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އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
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ދިވެހިރާއްޖެ
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ސުރުޚީ

#

ތަޢާރަފް

1

ޓްރޭނިންގ

2

ތަފްޞީލް
މިއީ ،ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ޤާބިލް ބަޔަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ޚަރަދު ކޮށްގެން މުވައްޒަފުން
ބައިވެރި ކުރުމާއި ،މުވައްޒަފުން ތާޒާ ކުރުމަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ،އެހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ކުރުމުއްދަތުގެ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމާއި ،ދިގުމުއްދަތުގެ
ކޯސްތަކުގައި

މުވައްޒަފުން

ބައިވެރި

ކުރުމާގުޅިގެން

ފައިސާގެ

އެހީ

ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ
ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ

ރިކްއާމެންޓް

ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓަކާ އެއްގޮތަށެވެ .ޓްރޭނިންގ

އެކުލަވާލައި

ރިކްއާމެންޓް އެކުލަވާލެވޭނީ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފާސްކުރުން
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ޕްލޭން

ތަންފީޒު

ކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިމަނައިގެންނެވެ.
(ހ) ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓު އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމިޝަނުން
ހިންގާނެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން ހިންގާ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން
ބައިވެރި ކުރާނެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
(ށ) ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓު އެކުލަވާލުމުގައި ކޮންމެ
ސެކްޝަނަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ،މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރު
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
(ނ) ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓް އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަންގެ
ސެކްޝަންތަކުން

ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅުމަށް

ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ.
ޓްރެއިނިންގ ދެވޭނެ
ގޮތްތައް
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ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނީ
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ) ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ދިނުން.
(ށ) މުވައްޒަފުން އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ
ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކޮށް
ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން.
(ނ) މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ހޯދާ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން.
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(ރ) މުވައްޒަފުން އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ
ތަމްރީނު ފުރުޞަތުތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން.
(ބ) ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުން.
(ޅ) ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގ ތަކުގައި މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކުރުން.
(ކ)

ހ
ނތަކުން އެ ީ
ނފު ި
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ކު ް
ހޯދައިގެން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިގެން ،އަދާކުރަންޖެހޭ
ޝންގެ ވަޒީފާއަކަށް އައުމާގުޅިގެން ބޮންޑުގެ
ބޮންޑުގެ މުއްދަތުގައި ކޮމި ަ
ނޑުކުރުން.
ބަދަލުގައި ފައިސާ ދައްކައި ބޮ ް

(އ)

ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ
ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވޭނީ ،މުވައްޒަފަކު
ތަޢުލީމީ ގޮތުން ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ވުރެ
ވތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.
މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަށް ނު ަ
ގ ފެންވަރުގެ
ޑިޕްލޮމާއެއް (ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ެ 05
ސަނަދެއް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެހެން ދާއިރާއަކުން ވިޔަސް
ދ
ތ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮމިޝަނުން ޚަރަ ު
ށ ނުވަ ަ
އެލެވެލްގެ އެހެން ކޯހަކަ ް
ނުވަތަ ފަންޑު ހަމަޖައްސާ ނުދެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން

ހުރިހާ
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ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު

ޚަރަދެއް

ދޭގޮތަށް

ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދިގުމުއްދަތުގެ
ޓްރޭނިންގ ދިނުން
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(ހ) ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ހިންގާ

ދިގުމުއްދަތުގެ

ޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކުރެވޭނީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި އެންމެ ބޮޑަށް
ޓްރޭނިންގ ބޭނުންވާނެ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދީގެން ކޮމިޝަންގެ
ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯސްތަކަށެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
މުއްދަތަކީ ގިނަވެގެން ( 4ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަމްރީނުތަކަށް ފޮނުވާނެ
މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ޢާންމުކޮށް ކޮމިޝަންގައި އިޢުލާނުކޮށްގެންނެވެ.
(ރ) މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ކޮމިޝަންގެ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންނެވެ.
(ބ) މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކޯހަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން
އެކޯހަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ
ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޯހަށް ހޮވާނީ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބޭ ފަރާތެކެވެ.
(ޅ) މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓަށް
ލިބޭފައިސާގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކުރާ ކޯސްތަކާއި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ސީދާ
ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ކޯސްތަކެވެ.
ދިގުމުއްދަތުގެ
ތަމްރީނުތަކަށް
މުވައްޒަފުން
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ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ކޯސްތައް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
އެކޯހަކަށް

ހޮވޭ

މުވައްޒަފަކީ
ޞަފްހާ 4

ތަޢުލީމުދޭ

މަރުކަޒުން

އެކޯހަކަށް

ފޮނުވުމުގެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފަކަށް ވާން ވާނެއެވެ .އަދި

ޢާންމު

އޭގެ

ޝަރުޠު

އިތުރުން

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުގެ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާން ވާނެއެވެ.
(ހ) މީގެ ކުރިން ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިކުރި އެއްވެސް ޓްރޭނިންގއެއް
ނުވަތަ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯހެއް މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި ފާއިތުވި 05
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ނުވަތަ ކޯހުން ވަކިކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ނުވުން.
(ށ) ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް  01އިން  06ގެނިޔަލަށް،
ފެންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯހެއްނަމަ އެކޯހެއް ހިންގާމަރުކަޒަކުން
އެކޯހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު އެމުވައްޒަފެއްގެ ފުރިހަމަވުން.
(ނ) ޑިގްރީ ކޯހަކަށް ދާ މުވައްޒަފެއް ނަމަ ޑިޕްލޮމާއެއް (ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ

އޮނިގަނޑުގެ

05

ލެވެލް

ގެ

ފެންވަރުގެ

ސަނަދެއް)ޙާޞިލުކޮށްފައި އޮތުން ނުވަތަ ޖީސީއީ އޭ ލެވެލް
ފުރިހަމަކޮށް ކޯހަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވުން.
(ރ) މާސްޓަރސް

ފެންވަރުގެ

މުވައްޒަފެއްނަމައެރޮނގުން

ބެޗްލާޒް

ކޯހެއްގައި

ބައިކުރާ

ޑިގްރީއެއް

ޙާޞިލުކޮށްފައި

އޮތުން
(ބ) ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި ވާނަމަ
އެރޮނގުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުން.
ރާއްޖޭގައި

ހިންގާ

6

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހުރިހާ ޚަރަދެއް

ދިގުމުއްދަތުގެ

ކޮމިޝަނުން ދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމުން އެމުވައްޒަފުންނަށް

ތަމްރީނު

ގިނަވެގެން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކެވެ.
ޞަފްހާ 5

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި
ހުރިހާ
ޚަރަދެއްދޭގޮތަށް
މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކުރުމަށް
ޚަރަދު ކުރުން
(ހ) ކޯސް ފީ ދައްކައިދިނުން
(ށ) އެގްޒޭމް ފީ ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ،ލައިބްރަރީ ފީ
(ނ) ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ކިޔަވާނަމަ މިއުޞޫލާ
އެއްގޮތަށް ޕޭލީވް ހަމަޖައްސައިދިނުން
ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

7

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ

ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރާނަމަ ގިނަވެގެން

ތަމްރީނު

ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޢިނާޔަތްތަކެވެ.

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި
ހުރިހާ

ޚަރަދެއް

ދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކުރުމަށް
ޚަރަދު ކުރުން
(ހ) ކޯސް ފީ އާއި ކޯހާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ
އެންމެހާ ފައިސާ ދައްކައިދިނުން
(ށ) ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރުމާއި ކެއުމުގެ
ޚަރަދު ދިނުން
ޞަފްހާ 6

(ނ) ކޯހުގެ މުއްދަތަށް އެއްފަހަރު އިކޮނޮމީ ކްލާހުން ދެކޮޅު ޓިކެޓް
ހަމަޖައްސައިދިނުން
(ރ) މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ދިނުން
(ބ) ބުކް އެލަވަންސް ދިނުން
(ޅ) ކޯހުގެ މުއްދަތަށް މިއުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕޭލީވްހަމަޖައްސައި ދިނުން
ދޫކުރާނެ

ޚަރަދު

8

މިންވަރު

(ހ) ކޯހާ ގުޅިގެން ދޫކުރާނެ ޚަރަދުތައް ކޯހަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން
ކަނޑައަޅާ ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.އަދި ކޯހާ ގުޅިގެން ދޫކުރާނެ ޚަރަދު
ކަނޑައަޅާނީ

ކަނޑައެޅުން

ކޮމިޝަންގެ

ބަޖެޓާއި

ދައުލަތުގެ

މާލީ

ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި ނިސްބަތަށް ރިއާޔަތް ކޮށްގެން އެވަގުތަކަށް
ދެވެން ހުރި ޚަރަދުތައް އެކޯހަކަށް ދޫކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.
(ށ) ވަޒީފާއިން ވަކިނުވެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
ހަމައެކަނި ހަމަޖައްސައިދޭނީ ކޯސް ފީއެވެ.
މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ

9

މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ

ގޮތުން

ރާއްޖެއިން

ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ފުރުޞަތު ތަކަށް ޕޭލީވް ހަމަޖައްސައިދޭނީ ތިރީގައި

ނުވަތަ

ރާއްޖެއިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބޭރުން

ދިގު

ހޯދާ

މުއްދަތުގެ

ތަމްރީނު

ފުރުޞަތުތަކަށް
ޕޭލީވް

ހަމަޖައްސައި

ދިނުން
(ހ) ޕޭލީވް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ކޯހަކީ
ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރިކްއާމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ
ޞަފްހާ 7

ކޮމިޝަންގެ

ސީދާ

މަސައްކަތާ

ކޯހެއް

ގުޅުންހުރި

ކަމުގައި

ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޕޭލީވްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނީ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ
މުސާރައިގެ ( 1/2ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) އެވެ.
(ނ) މިމާއްދާގެ ދަށުން މާލީއެހީ ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ( 4ހަތަރެއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
(ރ) ކޮމިޝަނުން
ކޯސްތަކަކީ

މުވައްޒަފުންނަށް
މޯލްޑިވްސް

ފައިސާގެ

އެކްރެޑިޓޭޝަން

އެހީ

ހަމަޖައްސައިދޭ

ބޯޑުން

ޤަބޫލުކުރާ

ކޯހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ބ) ކޯސްތަކަށް މާލީ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެމުވައްޒަފަކު
ކޯހަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިއުމާއި ،ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ،ކޯހުގައި ކިޔަވާ
މާއްދާތަކާއި،

ކޯސް

ފަށާތާރީޚާއި

ނިމޭތާރީޚާއި

މޯލްޑިވްސް

އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެކޯހެއް ޤަބޫލުކުރާކަން އެނގޭނެ ލިއުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ޅ) ކޯސްތަކަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން މާލީއެހީ ލިބޭ މުވައްޒަފުން ،މާލީ އެހީ
ލިބޭ މުއްދަތުގައި ތިބޭނީ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.
(ކ) އެއްފަހަރާ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މާލީއެހީއަށް އެދި
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީ އެހީ ހަމަޖައްސައި
ދެވެން

ނެތްނަމަ

މާލީ

އެހީ

ހަމަޖައްސައިދޭނެ

މުވައްޒަފުން

ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފުންގެ ކޯހުގެ ބޭނުންތެރިކަން ކޮމިޝަނަށް
އޮތް މިންވަރަށާއި އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
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ނިޒާމުން ހޯދާފައިވާ ޕޮއިންޓަށާއި އެމުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަންގައި
މަސައްކަތް

ކޮށްފައިވާ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

މުއްދަތަށާއި

ތަޢުލީމީ

ފެންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.
(އ) ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީއެހީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ
ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެން އޮތް މިންވަރެއްގެ
މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.
(ވ) މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަ ކުރަން
ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ކޯހަކާގުޅިގެން މާލީ އެހީ ލިބުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަންރިސޯސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޮމިޓީންދޭ

ލަފާގެ

މައްޗަށްބަލައި

ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރުންގެ އިދާރީ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
 10މުވައްޒަފުން އަމިއްލަގޮތުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ ދިގު

މުވައްޒަފުން

މުއްދަތުގެ

އަމިއްލަގޮތުން

ތަމްރީނު

ފުރުޞަތުތަކުގައި

ކިޔަވަމުންދާ

ދުވަސްވަރު

ރާއްޖެއިން

ނުވަތަ

މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

ހޯދާ

ތަމްރީނު

ފުރުޞަތުތަކަށް
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ
ހަމަޖައްސައިދިނުން.
(ހ) މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނު ކޯހަކީ ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ
ރިކްއާމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާ ސީދާ
ގުޅުންހުރި ކޯހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
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(ށ) މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރެގެން ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނު ކޯހަކީ
މޯލްޑިވްސްއެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ ކޯހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެމުވައްޒަފަކު ކޯހަށް
ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިއުމާއި ،ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ،ކޯހުގައި ކިޔަވާ
މާއްދާތަކާއި ،ކޯސް ފަށާތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚް އެނގޭނެ ލިއުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ) އެއްފަހަރާ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މުސާރަ ނުލިބޭ
ޗުއްޓީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ
ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވެން ނެތްނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ
ހަމަޖައްސައިދޭނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފުންގެ ކޯހުގެ
ބޭނުންތެރިކަން

