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އ ު
ގަވާ ި

`

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ

ދ  (2014އަށް
ވއި ު
ގ ާ
ސގެ ަ
ވލް ސަރވި ް
ބރު ) 2014/R-311ދިވެހި ސި ި
ވއިދު ނަން ަ
ގަ ާ
ދ
ގވާއި ު
ނއުމުގެ ަ
 4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ނވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2014/R-311ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  (2014އަށް އަންނަ ި
.1

ލޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  86ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން

އ
އގެ ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެ ް
ގ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެ ް
 .86އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއް ެ
ށ
ގެނެވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިއަކަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން ކޮމިޝަނަ ް
ގ
ހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  67ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު ެ
ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްގައި ،ދިވެ ި
ސިވިލް

މަތިން،

މުވައްޒަފެއްގެ

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާ

މާއްދާގައިވާ

މި

ގޮތުގެ

މަތިން

ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ސަރވިސްގައި

)ހ( ސިވިލް

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފެއް

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ނންވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމަށް އެދި
ށ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭ ު
އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަ ް
އެ

އިދާރާއެއްގެ

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

އެންމެ

އިސްވެރިޔާއަށް

ކޮމިޝަނަށް

ވއްޒަފު ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު،
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މި ގޮތުން މު ަ
ކރަންވާނެއެވެ.
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ު
.1

މި

އަކުރުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މުވައްޒަފެއް،

ދާއިރާގެ

އެއް

އޮފީހުން

ނ
ނ ެ
ގމަށް އަން ާ
ގ ހިން ު
އދި ހުށަހަޅާއިރު ،އޮފީހު ެ
އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ެ
ށ
އެދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތަފުސީލާއި ބަދަލުކުރާ ސަބަބު ،އެ އިދާރާއަކުން ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.2

ނ
މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ދާއިރާގެ އެއް އޮފީހު ް
އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ އޮފީހުގައި އޭނާ

އަދާކުރާ

މަޤާމުގެ ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުސް މަޤާމެއް އޮތް ނަމައެވެ.
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ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

މި

އަކުރުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވަޒީފާ

މުވައްޒަފެއްގެ

ބަދަލުކުރުމުގައި،

މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް
ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ
ނސިލްގެ ލަފާ
ލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައު ް
އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސި ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.
.4

ނވަތަ އެ ރަށަކާ
މި އަކުރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރަނީ ،އެ ރަށެއް ު
އެއްފަސްކުރެވިފައިވާ

ރަށެއް

އެހެން

ނޫން

ރަށެއްގައި

ޤއިމުކޮށްފައިވާ
ާ

އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު
އވެ.
މުވައްޒަފު އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ހޯދައި ،ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
.5

މި އަކުރުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި އެ ގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް،
މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަޤާމުތަކަށް ކޮމިޝަނުން
ފާސްކުރާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް މި މާއްދާ
ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ވ
އއްގެ ހިންގުމަށް އެދެ ޭ
ގ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ެ
ވ ބަދަލެއް ެ
)ށ( އިދާރީ ގޮތުން ގެނެ ޭ
މށް އެ އިދާރާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ
ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަ ަ
އިސްވެރިޔާއަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން
ލކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު،
ދ ު
ލކުރެވިދާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ބަ ަ
އަނެއް މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ބަދަ ު
ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

އ
ނ މުވައްޒަފެއް އިދާރާގެ އެއް މަޤާމުން އަނެ ް
މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ މަޤާމާއި ،އޭނާ ހުރި މަޤާމުގެ
ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ މަޤާމަކަށެވެ.

.2

މި

އަކުރުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މުވައްޒަފެއްގެ

ވަޒީފާ

ބަދަލުކުރުމުގައި،

މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް
ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ
ނސިލްގެ ލަފާ
ލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައު ް
އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސި ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.
.3

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރާނަމަ ،އެ ފަދަ
ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ ކަން މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

)ނ( ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއް ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން
ނ
ރމަށް އެދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އިދާރާއަކު ް
ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކު ު
ނ
ރގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ހށަހަޅާއިރު ،ތި ީ
ށހެޅިދާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ު
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

މި

އަކުރުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މުވައްޒަފެއްގެ

ވަޒީފާއަދާކުރާ

އޮފީސް

ބ
ބނުންވާ ސަބަ ު
ޭ
އރު ،ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަން
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ި
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
.2

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް ،އެއް ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކުން އެހެން
އރާގެ އޮފީހުން
ކރުމަށް އެދި ،ބަދަލުކުރެވޭ ދާ ި
ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލު ު
ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހަޅާއިރު،

މވައްޒަފު
ު

މަސައްކަތްކުރާ

އިދާރާގެ

ސިވިލް

ށ
ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.3

ނ ދޫކުރުމުގައި،
ރގައިވާ ލިޔުން އެ އިދާރާއަކު ް
ނންބަ ު
މި އަކުރުގެ  2ވަނަ ަ
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް
އދާރާއެއް ނަމަ
ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ި
ނސިލްގެ ލަފާ
ލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައު ް
އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސި ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.

