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އަދަދު1011 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

`

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް  9ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ު
ލޙުކުރުން.
ގވާއިދު" ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އިޞް ާ
ޝނުގެ ހިންގާ ަ
 .1ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ަ
ވލު
ގ ޖަދު ަ
ވއިދު ެ
ގ ކުރިން ،މި ގަ ާ
ޑއިރު ެ
ގ މަދުވެގެން ) 12ބާރަ( ގަ ި
އވުމު ެ
ޖންޑާ ،ޖަލްސާ ބޭ ް
ކގެ އެ ެ
) .17ޅ( ޖަލްސާތަ ު
ލތެއް ބޭނުންކޮށްގެން
ކޓްރޯނިކްކޮށް ނުވަތަ އެނޫން ވަސީ ަ
ތށް ތައްޔާރުކޮށް ،އިލެ ް
އވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮ ަ
 1ގަ ި
އވެ.
ކރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެ ެ
ނގެ ސެ ް
ނަމަވެސް ،ކޮމިޝަ ު
ރކުރުން.
ގވާއިދު" ގެ  21ވަނަ މާއްދާއަށް )ބ( އިތު ު
ޝނުގެ ހިންގާ ަ
 .2ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ަ
) .21ބ( ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި

އެ

ނިންމުމެއް

އަލުން

މުރާޖަޢާކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު،

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

ކޮންމެ

މެންބަރަކަށް

ގ
ތ ެ
އވާ ގޮ ު
އގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގަ ި
ވއެވެެ .
ލިބިގެން ެ
މަތީންނެވެ.
ވނީ ،އެ އެޖެންޑާ އައިޓަމް
ނމަ ،އެ ނިންމުން ރިވިއުކުރެ ޭ
ގއި އޮތް ަ
 .1ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ރިވިއުކުރުމަށް އެޖެންޑާ ަ
ގއި ހިމަނާނެކަމަށް އެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
ޑ ަ
ސގެ އެޖެން ާ
އެދުވަހުގެ ޖަލް ާ
 .2މުރާޖަޢާކުރަން

ހުށަހަޅާ

ނިންމުމަކީ

ރަސްމީ

ކޮމިޝަނުގެ

ބައްދަލުވުމަކުން

ނ
ކުރި ް

ކގޮތެއް
ވަ ި

އޅައި
ކަނޑަ ަ

ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަކަށްވުން.
ދގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި
 .3ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއި ު
ތގެމަތީން އެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.
އވާ ގޮ ު
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ވ
ގއި ާ
މއްދާ ަ
އދުގެ  21ވަނަ ާ
ގވާ ި
މ ަ
 .4ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ހާލަތުގައިި ،
ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.
އކަމަކާ
ނންމައިފިނަމަ ،ކުރިން ެ
ކގޮތެއް ި
ލން މުރާޖަޢާކޮށް ވަ ި
އވެސް ނިންމުމެއް އަ ު
ނން އެ ް
 .5މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަ ު
މން އެހިނދުން ފެށިގެން ބާޠިލްވުން.
ޅގެން ނިންމައިފައިވާ ނިން ު
ގު ި
3
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ގވާއިދު" ގެ  28ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުން.
ޝނުގެ ހިންގާ ަ
 .3ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ަ
ގ ރައީސް
ކލަވައިލައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނު ެ
ނންވާ ސިޔާސަތުތައް އެ ު
މށް ބޭ ު
 .1ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގު ަ
އޓުން.
ނވި މެންބަރެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިންގައި ބެލެހެ ް
ވގުތަކު ކޮމިޝަން ހަވާލުވެ ހުން ެ
ނުވަތަ ނައިބުރައީސް ނުވަތަ އެ ަ
 .2ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު
ރާސްތާގެ މަޝްރޫޢޫތަކާއި،

ރއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ދުރު
ކޮމިޝަނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލައި ،ކޮމިޝަނުގެ ކު ި
މެދު ރާސްތާގެ މަޝްރޫޢޫތަކާއި ،ކުރު ރާސްތާގެ މަޝްރޫޢޫތައް އެކުލަވައިލައި ،އެ މަޝްރޫޢުތައް