ކޮމިޝަނަށް އޮތް

މިންވަރަށާއި އެމުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ހޯދާފައިވާ ޕޮއިންޓަށާއި
އެމުވައްޒަފަކު ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
(ބ) މިމާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ ދިގުވެގެން 4
(ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު
ތަކުގައެވެ.
(ޅ) މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފުން ކޯސްތަކުގައި
ބައިވެރި ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންދޭ ލަފާގެ މައްޗަށް ބަލާ ،ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ
ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
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(ޅ) މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރެގެން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް
ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު ކޯހުގެ މުއްދަތަށް އެމުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގެ
ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.
(ކ) މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ދާ މުވައްޒަފުން ކޯސް ނިމިގެން އެނބުރި
އަންނަ އިރު އެފަރާތް ހަމަޖައްސާނެ ވަޒީފާ ކޮމިޝަންގައި ރިޒާވް
ކުރަންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުން އަމިއްލަގޮތުން
ރާއްޖެއާއި

ނ
ރާއްޖެއި ް

ބޭރުން ހޯދާ ދިގުމުއްދަތުގެ
ކޯސްތަކުގައި

ކޮމިޝަނުގެ

ފަރާތުން

ބައިވެރިކޮށް

 11މުވައްޒަފުން

އަމިއްލަގޮތުން

ރާއްޖެއާއި

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ހޯދާ

ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށް
ކޯސްފީ ދައްކައިދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން.

(ހ) މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނު ކޯހަކީ ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ
ރިކްއާމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާ ސީދާ
ގުޅުންހުރި ކޯހެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) އެކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން ގަބޫލުކުރާ ކޯހަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) ކޯސްފީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެމުވައްޒަފަކު
ކޯހަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިއުމާއި ،ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ،ކޯހުގައި ކިޔަވާ
މާއްދާތަކާއި ،ކޯސް ފަށާތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚް އެނގޭނެ ލިއުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މިއުޞޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މިގޮތުގެމަތިން ސްޕޮންސަރ
ލިބިގަތުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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(ރ) އެއްފަހަރާ

އެކަކަށް

ވުރެ

ގިނަ

ކޯހުގެ

މުވައްޒަފުން

ފީ

ދައްކައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް
އެކަން ހަމަޖައްސައި ދެވެން ނެތްނަމަ މިގޮތުން ސްޕޮންސަރ ދޭނެ
މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފުންގެ ކޯހުގެ ބޭނުންތެރިކަން
ކޮމިޝަނަށް އޮތް މިންވަރަށާއި އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ

ނިޒާމުން

ހޯދާފައިވާ

ޕޮއިންޓަށާއި

އެމުވައްޒަފަކު

ކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.
(ބ) ކޯސްފީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް
ނިންމާނީ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ
މަޝްވަރާގެމަތިން

ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރުންގެ

އިދާރީ

ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
(ޅ) ކޮމިޝަނުން ކޯސްފީ ހަމަޖައްސައި ދީގެން ސްޕޮންސަރ ކުރާ
މުވައްޒަފުންނަށް ކޯސްފީ ދައްކައިދިނުން ފިޔަވާ އެކޯހަކަށް އިތުރު
އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮމިޝަނަކުން ނުކުރާނެއެވެ .އަދި މިއީ ،ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށް
ހޯދައިދެވޭ ފުރުޞަތެކެވެ.
(ކ) މިފަދަ ކޯހެއްގައި ކޯސްފީ ދައްކައިދޭގޮތަށް ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފަކު
ބައިވެރި ކުރިއަސް ،އެކޯހަކީ ޢާންމު އުޞޫލަކުން ނުރަސްމީގަޑީގައި
ހިންގާ ކޯހަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި އެކޯހުގައި ބައިވެރި ވެގެން
ކިޔަވަމުންދާ ދުވަސްވަރު ކޮމިޝަނުން އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
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މަސްއޫލިއްޔަތެއް

އެއްވެސް

ނުވަތަ

އަދާކުރުމަށް

ޒިންމާއެއް

ބުރުލެއްއަރައި ،އަދި ފަސްޖެހުމެއް އައިސް ގެންނުވާނެއެވެ.
(އ) މިމާއްދާގެ (ކ) އާ މުވައްޒަފު ޚިލާފުވެ ،މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭނަމަ
އެމުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ސްޕޮންސަރ ބާޠިލުކޮށް
އެމުވައްޒަފެއްގެ ކޯހަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އަނބުރާ
ދެއްކުމަށް ،ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ލަފައާއެކު
ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އިދާރީ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމި ދާނެއެވެ.
މިފަދަ

ޝަކުވާތައް

ސެކްޝަނަށް

އިދާރީ

ފޮނުވަންވާނީ

އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރެކެވެ.
(ވ) މުވައްޒަފަކު

އަމިއްލަގޮތުން

ސްޕޮންސަރ

ވަކި

ފުރިހަމަ

ކުރަމުންދާ

ހިސާބަކުން ،ކޮމިޝަން

ކޯހެއްގެ

މެދުވެރިވެގެން

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ ،އެކޯހުގެ ފީގެ ތެރެއިން އެހިސާބަކަށް
ނުދައްކާ އޮތް މިންވަރު ދައްކައިދީ މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް ސުޕޮންސަރ
ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކުރިން އެމުވައްޒަފަކު ކޯސް
ފީގެ

ގޮތުގައި

ދައްކާފައިވާ

ފައިސާ

މިގޮތުން

ސްޕޮންސަރ

ހަމަޖައްސައި ދިނަސް ރިފަންޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން  12ރާއްޖެއާއި
ބޭރުގައި

ހިންގާ

ކުރުމުއްދަތުގެ

ރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

ހިންގާ

ކުރުމުއްދަތުގެ

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ތަމްރީނުތަކުގައި
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މުވައްޒަފުން
ބައިވެރިކުރުން.
(ހ) މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރާ ތަމްރީނަކީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާ
ތަމްރީނެއްކަމުގައި

