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 ތަޢާރަފ ު

 

ވަނަުޖަލްސާއިނ28ުުްވިުބ ދަުދ ވަހ ުއޮތްުރައްޔިތ ންގެުމަޖިލީހ ގެުފ ރަތަމަުދައ ރ ގ20ުުެވަނަުއަހަރ ގެުއެޕްރީލްުމަހ ގ2016ުުެމިއީު

ު ުބިލ "ުޤާނޫނ އަސާސީގެ ުމ ސާރައިގެުސިޔާސަތ ގެ ު"ދައ ލަތ ގެ ުމާއްދާގައިވާުގޮތ ގެމަތިން،92ުުފާސްކ ރެއްވި 2016ުއެޕްރީލ28ުުްވަނަ

ބިލ ުޤާނޫނަކަށްެވ،ުދިވެހިުސަރ ކާރ ގެުުއެހ(ުވިުބ ާރސްފަތިުދ ވަހ ުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާުތަޞްދީޤ ުކ ރެއްވ މ ން،1437ުރަޖަބ 21ުު)

ަނންބަރު  ކ ރެއްވ މާގ ޅިގެން،ުޤާނޫނު  ވަނަުމާއްދާގ16ުުެ)ދައ ލަތ ގެުމ ސާރައިގެުސިޔާސަތ ގެުޤާނޫނ (ުގ2016/11ުުެގެޒެޓ ގައިުޝާއިޢު 

ުވެ.ކެރިޕޯޓެންުތައްޔާރ ކ ރާުތ ގެުމަތިންުނޭޝަނަލްުޕޭުކޮމިޝަނ )ސ(ުއިންުލާޒިމ ކ ރާުގޮ

ު

ުނޭޝަނަލްުޕޭުކޮމިޝަނ ގެުއާންމ ުމަސްއޫލިއްޔަތ ތައްު

ު)ހ(

ު ު)16ުޤާނޫނ ގެ ުމާއްދާގެ ުވަނަ ުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާުުވާ،ގައިއ( ުދަށ ން ުޤާނޫނ ތަކ ގެ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި
ު ުމ ސާރައާއި ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ުގައި، ނާޔަތްތަކާއިޢިކަ ު)ވ( ުމާއްދާގެ ުމަޖިލީހ ންުުވާ،އެ ުރައްޔިތ ންގެ
ު ުމ ސާރައާއި ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ު)މ(ުއެު،އިުނާޔަތްތަކާޢިކަ ުގައިުުއެމާއްދާގެ ުދާއިރާއިންުވާ، ޝަރ ޢީ
ނޑައަޅަންވާނެކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވާުމ ސާރައާއިު ނާޔަތްތައްުފިޔަވައި،ުދައ ލަތ ގެުއެހެނިހެންުމ ވައްޒަފ ންގެުމ ސާރަުޢިުކަ

ނޑައެޅ މާއިުމ ސާރައިގެުކ ރިއެރ ންުދިނ މާއިުދައ ލަތ ގެުމ ވައްޒަފ ންގެުއ ފެއްދ ންތެރިކަންުއިތ ރ ކ ރ މަށްުއެމީހ ންު ނަށްުކަ
ނޑައަޅައިދިނ ން؛ވޭނެުދެ ނޑ ތަކާއިުހަމަތައްުކަ ުޢިނާޔަތްތަކާއިުމިންގަ

ުޢިނާޔަތްުު)ށ( ުމ ސާރައާއި ުއިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ުމ ރާޖަޢާކޮށް، ުޢިނާޔަތް ުމ ސާރައާއި ުދެވެމ ންދާ ުމ ވައްޒަފ ންނަށް ދައ ލަތ ގެ
ުއިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭގޮތްުބަޔާންކޮށްދިނ ން؛

ވަޒީފާއިންުވެހިުދައ ލަތަށްުދިު)ނ( މ އްދަތަށްުދެމެހެއްޓެނިވިުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތަކާއިު، ދިގު  ލިބޭުއާމްދަނީގެުދާއިރާގެުތެރޭގައިު،
ދެމެހެއްޓެނިވިުޢިނާޔަތެއްުދެވޭނެުއ  ނޑ ތަޞޫވަކިވެގެންދާއިރު  ުއްުއެކަށައެޅ ން؛ކާއިުހަމަތަުލ ންުސިޔާސަތ ތަކާއިުމިންގަ

