a
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމުގައި އޭސީސީން މަޝްވަރާ ދިނުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރުފު

1

ނަން

2

މަޤްޞަދު

3

އުޞޫލު ހިންގާ

4

މިއީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު) ގެ  12.05ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް ،އެ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އެ ތަނަކަށް
އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ ،ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައި ޚިދުމަތެއް
ހޯދަންވާނީ ،އެނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
މަޝްވަރާ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ،އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިންގުމުގައި
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ ދިނުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.
މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން
ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ބަޔާންކުރުމާއެކު ،އެފަދަ
މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަވެގެންދާ މުޢާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި
ހެދުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
މި އުޞޫލު ހިންގާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނެވެ.

ފަރާތް
މަޝްވަރާއަށް

5

(ހ)

ހުށަހަޅާނެ ޙާލަތް

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އޭސީސީގެ މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ އިދާރާގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ވިޔަފާރިއަކުން ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް ނުވަތަ ކްލޯޒް
އެސޯސިއޭޓެއްގެ ވިޔަފާރިއަކުން އެއްޗެއް ގަންނަ ނަމަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދާނަމަ ނުވަތަ
މަސައްކަތެއް ކުރުވާނަމައެވެ.

(ށ)

މުވައްޒަފެއްގެ ކްލޯޒް ރިލޭޓިވްކަމުގައި ބަލާނީ

މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާއާއި،

ދަރިންނާއި ،އެއްބަނޑު މީހުންނާއި ،އެއްބަފާ މީހުންނާއި ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނާއި،
މައިންބަފައިންނާއި ،ދޮންދަރިންނާއި ،އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ އެއްބަނޑު
މީހުންނާއި،

އެއްބަފާ

މީހުންނާއި،

އެއްބަނޑު

އެއްބަފާ

މީހުންނާއި،

އެ

މީހާގެ

މައިންބަފައިންނެވެ.
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފޯނު (960) Tel No:3015257(960) 3015200 :ފެކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ

(ނ)

މުވައްޒަފެއްގެ ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް ކަމުގައި ބަލާނީ މުވައްޒަފަކާ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ނުވަތަ
ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މަޝްވަރާއަށް

6

ހުށަހަޅާނެ ގޮތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ތިރީގައިމިވާ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.

7

(ހ)

ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން؛

(ށ)

ފެކްސްއިން؛

(ނ)

އީ-މެއިލް އިން.

(ހ)

މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ

ލިޔެކިޔުމާއި

މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މެދުވެރިވާ ޙާލަތުގައި އޭސީސީގެ

މަޢުލޫމާތު

މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()1

ކޯޓޭޝަން؛

()2

ވަކި ފަރާތަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އެނގޭނެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

()3

ގުޅުންހުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (ނަން ،މަޤާމު ،ވަޒީފާއަދާކުރާ ސެކްޝަން ،ވަޒީފާގެ
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ،އޮތް ގުޅުން)؛

()4
(ށ)

ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކުން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ
މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މެދުވެރިވާ ޙާލަތުގައި އޭސީސީގެ
މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

()1

އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ؛

()2

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ؛

()3

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތައް އެނގޭނެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

()4

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް އެނގޭނެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

()5

ގުޅުންހުރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުގެ ކޮޕީ؛

()6

އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛

()7

ބިޑު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ؛

()8

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

()9

ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެނގޭނެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފޯނު (960) Tel No:3015257(960) 3015200 :ފެކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ

()8

ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު  /ހުރި ގުޅުން؛

()9

ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތައް
(ނަން/މަޤާމް  /މަސައްކަތް ކުރާސެކްޝަން/ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު)

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން އިތުރު
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތެއް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މަޝްވަރާ ދިނުން
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އުސޫލުގައި
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(ހ)

ދައުލަތުގެ ތަނަކަށް އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިއަކާ ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް
ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާ ދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ މުޢާމަލާތެއްތޯ ބެލޭނެއެވެ .އަދި
މަޝްވަރާއަށް އެދިފައިވާކަންތަކުގެ އެއްވެސް އިޖްރާއަތެއް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ހިނގާފައިވާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

އެކަމެއް

އިޞްލާޙް

ކުރުމަށް

އެއިދާރާއަކަށް

އެންގޭނެއެވެ.
(ށ)

އޭސީސީގެ މަޝްވަރާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅިގެން އެ އިދާރާއެއްގެ
މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރުމަށް
މަޝްވަރާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންދޭ މަޝްވަރާއަކީ އެފަދަ ފަރާތަކާއެކު
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދެވޭ ދާއިމީ ހުއްދައެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އެނޫންގޮތެއް ނެތް ޙާލަތުގައި ،ހުށަހަޅާ ކަމެއްގެ
ބާވަތަށާއި ،ޙާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި
ފަރާތަކާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށް މަޝްވަރާއެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ނެތްކަމެއް ދިމާވުން
މާނަކުރުން

މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި
ބަސްތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައި އޭގެ މާނަ ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ)

"އޭސީސީ" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  199ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ.

(ށ)

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި ،މަސްއޫލު
އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނާއި ،އަދި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަ ނުވަތަ
އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފޯނު (960) Tel No:3015257(960) 3015200 :ފެކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ

(ނ)

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހެއް ،ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ،ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން
އުފައްދާފައިވާ އޮފީހެއް ،ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަތެއް ،ނުވަތަ
ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

(ރ)

"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި ،ވެރިކަން ހިންގުމުގެ
ބާރާއި ،ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި،
ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދޭ އެންމެހައި އޮފީސްތަކާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކާއި
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ސިޓީކައުންސިލްތަކަށެވެ.

(ބ)

"ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްޗެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް
ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށެވެ.

އުޞޫލަށް
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ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުން މި
އުޞޫލު ފާސްކޮށް ،ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނޯޓް :މި އުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  2018ޖަނަވަރީ  31ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގައި ބޭއްވި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ
ބައްދަލުވުމުންނެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1439
 31ޖަނަވަރީ 2018

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފޯނު (960) Tel No:3015257(960) 3015200 :ފެކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ

