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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުސޫލު

ފ
ތަޢާރު ު

.1

މަޤްޞަދު

.2

އުސޫލު ހިންގުން

.3

އުސޫލުގައި

.4

ނ އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި
މި އުސޫލަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަ ް
އ
އޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ ި
އަލަށް ވަޒީފާއަށް ވަންނަ މުވަ ް
ކރާ އުޞޫލެވެ.
ތތައް ބަޔާން ު
ތަމްރީނު ކުރުމާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާނެ ގޮ ް
މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.
ގތެއްގައި ތަމްރީނު ކުރުން.
ވސްޓިގޭޓަރުން ހަރުދަނާ ޮ
(ހ) ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިން ެ
ނވެސްޓިގޭޓަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަކި
(ށ) ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އި ް
މކަމާއެކު ވަޒަންކުރުން.
އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ހަމަހަ ަ
(ނ) ޕްރޮބޭޝަން

މުއްދަތުގައި

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންގެ

ފެންވަރު

ވަޒަންކޮށް،

އެ

ތއް އެކަށީގެންވާ
މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ މަސައްކަ ަ
މުވައްޒަފުންކަން ކަނޑައެޅުން.
(ރ) ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށާއި
އޮފީސް މާހައުލަށް ހޭނުވުން.
(ބ) ޕްރޮބޭޝަން

މުއްދަތުގައި

އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

ހުނަރު

ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވުން އިތުރުކުރުން.
ގ
އންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް ެ
މންދޭތޯ ބެލުމަކީ ި
ކންކަން ހިނގަ ު
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން

ހެޑް

ނެތް

ތއްގައި
ލ ެ
ހާ ަ

އެ

ޒިންމާ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެވަގުތަކު ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން
އުފުލަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިނެތްކަމެއް

މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ
ގތެއްގެ މަތިން މި އުސޫލަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެންނެވެ.
ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ ޮ

ދިމާވުން
މާނަކުރުން

.5

ނ
(ހ) "ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ވަޒީފާދި ް
ތާރީޚުން ފެށިގެން  03މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
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ވސްޓިގޭޝަންގެ
(ށ) "އިންވެސްޓިގޭޓަރ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އިން ެ
މަސައްކަތަށް އަލަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
.6

ޤާނޫނުތަކާއި

(ހ) ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ފުރަތަމަ  2މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ
ގަވާއިދުތަކާ ި

ގަވާއިދުތަކަށް

ޤާނޫނުތަކާއި

އަހުލުވެރިވުން

އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އުސޫލުތައް

()1

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު؛

()2

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު؛

()3

ޤބާތު؛
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢު ޫ

()4

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު؛

()5

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު؛

()6

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު؛

()7

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ގަވާއިދު؛

()8

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުސޫލު.

ކިޔައި

ނ
ތކާ ބެހޭ ގޮތު ް
ނތަކާއި ގަވާއިދު ަ
ކށްފައިވާ ޤާނޫ ު
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ޓރަށް އޯޕަންބުކް
ގ ަ
ފރަތަމަ ހަފްތާގައި އިންވެސްޓި ޭ
ވނަ މަހުގެ ު
ޕްރޮބޭޝަންގެ ތިން ަ
އިމްތިހާނެއް ދެވޭނެއެވެ.
އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު
ފުރިހަމަ

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

.7

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ނއެވެ.
ހގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަ ީ
ކަންތައްތަކާއި ،ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ

ކަންކަން
(ހ) ޕްރޮބޭޝަން

އ
މުއްދަތުގަ ި

ތިރީގައި

އވާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
()1

 5ތަޙުޤީގެއްގައި އަޑުއަހަން ވަނުން؛

()2

 10ބަޔާން ކިޔުން؛

()3

 5ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރާތަނަށް ހާޒިރުވުން؛

()4

ލިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ތަފާތު  5އިދާރާއަށް ދިޔުން؛