ނޑައަޅާނެުކޮންމެުފަންނެއްގެުމީހެއްނަމަވެސް،ުު)ރ( އެުފަންނެއްގައިުއޭނާއަށްުލިބެންޖެހޭނެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތަކީުކޮބައިކަންުކަ
ނޑ ތައްުއެކަށައަޅައިދިނ ން؛ޞޫއ  ުލ ތަކާއިުމިންގަ

ު)ބ(

ުއްޖޭގައިުހ ރިުވަޒީފާގެުފ ރ ޞަތ ތަކާއިުރާއްޖޭގައިުދިރިއ ޅ މ ގެުޚަރަދ ގެުނިސްބަތްުހ ރިުމިންވަރާއިުރާއްޖޭގައިުމ ވައްޒަފ ންުރާ
ުއިންވެސްޓްމަން ުކ ރަންޖެހޭ ުމ ވައްޒަފ ންނަށް ުޚަރަދާއި، ުހިނގާ ުއެުޓ ހޯދ މަށް ުފަރާތ ން ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުނިސްބަތާއި، ގެ

ގެުފައިދާުލިބޭުމިންވަރާއި،ުމ ވައްޒަފ ންގެުއ ފެއްދ ންތެރިކަންުހ ރިގޮތާއި،ުމ ވައްޒަފ ންުއިތ ރ ކ ރެވިދާނެުޓ ުއިންވަސްޓްމަން
ުމ ވަު ުދައ ލަތ ގެ ުބެހެއްޓ މަށްުގޮތްތަކާއި ުގޮތެއްގައި ުދެމެހެއްޓެނިވި ުޢިނާޔަތްތައް ުއެހެނިހެން ުމ ސާރައާއި ުދޭ އްޒަފ ންނަށް

ުލ ތައްުކަނޑައެޅ ން؛ޞޫމަގ ދައްކައިދޭނެުއ 

ު)ޅ(
ުފާޑ ވެރިކަމާއި،ުމަސައްކަތ ގެުު،ދައ ލަތ ގެުއެކިުމ އައްސަސާތަކ ގެުމ ވައްޒަފ ންގެުމަސައްކަތ ގެުބ ރަކަމާއި،ުފަންނ ވެރިކަމާއިު

ނިސްބަތ ންުމ ސާރައިގެުތަފާތ ކ ރ ންުގެނެވިދާނެުހަމަތަކާއިުު،ބާވަތ ންުމ ވައްޒަފަކަށްުކ ރިމަތިވެދާނެުނ ރައްކަލަކަށްުބަލައި
ުލ ތައްުބަޔާންކ ރ ން؛ޞޫއ 
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ުރާު)ކ( ުއެކި ުރާއްޖޭގެ ުބަލައި، ުނިސްބަތަށް ުހ ރި ުޚަރަދ  ުދިރިއ ޅ މ ގެ ުސަރަޙައްދ ތަކ ގައި ުއެކި ސަރަޙައްދ ތަކަށްުއްޖޭގެ
ުލ ތައްުބަޔާންކ ރ ން؛ޞޫޢިނާޔަތްތަކ ގެުތަފާތ ކ ރ ންުގެނެވިދާނެުހަމަތަކާއިުއ 

ު)އ(

(ު ުމާއްދާގެ ު)މ)، (ވމި ުއަދި ުއެންމެހައިުފ( ުއެހެނިހެން ުދައ ލަތ ގެ ުފިޔަވައި، ުފަރާތްތައް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި )
ު ުމ ވައްޒަފ ންގެ ުއިދާރާތަކ ގެ ުބަދަލެއްުމ އައްސަސާތަކާއި ުނ ވަތަ ުއިޞްލާޙެއް ުދިރާސާކޮށް، ުޢިނާޔަތްތައް މ ސާރައާއި
ުފާހަގަކޮށް ުއެކަން ުވާނަމަ، ުތެރެއިންު، ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ުހައިސިއްޔަތ ގެ ުޤާނޫނީ ުލިބިދީފައިވާ ުކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނ ން

ުރާއަކަށްުއެންގ ން؛އިޞްލާޙ ކޮށް،ުއެުއިޞްލާޙާުއެއްގޮތަށްުޢަމަލ ކ ރ މަށްުއެުމ އައްސަސާއަކަށްުނ ވަތަުއިދާ

ު)ވ(
ުމ ސާރައާއިު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ުކަ ުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ުދަށ ން ުޤާނޫނ ތަކ ގެ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި

ުއި ުދިރާސާކޮށް، ުލަފާުޞްޢިނާޔަތްތައް ުއެކަމ ގެ ުފާހަގަކޮށް، ުއެކަން ުވާނަމަ، ުގެންނަންޖެހޭކަމަށް ުބަދަލެއް ުނ ވަތަ ލާޙެއް
ުހޫރިއްޔާއަށްުދިނ ން؛ރައީސ ލްޖ މް

