނައ ގެންިނުވާނެިފަރާތްތައް

 11 ................................................................................................................................. އ ންޓަވ އުިޕެނަލްގެިނ ންމުންި

 12 .................................................................................................................. ވަޒީފާއަށްިނުހޮވުނުިފަރާތްތަކަށްިއެންގުންި

 12 ................................................................................................................................ ވަގުތީިމުއްދަތުި)ޕްރޮބޭޝަން(

 12 ................................................................................................. ވަގުތީމުއްދަތުގައ ިހުންނަިމުވައްޒަފާމެދުިޢަމަލުކުރާނެގޮތްި

 14 .............................................................................................................................ވަޒީފާއ ންިވަކ ވުމާއ ،ިވަކ ކުރުންި

 12 ................................................................................................................... ވަގުތީިމުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުންި

 12 ..........................................................................................ވަކ ިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިވަޒީފާިއަދާކުރާިމީހުންިވަކ ކުރުންި

 12 ............................................................................................................ ވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުމުގެިކުރ ންިނޯޓ ސްިދ ނުންި

ފައ ސާިދ ނުންި  12 ................................................................................................................ ނޯޓ ސްިދ ނުމުގެިބަދަލުގައި 

ވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުންި  11 ............................................................................................................ ނޯޓ ސްިދ ނުމަކާިނުލައި 
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 11 ..................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ3ިިު

 11 ........................................................................................................................... މުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލުންި

 11 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 11 ...................................................................................................................................... އ ސްތ ސްނާވާިފަރާތްތައްި

 11 ............................................................................................................... މުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލެވޭިޙާލަތްތައްި

 11 ................................................................................................ ވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހޭިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭިޢ ނާޔަތްި

 11 ................... އަހަރުނުވާިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހޭިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭިޢ ނާޔަތް.11ިޢުމުރުންި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭިގޮތްި  13 ............................................................................................. މުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލުމުގައި 

 11 ..................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ1ިިު

 11 .................................................................................................... ވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކުރުންިއަދ ިޕެންޝަންިޙައްޤުވުންި

 11 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 11 ......................................................................................... އަހަރުވުމުންިވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކުރުމާއ ިޢ ނާޔަތްިދ ނުނ11ިިް

 11 ................................................... އަހަރުވުމުންިއަމ އްލައަށްިއެދ ގެންިވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކޮށްިވަކ ކުރުމާއ ިޢ ނާޔަތްިދ ނުނ11ިިް

 11 .................................................................. އަހަރުވުމުންިވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކޮށްިވަކ ކުރުމާއ ިޢ ނާޔަތްިދ ނުނ11ިިްޢުމުރުންި

 11 ......................................................................................................................................................... ޕެންޝަންި

 32 ..................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ1ިިު

 32 .............................................................................................................................................. ވަގުތީިމުވައްޒަފުންި

 32 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 32 ............................................................................................................. ވަގުތީިމުވައްޒަފުންިހޯދުމާއ ިމަޤާމަށްިލެއްވުންި

 34 .......................................................................................... ވަގުތީިމުވައްޒަފުންނަށްިވަޒީފާިދ ނުމުގައ ިބަލާނެިކަންތައްތައްި

 32 .................................................................................................................... ވަގުތީިމުވައްޒަފުންިހަމަޖެއްސޭނެިޙާލަތުި

 32 .............................................................................. ވަގުތީިމުވައްޒަފުންގެިބަންދުިދުވަސްތަކާއ ިޗުއްޓީއާއ ިމަސައްކަތުގެިގަޑ ި

 32 ................................................................................................................... ވަގުތީިމުވައްޒަފުންިހަމަޖައްސާނެިރޭންކްި

ޢ ނާޔަތްތައްި  32 ............................................................................................................. ވަގުތީިމުވައްޒަފުންގެިމުސާރައާއި 

 32 ................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ42ިިު

ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމީހުންިގެންގުޅުންި  32 ................................................................................................ ކޮމ ޝަންގައި 
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 32 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 32 .................................................................................................................. މީހުންިގެންގުޅުންިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންި

 31 ..................................................................................................................................... އ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅުން

 31 ......................................................................................................... ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހުންގެިއުޖޫރަި

 31 .......................................................................................................................................... އެއްބަސްވުންިއުވާލުންި

 31 .......................................................................................................... ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހާިދޫކޮށްލުންި

 31 ................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ44ިިު

 31 ................................................................................................................ ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިމަސައްކަތުިގަޑ ި

 31 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 31 ............................................................................................................................................... މަސައްކަތުިހަފްތާި

 31 ................................................................................................................................................. ކަތުިގަޑ ިމަސައް

 33 ............................................................................................... ގަޑ އަށްިޙާޟ ރުވުމާއ ިމަސައްކަތުގައ ިމަޝްޣޫލުވެިތ ބުންި

 33 .............................................................................................................. ވީގޮތެއްިނާންގައ ިވަޒީފާއަށްިނުނ ކުމެިހުރުންި

 31 ........................................................................................................... ކޮމ ޝަނުންިބޭރަށްދ ޔުމާއ ިރަށުންބޭރަށްިދ ޔުންި

 31 ......................................................................................................................................................... ގަޑ ޖެހުންި

 12 .................................................................................ޤުދުރަތީގޮތުންިދ މާވާކަމެއްގެިސަބަބުންިގަޑ ނުޖެހޭގޮތަށްިހަމަޖެއްސުންި

 14 ................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ42ިިު

 14 ....................................................................................................................................... ހެދުންިބަހައްޓަންވީިގޮތްި

 14 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 14 ........................................................................................................... މަސައްކަތުގައ ިއުޅޭއ ރުިހެދުންިބަހައްޓަންވީގޮތްި

 14 ............................................................................... ރަސްމީގަޑީގައ ިމުވައްޒަފުންިބޭނުންިކުރުންިހުއްދަނޫންިހެދުމާއ ިތަކެތ ި

 12 ........................................................................................... ހެދުންިއެޅުމުގައ ިމީހާިފާހަގަވެިއެނގޭިގޮތަށްިހެދުންިއެޅުންި

 12 ............................................................................................................... ރަސްމ އްޔާތުތަކުގައ ިހެދުންިބަހައްޓަންވީގޮތްި

 12 ................................................................................................................................... މުނާސަބުކޮށްިހެދުންިއެޅުންި

ކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތާއ ިޚާއްޞަިމަސައްކަތުގައ ިއުޅޭއ ރުިހެދުންިބަހައްޓަންވީގޮތްި  12 ...............................................ވަކ ހެދުމެއްގައި 

 12 ............................................................................................................................... އަންހެންިމުވައްޒަފުންގެިހެދުންި
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 12 ................................................................................................................................ ފ ރ ހެންިމުވައްޒަފުންގެިހެދުންި

 12 ...................................................................................................................... ހެދުންިއެޅުމުގެިމ ންގަނޑާިޚ ލާފުވުން

 11 ................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ42ިިު

 11 .................................................................................................................................... ބަންދުިދުވަސްތަކާއ ިޗުއްޓީި

 11 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 11 ............................................................................................................................................... ބަންދުިދުވަސްތައް

 11 ....................................................................................................................................... ބަންދުިދުވަހުގެިޢ ނާޔަތްި

 11 ..................................................................................................................................................... އަހަރީިޗުއްޓީި

ނޑުމަށްފަހުިވަޒީފާިއާިގުޅޭިހ ނދުިނުވަތަިވަޒީފާިބަދަލުވުމާގުޅ ގެންިމުވައްޒަފުންގެިއަހަރީިޗުއްޓީ  11 ............................... ވަޒީފާިމެދުކެ

 11 ................................................................................................................... ބަލ ވެއ ނުމާއ ިވ ހެއުމާިގުޅ ގެންދޭިޗުއްޓީ

 13 ............................................................................................................. މަޔަކަށްިނުވަތަިބަފަޔަކަށްިވުމުންިލ ބޭިޗުއްޓީި

 13 ................................................................................................................................ ވ ހެއުމާިގުޅ ގެންދެވޭިޢ ނާޔަތްި

 11 ................................................................................................................................ އަނބ މީހާިވ ހެއުމުންދޭިޗުއްޓީި

 11 ..........................................................................................................................ދަރ ފުޅުިޚ ތާނުކުރުމުންިލ ބޭިޗުއްޓީި

 11 ..................................................................................................................................................... ޙައްޖުިޗުއްޓީ

 12 ......................................................................................................................................... ޢާއ ލީިޒ ންމާގެިޗުއްޓީި

 12 ................................................................................................................................................. ސަލާމުގެިޗުއްޓީި

 12 .............................................................................................................................. ސަލާމުގެިސެޓްފ ކެޓްިހުށަހެޅުންި

ދުވަސްވަރަކާިދ މާކޮށްިއަހަރީިޗުއްޓީިދ ނުންި  .Error! Bookmark not defined ........................................................... ވަކި 

 12 ................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ41ިިު

 12 ............................................................................................................................ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންިވީއްލުންި

 12 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 12 ........................................................................................................................................... މުވައްޒަފުންިވީއްލުންި

 11 ................................................................................................................................................... ވަނަިބާބ41ިިު

 11 ............................................................................................................... މުސާރަިނުލ ބޭިގޮތަށްިމުވައްޒަފުންިވީއްލުންި

 11 ........................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި
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 11 .............................................................................................................................. މުވައްޒަފުިވީއްލ ދާނެިޙާލަތްތައްި

 11 ........................................................................................................... މުސާރަިނުލ ބޭިިގޮތަށްިމުވައްޒަފުންިިވީއްލުންި

 11 ....................................................................................................... މުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވީއްލޭނެިމުއްދަތުި

 11 ............................................................................................................................ އަމ އްލަގޮތުންިކ ޔެވުމަށްިވީއްލުންި

 11 ................................................... ކޮމ ޝަނުންިސްޕޮންސަރކޮށްގެންިކ ޔަވާފައ ވާިމުވައްޒަފުންިއަމ އްލަގޮތުންިކ ޔެވުމަށްިވީއްލުންި

 11 ..................................................................................................... މުވައްޒަފުިވީއްލުންިޚ ދުމަތްކުރުމަށްިއ ޤްރާރުވެފައ ވާި

 11 ....................................................................................... ޚ ދުމަތްކުރުމަށްިއ ޤްރާރުވެފައ ވާިމުވައްޒަފުގެިޚ ދުމަތުގެިމުއްދަތުި

ވީއްލުންިދާއ މީކުރުން.  11 ............................................................................ ޚ ދުމަތްކުރުމަށްިއ ޤްރާރުވެފައ ވާިމުވައްޒަފުިވީއްލި 

 11 ......................................................................................................... ދ ގުމުއްދަތަކަށްިޞ އްޙީިފަރުވާިހޯދުމަށްިވީއްލުންި

ހުންނަި  11 .................................................................................................................. މުއްދަތުިބޭނުންިހ ފުންިވީއްލާފައި 

 11 ........................................................................................ ވަގުތީގޮތުންިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުންިދާއ މީިޙާލަތަށްިބަދަލުކުރުންި

 422 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ41ިިު

 422 .................................................................................................................................. މުވައްޒަފުންިތަމްރީނުކުރުންި

 422 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 422 ................................................................................................................ ކޮމ ޝަނަށްިބޭނުންވާިތަމްރީނުިދެނެގަތުންި

 422 .................................................................................................................................. މުވައްޒަފުންިތަމްރީނުކުރުންި

 424 .................................................................................................................... މީހުންިބ ނާކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެގޮތް.

 424 ............................................................................................. ކުރުމުއްދަތުގެިކޯސްތަކުގައ ިމުވައްޒަފުންިބައ ވެރ ިކުރުން.

ނޑަށްފެތޭިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުގައ ިބައ ވެރ ކުރުން.  422 ......................................................................... ޤައުމީިސަނަދުގެިއޮނ ގަ

 422 .............................................................. ތަމްރީނެއްގައ ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވާިމުވައްޒަފަކުިތަމްރީނެއްގައ ިބައ ވެރ ކުރުން.ކުރ ންި

 421 ................................................................................................... ރުިކުރުންިތަމްރީނުގައ ިބައ ވެރ ވާިމުވައްޒަފުންިއ ޤުރާ

 421 ........................................................................................... ރާއްޖޭގައ ިނުވަތަިރާއްޖެއ ންިބޭރުގައ ިކޯސްިފުރ ހަމަކުރުންި

 421 ................................................................................................................. އަމ އްލަގޮތުންިކޯސްތަކުގައ ިބައ ވެރ ވުން.

 421 .......................................................................................... ތަމްރީނުިޕްރޮގްރުމާިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހުިވަޒީފާއަށްިނ ކުތުންި

 421 ...................................................................................... ށްިރ ޒަރވްކުރެވޭިމަޤާމްިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމަށްިފޮނުވާިފަރާތްތަކަ

 423 ............................................................................................. ރ ޒަރވްކުރެވުނުިމަޤާމުިހަމަޖައްސައ ިނުދެވޭނެިޙާލަތްތައްި
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 421 .......................................... ރާއްޖެއާއ ިރާއްޖެއ ންބޭރުގައ ިތަމްރީނުިނުވަތަިކޯސްިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހުިކޮމ ޝަނަށްިޚ ދުމަތްކުރުންި

 421 ....................................................... ކޮމ ޝަނަށްިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭިމީހުން،ިޚ ދުމަތްިނުކުރުމުންިއެމީހުންނާމެދުިޢަމަލުކުރާގޮތްި

 444 ............................................................................. ކޮމ ޝަންގެިފަރާތުންިތަމްރީނުދޭިމުވައްޒަފުންގެިމަޢުލޫމާތުިބެލެހެއްޓުންި

 442 ................................................................................................. ކޮމ ޝަނަށްިޚ ދުމަތްިކުރަންޖެހޭިމުވައްޒަފުންިދޫކުރުންި

 442 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ43ިިު

 442 ............................................................................................................. މުވައްޒަފުންގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބެލުންި

 442 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

ނޑުިއުޞޫލުތައްި  442 ....................................................................................................................................... މައ ގަ

 441 ............................................................................................................................. މަސައްކަތުިފެންވަރުިބަލާިފޯމް

 441 .............................................................................................................................. ސުޕަވައ ޒަރުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުި

 441 .............................................................................................................................................. އ ލްތ މާސްކުރުންި

 441 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ41ިިު

 441 ................................................................................................... ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރުތައްިބެލެހެއްޓުންި

 441 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 441 ......................................................................................................................................... ދަފްތަރުިބެލެހެއްޓުންި

 441 ............................................................................................................................. ވަގުތީިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރު.

ހ މަނާިމަޢުލޫމާތުި  443 ............................................................................................................... މަޤާމުތަކުގެިދަފްތަރުގައި 

 443 ............................................................................................................................................ މަޤާމުގެިނަންބަރު.

 443 ...................................................................................މަޤާމުިއ ތުރުކުރުމުންިނުވަތަިއުނ ކުރުމުންިބާކީއޮތްިޖުމްލަިޢަދަދު.

 443 .............................................................................................................................. ދާއ މީިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރުި

 441 .............................................................................................................................. ވަގުތީިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރުި

 441 ..................................................................................................... ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހުންގެިދަފްތަރުި

 422 ..................................................................................................................... މުވައްޒަފުންގެިމަޢުލޫމާތުިބެލެހެއްޓުން

 422 ............................................................................................... ކޮޕީ.މުވައްޒަފާިގުޅޭގޮތުންިބަދަލުކުރެވޭިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެި

 422 .............................................................................................................................. ޚ ދުމަތުގެިރެކޯޑްކާޑުިނަންބަރުި

 422 ............................................................................................... ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިމަޢުލޫމާތަށްިބަދަލުިގެނައުންި
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 422 .................................................................................................................. ވަޒީފާިއަދާކުރ ިގޮތުގެިލ ޔުންިދޫކުރުން.

 422 ............................................................................. ވަޒީފާ.ވަޒީފާއ ންިވަކ ވުމުގެިކުރ ންިއެިމުވައްޒަފަކުިއަދާކުރަމުންިއައި 

 421 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ41ިިު

 421 ................................................................................................................. މުވައްޒަފުންގެިޒާތީިމަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުންި

 421 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 421 ....................................................................................................................................... ޒާތީިމަޢުލޫމާތުގެިމާނަި

 421 ................................................................................................................. މަޢުލޫމާތުިރައްކާތެރ ކަމާއެކުިބެލެހެއްޓުންި

 421 .................................................................................................................... ހާމަކުރެވޭނެިޙާލަތްތައްޒާތީިމަޢުލޫމާތުި

 421 ........................................................................................................... ޒާތީިމަޢުލޫމާތުިހާމަކޮށްފ ނަމަިފ ޔަވަޅުިއެޅުން

 421 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ22ިިު

ނޑުތަކާއ ިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅު  421 .......................................................................... މަސައްކަތުގެިއަޚުލާޤުިބަހައްޓަންޖެހޭިމ ންގަ

 421 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 421 ...................................................................................................................... އ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއަޅާނެިޙާލަތްތައް

 421 ........................................................................................................................... އ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުއަޅާނެިއުޞޫލުި

 423 ............................................................................................................................................... ނަޞޭޙަތްދ ނުންި

 421 ...................................................................................................................................... ލ ޔުމުންިއ ންޒާރުދ ނުންި

 421 ................................................................................................. ވަކ މުއްދަތަކަށްިވަޒީފާއަށްިނުނ ކުމެިހުރުމަށްިއެންގުންި

 421 ................................................................................................ ވަޒީފާގެިފަންތީގައ ިއެިމުވައްޒަފެއްގެިމަޤާމުިދަށްކުރުންި

 421 ......................................................................................................................................... ވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުންި

 421 ................................................................................................................................... ވަޒީފާގެިކުށުގެިދަރަޖަތައް

 422 .............................................................................................................................. ވަގުތުންިފ ޔަވަޅުއެޅޭނެިޙާލަތުި

 421 ......................................................................... ވަޒީފާއަށްިނުކުތުންިމަނާކުރ ިނުވަތަިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރ ިސަބަބުިއެންގުން

 421 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ24ިިު

 421 ............................................................................................................................... މުވައްޒަފުންނަށްިގޯނާިކުރުންި

 421 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 421 ..................................................................................................................................... ގޯނާކުރުމުގެިވައްތަރުތައް
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 421 ........................................................................................................................................... ޖ ންސީިގޯނާކުރުން.

 421 ..........................................................................................................................................އްސަލަިހުށަހެޅުން.މަ

 423 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ22ިިު

 423 ........................................................................................................... މުވައްޒަފުންިކޮމ ޝަނަށްިނުކުތުންިމަނާކުރުންި

 423 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 423 ............................................................................................................................. ވަޒީފާއަށްިނުކުތުންިމަނާކުރުންި

 421 ................................................................................... ޚާއްޞަިޙާލަތެއްގައ ިވަޒީފާއަށްިނުކުތުންިވަގުތީގޮތުންިމަނާކުރުން.

ޝަރްޢީިމަރުޙަލާގައ ިމުވައްޒަފަކުިކޮމ ޝަނަށްިނުކުތުންިމަނާކުރުންި  421 ................................................ ތަޙުޤީޤުިމަރުޙަލާގައ ިއަދި 

 412 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ22ިިު

 412 ......................................................................................... މުވައްޒަފެއްގެިކ ބައ ންިލ ބޭިމާއްދީިގެއްލުމަށްިބަދަލުިނެގުންި

 412 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 412 ................................................................................................................................ މާއްދީިގެއްލުންިކަނޑައެޅުން

 412 ............................................................................................................................ މާއްދީިގެއްލުމަށްިބަދަލުިނެގުންި

 412 ..................................................................................... މާއްދީިގެއްލުމަށްިބަދަލުިނެގުމަށްފަހުިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅުންި

 414 ................................................................................................................................................. ވަނަިބާބ21ިިު

 414 ..................................................................................... ކޮމ ޝަންގެިއ ންފޮމޭޝަންިޓެކްނޮލޮޖީއާއ ިޑޭޓާިސެކ އުރ ޓީއާބެހޭި

 414 ......................................................................................................................................................... ތަޢާރުފުި

 414 ................................................................................................................. އ ންފޮމޭޝަންިޓެކްނޮލޮޖީގެިވަސީލަތްތައް

 414 ........................................................................................................................................ ހާޑްވެއަރިސެކ އުރ ޓީި

 412 ............................................................................................................................................... ޑޭޓާިސެކ އުރ ޓީި

 412 ............................................................... އައ .ޓީގެިވަސީލަތްތައްިބޭނުންކުރުމުގައ ިމުވައްޒަފުންިކޮށްގެންިނުވާނެިކަންތައްތައްި

 411 ......................................................................... ވަޒ ފާއ ންިވަކ ވާިމުވައްޒަފުންގެިއައ .ޓީިވަސީލަތްތަކާމެދުިޢަމަލުކުރާނެގޮތްި

 411 ................................................................................................................................. އައ ޓީިސެކްޝަނުގެިޒ ންމާ
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 މޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިހ ންގާިޤަވާޢ ދުި

 

 ނަންިިތަޢާރަފާއ 
ި

(ިބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެިޤާނޫނަށްިޢަމަލ2010/16ިުި:ޤަވާޢ ދަކީި)ޤާނޫނުިނަންބަރުި މ ި)ހ(ި.1
ިކުރުމަށްޓަކައ ިހަދާފައ ވާިކޮމ ޝަންިހ ންގުމުގެިޤަވާޢ ދެވެ.

ިމ ިޤަވާޢ ދަށްިކ ޔާނީި"މޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިހ ންގާިޤަވާޢ ދު"ިއެެެވެ.ި)ށ(ިި

މ ިޤަވާޢ ދަށްިޢަމަލުިކުރަންިފަށާނީިދ ވެހ ިސަރުކާރުގެިގެޒެޓުގައ ިޝާއ ޢުކުރާިދުވަހުންިި)ނ(ިި
ިފެށ ގެންނެވެ.

ިމަޤުޞަދުި
2.ި

މ ިޤަވާޢ ދުގެިމަޤުޞަދަކީިކޮމ ޝަންގެިޤާނޫނީިވާޖ ބުތަކާއ ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްިއަދާކުރުމަށްޓަކައި 
ނޑައަޅައ ިއުސޫލުތައްިބަޔާންިކުރުމެވެ. ކަންތައްތައްިކަ ިކޮމ ޝަންިހ ންގުމާބެހޭިއެންމެހައި 

ިހ މެނޭިޤަވާޢ ދުގައ 
ނޑު ިބައ ތައްިމައ ގަ

ހ މެނެނީ:3ިމ ިޤަވާޢ ދުިބަހާލެވ ފައ ވަނީިމައ ގަނޑުިި.2 ިބަޔަކަށެވެ.ިއޭގެިތެރޭގައި 

ިވަނަިބައ :4ިި)ހ(ިި

ި؛ކޮމ ޝަންގެިޖަލްސާތަކާއ ިނ ންމުންތަެައް

ިވަނަިބައ :2ިި)ށ(ިި

ދާއ މީި ޑ ޕާޓްމެންޓްތަކާއ ،ިޑ ޕާޓްމެންޓްތަކުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ ިމަސައްކަތްތައްިއަދި 
ި؛ކޮމެޓީތައް

ިވަނަިބައ :2ިި)ނ(ިި

ގުޅޭިއެންމެހައ ިކަންތައްތައް. ިމުވައްޒަފުންނާއި 
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ިމުވައްޒަފުންގެިި)ހ(ި.1ިހ ންގުންިިޤަވާއ ދު ިއެންމެހައ  ިކޮމ ޝަންގެ ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގ ިމޯލްޑ ވްސް ިހ ންގާނީ ިޤަވާޢ ދު މ 
ިކަންތައްތަކަށް ިކޮށްފައ ވާ ިބަޔާން ިމ ޤަވާޢ ދުގައ  ިޢަމަލުިި،މައްޗަށެވެ. ިމުވައްޒަފުން އެންމެހައ 

ިއެި ިގެނެވުމުން، ިބަދަލުތަކަށްވެސް،އެބަދަލެއް ިގެނެވެމުންދާ ިމ ޤަވާޢ ދަށް ިއަދ  ކުރަންވާނެއެވެ.
ބަދަލަކާިއެއްގޮތަށްިއެބަދަލަށްިނުވަތަިބަދަލުތަކަށްިޢަމަލުކުރަންޖެހޭިކޮންމެިފަރާތަކުންިޢަމަލުި

ިކުރަންވާނެއެވެ.

ިއެި)ށ(ިި ިޤަވާޢ ދުގައ  ިބަޔާންިކޮށްފައ ިނުވާހާހ ނދަކުމ  ިފެށުމަކުން، ހެންިގޮތަކަށް ިކުރަން ިޤަވާޢ ދަށްިޢަމަލު ިމުވައްޒަފަކާިި،މ  އ ދާރީ
ނުވަތަިނ ންމާފައ ވާިނ ންމުމެއްިނުވަތަިލ ބ ދީފައ ވާިޙައްޤެއްިބާޠ ލެއްިނުވާނެއެވެ.ިއަދި ، އަޅާފައ ވާިފ ޔަވަޅެއް، މެދުިމީގެކުރ ން

ި ިކުރެވުނު ިޢަމަލު ިކަމުގައި ކުރީގައ  ިޙައްޤެއް ިލ ބ ދީފައ ވާ ިބަޔާންކޮށް ިމުއްދަތެއް ިވަކ  ިޙައްޤަކީ ިލ ބ ދީފައ ވާ ިދަށުން ޤަވާޢ ދެއްގެ
އެިމުއްދަތުިހަމަވުމާިހަމަޔަށްިއެިޙައްޤެއްިމ ިޤަވާޢ ދުގެިދަށުންިލ ބ ދެވޭނެއެވެ.ިއަދ ިއެިމުއްދަތުިހަމަވުމާިހަމަޔަށްިއެި، ވާނަމަ

ިމާލީިޢ ނާޔަތްތައްިއެޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތީންިލ ބ ދެވޭނެއެވެ.، ންފާތަކާއ ޙައްޤާިގުޅ ފައ ވާިއެންމެހައ ިމަ
ި

ިކަމެއްިނުހ މެނޭިިޤަވާޢ ދުގައ 
ިދ މާވުންި

ި

1.ި

ި

އެކަމެއްި، ނުވަތަިއުނ އ ތުރެއްިގެންނަންޖެހ އްޖެނަމަ، މ ޤަވާޢ ދުގައ ިނުހ މެނޭިކަމެއްިދ މާވެއްޖެނަމަ
ިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަނަށެވެ.ކުރުމުގެިބާރުލ ބ ގެންވަނީި

ިރައީސާއ ިކޮމ ޝަނުގެ
ިރައީސްނައ ބު
ި

ކޮމ ޝަނުގެިރައީސް،ިކޮމ ޝަނުގެިޖަލްސާތަކުގެިރ ޔާސަތުިބަލަހައްޓައ ،ިޤާނޫނުންިި)ހ(ި.1
ކޮމ ޝަނާިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިއެންމެހައ ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްިކޮމ ޝަނުންިއަދާކުރުމަށްި

ިކަންކަންިކުރެވޭނެިމަގުިހަމަޖައްސައ ދޭންވާނެއެވެ.ބާރުއަޅައ ،ިއެި
ި

ކޮމ ޝަނުގެިރައީސްގެިމަޤާމުގެިމަސްޢޫލ އްޔަތުތައްިއަދާކުރުމަށްިއޭނާިނުކުޅެދ އްޖެިި)ށ(ިި
ޙާލަތެއްގައ ،ިނުވަތަިޢުޛުރުވެރ ވެއްޖެިޙާލަތެއްގައ ،ިނުވަތަިއެިމަޤާމުިހުސްވެއްޖެއްި

މަސްއޫލ އްޔަތުތައްިވަގުތީގޮތުންިއަދާކުރާނީިކޮމ ޝަނުގެިނައ ބުިޙާލަތެއްގައ ،ިއެިމަޤާމުގެި
ރައީސްއެވެ.ިމީގެިއ ތުރުން،ިކޮމ ޝަނުގެިރައީސްިކޮމ ޝަނުގެިނައ ބުރައީސާިހަވާލުކުރާި

ިމަސްޢޫލ އްޔަތުތައްވެސްިއޭނާިއަދާކުރަންވާނެއެވެ.
ިއަދ ިހ ންގުންިކޮމ ޝަންި

ިސެކްރެޓޭރ އަޓްިިކޮމ ޝަންގެ
ނެރަލާއ ،ިއޭނާިސީދާިއަދި ޖެކޮމ ޝަންގެިސެކްރެޓޭރ އަޓްިއަކީިކޮމ ޝަނުގެިސެކްރެޓަރީިި)ހ(ި.3

ިނުސީދާިބެލުމުގެިދަށުންިކޮމ ޝަނުގެިމަސައްކަތްކުރާިހުރ ހާިމުވައްޒަފުންނެވެ.
ޤަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތީން،ިކޮމ ޝަނުގެިސެކްރެޓޭރ އަޓްިި)ށ(ިި ކޮމ ޝަނުގެިޤާނޫނާއ ިމި 

ނޑައަޅާިސ ޔާސަތާއ ިއުޞޫލުތަކާއި ހ ންގާނީިސެކްރެި ޓަރީިޖެނެރަލެވެ.ިއަދ ިކޮމ ޝަނުންިކަ
ދޭިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތީން،ިކޮމ ޝަނުގެިސެކްރެޓޭރ އެޓްގެިއެންމެހައ ި

ިކަންތައްތައްިބަލަހައްޓާނީިސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްއެވެ.
ިިި

ި
ި
ި
ި

ބައ ިިވަނ4ިިަ  

ނ ންމުންތަިޖަލްސާތަކާިކޮމ ޝަންގެި އްިއި   
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ިޖަލްސާތައްިި.1ިތަޢާރުފްި ި ިބާވަތްތަކާއ ، ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ިޖަލްސާތަކާއ  ި ިކޮމ ޝަންގެ ިހ މެނެނީ ިބައ ގައ  މ 
ިއަދި  ިކޯރަމްއާއ  ިވޯޓުލުމާއ ، ިޔައުމ އްޔާއާއ ، ިރ ޔާސަތާއ ، ިޖަލްސާތަެަކުގެ ިގޮތްތަކާއ ، ބާއްވާނެ

ގުޅޭިއެހެނ ހެންިކަންތައްތަކާއ ިއުސޫލުިތަކެވެ.ިިި ިޖަލްސާތަކާއި 
ިޖަލްސާތަކާއ 

ިބާވަތްތައްިބައްދަލުވުންތަކުގެި
ި(ިބާވަތުގެިމައްޗަށެވެ:ފަހެއް)1ިކޮމ ޝަންގެިޖަލްސާތައްިބެހ ގެންވަނީިއަންނަނ ވި ި)ހ(ި.1

ިސ ޔާސަތުތަި.4ިިި ިނ ންމުންތައްކޮމ ޝަންގެ ިކަނޑައަޅައ  ބާއްވާިިނ ންމުމަށްިިއް

ިޖަލްސާ؛

ިމަޝްވަރާި.2ިިި ިމެދު ިކުރ އަށްދާގޮތާއ  ިމަސައްކަތްތައް ިއ ދާރީ ިގޮތެއްިކޮމ ޝަންގެ ކޮށް

ި؛ބާއްވާިޖަލްސާިނ ންމުމަށް

ި؛ގުޅ ގެންިބާއްވާިޖަލްސާިކުއްލ ިމައްސަލައަކާިި.2ިިި

ި؛މެންބަރުންގެިއެދުމުގެިމަތ ންިބާއްވާިޖަލްސ2ިާމަދުވެގެންިކޮމ ޝަންގެިި.1ިިި

ިގެިނ ންމުންތައްިނ ންމުމަށްިބާއްވާިޖަލްސާ؛ކޮންޓެންޓްިއެޖުޑ ކޭޝަންިކޮމ ޓީިި.1ިިި

ިބައްދަލުވުންތައްިޖަލްސާތަކާއ 
ިބާއްވާނެގޮތްި

ިި)ހ(ި.42 ިނ ންމުމަށް ިނ ންމުންތައް ިކަނޑައަޅައ  ިސ ޔާސަތުތައް ިކޮމ ޝަންގެ ކޮންމެިމަދުވެގެން
ިޖަލްސާ ިއެއްފަހަރު ިއެޖެންޑާިިއެއްހަފްތާއަކު ިކުރ ން ިބާއްވާނީ ިޖަލްސާ ިމ  ިވާނެއެވެ. ބާއްވަން

ިމެނުވީިހަމަޖެހ ގެންނެވެ. ިމެދުވެރ ވެގެން ިހާލަތެއް ިކުރީިިމަޖްބޫރު ިދުވަހުގެ ިބާއްވާ ޖަލްސާ
ިހުރ ހާިކޮމ ޝަނަރުންނަށްިއެޖެންޑާިފޮނުވަންވާނެއެވެ.ިދުވަހު

ކޮމ ޝަންގެިއ ދާރީިމަސައްކަތްތައްިކުރ އަށްދާގޮތާއ ިމެދުިމަޝްވަރާިކުރުމަށްޓަކައ ިިޢުޛުރެއްިި)ށ(ިި
ި ިމަދުވެގެން ިހަފްތާއަކު ިކޮންމެ ިމެނުވީ ިމި 4ިމެދުވެރ ވެގެން ިވާނެއެވެ. ިބާއްވަން ޖަލްސާ

ިޖަލްސާިބާއްވާނީިއެޖެންޑާިހަމަޖެހ ގެންނެވެ.
ގޮތްތަކުިކުއްލ ިި(ނ)ިި ގުޅ ގެންިޖަލްސާއެއްިބޭއްވޭނީިއަންނަނ ވި  ތެރެއ ންިގޮތެއްގެިިގެމައްސަލައަކާއި 

ިމަތީންނެވެ.

ި؛ކޮމ ޝަންގެިރައީސްި)ރައީސްިނެތްިޙާލަތެއްގައ ިނާއ ބްިރައީސް(ިގެިއެންގުމަށްި.4ިިި

ި؛)ދޭއް(ިމެންބަރުންިއެދ ގެނ2ިްކޮމ ޝަންގެިމެންބަރުންގެިތެރެއ ންިމަދުވެގެންިި.2ިިި

ިއަންގާނަމަި.2ިިި ިބާއްވަން ިޖަލްސާއެއް ިސަބަބުިި،މ ފަދަ ިބޭނުންވާ ިބާއްވަން ބައްދަލުވުން

ިި،ބަޔާންކޮށް ިރަސްމީ ިނަމަ ިއެހެނ ހެނ4ިިްގަޑީގައ  ިއަދ  ިގަޑ އ ރު )އެކެއް(

ިިގަޑ ތަކުގައ  ިނަމަ ިމެންބަރުންނަށ2ިިްމަދުވެގެން ިނޯޓ ސްއެއް ިގަޑ އ ރުގެ )ދޭއް(

ިދޭންވާނެިއެވެ؛
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ިވަގުތައްިި.1ިިި ިވަގުތުން ިގުޅ ގެން ިކަމަކާއ  ިޚާއްޞަ ިބާއްވާނީ ިޖަލްސާއެއް މ ފަދަ

ިކޮމ ޝަނުންިނ ންމަންޖެހޭިފަދަިކަމެއްިމެދުވެރ ވެއްޖެިޙާލަތެއްގަިއެވެ.

ިނެތްި(ރ)ިި ިރައީސް ިރައީސް، ިކޮމ ޝަނުގެ ިބޭއްވޭނީ ިބައްދަލުވުމެއް ޙާލަތެއްގައި ި،ކޮމ ޝަނުގެ

ި ިކޮމ ޝަނުގެ ިބޭއްވުމަށް ިބައްދަލުވުމެއް ިނަމަވެސް، ިއެންގުމަކަށެވެ. 2ިނައ ބުރައީސްގެ

ިި)ތ ނެއް( ިއެދ އްޖެނަމަ، ިބައްދަލުވުމެއ3ިިްމެމްބަރުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިތެރޭ ިދުވަހުގެ )ހަތެއް(

ިބާއްވަންވާނެއެވެ.

ިހާލަތްތަކުގެިިިިިިިިިިި(ބ)ިި ިއަންނަނ ވ  ިބޭއްވޭނީ ިބައްދަލުވުމެއް ިކޮމ ޝަންގެ ިފަރާތްތަކާއެކު އެހެނ ހެން

ިމަތ ންނެވެ.

ިިި4.ިި ިއަދާ ިމަސްއޫލ އްޔަތުތައް ިފަރާތްތަކާއެކުިކޮމ ޝަންގެ ިއެހެނ ހެން ކުރުމުގައ 

ިމަޝްވަރާިކުެުރުމަށްިކޮމ ޝަނުންިބޭނުންވެއްޖެިހާލަތެއްގައ ؛

ިއ ިކޮމ ޝަނާކަމަކާއ ިގުޅ ގެންެްިކޮމ ޝަންގެިއ ޙުތ ޞާޞްިިގެިތެރޭގައ ިހ މެނޭިި.2ިިި

ހުށަހެޅުމުންެް. ިބައްދަލުކުރުމަށްިލ ޔުމަކުންިއެދި 

ބަޔާންިކޮށްފައ ވާފަދަެަިބައްދަލުވުމެއްިބޭއްވޭނީިބައްދަލުވުންި(ިގައ 4ި(ިގެި)ރ)42ިމާއްދާިި(ޅ)ިި

ިމައުޟޫއު،ި ިބޭނުންވާ ިކުރުމަށް ިމަޝްވަރާ ިބައްދަލުވުމުގައ  ިގަޑ އާއ ، ިތާރީޚާއ ، ބޭއްވޭނެ

ިބައްދަލުވުމުގައ ިބައ ވެރ ިކުރުމަށްިކަނޑައަޅާިފަރާތަށްިލ ޔުމަކުންިހުށަހެޅުމަށްިފަހުގައެވެ.

ިި(ކ)ިި ިރ)42ިމާއްދާ )(ި ިއ2ިެގެ ިބާއްވާނީ ިބައްދަލުވުމެއް ިކޮށްފައ ވާފަދަ ިބަޔާން ިގައ  )

ބައްދަލުވުމަށްިހުށަހަޅާިކަމެއްިނުވަތަިމައްސަލައަކީިކޮމ ޝަންގެިއ ދާރާއ ންިނުނ ންމޭނެިފަދަި

ިކަމަކަށްިނުވަތަިމައްސަލައަކަށްިވާނަމައެވެ.
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ތަކުގެިރ ޔާސަތުިބަލަހައްޓާނީިކޮމ ޝަންގެިރައީސްިއެވެ.ިއަދި ކޮމ ޝަންގެިޖަލްސާތަކާއ ިބައްދަލުވުންި.44ިރ ޔާސަތުިިޖަލްސާތަކުގެ

ިޙާލަތެއްގައ ،ި ިނެތް ިރައީސް ިކޮމ ޝަންގެ ިރައީސްއެވެ. ިނާއ ބް ިޙާލަތްތަކުގައ  ިނެތް ރައީސް

ިބެލެހެއްޓެންި ިރ ޔާސަތު ިޖަލްސާގެ ިރައީސްއަށް ިނައ ބް ިމެދުވެރ ވެގެން ިކަމެއް ިބޭރު އ ޚްތ ޔާރުން

ިޙާޟ  ިޖަލްސާއަށް ިޖަލްސާގެިނެތްނަމަ، ިމެންބަރަކު ިކަނޑައަޅާ ިއަޢުލަބ އްޔަތުން ިމެންބަރުންގެ ރުވެތ ބ 

ިރ ޔާސަތުިބަލަހައްޓާނީއެވެ.

ނޑަިއެޅ ގެންނެވެ.ި)ހ(ި.42ިއެޖެންޑާިިޖަލްސާތަކުގެ ިކޮމ ޝަންގެިޖަލްސާތަކާއ ިބައްދަލުވުންތައްިބާއްވާނީިއެޖެންޑާިކަ

(ިމ ިމާއްދާއ ނ2ިްވަނަިމާއްދާގެިހި)1ިމ ިމާއްދާގައ ިމ ހެންިބަޔާންިކޮށްފައ ިވީނަމަވެސްިިި)ށ(ިި

ިއ ސްތ ސްނާިވާނެއެވެ.

ިއަދި ި)ނ(ިި ިބ އުރޯއ ންެްނެވެ. ިކޮމ ޝަނަރޒް ިބަލަހައްޓާނީ ިކަންތައްތައް ިއެންމެހައ  އެޖެންޑާގެ

ިއެޖެންޑާ ިމައުލޫމާތު ިކަންތައްތަކުގެ ިއެންމެހައ  ިކުރެވޭ ިބ އުރޯިިއެޖެންޑާ ނޑައެޅުމުން ކަ

ިއޮފ ސަރުންިސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްިއާއ ިހ އްސާިކުރަންިވާނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަންިި)ރ(ިި ިހަމައެކަނ  ިކުރެވޭނީ ިއެޖެންޑާ ިމައްސަލަ ިޖަލްސާތަކަށް ިމެމްބަރުންގެ ކޮމ ޝަން

ިމެމްބަރުންނަށެވެ.

ިި)ހ(ި.42ިއުމ އްޔާިޔަިޖަލްސާތަކުގެ ިޖަލްސާތަކާއ  ިބާއްވާ ިމ ގޮތުންިކޮމ ޝަނުން ިކުރަންވާނެއެވެ. ިޔައުމ އްޔާ ބައްދަލުވުންތައް

ިވ ިއުސޫލުިތަކުގެިމަތ ންނެވެ.ނ ިޖަލްސާތަކާއ ިބައްދަލުވުންތައްިޔައުމ އްޔާިކުރާނީިއަންނަ

ގައ ިބަޔާންިކޮށްފައ ވާިޖަލްސާތައްިިި،(2)ި،(2)ި،(4ވަނަިމާއްދާގެިހިގެި)1ިި.4ިިި

ިޔައުމ އްޔާިކުރާނީިލ ޔުމުންނެވެ.

(ިގައ ިބަޔާންިކޮށްފައ ވާިބައްދަލުވުންތައްިޔައުމ އްޔ1ިާވަނަިމާއްދާގެިހިގެި)1ިި.2ިިި

ިކުރާނީިއޯޑ އޯިރެކޯޑ ންގިއެއްގެިގޮތުގައެވެ.ިި

ިބައްދަލުވުމެއްގެިި)ށ(ިި ިއެ ިނުވަތަ ިޖަލްސާއެއް ިއެ ިޔައުމ އްޔާ، ިބައްދަލުވުންތަކުގެ ޖަލްސާތަކާއ 

ިއޯޑ އޯި ިކުރަންވާނެއެވެ. ިސޮއ  ިޔައުމ އްޔާގައ  ިފާސްކޮށް ިފަރާތަކުން ިބެލެހެއްޓ  ރ ޔާސަތު

ިއ ދާރާގައި  ިކޮމ ޝަންގެ ިރެކޯޑ ންގ ިޖަލްސާތަކުގެ ިކުރެވޭ ިޔައުމ އްޔާ ިގޮތުގައ  ިގެ ރެކޯޑ ންގ

ިފާސްިރައް ިޔައުމ އްޔާ ިޖަލްސާގެ ިއެ ިކުރުމުން ިފައ ލް ިފޯމެޓްގައ  ިކަޑައެޅ ފައ ވާ ިކުރުމަށް ކާ
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ިކުރެވުނީިކަމުގައ ިބެލެވޭނެއެވެ.

ިި)ހަތަރު(ިމެމްބަރުންނެވެ.1ިކޮމ ޝަންގެިޖަލްސާގެިކޯރަމްއަކީިި.41ިކޯރަމްިިޖަލްސާގެ

ިިި

ިި)ހ(ި.41ިވޯޓުލުންި ިއެންމެހައ  ިނ ންމުންތަކެއްިކޮމ ޝަންގެ ިނ ންމޭ ިއ އްތ ފާގުން ިކޮމ ޝަންގެ ނ ންމުންތަކަކީ،

ިމެމްބަރުންގެި ިކޮމ ޝަންގެ ިނަމަވެސް ިއަޅަންވާނެއެވެ. ިބާރު ިރ ޔާސަތުން ިހެދުމަށް ކަމަށް

ިޖަލްސާއަށްި ިގޮތެއްނ ންމާނީ ިކަންކަމުގައ  ިނުވެވޭ ިއ އްތ ފާގު ިޚ ޔާލުތަފާތުވެ މެދުގައ 

މެމްބަރުންގެިއަޣްލަ ިބ އްޔަތުންނެވެ.ހާޟ ރުވެތ ބި 

ިރ ޔާސަި)ށ(ިި ިޖަލްސާގެ ިވޯޓަށްއަހައ ގެންިިބައ ވެރ ވެވޭނީިިޓުގައ ވޯިތަށް ިނ ންމުމަކަށް ކޮމ ޝަންގެ

ިއެވެ.ދެފަރާތަށްިއެއްވަރަށްިވޯޓްލ ބ އްޖެިހާލަތެއްގަ

ިި()ނިި 1ިިމ ޤަވާއ ދުގެ ިގެ ި)ހ( ިމާއްދާގެ ިގުޅ ގެނ2ިިްވަނަ ިމައްސަލައަކާ ިކުއްލ  ިބަޔާންކުރާ ގައ 

ިޖަލްސާ ިބޭއްވުމަށްބާއްވާ ިހަމަނުވެއްޖެނަމަިިއެއް ިކޯރަމް ިމެދުވެރ ވެގެން ިއުޒުރެއް މަޤުބޫލް

ިހާޟ ރު ިއ ދާރާއަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިފަދަނުވަތަ ިވެދާނެފަދަިިސަލާމަތީިނުވެވޭ ިނުރައްކާ ިގޮތުން

ި ިމެދުވެރ ކޮށްިިފޯނުންިިވެއްޖެނަމަ،މެދުވެރ ިހާލަތެއް ިމުވާސަލާތީިވަސީލަތެއް ިއެހެނ ހެން ނުވަތަ

ިިޖަލްސާގައ ިބައ ވެރ ވެިވޯޓްިދެވ ދާނެއެވެ.

ިި)ހ(ި.41ިނ ންމުންިިކޮމ ޝަންގެ ިހާލަތެއްގައ ،މަދުވެގެން ިބޭނުންވެއްޖެ ިމުރާޖައާކުރުމަށް ިނ ންމުމެއް މެމްބަރުނ2ިިްކޮމ ޝަންގެ

ިބަހުޘްކުރުމަށްިއެޖެންޑާިކުރެވ ދާނެއެވެ.އެކަމަކަށްިއެދ ،ިއެމައްސަލައަށްިއަލުންި

ިޖެނެރަލްިި)ށ(ިި ިސެކްރެޓަރީ ިނ ންމުންތައް ިއެންމެހައ  ިކޮމ ޝަންގެ ިފ ޔަވައ  ިނ ންމުންތައް ސ އްރު

ިކޮމ ޝަންގެިހުރ ހާިވެރ ންނާއ ިހ އްސާކުރަންިވާނެއެވެ.

ިބަޔާންކޮށްފައ ި)ނ(ިި ިކަމަށް ިނ ންމުން ިިއެވަނީިސ އްރު ިޙާވަގުތާއ  ިހާމަކުރުންިލަތަށް ރ އާޔަތްކޮށް

ނޑައަޅާިނ ންމުންތަކެވެ.  ފަސްކުރުމަށްިކޮމ ޝަނުންިކަ

ި
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ބައ ިިވަނ2ިިަ  

ދާއ މީިކޮމެޓީތައްި މަސައްކަތްތައްިއަދި   ޑ ޕާޓްމެންޓްތަކާއ ،ިޑ ޕާޓްމެންޓްތަކުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއި 
ިހ މެނޭިކޮމ ޝަންގައ 

ިޑ ޕާޓްމަންޓްތަކާއ 
ިސެކްޝަންތައް

43.ިި ިއެކު ިމުޅ  ިބެހ ފައ ވަނީ ިމަސައްކަތްތައް ިމަސްޢޫލ އްޔަތުތަކާއ ، )ތ ނެއް(2ިިކޮމ ޝަންގެ

ި ިސެކްޝަނަށެވެ.1ިޑ ޕާޓްމަންޓާއ ، ިި)އަށެއް( ިއެންޑްިމ ގޮތުން ިރ ސޯސަސް ހ އުމަން

ިއެޑްމ ން ިއެންޑް ި)އެޗް.އާރް ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން )ި ިފައ ނޭންސް ިއަދ  ިސެކްޝަން ިހެންިއެފ ޔަވައ 

ިކުރ އަށްގެންިމަސައްކަތަިތަކުގެންިސެކްޝަ ިދަށުންނެވެކޮމ ޝަނަރެިިވަކ ިދާނީިއް ިބެލުމުގެ .ިއްގެ

ިއެޗް.އާރް ިސެކްޝަން ިފައ ނޭންސް ިއަދ  ިއެޑްމ ން ިބަލަހައްޓާނީ.އެންޑް ކޮމ ޝަންގެިިއ ސްވެ

ިި.ސްއެވެއީރަ

ޑ ޕާޓްމަންޓްިތަކެވެ.ި)ހ(ި.41ިތައްިޑ ފާޓްމަންޓްި ިކޮމ ޝަންގައ ިހ މެނޭނީިއަންނަނ ވި 

ިއެންޑްިި.4ިިި ި)އެޗް.އާރް ިެއޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން ިއެންޑް ިރ ސޯސަސް ހ އުމަން

ިއެޑްމ ން(

ިޕޮލ ސީިއެންޑްިޕްލޭނ ންގި.2ިިި

ިލައ ސަންސ ންގިއެންޑްިމޮނ ޓަރ ންގި،ލީގަލްިއެފެއާޒްި.2ިިި

ިި)ށ(ިި ިމަސައްކަތްތައ41ިިްމ ޤަވާއ ދުގެ ިޑ ޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ި)ހ(ގައ  ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިބެހ ފައ ވަނީިއަންނަނ ވ ިސެކްޝަންތަކުގެިމައްޗަށެވެ.

ސެކ41ިްިސެކްޝަންތައް ިޝަންިތަކެވެ.ކޮމ ޝަންގައ ިހ މެނޭނީިއަންނަނ ވި 

ިއެޗް.އާރްިއެންޑްިއެޑްމ ންި.4ިިި

ިފައ ނޭންސްިި.2ިިި

ިއެންޑްިޕްރޮޖެކްޓްސްިލޭނ ންގޕްި.2ިިި

ިއ ންޓަނެޝަނަލްިރ ލޭޝަންސްިި.1ިިި

ިސްޓްރެޓަޖ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިއެންޑްިރ ސާރޗްިި.1ިިި
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ިލީގަލްިއެފެއާޒްިއެންޑްިކޮމ އުނ ކޭޝަންސްި.1ިިި

ިލައ ސަންސ ންގިއެންޑްިކޮމްޕްލެއ ންސްި.3ިިި

ިއ ންޖ ނ އަރ ންގމޮނ ޓަރ ންގިއެންޑްިި.1ިިި

ިންތަކުގެޝަސެކް
ިއްމަސްއޫލ އްޔަތުތަ

ިސެކްެްިި)ހ(ި.22 ިއެކައުންޓްސް ިއެންޑް ިމަސްއޫލ އްޔަތަޝަފައ ނޭންސް ިގެ ިކޮމ ޝަންގެިން ކީ

ި؛ބެލެހެއްޓުމެވެހ ންގައ ިބެހޭިއެންމެހައ ިކަންކަންިފައ ސާއާ

ި)ށ(ިި
ި ިކޮމ ޔުނ ކޭޝަންސްިލީގަލް ިއެންޑް ިމަސްއޫލ އްޔަިއެފެއާޒް ިއަދި ގެ ިޝަރުޢީ ިކޮމ ޝަންގެ ތަކީ

ިއެން ިކުރަންޖެހޭ ިގޮތުން ިޤާނޫނީ ިބެލެހެއްޓުމެހައ  ިހ ންގައ  ިކަންކަން ކޮމ ޝަނުންިމާއ ،

ކޮމ ޝަނުގެި ި؛މެވެޖަވާބުދާރީވުފަރާތުންިޖަވާބުދާރީިވާންޖެހޭިޙާލަތްތަކުގައި 

ިރ ލޭޝަންސްިި)ނ(ިި ިމަސްއޫލ އްޔަތައ ންޓަނެޝަނަލް ިބައ ނަިގެ ިކީ ިފަރާތްތަކާއ  ގުޅ ގެންިލްޢަޤުވާމީ

ކަންކަންިރާވާ،ިހ ންގައ ިބެލެހެއްޓުމެވެ؛ކޮމ ޝަނުންިކުރަންޖެހޭި ިއެންމެހައި 

ިޕްރޮޖެކްޓްސްި)ރ(ިި ިއެންޑް ިސ ޔާސަތުތައްިމަސްއޫލ އްޔަިގެޕްލޭނ ންގ ިކޮމ ޝަންގެ ތަކީ

ސ ޔާސަތުތައްިތަންފީޒުިކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެިގޮތްތައްިރާވައ ިތަންފީޒުިިއެއެކުލަވާލުމާއ ،ި

ި؛ކުރަންޖެހޭިއެންމެހައ ިކަންކަންިކުރުމެވެކުރުމަށްި

ިމަި)ބ(ިި ިގެ ިރ ސަރޗް ިއެންޑް ިޑ ވެލޮޕްމެންޓް ިސްއޫލ އްޔަތަސްޓްރެޓީޖ ކް ކޮމ ޝަންގެިކީ

ިޕްލޭންއާއ  ިޕްލޭންި،ސްޓްރެޓީޖ ކް ިޕްރޮގްރާމްތައްި،އެކްޝަން ިލޯކަލްިިތަމްރީން އަދ 

ިބްރޯ ިޕްލޭން ިޑ ވެލޮޕްމަންޓް ިކަންކަންިވާލުމާއެކުލަޑްކާސްޓަރުންގެ ިބޭނުންވާ ިތަރައްޤީއަށް އ ،

މަސަކޮށްިޢާމުރާޖަ ި؛ހ ންގައ ިބެލެހެއްޓުމެވެއްކަތްތައްިކުރަންޖެހޭިއެންމެހައި 

ިމަސްއޫލ އްޔަިި)ޅ(ިި ިގެ ިއެންޖ ނ އަރ ންގ ިއެންޑް ިމޮނ ޓަރ ންގ ިދޫކޮށްފައ ވާިއ ިލަތަކީ ސަންސް

ި ިކުރުމާއ ، ިމޮނ ޓަރ ިއައ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ިކަންކަންިކޮމ ޝަންގެ ިއެންމެހައ  ިއާބެހޭ .ޓީ

ކުރުމަށްިކުރަންޖެހޭިއެންމެއަދ ިބެލެހެއްޓުންި ި؛މެވެހައ ިމަސައްކަތްތައްކުރުމ ކަމަށްިމަގުފަހި 

ިސެކްެްި)ކ(ިި ިކޮމްޕްލެއ ންސް ިއެންޑް ިމަސްއޫލ އްޔަތަންޝަިލައ ސަންސ ންގ ިގެ ކޮމ ޝަންގައި ކީ

ިޤާއ މުކު ިމެކޭނ ޒަމެއް ިކޮމްޕްލެއ ންސް ިއަދި ބެލުިމައްސަލަތައްިރުމާއ ރަނގަޅު ިން
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ިދޫކުރު ިލައ ސަންސް ިބެހޭގޮތުންބްރޯޑްކާސްޓް ިހ ންގައި ިމާ ިކަންކަން ިއެންމެހައ  ކުރަންޖެހޭ

ި؛ވެބެލެހެއްޓުމެ

ިސެކްި)އ(ިި ިއެޑްމ ން ިއެންޑް ިމަންިޝައެޗް.އާރް ިއ ދާރީިސްއޫލ އްޔަތަގެ ިއެންމެހައ  ިކޮމ ޝަންގެ ކީ

ި؛ކަންކަންިރާވާހ ންގުމެވެ

ިމަސްި)ވ(ިި ިގެ ިބ ޔުރޯ ރޒް ިއޫލ އްޔަކޮމ ޝަނަ ިޖަލްސާތަކާއ ،ިތަކީ ިރަސްމީ ކޮމ ޝަންގެ

ިބައްދަލުވުންތަކާކޮމ ޝަ ިއެޕޮއ ންޓްމަންނަރުންގެ ި،ހަމަޖެއްސުމާއ ިޓްތައްެްއ ،

ކަންކަންިހ ންގައ ިބެލެހެއްޓުން ި؛ބައްދަލުވުންތަކާބެހޭިއެންމެހައި 

ރޒްި ިއަކީި.24ިބ އުރޯިިކޮމ ޝަނާ ިބ ޔުރޯ ރޒް ިި،ކޮމ ޝަނަ ިހ މެނޭ ިރައީސްިނާއ ިބަރުންމ5ިެކޮމ ޝަންގައ  ރައީސްގެިިއާއ ނައ ބު
ިސެލްއެކެވެިސެކްރެޓޭި ިކުރެވ ފައ ވާ ިޚާއްޞަ ިމަސައްކަތްތަކަށް ިކުރާނީި.ރ އެޓް ިމަސައްކަތް ި،މ ސެލްގައ 

 .ސެކްރެޓެރީިޖެނެރަލްިހަމަޖައްސާިއޮފ ސަރުންިފެންވަރުގެިދެިމުއައްޒަފުންނެވެި
ި

ިކޮމ ޝަންގެިދާއ މީިކޮމ ޓީިތަކަކީިި.22ިކޮމެޓީތައްިިދާއ މީ

ިކޮމ ޓީިބ ޑްިި)ހ(ިި

ިއެޗް.އާރްިޕެނަލްިި)ށ(ިި

ިކްރައ ސ ސްިމެނޭޖްމަންޓްިކޮމ ޓީިި(ނ)ިި

 ކޮމ ޓީިކޮންޓެންޓްިއެޖުޑ ކޭޝަންިި(ރ)ިި
ި

ިޕްރައ ޒްިރެގ އުލޭޝަންިކޮމ ޓީިި)ބ(ިި

ިބްރޯޑްކާސްޓްިއެޑްވައ ޒަރީިކޮމ ޓީިި)ޅ(ިި
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ިކޮމ ޓީިބ ޑްި

ި

ބ ޑްިއ ވެލުއޭޓްިިޅޭކޮމ ޓީިއަކީިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެިބ ޑްިި.22 ފާސްކުރާިިކޮށްެްހުރ ހާިއެސްޓ މޭޓްިއަދި 
ި)ފަހެއް(ިމެންބަރުންގެިމައްޗަށެވެ.1ިިކޮމ ޓީިއެކުލެވ ގެންވަނީިތ ރީގައ ވާިކޮމެޓީއެވެ.ި

ި)ހ(ިިކޮމ ޝަންގެިމާލީިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާި
ި)ށ(ިިއެޑްމ ންިއެންޑްިއެޗް.އާރުިޑައ ރެކްޓަރި

ި)ނ(ިފައ ނޭންސްިއެންޑްިއެކައުންޓްސްިކޯޑ ނޭޓރ
ި.)ދޭއް(ިމުވައްޒަފުންނެވ2ިެ)ރ(ިކޮމ ޝަންގެިއޮފ ސަރިލެވަލްގެި

ިއަދި ި.21ިޕެނަލްިިއެޗް.އާރް ިދ ނުމާއ  ިވަޒީފާ ިހޮވުމާއ ، ިމުވައްޒަފުން ިހޮވަންޖެހޭ ިކޮމ ޝަނަށް ިއަކީ ިޕެނަލް ިއާރް. އެޗް.

ިނ ންމުންތައްި ިއެންމެހައ  ިބެހޭ ިކަންތައްތަކާއ ،ިމުވައްޒަފުންނާއ  ިއެންމެހައ  ިކުރުމުގެ ިވަކ  ވަޒީފާއ ން

ިޕެނަލްއެވެ. ިބަލާނެ ިމައްސަލަ ިމުވައްޒަފުންގެ ިއަދ  ިއަގުިިނ ންމާ ިމަސައްކަތުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ އަދ 

ިމުއްދަތުި ިގޮތާއ  ިދޭނެ ިއެވޯޑް ިސްޓާފް ިގޮތުން، ިއެންމެހައި ޑައަނކަިިވަޒަންކުރުމުގެ ިގުޅޭ ިއެކަމާއ  ޅާ

ިހ ން ިރާވާ ިޕެިގާނީިކަންތައްތައް ިިނަލްއ ންނެވެ.މ  ިއެކުލެވ ގެންވަނީ )ފަހެއް(ިމެންބަރުންގ21ިިެޕެނަލް

ި)ހަތަރެއް(ިމުވައްޒަފުންނެވެ.21ިމައްޗަށެވެ.ިއެއީިސެކްރެޓެރީިޖެނެރަލާއ ،ިކޮމ ޝަންގެި

ިމެނޭޖްމަންޓްިކްރައ ސ ސް
ިިކޮމ ޓީ
ި

21.ިި ިހަމައެކަނ  ިއަކީ ިކޮމެޓީ ިޚާމ  ިއެކެވެ. ިކޮމ ޓީ ިޖެހޭނެ ިހަރަކާތްތެރ ވާން ިހާލަތްތަކުގައ  އްސަިޚާއްސަ

ިކަި ިކޮމ ޝަންިނހާލަތު ިހ މެނޭނީ، ިމ ކޮމ ޓީގައ  ިރައީސްއެވެ. ިކޮމ ޝަންގެ ިޑައަޅާނީ )ހަތެއް(3ިގެ

ިޖެނެރަލްއާއ ، ިސްޓާފުންނާއ ިމެމްބަރުންނާއ ،ިސެކްރެޓަރީ ިި،އެގްޒެކެޓ ވް ިއ ސްިޑ ޕާލީގަލް ޓްމަންޓްގެ

ިޕީ.އާރ ިއޮފ ސަރުންނެވެކޯޑ ނޭޓަރާިމުވައްޒަފަކާއ ، ިބ އުރޯ ިއ  ިއަންގާިޚާ. ިނ މުނުކަން ިހާލަތް ިނީިއްސަ

ި ިމ ގޮތުން ިރައީސްއެވެ. ިމ ކޮމ ޓީގެިޚާކޮމ ޝަންގެ ިއަންގަވަންދެން، ިރައީސް ިނ މ އްޖެކަން ިހާލަތް އްސަ

ިިިގެިކޯރަމްިހަމަވުންިލާޒ މްވާނެއެވެ.މ ޓީކޮމަސައްކަތްތަކުގައ ި

ކޮންޓެންޓްިއެޖުޑ ކޭޝަންި
ިކޮމ ޓީި

ިިމ ި.21 ިއަކީ ިއަދި ކޮމ ޓީ ިނ ޒާމް ިބެލުމުގެ ިޝަކުވާ ިހުށަހެޅުމާއ  ިޝަކުވާ ިޤާއ މްކޮށްފައ ވާ ކޮމ ޝަނުން

ި ިދ ރާސާކޮށް ިމައްސަލަތައް ިހުށަހަޅާ ިދަށުން ިނ ޒާމުގެ ިކުރުމުގެ ިކޮމ ޝަނަށްިމޮނ ޓަރ ނ ންމުންތައް

ިިހުށަހަޅާިިދާއ މީިކޮމ ޓީިއެކެވެ.

ި-)ފަހެއް(ިމެންބަރުންގެިމައްޗަށެވެ.ިއެއީި:21ިއެކުލެވ ގެންވަނީިތ ރީގައ ވާި

ި)ހ(ިލީގަލްިކަންކަންިބަލަހައްޓަވާިއ ސްފަރާތެއް.

ިބަލަހައްޓަވާިވެރ އެއް.ި)ށ(ިމޮނ ޓަރ ންގްިއެންޑްިއެންޖ ނ އަރ ންގިގެިކަންކަން

ި)ނ(ިކޮމްޕްލެއ ންޓްސްިގެިކަންކަންިޢަމަލީގޮތުންިބަލަހައްޓާިމުވައްޒަފެއް.
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ިލައ ސަންސ ންގގެިކަންކަންިޢަމަލީގޮތުންިބަލަހައްޓާިމުވައްޒަފެއް.)ރ(ި

ި)ބ(ިއ ންވެސްޓ ގޭޝަންގެިކަންކަންިޢަމަލީގޮތުންިބަލަހައްޓާިމުވައްޒަފެއް.
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އެޑްވައ ޒަރީިބްރޯޑްކާސްޓްި
ިކޮމ ޓީި

23.ިި ިޕޮލ ސީ ިޕްލޭން ިއެކްޝަން ިސްޓްރެޓެޖ ކް ިކޮމ ޝަންގެ ިކޮމ ޓީއަކީ ިދަށުން،4ިިމ  ިގެ )އެކެއް(

ނޑައެޅުމުގައި  ިކަ ިއުސޫލުތައް ިސ ޔާސަތުތަކާއ  ިޤަވާޢ ދުތަކާއ ، ިކުރުމުގެ ިބްރޯޑްކާސްޓް ރާއްޖޭގައ 

ރުކުރުމަށްޓަކައ ިއެިފަރާތްތަކުގެިލަފަޔާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއ ިސްޓޭކްިހޯލްޑަރުންގެިބައ ވެރ ވުންިއ ތު

ިިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާިކޮމ ޓީއެކެވެ.ިި،މަޝްވަރާިހޯދުމަށް

 ި ިޖުމްލަ ިއެކުލެވ ގެންވަނީ 43ިިކޮމ ޓީ ިމ  ިމައްޗަށެވެ. މެމްބަރުްނ43ިިމެމްބަރުންގެ

ގޮތަށެވެ؛  ބަހާލެވ ގެންވަނީިއަންނ ވި 

ިއަދަދުި ިމެމްބަރުން  

24ި ިބްރޯޑްކާސްޓަރޕަބްލ ކްިސަރވ ސްި 4 

22ި ިކޮމަރޝަލްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގި)ޓީވީ( 2 

22ި ިކޮމަރޝަލްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގި)ރޭޑ އޯ( 2 

24ި ިމުޅ ިރާއްޖެއަށްިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާި 1 

24ި ިވަކ ިސަރަހައްދުތަކަށްިރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރާި 1 

ިޓޭކްިހޯލްޑަރުންިސް
24ި ިމޯލްޑ ވްސްިމީޑ އާިކައުންސ ލްގެިމެމްބަރެއް 1ި

ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްި 24 3ި

ިލޯކަލްިގަވަރމަންޓްިއޮތޯރ ޓީި 24 1ި

ިކޮމ އުނ ކޭޝަންިއޮތޯރ ޓީިއޮފްިމޯލްޑ ވްސްި 24 1ި

ިހ އުމަންިރައ ޓްސްިކޮމ ޝަންި 24 42ި

ިނެޝަނަލްިބ އުރޯިއޮފްިކްލެސ ފ ކޭޝަންި 24 44ި

ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިއ ސްލާމ ކްިއެފެއަރޒް 24 42ި

ިތަޖުރ ބާކާރެއްިބްރޯޑްކާސްޓްިދާއ ރާގެި 24 42ި
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01ި ިސ ވ ލްިސޮސައ ޓީިރެޕްރެޒެންޓޭޓ ވްިއެއްި)އެން.ޖީ.އޯިއެއް( 41ި

ި
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ޕްރައ ޒްިރެގ އުލޭޝަންި
ިކޮމ ޓީި

 މ އީިބްރޯޑްކާސްޓަރުންިއެއްވެސްިޚ ދުމަތަކަށްިރައްޔ ތުންގެިއަތުންިފީއެއްިނަގާނަމަިއެިނަގާިފީއެއ21ިިް

ި ިކޮމ ޝަނަށްިދ ރާސާކޮށް ިފާސްކުރުމަށް ިލަފާދ ނުމަށްޓަކައ ި އަގެއް އެކުލަވާލާފައ ވާި ބޭނުންވާ

ިކޮމ ޓީއެކެވެ.

 )ފަހެއް(ިމެމްބަރުންގެިމައްޗަށެވެ.21ިިއަންނަނ ވި  ކޮމ ޓީިއެކުލެވ ގެންވަނީި

 ؛)ދޭއް(ިކޮމ ޝަނަރުނ22ިް .4

 ؛ކޮމ ޝަންގެިމާލީިޒ ންމާދާރުިވެރ ޔާ .2

 ؛މުވައްޒަފުން)ދޭއް(ިއ ދާރ22ިިީކޮމ ޝަންގެި .2

ި
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ބައ ިވަނ2ިިަ  

ކަންތައްތައްި ގުޅޭިއެންމެހައި  ިމުވައްޒަފުންނާއި 
އ ދާރީިކަންކަންިއެންމެިއެދެވޭިގޮތުގައ ިރާވައ ،ިހ ންގާިބެލެހެއްޓުމާއ ،ިޤަވާއ ދުގެިމ ިބަޔަކީިއޮފީހުގެިި.23ިތަޢާރުފުި

ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިކަންތައްތައްިހ ންގައ ިބެލެހެއްޓުމުގެިބައެވެ.

ިވާޖ ބަކީި.21ިވާޖ ބުިިމުވައްޒަފުންގެި ިމުވައްޒަފުންގެ ިޚ ދުމަތްކުރާ ިކަމާއެކުި،ކޮމ ޝަންގައ  ިއ ޚްލާސްތެރ  ވަކި ި،ތެދުވެރ ކަމާއ 
ިކުރުމެއްނެތ  ިމަސައްކަތް ިހޯދުމަށް ިރުހުން ިކުރުމާއި ި،ފަރާތެއްގެ ިބްރޯޑްކާސްޓް މ ނ ވަންކަމާއެކު

ި ިކުރުމަށް ިގޮތުންމަިރ ބްރޯޑްކާސްޓް ިކޮމ ޝަނުންިިގުފަހ ކޮށްދ ނުމުގެ ިކަންތައްތަކާއ  ކުރަންޖެހޭ
 ގުމަށްިއެހީތެރ ވެިދ ނުމެވެ.އެކަށައަޅާިސ ޔާސަތުތަކާއ ިޕްރޮގްރާމުތައްިހ ންގައ ިއެޕްރޮގްރާމުތައްިހ ން

ި

ިކުރަންވާނ21ިިީިއުޞޫލުތައްިކުރުމުގެިޚ ދުމަތް ިޢަމަލު ިކުރުމުގައ  ިޚ ދުމަތް ިދައުލަތަށް ިމުވައްޒަފުން ިކުރާ ިމަސައްކަތް ކޮމ ޝަންގައ 

ިތ ރީގައ ވާިއުޞޫލުތަކުގެިމަތ ންނެވެ.

ިި)ހ(ިި ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިމުވައްޒަފަކުމެ ިކުރަންޖެހޭިކޮންމެ ިރ ޕޯޓް ިއެމީހަކު އަދާކުރުމުގައ 

ިވާންިި،ފަރާތްތަކަށާއ  ިޖަވާބުދާރީ ިއ ސްފަރާތަށް ިއެންމެ ިޙަވާލުވެހުރ  ިހ ންގުމާ ކޮމ ޝަން

ިވާނެއެވެ.

ިވާޖ ބުިި)ށ(ިި ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ ، ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިއެމުވައްޒަފަކާ ިމުވައްޒަފަކުމެ ކޮންމެ

ނުއަސާސީއާއ ،ިޤާނޫނުތަކާއ ިޤަވާޢ ދުތަކަށްިޙުރުމަތްތެރ ކޮށްިއަދާކުރުމުގައ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫ

ިހ ތަންވާނެއެވެ.

ިކޮންމެިމުވައްޒަފަކުމެިއެމުވައްޒަފެއްގެިޒ ންމާތައްިއަދާިކުރުމުގައ :ި)ނ(ިި

ިއެއްގޮތަށްިިި.4ިިި ނޑާ ިމ ންގަ ިހުނަރުވެރ  ިމަސައްކަތާގުޅޭ ިދާއ ރާގައ  މަސައްކަތުގެ

ިބަހައްޓަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުގެިޢަމަލުތައްި

ފ ޔަވައ ،ިވަޒީފާގެިމަޞްލަޙަތާިިކުރެވޭިމަސައްކަތެއްކޮމ ޝަންގެިހުއްދަިލ ބ ގެންިި.2ިިި

ިކޮމ ޝަންި ިއަދ  ިކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ިމުވައްޒަފު ިމަސައްކަތެއް ިއަމ އްލަ ފުށުއަރާ

ިފ ޔަވައ ިއެހެންިއެއްވެސްިފަރާތެއްގެިވަޒީފާއެއްިއަދާކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.
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ިނުވަތަިި.2ިިި ިމަސައްކަތްކުރުމާއ  ިއަމ އްލަ ިވަގުތުތަކުގައ  ިހޭދަކުރަންޖެހޭ ކޮމ ޝަންގައ 

ިކޮމ ޝަންގެިވަސީލަތްތައްިއަމ އްލަިކަންކަމުގައ ިބޭނުންކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ކޮމ ޝަންގެިމ ނ ވަންކަމާިމުސްތަޤ އްލުިކަމަށްިބުރޫނާރާފަދަގޮތަކަށްިި.1ިިި
ިބައ ވެރ ވެވ ދާނެއެވެ.ޖަމްޢ އްޔާތަކުގައ ި

ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިމ ޤަވާޢ ދާިޚ ލާފުކަމެއްިކުރާކަމަށްިތުހުމަތުިކުރެވ އްޖެނަމަ،އެކަމެއްިއެނގުނުިި.22ިކުރުންިިރ ޕޯޓް
ިމުވައްޒަފަކު،ިއެިމުވައްޒަފުިޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭިވެރ ޔާއަށްިއެކަމެއްިއަންގަންިވާނެއެވެ.

ި

ިި)ހ(ި.24ިއ ލްތ މާސްކުރުންި ިމުވައްޒަފަކާމެދު ިކުރުމުގައ ، ިތަންފީޒު ިޤަވާޢ ދާިމ ޤަވާޢ ދު ިޤާނޫނާއ  ޢަމަލުކޮށްފައ ވަނީ
ިދެކޭނަމަ ިކަމަށް ިި،ޚ ލާފަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިއެކަމެއް ިމުވައްޒަފަކަށްިހުށަހެޅުމުގެ ިކޮންމެ ޙައްޤު

ިިލ ބ ގެންވެއެވެ. ިފަރާތްތަކަށް ިކަމާބެހޭ ިމުވައްޒަފަކަށްމެިއަދ  ިކޮންމެ ިޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ
ިލ ބ ގެންވެއެވެ.

ފ ޔަވަޅުިއަޅާނީިި)ށ(ިި މ ިމާއްދާގެި)ހ(ިގެިދަށުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅާިމައްސަލަތައްިބަލައި 
 އެޗް.އާރްިޕެނަލްއ ންނެވެ.

ި
ިކަންތައްތައްިމުވައްޒަފުންގެި

ިބެލެހެއްޓުންިިހ ންގައ 
ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިކަންތައްތައްިހ ންގައ ިބަލަހައްޓާނީިކޮމ ޝަންގެިމެމްބަރުންގެިލަފާގެިި.22

ސެކްޝަންނުންނެވެ.ިއަދ ިމ ގޮތުންިމަތ ން،ިހ އުމަންިރ ސޯސްިއެންޑްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންި
ބެލެހެއްޓުމުގައ ިއަންނަނ ވ ިކަންތައްތައްިހ މެނެއެވެ. ިމުވައްޒަފުންގެިކަންތައްތައްިހ ންގައި 

ިކޮމ ޝަނުންިނެރޭިޤަވާޢ ދުތައްިމުވައްޒަފުންނަށްިއަންގައ ،ިއެިޤަވާޢ ދުތައްިހ ންގުން.ި)ހ(ިި

ިއެއްބަސްވުމާއ ި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފުންނަށްިި،ވަޒީފާގެ ިޒ ންމާތަކާއ ، ިމުވައްޒަފުންގެ ިބަޔާނާއ ، ވަޒީފާ

މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރާނެގޮތާއ ،ިރެކޯޑާއ ިލ ޔެކ ޔުންތައްިބެލެހެއްޓުމާއ ބެހޭިޢާންމުިއުޞޫލުތައްި

ނޑައެޅުން. ިކަ

ިހަމަޖެއްސުމާއި ި)ނ(ިި ިއ ންތ ޒާމް ިދ ނުމުގެ ިޢ ނާޔަތް ިމުސާރައާއ  ިދޭންޖެހޭ ިމުވައްޒަފުންނަށް

ިއެހެނ ހެންިގޮތްގޮތުންިދޭންޖެހޭިޚ ދުމަތްތައްިދ ނުން.ިިި

ިމަސައްކަތްިި)ރ(ިި ިމުވައްޒަފުން ިގޮތަކަށް ިރަނގަޅު ިއެންމެ ިއޮތް ިދެވެން ިހަމަޖައްސައ  އެވަގުތަކަށް

ިކުރުމަށްިބޭނުންވާިޖާގައާއ ،ިވަސީލަތްިހަމަޖައްސައ ިދ ނުން.

ޤާއ މުކޮށްިއެނ ޒާމުގެިދަށުންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުތައްިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބެލުމުގެިނ ޒާމުިި)ބ(ިި

ިއެޅުން.
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ިމަޞްލަޙަތުިި)ޅ(ިި ިބަދަހ ކުރުމާއ ، ިގުޅުން ިއުފެއްދުމާއ ، ިއެކުވެރ ކަން ިމެދުގައ  މުވައްޒަފުންގެ

ިޤާއ މުކުރުން.

ިި)ކ(ިި ިސ ފަ ިނ ންމުމުގެ ިމަސައްކަތް ިދުވަހަށް ިދުވަހުން ިމެދުގައ  އަށަގަންނުވައ ،ިމުވައްޒަފުންގެ
ިމަސައްކަތުގެިއަޚުލާޤުިހަރުދަނާިކުރުން.

ިޗުއްޓީި)އ(ިި ިއަހަރީ ިއަދ ި،މުވައްޒަފުންގެ ިޗުއްޓީ ިޗުޓީތައްިިސަލާމުގެ އެހެނ ހެން
ިގޮތުންިިއ ،ދ ނުމުގަހަމަޖައްސައ  ިޤާއ މުކުރުމުގެ ިއުސޫލެއް ިހަރުދަނާ އެޗް.އާރްިިއެކަށީގެންވާ

ިއެކުލަވާލުން.ިކަލަންޑަރުޗުއްޓީިިއަހަރީޕެނަލްގެިލަފާގެިމަތ ންި

އޮފ ސަރުގެިފަންތ ންިފެށ ގެންިމަތީިކޮމ ޝަންިހުޅުވަންވާނީ،ިއަދ ިހުޅުވާފައ ިބަހައްޓަންވާނީ،ިި)ހ(ި.22ިލެއްޕުންިހުޅުވައ ިކޮމ ޝަންި
ިއަދި  ިހުރެގެންނެވެ. ިމުވައްޒަފަކު ިދީފައ ވާ ިހުއްދަ ިއެކަމަށް ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފަކު ދަރަޖައެއްގެ

ޖެހ އްޖެިކޮންމެިވަގުތެއްގައި ިވަންިޚ ދުމަތެއްދ ނުމަށްިކޮމ ޝަންިހުޅުިިގަޑީގެިއ ތުރުންިރަސްމީި
ިރުމުގެިޒ ންމާިނަގަންޖެހޭނެއެވެ.ހުޅުވައ ިއަދ ިބަންދުިކުކޮމ ޝަންއެފަދަިމުވައްޒަފަކުި

ިއެނޫންިި)ށ(ިި ިނެތ ގެން ިމުވައްޒަފަކު ިދަރަޖައެއްގެ ިމަތީގެ ިފެށ ގެން ިފަންތ ން އޮފ ސަރުގެ
ި ިކޮންމެހެން ިދޭން ިހުއްދަ ިހުޅުވުމުގެ ިކޮމ ޝަން ިދޭނީިމުވައްޒަފަކަށް ިހުއްދަ ޖެހ އްޖެނަމަ،

ވެރ ޔެކެވެ.  އ ދާރީކަންތައްިހ ންގުމާިޙަވާލުވެހުރި 
ި

ިފައ ދާއަށްިއަމ އްލަ
ިބޭނުންިތަކެތ ިިކޮމ ޝަންގެ
ިނުކުރުންި

ިވ ޔަފާރ އަކަށްިި.21 ި ިނެތް ިމަޞްލަޙަތެއް ިނުވަތަ ިއޮތް ިމަޞްލަޙަތެއް ިއެމީހެއްގެ ިމުވައްޒަފަކު، އެއްވެސް
ފައ ދާއެއްިލ ބޭިނުވަތަިމާލީިފައ ދާއެއްިނުލ ބޭިިކަމަކަށްިދައުލަތުގެިއެއްވެސްިނުވަތަިއެމީހަކަށްިމާލީި

 .އެއްޗެއްިބޭނުންިކުރުމަކީިމަނާިކަމެކެވެ
ި

ިދާއ ރާގައ ިމަސައްކަތުގެ
ިޞ އްޙީިހ ފަހައްޓަންޖެހޭ
ނޑުތަކާއ  ިއަޅަންޖެހޭިމ ންގަ

ިކަމުގެިރައްކާތެރ ި
ިފ ޔަވަޅުތައްި

ިި)ހ(ި.21 ިނުރައްކާތެރި މަސައްކަތުގައ  ިކުރ މަތ ވެދާނެ ިނުވަތަ ިގެއްލުމަކުން ިލ ބ ދާނެ އުޅެނ ކޮށް
32ިހާދ ސާއަކުންިމުވައްޒަފުންިސަލާމަތްިކުރުމަށްޓަކައ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިވަޒީފާއާބެހޭިޤާނޫނުގެި

ިއެޅުމަކީި ިފ ޔަވަޅުތައް ިކަމުގެ ިރައްކާތެރ  ިއެކަށީގެންވާ ިމަތީން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ިސްއޫލ އްޔަތެކެވެ.ކޮމ ޝަންގެިމަ

ިކުރުމަށްިި)ށ(ިި ިސަލާމަތް ިނުރައްކަލުން ިމުވައްޒަފުން ިގޮތުން ިމަސައްކަތަކާގުޅޭ ިކުރާ އެތަނެއްގައ 
ިބޭނުންވާިއާލާތާއ ިތަކެތ ،ިމުވައްޒަފުންނަށްިދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ިި)ނ(ިި ިލ ބ އްޖެނަމަ، ިގެއްލުމެއް ިމުވައްޒަފަކަށް ިއުޅެނ ކޮށް ިމަސައްކަތުގައ  އެމީހަކުިކޮމ ޝަންގެ
ިކަމާބެހޭި ިއެކަން ިލަސްނުކޮށް ި ިއ ސްމީހާ، ިހުރ  ިޙަވާލުވެ ިކުރުވުމާ ިމަސައްކަތް ލައްވާ
ިއަޅަންވާނެއެވެ.ި ިފ ޔަވަޅު ިލަސްނުކޮށް ިދ ނުމަށް ިފަރުވާ ިއެމީހަކަށް ިއަންގައ  ވެރ ޔަކަށް
ިނުވަތަި ިޖާނަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިތެރެއ ން ިމަސައްކަތުގެ ިއެ ިއުޅެނ ކޮށް މަސައްކަތުގައ 

ިއުސޫލެއްގެިޞ އްޙަ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިކޮމ ޝަނުން ިފަރުވާ ިބޭނުންވާ ިގެއްލުމަކަށް ިލ ބޭ ތަށް
ިރ ސޯސްި ިހ އުމަން ިލަސްނުކޮށް ިމަޢުލޫމާތު ިމ ކަމުގެ ިއަދ  ިހަމަޖައްސައ ދޭންވާނެއެވެ. ދަށުން

ިއެންޑްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.
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ިއަމ އްލަިގަޑީގައ ިރަސްމީ
ިނުކުރުންިިމަސައްކަތް

ިވ ޔަފާރ އާބެހޭިި.21 ިއަމ އްލަ ިގަޑީގައ  ިރަސްމީ ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިމުވައްޒަފަކު، ިއެއްވެސް ކޮމ ޝަންގެ
ކަމެއް،ިނުވަތަިމާލީިފައ ދާއެއްިލ ބޭިނުވަތަިނުލ ބޭިިމަސައްކަތެއްިކޮށްގެންިނުވާނެއެވެ.ިއަދ ިއެހެންި

 ނުވާނެއެވެ.މުވައްޒަފަކުިލައްވާވެސްިމ ފަދަިމަސައްކަތެއްިކުރުވައ ގެންި
ި

ިއެއްޗެހ ިިދުއްވާިދައުލަތުގެ
ިބޭނުންކުރުންި

ިކުރުމަށްިި.23 ިމަސައްކަތެއް ިކުރަންޖެހޭ ިމަޤާމުގައ  ިމުވައްޒަފެއްގެ ިމުވައްޒަފަކަށްިއެ ިއެއްވެސް ކޮމ ޝަންގެ
ިދޫކޮށްފައ ވާިދައުލަތުގެިދުއްވާިއެއްޗެއްިއެމީހަކަށްިއާމްދަނީއެއްިނުވަތަިމަންފާއެއްިލ ބ ގަތުމަށްޓަކައ ،

 ބޭނުންިކުރުމަކީިމަނާކަމެކެވެ.
ި

ިކުލަބުިިޝަންރ ކްރ އޭިފާންި
ި

ިރޫހުއާިކުލަބަކީިމ ި.21 ިއ ޖްތ މާއީ ިމެދުގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެންމެހައ  ިއެކުވެރ ކަންިލާކޮމ ޝަންގެ ކޮށް
ިހ ންގާި ިރާވާ ިކަންތައްތައް ިއެންމެހައ  ިބޭނުންވާ ިކުރަން ިގޮތުން ިކުރުމުގެ ިމި ކުލަބެެެިބަދަހ  ވެ.