()5

 2ބަޔާން ލިޔުން؛

()6

 3ރިޕޯޓް ކިޔުން.
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އ
ކަންތައްތަ ް

ށ
ގ ހުއްދަ ހޯދުމަ ް
(ށ) ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ޗެކްކޮށް ބަޔާން އަޑުއަހަން ވަނުމު ެ
އދުމަކީ އިންވެސްޓިގޭޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން
ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދާ ޓީމުގައި ެ
ކޮންމެ އަޑުއެހުމެއް ނިމުމުން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގައި ތަޙުޤީޤުގެ
ލީޑް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ހ
ކިޔަންޖެ ޭ

(ނ) އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ބަޔާންތައް

ނ
ހަވާލުކުރާ ީ

ޓީމް

ލީޑަރއެވެ.

ބަޔާންކިޔުމަށް ހަވާލުކުރާއިރު އެ ބަޔާނުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ އަދި ބަޔާނުގެ އޯޑިއޯ
އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ދޭންވާނެއެވެ .ބަޔާންކިޔައި ނިމުމުން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް 1
ގައިވާ ފޯމުގައި ޓީމް ލީޑަރ ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ށ ވަނުމުގެ ހުއްދަ
ބލައި ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވާތަނަ ް
(ރ) ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ަ
ހޯދުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދާ ޓީމުގައި އެދުމަކީ އިންވެސްޓިގޭޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބަޔާނުގައި ސޮއިކޮށް ނިމުމުން ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގައި ތަޙުޤީޤުގެ
ލީޑް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ށ އެ ޓީމްތަކުގައި
ތކަށްދާ ޓީމުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަ ް
ށ އިދާރާ ަ
(ބ) ލިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަ ް
އެދުމަކީ އިންވެސްޓިގޭޓަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ލިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ދިޔުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށްފަހު ،މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގައި ތަޙުޤީޤުގެ ލީޑް
އިންވެސްޓިގޭޓަރ ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
ގޓަރާ ހަވާލުކުރާނީ
(ޅ) ޓައިޕްކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތަކާއި އެ ބަޔާންތަކުގެ އޯޑިއޯ އިންވެސްޓި ޭ
އ
ޓީމް ލީޑަރެވެ .ބަޔާން ޓައިޕްކޮށް ނިމުމުން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގަ ި
ޓީމް ލީޑަރ ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
(ކ) އިންވެސްޓިގޭޓަރ ކިޔަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓްތައް ކަނޑައަޅައި ހަވާލުކުރާނީ
އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑްއެވެ .ރިޕޯޓް ކިޔައިނިމުމުން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ
ފޯމުގައި އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް ލައްވައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ތ
ބެލުން ރޭވިފައިވާ ގޮ ް

.8

(ހ) މި

އުޞޫލުގެ

7

ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ފއިވާ
ބަޔާންކޮށް ަ

ކަންކަން

ގކުރިން ތިރީގައި
ޝންގެ  2ވަނަ މަސް ނިމުމު ެ
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ޕްރޮބޭ ަ
ނވާނެއެވެ .އަދި
އތައް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ފުރިހަމަކުރަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ ް
ށ
ނކޮށްފައިވާގޮތަ ް
އސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ ް
މިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން މި ު
މާކުސްދެވޭނެއެވެ.
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()1

 3މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން؛

()2

ލިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް  5އިދާރާއަކަށް ދިޔުން؛

()3

 3ބަސްދީގަތުމަށް ތައްޔާރުވާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުން؛

()4

 2ބަޔާން ނެގުން؛

()5

 5ބަޔާން ލިޔުން؛

()6

 2ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުން؛

()7

 2އިންވެސްޓިގޭޝަން ރިޕޯޓް ލިޔުން.