ު)މ(
ުމ ސާރައާއިު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ުކަ ުމަޖިލީހ ން ުރައްޔިތ ންގެ ުދަށ ން ުޤާނޫނ ތަކ ގެ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި

ުއިޢި ުދިރާސާކޮށް، ުލަފާުޞްުނާޔަތް ުކަމ ގެ ުއެ ުފާހަގަކޮށް، ުއެކަން ުވާނަމަ، ުގެންނަންޖެހޭކަމަށް ުބަދަލެއް ުނ ވަތަ ލާޙެއް
ުރައްޔިތ ންގެުމަޖިލީހަށްުދިނ ން؛

ު)ފ(
ުމ ސާރައާއިު ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޑައަޅަންވާނެކަމަށް ުކަ ުދާއިރާއިން ުޝަރ ޢީ ުދަށ ން ުޤާނޫނ ތަކ ގެ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި

ުއި ުދިރާސާކޮށް، ުލަފާުޞްޢިނާޔަތްތައް ުކަމ ގެ ުއެ ުފާހަގަކޮށް، ުވާނަމަ،ުއެކަން ުގެންނަންޖެހޭކަމަށް ުބަދަލެއް ުނ ވަތަ ލާޙެއް
ނޑައަޅަންވާނެުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވާުއެ ުއިދާރާއަށްުދިނ ން؛ުކަންުކަ

ުވާޖިބ ތައްުކޮމިޝަނ ުު)ދ( ުއެންމެހައި ުޤާނޫނީ ުއަދި ުއިދާރީ ުފަންނީ، ުއަދާކ ރަންޖެހޭ ުގ ޅޭގޮތ ން ުބާރ ތަކާ ުމަސްއޫލިއްޔަތާއި ގެ
ުއަދާކ ރ ން؛

ހޯދ މ ގެުމަސައްކަތްތައްުކ ރ ން؛ޢ ދިރާސާތަކާއިުސަރވޭތަކާއިުމަކޮމިޝަނ ގެުމަސްއޫލިއްޔަތާއިުބާރ ތަކާުގ ޅޭގޮތ ންުު)ތ( ުލޫމާތު 

ުއެުކޮމިޝަނ ުު)ލ( ުހޯދ މާއި ުއެއްކ ރ މާއި ުމަޢ ލޫމާތ ތައް ުތެރޭގައި ުދާއިރާގެ ުބާރ ތަކ ގެ ުމަޤްޞަދާއި ުމަސްއޫލިއްޔަތާއި ގެ
ުމަޢ ލޫމާތ ތައްުޝާއިޢ ކ ރ ން؛

މަސައްކަތްތެރިންނާއިުވަޒީފާުދޭު، ންުމ އައްސަސާތަކާއިުމިނިވަ، ޢީުދާއިރާއާއިުސަރ ކާރާއި،ުރައްޔިތ ންގެުމަޖިލީހާއި،ުޝަރ ު)ގ(
ުއްސާކ ރ މާއިުއާލާކ ރ ން؛ހިުކަމާގ ޅޭުމަޢ ލޫމާތ ުުވައި،އްުފަރާތްތައްުހިމެނޭގޮތ ންުއެކިއެކިުބައްދަލ ވ ންތައްުބާ

ުކ ރަންޖެހޭުވާލ ކ ރެވިފައިވާުބާރ ތަކާއިުމަސްއޫލިއްޔަތ ތައްުއޭގެުއެންމެުހަުުކޮމިޝަނާު)ޏ( ފ ރިހަމަުގޮތ ގައިުއަދާކ ރ މަށްޓަކައި
ުއެންމެހައިުކަންކަންުކ ރ ން؛

ު)ސ(

ކޮންމެުއަހަރަކ ،ުކޮމިޝަނ ންުކ ރެވ ނ ުމަސައްކަތްތަކާއިުއެުމަސައްކަތްތަކ ންުކަނޑައެޅ ނ ުނަތީޖާތަކާއި،ުކ ރިއަށްުއޮތްު
ނޑައެޅ ންތައްުއަހަރ ދ ވަހަށްުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތާުގ ޅޭގޮތ ންުހ ށަހެޅޭުހ ށަހެު ނޑައަޅާުކަ ކަ ފާހަގަކ ރާުކަންކަމާއުި، ޅ ންތަކާއުި،