ގުޅުންހުރި

މަސައްކަތާ

ނުވަތަމުވައްޒަފުގެ

ގުޅުންހުރި ތަމްރީނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ތަމްރީނު

ތަނަކަށް

މުވައްޒަފުން

ފޮނުވާނެ

ކަނޑައެޅުމުގައި

އެތަމްރީނަކާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
ދައުރުވާ

އުޞޫލުން

މުވައްޒަފުންނަށް

ފުރުސަތު

ހަމަހަމަ

ހޯދައިދިނުމަށާއި ،ޕާފޮމަންސް ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު
ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
(ނ) ޚާއްޞަ ފަންނުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމުތައް

ނިންމުމަށް

ފަހު،

ދުވަހުގެ

30

ތެރޭގައި

އެތަމްރީނަކުން ޙާޞިލުވި ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚުލާޞާ
ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޝަންގެ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ،ތަމްރީނު
ފުރިހަމަ

ކުރި

މުވައްޒަފު

އިދާރީ

ސެކްޝަނާ

ގުޅިގެން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ) ރާއްޖޭގައި

ހިންގާ

ކުރުމުއްދަތުގެ

ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމުގެ ސަބަބުން ތަމްރީނު އޮންނަ ވަގުތުގެ
ގޮތުން އޮފީހަށް ޙާޟިރު ވުމަކީ ދަތިކަމެއްކަމަށް މުވައްޒަފަށް
ފެނިގެން

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

ނުވަތަ

ކޮމިޝަނަށް

ފެނިއްޖެނަމަ

ތަމްރީނު އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވާން ނުޖެހޭގޮތަށް
ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ.
ޞަފްހާ 14

(ބ) ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ
މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި ރަސްމީ
ދުވަހެކޭ އެއްއުޞޫލުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެސް
އެދުވަސްތަކުގެ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދެވޭނީ އޮފީހަށް
ޙާޟިރުވެ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
ދިގުމުއްދަތުގެ

 13މިއުޞޫލުގައި ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ 03

ތަމްރީނާއި

މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ތަކަށެވެ .އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ

ކުރުމުއްދަތުގެ

ތަމްރީނު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ  03މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު

ތަމްރީނު

މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތަކަށެވެ.

ކަނޑައެޅުން
ޓްރޭނިންގ ފުރުޞަތު ( 14ހ) މިއުޞޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދިގުމުއްދަތުގެ

ތަމްރީނު

ދިނުމުގައި

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކޮމިޝަނުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން ނުވަތަ ފައިސާގެ

ކޮމިޝަނަށް

އެހީއެއް ދީގެންބައިވެރި ކުރެވޭނީ ( 01އެކެއް) އަހަރު ކޮމިޝަންގައި

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މުއްދަތަށް ބެލުން
(ށ) ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ފޮނުވާނެ 01
(އެކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ނުލިބިގެން ،ނުވަތަ
ރ
އެތަމްރީނަކަށް ފޮނުވުން އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ( 01އެކެއް) އަހަ ު
ފުރިހަމަ

ނުވާ

މުވައްޒަފެއްކަމަށް

ކޮމިޝަންގެ

މެމްބަރުންނަށް

ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއްއަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިނުވާ މުވައްޒަފަކަށް
އެފުރުޞަތު ދިނުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ތަމްރީނު

 15މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި

ޕްރޮގްރާމްތަކާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ

ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ކުރުން
(ހ) ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން
ކޯސްފީދައްކައިދޭ ކޯސްތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ކޯސްފީ އާއި
ހުރުމުގެ ޚަރަދު ފަދަ އިތުރު ޚަރަދެއް ދައްކާދޭ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ
ކުރާމުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނީ ކޯހުގެ ދިގުމިން؛
1

 30ދުވަސް ނުވަތަ  30ދުވަހާއި  06މަސް ދުވަހާއި ދެމެދުގެ
މުއްދަތެއް ނަމަ  01އަހަރު ދުވަހަށް.

2

 12މަސްދުވަސް ނުވަތަ  6މަހާއި 12މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ
 2އަހަރު ދުވަހަށް.

3

 18މަސް ނުވަތަ  12މަހާއި  18މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ނަމަ،
 03އަހަރު ދުވަހަށް.

4

 18މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯހެއްނަމަ 4 ،އަހަރު
ދުވަހަށް.

(ށ) ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން  30ދުވަހަށް
ވުރެ ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން)
ކުރު ނަމަ ،ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ނ) ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން
ކޮމިޝަނުން މުޅި ކޯސްފީ ދައްކައިދޭ ކޯސްތަކާއި ،ކޮމިޝަންގެ
ޞަފްހާ 16

ބަޖެޓުން ކޯސްފީ އާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ފަދަ އިތުރު ޚަރަދެއް ދައްކާދޭ
ކޯސްތައް

ފުރިހަމަ

ކުރާ

މުވައްޒަފުން

ކޮމިޝަނަށް

ޚިދުމަތް

ކުރަންޖެހޭނީ ކޯހުގެ ދިގުމިން؛
1

 03މަސް ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯހެއް ނަމަ،
 1އަހަރު ދުވަހަށް.

2

 6މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  3މަހާއި  6މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް
ނަމަ  02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަށް.

3

 12މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  06މަހާއި  12މަހާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް
ނަމަ  03އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަށް.

4

 02އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  01އަހަރާއި  02އަހަރާއި ދެމެދުގެ
މުއްދަތެއް ނަމަ  04އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަށް.

5

 04އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  02އަހަރާއި  04އަހަރާއި ދެމެދުގެ
މުއްދަތެއް ނަމަ  05އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަށް.

6

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  04އަހަރަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯހެއްނަމަ 7
އަހަރު ދުވަހގެ މުއްދަތަށް.