ގެިރ ޔާސަތަށްިލަބުިކުނ ންމުންތައްިކުލަބުގެި)ފަހެއް(ިސްޓާފުންެެނެވެ.ިއަދ ިމި 1ިގައ ިހ މެނޭނީިބުިކުލަ
ި ިމ  ިކުރަންވާނެއެވެ. ިހ އްސާ ިސްޓާފުންނާއ  ިހުރ ހާ ިފަރާތަށް ނޑައެޅޭ ިކަ ސައްކަތްކުރާނީިމަކުލަބުން

 ޤަވާއ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ިކުލަބުގެިހ ންގާ
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ބުިވަނަިބ4ިިާ  

ިސުލޫކީިމ ންގަނޑުި)ކޯޑްިއޮފްިކޮންޑަކްޓް(
ިއ ތުބާރުހ ފޭިި.21ިތަޢާރުފުި ިފަރާތްތަކަށް ިލ ބ ގަންނަ ިޚ ދުމަތް ިމުވައްޒަފުންނަކީ، ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 

 ރަނގަޅުިޚ ދުމަތެއްިފޯރުކޮށްދޭިހ ތްހެޔޮިރ ވެތ ިސުލޫކެއްގެިވެރ ބަޔަކަށްިވާންވާނެއެވެ.ި،ހ ތްހަމަޖެހޭ
ި

ިރައްޔ ތުންނާމެދުިޢާންމު
ިގުޅުންިިއޮންނަ

ިއަދާކުރުމުގައި ި.12 ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިވާޖ ބާއ  ިވަޒީފާގެ ިމުވައްޒަފުން ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 
ކަންތައްތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ިއަންނަނ ވި 

ިގޮތުގެމަތީންި)ހ(ިި ިޤަވާޢ ދުތަކުގައ ވާ ިމަސްއޫލ އްޔަތުިި،ޤާނޫނުތަކާއ  ިވާޖ ބާއ  އެމުވައްޒަފެއްގެ

ިޔަގީންކަންި ިއ ތުބާރާއ  ިރައްޔ ތުންގެ ިއޯގާތެރ ކަމާއެކު ިތަފާތުކުރުމެއްނެތ  އަދާކުރުމުގައ 

ިއ ތުބާރާއި  ިކޮމ ޝަންގެ ިއަދ  ިމަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. ިމުވައްޒަފަކުވެސް ިކޮންމެ ލ ބޭގޮތަށް

ިސްިމުވައްޒަފަކުިކޮށްގެންިނުވާނެއެވެ.ޤަދަރުިކުޑަވާފަދަިއެއްވެސްިކަމެއްިއެއްވެ

ިި
ިއ ޙުތ ރާމާއެކުިި)ށ( ިމަޑުމައ ތ ރ ކަމާއ  ިއަދަބުވެރ ކަމާއ  ިމުޢާމަލާތުކުރުމުގައ  ރައްޔ ތުންނާ

ިފަސޭހައ ންިމުޢާމަލާތުކުރެވޭނެިއުޞޫލެއްިގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ިކުރުމުގައ ި)ނ(ިި ިމުޢާމަލާތު ިި،ރައްޔ ތުންނާ ިރަނގަޅު ިޚ ދުމަތެއްިރައްޔ ތުންނަކީ ފެންވަރެއްގެ

ދެކެންވާނެއެވެ. ިލ ބ ގަތުމުގެިޙައްޤުިލ ބ ގެންވާިބަޔަކުިކަމުގައި 

ިނުވަތަިި)ރ(ިި ިކުލައަށް ިރައްޔ ތެއްގެ ިއެއްވެސް ިއަދާކުރުމުގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިވާޖ ބާއ  މުވައްޒަފުގެ

ިދަި ިނުވަތަިނަސްލަށްިނުވަތަިވާހަކަދައްކާިބަހަށްިނުވަތަިއ ޖްތ މާޢީ ިނުވަތަިޖ ންސަށް ރަޖައަށް

ިނުވަތަި ިފަރާތަކަށް ިތާއީދުކުރާ ިސ ޔާސީގޮތުން ިނުވަތަ ިނުކުޅެދުންތެރ ކަމަށް ިނުވަތަ މަޤާމަށް

ިމ ނޫންވެސްިގޮތަކަށްިބަލައ ިއެއްވެސްިމޭރުމަކުންިތަފާތެއްިކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ިޖަި)ބ(ިި ިބައ ވެރ ވާ ިޙަރަކާތެއްގައ  ިސ ޔާސީ ިނުވަތަ ިޕާޓީއަކަށް ިސ ޔާސީ މްޢ އްޔާއެއްިއެއްވެސް

ިލާބައަށްޓަކައ  ިމަންފާއާއ  ިޖަމާޢަތެއްގެ ިމަޞްލަޙަތުިި،ނުވަތަ ިފަރާތެއްގެ ިއެފަދަ ނުވަތަ

ިމުވައްޒަފެއްގެި ިކުރުމާއ ، ިބޭނުން ިއެއްޗެއްގެ ިއެއްވެސް ި ިކޮމ ޝަންގެ ކުރ އެރުވުމަށްޓަކައ ،

ިމަޤާމުގެިބޭނުންިކުރުމަކީިމަނާކަމެކެވެ.
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ިި)ޅ(ިި ިވާޖ ބާއ  ިޢ އްޒަތަށާއި މުވައްޒަފުގެ ިރައްޔ ތެއްގެ ިކޮންމެ ިކުރުމުގައ  ިއަދާ މަސްއޫލ އްޔަތު

ިޙުރުމަތްތެރ ކޮށްި ިޙައްޤުތަކަށް ިލ ބ ދީފައ ވާ ިޤާނޫނުއަސާސީއ ން ިއެރައްޔ ތަކަށް ކަރާމަތަށާއ 

ިހ ތަންވާނެއެވެ.

ިފަރާތްތަކަށްި)ކ(ިި ިއަންނަ ިލ ބ ގަތުމަށް ިި،ޚ ދުމަތް ިބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެިއެޚ ދުމަތަކާގުޅ ގެން

ިތެރެއ ންިކޮންމެހެންިދޭންޖެހޭިމަޢުލޫމާތުިއަންގައ ިއޮޅުންިފ ލުވައ ދޭންވާނެއެވެ.

ިބެހޭގޮތުންިި)އ(ިި ިމައްސަލައަކާ ިހ ނގަމުންދާ ިހުށަހެޅ  ިސެކްޝަނަކަށް ިވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފު

ި ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެހެން ިއެއާގުޅޭ ިފ ޔަވައ  ިމަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސްިރަސްމީކޮށްދޭންޖެހޭ

ިވާހަކަި ިޚ ޔާލުދީ ިމަޝްވަރާކޮށް ިފަރާތަކާ ިއެއްވެސް ިގުޅުންހުރ  ިމައްސަލައާ ފަރާތަކަށްދީ،

ިދައްކައ ިހަދައ ގެންިނުވާނެއެވެ.

ިކުރާކަންކަމާއ ،ިި)ވ(ިި ިއަދާކުރުމުގައ  ިވާޖ ބުތައް ިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ  ިވަޒީފާގެ ިއަދާކުރާ މުވައްޒަފު

ި ިޙަރަކާތްތަކުގައ  ިކަމެއްިހ ންގާ ިއެއްވެސް ިފަހ ވާގޮތަށް ިރައްޓެހ ންނަށް ތ މާގެމީހުންނާއ 

ިކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ިއެހެންމީހަކަށްިި)މ(ިި ިގޮތެއްގައ  ިނާޖާއ ޒު ިނުވަތަ ިހޯދުމަށްޓަކައ ، ިމަންފާއެއް ިލާބައާއ  އަމ އްލަ
ި ިހާމަކޮށް ިމަޢުލޫމާތެއް ިއެއްވެސް ިރަސްމީ ިހޯދައ ދ ނުމަށްޓަކައ  ހަދައ ގެނެއްިފައ ދާއެއް

 ނުވާނެއެވެ.
ި

ިމެދުގައ ިމުވައްޒަފުންގެި
ިގުޅުންިިއޮންނަންވާނެ

ިކޮމ ޝަންގެިކޮންމެިމުވައްޒަފަކުމެ:ި.14

ިކުރ އެރުވުމަށްޓަކައި ި)ހ(ިި ިރައްކާތެރ ކޮށް ިމަޞްލަޙަތު  ކޮމ ޝަންގެ
ިއެއްިމުވައްޒަފަކުިއަނެއްިމުވައްޒަފަކަށްިއެއްބާރުލުންިދޭންވާނެއެވެ.

ިމަޤާމުގެިި)ށ(ިި ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިއަދާކުރުމުގައ  ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިވާޖ ބާއ  އެމުވައްޒަފެއްގެ
ިނަގައ ގެނެއްި ިފައ ދާ ިނާޖާއ ޒު ިމެދުވެރ ކޮށް ިމުވައްޒަފަކު ިއެހެން ިނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން

ިނުވާނެއެވެ.

ިމަސައްކަތުގެިިއެމުވައްޒަފެއްގެި)ނ(ިި ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިއަދާކުރުމުގައ ،ިއަދ  ިމަސްއޫލ އްޔަތު ވާޖ ބާއ 
ިވެއްޖެނަމަ،ި ިކުރ މަތ  ިހ ތްހަމަނުޖެހުމެއް ިއެއްވެސް ިގުޅޭގޮތުން ިކަންކަމާ ިހ ނގާ ދާއ ރާގައ 

ި ިޙައްލުކުރަންވާނީ ިވެރ އަކާއ ިފުރަިއެކަމެއް ިކުރާ ިސުޕަވައ ޒް ިއެމުވައްޒަފަކު ިތަމަ
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އާއި ިނަމަިސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްިޖެހައްލުނުވެއްިވާހަކަދައްކައ ގެންނެވެ.ިއަދ ިމ ގޮތުންިމައްސަލަ
ިއ ހުތ ޔާރުިކޮންމެިމުވައްޒަފަކަށްިވެސްި ިހުށަހެޅުމުގެ ިއެޗް.އާރްިޕެނަލްއަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު

ިއޮންނާނެއެވެ.

ިރޫޙުިި)ރ(ިި ިމަސައްކަތުގެ ިކުރ އެރުމަށާއ ، ިމުވައްޒަފުންގެ ިކުރާ ިމަސައްކަތް ިދަށުން އެމުވައްޒަފެއްގެ
ިމަސައްކަތްި ިޤާއ މުކުރުމަށް ިމާޙައުލެއް ިއެކުވެރ  ިއަދ  ިހަރުދަނާ ހ ފެހެއްޓުމަށާއ ،

ިކުރަންވާނެއެވެ.
ިމަސްއޫލ އްޔަތުިވާޖ ބާއ 

ިއަދާކުރުމާގުޅޭި
ިމުވައްޒަފަކުމެ:ކޮމ ޝަންގެިކޮންމެިި.12

ިފައ ދާވާނެިި)ހ(ިި ިރައްޔ ތުންނަށް ިރަނގަޅުކޮށް، ިފެންވަރު ިޚަރަދުކުޑަކޮށް، ިއަދާކުރާކުރުމުގައ  ވަޒީފާ
ިޙާޞ ލުކުރުމަށްި ނޑ ތައް ނޑުދަ ިލަ ިއަމާޒުތަކާއ  ިމަޤުޞަދުތަކާއ  ިކޮމ ޝަންގެ އުޞޫލަކުން،

ިގަދައަޅައ ިމަސައްކަތްިކުރަންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިފ ކުރުިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިވ ސްނުމާއ  ިއުފެއްދުންތެރ  ިކުރުމުގައ  ިއަދާ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ވާޖ ބާއ 
ިކުރުމުގައި  ިޙައްލު ިކަންކަން ިދ މާވާ ިދާއ ރާގައ  ިމަސައްކަތުގެ ިއަދ  ިވާނެއެވެ. ގެންގުޅެން

ިނަތީޖާިރަނގަޅުކުރުމަށްިއަބަދުވެސްިމަސައްކަތްިކުރަންވާނެއެވެ.ި،އައުގޮތްތައްިހޯދައ 

ިި)ނ(ިި ިހުނަރުވެރ ކަމާއެކުއެ ިކުރަންވާނީ ިކަންކަން ިޙަވާލުކުރެވޭ ިކަމޭިި،މުވައްޒަފަކާ ކަމަށް
ިހ ތައ ގެންނެވެ.ިއަދ ިއެކަމެއްިނ ންމަންޖެހޭިވަގުތަށްިނ ންމަންވާނެއެވެ.

ިނ ންމާނ ންމުމަކުންިި)ރ(ިި ިނުވަތަ ިކަމަކުން ިކުރާ ިއަދާކުރުމުގެގޮތުން ިވަޒީފާ ިރަސްމީ މުވައްޒަފަކު
ި ިނުވަތަިމުވައްޒަފަކަށް ިފައ ދާއެއް ިނާޖާއ ޒު ިފަރާތަކަށް ިގުޅުންހުރ  ިމުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ

މަޞްލަޙަތާިފުށުއަރާިކަމެއްިނުވަތަިމަންފާިލ ބ ދޭިފަދަިޙާލަތެއްިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ،ިއެކަމެްއި
ިނުވަތަި ިއ ސްވެރ ޔާއަށް ިހުންނެވ  ިޙަވާލުވެ ިހ ންގުމާ ިކޮމ ޝަން ި ިއެކަން ިނުކޮށް ވަންހަނާ

ިވެ ިއެކަމަކުންިއެކަމަކާގުޅޭ ިއަމ އްލައަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ިއަދ  ިއަންގަންވާނެއެވެ. ރ އަކަށް
ިތަނާޒުލްވާންިވާނެއެވެ.

ިވަޒީފާިި)ބ(ިި ިކުރ އެރުވުމަށާއ ، ިރަނގަޅުކޮށް ިފެންވަރު ިތ މާގެ ިގުޅޭގޮތުން ިއަދާކުރުމާ ވަޒީފާ
ި ިހުނަރުތައް ިމަޢުލޫމާތާއ  ިއ ތުރު ިބޭނުންވާނޭ ިއަދާކުރުމަށް އުނގެނުމަށްޓަކައި ފުރ ހަމަގޮތުގައ 

ިމަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ިބޭނުންކުރަންވާނީިި)ޅ(ިި ިވަސީލަތްތައް ިއެހެނ ހެން ިމުދަލާއ  ިފައ ސާއާއ  ދައުލަތުގެ
ިޤަވާޢ ދުތަކާއި  ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިއެކަމަށް ިގޮތަށް ިޖަވާބުދާރީވެވޭ އަމާނާތްތެރ ކަމާއެކު

ިއުޞޫލުތަކާއ ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.
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ިޙީލަތްިި)ކ(ިި ިމަކަރާއ  ިޢަމަލުތަކާއ ، ިކޮރަޕްޝަނުގެ ިފެންނަ ިމާހައުލުން ިވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު
ިރަހުމަތްތެރ ންނަށްި ިމީހުންނާއ  ިގާތްތ މާގެ ިޢަމަލުތަކާއ ، ިޚ ޔާނާތުގެ ިޢަމަލުތަކާއ ، ހެދުމުގެ

ިކޮ ިޢަމަލުތަކާއ ، ިތަފާތުކުރުމުގެ ިމީހުންނާއ  ިއެހެން ިޚ ދުމަތްދ ނުމުގައ  މ ޝަންިކޮމ ޝަނުން
ިޢަމަލުތަކާއ ި ިބުރޫއަރާފަދަ ިރ ޕޯޓްިި،ހ ންގުމަށް ިޢަމަލުތައް ިޚ ލާފު ިޤާނޫނާ ިމ ނޫންވެސް އަދ 

ިކުރަންވާނެއެވެ.

ިވަކި ި)އ(ިި ިއެދ އްޖެނަމަ ިމަޝްވަރާއަކަށް ިނުވަތަ ިލަފަޔަކަށް ިތ މާކުރެން ިކަންކަމުގައ  އ ދާރީ
ިއެހީތެރ ކަންިދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތަކަށްިބުރަނުވެިތެދުވެރ ކަމާއެކުިލަފަޔާއ ިމަޝްވަރާދީި

ކޮމ ޝަންގެިސ އްރުކަމުގައ ިބެލެވ ދާނޭިއެންމެހައ ިކަންކަމާއ ،ިޢާންމުިރައްޔ ތުންގެިޒާތީިި)ވ(ިި
 މަޞްލަޙަތުިހ މެނޭިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެިސ އްރުިހ ފަހައްޓަންިވާނެއެވެ.

ި
ިިކޮމ ޝަންގެިކޮންމެިމުވައްޒަފަކުމެ:ި.12ިގޮތްިިބަހައްޓަންވީިިއުޅުން

ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުން،ިވަޒީފާގެިރަސްމީިމަސައްކަތުގައާއ ިނުރަސްމީގަޑީގެިމަސައްކަތުގައި ި)ހ(ިި
ިވަނަބާބުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.42ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި،އުޅޭިއ ރުިހެދުންިބަހައްޓަންވާނީ

ި
ިި()ށިި ިއެހެން ިދ ރ އުޅުމުގެ ިމަސައްކަތުގައާއ  ިރަސްމީ ިމުވައްޒަފުން ކަންތައްތަކުގައި ކޮމ ޝަންގެ

ިމުސްތަޤ އްލުކަމާއ ،ި ިމ ނ ވަންކަމާއ ، ިކޮމ ޝަންގެ ިބަހައްޓަންވާނީ، ިޢަމަލުތައް އުޅޭއ ރު
ިޤަދަރުިހ ފެހެއްޓޭފަދަިގޮތަކަށެވެ.ި،ޝަރަފާއ ި،ޢ އްޒަތާއ ި،އަބުރާއ 

ި
ިޤަދަރުި)ނ(ިި ިކޮމ ޝަންގެ ިކުރ މަތީގައ  ިޢާންމުރައްޔ ތުންގެ ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ިކޮމ ޝަންގެ

ިވާހަކައެއްި ިއެއްވެސް ިނުވަތަ ިކަމެއް ިއެއްވެސް ިނުވަތަ ިޢަމަލެއް ިއެއްވެސް ކުޑަވާފަދަ
 ދައްކައ ގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ި
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ވަނަިބާބ2ިު  

ިމުވައްޒަފުންގެިމަޤާމުތަކުގެިފަންތ ި

ިބަޔާންކުރެވ ފައ ވާިި)ހ(11ިިތަޢާރުފުި ިތ ރީގައ  ނޑައަޅާނީ ިކަ ިފަންތ ތައް ިމަޤާމުތަކުގެ ިހ މެނޭ ކޮމ ޝަންގައ 
ިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިި)ށ(ިި ިފަންތ ތައް ިމަޤާމްތަކުގެ ިއެޗް.އާރްިކޮމ ޝަންގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިއެކުލަވާލާނީ ނޑައަޅައ  ކަ
 ޕެނަލްއ ންނެވެ.

ި
ިފަންތ ިމަޤާމުތަކުގެ
ނޑައެޅުންި ިކަ

ނޑުތަކުގެިމައްޗަށެވެ.ި)ހ(ި.11 ނޑައަޅާނީިއަންނަނ ވ ިމ ންގަ ިކޮމ ޝަންގެިމަޤާމުތަކުގެިފަންތ ތައްިކަ

ިކޮންމެިވަޒީފާއެއްިނ ސްބަތްވާިފަންތީގެިނަން.ި.4ިިި

ިިި2.ިި ިވާޖ ބުތަކާއި ކޮންމެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާތައް ިހ މެނޭ ފަންތ އެއްގައ 
ިމަސްއޫލ އްޔަތު.

ިއެމީހުންގެިި.2ިިި ިކުރ މަތ ލާއ ރު ިމީހުން ިވަޒީފާތަކަށް ިހ މެނޭ ިފަންތ އެއްގައ  ކޮންމެ
ތަޖުރ ބާ. ިކ ބައ ގައ ިހުންނަންޖެހޭިފެންވަރާއި 

ިި)ށ(ިި ިވަޒީފާއެއްވެސް ިކޮންމެ ިމަޤާމުތަކުގެިކޮމ ޝަންގެ ިއެކަށައެޅޭ ިދަށުން ިގެ ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ހ މަނަންވާނެއެވެ. ހ މެނޭިކޮންމެވެސްިއެއްިފަންތ އެއްގައި  ިފަންތީގެިއޮނ ގަނޑުގައި 

ި
ިގުޅޭގޮތުންިޒ ންމާތަކާ
ިނަންކ ޔުންިިމަޤާމަށް

13.ިިި ިއެއްކޯޑެއް ިނުވަތަ ިއެއްނަމެއް، ިވަޒީފާތަކަށް ިހ މެނޭ ނޑައެޅ ފައ ވީިއެއްފަންތ އެއްގައ  ކަ
ިރަސްމީ ިބޭނުންކުރާ ިދާއ ރާގައ  ިމަސައްކަތުގެ ިއެފަންތީގައި ިނަމަވެސް، ިގޮތުގައ  ނަމުގެ

ނޑައެޅ ދާނެއެވެ. ިހ މެނޭިތަފާތުިވަޒީފާތަކަށްިއެކ ނަންނަންިކޮމ ޝަނުންިކަ
ި

ިއޮނ ގަނޑުގައ ިފަންތީގެ
ިހ މެނުންިިމަޤާމު

ިި)ހ(ި.11 ިމަޤާމެއް ިކޮމ ޝަންގެ ިހ މެނޭިމުވައްޒަފަކަށް ިކޮމ ޝަންގައ  ިކުރ ން ހަމަޖެއްސުމުގެ
އެމަޤާމެއްިހ މެނ ފައ ިއޮންނަންިވާނެއެވެ. ނޑުގައި  ިމަޤާމުތަކުގެިފަންތީގެިއޮނ ގަ

ި
ިއެއްިި)ށ(ިި ިޢަމަލުކުރަންވާނީ ނޑައެޅުމުގައ  ިކަ ިމުސާރަ ިއޮނ ގަނޑާއ  ިވަޒީފާގެ އެއްފަންތ އަކަށް

 އެކުގައެވެ.އުޞޫލަކުންިއ ންޞާފުވެރ ކަމާއ ިހަމަހަމަކަމާި
ި
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ިވާޖ ބުތަކަށްިި.11ިބަދަލުކުރުންިިފަންތ  ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ  ިމުވައްޒަފުގެ ިނުވަތަ ިގުޅ ގެން ިބަދަލަކާ ިގެންނަ ިހ ންގުމަށް ކޮމ ޝަންގެ
ިސަބަބުި ިއެކަމުގެ ިޖެހ އްޖެނަމަ ިކުރަން ިބަދަލު ިފަންތ  ިއެމަޤާމެއްގެ ިޖެހ ގެން، ިގެންނަން ބަދަލު

ިއެ ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިކޮމ ޝަނަށްިބަޔާންކޮށް ިސެކްޝަނުން ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަން ންޑް
ނޑައަޅާނީި ިކަ ިނޫންކަން ިނުވަތަ ިޖެހޭކަން ިކުރަން ިބަދަލު ިފަންތ  ިމަޤާމެއްގެ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކޮމ ޝަންގެިއެޗް.އާރްިޕެނަލްއ ންނެވެ.
ި

ިއޮނ ގަނޑާއ ިމަޤާމުތަކުގެ
ނޑައެޅުންިިޝަރުޠުި ިކަ

ިޕެނަލްއ ންިި.12 ިއެޗް.އާރް ިކޮމ ޝަންގެ ނޑުތައް ިއޮނ ގަ ިމަޤާމުތަކުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގެ
 އެކުލަވާލަންިވާނެއެވެ.ިި

 
 
 
 
 
ި
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ބާބުިވަނ2ިިަ  

އުވާލުންި މަޤާމުިއުފެއްދުމާއި  ިކޮމ ޝަންގެިއ ދާރީިއޮނ ގަނޑުިއެކުލަވައ ލުމާއި 
ި

ިއުވާލުމުގައި ި)ހ(ި.14ިތަޢާރުފުި ިމަޤާމު ިއުފެއްދުމާއ ، ިމަޤާމު ިއެކުލަވާލުމާއ ، ނޑު ިއޮނ ގަ ކޮމ ޝަންގެ
ިޢަމަލުކުރާނީިތ ރީގައ ިބަޔާންކުރެވ ފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެ.

ނޑުިއެކުލަވައ ލުމާއ ،ިމަޤާމުިއުފެއްދުމާއ ،ިމަޤާމުިއުވާލާނީިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ި)ށ(ިި ިއ ދާރީިއޮނ ގަ

ނޑުިއ ދާރީ ިއޮނ ގަ
ިއެކުލަވާލުންި

ިބަލައ ގެންިި)ހ(ި.12 ިމައްޗަށް ިމަސައްކަތްތަކުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިއެކުލަވާލާނީ ނޑު ިއޮނ ގަ ކޮމ ޝަންގެ
ިކޮމ ޝަނުންނެވެ.

ނޑުތަކެއްިި)ށ(ިި ިމ ންގަ ިއަސާސީ ިއެއީ ިއުޞޫލުތައް ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިފަރުމާކުރަންވާނީ ނޑު  އޮނ ގަ
ިކަމުގައ ިބަލައ ގެންނެވެ.

ިި)ނ(ިި ިފުރ ހަމަގޮތުގައި އ ދާރީ ިއެންމެ ިމަސައްކަތްތައް ިކޮމ ޝަންގެ ިއެކުލަވާލުމުގައ ، އޮނ ގަނޑު
ޑ ޕާޓްމަންޓާއ ިސެކްޝަންިއުފައްދަންޖެހޭިތަންތަނުގައ ިއުފައްދައ ،ިމަޤާމުިި،ކުރެވޭނެިގޮތަކަށް

ނޑައަޅަންިވާނެއެވެ. ިކަ

ިި)ރ(ިި ިތ ރީގައ  ިއެކުލަވާލުމުގައ  ނޑު ިއޮނ ގަ ިކަންތައްތަކަށްިއ ދާރީ ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ
ިރ ޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ިރާވާފައ ވާގޮތާއ ،ިި.4ިިި ިހ ންގުމަށް ިމަސައްކަތް ިއ ޚްތ ޞާޞްތަކާއ ، ކޮމ ޝަންގެ
ނޑައަޅާފައ ވާިމަސައްކަތްތަކާއ ؛ ިކުރުމަށްިކަ

ނޑުގައ ިހ މެނޭިހަރުފަތްތަކަށްިމުވައްޒަފުންިި.2ިިި ބެހ ފައ ވާގޮތަށާއ ،ިކޮމ ޝަންގެިއޮނ ގަ
ިހަމަޖައްސަންި ިމުވައްޒަފުން ިމަޤާމުތަކަށް ިހ މެނޭ ިޗާޓުގައ  އޯގަނައ ޒޭޝަނަލް

ިބޭނުންވާިސަބަބުތަކަށް.

 އޯގަނައ ޒޭޝަނަލްިޗާޓުގައ ިހ މެނޭިމަޤާމުތަކުގެިވަޒީފާިބަޔާންތަކަށް.ި.2ިިި
ި

ނޑުތައްިއ ދާރީ ިއޮނ ގަ
ިކުރުންިިމުރާޖަޢާ

ިގެނައުމަށްިި)ހ(ި.12ި ިބަދަލެއް ިއޮނ ގަނޑަށް ިއ ދާރީ ިގޮތުން ިކުރުމުގެ ިހަރުދަނާ ިހ ންގުން ކޮމ ޝަންގެ
ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިބަދަލެއް ި ިފެންނަ ިގެންނަން ިމުރާޖަޢާކޮށް ނޑު ިއޮނ ގަ 12ިބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ިއެންްޑި ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިގެނައުމަށްޓަކައ  ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ިސެކްޝަނުންިކޮމ ޝަންގެިމެމްބަރުންނަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންި

ިބައެއްިި)ށ(ިި ިމަސައްކަތުން ިނުވަތަ ިހުއްޓާލައ ފ ނަމަ ިމަސައްކަތެއް ިކުރަމުންދ ޔަ ކޮމ ޝަނުން
ނޑުިމުރާޖަޢާކޮށްިގެންނަންިފެންނަިބަދަލެއްިމ ޤަވާޢ ދުގެި 12ިއުނ ވެއްޖެނަމަ،ިއ ދާރީިއޮނ ގަ

ިގޮތުި ިމާއްދާގައ ވާ ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންިވަނަ ިއެންޑް ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިމަތ ން ގެ
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ިސެކްޝަނުންިކޮމ ޝަންގެިމެމްބަރުންނަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ިބަދަލަކުންި)ނ(ިި ިގެންނަ ިމުރާޖަޢާކޮށް ނޑު ިއޮނ ގަ ިމަސައްކަތްކުރާިި،ކޮމ ޝަނުން ކޮމ ޝަންގައ 

ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިވަކ ކުރެވޭނީ ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފުން ިއުވާލާ ިމަޤާމުތައް ވަނ1ިިަމުވައްޒަފުންގެ
ިބާބުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ި

ިކޮމ ޝަންގެިމަޤާމުިއުފައްދާނީިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ި)ހ(ި.11ިއުފެއްދުންިިމަޤާމު

ނޑުިއެކުލަވާލާިފާސްކުރުމަށްޓަކައި ި()ށިި ކޮމ ޝަނުންިމަޤާމެއްިއުފައްދަންިބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ިއޮނ ގަ
ިއެކަމަށްިއެދ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓެރެޜަރީއަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި

ކުރަމުންގެންދާިމަޤާމެއްިއުފައްދަންިހުށަހަޅަންވާނީ،ިއަލަށްިމަސައްކަތެއްިޙަވާލުވެގެންިނުވަތަިި)ނ(ިި
ިމަސައްކަތްިއ ތުރުވުމުގެިސަބަބުންިމަޤާމެއްިނުއުފައްދައ ިހަމަޖެއްސެންިނެތްނަމައެވެ.

ިމަޤާމެއްިއުފައްދަންިހުށަހަޅާނީިތ ރީގައ ވާިމަޢުލޫމާތާިއެކުގައެވެ.ި)ރ(ިި

ިއުފައްދަންިހުށަހަޅާިމަޤާމުގެިވަޒީފާިބަޔާން.ި.4ިިި

ސަބަބުިތަފްޞީލްކޮށް.އުފައްދަންިހުށަހަޅާިމަޤާމުިި.2ިިި ިބޭނުންވި 

ިހ މެނޭގޮތަށްިއެިި.2ިިި ިބޭނުންވާިމަޤާމު ި)އ ތުރުކުރުމަށް ކޮމ ޝަންގެިއ ދާރީިއޮނ ގަނޑު
ިމަޤާމުިފާހަގަކޮށްފައ ވާ(.

އުފައްދަންިހުށަހަޅާިމަޤާމުގެިމުސާރައާއ ިޢ ނާޔަތްތައްިބަޖެޓުގައ ިހ މެނ ފައ ވާކަންިި.1ިިި
އ ިހ މެނ ފައ ިނުވާނަމަ،ިއެިޚަރަދުިހަމަޖެއްސުމަްށިނުވަތަިނޫންކަންިއަދ ިބަޖެޓުގަ

ިހުށަހަޅާގޮތް.

ިފޮނުވާިި)ހ(ި.11ިއުވާލުންިިމަޤާމު ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޮމ ޝަނުން ިއުވާލާނީ މަޤާމު
ިލ ޔުމަކުންނެވެ.

ިމަސައްކަތެއްނުކޮށްިި)ށ(ިި ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިއެމަޤާމަށް ިހުސްވުމަށްފަހު ިމަޤާމެއް
ި ިމަޤާމެއ42ިިްއޮންނަތާ ިބޭނުންނުވާ ިއެވަގުތަށް ިއެމަޤާމަކީ ިވެއްޖެނަމަ، ިމަސްދުވަސް )ބާރަ(

ިމަޤާމެއްި ިމ ގޮތުން ިއުވާލެވ ދާނެއެވެ. ިއެމަޤާމެއް ިފެނ އްޖެނަމަ ިއަށް ިޕެނަލް ިއެޗް.އާރް ކަމަށް
ިމ ޤަވާޢ ދުގެިއުވާލުމަށްފަި ިހޯދަންވާނީ، ިމީހަކު ިބޭނުންވާނަމަ ިމީހަކު ިއަލުން ިމަޤާމަކަށް ިއެ ހު

ވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިއެމަޤާމުިއަލުންިއުފައްދަންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސ11ިިް
ިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހަޅައ ިއެމަޤާމުިއުފައްދައ ގެންނެވެ.

ި
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ިި)ނ(ިި ިއުވާލަން ިބަޔާންކޮށްިމަޤާމެއް ިތަފްޞީލްކޮށް ިސަބަބު ިބޭނުންވ  ިއެކަމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ިކޮމ ޝަނުންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ިހުއްޓާލައ ފ ނަމަި)ރ(ިި ިމަސައްކަތެއް ިކުރަމުންދ ޔަ ިބައެއްިި،ކޮމ ޝަނުން ިމަސައްކަތުން ނުވަތަ
ި ިއުނ ކުރަންިއުނ ވެއްޖެނަމަ ިމަޤާމު ިނ ސްބަތުން ިމަސައްކަތުގެ ިއުނ ވ  ިނުވަތަ އެހުއްޓާލ 

ިވާނެއެވެ.

ިވުރެިި)ބ(ިި ިމަޤާމަށް ިއެއް ިކުރުމަށް ިއެމަސައްކަތެއް ިޙާލަތުގައ ، ިއުނ ކުރެވޭ ިބައެއް މަސައްކަތުން
ިމަޤާމުގެި ނޑައަޅާނީ ިކަ ިޢަދަދު ިބާއްވާނެ ިމަޤާމު ިއޮނ ގަނޑުގައ  ިއޮތްނަމަ، ިމަޤާމު ގ ނަ
ިެއި ިޙާލަތުގައ ، ިއުނ ކުރެވޭ ިބައެއް ިމަސައްކަތުން ިއަދ  ިބަލާފައެވެ. ިމައްޗަށް ބޭނުންތެރ ކަމުގެ
މަސައްކަތެއްިކުރުމަށްިއެކަކަށްވުރެިގ ނަިމީހުންިތ ބ ނަމަ،ިއެިމީހުންގެިތެރެއ ންިވަޒީފާއ ންި

ިތަ ިތަޢުލީމާއ  ިއެމީހެއްގެ ިކަނޑައަޅާނީ ިބަޔަކު ިނުވަތަ ިމީހެއް ިބަހައްޓާނެ ޖުރ ބާއާއި ވަކ ނުކޮށް
ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރާއ ިއަޚުލާޤަށްިބަލައ ގެންނެވެ.

ިސަބަބުންިި)ޅ(ިި ިުއނ ކުރުމުގެ ިބައެއް ިމަސައްކަތުން ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ބ( ިމާއްދާގެ މ 
ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިނޯޓ ސ421ިިްވަކ ކުރެވޭ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ

ިދޭންވާނެއެވެ.
ި
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ވަނަިބާބ1ިު  

ިމުސާރަި

ިތަޢާރުފުި
ި

ނޑައެޅުމާއ ިއެިި.11 ނޑުިކަ ކޮމ ޝަންގެިއެންމެހައ ިފަންތ ތަކުގައ ިހ މެނޭިވަޒީފާތަކުގެިމުސާރައ ގެިއޮނ ގަ
ިކަމެކެވެ. ިލ ބ ގެންވާ ިއ ޚުތ ޔާރު ިކޮމ ޝަނަށް ިބަދަލުގެނައުމަކީ ނޑަށް ިދަށުން،ިިއޮނ ގަ ިއ ޚުތ ޔާރުގެ އެ

ި ިއެންމެހައ  ިއޮންނަިކޮމ ޝަންގެ ނޑައަޅާފައ  ިކަ ިމުސާރަތައް ިތަކުގެ ިވަޒީފާ ިހ މެނޭ ފަންތ ތަކުގައ 
ިފ ނޭންސްި ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިއޮންނަންވާނީ ނޑު ިއޮނ ގަ ިމުސާރައ ގެ ިއޮންނަންވާނެއެވެ. ނޑެއް ިއޮނ ގަ

ނޑާިިއެންޑްިޓްރެޜަރީން އެކަށައަޅާިމ ނ ވަންިމުއައްސަސާތަކުގައ ިހ މެނޭިވަޒީފާތަކުގެިފަންތީގެިއޮނ ގަ
ިގޮތަށެވެ.ތަޢާ ިނުވާ ިފ ނޭންސްިިރުޒް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކަޑައަޅަންވާނީ ިމުސާރަ ިމަތ ން ިމ ގޮތުގެ އަދ 

ި.ލަފާހޯދުމަށްިފަހުގައެވެއެންޑްިޓްރެޜަރީގެި
ިޖެހޭިގަޑ އަކަށްިމުސާރައ ން

ިޢަދަދުި
13.ިި ިހަފްތާއަކު ިއޮންނަނީ ިކަނޑައެޅ ފައ  ިމުސާރަ ިދުވަހ3ިިުކޮމ ޝަންގެ ި)ހަތެއް(

ި ިބަލާނ1ިިީދުވާލަކު ިޢަދަދު ިމުސާރައ ގެ ިދުވަހަކަށްޖެހޭ ިމުވައްޒަފަކަށް )އަށެއް(ިގަޑ އ ރަށެވެ.ިމ ގޮތުން
ި ިމުސާރަ ިޢަދަދ22ިިުމުވައްޒަފުގެ ިޖެހޭ ިގަޑ އަކަށް ިމުސާރައ ން ިމުވައްޒަފުގެ ިގެއްލައ ގެންނެވެ. ން

ި ިޢަދަދު ިޖެހޭ ިދުވަހަކަށް ިގެނައު ނ1ިްބަލާނީ ިބަދަލު ިމ ގަޑ ތަކަށް ިއ ޚުތ ޔާރުިގެއްލައ ގެންނެވެ. މުގެ
ިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.

ިމުސާރަިކޮމ ޝަންގެ
ނޑައެޅުންި ިކަ

ިޓްރެޜަރީގެިި.11 ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ނޑައަޅާނީ ިކަ ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގެ
ި ނޑު ިއޮނ ގަ ިމުސާރައ ގެ ިވަޒީފާތަކުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިކޮމ ޝަނުންނެވެ. ިމަތ ން އެކަށައެޅުމުގައި ލަފާގެ

ކަންކަމަށްިރ ޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ިކޮމ ޝަނުންިއަންނަނ ވި 

ފަންތ ތަކުގެިމުސާރަ.ި)ހ(ިި ނޑުގެިއެކ އެކި  ިކޮމ ޝަންގެިއޮނ ގަ

ވާޖ ބުތައް.ި)ށ(ިި ިވަޒީފާތަކުގެިމަސްއޫލ އްޔަތާއި 

ފަންނީިހުނަރާއ ިޤާބ ލުކަމާއ ިި)ނ(ިި ިތަޖުރ ބާ.ވަޒީފާއަށްިބޭނުންވާިޢ ލްމާިއަދި 

ިވަޒީފާތަކަށްިމީހުންިލ ބުމުގެިފަސޭހަކަމާއ ިދަތ ކަން.ި)ރ(ިި

ިއެހެނ ހެންިި)ބ(ިި ިދައުލަތުގެ ިމުސާރައަށާއ  ިލ ބޭ ިސެކްޓަރުން ިޕްރައ ވެޓް ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިމުއައްސަސާތަކުގެިވަޒީފާތަކުންިލ ބޭިމުސާރަ.

ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިދ ރ އުޅުމުގެިއަގުތައް.ި)ޅ(ިި

ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިއ ޤްތ ޞާދީިޙާލަތު.ި)ކ(ިި

ިބޭނުންކުރުންިި)އ(ިި ިނޫންގޮތަކަށް ިވަޒީފާގައ  ިއަދާކުރާ ިހުނަރު ިޢ ލްމާއ  ިލ ބ ފައ ވާ މުވައްޒަފަށް
ިމަނާކޮށްފައ ވާިމ ންވަރު.
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ިބަދަލުގެނައުމުގެިިމުސާރައަށް
ިދ ރާސާި

ިި)ހ(ި.11 ިކޮމ ޝަންގެ ިކުރ ން ިއެކުލަވާލުމުގެ ިބަޖެޓު ިއަހަރެއްގެ ިމުސާރައ ގެިކޮންމެ މުވައްޒަފުންގެ
ިކޮމ ޝަނުންި ިރ ޕޯޓެއް ިދ ރާސާއެއްކޮށް ިކަންކަމާބެހޭ ިއަސަރުކުރާނޭ ދަރަޖަތަކަށް
ިމުވައްޒަފުންގެި ިކޮމ ޝަންގެ ިބެލުމަށްފަހު ިކަންކަމަށް ިރ ޕޯޓުގައ ވާ ިމ  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ނޑަށްިބަދަލެއްިގެންނަންޖެހޭކަމަށްިކޮމ ޝަނަށްިފެނ އް ޖެނަމަ،ިމުސާރައ ގެިމުސާރައ ގެިއޮނ ގަ
ިޓްރެޜަރީގެި ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިބަދަލެއް ިގެންނަންޖެހޭ ނޑަށް އޮނ ގަ

ިލަފަޔަކަށްިއެދ ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޑަށްިއެއްވެސްިބަދަލެއްިގެންނަންޖެހޭިކަމަށްިި)ށ(ިި ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިމުސާރައ ގެިއޮނ ގަ
ިމުވައްޒަފަި ިއެއްވެސް ިއެންޑްިކޮމ ޝަންގެ ިރ ސޯސް ިހ އުަމން ިއެކަމެއް ިފެނ އްޖެނަމަ ކަށް

ިމުވައްޒަފަކަށްވެސްި ިކޮންމެ ިކޮމ ޝަންގެ ިޙައްޤު ިހުށަހެޅުމުގެ އެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަނަށް
ިލ ބ ގެންވެއެވެ.

މ މާއްދާގެި)ށ(ިގެިދަށުންިމުވައްޒަފަކުިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅާިހުށަހެޅުމުގައ ިބަދަލުިގެންނަންިި)ނ(ިި
ިފެންނަިސަބަބުިތަފްޞީލުކޮށްިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ި

ިމުސާރަިމުވައްޒަފުންގެި
ނޑައެޅުންި ިކަ

މުސާރަިކޮމ ޝަނުންިކޮމ ޝަންގެިކޮންމެިމުވައްޒަފަކަށްވެސްިވަޒީފާިދޭއ ރުިއެިމުވައްޒަފެއްގެިި)ހ(ި.12
ިޢައްޔަނުކުރެވޭި ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިވާންވާނީ ިމުސާރަ ިކަނޑައެޅޭ ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ިމ ގޮތުން ކަ

ނޑައަޅާފައ ވާިމުސާރައަކަށެވެ. ިވަޒީފާިހ މެނޭިފަންތ އަށްިިއޮނ ގަނޑުގައ ިކަ

ިުމވައްޒަފެއްގެި)ށ(ިި ިއެ ިޗ ޓުގައ ، ިއަންގާ ިދ ންކަން ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފަކަށް، މުސާރަިިކޮންމެ
ިވަޒީފާި ިމުވައްޒަފެއްނަމަ، ިބަދަލުކުރެވޭ ިމަޤާމަކަށް ިއެހެން ިވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރަން

ިބަދަލުކުރ ކަންިއަންގާިޗ ޓުގައ ިއެިމުވައްޒަފެއްގެިމުސާރަިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ިމުސާރަިި)ނ(ިި ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިއަތުވެއްޖެނަމަ، ިބަދަލު ިމުސާރައަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް
ިދަލުވ ކަންިއަންގާނީިޗ ޓަކުންނެވެ.ބަ

ިއެހެންިި)ހ(ި.14ިތާރީޚުިިދޭިމުސާރަ ިޗ ޓުގައ  ިބަދަލުކުރ  ިވަޒީފާ ިނުވަތަ ިޗ ޓުގައ ވާ ިދ ން ިވަޒީފާ ިކޮމ ޝަނުން މުސާރަދޭނީ
ިވަޒީފާދ ންި ިނަމަވެސް ިފެށ ގެންނެވެ. ިތާރީޚުން ިއެޗ ޓުގައ ވާ ިނުވާނަމަ ިބަޔާންކޮށްފައ  ގޮތަކަށް

ި ިނ ކުތްިޗ ޓުގައ ވާ ިމަސައްކަތަށް ިދޭނީ ިމުސާރަ ިނުނ ކުމެއްޖެނަމަ، ިމަސައްކަތަށް ތާރީޚުގައ 
ިގެނެވުނުި ިބަދަލު ިއަތުވެއްޖެނަމަ، ިބަދަލު ިމުސާރައަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިފެށ ގެންނެވެ. ދުވަހުން
ިބަދަލުވި  ިމުސާރަ ިޗ ޓުގައ ވާ، ިބަދަލުވ ކަމުގެ ިމުސާރަ ިދޭންވާނީ ިއެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ

ިށ ގެންނެވެ.ތާރީޚުންިފެި

ިއެނޫންިި)ށ(ިި ިނުވަތަ ިކުރެވ ގެން ިބަދަލު ިފަންތ އަކަށް ިއެހެން ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް
ިހަމައަށްި ިތާރީޚަކާ ިގެނެވުނު ިބަދަލު ިއެ ިގެނެވ އްޖެނަމަ، ިބަދަލެއް ިމުސާރައަށް ގޮތަކުންވެސް
ިއަދި  ިމުސާރައެވެ. ިލ ބެމުންދ ޔަ ިހަމަޔަށް ިދުވަހާ ިބަދަލުގެނެވުނު ިދެވޭނީ މުވައްޒަފަށް
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ިގެނެވުނުިތާރީޚުންިފެށ ގެންިދެވޭނީިގެނެވުނުިބަދަލާއެކުިހަމަޖެހުނުިމުސާރައެވެ.ބަދަލުި

ިގޮތުންިފަންތ އާގުޅޭ
ިމުސާރަދ ނުންި

ިހ މެނޭިި.12 ިފަންތ އެއްގައ  ިއެހެން ިނޫން ިފަންތ  ިހ މެނޭ ިވަޒީފާ ިގެންދ ޔަ ިއަދާކުރަމުން މުވައްޒަފު
ިދެވޭއ ރު،ި ިކުރ އެރުމެއް ިމަޤާމުގެ ިއެމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއަކަށް ިފަންތ އަކީ ިހ މެނޭ ިވަޒީފާ ކުރ އެރުންދެވޭ

ިމުސާރައެއްި ިކުޑަ ިމުސާރައަށްވުރެ ިފަންތީގެ ިހ މެނޭ ިވަޒީފާ ިއަދާކުރަމުންގެންދ ޔަ ކުރ ން
ިއެއްގޮތްވާި ނޑާ ިއޮނ ގަ ިމުސާރައ ގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއެފަންތ އަކަށް ިފަންތ އެއްނަމަ، ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަ

ިމުވައްޒަި ިއެ ިމަތ ން ިފަންތީގެިގޮތުގެ ިހ މެނޭ ިވަޒީފާ ިބަދަލުކުރެވޭ ިބޮޑުކުރަންވާނެއެވެ. ިމުސާރަ ފެއްގެ
މުސާރައަކީިކުރ ންިއަދާކުރ ިވަޒީފާިހ މެނޭިފަންތީގެިމުސާރައާއ ިއެއްވަރުގެިމުސާރައެއްނަމަިމުސާރަި

ިއޮންނާނީިއެވަރަށެވެ.

ިދަށްކުރާިފަންތ 
ިމުސާރަިިމުވައްޒަފުންގެި

ިި)ހ(ި.12 ިފ ޔަވަޅެއްގެ ިނުވަތަިއ ޞްލާޙީ ިގޮތެއްގައ  ިދާއ މީ ިމުވައްޒަފަކު، ިއެއްވެސް ގޮތުގައ 
ިފަންތ އެއްގައި  ިދަށް ިފަންތ އަށްވުރެ ިހ މެނޭ ިވަޒީފާ ިއަދާކުރަމުންގެންދ ޔަ ިއޭނާ ވަގުތީގޮތުން،
ިއެމުވައްޒަފަކަށްި ިޙާލަތެއްގައ  ިއެފަދަ ިދަށްކުރެވ އްޖެނަމަ، ިމަޤާމު ިއޭނާގެ ިވަޒީފާއަކަށް ހ މެނޭ

ނޑައެޅ ފައ ވާިމުސާރައެވެ.ިދޭންވާނީިދަށްކުރެވޭ ިވަޒީފާގެިފަންތ އަށްިކަ

ިނުވަތަިި)ށ(ިި ިގޮތުން ިފެންވަރުގެ ިމަޤާމާ ިހުރ  ިއެމީހަކު ިއެދ ގެން، ިމުވައްޒަފަކު ކޮމ ޝަންގެ
ިމަޤާމަކަށްި ިދަށް ިމަޤާމަށްވުރެ ިއެމީހަކުހުރ  ިނުވަތަ ިމަޤާމަކަށް، ިއެއްވަރު ިގޮތުން މުސާރައ ގެ

ބަދަލުކޮށްދ ނުންިއެކަށީގެންވާކަމަށްިފެންނަިސަބަބެއްިއޮތްނަމައެވެ.ިބަދަލުކޮށްދެވޭނީ،ިއެގޮތަށްި
ިގެންނަންި ިބަދަލެއް ިމ ފަދަ ިހުށަހަޅާއ ރު ިފެނ ގެން ިކޮމ ޝަނަށް ިގެންނަން ިބަދަލެއް މ ފަދަ
ިމަޤާމަކަށްި ިދަށް ިއޮވެގެން ިސަބަބެއް ިއެކަށީގެންވާ ިލ ޔަންވާނެއެވެ. ިސާފުކޮށް ިސަބަބު ފެންނަ

ިމުވައްޒަ ިމުސާރައަށްިބަދަލުވުމަށް ިގުޅ ގެން ިބަދަލާ ިމ  ިއަދ  ިއެދ އްޖެނަމަ، ިއަމ އްލައަށް ފަކު
ިހުށަހެޅުމުން،ި ިއެމުވައްޒަފުިއ ޢުތ ރާޟުިނުކުރާނަމަ،ިއެކަމުގެިލ ޔުމަކާއެކު ިބަދަލާމެދު އަންނަ

ިވަޒީފާިބަދަލުކޮށްދެވ ދާނެއެވެ.

ިރުޖޫޢަކުރެވޭި ވަޒީފާއަށް
ިމުވައްޒަފުންގެިމުސާރަި

ިގޮތުންިިމައްސަލައެއްގައ ި.11 ިފ ޔަވަޅެއްގެ ިއ ޞްލާޙީ ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފެއް، ިވަކ ކުރެވ ފައ ވާ ވަޒީފާއ ން
ިބަދަލުި ިމަޤާމަށް ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފެއް، ިހުރ  ިމަނާކުރެވ ފައ  ިނުކުތުން ިވަޒީފާއަށް ވަގުތީގޮތުން

ިވަޒީފާއަ ިބަރީއަވެގެން ިތުހުމަތުން ިކުރެވުނު ިމައްޗަށް ިއެމީހެއްގެ ިމުވައްޒަފެއް، ިއަލުންިގެނެވ ފައ ވާ ށް
ިމުސާރަި ިދެމ ހުރ ނަމަ ިއޭނާ ިއެވަޒީފާގައ  ިހަމަޖައްސާނީ، ިމުސާރަކަމަށް ިއޭނާގެ ިނެރޭއ ރު ނެރޭނަމަ،

ިލ ބޭނެިމ ންވަރަށްިރ ޢާޔަތްިކޮށްގެންނެވެ.

ިކުރ އެރުންި މުސާރައ ގެ
ިދ ނުންި

11.ިި ިނ ޒާމުން ިބެލުމުގެ ިފެންވަރު ިޚ ދުމަތުގެ ިމުވައްޒަފުގެ ިދޭނީ ިކުރ އެރުން ނޑައެޅޭިމުސާރައ ގެ ކަ
ިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާި ިގުޅޭގޮތުން ިމަޤާމާ ިދޭނީ ިކުރ އެރުން ިމުސާރައ ގެ ިމ ގޮތުން އުޞޫލަކުންނެވެ.

ނޑުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ. ިމުސާރައ ގެިއޮނ ގަ
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ިދ ނުންިިމުސާރަ
ި

ިމުސާރަދޭނީިި)ހ(ި.11ި ިމަސްއޫލ އްޔަތެކެވެ. ިކޮމ ޝަން ިދ ނުމަކީ ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފުންނަށް ކޮމ ޝަންގެ
ދުވަހުންކުރެިދުވަހަކުއެވެ.ިމުސާރަިދޭންޖެހޭިދުވަސ2ިިްކޮންމެިމީލާދީިމަހެއްގެިއެންމެިފަހުި

ބަންދުިދުވަހަކާިދ މާވާނަމަ،ިމުސާރަދޭނީިއެމަހެއްގެިބަންދުނޫންިއެންމެިފަހުިދެިދުވަހުންކުރެި
ިތައްޔާރުކޮށްި ިހ ސާބުތައް ިތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ިދ ނުމަށްޓަކައ  ިމުސާރަ ިމ ގޮތުން ދުވަހަކުއެވެ.

ިއެންި ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިއެހ ސާބުތައްިމ ނ ސްޓްރީ ިތާރީޚަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިޓްރެޜަރީން ޑް
ިއެމ ނ ސްޓްރީއަށްިފޮނުވުމަކީިކޮމ ޝަންގެިމަސްއޫލ އްޔަތެކެވެ.

ިޗ ޓުގައ ވާ،ިި)ށ(ިި ިވަކ ކުރ  ިވަޒީފާއ ން ިކޮމ ޝަނުން ިމުސާރަދޭނީ ިމީހުންނަށް ިވަކ ވާ ވަޒީފާއ ން
ސަބަބަކާހުރެިޗ ޓުގައ ވާިވަކ ކުރ ިތާރީޚުގައި ވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރ ިތާރީޚާިހަމައަށެވެ.ިއެއްވެސްި

ޗ ޓުިރައްދުިނުކުރެވުމުގެިސަބަބުންިމުވައްޒަފުިކޮމ ޝަނަށްިނުކުމެިވަޒީފާިއަދާކޮށްފައ ވާނަމަ،ި
ިއެންމެިފަހުންިނުކުމެިސޮއ ކުރ ިތާރީޚާިހަމައަށްިއެމީހަކަށްިމުސާރަިދޭންވާނެއެވެ.

ިފައ ވާިިހައްޔަރުކޮށްި
ިމުސާރަިިމުވައްޒަފުންގެި

ިދުވަސްތަކުގެިި.13 ިދެމެދުގައ ވާ ިވަކ ކުރުމާ ިވަޒީފާއ ން ިހައްޔަރުކުރުމާއ  ިހައްޔަރުކޮށްފ ނަމަ، މުވައްޒަފަކު
ިދުވަސްތަކުގެި ިދެމެދުގައ ވާ ިދޫކޮށްލުމާ ިހައްޔަރުކުރުމާއ  ިވަކ ނުކުރާނަމަ، ިވަޒީފާއ ން މުސާރައާއ ،

މ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ. ިމުސާރައާމެދުިޢަމަލުކުރާނީިތ ރީގައި 

އެިމުވައްޒަފެއްގެިމައްޗަށްިޝަރީޢަތަށްިކުށްިސާބ ތުވެފައ ވާނަމަިބަންދުގައ ހުރ ިދުވަސްތަކުގެިިހ()ިި
ިމުސާރަިނުދ ނުން.

ިމައްސަލަިި)ށ(ިި ިސާބ ތުނުވެ ިކުށް ިމައްޗަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިހުށަހެޅުމުން ޝަރީޢަތަށް
ި ިއެމައްސަލައެއް ިފަރާތުން ިކަމާބެހޭ ިނުވަތަ ިމައްސަލަިނ މ އްޖެނަމަ، ިހުށަނާޅައ  ޝަރީޢަތަށް

ދުވަސްތަކުގެިމުސާރަިދ ނުން. ހުރި  ިނ ންމައ ފ ނަމަިއެމީހަކުިބަންދުގައި 

ިސާބ ިި)ނ(ިި ިކުށް ިޝަރީޢަތުން ިމައްޗަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިމައްސަލައެއްިކޮމ ޝަންގެ ތުވެފައ ވާ
ިއެމީހަކުިިށްިޓަހައ ކޯ ިނ ންމައ ފ ނަމަ، ިމައްސަލަ ިސާބ ތުނުވާކަމަށް ިކުށް އ ސްތ އުނާފުކޮށް،

ިސާބ ތުވެފަ ިކުށް ިހަމައެހެންމެ، ިދ ނުން. ިމުސާރަ ިދުވަސްތަކަށް އ ވާިބަންދުގައ ހުރ 
ިކޯ ިސުޕްރީމް ިކަމަށްިި،ކޮށްލްތ މާސްއ ިށްިޓަމައްސަލައެއް ިސާބ ތުނުވާ ިކުށް އެކޯޓުން،
ދުވަސްތަކަށްިމުސާރަދ ނުން.ނ ންމައ ފ ނަމަިއެމީހަކުިބަ ހުރި  ިންދުގައި 
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ިމުސާރަިމުވައްޒަފާ
ިޙަވާލުކުރުންި

ނޑައަޅާިި.11 ިކަ ިލ ޔުމަކުން ިއޭނާ ިނުވަތަ ިއަތަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިދޭންވާނީ ިމުސާރަ ިލ ބޭ މުވައްޒަފަކަށް
ި ިއެ ިއެކައުންޓަކަށް ިބޭންކު ިއޮންނަ ިނަމުގައ  ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިމ ގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެިފަރާތަކަށެވެ.

ރުހުންިލ ޔުމަކުންިލ ބ ގެން،ިމުސާރަިޖަމާކުރުމަކީިމުވައްޒަފުގެިއަތަށްިމުސާރަިޙަވާލުކުރުންިކަމުގައި 
ިހ މެނޭި ިމަޢުލޫމާތު ިއެވާ ިތ ރީގައ  ިއެމުސާރަޔާއެކު ިމުސާރަދޭއ ރު، ިމުވައްޒަފުންނަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ިލ ޔުމެއްިކޮމ ޝަނުންިއެމުވައްޒަފަކަށްިދޭންވާނެއެވެ.

ިމުސާރަދެވޭިމުއްދަތުގައ ިއެިމުވައްޒަފަކަށްިލ ބޭިއުޖޫރައ ގެިޖުމުލަިޢަދަދު.ި)ހ(ިި

ިޢަދަދާއި ި)ށ(ިި ނޑ  ިކެ ިއެގޮތުން ނޑާފައ ވާނަމަ، ިކަ ިޖުމުލައ ން ިއުޖޫރައ ގެ ިޢަދަދެއް އެއްވެސް
ިއެޢަދަދުިކަނޑަންިޖެހުނުިސަބަބު.

ދެވޭިއަޞްލުިޢަދަދުިމުސާރަިދެވޭިމުއްދަތުގައ ،ިމުވައްޒަފަށްިމުސާރައ ގެިި)ނ(ިި ިގޮތުގައި 

އެލަވަންސްތަކުގެިގޮތުގައ ިދެވޭިޢަދަދު.ި)ރ(ިި ިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާއާއ ިއެކ އެކި 

ިނަމާއ ،ިި)ބ(ިި ިބޭންކުގެ ިތާރީޚާއ ،ިޖަމާކުރ  ިޖަމާކުރ  ިޖަމާކުރާނަމަ، ިމުސާރަ ިއެކައުންޓަކަށް ބޭންކު
ިނަމާއ ިއެކައުންޓްިނަންބަރު.އެިބޭންކުގެިގޮފީގެިނަމާއ ،ިއެކައުންޓުގެިވެރ ފަރާތުގެި

ިވަގުތަކަށް،ިި)ހ(ި.11ިއުނ ކުރުންިިމުސާރައ ން ިނުވަތަ ިމުއްދަތަކަށް ިނުނ ކުތް ިނުނ ކުމެއްޖެނަމަ، ިވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު
ިވަގުތަށްވާި ިނުނ ކުންނަ ިވަޒީފާއަށް ިނަމަވެސް، ިކެނޑޭނެއެވެ. ިމުސާރައ ން އެމުވައްޒަފެއްގެ

ި ިއެމީހެއްގެ ިނުނ ކުތުމާިމ ންވަރު، ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފަކު ިފ ޔަވައ ، ނޑުން ިކެ މުސާރައ ން
ިގުޅ ގެންިއ ތުރުިޖޫރ މަނާއެއްިކޮށްގެންިނުވާނެއެވެ.

ިވަޒީފާިި)ށ(ިި ިނުނ ކުތުމުންނާއ  ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފަކު ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ިވަގުތަ ިނުނ ކުންނަ ިވަޒީފާއަށް ިގަޑީގައ  ިމުސާރައ ންިއަދާކުރަންޖެހޭ ިއޭނާގެ ިމ ންވަރު، ށްވާ

ނޑާނީިތ ރީގައ ިމ ވާިގޮތަށެވެ. ިކަ

ިއ ޒުނަި.4ިިި ިވަޒީފާއަށް،ިކޮމ ޝަންގެ ިނުވަތަިި،މުވައްޒަފު ިނުހޯދައ  ިއެއްގޮތަށް ޤަވާއ ދާ
ނޑާނީި ިކަ ިމުސާރައ ން ިދުވަހަކަށް ިޙާޟ ރުނުވާ ިގޮތެއްގައ ، ިތަންނުދޭ ޤަވާޢ ދު

ިމުވައްޒަފުގެިމުސާރައ ންިދުވަހަކަށްިޖެހޭިޢަދަދެވެ.

ިވަގުތަށްވާިި.2ިިި ިނުނ ކުންނަ ިވަޒީފާއަށް ިގަޑީގައ  ިއަދާކުރަންޖެހޭ ިވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު
ނޑޭނެއެވެ.މ ންވަރު،ިގަޑީ ިލާރީގެިގޮތުގައ ިއޭނާގެިމުސާރައ ންިކެ

ިދުވަހަކަށްިި.2ިިި ިމުސާރައ ން ިމުވައްޒަފުގެ ނޑޭނީ ިކެ ިގަޑީލާރ 
ި ިއެއ12x3ިީ=122)122ިޖެހޭޢަދަދު، ިޢަދަދު ިއަންނަ ިގެއްލީމާ ިއ ން )

ިނުނ ކުމެި ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފު ިއެޢަދަދު ިބަލައ ، ިޢަދަދުކަމުގައ  މ ނ ޓަކަށްޖެހޭ
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ިޖުމްލަިވަގުތާިގުނަކޮށްގެންނެވެ.ހުރ ި

ިބަދަލުި ިގެއްލުމުގެ މާއްދީ
ިމުސާރައ ންި ހޯދުމަށް

ިއުނ ކުރުންި

ިދޫކޮށްލާިި.32 ިނުކޮށް ިނުވަތަ ިގަސްތުގައ ކުރާ ިނުވަތަ ިއ ހުމާލުން ިމުވައްޒަފަކު ިމުދަލަކަށް ކޮމ ޝަންގެ
ި ިބަދަލު ިގެއްލުމަށް ިލ ބުނު ިމުދަލަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިސަބަބުން، ިގެއްލުންިކަމެއްގެ ިއެ ިގޮތުން، ނެގުމުގެ

ިގޮތުންި ިކަންކަމާގުޅޭ ިނެގުންފަދަ ިފައ ސާ ިއަތުން ިމުވައްޒަފުގެ ިއަގު ިއެގެއްލުމަށްޖެހޭ އަގުކޮށް،
 ވަނަިބާބުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.22ިޢަމަލުކުރާނީިމ ޤަވާޢ ދުގެި

ި
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ވަނަިބާބ1ިު  

ޢ ނާޔަތްތައްި އެލަވަންސްތަކާއި  ިއ ތުރުގަޑ އާއި 

ިކަނޑައަޅާނީ،ިމޯލްޑ ވްސްިި)ހ(ި.34ިތަޢާރުފުި ިޢ ނާޔަތްތައް ިއެލަވަންސްތަކާއ  ިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭ ކޮމ ޝަންގެ
ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ި

ިކޮމ ޝަންގެިި)ށ(ިި ިދ ނުމަކީ ިޢ ނާޔަތްތައް ިއެލަވަންސްތަކާއ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ކޮމ ޝަނުން
ިމަސްއޫލ އްޔަތެކެވެ.

ިި)ނ(ިި ިއެލަވަންސްތަކާއި ކޮމ ޝަންގެ ިހުންނަ ިހަމަޖައްސާފައ  ިޢާންމުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް
ިމުރާޖަޢާކޮށް ިކޮމ ޝަނުން ިއެއްފަހަރު، ިއަހަރަކު ިކޮންމެ ިމަދުވެގެން ި،ޢ ނާޔަތްތައް

ިބަދަލެއްި ިބަލައ ، ިގެންނަންޖެހޭތޯ ިބަދަލެއް ިއެއްވެސް ިޢ ނާޔަތްތަކަށް އެލަވަންސްތަކާއ 
ިއްގެނައުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ގެންނަންޖެހ އްޖެނަމަ،ިއެބަދަލެ

ިކުރާިި.32ިފައ ސާިިއ ތުރުގަޑީގެ ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިކުރުވ ދާނެއެވެ. ިމަސައްކަތް ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިލައްވައ  ިމުވައްޒަފުން ކޮމ ޝަންގެ
ި ިމަސައްކަތަކަށް ިނ ންމެންނެތް ިކޮށްގެން ިއެކަނ  ިރަސްމީގަޑީގައ  ިއަދި މަސައްކަތަކީ، ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ިކުރާި ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިލ ބ ގެން ިހުއްދަ ިމަތ ން ިއުޞޫލެއްގެ ނޑައަޅާ ިކަ ިކޮމ ޝަނުން އެމަސައްކަތަކީ
މަސައްކަތެއްިކަމުގައ ވާންޖެހޭނެއެވެ.ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންިލައްވައ ިނުރަސްމީގަޑީގައ ިމަސައްކަތްި

ިރުގަޑީގެިފައ ސާިދޭންވާނެއެވެ.ކުރުވައ ފ ނަމަ،ިތ ރީގައ ިމ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިއ ތު

ިި)ހ(ިި ިދުވާލަކު ިލައްވައ ، ިމުވައްޒަފުން ިމަސައްކަތ3ިިްކޮމ ޝަންގެ ިއ ތުރަށް ގަޑ އ ރަށްވުރެ
ިއަދި  ިދޭންވާނެއެވެ. ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިވަގުތަށް ިމަސައްކަތްކުރ  ިއ ތުރަށް ކުރުވައ ފ ނަމަ،

ިދުވާލަކުިި،ރަމަޟާންމަހު ިލައްވައ   މުވައްޒަފަކު
ގަޑ އ ރަށްވުރެިއ ތުރަށްިމަސައްކަތްިކުރުވައ ފ ނަމަިއ ތުރަށްިމަސައްކަތްކުރުވ ިގަޑ ތަކަށ1ިިް½

ިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިދޭންވާނެއެވެ.

12ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިލައްވައ ،ިރަމަޟާންމަސްިފ ޔަވައ ިއެހެންިމަސްމަހުިހަފްތާއަކުިި)ށ(ިި
ިކުރުވައ ި ިމަސައްކަތް ިއ ތުރަށް ިވަގުތަށްިގަޑ އ ރަށްވުރެ ިމަސައްކަތްކުރުވ  ިއ ތުރަށް ފ ނަމަ،

ި ިހަފްތާއަކު ިރަމަޟާންމަހު، ިއަދ  ިދޭންވާނެއެވެ. ިފައ ސާ ގަޑ އ ރަށްވުރ22ިިެ½އ ތުރުގަޑީގެ
އ ތުރަށްިމަސައްކަތްިކުރުވައ ފ ނަމަ،ިއ ތުރަށްިމަސައްކަތްކުރުވ ިވަގުތަށްިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާި

ިދޭންވާނެއެވެ.

ރަމަޟާންމަސްިފ ޔަވައ ިއެހެންިމަސްމަހުިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާިދޭނީ،ިމަސްދުވަހުގެިމުސާރަިި)ނ(ިި
22ިި ިޢަދަދު ިއަންނަ ިގެއްލީމައ  ިގަޑ އަކަށ3ިިްން ިއެއީ ިޢަދަދު، ިއަންނަ ިގެއްލީމައ  ން

ިމ މާއްދާގެި ިބަލައ ގެން،  ޖެހޭވަރުކަމަށް
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ި)ށ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތީންނެވެ.

ންިގެއްލީމައ ިއަންނ22ިިަރުގަޑީގެިފައ ސާިދޭނީ،ިމަސްދުވަހުގެިމުސާރަިރަމަޟާންމަހުިއ ތުި)ރ(ިި
ި ިބަލައ ގެން،1ިި½ޢަދަދު ިކަމުގައ  ިޖެހޭވަރު ިގަޑ އަކަށް ިއެއީ ިޢަދަދު ިއަންނަ ިގެއްލީމައ  ން

ިމ މާއްދާގެި)ށ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތީންނެވެ.

ިި
ިމަސައްކަތްިި)ބ( ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިދުވަހެއްގައ  ިމަސައްކަތުގެ ިރަސްމީ ިލައްވައ  މުވައްޒަފަކު

ި ިމަދުވެގެން ިމ ންވަރުގެ ިޖެހޭ ިގަޑ އަކަށް ިމުސާރައ ން ިއޭނާގެ އަށްވ4ިިާ¼ކުރުވައ ފ ނަމަ،
ިމުވައްޒަފަކުި ިއަދ  ިދޭންވާނެއެވެ. ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިގޮތުގައ  ިފައ ސާގެ ިއ ތުރުގަޑީގެ ފައ ސާ

ިބަންދުިލައްވަ ިރަސްމީ ިނުވަތަ ިދުވަހެއް ިހުކުރު ިމަސައްކަތްކުރުވީ، ިއ ތުރުގަޑީގައ  އ 
އަށްވ4ިިާ½ދުވަހެއްގައ ނަމަ،ިއެމީހެއްގެިމުސާރައ ންިގަޑ އަކަށްިޖެހޭިމ ންވަރުގެިމަދުވެގެންި

ިފައ ސާިިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާގެިގޮތުގައ ިއެމުވައްޒަފަކަށްިދޭންވާނެއެވެ.

ިމަސައްކަި)ޅ(ިި ިމުވައްޒަފަކުިޢާންމުކޮށް ިދުވަހަކު ިބަންދު ިރަސްމީ ިގޮތުގައ  ިދުވަހެއްގެ ތްކުރަންޖެހޭ
ގަޑ އ ރުިމަސައްކަތްކުރުވާނަމަ،ިއ ތުރުގަޑީގެިފައ ސާގެިއ ތުރުންިއެމުވައްޒަފަކަށ3ިިްލައްވައ ި

ިއެއްވަރުގެި ިއެއްބަޔާ ިކުޅަ ިދެބައ  ިމ ންވަރުގެ ިދުވާލަކަށްޖެހޭ ިމުސާރައ ން ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަ
ިމުސާރައ ގައި  ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިއ ތުރުން ިފައ ސާގެ ިލ ބޭ ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިފައ ސާ ޢަދަދެއްގެ

 ނައ ގެންިހ މަ
ިއެިމުވައްޒަފަކަށްިދޭންވާނެއެވެ.

ިި
ި)ކ(

ިފައ ސާ ިމަސްދުވަހަކަށްވާ ިފައ ސާދޭނީ، ިއެިި،އ ތުރުގަޑީގެ ިމ ގޮތުން އެއްފަހަރާއެވެ.
ި 41ިިފައ ސާދޭނީ،ިކުރީމަހުގެ ިހ ނގާމަހުގެ ިއ ތުރުގަޑ އަށްވ41ިިާން ިނ ޔަލަށް ިދުވަހުގެ ވަނަ

ިއެކުގައެވެ.ފައ ސާ،ިހ ނގާމަހުގެިމުސާރަދޭިދުވަހުިމުސާރައާި
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ިއ ސްތ ސްނާކުރެވޭ
ިއ ތުރުގަޑީގެިފަރާތްތަކަށް

ިދ ނުންިިފައ ސާ

ިއަނެއްރަށަށްިި.32 ިއެއްރަށުން ިއަތޮޅަާށއ ، ިއަނެއް ިއެއްއަތޮޅުން ިމާލެއަށާއ ، ިއަތޮޅުތަކުން އަތޮޅުތަކަށާއ ،
ި ިދުވާލަކު ިނަމަވެސް، ިދ ން ިއެލަވަންސް ިދަތުރު ިދަތުރުތަކުގައ ، ިރަސްމީ ިކުރާ 3ިމުވައްޒަފުން

ިދޭ ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިގަޑ ތަކަށް، ިމަސައްކަތްކުރާ ިއ ތުރަށް ިމ ގޮތަށްިގަޑ އ ރަށްވުރެ ންވާނެއެވެ.
ިމަސައްކަތްކުރާި ިއެތަނެއްގައ  ިދ އުމަށްފަހު، ިތަނަކަށް ިބޭނުންވާ ިދާން ިއެދަތުރެއްގައ  ފައ ސާދޭނީ،
ިމ ޤަވާޢ ދުގެި ިއެވަގުތަކީ، ިއަދ   ވަގުތަށެވެ.

ިލ ބ ގެނ32ިިް ިހުއްދަ ިމަތީން ިއުޞޫލެއްގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިމަތީން، ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ިއ ތުރުގަޑީގައ ިކުރާިމަސައްކަތެއްގެިވަގުތުިކަމަށްވާންިޖެހޭނެއެވެ.

ިި.31ިޚަރަދުިިސައ ގެިކެއުމާއ  ިޚަރަދެއް ިސައ ގެ ިކެއުމާއ  ިމުވައްޒަފުންނަށް ިލ ބޭ ިފައ ސާ ިކޮއްތު ިނުވަތަ ނުލ ބޭނެއެވެ.ިކޮއްތު
ިކެއުމާއ ި ިކުރާއ ރު، ިމަސައްކަތްތައް ިބޮޑެތ  ިޚާއްޞަ ިކުރުވަންޖެހޭ ިލައްވައ  ިމުވައްޒަފުން ނަމަވެސް،
ިގޮތުގެި ިޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިމާލ އްޔަތާބެހޭ ިދައުލަތުގެ ިސައ ދޭނީ ިކެއުމާއ  ިމ ގޮތުން ިދެވ ދާނެއެވެ. ސައ 

ިމަތ ންނެވެ.

ި،ދަތުރުތަކުގައ ިކޮމ ޝަންގެ
ކެއުމުގެިޚަރަދާއި ި،ހުރުމާއ 

ިދަތުރުިއެލަވަންސްި

ިދަތުރުތަކުގައ ،ިި.31 ިކުރާ ިބޭރަށް ިރާއްޖެއ ން ިނުވަތަ ިއެތެރޭގައ  ިރާއްޖޭގެ ިމަސައްކަތެއްގައ  ކޮމ ޝަންގެ
ހުރުމާއ ިކެއުމުގެިޚަރަދާއ ިދަތުރުިއެލަވަންސްިދޭނީިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތާބެހޭިޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތުގެި

ިމަތ ންނެވެ.

ިރަމަޟާންމަހުގެ
ިޚާއްޞަިދޭިިމުނާސަބަތުގައ 

ިޢ ނާޔަތްި

ިއަހަރެއްގެިރަމަޟާންމަހުގެިމުނާސަބަތުގައ ،ިކޮމ ޝަންގެިކޮންމެިމުވައްޒަފަކަށްވެސް،ިި)ހ(ި.31ި ކޮންމެ
ިޚާއްޞަިޢ ނާޔަތުގެިފައ ސާ،ިވަޒީފާއާބެހޭިޤާނޫނުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިދޭންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިއޮފްިރަމަޟާންމަހުގެ ިމ ނ ސްޓްރީ ިފައ ސާދޭނީ، ިޢ ނާޔަތުގެ ިޚާއްޞަ މުނާސަބަތުގައ ދޭ
ނޑައަޅާިދުވަހަކުއެވެ. ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީންިފައ ސާިދ ނުމަށްިކަ

ިމަޤާމެއްގެިި)ނ(ިި ިކޮމ ޝަންގެ ިމުވައްޒަފުންނަށާއ  ިވަގުތީ ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 
ިމުވައް ިގެންގުޅޭ ިއަދާކުރުމަށް ިރަމަޟާންމަހުގެިމަސްއޫލ އްޔަތު ޒަފުންނަށްވެސް،

ިމުނާސަބަތުގައ ދޭިޚާއްޞަިޢ ނާޔަތުގެިފައ ސާިދޭންވާނެއެވެ.

ި

ި

ިއެއްބައި ި)ރ(ި ިތ ންބައ ކުޅަ ިމަހުގެ ިރަމަޟާން ިމުވައްޒަފަކު، ިދީފައ ވާ ިފައ ސާ ޢ ނާޔަތުގެ
ިފ ޔަވައ ި ިފައ ސާ ިހަމައަށްވާ ިދުވަހާ ިވަކ ވ  ިވަކ ވެއްޖެނަމަ، ިވަޒީފާއ ން ިފާއ ތުނުވަނީސް

ިއ ތުރުވާިފައ ސާިއެމުވައްޒަފެއްގެިއަތުންިހޯދައ ،ިއެފައ ސާިއަނބުރާިޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

ިވަޒީފާިި)ބ(ިި ިއެމުވައްޒަފަކު ިމުވައްޒަފުންނަށް ިވަޒީފާދޭ ިއަލަށް ިތެރޭގައ  ިމަހުގެ ރަމަޟާން
ިބަލައ  ިވަރެއް ިނ ޔަލަށްޖެހޭ ިމަހުގެ ިރަމަޟާން ިފެށ ގެން ިދުވަހުން އެޢަދަދަށްިި،އަދާކުރަންފަށާ

ިޢ ނާޔަތުގެިފައ ސާިދޭންވާނެއެވެ.
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ޢ ނާޔަތުގެިފައ ސާިމުވައްޒަފުންނަށްިދޭއ ރުިރަމަޟާންިމަހުގެިތެރޭގައ ިވަޒީފާއ ންިވަކ ވުމަށްިި)ޅ(ިި
ިމަސައްކަތްކުރާި ިއެމީހަކު ިމަހުގައ  ިރަމަޟާން ިދޭނީ ިޢ ނާޔަތް ިމީހުންނަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ

ިދުވަހަށެވެ.

ިމުސާރައާއެކުިި)ހ(ި.33ިވަންސްިއެލަިިލ ވ ންގ ިއުޞޫލުން ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 
ިލ ވ ންގިއެލަވަންސްިދޭންވާނެއެވެ.