ު ުރިޕޯޓ  ުއެ ުފޮނ ވައި، ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތ ންގެ ުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި ުއެކ ލަވާލައި، ުރިޕޯޓ  ންމ ކޮށްުއާހިމެނޭ
ުޝާއިޢ ކ ރ ން؛

ު)ޑ(

ު ުއަހަރަކ ނ5ުްކޮންމެ ނޑައެޅ ނު ުއެއްފަހަރ ު)ފަހެއް( ުކަ ުމަސައްކަތ ން ުއެ ުމަސައްކަތްތަކާއި ުކ ރެވ ނ  ކޮމިޝަނ ން

މ ސާރައާއިުޢިނާޔަތާުގ ޅޭގޮތ ންުކ ރިއަ އަހަރ ދ ވަހ 5ުށްުއޮތްުނަތީޖާތަކާއިު، ހ ށަހެޅޭުހ ށަހެޅ ންތަކާއި،ުުގެުމ އްދަތަށް)ފަހެއުް(
އެކ ލަ ނޑައެޅ ންތައްުހިމެނޭުރިޕޯޓު  ނޑައަޅާުކަ ކަ ރައްޔިތ ންގެުވައިފާހަގަކ ރާުކަންކަމާއުި، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއިު، ލައުި،

ުންމ ކޮށްުޝާއިޢ ކ ރ ން.އާުމަޖިލީހަށްުފޮނ ވައި،ުއެުރިޕޯޓ ު
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މަސައްކަތްތައ2018ުުް ނޑު  ކ ރެވ ނ ުމައިގަ ުވަނަުއަހަރު 

 ."މޯލްޑިވްސްުޕަބްލިކްުސަރވިސްުސްޓޭންޑަޑްުކްލެސިފިކޭޝަންުއޮފްުއޮކިއ ޕޭޝަން"ުއެކ ލަވާލ ންު .1

ުދައ ލަތ ގެު ުބަލައި،ުރާއްޖޭގެ ުގޮތ ގައި ުއަސާސެއްގެ ނޑ ތައް ުމިްނގަ ު)އައި.އެލް.އޯ(ުގެ ުލޭބަރުއޮގަނަިއޒޭޝަން އިންޓަނޭޝަަނލް

ސްުޕަބްލިކްުސަރވިސްުސްޓޭންޑަޑްުކްލެސިފިކޭޝަންުއޮފްުއޮކިއ ޕޭޝަން"ުނިޒާމ ުރޭވިފައިވާުގޮތަށްުބައްޓަްނކޮށްގެންު"މޯލްޑިވް

(Maldives Public Service Standard Classification of Occupations)ުުުމިީއ ުއެކ ލަވާލާފައެވެ. ވަނީ

އެއްުދައ ލަތ ގެުހ ރިހާުޕްރޮފެޝަންތަާކއިުޖޮބްުގްރޫޕްތައްުހިމަނައިގެންުއެކ ލަވާލާފައިވާުމެނ އަލްއެކެވެ.ު ނޑު  މިުމެނ އަލްގެުމައިގަ

ނޑެއްގެުދަށ ން،ު ބޭނ މަކީުދައ ލަތ ގެުެއންމެުއިސްުމަގާމ ންުފެށިގެންުހ ރިހާުމަގާމ ތަކ ގެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތައްުއެއްުއޮނިގަ

ނޑައެޅ މަށްުމަގ ފަހިކ ރ މެވެ. ުވަކިުހަމަތަކެއްގެުމައްޗަށްުބިނާކޮށްގެންުކަ

ބޯޑ ތަކާއި،ު ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށްުލިބިގެންވާުބާރ ގެުދަށ ންުއ ފައްދާފައިވާުޤާނޫނ އަސާސީންނާއިުޤާނޫނ ންނާއިު .2 ކޮމިޝަންތަކާއުި،

 އިުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތަކ ގެުފްރޭމްވަރކްުއެކ ލަވާލ ން.ުކޮމިޓީުއަދިުކައ ންސިލް/މަޖިލިސްތަކ ގެުކްލެސިފިކޭޝަންުފްރޭމްވަރކާު

ު ުރައީސ މިއީ ުޤާނޫނ ންނާއި ުއ ފައްދާފައިވާޤާނޫނ އަސާސީންނާއި ުދަށ ން ުބާރ ގެ ުލިބިގެންވާ ކޮމިޝަންތަކާއި،ު ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

