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` 
 

 2023ޕަރފެކްޓް އެޓެންޑެންސް ރެކޮގްނިޝަން އުސޫލު  އުސޫލުގެ ނަން:

ތަންފީޒުކުރެވޭ އުސޫލު 
 ދާއިރާ: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

ފާސްކުރި އުސޫލު 
 ތާރީޚު:

 2022 ބަރުންޑިސެ 29

އުސޫލު ފާސްކުރި 
 ޖަލްސާ:  

 ވަނަ ބައްދަލުވުން  77ވަނަ އަހަރުގެ  2022ކޮމިޝަނުގެ 

ޢަމަލު އުސޫލަށް 
 ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 2023ޖެނުއަރީ  01

  - އުވައިލެވޭ އުސޫލުތައް:
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` 

 2023ޕަރފެކްޓް އެޓެންޑެންސް ރެކޮގްނިޝަން އުސޫލު 

 
 މުވައްޒަފަކުވެސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ 1 ތަޢާރަފު 

 ،ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ވާންވާނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ފުރިހަމައަށް 
ޕްރޮފެޝަނަލް  ،މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތު އަޚްލާގުގެ ފުރިހަމަ ރިވެތި ސިފަތަކުގެ

 ކަމުގައެވެ.  މުވައްޒަފެއްއަޚްލާގު ރަނގަޅު އާންމު  ،މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ
 

 " އެވެ.2023ޕަރފެކްޓް އެޓެންޑެންސް ރެކޮގްނިޝަން އުސޫލު މި އުސޫލުގެ ނަމަކީ " 2 ގެ ނަން އުސޫލު 
 

މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް  3 މަޤުޞަދު 
ޝައުގުވެރި، ހާޒިރީއަށް ފަރުވާތެރި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންތަކެއް 
ކަމުގައި ހެދުމާއި އެގޮތުގައި ދެމި ތިބުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއެުކ، މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ އަގު 

 ރުމެވެ. ވަޒަންކު
 

މި އުސޫލުގެ ، މާނަކުރަނީ ޚާއްސަ އޯފް ޑޭމި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް  :ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ  )ހ( 4 މާނަކުރުން 
ހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ދަށުން ކަނޑައަޅާ "ޕަރފެކްޓް އެޓެންޑެންސް ކްރައިޓީރިއާ" 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން، ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދޭ 
 ޗުއްޓީ ދުވަހަށެވެ. 

 
މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް މީލާދީ މަސް މާނަކުރަނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ   މީލާދީ މަސް: )ށ(  

 ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުްނ އެ މަހުގެ ފަހު ދުވަހަށެވެ.
 ޖެނުއަރީއަށެވެ. 31ޖެނުއަރީ އިން  01މިސާލު: ޖެނުއަރީ މަސް ނަމަ، 

 
ޕަރފެކްޓް އެޓެންޑެންސް 

 ކްރައިޓީރިއާ 
މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ރަސްމީ މަސައްކަތު މީލާދީ މަހުގެ ރަސްމީ  )ހ( 5

  ރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން.ދުވަހެއްގައި އޮފީހަށް ހާޒި
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ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސް ގުނުމުގައި، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ުމވައްޒަފަށް ލިޭބ 
ކަތު "ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ" ބޭނުން ކޮށްފައިވާނަމަ، މީލާދީ މަހުގެ ރަްސމީ މަސައް

 ދުވަސް ގުނަންވާނީ، އެ ދުވަސް ނުހިމަނާއެވެ.
އެ  ހެވެ.ދުވަ 20މިސާލު: މީލާދީ މަހެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ އަދަދަކީ 

ދުވަހަކީ މި  01ހެވެ. ބާކީ ދުވަ 19މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ  މަހުގައި
 އެވެ. މި ހާލަތުގައިއުސޫލުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ބޭުނން ކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ 

ބެލެވޭނީ އެ މުވައްޒަފަކީ ހުިރހާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި އޮފީހަށް 
 ކަމުގައެވެ.  ހާޒިރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް

 
ހުރިހާ ދުވަހެއްގަިއވެސް ގަޑިއަށް  މީލާދީ މަހުގައި އޮފީހަްށ ހާިޒރުވުމުގައި، )ށ(  

 ކަމުގައިވުން. ހާޒިރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް
 

މީލާދީ މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި "ގަޑިޖެހޭ ގަޑި" އެޖަސްޓް ކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން.

 
 .ޑޭ" ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން-"ހާފް މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައިމީލާދީ  )ރ(  

 
 ލޭޓް" ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން.-"ބްރޭކް މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައިމީލާދީ  )ބ(  

 
"ބްރޭކް" އެޖަސްޓްމަންޓް ހަދާފައިވާ  މަހުގެ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައިމީލާދީ  )ޅ(  

އައުޓް" ނުވަތަ "ބްރޭކް" އާގުޅޭ -މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން. މިގޮުތްނ "އަރލީ ޗެކް
 އެއްވެސް އެޖަސްޓްމަންޓެއް ހަދާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން.