ި)ށ(ިި
ިގޮތްި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިއެލަވަންސް ިލ ވ ންގ ިއޮނ ގަނޑުގައ  ިމަޤާމުތަކުގެ ކޮމ ޝަންގެ

ިތަފްޞީލްކޮށްިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑައެޅ ފައ ވާިި)ނ(ިި ިމުވައްޒަފަކަށްިކަ ިއަންގާިޗ ޓުގައ ،ިއެ ިމުވައްޒަފަކަށް،ިވަޒީފާިދ ންކަން ކޮންމެ
ިމުވައްޒަފެއްނަމަ،ި ިބަދަލުކުރެވޭ ިމަޤާމަކަށް ިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ިއެހެން ލ ވ ންގިއެލަވަންސް
ިޗ ޓުގައި  ިއަންގާ ިބަދަލުކުރ ކަން  ވަޒީފާ

ނޑައެޅ ފައ ވާި ިލ ވ ންގިއެލަވަންސްިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އެިމުވައްޒަފަކަށްިކަ

ިގުޅަންޖެހޭިި)ހ(ި.31ިއެލަވަންސްިިފޯން ިމަސައްކަތަށާއ  ިކުރަންޖެހޭ ިއެމުވައްޒަފަކު ިހަމަޖައްސަންވާނީ ިއެލަވަންސް ފޯނު
ިމ ންވަރަށްިރ ޢާޔަތްިކޮށްގެންނެވެ.

ިި()ށިި ިއެލަވަންސް ިފޯނު ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ި،ހަމަޖައްސަންވާނީކޮމ ޝަންގައ 
ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެިޤަވާޢ ދުިގައ ވާގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިޓްރެޜަރީއަށްިި)ނ(ިި ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހަމަޖެއްސުމަށް ިއެލަވަންސް ފޯން
ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ި.31ިއ ންޝުއަރެންސްިިހެލްތު
ނޑައަޅާ ިހެލްތުިއ ންޝުއަރެންސްގެިިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންނަށްިކޮމ ޝަނުންިކަ އުސޫލެއްގެިމަތ ން

ިޚ ދުމަތްިދޭންވާނެއެވެ.

ިޚަރަދުގައ ިކޮމ ޝަންގެ
ިކޮށްދ ނުންިިބޭސްފަރުވާި

ިނުވަތަިި)ހ(ި.12 ިއުޅެނ ކޮށް، ިމަސައްކަތުގައ  ިއަދާކުރުމުގެ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކު
ިހެލްތުި ިގެއްލުމަކަށް ިލ ބޭ ިނަފްސާނީގޮތުން ިނުވަތަ ިޖ ސްމާނީ ިގުޅ ގެން މަސައްކަތާ
ިނުދޭނަމަ،ި ިހަމަޖައްސައ  ިޚަރަދު ިސްކީމުން  އ ންޝުއަރެންސް

ިބޭސް ިޚަރަދުގައ  ިކޮމ ޝަންގެ ިގެއްލުމަކަށް ިނުވަތަިއެ ިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ފަރުވާ
ިމ ންވަރެއްނަމަި ިވަކ  ިހަމަޖައްސައ ދެނީ ިސްކީމުން  އ ންޝުއަރެންސް

ިއެިހަމަޖައްސައ ިނުދޭިމ ންވަރުިދޭންވާނެއެވެ.

މ މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިފަދަިޙާލަތެއްިމެދުވެރ ވެގެންިކޮމ ޝަނުންިބޭސްފަރުވާިކޮށްދޭިމީހަކުިި)ށ(ިި
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ިއެމީހަކު ިކޮމ ޝަނުންިިފަސޭހަނުވަނީސް ިހުއްޓާލައ ފ ނަމަ، ިބޭސްފަރުވާކުރުން އަމ އްލައަށް
ިއަލުންިއެކަމަކަށްިބޭސްފަރުވާކޮށެއްިނުދެވޭނެއެވެ.

ިފައ ސާިިއެހީގެިިޚާއްޞަ
ި

ިވަޒީފާގައި ި)ހ(ި.14 ިއުޅެނ ކޮށް، ިމަސައްކަތުގައ  ިއަދާކުރުމުގެ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކު
ިޞ އްޙަތަށްި ިނުވަތަ ިޖާނަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިގެއްލުމެއް، ިނޫޅެވޭވަރުގެ މަސައްކަތްކޮށް
ިމަސައްކަތެއްި ިލ ބޭ ިއާމްދަނީއެއް ިއ ތުރުން، ިބޭސްކޮށްދ ނުމުގެ ިއެކަމަކަށް ލ ބ އްޖެނަމަ،

ިލ ބެމުންއައި ކުރެވޭ ިއެމީހަކަށް ިއެއ ރަކު ިގޮތުގައ ، ިފައ ސާގެ ިއެހީގެ ިޚާއްޞަ ވަރުވަންދެން
ިއެހީގެި ިލ ބޭ ިމަހަށް ިމަހުން ިފައ ސާ، ިޢަދަދަކަށް ިއެއްވަރު ިއެއްބަޔާ ިދެބައ ކުޅަ މުސާރައ ގެ

ިގޮތުގައ ިކޮންމެިމަހަކުވެސްިދޭންވާނެއެވެ.ި

ިި)ށ(ިި ިސަރުކާރުގައ  ިދެވޭނީ ިމަސައްކަތްތެރ ޔަކުިމ އެލަވަންސް ިޞ އްޙީ ިކޮށްފައ ވާ ރަޖ ސްޓްރީ
ިދޫކުރާިމެޑ ކަލްިސެޓްފ ކެޓްގައ ިއެކަމެއްިބަޔާންކޮށްިހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ކޮމ ޝަންގެިމަޤާމެއްގައ ިމަސައްކަތްކޮށްިނޫޅެވޭވަރުގެިގެއްލުމެއްިމުވައްޒަފުގެިޖާނަށްިނުވަތަިި)ނ(ިި
ި ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިލ ބ އްޖެނަމަ، ިލ ބ ދޭިޞ އްޙަތަށް ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ

ިރ ޓަޔަރމަންޓްި ިމަތ ން ިއުޞޫލެއްގެ ނޑައަޅާ ިކަ ިކޮމ ޝަނުން ިހަމަޔަށް ިލ ބުމާ ޢ ނާޔަތްތައް
ިބެނ ފ ޓެއްިލ ބ ދޭންިވާނެއެވެ.

ިދ މާވުމުން،ިި)ރ(ިި ިއެމައްސަލައެއް ިހަމަޖައްސާނީ، ިއެހީ ިޚާއްޞަ ިބަޔާންކުރާ ިގައ  ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ި ިބެލުމަށްފަހުިއެކަމެއް ިއެކަން ިހުށަހެޅުމުން، ިކޮމ ޝަނަށް ިތަފްޞީލާއެކު ހ ނގ ގޮތުގެ

ިއަމ އްލައަށްވެސްި ިމުވައްޒަފު ިއެކަމެއް، ިދ މާވެގެން، ިކަމެއް ިއެފަދަ ކޮމ ޝަނުންނެވެ.
ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.

ިވަި)ބ(ިި ިހަމަޖެއްސުމަށާއ  ިފައ ސާ ިއެހީގެ ިޚާއްޞަ ިބަޔާންކުރާ ިގައ  ި)ހ( ޒީފާއ ންިމ މާއްދާގެ
 ވަކ ކުރުމަށްޓަކައ ،ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

ި
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ނަިބާބުިވ1ަ  

ވަކ ކުރުންިި،ބަދަލުކުރުމާއ ި،ވަޒީފާިދ ނުމާއ  ިކުރ އެރުންދ ނުމާއި 

ިފަރާތްތަްއިި()ހި.12ިތަޢާރުފުި ިހަމަޖައްސާ ިވަޒީފާ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިކުރުމުގެ ިބްރޯޑްކާސްޓް ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ 
ިއެއްވަޒީފާއ ންި ިވަޒީފާދ ނުމާއ ، ިމީހުންހޯދުމާއ ، ިމަޤާމުތަކަށް ިކޮމ ޝަންގެ ފ ޔަވައ ،

ިވަޒީފާއ ން ިކުރ އެރުންދ ނުމާއ  ިވަޒީފާގެ ިބަދަލުކުރުމާއ ، ކުރުމުގެިވަކ ިިއަނެއްވަޒީފާއަށް
ިމަތ ންި ިލަފާގެ ިޕެނަލްގެ ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިކޮމ ޝަންގެ ިކުރާނީ ިކަންތައްތައް އެންމެހައ 

ިސެކްރެޓަރީިޖެނެރަލްިއެވެ.

ިއެއްވަޒީފާއ ންިި)ށ(ިި ިވަޒީފާދ ނުމާއ ، ިމީހުންހޯދުމާއ ، ިމަޤާމުތަކަށް ިއ ދާރީ ކޮމ ޝަންގެ
ިވަކ ކުރުމުގައި  ިވަޒީފާއ ން ިކުރ އެރުންދ ނުމާއ  ިވަޒީފާގެ ިބަދަލުކުރުމާއ ، އަނެއްވަޒީފާއަށް

ި ިމ ޤަވާޢ ދުގައ  ިޤާނޫނާއ  ިވަޒީފާއާބެހޭ ިއުޞޫލުތަކާިޢަމަލުކުރާނީ ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަ
ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެިމަތީންނެވެ.

ިނުވަތަިި)ހ(ި.12ިއުޞޫލުތައްިިއަސާސީ ިޢައްޔަނުކުރަންވާނީ، ިނުވަތަ ިމީހަކުހޯދަންވާނީ ިއެއްވެސް ިމަޤާމަކަށް ކޮމ ޝަންގެ
ިބަދަލުކުރަންވާނީި ިމަޤާމު ިމުވައްޒަފެއްގެ ިނުވަތަ ިކުރ އެރުންދޭންވާނީ، ިމަޤާމުގެ މުވައްޒަފަކަށް
ިމަޤާމަކުންި ިނުވަތަ ިއުވާލަންވާނީ، ިމަޤާމެއް ިނުވަތަ ިއުފައްދަންވާނީ، ިމަޤާމެއް ނުވަތަ
ިޚާއްޞަކޮށްި ިވަކ ން ިއެއްކ ބާވެ، ިތަޢައްޞުބުން ިނުފޫޒާއ  ިވަކ ކުރަންވާނީވެސް މުވައްޒަފަކު
ނޑުކަމަށްި ިމ ންގަ ިއަސާސީ ިތަޖުރ ބާއަކީ ިތަޢުލީމާއ  ިއެކަހެރ ވެ، ިނުފޫޒުން ސ ޔާސީ

ިމައެހެންމެ،ިމ ިޤަވާއ ދާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތީންނެވެ.ބަލައ ގެންނެވެ.ިހަ

ިނުވަތަިި)ށ(ިި ިދ ންކަމަށް ިވަޒީފާ ިބަލައ ގެން ިކަމަށް ިތަޖުރ ބާ ިތަޢުލީމާއ  ނޑަކީ ިމ ންގަ އަސާސީ
ިގޮތަށްި ިތ ރީގައ ވާ ިބެލެވޭނީ ިބަދަލުކުރ ކަމަށް ިވަޒީފާ ިނުވަތަ ިދ ންކަމަށް ިކުރ އެރުން މަޤާމުގެ

ިނަމައެވެ.ޢަމަލުކޮށްފައ ވާި

ި،ޢައްޔަނުިކުރެވުނުިނުވަތަިމަޤާމުގެިކުރ އެރުންިދެވުނުިނުވަތަިބަދަލުކުރެވުނުިމީހަކީި.4ިިި
ިއެވަޒީފާގެިޝަރުތުތައްިފުރ ހަމަވާިމީހަކުިކަމުގައ ވުން.

ޢައްޔަނުކުރެވުނުިމީހަކީިނުވަތަިމަޤާމުގެިކުރ އެރުންިދ ންިމީހަކީިނުވަތަިބަދަލުކުރި ި.2ިިި
ިއަދި ި،މީހަކީ ި ިހުނަރަށް ިމަސައްކަތުގެ ިފެންވަރަށާއ ، ިތަޢުލީމީ އެމީހެއްގެ

މަސައްކަތުގެިތަޖުރ ބާއަށްިބަލައ ގެންިޢައްޔަނުކުރ ިނުވަތަިމަޤާމުގެިކުރ އެރުންދ ން،ި
ިނުވަތަިބަދަލުިކުރ ިމީހަކުިކަމުގައ ވުން.

ޢައްޔަނުކުރެވުނުިމީހަކީިނުވަތަިމަޤާމުގެިކުރ އެރުންިދ ންިމީހަކީިނުވަތަިބަދަލުކުރި ި.2ިިި
ިއ ސްރާފުި ިފައ ސާ ިދައުލަތުގެ ިގޮތަކަށް، ިނުވާނެ ިބުރަބޮޑު ިކޮމ ޝަނަށް މީހަކީ،
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ިއ ދާރީި ިހަލުއ ކުރުމަށާއ  ިމަސައްކަތް ިކޮމ ޝަންގެ ިގޮތެއްގެމަތ ން، ނުވާނެ
ިޢައްޔަނުކުރ ިމީހަކުިކަމުގައ ވުން.ލުއ ފަސޭހަކަމަށްިރ ޢާޔަތްކޮށްގެންި

ިއ ދާރީގޮތުންިި)ހ(ި.11ިވަޒީފާބަޔާންި ިކޮމ ޝަނާ ިވަޒީފާބަޔާން، ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިޙަވާލުކުރާއ ރު ިވަޒީފާ މުވައްޒަފަކާ
ިއެމުވައްޒަފަކަށްި ިފަރާތަކުން ނޑައަޅާ ިކަ ިއޭނާ ިނުވަތަ ިއ ސްވެރ ޔާ ިއެންމެ ޙަވާލުވެހުންނެވ 
ިގ ނަވެގެންި ިދުވަހުންފެށ ގެން ިވަޒީފާދޭ  އޮޅުންފ ލުވައ ދީ،

ވަޒީފާބަޔާނުގައ ިސޮއ ކުރުވަންިވާނެއެވެ.)އެކެއް(ިމަސްދުވަހުގެިތ4ިެ އޭނާިލައްވައި  ިރޭގައި 

ިި)ށ(ިި ިމަސައްކަތްތަކ1ިިާކޮމ ޝަނުން ިކުރާ ިމުވައްޒަފުން ިކޮމ ޝަންގެ ިއެއްފަހަރު ިމަހުން )ހަޔެއް(
ިއޮތްނަމަ،ި ިމަޤާމެއް ިއައ ސްފައ ވާ ިބަދަލު ިމަސައްކަތަށް ިއަޅައ ބަލައ ، ިބަޔާންތައް ވަޒީފާ

ި ިއެމުވައްޒަފުިއެމަޤާމެއްގެ ިބަޔާނުގައ  ިބަދަލުއައ  ިމަސައްކަތަށް ިލ ޔެ، ިއަލުން ވަޒީފާބަޔާން
ިލައްވައ ިސޮއ ކުރުވަންިވާނެއެވެ.

ިި)ނ(ިި ިޖަދުވަލު ިޤަވާޢ ދުގެ ިމ  ިއޮންނަންވާނީ ިކޮށްފައ  ިތައްޔާރު ގައ ވ4ިިާވަޒީފާބަޔާން
ި"ވަޒީފާބަޔާން"ިގެިނަމޫނާގައ ވާިބައ ތައްިހ މަނައ ގެންނެވެ.

ިތެރެއ ންިި.11ިގ ންތ ތައްިިވަޒީފާގެ ިގ ންތ ތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިތ ރީގައ  ިވަޒީފާދޭންވާނީ ިމުވައްޒަފުންނަށް ކޮމ ޝަންގެ
ިގ ންތ އަކަށްިފެތޭގޮތަށެވެ.

ިދާއ މީިމުވައްޒަފުން.ި)ހ(ިި

ިވަގުތީިމުވައްޒަފުން.ި)ށ(ިި

ިމީހުންިހަމަޖައްސާނީިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ކޮމ ޝަންގެިއ ދާރީިމަޤާމުތަކަށްިި.11ިވަޒީފާދ ނުންި

ި)ހ(ިި
ި ިމީހަކު ިމަޤާމަކަށް ިއެންމެިިހަމަޖައްސަންކޮމ ޝަންގެ ިއެމަޤާމަކަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ިކޮމ ޝަނުންި ިހަމަޖެއްސުމަށް ިމުސާރަ ިވަޒީފާގެ ިއެމީހަކަށް ިހޮވުމަށްފަހު، ިމީހާ އެކަށީގެންވާ
ިިނެއެވެ.މ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހަޅަންވާި

ިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިކޮމ ޝަންގެ ިރެކޯޑުކާޑުިވަޒީފާދ ނުމާގުޅ ގެން، ޚ ދުމަތުގެ
ިނަންބަރެއްިދެވޭނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާދ ންކަންިއެިމުވައްޒަފަކަށްިކޮމ ޝަނުންިލ ޔުމަކުންިއަންގަންވާނެއެވެ.ި)ނ(ިި
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ިފުރ ހަމަވުމާއެކު،ި)ހ(ި.13ިޢައްޔަންކުރުންިިވަޒީފާއަށް ިޝަރުތުތައް ިމ ވާ ިތ ރީގައ  ިޢައްޔަނުކުރެވޭނީ، ިވަޒީފާއަކަށް އެިިކޮމ ޝަންގެ
ިމަޤާމަށްިބޭނުންވާިޝަރުތުިހަމަވާިމީހުންނެވެ.

ިދ ވެހ ިރައްޔ ތަކަށްވުން.ި.4ިިި

ިތަޢުލީމުގެިފެންވަރަށްިލ ޔަންކ ޔަންިއެނގޭިމީހަކުިކަމުގައ ވުން.ިއަސާސީި.2ިިި

ިިި2.ިި ިޢުމުރުން ިހުށަހަޅާއ ރު،ިމީލާދީގޮތުން ިއެދ  ިމީހަކ41ިިުވަޒީފާއަށް ިފުރ ފައ ވާ އަހަރު
ި ިއުމުރު ިލ ބޭ ިއ ޚްތ ޔާރު ިމުސްކުޅ ކުރުމުގެ ިވަޒީފާއ ން ިނުވަތަ 11ިކަމުގައ ވުން

ިނުވުން.ިއަހަރަށްވުރެިދޮށީިމީހަކުކަމުގައ 

ިކުރ ކަން،ިި.1ިިި ިކުށެއްިނުވަތަިޖ ނާއީިކުށެއް ނޑައެޅ ފައ ވާ އ ސްލާމްދީނުގައ ިޙައްދެއްިކަ
ިމީހަކުކަމުގައި  ިސާބ ތުވެފައ ވާ ިޝަރީޢަތަށް ިތެރޭގައ ، ިފަސްއަހަރުގެ ވޭތުވެދ ޔަ
ނުވުން.ި"ކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއަށްިވަންނަންިއެދޭިމީހުންގެިިކުށުގެރެކޯޑުިބަލާިފޯމު"ި

ވާނެއެވެ.2ިޢ ދުގެިޖަދުވަލުިމ ިޤަވާި ިގައި 

ިޖަމާޢަތެއްގެިި.1ިިި ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިޝަރީޢަތުން ިކަމުގައ  ިޖަމާޢަތެއް ިޤާނޫނީ ޣައ ރު
ިމެމްބަރެއްކަމުގައ ިނުވުން.

ިިި1.ިި ިކޮމ ޝަންގެ ިމީހަކީ، ިހޮވޭ ިމަންމައަށްމެމްބަރެވަޒީފާއަށް ބައްޕައަށް،ިި،އްގެ
ިފ ރ އަކަށް، ިއަންބަކަށް، ނުޑިިދަރ އަކަށް، ިއެއްބަ ިމީހަކަށް، ިެއއްބަފާ ނޑު އެއްބަ

ިމީހަކަށްިނުވަތަިއެއްބަފާިމީހަކަށްިނުވުން.

ިމަޤާމެއްިި.3ިިި ިކުރެވޭ ިއ ންތ ޚާބު ިދަށުން ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ނުވުން. ިފުރަމުންދާިމީހެއްކަމުގައި 

ިިި1.ިި ިޤާނޫނުއަސާސީގެ ިޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިމާއްދާގ441ިިެދ ވެހ ރާއްޖޭގެ  ވަނަ
ިކަމުގައި  ިމީހެއް ިހުރ  ިމަޤާމެއްގައ  ިއ ސްކުރާ ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާ ިދަށުން )ޅ(

ިނުވުން.

ިދައުލަތުގެިއެއްވެސްިމަޤާމަކުންިމުސްކުޅ ކޮށްފައ ވާިމީހަކުިކަމުގައ ިނުވުން.ި.1ިިި

ިިި42.ިި ިކޯސްިކޮމ ޝަނަށް ިބައ ވެރ ވެ ިކޯހެއްގައ  ިއ ޤްރާރުވެ ޚ ދުމަތްކުރުމަށް
ފުރ ހަމަނުކޮށްގެންިނުވަތަިކޯހުންިފޭލްވެގެންިވަޒީފާއ ންިވަކ ކޮށްފައ ވާިމީހެއްކަމުގައި 

ިނުވުން.

ިސ ޔާސީިޕާޓީއެއްގެިމަޤާމެއްިއަދާކުރާިމީހަކުިކަމުގައ ނުވުން.ި.44ިިި
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ިިި42.ިި ިޤާނޫނަކުން ިނުވަތަ ިމަޤާމަކަށް،ިޤާނޫނުއަސާސީން ިއ ންތ ޚާބުކުރެވޭ ނޑައެޅ ފައ ވާ ކަ
ިނުވަތަިސ ޔާސީިޕާޓީއެއްގެިމަޤާމަކަށްިވާދަކުރަމުންދާިމީހަކުިކަމުގައ ިނުވުން.

ިކަންތައްތަކަށްިި)ށ(ިި ިތ ރީގައ ވާ ިކުރ ން ިދ ނުމުގެ ިވަޒީފާ ިފަރާތަކަށް ިޢައްޔަނުކުރެވޭ ވަޒީފާއަށް
ިފެނ އްޖެި ިކޮމ ޝަނަށް ިކަމަށް ިއަދާނުކުރެވޭނެ ިވަޒީފާ ިގޮތަކަށް ިއެކަށީގެންވާ ބެލުމަށްފަހު،

ިވެ.ިިހ ނދެއްގައ ،ިއެމީހަކަށްިވަޒީފާިނުދ ނުމުގެިފުރ ހަމަިއ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންިވެއެ

ިވަޒީފާިއަދާކުރެވޭިވަރުގެިޞ އްޙަތެއްިހުރ ިމީހެއްކަމުގައ ނުވުން.ި.4ިިި

ނޑަށްިފެތޭިމީހެއްކަމުގައ ިނުވުން.ި.2ިިި ިއަޚްލާޤީިމ ންގަ

ިއެިި.11ިއެއްބަސްވުންިިވަޒީފާގެ ިއެއްބަސްވުމެއްގައ  ިވަޒީފާގެ ިލ ޔެފައ ވާ ިހ ނދު، ިވަޒީފާދެވޭ ިމުވައްޒަފަކަށް ިކޮންމެ ކޮމ ޝަންގެ
މުވައްޒަފަކުިލައްވައ ިސޮއ ިކުރުވަންިވާނެއެވެ.ިމ ގޮތުންިސޮއ ކުރެވޭިއެއްބަސްވުމެއްގައ ިމ ޤަވާޢ ދުގެި

ިތައްިހ މަނަންިވާނެއެވެ.ގައ ވާި"ވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުން"ިގެިޝަރުޠުތަކާއ ިމާއްދ2ިާޖަދުވަލުި

ިއެއްބަސްވުމުގައި ި)ހ(ިި ިވަޒީފާގެ ިސޮއ ކުރެވޭ ިދެމެދު ިކޮމ ޝަނާއ  ިމުވައްޒަފުންނާއ  ކޮމ ޝަންގެ
ިހުންނެވި  ިޙަވާލުވެ ިހ ންގެވުމާ ިއ ދާރީގޮތުން ިކޮމ ޝަން ިސޮއ ކުރާނީ، ިފަރާތުން ކޮމ ޝަންގެ

ނޑައަޅާިކޮމ ޝަންގެި ިމުވައްޒަފެކެވެ.އެންމެިއ ސްފަރާތްިނުވަތަިއެފަރާތުންިކަ

ިކޮޕީއެއްިި)ށ(ިި ިއެއްބަސްވުމުގެ ިކުރުމަށްފަހު، ިސޮއ  ިދެފަރާތުން ިއެއްބަސްވުމުގައ  ވަޒީފާގެ
ިކޮޕީއެއް ިއެއްބަސްވުމުގެ ިއެ ިއަދ  ިލާންވާނެއެވެ. ިފައ ލަށް ިރެކޯޑް ިމުވައްޒަފުގެ ި ި ި ި އެިި

ިމުވައްޒަފަކަށްވެސްިދޭންވާނެއެވެ.

ިޤަވާޢ ދަށްިޤާނޫނާއ 
ިބައެއްިއެއްވެސްިހުރަސްއެޅޭ
ިއެއްބަސްވުމުގައ ިވަޒީފާގެ

ިނުހ މެނުންި

ިޤަވާޢ ދުންިި.11 ިނުވަތަ ިޤާނޫނުން ިކޯޓުތަކުގެ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއެއްބަސްވުމެއްގައ ، ިވަޒީފާގެ ކޮމ ޝަންގެ
ިއ ޚްތ ޔާރުި ިހަނ ކުރުމުގެ ިއެބާރެއް ިމާއްދާއެއް ިހަނ ވާފަދަ ިބާރެއް ިލ ބ ދީފައ ވާ ިކޮމ ޝަނަށް ވ ޔަސް،

ި ިބަޔާންވެފައ ނެތީސްޤާނޫނާއ  ނޑައެޅ  ިކަ ިކަމެއްިި،ޤަވާޢ ދުގައ  ިއެފަދަ ިނުވާނެއެވެ. ހ މަނައ ގެން
ހ މެނ އްޖެނަމަ،ިއެިހ މެނުނުިބައެއްިވާނީިބާޠ ލުިބަޔަކަށެވެ.  ވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުމުގައި 

ި

ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންިއެއްިމަޤާމުންިއަނެއްިމަޤާމަށްިބަދަލުކުރާނީ،ިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ިި)ހ(ި.12ިކުރުން.ިބަދަލުިިވަޒީފާ

ިބަދަލުިި()ށިި ިމަޤާމަށް ިއަނެއް ިމަޤާމުން ިއެއް ިމުވައްޒަފަކު ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ތ އަކަށްިއެިކުރާއ ރު،ިއެިމުވައްޒަފަކުިއަދާކުރަމުންދާިވަޒީފާިހ މެނޭިފަންތ އަށްވުރެިދަށްިފަންި

ިމުވައްޒަފުގެިރުހުމަކާނުލާިބަދަލުކުރެވޭނީިތ ރީގައ ވާިޙާލަތްތަކުގެިތެރެއ ންިޙާލަތެއްގައެވެ.

ިވަނަިމާއްދާގެިދަށުންިއެޅޭިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅެއްގެިގޮތުން.241ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި.4ިިި
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ނުވަތަިފެންވަރަށްިއެިމުވައްޒަފަކުިހުރ ިފަންތީގައ ިމަސައްކަތްިކުރަންވާިމ ންވަރަށްިި.2ިިި
ިމަސައްކަތްިނުކުރުން.

ިއެއްިމުވައްޒަފުން
ިއަނެއްިސެކްޝަނުން
ިކުރުންިިބަދަލުިސެކްޝަނަށް

ިމުވައްޒަފަކު،ިި)ހ(14ި ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިކުރުމަށް ިޚ ދުމަތް ިމުއްދަތަކަށް ިވަކ  ކޮމ ޝަންގައ 
ި ިމުވައްޒަފު ިއެ ިބޭނުންވެފައ ، ިވާން ިބަދަލު ިސެކްޝަނަކަށް ިކުރާިކޮމ ޝަންގެ މަސައްކަތް

ިއެި ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިނުކުރާނަމަ، ިއ ޢުތ ރާޟު ިއެކަމަށް ސެކްޝަންއ ން
ިމުވައްޒަފަކުިބަދަލުކޮށްިދެވ ދާނެއެވެ.

ކޮމ ޝަންގެިހ ންގުންިހަރުދަނާކޮށްިއެދެވޭިބަދަލެއްިގެނެވޭނެކަމަށް،ިކޮމ ޝަނަށްިފެނ އްޖެނަމަިި)ށ(ިި
ިސެކްޝަނަކަށްިބަދަލުިކުރުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންިވެއެވެ.މުވައްޒަފަކުިއެހެންި

ިހ ނދެއްގައި ި)ނ(ިި ިކުރެވ އްޖެ ިފާހަގަ ިކޮމ ޝަނަށް ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ިޚާއްޞަ ކޮމ ޝަންގައ 
ިސެކްޝަނަކަށްި ިއެހެން ިމުއްދަތަކަށް ިވަކ  ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމުވައްޒަފަކު ކޮމ ޝަންގެ

 އ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ބަދަލުކުރުމުގެި

ި

ިދ ނުމާއ ިކުރ އެރުންިވަޒީފާގެ
ިކުރ އެރުންިވަޒީފާގެ

ިޖެހޭިިބަލަންިދ ނުމުގައ 
ިކަންތައްތައްި

ިޒ ންމާތައްިި.12 ިވަޒީފާގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިދޭނީ ިކުރ އެރުން ިވަޒީފާގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް ކޮމ ޝަންގެ
ި ިމަސައްކަތުގެ ިއުފުލައ ، ިއަޚްލާޤުިފުރ ހަމައަށް ިމަސައްކަތުގެ ިބަލަހައްޓައ ، ިރަނގަޅަށް ފެންވަރު

ިނުވަތަ،ި ިކުރުމަށް ިވަޒަން ިއަގު ިޚ ދުމަތުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިސާބ ތުކޮށްދޭ ިއެކަންކަން ރަނގަޅުވެގެން
އެކަންކަމުގެިމައްޗަށްިބަލައ ިއެއަށްވުރެިމަތީިމަސްއޫލ އްޔަތަކަށްިބަދަލުިކުރުމުގެިގޮތުންނެވެ.ިވަޒީފާގެި

ިންިދ ނުމުގައ ،ިތ ރީގައ ިމ ވާިކަންތައްތަކަށްިބަލަންވާނެއެވެ.ކުރ އެރު

ިމަޤާމުގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކަށްިއެިމުވައްޒަފަކުިއެކަށީގެންވާިމ ންވަރު.ި)ހ(ިި

ފެންވަރު.ި)ށ(ިި މަޤާމުގެިވާޖ ބުތައްިއަދާކޮށްފައ ވާިމ ންވަރާއި  ިމުވައްޒަފުިހުރި 

ިތަޖުރ ބާ.މުވައްޒަފުގެިތަޢުލީމީިފެންވަރާއ ިި)ނ(ިި

ިމުވައްޒަފުިވަޒީފާގައ ިއުޅެފައ ވާިމުއްދަތު.ި)ރ(ިި

ިކޮމ ޝަންގެިމަޤުޞަދުިޙާޞ ލުިކުރުމަށްިމުވައްޒަފުިޙ އްޞާކޮށްފައ ވާިމ ންވަރު.ި)ބ(ިި

ިމުވައްޒަފުިޙާޟ ރީއަށްިފަރުވާިބަހައްޓާިމ ންވަރު.ި)ޅ(ިި

ިި
ނޑެއްގައި ވަކ ިމުއްދަތެއްިހަމަވުމުންިމަޤާމުގެިކުރ އެރުންިި)ކ( ލ ބޭގޮތަށްިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާިއޮނ ގަ

ިޙާޞ ލުވާވަރަށްި ިކުރ އެރުން ިމަޤާމުގެ ިއެމީހަކަށް ިބެލުމުން ިފެންވަރު ިޚ ދުމަތުގެ އެމީހެއްގެ
ިޕޮއ ންޓްިލ ބުން.
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ިއަޅާފައ ވަނީިި)އ(ިި ިފ ޔަވަޅު ިއ ޞްލާޙީ ިވާނަމަ، ިއެޅ ފައ  ިފ ޔަވަޅު  އ ޞްލާޙީ
ިކޮންފެންވަރެއްގައ ތޯިބެލުން.ކޮންިބާވަތެއްގެިމައްސަލައެއްގައ ި

ިނުވަތަިި)ހ(ި.12ިހޯދުންިިމީހުންިމަޤާމުތަކަށް ިއޮވެގެންނެވެ. ިމަޤާމެއް ިހުސް ިހޯދަންވާނީ ިމީހުން ިމަޤާމުތަކަށް ިއެކ އެކ  ކޮމ ޝަންގެ
މުވައްޒަފުިވަކ ވާންިއެދުމުންނެވެ. ިމަޤާމުގައ ިހުރި 

ިި)ށ(ިި ިއެހެން ިގައ  ި)ހ( ިވަޒީފާއ ންިމ މާއްދާގެ ިމުވައްޒަފަކު ިކޮމ ޝަންގެ އޮތްކަމުގައ ވީނަމަވެސް،
ިއެދުމުން ިމީހަކުިި،ވަކ ވާން ިއޮތް ިބޮންޑެއް ިކުރުމުގެ ިޚ ދުމަތް ިމުއްދަތަކަށް ިވަކ  އެމީހަކީ

ކަމުގައ ިނުވާނަމަ،ިއެިމަޤާމުިހުސްނުވ ިކަމުގައ ިވ ޔަސް،ިއެމީހާގެިބަދަލުގައ ިއެހެންިމީހަކުި
ިފެށ ި ިމަސައްކަތް ިމަޤާމަކަށްިހޯދުމަށް ިއެހެން ިމުވައްޒަފަކު ިކޮމ ޝަންގެ ި ިއަދ  ދާނެއެވެ.

ިވ ޔަސް،ި ިކަމުގައ  ިހުސްނުވ  ިމަޤާމު ިއެންގުމުން ިހަމަޖައްސާފައ  ިކޮމ ޝަނުން ބަދަލުކުރަން
ިއެމީހާގެިބަދަލުގައ ިއެހެންިމީހަކުިހޯދުމުގެިމަސައްކަތްިފެށ ދާނެއެވެ.

ހޯދުމުގައ ިކޮމ ޝަނުންިޢަމަލުިކުރާނީިތ ރީގައ ިމ ވާިގޮތުގެިކޮމ ޝަންގެިމަޤާމުތަކަށްިމީހުންިި)ނ(ިި
ިމަތ ންނެވެ.

ިޢާންމުކޮށްިނުވަތަިހަމައެކަނ ިކޮމ ޝަންިތެރެއަށްިއ ޢުލާންިކުރުން.ި.4ިިި

ިފަރާތެއްިި.2ިިި ިޤާބ ލު ިއެންމެ ިވަޒީފާއަކަށް ިއެ ިތެރެއ ން ިމީހުންގެ ިއ ޖާބަދ ން އ ޢުލާނަށް
ިހޮވުން.

ިހޮވޭިި.2ިިި ިފ ނޭންސްިިވަޒީފާއަށް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ  ިމުސާރަ މީހާގެ
ިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހެޅުން.

ިހ މަނަންޖެހޭިއ ޢުލާނުގައ 
ިމަޢުލޫމާތުި

ިކޮމ ޝަންގެިމަޤާމުތަކަށްިމީހުންިހޯދުމަށްިކުރާިއ ޢުލާނުގައ ިތ ރީގައ މ ވާިމަޢުލޫމާތުިހ މަނަންވާނެއެވެ.ި.11

ިނަމާއ ިމަޤާމުިއޮތްިސެކްޝަން.މަޤާމުގެިި)ހ(ިި

ިވަޒީފާިއަދާކުރަންޖެހޭިތަނާއ ިރަށް.ި)ށ(ިި

ކްލެސ ފ ކޭޝަން.ި)ނ(ިި ިމަޤާމުގެިރޭންކާއި 

ިމަޤާމުގެިޝަރުޠުތައް.ި)ރ(ިި

ނޑުިމަސްއޫލ އްޔަތު.ި)ބ(ިި ިމަޤާމުގައ ިއަދާކުރަންޖެހޭިމައ ގަ

ިޢ ނާޔަތްތައް.މުސާރައާއ ިމުސާރައ ގެިއ ތުރަށްިދެވޭިއުޖޫރަތަކާއ ިި)ޅ(ިި
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ިއ ޢުލާނަށްިއ ޖާބަދޭންވީިމުއްދަތު.ި)ކ(ިި

ި.11ިކުރ މަތ ލުންިިވަޒީފާއަށް
ި ިޖަދުވަލު ިޤަވާޢ ދުގެ ިމ  ިހުށަހަޅާނީ ިކޮމ ޝަނަށް ިއެދ  ިވަޒީފާއަށ1ިިްވަޒީފާއަށް ި"ކޮމ ޝަންގެ ގައ ވާ

މަޤާމަކަށްިކުރ މަތ ލާިއެދޭިފޯމު"ިންނެވެ.ިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއެއްގައ ިހުރ ިމީހަކުިކޮމ ޝަންގެިއެހެންި
ިނަމަވެސްިމ ފޯމުިފުރ ހަމަކޮށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިލ ޔެކ ޔުންތައްިއ ޢުލާނާގުޅޭ
ިމުއްދަތުިިބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ިއެންމެހައި ި)ހ(ި.11 ި ިހުށަހަޅައ  ިގުޅ ގެން ިއެއ ޢުލާނާ ިއަދ  ިއ ޢުލާނާއ  ިކުރެވޭ ިހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން
ިރައްކާތެރ ކަމާއެކު ިސެކްޝަނަކުންިިލ ޔެކ ޔުންތައް ިބަލަހައްޓާ ިކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ

ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ިލ ޔެކ ޔުންތައްިި)ށ(ިި ިމީހާގެ ިހޮވޭ ިވަޒީފާއަށް ިތެރެއ ން ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.އަހަރުދުވަހުގެިމުއްދަތަށ1ިިްފ ޔަވައ ،ިއެހެންިމީހުންގެިލ ޔެކ ޔުންތައްި

ިވަޒީފާއަށްިހޮވޭމީހާގެިލ ޔެކ ޔުންތައްިއޭނާގެިރެކޯޑުފައ ލުގައ ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ި)ނ(ިި

ިއެޓެސްޓްިިއެކްރެޑ ޓްކުރުމާއ 
ިކުރުންި

ިތަޢުލީމީިި)ހ(ި.13 ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިފޯމުގައ  ިހުށަހަޅާ ިވަޒީފާއަށްއެދ  ިހުށަހަޅާއ ރު، ިއެދ  ވަޒީފާއަށް
ިއޮތޯރ ޓީންިިސެޓްފ ކެޓު ިކޮލ ފ ކޭޝަން ިމޯލްޑ ވްސް ިހުށަހަޅަންވާނީ ިސެޓުފ ކެޓްތައް ނުވަތަ

ިއެއްގޮތް"ި ި"އަޞްލާ ިކޮޕީގައ  ިލ ޔުންތަކުގެ ިހުށަހަޅައ  ިމ ގޮތަށް ިބަލައ ގެންނެވެ. ފެންވަރު
ނޑުިޖަހާފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ. ިކަމަށްިތައްގަ

ހުށަހަޅާިފޯމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިލ ޔުންތަކުގެިވަޒީފާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާއ ރު،ިވަޒީފާއަށްިއެދ ިި)ށ(ިި
ި"އަޞްލާި ިހުށަހަޅަންވާނީ ިލ ޔުންތައް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިވަނަވަރު ިމުވައްޒަފުގެ ތެރެއ ން

ިމުއައްސަސާއަކުން ިދައުލަތުގެ ިއޮފީހަކުންިިއެއްގޮތްކަން"ިބަޔާންކޮށް ިވަކީލެއްގެ ިޤާނޫނީ ނުވަތަ
ނޑުިޖަހައ ފައ ވާިއަސްލުިކޮޕީއެވެ ި.ތައްގަ

ވަޒީފާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅާިމީހުންގެިތެރެއ ންިވަޒީފާއަށްިމީހުންިހޮވުމުގައ ިކޮމ ޝަނުން،ިތ ރީގައ ިމ ވާިި.11ިހޮވުންިިމީހުންިމަޤާމުތަކަށް
ިގޮތަށްިޢަމަލުކުރަންިވާނެއެވެ.

ިި)ހ(ިި ިސެޓްފ ކެޓްތަކާއ  ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެމީހަކު ިމަޢުލޫމާތު ިފޯމުގައ ވާ ިއެދޭ ލ ޔުންތަކުގެިވަޒީފާއަށް
ިމައްޗަށްިބަލައ ިކަށަވަރުކުރުން.

ިހުށަހަޅާއ ރު،ިފުރ ހަމަކުރުމަށްިށ()ިި ވަޒީފާއަށްހޮވޭި ވަޒީފާއަށްިހޮވޭިފަރާތަށްިވަޒީފާިހަމަޖެއްސުމަށް
ި ިޖަދުވަލު ިޤަވާޢ ދުގެ ިމ  ިޙަވާލުކުރ  ިވަންނަނ1ިިްމުވައްޒަފާ ިވަޒީފާއަށް ި"ކޮމ ޝަންގެ ގައ ވާ

ިރެކޯޑުިބަލާިފޯމު"ިފުރ ހަމަިކޮށްފައ ތޯިބެލުން.ިއެދޭިމީހުންގެިކުށުގެި

ިހަމަވުމަށްފަހުި)ނ(ިި ިމުއްދަތު ިގެނައުމަށްދީފައ ވާ ިފުރައ ގެން ިއެދޭފޯމު ިވަޒީފާއަށް ި،ކޮމ ޝަންގެ
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ިވަކ ވަކ ންި ިފަރާތްތަކާއ  ިކުރެވޭ ިޝޯޓްލ ސްޓް ިތެރެއ ން ިމީހުންންގެ ިއެދ ފައ ވާ ވަޒީފާއަށް
ިއެކަށީގެންވާިމީހަކުިހޮވުމަށްޓަކައ ިއ ންޓަރވ އުިބޭއްވުން.ބައްދަލުކޮށްިމަޤާމަށްިއެންމެި

ިި)ރ(ިި ިޢަދަދު ިމީހުންގެ ިހަމަވާ ިޝަރުޠު ިއެދުނު ިއ ތުރުވާނަމަ،42ިިވަޒީފާއަށް ިއަށްވުރެ )ދ ހަ(
ިބަލައ ގެންި ިތަޖުރ ބާއަށް ިތަޢުލީމާއ  ނޑައެޅުމަށްޓަކައ  ިކަ ިމީހުން ިގެންނާނެ އ ންޓަރވ އުއަށް

ި ިކޮމ ޝަންގެިޝޯޓްލ ސްޓްކޮށްގެން ިޢަދަދު ިފަރާތްތަކުގެ ިގެންނާނެ ިއ ންޓަރވ އުއަށް ތަރުތީބުން
ނޑައެޅ ދާނެއެވެ. ިހ އުމަންިރ ސޯސްިޕެނަލްގެިމަޝްވަރާގެިމަތ ންިކަ

ިޕެނަލްިއ ންޓަރވ އު
ިއެކުލަވާލުންި

11.ިި ިއެކުލަވައ ލާ ިމަތ ން، ިލަފާގެ ިޕެނަލްގެ ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިހޮވުމަށް ިމީހުން އ ންޓަރވ އުިމަޤާމުތަކަށް
ި)ތ ނެއް(ިމެންބަރުންިހ މަނަންވާނެއެވެ.2ިޕެނެލްގައ ިތ ރީގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިމަދުވެގެންި

ިއ ންޓަރވ އުިކުރެވޭިމަޤާމަށްވުރެިމަތީިމަޤާމެއްިފުރަމުންދާިމުވައްޒަފެއް.ި.4ިިި

ިމުވައްޒަފުންގެިކަންތައްތައްިބަލަހައްޓާިއ ސްިމުވައްޒަފެއް.ި.2ިިި

ިިި2.ިި ިތަޢުލީމާއި  ިއެދާއ ރާއަކުން ިމަޤާމެއްނަމަ ިފަންނީ ިމަޤާމަކީ ިކުރެވޭ އ ންޓަރވ އު
ިތަޖުރ ބާިލ ބ ފައ ވާިފަރާތެއް.

ިޕެނަލްގައ ިއ ންޓަވ އު
ިނުވާނެިހ މަނައ ގެން
ިފަރާތްތައްި

ި)މަންމައާ،ިި)ހ(ި.422 ިގޮތުން ިމުޞާހަރާގެ ިނުވަތަ ިގޮތުން ިނަސަބުގެ ިފަރާތާއ  ިކުރެވޭ އ ންޓަވ އު
ިބޮޑުދައ ތައާ،ިިބައްޕައާ، ިބޮޑުބޭބެއާ، ިފ ރ އަކާ، ިއަންބަކާ، ިދަރ އަކާ، ިމާމަާއ، ކާފައާ،

ިނުވަތަިި ިމީހަކާ ިއެއްބަފާ ިނުވަތަ ިމީހަކާ ނޑު ިެއއްބަ ިމީހަކާ، ިއެއްބަފާ ނޑު އެއްބަ
ިބަފާބެއާ ިގުޅުންހުރި ި،ޅ ޔަންފަހަރ ންނާ، ިދަރ އަކާ( ިމީހެއްގެ ިމ އ ން ިނުވަތަ މައ ދައ ތައާ
ިލްގައ ިހ މަނައ ގެންިނުވާނެއެވެ.ފަރާތެއްިއ ންޓަވ އުިޕެނަ

ިސ ޔާސީިި)ށ(ިި ިނުވަތަ ިމީހަކު، ިއަދާކުރަމުންދާ ިމަޤާމެއް ިސ ޔާސީ ިގައ  ިޕެނަލް އ ންޓަވ އު
ިޙަރަކާތްތެރ އަކުިހ މެނައ ގެންިނުވާނެއެވެ.

ިފަރާތަކަި)ހ(ި.424ިނ ންމުންިިޕެނަލްގެިއ ންޓަވ އު ިކޮންމެ ިދޭނީިއ ންޓަވ އުކުރެވޭ ިޕޮއ ންޓް ިިކޮމ ޝަންގެިިށް ޕެނަލްއ ންިއ ންޓަވ އު
ނޑުތަކާއ ިއެއްގޮތަި ިިށެވެ.އެކުލަވާލާިމ ންގަ

ިކަނޑައަޅާނީިި)ށ(ިި ިމީހަކު ިހަމަޖައްސާނެ ިވަޒީފާއަށް ިތެރެއ ން ިމީހުންގެ ިއެދ ފައ ވާ ވަޒީފާއަށް
ިމުޅ ި ިލ ބޭފަރާތެވެ.ިނަމަވެސް ިމާކްސް ިގ ނަ ިއެންމެ ިއ ންޓަރވ އުއ ން ިތަޖުރ ބާއާއ  ތަޢުލީމާއ 
ިއެހެންި ިބުރަވާނަމަ ިފެންނަކަމަށް ިހަމަޖައްސަން ިވަޒީފާ ިފަރާތަކަށް ިމ ނޫން ިވ ސްނުން ިޕެނަލްގެ

ގައ ވާި"އ ންޓަރވ އުިޕެނަލްގ22ިިެއެކަންިކުރަންިހުށަހަޅާިސަބަބުތައްިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުި
ިޔައުމ އްޔާ"ިއާއެކުިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި
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ިނުހޮވުނުިވަޒީފާއަށް
ިއެންގުންިިފަރާތްތަކަށް

422.ިި ިއ ންޓަވ އު ިކޮށް ިޝޯޓްލ ސްޓް ިތެރެއ ން ިމީހުންގެ ިކުރ މަތ ލ  ިއެިވަޒީފާއަށް ިމީހަކު ކޮއްފައ ވާ
ވަޒީފާއަށްިނުހޮވ އްޖެނަމަިއެމީހާއަށްިނުހޮވޭކަންިކޮމ ޝަނުންިއަންގަންވާނެއެވެ.ިވަޒީފާއަށްިކުރ މަތ ލީި
ިއެދ އްޖެނަމަ،ި ިސ ޓީއަކުން ިބޭނުންވާކަމަށް ިލ ޔުމުން ިސަބަބު، ިނުހޮވުނު ިއެވަޒީފާއަށް ިއޭނާ މީހަކު،

ިނެއެވެ.އެސަބަބުިބަޔާންކޮށްިލ ޔުމުންިއޭނާއަށްިދޭންވާ
ިމުއްދަތުިިވަގުތީ

ި(ޕްރޮބޭޝަންި)
ިޤާބ ލުކަންިި)ހ(ި.301 ިއަދާކުރެވޭވަރުގެ ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިވަޒީފާގެ ިމުވައްޒަފަކީ ިދެވޭ ިވަޒީފާ ކޮމ ޝަންގެ

ި ިގ ނަވެގެން ިބެލުމަށް، ިމުވައްޒަފެއްތޯ ި ިމުއްދަތުިތ ނެ)2ިހުރ  ިވަގުތީ ި ިމަސްދުވަހުގެ އް(
ިމުވައްޒަފަކުި ިވަޒީފާގައ  ިމުއްދަތުގައ  ިވަގުތީ ިގެންގުޅެވ ދާނެއެވެ. ިގައ  )ޕްރޮބޭޝަން(

ި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިގެންގުޅެނ1ިިްގެންގުޅޭނީ ިމުއްދަތުގައ  ިވަގުތީ ި"ވަޒީފާގެ ގައ ވާ
ިއެމުވައްޒަފަ ިއެމުއްދަތުގައ  ިލ ޔުމުންނެވެ. ިއަންގާ" ިމީހެއްިި،ކީފެށ ކަން ިޤާބ ލު މަސައްކަތަށް

ިވާނަމަ ިި،ކަމުގައ  ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިކުރ ކަން ިދާއ މީ ިވަޒީފާ ި"ވަޒީފ1ިިާއޭނާގެ ގައ ވާ
ިދެއްވ ކަންިއަންގާިލ ޔުން"ިމެދުވެރ ކޮށްިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ިވަގުތީިި)ށ(ިި ިނުވާނަމަ، ިއެކަށީގެން ިމަޤާމަށް ިމުވައްޒަފަކު، ިމުއްދަތުގައ  ިހަމަވުމުގެިިވަގުތީ މުއްދަތު
ިނ ންމ ދާނެި ިޕެނަލްއަށް ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިިކޮމ ޝަންގެ ިވަކ ކުރުމަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ކުރ ން

ިއެވެ.

ިހަމަވާއ ރުި)ނ(ިި ިމުއްދަތު ިވަކ ކުރ ކަންިި،ވަގުތީ ިވަޒީފާއ ން ިނުވަތަ ިދާއ މީކުރ ކަން އެމުވައްޒަފަކު
ިދާއ މީވާި ިމ ގޮތުން ިބެލެވޭނެއެވެ. ިދާއ މީވީކަމުގައ  ިވަޒީފާ ިއެމުވައްޒަފުގެ އަންގާފައ ނުވާނަމަ،

ި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިލ ޔުން"1ިިމުވައްޒަފަށް ިއަންގާ ި"ވަޒީފާދެއްވ ކަން ގައ ވާ
ިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ިހުންނަިިވަގުތީމުއްދަތުގައ 
ިމުވައްޒަފާމެދު

ިޢަމަލުކުރާނެގޮތްި

ިއޭނާގެިި.421 ިނުވަތަ ިއ ސްވެރ ޔާ ިކޮމ ޝަންގެ ިމުވައްޒަފަކާމެދު، ިކޮންމެ ިހުންނަ ވަގުތީމުއްދަތުގައ 
ގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުކުރަންިވާނެއެވެ. ިމަސްއޫލ އްޔަތުިއަދާކުރަމުންދާިފަރާތުންިއަންނަނ ވި 

ިި)ހ(ިި ިފުރ ހަމަިވަގުތީ ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިމުވައްޒަފަކަށްވުމަށްޓަކައ ، ިދާއ މީ ިހަމަވާއ ރު މުއްދަތު
ކަންކަން،ިވަޒީފާިއަދާކުރަންިފެށުމާއެކުިއެމުވައްޒަފަކަށްިއެންގުން. ިކުރަންޖެހޭިއެންމެހައި 

ިި)ށ(ިި ިދ ނުމަށް ިތަމްރީނެއް ިއެއްވެސް ިމުވައްޒަފަކަށް ިމުއްދަތުގައ ، ިއެިވަގުތީ ހަމަޖެހ ފައ ވާނަމަ
ިތަމްރީނެއްިދ ނުން.

ިރެކޯޑްކުރުމާއ ،ިި)ނ(ިި ިބަލައ  ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ ިއެމުވައްޒަފުގެ ިމުއްދަތުގައ ، ވަގުތީ
ިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރާބެހޭިމަޢުލޫމާތުިޙ އްޞާކުރުން.

އަޚުލާގާއ ިޚ ދުމަތްިދ ނުމުގައ ިރަނގަޅުިވަގުތީިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތުގެިި)ރ(ިި
ިއެންގުމަށްފަހުި ިކުރުމަށް ިރަނގަޅު ިމުވައްޒަފަށް ިއެކަން ިވާނަމަ ިކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖޭހޭ

ިއެކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިމުވައްޒަފުގެިރެކޯޑްިފައ ލްގައ ިހ މެނުން.
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ިކަމެއްިި)ބ(ިި ިއަންގާފައ ވާ ިކުރުމަށް ިރަނގަޅު ިމުވައްޒަފަށް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ި)ރ(ިގައ ވާ ިމާއްދާގެ މ 
ވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގ421ިިެނުވަތަިކަންތައްތަކެއްިރަނގަޅުކޮށްފައ ނުވާނަމަ،ިމ ޤަވާޢ ދުގެި

ިކޮމ  ިއ ޙްތ ޔާރު ިވަކ ކުރުމުގެ ިވަޒީފާއ ން ިއެމުވައްޒަފު ިނޯޓ ހަކާނުލައ  ިއ ތުރު ޝަނަށްިމަތ ން
ިލ ބ ގެންވެއެވެ.

ި،ވަކ ވުމާއ ިވަޒީފާއ ން
ިވަކ ކުރުންި

ިވަކ ކުރެވޭނީިި)ހ(ި.421 ިމުވައްޒަފަކު ިނުވަތަ ިވަކ ވެވޭނީ، ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފަކަށް ކޮމ ޝަންގެ
ިތ ރީގައ ވާިގޮތުގެިމަތީންނެވެ.

ިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފަކު ިކޮމ ޝަނަށެވެ. ިވަކ ކުރެވޭނީ ިވަޒީފާއ ން ިވަކ ކުރަންިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއ ން
ިބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ިއެކަންިނ ންމާނީިކޮމ ޝަންގެިހ އުމަންިރ ސޯސްިޕެނަލްއ ންނެވެ.

ިވަޒީފާއ ންިި)ނ(ިި ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ ިސަބަބެއް ިސަބަބުތަކުންކުރެ ތ ރީގައ ވާ
ިވަކ ވާނެއެވެ.

ިިި4.ިި ިއ ޤްރާރެއް ިކުރުމަށް ިޚ ދުމަތް ިއެންމެިވަކ މުއްދަތަކަށް ިމުވައްޒަފަކަށް، ިކޮންމެ ނެތް
ި ިހުށަހެޅުމާއެކު،4ިިމަދުވެގެން ިލ ޔުމަކުން ިނޯޓ ސް، ިދުވަހުގެ ިމަސް )އެކެއް(

މަޤާމުންިއ ސްތ އުފާިދ ނުން.ިއެގޮތަށް،ިމުވައްޒަފަކުިމަޤާމުންިއ ސްތ ޢުފާިދީފ ނަމަ،ި
ވައްޒަފަކުި)އެކެއް(ިމަސްދުވަހުގެިތެރޭގައ ،ިއެމ4ިުސ ޓީހުށަހަޅާިތާރީޚުންިފެށ ގެންި

ިވަކ ކުރުމާި ިވަޒީފާއ ން ިމުއްދަތުގައ  ިނޯޓ ސްގެ ިވަކ ކުރަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއ ން
ިހަމަޔަށްިމުވައްޒަފުިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަންިވާނެއެވެ.

 ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިނ ޔާވުން.ިި.2ިިި

ި

ިި)ރ(ިި ިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ ިސަބަބެއް ިސަބަބުތަކުންކުރެ ިވަޒީފާއ ންިތ ރީގައ ވާ ިމުވައްޒަފަކު އެ
ިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ.

ިއ ންތ ޚާބެއްގައ ި.4ިިި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިޤާނޫނަކުން ިނުވަތަ ނުވަތަިި،ޤާނޫނުއަސާސީން
ިމަޤާމެއްގެި ިޕާޓީއެއްގެ ިސ ޔާސީ ިނުވަތަ ިމަޤާމެއްގައ ، ިޕާޓީއެއްގެ ސ ޔާސީ

ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިބައ ވެރ ވުން.ި،އ ންތ ޚާބެއްގައ 

ިހުރި ި.2ިިި ިއެމުވައްޒަފަކު ިސަބަބުން ިކަމެއްގެ ިނުކުޅެދުންތެރ  ިނަފްސާނީ ިނުވަތަ ޖ ސްމާނީ
ިފަންތީގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ ިވާޖ ބުތައްިފުރ ހަމައަށްިއަދާކުރުމަށްިނުކުޅެދުން.

ިވަޒީފާިި.2ިިި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ، ިޤަވާޢ ދުތަކުގައ  ިޤާނޫނުތަކާއ  ިޢަމަލުކުރާ ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ 
ިނުކުރެވޭނެިފަދަިޙާލަތެއްިމެދުވެރ ވުން.އަދާި
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ިކޯހަކުންިި.1ިިި ިތަމްރީނު ިކުރަންޖެހޭ ިފުރ ހަމަ ިއަދާކުރުމަށްޓަކައ  ިވާޖ ބުތައް ވަޒީފާގެ
ިފާސްނުވުން،ިނުވަތަިކޯސްިފުރ ހަމަިނުކުރުން.

ިކޮމ ޝަނަށްިި.1ިިި ިޚ ލާފުވ ކަން ިމ ންގަނޑާއ  ިސުލޫކީ ިކޮމ ޝަންގެ މ ޤަވާއ ދާއ ،
ިއެ ިފ ޔަވަޅެއްގެިސާބ ތުވުމުން ިއަޅާ ިބަލައ ގެން ިބޮޑުމ ނަށް ިކުޑަ ިކުށެއްގެ ިކުރ  މީހަކު

ިގޮތުން.

އެމުވައްޒަފަކަށްިވަޒީފާިލ ބ ފައ ވަނީިވަޒީފާިދ ނުމުގައ ިމ ިޤަވާޢ ދުގައ ިމުވައްޒަފުންިި.1ިިި
ިކުރި  ިކޮމ ޝަނުން ި ިޚ ލާފަށްކަން ިގޮތާ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޢައްޔަނުކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް

ިސާބ ތުވުން.ތަޙުޤީޤަށްި

ިިި3.ިި ިޤަވާޢ ދުގެ ިއ ޞްލާޙ22ިިީމ  ިއެޅޭ ިމަތީން ިގޮތުގެ ިބުނެފައ ވާ ިބާބުގައ  ވަނަ
ިފ ޔަވަޅަކާިގުޅ ގެންިމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުމަށްިކޮމ ޝަނުންިނ ންމުން.

ިމުވައްޒަފަކުިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކުރުން.ި.1ިިި

ިބުނެފައ ވާިޝަރުޠެއްިމުވައްޒަފެއްގެިކ ބައ ންިއުނ ވުން.މ ޤަވާޢ ދުގައ ިި.1ިިި

ިިި42.ިި ިމެދުވެރ ވެގެނ442ިިްމ ޤަވާޢ ދުގެ ިޙާލަތެއް ިޙާލަތުންކުރެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލުން.

ިކޯޓަކުންިި.44ިިި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިސާބ ތުވެ، ިކުށް ިމައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ
ިޙުކުމްި ިއަރުވާލުމަށް ިނުވަތަ ިބަންދުކުރުމަށް ިޖަލުގައ  ިނުވަތަ ިގޭގައ  ިމުވައްޒަފަކު އެ

ިކުރުން.ި

ވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިއަދ ި)ނ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިމުވައްޒަފަކ14ިިުމ ޤަވާޢ ދުގެިި.42ިިި
ިނ ކުތުމަށްި ިސެކްޝަނަށް ިއެބަދަލަކުރ  ިބަދަލުކުރުމުން ިސެކްޝަނަކަށް އެހެން

ިން.އ ންކާރުކުރު
ިއެިި.42ިިި ިޤާއ މުކުރުމުން، ިރަށެއްގައ  ިއެހެން ިބައެއް ިނުވަތަ ިސެކްޝަނެއް ކޮމ ޝަންގެ

ިރަށަކަށްިވަޒީފާިބަދަލުކުރުމުންިވަޒީފާއަށްިނ ކުތުމަށްިއ ންކާރުކުރުން.
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ިމުވައްޒަފުންިވަގުތީ
ިވަކ ކުރުންިިވަޒީފާއ ން

421.ި
ި ިމުވައްޒަފުން ިވަގުތީ ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފުންިކޮމ ޝަންގައ  ިދާއ މީ ިވަކ ކުރެވޭނީ ވަޒީފާއ ން

ނޑައަޅާފައ ވާިއުޞޫލުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ި ކަ ޤަވާޢ ދުގައި  ިވަކ ކުރުމަށްިމި 

ިދަށުންިިއެއްބަސްވުމުގެިވަކ 
ިމީހުންިއަދާކުރާިވަޒީފާ

ިވަކ ކުރުންި

ިޢަމަލުކުރާނީިި.423 ިވަކ ކުރުމުގައ  ިވަޒީފާއ ން ިމީހުން، ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމެއްގެ ވަކ 
ިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.421ިމ ޤަވާޢ ދުގެި

ިވަކ ކުރުމުގެިވަޒީފާއ ން
ިދ ނުންިިނޯޓ ސްިކުރ ން

421.ިި ިޤާނޫނުގެ 22ިިވަޒީފާއާބެހޭ ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ިނޯޓ ސްދީިވަނަ ިމުވައްޒަފަކަށް ިކޮމ ޝަންގެ މަތ ން
ިމަޤާމާި ިއާއ  ިމުސާރަ ިލ ބެންޖެހޭ ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިނޯޓ ހުގެ ިއެ ިވަކ ކުރާނަމަ، ވަޒީފާއ ން
ިކަންތައްތަކަށްި ިއަންނަނ ވ  ިނޯޓ ސްދޭންވާނީ، ިދޭންވާނެއެވެ. ިޢ ނާޔަތެއް ިހުރ ހާ ިދެވޭ ގުޅުވައ ގެން

ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

1ިިި)ހ(ިި ިއަދ  ިކުރުނޫން ިދުވަހަށްވުރެ ިމަސް ިދ ގުނޫނ4ިިް)ހައެއް( ިއަހަރަށްވުރެ )އެކެއް(
ި)އެކެއް(ިމަސްދުވަހުގެިނޯޓ ސްިދ ނުން.4ިމުއްދަތަކަށްިޚ ދުމަތްކޮށްފައ ވާިމުވައްޒަފެއްނަމަި

4ިިި)ށ(ިި ިއަދ  ިކުރުނޫން ިއަހަރަށްވުރެ ިމުއްދަތަކަށ1ިިް)އެކެއް( ިދ ގުނޫން ިއަހަރަށްވުރެ )ފަހެއް(
ި)ދޭއް(ިމަސްދުވަހުގެިނޯޓ ސްިދ ނުން.2ިޚ ދުމަތްކޮށްފައ ވާިމުވައްޒަފެއްނަމަި

ިޚ ދުމަތްކޮށްފައ ވ1ިިާި)ނ(ިި ިމުއްދަތަކަށް ިދުވަހުގެ ިގ ނަ ިއަހަރަށްވުރެ ި)ފަހެއް(
ި)ތ ނެއް(ިމަސްދުވަހުގެިނޯޓ ސްިދ ނުން.2ިމުވައްޒަފެއްނަމަި

ިި)ރ(ިި ިލ ބ ދޭ ިމުވައްޒަފަކަށް ިދަށުން ިކުރަމުންދާިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމުވައްޒަފަކު ިބޭނުން، ޗުއްޓީއެއްގެ
ި)ހ(،ި ިމ މާއްދާގެ ިގުނޭގޮތަށް ިމުއްދަތު ިނޯޓ ސްގެ ިމުއްދަތާއެކު ިއެޗުއްޓީގެ ނޑ ވަޅެއްގައ ، ދަ

)ނ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިނޯޓ ހެއްިދީގެންިނުވާނެއެވެ. ި)ށ(ިއަދި 

ިމ މާއްދާގެިދަށުންިދެވޭިނޯޓ ސްިދޭންވާނީިލ ޔުމުންނެވެ.ި)ބ(ިި

ިބަދަލުގައ ިދ ނުމުގެިނޯޓ ސް
ިދ ނުންިިފައ ސާ

ިި)ހ(ި.421 ިޤާނޫނުގެ ިގޮތުނ21ިިްވަޒީފާއާބެހޭ ިވަކ ކުރުމުގެ ިވަޒީފާއ ން ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ިއެި ިފެށ ގެން ިދުވަހުން ިފެށޭ ިމުއްދަތު ިނޯޓ ސްގެ ިއެ ިބަދަލުގައ ، ިދ ނުމުގެ ިނޯޓ ސް ދޭންޖެހޭ
ިހަމަޔަށްި ިދުވަހާ ިނ މޭ ިމުއްދަތު  ނޯޓ ސްގެ

ިއެ ިލ ބ ދޭންޖެހޭިމުސާރައާއ  ިހަމަޔަށްިއެމުވައްޒަފަކަށްިއެިމުވައްޒަފަކަށް ިޢ ނާޔަތްތައް ހެނ ހެން
ިދ ނުމަށްފަހު،ިކޮމ ޝަނުންިއެިމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެއެވެ.

ިމުއްދަތުގައި ި)ށ(ިި ިނޯޓ ސްގެ ިމުވައްޒަފަކަށް ިވަކ ކުރެވޭ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ މ 
ވަކ ކުރެވޭނީިއެިމުއްދަތުގައ ިލ ބެންޖެހޭިހުރ ހާިިއެއްވެސްިޢ ނާޔަތެއްިޙައްޤުވާނަމަ،ިވަޒީފާއ ން

ިޢ ނާޔަތެއްިދ ނުމަށްފަހުއެވެ.
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ިނުލައ ިދ ނުމަކާިނޯޓ ސް
ިވަކ ކުރުންިިވަޒީފާއ ން

ިބެހެއްޓުމަކީިި.442 ިއ ތުރަށް ިވަޒީފާގައ  ިއޭނާ ިނުވުމާއެކު، ިއެކަށީގެން ިއަޚުލާޤު ިމަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ
ިއެކަށީގެންނުވާި ިޤާނޫނުގެ ިފެނ އްޖެނަމަ،ިވަޒީފާއާބެހޭ ިމާއްދާގައ ވ22ިިާކަމެއްކަމަށްިކޮމ ޝަނަށް ވަނަ

ިކޮމ ޝަނަށްި ިބާރު ިވަކ ކުރުމުގެ ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފު ިނުލައ  ިދ ނުމަކާ ިނޯޓ ހެއް ިމަތ ން ގޮތުގެ
ިލ ބ ގެންިވެއެވެ.

 

ި

ި
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ވަނަިބާބ3ިު  

ިދޫކޮށްލުންިމުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންި

ކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއ ންިމުވައްޒަފަކުިދޫކޮށްލަންިޖެހ އްޖެނަމަ،ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިދޭންޖެހޭިި.444ިތަޢާރުފުި
ިވަޒީފާއ ންި ިކޮމ ޝަންގެ ިދޫކޮށްލެވ ދާނެއެވެ. ިމުވައްޒަފަކު ިދ ނުމަށްފަހު ިއެޢ ނާޔަތެއް ޢ ނާޔަތެއްވާނަމަ،

ވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާިޙާލަތެއްިދ މާވެގެން،ިކޮމ ޝަންގެިދާއ މ442ިިީދޫކޮށްލުމަކީ،ިމ ޤަވާޢ ދުގެި
ިމުވައްޒަފަކު،ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރާިކުރުމެވެ.

ިި.442ިފަރާތްތައްިިއ ސްތ ސްނާވާ ިމ ވ444ިިާމ ޤަވާޢ ދުގެ ިތ ރީގައ  ިތެރޭގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިދާއ މީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިފަރާތްތައްިނުހ މެނެއެވެ.

ިި)ހ(ިި ިމުއްދަތުގައި 422ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިވަގުތީ ިވަޒީފާގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިމަސައްކަތްކުރާިމުވައްޒަފުން.

ިވަނަިބާބުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިވަގުތީިމުވައްޒަފުން.21ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި)ށ(ިި

ިވަނަިބާބުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިފަރާތްތައް.42ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި)ނ(ިި

ިވަޒީފާއ ންިިމުވައްޒަފަކު
ިޙާލަތްތައްިިދޫކޮށްލެވޭ

ިކޮމ ޝަންގެިި.442 ިމުވައްޒަފަކު ިދާއ މީ ިކޮމ ޝަންގެ ިމެދުވެރ ވުމުން ިޙާލަތެއް ިތެރެއ ން ިޙާލަތުގެ އަންނަނ ވ 
ިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލެވ ދާނެއެވެ.

ިދޫކޮށްލަންޖެހުން:ި)ހ(ިި ިވަޒީފާއ ން ިއުވާލުމާގުޅ ގެން ިނުވަތަިިމަޤާމު ނޑަށް ިއޮނ ގަ ކޮމ ޝަންގެ
ިހުއްޓާލުމުގެި ިމަސައްކަތެއް ިކުރަމުންއައ  ިނުވަތަ ިސަބަބުން ިގެނައުމުގެ ިބަދަލު މަސައްކަތަށް
ިކޮމ ޝަނުންި ިހޯދައ ދ ނުމަށް ިވަޒީފާއެއް ިއެހެން ިއެކަށޭނަ ިބަދަލުގައ  ިއުވ ، ިމަޤާމު ސަބަބުން

ިނުދެި ިހޯދައ  ިވަޒީފާއެއް ިމަސައްކަތެއްކޮށް، ިވަޒީފާއ ންިއެކަށީގެންވާ ިމުވައްޒަފު ވ އްޖެނަމަ،
ިދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ިވަޒީފާއ ންިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފަކު ިއުނ ވެގެން ިމަސައްކަތެއް ިގެންދ ޔަ ިކުރަމުން ކޮމ ޝަނުން
ިނުވަތަިިދޫކޮށްލަންޖެހުން: ިސަބަބުން ިބަދަލެއްގެ ިއަންނަ ިނ ޒާމަށް ިހ ންގުމުގެ ކޮމ ޝަންގެ

ިކުރަމުންދ ޔަި ިކޮމ ޝަނުން ިސަބަބުން ިޤާނޫނެއްގެ ިފާސްކުރާ ިމަޖ ލީހުން ރައްޔ ތުންގެ
ިއުވާލުމުން،ި ިސެކްޝަނެއް ިކޮމ ޝަނުން ިނުވަތަ ިސަބަބުން ިދ ޔުމުގެ ިއުނ ވެގެން މަސައްކަތެއް

ިވަ ިިއެހެން ިއެކަށޭނަ ިދ ނުމަށްިބަދަލުގައ  ިހޯދައ  ިސެކްޝަނަކުން ިކޮމ ޝަންގެ ިއެހެން ޒީފާއެއް
ިމުވައްޒަފުި ިނުދެވ އްޖެނަމަ، ިހޯދައ  ިވަޒީފާއެއް ިމަސައްކަތެއްކޮށް، ި ިއެކަށީގެންވާ ކޮމ ޝަނުން

ިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ިި)ނ(ިި ިދޫކޮށްލަންޖެހުން:ބޭނުންވާ ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފަކު ިގ ނަވެގެން ިމުވައްޒަފުން ިވަރަށްވުރެ
ިތަރުތީބުކުރުމުގެި ިއަލުން ިމަޤާމުތައް ިއަކަށްފަހު ިދ ރާސާ ިވަޒީފާތަކުގެ ިމަސައްކަތާއ  ކޮމ ޝަންގެ
ިބޭނުންކޮށްގެންި ިޓެކްނޮލޮޖީ ިޒަމާނީ ިމަސައްކަތް ިކުރަމުންދ ޔަ ިއެވަޒީފާގައ  ިނުވަތަ ސަބަބުން

ިބަދަލުގައި އެހެ ިސަބަބުން، ިއުވާލުމުގެ ިއެމަޤާމު ިނ ންމައ  ިކޮމ ޝަނުން ިކުރުމަށް ިގޮތަކަށް ން
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ސެކްޝަންކުންިހޯދައި ިއެހެންިއެހެންިވަޒީފާއެއްިކޮމ ޝަނުންންިނުވަތަިކޮމ ޝަންގެއެކަށޭނަި
ިނުދެވ އްޖެނަމަ،ި ިހޯދައ  ިވަޒީފާއެއް ިމަސައްކަތެއްކޮށް، ިއެކަށީގެންވާ ިކޮމ ޝަޝަނުން ދ ނުމަށް

ިމުވައްޒަފުިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ިދޫކޮށްލަންޖެހުން:ި)ރ(ިި ިވަޒީފާއ ން ިނެތ ގެން ިޤާބ ލުކަން ިދެވ ،ިިމުވައްޒަފުގެ ިފުރުޞަތު ތަމްރީނުގެ
އެދެވޭިނަތީޖާިޙާޞ ލުިނުކުރުމުގެިސަބަބުންިމުވައްޒަފުިދޫކޮށްލަންޖެހުންިނުވަތަިއެފުރުޞަތުގެި

ިމުވައްޒަފުި ިނެތ ގެން ިޤާބ ލްކަން ިބޭނުންވާ ިމަސައްކަތަށް ިވަޒީފާގެ ިއަދާކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފު
ިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ިި)ބ(ިި ިބަދަލުކުރުމުގެ ިތަނަކަށް ިނުވަތަ ިރަށަކަށް ިއެހެން ިނުކުތުމަށްިއ ދާރާ ިވަޒީފާއަށް ސަބަބުން
ކޮމ ޝަންިހ ންގުމުގެިނ ޒާމަށްިގެނެވޭިިއުޒުރުވެރ ވާިމުވައްޒަފުިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންިޖެހުން:

ިދ އުމަށްި ިއަދާކުރަން ިވަޒީފާ ިތަނަކަށް ިނުވަތަ ިރަށަކަށް ިބަދަލުކުރެވޭ ިއެ ިސަބަބުން ބަދަލެއްގެ
ިއެރަށަި ިބަދަލުގައ  ިޢުޒުރުވެރ ވާނަމަ، ިހޯދައި މުވައްޒަފަކު ިވަޒީފާއެއް ިއެހެން ިއެފެންވަރުގެ ކުން

ިމަސައްކަތެއްކޮށް ިއެކަށީގެންވާ ިކޮމ ޝަނުން ިނުދެވ އްޖެނަމަ،ިި،ދ ނުމަށް ިހޯދައ  ވަޒީފާއެއް
ިމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ިި(ޅ)ިި ިއެހެން ިބައެއް ިމަސައްކަތުން ިނުވަތަ ިމަސައްކަތް ިކުރަމުންދ ޔަ އޮފީހަކަށްިކޮމ ޝަނުން
ިދޫކޮށްލަންޖެހުން: ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފު ިއ ތުރުވާ ިހ ންގުމުގެިިބަދަލުވާއ ރު ކޮމ ޝަންގެ

ިނުވަތަި ިމަސައްކަތް ިކުރަމުންދ ޔަ ިކޮމ ޝަނުން ިސަބަބުން ިބަދަލެއްގެ ިގެންނަ ނ ޒާމަށް
ިއޮފީހަކަި ިބަދަލުވ  ިއެމަސައްކަތް ިބަދަލުކުރުމުން، ިއޮފީހަކަށް ިއެހެން ިބައެއް ށްިމަސައްކަތުން

އެމަސައްކަތްކުރ ިމުވައްޒަފުންިބަދަލުކުރެވޭއ ރުިއ ތުރުވާިމުވައްޒަފުންނަށް،ިބަދަލުގައ ިއެކަށޭނަި
ިވަޒީފާއެއްި ިމަސައްކަތެއްކޮށް، ިއެކަށީގެންވާ ިކޮމ ޝަނުން ިދ ނުމަށް ިހޯދައ  ިވަޒީފާއެއް އެހެން

ިހޯދައ ިނުދެވ އްޖެނަމަ،ިމުވައްޒަފުިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ިދޫކޮށްލަންޖެހޭިވަޒީފާއ ން
ިދެވޭިމުވައްޒަފުންނަށް

ިޢ ނާޔަތްި

ިގޮތްިި.441 ިދ ނުމަށްހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޢ ނާޔަތް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިދާއ މީ ިދޫކޮށްލަންޖެހޭ ިވަޒީފާއ ން ކޮމ ޝަންގެ
ިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.

ިި)ހ(ިި 11ިިޢުމުރުން ިކޮމ ޝަންގެ ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިދޫކޮށްލަންޖެހޭިއަހަރުވެފައ ވާ ވަޒީފާއ ން
ިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭިޢ ނާޔަތް.

ިި
ިި)ށ( ިދޫކޮށްލަންޖެހ11ިިޭޢުމުރުން ިވަޒީފާއ ން ިކޮމ ޝަންގެ ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ އަހަރުނުވާ

ިމުވައްޒަފުންނަށްިދެވޭިޢ ނާޔަތް.

ިދެވޭިި)ނ(ިި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިދޫކޮށްލެވޭ ިވަޒީފާއ ން ިބަޔާންކުރާ ިގައ  ި)ށ( ިއާއ  ި)ހ( މ މާއްދާގެ
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ިވަޒީފާއ ންިިމުވައްޒަފަކު
ިދޫކޮށްލުމުގައ 

ިގޮތްިިޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

441.ިި ިމަޤާމުތަކަށް ިމަސައްކަތަށާއ  ިދޫކޮށްލާނަމަ،ިކޮމ ޝަންގެ ިމުވައްޒަފަކު ިބަދަލަކާގުޅ ގެން އަންނަ
ކަންތައްތައްިކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ިއަންނަނ ވި 

ިމ އ ޢުލާނުގައި ި)ހ(ިި ިއަދ  ިއ ޢުލާނުކުރުން ިއެކަމެއް ިހުއްޓާލެވޭނަމަ، ިމަސައްކަތެއް ކޮމ ޝަންގެ
ިއުވ ގެންދާިމަޤާމުތައްިބަޔާންކުރުން.

ިމުވައްޒަފުންި)ށ(ިި ިމަޤާމުތަކުގެިިކޮމ ޝަންގެ ިމަސައްކަތާއ  ިޙާލަތެއްގައ  މަދުކުރަންޖެހ އްޖެ
ިބަޔާންކޮށް،ި ިމަޤާމުތައް ިމަދުކުރަންޖެހޭ ިއ ޢުލާނުކޮށް ިނަތީޖާ ިދ ރާސާގެ ިއެ ިހަދައ  ދ ރާސާއެއް
ިފުރުޞަތުި ިއެދުމުގެ ިއެކަމަށް ިމުވައްޒަފުންނަށް ިބޭނުން ިވަކ ވާން ިއެދ ގެން އަމ އްލައަށް

ިރުން.ހުޅުވާލައ ިއެކަންިއ ޢުލާނުކު

ިސަބަބުންިި)ނ(ިި ިނުހ ފުމުގެ ިމުވައްޒަފަކު ިބޭނުން ިއެފުރުޞަތުގެ ިދެވުމުން ިފުރުޞަތު ތަމްރީނުގެ
ިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ،ިދޫކޮށްލާކަންިމުވައްޒަފަށްިއެންގުން.

ނޑުގެިއެިފެންވަރުގެިމަޤާމެއްގައ ިި)ރ(ިި ކޮންޓްރެކްޓްިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލެވޭިމުވައްޒަފަކުިހުރ ިއޮނ ގަ
ިމަޤާމެއްގައި  ިދާއ މީ ިކޮމ ޝަންގެ ިމުވައްޒަފަކު ިވަގުތީ ިނުވަތަ ިމީހަކު ިގެންގުޅޭ އުޞޫލުން

ިހަމަޖައްސައ ދީ ިމަޤާމު ިދާއ މީ ިމުވައްޒަފަށް ިޖެހުނު ިދޫކޮށްލަން ިވަޒީފާއ ން ވަގުތީިި،ހުރ ނަމަ،
ިމުވައްޒަފާއެކުިކޮށްފައ ވާިވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުންިނ މުމަކަށްިގެނައުން.

ިއޮފީހަކަށްިި)ބ(ިި ިއެހެން ިބައެއް ިމަސައްކަތުން ިނުވަތަ ިމަސައްކަތެއް ިދ ޔަ ިކުރަމުން ކޮމ ޝަނުން
ިއެި ިމުވައްޒަފުން ިހުރ ހާ ިކުރަމުންދ ޔަ ިމަސައްކަތެއް ިއެބަދަލުކުރެވުނު ބަދަލުކޮށްފ ނަމަ،
ިތ ބ ި ިމުވައްޒަފުން ިގޮތާއ  ިރޭވ ފައ ވާ ިމަސައްކަތް ިކޮމ ޝަންގެ ިބަދަލުކުރާއ ރު، ިއޮފީހަކަށް
ިއ ތުރުވާނަމަ،ިއ ތުރުވާި ިމުވައްޒަފުން ިބަދަލުވާ ިއަޅާބަލާއ ރު ިމަސައްކަތާ ިކުރަންޖެހޭ މ ންވަރުން
ިދޫކޮށްލަންޖެހ އްޖެނަމަ ިއ ތުރުވެގެން ިމުވައްޒަފުން ިދޫކޮށްލުން. ިވަޒީފާއ ން ި،މުވައްޒަފުން

ިތަޢުލީމާއ ިތަޖުރ ބާއާއ ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރަށްިބެލުން.