ޓން.
ހިންގައި ބެލެހެއް ު
ލއި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް
 .3ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައި ަ
ފޮނުވުން.
އ
މޖެއްސުމާއި ،މެންބަރުންނާ ި
ނ އިންތިޒާމް ހަ ަ
ގ ތެރެއިން ހޯދޭ ެ
ބނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް ބަޖެޓު ެ
މށް ޭ
 .4ކޮމިޝަން ހިންގު ަ
ރއާއި ޢިނާޔަތްދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާ ަ
 .5ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެކަމުގެ ފުރިހަމަ
އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .6ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވުން.
ޓން.
ނވާނެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއް ު
ނ ް
 .7ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބޭ ު
 .8ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން.
 .9ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
ނވާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ނ ް
 .10ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކަށް ބޭ ު
 .11ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓުނަގަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުމާއި ،ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއާއި
އޭގެ ތަފުސީލު ބެލެހެއްޓުން.
ތއް ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ނންމު ަ
ނތަކުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމާ ި
 .12ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވު ް
ކ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
ނތަ ާ
މުވައްޒަފުންނަށް އެ ނިންމު ް
 .13ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް އެ ކޮމިޓީތައް
ގނެ،
ގނުހިނގާގޮތް ބަލައި ދެނެ ަ
އ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނ ާ
ގތޯ ބަލައިެ ،
ލތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނ ާ
ހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫ ު
ނޖެހޭ ކަންކަން ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަށް ގެންނަ ް
 .14ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް އަންގާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.
ޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ލއްޔަތު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ،ޖު ީ
އރުވުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫ ި
 .15ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ކުރި ެ
ނ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަރުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް
ނިންމާ ނިންމުތަކުގެ ތެރެއި ް
ރން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދީ އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.
އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މެންބަ ު
ވއިލައި ،މުވައްޒަފުން ހޯދައި،
އ ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް( އެކުލަ ަ
 .16ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު )ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ ި
ހން
މވައްޒަފަކަށްވެސް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އެނގޭނެ ެ
ބޔާން އެކުލަވައިލުމާއި ،ކޮންމެ ު
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ަ
4
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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ،އެކަމާބެހޭ ރެކޯޑާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެ ް
ށ އެކަށީގެންނުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން.
ފހު ،ވަޒީފާއަ ް
ފެންވަރު ބެލުމަށް ަ
 .17މުވައްޒަފުންނާ

ގުޅޭގޮތުން

ދންޖެހޭ
ހަ ަ

އުސޫލުތައް

ގަވާއިދުތަކާއި

އެކުލަވައިލައި

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅުމާއި،

އަދި

ނ
ތން ކޮމިޝަނު ް
އެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ،މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮ ު
ތންފީޒުކުރުން.
ނނަށް އަންގައި އެ ކަންތައްތައް ަ
ނތައް މުވައްޒަފު ް
ނިންމާ ނިންމު ް
މސައްކަތު މާހައުލާއި ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް އެވަގުތަކަށް
ަ
މސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ަ
 .18މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން
ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
މން ގުޅިގެން އެކުވެރިގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް
ގންތިތަކުގެ އެން ެ
 .19ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަންނީ ި
ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ،ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި މަޞްލަޙަތު ޤާއިމުކުރުން.
 .20މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތްކުރާގޮތް

ބެލުމާއި،

ރަނގަޅަށް

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ހިތްވަރުދިނުމާއި،

ވަޒީފާއަށް

ފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅުއެޅުން.
ބނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި
ތރުކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޭ
 .21މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސައްކަތު ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އި ު
ނށް އެހީތެރިކަން ދެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
ހިންގުމާއި ،މަސައްކަތުގައި އިތުރު އެހީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ަ
ތރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު
ހޔޮގޮތުގައި ހިފުމާއި ،އިޚްލާޞް ެ
 .22މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި ވަގުތުގެ ބޭނުން ެ
ފތައް އަށަގަންނުވައި ،ކުރިއަރުވައި،
ހށް މަސައްކަތް ނިންމުންފަދަ ސި ަ
މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމާއި ،ދުވަހުން ދުވަ ަ
މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން.
ކށް
ތތައް ތަޢާރަފުކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކޮށް ،ހަލުވި ޮ
 .23އީޖާދީ އަދި އީޖާބީ އައުގޮތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ،އެ ގޮ ް
ހދައި ،އެކަންކަން ތަޢާރަފްކުރުން.
އަދި ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެގޮތަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ޯ
އ
އ ތަޖުރިބާ މެންބަރުންނާ ި
މތާ ި
ތތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ،މަޢުލޫ ާ
 .24ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން ،ބޭރުގެ ފަރާ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރުން.
ނ
 .25ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުންދީ ،މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތު ް
ބައިވެރިވެ ،އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީ ނަމޫނާ ދެއްކުން.

 .4މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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