ުކައ ްނސިލް/މަޖިލިސްތަ ުއަދި ުކޮމިޓީ ުެއުބޯޑ ތަކާއި، ުްކލެސިފައިކޮށް، ުެއތަންތަން ުރިޢާޔަތްކޮށް ުމަސައްކަތްތަކަށް ުހަވާލ ކ ރެވޭ ކާ

 ނޑައެޅ މަށްޓަކައިުއެކ ލަވާލާފައިވާުފްރޭމްވަރކްުއެކެވެ.ުކްލެސިފިކޭޝަންގެުމައްޗަށްުބިާނކޮށްުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތައްުކަ

އަދިުދައ ލަތަށްުލިބޭުހިލޭުއެހީގެުދަށ ންުހިންގާުމަޝްރޫޢ ތަކ ންުޚަރަދ ކ ރާުމަގާމ ތަކާއިުއެުމަގާމ ތަކަށްު .3 ުދައ ލަތ ންުނަގާުލޯނު 

 ހޯދާުމ ވައްޒަފ ންނަށްުދޭނެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތައްުއެއްހަމަކ ރ ން.

ދައ ލަތ ންުނަގާުޯލނ ުއަދިުދައ ަލތަށްުލިބޭުހިލޭުއެހީގެުދަށ ންުިހންގާުމަޝްރޫޢ ތަކ ންުޚަރަދ ކ ރާުމަގާމ ތަކާއިުއެުމަގާމ ތަކަށްު

ކޮމިޝަނ ގެުނަްނބަރު  -13ހޯދާުމ ވައްޒަފ ންނަށްުޭދނެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތައްުއެއްހަމަކ ރ މ ގެުގޮތ ންުއ ޞޫލެއްުއެކ ލަވާލައިު،

NPC/CIR/2018/5ު(22ު ުުސަރކިއ ލަރުއިންުވަނީުދައ ލަތ ގެުއިދާާރތަކަށްުައންގާފައެވެު.2018މާރިޗ)ުއަދިުމިުއ ޞޫލ ެގ

ުޕާޓް ުދިނ މާެބޭހު-ދަށ ން ުޢިނާޔަތް ު)ޑެލިވަރަބަލްސްއަށް(ުިބނާކޮށް ުމިންވަރަށް ުފ ރިހަމަކ ރާ ުމަސައްކަތް ުމ ވައްޒަފ ންަނށާއި ޓައިމް

ނޑެއްުއެކ ލަވާލައިު ުވަނީުއާންމ ކ ރެވިފައެވެ.22ުުރ ުއޮކްޓޫބ2018ުަމިންގަ

 ދައ ލަތ ގެުމ ވައްޒަފ ންނަށްުދެވޭުއެލަވަންސްތައްުއެއްހަމަުކ ރ މާބެހޭުދިރާސާތައް.ު .4

ު ުކ ރިއަށްދާުދައ ލަތ ގެ ުއެކ ލަވާލ މަށް ުއ ޞޫލ ތަކެއް ުއެއްހަމަކ ރ މާބެހޭ ުދިރާސާކޮށް ުއެލަވަންސްތައް ުެދވޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް

ު ުދަށ ން ުއަހަރ 2018ުމަސައްކަތ ގެ ުުވަނަ ނޑ  10ުުމައިގަ ުބާވަތެއްގެ ުދިރާސާތައް ުއެލަވަންސެއްގެ ުއެއީުވިފައެވެކ ރެވަނީ .



 

 

 

5 

ދިގ މ އްދަތަކަށްުޚިދ މަތްކ ރ މ ގެުއެލަވަންސް،ުކޮމިއ ޓްުއެލަވަންސް،ުރެންޓްުއެލަވަންސް،ުލިވިންގުއެލަވަންސް،ުއެކަމަޑޭޝަންު

ު ުޔ ނިފޯމް ުހައ ސިންގުއެލަވަންސް، ުހިންގ މ ގެއެލަވަންސް، ުވަގ ތީ ުއެލަވަންސްުއެލަވަންސް، ުއަދާކ ރ ންު، ުވަޒީފާއެއް އެހެން

 ދިރާސާތަކެވެ.ުުމަނާކ ރ މ ގެުގޮތ ންުދެވޭުއެލަވަންސްތައް،ުއަދިުސަރވިސްުއެލަވަންސާބެހޭ

ބައެއްުދިު .5 އިތ ރު   ރާސާތައް.ދައ ލަތ ގެުމ ސާރައިގެުސިޔާސަތ ގެުޤާނޫނ ގެުމަޤްޞަދ ތައްުހާސިލްކ ރ މަށްޓަކައިުކ ރެވ ނު 