ކށް މާކުސްދޭނީ ޓީމް ލީޑަރ ގެ
ކށްފައިވާ ބައިތަ ަ
އ ބަޔާން ޮ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
މަޝްވަރާއާއެކު ޓީމްގެ ސްޕަވައިޒަރ އެވެ.
ހ
(ނ) އިންވެސްޓިގޭޓަރ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށް ،ދޭންޖެ ޭ
އިރުޝާދުތައް ޓީމުގެ ލީޑަރު ދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑްސް ޓީމް ލީޑަރ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

.9

މި އުސޫލުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި،

ބެލުމާއި

ޖހޭ ގޮތްތަކާއި ،އެކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކުސްގެ
އިންވެސްޓިގޭޓަރ ޢަމަލުކުރަން ެ

މާކުސްދިނުމުގައި

ނ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ނިސްބަތް އަދި މާކުސްދޭ ފަރާތް ަ

ތ
ޢަމަލުކުރާނެގޮ ް
(ހ) އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް

ޓީމުން

ހވާލުކޮށްފައިވާ
ަ

ގ
މައްސަލަތަކު ެ

ތެރެއިން

3

މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޓީމް
ލީޑަރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތް ބަލައި ޖަދުވަލު  2ގެ
ސެކްޝަން  1ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކުސްދޭނީ މާކުސްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އޅިފައިވަނީ  9މާކުސް އެވެ.
ފަރާތުންނެވެ .މި ބަޔަށް ކަނޑަ ެ
ގ
ތ ޓީމު ެ
އން ނުވަ ަ
ލކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެ ި
މން ހަވާ ު
(ށ) އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ޓީ ު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތަފާތު  5އިދާރާއަކަށް ދިޔުމުގައި އިންވެސްޓިގޭޓަރ
އރު މާކުސްދޭން
އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ .ލިޔުމާއި ތަކެތި ހޯދުމަށްދާ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް ބައިވެރިވެ ،ޖަދުވަލް  2ގެ ސެކްޝަން  2ގައިވާ ފޯމު
ށ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  7މާކުސް އެވެ.
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .މި ބަޔަ ް
ގ
ތ ޓީމު ެ
އން ނުވަ ަ
ލކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެ ި
މން ހަވާ ު
(ނ) އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ޓީ ު
ތމަށް ތައްޔާރުވާ
ނގަންޖެހޭ  3ފަރާތެއްގެ ބަސްދީގަ ު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔާން ަ
ށ
މ ލީޑަރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ބަސްދީގަތުމަ ް
ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޓީ ް
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ގ ސެކްޝަން 3
ފއިވާގޮތް ބަލައި ޖަދުވަލް ެ 2
ތައްޔާރުވާ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ަ
ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކުސްދޭނީ މާކުސްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.
މި ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  9މާކުސް އެވެ.
ގ
ތ ޓީމު ެ
އން ނުވަ ަ
ލކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެ ި
މން ހަވާ ު
(ރ) އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް ޓީ ު
ބަޔާންނަގަންޖެހޭ  2ފަރާތެއްގެ ބަޔާން މާކުސްދޭން

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

މށްފަހު ޖަދުވަލް
ނނެގު ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ނަގަންވާނެއެވެ .ބަޔާ ް
 2ގެ ސެކްޝަން  4ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކުސްދޭނީ މާކުސްދޭން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .މި ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  15މާކުސް އެވެ.
ށ
(ބ) އިންވެސްޓިގޭޓަރ ނަގާފައިވާ ބަޔާންތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އިންވެސްޓިގޭޓަރަ ް
ޓީމުން

ވ
ނަގާފައި ާ

ކގެތެރެއިން
ބަޔާންތަ ު

ނ
ބަޔާ ް

5

ލިޔެ،

ނ
މާކުސްދޭ ް

ލ
ވލުކުރުމުން ޖަދުވަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ބަޔާން ލިޔެ ހަ ާ
 2ގެ ސެކްޝަން  5ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް މާކުސްދޭނީ މާކުސްދޭން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .މި ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  5މާކުސް އެވެ.
(ޅ) އިންވެސްޓިގޭޓަރ

