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ނ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ ް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލު
މާއްދާ

ސުރުޚ
ފ
ތަޢާރު ް

1

މަޤްޞަދު

2

މިއ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވަޒފާތަކަށް އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ނިމުމުން އެމހަކު ވަޒފާގައި
އކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
ތގެ ތަފްޞލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ެ
ދެމެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެގޮ ު
މި އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނއެވެ.
(ހ)

ކޮމިޝަންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި
ނގައިދޭންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތައް ވަކި
މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެހެން އަ ް
ދނުން.
ޒފުންނަށް އަންގައި ި
އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ދަށުން މުވައް ަ

(ށ)

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތަށް ފަހު ވަޒފާގައި ދަމަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒފާއިން
ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން
ހަމަޖެއްސުން.

(ނ)

ށ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަކ ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ކޮމިޝަންގެ ވަޒފާތަކަށް އަލަ ް
ނ
އަދާކުރުމަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދު ް

(ރ)

ކޮމިޝަންގެ ޢާއްމު ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކަށް ކޮމިޝަނާ އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުން
ނވުން
އަހުލުވެރިކޮށް މަސައްކަތަށް ހޭ ު

(ބ)

އޤުވެރިކުރުވުމާއި
ގޅޭމުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝަ ު
ށ އަލަށް ު
ކޮމިޝަންގެ ވަޒފާތަކަ ް
ޞއްވުރު ރަނގަޅުކުރުން
ކޮމިޝަނާދޭތެރޭ ދެކޭގޮތުގެ ތަ ަ

އިންޑަކްޝަން

3

ޕްރޮގްރާމުގައި

ކޮމިޝަންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމު އެކުލެވިގެންވަނ ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ
މައްޗަށެވެ.

އެކުލެވޭ ބައިތައް

(ހ)

ތޢާރަފް ކޮށްދިނުމާއި
އސްވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން ަ
ނނާއި ި
ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ް
ދނުމާއި އޮފސް
ހމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ި
ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތައް ަ
ޢިމާރާތް ދެއްކުން

(ށ)

ފކޮށްދިނުމާއި އަދި
މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ތަޢާރަ ް
ސއްކަތްތަކާއި ވަޒފާގެ އެއްބަސްވުން މުވައްޒަފަށް
ވަޒފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މަ ަ
އރުޝާދު ދިނުމާއި
ކިޔާދިނުން .އަދި މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ި
ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ އެސްއޯޕއަށް އަހުލުވެރި ކުރުން

(ނ)

ނގެ ސްޓްރެޓެޖިކް
އޅުން ފިލުވައިދިނުމާއި ކޮމިޝަ ް
ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނ މެންޑޭޓް ޮ
ބޖެކްޓިވްސް ،ޕޮލިސސް އަދި ސްޓްރެޓެޖސްތައް
އ ް
މޝަންޮ ،
ޕްލޭން ،ވިޜަންި ،
ނ
އޮޅުން ފިލުވައިދިނު ް

(ރ)

ކޮމިޝަންގެ އާންމު ގަވާއިދާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި ކޮމިޝަނުގައި
ޢަމަލުކުރާ

އުސޫލުތަކާއި

ކޮމިޝަނުގެ

ސުލޫކ

މުވައްޒަފުންގެ

މިންގަނޑު

ނން
ތަޢާރަފްކޮށްދ އޮޅުން ފިލުވައިދި ު
(ބ)

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

މެނޭޖްމަންޓް

އިންފޮރމޭޝަން

ސިސްޓަމް

(އެއިމްސް)

ނ
ދސްކޮށްދިނު ް
މހެން އެނގެން ޖެހޭ ކަންކަން ަ
ތަޢާރަފްކޮށްދ މުވައްޒަފަށް ކޮން ެ
(ޅ)

އންލައިން އެގްޒޭމް
ނންގ މޮޑިއުލް ތަޢާރަފްކޮށްދ ޮ
ޔޫއެންއޯޑސ ގްލޯބަލް އ-ލާރ ި
ހެދުމާއި

ބައިނަލް

އަޤުވާމ

ފެންވަރުގައި

ކޮރަޕްޝަނާ

ދެކޮޅަށް

ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފު އަހުލުވެރި ކުރުން.
(ކ)
އިންޑަކްޝަން
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ

4

ނ
އޭސސއާރުސ ތަޢާރަފްކޮށްދ މެމްބަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ދިނު ް

ނގެ ވަޒފާއަށް އަލަށްގުޅޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އިންޑަކްޝަން
މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮމިޝަ ް
ޕްރޮގްރާމް

ފުރިހަމަކުރަން

ވާނެއެވެ.