ވަނަުއަހަރ ގައިވެސްުބައެއްުއިތ ރު 2018ުދައ ލަތ ގެުމ ސާރައިގެުސިޔާސަތ ގެުޤާނޫނ ގެުމަޤްޞަދ ތައްުހާިސލްކ ރ މަށްޓަކައިު

ުދިރާސާތައްުކ ރެވ ނެވެ.ުމިގޮތ ންުކ ރެވ ނ ުދިރާސާތައްުތިރީގައިުއެވަނީއެވެ.ު

ުދިރާސާ)ހ(ުދައ ލަތ ގެުބަެޖޓ ންުމ ވައްަޒފ ންނަށްުކ ރާުޚަރަދާބެހޭު

ު)ށ(ުޝަރ ޢީުދާއިރާގެުމ ވައްޒަފ ންގެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތަކ ގެުދިރާސާ

ު)ނ(ުވަޒީފާއިންުނ ވަތަުެމންބަރ ކަމ ންުވަކިވ މ ންުދައ ލަތ ގެުއިދާރާތަކ ންުދެމ ންދާުރިޓަޔަރމަންްޓުޢިނާޔަތާބެހޭުދިރާސާ

ނޑ ކޮށްދޭުޢިާނޔަތްތަކަށްުމ ސްތަޤްބަލްގައިުވަޒީފާއިންުނ ވަތަުމެްނބަރ ކަމ ންުވަކިވ މ ންުމަހ ންުމަހަށްުދޭުޢިު)ރ( ނާޔަތާއިުގަ

ުހިނގާނެުޚަރަދ ގެުފޯކާސްޓާބެހޭުދިރާސާ

 މ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތައްުއެއްހަމަކ ރ މ ގެުގޮތ ންުދައ ލަތ ގެުއިދާރާތައްުކްލެސިފައިކ ރ މާބެހޭުދިރާސާ)ބ(ު

ުއޮނިގަނޑ ތަކ ގެުދިރާސާު)ޅ(ުމިނިވަންުމ އައްސަސާތަކ ގެުމަގާމ ތަކ ގެުމ ސާރައިގެު

ނޑެއްގައިުހިފެހެއްޓ މާބެހޭު )ކ(ުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތަކަށްުދައ ލަތ ގެުބަޖެޓ ންުކ ރާުޚަރަދ ަތއްުދެމެހެއްޓެނިވިުމިންގަ

ުއިޤްތިޞާދީުދިރާސާ

 އޮޑިޓް.ންސްުކޮމްޕްލަޔަުސިވިލްުސަރވިސްުމ ވައްޒަފ ންނަށްުޓެކްނިކަލްުކޯުއެލަވަންސްުދެމ ންދާުގޮތާބެހޭުގޮތ ންުކ ރެވ ނު  .6

ސިވިލްުސަރވިސްުމ ވައްޒަފ ންނަށްު"ޓެކްނިކަލްުކޯުއެލަވަންސް"ުދެމ ންދަނީުއެުއެލަވަންސްުދިނ މަށްުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެު

ނޑައަޅާފައިވާު ުކަ ުސަރ ކާރ ން ުދިނ މަށް ުއެލަވަންސް ުއެ ުދެނެގަތ ަމށާއި ުއެއްގޮތަށްތޯ ނޑ ތަކާ ުމިންގަ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ އޮފީހ ން

ސިލްވާުމިންވަރ ުދެނެގަތ މަށްުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްުކ ރެވ ނެވެ.ުއަދިުއެުއޮޑިޓ ންުފާހަގަކ ރެވ ނ ުކަންތައްތައްުމަޤްޞަދ ުހާ

ުއިސްލާހ ކ ރ މަށްުސިވިލްުސަރވިސްުކޮމިޝަނ ގައިުވާނީުދަންނަވާފައެވެ.

ުލަފަޔަކަށްު .7 ުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ުދަށ ން ުޤާނޫނ ގެ ުސިޔާސަތ ގެ ުމ ސާރައިގެ ުކަންތައްތަކ ގައިުުދައ ލަތ ގެ އެދިވަޑިގެންނެވި

 ލަފާއެރ ވ ން.ު

ު ުޤާނޫނ ގެ ުސިޔާސަތ ގެ ުމ ސާރައިގެ ުއެދިވަޑައިގެންނެިވ15ުުދައ ލަތ ގެ ުލަފަޔަކަށް ުރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ުމާއްދާެގުދަށ ން ވަނަ