ިި)ޅ(ިި ިހ ންގާިކޮމ ޝަން ިކޮމ ޝަން ިބަދަލުކުރުމުން، ިތަނަކަށް ިނުވަތަ ިރަށަކަށް ިއެހެން ހ ންގުން
ރަށަކަށްިނުވަތަިތަނަކަށްިދ އުމަށްިއުޒުރުވެރ ވާިމުވައްޒަފުން،ިއެިރަށަކަށްިނުވަތަިއެތަނަކަށްި
ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވޭނެކަންިއެންގުމާއެކު،ިއެހެންި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްިނުދެވޭނަމަ،ިކޮމ ޝަންގެ

ިއޮތްނަމަ،ިއޮ ިހުސްކޮށް ިމަޤާމެއް ިފެންވަރުގެ ިއަދާކުރ  ިއެމުވައްޒަފު ިނަމަވެސް ފީހަކުން
އެމަޤާމަކަށްިބަދަލުވުމުގެިފުރުޞަތުިދ ނުން.ިމ ގޮތުންިހުސްވަޒީފާއަކަށްިބަދަލުވުމުގެިފުރުޞަތުި
ިވަޒީފާއ ންި ިލ ޔުމާއެކު ިއުޒުރުވެރ ވާކަމުގެ ިދ އުމަށް ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފުން، ނުދެވޭ

ިށްލުމަށްޓަކައ ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހެޅުން.ދޫކޮި
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ވަނަިބާބ1ިު  

ޕެންޝަންިޙައްޤުވުންި ިވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކުރުންިއަދި 

ި.441ިތަޢާރުފުި
11ިޢުމުރުންިި-ޙާލަތެއްގައެވެ.ިއެއީ:2ިކޮމ ޝަންގައ ިވަޒީފާިއަދާކުރާިމުވައްޒަފުންިމުސްކުޅ ކުރެވޭނީި

ި ިމުސްކުޅ ކުރުމާއ  ިވަޒީފާއ ން ިހ ތްވަރުދ11ިިީއަހަރުވުމުން ިމުސްކުޅ ކުރުމަށް ިވަޒީފާއ ން އަހަރުވުމުން
ިޢ ނާޔަތްތައްި ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިމުސްކުޅ ކުރެވޭނީ ިވަޒީފާއ ން ިމ ގޮތުން ިމުސްކުޅ ކުރުން. ވަޒީފާއ ން

ިދ ނުމާއެކުއެވެ.

ިވަޒީފާއ ންިއަހަރުވުމުނ11ިް
ިޢ ނާޔަތްިމުސްކުޅ ކުރުމާއ 

ިދ ނުންި

ިި)ހ(ި.443 ިޢުމުރުން ިމުވައްޒަފެއްގެ ިމުސްކުޅ ކޮށ11ިިްކޮމ ޝަންގެ ިވަޒީފާއ ން ިކޮމ ޝަންގެ އަހަރުވުމުން
ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިޢުމުރުން ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިމުވައްޒަފުންނަށ11ިިްކޮމ ޝަންގެ ިހަމަވާ އަހަރު
ި ިޢުމުރުން 11ިިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިލ ބޭނ1ިިެއަހަރުވުމުގެ ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިކުރ ން މަސްދުވަހުގެ

ިޢ ނާޔަތްތަކުގެިތަފްޞީލާއެކުިމުސްކުޅ ކޮށްިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވޭނެކަންިއަންގަންވާނެއެވެ.

ިނަށްިއަހަރުވުމުންިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއ ންިމުސްކުޅ ކުރެވޭިމުވައްޒަފުނ11ިްޢުމުރުންިި)ނ(ިި

ޢ ނާޔަތްތައްިވާގޮތުގެިމަތ ންިިގައ 2221/1ިނަމްބަރުިިޤާނޫނުިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޕެންޝަނާިބެހޭ
ިދޭންވާނެއެވެ.

ިއަހަރުވުމުނ11ިް
ިއެދ ގެންިިއަމ އްލައަށް
ިމުސްކުޅ ކޮށްިވަޒީފާއ ން
ިދ ނުންިިޢ ނާޔަތްިވަކ ކުރުމާއ 

ިި)ހ(ި.441 ިޢުމުރުން ިމުވައްޒަފެއްގެ ިވަޒީފާއ ނ11ިިްކޮމ ޝަންގެ ިއެދ ގެން ިއަމ އްލައަށް އަހަރުވުމަށްފަހު،
ިމުސްކުޅ ކޮށްިވަކ ވުމަށްއެދޭނަމަ،ިމުވައްޒަފުިކޮމ ޝަނަށްިލ ޔުމުންިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިޢުމުރުން ިމުވައްޒަފެއްގެ ިމުސްކުޅ ކޮށ11ިިްކޮމ ޝަންގެ ިވަޒީފާއ ން އަހަރުވެގެން
ި ިނުވަތަ ިކޮމ ޝަންގައ  ިއޮތްނަމަވެސްިވަކ ކުރެވޭއ ރު، ިބޮންޑެއް ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ދައުލަތަށް

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެއެވެ.

ިި)ނ(ިި ިމުސްކުޅ ކުރެވ11ިިޭޢުމުރުން ިވަޒީފާއ ން ިކޮމ ޝަންގެ ިއެދ ގެން ިއަމ އްލައަށް އަހަރުވުމުން،
ި ިޕެންޝަނާމުވައްޒަފުންނަށް ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިނަމްބަރު ިޤާނޫނު ިވާގޮތުގ2221/1ިިެބެހޭ ގައ 

ިމަތ ންިޢ ނާޔަތްތައްިދޭންވާނެއެވެ.
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ިއަހަރުވުމުނ11ިްިޢުމުރުން
ިމުސްކުޅ ކޮށްިވަޒީފާއ ން
ިދ ނުންިިޢ ނާޔަތްިވަކ ކުރުމާއ 

ިި)ހ(ި.441 ިނުވަތ11ިިަޢުމުރުން ިޖ ސްމާނީ ިނުވަތަ ިހުރ ގޮތުން ިބަލ ހާލު ިމުވައްޒަފެއްގެ އަހަރުވެފައ ވާ
ިސަބަބުން ިނުކުޅެދުންތެރ ކަމެއްގެ ިކޮމ ޝަނަށްިި،ނަފްސާނީ ިނުކުޅެދޭކަމަށް ިއަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ

ފެނ ގެންިއެމުވައްޒަފަކުިމުސްކުޅ ިކުރުމަށްިހުށަހަޅާނަމަ،ިޞ އްޙީގޮތުންިވަޒީފާިއަދާކުރެވޭވަރުި
ި ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިއ ދާރާއެއްގައ  ިޞ އްޙަތާބެހޭ ިދައުލަތުގެ ޞ އްޙީިނުވާކަމަށް

ިމަސައްކަތްތެރ އަކުިދޫކުރާިމެޑ ކަލްިސެޓްފ ކެޓެއްިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ިދ ނުމަށްފަހު،ިި)ށ(ިި ިވަކ މުއްދަތެއް ިހުށަހެޅުމަށްޓަކައ  ިސެޓްފ ކެޓް ިމެޑ ކަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ިބެލުމަށްޓަި ިޤާބ ލުކަން ިޞ އްޙީ ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ، ކައި އެސެޓްފ ކެޓް

ިމަސައްކަތްކުރާި ިމަސައްކަތްތެރ ން ިޞ އްޙީ ިކޮށްފައ ވާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިއ ދާރާގައ  ޞ އްޙަތާބެހޭ
ިޢ ނާޔަތާއެކުި ިލ ބ ދޭންޖެހޭ ިމުސްކުޅ ކުރުމުން ިއެމީހަކު ިބަލައ  ިސެޓްފ ކެޓަކަށް ިދޭ ތަނަކުން

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ.

ިސަބަި)ނ(ިި ިބަދަލެއްގެ ިގެނެވޭ ިހ ންގުމަށް ިމަސައްކަތްިކޮމ ޝަންގެ ިއުނ ވެ، ިމަސައްކަތް ބުން
ި ިޢުމުރުން ިތެރޭގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިއ ތުރުވާ ިއ ތުރުވެ، ިމުވައްޒަފުން 11ިކުރަންތ ބ 

ިއެމުވައްޒަފަކުި ިދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، ިވަޒީފާ ިއެމީހަކަށް ިހުރެ، ިމުވައްޒަފަކު އަހަރުވެފައ ވާ
ި ިވަކ ކުރުމަށް ިވަޒީފާއ ން ިމުސްކުޅ ކޮށް ިއޮފް ިޓްރެޜަރީއަށްިމ ނ ސްޓްރީ ިއެންޑް ފ ނޭންސް

ިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ިި)ރ(ިި ިމަސްއޫލ އްޔަތުތަކާއ ިވާޖ ބުތައ11ިިްޢުމުރުން ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ އަހަރުވެފައ ވާިމުވައްޒަފަކަށް
ިވަޒީފާި ިސަބަބުން، ިނެތުމުގެ ިލ ބ ފައ  ިހުނަރެއް ިނުވަތަ ިތަމްރީނެއް ިބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް

ި ިނުވަތަިއަދާކުރުމަށް ިއެތަމްރީނެއް ިއަދާނުކުރެވޭނަމަ، ިރަނގަޅަށް ިވަޒީފާ ިނުވަތަ ނުކުޅެދޭނަމަ
ިއެމުވައްޒަފުި ިތަނަވަސްކޮށްދ ނުމަށްފަހު، ިކޮމ ޝަނުން ިފުރުޞަތު ިލ ބ ގަތުމުގެ ހުނަރެއް
ިވަޒީފާއ ންި ިބަޔާންކޮށް ިތަފްޞީލު ިމ ކަންތައްތަކުގެ ިނުހ ފައ ފ ނަމަ ިބޭނުން އެފުރުޞަތުގެ

ިވަކ  ިހުށަހަޅަންިމުސްކުޅ ކޮށް ިޓްރެޜަރީއަށް ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ކުރުމަށް
ިވާނެއެވެ.

ިި()ބިި ިޢުމުރުން ިހުށަހަޅާއ ރު،11ިިމުވައްޒަފަކު ިވަކ ކުރުމަށް ިމުސްކުޅ ކޮށް ިވަޒީފާއ ން އަހަރުވުމުން
ިގޮތެއްި ިނ ންމ  ިއެމަޝްވަރާގައ  ިމަޝްވަރާކޮށް، ިޕެނަލްއާއ  ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ކޮމ ޝަންގެ

ިމުންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ލ ޔު

ިި)ޅ(ިި ިމުވައްޒަފުންނަށ11ިިްޢުމުރުން ިމުސްކުޅ ކުރެވޭ ިވަޒީފާއ ން ިކޮމ ޝަންގެ އަހަރުވުމުން،
ި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިޤާނޫނު ިބެހޭ ިވާގޮތުގ2221/1ިިެޕެންޝަނާއ  ިިގައ  ޢ ނާޔަތްތައްިމަތ ން
ިދޭންވާނެއެވެ.

ިށެވެ.ގައ ވާިގޮތަދެވޭނީި"ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޕެންޝަނާބެހޭިޤާނޫނު"މުވައްޒަފުންނަށްިޕެންޝަންިކޮމ ޝަންގެިި.422ިޕެންޝަންި
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ވަނަިބާބ1ިު  

ިމުވައްޒަފުންިވަގުތީި

ިކޮމ ޝަންގައ ިއަންނަނ ވ ިޙާލަތްތަކުގައ ިވަގުތީިގޮތުންިމުވައްޒަފުންިގެންގުޅެވ ދާނެއެވެ.ި)ހ(ި.424ިތަޢާރުފުި

ިޗުއްޓީނެގުމުން.ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިި.4ިިި

ިދ ގުމުއްދަތަކަށްިސަލާމުގައ ިތ ބުން.ި.2ިިި

ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވީއްލުން.ި.2ިިި

ިދުވަހުންިި)ށ(ިި ިނުކުންނަ ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފު ިހުރ  ިޙާލަތެއްގައ  ިފަދަ ިގައ ވާ ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ިވަގުތީގޮތުންިގެންގުޅުނުިމުވައްޒަފުިދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.ި،ފެށ ގެން

ިމުވައްޒަފުންިި)ނ(ިި ިވަގުތީ ިއެއްފަދައ ން ިމުއްދަތާއ  ިޚ ދުމަތްކުރާ ިމުވައްޒަފުން ިދާއ މީ ކޮމ ޝަންގެ
ގުނޭނެއެވެ. ިކޮމ ޝަނަށްިޚ ދުމަތްކުރާިދުވަސްތައްިޚ ދުމަތުގެިމުއްދަތުިބެލުމުގައި 

ިހޯދުމާއ ިމުވައްޒަފުންިވަގުތީ
ިލެއްވުންިިމަޤާމަށް

ިއ ޢުލާނުިި)ހ(ި.422 ިކުރާ ިމ ގޮތުން ިކޮށްގެންނެވެ. ިއ ޢުލާން ިޢާންމުކޮށް ިހޯދާނީ ިމުވައްޒަފުން ވަގުތީ
ި ިމަދުވެގެން ިނުވަތަ ިޝާއ ޢުކޮށް ިޢާންމުކޮށްިިތ ނެއް()ި 3ގެޒެޓުގައ  ިވަންދެން ދުވަސް

ިއ ޢުލާނުިކުރަންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިވަޒީފާއަށް ިމަދުވެގެންިވަގުތީގޮތުން ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިއ ޢުލާނުކުރާ ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ލައްވާނެ
ި)ހަތަރު(ިދުވަހުގެިމުއްދަތުިވަޒީފާއަށްިކުރ މަތ ލުމަށްިދޭންވާނެއެވެ.1ި

ިތެރެއ ންިި)ނ(ިި ިފަރާތްތަކުގެ ިހުށަހަޅާ ިއެދ  ިވަޒީފާއަށް ިވާނީ ިލައްވަން ިވަޒީފާއަށް ވަގުތީގޮތުން
ންވާިމީހާއެވެ.ިމަޤާމަށްިއެކަށީގެންވާިކަމަށްިނ ންމާނީިލ ބ ފައ ވާިއެމަޤާމަކަށްިއެންމެިއެކަށީގެ

ިއ ންޓަރވ އުއަށްި ިކުރެވޭ ިއެމީހަކާ ިތަޖުރ ބާއާއ ، ިހޯދާފައ ވާ ިސެޓްފ ކެޓްތަކާއ ، ތަޢުލީމީ
ިބ ނާކޮށްގެންނެވެ.

ިޞ އްޙީިި)ރ(ިި ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިކުރުމުގައ  ިއ ންޓަރވ އު ިނެގުމަށް ިމުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން
ިސުވާލުކޮށްި ިކަމެއްއޮތްތޯ ިމެދުވެރ ވާފަދަ ިޙާލަތެއް ިޖެހޭފަދަ ިނަގަން ިޗުއްޓީއެއް ޙާލަތަށާއ 

ިއެކަންކަމަށްިރ ޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ިލ ޔުންތައްިި)ބ(ިި ިހުށަހަޅާ ިފަރާތްތަކުން ިކުރ މަތ ލީ ިވަޒީފާއަށް  ވަގުތީގޮތުން
ިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.11ިމ ިޤަވާޢ ދުގެި

ިޖަދުވަލުިި)ޅ(ިި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިގެންގުޅޭ ިވަޒީފާގައ   ވަގުތީގޮތުން
ިއަންގ23ިާ ިގެންގުޅެންފެށ ކަން ި"ވަގުތީގޮތުން ިދުވަހުިިގައ ވާ ިނުކުންނަ ިވަޒީފާއަށް ލ އުން"
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ިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގައ ވާި"މުވައްޒަފުގ4ިިެވަޒީފާއަށްިނުކުންނަިދުވަހުިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުިި،މުވައްޒަފުިވަގުތީި)ކ(ިި
ިވަޒީފާބަޔާން"ިގައ ިސޮއ ކުރުވަންވާނެއެވެ.

ގައ ވާި"ކޮމ ޝަންގ2ިިެވަގުތީިމުވައްޒަފު،ިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަިދުވަހުިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުިި)އ(ިި
ިވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުން"ިގައ ިސޮއ ކުރުވަންވާނެއެވެ.

ިވަގުތީިމުވައްޒަފަށްިވަޒީފާދީ،ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރާނީިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ި)ވ(ިި

ިި)މ(ިި ިޖަދުވަލު ިރަޖ ސްޓްރީ"1ިިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ި"ވަގުތީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 
ިކޮމ ޝަންގައ ިއޮންނަވާނެއެވެ.

ދުވަހުގ4ިިެވަގުތީިމުވައްޒަފުިވަޒީފާއަށްިނުކުތުމާއެކުިނުވަތަިވަގުތީިމުވައްޒަފުިދޫކޮށްލުމާއެކުިި)ފ(ިި
ިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަި ިޕެނަލްއ ން ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިކޮމ ޝަންގެ ިއެކަން ނަށްިތެރޭގައ 

ިއަންގަންވާނެއެވެ.

ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި.4ިިި ިއަންގާނީ ިނުކުތުމާއެކު ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފު ިވަގުތީ
ި ިއަންގ3ިިާޖަދުވަލު ިފެށ ކަން ިގެންގުޅެން ިގޮތުން ި"ވަގުތީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ިލ ޔުން"ިއ ންނެވެ.

ިިި2.ިި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ި ިއަންގާނީ، ިދޫކޮށްލުމާއެކު ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފު 1ިވަގުތީ
ިލ ޔުން"ި ިއަންގާ ިދޫކޮށްލ ކަން ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފުން ި"ވަގުތީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ިއ ންނެވެ.

ިމުވައްޒަފުންނަށްިވަގުތީ
ިބަލާނެިދ ނުމުގައ ިވަޒީފާ

ިކަންތައްތައްި

ިވަގުތީިމުވައްޒަފަށްިވަޒީފާިދ ނުމުގެިކުރ ންިއެމުވައްޒަފުގެިކުށުގެިރެކޯޑުިހޯދަންވާނެއެވެ.ިި)ހ(ި.422

ިމީހެއްގެިި)ށ(ިި ިތަންފީޒުކޮށްފައ ވާ ިޙުކުމެއް ިސާބ ތުވެގެން ިޝަރީޢަތަށް ިތެރެއ ން ިކުށްތަކުގެ ޖ ނާއީ
ި ިނ ންމ ތާ ިތަންފީޒުކޮށް ިޙުކުމެއް ިއެ ިއެމީހަކު ިބަލައ ، ިބާވަތަށް ިނުވަނީސ1ިިްކުށުގެ އަހަރު

ިއެފަދަިމީހަކުިއކޮމ ޝަންގައ ިވަގުތީގޮތުންިގެންގުޅެގެންނުވާނެއެވެ.

ިއަހަރުިނުފުރޭިމީހުންނެވެ.11ިއަހަރުިފުރި 41ިވަގުތީގޮތުންިގެންގުޅެންވާނީިޢުމުރުންިި)ނ(ިި

ިި)ރ(ިި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމުވައްޒަފު، ިލައްވާ ިމާއްދާގ13ިިެވަގުތީގޮތުން  ވަނަ
ިވަނަބައ ިގައ ވާިމީހަކަށްިވެގެންިނުވާނެއެވެ.3ިއަދި 1ި)ހ(ިގެި
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ިމުވައްޒަފުންިވަގުތީ
ިޙާލަތުިިހަމަޖެއްސޭނެ

421.ިި ިއ ދާރީ ިހަމަޖެއްސޭނީ ިމުވައްޒަފަކު ިހަމަޖެހ ފައ ވ2ިިާވަގުތީ ިމަދުންިމުވައްޒަފުން މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ
ިި،ތަންތަނުން ިޚ ދުމަތް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއ ދާރީ ިލ ބޭގޮތ22ިިްއެތަނެއްގެ ިކުރުމުއްދަތަކަށް ިވުރެ ދުވަހަށް

ިނުވެގެންނެވެ.

ިބަންދުިިމުވައްޒަފުންގެިވަގުތީ
ިޗުއްޓީއާއ ިދުވަސްތަކާއ 
ިގަޑ ިިމަސައްކަތުގެ

ގަޑ އާއ ިބަންދުިިދާއ މީިމުވައްޒަފުންނާއ ިއެއްގޮތަށްިވަގުތީިމުވައްޒަފުންނަށްވެސްިމަސައްކަތުގެި)ހ(ި.421
ވަނަިބާބުގައ ިބަޔާނ42ިިްވަނަިބާބުިއަދ 44ިިދުވަސްތަކާއ ިޗުއްޓީިހަމަޖެހޭނީިމ ޤަވާޢ ދުގެި

ިކުރެވ ފައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިި)ށ(ިި ިގޮތުން ިވަގުތީ ިބަޔާންކުރެވ ފައ ވީނަމަވެސް ިއެގޮތަށް ިގައ  ި)ހ( ގެންގުޅޭިިމ މާއްދާގެ
ި ިމަހަކު ިއެމުވައްޒަފަކ2ިިުމުވައްޒަފުން ިއަދ  ިބުނާނަމަ ިސަލާމް ިއ ތުރަށް ސަލާމަށްވުރެ
ިޗުއްޓީއެއް ިމެދުވެރ ވެގެންިިޤަވާޢ ދުން ިސަބަބެއް ިއެހެންވެސް ިނޫންގޮތަކަށް ނަގައ ގެން

ި ިއެތަނަކަށް ިޚ ދުމަތް ިއެމީހަކ2ިުއެމީހެއްގެ ިވެއްޖެނަމަ ިނުލ ބޭގޮތް ިއ ތުރަށް ިދުވަހަށްވުރެ
ިއެއްބަސްވުމުގައި  ިވަޒީފާގެ ިއެކަން ިއަދ  ިލ ބ ގެންވެއެވެ. ިއެތަނަކަށް ިއ ޚްތ ޔާރު ދޫކޮށްލުމުގެ

ިބަޔާންިކުރަންވާނެއެވެ.

ިމުވައްޒަފުންިވަގުތީ
ިރޭންކްިިހަމަޖައްސާނެ

ިސަޕޯޓްިި)ހ(ި.421 ިފަރާތަކީ ިނުލ ބޭ ިޚ ދުމަތް ިސަބަބުން ިހުރުމުގެ ިޗުއްޓީގައ  ިނުވަތަ ސަލާމުގައ 
ި ިމުވައްޒަފަކުިސަރވ ސް ިހަމަޖައްސާ ިވަގުތީގޮތުން ިމުވައްޒަފެއްނަމަ، ިހ މެނޭ ކެޓަގަރީގައ 

ިގެިރޭންކަށެވެ.4ިހަމަޖައްސާނީިއެސްއެސްި

ސަލާމުގައ ިނުވަތަިޗުއްޓީގައ ިހުރުމުގެިސަބަބުންިޚ ދުމަތްިނުލ ބޭިފަރާތަކީިސަޕޯޓްިއޮފ ސަރިި)ށ(ިި
ި ިމުވައްޒަފެއްނަމަ، ިހ މެނޭ ިހަމަޖައްސާނީިކެޓަގަރީގައ  ިމުވައްޒަފަކު ިހަމަޖައްސާ ވަގުތީގޮތުން

ިގެިރޭންކަށެވެ.4ިޖީއެސްި

ިމުވައްޒަފުންގެިވަގުތީ
ިޢ ނާޔަތްތައްިިމުސާރައާއ 

ިފަންތީގެިި.423 ިމަޤާމުގެ ިއޮނ ގަނޑުގައ ވާ ިވަޒީފާގެ ިހަމަޖައްސާ ިއެމުވައްޒަފަކު ިދޭނީ ިމުވައްޒަފަކަށް ވަގުތީ
ި ިއެހެނ ހެން ިކުރުވައ ފ ނަމަިމުސާރައާއ  ިމަސައްކަތް ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިއަދ  އެލެވަންސްތަކެވެ.

ިދޭންވާނެއެވެ.ި ިފައ ސާ ިއ ތުރުގަޑީގެ ިއުޞޫލުން ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިދ ނުމަށް ިއ ތުރުގަޑ  މުވައްޒަފުންނަށް
ިއުނ ކުރެވޭނީި ިމުސާރައ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިވަގުތީ ި މ  އަދ  ިމާއްދާގައި 11ިޤަވާޢ ދުގެ ވަނަ

 ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައ 
 
 
 
 
ި
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ވަނަިބާބ42ިިު  

ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންި ިމީހުންިގެންގުޅުންިކޮމ ޝަންގައި 

ި.421ިތަޢާރުފުި
ިމީހުންި ިއުޞޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ިއަދާކުރުމަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިމަޤާމެއްގެ ިއެ ިމަޤާމެއްގައ  ކޮމ ޝަންގެ
ިކުރާނީި ިޢަމަލު ިވަކ ކުރުމުގައ  ިމަސައްކަތުން ިޙަވާލުކުރުމާއ ، ިމަސައްކަތް ިއެމީހުންނާ ގެންގުޅުމާއ 

ިތ ރީގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިއުޞޫލުންިކޮންޓްރެކްޓް
ިގެންގުޅުންިިމީހުން

ިމުވައްޒަފުންގެިި)ހ(ި.421 ިކޮމ ޝަންގެ ިއަދާކުރުމަށް، ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިމަޤާމެއްގެ ކޮމ ޝަންގެ
ރަޖ ސްޓްރީގައ ިނުހ މެނޭގޮތަށް،ިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމީހުންިގެންގުޅެވ ދާނެއެވެ.ިމ ގޮތުންި

ިހުއްދަިި، ިކޮމ ޝަން ިވަކ ކުރާނީވެސް، ިއަދ  ިގެންގުޅޭނީވެސް ިމީހުން ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ިލ ބ ގެންނެވެ.

ޙާލަތްތަކުގައެވެ.ި)ށ(ިި ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމީހުންިގެންގުޅެވޭނީިއަންނަނ ވި  ިކޮމ ޝަންގައި 

ިދާއީމީިމަޤާމަށްިއ ޢުލާނުކޮށްގެންިޤާބ ލުިމީހެއްިނުލ ބުން.ި.4ިިި

ިޚާއްޞަިމަސައްކަތެއްިކުރުމުގެިގޮތުންިމީހަކުިގެންގުޅެންިޖެހުން.ި.2ިިި

ހަމަތަކުގެިމަތ ންނެވެ.ި)ނ(ިި ިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމީހަކުިގެންގުޅެވޭނީ،ިއަންނަނ ވި 

ިމަސައްކަތްިި.4ިިި ިހޮވުމުގައާއ ، ިހޯދުމުގައާއ ، ިމީހުން ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ިހޯދުމާއި  ިމީހުން ިމަޤާމުތަކަށް ިދާއ މީ ިކޮމ ޝަންގެ ިޢަމަލުކުރާނީ، ޙަވާލުކުރުމުގައ 

ިހޮވުމާއ ިމަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރާިޢާންމުިއުޞޫލުންނެވެ.ި

ިކުރ މަތ ލީިި.2ިިި ިއ ޢުލާނާގުޅ ގެން ިކުރ  ިހޯދުމަށް ިމީހަކު ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ނ11ިިްފަރާތްތަކުންިހުށަހަޅާިލ ޔުންތައްިމ ޤަވާޢ ދުގެި

ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެިމ ިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިގެންގުޅޭިމީހަކީިކޮމ ޝަންގެިި.2ިިި

ވެގެންިނުވާނެއެވެ. ހ މެނޭިމީހެއްކަމުގައި  ިރަޖ ސްޓްރީގައި 

ިިި1.ިި ިއުޞޫލުނ11ިިްޢުމުރުން ިކޮންޓްރެކްޓް ިމީހެއްކަމުގައ ވ ޔަސް ިޢުމުރުގެ އަށްވުރެިދޮށީ
ިގެންގުޅެވ ދާނެއެވެ.

ދުވަހުގެި)އެކެއް(ިއަހަރ4ިިުކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމީހަކުިގެންގުޅެވޭނީިގ ނަވެގެންިި.1ިިި
ިމުއްދަތަށެވެ.

ިވަކި ި.1ިިި ިއޮންނަ ިކަނޑައެޅ ފައ  ިގެންގުޅެންވާނީ ިމީހަކު ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
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ިފަރާތުންި ިޙަވާލުކުރާ ިމަސައްކަތް ިފަރާތާއ  ިޙަވާލުވާ ިމަސައްކަތާ އެއްބަސްވުމެއްގައ 
ިސޮއ ކޮށްގެންނެވެ.

ިންިބަލަހައްޓަންިވާނެއެވެ.ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހާގެިރެކޯޑުިކޮމ ޝަނުި.3ިިި

ިޤަވާޢ ދާއި ި)ރ(ިި ިމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ިކޮމ ޝަންގެ ިމީހުން، ިގެންގުޅޭ ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ިޙުރުމަތްތެރ ކޮށްި ިނ ސްބަތުން ިވަޒީފާގެ ިއެމީހެއްގެ ިމ ންގަނޑަށް ިސުލޫކީ އުޞޫލުތަކަށާއ 

ިހ ތަންޖެހޭިމ ންވަރަށްިހ ތަންވާންވާނެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހާގެިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމުގެިިކުރ ން،ިވަގުތުިި)ބ(ިި
އޮތްވައ ،ިއެމީހާިކުރާިމަސައްކަތްިނ ސްބަތްވާިކޮމ ޝަންގެިމަޤާމަށްިޢާންމުކޮށްިއ ޢުލާނުކޮށް،ި

ިއެިމަޤާމަކަށްިޝަރުޠުިހަމަވާިމީހަކުިވޭތޯިބަލަންިވާނެއެވެ.

ނޑައެޅޭިވަކ ިި)ޅ(ިި ދާއ ރާއެއްގެިބޭނުންތަކަށާއ ިމަސައްކަތުގެިބުރަދަނަށްބަލައ ިިވަކ ިއަދަދަކަށްިިކަ
ިއޮފްި ިމ ނ ސްޓްރީ ިއެދ  ިހުއްދައަށް ިހޯދުމުގެ ިމީހުން ިގެންގުޅޭ ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ިި)ކ(ިި ިގެންގުޅެން ިމީހަކު ިއުޞޫލުން ިކޮމ ޝަންގައި ކޮންޓްރެކްޓް ިމަޢުލޫމާތު، ިއެމީހަކާބެހޭ ފަށާނަމަ
ިއެކަމަށްިޤާއ މުކޮށްފައ ވާިރަޖ ސްޓަރީގައ ިލ ޔަންވާނެއެވެ.

ި.422ިއެޅުންިފ ޔަވަޅުިިއ ޞްލާޙީ
ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހަކުިކުރާކަމަކާިގުޅ ގެންިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅެއްިއަޅަންިޖެހ އްޖެނަމަި

ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިއަޅާނީ، ިފ ޔަވަޅު ިމ ގޮތަށ22ިިްއ ޞްލާޙީ ިއަދ  ިމަތ ންނެވެ. ިގޮތުގެ ިބާބުގައ ވާ ވަނަ
ލ ޔެވ ފައ ިއޮންނަންިވާނެއެވެ ި.ޢަމަލުކުރެވޭނެކަންިއެއްބަސްވުމުގައި 

ިއުޞޫލުންިކޮންޓްރެކްޓް
ިއުޖޫރަިިމީހުންގެިގެންގުޅޭ

ިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހުންނަށްިއުޖޫރަިދޭންވާނީިތ ރީގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ި.424

ިއުޞޫލުންިި)ހ(ިި ިވަޒީފާއެއްގައ ިކޮންޓްރެކްޓް ިދޭންވާނީިއޭނާިިކޮމ ޝަންގެ ގެންގުޅޭިމީހަކަށްިއުޖޫރަ
ިޢ ނާޔަތްތަކަށްި ިމުސާރައާއ  ިމަޤާމުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިނ ސްބަތްވާ ިމަސައްކަތް ކުރާ
ިއުޖޫރައާއ ި ިދެވޭނެ ިއެމީހަކަށް ިއަދ  ިގޮތަށެވެ. ިއ ތުރުނުވާ ިމ ންވަރަށްވުރެ ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ

ިށްފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.ޢ ނާޔަތްތައްިއެމީހަކާއެކުިކުރެވޭިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކޮ

ިގެނެވޭނެގޮތާއި ި)ށ(ިި ިބަދަލެއް ިނުވަތަ ިިއުނ އ ތުރެއް ިޢ ނާޔަތްތަކަށް ިޢުޖޫރައާއ  އެއްބަސްވުމުގައ ވާ
ިޙާލަތްތައްއެމީހަކާއެކުިކުރެވޭިއެއްބަސްވުމުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.
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ިއުޞޫލުންިި.422ިއުވާލުންިިއެއްބަސްވުން ިޙާލަތްތަކުގައ ،ިިިކޮންޓްރެކްޓް ިއަންނަނ ވ  ިއެއްބަސްވުމުގައ ، ިމީހެއްގެ ގެންގުޅޭ
ިކޮންޓްރެކްޓުިއުވާލެވޭނެކަމަށްިބަޔާންކުރަންިވާނެއެވެ.

ި

ިޓްިކުރެވޭިފަރާތާއ ިހަވާލުކުރެވޭިމަސައްކަތްކުރުމަށްިއެފަރާތްިނުކުޅެދުން.ކޮންޓްރެކްިި)ހ(ިި

ިދެއްކުމަށްިއެމީހަކުިނުކުޅެދުން. ނަތީޖާިޙާޞ ލުކޮށްިއެމީހަކާިޙަވާލުކުރެވޭިމަސައްކަތްކޮށްިި)ށ(ިި

ިއުޞޫލުންިކޮންޓްރެކްޓް
ިދޫކޮށްލުންިިމީހާިގެންގުޅޭ

ިޝަރްޢީިި)ހ(ި.422 ިނުވަތަ ިބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ިޤާނޫނީގޮތުން ިމީހަކު، ިގެންގުޅޭ ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ި ިއެހ ސާބަށް ިއެމީހަކަށް ިބަންދެއްވެއްޖެނަމަ، ިދަށުން ިފައ ސާއެއްިޙުކުމެއްގެ ދޭންޖެހޭ

ިއެއްބަސްވުމުގައި  ިޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ިމ ގޮތަށް ިއަދ  ިދޫކޮށްލާނީއެވެ. ިއެމީހަކު ދ ނުމަށްފަހު،
ިލ ޔެވ ފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަނުންިި)ށ(ިި ިދޫކޮށްލ ކަން، ިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ ިމީހަކު ިގެންގުޅޭ ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ިވާނެއެވެ.އެމީހަކަށްިލ ޔުމަކުންިއަންގަންި

ކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހާއާިދެމެދުވެވޭިއެއްބަސްވުންިނ މުމަކަށްިއަންނަތާިނުވަތަިި)ނ(ިި
"ކޮންޓްރެކްޓ42ިިް)ހަތެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލ3ިިުނ މުމަކަށްިގެނެވޭތާި

ިގެންި ިފޯމު"ފަިގުޅޭއުސޫލުން ިމަޢުލޫމާތު ިއޮފްިިރާތްތަކުގެ ިމ ނ ސްޓްރީ ފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު،
ިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.

 

ި
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ވަނަިބާބ44ިިު  

ިޑ ިގަިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިމަސައްކަތުި

ިި)ހ(ި.421ިތަޢާރުފުި ިއެހެން ިދައުލަތުގެ ނޑައަޅާނީ ިކަ ިގަޑ  ިމަސައްކަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެިކޮމ ޝަންގެ
ިމަސައްކަތުގެިގަޑ އަށްިރ ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުިކޮމ ޝަނުންނެވެ.

ިމުވައްޒަފަކީިި)ށ(ިި ިކޮންމެ ިހުންނަ ިވަޒީފާއެއްގައ  ިދާއ މީ ިކޮމ ޝަންގެ
ި 3ިިހަފްތާއަކު ިދުވާލަކު ިދުވަހު، ިދެވ ފައ 21ިިި)ހަތެއް( ިވަޒީފާ ިގަޑ އ ރަށް )ސައުވީސް(

ިގޮތުގެިމަތ ން،ިކޮމ ޝަންގެި ިޚ ލާފުނުވާ ިމ ޤަވައ ދާއ  ިޤާނޫނާއ  ިމީހެކެވެ.ިވަޒީފާއާބެހޭ ހުންނަ
ިގަޑ އެއްގައ ވެސް،ި ިކޮންމެ ިދުވަހުގެ ިއަދ  ިދުވަހަކުވެސް، ިކޮންމެ ިހަފުތާއަކު މުވައްޒަފަކަށް

ި ިބޭނުމެއްގައ ، ިއެންގުމަކީވަޒީފާގެ ިނ ކުތުމަށް ިއ ޚުތ ޔާރުިިިމަސައްކަތަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިލ ބ ގެންވާިކަމެކެވެ.

ިއާދީއްތަިި)ހ(ި.421ިހަފްތާިިމަސައްކަތު ިހަފުތާއަކީ، ިމަސައްކަތު ިމުވައްޒަފުންގެ ިބުރާސްފަތި  ކޮމ ޝަންގެ ިފެށ ގެން ދުވަހުން
ި)ފަހެއް(ިދުވަހެވެ.1ިދުވަހުގެިނ ޔަލަށް،ިހަފުތާއަކުި

ިި)ށ(ިި ިލައްވައި 1ިހަފުތާއަކު ިމުވައްޒަފަކު ިބަހައ ގެން ިދަންފަޅ  ިދުވަހަށް )ހަޔެއް(
ި ިއޭނާއަށް ިއަރާމުކުރުމަށ21ިިްމަސައްކަތްކުރުވައ ފ ނަމަ، ިމުއްދަތެއް ިގަޑ އ ރުގެ )ސައުވީސް(

ިމަދުވެގެންި ނޑުމެއްނެތ ، ިމެދުކެ ިއަދ   ދޭންވާނެއެވެ.
22ިި ި)ތ ރީސް(ިމ ނެޓުގެ ިމުވައްޒަފަކ1ިިުވަގުތުކޮޅެއްނުދީ، ިދ ގުކޮށް ިގަޑ އ ރަށްވުރެ )ފަހެއް(

ިލައްވައ ިމަސައްކަތްިކުރުވައ ގެންިނުވާނެއެވެ.

ިގަޑީގެިި)ހ(ި.421ިގަޑ ިިމަސައްކަތު ިމަސައްކަތު ިރަސްމީ ިކޮމ ޝަންގެ ިޢާންމުގޮތެއްގައ 
ި 3ިިދ ގުމ ނަކީ ިހެނދުނު ިގަޑ އަކީ ިރަސްމީ ިގަޑ އ ރެވެ. ިމެންދުރުފަހ1:22ިިު)ހަތެއް( ން

ިމެންދުރ2:22ިިު ިއެހެންމަސްމަހުގައ  ިފ ޔަވައ  ިމެންދުރ42:22ިިުއަށެވެ.ިރަމަޟާންމަސް ން
ި 4:22ިިފަހު ިމެންދުރު ިދޭންވާނެއެވެ. ިހުސްވަގުތުކޮޅެއް ިއ ރުގެ ިއެއްގަޑ  ނ42:22ިިްއަށް
ިޚ ދުމަތ4:22ިިް ިއަސާސީ ިދޭ ިކޮމ ޝަނުން ިޢާންމުންނަށް ިހުސްވަގުތުކޮޅުގައ  ިދެވޭ އަށް

އްޓުމަކަށްިނާންނާނެިއ ންތ ޒާމެއްގެިމަތ ންިމުވައްޒަފުންނަށްިކޮމ ޝަނުންިބޭރަށްދެވޭނެއެވެ.ިހު
ޢާންމުންނަށްިކޮމ ޝަނުންދޭިއަސާސީިޚ ދުމަތްިދ ނުމަށްިއެިހުސްވަގުތުކޮޅުގައ ިކޮމ ޝަންގައި 

 .އަށްިހުސްވަގުތުކޮޅެއްިދޭންވާނެއެވ2:22ިެނ4:22ިިްތ ބޭިމުވައްޒަފުންނަށްިމެންދުރުފަހުި

ި

ިި)ށ(ިި ިހެނދުނު ިގަޑ އަކީ، ިރަސްމީ ިމެންދުރުފަހުގ1:22ިިެރަމަޟާންމަހުގެ  ން
ިއަށެވެ.4:22ި
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ިކުރުވަންވާނީިި)ނ(ިި ިމަސައްކަތް ިއ ތުރުގަޑީގައ  ިއ ތުރުން ިރަސްމީގަޑީގެ ިލައްވައ  މުވައްޒަފުން
ިކޮންމެހެންިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްޓަކައެވެ.ި

ިމަސައްކަތްކުރުވާި)ރ(ިި ިއ ތުރުން ިރަސްމީގަޑީގެ ިލައްވައ  ިދުވަހުިިނަމަމުވައްޒަފުން ިއަންނަ ޖެހ ގެން
ިިމަސައްކަތަށްިހާޟ ރުވާނީިތ ރީގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިިި4.ިި ިމެންދުރުފަހު ިނ މ  41:22ިިރަސްމީގަޑ  ނޑުގެ ހަމައަށ22:22ިިްރޭގަ
ިއަށް؛21:22މަސައްކަތްކޮށްފ ނަމަިހެނދުނުި

ިިި2.ިި ިނ މ  ިރަސްމީގަޑ  41:22ިިމެންދުރުފަހު ނޑުގެ ހަމައަށ22:22ިިްރޭގަ
ިއަށް؛21:22މަސައްކަތްކޮށްފ ނަމަިހެނދުނުި

ިިި2.ިި ިނ މ  ިރަސްމީގަޑ  ހަމައަށ42:22ިިްިމެންދަމ41:22ިުމެންދުރުފަހު
ިއަށް؛42:22މަސައްކަތްކޮށްފ ނަމަިހެނދުނުި

ިި)ބ(ިި ިގަޑ އަށް ިމަސައްކަތު ިރަސްމީ ިއެދުވަހެއްގެ ިމުވައްޒަފު ިހާޟ ރުވެ ނ މުމަށްފަހުިރަސްމީގަޑ 
ނޑ  ިިމެދުނުކެ 42:22ިމެންދަމު ިޖެހޭގެ ިމަސައްކަތްކުރަން ިހާލަތެއްިިފަހުން ފަދަ

ި ިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ ިހާޟ ރުވާންޖެހޭިއަނެއްދުވަހު ިއޮފީހަށް ނޑައަޅާނީިިމުވައްޒަފު ިކަ ގަޑ 
ިވެރ އެކެވެ.ިއޮފީސްިހ ންގެވުމާއ ިޙަވާލުވެިހުންނެވ ިއ ސް

ިރަސްމީގަޑި ި(ޅ)ިި ިމުވައްޒަފު ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ ިހުޅުވުމަށް ިކޮމ ޝަން
ިކޮމ ޝަންިހުޅުވަންވާނެއެވެ.)ފަނަރަ(ިމ ނެޓުކުރ ނ41ިިްފެށުމުގެި

ކޮމ ޝަންގެިކޮންމެިމުވައްޒަފަކުވެސްިއެިމުވައްޒަފަކުިމަސައްކަތްިކުރަންޖެހޭިހުރ ހާިދުވަހަކު،ިި(ކ)ިި
ިއުޒުރެއްި ިޙާޟ ރުނުވެވޭފަދަ ިމަސައްކަތަށް ިޙާޟ ރުވާންވާނެއެވެ. ިމަސައްކަތަށް ގަޑ އަށް

ި ިޙާލަތާ ިޗުއްޓީިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ،ިއެމުވައްޒަފާިދ މާވ  ިނުވަތަ ގުޅޭގޮތުންިޤަވާޢ ދުންިސަލާމް
ިހަމަނުޖައްސައ  ިސަލާމް ިނުވަތަ ިޗުއްޓީ ިޙާޟ ރުނުވެިި،ނަގަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް

ިޤަވާޢ ދުންިކޮމ ޝަނަށްިނާންގައ ިހުރެއްޖެނަމަިިބަލާނީިޙާޟ ރުނުވާިދުވަހެއްގެިގޮތުގައެވެ.
ިޙާޟ ރުވުމާއ ިގަޑ އަށް

ިމަޝްޣޫލުވެިމަސައްކަތުގައ 
ިބުންތ 

423.ި
ިދ ނުމުގައި  ިޚ ދުމަތް ިރައްޔ ތުންނަށް ިގަޑީގައ  ިކަނޑައެޅ ފައ ވާ ިމުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމ ޝަންގެ
ދެމ ތ ބެންޖެހޭިބަޔަކަށްވާތީިކޮންމެިމުވައްޒަފަކާިޙަވާލުވެފައ ވާިޒ ންމާިފުރ ހަމައަށްިއަދާކުރުމަށްޓަކައ ،ި

ި ިމަސައްކަތުގައ  ިޙާޟ ރުވެ ިގަޑ އަށް ނޑައެޅ ފައ ވާ ިމުވައްޒަފަކަށްމެިކަ ިކޮންމެ ިހުރުމަކީ، ދެމ 
ިލާޒ މުވެގެންވާިކަމެކެވެ.

ިވަޒީފާއަށްިނާންގައ ިވީގޮތެއް
ިހުރުންިިނުނ ކުމެ

ިރަސްމީިި)ހ(ި.421 ިހުރެވޭނީ ިޙާޟ ރުނުވެ ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފަކަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިނާންގައ  ވީގޮތެއް
ި ިގ ނަވެގެން ިނުހ މަނައ  ިދުވަސްތައް 1ިިބަންދު ިބަންދުި)ފަހެއް( ިރަސްމީ ިއަދ  ދުވަހުއެވެ.

ި ިގ ނަވެގެން ިނުހ މަނައ  ިކޮމ ޝަނަށ1ިިްދުވަސްތައް ިއ ތުރަށް ިދުވަހަށްވުރެ )ފަހެއް(
ިވަޒީފާއ ންި ިއެމީހަކު ިނުލައ ، ިދ ނުމަކާ ިނޯޓ ހެއް ިއ ތުރު ިހުރެއްޖެނަމަ، ހާޟ ރުނުވެ

ިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ.

ިވަކ ކުރުމުގެިި)ށ(ިި ިވަޒީފާއ ން ިނުލައ ، ިދ ނުމަކާ ިނޯޓ ހެއް ިއ ތުރު ިއެމުވައްޒަފަކަށް
)ފަހެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިއެކަންިއެންގ ފައ ނުވަނީިއޭނާއަށްިއެކަންިނޭންގޭފަދ1ިިަކުރ ން،ި
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ިކުއްލ ިޙާލަތެއްިމެދުވެރ ވެގެންތޯިބަލަންވާނެއެވެ.

ިބޭރަށްދ ޔުމާއ ިކޮމ ޝަނުން
ިދ ޔުންިިރަށުންބޭރަށްި

ިބޭރަށްދާބްވާނީ،ިި)ހ(ި.421 ިކޮމ ޝަނުން ިބޭނުމުގައ  ިއަމ އްލަ ިމުވައްޒަފަކު ިގަޑީގައ  ިމަސައްކަތު ރަސްމީ
ިބަޔާންކޮށް،ިކޮމ ޝަންގެި ިމުހ ންމުކަން ިޙާލަތެއްގައ ،ިއެކަމެއްގެ ިނުވެއްޖެ ިނުގޮސް ކޮންމެހެން

ިހުއް ިލ ބ ގެންނެވެ.ވެރ އެއްގެ ިިދަ ިދާންވާނީިމ ގޮތުން ިބޭރަށް ިއޮފީހުން މުވައްޒަފުން
ރ ސެޕްޝަނުގައ ިބާއްވާފައ ވާިި"ިބްރޭކްިގަޑ ިއަދ ިރަސްމީިބޭނުންިނޯޓްކުރާ"ިފައ ލްިއަދި 
"ޒަރޫރީިބޭނުންިނޯޓްކުރާ"ިފައ ލްގައ ިއެދާިބޭނުމެއްިސާފުކޮށްިލ ޔެިިސޮއ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ި

ކުރަންވާނެއެވެ.އޮފީހަށްިއެނބުރި  ިއައުމަށްފަހުިއެއައ ިގަޑ އެއްިނޯޓުކޮށްިސޮއި 

ރަސްމީިި،ޑ ވ ޜަންިނުވަތަިސެކްޝަންިނުވަތަިޔުނ ޓްތައްިހ ންގުމާިޙަވާލުވެތ ބޭިމުވައްޒަފުންިށ()ިި
ިކުއްލި  ިދ މާވެދާނެ ިނެގުމަކާނުލައ ، ިޗުއްޓީ ިދުވަހެއްގައ ނަމަވެސް، ިބަންދު ިނުވަތަ ދުވަހެއް
ިމުވައްޒަފަކުި ިއެ ިދާންވާނީ، ިދާނަމަ ިބޭރަށް ިރަށުން ިހ ސާބަށް، ިއ ޖާބަނުދެވޭ ކަމަކަށް
ިރަށްރަށާއ ،ި ިއޮންނަ ިއެއްފަސްކޮށް ިފަހުގައެވެ. ިއެންގުމަށް ިވެރ އަކަށް ރ ޕޯޓްކުރަންޖެހޭ
ިމުވައްޒަފުި ިއެއްފަހަރު ިގަޑ އަކު ިމަދުވެގެން ިއަދ  ިރަށްރަށާއ  ިގުޅުވާލެވ ފައ ވާ އެއްގަމުމަގުން
ިދ އުންި ިރަށްރަށަށް ިއޮންނަ ިފެރީދަތުރުތައް ިދެމެދު ިރަށާ ިދާ ިމުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާތަނާ

ިމީގެތެރެއަކުިނުހ މެނެއެވެ.

ިި)ހ(ި.412ިގަޑ ޖެހުންި ިމެމްބަރުންނާއ ، ިކޮންމެިކޮމ ޝަން ިކޮމ ޝަންގެ ިފ ޔަވައ  ިޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
ިމުވައްޒަފަކުމެ،ިޙާޟ ރުވާންޖެހޭިގަޑ އަށްވުރެިލަހުންިޙާޟ ރުިވެއްޖެނަމަިގަޑ ިޖެހޭނެއެވެ.

ި
މ ިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންިޢާންމުިއުޞޫލެއްގެިގޮތުންިި)ށ(ި

ި ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިމަސް ިހެނދުނުިރަމަޟާން ިގަޑ ޖެހޭނީ، ިދުވަސްދުވަހު ިރަސްމީ މަސްމަހު
ިހ ނގުމުންނެވެ.1:24ިހ ނގުމުންނެވެ.ިރަމަޟާންމަހުިގަޑ ިޖެހޭނީިހެނދުނ1:24ިިު

ިޙަވާލުވެތ ބި ި)ނ(ިި ިއެފަހަރަކު ިހުޅުވުމަށް ިކޮމ ޝަން ިރަސްމީގަޑީގައ 
ި ިމުވައްޒަފުން ިގަޑ އަކީ ިޖެހޭ ިހުޅުވަން ިއޮފީސް ިއެމުވައްޒަފެއްިއ3:12ިިެހެނދުނު ިއަދ  ވެ.

ި ިޖެހޭިގަޑ އަކީިިންމަހުހ ނގުމުންނެވެ.ިރަމަޟ1:22ިިާގަޑ ޖެހޭނީ،ިހެނދުނު އޮފީސްިހުޅުވަން
ިހ ނގުމުންނެވެ.1:22ިގަޑ ޖެހޭނީިހެނދުނުިިމުވައްޒަފެއްހުޅުވާިއަދި ި.އެވ1:12ިެހެނދުނުި

ިި)ރ(ިި ިގަޑ ޖެހުމުގެ ިނުކުމެ، ިމަސައްކަތަށް ިޙާޟ ރުވ ކަންިކޮމ ޝަންގެ ިކޮމ ޝަނަށް ކުރ ން
ިމަތ ންި ިގޮތެއްގެ ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިބެލެހެއްޓުމަށް ިޙާޟ ރީ ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގައ 
ިޙާޟ ރުވ ޔަސްި ިކުރ ން ިގަޑ ޖެހުމުގެ ިޙާޟ ރުވާންޖެހޭ ިރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ. ިގަޑ  ޙާޟ ރުވ 

ފަކުިގަޑ ޖެހޭނެއެވެ.ިޙާޟ ރުވި ޙާޟ ރުވ ިގަޑ ިޤަވާޢ ދުންިރެކޯޑްކޮށްފައ ިނުވާނަމަިއެިމުވައްޒަ
ރެކޯޑުކުރ ިވަގުތުންިފެށ ގެންނެވެ. ިގަޑ ިބަލާނީިޙާޟ ރުވ ިގަޑި 



79 
 

ިގަޑ ޖެހުމުގެިި)ބ(ިި ިސަބަބުން ިއުޅެންޖެހުމުގެ ިބޭރުގައ  ިމަސައްކަތެއްގައ  ިއަންގައ ގެން ކޮމ ޝަނުން
ިކޮ ިނ މ ގެން ިމަސައްކަތެއް ިއެ ިނުކުރެވ އްޖެނަމަ ިރެކޯޑް ިޙާޟ ރުވ ގަޑ  މ ޝަނަށްިިކުރ ން

ިރެކޯޑްކުރަންި ިޙާޟ ރުވ ގަޑ  ިއަންގައ  ިއެކަން ިމުވައްޒަފަކަށް ިބަލަހައްޓާ ޙާޟ ރުވެ،ިިޙާޟ ރީ
ިގަޑ އެއްި ިމުވައްޒަފު ިއޮންނަށްިވާނެއެވެ.ިމ ޙާލަތުގައ  ިރެކޯޑްިކޮށްފައ  ވާނެއެވެ.ިއަދ ިސަބަބު

ިނުޖެހޭނެއެވެ.

ިނުވަި)ޅ(ިި ިޙާޟ ރުނުވެގެން، ިމުވައްޒަފަކު ިހުޅުވާ ިގަޑި ކޮމ ޝަން ިސަބަބަކާހުރެ، ިއެހެންވެސް ތަ
ިނުހުޅުވ އްޖެނަމަ ިކޮމ ޝަން ިޙާޟ ރުވެހުރި ި،ޖެހުނުއ ރު ިއެވަގުތު ިތެރެއ ން މުވައްޒަފުންގެ

ިހުޅުވުމުންި ިކޮމ ޝަން ިބަލާނީއެވެ. ިގަޑ  ިޙާޟ ރުވ  ިމުވައްޒަފުން ިއެހެން ިމުވައްޒަފަކު، އ ސް
ިޙާޟ ރީިރެކޯޑްކުރާނީިއެވެ.

ިި)ކ(ިި ިވަޒީފާ ިނުނ ކުތުމުގެިމުވައްޒަފު ިވަޒީފާއަށް ިގަޑ އަށް ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިނުކުންނަން އަދާކުރަން
ވަގުތަށްިމުސާރައ ންޖެހޭިމ ންވަރަށެވެ. ނޑޭނީިއެމުވައްޒަފުިޙާޟ ރުނުވި  ކެ ިސަބަބުންިގަޑީލާރި 

ިމަހުި)އ(ިި ިބަލާނީ ިޢަދަދު ިޖެހޭ ިމ ނެޓަކަށް ިމ ނެޓުންނެވެ. ިބަލާނީ ިވަގުތު ނޑުމުގައ  ިކެ ިގަޑީލާރ 
ި ިރަސްމީގަޑ ކަމަށ22ިިްމުސާރަ ިޢާންމު ިކޮމ ޝަންގެ ިޢަދަދު ިއަންނަ ިގެއްލީމާ ިގެއްލައ ، ން

ި ިޢަދަދު ިއަންނަ ިގެއްލީމާ ިގެއްލައ ، ިޢަދަދުން ިގަޑީގެ ިއޮންނަ ނ12ިިްހަމަޖައްސާފައ 
ންިގެއްލީމ22ިިާމަހުމުސާރަިި،މަސްިފ ޔަވައ ިއެހެންިމަސްމަހުިގެއްލައ ގެންނެވެ.ިރަމަޟާން

ި ިޢަދަދު ިގ1ިެއަންނަ ިން ިޢަދަދު ިއަންނަ ިރަމަޟާންމަހު،12ިިއްލީމާ ިގެއްލައ ގެންނެވެ. ން
ި ިމުސާރަ ިމަހު ިބަލާނީ ިޢަދަދު ިޖެހޭ 22ިިމ ނެޓަކަށް ިޢަދަދު ިއަންނަ ިގެއްލީމާ ނ1ިިް½ން

ިންިގެއްލައ ގެންނެވެ.12ިގެއްލީމާިއަންނަިޢަދަދުި

ިި)ވ(ިި ިމަޤުބޫލު ިގަޑ އަކަށް ިއަންގާފައ ވާ ިނުކުންނަން ިގަޑީގައ  ިމެނުވީިނުރަސްމީ ިލައ ގެން ޢުޛުރަކާ
ިޙާޟ ރުިނުވެއްޖެނަމަިއެމުވައްޒަފަކާމެދުިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅޭނެއެވެ.

ިއަދަދަކީިި)މ(ިި ިގ ނަ ިއެންމެ ިކެނޑޭނެ ިގަޑީލާރ  ނޑޭ ިކެ ިދުވަހަކަށް ިޖެހ ގެން، ިގަޑ  މުވައްޒަފަކު
ިއެމީހެއްގެިމުސާރައ ންިދުވަހަކަށްިޖެހޭިމުސާރައ ގެިއަދަދެވެ.
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ިދ މާވާކަމެއްގެިޤުދުރަތީގޮތުން
ިގަޑ ނުޖެހޭގޮތަށްިސަބަބުން

ިހަމަޖެއްސުން

ިޙާޟ ރުނުވެވޭގޮތްިި)ހ(ި.414 ިގަޑ އަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިމުވައްޒަފަކަށް ިދ މާވެގެން، ޤުދުރަތީކަމެއް
ި ިގަޑީގެ ިޙާޟ ރުވާންޖެހޭ ި ިއެމުވައްޒަފަކު ިނުވަތަ ިމ ނެޓ41ިިްމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ، )ފަނަރަ(

ވާރޭވެހ ގެންިނުވަތަިދަތުރުިނުކުރެވޭވަރަށްިކަނޑުިގަދަވުމުގެިސަބަބުންިކޮމ ޝަނަށްިކުރ ންި
ިގަޑ ޖެހޭނެި ިދުވަސްތަކުގައ  ިމ ފަދަ ިނުޖެހޭނެއެވެ. ިގަޑ އެއް ިއެދުވަހަކު ޙާޟ ރުނުވެވ އްޖެނަމަ،
ިއ ދާރީި ިކޮމ ޝަންގެ ިހޯދުމަށްފަހު ިރ ޕޯޓެއް ިއ ދާރާއ ން ިމޫސުމާބެހޭ ނޑައަޅާނީ ިކަ ގަޑ 

ިޙަވާލުވެިހުންނެވ ިއ ސްވެރ ޔާއެވެ.ިހ ންގެވުމާ

ިޙާޟ ރުނުވެވޭގޮތްިި)ށ(ިި ިގަޑ އަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިމުވައްޒަފަކަށް ިދ މާވެގެން، ޤުދުރަތީކަމެއް
ި ިގަޑީގެ ިޙާޟ ރުވާންޖެހޭ ި ިއެމުވައްޒަފަކު ިނުވަތަ ިމ ނެޓ41ިިްމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ، )ފަނަރަ(

ކުރ ންިވާރޭވެހ ގެންިނުވަތަިދަތުރުިނުކުރެވޭވަރަށްިކަނޑުިގަދަވުމުގެިސަބަބުންިކޮމ ޝަނަށްި
ިގަޑ ޖެހޭނެިޙާޟ ރުނުި ިދުވަސްތަކުގައ  ިމ ފަދަ ިނުޖެހޭނެއެވެ. ިގަޑ އެއް ިއެދުވަހަކު ވެވ އްޖެނަމަ،

ިއ ދާރީި ިކޮމ ޝަންގެ ިހޯދުމަށްފަހު ިރ ޕޯޓެއް ިއ ދާރާއ ން ިމޫސުމާބެހޭ ނޑައަޅާނީ ިކަ ގަޑ 
ިހ ންގެވުމާިޙަވާލުވެިހުންނެވ ިއ ސްވެރ ޔާއެވެ.
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ވަނަިބާބ42ިިު  

ިހެދުންިބަހައްޓަންވީިގޮތްި

ި.412ިތަޢާރުފުި
ިހެދުންި ިއުޅޭއ ރު ިމަސައްކަތުގައ  ިނުރަސްމީގަޑީގައ  ިރަސްމީގަޑީގަޔާއ  ިމުވައްޒަފުން ކޮމ ޝަންގެ
ިހ ފެހެއްޓޭފަދަި ިހަމަތައް ިއުޞޫލުތަކާއ  ިޢާންމު ިއަޚްލާޤީ ިޤަބޫލުކުރާ ިމުޖުތަމަޢު ިދ ވެހ  ބަހައްޓަންވާނީ،
ިޚ ދުމަތްި ިދަތ ނުވެ، ިދ ނުމަށް ިޚ ދުމަތް ިބާވަތުން ިޚ ދުމަތުގެ ިދޭންޖެހޭ ިމުވައްޒަފު ިއަދ ، ގޮތަކަށެވެ.

ިހައ ބަ ިކޮމ ޝަންގެ ިމުވައްޒަފާއ  ިކުރ މަތީގައ  ިފަރާތުގެ ިހ ފެހެއްޓޭފަދަިިލ ބ ގަންނަ ިޤަދަރު ތާއ 
ިގޮތަކަށެވެ.

ިއުޅޭއ ރުިމަސައްކަތުގައ 
ިބަހައްޓަންވީގޮތްިިހެދުން

ިމުވައްޒަފުންިރަސްމީގަޑީގައ ިމަސައްކަތްިކުރާއ ރުިހެދުންިބަހައްޓަންވާނީިތ ރީގައ ވާިގޮތަށެވެ.ި.412

ިި)ހ(ިި ިއަތްދ ގު ިފަޓުލޫނާއ  ިދ ގު ިހެދުމަކީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިޓައީިފ ރ ހެން ިގަމީހާއ  ިއަތްކުރު ނުވަތަ
ިބު ިދ ގު ިއަތް ިފަޓުލޫނާއ  ިދ ގު ިނުވަތަ ިއަޅާއ ރުިޝްިއެވެ. ިހެދުން ިމ ގޮތަށް ގަމީހެވެ.

ިބޭނުންކުރުމަށްި ިމާހައުލެއްގައ  ިރަސްމީ ިނުވަތަ ިބޫޓަށް ިއޮފީސް ިތ ބެންޖެހޭނީ މުވައްޒަފުން
ިއެކަށީގެންވާިބޫޓަކަށްިއަރާފައެވެ.

ިި)ށ(ިި ި)ސަލްވާރާއި އަންހެން ިހެދުން ިޕާކ ސްތާން ިނުވަތަ ިހެދުން ިފާސްކުރ  ިހެދުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ
ިނުވަތަި ިމަތީބައ  ިއެކުގައ ލާ ިއެއާއ  ިހަރުވާޅާއ  ިނުވަތަ ިދޯޕައްޓާ( ިކުރުތާއާއ  ިނުވަތަ ގަމީސް
މ ނޫންވެސްިޖަމާޢަތުގެިއަދަބާިޚ ލާފުނުވާިހެދުމެކެވެ.ިއަދ ިއަރައ ގެންިހުންނަންވާނީިރަސްމީި

ިއުލެއްގައ ިބޭނުންކުރުމަށްިއެކަށީގެންވާިފައ ވާންިނުވަތަިބޫޓެކެވެ.މާހަ

ިމަޤާމުތަކުގައި ި)ނ(ިި ނޑައެޅ ފައ ނުވާ ިކަ ިޔުނީފޯމެއް ިވަކ  ިހ މެނޭ ިކެޓެގަރީގައ  ިސަރވ ސް ސަޕޯޓް
ިބުސްގަމީހެވެ.ި ިނުވަތަ ިގަމީސް ިފަޓުލޫނާއ  ިހެދުމަކީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިފ ރ ހެން މަސައްކަތްކުރާ

ިނުވަތަިިމ މުވައްޒަފުން ިބޫޓެއް ިއެކަށީގެންވާ ިތ ބެންޖެހޭނީ ިއުޅޭއ ރު މަސައްކަތުގައ 
ފައ ވާނެއްގައެވެ.ިމ ގ ންތީގެިއަންހެނުންގެިހެދުމަކީިމަސައްކަތަށްިދަތ ނުވާިމުޖުތަމަޢުގެިއަދަބާި

ިޚ ލާފުނުވާިހެދުމަކާއ ިއެކަށީގެންވާިބޫޓެއްިނުވަތަިފައ ވާނެކެވެ.

ިރަސްިި)ރ(ިި ިމުވައްޒަފުން ިއެމުވައްޒަފަކަށްިކޮމ ޝަންގެ ިއުޅޭއ ރު، ިމަސައްކަތުގައ  މީގަޑީގެ
ިކޮމ ޝަނުންިދޫކޮށްފައ ވާި"އޮފީސްކާޑު"ިހުންނަންވާނީިފެންނަގޮތަށެވެ.

ިމުވައްޒަފުންިރަސްމީގަޑީގައ 
ިހުއްދަނޫންިކުރުންިބޭނުން
ިތަކެތ ިިހެދުމާއ 

ިކުރުންިހުއްދަނޫންިހެދުމާއ ިތަކެތ :މުވައްޒަފުންިރަސްމީގަޑީގައ ިމަސައްކަތްިކުރާއ ރުިބޭނުންިި.411

ނުގުޅޭިި)ހ(ިި ިހަވީރީހެދުމެއް.މަސައްކަތުގެިމާހައުލާއި 
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ިޖަހާފައި ި)ށ(ިި ިބަސް،ިއ ބާރާތް،ިކުރެހުން،ިކާޓޫނު،ިފޮޓޯ ިހުތުރު ިނުވާ ިއެކަށީގެން ިގޮތުން އަޚްލާޤީ
ިހުންނަިހެދުން.

ިޓީިި)ނ(ިި ިވައްތަރެއްގެ ި-އެއްވެސް ިއަދ  ިޝާރޓް ިގައ ނ ވާވާގޮތަށް ި)އެތެރެއ ން ިއެއްޗެއްތުނ ހެދުން.
ިތުނ ފޮތީގެިހެދުންލުންިމީގެތެރެއަކުިނުހ މެނެއެވެ.(ިލާފައ 

ިި)ރ(ިި ިޕޮކެޓްި،ޕޮކެޓްގ ނަ ިހުންނަ ިއުފުލ ފައ  ިހުންިއަދ  ިހަރުވާޅުލާފައ  ިޖ ންސާއ  ނުވަތަިި،ނަ
ިއޮފީސްިމާހައުލާިނުގުޅޭިހެދުން.

އޮފީސްިމާޙައުލާިނުގުޅޭިފައ ވާނާއި ފެންފައ ވާނާއ ިޓެނ ސް،ިޖޮގ ންގިބޫޓްިއަދ ިމ ނޫންވެސްިި)ބ(ިި
ިބޫޓު.

ިމީހާި ިއެޅުމުގައ  ހެދުން
ިގޮތަށްި ިއެނގޭ ފާހަގަވެ

ިހެދުންިއެޅުންި

ިޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭިި.411 ިއަދ  ިދޭންޖެހޭ ިކަމާއެކު ިޒ ންމާދާރު ިޚ ދުމަތަކީވެސް ިކޮންމެ ކޮމ ޝަންގެ
ި ިފަރާތްތަކާ ިއަންނަ ިލ ބ ގަންނަން ިމީހަކުިޚ ދުމަތަކަށްވެފައ ،ިޚ ދުމަތް ިއެ ިފަރާތްތަކަށް ިކުރާ މުއާމަލާތް

ިހުންނަންވާނީި ިއަޅާފައ  ިހެދުން ިގަޑީގައ  ިމަސައްކަތު ިމުވައްޒަފުން ިޖެހޭނެތީ، ިއެނގެން ފާހަގަކޮށް
ިކާކުކަންިރަނގަޅަށްިއެނގޭފަދަިގޮތެއްގައެވެ.

ރަސްމ އްޔާތުތަކުގައ ިހެދުންި
ިބަހައްޓަންވީގޮތްި

ިކޮމ ޝަންގެިި.411 ިބައ ވެރ ވާ ިރަސްމ އްޔާތުތަކުގައ  ިމުހ ންމު ިބާއްވާ ިމުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ
ިއެި ިނުވަތަ ިހެދުމުގައ  ިއެކަށީގެންވާ ިކުރުމަށް ިބޭނުން ިއެމުނާސަބަތުތަކުގައ  ިތ ބެންވާނީ މުވައްޒަފުން

ނޑައަޅާފައ ވާިހެދުމެއްގައެވެ. ިމުނާސަބަތަކަށްިކަ

ިނުވަތަިި.413ިއެޅުންިިހެދުންިމުނާސަބުކޮށް ިފެންވަރުގައ  ިދާއ ރާގެ ިނުވަތަ ިފެންވަރެއްގައ  ިގައުމީ ިނުވަތަ ިގުޅޭގުތުން، ިމުނާސަބަތަކާ ވަކ 
ިޤައުމީި ިނުވަތަ ިބައ ވެރ ވުމަށްޓަކައ ، ިޝ ޢާރެއްގައ  ިގެންދެވޭ ިކުރ އަށް ިފެންވަރުގައ  ޖަމާޢަތުގެ

ިއޮފީސްހެދުން ިކުރުމަށްޓަކައ ، ިއ ތުރު ިފޯރ  ިހ ތްވަރުދީ ިޤަވާޢ ދުގައި ިމަޞްލަޙަތަކަށް ިމ  ކަމުގައ 
ިމެޑެއްޔާއ ި ިކުލައާއ  ިބެޖާއ  ިހެދުމާއެކު ިނުވަތަ ިހެދުން ިނުގެއްލޭގޮތަށް ިއަސްލުތައް ބަޔާންކޮށްފައ ވާ

ިއެކ އެކ ިނ ޝާންތަކާއ ިފާހަގަިބޭނުންިކުރެވ ދާނެއެވެ.

ިކުރަންޖެހޭިވަކ ހެދުމެއްގައ 
ިޚާއްޞަިމަސައްކަތާއ 

ިއުޅޭއ ރުިމަސައްކަތުގައ 
ިހައްޓަންވީގޮތްިބަިިހެދުން

އެިމަސައްކަތެއްގެިބާވަތުންިވަކ ހެދުމެއްގައ ިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތްިކުރާއ ރުިމުވައްޒަފުންިތ ބެންވާނީިި.411
ިކުރުމަށްި ިހެދުމެއްގައ  ިވަކ  ިވަކ ވަގުތެއްގައ ، ިމަސައްކަތެއް، ިޚާއްޞަ ިވަކ  ިއަދ  ިހެދުމެއްގައެވެ. އެ

ނޑައެޅޭިވަގުތެއްގައ ،ިޢާންމުިއުޞޫލަށްިނުވާގޮތުންހަމަޖެހ ގެންިކުރަންޖެހޭިޙާލަތުގައ ި ނޑައަޅާިި،ކަ ކަ
ިހެދުމެއްިބޭނުންކުރެވ ދާނެއެވެ.

ިމުވައްޒަފުންގެިއަންހެން
ިހެދުންި

އޮފީސްިހެދުންިވާންވާނީިއޮފީސްިމާޙައުލުގަޔާއ ިމުޖްތަމަޢުިޤަބޫލުކުރާިހެދުމަކަށެވެ.ިއަދ ިކޮމ ޝަނަށްިި.411
ިސާފުތާހ ރުކޮށެވެ.ޙާޟ ރުވާންިވާނީިރީތ ވެގެންި

އޮފީސްިހެދުންިވާންވާނީިއޮފީސްިމާޙައުލުގަޔާއ ިމުޖްތަމަޢުިޤަބޫލުކުރާިހެދުމަކަށެވެ.ިއަދ ިކޮމ ޝަނަށްިި.412ފ ރ ހެންިމުވައްޒަފުންގެި
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ިޙާޟ ރުވާންިވާނީިރީތ ވެގެންިސާފުތާހ ރުކޮށެވެ.ިހެދުންި

ިމ ންގަނޑާިއެޅުމުގެިިހެދުން
ިޚ ލާފުވުންި

ިބެހެއްޓުމަކީިި.414 ިއެއްގޮތަށް ނޑާ ިމ މ ންގަ ިހެދުން، ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގެ
ިކަމެކެވެ.ި ިހ މެނޭނެ ިތެރޭގައ  ިސުލޫކުގެ ިއަޚްލާޤާއ   މުވައްޒަފުންގެ

ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމައްޗަށް ިގެ ިމުވައްޒަފުން ިޚ ލާފުވާ ނޑާ ިމ ންގަ ިބަޔާންވެފައ ވ22ިިާއެ ިބާބުގައ  ވަނަ
 ގޮތުގެިމަތ ންިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއަޅަންވާނެއެވެ.

 

ި
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ވަނަިބާބ42ިިު  

ޗުއްޓީި ިބަންދުިދުވަސްތަކާއި 

ި.412ިތަޢާރުފުި
ި ިޗުއްޓީގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިމ ޤަވާއ ދާިކޮމ ޝަންގެ ިޤާނޫނާއ  ިވަޒީފާއާބެހޭ ިބަލަހައްޓަންވާނީ ކަންތައް

ިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ންިހ އުމަންިރ ސޯސްިއެންޑްިއެޑްމ ންިސެކްޝަނުންނެވެ.

ިތ ރީގައ ިމ ބަޔާންކުރާިދުވަސްތަކަކީިބަންދުިދުވަސްިދުވަހެވެ.ި.412ިދުވަސްތައްިބަންދު

ިޤައުމީިދުވަސް.ި)ހ(ިި

ިދުވަސް.ިމ ނ ވަންި)ށ(ިި

ިޖުމްހޫރީިދުވަސް.ި)ނ(ިި

ިހ ޖުރީިއަހަރުގެިފުރަތަމަިދުވަސް.ި(ރ)ިި

ިމީލާދީިއަހަރުގެިފުރަތަމަިދުވަސް.ި(ބ)ިި

ިރަމަޟާންމަހުގެިފުރަތަމަިދުވަސް.ި(ޅ)ިި

ިފ ޠުރުިޢީދުިދުވަސް.ި(ކ)ިި

ިޙައްޖުިދުވަސް.ި(އ)ިި

ިދުވަސް.2ިއަޟުޙާިޢީދުިދުވަހާއ ިއައްޔާމުއްތަޝްރީޤްިި(ވ)ިި

ިނަޞްރުގެިދުވަސް.ި(މ)ިި

ރަސޫލާގެިޢީދުމީލާދުިދުވަސް.ި(ފ)ިި ިކީރ ތި 

ދުވަސް.ި(ދ)ިި ިރާއްޖެިއ ސްލާމްވި 

ިކޮންމެިހަފްތާއެއްގެިހުކުރުދުވަހާއ ިހޮނ ހ ރުިދުވަސް.ި(ތ)ިި

ގުޅ ގެންިބަންދުކުރާިމުނާސަބަތުިދުވަސްތައް.ި(ލ)ިި ިބަންދުިދުވަސްތަކާއި 

ނޑައަޅުއްވާިދުވަސްތައް.ބަންދުިި(ގ)ިި ދައުލަތުގެިއެންމެިއ ސްވެރ ޔާިކަ ިދުވަހެއްކަމުގައި 

ިމަސައްކަތްތެރ ންގެިދުވަސްިި(ޏ)ިި
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ި.411ިޢ ނާޔަތްިިދުވަހުގެިިބަންދު
ިޖެހ އްޖެނަމަ،ި ިނ ކުންނަން ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފަކު ިދުވަހެއްގައ  ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިދުވަސްކަމަށް ބަންދު

ި ިވަޒީފާއާބެހޭ ިދުވަހުގައި 21ިޤާނޫނުގެ ިބަންދު ިމަތީން ިގޮތުގެ ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިމާއްދާއާއ  ވަނަ
ިޢ ނާޔަތްި ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެ ިއުޞޫލުން ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިޢ ނާޔަތްދޭން ިމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

ިދެވޭނެއެވެ.

4ިިި)ހ(ި.411ިޗުއްޓީިިއަހަރީ 4111ިމެއ  ިވަޒީފާ ިދައުލަތުގެ ިކުރީން ިޗުއްޓީިގެ ިއަހަރީ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިތ ބ  ލ ބ ފައ 
ގެިފަހުނ4111ިިްމެއ 4ިިގެިނ ޔަލަށެވެ.22ިިންިއޭޕްރ ލ4ިިްދ ނުމަށްިއަހަރުިބަލާނީިމެއ ި

ިބަލާނީި ިއަހަރު ިދ ނުމަށް ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިލ ބުނު ިވަޒީފާ ދައުލަތުގެ
ިއެދުވަހަކުި ިއަހަރުގެ ިލ ބުނު ިވަޒީފާ ިދާއ މީިއެމުވައްޒަފަކަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިފެށ ގެންނެވެ. ން

ިޗުއްޓީި ިއަހަރީ ިމަތީން ިގޮތުގެ ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއ 
ިލ ބޭނެއެވެ.

ިި
ި)ށ(

ި ިޤާނޫނުގެ ިވަޒީފާއާބެހޭ ިއަހަރުވުމުން، ިއަދާކުރާތާ ިމަތ ނ21ިިްވަޒީފާ ިގޮތުގެ މާއްދާގައ ވާ
ި ިމުވައްޒަފަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިއަހަރަކު، ިދުވަހުގ22ިިެކޮންމެ )ތ ރީސް(

ި 412ިޗުއްޓީއެއް،ިއަހަރީިޗުއްޓީގެިގޮތުގައ ިދޭންވާނެއެވެ.ިމ ދުވަސްތައްިގުނާނީިމ ޤަވާޢ ދުގެ
ިވަނަިމާއްދާގައ ވާިބަންދުިދުވަސްތައްިނުހ މަނައެވެ.

ިި
ިމަތ ންިި)ނ( ިއާދައ ގެ ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިވަނ ކޮށް، ިޗުއްޓީގައ  ިއަހަރީ މުވައްޒަފަކު

ިދުވަހަކަށްވެއްޖެނަމަ،ި ިބަންދު ިރަސްމީ ިއެއީ ިދުވަހެއް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ
ދުވަހެއްިއެިމުވައްޒަފުގެި ިއަހަރީިޗުއްޓީއަށްިއ ތުރުކޮށްދޭންިވާނެއެވެ.އެިދުވަހުގެިބަދަލުގައި 

އަހަރީިޗުއްޓީގައ ިމުވައްޒަފަކުިހުއްޓާިއެިމުވައްޒަފެއްގެިނުރުހުމުގައ ،ިއެމުވައްޒަފަކުިލައްވައި ި)ރ(ިި
ިރަސްމީިއެއްވެސްިމަސައްކަތެއްިކުރުވައ ގެންިނުވާނެއެވެ.

ިި)ބ(ިި ިޙައްޤުވާތާ ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިމުވައްޒަފަކަށްވެސް ިތެރޭގައި 42ިކޮންމެ ިމަސްދުވަހުގެ )ބާރަ(
ިކޮމ ޝަނުންިކަނޑައަޅާިގޮތެއްގެިމަތ ންިޗުއްޓީިފެށ ދާނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަނުންި)ޅ(ިި ިފެށުމާއެކު، ިއަހަރު ިހުންނަވެރ ޔާ،ިި،މީލާދީ ިޙަވާލުވެ ިކަންތަކާ މުވައްޒަފުންގެ
ި ިދަތ ނުވާނޭހެން، ިމަސައްކަތަށް ިތަނުގެ ިމަޝްވަރާކޮށް، ޗުއްޓީނަގާިމުވައްޒަފުންނާ

ިމުވައްޒަފުންގެި ިއ ންތ ޒާމާއެކު ިއެ ިރާވައ ، ިހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ިމަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ
ިޗުއްޓީިތާވަލެއްިހަދައ ިމުވައްޒަފުންނަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށްިޙައްޤުވާިއަހަރީިޗުއްޓީިނުނަގައ ިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ،ިއެޗުއްޓީިކެންސަލްވާނެއެވެ.ިި)ކ(ިި
ިއަދ ިމ ފަދައ ންިކެންސަލްވާިޗުއްޓީގެިދުވަސްތަކަށްިބަދަލުގައ ިފައ ސާއެއްިނުދެވޭނެއެވެ.
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ިބޭނުންނުކޮށްިި)އ(ިި ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިޙައްޤުވާ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެ ިވަކ ކުރާއ ރު ިވަޒީފާއ ން މުވައްޒަފަކު
ި ިޖެހޭ ިދުވަހަކަށް ިމުސާރައ ން ިބަދަލުގައ  ިޗުއްޓީގެ ިއެ ިއޮތްނަމަ، މ ންވަރުންިކެންސަލްނުވެ

ިއެދުވަސްތަކަށްިފައ ސާިދޭންވާނެއެވެ.ިި

ިކޮމ ޝަނުންިި)ވ(ިި ިފުރ ހަމަވާގޮތަށް ިކަންތައްތައް ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިއެދޭނީ ިޗުއްޓީއަށް އަހަރީ
ނޑައަޅާިއުޞޫލާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ. ިކަ

ިގައ ވާި"ޗުއްޓީިޗ ޓު"ިންނެވެ.44ިމުވައްޒަފަށްިޗުއްޓީިދޭނީިމ ިޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުިި)މ(ިި

ިި)ފ(ިި ިޖަދުވަލް ިއެދެންވާނީ ިޗުއްޓީއަށް ިއަހަރީ ިފޯރމް"21ިިމުވައްޒަފު ިއެދޭ ި"ޗުއްޓީއަށް ގައ ވާ
ި ިގަސްތުކުރާިއަިމެދުވެރ ކޮށްވެ. ިނަގަން ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިކުރުމަށްފަހު ިފުރ ހަމަ ިފޯރމް ިމ  ދ 

ި ިގ ނަވެގެން ިގެ 41ިިތާރީޚް ިއަދ  ިދުވަސްކުރ ން، ިހުށަހަޅަނ3ިިްމަދުވެގެން ިކުރ ން ދުވަސް
ިވާނެއެވެ.