(ރ) ކޯސް ފީ ،ނުވަތަ ކޯސް ފީ އާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރަށް ،ކޯހުގެ
މުއްދަތަށް މާލީ އެހީ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ކޯހާގުޅިގެން
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ،އެ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ
އެއްބައިޔަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
(ބ) ހަމަ އެކަނި މާލީ އެހީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރާ
ކޯސްތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތަކީ ރާއްޖޭގައި
ފުރިހަމަ ކުރާ ކޯހެއްނަމަމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ
ޞަފްހާ 17

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ
ކޯހެއްނަމަ މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް
ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.
(ޅ) ކޯހުގެ މެދުތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަމަޖައްސައިދީ،
ހަމައެކަނި ކޯސް ފީގެ ތެރެއިން އެހިސާބުން ފެށިގެން ނުދައްކާއޮތް
މިންވަރު ކޮމިޝަނުން ދައްކައިދޭގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ
ކޯސްފީ ދައްކައިދޭ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯހުގެ ބާކީއޮތް
މުއްދަތު އެއީ ކޯހުގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލާ ،މިމާއްދާގެ (ހ) އާއި
ރ
(ށ) ގައިވާ އުޞޫލުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރިހަމަ ކު ާ
ކޯސްތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.
(ކ) ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ކޯހަށް ޚަރަދު ނުކުރި ނަމަވެސް
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން
ފޮނުވުމަށް

ފުރުޞަތު

ލިބޭ

ކޯސްތަކުގައި

ބައިވެރިކުރާ

މުވައްޒަފުންވެސް އެމުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރާ ކޯސްތަކާ ގުޅިގެން
މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
(އ) ނޯޕޭލީވް ހަމަޖައްސައިދޭ މުވައްޒަފުންގެ ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް
ކުރަންޖެހޭނީ ކޯހުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ  12މަހަކަށް 6 ،މަސް
ދުވަސް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުންނެވެ .ފުރިހަމަ އަހަރެއް
ހަމަނުވާ މަސްތައް މި މިންގަނޑުންހިސާބު ކުރާނީއެވެ.
(ވ) ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާ
މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ވަޒީފާއިން އަމިއްލަޔަށް
ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުގެ
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ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބަހައްޓަން ނުފެންނާތީ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނަމަ ،ކޯހަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައި ޚަރަދު،
ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތް
ޖެހޭ

މުއްދަތަށް

ފައިސާގެ

ޖުމްލަ

ޢަދަދު

ކޮމިޝަނަށް

ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން ލިބޭ
ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޓްރޭނިންގއަކަށް އެ ޤައުމަކުން
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި ޑީ.އެސް.އޭ ރޭޓުން ހުރުމުގެ ޚަރަދު އަދި
މުވައްޒަފު ދަތުރުކުރި އެއަރލައިންގެ އެކުލާހަކުން ޓިކެޓްގެ ޚަރަދު
ބެލެވޭނެއެވެ.

ފައިސާ

ކޮމިޝަނަށް

ދައްކަންޖެހޭނީ

މުވައްޒަފު

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ނުވަތަ ވަކިކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ.
(މ) ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމާގުޅިގެން ޚިދުމަތް ކުރަން
ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ނުނިމެނީސް އެހެން
ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރި ކުރުމާގުޅިގެން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ
ބާކީ ޚިދުމަތް ނުކުރެވި އޮތް މުއްދަތާއި ،އަލަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ
މުއްދަތާ ދެބައިގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަށް ޚިދުމަތް ކުރާގޮތަށް
ހަމަޖައްސާނީއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް
ޓްރޭނިންގ

( 16ހ) މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން
މުވައްޒަފަށް ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ފުރުޞަތުދިނުން
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ
ފުރުޞަތުދިންކަން އެންގުމުން އެކަން މުވައްޒަފުން ޤަބޫލު ކުރިކަން
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ނުވަތަ ނުކުރާކަން ސަބަބާއެކު  03ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިއުމުން
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
( 17ހ) މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭ ދިގުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ފުރުޞަތެއް އެއްވެސް

ދިގުމުއްދަތުގެ
ޓްރޭނިންގ
ފުރުޞަތެއް

ސަބަބަކާ
ހޮވުނު

މުވައްޒަފު

ހުރެ

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

އެޓްރޭނިންގ

ޕްރޮގްރާމަކަށް

އެޕްލައިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ
މާރކްސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ .އަދި

ނަމަ

ދޫކޮށްލައިފި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އެފަދަ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ދެން އެތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރި ކުރާނެ
ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ
ލަފައާއެކު ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
(ށ) މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭ ތަމްރީނު ފުރުޞަތެއް މަޤުބޫލު ޢުޒުރަކާއި ނުލާ
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

ކޮމިޝަނުގެ

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

އެމުވައްޒަފަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
ޓްރޭނިންގފުރުޞަތު
ދެވޭ

( 18ހ) ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުން

ކޯހަށް ޙާޟިރުވޭތޯއާއި ކޯހުގެ މާއްދާތަކުން ފާސްވަމުންދޭތޯ އިދާރީ

ފުރިހަމަ

ސެކްޝަނުން ބަލަންވާނެއެވެ .މިކަން ބަލާނީ އެތަމްރީނެއް ހިންގާ

ކޯސް
ނުކުރުމުން

އ
ފަރާތަކާ ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެ ް

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ނިމުމުންނެވެ .އަދި ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ އެ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ނިމުމުންނެވެ.
(ށ) ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފަކު ކޯހުން ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ
ހުއްދަނެތި ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޯހަށް ޙާޟިރު ނުވުން
ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކޯހުން ވަކިކޮށްފިނަމަ ކޮމިޝަނުން
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ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އެކޯހަކަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ
ޚަރަދު އަނބުރާ ދައްކަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މަހަކު ދައްކަން އަންގާ
ޢަދަދު ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފަކު ވަކިވިއިރު ލިބެމުންދިޔަ
އަސާސީ މުސާރަ ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމުގެ އަސާސީ
މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
(ނ) މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވި ޙާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަން
ޢުޛުރުވެރިވެގެން ކޯސް ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކޮމިޝަންގެ
ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ކޮމިޝަންގެ
ހުއްދަ

ލިބިގެން

ކޯހުން

ވަކިވާވަކިވުން

މިމާއްދާއިން

އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  19ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ތަމްރީނު
މުވައްޒަފުންގެ

ދެވޭ

ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އިދާރީ ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު
ބެލެހެއްޓުން
(ހ) ކޯހުގެ ނަން
(ށ) ކޯހުގެ ފެންވަރު
(ނ) ކޯހުގެ މުއްދަތު
(ރ) ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު މުވައްޒަފުގެ ނަން
(ބ) ކޯހަށް ހޮވުނުކަން އެންގި ތާރީޚް
(ޅ) ކޯހަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ކޯހަށް ހިނގި
ޖުމްލަ ޚަރަދު
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(ކ) ކޯހަށް ފަންޑުކުރާ ފަރާތް
(އ) ކޮމިޝަނުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް
(ވ) ކޮމިޝަނުން ކޯހަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
(މ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ އެއްގެ ނަތީޖާ
(ފ) ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލިނަމަ ކޯސް ހުއްޓާލި ތާރީޚް
(ދ) ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލިނަމަ ހުއްޓާލި ސަބަބު
(ތ) ކޯސް ހުއްޓާލީ ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަން.
(ލ) ކޯސް ނިންމި ތާރީޚް
(ގ) ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯރޓްކުރި ތާރީޚް
(ޏ) ކޯހާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ރެކޯޑް
 20ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގާރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ ފަރާތްތަކުން

ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި
ބައިވެރި

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ކުރާ

ފަރާތްތަކުން
ޢަމަލުކުރާ ގޮތް
(ހ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް ނިމުމުން އެސެމިސްޓަރއެއްގެ ނަތީޖާ ،އަދި
ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.
(ށ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް ނިމުމުން އެސެމިސްޓަރއެއްގެ ޙާޟިރީ
ރިޕޯޓު ހޯދާ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން
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(ނ) އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖެހިޖެހިގެން  15ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް
ކޯހަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން
ލިއުމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެންގުން.
(ރ) ކޯސް ހުއްޓާލާނަމަ ނުވަތަ ކޯސް މެދުކަނޑާލާނަމަ އެކަން ސަބަބާއެކު
ކޮމިޝަނަށް އެންގުން
(ބ) ކޯސް ނިމޭތާ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ލިއުމަކުން އެކަން
އެނގުން.
ކޮމިޝަންގެ
ހަމަޖެއްސުން

ވަޒީފާ  21ކޮމިޝަންގެ

ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން އެކި

ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރާ

މުވައްޒަފުން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ލިއުންތަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން ،ހުށަހަޅާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް
ނެރެންވާނެއެވެ.
(ހ) މިއުޞޫލުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމާގުޅިގެން
މަޤާމަށް ބަދަލުއަންނާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ
ލިއުން ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ށ) ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރި ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ
ކުރިއެރުމެއް ދެވޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ
ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު ކުރާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
(ނ) ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ،ލިއުމުން އެކަން ކޮމިޝަނަށް
އެންގުމުން  30ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް
ނުކުންނަށް

ކޮމިޝަނުން

ނާންގައިފިނަމަ،

ކޮމިޝަނަށް

ޙާޟިރުވެވަޒީފާގެ ކަންތައް އޮތްގޮތެއް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .އެއްވެސް
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ސަބަބަކާހުރެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސެން އެވަގުތު ނެތީކަމަށް ކޮމިޝަނުން
ލިއުމަކުން އަންގައިފިނަމަ ކޮމިޝަނަށް އެންގުމަށް ފަހު އަމިއްލައަށް
އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއަކަށް ދެވިދާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ގޮތެއް
މެދުވެރިވެގެން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ދާ މުވައްޒަފެއްގެ ކޯހަށް
ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އަނބުރާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން އޮތް
އޮތުންވެސް އެހިސާބުން ކެންސަލްވީއެވެ.
(ރ) ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ މުވައްޒަފުން
ކޯސް ނިންމާފައި އަންނައިރަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނުން
ތައްޔާރުވާން ވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ އެމީހަކަށް
ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ އެމީހަކަށް ވަޒީފާ
ދިނުމަކަށް ކޮމިޝަނަކަށް މަޖްބޫރެއް ނުވާނެއެވެ.
ހިއުމަން

ރިސޯސް ( 22ހ) ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ މިއުޞޫލަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އުފެދުނީއެވެ .އެކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
1

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

2

ހިއުމަންރިސޯސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް

3

ބަޖެޓް ޔުނިޓުގެ ހެޑް

4

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ރިސާޗް ސެކްޝަންގެ ހެޑް

5

ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ބިއުރޯގެ ހެޑް

(ށ) ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނެތްހިނދެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
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ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ
ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
(ނ) ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަންރިސޯސް
ޔުނިޓުންނެވެ.
(ރ) ކޮމިޓީގެ

ނިންމުންތައް

ޔައުމިއްޔާކޮށް

އެނިންމުންތައް

މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް
ބްރީފްކޮށްދިނުމުގެ

އެންމެހާ

ކަންކަން

ހިންގާ

ބަލަހައްޓާނީ

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.
(ބ) މިކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓަކީ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވެފައިވާ
އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގައި ލަފާދިނުމާއި ،އެނޫނަސް ކޮމިޝަނުން
ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުން
ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކޮށް ލަފާދިނުމެވެ.
އ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށާ ި

ނތަކުން ސްޕޮންސަރ
ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ،ދައުލަތުގެ ކުންފު ި

23

ށ
ކ ް
ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަ ަ

ނ
ހޯދައިގެން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ސަބަބު ް

ބޮންޑުގެ

އ
ބަދަލުގަ ި

ހ
ށ ދައްކަންޖެ ޭ
އަދާކުރަންޖެހޭ ބޮންޑެއް އޮވެ ،މަހުންމަހަށް އެއިދާރާއަކަ ް

ފައިސާ

ދައްކައި

ފައިސާއެއް ،ދައްކައިދިނުމަށް އެދި މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފައިސާއެއް
ވނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ދެއްކުމަށް ކޮމިޝަނުން ޖާމިނު ާ

ބޮންޑުކުރުން.
(ހ)

ހ
ފޞީލް އެންމެ ާ
މއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާބެހޭ ތަ ް
މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރި ތަޢުލީ ާ
މަޢުލޫމާތާއި ،އެކޯހަށް ހިނގި ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ،އެހިސާބަށް ދެއްކުނު ފައިސާގެ
ޢަދަދާއި ،ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ ޖުމްލަ ޢަދަދާއި ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތާއި،
ނށް ހުށަހެޅުން.
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އެނގޭގޮތަށް ކޮމިޝަ ަ
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(ށ)

މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އެމުވައްޒަފަކާ
ނގެ މަސައްކަތާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ނުވަތަ ކޮމިޝަ ް
ސީދާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމަކަށް ވުން.