ުމ ވައްޒަފ ންގެު ުސަރވިސް ުސިވިލް ުތެރޭގައި ުއޭގެ ުައރ ވާފައެވެ. ުލަފާ ުއެމަނިކ ފާަނށް ުކޮމިަޝނ ންވާނީ ުޮގތ ން ކަންތައްތަކާބެހޭ



 

 

 

6 

ުކަރެ ުމޯލްޑިވްސް ުމައްސަލައާއި ުގެަނއ މ ގެ ުބަދަލެއް ުހެޔޮ ުޢިނާޔަތާގ ޅޭުމ ސާރައަށް ުރިޓަޔަރމަންޓް ުސަރވިސްގެ ކްޝަނަލް

ުމައްސަލައަކާއިުނަރ ހ ންގެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތަކަށްުބަދަލ ުގެަނއ މ ގެުމައްސަލަުހިމެނެއެވެ.

އ ޞޫލ ތަކާއިުމިންގަނޑ ތައް. .8 އަދިުއިސްލާހ ކ ރެވ ނު   ކޮމިޝަނ ގެުހިންގ ންުހަރ ދަނާކ ރ މ ގެުގޮތ ންުއެކ ލަވާލެވ ނު 

ުވަީނުުދައ ލަތ ގެ ނޑ ތަކެއް ުމިންގަ ުއާންމ  ުބަާލނެ ުކޮމިޝަނ ން ނޑައެޅ މ ގައި ުކަ ުޢިނާޔަތްތައް ުމ ސާރައާއި މ ވައްޒަފ ންގެ

އެކ ލަވާލެވިފައެވެ.ުމީގެުއިތ ރ ންުކޮމިޝަނ ގެުރަސްމީުލިޔ ންތަކާއިުމަޢ ލޫމާތ ތައްުހާމަކ ރ މާބެހޭުއ ޞޫލަށްުބައެއްުއިސްލާހ ތައްު

ުވަނީުގެނެވިފައެވެ.ު

 ލޯގޯުފާސްކ ރ ން.ުކޮމިޝަނ ގެު .9

ުކޮމިޝަނ ގެުލޯގޯުފާސްކޮށް،ުބޭނ ންކ ރަންުވަނީުފަށާފައެވެ.ު

 ކޮމިޝަނ ގެުބައެއްުދިރާސާތަކާއިުލިޔެކިޔ ންތައްުއާންމ ކ ރ ން. .10

މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުވެބްސައިޓްެގު ދިރާސާތަކާއިުބޭނ ންެތރިުލިޔެކިޔ ންތައުް، ކޮމިޝަނ ންުއެކ ލަވާލާފައިވާުބަެއއްުމ ހިއްމު 

ުވަކިުޓެބެއްުމެދ ވެރިކޮށްުވަނީުއާންމ ކޮށްފައެވެ.ު

ު

ނޑިތައްު ނޑ ދަ ުހާސިލްކ ރެވ ނ ުލަ

ދައ ލަތ ންުނަގާުލޯނ ުއަދިުދައ ަލތަށްުލިބޭުހިލޭުއެހީގެުަދށ ންުިހންގާުމަޝްރޫޢ ތަކ ންުޚަރަދ ކ ރާުމަގާމ ތަކާއިުއެުމަގާމ ތަކަށްު .1

 ވަނީުއެއްހަމަކ ރެވިފައެވެ.ހޯދާުމ ވައްޒަފ ންނަށްުދޭނެުމ ާސރައާއިުޢިނާޔަތްތައްު

ކ ރ މ ގައިުއަސާސެއްގެުގޮތ ގައިުބަލާނެު"މޯލްޑިވްސްުޕަބްލިކްުސަރވިސްުދައ ލަތ ގެުމަގާމ ތަކ ގެުމ ސާރައާއިުޢިނާޔަތްތައްުއެއްހަމަ .2

 ސްޓޭންޑަޑްުކްލެސިފިކޭޝަންުއޮފްުއޮކިއ ޕޭޝަން"ުމެނ އަލްުވަނީުއެކ ލަވާލާފައެވެ.
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ުއެު .3 ުގޮތ ން ުއެއްހަމަކ ރ މ ގެ ުދިރާސާކޮށް، ުވަކިވަކިން ުއެލަަވންސެއް ުކޮންމެ ުއެލަވަންސްތައް، ުދެޭވ ުމ ވައްޒަފ ންނަށް ދައ ލަތ ގެ

ުދެމ ންދާު ުއިދާރާތަކ ން ުދައ ލަތ ގެ ުދަށ ން ުދިރާސާތަކ ގެ ުކ ރަމ ންާދ ުދެނެގަތ މަށް ުަބދަލ ތައް ުގެންނަންޖެހޭ އެލަވަންސަކަށް