ނޑުމަށްފަހުިވަޒީފާ ިމެދުކެ
ިހ ނދުިގުޅޭިއާިވަޒީފާ
ިވަޒީފާިިނުވަތަ

ިބަދަލުވުމާގުޅ ގެން
ިޗުއްޓީިިއަހަރީިމުވައްޒަފުންގެި

ނޑުމަށްފަހުިވަޒީފާއާިގުޅޭިހ ނދުިނުވަތަިވަޒީފާިި.411 ބަދަލުވުމާގުޅ ގެންިއަހަރީިމުވައްޒަފެއްގެިވަޒީފާިމެދުކެ
ގޮތުގެިމަތ ންނެވެ. ިޗުއްޓީިގުނާނީިއަންނަނ ވި 

ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިކޯހަކަށްިނުވަތަިމުސާރަިނުލ ބޭިޗުއްޓީއަކަށްިދ އުމަށްފަހުިވަޒީފާއަށްިި)ހ(ިި
ިޚ ދުމަތްފަށާި ިއަލުން ިބަލާނީ ިތާރީޚު ިދުވަސްތަކުގެ ިޗުއްޓީގެ ިމުވައްޒަފުގެ ިހ ނދު ނ ކުންނަ
ިއަހަރުގެި ިޚ ދުމަތްކުރ  ިގުޅުވާލައ ،ިކުރ ން ިދުވަސްތަކާ ިއަހަރުގެ ިޚ ދުމަތްކުރ  ިކުރ ން ދުވަހާއ 

ިބައ ކުޅަބަޔާިއެއްކޮށްލުމުންިއަހަރުވާިތާރީޚުންިފެށ ގެންނެވެ.

ިވަޒީފާއާިި)ށ(ިި ިކޮމ ޝަންގެ ިވަޒީފާއަދާކުރުމަށްފަހު ިމުއައްސަސާއެއްގައ  ިއެހެން ދައުލަތުގެ
ިޗު ިހަމަޖެހޭިގުޅޭފަރާތްތަކުގެ ިވަޒީފާ ިކޮމ ޝަންގެ ިބަލާނީ ިތާރީޚްކަމަށް ިޙައްޤުވާ އްޓީ

ިތާރީޚުންނެވެ.

ި

ިވ ހެއުމާިބަލ ވެއ ނުމާއ 
ިޗުއްޓީިިގުޅ ގެންދޭ

413.ިި ިޤާނޫނުގެ ިވަޒީފާއާބެހޭ ިގުޅ ގެން، ިވ ހެއުމާ ިނުވަތަ ިގުޅ ގެން ިބަލ ވެއ ނުމާ ވަނ12ިިަމުވައްޒަފަކު
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްިޗުއްޓީއާއ ިޢ ނާޔަތްިދޭންވާނެއެވެ.މާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިތ ރީގައި 

ިޞ އްޙީިި)ހ(ިި ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިބަޔާންކޮށް ިދުވަސް ިލަފާކުރާ ިވ ހާނެކަމަށް މުވައްޒަފަކު
ިއެމުވައްޒަފަކަށް،ި ިހުށަހެޅުމުން ިސެޓްފ ކެޓް ިމެޑ ކަލް ިދޫކުރާ މަސައްކަތްތެރ ޔަކު

ިފެި ިތާރީޚުން ިބުނާ ިއެސެޓްފ ކެޓުގައ  ިގުޅ ގެން ިވ ހެއުމާ ިދުވަހުގ12ިިެށ ގެން )ފަސްދޮޅަސް(
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ިޗުއްޓީއެއްިބަންދުިދުވަސްތައްިހ މަނައ ގެންިހަމަިމުސާރައާއެކުިދޭންވާނެއެވެ.

ނޑުމީހާިި)ށ(ިި ިމާބަ ި ިސަބަބުން ިބައްޔެއްވުމުގެ ިނުވަތަ ިސަބަބުން، ިކައ ރ ވުމުގެ ިދުވަސް ވ ހެއުމުގެ
ި ިޢުޒުރުވެރ ވާނަމަ، ިނުކުންނަން ިކުރ ންިކޮމ ޝަނަށް ިދުވަހުގެ ިލަފާކުރާ ވ ހާނެކަމަށް

ިި،ހ ނގާގޮތަށް ިޗުއްޓީގެ 12ިިވ ހެއުމާގުޅ ގެންދޭ ިތެރެއ ން ިދުވަހުގެ 22ި)ފަސްދޮޅަސް(
ި)ތ ރީސް(ިދުވަސްިއެިމުވައްޒަފަކަށްިނެގ ދާނެއެވެ.

ިޙާލަތުިި)ނ(ިި ިޞ އްޙީ ިއޭނާގެ ިނުކުތުމަށް ިވަޒީފާއަށް ިސަބަބުން ިބަލ ވެއ ނުމުގެ މުވައްޒަފަކު
ިސެޓްފ ކެޓެއްި ިމެޑ ކަލް ިމަސައްކަތްތެރ ޔަކު ިޞ އްޙީ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ތަންނުދޭކަމަށް،

ި ިޗުއްޓީގެ ިވ ހެއުމާގުޅ ގެންދޭ ނޑޭގޮތަށް،12ިިދީފ ނަމަ، ިނުކެ ިދުވަހުން )ފަސްދޮޅަސް(
ި ިހ މަނައ ގެން ިބަންދުދުވަސް ިކުރ ން ިމުސާރ21ިިަވ ހެއުމުގެ ިޗުއްޓީއެއް ިދުވަހުގެ )އަށާވީސް(

ިތަށްިއެމުވައްޒަފަށްިނެގ ދާނެއެވެ.ނުލ ބޭގޮި

ިި)ރ(ިި ިގުޅ ގެންދެވޭ ިސަބަބުނ12ިިްވ ހެއުމާ ިވ ހެއުމުގެ ިއ ތުރުން ިޗުއްޓީގެ ިދުވަހުގެ )ފަސްދޮޅަސް(
ިޞ އްޙީިި،މުވައްޒަފު ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ި ިބަޔާންކޮށް، ިބަލ ކަމަށް ިދަރ ފުޅު ިވ ހޭ ނުވަތަ

ި ިޗުއްޓީގެ ިވ ހެއުމާގުޅ ގެންދޭ ިދީފ ނަމަ، ިސެޓްފ ކެޓެއް ިމެޑ ކަލް 12ިމަސައްކަތްތެރ ޔަކު
ިހ މަނައ ގެން،ި ިބަންދުދުވަސް ިފަހުން ިވ ހެއުމުގެ ނޑޭގޮތަށް، ިނުކެ ިދުވަހުން )ފަސްދޮޅަސް(

ިފެި ިދުވަހުން ިވ ހެއ  12ިިށ ގެން ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިދުވަހުގ21ިިެ)ސާޅީސް( )އަށާވީސް(
ިޗުއްޓީއެއްިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިއެިމުވައްޒަފަށްިނެގ ދާނެއެވެ.

ިބަފަޔަކަށްިނުވަތަިމަޔަކަށް
ިޗުއްޓީިިލ ބޭިިވުމުން

ިފެށ ގެން،ި.411 ިތާރީޚުން ިހަމަވާ ިޗުއްޓީ ިލ ބޭ ިމަންމައަށް ިދަރ ފުޅުގެ ިގުޅ ގެން ދަރ ފުޅުިިވ ހެއުމާއ 
ި ިޤާނޫނުގެ ިވަޒީފާއާބެހޭ ިބައްޕައަށް ިނުވަތަ ިމަންމައަށް ިދަރ ފުޅުގެ ިމާއްދާގައ ވ11ިިާބެލުމަށްޓަކައ  ވަނަ

ި ިހ މަނައ ގެން ިބަންދުދުވަސްތައް ިއެދ އްޖެނަމަ، ިމުވައްޒަފު ިގޮތަށް ިނުލ ބޭ ިމުސާރަ ިމަތ ން 4ިގޮތުގެ
ިވެ.)އެކެއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތުގެިޗުއްޓީއެއްިދެވ ދާނެއެި

41ިމ ޗުއްޓީިބޭނުންނަމަ،ިވ ހެއުމާއ ިގުޅ ގެންިއަންހެންިމުވައްޒަފަށްިލ ބޭިޗުއްޓީިހަމަވުމުގެިި)ހ(ިި
ި)ފަނަރަ(ިދުވަސްކުރ ންިޗުއްޓީިނެގުމަށް،ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިގ ނަވެގެން ިދެވޭނީ 4ިިމ ޗުއްޓީ ިޗުއްޓީގެ ިމުއްދަތަށެވެ. ިއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެި)އެކެއް(
ިދ ގުމ ނަކަށްވާނީިޗުއްޓީިދެވުނުިތާރީޚުންިފެށ ގެންިމ ޗުއްޓީިޙައްޤުވާިމުއްދަތުިނ މެންދެންނެވެ.

ިގުޅ ގެންދެވޭިިވ ހެއުމާ
ިޢ ނާޔަތްި

411.ިި ިޤާނޫނުގެ ިވަޒީފާއާބެހޭ ިގުޅ ގެން، ިވ ހެއުމާ ިމަތ ނ11ިިްމުވައްޒަފަކު ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ިޢ ނާޔަތްތައްިދޭންވާނެއެވެ.ތ ރީގައ މ ވާި

މުވައްޒަފަކު،ިވ ހެއުމާިގުޅ ގެންިލ ބޭިޗުއްޓީިހަމަކޮށްިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަިދުވަހުންިފެށ ގެން،ިި)ހ(ިި
ި ިއުމުރުން ިކަންތައ42ިިްދަރ ފުޅުގެ ިކޮށްދޭންޖެހޭ ިދަރ ފުޅަށް ިމަސްވަންދެން )ބާރަ(
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ިދުި ިކޮންމެ ނޑޭގޮތަށް، ިނުކެ ިމުސާރައ ން، ިގާތަށްިކޮށްދ ނުމަށްޓަކައ  ިދަރ ފުޅު ވަހަކުވެސް
)އަށެއް(1ިިމ ނ ޓްގެިހުސްވަގުތުކޮޅެއް،ިމަސައްކަތުގެިވަގުތުގެިތެރެއ ންިކޮންމ22ިިެދ އުމަށްި

ިމ ހުސްވަގުތުކޮޅުި ިބޭނުންވާނަމަ، ިމުވައްޒަފު ިއަދ  ިދޭންވާނެއެވެ. ިދެފަހަރު، ގަޑ އ ރަކުން
 އެއްކޮށްލައ ،ި

4ިި ިހުސްވަގުތުކޮޅެއް ިގަޑ އ ރުގެ ިހުސްވަގުތުކޮޅުި)އެކެއް( ިދެވޭ ިމ ގޮތުން ދެވ ދާނެއެވެ.
ިމަސައްކަތުިވަގުތުިފެށޭިގަޑ އާއ ިނ މޭގަޑ އަކުިނުދެވޭނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފުންނަށް،42ިިއުމުރުން ިއަންހެން ިގެންގުޅޭ ިކުޑަކުދ ން ިނުވާ ިމަސްދުވަސް )ބާރަ(
ިނުވާގޮތަށް ިދަތ  ިމަސައްކަތަށް ިކޮމ ޝަނުންިި،ކޮމ ޝަންގެ ިކޮށްދެވޭތޯ ިލުއ  ވީވަރަކުން،

ިބަލަންވާނެއެވެ.ި

ިވަޒީފާތަކުގައި ި)ނ(ިި ިކުރަންޖެހޭ ިމަސައްކަތް ިވަޒީފާތަކާއ ،ިމާބުރަކޮށް ިހުންނަންޖެހޭ ިކޮޅަށް ގ ނައ ރު
ިއުނދަގޫތަކަށްިލުއ ވާނޭިގޮތަށް،ިވީވަރަކުން،ި ިއަންހެނަކުިބަލ ވެއ ނުމުން،ިބަލ ވެއ ނުމުގެ އުޅޭ

ިރާވައ ދެވޭތޯިބަލަންވާނެއެވެ.މަސައްކަތްި

ިއެއްބަސްވުމުގެިި)ރ(ިި ިވަޒީފާގެ ިމުއްދަތުގައ  ިހުންނަ ިޗުއްޓީގައ  ިލ ބޭ ިގުޅ ގެން ިވ ހެއުމާ މުވައްޒަފަކު
ިބެލުމުންި ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ ިޢ ނާޔަތްތަކާއ ، ިޙައްޤުތަކާއ ، ިލ ބ ދޭ ިއޭނާއަށް ދަށުން

ި ިޙައްޤުވެއްޖެނަމަ ިކުރ އެރުމެއް ިޙައްޤުތައްިމަޤާމުގެ ިފަދަ ިލ ބ ދ ނުން އެކުރ އެރުމެއް،
ިލ ބ ދޭި ިއޭނާއަށް ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިވަޒީފާގެ ިމ ގޮތުން ިލ ބެންވާނެއެވެ. ފުރ ހަމައަށް
ިއެއްވެސްި ިގުނުމަކަށް ިގުނޭ ިމުއްދަތު ިވަޒީފާގެ ިކުރ އެރުމަށާއ ، ިމަޤާމުގެ ޙައްޤުތަކަށާއ ،

ިމުވައް ިއަދ  ިނުވާނެއެވެ. ިގެނެސްގެން ިއެއްވެސްިއުނ ކަމެއް ިމުއްދަތަށް ިވަޒީފާއަދާކުރާ ޒަފު
ިކަމަކަށްވެސްި ިކުރުވީ ިއެމުއްދަތު ިނުވަތަ ނޑުނީކަމަކަށް ިމެދުކެ ިނުވަތަ ިއައ ކަމަކަށް ހުއްޓުމެއް

ިބަލައ ގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ިި)ބ(ިި ިބަލ ވެއ ންތާ ިއޭނާގ41ިިެމުވައްޒަފަކު ިތެރޭގައ  ިދުވަސްކޮޅެއްގެ ިމަދު ިހަފުތާއަށްވުރެ )ސޯޅަ(
ިބަޔާންކޮށްދޭި ިއެކަން ިދ މާވެއްޖެނަމަ، ިކަމެއް ިފަދަ ިދ އުން ިބައ ގެން ދަރ ފުޅު
ިހުށަހެޅުމުންި ިސެޓްފ ކެޓެއް ިމެޑ ކަލް ިދޫކުރާ ިމަސައްކަތްތެރ އަކު ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިޞ އްޙީ

ި ިހ މަނައ ގެން، ިދުވަސްތައް ިބަންދު ިލ ބޭގޮތަށް ިޗުއްޓީއެއ42ިިްމުސާރަ ިދުވަހުގެ )ދ ހައެއް(
ިވެ.ިއެފަދަިޙާލަތަކީ،ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ިބަޔާންކުރާިވ ހެއުންިކަމަކަށްިނުބެލޭނެއެވެ.ދެވ ދާނެއެި

ިި)ޅ(ިި ިއ ންތާ ިބަލ ވެ 41ިިމުވައްޒަފަކު ިހަފުތާއާ ިދެމެދުގ23ިިެ)ސޯޅަ( ިހަފުތާއާ )ހަތާވީސް(
ިޤަވާޢ ދުގައ ،ި ިމ  ިޢަމަލުކުރާނީ ިވ ހައ ފ ނަމަ، ިކުއްޖަކު ިފުރާނަހުރ  މުއްދަތެއްގައ 
ިތެރޭގައި  ިމުއްދަތުގެ ިއެ ިފަދައ ންނެވެ. ިކަނޑައަޅާފައވާ ިޢަމަލުކުރުމަށް ވ ހެއުމާގުޅ ގެން

ިދަރ ފު ިޞ އްޙީިވ ހޭއ ރު ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ިބަޔާންކޮށްދޭ ިއެކަން ިމަރުވެފައ ވާނަމަ، ޅު
ިބަންދުދުވަސްތައްި ިހުށަހެޅުމުން، ިސެޓްފ ކެޓެއް ިމެޑ ކަލް ިދޫކުރާ މަސައްކަތްތެރ އަކު
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ި)އަށާވީސް(ިދުވަހުގެިޗުއްޓީއެއްިދެވ ދާނެއެވެ.21ިހ މަނައ ގެން،ިމުސާރަިލ ބޭގޮތަށް،ި

ިވ ހެއުމުންދޭިއަނބ މީހާ
ިޓީޗުއް

412.ި
ިކޮށްފައ ވާި ިރަޖ ސްޓްރީ ިބަޔާންކޮށް ިއެކަން ިފެށ ގެން ިދުވަހުން ިލ ބޭ ިކުއްޖަކު ިމުވައްޒަފަކަށް، ފ ރ ހެން

ިހުށަހެޅުމުން ިސެޓްފ ކެޓެއް ިމެޑ ކަލް ިދޫކުރާ ިމަސައްކަތްތެރ އަކު ިލ ބޭގޮތަށްިި،ޞ އްޙީ މުސާރަ
ި ިޤާނޫނުގެ 11ިިވަޒީފާއާބެހޭ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ިވަނަ ިހ މަނައ ގެން ިދުވަސްތައް 2ިބަންދު

ި)ތ ނެއް(ިދުވަހުގެިޗުއްޓީއެއްިދޭންވާނެއެވެ.

ިލ ބޭިޚ ތާނުކުރުމުންިދަރ ފުޅުި
ިޗުއްޓީ

414.ި
ި ިޤާނޫނުގެ ިޚ ތާނުކުރ11ިިާވަޒީފާއާބެހޭ ިދަރ އަކު ިމުވައްޒަފުގެ ިމަތ ން، ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ

ި ިބަޔާންކޮށް ިއެކަން ިފެށ ގެން، ިނުވަތަިދުވަހުން ިމަސައްކަތްތެރ އަކު ިޞ އްޙީ ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ
ިމުސާރަި ިހުށަހެޅުމުން، ިލ ޔުމެއް ިދޫކުރާ ިމީހަކު، ިހުއްދަދީފައ ވާ ިޞ އްޙީއ ދާރާއަކުން ޚ ތާނުކުރުމަށް

ިދޭންވާނެއެވެ.1ިިި،ލ ބޭގޮތަށް ިމުވައްޒަފަށް ިހ މަނައ ގެން ިބަންދުދުވަސް ިޗުއްޓީއެއް ިދުވަހުގެ )ފަހެއް(
ިންދޭިޗުއްޓީިދަރ ފުޅުގެިމަންމައާއ ިބައްޕައަށްވެސްިލ ބޭނެއެވެ.ޚ ތާނުކުރުމު

ޙައްޖުިޗުއްޓީއަކީިހަމަމުސާރައާއެކުިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންިޙައްޖަށްިދާންިއެދޭިި)ހ(ި.412ިޗުއްޓީިޙައްޖު
ިތެރޭގައި  ިމުއްދަތުގެ ިޚ ދުމަތުގެ ިއޭނާގެ  މީހުންނަށް،

4ިި ިޗުއްޓީއެކެވެ. ިދެވޭ ިޗުއްޓީިފަހަރު ިޙައްޖު ިހަމަމުސާރައާއެކު، ިމަތ ން ިގޮތުގެ ތ ރީގައ ވާ
ިދޭންވާނެއެވެ.

ިމީހުންނަށްިި.4ިިި ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ިމާލޭގައ  ިދަތުރުކުރާ، ިބޯޓަކުން ިމަތ ންދާ ޗާޓަރުކުރާ
ިދެމެދުގައި  ިދުވަހާ ިއަންނަ ިމާލެ ިއެނބުރ  ިފެށ ގެން، ިދުވަހުން ިފުރާ ިމާލެއ ން އެމީހަކު

ިހ ނގާިމުއްދަތަށް.

ިިި2.ިި ިޙައްޖަށ4ިިްމ އަކުރުގެ ިގޮތަކުން ިގޮތްނޫން ިމާލެއ ންި ގައ ވާ ިއެމީހަކު ިމީހުންނަށް، ދާ
ި ިނުހ މަނައ  ިދުވަސްތައް ިބަންދު ިފެށ ގެން ިދުވަހަކުން ިދުވަހުގ22ިިެފުރާ )ތ ރީސް(

ިމުއްދަތަށް.

ިި)ށ(ިި ިޗުއްޓީ ިޙައްޖު ިމުސާރައާއެކު ިހަމަ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެއްވެސް ިގޮތަށް ދެވޭނީ،ިމ މާއްދާގައ ވާ
ިއެމުވައްޒަފުިއަދާކުރާިފުރަތަމަިޙައްޖަށްިއެކަންޏެވެ.

"ޙައްޖުިޗުއްޓީ"ިނަގާިމުވައްޒަފުންިއެިޗުއްޓީގެިމުއްދަތަށްވުރެިއ ތުރުވާިދުވަސްތައް،ިއެމީހަކުިި)ނ(ިި
ިއެދޭނަމަ،ިއަހަރީިޗުއްޓީގެިތެރެއ ންިހަމަޖައްސައ ިދެވ ދާނެއެވެ.

ިި)ރ(ިި ިޗުއްޓީގައ  ިއެހެންިޙައްޖަކަށްިއަހަރީ ިފ ޔަވައ  ިފުރަތަމަިޙައްޖު ިއަދާކުރާ ނޫންގޮތަކަށް،ިމީހަކު
ިދާނަމަ،ިދެވޭނީިއެިދުވަސްތަކަށްިމުސާރަިނުލ ބޭިގޮތަށްިކޮމ ޝަނުންިހުއްދަިލ ބ ގެންނެވެ.
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ިި)ހ(ި.412ިޗުއްޓީިިޒ ންމާގެިިޢާއ ލީ ިޤާނޫނުގެ 13ިިވަޒީފާއާބެހޭ ިޢާއ ލާގެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ިބަލ ވުންިވަނަ މެންބަރަކު
ިލ ބޭގޮތަށްި ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފަކަށް ިކޮންމެ ިގުޅ ގެން، ިޒ ންމާތަކާ ިމުހ ންމު ފަދަ

)ދ ހައެއް(ިދުވަހުގެިޗުއްޓީއެއްިއަހަރުިދުވަހުގ42ިިެބަންދުދުވަސްތައްިނުހ މަނައ ،ިގ ނަވެގެންި
ިއަނބ މީހާި ިބަލާނީ ިކަމުގައ  ިމެންބަރުން ިނެގ ދާނެއެވެ.ިޢާއ ލާގެ ިދަރ ން،ިފ ި،ތެރޭގައ  ރ މީހާ،

ިއަދ ިޝަރްޢީިގޮތުންިއެމީހެއްގެިބަލަދުވެރ ކަމުގެިދަށުގައ ވާިފަރާތްތަކެވެ.ި،މަންމައާއ ިބައްޕަ

ިބަލާިި)ށ(ިި ިއަހަރު ިދ ނުމުގައ  ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިބަލާނީ، ިއަހަރު ިދ ނުމުގައ  ިޗުއްޓީ ިޒ ންމާގެ ޢާއ ލީ
ި ިއަހަރު ިއަދާކުރާތާ ިވަޒީފާ ިނަމަވެސް ިމ ޗުއްޓީިއުޞޫލުންނެވެ. ނުވ ކަމުގައ ވ ޔަސް،

ިދެވ ދާނެއެވެ.

ގައ ވާި"ޗުއްޓީއަށްިއެދ21ިިޭޗުއްޓީއަށްިއެދެންވާނީިމ ިޤަވާއ ދުގެިޖަދުވަލްިއާއ ލީިޒ ންމާގެިި)ނ(ިި
ިފޯރމް"ިމެދުވެރ ކޮށްވެި

ިމި ި)ރ(ިި ިކުރ ން ިއެއްދުވަސް ިތާރީޚްގެ ިނަގާ ިޗުއްޓީ ިއެދޭނަމަ ިޗުއްޓީއަށް ިޒ އްމާގެ ިއާއ ލީ ކުރ ޔާލާ
ިޗުއްޓީި ިޒ އްމާ ިޢާއ ލީ ިލަސްވެގެން ިނަމަ ިޙާލަތެއްފައ  ިކުއްލ  ިވާނއެވެ. ިހުށަހަޅަން ފޯރމް

ި ިދުވަހުގެ ިބޭނުންވާ ިއެޗް.އާރ42:22ިިނަގަން ިބަޔާންކޮށް ިސަބަބު ިލ ޔުމުން ިކުރ ން ގެ
ިސެކްޝަނަށްިއަންގަންިވާނެއެވެ.

ިި.411ިޗުއްޓީިިސަލާމުގެ ިވަޒީފާއާބެހޭ ިދެވޭނީ ިޗުއްޓީ ިސަލާމުގެ ިގޮތުގ12ިިެޤާނޫނުގެ ިޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިމ  ިމާއްދާއާއ  ވަނަ
ިގުޅ ގެންި ިޗުއްޓީއާ ިސަލާމުގެ ިއަދ  ިއެދެންވާނީ ިމުވައްޒަފު ިޗުއްޓީއަށް ިސަލާމުގެ މަތ ންނެވެ.

ގޮތުގެިމަތ ންނެވެ. ިޢަމަލުކުރަންވާނީިއަންނަނ ވި 

ިބަި)ހ(ިި ިމީހަކު، ިދަށުގައ ވާ ިބަލަދުވެރ ކަމުގެ ިއޭނާގެ ިނުވަތަ ިސަބަބުންިމުވައްޒަފު ލ ވުމުގެ
ިނުކުތުމަށްި ިގަޑ ޔަށް، ިމަސައްކަތުގެ ިރަސްމީ ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ އެމުވައްޒަފަކަށް

ގެިކުރ ންިއޮފީހުގެިރ ސެޕްޝަނަށްިގުޅ1:22ިިާއެދުވަހެއްގެިހެނދުނުިއުޒުރުވެރ ވެއްޖެނަމަ،ި
ބަލ ޙާލުިބޮޑުވެިސަލާންިނުބުނެވޭިޙާލަތެއްގައ ވާިމުވައްޒަފަކުިފ ޔަވާިިސަލާމްިބުނަންވާނެއެވެ.

ިލަސްގަޑ ި ިއެންމެ ިބުނެވޭނޭ ިސަލާން ިހެނދުނު 1:22ިިއަކީ ިއ ސްވެދ ޔަ ިއެވެ. އްިޙާލަތެިފަދަ
ި ިހެނދުނު ިމެނުވީ ިނުގަނެވޭނެއެވެ.1:22ިިމެދުވެރ ވެގެން ިބަލައެއް ިސަލާމް ިބުނެވޭ ިފަހުން ގެ

ގެިކުރ ންިހާޒ ރީގައި 21:22ިދުވަހުގެިިގެިކުރ ންިސަލާންިނުބުނެިއ1:22ިެއަދ ިހެނދުނުި
ި ިގޮތުގައެވެ. ިދުވަހެއްގެ ިނާންނަ ިއޮފީހަށް ިބެލެވޭނީ ިއެދުވަސް ިނުކުރާނަމަ ފީސްިއޮސޮއ 

ގެިކުރ ނ3:22ިިްހުޅުވުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާިމުވައްޒަފުިސަލާމްިބުނާނަމަިއެދުވަހުގެިހެނދުނުި
މްބުނާިމުވައްޒަފުންިސަލާއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޓ ވްިއޮފ ސަރިއަށްިފޯނުކޮށްިއެކަންިއަންގާވާނެއެވެ.ި

ިފަހުި ިކުރެއްވުމަށް ިފުރ ހަމަ ިފޯމް ިސަލާމް ި ިހާޒ ރުވެ ިއޮފީހަށް ިދުވަހު ިއަންނަ ޖެހ ގެން
ި ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.42.22ިއެދުވަހުގެ ިއެފޯރމް ިސެކްޝަނަށް ިއ ދާރީ ިކުރ ން މ ފޯމަކީިިގެ

ިހަމަޖެހުނުކަ ިމ ހެން ިލ ޔުމެކެވެ. ިލެވޭނެ ިފައ ލަށް ިޕާސަނަލް މުގައ ވ އަސްިއެމުވައްޒަފެއްގެ
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ިހުށަހަޅަންި ިސެޓްފ ކެޓެއް ިޑޮކްޓަރ ިބުނާނަމަ ިސަލާމް ިއ ތުރަށް ިދެދުވަހަށްވުރެ ވ ދ ވ ދ ގެން
ިޖެހޭނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަނަށްިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފު ިއެދުވަހު ިނަމަވެސް ިބުނެފައ އޮތް ިމ ހެން ިގައ  ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ިގަޑ ޖަހައ ފ ނަމަ،ި ިރަސްމީގަޑ ިނ މުމުގެިކުރ ން ިގަޑީލާރި ޙާޟ ރުވެ ިއުޞޫލުން ހަމަޖެހ ފައ ވާ

ކޮމ ޝަނަށްިޙާޟ ރުވ ިދުވަހެއްިކަމުގައ ިބެލެވޭނެއެވެ. ނޑި  ިކެ

ިއެންގުމާއެކުިި)ނ(ިި ިއެކަން ިކޮމ ޝަނަށް ިމަތީން ިގޮތެއްގެ ިއޮންނަ ިހަމަޖައްސާފައ  ކޮމ ޝަނުން
ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިކޮންމެހެންިނ ންމަންޖެހޭިމަސައްކަތްތަކު ގެިމަޢުލޫމާތުިއެދުވަހަކުިއެމުވައްޒަފާ

ިސުޕަވައ ޒަރަށްިދޭންވާނެއެވެ.

ިމަސައްކަތްިި)ރ(ިި ިއެމީހެއްގެ ިމީހެއްނަމަ، ިޙަވާލުވެފައ ވާ ިމަސައްކަތެއް ިޚާއްޞަ ިވަކ  އެމުވައްޒަފަކީ
ިނުވަތަި ިސުޕަވައ ޒަރަށް ިއެމީހެއްގެ ިއޮއްވައ ، ިވަގުތު ިފެށޭހާ ިޙަވާލުކޮށް ިމީހަކާ އެހެން

ި ިއޮންނަ ިހަމަޖައްސާފައ  ިއަންގާއ ރު،ިކޮމ ޝަނުން ިއަދ  ިއަންގަންވާނެއެވެ. ިމަތީން ގޮތެއްގެ
ިއ ންތ ޒާމުތައްި ިކޮމ ޝަނުން ިހ ންގުމަށް ިނާރައ  ިބުރޫ ިމަސައްކަތަށް ިޙަވާލުވެފައ ވާ އެމީހަކާ
ިޙާލަތެއްި ިކުއްލ  ިނޭންގޭފަދަ ިއޮއްވައ  ިވަގުތު ިދޭންވާނެއެވެ. ިމަޢުލޫމާތު ިބޭނުންވާ ކުރުމަށް

ިޙާި ިއެންގޭފަދަ ިކަންތައްިމެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ، ިސަލާމުގެ ިއަވަހަކަށް ިއައ ހާ ިއެމީހަކު ލަތަކަށް
ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ ،ިއެމީހަކުިއެކަންިކޮމ ޝަނަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.

މ މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތީންިމުވައްޒަފަކު،ިސަލާމުގެިޗުއްޓީިނަގަންވާނީިހަމައެކަނި ި)ބ(ިި
ި ިއޭނާގެ ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފަކު ިމަސައްކަތަށްިއެ ިބަލ ވެގެން ިމީހަކު، ިދަށުގައ ވާ ބަލަދުވެރ ކަމުގެ

ިޙާޟ ރުިނުވެވޭވަރުިވެއްޖެނަމައެވެ.

ިފުރަތަމަިި)ޅ(ިި ިހުންނަ ިޗުއްޓީގައ  ިސަލާމުގެ ިމުވައްޒަފު ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( މ މާއްދާގެ
ިއެކަންިއަންގަންވާނެއެވެ.ި،ދުވަހުދެ

ިޚ ދުމަތްކުރާިި)ކ(ިި ިލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކު ިމުސާރަ ިޗުއްޓީގެިގޮތުގައ  ިއަހަރަކަށް،ިސަލާމުގެ ކޮންމެ
ި)ތ ރީސް(ިދުވަހެވެ.22ިދޭވޭނީ،ިގ ނަވެގެންި

22ިސަލާމުގެިޗުއްޓީގައ ިހުއްޓާިމަހުގެިމުސާރަިހަދާިދުވަސްކަމުގައ ވާިކޮންމެިމީލާދީމަހެއްގެިި)އ(ިި
ި ިސެޓްފ ކެޓް ިސަލާމު ިދުވަހާހަމައަށް ިދޭންވާނީިވަނަ ިމުސާރަ ިއެމަހުގެ ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ،

ިހުރެފައި  ިސަލާމުގައ  ި ިއުނ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ިޢ ނާޔަތް ިމުސާރައާއ  އެދުވަސްތަކަށް
ިމުއްދަތަށްި ިސަލާމުގެ ިހުށަހަޅައ ފ ނަމަ ިސެޓްފ ކެޓް ިސަލާމުގެ ިދުވަހު ިނ ކުންނަ ކޮމ ޝަނަށް

ނޑ ިމުސާރައާއ ިޢ ނާޔަތަށްވާިޢަދަދުިޖެހ ގެން ިއަންނަިމަހުގެިމުސާރައާއެކުިދޭންވާނެއެވެ.ިކެ

ިބަލާިި)ވ(ިި ިއަހަރު ިދ ނުމުގައ  ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިބަލާނީ ިއަހަރު ިގުނުމުގައ  ިދުވަސް ިޗުއްޓީގެ ސަލާމުގެ
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ިޗުއްޓީި ިސަލާމުގެ ިނުވ ކަމުގައ ވ ޔަސް، ިއަހަރު ިއަދާކުރާތާ ިވަޒީފާ އުޞޫލުންނެވެ.
ިޙައްޤުވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭިގޮތަށްިސަލާމުގެިޗުއްޓީގައ ިހުރުމަށްފަހުިކޮމ ޝަނަށްިިމުވައްޒަފަކުިސެޓްފ ކެޓުި)މ(ިި
ިލ ޔުމުންި ިބަޔާންކޮށް ިސަބަބު ިހުރ  ިޗުއްޓީގައ  ިސަލާމުގެ ިމުވައްޒަފު ިއެ ިދުވަހު ނުކުންނަ
ިފައ ލުކޮށްި ިފައ ލުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިމުވައްޒަފުގެ ިމ ލ ޔުން ިއަދ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުިސެޓްފ ކެޓްިހުށަހަޅަންޖެހޭިގޮތަށްިނޫންިގޮތަކަށްިސަލާމުގެިޗުއްޓީގައ ިހުރުމަށްފަހުިިފ()ިި
ި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާއ ދުގެ ިދުވަހު ިނުކުންނަ ިސަލާމުގައ ކަނ21ިިްކޮމ ޝަނަށް ި"މުވައްޒަފު ގައ ވާ

ިފޯމު"ި ިބަޔާންކުރާ ިސަބަބު ިހުރ  ިޗުއްޓީގައ  ިސަލާމުގެ ިއެންގުމާއ  ކޮމ ޝަނަށް
ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހުިސަލާމުގެިޗުއްޓީިކަންތައްިބަލަހައްޓާިސެކްޝަނާިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ިސެޓްފ ކެޓްިސަލާމުގެ
ިހުށަހެޅުންި

ިވ ދ ވ ދ ގެންިި)ހ(ި.411 ިހުރެވޭނީ ިޗުއްޓީގައ  ިސަލާމުގެ ިހުށަހެޅުމަކާނުލައ  ިސެޓްފ ކެޓު މުވައްޒަފަކަށް
ި)ދޭއް(ިދުވަހުއެވެ.2ިިމަސައްކަތުި

ިި)ށ(ިި ިމަސައްކަތު ިވ ދ ވ ދ ގެން ިޗުއްޓީގައ  ިސަލާމުގެ ިގ ނ2ިިަމުވައްޒަފަކު، ިދުވަހަށްވުރެ )ދޭއް(
އެިވަނަިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ނ12ިިްދުވަހުިހުރެއްޖެނަމަިވަޒީފާއާބެހޭިޤާނޫނުގެި

)ދޭތެރެިމެދުންިި،ސަލާމުގައ ިހުރ ިކޮންމެިދުވަހަކަށްކޮމ ޝަނަށްިނުކުންނައ ރު،ިމުވައްޒަފަކުި
އަންނަިބަންދުިދުވަސްތައްިހ މަނައ ގެން(ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިޞ އްޙީިމަސައްކަތްތެރ އެއްގެި

ިމެޑ ކަލްިސެޓްފ ކެޓެއްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ި ިމުވައްޒަފު ިދުވަހަކު ިތެރެއ ން ިދުވަސްތަކުގެ ިސެޓްފ ކެޓްގައ ވާ އޮފީހަށްިސަލާމް
ިއަދ  ިގޮތުގައެވެ. ިދުވަހެއްގެ ިޙާޟ ރުވ  ިބެލޭނީ ިއެދުވަސް އެމުއްދަތުގައި ިޙާޝ ރުވެއްޖެނަމަ

ިގޮތުގައެވެ.ިގެިދުވަސްތައްޙާޟ ރުނުވާިދުވަސްތައްިގުނޭނީިސަލާމްި

ިނުނ ކުމެވޭނެިި)ނ(ިި ިމަސައްކަތަށް ިމުވައްޒަފަށް ިސަބަބުން ިއެބަލީގެ ިބާވަތާއ  ިބަލީގެ ބަލ ވެގެން،
މުއްދަތުިބަޔާންކޮށް،ިމ މާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާފަދަިސެޓްފ ކެޓެއްިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅައ ފ ނަމަ،ި

ިސަލާމުގެިޗުއްޓީިކުރ އަށްވެސްިނެގ ދާނެއެވެ.

ިދ މާކޮށްިދުވަސްވަރަކާިިވަކ 
ިދ ނުންިިޗުއްޓީިއަހަރީ

411.ިި ިދެވޭ ިގުޅ ގެން ިވ ހެއުމާ ިއ ނުމާއ  ިބަލ ވެ ިމުވައްޒަފަކު ިއެމުއްދަތާިއަންހެން ިވަނ ކޮށް، ޗުއްޓީގައ 
ިމަސައްކަތްކުރާި ިޚ ދުމަތެއްގައ  ިނުދެވޭފަދަ ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިދުވަސްވަރެއްގައ ނޫނީ ިވަކ  ދ މާވާގޮތަށް،
ިވ ހެއުމާި ިއ ނުމާއ  ިބަލ ވެ ިފެށޭނީ ިބޭނުންކުރަން ިޗުއްޓީ ިއަހަރީ ިޙައްޤުވާ ިއެގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް

ިހަމަވުމަށްފަހުގަ ިޗުއްޓީ ިދެވޭ ިވ ހެއުމާއ ިގުޅ ގެން ިއ ނުމާއ  ިބަލ ވެ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެފަދަ ިއަދ  އެވެ.
ިދުވަސްތައްި ިހުރ  ިބާކީ ިނުނެގ  ިޗުއްޓީން ިއަހަރީ ިޙައްޤުވ  ިސަބަބުން ިޗުއްޓީގެ ިދެވ ފައ ވާ ގުޅ ގެން

ިނެގޭނީިއެިމުވައްޒަފެއްގެިޗުއްޓީިއަހަރުިހަމަނުވާިކަމުގައ ިވާނަމައެވެ.
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ވަނަިބާބ41ިިު  

ިމުވައްޒަފުންިވީއްލުންިކޮމ ޝަންގެި

ި.413ިތަޢާރުފުި
ިވަގުތީގޮތުންި ިޚ ދުމަތް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިބޭނުމެއްގައ  ިމުއައްސަސާއެއްގެ ިއެހެން ދައުލަތުގެ
ނޑައެޅޭި ިކަ ިމަތ ން ިއުޞޫލެއްގެ ިހަމަޖައްސާ ިއ ސްވެރ ން ިދެފަރާތުގެ ިހ ނދެއްގައ  ބޭނުންވާ

ވީއްލ ދާނެއެވެ.ިމުވައްޒަފަކު،ިވީއްލާިހ ނދުިކޮމ ޝަންގެިމަސައްކަތަށްިވަކ މުއްދަތަކަށްިއެމުވައްޒަފަކުި
ިދަތ ނުވާގޮތަށްިމަސައްކަތްިރާވަންވާނެއެވެ.

ިހ ންގާިކަމެއްގައ ި)ހ(ި.411ިވީއްލުންިިމުވައްޒަފުން ިމުއައްސަސާއަކުން ިއެހެން ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފެއްގެިޚ ދުމަތްިި،ދައުލަތުގެ
ވަގުތީގޮތުންިބޭނުންވެއްޖެނަމަ،ިއެކަންިހަމަޖައްސާނީިއެިމުވައްޒަފަކުިވަގުތީގޮތުންިވީއްލުމަށްި
ިކޮމ ޝަނަށްި ިމުއައްސަސާއަކުން، ިބޭނުންވާ ިވަގުތީގޮތުން ިޚ ދުމަތް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ އެދ ،

ިމުވައްޒަފަކު ިހަމަޖައްސައ  ިއެކަން ިބަޔާންކުރާ،ިިހުށަހެޅުމުން، ިވީއްލ ކަން އެކަމަށް
ިއެދި  ިވީއްލުމަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ިތަނަކުން ިބޭނުންވާ ިޚ ދުމަތް ިމުވައްޒަފުގެ ލ ޔުމަކުންނެވެ.
ިހުށަހަޅާިހުށަހެޅުމުގައ ިއެިމުވައްޒަފަކުިބޭނުންވާިސަބަބާއ ،ިމުއްދަތުިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިފަހަރ413ިިުމ ޤަވާޢ ދުގެ ިފުރަތަމަ ިވީއްލޭނީ ިމުވައްޒަފަކު ިމަތ ން ިވާގޮތުގެ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ި ިމީހާގ4ިިެގ ނަވެގެން ިއެ ިހަމަވުމުން، ިމުއްދަތު ިއެ ިމުއްދަތަށެވެ. ިމަސްދުވަހުގެ )އެކެއް(

ޚ ދުމަތްިއެއަށްވުރެިއ ތުރަށްިބޭނުންވާނަމަ،ިއަލުންިބޭނުންވާިސަބަބުިދެިތަނުގެިއ ސްވެރ ންގެި
ިވާހަި ިއެއްިމެދުގައ  ިމުވައްޒަފަކު ިއެގޮތަށްވެސް ިހަމަޖައްސާނީއެވެ. ިލ ޔުމުން ކަދައްކައ ގެން،

ި)ތ ނެއް(ިމަސްދުވަހެވެ.2ިތަނުންިއަނެއްިތަނަށްިވީއްލާފައ ިބެހެއްޓޭނެިއެންމެިދ ގުމުއްދަތަކީި
ިމުވައްޒަފުިި)ނ(ިި ިވީއްލާފައ ވާ ިބޭނުމަށް ިމުއައްސަސާއެއްގެ ިއެހެން ިނުވަތަ ިއ ދާރާއެއްގެ އެހެން

ިމަސައްކަތަށްިޙާޟ ރުވެިސޮއ ިކުރާނީ،ިއެިމުވައްޒަފެއްގެިޚ ދުމަތްިލ ބ ގަންނަިތަނެއްގައެވެ.

ިހަމަޔަށްިި)ރ(ިި ިދުވަހާ ިއެ ިއަތުވެއްޖެނަމަ، ިދުވަސް ިމުސާރަދޭ ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ވީއްލާފައ ވާ
ިނުވަި ިއ ދާރާއ ން ިލ ބ ގަންނަ ިޚ ދުމަތް ިއެމުވައްޒަފުގެ ިރ ޕޯޓް ިޙާޟ ރީ ތަިއެމުވައްޒަފުގެ

ިމުއައްސަސާއ ންިކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވަންިވާނެއެވެ.

ިއެލަވަންސާއ ،ިި)ބ(ިި ިކޮއްތާއ  ިދޭންޖެހޭ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިދޫކޮށްފައ ވާ ވަގުތީގޮތުން
ިއެމުވައްޒަފެއްގެި ިދޭންވާނީ ިޚަރަދުތައް ިފައ ސާފަދަ ިބަންދުދުވަހުގެ ިފައ ސާއާއ ، އ ތުރުގަޑީގެ

ިގަންނަިތަނަކުންނެވެ.ޚ ދުމަތްިވަގުތީގޮތުންިލ ބ ި

ވީއްލާފައ ވާިމުއްދަތުިހަމަވުމުން،ިވީއްލާފައ ވާިމުވައްޒަފުިއެިމުވައްޒަފުގެިދާއ މީިވަޒީފާިއަށްިި)ޅ(ިި
ިނ ކުންނަންވާނެއެވެ.
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ިދުވަސްތަކުގެިި)ކ(ިި ިހުރ  ިވީއްލާފައ  ިބޭނުމަށް ިމުއައްސަސާއެއްގެ ިނުވަތަ ިއ ދާރާއެއްގެ އެހެން
ި ިއެ ިރ ޕޯޓާއ  ިފެންވަރުިޙާޟ ރީ ިމ ންވަރާއ  ިކުރ  ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރެވުނު މުވައްޒަފާ

ިނުވަތަި ިއ ދާރާއަކުން ިލ ބ ގަތް ިޚ ދުމަތް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިރ ޕޯޓެއް ބަޔާންކުރާ
ި.މުއައްސަސާއަކުންިކޮމ ޝަނަށްިފޮނުވަންވާނެއެވެި

ި)އ(ިި
ި ިވީއްލުން:މުވައްޒަފުން ިއެިިއެގްޒާމްތަކަށް ިދާންޖެހޭކަން ިއެގްޒާމަކަށް މުވައްޒަފުން

ިހުއްދަި ިބުނެ ި)ޑ ޕާޓްމަންޓްިހެޑް(ިގާތުގައ  ިހުންނެވ ިއ ސްވެރ ޔާ ިޙަވާލުވެ މުވައްޒަފަކާއ 
ި ިރަސްމީ ިއެޗް.އާރ1ިިހޯދުމަށްފަހު، ިކޮމ ޝަންގެ ިލ ޔުމަކުން ިދުވަސްކުރ ން )ފަސް(

ިމ  ިއަންގަންވާނެއެވެ. ިދާންޖެހޭކަންިސެކްޝަނަށް ިއެގްޒާމަށް ިމުވައްޒަފު ލ ޔުމާއ އެކު
 އެގްޒާމްިޓައ މްިޓޭބަލްިހ މަނަންވާނެއެވެ.ިި-އެނގޭނޭފަދަިލ ޔުމެއްި

ިމުވައްޒަފުި ިނެތްނަމަ ިއ ޢުތ ރާޒެއް ިވީއްލުމާއ މެދު ިއެމުވައްޒަފެއް ިމ ފަދައ ން އަދ 
ިއެމުވައްޒަ ިލ ޔުމެއް ިސެކްޝަނުން ިއެޗް.އާރ ިއަންގާ ފަކަށްިވީއްލ ފައ ވާކަން

ިދާންޖެހޭި ިއެގްޒާމަށް ިހަމައެކަނ  ިވީއްލޭނީ ިމ ފަދައ ން ިއަދ  ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 ދުވަސްތަކުގައެވެ.

ިއެދ އްޖެނަމަި ިވީއްލައ ދ ނުމަށް ިމަސައްކަތުން ިކޮމ ޝަނުގެ ިމުވައްޒަފު ިސަބަބަކަށް މ ނޫން
މާއްދާގައި ިވަނ411ިައެކަންިނ ންމާނީިކޮމ ޝަނުގެިއެޗް.އާރިޕެނަލުންނެވެ.ިއަދ ިމ ިބާބުގެި

ިބަޔާންކުރާިފަދައ ންނެވެ.

ި
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ވަނަިބާބ41ިިު  

ިމުސާރަިނުލ ބޭިގޮތަށްިމުވައްޒަފުންިވީއްލުންި

ި.411ިތަޢާރުފުި
ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފަކުިޚ ދުމަތުގައ ިހޭދަކުރާިދުވަސްތަކުގައ ،ިދ ގުމުއްދަތަކަށްިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްި

ިއެދ އްޖެނަމަ،ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފުިިވީއްލ ދާނެއެވެ.މަސައްކަތަށްިނުނ ކުމެިހުރުމަށްި

ިވީއްލ ދާނެިމުވައްޒަފު
ިޙާލަތްތައްި

ިކަމަކާިި.432 ިތެރެއ ން ިކަންތައްތަކުގެ ިތ ރީގައ ވާ ިވީއްލޭނީ، ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފަކު ކޮމ ޝަންގެ
ިގުޅ ގެންނެވެ.

ިއަމ އްލަގޮތުންިކ ޔެވުމަށް.ި)ހ(ިި

ިތ މާގެިި)ށ(ިި ިނުވަތަ ިބަލަންޖެހ ފައ ވާ ިތ މާ ިނުވަތަ ިކުރުމަށް ިފަރުވާއެއް ިޞ އްޙީ ތ މާއަށް
ިފަރުވާި ިބައްޔަކަށް ިބޭނުންވާ ިފަރުވާ ިދ ގުމުއްދަތަކަށް ިމީހަކު ިހުރ  ބެލެނ ވެރ ކަމުގެދަށުގައ 

ިހޯދުމަށް.

ިފެށ ގެިި)ނ(ިި ިޑ ޕްލޮމާއ ން ިރޮނގުން ި ިގުޅޭ ިދާއ ރާއާ ިކޮށްގެން ިސްޕޮންސަރ ިމަތީިކޮމ ޝަނުން ން
ިސަނަދެއްިޙާޞ ލުކޮށްފައ ވާިފަރާތަކުންިމ ކަމާގުޅޭިޢަމަލީިތަޖުރ ބާިހޯދުމަށް.

ިމަތީގައ ވާިޙާލަތްތައްިފ ޔަވައ ިއެހެންިޚާއްޞަިޙާލަތެއްގައ ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިވީއްލުން.ި)ރ(ިި

ިގޮތަށްިިނުލ ބޭިމުސާރަ
ިިިިިިވީއްލުންިިިމުވައްޒަފުން

ިި)ހ(ި.434 ިޙަވާލުވެިކޮމ ޝަންގެ ިހ ންގެވުމާ ިއ ދާރީގޮތުން ިކޮމ ޝަން ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ މުވައްޒަފަކު
ިވީއްލަންވާނީި ިމުވައްޒަފަކު ިގޮތަށް ިމުސާރަނުލ ބޭ ިވީއްލ ދާނެއެވެ. ިއ ސްވެރ ޔާއަށް ހުންނެވ 
ިއެމުވައްޒަފަކާިޙަވާލުވެފައ ވާިމަސައްކަތްިކުރާނޭިގޮތުގެިއ ންތ ޒާމުިހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ.

ިވީއްލުމަށްއެދޭިި)ށ(ިި ިވަޒީފާއ ން ިއެދެންވާނީ ިވީއްލުމަށް ިމުވައްޒަފަކު ިނުލ ބޭގޮތަށް މުސާރަ
ވީއްލުމަށްިއެދޭިމުއްދަތުިި،އެދުމުންިސަބަބާއެކު،ިކޮމ ޝަނަށެވެ.ިއަދ ިމުވައްޒަފަކުިވީއްލުމަށް

ި)ތ ނެއް(ިމަސައްދުވަހަށްިވުރެިއ ތުރުިވާނަމަ،22ިި ިވަޒީފާއ ންިވީއްލުމަށްއެދޭ 3ިސަބަބާއެކު
ިޓްރެޜަރީއަށްި ިއެންޑް ިފ ނޭންސް ިއޮފް ިމ ނ ސްޓްރީ ިކޮމ ޝަނުން ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ )ހަތެއް(

ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ިމުއްދަތުގައ ިވަގުތީގޮތުންިއެމުވައްޒަފަކުިި)ނ(ިި ިހުންނަ ިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވީއްލާފައ  މުސާރަ
ިއެމުއްދަ ިއަދ  ިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ. ިމުއްދަތެއްކަމުގައެއްިވަޒީފާއ ން ިޚ ދުމަތްކުރ  ިއެމުވައްޒަފު ތަކީ

ިނުގުނޭނެއެވެ.

ިވަކ ކުރުމަށްފަހު،ިި)ރ(ިި ިވަޒީފާއ ން ިވަގުތީގޮތުން ިމުވައްޒަފު ިވީއްލާފައ ވާ ިނުލ ބޭގޮތަށް މުސާރަ
ިމީހަކުި ިކޮންމެހެން ިމަސައްކަތަށް ިއެމަޤާމުގެ ިސަބަބުން ިދަތ ވުމުގެ ިމަސައްކަތަށް ކޮމ ޝަންގެ
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ިވަނަބާބުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.21ިމަ،ިޢަމަލުކުރާނީިމ ޤަވާޢ ދުގެިބޭނުންވާނަ

ިވަކ ކޮށްފައ ހުރި ި)ބ(ިި ިވަޒީފާއ ން ިވަގުތީގޮތުން ިސަބަބުން ިވީއްލުމުގެ ިނުލ ބޭގޮތަށް މުސާރަ
ިކޮމ ޝަނަށްި ިހަމަނުވަނީސް ިމުއްދަތު ިވީއްލާފައ ވާ ިނުލ ބޭގޮތަށް ި ިމުސާރަ މުވައްޒަފަކު،

ި ިނުކުތުމަށް ިއެކަން ިހުށަހަޅަނ22ިިްއެދޭނަމަ، ިކޮމ ޝަނަށް ިކުރ ން ިދުވަސް )ތ ރީސް(
ިވަގުތީި ިއެމަޤާމުގައ  ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ  ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފުގެ ިވަކ ކުރ  ިވަޒީފާއ ން ވާނެއެވެ.

ި ިހުރ ނަމަ،ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިވަޒީފާއ ނ41ިިްގޮތުންިމުވައްޒަފަކު )ފަނަރަ(ިދުވަހުގެިނޯޓ ސްދީ
ިނެއެވެ.ވަކ ކުރަންވާ

މުވައްޒަފަކު،ިމުއްދަތުިހަމަކޮށްިވަޒީފާއަށްިނުކުތުމަށްިއެދ ،ިިފައ ވާވީއްލާިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިި)ޅ(ިި
ިވަޒީފާއަށްި ިއަދާކުރ  ިވީއްލ އ ރު ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިއެމުވައްޒަފު ިހުށަހެޅުމުން ކޮމ ޝަނަށް

ިހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައ ިހުށަހެޅުމުންިއެމުވައްޒަފަކަށްިވަޒީފާިހަމަޖައްސައ ދޭންވާނެއެވެ.

ިނުލ ބޭގޮތަިި)ކ(ިި ިކޮމ ޝަންގެިިމުސާރަ ިހަމަވާއ ރު، ިމުއްދަތު ިވީއްލުނު ިމުވައްޒަފަކު ިވީއްލާފައ ވާ ށް
ިސަބަބާހުރެ ިއެހެންވެސް ިނުވަތަ ިގުޅ ގެން ިބަދަލަކާ ިގެނެވުނު ނޑަށް މަޤާމުިި،އޮނ ގަ

އުވާލެވ ފައ ވުމުގެިސަބަބުންިވަޒީފާިިދެވެންިނެތްނަމަ،ިވީއްލ ިމުއްދަތުިހަމަވުމުގެިމަދުވެގެންި
ިވަސްިކުރ ންިއެކަންިއެމުވައްޒަފަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.ިިިިިިި)އެކެއް(ިމަސްދ4ިިު

މުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވީއްލ ކަންިކޮމ ޝަނުންިމުވައްޒަފަށްިއަންގާނީިމ ޤަވާޢ ދުގެިި)އ(ިި
ގައ ވާި"މުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފުިވީއްލ ކަންިއަންގާިޗ ޓު"ިއާިއެއްގޮތަށ42ިިްޖަދުވަލުި

ިދޫކުރާިލ އުމަކުންނެވެ.

ކޮމ ޝަންގެިދާއ މީިމުވައްޒަފުންނެވެ.ި)ވ(ިި ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިވީއްލޭނީިހަމައެކަނި 

ިނުލ ބޭގޮތަށްިމުސާރަ
ިވީއްލޭނެިިމުވައްޒަފަކު
ިމުއްދަތު

432.ިި ިމުއްދަތަކީ،ކޮމ ޝަންގެ ިކުރު ިއެންމެ ިވީއްލޭނެ ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފަކު ިއ ދާރީ
ި)ދޭއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށެވެ.2ި)ތ ނެއް(ިމަސްދުވަހެވެ.ިއަދ ިިގ ނަވެގެންިވީއްލޭނ2ިިީ

ި

ިކ ޔެވުމަށްިއަމ އްލަގޮތުން
ިވީއްލުންި

432.ިި ިމުސާރަ ިކ ޔެވުމަށްޓަކައ  ިޙާލަތްތަކަށްިއަމ އްލަގޮތުން ިތ ރީގައ ވާ ިވީއްލޭނީ ނުލ ބޭގޮތަށް
ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

އަމ އްލަިގޮތުންިކ ޔެވުމަށްޓަކައ ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވީއްލަންވާނީިކޮމ ޝަންގެިި)ހ(ިި
ިގުޅޭިިގޓްރޭނ ންި ިމަސައްކަތާ ިވަޒީފާގެ ިއަދާކުރާ ިއެމީހަކު ިނުވަތަ ިހ މެނޭ ރ ކުއަރމެންޓުގައ 

ިތަމްރީނެއްިފުރ ހަމަިކުރުމަށެވެ.
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ިި)ށ(ިި ިގޮތަށް ިނުލ ބޭ ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފު ިރ ސޯސްިވީިމ ގޮތުން ިހ އުމަން ިކޮމ ޝަންގެ ވީއްލަންވާނީ
ިިކޮމ ޓީގެިމަޝްވަރާގެިމަތ ންނެވެ.

ިި)ނ(ިި ިމުވައްޒަފުންިއަމ އްލަގޮތުން ިބޭނުންވާ ިވީއްލުމަށް ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ކ ޔެވުމަށްޓަކައ 
ިލ ޔުމެއްި ިޤަބޫލުކޮށްފައ ވާކަމުގެ ިއެމީހަކު ިމަރުކަޒަކަށް ިތަމްރީނުދޭ ިނުވަތަ ިތަޢުލީމުދޭ ވީއްލޭނީ

ިހުށަހެޅުމުންނެވެ.ިމ ލ ޔުމުގައ ިކޯހުގެިމުއްދަތުިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ިި)ރ(ިި ިވީއްލޭނީ ިމުވައްޒަފަކު ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިކ ޔެވުމަށްޓަކައ  ިއަމ އްލަގޮތުން އޭނާިގ ނަވެގެން
ިމުއްދަތަށެވެ. ިބަޔާންކުރާ ިމަރުކަޒުން ިކ ޔަވައ ދޭ ިމުއްދަތުކަމަށް ިކޯހުގެ އަދި ިކ ޔަވަންބޭނުންވާ

ިތަކަށެވެ.މަދުވެގެންިކޮމ ޝަންގެިހ އުމަންިރ ސޯސްިކޮމ ޓީގައ ިމަޝްވަރާކޮށްިނ ންމާިމުއްދަ

ިި
ި)ބ(

ިމީހަކުި ިއެ ިވީއްލުމުގައ ، ިމުވައްޒަފަކު ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިކ ޔެވުމަށް ިބޭރުން ރާއްޖެއ ން
ި ިއ ތުރަށް ިއައުމަށް، ިއެބުނރ  ިތަނަކުން ިއެ ިދ އުމަށާއ ، ިމަރުކަޒަކަށް )އެކެއް(4ިިކ ޔަވަންދާ

ިމަސްދުވަސްިދެވ ދާނެއެވެ.
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ިކޮމ ޝަނުން
ިސްޕޮންސަރކޮށްގެން

ިމުވައްޒަފުންިކ ޔަވާފައ ވާ
ިކ ޔެވުމަށްިއަމ އްލަގޮތުން

ިވީއްލުންި

431.ި
ިދައުލަތަށްި ިބައެއް ިޚަރަދުގެ ިނުވަތަ ިޚަރަދު ިހ ނގ  ިކޯހަށް ިއެ ިގުޅ ގެން ިފުރ ހަމަކުރުމާ ކޯހެއް
ިދައުލަތަށްި ިމީހަކު ިއެ ިވީއްލޭނީ، ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިކ ޔެވުމަށް ިއ ތުރަށް ިމުވައްޒަފުން ދައްކަންޖެހޭ
ިދެއްކުމަށްފަހު،ި ިފަރާތަށް ިކަމާބެހޭ ިދައުލަތުގެ ިފަރާތެއް، ިޒ ންމާވާނެ ިދެއްކުމުގައ  ިފައ ސާ ދައްކަންޖެހޭ
ިފައ ސާި ިއެ ިނުވަތަ ިހުށަހެޅުމުންނެވެ. ިކޮމ ޝަނަށް ިލ ޔުމެއް، ިޤަބޫލުކުރ ކަމުގެ ިއެކަން ިފަރާތަކުން އެ

ިޅުމުންނެވެ.ކަމާބެހޭިފަރާތަށްިއެއްފަހަރާިދައްކާފައ ވާިކަމުގެިލ ޔުމެއްިހުށަހެ

ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް
ިމުވައްޒަފުިއ ޤްރާރުވެފައ ވާި

ިވީއްލުންި

431.ި
ިވީއްލޭނީ،ި ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފަކު ިކޮމ ޝަންގެ ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާ ިޚ ދުމަތްކުރަން ދައުލަތަށް

ިމުއްދަތު ިކުރަންޖެހޭ ިޚ ދުމަތް ިހުށަހެޅުމުން،ިި،ދައުލަތަށް ިއެދ  ިފަސްކޮށްދ ނުމަށް ިނުލ ބޭގޮތަށް މުސާރަ
ިކޮމ ޝަންގެިހުއްދަިލ ބުމުންނެވެ.

ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް
ިމުވައްޒަފުގެިއ ޤްރާރުވެފައ ވާި

ިމުއްދަތުިިޚ ދުމަތުގެި

ިނުލ ބޭގޮތަށްިި.431 ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފަކު ިކޮމ ޝަންގެ ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާ ިޚ ދުމަތްކުރަން ދައުލަތަށް
ިހަމަކުރެވޭނީވީއް ިމުއްދަތު ިޖެހ ފައ ވާ ިޚ ދުމަތްކުރަން ިއެމީހަކު ިނުލ ބޭގޮތަށްިި،ލައ ފ ނަމަ، މުސާރަ

ހުންނަިމުއްދަތުިނުހ މަނައެވެ.ި ިވީއްލާފައި 

ި

ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް
ިމުވައްޒަފުިއ ޤްރާރުވެފައ ވާި

ިވީއްލުންިވީއްލ 
ިދާއ މީކުރުން.

433.ިި ިޚ ދުމަތްކުރަން ިވީއްލި ދައުލަތަށް ިގޮތަށް ިނުލ ބޭ ިމުސާރަ ިމުވައްޒަފަކު ިކޮމ ޝަންގެ އ ޤްރާރުވެފައ ވާ
ިވަޒީފާއ ންި ިދާއ މީކޮށް ިސާބ ތުވެއްޖެނަމަ ިކޮމ ޝަނަށް ިކުރ ކަން ިއެހެންކަމެއް ިނުހ ފައ ، ބޭނުން

ިއޭނާއާމެދުިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިކޮމ ޝަނުންިފ ޔަވަޅުިއަޅަންވާނެއެވެ.ި،ވަކ ކުރުމަށް

ި

ިޞ އްޙީިމުއްދަތަކަށްދ ގު
ިވީއްލުންިިހޯދުމަށްިފަރުވާި

ތ މާއަށްިޞ އްޙީިފަރުވާއެއްިހޯދުމަށްިނުވަތަިތ މާިބަލަންޖެހ ފައ ވާިނުވަތަިތ މާގެިބެލެނ ވެރ ކަމުގައ ވާިި.431
މީހަކަށްިފަރުވާިބޭނުންވާިބައްޔަކަށްިފަރުވާިހޯދުމަށްޓަކައ ،ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިވީއްލޭނީިތ ރީގައ ވާި

ި ިގ ނަވެގެން ިވީއްލޭނީ ިމުވައްޒަފު ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. )އެކެއް(4ިިޙާލަތްތަކަށް
ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށެވެ.

ިފަރުވާގެިި)ހ(ިި ިބާވަތާއ ، ިބައްޔެއްގެ ިއެ ިވީއްލޭނީ، ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިބަލ ވެގެން މުވައްޒަފަކު
ިކޮށް ިރަޖ ސްޓްރީ ިބަޔާންކޮށް، ިސެޓްފ ކެޓެއްިމުއްދަތު ި ިމަސައްކަތްތެރ އެއްގެ ިޞ އްޙީ ފައ ވާ

ިހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެިބަލަދުވެރ ކަމުގެިދަށުގައ ވާިމީހަކުިބަލ ވެގެންިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިވީއްލޭނީިއެިި)ށ(ިި
ިބަޔާންކޮށް،ި ިމުއްދަތު ިބޭނުންވާނެ ިފަރުވާކުރުމަށް ިމީހަކަށް ިއެ ިބާވަތާއ ، ިބަލީގެ މީހެއްގެ
ިއެި ިހުށަހެޅުމާއެކު، ިސެޓްފ ކެޓެއް ިމަސައްކަތްތެރ އެއްގެ ިޞ އްޙީ ިކޮށްފައ ވާ ރަޖ ސްޓްރީ

ިބަޔާންކޮށް ިޖެހޭކަން ިހުންނަން ިކޮންމެހެން ިއެމުވައްޒަފަކު، ިގާތުގައ  އެމުވައްޒަފަކުިި،މީހެއްގެ



99 
 

ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ިމުއްދަތުިހުންނަިވީއްލާފައ 
ިހ ފުންިިބޭނުން

ިނުލ ބޭގޮތަށްިި)ހ(ި.431 ިމުސާރަ ިބޭނުންކުރަންވާނީ، ިމުއްދަތު ިހުންނަ ިވީއްލާފައ  ިނުލ ބޭގޮތަށް މުސާރަ
ިކޮށްގެންި ިއެހެންކަމެއް ިނުހ ފައ ، ިބޭނުން ިވީއްލ  ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިބޭނުމަކަށެވެ. ވީއްލ 
ިވީއްލުންި ިވީއްލ  ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިޢަމަލުކޮށްފ ނަމަ، ިޚ ލާފަށް ިމ ގޮތާ ނުވާނެއެވެ.

ިނުކުތުމަށްިނ  ިވަޒީފާއަށް ިއަންގަންވާނެއެވެ. ިނުކުތުމަށް ިވަޒީފާއަށް މުމަކަށްގެނަސް
ި ިނުނ ކުމެއްޖެނަމަ ިވަޒީފާއަށް ިއެންގ ިއެންގުމަށްފަހުވެސް ިފެށ ގެންިިނ ކުތުމަށް ދުވަހުން

ިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއ ންިއެިމުވައްޒަފުިދާއ މީކޮށްިވަކ ކުރަންިވާނެއެވެ.

ިި
ި)ށ(

ި ިނުލ ބޭގޮތަށް ިބަދަލުކުރަންިމުސާރަ ިބޭނުން ިވީއްލ  ިމުވައްޒަފަކު، ިހުރ  ވީއްލާފައ 
ިބޭނުންި ިވީއްލ  ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިމަތ ން، ިގޮތުގެ ިޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިމ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ދާނެއެވެ. ިބަދަލުކުރެވި 

ިވަޒީފާއ ންިވަގުތީގޮތުން
ިޙާލަތަށްިދާއ މީިވަކ ކުރުންި

ިބަދަލުކުރުންި

ނުލ ބޭގޮތަށްިވީއްލ ިމުވައްޒަފުިވަގުތީގޮތުންިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުންިއަންނަނ ވ ިޙާލަތްތަކުގައި މުސާރަިި.412
ިދާއ މީިކުރެވޭނެއެވެ.

މުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިވީއްލ ިމުއްދަތުިހަމަވުމަށްފަހު،ިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއަށްިނުކުތުމަށްިއެދި ި)ހ(ިި
ި)ފަނަރަ(ިދުވަސްވުން.41ިހުށަނާޅައ ިނުވަތަިވީގޮތެއްިނާންގައ ި

ިކުރަމުންގެންދާކަންިި)ށ(ިި ިއެހެންކަމެއް ިނުހ ފައ ، ިބޭނުން ި ިވީއްލ  ިގޮތަށް ިނުލ ބޭ މުސާރަ
 ސާބ ތުވުން.

 

ި
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ވަނަިބާބ41ިިު  

ިމުވައްޒަފުންިތަމްރީނުކުރުންި

ި.414ިތަޢާރުފުި
ި ިދޭންޖެހޭ ިގުޅޭގޮތުން ިމަސައްކަތާ ިކުރާ ިވަޒީފާގައ  ިހޯދައ ދ ނުމުގެިމުވައްޒަފުން ިހުނަރު މަޢްލޫމާތާއ 

ިހުނަރާއި  ިގުޅޭގޮތުން ިމަސައްކަތާއ  ިމުވައްޒަފުގެ ިމަތ ކުރުމަށްޓަކައ  ިފެންވަރު ިމުވައްޒަފުގެ ގޮތުންނާއ 
ިކޯސްތައްި ިޕްރޮގުރާމްތަކާއ  ިއަހުލުވެރ ކުރުމުގެ ިވަޒީފާއަށް ިޕްރޮގުރާމްތަކާއ  ިލ ބޭ މަޢުލޫމާތު

ިތަކަށްިރާވައ ިހ ންގަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންނަށްިބައ ވެރ ވެވޭނެިގޮ

ިބޭނުންވާިކޮމ ޝަނަށް
ިދެނެގަތުންިިތަމްރީނު

ިތަމްރީނުތައްިި)ހ(ި.412 ިބޭނުންވާ ިކުރުމަށް ިތަރައްޤީ ިވަސީލަތް ިއ ންސާނީ ިއެތަނެއްގެ ކޮމ ޝަނުން
ކުރ ޔަށްިޕްލޭނެއްިއެކުލަވާލަންިވާނެއެވެ.ދެނެގަނެިމުވައްޒަފުންިތަމްރީނުކުރުމަށްޓަ ިކައި 

ކޮމ ޝަނުންިކުރ އަށްިއޮންނަިއަހަރުގައ ިމުވައްޒަފުންިތަމްރީނުކުރުމަށްިބޭނުންވާިޓްރެއ ނ ންގިި)ށ(ިި
ިޕްލޭން ިކުރ ންިި،ރ އުއަރމެންޓް ިނ މުމުގެ ިމަސް ިޖުލައ  ިއަހަރުގެ ހ ނގަމުންދާ

ިއެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

ިި)ހ(ި.412ިތަމްރީނުކުރުންިިމުވައްޒަފުން ިދ ނުމުގެ ިތަމްރީން ިގޮތެއްިތ ރީގައ ވާ ިބޭނުންކުރާނެ ިއެފަހަރަކު ިތެރެއ ން ގޮތްތަކުގެ
ިތަމްރީނުގެި ިބޭނުންވާ ިއަދަދަށާއ ، ިމުވައްޒަފުންގެ ިދޭންޖެހ ފައ ވާ ިތަމްރީން ނޑައަޅާނީ، ކަ

ިބާވަތަށާއ ،ިއެކަމަށްިކުރަންޖެހޭިޚަރަދަށްިބަލައ ގެންނެވެ.

ިިި4.ިި ިބޭނުންވާ ިމަސައްކަތަށް ިތެރޭގައ  ިއަދާކުރުމުގެ ިކަމާގުޅޭިވަޒީފާ މަޢުލޫމާތު،
ިތަޖުރ ބާކާރުންިމެދުވެރ ކޮށްިދ ނުން.

ިތަމްރީންިި.2ިިި ިފަދަ ިސްޓަޑީޓުއަރ ިވަރކްޝޮޕާއ ، ިއަދ  ިސެމ ނަރ ކޯސްތަކާއ 
ިފެންވަރުި ިހުނަރާއ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިބައ ވެރ ކޮށްގެން ިމުވައްޒަފުން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައ 

ިމަތ ކުރުން.

ިިި2.ިި ިސަނަދުގެ ިކޮމ ޝަންގެިޤައުމީ ިބައ ވެރ ކޮށްގެން ިކޯސްތަކުގައ  ނޑަށްފެތޭ އޮނ ގަ
ިއެކ ފަންނުތަކަށްިބޭނުންވާިމީހުންިބ ނާކުރުން.

ި)ށ(ިި
ބޭނުންވާިތަމްރީނުިރާއްޖެއ ންިދެވެންހުރ ނަމަިއެފަދަިތަމްރީނުދޭނީިރާއްޖެއ ންނެވެ.ިރާއްޖެއ ންި

ިތަ ިރާއްޖޭގައ  ިއެކަމަށް ިފޮނުވާނީ ިދ ނުމަށް ިތަމްރީނު ިނުވަތަިިމްރީނުބޭރަށް ިނެތްނަމަ، ދެވެން
ިތަމްރީނުި ިރާއްޖޭގައި ިއެރޮނގަކުން ިބޭނުންވާގޮތަށް ިނުވަތަ ިފެންވަރަށް ިބޭނުންވާ ދޭން

ިތަމްރީނުދެވެންިނެތްނަމައެވެ.

ި)ނ(ިި
ިއެދޭި ިހ ފަން ިބޭނުން ިއެފުރުޞަތުގެ ިހޯދައ ، ިފުރުޞަތު ިތަމްރީނުގެ އަމ އްލަގޮތުން
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ިމ ޤަވާޢ ދާއެއްގޮތަށްިއެކަމަށްިފުރުޞަތުިދޭންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންނަށްި

ިބ ނާކުރުމުގައ ިމީހުން
ިޢަމަލުކުރާނެގޮތް.

ިނުހ މެނޭިި.411 ނޑުގައ  ިއޮނ ގަ ިސަނަދުގެ ިޤައުމީ ިބ ނާކުރުމަށް، ިފަންނީމީހުން ިބޭނުންވާ ކޮމ ޝަނަށް
ިޢަމަލުކުރާނީ،ިއަންނަނ ވ ގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ކުރުމުއްދަތުގެިކޯސްތަކަށްިމީހުންިހޮވުމާއ ިފޮނުވުމުގައި 

ިކޮމ ޝަންގެިި)ހ(ިި ިހުޅުވާލަންވާނީ ިފުރުޞަތު ިބައ ވެރ ކުރުމުގެ ިކޯސްތަކުގައ  ކުރުމުއްދަތުގެ
ިމުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ިމުއްދަތަށާއ ،ިި)ށ(ިި ިގޮތާއ ، ިވަޒީފާއަދާކޮށްފައ ވާ ިބައ ވެރ ކުރާނީ ިކޯސްތަކުގައ  ކުރުމުއްދަތުގެ
ނޑައެޅ ފައ ވާިދާއ ރާއ ންިލ ބ ފައ ވާިތަޖުރ ބާއަށާއ ިއަދ ިއެމީހެއްގެިމަސައްކަތުގެިއެކޯހަކަށްި ކަ

ިހ ފޭނެިމ ންވަރުގެި ިޚ ދުމަތްިކޮމ ޝަންގައ  އަޚްލާޤާއ ިއެކޯސްިފުރ ހަމަކުރުމުންިއެމުވައްޒަފުގެ
ނޑައަޅާގޮތެއްގެިމަތ ންނެވެ. ިމައްޗަށްިބެލުމަށްފަހު،ިކޮމ ޝަނުންިކަ

ިި)ނ(ިި ިކަންތައްިކޯހުގައ  ިފޮނުވުމުގެ ިކޯހަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ިކަނޑައެޅުމުން ިމުވައްޒަފަކު ފޮނުވާނެ
ިކޮމ ޝަނުންިކުރ އަށްިގެންދަންވާނެއެވެ.

ިކޯސްތަކުގައ ިކުރުމުއްދަތުގެ
ިބައ ވެރ ިމުވައްޒަފުން

ިކުރުން.

411.ިި ިވާރކްޝޮޕް، ިސެމ ނަރ، ިޓްރޭނ ންގ، ިކޯސްތަކާއ ، ިމުވައްޒަފުންިކުރުމުއްދަތުގެ ސްޓަޑީޓުއަރގައ 
ިދައުލަތުގެި ިމެދުވެރ ކޮށް ިކޮމ ޝަން ިކޮމ ޝަނުންނެވެ. ިގެންދާނީ ިކުރ އަށް ިކަންތައް ބައ ވެރ ކުރުމުގެ
ިޕްރޮގްރާމެއްި ިއެތަމްރީނު ިޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ިތަމްރީން ިހަމަޖައްސަންޖެހޭ ިއ ދާރާއަކުން އެހެން

ިޕްރޮގްރާ ިމ ތަމްރީނު ިކޮމ ޝަނުންނެވެ. ިއަންނަނ ވި ހަމަޖައްސާނީ ިބައ ވެރ ކުރާނީ، ިމުވައްޒަފުން މުގައ 
ިކަންތައްތަކުގެިމައްޗަށްިބެލުމަށްފަހުއެވެ.

ިބޭނުންވާިި.4ިިި ިކޮމ ޝަނަށް ިތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައ  ިކުރ އަރުވައ  ިމަސައްކަތް ކޮމ ޝަންގެ
ިތަމްރީނެއްިކަމުގައ ވުން.

ިިި2.ިި ިތަމްރީނެއް ިއެ ިމީހަކީ، ިފޮނުވާ ިމީހެއްިތަމްރީނުކުރަން ިފެންވަރުހުރ  ފުރ ހަމަކުރެވޭ
ިގޮތުންނާއި  ިޢުމުރުގެ ިފުރ ހަމަކުރުމަށް ިތަމްރީނެއް ިއެފަދަ ކަމުގައ ވުމާއ ،

ިޞ އްޙީގޮތުންިއެކަށީގެންވާިމީހެއްކަމުގައ ވުން.

ިތަމްރީނަށްިި.2ިިި ިއެހެންކަމެއްގެ ިފުށުއަރާގޮތަށް ިދުވަސްވަރާއ  ިއޮންނަ ިތަމްރީނެއް އެ
ިމީހެއްކަމުގައ ނުވުން.ިފޮނުވަންިހަމަޖެހ ފައ ވާ

ިއެތަމްރީނުި.1ިިި ިމީހަކުނަމަ، ިފޮނުވ ފައ ވާ ިތަމްރީނަކަށް ިދާއ ރާއ ންިިކުރ ން ކުރެވޭ
ިކޮމ ޝަންގެިމަސައްކަތުގައ ިޙ އްޞާކޮށްފައ ވާިމ ންވަރަށްިރ ޢާޔަތްކުރުން.

ިި)ށ(ިި ިބައ ވެރ ވާ ިޕްރޮގްރާމެއްގައ  ިތަމްރީނު ިކުރުމުއްދަތުގެ ިޚަރަދުގައ  މުވައްޒަފުންނަށްިއަމ އްލަ
ިހަމަޖެފައ ވާިއުސޫލުންިއެފުރުޞަތުިދ ނުމަށްިމ މާއްދާިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.
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ިސަނަދުގެިޤައުމީ
ނޑަށްފެތޭ ިތަމްރީނުިއޮނ ގަ
ިޕްރޮގްރާމުގައ 
ިބައ ވެރ ކުރުން.

ިބައ ވެރ ކުރާނީިި.411 ިމުވައްޒަފުން ިޕްރޮގްރާމްތަކުގައ  ިތަމްރީނު ިފެތޭ ނޑަށް ިއޮނ ގަ ިސަނަދުގެ ިޤައުމީ
ިތީރ ގައ މ ވާިކަންތައްތަކަށްިރ ޢާޔަތްިކޮށްގެންނެވެ.

ިފެތޭިކޯސްތައް،ިި)ހ(ިި ިއޮނ ގަނޑަށް ިއަހަރަށްިބޭނުންވާިޤައުމީިސަނަދުގެ ިކުރ އަށްއޮތް ކޮމ ޝަނުން
ިސެކްޝަނަށްި ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިކުރ ން، ިހުސްވުމުގެ ިޖުލައ މަސް ިއަހަރުގެ ހ ނގާ

ި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިހުށަހަޅާނީ ިކޯސްތައް ިބޭނުންވާ ގައ ވ42ިިާހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ިތަމްރީނުކުރަންިބޭނުންވާިކޯސްތަކުގެިމަޢުލޫމާތު"ިފޯމުންނެވެ.ި"ކޮމ ޝަންގެިމީހުން

ިކޮމ ޝަންގެިި)ށ(ިި ިކޯސްތައް ިފޯމުގައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު" ިކޯސްތަކުގެ ިބޭނުންވާ ިތަމްރީނުކުރަން "މީހުން
ިއަންނަި ިވ ދ ގެން ިކޯސްތައް، ިހުއްދަދޭ ިކޮމ ޝަނުން ިބެލުމަށްފަހު، ިޕެނަލްއ ން އެޗް.އާރް

ިފެބްރުއަރީމަހުި ިޑ ޕާޓްމަންޓަށްިއަހަރުގެ ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ިއެންޑް ިއެޑްމ ން ިނ ޔަލަށް ގެ
ިއަންގަންވާނެއެވެ.

ިހޯދާނީ،ިިނ()ިި ިމުވައްޒަފުން ިބައ ވެރ ކުރުމަށް ިކޯސްތަކުގައ  ިފެތޭ ިއޮނ ގަނޑަށް ިސަނަދުގެ ޤައުމީ
ިކޮމ ޝަންގެިތެރޭގައ ިއ ޢުލާނުކޮށްގެންނެވެ.

ިި)ރ(ިި ިފެތޭ ނޑަށް ިއޮނ ގަ ިސަނަދުގެ ިއެކަމަށްިޤައުމީ ިހޮވާނީ، ިމުވައްޒަފުން ކޯސްތަކަށް
ިއެހައ ތަނަށްިކޮމ ޝަންގައި  ިފެންވަރަށާއ ،ިމުވައްޒަފު ކުރ މަތ ލާފައ ވާިމުވައްޒަފުންގެިތަޢުލީމީ
ިއަޚުލާޤުި ިމަސައްކަތުގެ ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިއަދ  ިމުއްދަތަށާއ ، ިގޮތާއ ، ިއަދާކޮށްފައ ވާ ވަޒީފާ

ިސްކޮލަރޝ ޕްިބޯޑުންނެވެ.ހުންނަގޮތްިބެލުމަށްފަހުިކޮމ ޝަންގެި

ިކަންތައްިި)ބ(ިި ިފޮނުވުމުގެ ިކޯހަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ިކަނޑައެޅުމުން ިމުވައްޒަފަކު ިފޮނުވާނެ ކޯހުގައ 
ިކޮމ ޝަނުންިކުރ އަށްިގެންދަންިވާނެއެވެ.