ނަގާފައިވާ

ތެރެއިން

ބަޔާންތަކުގެ

ބަޔާނުގައި

2

ސޮއިކުރުވަންވާނީ ،މާކުސްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .ބަޔާނުގައި
ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު ޖަދުވަލް  2ގެ ސެކްޝަން  6ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް
ށ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ
މާކުސްދޭނީ މާކުސްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .މި ބަޔަ ް
 5މާކުސް އެވެ.
(ކ) އިންވެސްޓިގޭޓަރަށް
މައްސަލައިގެ

ޓީމުން

ތަޙުޤީޤު

ހވާލުކޮށްފައިވާ
ަ

ރިޕޯޓް

ގ
މައްސަލަތަކު ެ

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ތެރެއިން

ތޙުޤީޤު
ަ

2

ރިޕޯޓް

ދވަލް  2ގެ ސެކްޝަން  7ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް ބަލައި ޖަ ު
ށ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ
މާކުސްދޭނީ މާކުސްދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ .މި ބަޔަ ް
 15މާކުސް އެވެ.
ބައިވެރިވާންޖެހޭ
އ
ތަމްރީނުތަ ް
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މސް ނިމުމުގެކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
(ހ) ޕްރޮބޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ަ 2
ފރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ތަމްރީނުތައް އިންވެސްޓިގޭޓަރ ު
()1

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އުސޫލަށް އަހުލުވެރިކުރުން؛

()2

ތށް އަހުލުވެރިކުރުން؛
ޤބާ ަ
ޤާނޫނުލްޢު ޫ

()3

ހލުވެރިކުރުން؛
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަ ު
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()4

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރުން؛

()5

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުން؛

()6

ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމަށް އަހުލުވެރިކުރުން.

އވާ ތަމްރީނަކީ،
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ކޮމިޝަނުން

މައްސަލަތައް

ބެލުމުގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އިޖުރާޢަތުތައް

ގ އުސޫލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  3ދުވަހުގެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމު ެ
ލ އެންޑް އެސެޓް
މ ތަމްރީނު ކުރިއަށްގެންދާނީ ލީގަ ް
މުއްދަތަށް ހިންގާ ތަމްރީނެކެވެި .
ރިކަވަރީ ޔުނިޓުންނެވެ.
އވާ ތަމްރީނަކީ،
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ފއިވާ ކުށްތަކާއި ،ކުށުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ،ކުށާގުޅޭ
ޤބާތުގައި ކަނޑައެޅި ަ
ޤާނޫނުލްޢު ޫ
ށ
ދވަހުގެ މުއްދަތަ ް
ޓގޭޓަރ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ު 2
ށ އިންވެސް ި
އާންމު އުޞޫލުތަކަ ް
ހިންގާ ތަމްރީނެކެވެ .މި ތަމްރީނު ކުރިއަށްގެންދާނީ ލީގަލް އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ
ޔުނިޓުންނެވެ.
އ
ތމްރީނަކީ ،ޖިނާ ީ
ކށްފައިވާ ަ
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތަކާއި
އުސޫލުތަކަށް އިންވެސްޓިގޭޓަރ އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް  2ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ
އސެޓް ރިކަވަރީ
ގލް އެންޑް ެ
ނ ކުރިއަށްގެންދާނީ ލީ ަ
ތަމްރީނެކެވެ .މި ތަމްރީ ު
ޔުނިޓުންނެވެ.
އވާ ތަމްރީނަކީ،
(ބ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ހުނަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަޔާންނެގުމާއި،
ނލައިޒްކުރުންފަދަ
ޓ އެ ަ
މުއާމަލާތްކުރުމާއި ،ދޮގުހަދާކަން ދެނެގަތުމާއި ،ޑޮކިއުމަން ް
ނގާ ތަމްރީނެކެވެ.
ދނުމަށް  1ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހި ް
ކަންކަން އަމަލީގޮތުން ދަސްކޮށް ި
ރތުން ކަނޑައަޅާ
ވތަ އެފަ ާ
ނވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް ނު ަ
ދނީ އި ް
މި ތަމްރީނު ކުރިއަށްގެން ާ
ފަރާތެކެވެ.
ރނަކީ ،މާލިއްޔަތު
(ޅ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމް ީ
ގަވާއިދުގައި އެކަށައެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އުސޫލުތައް
ރނެކެވެ .މި ތަމްރީނު
ކިޔައިދިނުމަށް  1ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ތަމް ީ
އންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަނުންނެވެ.
ކުރިއަށްގެންދާނީ ފައިނޭންސް ެ
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އވާ ތަމްރީނަކީ،
(ކ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތާއި ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ
ތން 1 ،ދުވަހުގެ
ގ ު
އ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ޮ
އިތުރުން އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގަ ި
މ ތަމްރީނު ކުރިއަށްގެންދާނީ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް
މުއްދަތަށް ހިންގާ ތަމްރީނެކެވެި .
އެވެއަރނެސް ޔުނިޓުންނެވެ.
އ ކަނޑައަޅައި،
ނ ތާރީޚުތަ ް
(އ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުތައް ބާއްވާ ެ
އ
ހންގާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި ،ތަމްރީނުތަ ް
އިންވެސްޓިގޭޓަރަށާއި ތަމްރީނު ި
އިންތިޒާމްކުރުމަކީ ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
އަޚުލާޤާއި ސުލޫކު