 ންުސައްތައަށްވ ރެުގިނަުއެލަވަންސްތައްުވަނީުދިރާސާކ ރެވިފައެވެ.ުއ55ުިއެލަވަންސްތަކ ގެު

ުދައ ލަތ ެގު .4 ުހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި ނޑ ތަކެއްގައި ުމިންގަ ުދެމެހެއްޓެނިވި ުޚަރަދ ތައް ުކ ރާ ުމ ވައްޒަފ ްނނަށް ުބަޖެޓ ން ދައ ލަތ ގެ

ުުުުުުުސިޔާސަތ ތަކަށްުގެންނަންޖެހޭުަބއެއްުބަދަލ ތައްވަނީުފާހަގަކ ރެވިަފއެވެ.ު

ު

ުވަނަުއަހަރ ގެުއަމާޒ ތައ2019ުުް

މަގާމ ގެުމަސައްކަތްތަކަށްުރިޢާޔަތްކޮށްުއެއްހަމަުކ ރެވިފައިވާުއަދިުމަސައްކަތ ގެުފެންވަރަށްުރިޢާޔަތް .1 ކޮްށުމާލީގޮތ ންުދެމެހެއްެޓނިވުި،

 ޢިނާޔަތްތަކަށްުބަަދލ ގެނެވޭނެުފަަދުނިޒާމެއްުހިމެނޭގޮތަށްުދައ ލަތ ެގުމ ސާރައިގެުސިޔާސަތ ުއެކ ލަވާލ ން.ު

ހޯދައި،ު"މޯލްޑިވްސްުޕަބްލިކްުސަ .2 ރވިސްުސްޓޭންޑަޑްުކްލެސިފިކޭޝަންުއޮފްުއޮކިއ ޕޭޝަން"ުއަށްުދައ ލަތ ގެުއިދާރާތަކ ންުހިޔާލު 

 އެއަށްުގެންނަންޖެހޭުަބދަލ ތައްުެގނައ ން.ު

ުިބާނކޮށް .3 ުއަށް ުއޮކިއ ޕޭޝަން" ުއޮފް ުކްލެސިފިކޭޝަން ުސްޓޭންޑަޑް ުސަރވިސް ުޕަބްލިކް ުމ ސާރައާއިުު"މޯލްޑިވްސް ދައ ލަތ ގެ

 ކ ގެުކްލެސިފިކޭޝަންުނިޒާމެއްުއެކ ލަވާލ ން.ުޢިނާޔަތްތަ

ު

ުއިދާރީުހިންގ ންު

ުނަންބަރ ު .1 ުމަތިނ2016/11ުްޤާނޫނ  ުގޮތ ގެ ުޤާނޫނ (ުގައިވާ ުމ ސާރައިގެުސިޔާސަތ ގެ ުކޮމިޝަނ ގެުު)ދައ ލަތ ގެ ުޕޭ ުނޭޝަނަލް
ބޭއްވ ނެވެ.2018ުުޖަލްސ25ުުާ  ވަނަުއަހަރު 
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ހިއ ަމްނުރިސޯސްުމެނޭޖްމަންޓްުކޮންސަލްޓަންޓެއްގެުގޮތ ގައިުމަރިޔަމްުވަނަުދ ވަހ ުޭނޝަނަލްުޕޭުކޮމިޝަނ ގ27ުުެމ2018ުުޭ .2

ުޢަބްދ  ުއާމިނަތ  ުކޮންސަލްޓަންޓް ުލީގަލް ުއަދި ުހަމަޖެއްސިއެވެ. ުފަރްހާނާުهللاުޝާހިދާ ުކޮންސަލްޓަންޓް ުއިކޮނޮމިކް ޒ ހައިރ އާއި

 ައހަރ ުވަކިވިއެވެ.ވަނ2018ުުަޢަބްދ ލްުޤަފޫރ ު

ު

 ކޮމިޝަނ ގެުއާންމ ުމަޢ ލޫމާތ ު

ުނޭޝަނަލްުޕޭުކޮމިޝަންު

ުކޮށި،ުމާލެ،ުދިވެހިރާއްޖ379ުެއަމީނީމަގ ،ުނަްނބަރ ު

 3349331ުު/3349151ފޯން:ު

 npc@finance.gov.mv އީމެއިލް:

 commission-pay-http://www.finance.gov.mv/nationalވެބްސައިޓް:ު
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