 
ޕަރފެކްޓް އެޓެންޑެންސް 

 ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް 
ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުްނ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން، ިމ  (ހ) 6

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ކްރައިޓީރިއާއެއް ހަމަވާ  5އުސޫލުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް، ޕަރފެކްޓް ެއޓެންޑެންސް ރެކޮގްނިޝަން އެޯވޑެއްގެ ގޮތުގައި، 

 ވަސް ލިބޭނެއެވެ. )އެކެއް( ދު 01"ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ" ގެ 
 

ފާއިތުވި މީލާދީ މަހުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްސަ  )ށ(  
 05އޯފް ޑޭ ހައްގުވާ މުވައްޒަފުންެގ ނަންތަްއ، ހިނާގ މީލާދީ މަުހގެ ފުރަތަމަ 
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)ފަހެއް( ރަސްމީ މަސައްކަތު ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުެގ ިހއުމަން ރިސޯސް 
 ސެކްޝަނުން އާންމު ކުރަންވާނެެއވެ. 

 
ފާއިތުވި މީލާދީ މަހުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްސަ  (ނ)  

)ދޭއް(  02އޯފް ޑޭ ހައްގުވާ މުވައްޒަފުްނ ހިނގާ މީލާީދ މަސް ހިމެނޭެހން 
މަސްދުވަސް ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަށް ހައްގުވާ ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ 
 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ބޭނުން ނުކޮށްފިނަމަ،

 ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
މިސާލު: ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހާޒިރީއަށް ބަލައި، ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ލިބޭ މުވައްޒަފުން 

ންމެ ލަސްވެގެން މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ މުވައްޒަފަށް ހައްުގވާ ޚާއްސަ އޯފް އެ
މުއްދަތުގައި ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ބޭނުން ނުކޮށްފިނަމަ، ޑޭ ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ. މި 

 ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
 

ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ 
ހަމަޖެއްސުމުގައި 
 އަމަލުކުރާނޭގޮތް 

ދަށުން ޚާއްސަ ޯއފް ޑޭ ހައްގުވާ މުވައްޒަފުން، ެއ މުވައްޒަފެއްގެ  މި އުސޫލުގެ (ހ) 7
ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ  ސުޕަވައިޒަރުގެ ރުހުމާއެކު ސުޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

އެންމެ މަދުވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ތާރީހު ަބޔާންކޮށް 
ނުގެ ހިއުަމން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް )ފަހެއް( ދުވަސް ކުރިން ލިުޔމުން ކޮމިޝަ 05

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް  )ށ(  
ސެކްޝަނަށް ރިކުއެސްޓް ލިބުުމން، ކޮމިޝަނުެގ ހިއުމަން ރިޯސސް ސެކްޝަނުން 

އިދީ، މުވައްޒަފު  ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުަމށްފަުހ، ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ހަމަޖައްސަ 
 03ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާ ތާރީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 )ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން، އެކަން އެ މުވައްޒަފަށާއި، އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރަށް 
 އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން

 
ހިއުމަން ރިސޯސް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކުރާގޮތަށް، ކޮމިޝަނުގެ  (ނ)  

ކަމަށް  ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފު އެދިފައިވާ ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ
ކަމުގައި ބަލައިގެން  އަންގާފައި ނުވާނަމަ، ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ހަމަޖެހުނީލިޔުމުން 
 ނުވާނެއެވެ.
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)ދޭއް( ޚާއްސަ އޯފް ޑޭ ހައްގުވެފައިވާނަމަ،  02މި އުސޫލުގެ ދަށުން، މުވައްޒަފަަކށް  (ރ)  
 )ދޭއް( ދުވަސް އެއްފަހަރާ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.  02އެ 
 

 ގެ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.ލު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުއުސޫމި  8 އުސޫލު ފާސްކުރުން 
 

ގެ ބައްދަލުވުމަކުން މި ލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުއުސޫމި  9 އުސޫލަށް އަމަލު ކުރުން 
 ށް ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފެށިގެންެނވެ. ލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމައުސޫ
 

އުސޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
 މެދުވެރިވުން 

ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި ރިލުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެއުސޫމި  10
ލުން ސާފުނުވާކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އުސޫ

 ނެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
 

އުސޫލަށް އިސްލާހު 
 ގެނައުން 

ލަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އުސޫމި  11
 ކޮށްގެންނެެވ.ބައްދަލުވުމަކުން ފާސް

 

 

___________________________ 