(ނ)

ކޮމިޝަންގެ

ވަޒީފާއަކަށް

ހަމަޖެހޭ

މުވައްޒަފެއްގެ

ބޮންޑުގެ

ބަދަލުގައި

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް ޙަވާލުވާނީ ކޮމިޝަނުން އެމުވައްޒަފެއްގެ
އސާ ދެއްކުމަށް
ޚަރަދާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަ ި
ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
(ރ)

ގ
ބޮންޑު ެ

މިއުޞޫލުގެ

ދަށުން

ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާ

ބަދަލުގައި

އެމުވައްޒަފު

ފައިސާއެއް

ކޮމިޝަންގައި

ދައްކައިދިނުމަށް
އެއް

އަހަރަށްވުރެ

ދިގުމުއްދަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވުން.
(ބ)

ރ ދެއްކުމާ ޙަވާލު ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުންވެސް
ކޮމިޝަނުން ފައިސާއެއް އަނބު ާ
ފައިސާ ދައްކަމުންދާނީ ކުރިން އެމުވައްޒަފުވެސް ފައިސާ ދައްކަމުންދިޔަ
އުޞޫލުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

(ޅ)

މުވައްޒަފުގެ ބޮންޑު ކުރެވިފައިވާ އިދާރާއިން ކޮމިޝަނަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ބޮންޑު
ބަދަލުކޮށް ފައިސާއަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވުން.

(ކ)

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކަށް މާލީ އެހީއެއް ހަމަޖެއްސުމަށް
ނިންމާނަމަ މުވައްޒަފުގެ ބޮންޑު ކުރެވިފައިވާ އިދާރާއާއެކު ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ކޮމިޝަނާއެކު އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމްކުރުން.

(އ)

މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެއްސުމަށް ބޮންޑުގެ މުއްދަތަށް ފައިސާ
އ
ބލަ ި
ދތަށް ަ
ނ ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެކޯހެއްގެ މުއް ަ
ދެއްކުމަށް ކޮމިޝަނު ް
ށ
މިއުޞޫލުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަ ް
ގ
ދތު ،ބޮންޑު ެ
ވ މުއް ަ
ދ އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން ޚިދުމަތް ކޮށްފައި ާ
ބޮންޑު ކުރުން .އަ ި
މުއްދަތުން އުނި ނުކުރުން.

(ވ)

ނ
މިމާއްދާގެ ދަށުން ސްޕޮންސަރކޮށް ،މުވައްޒަފެއްގެ ކޯހުގެ ޚަރަދު ކޮމިޝަނު ް
އަނބުރާ ދައްކަމުން ދަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން
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ވަކިވެއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ ސްޕޮންސަރއަށް ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލުމާއި
އެހިސާބުން ނުދެއްކިވާ ފައިސާ ދެއްކުމާ އެމުވައްޒަފަކު ޙަވާލުވުން.
(މ)

ވ މުވައްޒަފަކު
ދށުން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސައި ދެވިފައި ާ
މި ނަންބަރުގެ ަ
ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ މިއުޞޫލުގެ  15ވަނަ
މާއްދާގެ (ވ) އާއި (މ) އާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރުން.

(ފ)

މިނަންބަރުގެ ދަށުން މާލީއެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެއަހަރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ޖޓުން ހަމަޖެއްސެން ހުރުން.
ކޮމިޝަންގެ ހިނގާ އަހަރުގެ ބަ ެ

(ދ)

މިއުޞޫލުގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ދަށުން

މިންގަނޑުތައް

އެމުވައްޒަފަކު

ނ
ޤަބޫލުކުރުމާއި ،ޕާރފޮރމަންސް އެޕްރައިޒަލްގައި  80އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތި ް
ޕޮއިންޓް ހޯދަމުންދިއުން.
(ތ)

މިމާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް މިއުޞޫލުގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ހޅާ ވަޒަންކުރުން.
ށ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހު ަ

( 24ހ) މިއުޞޫލުގެ

އެނެކްސް

އެނެސް

މާލީއެހީދިނުމާއި

ގައިވަނީ

1

ސްޕޮންސަރ

ކޮމިޝަންގެ

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ފަރާތުން
ޤާއިމްކުރާނެ

އެއްބަސް ވުމުގެ ނަމޫނާއެވެ.
(ށ) މިއުޞޫލުގެ އެނެސް  2ގައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާ
ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޯމުގެ ނަމޫނާއެވެ.
މި

އުޞޫލަށް ( 25ހ) މިއުޞޫލަށް

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ބައްދަލުވުމަކުން

ޢަމަލުކުރަން
ފާސްކޮށް

ފަށާނީ

މިއުޞޫލު

ކޮމިޝަންގައި

ކޮމިޝަންގެ

ޢާންމުކޮށް

ޝާއިޢު

ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
ކުރީގެ
އުވާލުން

އުޞޫލުތައް ( 26ހ) މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުތަކުގެ ބަދަލުގައި ދެން
ޢަމަލުކުރާނީ މިއުޞޫލަށެވެ.
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(ށ) މިއުޞޫލަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމުގެ

ކުރިން

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

އެއްބަސް ވުންތަކާއި ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް
ކުރީގެ އުޞޫލުތަކުން ލާޒިމްވެ ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް
އެގޮތުގައި ދެމިއޮންނާނެވެ.
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އެނެކްސް 1
ރވާ
އވެ ި
ކގައި ބަ ި
ނގ ޕްރޮގްރާމްތަ ު
އނި ް
ރން ކޯސްތަކާއި ޓްރެ ި
ތގެ ތަމް ީ
ދިގުމުއްދަ ު
ނ
ވ ް
އއްބަސް ު
ހގޮތުން ވެވޭ ެ
ޖއްސުމާބެ ޭ
އހީ ހަމަ ެ
ސގެ ެ
ޒފުންނަށް ފައި ާ
މުވައް ަ
ދނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ނނަށް ތަމްރީނު ި
 .1މި އެއްބަސްވުމަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފު ް
ކންކަން ކުރިއަށް
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހީހަމަޖެއްސުމާއި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރުމުގެ ަ
ތން ތިރީގައިވާ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
ގެންދިއުމާބެހޭގޮ ު

(ހ)

ނ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
(މީގެ ފަހުން މިއެއްބަސްވުމުގައި އިޝާރާތްކުރެވޭނީ "ކޮމިޝަން" މިހެންނެވެ).