.11

ނމުމުން ،އިންވެސްޓިގޭޓަރުގެ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކަށް
(ހ) ޕްރޮބޭޝަންގެ ދެވަނަ މަސް ި
މާކުސްދޭންވާނެއެވެ.

އެގޮތުން

ބަލާނެ

އ
އ ބަޔާންކޮށްފަ ި
ނތައްތައް ތިރީގަ ި
ކަ ް

އެވަނީއެވެ.
()1

ލިޔުމުން ދެވިފައިވާ އިންޒާރު؛

()2

ލިޔުމުން ދެވިފައިވާ ނަސޭހަތް؛

()3

ގަޑިޖެހިގެން ޙާޟިރުވެފައިވާ ދުވަސް؛

()4

ހޒިރުނުވާ
ހފީހަށް ާ
ގއި ވީގޮތެއްނާންގައި ޮ
ނނަ ަ
ސަލާމް ނުބުނެ ،ޗުއްޓީ ު
ދުވަސް؛

()5

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިނުވުން؛

()6

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލުން؛

()7

އޒުރެއްނެތި
ގ ޙަރަކާތްތަކުގައި މަޤުބޫލު ު
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހިން ާ
ބައިވެރިނުވުން.

ކސް ލިބޭނެއެވެ.
ކ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކަށް  100މާ ު
ފށުމާއެ ު
(ށ) ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ެ
އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާކުސް އުނިކުރުމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
()1

ގ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ެ
ށ
ގން ( )7ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަ ް
( )3ވަނަ ނަންބަރުން ފެށި ެ
އ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގަ ި
އިންވެސްޓިގޭޓަރާ މެދު އަޅާފައިވާނަމަ ،އެފަދަ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 10
މާކުސް އުނިކުރުން؛

()2

އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދީ އިންވެސްޓިގޭޓަރގެ ރެކޯޑް
ފައިލްއަށްލާފައިވާނަމަ ،އެފަދަ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  5މާކުސް އުނިކުރުން؛
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()3

ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ކޮންމެދުވަހަކަށް  2.5މާކުސް
އުނިކުރުން؛

()4

ނ ޗުއްޓީ
ނބު ެ
ވ ގޮތުގެމަތިން ،ސަލާމް ު
ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތް ާ
ކންމެ ދުވަހަކަށް  10މާކުސް އުނިކުރުން؛
ނުނުގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ޮ

()5

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެވޭ
ދ ކޮންމެ
ފުރުޞަތެއް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ އެފަ ަ
ފަހަރަކަށް  10މާކުސް އުނިކުރުން؛

()6

ތަމްރީން ފުރުޞަތެއް ދެވިފައިވަނިކޮށް އެ ފުރުޞަތު މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި
ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  5މާކުސް އުނިކުރުން؛