އަދި

މި

ޕްރޮގްރާމުގެ

އިތުރުން

ކޮމިޝަންގެ

ކުރަންޖެހޭ

އިންވެސްޓިގޭޝަން

މުވައްޒަފުން

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަމްރނު ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންޑަކްޝަން

5

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

އިންޑަކްޝަން

ނގެ
އޮފިސަރު ް

ޕްރޮގްރާމް

ވަޒފާއަށް

ކުރިއަށް

ނ
ވަން ަ

ގެންދާނ

ހ
ހުރި ާ

ކޮމިޝަންގެ

މުވައްޒަފުން

އެކަމަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސެކްޝަނުންނެވެ.

ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ
އުފުލާ ފަރާތް
އިންޑަކްޝަން

6

ކޮމިޝަންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

ނކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތައް
ނބަރުގައި ބަޔާ ް
ގ  03ވަނަ ނަ ް
ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި އުސޫލު ެ

ތ
ގެންދާނެގޮ ް

ކަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ތިރގައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
(ހ)

ތއްތައް
ކޮމިޝަންގެ ވަޒފާއަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރަންޖެހޭ ކަން ަ
1

ވަޒފާ ބަޔާން ،ވަޒފާގެ އެއްބަސްވުން ތަޢާރަފްކޮށްދ މުވައްޒަފުގެ
ސްޕަވައިޒަރ ތަޢާރަފް ކޮށްދ މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އަދި
ނ
ކން ފުރިހަމަ ކުރަން ފެށު ް
(ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ

2

މިއުސޫލުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ ތަކެތި ހިމެނޭ ފައިލް މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކުރުން

(ށ)

ވަޒފާގެ ފުރަތަމަ  03ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
1

މތިން
ގތުގެ ަ
މި އުސޫލުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްނިންމުން.
ކށްދޭނ
ފ ތަޢާރަފް ޮ
މބަރުންނަށް މުވައްޒަ ު
(ތަޢާރަފް ކުރުމުގައި ހުރިހާ މެ ް
ތޢާރަފް
ށ ަ
ގއެވެ .އެހެން މުވައްޒަފުންނަ ް
ކޮމިޝަންގެ އިދާރ ބައްދަލުވުމު ަ
ނ  8އާއި  9އާ ދެމެދު
ނދާނ ހެނދު ު
ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެ ް
ލމެއްގައެވެ).
ސްޓޭޝަންތަކަށް ބާއްވާ ހިނގާ ު

2

މުވައްޒަފަކ

އިންވެސްޓިގޭޝަން

އޮފިސަރެއްނަމަ

އެމުވައްޒަފަކު

ސުޕައިޒްކުރާ މެމްބަރު އެމުވައްޒަފަކާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތުގައި އެމުވައްޒަފުގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން އެ މެމްބަރެއް އުންމދު
ކުރާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ލަފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުން.
3

މޝަންގެ
ނ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮ ި
ކޮމިޝަންގެ ވަޒފާއަށް ވަން ަ
ތަޞައްވުރާއި

މަސައްކަތުގެ

އިންތިޒާމުތަކުގެ

މައްޗަށް

އަޚްލާޤާއި
އެމުވައްޒަފަކަށް

ކޮމިޝަންގެ
ސެކްރެޓަރ

އިދާރ
ޖެނެރަލް

އިރުޝާދު ދިނުން.
(ނ)

އ
ފުރަތަމަ މަހު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
1

ގމަތިން
މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ކޮމިޝަންގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން އޮޅުން ފިލުވައި ދ ނިންމުން.

2

މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ކޮމިޝަންގެ ސުލޫކ މިންގަނޑާއި ގަވާއިދު އޮޅުން ފޮލުވައިދ ނިންމުން.

(ރ)

އ
ތިންވަނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް
1

ނ ޔޫއެންއޯޑސ އލާނިންގ
ވނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބު ާ
މި އުޞޫލުގެ ަ 3
މޮޑިއުލްގައިވާ އެގްޒޭމް ހެދުމާއި ކޮރަޕްޝަންއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ބައިނަލް
އަޤުވާމ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިވުން.

2

ނ
ގމަތި ް
ބނާ ގޮތު ެ
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ު
ކށަވަރު
އޭސސއާރުސގެ މެމްބަރޝިޕް އެމހަކަށް ހުށަހެޅުނުކަން ަ
ކުރުން

3

ހ ކަމެއް
ދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރި ާ
މި އުސޫލުގެ  3ވަނަ މާއް ާ
ވރު ކުރުން.
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުނުކަން ކަށަ ަ

އިންޑަކްޝަން
ޕްރޮގްރާމް ނިންމުން

7

މުވައްޒަފު ވަޒފާ އަދާކުރާތާ  2މަހާ  15ދުވަސް ފުރިހަމަ ވުމުން އަދި  03މަސް ފުރިހަމަ
ވުމުގެ  7ދުވަސް ކުރިން އެމހެއްގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ކަންކަން ދިޔަގޮތާ ބެހޭގޮތުން
 3ބައިގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޕޯޓެއް ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓުގައި މުވައްޒަފުގެ ބަހާއި މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރގެ ބަސް އަދި
ނ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ބަސް ތިރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމަނަ ް
ވާނެއެވެ.
(ހ)

މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު
1

އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްއިން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދަސްވި ކަންކަން.
(ޚުލާޞާކޮށް)

2

ނވެ އަދާ
ށ ބަރޯސާ ު
މުވައްޒަފުގެ ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިތުރު ފަރާތަކަ ް
ނވޭތޯ.
ނ ް
ނވަތަ އިތުރު އެހތެރިކަން ބޭ ު
ބނުތޯ ު
ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލި ު
މިގޮތުން އިތުރު އެހތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ އެހތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާ
ތ
އަދި އެހތެރިކަން ބޭނުންވާ ގޮ ް

3

ކޮމިޝަންގައި

އެމުވައްޒަފު

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތައް

އިންތިޒާމު

ވއްޒަފަކު ދެކޭގޮތް
ކުރެވިފައިވާގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެމު ަ

(ށ)

4

އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރެވިދާނެކަމަށް ދެކޭގޮތް

5

ތ
ހގޮތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮ ް
ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެ ޭ

ނ
ތން ސުޕަވައިޒަރގެ ބަސް ހިމަނާނ ޕްރޮބޭޝަ ް
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮ ު
މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރާ އެޕްރައިޒަލް ފޯމުގައެވެ.

(ނ)

އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް
1

ޕްރޮބޭޝަންގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެޕްރައިޒަލް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުވުން

2

ނކަން
ތން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަ ް
އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ދިޔަ ގޮތާބެހޭގޮ ު

މުވައްޒަފުގެ ރިޕޯޓާއި ސުޕަވައިޒަރގެ ރިޕޯޓަށް އަދި އެޕްރައިޒަލް ފޯމަށް

3

ތ
މމެދު ކަންކުރަންވގޮ ް
ބަލާ އެމހާގެ ވަޒފާ ދެމެހެއްޓު ާ
އިންޑަކްޝަން

8

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރެވުނު އެޕްރައިޒަލް ފޯމުގެ މާކްސްއަށް ބަލާއިރު

ޕްރޮގްރާމު ނިންމާ

އެމހަކަށް ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އަދަދު  75އަށް ވުރެ ދަށްވާނަމަ އެމހަކު ވަޒފާގައި

ޕްރޮބޭޝަންގެ

ތން މާކްސް ލިބިފައިވާނަމަ
މ ި
ށލާނއެވެ .އަދި އެއަށް ވުރެ ަ
ކ ް
އޓުމަކާނުލާ ދޫ ޮ
އިތުރަށް ބެހެ ް
ށފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ޢަމަލު ކުރާނ ތިރގައި ބަޔާންކޮ ް

މުއްދަތުގައި އެމހާގެ
ވަޒފާއާ މެދު ގޮތެއް

(ހ)

ނ
ނިންމު ް

ފހު އެޕްރައިޒަލްގައި
އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް މިއުސޫލާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ަ
މުވައްޒަފަށް ލިބުނު މާކްސްއަކ  75އިން މަތގެ މާކްސްއެއްނަމަ މުވައްޒަފު
ވަޒފާގައި ދަމަހައްޓަން ނިންމާނއެވެ .މިގޮތަށް ނިންމުމުގައި މުވައްޒަފާ ބެހޭގޮތުން
ސ އަދި ވކްނެސްތައް އެ މުވައްޒަފަކަށް ހިއްސާ
ފާހަގަ ކުރެވުނު ސްޓްރެންތް ް
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ވަޒފާގައި އެމުވައްޒަފަކު ދެމެހެއްޓުމަށް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް އެކަން އެންގުނ ކަމުގައި
ބަލާނއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުން ލުއި

9

ނ
ލިބޭނެ މުވައްޒަފު ް

ކޮމިޝަންގެ

އިންޑަކްޝަން

ޕްރޮގްރާމު

ފުރިހަމަ

ކުރުމުގައި

ޑްރައިވަރުން

އޮފސް

ފ ކެޓެގަރއަށް ނިސްބަތްވާ
އެސިސްޓެންޓުން އަދި މަސައްކަތު މހުން ފަދަ ސަޕޯޓް ސްޓާ ް
ކށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
މހުންނަށް މިއުސޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ޅ) ފުރިހަމަ ކުރާ ަ

މި އުސޫލަށް ޢަމަލު
ކުރަން ފެށުމާއި
އިސްލާޙް ގެނައުން

10

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނ މި އުސޫލު ކޮމިޝަންގެ އިދާރ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރާ
ޝނަށް
ނން ޖެހޭކަމަށް ކޮމި ަ
ގން ަ
މ އުސޫލަށް އެވަގުތަކަށް ެ
ދ ި
ގންނެވެ .އަ ި
ދުވަހުން ފެށި ެ
ގނެވިދާނެއެވެ.
ފެންނަ އިޞްލާހެއް އެވަގުތަށް ެ
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 18މުޙައްރަމް 1439
 08އޮކްޓޫބަރު 2017