(ށ)

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމާއި ،ނަން
)

(ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

(މީގެ ފަހުން މިއެއްބަސްވުމުގައި އިޝާރާތްކުރެވޭނީ "މުވައްޒަފު" މިހެންނެވެ).
.2

ނމުގެ ސިޔާސަތުގެ
ގ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދި ު
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ެ
މަތިން،ޢަމަލުކުރުމާއެކު،

މިއެއްބަސް

ވުމުގައި

ހިމެނޭ

ތިރީގައިވާ

މާއްދާތަކަށް

08ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
ޢަމަލުކުރުމަށް

ދެފަރާތުން

އެއްބަސްވެއެވެ.
.3

ބޮންޑް ކުރެވޭ މުއްދަތު:
އވެ.
މިކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފު  .......އަހަރު ދުވަހު ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭނެ ެ
ނޯޓު :ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ސޮއިކުރި  ....އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް
އތުރު ތަމްރީން ،ކޯސް/ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިފިނަމަ،
ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ި
ރއިރު ޚިދުމަތުން
މ ޚިދުމަތްކުރަން އެއްބަސްވި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ކޯހަށް ފު ާ
އެފޮނުއްވުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަ ަ
ބާކީއޮތް މުއްދަތާއި 2 ،ވަނަ ކޯހުގައި ދާންޖެހުމުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި މިދެބަޔަށް ބަލައި ،މިދެބައިންކުރެ
އވެ.
ބޮޑުބައިގައި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނެ ެ

 .4ކޯސް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ މެދުކަނޑާލުން:
ނށް ލިޔެ ހުއްދަ
އސާގެއެހީ ހަމަޖައްސައިދޭ ކޯސް ބަދަލުކުރަންވާނީ ،ކޮމިޝަ ަ
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފަ ި
ޖ
ބނުންވެއް ެ
ޝނަށް ޭ
ކސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ މިކޮމި ަ
ޑއެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޯ
ލިބިގެންނެވެ .އަދި ކުރިން ކަނ ަ
ހިނދެއްގައެވެ.
 .5ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުން
ހދެވޭ ކޯސް ...... ،އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން މާލީއެ ީ
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 .6ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
ގއި ކޮމިޝަނަށް
ބައިވެރިވާ ކޯހުގެ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގެ ކޯހުގެ ނަތީޖާ މުވައްޒަފަށް ލިބޭތާ 10ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
މތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަދި ކޯސްނި ޭ
 .7އަޚްލާޤް:
ތގެ އަމުރުތަކަށް
ކޯހުގައި ގޮސް ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ހުންނަ ހުރުމުގައިވެސް އިސްލާމްދީނަށާއި ،މިކޮމިޝަނާއި ،ދައުލަ ު
އވެ .އަދި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެގެން
ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަންވާނެ ެ
ނުވާނެއެވެ.
 .8ދަސްކުރި މަސައްކަތް ބޭނުންކުރުން:
ގއި އެދަސްކުރި މަސައްކަތް މިކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ
ވ .........އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ކޯހާ ގުޅިގެން ބޮންޑުކުރެވިފައި ާ
ނއެއް ހޯދުމަށް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ނުހޯދައި އަމިއްލަ ގޮތުން އާމްދަ ީ
 .9ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރާނަމަ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް:
އޒުރެއްނެތި ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ ނުވަތަ މި
 .1ކޯހަށް ހޮވާ މުވައްޒަފު ކޯހުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަޤްބޫލް ު
ނ
އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މުވައްޒަފު ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި އެއްބަސްވު ް
ޝނުން މުވައްޒަފަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނަށް
ބާޠިލްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ކޮމި ަ
ދައްކަންވާނެއެވެ.
އސާސީ މުސާރައިގެ  1/3އަށްވާ އަދަދު ،ކޮންމެ
 1.1މުވައްޒަފު އެނބުރި ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނައިރު ލިބޭ ަ
މަހަކު މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިން އުނިކުރުން.
 1.2މުވައްޒަފު ކޯސްފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސާދެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ށ ދިޔައިރު
ކހަ ް
ނނުކުންނަނަމަ އެމުވައްޒަފު ޯ
ބބަކާއި ހުރެ ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ު
ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަ ަ
ކން.
ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ  1/3އަށްވާ އަދަދު ،ކޮންމެ މަހަކު ކޮމިޝަނަށް އަނބުރާ ދެއް ު
ނކުމެ ފައިސާ ދައްކާ ނިމެންދެން ވަޒީފާގައި
 1.3މުވައްޒަފު ކޯސްފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ު
ލ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ
ނެތްނަމަ ،ކޯހަށް ހިނގި ޚަރަދު ބޮންޑުގެބާކީއޮތް މުއްދަތަށް ބަހާ ާ
ބރާ ދެއްކުން.
މުސާރައިގެ  1/3އަށްވާ އަދަދު ،ކޮންމެ މަހަކު ކޮމިޝަނަށް އަނ ު
 1.4ކޯހަށް

ހޮވާ

މުވައްޒަފު

ކޯހުން

ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

އެފަރާތަކަށް

ވަޒީފާ

ހަމަޖެއްސުން

ށ
ކޮމިޝަނަ ް

ލާޒިމްވެގެންނުވެއެވެ.
 .10ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ހަމަޖައްސައިދެވޭ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް
ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ފައިސާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ  .....................އެފައިސާ ކޯހުގެ މުއްދަތު
ވނެއެވެ .އެއްވެސް
މ މީލާދީ މަހަކު މުވައްޒަފުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެ ޭ
ކަމަށްވާ .......ދުވަހަށް ،ކޮން ެ
ނމަ ފައިސާގެ އެހީދިނުން އެހިސާބަކުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ސަބަބަކާހުރެ ކޯސް ހުއްޓާލައިފި ަ
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ނ
 .11އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރު ް
ޠލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކރާނަމަ އެއްބަސްވުން ބާ ި
ގތާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފު ޢަމަލު ު
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ޮ
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

 .12އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލު ގެނައުން:
ލއް މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށް
މިއެއްބަސްވުމަށް ކޮމިޝަނުން އެއިރެއްގައި ގެންނަން ފެންނަ ބަދަ ެ
އެމެންޑްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 .13އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން
ގ
ދައުލަތުގެ މާލީ ސިޔާސަތައް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލެއް ެ
ވތަ
ޝންގެ ބާރުނުފޯރާފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނު ަ
ވތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުރިމަތިވާ ކޮމި ަ
ސަބަބުން ނު ަ
ޢމަލުނުކުރެވޭނެ
އގެ ސަބަބުން މިއެއްބަސްވުމަށް ަ
ރމުގެ ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލެ ް
ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ބިނާކު ު
ބސްވުމާގުޅިގެން
ނގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ މި އެއް ަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމަށް ނިމު ް
އިތުރު އިލްތިޒާމްތަކެއް އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލްވާ ދެފަރާތުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރު ކުރުމެއް ،ނުފޫޒެއް
މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހައި ބައިތައް ކިޔައި ،އެހެން ެ
ޙތިރާމް ކުރުމާއެކު،
ބސްވުމާއެކުގައިވާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އި ް
ނެތި،މިއެއްބަސްވުމާއި ،މިއެއް ަ
ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
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