()7

ކޮމިޝަންގެ

ފަރާތުން

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވާން

ވ
ޤބޫލު އުޒުރެއްނެތި އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނު ާ
އަންގާފައިވަނިކޮށް ،މަ ު
ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  5މާކުސް އުނިކުރުން.
ވ
(ނ) ޕްރޮބޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ނިމުމުން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފންގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަދުވަލް
ބައިތަކަށް ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ ު
 3ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ،މާކުސްދޭނީ އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ.
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ވަޒަންކޮށް

.12

(ހ)

ވސްޓިގޭޓަރގެ ޕާފޯމަންސް ވަޒަންކޮށް މާކުސްދޭނީ
މށް އިން ެ
މި އުޞޫލުގެ ބޭނު ަ
ނސްބަތުންނެވެ.
ކށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ި
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަ ަ

މާކުސްދިނުން
()1

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ( 65މާކުސް)

()2

ލވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ( 20މާކުސް)
ހ ު
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަ ު

()3

އަޚުލާޤާއި ސުލޫކު ( 15މާކުސް)

ބއިން މަދުވެގެން
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ތގައި ވަޒީފާއިން
ނ މުއްދަ ު
ސޓިގޭޓަރުން ޕްރޮބޭޝަ ް
 50މާކުސް ނުލިބޭ އިންވެ ް
ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
ބއިން މަދުވެގެން
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ތގައި ވަޒީފާއިން
ނ މުއްދަ ު
ސޓިގޭޓަރުން ޕްރޮބޭޝަ ް
 10މާކުސް ނުލިބޭ އިންވެ ް
ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
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ބއިން މަދުވެގެން
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ތގައި ވަޒީފާއިން
ނ މުއްދަ ު
ސޓިގޭޓަރުން ޕްރޮބޭޝަ ް
 10މާކުސް ނުލިބޭ އިންވެ ް
ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.
ރން ،މި މާއްދާގެ
ފތާ ނިމުމުގެ ކު ި
މހުގެ ދެވަނަ ހަ ް
ނ ަ
(ބ) ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ  3ވަ ަ
(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބައިތަކަށް

މާކުސްދީފައިވާ

މތައް
ފޯ ް

އެޗްއާރު

ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނ
ށފައިވާ ފޯމުތައް ލިބުމުން ،އެންމެ އަވަހަށް އޮން ަ
(ޅ) މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިދާރީ ބައްދަލުވުމަށް އެ ލިޔުންތައް ހު ަ
.13

ކޮމިޝަނުގެ

ވ
(ހ) ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެމުން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ބަދަލު ާ

ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެމުން

ރނުތައް ފުރިހަމަ
މުވައްޒަފުން މި އުސޫލުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމް ީ

އިންވެސްޓިގޭޝަން

ކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިޓަށް
މުވައްޒަފުން

ވ
ދލު ާ
ބަ ަ
ވ
(ށ) ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެމުން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ބަދަލު ާ
މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް ވަޒަންކޮށް މި އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ނ
އސޫލުގެ  12ވަ ަ
މާކުސްދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް މި ު
ގނެއެވެ.
މާއްދާގެ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) ގައި ބުނާ އުސޫލުތަކެއް ނުހިނ ާ
ކށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މި އުސޫލުގެ  12ވަނަ
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
ބރާއި )3( ،ވަނަ
ނ ަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި )2( ،ވަނަ ނަ ް
ނ
މކުސް  65އަށްވުރެ ދަށްވެފައި ،ޖެހިގެން އަން ަ
ލބޭ ޖުމްލަ ާ
ށން ި
ނަންބަރުގެ ދަ ު
ކުއާޓަރުގައި ނުވަތަ އެސެސްމަންޓުގައި އެ މުވައްޒަފަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކުސްއަކީ
 65އަށްވުރެ ދަށް އަދަދެއްނަމަ ،އެ އިންވެސްޓިގޭޓަރއަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގެ
 45ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  15ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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