ިތަމްރީނެއްގައ ިކުރ ން
ިބައ ވެރ ކޮށްފައ ވާި

ިތަމްރީނެއްގައ ިމުވައްޒަފަކު
ިބައ ވެރ ކުރުން.

ިޕްރޮގްރާމެއްގައި ި.413 ިތަމްރީނު ިމުވައްޒަފަކު ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ ިތަމްރީނެއްގައ  ކުރ ން
ިބަލައި  ިމުއްދަތައް ިޕްރޮގްރާމެއްގެ ިބައ ވެރ ވ  ިއެމުވައްޒަފަކު ިކުރީގައ  ބައ ވެރ ކުރާކަމުގައ ވާނަމަ،

ިއެމުވައްޒަފަކުިބައ ވެރ ކުރާނީިތ ރީގައ ވާިއުޞޫލުންނެވެ.

4ިިި)ހ(ިި ިދ ގު ިއެިއަހަރަށްވުރެ ިމުވައްޒަފެއްނަމަ ިބައ ވެރ ކުރެވ ފައ ވާ ިތަމްރީނެއްގައ  މުއްދަތެއްގެ
ި)އެކެއް(ިއަހަރުިވެފައ ވުން.4ިތަމްރީނެއްިފުރ ހަމަކޮށްގެންިއައުމަށްފަހު،ި

1ިިި)ށ(ިި ިމަހާއ  ިތަމްރީނެއްގައި 4ި)ހަޔެއް( ިމުއްދަތެއްގެ ިދެމެދުގެ ިއަހަރާ )އެކެއް(
ިމުވައްޒަފެއްނަި ިއައުމަށްފަހު،ބައ ވެރ ކުރެވ ފައ ވާ ިކޮށްގެން ިފުރ ހަމަ ިތަމްރީނެއް ިއެ 1ިމަ

ި)ހަޔެއް(ިމަސްވެފައ ވުން.
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ިބައ ވެރ ކުރެވ ފައ ވ1ިިާި)ނ(ިި ިތަމްރީނެއްގައ  ިމުއްދަތެއްގެ ިކުރު ިމަސްދުވަހަށްވުރެ )ހަޔެއް(
ި ިއައުމަށްފަހު ިކޮށްގެން ިފުރ ހަމަ ިތަމްރީނެއް ިއެ ިމަސ2ިިްމުވައްޒަފެއްނަމަ، )ތ ނެއް(

ިވެފައ ވުން.

ިި)ރ(ިި ިމާއްދާގެ ި)ނ(މ  ިއަދ  ި)ށ(، ިއެމީހަކުިި)ހ(، ިބަލާނީ، ިމުއްދަތުތައް ިބުނެވ ފައ ވާ ގައ 
ިބައ ވެރ ކުރާި ިތާރީޚާއ ،ިއެމީހަކު ިއެންގ  ިކޮމ ޝަނަށް ިއެކަން ިނ ންމައ  ިތަމްރީނެއް ބައ ވެރ ވ 
ިތަމްރީންިޕްރޮގްރާމްިފެށޭިތާރީޚާިދެމެދުިއެއީިޕްރޮގްރާމުގެިމުއްދަތުިކަމުގައ ިބަލައ ގެންނެވެ.

ިި)ބ(ިި ިއަލަށް ިތަމްރީނުިކޮމ ޝަނަށް ިފެތޭ ިއޮނ ގަނޑަށް ިސަނަދުގެ ިޤައުމީ ިމުވައްޒަފުން ވަންނަ
ިގުޅޭި ިޕްރޮގްރާމާ ިތަމްރީން ިބައ ވެރ ކުރާ ިމުވައްޒަފުން، ިބައ ވެރ ކުރެވޭނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައ 

ި ިމަދުވެގެން ިވަޒީފާގައ  ިމަޤާމުގ4ިިެކޮމ ޝަންގެ ިހޭދަކުރުމުންނެވެ.ިނަމަވެސް )އެކެއް(ިއަހަރު
ިބާވަތު ިމަސައްކަތުގެ ިއަދާކުރާތާ ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފުން ިއަހަރ4ިިުން، )އެކެއް(

ިފޮނުވުމަށްި ިކޯހަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ިޙާލަތްތަކުގައ  ިއަންނަނ ވ  ނުވ ކަމުގައ ވީނަމަވެސް،
ިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.

މަޤާމުގެިމަސައްކަތުގެިބާވަތުން،ިތަމްރީނުދޭިގޮތަށްިހަމަޖެހ ގެންިއުފައްދާިމަޤާމުތަކަށްިި.4ިިި
ިމުވައްޒަފުން.ިހަމަޖައްސާ

ހ މެނ ގެންިފުރ ހަމަކުރުމަށްިލާޒ މްކުރާިތަމްރީނުތައް.ި.2ިިި ިވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުމުގައި 

ިވޭތުވެިި)ޅ(ިި ިއަދާކުރުމުގައ  ިވަޒީފާ ިމުވައްޒަފަކީ ިހޮވ ފައ ވާ ިޕްރޮގްރާމަށް ިތަމްރީނު
އަޅާފައ ވާިނުވަތަި)ދޭއް(ިއަހަރުގެިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިތަކުރާރުކޮށްިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅ2ިިުދ ޔަި

އ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅެއްގެިގޮތުންިއ ންޒާރުކުރެވ ފައ ވާިމުވައްޒަފެއްނަމަ،ިއޭނާއަށްިއެތަމްރީނުގައި 
ިބައ ވެރ ވުމުގެިފުރުޞަތެއްިނުދެވޭނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަންގެިި)ކ(ިި ިޚަރަދުތައް، ިކުރަންޖެހޭ ިރާއްޖޭގައ  ިބެހޭގޮތުން، ިބައ ވެރ ކުރުމާ ތަމްރީނުގައ 
ި ިބަޖެޓުންިބަޖަޓުން ިކޮމ ޝަންގެ ިކުރަންވާނެއެވެ. ިއެޚަރަދުތައް ިހުރ ނަމަ، ިކުރެވެން

ިނެތްނަމަި  ޚަރަދުކުރެވެން
ިޚަރަދުތައްިއެިމުވައްޒަފަކުިކުރުމަށްިއެއްބަސްވާނަމަ،ިއެކަންިއެގޮތަށްިހަމަޖައްސައ ދެވޭނީި އެ

ިމ ޤަވާއ ދާިޚ ލާފުނުވާގޮތެއްގެިމަތ ންނެވެ.

ވީހާިގ ނަިިފުރުޞަތުިދ ނުމުގައ ިހުރ ހާިމުވައްޒަފުންިހަމަހަމަވާިއުޞޫލަކުންތަމްރީންިހޯދަންިި)އ(ިި
ިމަތ ން ިގޮތެއްގެ ިލ ބ ގެންދާނެ ިފުރުޞަތު ިމުވައްޒަފުންިި،ބަޔަކަށް ިޕްރޮގްރާމްތަކުގައ  ތަމްރީނު

ކުރަމުންިގެންދަންވާނެއެވެ. ިބައ ވެރި 

ިވަރކްޝޮޕްި)ވ(ިި ިސެމ ނަރ، ިޓްރެއ ނ ންގ، ިކޯސް، ިމުއްދަތުގެ ިކުރު ިފަދަިިސްޓަޑީ، ޓުއަރ
ިބައ ވެރ ކުރާނެި ިހ ނދެއްގައ ، ިބޭނުންވެއްޖެ ިބައ ވެރ ކުރަން ިމުވައްޒަފަކު ކަންކަމުގައ 
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ނޑައަޅާނީިކޮމ ޝަންގެިހ ޔުމަންިރ ސޯސްިކޮމ ޓީންނެވެ.ި ިމުވައްޒަފަކުިކަ

ިވަރކްޝޮޕްި)މ(ިި ިސެމ ނަރ، ިޓްރެއ ނ ންގ، ިކޯސް، ިއެކ އެކި ި،ކުރުމުއްދަތުގެ ިފަދަ ސްޓަޑީޓުއަރ
ިޕޮރޮގްރާމެއްގައި  ިހަމަޖެހ ފައ ނުވާ ިލ ބޭގޮތަށް ިޚަރަދެއް ިހުރ ހާ ިއެހީގައ  ފަރާތްތަކުގެ
ިކޮމ ޝަނުންި ިކުރާނީ ިއެކަން ިބޭނުންވެއްޖެނަމަ ިކޮންމެހެން ިބައ ވެރ ކުރަން މުވައްޒަފަކު

ނޑައަޅާފައ ވާިއުޞޫލެއްގެިމަތ ންިކޮމ ޝަންގެިބަޖެޓުންިއެޚަރަދެއްި ިކުރެވެންިހުރ ނަމައެވެ.ކަ

ި

ިބައ ވެރ ވާިތަމްރީނުގައ 
ިކުރުންިިއ ޤުރާރުިމުވައްޒަފުން

ިކޮށްގެންނެވެ.ިި)ހ(ި.411 ިއ ޤްރާރު ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް، ިކޮމ ޝަނަށް ިކުރަންވާނީ ިތަމްރީން މުވައްޒަފުން
ި ިނުވަތަ ިފެތޭ ނޑަށް ިއޮނ ގަ ިސަނަދުގެ ިޤައުމީ ިކުރުވާނީ )ތ ރީސް(ިދުވަހަށްވުރ22ިިެއ ޤްރާރު

ރ ވާިދ ގުމުއްދަތުގެިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމެއްގައ ިބައ ވެރ ވާިމުވައްޒަފުންނެވެ.ިތަމްރީނުގައ ިބައ ވެ
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިކުރުވާނީ ިއ ޤްރާރު ިޤާނޫނު(ގ2221/2ިިެމުވައްޒަފު  )ވަޒީފާއާބެހޭ

11ިި ިޖަދުވަލު ިޤަވާޢ ދުގެ ިމ  ިމަތ ންނެވެ. ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ި"ތަމްރީނުގައި 41ިވަނަ ގައ 
ިބައ ވެރ ވާިމީހުންގެިއ ޤްރާރު"ިއޮންނާނެއެވެ.

އޮތްނަމަވެސްިބައ ނަލްއަޤްވާމީިފެންވަރެއްގައ ިޤަބޫލުކުރާިފަންނީިމ މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިއެހެންިި)ށ(ިި
ިބައ ވެރ ކުރާނަމަި ިމުވައްޒަފަކު ިޚަރަދުކޮށްގެން ިކޮމ ޝަނުން ިޙާޞ ލުކުރުމަށް ސެޓްފ ކެޓެއް

ިއެމުވައްޒަފަކާިކޮމ ޝަނާިދެމެދުިމ މާއްދާގެި)ހ(ގައ ވާިއ ޤްރާރުިކުރަންވާނެއެވެ.

ިރާއްޖެއ ންިނުވަތަިރާއްޖޭގައ 
ިކޯސްިބޭރުގައ 

ިފުރ ހަމަކުރުންި

ިއެމުވައްޒަފުންގެިި.411 ިބައ ވެރ ވާއ ރު ިމުވައްޒަފުން ިކޯސްތަކުގައ  ިދ ގުމުއްދަތުގެ ިކޯސްތަކާއ  ކުރުމުއްދަތުގެ
ގޮތްތަކުންކުރެިގޮތަކަށްިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ިވަޒީފާއާމެދުިއަންނަނ ވި 

ކޮމ ޝަންގެިފަރާތުންި)ތ ނެއް(ިމަސްދުވަހުގެިނުވަތަިއެއަށްވުރ2ިިެި)ހ(ިި ކުރުިމުއްދަތުގެިކޯހެއްގައި 
ިޢ ނާޔަތްތައްި މުވައްޒަފަކުިބައ ވެރ ކުރާނަމަ،ިބައ ވެރ ކުރާނީިވަޒީފާއ ންިވަކ ނުކޮށްިމުސާރައާއ 
ނޑައެޅ ފައ ވާިއުޞޫލުންިލ ބޭގޮތަށެވެ.ިއަދ ިކޯސްިފެށޭިތާރީޚުންިފެށ ގެންިކޯހުންިއެނބުރި  ކަ

ހާިދެމެދުގައ ވާިމުއްދަތު،ިކޮމ ޝަނަށްިޚ ދުމަތްކުރ ިމުއްދަތުިއައ ސްިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަިދުވަ
ިކަމުގައ ިބެލެވޭނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިހ ންގާ ިމަރުކަޒަކުން ިޤަބޫލުކުރާ ިދ ގުމުއްދަތެއްގ2ިިެދައުލަތުން ިމަސްދުވަހަށްވުރެ )ތ ނެއް(
ި ިކޮމ ޝަނުން ިމަތ ން ިދަތ ނުވާނޭިގޮތުގެ ިމަސައްކަތަށް ޚަރަދުކޮށްގެންިކޯހެއްގައ ،ިކޮމ ޝަންގެ

ިނަމަވެސްި ިބައ ވެރ ކުރެވ ދާނެއެވެ. ިމުވައްޒަފަކު ިއަންނަ ިއަދާކުރަމުން ިވަޒީފާ ކޮމ ޝަންގައ 
ިމައްޗަށްި ިކަންތައްތަކުގެ ިތ ރީގައ ވާ ިބައ ވެރ ކުރަންވާނީ ިކޯހެއްގައ  ިމުވައްޒަފަކު މ ގޮތުން

ިއްގެިމަތ ންނެވެ.ރ ޢާޔަތްިކުރުމާއެކުިިކޮމ ޝަންގެިހ އުމަންިރ ސޯސްިކޮމ ޓީންިނ ންމާިގޮތެ

ިމުވައްޒަފަކުިި.4ިިި ިނުވަތަ ިއޮންނަ ިކ ޔެވުން ިގަޑ ތަކުގައ  ިނޫން ިރަސްމީގަޑ  ކޮމ ޝަންގެ
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ިއޮންނަި ިކ ޔެވެން ިވަގުތެއްގައ  ިވަގުތުނޫން ިޑ އުޓީ ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ މަސައްކަތްކުރުމަށް
ނޑަށްފެތޭިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމެއްިކަމުގައ ވުން. ިޤައުމީިސަނަދުގެިއޮނ ގަ

ިއެމުވައްޒަފަކުިި.2ިިި ިނުވަތަ ިހ މެނ ފައ ވާ ިރ ކުއަރމަންޓްގައ  ިޓްރޭނ ންގ ކޮމ ޝަންގެ
ިއަދާކުރާިވަޒީފާއާގުޅޭިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމެއްިކަމުގައ ވުން.

ިއެއަހަރެއްގެިބަޖެޓުންިއެކަމަށްިކަނޑައެޅ ފައ ވާިފައ ސާިޚަރަދުކުރެވެންިހުރުން.ި.2ިިި

ިބައ ވެރ ިި.1ިިި ިޕްރޮގްރާމުގައ  ިޢާންމުކޮށްިތަމްރީނު ިކޮމ ޝަންގައ  ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ކުރާނޭ
އ ޢުލާންިކުރުމާއެކު،ިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިއެދ ފައ ވާިމުވައްޒަފުންގެި
ނޑައެޅ ފައ ވާިއުޞޫލާއެއްގޮތަށްިހޮވުން. ިތެރެއ ންިކޯހުގައ ިބައ ވެރ ކުރާނޭިފަރާތެއްިކަ

ިިި1.ިި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިބައ ވެރ ވުމުން، ިކޯހުގައ  ިމާއްދާގައ ވ411ިިާމުވައްޒަފުން ވަނަ
ިސަބަބުންި ިބައ ވެރ ވުމުގެ ިކޯހުގައ  ިއ ޤްރާރުގައ  ިމ  ިސޮއ ކުރުވުން. އ ޤްރާރުގައ 
ިއަދާކުރާި ިނަމަވެސް، ިގަޑީގައ  ިނުރަސްމީ ިނުވަތަ ިގަޑީގައ  ިރަސްމީ ކޮމ ޝަންގެ
ިއުނ ކަމެއްި ިވާޖ ބުތަކަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތާއ  ިއަދާކުރަންޖެހޭ ިމުވައްޒަފު ވަޒީފާގައ 

ިށްިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.ނާންނާނެިކަމަ
ިއުމުރާއ ިި.1ިިި ިފެންވަރާއ ، ިފުރ ހަމަކުރުމުގެ ިއެކޯހެއް ިމުވައްޒަފަކީ ިބައ ވެރ ކުރާ ކޯހުގައ 

ިޞ އްޙީގޮތުންިއެފަދަކޯހެއްިފުރ ހަމަިކުރެވޭވަރުގެިމުވައްޒަފެއްިކަމުގައ ވުން.

ިިި3.ިި ިތަމްރީނު ިމުވައްޒަފަށް ިބައ ވެރ ކުރާ ިމަސައްކަތަށްިކޯހުގައ  ިކޮމ ޝަންގެ ލ ބ އްޖެނަމަ،
ިއ ތުރުިކުރ އެރުމެއްިލ ބ ދޭނެފަދަިމުވައްޒަފެއްިކަމުގައ ވުން.

ިބައ ވެރ ވާިި)ނ(ިި ިކޯސްތަކުގައ  ިދ ގުމުއްދަތުގެ ިކޯސްތަކާއ  ިކުރުމުއްދަތުގެ ިއަދާކުރަމުން ވަޒީފާ
ި ިސެމ ސްޓަރެއްގެ ިކޮންމެ ިޕްރޮގްރާމުގެ ިތަމްރީނު ިކުރ ންިމުވައްޒަފުންނަށް ިފެށުމުގެ އ މްތ ޙާނު

ިދުވަހުގެިސްޓަޑީިލީވެއްިބަންދުދުވަސްތައްިހ މަނައ ގެންިމުސާރަިލ ބޭގޮތަށްިދެވ ދާނެއެވެ.3ި

)ތ ނެއް(ިމަސްިދުވަހަށްވުރެިދ ގ2ިިުމ ިމާއްދާގެި)ށ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިނޫންިގޮތަކަށްިި)ރ(ިި
ި ިފަރާތުން ިކޮމ ޝަންގެ ިކޯހެއްގައ  ިބައ ވެރ ކުރާއ ރު،ިއެމުވައްޒަފެއްގެިމުއްދަތެއްގެ މުވައްޒަފަކު

ގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ިވަޒީފާއާމެދުިއަންނަނ ވި 

ިވަކ ކުރުމަށް،ިި.4ިިި ިވަޒީފާއ ން ިއެމުވައްޒަފަކު ިމަޢުލޫމާތާއެކު، ިކޯހުގެ ބައ ވެރ ކުރ 
ިވާނެއެވެ.ކޮމ ޝަނުންިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ނޭންސްިއެންޑްިޓްރެޜަރީއަށްިހުށަހަޅަން

ިވަޒީފާިި.2ިިި ިކުރ ން ިވަކ ކުރުމުގެ ިވަޒީފާއ ން ިބަލަންވާނީ ިމުއްދަތު ިޚ ދުމަތުގެ މުވައްޒަފުގެ
ިދުވަހާި ިއަދާކުރަންފަށާ ިވަޒީފާ ިއަލުން ިއައ ސް ިނ ންމާފައ  ިކޯސް ިމުއްދަތު، އަދާކުރ 
ިއެނބުރި  ިކޯހުން ިފެށ ގެން، ިދުވަހުން ިބައ ވެރ ކުރ  ިކޯހުގައ  ިއަދ  ގުޅުވައ ގެންނެވެ.
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ިވަޒީފާއަށްި ިޚ ދްމަތްިިއައ ސް ިކޮމ ޝަނަށް ިދުވަސްތައް، ިދެމެދުގައ ވާ ިދުވަހާ ނުކުންނަ
ިކުރ ިމުއްދަތެއްިކަމުގައެއްިނުގުނޭނެއެވެ.

ިކޯސްތަކުގައ ިއަމ އްލަގޮތުން
ިބައ ވެރ ވުން.

ކޮމ ޝަންގެިޓްރެއ ނ ންގިރ ކުއަރމަންޓުގައ ިހ މެނޭިކޯސްތަކުގަޔާއ ،ިމުވައްޒަފުިއަދާކުރާިވަޒީފާއާގުޅޭިި.412
ިމ ގޮތުންިކޯސް ިދޭންވާނެއެވެ. ިފުރުޞަތު ިބައ ވެރ ވުމުގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއަމ އްލަގޮތުން ތަކުގައ 

412ިއަމ އްލަިޚަރަދުގައ ިކޯސްިފުރ ހަމަކުރަންއެދޭިމުވައްޒަފުންނަށްިފުރުޞަތުިދޭންވާނީިމ ޤަވާޢ ދުގެި
ިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ި

ިޕްރޮގްރުމާިތަމްރީނު
ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު

ިނ ކުތުންިިވަޒީފާއަށް

ިނ ކުތުމުގައި ި)ހ(ި.414 ިވަޒީފާއަށް ިނ މުމުން ިކޯސް ިމުވައްޒަފުން ިވީއްލާފައ ވާ ިޕްރޮގްރާމަކަށް ތަމްރީނު
ގޮތުގެމަތ ންިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ިއަންނަނ ވި 

ިނ މުމުންިި.4ިިި ިކޯސް ިމީހެއްނަމަ ިތަމްރީނުކުރެވޭ ިބޭރުގައ  ިރާއްޖެއ ން
ި ިއެކަނ22ިިްގ ނަވެގެން ިއައ ސް ިއެނބުރ  ިރާއްޖެއަށް ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ )ތ ރީސް(

ިކޮމ ޝަނަށްިއެންގުން.

ިގ ނަވެގެންިި.2ިިި ިނ މުމުން ިކޯސް ިމީހެއްނަމަ ިތަމްރީނުކުރެވޭ  ރާއްޖޭގައ 
ި)ހަތެއް(ިދުވަހުގެތެރޭގައ ިއެކަންިކޮމ ޝަނަށްިއެންގުން.3ި

ިި)ށ(ިި ިއެކަން ިނ މ ގެން ިގެންނަންވާނެއެވެ.ިކޯސް ިސެޓ ފ ކެޓް ިކޯހުގެ ިއަންގާއ ރު ކޮމ ޝަނަށް
ިރަސްމީފަރާތުންި ިހ ންގުމާބެހޭ ިކޯސް ިނުވަތަ ިމަރުކަޒުން ިކ ޔެވ  ިނުލ ބުނުނަމަ، ސެޓްފ ކެޓް
ިޝީޓްި ިނަތީޖާ ިސެމ ސްޓަރގެ ިފަހު ިލ ޔުމާއ  ިކަމުގެ ިފުރ ހަމަކުރ  ިކޯސް ިއެމީހަކު ދީފައ ވާ

ިގެންނަންވާނެއެވެ.

ިފޮނުވާިިޕްރޮގްރާމަށްިތަމްރީނު
ިރ ޒަރވްކުރެވޭިފަރާތްތަކަށް

ިމަޤާމް

ިކުރެވ ގެންިި)ހ(ި.412 ިޚާއްޞަ ިމަޤާމަކަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިބޮންޑުކޮށް، ިކުރުމަށް ިޚ ދުމަތް ދައުލަތަށް
ިކޯސްި ިފުރ ހަމަކުރާ ިއެމުވައްޒަފަކު ިމުވައްޒަފުން، ިބައ ވެރ ކުރާ ކޯސްތަކުގައ 

ި ިއައ ސް ިއެނބުރ  ިކޮމ ޝަންގެިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު، ިމަޤާމު ިފުރ ހަމަވާ ިޝަރުތު ގުޅޭނެ
ރ ޒާވްކޮށްފައ ިބާއްވަންވާނެއެވެ. ނޑުގައި  ިއޮނ ގަ

ިބޮންޑުކޮށްި)ށ(ިި ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ިކޯހެއްިި،ކޮމ ޝަނަށް ިކުރެވ ގެން ިޚާއްޞަ ިމަޤާމަކަށް ކޮމ ޝަންގެ
ި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމަޢުލޫމާތު، ިމަޤާމާބެހޭ ިރ ޒާވްކުރާ ިމީހާއަށް ގައ ވ41ިިާފުރ ހަމަކުރާ

ިފޯމު"ިފުރ ހަމަކޮށްި "ޚ ދުމަތްކުރުމަށްިބޮންޑުކުރެވ ގެންިތަމްރީނުކުރެވޭިފަރާތްތަކުގެިމަޢުލޫމާތު
ިލ ޔު ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ިޚ ދުމަތްކުރުމުގެިފޯމާއެކު ިކޮމ ޝަނަށް ިއެމުވައްޒަފަކު ންތަކާއެކު،
ި)ހަތެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.3ިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރާތާި
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ިމަޤާމު،ިި()ނިި ިރ ޒާވްކޮށްފައ ވާ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއ ޤުރާރުކޮށްފައ ވާ ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިއޮންނަި ިރ ޒާވްކޮށްފައ  ިނުކުންނަންދެން، ިވަޒީފާއަށް ިއެނބުރ  ިނ މ ގެން ިކޯސް އެމުވައްޒަފަކު

ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިއެމަޤާމުގައި 21ިމުއްދަތުގައ ، ިވަގުތީގޮތުން ި ިގޮތުގެމަތ ން ިބާބުގައ ވާ ވަނަ
ިއެހެންިމުވައްޒަފަކުިގެންގުޅެވ ދާނެއެވެ.

ިރަސްމީފަރާތަކުންިި)ރ(ިި ިހ ންގުމާބެހޭ ިކޯސް ިނުވަތަ ިމަރުކަޒުން ިކ ޔެވ  ިމުވައްޒަފު ކޯސްނ ންމ 
ހުށަހުޅުމުން،ިިއެމީހަކުިކޯސްިފުރ ހަމަކުރ ިކަމުގެިލ ޔުމާއ ިފަހުިސެމ ސްޓަރގެިނަތީޖާިޝީޓް

ި ިހުށަހަޅާތާ ިކޮމ ޝަނަށް ިލ ޔުންތައް ިއެމީހަކަށ3ިިްއެ ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ )ހަތެއް(
ިކޮމ ޝަނާި ިނެރެންވާނީ ިއެމީހަކު ިނެރެންވާނެއެވެ. ިއެމީހަކު ިމަޤާމަށް ރ ޒާވްކުރެވ ފައ ވާ
ިމި  ިދަށުންނެވެ. ިއެއްބަސްވުމެއްގެ ިމަސައްކަތު ިކުރެވޭ ިދެމެދުގައ  އެމުވައްޒަފަކާ

ިއެކްރެޑ ޓްކުރުމުންިއެއްބަ ިސެޓްފ ކެޓް ިފެންވަރުގައ  ިމަޤާމުގެ ިރ ޒާވްކޮށްފައ ވާ ސްވުމުގައ 
ިސެޓްފ ކެޓްި ިކުރެވޭނެކަމާއ ، ިދާއ މީ ިވަޒީފާ ިފެށ ގެން ިފެށ ތާރީޚުން ިގެންގުޅެން ވަޒީފާގައ 
ިވަޒީފާއ ންި ިއެނެރެވުނު ިއުވާލެވޭނެކަމާއ  ިއެއްބަސްވުން ިނުކުރެވ އްޖެނަމަ، އެކްރެޑ ޓް

ިނެކަންިބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ދޫކޮށްލެވޭ

ިކޯހުގެިި)ބ(ިި ިފުރ ހަމަކުރ  ިހަމަޖެއްސޭނީ ިމުވައްޒަފު ިފުރ ހަމަކުރާ ިކޯސް ިމަޤާމަށް ރ ޒާވްކޮށްފައ ވާ
ި)ހަތެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައެވެ.3ިއެކްރ ޑެޓްިކުރެވ ފައ ވާިސެޓްފ ކެޓްިހުށަހަޅާތާި

ިމަޤާމުިޒަރވްކުރެވުނުރ 
ިނުދެވޭނެިހަމަޖައްސައ 
ިޙާލަތްތައްި

ކޮމ ޝަނަށްިޚ ދުމަތްކުރުމަށްިއ ޤުރާރުކޮށްގެން،ިތަމްރީންކުރާިމުވައްޒަފަކަށްިރ ޒާވްކުރ ިމަޤާމުިި)ހ(ި.412
ިއަންނަނ ވ ިޙާލަތްތަކުގައ ިހަމަޖައްސައެއްިނުދެވޭނެއެވެ.

ިކޯސްިފުރ ހަމަިނުކުރުން.ި.4ިިި

ިކޯހުންިފާސްވ ކަމުގެިލ ޔުންިހުށަހަޅާފައ ިނެތުން.ި.2ިިި

ިއަމ އްލައަށްިކޯސްިބަދަލުކުރުން.ި.2ިިި

ިފަސްކުރެވ ފައ ވަނ ކޮށްިި.1ިިި ިހޯދުމަށް ިތަމްރީނު ިމުއްދަތު، ިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު
ިއެމުވައްޒަފަކުިއެނޫންިއެހެންިތަމްރީނެއްިހޯދުން.

ިި)ށ(ިި ިޕްރޮގްރާމް ިތަމްރީން ިބޭރުން ިރާއްޖެއ ން ިރާއްޖެއާއ  ިމެދުވެރ ވެގެން ފުރ ހަމަކުރާިކޮމ ޝަން
ިމ ފަދަި ިފުރ ހަމަނުކޮށްފ ނަމަ، ިތަމްރީން ިޚ ލާފަށް ިއުޞޫލާ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ މުވައްޒަފުން،
ިއެި ިއެގޮތަކަށް ިފަރާތުން ިކޮމ ޝަންގެ ނޑައަޅާ ިކަ ިކޮމ ޝަނުން ިޢަމަލުކުރާނެގޮތް، ޙާލަތުގައ 

ިމުވައްޒަފަކާިމެދުިޢަމަލުިކުރަންވާނެއެވެ.
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ިރާއްޖެއ ންބޭރުގައ ިރާއްޖެއާއ 
ިކޯސްިނުވަތަިރީނުތަމް

ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު
ިޚ ދުމަތްކުރުންިިކޮމ ޝަނަށް

ިސްކޮލަރޝ ޕް،ިި)ހ(ި.411 ިމީހުންނާއ ،ިއެކ އެކ  ިބައ ވެރ ވާ ިކޯސްތަކުގައ  ިތަމްރީނު ިބާއްވާ ކޮމ ޝަނުން
ިކޮމ ޝަނަށްި ިމީހުން ިފޮނުވާ ިފަރާތުން ިކޮމ ޝަންގެ ިކޯހަށް ިޓްރޭނ ންގގެ ފެލޯޝ ޕް،

ިޖެހޭނެއެވެ.ޚ ދުމަތްކުރަންި

ިއެހެންިި)ށ(ިި ިނުވަތަ ިގޮތުން ިއަމ އްލަ ިމުވައްޒަފަކު ިއ ޤުރާރުވެފައ ވާ ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިއަދާކުރަންޖެހޭނީިި ިފުރަތަމަ ިއައ ސް ިއެނބުރ  ިކުރ ކަމުގައ ވ ޔަސް، ިފުރ ހަމަ ިކޯހެއް ގޮތަކުން

ިކޮމ ޝަނަށްިއޮތްިބޮންޑެވެ.

ިި)ނ(ިި ިބޭރަށް ިމުވައްޒަފުންރާއްޖެއ ން ިތަމްރީނުދެވޭ ިތަމްރީނުިދެވުނުިި،ފޮނުވައ ގެން އެމުވައްޒަފަކަށް
ިޚ ދުމަތްި ިކޮމ ޝަނަށް ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންވެގެންވާ ިތ ރީގައ  ިގުޅޭގޮތުން، މުއްދަތަކާ

ިކުރަންވާނެއެވެ.

)ތ ނެއް(ިމަސްދުވަސްިނުވަތަިއެއަށްވުރެިކުރުިމުއްދަތެއްނަމަ،2ިިކޯހުގެިމުއްދަތަކީ،ިި.4ިިި
ި)އެކެއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.4ި

)ހައެއް(1ިި)ތ ނެއް(ިމަހާއ 2ިި)ހައެއް(ިމަސްދުވަސްިނުވަތ1ިިަކޯހުގެިމުއްދަތަކީ،ިި.2ިިި
ި)ދޭއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.2ިމަހާިދެމެދުިމުއްދަތެއްނަމަ،ި

ިިި2.ިި ިމުއްދަތަކީ، 4ިިކޯހުގެ ިނުވަތަ ިދުވަސް ިއަހަރު ިި)ހައެއް(1ި)އެކެއް( 4ިމަހާއ 
ި)ތ ނެއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.2ި)އެކެއް(ިއަހަރާިދެމެދުގެިމުއްދަތެއްިނަމަ،ި

)ދޭއް(2ިި)އެކެއް(ިއަހަރާއ 4ިި)ދޭއް(ިއަހަރުިދުވަސްިނުވަތ2ިިަކޯހުގެިމުއްދަތަކީ،ިި.1ިިި
ި)ހަތަރު(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.1ިއަހަރާިދެމެދުގެިމުއްދަތެއްިނަމަ،ި

ިިި1.ިި ިމުއްދަތަކީ، 1ިިކޯހުގެ ިނުވަތަ ިދުވަސް ިއަހަރު 2ިި)ހަތަރު( ިއަހަރާއ  1ި)ދޭއް(
ި)ފަހެއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.1ި)ހަތަރު(ިއަހަރާިދެމެދުގެިމުއްދަތެއްިނަމަ،ި

ިިި1.ިި ިމުއްދަތަކީ، 1ިިކޯހުގެ ިމުއްދަތެއްނަމަ، ިދ ގު ިވުރެ ިއަހަރަށް )ހަތެއް(7ިިި)ފަހެއް(
ިދަތަށް.އަހަރުިދުވަހުގެިމުއް

ިއޮއްވައި ި)ރ(ިި ިހަމަނުވެ ިމުއްދަތު ިކުރަންޖެހ ފައ ވާ ިއެޚ ދުމަތް ިކުރަންޖެހ ، ިޚ ދުމަތް ކޮމ ޝަނަށް
ިޚ ދުމަތްި ިކޮމ ޝަނަށް ިގޮތަކުން ިއެނޫންވެސް ިނުވަތަ ިބައ ވެރ ވެގެން ިކޯހެއްގައ  އެހެން

ި ިއެމީހަކު ިދ މާވެއްޖެނަމަ، ިއަންނަގޮތް ިބަދަލެއް ިމުއްދަތަށް ިކުރަންޖެހޭނީިކުރަންޖެހޭ ޚ ދުމަތް
ިތެރެއ ންި ިއޮތްިދުވަހަށްިބަލައ ،ިމ ދެބައ ގެ ިޚ ދުމަތްިކުރަންޖެހ ފައ ވާިމުއްދަތުންިބާކީ ކުރ ން

ިބޮޑުިބަޔަކަށެވެ.

ިގުނަންފަށާނީިި)ބ(ިި ިމުއްދަތު ިޚ ދުމަތުގެ ިމުވައްޒަފުގެ ިގުޅ ގެން ިބައ ވެރ ވުމާ ިކޯހުގައ  ތަމްރީނު
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ިތ ރީގައ ިމ ވާގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ވެފައ ނުވާނަމަ،ިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމްިނ މުނުިތާރީޚުންިފެށ ގެން.ި.4ިިި

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ވެފައ ވާނަމަ،ިވަޒީފާިއަދާކުރަންފަށާިތާރީޚުންިފެށ ގެން.ި.2ިިި

ިި)ޅ(ިި ިޚ ދުމަތްކުރަން ިތެރޭގައި އ ޤުރާރުކުރެވ ކޮމ ޝަނަށް ިމުއްދަތުގެ ިބޮންޑުގެ ިމުވައްޒަފަކު ފައ ވާ
ިހައްޔަރުވެއްޖެނަމަ، ިއަދަބުގައ  ިއެކުށުގެ ިސާބ ތުވެ، ިކުށް ިތަންފީޒުކޮށްިިޝަރީޢަތަށް ހުކުން

ި ިކޮމ ޝަނަށްިނ މެންދެން ިހައްޔަރުވީއ ރު ނޑޭނެއެވެ. ިނުކެ ިތެރެއަކުން ިމުއްދަތުގެ ބޮންޑުގެ
ިކޮމ ޝަނަށްި ިއަލުން ިފަށާނީ ނޑެން ިކެ ިއޮތްބައ  ިބާކީ ިމުއްދަތުން ިކުރަންޖެހ ފައ ވާ ޚ ދުމަތް

ިމަތްކުރަންިފެށުމުންނެވެ.ޚ ދު

ިތ ރީގައި ި)ކ(ިި ިމުއްދަތު، ިކުރަންޖެހޭ ިޚ ދުމަތް ިމީހުން ިބައ ވެރ ވާ ިކޯސްތަކުގައ  ިހ ންގާ ރާއްޖޭގައ 
ިއެވަނީއެވެ.

ިިި4.ިި ިމުއްދަތަކީ، 22ިިކޯހުގެ ިނުވަތަ، ިދުވަސް ި)ތ ރީސް(22ިި)ތ ރީސް(
ި 1ިިދުވަހާއ  ިމުއްދަތެއްނަމަ، ިދެމެދުގެ ިދުވަހާ ިމަސް ިއަހަރ4ިިު)ހައެއް( )އެކެއް(

ިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.

ިިި2.ިި ިމުއްދަތަކީ، 42ިިކޯހުގެ ިނުވަތަ، ިދުވަސް ިމަސް ި)ހައެއް(1ިި)ބާރަ(
ި 42ިިމަހާއ  ިމުއްދަތެއްނަމަ، ިދެމެދުގެ ިމަހާ ިދުވަހުގ2ިިެ)ބާރަ( ިއަހަރު )ދޭއް(

ިމުއްދަތަށް.

ިިި2.ިި ިމުއްދަތަކީ، 41ިިކޯހުގެ ިނުވަތަ، ިދުވަސް ިމަސް 42ިި)އަށާރަ( ިމަހާއ  41ި)ބާރަ(
ި)ތ ނެއް(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.2ި)އަށާރަ(ިމަހާިދެމެދުގެިމުއްދަތެއްނަމަ،ި

ިިި1.ިި ިމުއްދަތަކީ، 41ިިކޯހުގެ ިމުއްދަތެއްނަމަ، ިދ ގު ިދުވަހަށްވުރެ ި ިމަސް ި 1ި)އަށާރަ(
ި)ހަތަރު(ިއަހަރުިދުވަހުގެިމުއްދަތަށް.

ިކޮމ ޝަނަށް
ި،މީހުންިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭ

ޚ ދުމަތްިނުކުރުމުންި
ިއެމީހުންނާމެދުިޢަމަލުކުރާގޮތްި

ިމުއްދަތަށްިި)ހ(ި.411 ިކުރަންޖެހޭ ިޚ ދުމަތް ިއެމީހަކު ިމުވައްޒަފަކު، ިކުރަންޖެހޭ ިޚ ދުމަތް ކޮމ ޝަނަށް
ި ިނަންބަރު ިޤާނޫނު ިނުކޮށްފ ނަމަ، ިމަދަރުސާތަކުގައި 31/21ިޚ ދުމަތް )ސަރުކާރުގެ

ިއެހީވެދޭ ިސަރުކާރުން ިކ ޔަވާކުދ ންނާއ ިކ ޔަވާކުދ ންނާއ ، ިމަދަރުސާތަކުގައ  ި،އަމ އްލަ
ިއާއ ި ިޤާނޫނު( ިޚ ދުމަތްކުރުމާބެހޭ ިސަރުކާރަށް ިމީހުން ިތަމްރީނުދެވޭ ިފަރާތުން ސަރުކާރުގެ

ިމ ޤަވާޢ ދުގެިދަށުންިއަޅަންޖެހޭިފ ޔަވަޅުތައްިއަޅާނީިކޮމ ޝަނުންނެވެ.

ިފޭލްވާިި)ށ(ިި ިކޯހުން ިތެރެއ ން ިމުވައްޒަފުންގެ ިކ ޔަވާ ިއ ޤްރާރުވެގެން ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިޢަމަލުކުރާނީި ިމުވައްޒަފުންނާމެދު ިހުއްޓާލާ ިކޯސް ިމެދުތެރެއ ން ިކޯހުގެ މުވައްޒަފުންނާއ 
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ިތީރީގައ މ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިޚަި.4ިިި ިދަތުރު ިޕޮކެޓްމަނީއާއ  ިޚަރަދާއ  ިހ ނގ  ިކޮމ ޝަނުންިކޯހަށް ިތެރެއ ން ރަދުގެ
ިޚ ދުމަތްކުރުމަށްި ިދައްކާނީ ިމ ފައ ސާ ިދެއްކުން. ިއަނބުރައ  ިޚަރަދު ކޮށްފައ ވާ

ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާިމުއްދަތަށްިބަހާލައ ގެން.

ިިި2.ިި ިއަކުރުގެ ިނުދައްކައ ފ ނަމަ،4ިިމ  ިފައ ސާ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
ި ިފ ޔަވަޅު ިޤާނޫނީ ިތެރޭގައި އެފަރާތަކާމެދު ިމުއްދަތުގެ ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާ ިއަދ  އެޅުން.

ިކޮމ ޝަނުންިވަޒީފާއެއްިހަމަޖައްސައ ނުދ ނުން.

ިނ ކުމެިި)ނ(ިި ިވަޒީފާއަށް ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު، ިކޯސް ިއ ޤްރާރުވެގެން ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިމުވައްޒަފުި ި ިފަރުވާކުޑަކުރާ ިވަޒީފާގައ  ިބޭނުންނުވާތީ، ިޢަމަލުކުރާނީިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ންނާމެދު

ިތީރީގައ މ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިވަނަިބާބުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅުން.22ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި.4ިިި

ިިި2.ިި ިއަޅައ 4ިިމ އަކުރުގެ ިފ ޔަވަޅުތައް ިއ ޞްލާޙީ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
ިވަކ ކުރާއ ރު، ިވަޒީފާއ ން ިދަތުރުިިއެއައަށްފަހު ިޕޮކެޓްމަނީއާއ  ިޚަރަދާއ  ިހ ނގ  ކޯހަށް

ިދެއްކުން.ި ިކޮމ ޝަނަށް ިއަނބުރައ  ިޚަރަދު ިކޮށްފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުން ިތެރެއ ން ޚަރަދުގެ
ިމ ފައ ސާިދައްކާނީިޚ ދުމަތްކުރުމަށްިއ ޤްރާރުވެފައ ވާިމުއްދަތަށްިބަހާލައ ގެންނެވެ.

ިިި2.ިި ިއަކުރުގެ 2ިިމ  ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ިނުދައްކައ ފ ނަމަ،ިވަނަ ިފައ ސާ މަތ ން
ިތެރޭގައި  ިމުއްދަތުގެ ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާ ިއަދ  ިއެޅުން ިފ ޔަވަޅު ިޤާނޫނީ އެފަރާތަކާމެދު

ިކޮމ ޝަނުންިވަޒީފާއެއްިހަމަޖައްސައ ނުދ ނުން.

ިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭިި)ރ(ިި ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު، ިކޯސް ިއ ޤްރާރުކޮށްގެން ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިމުވައްޒަފުންނާމެދުިމު ިވަކ ވާންބޭނުންވާ ިވަޒީފާއ ން ިދައްކައ  ިފައ ސާ ިފުރ ހަމަނުކޮށް އްދަތު

ިޢަމަލުކުރާނީިތީރީގައ މ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިކޮމ ޝަނުންިި.4ިިި ިތެރެއ ން ިޚަރަދުގެ ިދަތުރު ިޕޮކެޓްމަނީއާއ  ިޚަރަދާއ  ިހ ނގ  ކޯހަށް
ިމ ފައ ސާ ިދެއްކުން. ިއަނބުރައ  ިޚަރަދު ިޚ ދުމަތްކުރުމަށްިިކޮށްފައ ވާ ދައްކާނީ

ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާިމުއްދަތަށްިބަހާލައ ގެންނެވެ.

ިިި2.ިި ިއަކުރުގެ ިނުދައްކައ ފ ނަމަ،4ިިމ  ިފައ ސާ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިނަންބަރުގައ ވާ ވަނަ
ިތެރޭގައި  ިމުއްދަތުގެ ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާ ިއަދ  ިއެޅުން ިފ ޔަވަޅު ިޤާނޫނީ އެފަރާތަކާމެދު

ިހަމަޖައްސައ ނުދ ނުން.ކޮމ ޝަނުންިވަޒީފާއެއްި
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ިޚ ދުމަތްކުރުމަށްިި)ބ(ިި ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު، ިކޯސް ިއ ޤްރާރުކޮށްގެން ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިއ ންކާރުކުރާިމުވައްޒަފުންނާމެދުިޢަމަލުކުރާނީިތީރީގައ މ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިިި4.ިި ިމުއްދަތާއ ، ިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭ ިއޭނާ ިމުއްދަތާއ މުވައްޒަފަށް ިކުރ  ިި،ޚ ދުމަތް
ިއަޅާނެި ިއޭނާއާމެދު ިއ ންކާރުކޮށްފ ނަމަ، ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ިމުއްދަތަށް ޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭ

ިފ ޔަވަޅުިލ ޔުމުންިއެންގުން.

ިިި2.ިި ިމ އަކުރުގެ ިފޮނުވުމުނ4ިިްމުވައްޒަފަށް، ިލ ޔުން ިނަންބަރުގައ ވާ ިވަނަ
ިއ 41ި ިއެލ ޔުމަށް ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިހ ނގި )ފަނަރަ( ިކޯހަށް ި ިނުދީފ ނަމަ، ޖާބަ

ިޚަރަދުި ިކޮށްފައ ވާ ިކޮމ ޝަނުން ިތެރެއ ން ިޚަރަދުގެ ިދަތުރު ިޕޮކެޓްމަނީއާއ  ޚަރަދާއ 
ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާި ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ިދައްކާނީ ިއެންގުން.ިމ ފައ ސާ ިދެއްކުމަށް އަނބުރައ 

ިމުއްދަތަށްިބަހާލައ ގެންނެވެ.

ިިި2.ިި ިއަކުރުގެ ިނަންބަރުގ2ިިަމ  ިނުދައްކައ ފ ނަމަ،ިވަނަ ިފައ ސާ ިމަތ ން ިގޮތުގެ އ ވާ
ިތެރޭގައި  ިމުއްދަތުގެ ިއ ޤްރާރުވެފައ ވާ ިއަދ  ިއެޅުން ިފ ޔަވަޅު ިޤާނޫނީ އެފަރާތަކާމެދު

ިކޮމ ޝަނުންިވަޒީފާއެއްިހަމަޖައްސައ ނުދ ނުން.

ިި)ޅ(ިި ި)ރ( ިމ މާއްދާގެ ިއ ޤްރާރުގައ  ިސޮއ ކުރާ ިއެއްބަސްވެ ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ގައ ވާިކޮމ ޝަނަށް
ިގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުކުރެވޭނެކަންިބަޔާންކޮށްފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ިޙާލަތުިި)ކ(ިި ިޞ އްޙީ ިފުރ ހަމަކުރުމަށްފަހު، ިކޯސް ިއ ޤްރާރުކޮށްގެން ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ކޮމ ޝަނަށް
ިޢަމަލުކުރާނީި ިމުވައްޒަފުންނާމެދު ިފުރ ހަމަނުކުރެވޭ ިމުއްދަތު ިޚ ދުމަތްކުރުމުގެ ހުރ ގޮތުން

ިތީރީގައ މ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިޢ ނާޔަތްތަކާއެކުިކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާއ ނ14ިިްމ ޤަވާޢ ދުގެިި.4ިިި
ިވަކ ކުރުން.

ިފަރާތުންިިކޮމ ޝަންގެ
ިމުވައްޒަފުންގެިތަމްރީނުދޭ
ިބެލެހެއްޓުންިިމަޢުލޫމާތު

ިި)ހ(ި.411 ިބައ ވެރ ވާ ިޕްރޮގްރާމެއްގައ  ިމަޢްލޫމާތުިތަމްރީނު ިތ ރީގައ މ ވާ ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގެ
ިބަލަހައްޓަމުންިގެންދަންވާނެއެވެ.

ިކޯހާބެހޭިއެންމެހައ ިމަޢުލޫމާތު.ި.4ިިި

ިކޯހާބެހޭގޮތުންިފުރާފައ ވާިފޯމުތަކުގެިކޮޕީތައް.ި.2ިިި

ިއެމުވައްޒަފެއްގެިތަޢުލީމީިސެޓްފ ކެޓްތައް.ި.2ިިި

ިއ ޤްރާރު.ި.1ިިި



112 
 

ިއ މްތ ޙާނުތަކުގެިނަތީޖާި)ކޮންމެިސެމ ސްޓަރެއްިވަކ ން(.ި.1ިިި

ިކޯހުގެިމުއްދަތުގައ ިބަދަލުކުރެވޭިލ ޔެކ ޔުންތައް.ި.1ިިި

ިކޯހަށްިހ ނގާިޚަރަދުގެިތަފްޞީލް.ި.3ިިި

ިޚ ދުމަތްިިި)ށ(ިި ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިރެކޯޑު، ިމުވައްޒަފުންގެ ިބައ ވެރ ކުރާ ކޯހުގައ 
ިރެކޯޑު،ިކޮމ ޝަނުންިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކުރުމާއ ބެހޭި

ިމުވައްޒަފަކު،ިިިި)ނ(ިި ިބައ ވެރ ވެފައ ވާ ިކޯހުގައ  ިއ ޤްރާރުވެ ިކުރުމަށް ިޚ ދުމަތް ކޮމ ޝަނަށް
ިމުއްދަތަށްި ިކޯހުގެ ިއަދ  ިއަންގަންވާނެއެވެ. ިކޮމ ޝަނަށް ިއެކަން ިނުވެއްޖެނަމަ ފާސް

ި ިކޯހާ ިމ ނޫނަސް ިޖެހުމާއ  ިގެންނަން ިބަދަލެއްިބަދަލެއް ިގެންނަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން
ިގެންނަންވާނީިކޮމ ޝަންގެިހުއްދަިހޯދައ ގެންނެވެ.

ިޚ ދުމަތްި ކޮމ ޝަނަށް
ިމުވައްޒަފުންި ކުރަންޖެހޭ

ިދޫކުރުންި

413.ިި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމުވައްޒަފު ިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭ ިމަތ ނ414ިިްކޮމ ޝަނަށް ިގޮތުގެ ިމާއްދާގައ ވާ ވަނަ
ި ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިއެންގުމަށްފަހު ިވަޒީފ412ިިާކޮމ ޝަނަށް ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ރ( ިމާއްދާގެ ވަނަ

ިފުރުޞަތުި ިހޯދުމުގެ ިވަޒީފާއެއް ިމުއައްސަސާއަކުން ިއެހެން ިދައުލަތުގެ ިނުދެވ އްޖެނަމަ، ހަމަޖައްސައ 
ިއޭނާއަށްިދޭންވާނެއެވެ.

ި
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ވަނަިބާބ43ިިު  

ިމުވައްޒަފުންގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބެލުންި

ި.411ިތަޢާރުފުި
ކޮށްފައ ވާިފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެިފެންވަރުބެލުމުގެިނ ޒާމަކީ،ިމުވައްޒަފާިޙަވާލުކުރެވޭިމަސައްކަތްތައްި

ިއ ތުރުން ިވަގުތުގެ ިފުރ ހަމަކުރެވުނު ިމަސައްކަތް ިއަދ  ިސުލޫކުިި،މ ންވަރު ިމ ޒާޖާއ  މުވައްޒަފުންގެ
ިމަޤްޞަދުގައި  ިކުރުވުމުގެ ިޤާބ ލު ިމަސައްކަތަށް ިމުވައްޒަފުން ިރަގަނޅު ިފެންވަރު ދެނެގަތުމާއ 

ިމަސައްކަތު ިމުވައްޒަފުންގެ ިނ ޒާމެކެވެ. ިއެކުލަވާލާނީިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާ ިނ ޒާމު ިބެލުމުގެ ިފެންވަރު ގެ
ިކޮމ ޝަނުންނެވެ.

ނޑު ިި)ހ(ި.411ިއުޞޫލުތައްިިމައ ގަ ިއަހަރަކު ިމަދުވެގެން ިފެންވަރު، ިމަސައްކަތުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެންމެހައ  4ިކޮމ ޝަންގެ
ި)އެކެއް(ިފަހަރުިބަލަންވާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިނ ޒާމު ިބެލުމުގެ ިފެންވަރު ިމަޤުޞަދުތައްިމަސައްކަތުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ބޭނުންކޮށްގެން
ިޙާޞ ލުވާގޮތަށްިމުވައްޒަފުންގެިމަސައްކަތްތައްިކުރ އަށްިގެންދޭތޯިބަލަންވާނެއެވެ.

ިއެހީތެރ ކަންިި)ނ(ިި ިބޭނުންވާ ިރަގަނޅުކުރުމަށް ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ ިއެމީހުންގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ިކޮމ ޝަނުންިދޭންވާނެއެވެ.

ިއަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ި)ރ(ިި ިމަސައްކަތުގެ ިމުވައްޒަފުންނަށް، ިރަގަނޅު ިފެންވަރު މަސައްކަތުގެ
ިމަޤާމުގެިކުރ އެރުމާއ ،ިމަސައްކަތާއ ިއެހެނ ހެންިޢ ނާޔަތްތައްިދޭންވާނެއެވެ.

ިހ ތްވަރުދޭިި)ބ(ިި ިދެއްކުމަށް ިޙާޞ ލުކޮށް ިނަތީޖާ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިނުދެއްކޭ ިޙާޞ ލުކޮށް ނަތީޖާ
ިކަށްިމ ނ ޒާމުިވާންވާނެއެވެ.ނ ޒާމަ

ިއ ންސާފުވެރި ި)ޅ(ިި ިއަދ  ިބޮޑު ިހާމަކަން ިއޮންނަ، ިހަމަހަމަކަން ިމެދުގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ މ ނ ޒާމަކީ
ިއުޞޫލެއްގެިމައްޗަށްިބ ނާވެފައ ވާިނ ޒާމެއްކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.

ިމަސައްކަި)ކ(ިި ިއޭނާ ިބެލުމަށްފަހު ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ ިލ ޔުމެއްިމުވައްޒަފުގެ ިގޮތުގެ ތްކޮށްފައ ވާ
ިއޭނާއަށްިދޭންވާނެއެވެ.

ިދަށްނަމަ،ިި(އ)ިި ިމ ންވަރަށްވުރެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ
ނޑައެޅ ފައ ވާިއުޞޫލުގެިމަތ ންިފ ޔަވަޅުިއަޅަންވާނެއެވެ. ިކަ

ިި(ވ)ިި ިނަތީޖާ ިފެންވަރުގެ ިމަސައްކަތުގެ ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފެއްގެ ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކު
ިކަމާބެހޭިމުވައްޒަފުންިނޫންިއެހެންިމީހަކަށްިދައްކައ ގެންިނުވާނެއެވެ.
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ނޑައެޅ ފައ ވާިއުޞޫލުންިމުވައްޒަފަކާިދޭތެރޭިއަޅަންޖެހޭިމ ޤަވާޢ ދުގެިި)މ(ިި ވަނަިމާއްދާގ241ިިެކަ
ިފ ޔަވަޅެއްގެިހުރ 1ި)ނ(ިގައ ވާި ިތެރެއ ންިއ ޞްލާޙީ ިފ ޔަވަޅުގެ މަރުޙަލާތަކެއްިިހާއ ޞްލާޙީ

ިނުވަތަި ިކުރ އެރުން ިމަޤާމުގެ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއަޅާފައ ވާ ިފ ޔަވަޅެއް ިއ ޞްލާޙީ ގ ރާކޮށް
ިއެފ ޔަވަޅެއް ިކުރ އެރުންދެވޭނީ ިއ ތުރުިމުސާރައ ގެ ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން އ ޞްލާޙީިިއެޅ 

ިއެޅުމެއްނެތ ި  ފ ޔަވަޅެއް
ި)އެކެއް(ިއަހަރުިިވުމަށްފަހުގައެވެ.4ި

ިބަލާިފެންވަރުިމަސައްކަތު
ިފޯމް

ކަންތައްތައްިހ މަނަންވާނެއެވެ.ި)ހ(ި.222 ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބަލާިފޯމުގައ ިއަންނަނ ވި 

ނޑު.ި.4ިިި ިމަސައްކަތުިފެންވަރުިބަލާނެިބައ ތަކާއ ިމ ންގަ

ިމަސައްކަތުިފެންވަރުިބަލާނޭިމުއްދަތު.ި.2ިިި

ިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުބަލައ ިވަޒަންކުރާނެިސުޕަވައ ޒަރު.ި.2ިިި

ިމުވައްޒަފުންގެިި)ށ(ިި ިކޮމ ޝަންގެ ިބަލާނީ ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގެ
ި ިޖަދުވަލު ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިއުސޫލުތަކުގައ ވާ ިބެލުމާބެހޭ ިފެންވަރު ގައ ވ41ިިާމަސައްކަތުގެ

ިފޯމުތައްިބޭނުންކޮށްގެންނެނެވެ.

ިސުޕަވައ ޒަރުގެ
ިމަސްއޫލ އްޔަތު

224.ިިި ިމަސްއޫލ އްޔަތުގެިމުވައްޒަފުގެ ިސުޕަވައ ޒަރުގެ ިވަޒަންކުރާ ިފެންވަރުބަލައ  މަސައްކަތުގެ
ކަންކަންިކުރުންިހ މެނެއެވެ. ިތެރޭގައ ިއަންނަނ ވި 

ިޕްލޭންއާއި ި.4ިިި ިއެކްޝަން ިސްޓްރެޓަޖ ކް ިކޮމ ޝަންގެ ިޖެނުއަރީމަހު ިއަހަރެއްގެ ކޮންމެ
ނޑައެޅުން. ިއެއްގޮތަށްިއަހަރުިދުވަހުގެިޓާގެޓްތައްިކަ

ިއެބަދަލެއްިި.2ިިި ިގެންނަންޖެހޭނަމަ، ިބަދަލެއް ިމަސައްކަތްބަލައ  ިމުވައްޒަފުގެ އަބަދުމެ
ިގެނައުން.

ިކަި.2ިިި ިއަހަރެއްގެ ިމާކްސްދީިނކޮންމެ ިމަސައްކަތަށް ިމުވައްޒަފުގެ ިމަހެއްގައ  ޑައެޅ ފައ ވާ
ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިވަޒަންކުރުން.

ިި.222ިއ ލްތ މާސްކުރުންި ިބަޔާންކޮށް،ިމަސައްކަތުގެ ިސަބަބު ިހ ތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ިނަތީޖާއާމެދު ިބެލުމުގެ ފެންވަރު
ިކޮމ ޝަންގެި ިއ ލްތ މާސްކުރާނީ ިލ ބެގެންވެއެވެ. ިމުވައްޒަފަކަށްމެ ިކޮންމެ ިޙައްޤު އ ލްތ މާސްކުރުމުގެ
ިއެޗް.އާރްި ިހަމަޖައްސާފައ ވާ ިބަލަން ިކަންތައްތައް ިއެންމެހައ  ިބެހޭ ިވަޒީފާއާއ  މުވައްޒަފުންގެ

ިލްއަށެވެ.ޕެނަ

ިމަސައްކަތަށްިމާކްސްދީފައ ވާިގޮތާމެދުިޝަކުވާިހުށަހަޅާނީިއެޗް.އާރްިޕެނަލްއަށެވެ.ިި)ހ(ިި

މަސައްކަތަށްިމާކްސްދީފައ ވާިގޮތާމެދުިޝަކުވާިހުށަހަޅަންިޖެހޭނީިމާކްސްދީިނ މ ،ިއެމާކްސްިި)ށ(ިި
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ިވުމުގެިކުރ ންނެވެ.)އެކެއް(ިމަސްދުވަސްިފާއ ތ4ިިުމުވައްޒަފަށްިރަސްމީކޮންިއަންގާތާި

ި)ި)ނ(ިި ިމާއްދާގެ ިހުށަހެޅޭތާިށމ  ިލ ޔުމަކުން ިޕެނަލްއަށް ިއެޗް.އާރް ިމައްސަލައެއް ިފަދަ ިގައ ވާ )
ިއަދި  ިއެވެ. ިނ ންމަންވާނެ ިބަލާ ިމައްސަލަ ިއެ ިމަސްދުވަހުގެތެރޭގައ  ި)އެކެއް( ގ ނަވެގެން

 ހުށަހެޅ ިމުވައްޒަފަށްިލ ޔުމަކުންިފޮނުވަންވާނެއެވެ.ިލ ޔުމަކުންިޕެނަލްގެިނ ންމުންިމައްސަލަެް
 
 
 
 
 
 
ި
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ވަނަިބާބ41ިިު  

ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރުތައްިބެލެހެއްޓުންި

ިި.222ިތަޢާރުފުި ިބަލަހައްޓަމުން ިދަފްތަރެއް ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއެތަނެއްގައ  ގެންދަންވާނެއެވެ.ިކޮމ ޝަނުން
ިބަލަހައްޓަމުންި ިކޮމ ޝަނުން ިދަފްތަރެއް ިމަރުކަޒީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިކޮމ ޝަންގައ  އަދ 

ިގެންދަންވާނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަނުންިއަންނަނ ވ ިބާވަތްތަކުގެިދަފްތަރުތައްިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ި)ހ(ި.221ިބެލެހެއްޓުންިިދަފްތަރު

ިދަފްތަރު.މަޤާމުގެިި.4ިިި

ިދާއ މީިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރު.ި.2ިިި

ިިި2.ި
ިވަގުތީިމުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރު.

ިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިގެންގުޅޭިމީހުންގެިދަފްތަރު.ި.1ިިި

ިދަފްތަރާއ ،ިި)ށ(ިި ިމަޤާމުތަކުގެ ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއެތަނެއްގައ  ކޮމ ޝަނުން
މުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރުިބަލަހައްޓަންިވާނެއެވެ.ި"މަޤާމުތަކުގެިދަފްތަރު"ިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުި

43ިި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިދަފްތަރު" ި"މުވައްޒަފުންގެ ިއަދ  ިމި 41ިގައ  ިވާނެއެވެ. ގައ 
ިނުވަތަިދަފްތަރުތައް،ި ިކޮމްޕ އުޓަރިޕްރޮގްރާމެއްގައ  ިތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ިމ ކަމަށް ކޮމ ޝަންގައ 

ިފޮތްތަކުގައ ވެސްިބެލެހެއްޓ ދާނެއެވެ.

"މުވައްޒަފުންގެިދަފްތަރު"ިގެިމަޢުލޫމާތުިފުރ ހަމަކުރަންވާނީިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ފައ ވާިި.4ިިި
ި ިލ ޔުންތަކަށްިމުވައްޒަފާގުޅޭ، ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ( )އަޞްލާއެއްގޮތްކަމަށް

ިބަލައ ގެންނެވެ.

ިއަންގައ ދޭިި)ނ(ިި ިރައްޔ ތެއްކަން ިދ ވެހ  ިރެކޯޑުތަކުގައ ވާ ިގެންދާ ިބަލަހައްޓާ ިދަފްތަރު ވަޒީފާއާބެހޭ
ިބަދަލެއްި ިފެންވަރަށް ިތަޢުލީމީ ިއަދ  ިއެޑްރެހަށާއ  ިދ ރ އުޅޭ ިމަޢުލޫމާތަށާއ ، ކާޑުގައ ވާ

ކޮމ ޝަނަށްިއެކަންިލ ޔުމުންިި،)ހަތެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ،ިއެމުވައްޒަފަކ3ިުއަތުވެއްޖެނަމަ،ި
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ި
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ިދަފްތަރުގައ ިމަޤާމުތަކުގެ
ިމަޢުލޫމާތުިިހ މަނާ

ިހުރި ި.221 ިކުރ ން ިމަޤާމުތަކާއ ، ިހުރ  ިއެވަގުތަކު ިކޮމ ޝަންގައ  ިހ މަނާނީ ިދަފްތަރުގައ  މަޤާމުތަކުގެ
ިއެިމަޤާމުތަކާބެހޭިތ ރީގައ ވާިމަޢުލޫމާތެވެ.މަޤާމުތަކާއ ،ިމަޤާމުތަކަށްިއަންނަިބަދަލާއ ،ި

ިމަޤާމުގެިނަން.ި)ހ(ިި

ި)ށ(ިި
ިމަޤާމުގެިނަންބަރު.

ިޢަދަދު.މަޤާމުިއ ތުރުކުރ ިި)ނ(ިި

ޢަދަދު.ި)ރ(ިި ިމަޤާމުިއުނ ކުރި 

ިި
ިމަޤާމުިއ ތުރުކުރުމުންިނުވަތަިއުނ ކުރުމުންިބާކީއޮތްިޖުމްލަިޢަދަދު.ި)ބ(

ިމަޤާމުިއުފެއްދ ިޗ ޓު/ސ ޓީިނަންބަރާއ ިތާރީޚު.ި)ޅ(ިި

ތާރީޚު.ި)ކ(ިި ޗ ޓު/ސ ޓީިނަންބަރާއި  ިމަޤާމުިއުވާލި 

ިމަޤާމުގެިމުސާރަ.ި)އ(ިި

ިއެލަވަންސްތަކާއ ިއެހެނ ހެންިޢ ނާޔަތްތައް.މަޤާމުގެިި)ވ(ިި

ިއުޖޫރަިހަމަޖެއްސ ިޗ ޓު/ސ ޓީިނަންބަރާއ ިތާރީޚު.ި)މ(ިި

ިމުވައްޒަފުންގެިދާއ މީ
ިދަފްތަރުި

ިތ ބި ި)ހ(ި.221 ިއެވަގުތަކު ިމަޤާމުތަކުގައ  ިކޮމ ޝަންގެ ިހ މަނާނީ، ިދަފްތަރުގައ  ިދާއ މީ މުވައްޒަފުންގެ
ކުރ ންި ިއުޅެފައ ވާިމުވައްޒަފުންގެިތ ރީގައ ވާިމަޢުލޫމާތެވެ.މުވައްޒަފުންނާއި 

ިމަޤާމުގެިނަން.ި.4ިިި

ިމުވައްޒަފުގެިނަމާއ ިދާއ މީިއެޑްރެސް.ި.2ިިި

ިމުވައްޒަފުިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް.ި.2ިިި

ިއުފަންތާރީޚް.ި.1ިިި

ިދ ވެހ ރައްޔ ތެއްކަންިއަންގައ ދޭިކާޑުިނަންބަރު.ި.1ިިި

ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު.ޚ ދުމަތުގެިި.1ިިި

ިމަޤާމުިހަމަޖެހ ފައ ވާިސެކްޝަން.ި.3ިިި
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ިމަޤާމުގެިމުސާރަ.ި.1ިިި

ިމުވައްޒަފަށްިލ ބޭިމުސާރަ.ި.1ިިި

ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން.ި.42ިިި

ިމަޤާމުގެިރޭންކް.ި.44ިިި

ިސަރވ ސްިކެޓަގަރީ.ި.42ިިި

ިމުސާރައ ގެިއ ތުރަށްިދެވޭިޢ ނާޔަތްތައް.ި.42ިިި

ތާރީޚު.ި.41ިިި ިމުވައްޒަފުިޚ ދުމަތްކުރަންފެށި 

ިވަކ ކުރި ި.41ިިި ިވަޒީފާއ ން ިނުވަތަ ިބަދަލުކުރ  ިވަޒީފާ ިނުވަތަ ިދ ން ިވަޒީފާ މުވައްޒަފަށް
ިތާރީޚާއ ިޗ ޓުިނަންބަރު.

ިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތު.ި.41ިިި

ިި)ށ(ިި ިދަފްތަރުގައ ، ިބަދަލުވުމުން، ިނުވަތަ ިވަކ ވުމުން ިމުވައްޒަފަކު ިނުވަތަިކޮމ ޝަންގެ ވަކ ވ 
ިބަދަލުވ ިތާރީޚުިއެނގެންިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ިމުވައްޒަފުންގެިވަގުތީ
ިދަފްތަރުި

ިމަޢުލޫމާތުިި.223 ިތ ރީގައ މ ވާ ިދަފްތަރުގައ  ިމުވައްޒަފުންގެ ިވަގުތީ ިކޮމ ޝަންގެ ކޮމ ޝަންގައ 
ިހ މަނަންވާނެއެވެ.

ިމުވައްޒަފުގެިނަމާއ ިދާއ މީިއެޑްރެސް.ި)ހ(ިި

ިމުވައްޒަފުިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް.ި)ށ(ިި

ިދ ވެހ ިރައްޔ ތެއްކަންިއަންގައ ދޭިކާޑުިނަންބަރު.ި)ނ(ިި

ިއުފަންިތާރީޚު.ި)ރ(ިި

ިމަޤާމުިއޮތްިސެކްޝަން.ި)ބ(ިި

ިމަޤާމުގެިނަން.ި)ޅ(ިި

ިމަޤާމުގެިނަންބަރު.ި)ކ(ިި

ިމަޤާމުގެިރޭންކް.ި)އ(ިި
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ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން.ި)ވ(ިި

ިމަޤާމުގެިމުސާރަ.ި)މ(ިި

ނޑައެޅ ފައ ވާިއ ތުރުިޢ ނާޔަތްތައް.ި)ފ(ިި ިމަޤާމަށްިކަ

ތާރީޚު.ި)ދ(ިި ިމުވައްޒަފުިޚ ދުމަތްިކުރަންފެށި 

ތާރީޚު.ި)ތ(ިި ިދޫކޮށްލި 

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު.ި)ލ(ިި

ިއުޞޫލުންިކޮންޓްރެކްޓް
ިދަފްތަރުިިމީހުންގެިގެންގުޅޭ

221.ިި ިމަޤާމެއްގެ ިމީހުންގެިކޮމ ޝަންގެ ިގެންގުޅޭ ިއުޞޫލުން ިކޮންޓްރެކްޓް ި ިއަދާކުރުމަށް މަސްއޫލ އްޔަތު
ިދަފްތަރެއް،ިކޮމ ޝަންގައ ިއަންނަނ ވ ިމަޢުލޫމާތުިހ މެނޭގޮތަށްިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ދާއ މީިއެޑްރެސް.ި)ހ(ިި ިފުރ ހަމަިނަމާއި 

ިމ ހާރުއުޅޭިއެޑްރެސް.ި)ށ(ިި

ިއައ ޑެންޓ ޓީިކާޑުިނަންބަރު.ި)ނ(ިި

ިއުފަންިތާރީޚު.ި)ރ(ިި

ިމަޤާމުިއޮތްިސެކްޝަން.ި)ބ(ިި

ިކޮންޓްރެކްޓްިއުޞޫލުންިމީހާިގެންގުޅޭިމަޤާމު.ި)ޅ(ިި

ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން.ި)ކ(ިި

ިމަޤާމުގެިމުސާރަ.ި)އ(ިި

ިމީހާއަށްިދެވޭިމުސާރައާއ ިޢ ނާޔަތްތައް.ި)ވ(ިި

ިޚ ދުމަތްކުރަންިފެށ ިތާރީޚު.ި)މ(ިި

ތާރީޚު.ި)ފ(ިި ިދޫކޮށްލި 

ިކޮންޓްރެކްޓްިމުއްދަތުިހަމަވާިތާރީޚް.ިދ()ިި

ިދޫކޮށްލ ިސަބަބު.ި)ތ(ިި
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ިމަޢުލޫމާތުިިމުވައްޒަފުންގެި
ިބެލެހެއްޓުންި

ިމުވައްޒަފަކަށްި)ހ(ި.221 ިކޮންމެ ިދާއ މީިި،ކޮމ ޝަނުން ިއަދ  ިމުވައްޒަފެއްކަމުގައ ވ ޔަސް ިވަގުތީ އެއީ
ި ިވަޒީފާ ިއެމުވައްޒަފަށް ިމަތ ންިމުވައްޒަފެއްކަމުގައ ވ ޔަސް ިގޮތުގެ ިތ ރީގައ ވާ ދ ނުމާއެކު،

ިމަޢުލޫމާތުިފައ ލެއްިތައްޔާރުކޮށް،ިބަލަހައްޓަމުންިގެންދަންވާނެއެވެ.

ޚ ދުމަތުގެިރެކޯޑްކާޑުިނަންބަރުިހ މަނައ ގެންިފައ ލަށްިި،ކޮމ ޝަނުންިދީފައ ިއޮންނަި.4ިިި
ިނަންބަރެއްިދ ނުން.

ިފޮޓޯޖެހ ިފޯމު.ވަޒީފާއަށްިއެދ ިފުރ ިޕާސްޕޯޓުިސައ ޒްގެިި.2ިިި

ިދ ވެހ ރައްޔ ތެއްކަންިއަންގައ ދޭިކާޑުގެިކޮޕީ.ި.2ިިި

ިއެއްގޮތްކަންިި.1ިިި ިއަސްލާ ިލ ޔުންތަކުގެ ިސަނަދުތަކާއ  ިފާސްތަކާއ  ލ ބ ފައ ވާ
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކޮޕީ.

ިހުށަހަޅާފައ ވާނަމަ،ިއެިި.1ިިި ިލ ޔުން ިދީފައ ވާ ިތަންތަނުން ިއަދާކޮށްފައ ވާ ިވަޒީފާ ކުރީގައ 
ިލ ޔުންތައް.

ފުރާފައ ވާިކުށުގެިރެކޯޑުިބަލާިފޯމު.ި.1ިިި ިވަޒީފާއަށްއެދި 

ިވަޒީފާިދ ންިޗ ޓުި)ނުވަތަިޗ ޓުގެިކޮޕީ(ި.3ިިި

ިވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުމުގެިއަސްލު.ި.1ިިި

ިއެންގި ި.1ިިި ިއެމުވައްޒަފަށް ިވަކ ކުރ ކަން ިނުވަތަ ިބަދަލުކުރ ކަން ިނުވަތަ ިދ ންކަން ވަޒީފާ
ިލ ޔުމުގެިކޮޕީ.

ިވަޒީފާިބަޔާނުގެިކޮޕީ.ި.42ިިި

ިިި44ި
ިމުވައްޒަފާިގުޅޭގޮތުންިބަދަލުކުރެވޭިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެިކޮޕީ.

ި،ސަލާމްިސެޓްފ ކެޓާއ ،ިޗުއްޓީއަށްިއެދެނީިސ ޓީންިކަމުގައ ވާނަމަިއެފަދަިސ ޓީއާއ 42ިިިި
ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިޞ އްޙީިމަސައްކަތްތެރ އަކުިދޭިލ ޔުން.

ިލ ޔުންި)ނުވަތަިއެިލ ޔުމުގެިކޮޕީ(.ޗުއްޓީދ42ިިޭިިި

ިކޮށްފައ ވާނަމަ،41ިިިިި ިފުރ ހަމަ ިކޯހެއް ިތަމްރީނު ިފެށުމަށްފަހު، ިގެންގުޅެން ވަޒީފާގައ 
ކޯހާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި)ލ ބ ފައ ވާިސެޓްފ ކެޓްތަކުގެިކޮޕީ(. ިފުރ ހަމަކުރި 
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ިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުތަކުގެިރެކޯޑު.41ިިިި

ިިި41ިި ިވަޒީފާ ިއަދަބެއްިކޮމ ޝަންގެ ިޝަރީޢަތުން ިބަންދެއްވެ، ިޤާނޫނީގޮތުން ލ ބުމަށްފަހު
ިލ ބ ފައ ވާނަމަިއެކަމުގެިރެކޯޑު.

ިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމެއްގައ ިބައ ވެރ ވެފައ ވާނަމަ،ިއެކަމުގެިމަޢުލޫމާތު.43ިިިި

ިވަގުތީގޮތުންިއެކ އެކ ިޚާއްޞަިމަސައްކަތްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާނަމަިއެކަމުގެިމަޢުލޫމާތު.41ިިިި

ޗ ޓުި)ނުވަތަިޗ ޓުގެިކޮޕީ(41ިިިި ިވަޒީފާިބަދަލުކުރި 

ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބެލ ިފޯމު.22ިިިި

ޗ ޓުި)ނުވަތަިޗ ޓުގެިކޮޕީ(.24ިިިި ިމުސާރައ ގެިކުރ އެރުންިހަމަޖެއްސި 

ޗ ޓުި)ނުވަތަިޗ ޓުގެިކޮޕީ(.22ިިިި ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރި 

ިވަޒީފާިއަދާކުރ ގޮތުގެިލ ޔުމުގެިކޮޕީ.22ިިިި

ިމ މާއްދާގެި)ނ(ިގައ ވާިތަމްރީނާގުޅޭިމަޢުލޫމާތު.21ިިިި

ިހ މަނާފައ ވާިި)ށ(ިި ިދަށުން ިގެ ި)ހ( ިމ މާއްދާގެ ިމީހަކަށްވެސް ިގެންގުޅޭ ިއުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް
ިބަލަހައްޓަމުންި ިހ މަނައ  ިފައ ލުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިމ ންވަރަކަށް ިގުޅޭ ިއެމީހަކާ މަޢުލޫމާތު

ިގެންދަންވާނެއެވެ.

ިމަޢުލޫމާތުިި)ނ(ިި ިތ ރީގައ ވާ ިބެހޭގޮތުން، ިމީހަކާ ިކޮންމެ ިހޯދާ ިތަމްރީނު ިއ ޤްރާރުވެގެން ކޮމ ޝަނަށް
ިއެމީހެއްގެިފައ ލުގައ ިފައ ލްިކުރަމުންިގެންދަންވާނެއެވެ.ި،އަންގައ ދޭިލ ޔެކ އުންތައް

ިޤާނޫނުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންިޚ ދުމަތްކުރަންޖެހޭިރެކޯޑުިފޯމު.ި.4ިިި

ިގުޅ ގެންިހުށަހަޅާިއެޕްލ ކޭޝަންިފޯމު.ތަމްރީނާިި.2ިިި

ިކޯސްިލ ބ ފައ ވާިމުވައްޒަފުގެިއ ޤްރާރު.ި.2ިިި

ިކޯސްިފުރ ހަމަިކުރުމުންިލ ބ ފައ ވާިސެޓްފ ކެޓް.ި.1ިިި

ިކޯހުންިޚާއްޞަިވަނައެއްިހޯދުމާިގުޅ ގެންިލ ޔުމެއްިލ ބ ފައ ވާނަމަިއެލ ޔުމެއް.ި.1ިިި

ިި)ރ(ިި ިމަޢުލޫމާތު ިލ ބ ފައ ވާިމުވައްޒަފުގެ ިއެލ ޔުންތައް ިކޮމ ޝަނަށް ިހ މަނާނީ ިލ ޔުންތައް ފައ ލުގައ 
ިތާރީޚުިތަރުތީބުންިނަންބަރުިޖަހައ ގެންނެވެ.
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ިބަލަހައްޓާިި)ބ(ިި ިކަންތައްތައް ިމުވައްޒަފުންގެ ިހުންނަންވާނީ ިފައ ލުތައް ިމަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ
ި ިއެސެކްޝަނުގައ  ިފ ޔަވައ  ިވެރ ޔާ ިއެހެންިސެކްޝަނުގެ ިޙަވާލުވެފައ ވާ އެމަސައްކަތާ

ގޮތެއްގައެވެ. ިމުވައްޒަފަކާިޙަވާލުކޮށްިރައްކާތެރި 

ިލ ޔުންތަކެކެވެ.ިި)ޅ(ިި ިސ އްރު ިލ ޔުންތަކަކީ ިފައ ލުގައ ވާ ިމަޢުލޫމާތު ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގެ
ިމުވައް ިއެހެން ިފ ޔަވައ  ިމުވައްޒަފަކު ިބަލަންޖެހޭ ިކޮންމެހެން ިގުޅޭގޮތުން ިއެިމަސައްކަތާ ޒަފުން

ިފައ ލުގައ ވާިލ ޔުންތައްިބެލުމަކީިމަނާކަމެކެވެ.

ިމުވައްޒަފަކުގެިި)ކ(ިި ިއުޞޫލުން ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިދަށުން ިޙައްޤުގެ ިލ ބ ގަތުމުގެ ިހޯދައ  މަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތުިފައ ލްގައ ވާިލ ޔުމެއްިބެލުމަށްިނުވަތަިލ ބ ގަތުމަށްިއެދ އްޖެނަމަ،ިމަޢުލޫމާތުިފައ ލްި

ިދައްކައ ިބެލެހެއްޓުމާ ިއެލ އުމެއް ިބެލުމުގެދަށުން ިމުވައްޒަފެއްގެ ކޮޕީއެއްިި،ޙަވާލުވެފައ ވާ
ިދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ިރެކޯޑްކާޑުިދުމަތުގެިޚ 
ިނަންބަރުި

ިރެކޯޑްކާޑުިި)ހ(ި.242 ިޚ ދުމަތުގެ ިގޮތަށް ިތަކުރާރުނުވާ ިމުވައްޒަފަކަށް، ިދާއ މީ ިކޮންމެ ކޮމ ޝަންގެ
ިނަންބަރެއްިކޮމ ޝަނުންިދޭންވާނެއެވެ.

ިހ މަނައ ގެންިހ ސާބުިއަކުރުންނެވެ.1144BCިޚ ދުމަތުގެިރެކޯޑްކާޑުިނަންބަރުިއޮންނަންވާނީިި)ށ(ިި

ިޚާއްޞަިި)ނ(ިި ިއެފަރާތުން ިމުވައްޒަފަކަށް ިއުޅެފައ ވާ ިމުއައްސަސާއެއްގައ  ިއެހެން ދައުލަތުގެ
ި ިޚ ދުމަތުގެ ިމުވައްޒަފުގެ ިއެނގޭނެގޮތަކަށް ިއެނަންބަރު ިދީފައ ވާނަމަ، ރެކޯޑްގައި ނަންބަރެއް

ިނޯޓްކުރެވ ފައ ިއޮންނަންވާނެއެވެ.

ިޖަހަމުންިި)ރ(ިި ިނަންބަރު ިރެކޯޑްކާޑު ިޚ ދުމަތުގެ ިމުވައްޒަފުގެ ިލ ޔެކ ޔުންތަކުގައ  ިގުޅޭ މުވައްޒަފާ
ިގެންދަންވާނެއެވެ.
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ިމުވައްޒަފުންގެިކޮމ ޝަންގެ
ިގެނައުންިިބަދަލުިިމަޢުލޫމާތަށް

އަންގައ ދޭިކާޑުގައ ވާިމަޢުލޫމާތަށާއ ިއޭނާގެިއެޑްރެހަށާއި ިމުވައްޒަފެއްގެިދ ވެހ ިރައްޔ ތެއްކަންިިި.244
ިއަންނަތާި ިއެބަދަލެއް ިއަތުވެއްޖެނަމަ ިބަދަލެއް ިފެންވަރަށް ިތަޢުލީމީ  އޭނާގެ

ިއެކަނ3ިް ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިި،)ހަތެއް( ިކޮމ ޝަނަށް ިމުވައްޒަފަކު އެ
ފައ ލްކުރަންވާނެއެވެ.ިމ ގޮތަށްިހުށަހެޅުމުންިއެލ ޔުންިމުވައްޒަފުގެ ިމަޢުލޫމާތުިފައ ލްގައި 

ިގޮތުގެިިއަދާކުރ ިވަޒީފާ
ިދޫކުރުން.ިލ ޔުން

ިނުވަތަިި)ހ(ި.242 ިބަދަލުވުމަށްފަހު ިމުއައްސަސާއަކަށް ިއެހެން ިދައުލަތުގެ ިމުވައްޒަފަކު ކޮމ ޝަންގެ
ި ިވަކ ވ  ިލ ޔުން،ިވަޒީފާއ ން ިއަދާކުރ ގޮތުގެ ިވަކ ވުމަށްފަހު،ިވަޒީފާ ިބަދަލުވި ވަޒީފާއ ން ނުވަތަ

ި ިފެށ ގެން ިއެދ އްޖެނަމަ،1ިިތާރީޚުން ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިމަސް )ހަޔެއް(
ވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ން،ިދޭންވާނެއެވެ.ިމ ގޮތުނ21ިިްވަޒީފާއާބެހޭިޤާނޫނުގެި

ކަންތައްތަކަށްިޢ ޝާރާތްކުރަންވާނެއެވެ. ިދޭިލ ޔުމެއްގައ ިއަންނަނ ވި 

ިވަޒީފާގައ ިއުޅުނުިމުވައްޒަފުގެިނަމާއ ިއެޑްރެސް.ި.4ިިި

ިކޮމ ޝަންގެިމަސައްކަތުގެިބާވަތް.ި.2ިިި

މުއްދަތު.ި.2ިިި ކޮމ ޝަންގެިވަޒީފާގައ ިއެިމުވައްޒަފަކުިދެމ ހުރި  ނޑުމެއްނެތި  ިމެދުކެ

ިވަޒީފާިއަދާކުރ ިސެކްޝަން،ިނުވަތަިޔުނ ޓް.ި.1ިިި

ިިި
ވަޒީފާ.ވަޒީފާއ ންިވަކ ވުމުގެިކުރ ންިި.1 ިއެިމުވައްޒަފަކުިއަދާކުރަމުންިއައި 

ިމުސާރައާއ ިި.1ިިި ިލ ބެމުންދ ޔަ ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެ ިތާރީޚާހަމަޔަށް، ިވަކ ވ  ވަޒީފާއ ން
ިއެހެނ ހެންިމާލީިޢ ނާޔަތްތައް.

ިި)ށ(ިި ިޤާނޫނުގެ ިމަތ ން،21ިިވަޒީފާއާބެހޭ ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ށ( ިމާއްދާގެ  ވަނަ
ި ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފަކު ިވަޒީފާިއެ ިއޭނާ ިނުވަތަ ިސަބަބު ިބަދަލުވ  ިނުވަތަ ިސަބަބު ވަކ ވ 

ިމުވައްޒަފަކުި ިލ ޔުމުގައ ، ިއަދާކުރ  ިވަޒީފާ ިދެކޭގޮތް، ިފަރާތުން ިދޭ ިވަޒީފާ ިގޮތާމެދު އަދާކުރ 
 އެދ އްޖެިހ ނދެއްގައ ިމެނުވީިހ މަނައ ގެނެއްިނުވާނެއެއެވެ.

ި
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ވަނަިބާބ41ިިު  

ިހާމަކުރުންިމުވައްޒަފުންގެިޒާތީިމަޢުލޫމާތުި

ި.242ިތަޢާރުފުި
ިމުޢާމަލާތުތަކަކީި ިޒާތީ ިއަނެކުންނާކުރާ ިދ ރ އުޅުމާއ ، ިޢާއ ލީ ިއަދ  ިޒާތީ ިމީހެއްގެ ކޮންމެ
ިޤާނޫނުއަސާސީއާި ިޙ މާޔަތްކޮށްދީ، ިމަޢުލޫމާތުތައް ިޒާތީ ިއެފަދަ ިވީހ ނދު ިކަމަކަށް ޙުރުމަތްތެރ ވެގެންވާ

ިމުވައްޒަފުންގެިޒާތީިމަޢުލޫމާތުިހާމަކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.ޤާނޫނުތަކާިއެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތ ންިމެނުވީި

ި.241ިމާނަިިމަޢުލޫމާތުގެިޒާތީ
ި)ހ(

ިމަޢުލޫމާތުިހ މެނެއެވެ.ިވ މ މާއްދާގައ ިބަޔާންކުރާި"ޒާތީިމަޢުލޫމާތު"ިގެިތެރޭގައ ިއަންނަނ ި

ިމުވައްޒަފެއްގެިޢުމުރުިނުވަތަިކައ ވެނީގެިޙާލަތާއ ިގުޅޭިމަޢުލޫމާތު.ި.4ިިި

ިބެހޭިި.2ިިި ިފެންވަރާއ  ިމަސައްކަތުގެ ިއަދ  ިޞ އްޙީ، ިތަޢުލީމީ، މުވައްޒަފެއްގެ
ިއަދާކޮށްފައ ވާި ިފ ޔަވަޅުތަކާއ  ިއ ޞްލާޙީ މަޢުލޫމާތާއ ،ިކުށުގެިރެކޯޑާއ ،ިއަޅާފައ ވާ

ިވަޒީފާގެިމަޢުލޫމާތު.

ިމަސްއޫލ އްޔަތުިި.2ިިި ިވަޒީފާގެ ިއަދ  ިރޭންޖް، ިމުސާރައ ގެ ިކްލެސ ފ ކޭޝަން، މަޤާމުގެ
ިތަިޒ ންމާ.ނުވަ

ިއެޑްރެސް،ިއ ނގ ލީގެިނ ޝާންިނުވަތަިސޮއ .ި.1ިިި

ިބަޔާންކުރާިޙާލަތްތަކުގައ ިމެނުވީިމި ި)ށ(ިި ިމ ިޤަވާޢ ދުގައ  ިއެއްގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާިޤާނޫނުތަކާ
ިއެމުވައްޒަފެއްގެި ިޝާއ ޢުކުރަންވާނީ ިނުވަތަ ިހާމަކޮށް ިމަޢުލޫމާތެއް ިޒާތީ ިހ މެނޭ މާއްދާގައ 

ިލ ބ ގެންނެވެ.ިހުއްދަިލ ޔުމުން
ިރައްކާތެރ ކަމާއެކުިމަޢުލޫމާތު

ިބެލެހެއްޓުންި
241.ި

ިއަމާނާތްތެރ ކަމާއެކު،ި ިރައްކާތެރ ކަމާއ  ިމަޢުލޫމާތު ިޒާތީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 
ބަލަހައްޓަމުންިކޮމ ޝަނުންިމުވައްޒަފުންގެިކަންތައްތައްިބެލެހެއްޓުމަށްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިސެކްޝަނަކުންި

ިގެންދަންިވާނެއެވެ.

ިހާމަކުރެވޭނެިމަޢުލޫމާތުިޒާތީ
ިޙާލަތްތައްި

ިނެތި ި.241 ިރުހުމެއް ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިމަޢުލޫމާތު ިޒާތީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 
ިމ ންވަރަކަށެވެ.އެިމަޢުލޫމާތެއްިބޭނުންވާިކޮމ ޝަނުންިހާމަކުރަންވާނީިމ މާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންި

ިނުވަތަިި)ހ(ިި ިސަބަބަކަށްޓަކައ  ިއެއްވެސް ިބުނާ ިޤާނޫނެއްގައ  ިފާސްކުރާ ިމަޖ ލީހުން ރައްޔ ތުންގެ
ިއެފަދަިޤާނޫނެއްގެިދަށުންިހެދޭިޤަވާއ ދެއްގެިދަށުން.

ިކޯޓުގެިޙުކުމަކަށް،ިނުވަތަިކޯޓުއަމުރަކަށް.ި)ށ(ިި

ިލ ބޭިި)ނ(ިި ިދަޢުވާ ިދައުލަތަށް ިއަދ  ިދަޢުވާކުރާ ިނަމުގައ  ިދައުލަތުގެ ިޖެނެރަލް އެޓާރނީ
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ިމައްސަލަތަކުގައ ިއެހ ނދަކަށްިބޭނުންވާިމ ންވަރަށް.

ިބަޔަކަށްިި)ރ(ިި ިޢައްޔަނުކުރާ ިއޭނާ ިދާއ ރާއ ން ިމަސައްކަތުގެ ިއޭނާގެ ިޖެނެރަލްއާއ  ޕްރޮސެކ އުޓަރ
ި ިވާޖ ބާއ  ިޖެނެރަލްގެ ިބޭނުންވާިޕްރޮސެކ އުޓަރ ިއެހ ނދަކަށް ިކުރުމަށް ިއަދާ މަސްއޫލ އްޔަތު

ިމ ންވަރަށް.

ިބޭނުމަށްިި)ބ(ިި ިނުވަތަ ިތަޙުޤީޤަކަށް ިކުރާ ިފަރާތަކުން ިލ ބ ފައ ވާ ިއ ޚްތ ޞާޞް ިކުރުމުގެ ތަޙުޤީޤު
ިއެހ ނދަކަށްިބޭނުންވާިމ ންވަރަށް.

ިޢައްޔަި)ޅ(ިި ިއޭނާ ިދާއ ރާއ ން ިމަސައްކަތުގެ ިއޭނާގެ ިޖެނެރަލްއާއ  ިއޮޑ ޓްިއޮޑ ޓަރ ިބަޔަކަށް ންކުރާ
ިކުރުމުގެިބޭނުމަށްި

ިއެންމެހައި ި)ކ(ިި ިބާރުލ ބ ދޭ ިޤަރާރަކުން ިރައީސުލްޖުމްހޫރ އްޔާގެ ިނުވަތަ ިމަޖ ލީހުން ރައްޔ ތުންގެ
ިމުއައްސަސާތަކަށާއ ިފަރާތްތަކަށްިއެހ ނދަކަށްިބޭނުންވާިމ ންވަރަށް.

ިމަޢުލޫމާތުިޒާތީ
ިއެޅުންިފ ޔަވަޅުިހާމަކޮށްފ ނަމަ

ިި)ހ(ި.243 ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިކަމުގައ  ިމަޢުލޫމާތު ިމުވައްޒަފުންގ241ިިެޒާތީ ިބުނެފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިމަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުމަކީިމަނާކަމެކެވެ.

ިލ ބ އްޖެކަމަށްިި)ށ(ިި މުވައްޒަފެއްގެިޒާތީިމަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުމުގެިސަބަބުން،ިމުވައްޒަފަށްިގެއްލުމެއް
 އ ދާރާއަކަށްިހުށަހެޅުމުގެިހައްޤުިއެމުވައްޒަފަކަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،ިކަމާބެހޭި
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ވަނަިބާބ22ިިު  

އ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުި ިމަސައްކަތުގެިއަޚުލާޤުިބަހައްޓަންޖެހޭިމ ންގަނޑުތަކާއި 

ި.241ިތަޢާރުފުި
ި ިމަސައްކަތުގެ ިޤަވާއ ދުތަކާއ  ިޤާނޫނުތަކާއ  ިމުވައްޒަފުން ިހ ތާިކޮމ ޝަންގެ ިޙުރުމަތްތެރ ކޮށް އަޚުލާޤަށް

ިއ ޞްލާޙުކުރުމުގެި ިމުވައްޒަފުން ިޚ ލާފުވާ ިޤަވާއ ދުތަކާ ިޤާނޫނުތަކާއ  ިހެދުމާއ ، ިކަމުގައ  ބަޔަކު
ިމ ންގަނޑުތަކަށްި ިބަހައްޓަންޖެހޭ ިއަޚުލާޤު ިމަސައްކަތުގެ ިބަޔާންކުރާ ިމ ބާބުގައ  މަޤްޞަދުގައ 

ިއ ޞް ިއަދ  ިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ިދ މާވެއްޖެނަމަިމުވައްޒަފުން ިޙާލަތެއް ިއަޅަންޖެހޭ ިފ ޔަވަޅު ލާޙީ
ިކޮމ ޝަނުންިއަޅަންޖެހޭިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅެއްިއަޅަންވާނެއެވެ.

ިއަޅާނެިފ ޔަވަޅުިިއ ޞްލާޙީ
ިޙާލަތްތައްި

ޙާލަތްތަކުގައެވެ.ި.241 ިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންނާމެދުިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއަޅާނީިއަންނަނ ވި 

ިޙަވާލުވެފައ ވާިޒ ންމާތައްިފުރ ހަމައަށްިއަދާނުކުރުން.ިމުވައްޒަފަކާި)ހ(ިި

ޤަވާޢ ދާިއެއްގޮތަށްިނުކުރުން.ި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތްިޤާނޫނާއި 

ިފެންވަރެއްގައި ި)ނ(ިި ިފަންނީ ިތަންދޭ ިޤާބ ލ އްޔަތު ިއޭނާގެ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރާ މުވައްޒަފާ
ިނުކުރުން.

ިއުޅުމާއ ިގުޅުންިރަނގަޅުިފެންވަރެއްގައ ިނުބެހެއްޓުން.މުވައްޒަފުގެިއަޚްލާޤާއ ިި)ރ(ިި

ބަޔާންކުރާފަދަިކުށެއްކުރުން.221ިމ ޤަވާޢ ދުގެިި()ބިި ިވަނަިމާއްދާގައި 

ިފ ޔަވަޅުއަޅާނެިއ ޞްލާޙީ
ިއުޞޫލުި

ިޤަވާޢ ދާިި.222 ިޤާނޫނާއ  ިކޮށްފ ނަމަ، ިކަމެއް ިބަޔާންކުރާ ިއެޅުމަށް ިފ ޔަވަޅު ިއ ޞްލާޙީ މ ޤަވާޢ ދުގައ 
އެއްގޮތްވާިގޮތުގެމަތީންިއެިމުވައްޒަފަކާމެދުިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއަޅާނީިތ ރީގައ ިބަޔާންކުރާިއުޞޫލުގެި

ިމަތީންނެވެ.

ިބަލަހައްޓާިި)ހ(ިި ިކަންތައްތައް ިމުވައްޒަފުންގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިއަޅާނީ ިފ ޔަވަޅު އ ޞްލާޙީ
ި ިފ ޔަވަޅެއް ިއ ޞްލާޙީ ިމުވައްޒަފަކާމެދު ިހ ނދެއްގައި ސެކްޝަނަކުންނެވެ. އަޅަންޖެހ އްޖެ

ބޭނުންވާިމަޢުލޫމާތުިސެކްޝަނުގެިވެރ ޔާިމުވައްޒަފުންގެިކަންތައްތައްިބަލަހައްޓާިސެކްޝަނަށްި
ިފޮނުވަންިވާނެއެވެ.

ިއަޅައ ފ ނަމަ،ި)ށ(ިި ިފ ޔަވަޅު ިއ ޞްލާޙީ ިއެި މުވައްޒަފަކާމެދު ިއެންގުމާއެކު، އެމުވައްޒަފަށް
ިގެިމަޢުލޫމާތުިފައ ލަށްިލާންވާނެއެވެ.ފ ޔަވަޅެއްގެިމަޢުލޫމާތުިމުވައްޒަފުި

ިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިކަމަށްބުނެފައ ިއެވަނީ:ި)ނ(ިި
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ިދ ނުން.ި.4ިިި ިފެންނާނޭހެްނި)ިނަޞޭޙަތް ިލ ޔުމުން ިދީފާއ ވާކަން ނަސޭޙަތް

ިރައްކާކުރެވޭނެއެވެ.(

ިލ ޔުމުންިއ ންޒާރުިދ ނުން.ި.2ިިި

ިިި2.ިި ިނުކުތުން ިމަސައްކަތަށް ިމުއްދަތަކަށްި)ސާދަ(41ިިވަޒީފާގެ ދުވަހަށްވުރެިދ ގުނޫން
ިހުއްޓުވުން.

ިވަޒީފާގެިފަންތީގައ ިއެިމުވައްޒަފެއްގެިމަޤާމުިދަށްކުރުން.ި.1ިިި

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެކަމުގެިއ ންޒާރުދ ނުން.ި.1ިިި

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުން.ި.1ިިި

އަޚްލާޤުިބަހައްޓަންޖެހޭިމ ންގަޑުތަކާިއެއްގޮތަށްިމުވައްޒަފުގެިނަޞޭޙަތްިދ ނުމަކީިމަސައްކަތުގެިި)ހ(ި.224ިނަޞޭޙަތްދ ނުންި
ޢަމަލުތައްިބެހެއްޓުމަށްިލ ޔުމުންިނުވަތަިއަނގަބަހުންިއަންގައ ިނަޞޭޙަތްތެރ ވުމެވެ.ިލ ޔުމުންި
ިމަސައްކަތްކުރާި ިމުވައްޒަފު ިނުވަތަ ިސުޕަވައ ޒަރ ިމުވައްޒަފުގެ ިކުރ ން ިދ ނުމުގެ ނަޞޭޙަތް

ިޙަވާ ިހ ންގުމާ ިދ ނުމަށްިސެކްޝަން ިނަޞޭހަތް ިއަނގަބަހުން ިއެމުވައްޒަފަށް ލުވެހުރ މީހަކު
ިމ މާއްދާިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.

ިފައ ލްގައި ި)ށ(ިި ިމަޢުލޫމާތު ިމުވައްޒަފުގެ ިނަޞޭޙަތް ިލ ޔުމުންދެވޭ މުވައްޒަފަކަށް
ިގައ ިއޮންނާނެއެވެ.41ިފައ ލުކުރަންވާނެއެވެ.ި"ލ ޔުމުންދޭިނަޞޭޙަތް"ިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުި

ިގ ނަވެގެންިި)ނ(ިި ިވެވޭނީ ިނަޞޭޙަތްތެރ  ިއ ޞްލާޙުވުމަށް ިލ ޔުމުން  މުވައްޒަފަކަށް،
2ިި ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިދޭ ިނަޞޭޙަތެއް ިދޭ ިމ ގޮތަށް ިފަހަރުއެވެ. ިއަހަރ2ިިު)ދޭއް( )ދޭއް(

ި ިއަލުން ިކުށެއްކޮށްފ ނަމަ، ިހޭދަކުރުމަށްފަހު ިކުރުމަކާނުލައ  ިކުށެއް ިއ ތުރު )ދޭއް(2ިިދުވަހު
)ދޭއް(2ިިފ ޔަވަޅުިއަޅާއ ރުި މުންިނަޞޭޙަތްިދެވ ދާނެއެވެ.ިމ ގޮތުންިނަޞޭހަތްދީިފަހަރުިލ ޔު

ިބަލައ ގެންި ިފ ޔަވަޅެއްކަމުގައ  ިއ ޞްލާޙީ ިއެއީ ިނަޞޭޙަތް ިދީފައ ވާ ިކުރ ން ިދުވަހުގެ އަހަރު
ިނުވާނެއެވެ.

ިި)ރ(ިި ިމުވައ2ިްލ ޔުމުން ިއެފަދަ ިނުވ ނަމަ ިއ ޞްލާޙު ިނަޞޭހަތްދ ނުމަށްފަހު ޒަފަކަށްި)ދޭއް(ިފަހަރު
ިދެންިދޭންވާނީިލ ޔުމުންިއ ންޒާރެވެ.
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ިމަސައްކަތުިި)ހ(ި.222ިއ ންޒާރުދ ނުންިިލ ޔުމުން ިދ ނުމުންވެސް ިނަޞޭޙަތް ިލ ޔުމުން ިމުވައްޒަފަކަށް ިދ ނުމަކީ ިއ ންޒާރު ލ ޔުމުން
ިކުށުގެި ިކުރ  ިމުވައްޒަފަކު ިނުވަތަ ިނުވ ނަމަ، ިއ ޞްލާޙު ިމ ންގަނޑަށް ިބަހައްޓަންޖެހޭ އަޚްލާޤު
ިތަކުރާރުި ިނުކުރުމަށާއ ، ިއެކަންތަކުރާރު ިކުށެއްނަމަ ިއެފަދަ ިރ ޢާޔަތްކޮށް ިބޮޑުމ ނަށް ކުޑަ

22ިކޮށްފ ނަމަިއަޅާނެިފ ޔަވަޅުިބަޔާންކޮށްިލ ޔުމުންިއ ންޒާރުިދ ނުމެވެ.ިމ ޤަވާޢ ދުގެިޖަދުވަލުި
ިގައ ި"ލ ޔުމުންދޭިއ ންޒާރު"ިއޮންނާނެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިދޭ ިއ ންޒާރު ިއ ޞްލާޙުވުމަށް ިއަހަރުގ2ިިެމުވައްޒަފަކަށް، )ތ ނެއް(
ި ިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިއ ންޒާރުދޭިފަދަ ިހ ނގާފައ ިނުވާނަމަ )ތ ނެއް(ިއަހަރ2ިިުއ ތުރުިކަމެއް

ިކުރ ންިދީފައ ވާިއ ންޒާރަށްިޢަމަލުިކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ިި
ި)ނ(

ި ިއ ންޒާރުދޭތާ 2ިިފުރަތަމަ ިއ ތުރު ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިއަހަރު ިފަހަރ2ިިު)ތ ނެއް( )ދޭއް(
ވަޒީފާއަށްިނުނ ކުމެިހުރުމަށްިިލ ޔުމުންިއ ންޒާރުދ ނުމުންިއ ޞްލާޙުިނުވ ނަމަިވަކ މުއްދަތަކަށް

ިއެފަދަިމުވައްޒަފަކަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.

ިވަޒީފާއަށްިވަކ މުއްދަތަކަށް
ިއެންގުންިިހުރުމަށްިނުނ ކުމެ

ިއެިި)ހ(222ި ިކުޑަބޮޑުމ ނަށްބަލައ  ިކުށުގެ ިއެންގުމަކީ ިހުރުމަށް ިނުނ ކުމެ ިވަޒީފާއަށް ިމުއްދަތަކަށް ވަކ 
ިނެރުމަކީ ިވަޒީފާއަށް ިކޮމ ޝަންގެިިމުވައްޒަފަކު ިމުވައްޒަފުންނަށާއ ، ިއެހެން ިސަބަބުން އޭގެ

ިވަޒީފާއަށްި ިކަމަކަށްވާތީ، ިކޮށްފާނެ ިއަސަރު ިނުރަނގަޅު ިމަޞްލަޙަތަށް ިނުވަތަ މަސައްކަތަށް
ނުނ ކުމެިހުރުމަށްިނުވަތަިވަޒީފާގެިޒ ންމާިއަދާނުކޮށްިހުރުމަށްިއަންގާިއެންގުމެކެވެ.ިމ ގޮތަށްި

ިލ ޔުމުންނެވެ.ިއަންގާިއެންގުންިއަންގަންވާނީ

ިދުވަސްތައްިި)ށ(ިި ިބަންދު ިއެންގޭނީ، ިހުރުމަށް ިނުނ ކުމެ ިވަޒީފާއަށް ިގޮތުން ިފ ޔަވަޅެއްގެ އ ޞްލާޙީ
ި)ސާދަ(ިދުވަހުގެިމުއްދަތަށެވެ.41ިހ މަނައ ގެންިގ ނަވެގެންި

ިދެވޭި)ނ(ިި ިއެންގުމަށް ިއެކަން ިއެޅުމަށްފަހު ިޖަދުވަލުިި،މ ފ ޔަވަޅު  މ ޤަވާޢ ދުގެ
ިޗ ޓު"24ިި ިއަންގާ ިމަނާކޮށް ިނ ކުތުން ިވަޒީފާއަށް ިގޮތުން ިފ ޔަވަޅެއްގެ ި"އ ޞްލާޙީ ގައ ވާ

ހ މަނަންވާނެއެވެ. ިދާއ މީިރ ކޯޑެއްގެިގޮތުގައ ިއެިމުވައްޒަފެއްގެިމަޢުލޫމާތުިފައ ލުގައި 

ިއެފަދަިި)ރ(ިި ިނުވ ނަމަ ިއ ޞްލާޙު ިއެންގުމުންވެސް ިހުރުމަށް ިނުނ ކުމެ ިވަޒީފާއަށް ވަކ މުއްދަތަކަށް
ިފަންތީގައި  ިވަޒީފާގެ ިދެންޖެހޭނީ  މުވައްޒަފަކަށް

ިއެިމުވައްޒަފެއްގެިމަޤާމުިދަށްކުރާށެވެ.
ިއެިފަންތީގައ ިވަޒީފާގެ

ިމަޤާމުިމުވައްޒަފެއްގެ
ިދަށްކުރުންި

221.ިި ިބަދަލުކުރާނީ،ިއަންނަނ ވި އ ޞްލާޙީ ިމުވައްޒަފަކު ިހުރ މަޤާމަށްވުރެިދަށްމަޤާމަކަށް ިގޮތުން ފ ޔަވަޅެއްގެ
ިގޮތްތަކުގެިމަތީންނެވެ.

ިދަށުގެިި)ހ(ިި ިރޭންކް ިއެއް ިހ މެނޭ، ނޑުގައ  ިއޮނ ގަ ިވަޒީފާގެ ިދަށްކުރެވޭނީ ިމަޤާމު މުވައްޒަފެއްގެ
ިމަޤާމަކަށެވެ.



129 
 

ިމަޤާމުގެިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެފަދަ ިބަދަލުކުރުމުން ިމަޤާމަކަށް ިދަށް ިމަޤާމަށްވުރެ ިފަންތީގެ ހުރ 
ިފެށ ގެން،ި ިމަޤާމުން ިދަށްކުރެވުނު ިމުވައްޒަފަކު ިއެ ިލ ބޭނީ  ކުރ އެރުން

ިމ ިޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތުގެިމަތީންނެވެ.

ިި)ނ(ިި ިމަޤާމު ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިފަންތީގައ  ިެއިވަޒީފާގެ ިނުވެއްޖެނަމަ، ިއ ޞްލާޙު ދަށްކޮށްގެންވެސް
ިމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެއެވެ.

ިފ ޔަވަޅުތައްިި)ހ(ި.221ިވަކ ކުރުންިިވަޒީފާއ ން ިއ ޞްލާޙީ ިތަކުރާރުކޮށް ިމަތީން ިއެކ ފަހަރު ިގޮތުގެމަތީން މ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ
ިނުވެއްޖެނަމަ ިރަނގަޅު ިއަޚުލާޤު ިމުވައްޒަފުގެ ިވަކ ކުރާިިއަޅައ ގެން ިކަމުގެިވަޒީފާއ ން ނޭ

ިއ ންޒާރުިދެވޭނެއެވެ.

ިފ ޔަވަޅުތައްިިިި ިއ ޞްލާޙީ ިތަކުރާރުކޮށް ިމަތީން ިއެކ ފަހަރު ިގޮތުގެމަތީން މ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ
ިއަޅައ ގެން ިއަދ  ިވަކ ކުރާިވެސް، ިވަޒީފާއ ން ިދ ނުމަށްފަހު ިއ ންޒާރު ިކަމުގެ )ދޭއް(2ިިނޭ

ި ިދ ނުމަށްފަހުވެސް، ިއ ޞްލާހުވާން ިނުވެއްޖެނަމަިމަސަދުވަސް ިރަނގަޅު ިއަޚުލާޤު މުވައްޒަފުގެ
ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރަންވާނެއެވެ.

ިކޮމ ޝަންގެިި)ށ(ިި ިއެއީ ިބެހެއްޓުން ިވަޒީފާގައ  ިއ ތުރަށް ިސަބަބުން ިކުރ ކުށުގެ މުވައްޒަފު
ނުވަތަިމަސައްކަތަށްިނުވަތަިއެހެންިމުވައްޒަފުންނަށްިގެއްލުމެއްިލ ބ ދާނެކަމެއްިިމަޞްލަޙަތަށް،

ިއެމީހަކުިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެއެވެ.ި،ކަމަށްިފެންނަނަމަ

ިމި ި)ނ(ިި ިވަކ ކުރުމަށް ިވަޒީފާއ ން ިޢަމަލުކުރާނީ ިމުވައްޒަފާމެދު ިހުށަހަޅާ ިވަކ ކުރަން ވަޒީފާއ ން
ނޑައަޅާފައ ވާިއުޞުލޫތަކާިޚ ލާފުނުވާިގޮތުގެިމަތީންނެވެ.ޤަވާޢ ދުގައި  ިކަ

ިކުށުގެިި.221ިދަރަޖަތައްިކުށުގެިިވަޒީފާގެ ިވަޒީފާގެ ިއެޅުމުގައ  ިފ ޔަވަޅު ިއ ޞްލާޙީ ިމުވައްޒަފުންނާމެދު ިއަދާކުރާ ިވަޒީފާ ކޮމ ޝަންގައ 
މ ވާިގޮތަށެވެ. ކުރެވޭނީިތ ރީގައި  ިދަރަޖަތަށްިގ ންތި 

ި)އެކެއް(:4ިކުށުގެިދަރަޖަިވަޒީފާގެިި)ހ(ިި

މ ިކުށްކުށަކީ،ިނަޞޭޙަތްދީގެންނާިއެިނޫންވެސްިއެިކަމަކަށްިއެކަށީގެންވާިފ ޔަވަޅުިއަޅައ ގެންި
ިމުވައްޒަފުންނަށްިއ ޞްލާޙުވުމަށްިފުރުޞަތުިދޭންވާނެފަދަިކުށްކުށެވެ.

ިިި4.ިި ިޒ ންމާ ިވަޒީފާގެ ިކުޑަކުރުމާއ  ިފަރުވާ ިމަސައްކަތަށް ނުއުފުލުންިޙަވާލުކޮށްފައ ވާ
ނުވަތަިޙަވާލުކުރެވޭިމަސައްކަތްތައްިއެިމަސައްކަތެއްިނ ންމަންޖެހޭިއަވަސްމ ނުގައި 

ިޒ ންމާދާރުކަމާއެކުިނުކުރުން.

ިމުވައްޒަފުިި.2ިިި ިމަސައްކަތަށް ިރަސްމީ ިނުވަތަ ިކޮމ ޝަށް ިގަޑ އަށް ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ
ިއެހެންި ިނުވަތަ ިބުރޫއެރުން ިމަސައްކަތަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިސަބަބުން ޙާޟ ރުނުވުމުގެ
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ިނޭދެވޭި ިއަޚުލާޤަށް ިމަސައްކަތުގެ ިމާޙައުލާއ  ިމަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ިއަސަރުކުރުން.

ިދާއ ރާގައ ި.2ިިި ިނުދ ނުމާއ ،ިއަމުރުތަކާއި ިމަސައްކަތު ިއެއްބާރުލުން ިދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފު
ިއެންގުންތަކަށްިކ ޔަމަންނުވުން.

ިތަނުންިި.1ިިި ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިމަސައްކަތްކުރަން ިމަސައްކަތުގަޑީގައ  ނޑައަޅާފައ ވާ ކަ
ިއަމ އްލަި ިގަޑީގައ  ިމަސައްކަތުގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިއުޅުމާއ ، ިހުއްދަނެތ  ބޭރުގައ 

ވަގުތުިބޭކާރުކުރުން.މަސައްކަ ިތްިކުރުމާއ ިއަމ އްލަިކަންކަމުގައ ިވަގުތުިހޭދަކުރުމާއި 

ިނާންގާިި.1ިިި ިކޮމ ޝަނަށް ިބަލ ވެގެންވެސް ިނެގުމާއ ، ިޗުއްޓީ ިސަލާމުގެ ބަލ ނުވެ
ިޗުއްޓީގެި ިއޮޅުވާލުމާއ ، ިހެދުމާއ ، ިމަކަރު ިނެގުމުގައ  ިޗުއްޓީ ިއެކ އެކ  ހުރުމާއ ،

ިނަހަމަިގޮތުގައ ިބޭނުންކުރުން.ފުރުޞަތުިނުވަތަިޢ ނާޔަތްި

މުޖުތަމަޢުގެިޢާންމުިއަޚުލާޤީިމ ންގަނޑަށްވުރެިދަށްފަންތީގެިޢަމަލުިކުރުމާއ ިވާހަކަިި.1ިިި
ިދެއްކުމުގަޔާއ ިމުޚާޠަބުިކުރުމުގައ ،ިހަޑ ހުތުރުިބަހުރުވަިބޭނުންކުރުން.

ިވަޒީފާިއަދާކުރުމުގައ ިއ ހުމާލުވުންިނުވަތަިފަރުވާިކުޑަވުން.ި.3ިިި

ި)އެކެއް(ިވަނަިދަރަޖައަށްިފެތޭފަދަިގޯނާއެއްިކުރުން.4ިި.1ިިި

ިޚ ލާފުވެިި.1ިިި ިބޭނުންކުރުމުގައ ،ިޤަވާޢ ދުތަކާ ިނުވަތަ ިދުއްވުމުގައ  ިއުޅަނދެއް ދައުލަތުގެ
ކުށުގެިއަދަބެއްގެިގޮތުގައ ިޝަރްޢީިޙުކުމަކާގުޅ ގެންިޖަލަށްލުން،ިއަރުވާލުންިނުވަތަި

ިދަބަކަށްވުން.ގޭބަންދުކުރުމަށްިވުރެިކުޑަިއަ

ިމުވައްޒަފުންގެިމެދުގައ ިހަމަނުޖެހުންިއުފެދ ދާފަދަިގޮތަކަށްިޢަމަލުތައްިބެހެއްޓުން.ި.42ިިި

ި)ދޭއް(:2ިވަޒީފާގެިކުށުގެިދަރަޖަިި)ށ(ިި

މ ކުށްތަކަކީ،ިއ ޞްލާޙުވުމަށްިފުރުޞަތުދީިތަކުރާރުވާނަމަ،ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުމަށްިހުށަހެޅޭނެި
ިކުށްކުށެވެ.

ނޑާއ ި.4ިިި ިމ ންގަ ިސުލޫކީ ިމުވައްޒަފުންގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިޤަވާޢ ދާއ ، ިި،ޤާނޫނާއ ،
ކޮމ ޝަންގެިސަރކ އުލަރތަކާއ ،ިޢާންމުިސ ޓީތަކާއ ިއެންގުންތަކާއ ،ޤަވާޢ ދާއ ،ިމ ި
ިގަސްތުގައި  ިޕޮލ ސީތަކާއ  ިއެކަށައަޅާފައ ވާ ިގޮތުގެމަތީން ިޚ ލާފުނުވާ ޤަވާޢ ދާއ 

ިއ ހުމާލުވުންނުވަތަިފަރުވާކުޑަކުރުން.ޚ ލާފުވުންިނުވަތަިއެއ ންިކަމަކަށްި

ިދޭިި.2ިިި ިއެއްގޮތްވާގޮތަށް ިޤަވާޢ ދާ ިޤާނޫނާއ  ިވެރ ޔަކު ިހުންނަ ިއ ސްކޮށް ކޮމ ޝަންގެ
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ިކުރުމުގައި  ިނުވަތަ ިނުކުރުން، ިގަސްތުގައ  ިމަސައްކަތް ިތަބާނުވެ، އ ރުޝާދަކަށް
ިއ ހުމާލުވުން.

ިިި2.ިި ިމަސައްކަތުގަޑ  ިރަސްމީ ނޑައަޅާފައ ވާ ިމަސައްކަތްިކަ ިހުއްދަނެތ  ިކުރ ން ނ މުމުގެ
ިކުރާތަނުންިދ ޔުން.

ިއ ތުރުގަޑީގައި ި.1ިިި ިއ ތުރުން، ިމަސައްކަތުގަޑީގެ ިގޮތުގެމަތީން އެއްބަސްވެފައ ވާ
ިނުވަތަި ިއ ންކާރުކުރުން ިއެކަމަށް ިއެންގުމުން ިކުރުމަށް ިމަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ

ިއ ހުމާލުވުން.

ިިި1.ިި ިނުލައި މ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިއެންގުމަކާ ިފަރާތަކަށް ިއަންގަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތީން،
ިވަޒީފާއަށްިޙާޟ ރުނުވެިހުރުން.

ިކުރަންޖެހޭިި.1ިިި ިގުޅ ގެން ިމުވައްޒަފުންނާއެކު ިއެހެން ިދާއ ރާގައ  މަސައްކަތުގެ
ިމަސައްކަތްތައްިނުކުރުން.

ިިި3.ިި ިއެންމެހައ  ިކޮމ ޝަންގެ ިފައ ސާއާއ ، ިމުދަލާއ ، ވަސީލަތްތައްިދައުލަތުގެ
ިނަހަމަގޮތުގައ ިބޭނުންކުރުން.

ި)ދޭއް(ިވަނަިދަރަޖައަށްިފެތޭފަދަިގޯނާއެއްިކުރުން.2ިި.1ިިި

ިމ ޤަވާޢ ދާިޚ ލާފަށްިސ ޔާސީިޙަރަކާތެއްިހ ންގުންިނުވަތަިބައ ވެރ ވުން.ި.1ިިި

ިއ42ިިެިިި ިނަމަވެސް ިކަމުގައ ވީ ިމަސައްކަތެއްކުރ  ިފަދަ ިގެންލުންނުލ ބޭ ނޑަށް ހަށ ގަ
ިއެޅުމުގައ ި ިފ ޔަވަޅުތައް ިރައްކާތެރ ކަމުގެ ިގެންގުޅެންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައ 

ިއ ހުމާލުވުން.

ިރަސްމީިމަސައްކަތުިގަޑީގައ ިނ ދުން.ި.44ިިި

މަސައްކަތުިދާއ ރާގައ ިމުވައްޒަފުިހާމަކުރަންޖެހޭިއެއްވެސްިމަޢުލޫމާތެއްިއެނގ ހުރެިި.42ިިި
ިގަސްތުގައ ިހާމަނުކުރުން.

ިއަނ ޔާއެއްވެދާިި.42ިިި ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެހެން ިނުވަތަ ިހ ންގުން  މާރާމާރީ
ިފަދަިޢަމަލެއްކުރުން.

ި)އެކެއް(ިގައ ވާިކުށްތައްިއ ޞްލާޙުިނުވެިތަކުރާރުވުން.4ިކުށުގެިދަރަޖަިި.41ިިި

ި)ތ ނެއް(:2ިވަޒީފާގެިކުށުގެިދަރަޖަިި)ނ(ިި
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ިވަކ ކުރުމަށްިހުށަހެޅ ދާނެިކުށްތަކެވެ.މ ކުށްތަކަކީ،ިއެންމެިފުރަތަމަިފަހަރުވެސްިވަޒީފާއ ންި

ިިި
)ފަހެއް(ިދުވަހަށްވުރ1ިިެމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތުގެމަތީންިއެއްވެސްިސަބަބެއްިނާންގާިި.4

ިހުރުންި ިނުނ ކުމެ ިމަސައްކަތަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިނުވަތަ ިކޮމ ޝަނަށް، ދ ގުމުއްދަތަކަށް
ި ިނުކުންނަންޖެހޭ ިކޮމ ޝަނަށް ިހަމަކޮށްފައ  ިޗުއްޓީ ިހަމަވުމަށްފަހުިނުވަތަ ތާރީޚް

ި)ފަހެއް(ިދުވަހަށްވުރެިދ ގުިމުއްދަތަކަށްިނުނ ކުމެހުރުން.1ިވީގޮތެއްިނާންގައ ި

ިއޮޅުވާލައ ،ިި.2ިިި ިއަސްލު ިލ ޔެކ ޔުމެއްގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިނުވަތަ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ދައުލަތުގެ
ި ިގެންގުޅެންޖެހޭ ިމަސައްކަތުގައ  ިއެމީހަކު ިމީގެތެރޭގައ ، ލ ޔުމާއ ،ިބަދަލުކުރުން.

ިރ ޕޯޓް،ި ިޙާޟ ރީ ިލ ޔުމާއ ، ިހ މެނޭ ިމައްސަލައެއްގައ  ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ކޮމ ޝަނަށް
ިޙާޟ ރީި ިއ ތުރުގަޑީގެ ިބ ލު، ިހ ސާބު، ިއަންދާސީ ިރ ކޯޑްސް، ިޗުއްޓީގެ ވައުޗަރ،

ިފަދަިކޮމ ޝަންގެިލ ޔެކ ޔުންިހ މެނެއެވެ.

ިމަޢުލޫމާތުި.2ިިި ިސ އްރު ިދައުލަތުގެ ިޚ ލާފަށް ިޤަވާޢ ދާ ިދޫކުރުން،ިިޤާނޫނާއ  ހާމަކުރުން،
ިމަގުފަހ ކުރުން،ި ިކަމަކަށް ިމ އ ން ިނުވަތަ ިރެކޯޑުކުރުން ިކޮޕީހެއްދުން، ބޭރުކުރުން،

ިނުވަތަިއެހީތެރ ވެދ ނުމާއ ިމ އ ންިކަމެއްިކުރުމުގައ ިބައ ވެރ ވުން.

ިވަޞީލަތްތައްިި.1ިިި ިއެންމެހާ ިކޮމ ޝަންގެ ިފައ ސާއާއ ، ިމުދަލާއ ، ދައުލަތުގެ
އ ހުމާލުވުންިނުވަތަިނަހަމަގޮތުގައ ިއެއ ންިއެއްޗެއްިބޭނުންކުރުން،ިިބޭނުންކުރުމުގައ 

ިއެއްޗަކަށްި ިއެއ ން ިނުވަތަ ިބޭނުންކުރުން، ިއަމ އްލަކަމަކަށް ިއެއްޗެއް ިއެއ ން ނުވަތަ
ިގޮތަކަށްި ިފަދަ ިވެދާނެ ިގެއްލުން ިއެއްޗަކަށް ިއެއ ން ިނުވަތަ ިދ ނުން، ގެއްލުމެއް

ިޢަމަލުކުރުން.

ިިި1.ިި ިއަގުއަދާނުކޮށްިރ ޝްވަތުހ ފުން، ިޚ ދުމަތެއް ިއަގުނެގޭ ިނުވަތަ ިއެއްޗެއް ނުވަތަ
ިލ ބ ގަތުން.

އެމީހަކަށްިލ ބ ފައ ވާިމަޤާމުގެިއ ޚުތ ޔާރު،ިގަސްތުގައ ،ިނާޖާއ ޒުިގޮތެއްގައ ިތ މާގެިި.1ިިި
ިނުވަތަިޙައްޤުނޫންިފަރާތެއްގެިފައ ދާއަށްިނުވަތަިމަޞްލަޙަތަށްިބޭނުންކުރުން.

މަޢުލޫމާތެއްިދީގެން،ިދައުލަތްިނުވަތަިދައުލަތުގެިމުއައްސަސާއެްއިިހަޤީގަތާއ ިޚ ލާފުިި.3ިިި
ިބަދުނާމުވާިފަދަިކަމެއްކުރުން.

ިވާޖ ބުިި.1ިިި ިވަޒީފާގެ ިނުވަތަ ިގުޅޭގޮތުން ިކޮލ ފ ކޭޝަނާ ިވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުގެ
ނޑައެޅުން. ިއަދާނުކުރެވޭިގޮތަކަށްިމުވައްޒަފުގެިމައްޗަށްިޝަރުޢީިޙުކުމެއްިކަ
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ދޮގުިމަޢުލޫމާތުިހުށަހަޅާފައ ވާކަންިސާބ ތުވުން.ި.1ިިި ިވަޒީފާިހޯދުމަށްޓަކައި 

ިހަރަކާތެއްގައި ި.42ިިި ިސ ޔާސީ ިޚ ލާފަށް ިމ ންވަރާ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ މ ޤަވާޢ ދުގައ 
ިބައ ވެރ ވުން.

ިއެފަދަިި.44ިިި ިޤާނޫނީގޮތުން ިގެންގުޅުނުކަމަށް ިނުވަތަ ިބޭނުންކުރ ކަން މަސްތުވާތަކެތ 
ބެލުންިޙަވާލުވެފައ ވާިއ ދާރާއަކަށްިނުވަތަިމުއައްސަސާއަކަށްިއެމައްސަަލިމައްސަލަި
ިސާބ ތުވުން.

ި)ތ ނެއް(ިވަނަިދަރަޖައަށްިފެތޭފަދަިގޯނާއެއްިކުރުން.2ިި.42ިިި

ިއަނ ޔާއެއްވެދާިި.42ިިި ިމުވައްޒަފަކަށް ިއެހެން ިނުވަތަ ިހ ންގުން  މާރާމާރީ
ިފަދަިޢަމަލެއްިތަކުރާރުކުރުން.

ިފޭރުން،ިި.41ިިި ިޓެކުން، ިވައްކަން، ިނުވަތަ ނޑައެޅ ފައ ވާ ިކަ ިހައްދެއް ިދީނުގައ  އ ސްލާމް
ިޚ ޔާނާތް،ިމަކަރާއ ިޙީލަތްހެދުންިފަދަިބޮޑުކުށެއްިކުރ ކަންިޝަރީޢަތަށްިސާބ ތުވުން.

ިކުރުމުގައި ި.41ިިި ިމަސައްކަތް ިނުރައްކާތެރ  ިދީފާނެފަދަ ިގެއްލުން ިބޮޑެތ  ނޑަށް ހަށ ގަ
ި ިނުވަތަިގެންގުޅެންޖެހޭ ިކުޑަކުރުން ިފަރުވާ ިއެޅުމުގައ  ިފ ޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރ ކަމުގެ
ިއ ހުމާލުވުން.

ިމަޢުލޫމާތުިި.41ިިި ިއެފަދަ ިހާމަކުރުމާއ  ިމަޢުލޫމާތު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ސ އްރުކަމަށް
ިލ ބ ގަތުން.

ި)ދޭއް(ިގައ ވާިކުށެއްިއ ޞްލާޙްިނުވެިތަކުރާރުވުން.2ިކުށުގެިދަރަޖަިި.43ިިި

ިފ ޔަވަޅުއެޅޭނެިވަގުތުން
ިޙާލަތުި

ިއެކަށީގެންވާިި.223 ިއަޚުލާޤު ިމަސައްކަތުގެ ިނުވަތަ ިސަބަބުން ިނުއުފުލުމުގެ ިޒ ންމާ ިވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކު
ިމަސައްކަތަށާއި  ިކޮމ ޝަންގެ ިބެހެއްޓުމަކީ ިއ ތުރަށް ިވަޒީފާގައ  ިސަބަބުން ިނުބެހެއްޓުމުގެ މ ންވަރަކަށް

ި ިކަމެއް ިއެކަށީގެންވާ ިފެނ އްޖެނަމަމަޞްލަޙަތަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިނުލައި ި،ނޫންކަމަށް ިދ ނުމަކާ ނޯޓ ހެއް
ިއެމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެިޢަމަލުިއެކަށީގެންނުވާކަމަށްިބެލެވޭނީިއަންނަނ ވ ިޙާލަތްތަކުގެިތެރެއ ންިޙާލަތެއްިި)ހ(ިި
ިމެދުވެރ ވެއްޖެިނަމައެވެ.

ިިި4.ިި ިމުވައްޒަފުިމުވައްޒަފުގެ ިނުވަތަ ިނުލ ބުން ިޚ ދުމަތް ިއެއްގޮތަކަށްވެސް ކ ބައ ން
ޒ ންމާިނުއުފުލުމުގެިސަބަބުންިމަސައްކަތަށްިބޮޑުިގެއްލުމެއްިލ ބ ދާނެިކަމުގެިބ ރުި

ިއޮތުން.
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ިއަދާކުރާިި.2ިިި ިވަޒީފާ ިނުވަތަ ިފަރާތަށް ިވަޒީފާދޭ ިބެހެއްޓުމުން ިއ ތުރަށް ވަޒީފާގައ 
ިއަދާކުރާިތަނަށްިގެއްލުންތަކެއްިލ ބުން.ފަރާތަށްިނުވަތަިވަޒީފާި

ިހަމަނުޖެހުމެއްިި.2ިިި ިނުވަތަ ިޢަމަލެއް ިނުރައްކާތެރ  ިމާޙައުލުގައ  ިއަދާކުރާ ވަޒީފާ
ިހ ންގުންިނުވަތަިއެފަދަިކަމެއްިކޮށްފާނެިކަމުގެިއ ންޒާރުދ ނުން.

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިި.1ިިި ިޤާނޫނުގައ  ިޙާޟ ރުވ އ ރު  މަސައްކަތަށް
ިނުރައްކާތެރ ިހަތ ޔާރެއްިގެނައުން.ފަދަި

ިމަސައްކަތުގެިމާހައުލުގައ ިއެހެންިމުވައްޒަފަކަށްިޖ ންސީިގޯނާކުރުން.ި.1ިިި

ިދައުލަތުގެިމުދަލަށްިޚ ޔާނާތްތެރ ވުން.ި.1ިިި

ިނުވަތަިި.3ިިި ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެހެން ިނުވަތަ ިއެމުވައްޒަފަކަށް އެމުވައްޒަފަކީ
ިނުރައްކަލަކަށްވުން.ކޮމ ޝަނަށްިހުރި 

ި
ިއެފަދަިި.1ިި ިނުވަތަ ިކުރުން ިބޮޑުކުށެއް ިގެއްލޭފަދަ ިމަޞްލަޙަތު ިމެދުގައ  މުވައްޒަފުންގެ

ިމަސައްކަތަށްި ިމުވައްޒަފުންގެ ިއެހެން ިކޮމ ޝަންގެ ިސަބަބުން ިކުރުމުގެ ބޮޑުކަމެއް
ިހުރަސްއެޅުން.

ިިި1.ިި ިކޯޓެއްގައ  ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިމައްޗަށް ިޙުކުމެއްިމުވައްޒަފެއްގެ ިސާބ ތުވެ ކުށެއް
ިކުރުން.

ިޚ ލާފަށްިި.42ިިި ިޤަވާޢ ދާ ިޤާނޫނާއ  ިމައްސަލައަކަށް ިހ ނގަމުންދާ ިހުށަހެޅ  ކޮމ ޝަނަށް
ިނުފޫޒުިފޯރުވަންިމަސައްކަތްކުރ ކަންިސާބ ތުވުން.

ިއެމައްސަލައ ގައި ި.44ިިި ިގުޅޭގޮތުން ިމައްސަލައަކާ ިހ ނގަމުންދާ ިހުށަހެޅ  ކޮމ ޝަނަށް
ިއެއް ނޑައެޅ ފައ ވާިޝާމ ލުވާ ިކަ ިފަރާތަކަށްވ ޔަސް، ިއެނޫން ިނުވަތަ ިފަރާތަކާ ވެސް

ިފަރާތަކާި ިއެފަދަ ިމަޢުލޫމާތުދީ ިއ ތުރުން ިމަޢުލޫމާތުގެ ިދޭންޖެހޭ އުޞޫލުން
ިމައްސަލައާބެހޭގޮތުންިމަޝްވަރާކޮށްިލަފާދ ންކަންިސާބ ތުވުން.

ިމަނާކުރި  ިނުކުތުން ވަޒީފާއަށް
ިވަކ ކުރި  ިވަޒީފާއ ން ނުވަތަ

ިއެންގުންިސަބަބުި

ިނުވަތަިި.221 ިމަނާކުރެވ އްޖެނަމަ ިނުކުތުން ިމުވައްޒަފަކުިކޮމ ޝަނަށް ިއެއްވެސް ިމަތ ން ިބާބުގައ ވާިގޮތުގެ މ 
ިވަޒީފާއ ންި ިނުވަތަ ިސަބަބު، ިމަނާކުރެވުނު ިނުކުތުން ިކޮމ ޝަނަށް ިވަކ ކޮށްފ ނަމަ، ވަޒީފާއ ން

ިވާނެ ިއަންގަން ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިލ ޔުމުން ިސަބަބު، ިކޮޕީއެއްިވަކ ކުރެވުނު ިއެލ ޔުމުގެ ިއަދ  އެވެ.
ިމުވައްޒަފުގެިމަޢުލޫމާތުިފައ ލުގައ ިފައ ލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ވަނަިބާބ24ިިު  

ިމުވައްޒަފުންނަށްިގޯނާިކުރުންި

ިސަބަބުންިި)ހ(ި.221ިތަޢާރުފުި ިޢަމަލެއްގެ ިކުރާ ިމުވައްޒަފުންތަކެއް ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފަކު ިމާޙައުލުގައ  މަސައްކަތުގެ
ިގޯނާކުރުންކަމުގައި  ިކަމަކީ ިކޮންމެ ިކުރ މަތ ކުރުވާ ިއަސަރެއް ިނޭދެވޭ ިމުވައްޒަފަކަށް އެހެން

ިވާނެއެވެ.ިި
ިި)ށ(ިި ިފ ރ ހެނުންނަށް ިއަންހެނުންނާއ  ިދާއ ރާގައ  ިއަބުރުވެރ ކަމާއ ިމަސައްކަތުގެ ހަމަހަމަކަމާއ 

ިނަފުސުގެިޢ އްޒަތާއެކުިމަސައްކަތްިކުރުމުގެިފުރުޞަތުިލ ބ ދޭންވާނެއެވެ.
ިގޯނާއެއްިި)ނ(ިި ިބާވަތެއްގެ ިއެއްވެސް ިމުވައްޒަފަކަށް ިއަނެއް ިމުވައްޒަފަކު ިއެއްވެސް ކޮމ ޝަންގެ

ިކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.
ިި)ރ(ިި ިމުވައްޒަފަކު ިގޯނާއެއްކޮށްފ ނަމައެއް ިމުވައްޒަފަކާއި ި،އަނެއްމުވައްޒަފަކަށް އެގޯނާކުރ 

އެކަމުގައ ިބައ ވެރ ވ ިމުވައްޒަފެއްގެިނުވަތަިމުވައްޒަފުންގެިމައްޗަށްިކޮމ ޝަނުންިމ ޤަވާޢ ދުގެި
ިވަނަިބާބުގައ ވާިގޮތުގެމަތީންިލަސްނުކޮށްިއެކަމެއްިބަލައ ިފ ޔަވަޅުިއަޅަންވާނެއެވެ.22ި

ިި)ބ(ިި ިހ ތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ިމުވައްޒަފަކު ިއެޅ ފ ޔަވަޅާމެދު ިގޮތުގެމަތ ން ިގައ ވާ ި)ރ( 2ިމ މާއްދާގެ
ި)ތ ނެއް(ިމަސްދުވަހުގެތެރޭގައ ިއެކަންިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.

ި
ިި.222ިވައްތަރުތައްިގޯނާކުރުމުގެ ިކަމެއް، ިތެރެއ ން ިކަންތައްތަކުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިމުވައްޒަފުންތަކެއްތ ރީގައ  ިނުވަތަ ި،މުވައްޒަފަކު

ިކަންތައްތައްި ިއެކ އެކ  ިއެފަދަ ިނުވަތަ ިކުރުމަކީ ިމުވައްޒަފުންތަކަކަށް ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފަކަށް އެހެން
ިތަކުރާރުކޮށްިކުރުމަކީ،ިގޯނާކަމަށްިބެލެވ ދާނެިބައެއްިޢަމަލުތަކެވެ.

ިި)ހ(ިި ިދެރަކޮށްލުމަށް ިރުޅ އެރުވުމަށް، ިގޮތުންިމުވައްޒަފަކު ިކޮށްލުމުގެ ިނ ކަމެތ  ނުވަތަ
ިމަލާމާތްކުރުން،ިދ މާކުރުން،ިޖެއްސުންކުރުންިނުވަތަިފުރައްސާރަކުރުން.

ިނުވަތަިި)ށ(ިި ިހ ތްހަމަނުޖެހުން ިދެރަވުން، ިރުޅ އައުން، ިމުވައްޒަފު ިސަބަބުން، ިޢަމަލެއްގެ އެ
ިގޮ ިޤަބޫލުކުރާ ިގ ނަބަޔަކު ިވ ޔަސް ިނުވ ކަމުގައ  ިއ ޙްސާސް ިއެއީިނ ކަމެތ ކަން ތުގައ 

ިގޯނާކުރުމުގެިޢަމަލެއްކަމުގައ ވުން.
މުވައްޒަފަކަށްިނަފްސާނީގޮތުންިނުވަތަިޖ ސްމާނީގޮތުންިގެއްލުމެއްިދ ނުން،ިނުވަތަިގެއްލުމެއްިި)ނ(ިި

ިދެވ ދާނެޢަމަލެއްކުރުންިނުވަތަިބަހެއްިބުނުން.
ިމުވައްޒަފުންނަށްިޖ ންސީިގޯނާކުރުން.ި)ރ(ިި

ިދ މާއަށްިބޭއަދަބީބަހުންިމުޚާތަބުިކުރުމާއ ،ިއެއްޗެހ ގޮވުން.މުވައްޒަފަކާިި)ބ(ިި

އ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅެއްގެތެރެއ ންިނޫންގޮތަކަށްިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެކަމަށް،ިނުވަތަިހަރުކަށި ި)ޅ(ިި
ިއަދަބެއްިދެވ ދާނެކަމަށްިބުނެިބ ރުދެއްކުން.

ިނުވަތަިމަސައްކަތަށްިހުރަސްިއެޅުން.މުވައްޒަފެއްގެިމަސައްކަތަށްިޖެއްސުންކުރުންިި)ކ(ިި
ި
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ިގޯނާކުރުންކަމުގައި ި.224ިގޯނާކުރުން.ިޖ ންސީ ިޖ ންސީ ިޢަމަލުތަކަކީ ިބުނެފައ މ ވާ ިތ ރީގައ  ިބޭނުމަށްޓަކައ ، ިޤަވާޢ ދުގެ މ 
ިބެލެވޭނެއެވެ.

ިނުވަތަިިހ()ިި ިމާޙައުލުގައ  ިމަސައްކަތުގެ ިއޮވެގެން ިއެދުމެއް ިޖ ންސީ ިނުވަތަ ިބޭނުމަކު ިޖ ންސީ
ިރަސްމީދަތުރެއްގައ ިމުވައްޒަފަކާ،ިއަނގަބަހުން،ިލ ޔުމަކުންިނުވަތަިޢ ޝާރާތަކުންިބެހުން.

އެހެންިމުވައްޒަފަކަށްިއެއްވެސްިބާވަތެއްގެިޒަރ އްޔާއަކުންިއޮރ ޔާންިކާޑުިދެއްކުމާއ ،ިޖ ންސީިި)ށ(ިި
ިޝައުޤުވެރ ކަންިދޭހަކޮށްދޭިޙަރަކާތެއްިކުރުންިނުވަތަިހ ންގުން.

ިނުޖެހޭކަމެއްިި)ނ(ިި ިކޮށްދޭން ިހައ ސ އްޔަތުން ިވަޒީފާގެ ިޙާޞ ލުކުރުމަށްޓަކައ  ިމަގުޞަދެއް ޖ ންސީ
ިނުދީި ިޙައްޤެއް ިދޭންޖެހޭ ިކޮށްނުދ ނުމާއ ، ިކަމެއް ިކޮށްދޭންޖެހޭ ިނުވަތަ ކޮށްދ ނުމާއ 

ިހ ފެހެއްޓުމާއ ިނުވަތަިދޭންނުޖެހޭިކަމެއްކޮށްދީިބ ރުދެއްކުން.

ިި)ހ(ި.222ިހުށަހެޅުން.ިމައްސަލަ ިއެއްވެސްކަމެއް ިބުނެފައ ވާ ިބާބުގައ  ިމީހެއްގެިމ  ިއެއްވެސް ިމަސައްކަތްކުރާ ިކޮމ ޝަންގައ 
ރޑ ނޭޓަރިގެިސަމާލުކަމަށްިގެނެސް،ިހ އުމަންިރ ސޯސްިކަމެއްިއެިފަރާތުންިހ ނގައ ފ ނަމަ، ކޯ

އެިމައްސަލައެއްިިޕެނަލަށްހ އުމަންިރ ސޯސްިިންލ ޔުމުއަދ ިބޭނުންވާނަމަިއަނގަބަހުންިނުވަތަި
ިހުށަހެޅުމުގެިޙައްޤުިކޮންމެިމުވައްޒަފަކަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.

ިި)ށ(ިި ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިހ ނގ  ިއެހާދ ސާއެއް ިހ ނގައ ފ ނަމަ ިކަމެއް ިބުނާފަދަ ިބާބުގައ  12ިމ 
ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި ިކޮމ ޝަނަށް ިމައްސަލައެއް ިއެ ިމުވައްޒަފު ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ )ނުވަދ ހަ(

ި ިމ މުއްދަތުގެ ިއެިއަދ  ިބަލައ  ިކުޑަބޮޑުމ ނަށް ިއެމައްސަލައެއްގެ ިހުށަހަޅައ ފ ނަމަ، ފަހުން
 މައްސަލައެއްިބެލުމާއ ިނުބެލުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ި
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ވަނަިބާބ22ިިު  

ިމުވައްޒަފުންިކޮމ ޝަނަށްިނުކުތުންިމަނާކުރުންި

ިި.222ިތަޢާރުފުި ިނުވަތަ ިލ ބޭގޮތަށް ިއެކަމަށްިމުސާރަ ިމަނާކުރާނީ ިނުކުތުން ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފަކު ނުލ ބޭގޮތަށް
ިނުވަތަި ިދޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިޙާލަތެއްގައ  ިއެފަދަ ިޙާލަތެއްގައެވެ. ިކުރަންޖެހ އްޖެ ިބޭނުންވެގެން ކޮންމެހެން
ިއުޞޫލުތަކަށްި ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިތ ރީގައ  ިމަނާކުރާނީ ިނުކުތުން ިކޮމ ޝަނަށް ިމުވައްޒަފަކު ިނުދޭގޮތަށް

ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

ިނުކުތުންިވަޒީފާއަށް
ިމަނާކުރުންި

ިމައްސަލަިި)ހ(ި.221 ިކޮމ ޝަނަށް ިވެއްޖެނަމަ، ިމެދުވެރ  ިޙާލަތެއް ިޙާލަތްތަކުގެތެރެއ ން އަންނަނ ވ 
ހުށަހަޅާފައ ވާިމުއްދަތުގައ ިމުސާރަދޭގޮތަށްިނުވަތަިމުސާރަިނުދޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވަޒީފާއަށްި

ގެމަތީންިނުކުތުންިމަނާކުރުމުގެިއ ޚްތ ޔާރު،ިކޮމ ޝަނަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ިޤަވާޢ ދުގައ ވާިގޮތު
ި ިޖަދުވަލު ިމ ޤަވާޢ ދުގެ ިއަންގާނީ ިމަނާކުރ ކަން ިނުކުތުން ި"ކޮމ ޝަނަށ22ިިްވަޒީފާއަށް ގައ ވާ

ިނުކުތުންިމަނާކުރ ކަންިއަންގާިލ ޔުން"ިއ ންނެވެ.

ިވަގުތެއްގައި ި.4ިިި ިބަލަމުންދާ ިމައްސަލައެއް ިގުޅުންހުރ  ިވަޒީފާއާ މުވައްޒަފެއްގެ
ިކުރެވ ފައ ވާި ިތުހުމަތު ިނުވަތަިިއެމީހަކާމެދު ިފޮރުވުމަށް ިހެކ  މައްސަލައެއްގެ

ިނައްތާލުމަށްިމަސައްކަތްިކޮށްފާނެިކަމަށްޓަކައ ،

ިމަޞްލަޙަތަށްިި.2ިިި ިމަސައްކަތަށާއ  ިކޮމ ޝަންގެ ިއުޅުމުން ިނުކުމެ ިވަޒީފާއަށް ިމީހަކު އެ
ިޚ ދުމަތްި ިނުވަތަ ިމުވައްޒަފުންނަށް ިއެހެން ިމަސައްކަތްކުރާ ިކޮމ ޝަންގައ  ނުވަތަ

ިނުވަތަިިލ ބ ގަންނަން ިގެއްލުމެއް ިސީދާ ިބަޔަކަށް ިނުވަތަ ިމީހަކަށް އަންނަ
ިމައްސަލައެއްިކުރ މަތ ވެދާނެކަމަށްިފެނ އްޖެިހ ނދެއްގައ ،

ިމަނާކޮށްފައ ވާިި)ށ(ިި ިނުކުތުން ި ިކޮމ ޝަނަށް ިގޮތަށް ިކޮށްފައ ވާ ިބަޔާން ިގައ  ި)ހ( ިމާއްދާގެ މ 
ިމައް ިނުވަތަ ިނ ންމުމަށްފަހު، ިބަލައ  ިމައްސަލަ ިއަލުންިމުވައްޒަފުގެ ިނުނ މެނީސް ސަލަބަލައ 

ިޙާލަތެއްގައ  ިބޭނުންވެއްޖެ ިނެރުމަށް ިގޮތެއްގެމަތ ންިި،ކޮމ ޝަނަށް ިކަނޑައަޅާ  ކޮމ ޝަނުން
ިއެިމުވައްޒަފަކަށްިކޮމ ޝަނަށްިނ ކުތުމަށްިއެންގ ދާނެއެވެ.

ިި)ނ(ިި ިމަނާކުރުމަކީ ިނުކުތުން ިކޮމ ޝަނަށް ިމުވައްޒަފަކު ިނުދޭގޮތަށް ިނުވަތަ މި މުސާރަދޭގޮތަށް
މާއްދާގެި)ހ(ިގައ ވާިގޮތުގެމަތީންިމައްސަލައެއްގެިތަޙުޤީޤުިމުއްދަތަށްިކޮމ ޝަނަށްިނުކުތުންި

ިމަނާކުރާިމަނާކުރުމެކެވެ.
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ިޙާލަތެއްގައ ިޚާއްޞަ
ިނުކުތުންިވަޒީފާއަށް

ިމަނާކުރުން.ިވަގުތީގޮތުން

ިި)ހ(ި.221 ިމާހައުލުގައ  ިއޮފީސް ިކަމެއް ިކުރެވޭފަދަ ިތުހުމަތު ިކުށަކަށް ިވަގުތީގޮތުންިޖ ނާއީ ކޮށްފ ނަމަ
ިހ ންގުމާި ިއ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަންިއ ދާރީގޮތުން ިނުކުތުންިމަނާކުރުމުގެ މުވައްޒަފަކުިކޮމ ޝަނަށް
ިމުވައްޒަފެއް،ި ިމެދުވެރ ވެގެން ިޙާލަތެއް ިއެފަދަ ިލ ބ ގެންވެއެވެ. ިއ ސްވެރ ޔާއަށް ޙަވާލުވެހުރ 

އ ިލ ޔުމުންިއެކަންިއެިމުވައްޒަފަށްިިގަޑ އ ރުގެތެރޭގ21ިަވަޒީފާއަށްިނުކުތުންިމަނާކޮށްފ ނަމަ،ި
ިފައ ލުގައި  ިމަޢުލޫމާތު ިމުވައްޒަފުގެ ިކޮޕީއެއް ިއެލ ޔުމުގެ ިއަދ  އަންގަންވާނެއެވެ.

ިހ މަނަންވާނެއެވެ.

ިދ ރާސާިި)ށ(ިި ިބަލައ  ިކޮމ ޝަނުން ިމައްސަލައެއް ިނ ންމޭ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ހ( ިމާއްދާގެ މ 
ި ިމަނާކުރ ިކުރުމާމެދ11ިިުކުރުމަށްފަހު،ިލަސްވެގެން ިނުކުތުން ިވަޒީފާއަށް ިތެރޭގައ  ގަޑ އ ރުގެ

ިނ ންމައ  ިި،ގޮތެއް ިޢަމަލުކޮށް ިއެއްގޮތަށް ިނ ންމުމާ ިނ ންމ  ިއެ ގަޑ އ ރުގ21ިިެކޮމ ޝަނުން
ިތެރޭގައ ިއެކަންިއެމުވައްޒަފަށްިއަންގަންވާނެއެވެ.ި

ިބުނެފައ ވާިގޮތަށްިމުސާރަިދޭގޮތަށްިނުވަތަިި)ނ(ިި ނުދޭގޮތަށްިމުވައްޒަފަކުިވަގުތީގޮތުންިމ މާއްދާގައ 
ިގ ނަވެގެންި ިބަހައްޓާންވާނީ ިބެހެއްޓޭނަމަ، ިނުނެރެ  ވަޒީފާއަށް

ިދުވަހުގެިމުއްދަތަށެވެ.41ި

މުވައްޒަފުިވަޒީފާއަށްިވަގުތީގޮތުންިނ ކުތުންިމަނާކުރުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިކޮމ ޝަންިއ ދާރީިގޮތުންިި)ރ(ިި
ިމ  ިއ ސްފަރާތަށް ިޙަވާލުވެހުރ  ިވީނަމަވެސްިހ ންގުމާ ިލ ބ ދީފައ  ިދަށުން ިގެ ި)ހ( މާއްދާގެ

ި ިވަޒީފާއަށ221ިިްމ ޤަވާޢ ދުގެ ިމުވައްޒަފަކު ިކޮށްގެން ިކުށެއް ިގައ ވާ ި)ނ( ިމާއްދާގެ ވަނަ
ިނުކުތުންިމަނާކުރަންވާނީިކޮމ ޝަނަށްިހުށަހަޅައ ިމ ޤަވާޢ ދުިގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.

ިި)ބ(ިި ިގޮތަށް ިބަޔާންކުރާ ިކޮމ ޝަނަށްިމ މާއްދާގައ  ިއެކަން ިއަޅައ  ިފ ޔަވަޅު މުވައްޒަފަކާމެދު
ިނ ންމުމަށްިކޮމ ޝަނުންި ިގޮތެއް ިއެޅުމާމެދު ިފ ޔަވަޅެއް ިނުވަތަ ިރ ސޯސްިި،އެންގުމުން ހ އުމަން

ިފޮނުވައ  ިި،ކޮމ ޓީއަށް ިގޮތެއ21ިިްއެކޮމ ޓީން ިމެދު ިއެމައްސަލައާ ގަޑ އ ރުތެރޭގައ 
 ނ ންމަންވާނެއެވެ.

ި
ިއަދ ިމަރުޙަލާގައ ިތަޙުޤީޤުި
ިމަރުޙަލާގައ ިޝަރްޢީި

ިކޮމ ޝަނަށްިމުވައްޒަފަކު
ިމަނާކުރުންިިނުކުތުންި

ިނުކުތުންިި)ހ(ި.221 ިވަޒީފާއަށް ިމުވައްޒަފަކު ިމަރުޙަލާގައ  ިޝަރްޢީ ިނުވަތަ ިމަރުހަލާގައ  ތަޙުޤީގު
ގޮތުގެމަތ ންނެވެ. ިމަނާކުރަންވާނީ،ިއަންނަނ ވި 

ިިި4.ިި ިމަރުޙަލާއެއް ިވަޒީފާއަށްިތަޙުޤީޤީިއ ދާރާއެއްގެިތަޙުޤީޤު ކަމުގައ ވާނަމަ،ިމުވައްޒަފު
ިނުކުތުންިމަނާކުރަންވާނީިމުސާރަިލ ބޭގޮތަށެވެ.

ިހުށަހެޅުމުންިި.2ިިި ިޝަރީޢަތަށް ިމައްސަލަ ިތަޙުޤީޤުކުރެވުނު ިފަހު، ިނ މުމަށް ތަޙުޤީޤު
ިނުލ ބޭި ިމުސާރަ ިމަނާކުރާނީ، ިނުކުތުން ިވަޒީފާއަށް ިއ ތުރަށް ިމުވައްޒަފެއް އެފަދަ

ިގޮތަށެވެ.
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ިވަޒީފާއަށްިި.2ިިި ިސާބ ތުވެއްޖެނަމަ، ިކުށް ިޝަރީޢަތުން ިމައްޗަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ އެ
ދުވަސްތަކުގެިމުސާރަިއެިމުވައްޒަފަކަށްިނުދެވޭނެއެވެ. ިނުނުކުމެިހުރި 

ިމައްސަލަިި.1ިިި ިކުށްސާބ ތުނުވެ ިމައްޗަށް ިމުވައްޒަފެއްގެ ިއެ ިހުށަހެޅުމުން، ޝަރީޢަތަށް
ިދުވަސްތަކުގެިމުސާރަިދޭންވާނެއެވެ.ިނ މ އްޖެނަމަ،ިވަޒީފާއަށްިނުނެރެިހުރ 

ިޙުކުމްިި.1ިިި ިމައްސަލައެއްގެ ިސާބ ތުވެފައ ވާ ިކުށް ިބަލައ  ިމައްސަލަ ދަށުކޯޓަކުން
ިވަޒީފާއަށްި ިނ ންމައ ފ ނަމަ، ިކަމަށް ިކުށްސާބ ތުނުވާ ިކޮށް، ިބާޠ ލް ހައ ކޯޓުން

ދުވަސްތަކަށްިމުސާރަިދޭންިވާނެއެވެ. ިނުނެރެިހުރި 

ިކޯޓުންިި.1ިިި ިކޮށްިސުޕްރީމް ިބާޠ ލް ިޙުކުމް ިކޯޓެއްގެ ިދަށުމަރުހަލާއެއްގެ ި،އެއަށްވުރެ
ިމުސާަރި ިދީފައ ވާ ިމުވައްޒަފަށް ިއެހާތަނަށް ިނ ންމައ ފ ނަމަ، ިވާކަމަށް ކުށްސާބ ތު
ިނ ންމި  ިކުށްސާބ ތުވާކަމަށް ިއަދ  ިނުޖެހޭނެއެވެ. ިރައްދުކުރާކަށް އަނބުރާ

ިތާރީޚުންފެށ ގެންިމުސާރަިދ ނުންިހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.

ިބެހެއްޓުމާމެދުިި)ށ(ިި ިއ ތުރަށް ިވަޒީފާގައ  ިމުވައްޒަފު ިގުޅ ގެން ިސާބ ތުވުމާ  ކުށް
ި)ހަތެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިކޮމ ޝަނުންިގޮތެއްިނ ންމަންވާނެއެވެ.3ި

ކުށްިސާބ ތުިނުވާކަމަށްިޝަރީޢަތުންިނ ންމާިމައްސަލަތަކުގައ ިމުވައްޒަފުިވަޒީފާއަށްިނެރުމަށްިިި)ނ(ިި
ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިކޮމ ޝަނުންިއަންގަންވާނެއެވެ.)ތ ނެއް(2ިި

)ހަތެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައި 3ިކުށްިސާބ ތުިނުވާކަމަށްިޝަރީޢަތުންިނ ންމާިމައްސަލަތަކުގައ ިި)ރ(ިި
ިއޭނާިވަޒީފާއަށްިނެރެންވާނެއެވެ.

ިއެި)ބ(ިި ިދަށުން ިމާއްދާގެ ިމ  ިހ ނދަކު، ިނުވާހާ ިބުނެފައ  ިގޮތަކަށް ިއެހެން އްވެސްިމ ޤަވާޢ ދުގައ 
ި ިބެހެއްޓޭނީ ިމުއްދަތަކަށް ިދ ގު ިއެންމެ ިމަނާކޮށްފައ  ިނުކުތުން ިވަޒީފާއަށް 22ިމުވައްޒަފަކު

ި)ތ ރީސް(ިދުވަހުގެިމުއްދަތަކަށެވެ.

)ތ ރީސް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިމުވައްޒަފ22ިިުމ މާއްދާގެި)ބ(ިގައ ވާގޮތުގެިމަތ ންިި.4ިިި
ިކޮމ ޝަނުންނެވެ.ވަޒީފާއަށްިނެރުމާމެދުިގޮތެއްިނ ންމާނީި

ިކޮމ ޝަނުންިި.2ިިި ިއަޅާފ ޔަވަޅު ިދަށުން ި)ބ(ގެ  މ މާއްދާގެ
 ގަޑ އ ރުތެރޭގައ ިލ ޔުމުންިއަންގަންވާނެއެވެ.11ި
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ިމުވައްޒަފެއްގެިކ ބައ ންިލ ބޭިމާއްދީިގެއްލުމަށްިބަދަލުިނެގުންި

ިި.223ިތަޢާރުފުި ިމުދަލަށް ިނުކޮށްިކޮމ ޝަންގެ ިނުވަތަ ިކަމަކުން، ިމުވައްޒަފަކުކުރާ ިއެނގ ހުރެ ިލ ބޭނޭކަން ގެއްލުމެއް
ިދޫކޮށްލާިކަމެއްގެިސަބަބުން،ިކޮމ ޝަނަށްިލ ބުނުިގެއްލުމުގެިބަދަލުިމުވައްޒަފުިއަތުންިނެގ ދާނެއެވެ.

ިި)ހ(ި.221ިކަނޑައެޅުންިގެއްލުންިމާއްދީ ިގެއްލުން ިމާއްދީ ިލ ބޭ ިފުށުން ިއެިމުވައްޒަފެއްގެ ިކޮމ ޓީން ިރ ސޯސް ިހ އުމަން ނޑައަޅާނީ، ކަ
ިނަގައ ދޭންޖެހޭކަމަށްި ިއަތުން ިމުވައްޒަފުގެ ިބަދަލު ިގެއްލުމުގެ ިބެލުމަށްފަހު މައްސަލައެއް
ިއެފަދަި ިނުވަތަ ިކޮމ ޓީއަށް ިއަގު ިކޮމ ޝަންގެ ިކަނޑައެޅުމަށް ިމ ންވަރު ިބަދަލުގެ ފެންނަނަމަ

ިވާިއެހެންިކޮމ ޓީއަކަށްިހުށަހަޅައ ގެންނެވެ.މަސައްކަތްކުރުމުގެިމަސްއޫލ އްޔަތާިޙަވާލުވެފައ ި

ިއެިި)ށ(ިި ިނ ންމުމުގައ  ިމައްސަލަ ިކަނޑައެޅުމުގެ ިގެއްލުން ިމާއްދީ ިލ ބޭ ިފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ
މުވައްޒަފުގެިބަޔާންިހޯދަންވާނެއެވެ.ިއަދ ިއެކަމުގައ ިމުވައްޒަފުގެިއ ހުމާލުވުންިއޮތްިމ ންވަރުި

ިބަލަންިޖެހޭނެއެވެ.
ިބަދަލުިގެއްލުމަށްިިމާއްދީ
ިނެގުންި

ިމ ނާއި ިހ()ި.221 ިބޮޑު ިކުޑަ ިޢަދަދުގެ ިދައްކަންޖެހޭ ިމުވައްޒަފަކު ިގޮތުގައ  ިބަދަލުގެ ިގެއްލުމުގެ މާއްދީ
ިމަސްތަކަކަށްި ިކަނޑައަޅާ ިނުވަތަ ިދެއްކުމަށް ިއެއްފަހަރާ ިބަލައ  ިމުސާރައަށް ިލ ބޭ މުވައްޒަފަށް

ިނެއެވެ.ބަހާލައ ގެންިދެއްކުމަށްިއެމުވައްޒަފަށްިއެންގ ދާ

ިމަހެއްގެިި)ށ(ިި ިގޮތުން ިނެގުމުގެ ިބަދަލު ިގެއްލުމެއްގެ ިމާއްދީ ިލ ބުނު ިފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ
އަށ22ިިްމައްޗަށްނޭގެިފައ ސާގެިމ ންވަރުިކަނޑައަޅާނީ،ިއެިމުވައްޒަފުގެިމަހުިމުސާރައ ންި%

ވުރެިއ ތުރުިނުވާގޮތުގެިމަތީން،ިކޮމ ޝަންގެިއ ދާރީިހ ންގުމާިޙަވާލުވެހުރ ިއ ސްިވެރ ޔާއެވެ.ި
ިމު ިމުސާރައ ން ިއ ޢުތ ރާޟުިި%33ވައްޒަފުގެ ިމުވައްޒަފު ިނެގުމަށް ިއ ތުރަށް ިވުރެ އަށް

ިޖެހޭވަރުި ިދައްކަން ިގޮތަކަށް ިއެއްބަސްވެވޭ ިވާހަކަދައްކައ  ިމުވައްޒަފާ ނުކުރާނަމަ
ނޑައެޅުމުގައ ިމ މާއްދާިހުރަހެއްިނާޅައެވެ. ިކަ

ިި)ނ(ިި ިމުވައްޒަފެއްގެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިގައ ވާ ި)ށ( ިބަދަލުިމ މާއްދާގެ ިގެއްލުމުގެ ިމާއްދީ އަތުން
ިވަޒީފާއ ންި ިއެމުވައްޒަފަކު ިމ ންވަރާއ  ނޑާ ިކަ ިމުސާރައ ން ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ނެގުމަށް

ނޑަންޖެހޭިމ ންވަރުި% 22ިމުސްކުޅ ކުރާިމުއްދަތަށްިބެހުމުންިއެމުވައްޒަފެއްގެިމުސާރައ ންިކަ
ނޑުމަކަށްިމ މާ ިއްދާގެި)ށ(ިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.އަށްވުރެިއ ތުރުވާނަމަިއެއަށްވުރެިއ ތުރަށްިކެ

ި

ިބަދަލުި ިގެއްލުމަށް މާއްދީ
ިއ ޞްލާޙީި ނެގުމަށްފަހު

ިފ ޔަވަޅުިއެޅުންި

ިބަދަލުިި.212 ިނެގޭ ިގެއްލުމަށް ިމާއްދީ ިލ ބޭ ިކ ބައ ން ިމުވައްޒަފެއްގެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބުނެފައ ވާ މ ބާބުގައ 
ި ިމުވައްޒަފަކާ ިއެ ިމަތ ން، ިގޮތުގެ ިމ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ ިފ ޔަވަޅުިނެގުމަކުން ިއ ޞްލާޙީ ިއަޅަންޖެހޭ މެދު

 އެޅުމަކަށްިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.

ި



141 
 

ވަނަިބާބ21ިިު  

ޑޭޓާިސެކ އުރ ޓީއާބެހޭި ިކޮމ ޝަންގެިއ ންފޮމޭޝަންިޓެކްނޮލޮޖީއާއި 

ި.214ިތަޢާރުފުި
ި ިޓެކްނޮލޮޖީގެ ިއ ންފޮމޭޝަން ިޑޭޓާިކޮމ ޝަންގެ ިސެކ އުރ ޓީއާއ ، ިއެވަސީލަތްތަކުގެ ވަސީލަތްތަކާއ ،

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާި ިމ ބާބުގައ  ިބަލަހައްޓަންވާނީ ިކަންތައްތައް ިސެކ އުރ ޓީގެ ިޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓާއ ،
ިވަސީލަތްތައްި ިޓެކްނޮލޮޖީގެ ިއ ންފޮމޭޝަން ިކޮމ ޝަންގައ  ިރ ޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ކަންތައްތަކަށް

ިމ ންވަރަި ިމ ބާބުގައި ފަހ ވެފައ ވާ ިމ ންވަރަކަށް ިއެކަށީގެންވާ ިއެންމެ ިޙާލަތަށް ިއެތަނެއްގެ ކުން
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަންތައްތައްިތަންފީޒުިކުރަންވާނެއެވެ.

ިޓެކްނޮލޮޖީގެިިއ ންފޮމޭޝަން
ިވަސީލަތްތައް

212.ި
ި ިހ މެނެނީ، ިތެރޭގައ  ިވަސީލަތްތަކުގެ ިޓެކްނޮލޮޖީގެ ިއ ންފޮމޭޝަން އ ލެކްޓްރޯނ ކްިކޮމ ޝަންގެ

ިބޭނުންކުރާި ިބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ  ިމަޢުލޫމާތު ިބަދަލުކޮށް، ިމަޢުލޫމާތު ިރައްކާކޮށް، ިމަޢުލޫމާތު ޒަރީއާއ ން
ސާވަރ،ިކޮމްޕ އުޓަރ،ިރައުޓަރ،ިސްވ ޗް،ިޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް،ިނެޓްވޯކް،ިއެކްސަސްިކޮންޓްރޯލްިޔުނ ޓްި

ިފަދަިވަސީލަތްތަކެވެ.

ިކޮޓަރ އެއްގައި ި.212ިސެކ އުރ ޓީިިހާޑްވެއަރ ިއެޅ ފައ ވާ ިފ ޔަވަޅު ިރައްކާތެރ  ިއެކަށީގެންވާ ިސާވަރތަކަކީ ިމައ  ިރައްކާކުރާ މަޢުލޫމާތު
ިކޮމ ޝަންގެި ިމ ގޮތުން ިވާންވާނެއެވެ. ިތަކެއްޗަށް ިބެހެއްޓ ފައ ވާ ިރައްކާތެރ ކަމާއެކު އެކަށީގެންވާ

ިސާވަރގެިބެކަޕެއްިބެހެއްޓ ފައ ިހުންނަންވާނެއެވެ.

ިނެޓްވޯކް،ިި)ހ(ިި ިޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް، ިސްވ ޗް، ިރައުޓަރ، ިކޮމްޕ އުޓަރ، ިސާވަރ، ކޮމ ޝަންގެ
އެކްސަސްިކޮންޓްރޯލްިޔުނ ޓްފަދަިވަސީލަތްތައްިބަލަހައްޓާނީިކޮމ ޝަންގެިއައ .ޓީިކަންތައްތަކާި

ިޙަވާލުވެިހުންނަިއެންމެިއ ސްިމުވައްޒަފެވެ.

ިިި4.ިި ިހަރުމުދަލުގ212ިިެމ ޤަވާޢ ދުގެ ިވަސީލަތްތަކުގެ ިބުނެފައ ވާ ިމާއްދާގައ  ވަނަ
ިސެކްޝަނުގެި ިބަލަހައްޓާ ިރަޖ ސްޓްރީ ިހަރުމުދަލުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ރަޖ ސްޓްރީއެއް
ިސެކްޝަނުންި ިބަލަހައްޓާ ިކަންތައްތައް ިއައ .ޓީ ިކޮމ ޝަންގެ އ ތުރުން

ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ިި)ށ(ިި ިމުވައްޒަފުންނާ ިއަދި ކޮމ ޝަންގެ ިސްކޭނަރ ިޕްރ ންޓަރާއ ، ިކޮމްޕ އުޓަރާއ ، ޙަވާލުކުރެވޭ

ިރައްކާތެރ ކަމާއެކުި ިމުވައްޒަފަކުވެސް ިކޮންމެ ިވަސީލަތްތައް ިސްޓޯރޭޖްގެ އެނޫނަސް
ިބަލަހައްޓަމުންިގެންދަންވާނެއެވެ.

ިި)ނ(ިި ިޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ިރައުޓަރ،ިސްވ ޗް، ިއަޅާފައ ވާގޮތާއ ، ިނެޓްވޯކް ބަހައްޓާފައ ވާިކޮމ ޝަންގައ 
ިހ މަނައ ގެންި ިއެޑްރެސްތައް ިއައ .ޕީ ިދެވ ފައ ވާ ިއެތަކެއްޗަށް ިފާހަގަވާނޭގޮތަށް، ތަންތަން

ިނެޓްވޯކްިޑައ ގްރާމެއްިތައްޔާރުކޮށްިކޮމ ޝަންގެިތ ޖޫރީގައ ިބާއްވަންވާނެއެވެ.
ިޓެކްނޮލޮޖީގެިި)ރ(ިި ިއ ންފޮމޭޝަން ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިމަސައްކަތަށް ިމުވައްޒަފުންގެ ކޮމ ޝަންގައ 

ިޔޫޒަރި ިތެރެއ ން ިތަކެތީގެ ިހ މެނޭ ިގ ންތީގައ  ިހާޑްވެއަރގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިފ ޔަވާ ވަސީލަތްތައް
ިކޮމ ޝަންގެި ިޕާސްވޯޑް ިނޭމާއ  ިޔޫޒަރ ިތަކެތީގެ ިބޭނުންކުރާ ިޖަހައ ގެން ިޕާސްވޯޑް ނޭމާއ 
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ބާއްވަންވާނެއެވެތ ޖޫރީ ި.ގައ ިރައްކާތެރ ކަމާއެކުިސ ޓީއުރައެއްގައ ިބަންދުކޮށްިސ އްކަޖަހާފައި 
ި

ިޔޫޒަރިި.211ިސެކ އުރ ޓީިިޑޭޓާ ިވަދެވެންޖެހޭނީ ިފަރާތަކަށް ިއެއްވެސް ިސާވަރތަކަށް ިމައ  ިރައްކާކުރާ ިމަޢުލޫމާތު އ ލެކްޓްރޯނ ކް
ިކަި ިއެމީހަކަށް ިބޭނުންކޮށްގެން ިޕާސްވޯޑެއްގެ ިބައ ތަކަށްިނޭމަކާއ  ިފެންނަންޖެހޭ ިއެމީހަކަށް ނޑައަޅާފައ ވާ

ިއެކަންޏެވެ.

ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންނާިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިއައ .ޓީގެިވަސީލަތްތައްިބަލަހައްޓަންވާނީިކޮންމެިި)ހ(ިި
ިމުވައްޒަފަކަށްިޚާއްޞަިއަމ އްލަިޔޫޒަރނޭމަކާއ ިޕާސްވޯޑެއްިބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ިި)ށ(ިި ިކުރުވުމަށްޓަކައި ކޮމ ޝަންގެ ިއަހުލުވެރ  ިހޭލުންތެރ ކޮށް ިސެކ އުރ ޓީއަށް ިޑޭޓާ މުވައްޒަފުން
ިބައްދަލުވުންތައްި ިދޭތެރެއ ން ިދޭތެރެ ިއ ސްފަރާތްތަކުން ިޙަވާލުވެފައ ވާ ިކަންތައްތަކާ އައ .ޓީ

ިބާއްވާިހޭލުންތެރ ކުރުވަންިވާނެއެވެ.

ިި)ނ(ިި ިރައްޔ ތުންގެ ިބޭނުންކުރާ ިސ އްރުވެރ ގޮތުގައި ކޮމ ޝަންގައ  ިލ ޔުންތަކަކީ މަޞްލަޙަތުހ މެނޭ
ިވަސީލަތްި ިޓެކްނޮލޮޖީގެ ިއ ންފޮމޭޝަން ިއެތަކެތ  ިލ ޔުންތަކަކަށްވުމާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
ިފަރާތްތަކަށްި ިހާމަކުރަންޖެހޭ ިވަގުތުތަކުގައ  ިހާމަކުރަންޖެހޭ ިރަސްމީކޮށް ބޭނުންކޮށްގެން

ިއެ ިފ ޔަވައ  ިމ ންވަރަކަށް ިހާމަކޮށްގެނެއްިހާމަކުރަންޖެހޭ ިގޮތަކަށް ިއެއްވެސް ިއެހެން ނޫން
ިނުވާނެއެވެ.

ކޮމ ޝަންގައ ިވަޔަރލެސްިކުރުމަށްިގުޅާިވަސީލަތްތައްިމެދުވެރ ކޮށްިވ އުގައާިގުޅަންވާނީިމެކްިި)ރ(ިި
ިއެޑްރެސްިރަޖ ސްޓްރީކޮށްގެންނެވެ.

ިި)ބ(ިި ިރައްކާތެރ ކަމާއެކު ިޑޭޓާއަކީ ިބޭނުންކުރާ ިޑޭޓާއަކަށްވުމާއެކުިކޮމ ޝަންގައ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
ިދުވަހަށްި ިދުވަހުން ިކޮޕީ ިޑޭޓާގެ ިރައްކާކޮށްފައ ވާ ިވަސީލަތްތަކުގައ  ިޓެކްނޮލޮޖީގެ އ ންފޮމޭޝަން

ިނަގައ ިބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ިކަންތައްތަކާިި)ޅ(ިި ިއައ .ޓީ ިކޮމްޕ އުޓަރުތަކަށް، ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިމުވައްޒަފުންނާ ކޮމ ޝަންގެ
ިނުވަތަިޙަވާލުވެ ިޕްރޮގްރާމެއް ިއެއްވެސް ިމެނުވީ، ިދަށުން ިބެލުމުގެ ިއ ސްމުވައްޒަފުގެ ހުރ 

ިސޮފްޓްވެއަރއެއްިއަޅައ ގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ި

ިވަސީލަތްތައްިއައ .ޓީގެ
ިމުވައްޒަފުންިިބޭނުންކުރުމުގައ 

ިކަންތައްތައްިިނުވާނެިކޮށްގެން

ިތ ރީގައ މ ވާިކަންތައްތައްިކުރުމަކީިމަނާކަމެކެވެ.ކޮމ ޝަންގައ ިއައ .ޓީިބޭނުންކުރުމުގައ ިި.211

ިހ މެނޭިި)ހ(ިި ިމަޢުލޫމާތު ިމަނާކޮށްފައ ވާ ިލ ބ ގަތުމަށް ިމަޢުލޫމާތާއ ،ިޤާނޫނަކުން ިޚ ލާފު އ ސްލާމްދީނާ
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ިސައ ޓުތަކަށްިވަނުމާއ ިއެފަދަިމަޢުލޫމާތުިޙ އްޞާކުރުން.

ިި)ށ(ިި ިކުރުމާއ ، ިޗެޓް ިކުޅުމާއ  ިގޭމް ިވަގުތުިމަސައްކަތުގަޑީގައ  ިކަންކަމުގައ  ިބެލުންފަދަ ފ ލްމު
ިހޭދަކުރުން.

ިމަޢުލޫމާތުިި)ނ(ިި ިބޭނުންވާ ިކުރުމަށް ިދ ރާސާތައް ިކުރަންޖެހޭ ިގުޅޭގޮތުން ިމަސައްކަތާ ކޮމ ޝަންގެ
ިކަންތައްތަކުގައ މެނުވީި ިފައ ދާހުރ  ިލ ބ ދޭ، ިކުރ އެރުމެއް ިއ ތުރު ިމުވައްޒަފަށް ހޯދުމަށާއ ،

ިއ ންޓަރނެޓްގެިބޭނުންކުރުން.

ިމަޢުލޫމާތުންިި)ރ(ިި ިއެނޫނަސް ިނުވަތަ ިކީލޮގަރ ިވަސީލަތެއްގައ  ިއެއްވެސް ިއައ .ޓީ ކޮމ ޝަންގެ
ިވައްކަންކުރެވޭިބާވަތުގެިއެއްވެސްިސޮފްޓްވެއަރއެއްިބޭނުންކުރުން.

ިފ ޔަވައި ި)ބ(ިި ިބޭނުމަށް ިމަސައްކަތުގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިނުވަތަ ިދުރުގައ  ިމާހައުލާ ކޮމ ޝަންގެ
ި ިރ މޯޓްިއެނޫންގޮތަކަށް ިބާވަތުގެ ިކުރާ ިކޮންޓްރޯލް ިދުރުން ިވަސީލަތެއް ިއެއްވެސް އައ .ޓީގެ

ިޑެސްކްޓޮޕްިފަދަިވަސީލަތެއްިބޭނުންކުރުން.

ިމާއްދީިި)ޅ(ިި ިނުވަތަ ިމަސައްކަތަށް ިއަމ އްލަ ިވަސީލަތެއްބޭނުންކޮށްގެން ިއެއްވެސް ިދާއ ރާގެ އައ .ޓީ
ިފައ ދާއެއްިހޯދުމަށްިމަސައްކަތްކުރުން.

ިމަނާކޮށްފައ ވާިކޮމ ޝަންިި)ކ(ިި ިޤާނޫނަކުން ިބޭނުންކޮށްގެން ިވަސީލަތެއް ިއެއްވެސް ިއައ .ޓީގެ ގެ
ިގެއްލުންދޭންި ިމުއައްސަސާއަކަށް ިއެއްވެސް ިދައުލަތުގެ ިނުވަތަ ިހ ންގުން ޢަމަލެއް

ިމަސައްކަތްކުރުން.

ނުގުޅޭކަމެއްގައި ކޮމ ޝަންގެިއައ .ޓީގެިވަސީލަތްތައްިބޭނުންކޮށްގެންިކޮމ ޝަންގެިމަސައްކަތާިި)އ(ިި
ިއެއްފަހަރާިގ ނަިއީމެއ ލްިތަކެއްިފޮނުވުން.

ިއެހެނ ހެންިި)ވ(ިި ިމަސައްކަތާނުގުޅޭ ިއައ .ޑީ ިއީމެއ ލް ިދީފައ ވާ ިމުވައްޒަފަށް ކޮމ ޝަނުން
ިބޭނުންތަކުގައ ިބޭނުންކުރުން.

ިި)މ(ިި ިނުވަތަ ިދީފައ ނުވާނަމަ، ިއައ .ޑީއެއް ިއީމެއ ލް ިރަސްމީ ިމުވައްޒަފަށް ޚާއްޞަިކޮމ ޝަނުން
ިއައ .ީޑި ިއީމެއ ލް ިއަމ އްލަ ިބޭނުންތަކުގައ  ިރަސްމީ ިނޫންގޮތަކަށް ިމެދުވެރ ވެގެން ޙާލަތެއް

ިބޭނުންކުރުން.

ިކޮމ ޝަންގެިއައ .ޓީިވަސީލަތްތަކުގައ ވާިމުވައްޒަފާިގުޅުމެއްނެތްިޑޭޓާިޑ ލީޓްކުރުން.ި)ފ(ިި

ިރިނެޓްވޯކާިގުޅުން.ކޮމ ޝަންގެިމަސައްކަތާނުގުޅޭިބޭނުންތަކުގައ ިޕ އަރިޓުިޕ އަި)ދ(ިި



144 
 

ިވަކ ވާިވަޒ ފާއ ން
ިއައ .ޓީިމުވައްޒަފުންގެި

ިވަސީލަތްތަކާމެދު
ިޢަމަލުކުރާނެގޮތްި

ިއަދި ި.211 ިވަސީލަތްތަކާއ  ިއައ .ޓީގެ ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާ ިމުވައްޒަފުންނާ ިވަކ ވާ ިވަޒީފާއ ން ކޮމ ޝަންގެ
ި ިއެމުވައްޒަފަކަށް ިބޭނުންކުރުމަށްޓަކައ  ިވަސީލަތްތައް ިޕާސްވޯޑްތަކާއ ،ިއައ .ޓީ ިޔޫޒަރނޭމާއ  ދެވ ފައ ވާ

ިރައްކާކޮށްފައ ވާި ިވަސީލަތްތަކުގައ  ިއައ .ޓީ ިނަމުގައ  ިއެމުވައްޒަފެއްގެ ިއަދ  ނޑ ތައް ތަޅުދަ
ިލ ޔެކ ޔުންތަކާމެދުިތ ރީގައ މ ވާިގޮތަށްިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ިި)ހ(ިި ިވަކ ވެއްޖެނަމަ، ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފަކު ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިކޮމ ޝަންގެ އެމުވައްޒަފަކާ
ިސެކްޝަނާި ިއައ .ޓީ ިވަސީލަތްތައް ިއައ .ޓީގެ ިއެހެނ ހެން ިއެނޫނަސް ކޮމްޕ އުޓަރާއ ،

ިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ިމ ނޫންވެސްިި.213ިޒ ންމާިސެކްޝަނުގެިިއައ ޓީ ިއަދ  ިސޯސްކޯޑުތަކާއ  ިޕާސްވޯޑުތަކާއ ، ިޔޫޒަރނޭމްތަކާއ ، ިބޭނުންކުރާ ކޮމ ޝަންގައ 

ިމެނުވީ،ި ިމަތީން ިގޮތެއްގެ ނޑައަޅާފައ ވާ ިކަ ިކޮމ ޝަނުން ިމަޢުލޫމާތު ިބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސ އްރުގޮތުގައ 
ިއެކަމާިނުގުޅޭިއެއްވެސްިފަރާތަކަށްިހާމަކޮށްގެނެއްިނުވާނެއެވެ.

ި

 

 

ި
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ިވަޒީފާިބަޔާންި
 

 މުވައްޒަފުގެިމައުލޫމާތުި  

 މުވައްޒަފުގެިނަން:ި އައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

 މ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް: ދާއ މީިއެޑްރެސް:

ިއުފަންިތާރީޚު:ި ޤައުމީިނ ސްބަތް:  މުވައްޒަފާިގުޅޭނެިނަންބަރު:

ގުޅާނެިފަރާތުގެިނަމާއ ިއެޑްރެސް:ި ފޯނުިނަންބަރު:ި  ކުއްލ ިޙާލަތުގައި 

 

 ވަޒީފާގެިމައުލޫމާތުި

 މަޤާމުގެިނަން:ި

 ވަޒީފާގެިބޭނުން:ި

 

 

 ޑ ޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:ި

 ވަޒ ފާގެިއެއްބަސްވުންިފެށޭިތާރީޚު:ި 

ިވަޒީފާގެިބާވަތް:ިިިިިިިިިިިިދާއ މީިިިިިިިިިިިިިިިިިިިވަގުތީިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމަސްއޫލ އްޔަތުިއަދާކުރުމަށްި

 މުވައްޒަފުިރ ޕޯޓްިކުރާިފަރާތުގެިނަން:ި މަޤާމު:ި

ިވަޒީފާގައ ިއަދާކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތުގެިބާވަތް:)އ ދާރީ،ިޓެކްނ ކަލް(ި

ިއާދައ ގެިމަތ ންިމަސައްކަތްިކުރަންޖެހޭިގަޑ :ި

ި
އެހެނ ހެންިއ ނާޔަތްތައްި އެލަވަންސްިއަދި   ލ ބޭިއުޖޫރައާއި 

 

 4ޖަދުވަލު 
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ނޑައެޅ ފައ ވާގޮތް:ި ިއުޖޫރަިކަ

ނޑައަޅާިމުއްދަތު: ިއުޖޫރަިދ ނުމަށްިކަ ހ ސާބުިކުރެވޭނޭިގޮތް:ި ނޑާއި  ިއުޖޫރަިދެވޭިމ ންގަ

 

 ޗުއްޓީި

ިޗުއްޓީިދެވޭގޮތް:

 މުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބެލުންި

ިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބެލޭިއުސޫލު:ިި

ތަޖުރ ބާި  ވަޒީފާއަށްިބޭނުންވާިތައުލީމީ/ޢ ލްމީިސ ފަތަކާއި 
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ތަޖުރ ބާިވަޒީފާއަށްިބޭނުންވާިި  މުޢާމަލާތްިކުރުމުގެިޢ ލްމާއި 

ި

 

 

 

 

 

 

ިވަޒީފާގެިމަސްއޫލ އްޔަތުތައްި
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ިމައ ގަނޑުިމަސައްކަތް:

 އ ސްލާޙީިފ ޔަވަޅު:

 އ ސްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅޭނެގޮތް:

 

 ވަޒީފާދޭިފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތުި

 ނަން:ި އެޑްރެސް:

 ކުރާިމަސައްކަތް:

 

މުވައްޒަފުި  މަސައްކަތްިޙަވާލުވި 

 ސޮއ : ތާރީޚު:
 ނަން:ި

 މަގާމު:
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ފަރާތުންި  މަސައްކަތްިޙަވާލުިކުރި 

 ސޮއ : ތާރީޚު:
 ނަން:

 މަގާމު:ި

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ11ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިިިި

 

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި
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 ިި
ި 

ިމީހުންގެިކުށުގެިރެކޯޑުިބަލާިފޯމްިވަޒީފާއަށްިވަންނަންިއެދޭި

 

ިވަޒީފާއަށްިކުރ މަތ ލާިމީހާގެިމަޢުލޫމާތު:

ިފުރ ހަމަނަންި)ޢާންމުކޮށްިކ ޔާިނަމާއެކު(:

ިމ ހާރުއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއީމީިއެޑްރެސް:

ިިިިިިިިިއުފަންތާރީޚް:ިިިިިިިިިދ.ރ.އ.ކ.ިނަންބަރުި

ިބައްޕަގެިނަމާއ ިއެޑްރެސް:

ިއެޑްރެސް:މަންމަގެިނަމާއ ި

ިއަހަރުގެިތެރޭގައ ިނަމާއ ިއެޑްރެހަށްިއައ ިބަދަލު:1ިވޭތުވެދ ޔަި

ިފޯމުފުރ މީހާގެިސޮއ :ިފޯމުދޫކުރ ިތާރީޚް:

ި

 އޮފީސްި
ިކުށުގެިރެކޯޑުި
 ހުރ /ިނެތްި

 ނަންި)މަޤާމާއ އެކު(
ތައްގަނޑުިއަދި 

 ސޮއ ި
 ތާރީޚްި

     ސްޕްރީމްިކޯޓްި

     ހައ ކޯޓުި

     އެންޓ ިކޮރަޕްޝަންިކޮމ ޝަންި

     ޕްރޮސެކ އުރޓަރިޖެނެރަލްގެިއޮފީސްި

    ިމޯލްޑ ވްސްިޕޮލ ސްިސަރވ ސްި

ޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޕެނ ޓެންޝަރީިއެންޑްިރ ހެބ ލ ޓޭޝަންި
ިސަރވ ސަސްި

    

ި

ިޑ ޕާޓްމަންޓްިއޮފްިޖުޑީޝަލްިއެޑްމ ނ ސްޓްރޭޝަންި

 2ޖަދުވަލު 
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     މެޖ ސްޓްރޭޓްިކޯޓްި

     ސ ވ ލްިކޯޓްި

    ިކްރ މ ނަލްިކޯޓްި

    ިކޯޓްިިފެމެލީ

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ13ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި

 

އަހަރުިދުވަހަށެވެ.1ިމ ރެކޯޑުިބަލާނީިވޭތުވެދ ޔަި  
ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި
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ި

ި

ިގެިއެއްބަސްވުންިފާިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިވަޒީ

ވަޒީފާިއަދާކުރާިމުވައްޒަފުންނާިދެމެދުވެވޭިއެއްބަސްވުމެކެވެ.މ އީިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގި ިކޮމ ޝަންގައި 

ިމުވައްޒަފާއ ިބެހޭިމަޢުލޫމާތުި

ިމުވައްޒަފުގެިމަޤާމާއ ިނަން: .4

ިދާއ މީިއެޑުރެސް: .2

ިމ ހާރުއުޅޭިއެޑްރެސް:ި .2

ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ި .1

ިއުފަންިތާރީޚް:ި .1

ިޤައުމީިނ ސްބަތް: .1

ގާތްކަން:ިި،ގުޅާނެފަރާތުގެިނަމާއ ިއެޑްރެހާއ ކުއްލ ހާލަތުގައ ި .3 ިހުރި 

ިވަޒީފާގެިގ ންތ :ި .1

ި:ިވަޒީފާގެިއެއްބަސްވުންިފެށޭތާރީޚްި .1

 ި:ަިވަޒީފާއ ންިލ ބޭިއުޖޫރައާއ ިއެހެނ ހެންިޢ ނާޔަތް: .42 މުސާރ

 ި:ްނޮންިޕްރެކްޓ ސްިއެލަވަންސ 

 ި:ްލ ވ ންގިއެލަވަންސ ި

44. ި ިއުޖޫރަ ނޑާއ ، ިމ ންގަ ިލ ވ ންގިއުޖޫރަދެވޭ ިއެލަވަންސް، ިޕްރެކްޓ ސް ިނޮން ިމުސާރައާއ ، ިކަނޑައެޅ ފައ ވާ ިމަޤާމަށް ިގޮތް: ހ ސާބުކުރެވޭނެ
ިއެލަވަންސްިއަދ ިހަމަޖެހ ފައ ވާިއުސޫލުންިއ ތުރުިގަޑީގެިފައ ސާ:

ނޑައަޅައ ިދުވަސް:ިކޮންމެިމީލާދީިމަހެއްގެިއެންމެިފަހުިބަންދުިނޫންިދެިދުވަހުންކުރެި .42 ިދުވަހެއްގައ އެވެ.ިއުޖޫރަިދ ނުމަށްިކަ

 2ޖަދުވަލު 
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ކޮމ ޝަންގެިޗުއްޓީިދެވޭިއުސޫލު:ިޙައްޤުވާިޗުއްޓީއެއްިއޮވެިއެޗުއްޓީިނުވަތަިޗުއްޓީގެިބައެއްިނަގަންިބޭނުންވެގެންިމުވައްޒަފުިހުށަހަޅައ ފ ނަމަި .42
ިމަސައްކަތަށްިދަތ ނުވާގޮތުގެިމަތ ންިއަހަރުގެިކޮންމެިދުވަހެއްގައ ވެސްިޗުއްޓީިދެވޭނެއެވެ.

ިއަޚްލާޤާިގުޅޭިގޮތުންިއެޅ ދާނެިފ ޔަވަޅުތަކާިއެފ ޔަވަޅުިއެޅ ދާނެިއުޞޫލު:ިމުވައްޒަފުގެ .41

ިމުވައްޒަފަކުިކޯޓުންިނުވަތަިއ ދާރާއ ންިހަވާލުކުރާިމަސައްކަތްތަކަށްިފަރުވާިކުޑަކުރުން. ި)ހ(
ިހާޟ ރީއަށްިފަރުވާިކުޑަކުރުން. ި)ށ(

ިހަމަނުޖެހުންިއުފެދޭފަދަިކަންތައްތައްކުރުން.އޮފީސްތެރޭގައ ިޒުވާބުކޮށްިމުވައްޒަފުންގެިމެދުގައ ި ި)ނ(
ފައ ސާއަށްިޚ ޔާނާތްތެރ ވުން. ިކޮމ ޝަންގެިތަކެއްޗަށާއި  ި)ރ(

ިކޮމ ޝަންގެިފައ ސާއާިތަކެތ ންިވައްކަންކުރުން. ި)ބ(
ިއޮފީސްތެރޭގައ ިބަދުއަޚްލާޤީިޢަމަލުިހ ންގުން. ި)ޅ(

ނ އްޖެނަަމިމ ކަންތައްތަކުގެިތެރެއ ންިވައްކަމާއ ިޚ ޔާނާތާއ ިބަދުއަޚްލާގީިޢަމަލުިހ ންގުންިފ ޔަވައ ިއެހެންކަމެއްިމުވައްޒަފެއްގެިފަރާތުންިފެ
ިވަޒީފާއަށްި ިނުވެއްޖެނަމަ ިއ ޞްލާޙު ިއ ންޒާރުދީގެންވެސް ިއ ންޒާރުދޭނީއެވެ. ިނުވެއްޖެނަމަ ިއ ޞްލާޙު ިނަޞޭހަތްދީ ިފަހަރަށް ިފުރަތަމަ

ިދުވަހަށްވުރެިދ ގުިނޫންިމުއްދަތަށްިމަނާކޮށްިއެއަށްފަހުިއ ޞްލާޙުިނުވެއްޖެނަމަިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެއެވެ.41ިިނުކުތުމުންި
ި)ކ(

ި 41ިިމ އެއްބަސްވުމުގެ ިމ  ިޅ، ިބ، ިރ، ިމާއްދާގެ ިިޝަރީޢަތަށ2ިިްވަނަ ި ި ިކުރ ކަން ިކަމެއް ިކުރެ ި ިކަންތައްތަކުން ނަންބަރުގައ ވާ
ިމަިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވޭނެއެވެ.ސާބ ތުވެއްޖެނަ

ި)އ(

ކުރަންޖެހޭިިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތްިބެލޭިއުޞޫލު:ިމުވައްޒަފުގެިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިބަލައ ިވަޒަންކޮށްިއެއ ގެިމައްޗަށްިބަލައ ިއެފަހަރަކަށް .41
ިކަމެއްިކުރަމުންިގެންދެވޭނެއެވެ.

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރެވ ދާނެިއުޞޫލުތައް:ި .41

ިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތަށެވެ.41ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނީިމ އެއްބަސްވުމުގެި ި)ހ(
ޓ ހެއްިވަޒީފާއަށްިއެކަށީގެންނުވާނަމަ،ިނުވަތަިވަޒީފާގެިމަސްއޫލ އްޔަތުިރަނގަޅަށްިއަދާކުރަމުންިނުދާކަމަށްިފާހަގަިކުރޭވޭނަމަިއެއްވެސްިނޯި

ިހަމަޖެހުނު ިވަޒީފާ ިިދ ނުމަކާނުލައ  ިފެށ ގެން ިވަކ ކުރުމުގ2ިިެތާރީޚުން ިވަޒީފާއ ން ިބާޠ ލުކޮށް ިމ އެއްބަސްވުން ިތެރޭގައ  މަސްދުވަހުގެ
ިއ ޚްތ ޔާރުިވަޒީފާދ ންިފަރާތަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.

ި)ށ(

)ތާރީޚް(ި  

 ކޮމ ޝަންގެިއ ސްވެރ ޔާެާގެ:

ިސޮއ :ިިިސޮއ :ި

ިނަން:ިިިިިިނަން:

 މަޤާމު:

ިކޮމ ޝަންގެިއ ސްވެރ ޔާެާގެ:ިިިއަދާކުރުމާިޙަވާލުވ :މުވައްޒަފުިމަޤާމުގެިވާޖ ބުތައްި

ިސޮއ :ިިިސޮއ :ި

ިނަން:ިިިިިިނަން:

ިމަޤާމް:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމަޤާމު:ި
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ި

ި

ި

ި

 މޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެި

 ވަޒީފާއަށްިއެދޭިފޯމުި

 

 އެދޭިވަޒީފާއާިބެހޭިމައުލޫމާތުި .4
 ހ.ިމަގާމުގެިނަން: 

ށ.ިމަގާމުގެި 
 ކްލެސ ފ ކޭޝަން:

ރ.ިއަސާސީި 
 މުސާރަ:

ިނ.ިސެކްޝަން: 

 

 ވަޒީފާއަށްިއެދޭިފަރާތުގެިމައުލޫމާތުި .2
 ހ.ިފުރ ހަމަިނަން: 

 ށ.ިދާއ މީިއެޑްރެސް: 

ިނ.ިދ ރ އުޅޭިއެޑްރެސް: 

ިރ.ިދރއ.ިކާޑުިނަންބަރު:  ބ.ިފޯނުިނަންބަރު: 

ިކ.ިޖ ންސް:  ިޅ.ިއުފަންިތާރީޚު: 

ވ.ިގުޅޭނެި  ިއ.ިބައްޕަގެިނަމާއ ިއެޑްރެސް: 

 

 

 

 

ިއެޭދިފަރާުތގެިޕާސްޕޯޓުއަށްިވަޒީފާި
ޮފޓޯިިސައ ޒު  
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ިނަންބަރު:

ފ.ިގުޅޭނެި 
ިނަންބަރު:

ިމަންމަގެިނަމާއ ިއެޑްރެސް:މ.ި 

ލ.ިގުޅޭނެި 
ިނަންބަރު:

ދ.ިބަލަދުވެރ ޔާގެިނަމާއި  
ިއެޑްރެސް:

 ތައުލީމީިފެންވަރުި .2
އެޗްއެސްސީގެިނަތީޖާި އެސްއެސްސީގެިނަތީޖާި  ޖީސީއީިއެޑްވާންސްޑްިލެވެލްިއަދި   ޖީސީއީިއޯޑ ނަރީިލެވެލްިއަދި 

 މާއްދާ ގްރޭޑްި އަހަރު މާއްދާ ގްރޭޑްި އަހަރު

      

      

      

      

      

      

      

ތަމްރީނުި  މަތީިތައުލީމާއި 

ކޯސްިހެދ ިމަރުކަޒުގެިނަންި/ި
 ގައުމު

ނ މުނުި
 ތާރީޚުި

ފެށި 
 ތާރީޚުި

 ކޯހުގެިނަންި ކޯހުގެިފެންވަރުި
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 ލ ބ ފައ ވާިއެހެނ ހެންިތަމްރީނުި

ބައ ވެރ ވި 
 އަހަރު

 ތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުގެިނަންި ތަމްރީނުިހ ންގ ިމަރުކަޒުި/ިގައުމު މުއްދަތު

    

    

    

    

    

    

 

 އަދާކޮށްފައ ވާިވަޒީފާތަކާިބެހޭިމައުލޫމާތުި .1

ވަޒީފާި ވަޒީފާިއަދާކުރ ިތަނުގެިނަންި މުއްދަތު މުސާރަ ވަކ ވ ިސަބަބުި  އަދާކުރި 

     

     

     

     

     

 

 ޚ ދުމަތްކުރުމުގެިބޮންޑާބެހޭިމައުލޫމާތުި .1

ނ މޭނެި މ ހާރުިކަންއޮތްގޮތްި
 ތާރީޚުި

ފެށުނުި
 ތާރީޚުި

 ބޮންޑުިކުރެވުނުިސަބަބުި ބޮންޑުގެިމުއްދަތުި
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 ވަޒީފާއަށްިއެދޭިފަރާތުގެިއ ގުރާރުި .1

ނޑުިމ ިފޯމުގައ ިދީފައ ވާިމައުލޫމާތަކީިތެދުިމައުލޫމާތެވެ.ިމި މޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންިގެިވަޒީފާއަށްިއެދުމުގެިގޮތުންި އަޅުގަ
ިފޯމު ިމ  ިއަދ  ިނެތެވެ. ިއ އުތ ރާޒެއް ނޑުގެ ިއަޅުގަ ިކުރުމާމެދު ިބާތ ލު ިފޯމު ިމ  ިސާބ ތުވެއްޖެނަމަ ިކަމަށް ިތެދުނޫން ިމައުލޫމާތު ގައ ވާިފޯމުގައ ވާ

ނޑުިގަބޫލުިކުރަމެވެ.އެޅ ފައ ވާިފ ޔަވަޅެއްިި،މައުލޫމާތުގެިމައްޗަށްިބުރަވެ  ބަދަލުކުރެވޭނެކަންވެސްިއަޅުގަ

ވަޒީފާއަށްިއެދޭިފަރާތުގެި  ތާރީޚު: 
 ސޮއ :

 

ފޯމާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހޭިތަކެތ :  މި 

 ވަޒީފާއަށްިއެދޭިފަރާތުގެިދ ވެހ ިރައްޔ ތެއްކަންިއަންގައ ދޭިކާޑުގެިކޮޕީ .4
 ކުރެވ ފައ ވާ(ިފޮޓޯކޮޕީި)އެޓެސްޓްކޮށްިތައްގަޑުިޖަހާފައ ވާިއަސްލު(ލ ބ ފައ ވާިތައުލީމީިސެޓްފ ކެޓްތަކުގެި)އެކްރެޑ ޓްި .2
 ސްކޫލްިލީވ ންގިސެޓްފ ކެޓުގެިފޮޓޯިކޮޕީި)ސްކޫލްިނ ންމުމަށްފަހުިވަޒީފާއާިގުޅޭިމީހުން(ި .2
 ވަޒީފާއަށްިއެދޭިފަރާތުގެިކަރ ކ އުލަމްިވ ޓާި)ސީވީ( .1
ި

 ރަސްމީިބޭނުމަށްި

ިފަރާތުގެި  ިބަލައ ގަތް ިއޮފީހަށް ފޯމު
 ނަން:

ފޯމުިބަލައ ގަތްި 
 ގަޑ :

 ފޯމުިބަލައ ގަތްިތާރީޚު: 

 ވަނަިމާއްދާއާިގުޅ11ިިޭނޯޓް:ިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި

ި

ި

ި

ި

ި

ި
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ިިިިިިިިި

ި

ި

ގެންގުޅެންިފެށ ކަންިއަންގާިލ ޔުންި ިވަޒީފާގެިވަގުތީިމުއްދަތުގައި 

ިފުރ ހަމަނަންި)ޢާންމުކޮށްިކ ޔާނަމާއެކު(:

ިމ ހާރުއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:

ިމަޤާމްިހ މެނޭިޑ ޕާޓްމަންޓް/ިސެކްޝަން:

ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ިމަޤާމުގެިނަން:

ިމަޤާމުގެިނަންބަރު:ިއަސާސީިމުސާރަި)މަހަކު(:

ި)މަހަކު(:ިލ ވ ންިއެލަވަންސްިނޮންިޕްރެކްޓ ސްިއެލަވަންސްި)މަހަކު(:

ިމުއްދަތުިހަމަވާިތާރީޚް:ިގެންގުޅެންިފެށ ިތާރީޚް:

ި
ި ިލ ޔުމެކެވެ. ިދީފައ ވާ ިގޮތުން ިއެންގުމުގެ ިފެށ ކަން ިގެންގުޅެން ިމުއްދަތުގައ  ިވަގުތީ ިވަޒީފާގެ ިލ ޔުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭިމ 

މަސްިދުވަސްިބެލެވޭނީިވަޒީފާގެިވަގުތ2ިިީބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށް،ިމުވައްޒަފުިވަޒީފާއަށްިނުކުންނަިތާރީޚުންިފެށ ގެންިފުރަތަމަިިގައ ިިޤާނޫނުި
ިއެމުވައް ިކުރ ން ިހަމަވުމުގެ ިމުއްދަތު ިވަގުތީ ިނުވާނަމަ، ިއެކަށީގެން ިމުވައްޒަފު ިމަޤާމަށް ިމުއްދަތުގައ  ިވަގުތީ ިގޮތުގައެވެ. ޒަފަކުިމުއްދަތުގެ

ިވަޒީފާއ ންިވަކ ކުރުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންިއަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.

ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ިސޮއ :
ިނަން:
ިމަޤާމް:

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ422ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާއ ދުގެި

 1ޖަދުވަލު 
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ި
ި

ި
ިނަންބަރު:ި

ި
 

ިދެއްވ ކަންިއަންގާިލ ޔުންި ވަޒީފާި

ި

ިމުވައްޒަފާބެހޭިޢާންމުިމަޢުލޫމާތުި -4

ިފުރ ހަމަނަން:ި)އާންމުނަމާއެކު(:

ިމ ހާރުއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް)އަތޮޅާއ ިރަށާއެކު(:

ިޚ ދުމަތުގެިރެކޯޑުކާޑުނަންބަރު:ިޢުމުރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

ިމަޤާމާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި -2
ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން:ިމަޤާމުގެިނަން:

ިއަސާސީިމުސާރަ:ިމަޤާމުގެިނަންބަރު:

ިލ ވ ންގިއެލަވަންސް:ިނޮންިޕްރެކްޓ ސްިއެލަވަންސް:

ތާރީޚް: ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:ިވަޒީފާިދެއްވި 

ިވަޒީފާިހަމަޖެއްސ ގޮތް:

ިތާރީޚް:ވަޒީފާިހަމަޖެއްސ ިޗ ޓްިނަންބަރާއ ި

ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި
ިސޮއ :

ިނަން:

ިމަޤާމު:

 ވަނަިމާއްދާއާިގުޅ422ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިޤަވާއ ދުގެި

 21ޖަދުވަލު 



160 
 

ި
ި

ިނަންބަރު:
ި
ި

ިވަގުތީގޮތުންިގެންގުޅެންިފެށ ކަންިއަންގާިލ ޔުންި
ި

ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:

ިޢުމުރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:

ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ިސެކްޝަން:ިިމަޤާމުގެިނަން:

ިމުސާރަ:

ިލ ވ ންގިއެލަވަންސް:ިނޮންިޕްރެކްޓ ސްިއެލަވަންސް:

ިވަގުތީިގޮތުންިގެންގުޅެންިފެށ ިތާރީޚް:

ިޖެހުނުިސަބަބު:ވަގުތީިގޮތުންިގެންގުޅެންި
ި

ިމ ިލ ޔުމަކީިވަގުތީގޮތުންިގެންގުޅެންިފެށުމާގުޅ ގެންިއެކަންިއެންގުމަށްޓަކައ ިދީފައ ވާިލ ޔުމެކެވެ.
ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި
ިސޮއ :

ިނަން:

ިމަޤާމް:
ިވަނަމާއްދާއާިގުޅ422ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި

ި

ި

 3ޖަދުވަލު 
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ި
ި

ިނަންބަރު:
ި
ި

ިވަގުތީިމުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލ ކަންިއަންގާިލ ޔުންި
ި

ިފުރ ހަމަިނަން:

ިއެޑްރެސް:މ ހާރުިއުޅޭިިދާއ މީިއެޑްރެސް:

ިޢުމުރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:

ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ިސެކްޝަން:ިިމަޤާމުގެިނަން:

ިމުސާރަ:

ިލ ވ ންގިއެލަވަންސް:ިނޮންިޕްރެކްޓ ސްިއެލަވަންސް:

ިވަގުތީިމުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލ ިތާރީޚް:

ިސަބަބު:ވަގުތީިމުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލ ި

ދީފައ ވާިލ ޔުމެކެވެ. ިމ ިލ ޔުމަކީިވަގުތީިމުވައްޒަފުންިވަޒީފާއ ންިދޫކޮށްލ ކަންިއެންގުމަށްޓަކައި 
ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި
ިސޮއ :

ިނަން:

ިމަޤާމް:
ިވަނަމާއްދާއާިގުޅ422ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި
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ި
ިިިިިިިިި
ިިިނަންބަރު:ިިިިިިިި
ިތާރީޚް:ިިިިިިިި

ި
ިކޮންޓްރެކްޓްިއުސޫލުންިގެންގުޅޭިފަރާތްތަކުގެިމަޢުލޫމާތުިފޯމްި

ި

ިކޮންޓްރެކްޓްިކުރެވުނުިފަރާތާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިއައ ޑީކާޑުިނުވަތަިޕާސްޕޯޓުިނަންބަރު:ިޤައުމު:

ިޢުމުރު:ިއުފަންތާރީޚް:
ިކޮންޓްރެކްޓްިކުރެވުނުިމަޤާމާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި

ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ިސެކްޝަންގެިނަން:
ިމަޤާމުގެިނަންބަރު:ިމަޤާމުގެިނަން:

ިކޮންޓްރެކްޓްިކުރެވޭިމުސާރަ:ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން:
ިއެލަވަންސްތަކާބެހޭިމަޢުލޫމާތުިމުވައްޒަފަށްިލ ބޭި

ިލ ބޭިޢަދަދުިިއެލަވަންސްގެިނަންި
ިި
ިި
ިި
ިި

ިކޮންޓްރެކްޓާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ތާރީޚް: ތާރީޚް:ިގެންގުޅެންފެށި  ިކޮންޓްރެޓްކްގެިމުއްދަތު:ިދޫކޮށްލި 

ި
މޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިމަތީގައ ިދެންނެވ ފައ ވާިމަޤާމަށްިއެކަށީގެންވާިޤާބ ލުިފަރާތެއްިނުލ ބުމުގެިސަބަބުންި

ިހަވާލުކުރެވ ފައ ވާތީ/ި ިމަސައްކަތް ިއުޞޫލުން، ިކޮންޓްރެކްޓް ިއަދާކުރުމަށް ިމަސްއޫލ އްޔަތު ިމަޤާމުގެ ިއެ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ޤަވާޢ ދުގައ ވާ
ިޙަވާލުކުރެވުނުިމަސައްކަތުގެިކޮންޓްރެކްޓްިއުވާލެވ ފައ ވާތީިދެންނެވީމެވެ.

 ސޮއ :
 ނަން:ި
 މަޤާމް:

 ކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ422ިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންނާބެހޭިޤަވާޢ ދުގެި
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ި
ިނަންބަރު:

ިތާރީޚް:ިިިިިިިި
ިޗުއްޓީިޗ ޓުި

ިމުވައްޒަފާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:

ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ިސެކްޝަން:ިމަޤާމުގެިނަން:
ިޗުއްޓީގެިމަޢުލޫމާތުި

ިޗުއްޓީިޙައްޤުވާިތާރީޚް:ި...................................ިންި..................................ިށްި

 ޗުއްޓީގެބާވަތްިި
ޗުއްޓީއަށްިއެދުނުއ ރުި

ިއޮތްިބާކީި
ިޗުއްޓީިނ މޭިތާރީޚްިިޗުއްޓީިފަށާިތާރީޚްި

ިިިިއަހަރީިޗުއްޓީިި
ިިިިޢާއ ލީިޒ ންމާގެިޗުއްޓީިި
ިިިިމަޔަކަށްިނުވަތަިބަފަޔަކަށްިވުމުންިލ ބޭިޗުއްޓީިި
ިިިިވ ހެއުމުގެިކުރ ންިދެވޭިޗުއްޓީިި
ިިިިވ ހެއުމުގެިޗުއްޓީިި
ިިިިވ ހެއުމުގެިފަހުންިދެވޭިޗުއްޓީިި
ިިިިފ ރ މީހާއަށްިލ ބޭިޗުއްޓީިއަނބ މީހާިވ ހެއުމުންިި
ިިިިދަރ ފުޅުިޚ ތާނުކުރުމުންިލ ބޭިޗުއްޓީިި
ިިިިޙައްޖުިޗުއްޓީި
ިިިިޢުމުރާިޗުއްޓީިި
ިިިިބައ ިމުސާރަިލ ބޭިޗުއްޓީިި
ިިިިމުސާރަިނުލ ބޭިޗުއްޓީިި

ިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތު:
ިހުއްދަދ ންިިޗެކްކުރ ިިތައްޔާރުކުރ ި

ިސޮއ :ިސޮއ :ިސޮއ :
ިނަން:ިނަން:ިނަން:
ިމަޤާމް:ިމަޤާމް:ިމަޤާމް:

ދުވަހުގެިޢަދަދު:ިޗުއްޓީިނ ންމާިއޮފީހަށްިނ ކުތްތާރީޚް: ިޗުއްޓީގައ ިހޭދަކުރި 
ިވަނަިބާބުގައެވެ.42މުވައްޒަފުންނަށްިޙައްޤުވާިޗުއްޓީިބަޔާންކޮށްފައ ވަނީިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާއ ދުގެި

ިވަނަމާއްދާއާިގުޅ411ިިޭމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި
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ިނަންބަރު:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
ިތާރީޚް:ިިިިިިިި

ި
ި

ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފުިވީއްލ ކަންިއަންގާިޗ ޓުި

ިމަޢުލޫމާތުިމުވައްޒަފާބެހޭި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:

ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

ިކްލެސ ފ ކޭޝަން:ިމަޤާމު:

ިސެކްޝަން:ިޑ ޕާޓްމަންޓް:

ިނޮންިޕްރެކްޓ ސްިއެލަވަންސް:ިމަޤާމުގެިމުސާރަ:

ިޚ ދުމަތްކޮށްފައ ވާިމުއްދަތު:ިލ ވ ންގިއެލަވަންސް:

ިމުސާރަިނުލ ބޭިގޮތަށްިމުވައްޒަފުިވީއްލ ގޮތުގެިތަފްޞީލްި
ިވީއްލ ިމުއްދަތު:ިވީއްލ ިތާރީޚް:

ިވީއްލ ިމުއްދަތުިހަމަވާިތާރީޚް:
ިމުވައްޒަފުިވީއްލ ިސަބަބު:

ި
ި ިވީއްލާފައ ވަނީ ިމ ގޮތަށް ިދެންނެވީމެވެ. ިވީއްލާފައ ވާތީ ިގޮތަށް ިނުލ ބޭ ިމުސާރަ ިމަތ ން ިގޮތުގެ ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިމަތީގައ ވާ މޯލްޑ ވްސް

ިވަކ ކޮި ިވަޒީފާއ ން ިމުވައްޒަފު ިބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ިކޮމ ޝަނަށް ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިވީއްލާފައ ވާ ިދަތ ވާނަމަ، ިމަސައްކަތަށް ިއެިކޮމ ޝަންގެ ށް
ިމުއްދަތު، ިހުންނަ ިވީއްލާފައ  ިނުލ ބޭގޮތަށް ިމުސާރަ ިގޮތަށެވެ. ިގެންގުޅޭ ިމުވައްޒަފަކު ިއެހެން ިކަމުގައި ިމަޤާމުގައ  ިމުއްދަތު ޚ ދުމަތުގެ

ިނުގުނޭނެއެވެ.

ިސޮއ :ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި

ިނަން:

ިމަޤާމް:

ވަނަިބާބުގައ ވާިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.41ޤަވާޢ ދުގެިިސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްިމުވައްޒަފުިވީއްލޭނީިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިމު  

.ވަނަިމާއްދާއާިގުޅ434ިޭކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގި  

42ިޖަދުވަލު 
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ިިިިިިިނަންބަރު:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި          ިިިިިި 
ިި:ނަމްބަރުި

ިތާރީޚް:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
ި
ި

ބައ ވެރ ވާިމީހުންގެިއ ޤްރާރުި ިތަމްރީނުގައި 

ިވަނަިމާއްދާގެި)ހ(ިގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިއ ޤްރާރެވެ.411ިގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިކޮމ ޝަންގެމ އީި

ިވަޒީފާދޭިފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތުި -4
ިދ ވެހ ރާއްޖެ/މާލެ،ިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންިނަމާއ ިއެޑްރެސް:ި

ިގެިމުވައްޒަފެއްނަމަ(ޝަންިކޮމ ިވަޒީފާިއަދާކުރާިތަންި) -2
ި/އ ދާރާގެިނަން:ޑ ޕާޓްމަންޓް

ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން:
ިމުވައްޒަފު/ތަމްރީނުިދެވޭިމީހާގެިމަޢުލޫމާތުި -2

 މުވައްޒަފު/ތަމްރީނުދެވޭިމީހާގެިނަން:
ިމ ހާރުއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:

ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ިޢުމުރު:ިއުފަންތާރީޚް:
ިމުވައްޒަފާގުޅޭނެިނަންބަރު:

ގުޅާނެިފަރާތުިނަމާއ ިއެޑްރެސް: ިފޯނުިނަންބަރު:ިކުއްލ ޙާލަތުގައި 
ިބެހޭިތަފްޞީލްިތަމްރީނާި -1

ިތަމްރީނުގެިނަން:
ިތަމްރީނުދޭިމަރުކަޒުގެިނަމާއ ިއެޑްރެސް:

ިތަމްރީނުދޭިމަރުކަޒުންިގުޅާނެިފަރާތުގެިތަފްޞީލް:ި
 ތަމްރީނުިހ ންގޭިޤައުމާއ ިރަށް:ިތަމްރީނުގެިމުއްދަތު:
ިތަމްރީނުިނ މޭނެކަމަށްިލަފާކުރާިތާރީޚް:ިތަމްރީނުިފެށޭިތާރީޚް:

ިވަޒީފާދޭިފަރާތުންިއެިތަމްރީނަށްިކުރަންޖެހޭިޚަރަދުި -1
ިކޯހުގެިފީ:ިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިފީ:

ިހުރުން/ކެއުމުގެިޚަރަދު:ިދަތުރުޚަރަދު:
ިއެހެނ ހެންިޚަރަދު:ިއ މްތ ހާނުފީ:
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ޝަރުޠުތަކާިއެއްގޮތަށްިޢަމަލުކުރުމަށްިތަމްރީނުދެވޭިމުވައްޒަފު/ިތަމްރީނުދެވޭިމީހާިއެއްބަސްވަމެވެ. -1  ތ ރީގައ ވާިމާއްދާތަކާއި 

ި
ިށްިޚ ދުމަތްކުރުންމަތީިދެމ ހުރުން.ކޮމ ޝަނަތަމްރީނުިނ މުމާއެކުި....ިއަހަރުިވަންދެންިިި-1.4ި
ޚ ދުމަތްކުރަންިއެއްބަސްވެިކ ޔަވައ ގެންިއެނބުރ ިއައުމަށްފަހުިޚ ދުމަތްކުރަންިއެއްބަސްވެފައ ވާިކޮމ ޝަނަށްި.....ިއަހަރުިދުވަހުިި-1.2ި

ތްިންިހުއްދަިނުހޯދައ ިއަމ އްލަިގޮތެއްގައ ިއާމްދަނީިހޯދުމަށްިމަސައްކަކޮމ ޝަނު.....ިއަހަރުިދުވަހުގެިތެރޭގައ ،ިއެދަސްކުރ ިމަސައްކަތްި
ިނުކުރުން.

ހުއްދަިހޯދުމަކާނުލައ ިބަދަލުިނުކުރުން.ިއަދ ިބަދަލުކުރުމަށްިމަޖުބޫރުވެއްޖެިކޮމ ޝަނުންިފުރ ހަމަކުރަމުންދާިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުިި-1.2ި
ިށްިހުށަހަޅައ ިހުއްދަިހޯދުން.ކޮމ ޝަނަިހ ނދެއްގައ ،ިބަދަލުކުރުމުގެިކުރ ންި

1.1ި-ިި ިޚ ދ1.4ިުމ އ ޤްރާރުގެ ިިބުނެވުނު ިޚ ދުމަތުގައި ގައ  ިބައެއް ިތެރެއ ން ިމުއްދަތުގެ ިދުވަހުގެ ި...ިއަހަރު ިއެއްބަސްވ  މަތްކުރުމަށް
ި ިތަމްރީނަކަށް ިއ ތުރު ިއެއްބަސްވި ި،ފޮނުވައ ފ ނަމަިކޮމ ޝަނުންހޭދަކުރުމަށްފަހު ިޚ ދުމަތްކުރަން ިފުރަތަމަ ިސަބަބުން އެފޮނުއްވުމުގެ

ި ިކ ޔަވަނ2ިިްމުއްދަތުގެިތެރެއ ން ވަނަކޯހުގައ ިބައ ވެރ ވާންިއެއްބަސްވުމުނ2ިިްފަށާއ ރުިޚ ދުމަތުންިބާކީއޮތްިމުއްދަތާއ ،ިވަނަިކޯހުގައ 
ިވަނަިކޯހުގައ ިބައ ވެރ ވުމުންިޚ ދުމަތްކުރަންިޖެހޭިމުއްދަތާއ ިމ ދެބަޔަށްިބަލައ ،ިމ ދެބައ ންކުރެިބޮޑުބައ ގާިޚ ދުމަތްިކުރުން.2ިނުވަތަި
ިހ މެނޭި-1.1ި ިފުރ ހަމަިކުރުމަށްިިތަމްރީނުިފުރ ހަމަިކުރުމުގައ  ިހުރ ހައ ިބައ ތަކެއް ިޚާއްޞަިސަމާލުކަމެއްދީގެންިކޯހުގެ ކަންތައްތަކަށް

ިމަސައްކަތްކުރުން.
ިލ ބ ފައ ވާނަމަ،ިި-1.1ި ިނަތީޖާ ިސެމ ސްޓަރގެ ިކުރީ ިކުރ ން ިފެށުމުގެ ިސެމ ސްޓަރއެއް ިކޮންމެ ިދާގޮތާއ  ިކުރ ޔަށް ިކ ޔެވުން ކޯހުގެ

ިހުށަހެޅުން.ޝަނަށްިކޮމ އެނަތީޖާއެއްި
ިޕްރޮގްރާމުިނ މޭތާިި-1.3ި ިޕްރޮގްރާމުިފުރ ހަމަކުރ ކަމުގެިލ ޔުންިނުވަތަިފަހުިސެމ ސްޓަރގ3ިިެތަމްރީނު ދުވަހުގެިތެރޭގައ ،ިތަމްރީނު

ިށްިހުށަހެޅުން.ކޮމ ޝަނަނަތީޖާިޝީޓާއެކުި
1.1ި-ިި ިބުނެފައ ވާިިމަޢުލޫމާތާއެކުިހުށަހެޅުމުން،1.3ިިމ އ ޤްރާރުގެ ިތ3ިެގައ  ިއެމީހަކަށްިރ ޒާވްކުރެވ ފައ ވާިމަޤާމަށްިދުވަހުގެ ރޭގައ 

ިއެމީހަކުިހަމަޖެއްސުން.
ނޑައެޅޭިމުއްދަތުިހަމަވުވުމުގެިކުރ ންިމުއްދަތަށްިި-1.1ި ތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުގައ ިބައ ވެރ ވެިއެތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުިފުރ ހަމަކުރުމަށްިކަ

ިޝަނަށްިއެންގުން.ކޮމ ިނުނ މޭނަމަ،ިސަބަބުިބަޔާންކޮށްި
ިކޯސްިި-1.42ި ިއަމ އްލައަށް ިނުވަތަ ިވަކ ކޮށްފ ނަމަ، ިކ ޔަވާތަނުން ިނުވަތަ ިފެއ ލްވެއްޖެނަމަ، ިކޯހުން ިސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް

ިޝަނަށްިއެންގުން.ކޮމ ިހުއްޓާލައ ފ ނަމަ،ިނުވަތަިކޯސްިފުރ ހަމަިނުކޮށްފ ނަމަ،ިއެކަންިލަސްނުކޮށްި
ިކޯހަށްިި-1.44ި ންިކޮމ ޝަނުތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމްިފުރ ހަމަކޮށްފައ ިނުވާިމީހެއްނަމަ،ިއެހާތަނަށްިތަމްރީނުކުރުމަށްިހޭދަކުރ ިފައ ސާއާއ 

ި ިބަދަލު، ިޚަރަދުގެ ިދައްކާިކޮމ ިކޮށްފައ ވާ ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިއެއްބަސްވެފައ ވާ ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ިމަތ ން ިގޮތެއްގެ ިއަންގާ ޝަނުން
ިކުރުމަށާއ ،ިއެގޮތުގެިމަތ ންިޢަމަލުިނުކޮށްފ ނަމަ،ިގެއްލުމުގެިބަދަލުިހޯދުމުގެިމައްސަލަިޝަރީޢަތަށްިހުށަހެޅުން.ޚަލާޞްި
ިއެއްބަސްވުމާިި–1.42ި ިނުކޮށްފ ނަމަ، ިޢަމަލު ިފަދައ ން ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިމ  ިމީހެއް ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާ ިޕްރޮގްރާމު ތަމްރީނު

ނޑައަޅައ ،ިއެ ިޝަނުންިކުރުން.ކޮމ ިމީހަކުިޚ ދުމަތަށްިނެރުމަށްިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތްިޚ ލާފުވ ކަމަށްިކަ
1.42ި–ިި ިރ ޒާވްކުރ ފަހުން، ިމަޤާމެއް ިމީހާއަށް ިބައ ވެރ ކުރާ ިޕްރޮގްރާމުގައ  ިބަދަލެއްގެިކޮމ ޝަންިތަމްރީނު ިގެނެވޭ ނޑަށް ިއޮނ ގަ ގެ

ނޑަކުންިއުނ ވާިހ ނދެއްގައ ިރ ޒާވްިކުރި  ިމަޤާމަށްިއެނބުރ ިއައުމުގެިފުރުޞަތެއްިނުދ ނުން.ސަބަބުންިއެިމަޤާމުިއެިއޮނ ގަ
ގެިކޮމ ޝަންިއެއްވެސްިސަބަބަކާހުރެިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމްިފުރ ހަމަިނުކުރެވ އްޖެނަމަިނުވަތަިފެއ ލްވެއްޖެނަމަ،ިއެކަންިބަލައ ،ިި-1.41ި

ި ިއ ޚްތ ޔާރު ިވަކ ކުރުމުގެ ިދާއ މީކޮށް ިދާއ މީކޮށްިކޮމ ވަޒީފާއ ން ިލ ބ ގެންވެއެވެ. ިއެިިޝަނަށް ނޑައަޅާނީ ިކަ ިތާރީޚް ިވަކ ކުރާ ވަޒީފާއ ން
ނޑައަޅައ ިތާރީޚަކުންނެވެ.ކޮމ ިޝަނަށްިރ ޕޯޓުިކުރުމުންިކޮމ މައްސަލައެއްި ިޝަނުންިމައްސަލަިބެލުމަށްފަހުިކަ

ލާޒ މުކުރާިއެހެނ ހެންިވަނަބާބުގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަންތައްތަކާއ ،ިއެޤަވާޢ ދ43ިިުގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާއ ދުގެިކޮމ ޝަންިި–1.41ި
ިކަންތައްތަކާއ ިމ އ ޤްރާރާިއެއްގޮތަށްިދެފަރާތުންމެިޢަމަލުކުރުންމަތީިދެމ ތ ބުމަށްިއެއްބަސްވަމެވެ.
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ި
ބައ ވެރ ވުމަށްިއެއްބަސްވާިފަރާތްި -3 ިތަމްރީނުިޕްރޮގްރާމުގައި 
ިނަން:

ިތާރީޚް:ިސޮއ :
ިމަޤާމް:
ިވަޒީފާދޭިފަރާތްި -1
ިނަން:

ިތާރީޚް:ިސޮއ :
ިމަޤާމް:

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ411ިޭގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިކޮމ ޝަންި
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ިިިިިިިި
ިނަންބަރު:

ިތާރީޚް:ިިިިިިިި
ި

ިޚ ދުމަތްކުރުމަށްިބޮންޑުކުރެވ ގެންިތަމްރީނުކުރެވޭިފަރާތްތަކުގެިމަޢުލޫމާތުިފޯމް
ި

ިފަރާތާބެހޭިމަޢުލޫމާތުިތަމްރީނުިކުރެވޭި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިޢުމުރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:

ިމަޤާމުގެިނަންބަރު:ިމަޤާމުގެިނަން:
ިއަސާސީިމުސާރަ:ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން:

ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަންގެިނަން:
ިވަކ ކުރެވޭ/ވަކ ކުރެވުނުިތާރީޚް:ވަޒީފާއ ންި

ިތަމްރީނާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަކުރާިތަމްރީނު:
ިތަމްރީނުިނ މޭިތާރީޚް:ިތަމްރީނުގެިމުއްދަތު:

ިތަމްރީނުިކުރެވޭިފަރާތަށްިރ ޒާވްިކުރެވ ފައ ވާިމަޤާމާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަންގެިނަން:

ިނަންބަރު:މަޤާމުގެިިމަޤާމުގެިނަން:
ިއަސާސީިމުސާރަ:ިމަޤާމުގެިކްލެސ ފ ކޭޝަން:
ިިސަރވ ސްިއެލަވަންސް:

ިމަތީގައި  ިކުރެވ ގެން ިޚާއްޞަ ިމަޤާމަކަށް ިކޮމ ޝަންގެ ިއެއްބަސްވެގެން، ިޚ ދުމަތްކުރުމަށް ިކޮމ ޝަނަށް ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގ މޯލްޑ ވްސް
ި ިފޮނުވ ފައ ވާތީ، ިކުރުމަށް ިތަމްރީނު ިފަރާތް، ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިދެންނެވ ފައ ވާ ިމޯލްޑ ވްސް ިއެނބުރ  ިނ މ  ިޕްރޮގްރާމު ތަމްރީނު

ބޭއްވެވުންިއެދެމެވެ. ދެންނެވ ފައ ވާިމަޤާމްިރ ޒާވްކޮށްފައި  ގުޅެންދެންިމަތީގައި  ިކޮމ ޝަނާއި 
ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި

ިސޮއ :

ިނަން:

ިމަޤާމް:
ިގެި)ށ(ިއާިގުޅޭިފޯމ412ިްގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިކޮމ ޝަން

41ިލު ޖަދުވަ
41241414
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ިިިިިިިި
ިނަންބަރު:

ިިިިިިިިި
ިި

ިލ ޔުމުންދޭިނަޞޭޙަތްި
ި

ިލ ޔުމުންިނަޞޭޙަތްދެވޭިމުވައްޒަފާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

ިސެކްޝަން:ިމަޤާމު:
ިނަޞޭޙަތުގެިނަންބަރާއ ިތާރީޚް:ިނަޞޭޙަތްިދެވުނުިޢަދަދު:

ގޮތް: މުވައްޒަފުގެިޢަމަލުހުރި  ިނަޞޭޙަތްިދޭންޖެހުނުިމައްސަލައ ގައި 
ި
ި
ި

ިޤަވާޢ ދަށްި ިމުވައްޒަފުންގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގ ިމޯލްޑ ވްސް ިނުކުރުމަށާއ  ިތަކުރާރު ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ އަށް ިކަމެއް މ ފަދަ
ިޙުރުމަތްތެރ ކޮށްިހ ތުމަށްި........................ި)މުވައްޒަފުގެިނަން(ިނަޞޭޙަތްތެރ ވަމެވެ.

ިނަޞޭޙަތްދ ންިމުވައްޒަފުިިނަޞޭޙަތްދެވޭިމުވައްޒަފުި
ިސޮއ :ިސޮއ :
ިނަން:ިނަން:
ިމަޤާމް:ިމަޤާމް:

ސޮއ ިކުރުމަށްިއ ޢުތ ރާޒުިކުރާނަމަ،ި މުވައްޒަފުންގެިޙާޟ ރުގައ ިމަތީގައ ވ22ިިާކޮމ ޝަންގެިނަޞޭޙަތްދެވޭިމުވައްޒަފުިމ ލ ޔުމުގައި 
ިމުވައްޒަފުންިލައްވާިސޮއ ކުރަންވާނެއެވެ.22ިމުވައްޒަފަށްިނަޞޭޙަތްިއ އްވައ ިއެި

ިސޮއ :ިސޮއ :
ިނަން:ިނަން:
ިމަޤާމް:ިމަޤާމް:

ިއަޞްލުިމަޢުލޫމާތުިފައ ލަށްިިިިިިިިިކޮޕީިމުވައްޒަފަށްިިިިިިިިނަޞޭޙަތްިދ ނުމަށްފަހުިމ ލ ޔުމުގެ:ި

 41ޖަދުވަލު 
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ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި

ިތާރީޚް:

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ224ިިޭދުގެިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ި  
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ިިިިިިިި
ިނަންބަރު:

ިިިިިިިި
ިއ ންޒާރުިލ ޔުމުންދޭި
ި

ިއ ންޒާރުދެވޭިމުވައްޒަފާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު:ިއައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

ިސެކްޝަން:ިމަޤާމު:
ިލ ޔުމުންިނަޞޭޙަތްިދ ންިފުރަތަމަިފަހަރުގެިނަންބަރާއ ިތާރީޚް:

ތާރީޚް:ލ ޔުމުންިނަޞޭޙަތްިދ ންި ިދެވަނަިފަހަރުގެިނަންބަރާއި 
ގޮތް: މުވައްޒަފުގެިޢަމަލުހުރި  ިއ ންޒާރުިދޭންޖެހުނުިމައްސަލައ ގައި 

ި
ިޤަވާޢ ދަށްި ިމުވައްޒަފުންގެ ިކޮމ ޝަންގެ ިބްރޯޑްކާސްޓ ންގ ިމޯލްޑ ވްސް ިނުކުރުމަށާއ  ިތަކުރާރު ިއޮތްތަނުގައ  ިކުރ އަށް ިކަމެއް މ ފަދަ

ި.....................ި)މުވައްޒަފުގެިނަން(ިއ ންޒާރުިކުރަމެވެ.ޙުރުމަތްތެރ ކޮށްިހ ތުމަށްި...
ިއ ންޒާރުދ ންިމުވައްޒަފުިިއ ންޒާރުދެވޭިމުވައްޒަފުި

ިސޮއ :ިސޮއ :
 ނަން: ނަން:
ިމަޤާމް:ިމަޤާމް:

ސޮއ ިކުރުމަށްިއ ޢުތ ރާޒުިކުރާނަމަ،ިކޮމ ޝަންގެި ޙާޟ ރުގައ ިމަތީގައ ވާިމުވައްޒަފުންގ22ިިެއ ންޒާރުދެވޭިމުވައްޒަފުިމ ލ ޔުމުގައި 
ިމުވައްޒަފުންިލައްވާިސޮއ ކުރަންވާނެއެވެ.22ިމުވައްޒަފަށްިއ ންޒާރުދީިއެި

ިސޮއ :ިސޮއ :
 ނަން: ނަން:
ިމަޤާމް:ިމަޤާމް:

ިއ ންޒާރުިދ ނުމަށްފަހުިމ ލ ޔުމުގެ:

ިކޮޕީިފައ ލަށ4ިިްިިއަޞްލުިމަޢުލޫމާތުިފައ ލަށ4ިިްި
ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި

ިތާރީޚް:

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ222ިިޭގެިޤަވާޢ ދުގެިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންިމޯލްޑ ވްސް  
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ި
ި

ިނަންބަރު:
ި
ި

ިިިިިިިިިި
ިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅެއްގެިގޮތުންިވަޒީފާއަށްިނ ކުތުންިމަނާކޮށްިއަންގާިޗ ޓްި

ި

ިމުވައްޒަފާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު: އައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

ިސެކްޝަން:ިމަޤާމު:
ިޑ ޕާޓްމަންޓް:

ިކުރ ންިފ ޔަވަޅެއްިއަޅާފައ ވާނަމަ،ިއެފ ޔަވަޅެއް:
ި
ި

ިކޮމ ޝަނަށްިނުކުތުންިމަނާކުރ ިސަބަބު:
ި
ި

މާއްދާގައ ވާިގޮތުގެިިވަނ224ިަ................)މުވައްޒަފުގެިނަން(ިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި
ިމަތީންި................ި)ތާރީޚް(ިންި.................ި)ތާރީޚް(ިށްިވަޒީފާއަށްިނުނ ކުމެިހުރުމަށްިއަންގަމެވެ.

ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ިސޮއ :ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަި

ިނަން:

ިމަޤާމް:

ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ222ިިޭިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެި  

24ިލު ޖަދުވަ
242 



173 
 

 

 
ިިިިިި
ި  ި
ިިިިިިިިިި

ިށްިނުކުތުންިމަނާކުރ ކަންިއަންގާިލ ޔުންިކޮމ ޝަނަި
ި

ިމުވައްޒަފާބެހޭިމަޢުލޫމާތުި
ިފުރ ހަމަިނަން:

ިމ ހާރުިއުޅޭިއެޑްރެސް:ިދާއ މީިއެޑްރެސް:
ިރެކޯޑުކާޑުިނަންބަރު: އައ ޑީކާޑުިނަންބަރު:

ިސެކްޝަން:ިމަޤާމު:
ި:ޑ ޕާޓްމަންޓް

ިމައްސަލައ ގެިޚުލާޞާ:
ި

ިށްިނުކުތުންިމަނާކުރ ިސަބަބު:ކޮމ ޝަނަި

ގޮތް: ޢަމަލުކުރުމަށްިނ ންމި  ިމައްސަލާގައި 
ިންިމަނާކުރުން.ށްިނުކުތުިކޮމ ޝަނަށްިމައްސަލައ ގެިތަޙްޤީޤުިމުއްދަތަށްިމުސާރަިލ ބޭގޮތަށް/ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަި

ނުކުތުންިިކޮމ ޝަނަށްޝަރީޢަތަށްިމައްސަލަިފޮނުވާފައ ވުމުން،ިޝަރީޢަތުންިމައްސަލަިނ މެންދެންިމުސާރަިލ ބޭގޮތަށް/ިމުސާރަިނުލ ބޭގޮތަށްި
ިމަނާކުރުން.

ިމައް ިނަމަ، ިމަރުހަލާގައ  ިތަޙްޤީޤު ި)މައްސަލައ ގެ ިކުރެވ ފައވާ ިތުހުމަތު ިމައްޗަށް ިގެ ިނަން( ިތަޙްޤީޤުި................)މުވައްޒަފުގެ ސަލައ ގެ
ިނ މެންދެން(ި ިމައްސަލަ ިވާނަމަ،ިޝަރީޢަތުން ިމައްސަލައެއްކަމަށް ިހުށަހެޅ ފައ ވާ ިމަނާކުރުމަށްިކޮމ ޝަންމުއްދަތަށް/ޝަރީޢަތަށް ިނުކުތުން އަށް

ނޑައަޅައ ފީމެވެ.ި ިކަ
ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ި)ސޮއ (ިސ އްކަިިކޮމ ޝަންި

ި)ނަން(

ި)މަޤާމް(

ވަނަިމާއްދާއާިގުޅ221ިިޭގެިމުވައްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިކޮމ ޝަންި  
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ި

ިއ ންޓަރވ އުިޕެނަލްގެިޔައުމ އްޔާި
ި

ތާރީޚް: ގަޑ :ިކޮމ ޓީިބޭއްވި  ިކޮމ ޓީިބޭއްވި 
ިޑ ޕާޓްމަންޓް/ިސެކްޝަން:ިމަޤާމުގެިނަން:

މީހުންގެިޢަދަދު:ިމަޤާމަށްިއެދުނުިމީހުންގެިޢަދަދު: ިއ ންޓަރވ އުިކުރި 
ި

ިމީހުނ2ިިްކޮމ ޓީންިހޮވި 
ިލ ބުނުިޖުމްލަިމާކްސްިިނަމާއ ިއެޑްރެސްި#
4ިިި
2ިިި
2ިިި

ިކޮމ ޓީންިހޮވ މީހާގެިނަމާއ ިއެޑްރެސްި)ލ ބުނުިޖުމްލަިމާކްސް(:
ިކޮމ ޓީންިހޮވ ިސަބަބު:

ގާތްކަން: ިކޮމ ޝަންގެިމެމްބަރުންނާއ ިއ ސްވެރ ންނާިހުރި 
ިގާތްކަން:ކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުންނާިހުރި 

ނޑުމެންިނ ންމައ ފީމެވެ. ިމަތީގައ ވާިމުވައްޒަފުންގެިތެރެއ ންިކޮމެޓީންިހޮވާފައ ވާިމީހާއަށްިމ ވަޒީފާިދ ނުމަށްިއަޅުގަ
ި)ހ ޖްރީިތާރީޚް(
ި)މީލާދީިތާރީޚް(

ިސޮއ ިމަޤާމާއ ިނަންިި#
4ިިި
2ިިި
2ިިި
1ިިި
1ިިި
1ިިި

ިކޮމ ޝަންގެިސ އްކަިިވަނަމާއްދާއާިގުޅ424ިިޭއްޒަފުންގެިޤަވާޢ ދުގެިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވަ
ި
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ިނަންބަރު:
 ތާރީޚް:
ި

ސަބަބުިބަޔާންކުރާިފޯމުި ހުރި  ސަލާމުގެިޗުއްޓީގައި  ިމުވައްޒަފުިސަލާމުގައ ކަންިއެންގުމާއި 

ިމުވައްޒަފުިފުރ ހަމަިކުރަންޖެހޭބައ ި

ިއެޑްރެސް:ނަމާއ ި

ިރެކޯޑްިކާޑުިނަންބަރު:ިމަޤާމް:

ތާރީޚް:ިދުވަސްި ި:ި..................................2:ި...............................ިދުވަސ4ިިްމުވައްޒަފުިސަލާމުގެިޗުއްޓީގައ ިހުރި 

ި:ިސަލާމުގެިސަބަބ2ިުދުވަސްިި:ިސަލާމުގެިސަބަބ4ިުދުވަސްި

ި
ި

ި

ި ިއެވަނީ ިއަޅުގަނޑުިމަތީގައ  ިހުރީ ނޑު ިއަޅުގަ ިޗުއްޓީގައ  ިސަލާމުގެ ިމަޢުލޫމާތެވެ. ިތެދު ނޑާބެހޭ އަޅުގަ
ނޑުގެި ނޑުގެިބަލަދުވެރ ކަމުގެިދަށުގައ ވާިމީހަކުިބަލ ވެގެންިނޫންިކަމަށްިވެއްޖެނަމަ،ިއަޅުގަ ނުވަތަިއަޅުގަ

ނޑުިޤަބޫލުކުރަމެވެ. ިމައްޗަށްިއ ޞްލާޙީިފ ޔަވަޅުިއެޅޭނެކަންިއަޅުގަ
ިސޮއ :

ިސުޕަވައ ޒަރިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭިބައ ި
ިސޮއ :ިސުޕަވައ ޒަރުގެިނަން:

ިތާރީޚް:ިމަޤާމް:

ިސަލާމުގެިޗުއްޓީިބަލަހައްޓާިސެކްޝަނުންިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭބައ ި

ގަޑ ި ިސަލާންިބުނ ިއަދ ިއެންގ ިތާރީޚާއި 

ި:2ދުވަސްިި:4ދުވަސްި

ިމަޤާމް:ިމުވައްޒަފުގެިނަން:

ިސެކްޝަން:ިޑ ޕާޓްމަންޓް:

ގެިސޮއި ނޯޓް:ިސަލާމުގެިޗުއްޓީގައ ިހުރުމަށްފަހުިމުވައްޒަފު،ިމަސައްކަތަށްިނުކުންނަިދުވަހު،ިމުވައްޒަފުިމ ިފޯމުިފުރ ހަމަކޮށް،ިސުޕަވައ ޒަރ
ި ިފެށޭތާ ިމަސައްކަތް 1ިިހޯދައ ، ިމެޑ ކަލް ިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ިސެކްޝަނާ ިބަލަހައްޓާ ިޗުއްޓީ ިސަލާމުގެ ސެޓްފ ކެޓްިގަޑ އ ރުތެރޭގައ ،

ިހުށަހަޅާނަމަ،ިމ ފޯމުިފުރާކަށްިނުޖެހޭނެއެވެ.
ިވަނަިމާއްދާއާިގުޅ411ިިޭގެިޤަވާއ ދުގެިމޯލްޑ ވްސްިބްރޯޑްކާސްޓ ންގިކޮމ ޝަންގެިމުވައްޒަފުން
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 ޗުއްޓީއަށްިއެދޭިފޯމުި
 

 ޗުއްޓީިނަންގަވާިފަރާތުގެިމަޢުލޫާމތު

 ނަން:ި 

 މަޤާމް:ި 

 ޑ ޕާރޓްމަންޓް:ި 

 ރ ޕޯޓްިކުރަންޖެހޭިއ ސްިފަރާތް:ި 

)ތ ރީގައ ިފާހަަގިޖައްަސވާ(ޗުއްޓީގެިބާވަތްި   

އަހަރީިޗުއްޓީިިިިިިިިިިިިިިިިިވ ހެއުމުގެިޗުއްޓީިިި  

އާއ ލީިޒ ންމާިޗުއްޓީިިިިިިިިިިިިިއެހެނ ހެންިިި  

 ސަބަބުިބަޔާންިކުރުމަށްި:ި

 ޗުއްޓީގެިމުއްދަތު:ި ...................ިދުވަސްި

 ޗުއްޓީިފަށާިތާރީޚް:ި 

 ޗުއްޓީިނ މޭިތާރީޚް: 

ގޮތަކަށްބަލ ވެގެންިމެނުވީިޗުއްޓީިނަގަންިބޭނުންވާިތާރީޚުގެިމަދުވެގެންި  ރ ސޯސްި ހ އުމަންި ފޯމްި މ ި ކުރ ންި ރަސްމީިދުވަސ7ިިްކުއްލި 

ރަސްމީިފުވަހުގެިކުރ ންނެވެ.51ިިސެކްޝަންިއަށްިހުށަހެޅުންިއެދެމެވެ.ިފޯމުިހުށަހެޅޭނީިޗުއްޓީިނަގަންިބޭނުންވާިތާރީޚްގެިގ ނަވެގެންި  
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 ތާރީޚް:ި............................................

 މުވައްޒަފުގެިސޮއ :

ިިިިިިިިިިިި........................................................  

އ ސްިވެރ ޔާގެިހުއްދަ:  މުވައްޒަފާިޙަވާލުވެހުންނެވި 

 ހުއްދަިދެވ ފައ ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިހުއްދަިނުލ ބޭިިިި

 

 ޗުއްޓީިނަންގަވާިމުއްވަޒަފުގެިމަސައްކަތްތައްިޙަވާލުކުރެވޭިމުވައްޒަފު:ި

 

އ ސްިވެރ ޔާގެިސޮއ :  މުވައްޒަފާިހަވާލުވެހުންނެވި 

...............................ިިިިތާރީޚް:ި.................................ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި  

 