.4

ނވަތަ އެ ރަށަކާ
މި އަކުރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރަނީ ،އެ ރަށެއް ު
އެއްފަސްކުރެވިފައިވާ

ރަށެއް

ނޫން

އެހެން

ރަށެއްގައި

ޤއިމުކޮށްފައިވާ
ާ

އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު
މުވައްޒަފު އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.5

ނ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާ
މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
އޒަފުގެ ވަޒީފާ
ނޫން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،މުވަ ް
ބަދަލުކުރާ އޮފީހުގައި އޭނާ ހުރި މަޤާމުގެ ގޮތުން އެއް ރޭންކެއްގެ ޝަރުޠު
ހަމަވާ ހުސް މަޤާމެއް އޮތް ނަމައެވެ.

.6

މި އަކުރުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި އެ ގޮތަށް އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް،
ރ
މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރުމަށް ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަޤާމުތަކަށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކު ާ
އުސޫލެއްގެ

ދަށުން

ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
5

މުވައްޒަފުގެ

ވަޒީފާ

ށ
ބަދަލުކުރުމަ ް

މި

މާއްދާ

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު247 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

)ރ( ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާ ނޫން އެހެން
ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވެފައި ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިރާގެ
ގ
ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެ ކަމަށް އިއުތިރާޒު ނުކުރާ ނަމަ ،އަދި ބަދަލުކުރެވޭ އޮފީހު ެ
ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ނަމަ ،ދިވެހި ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ
ށ
ޅދާނެއެވެ .މި ގޮތަ ް
އދާރާއިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެ ި
ބަދަލުކުރުމަށް ،ބަދަލުކުރެވޭ ި
ހުށަހަޅާއިރު ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
.1

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް އެހެން ދާއިރާއެއްގެ އޮފީހަކަށް
ނ
ވަޒީފާ ބަދަލުވާން ބޭނުން ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު އެ ކަން ލިޔުމުން ބަދަލުވާ ް
ފ
ވނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފު ހުށަހެޅުމުން ،ވަޒީ ާ
ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ާ
ބަދަލުވާން

ނންވާ
ބޭ ު

އިދާރާގެ

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

އެންމެ

އިސްވެރިޔާ

އެ ކަމަށް އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެވިދާނެއެވެ.
.2

ނންވާ
ލވާން ބޭ ު
ދ ު
ގއި ބަޔާންކުރާ ،މުވައްޒަފު ބަ ަ
ނބަރު ަ
މި އަކުރުގެ  1ވަނަ ނަ ް
އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ
ލިޔުން ދޭންވާނީ ،އެ އިދާރާގައި މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެވޭނެ ހުސް މަޤާމެއް އޮވެ،
އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ޝަރުޠު ހަމަވެ ،ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އިޖްރާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސޭނެކަމުގައިވާ ނަމައެވެ.

.3

މނިސްޓްރީއެއްގެ
ރގައިވާ ލިޔުން ދޫކުރުމުގައިި ،
ނންބަ ު
މި އަކުރުގެ  2ވަނަ ަ
ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު،
ބޑެއްގެ ނުވަތަ
ހންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ޯ
ށން ި
ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަ ު
އވެ.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެ ެ

.4

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ބަދަލުވާން އެދޭ މުވައްޒަފު ،އޭނާ ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީސް ބަދަލުވުމާ މެދު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާގެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން ލިޔުމުން ހޯދައި،
ށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވަޒީފާ ބަދަލުވާން އެދޭ އިދާރާއަ ް

.5

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ  2އަދި
 3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވުނު ލިޔުންތަކާއި ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާ
ނވާ އިދާރާއިން
ބބާއެކު ،ވަޒީފާ ބަދަލުވާން ބޭނު ް
އިދާރާ ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ސަ ަ
ވނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ާ

6

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު247 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

)ބ( މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފެއް އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާ އިރު،
ށ
ވރެ ،ދަށް ފަންތިއަކަ ް
ނތިއަށް ު
އެ މުވައްޒަފެއް އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަ ް
އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް ،ނުވަތަ ރުހުމާއެކުގައި ،މެނުވީ ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ
ޙާލަތްތަކުގައެވެ .މި ނޫން ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފު ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރާ
ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފު އެ ކަމަށް އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދަން ވާނެއެވެ.
.1

މި ގަވާއިދުގެ  269ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން.

.2

އ
ހއްމު ޝަރުޠެ ް
ނންވާ މު ި
މސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭ ު
މުވައްޒަފެއް ހުރި ފަންތީގައި ަ
މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން.

.3

އ
ހރި ފަންތީގަ ި
ު
ނ އިރު ،އެ މުވައްޒަފެއް
ލ ު
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ ު
ނކުރުން.
މަސައްކަތް ކުރަންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ު

.4

ކޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ހުރި
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނު ު
ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.

.5

ނ
ކށްފައިވާ އެހެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާން ޮ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

އ
ބނުންތަކަށް ،މަޤާމުގަ ި
)ޅ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،ވަގުތީގޮތުން ޖެހޭ ޭ
މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރާ

އަދާކުރުމަށް

ނުވަތަ

އެ

އިދާރާގެ

އެހެން

މަޤާމެއްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ
ދާއިރާގެ އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ،ދާއިރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް
ނ
ތ ް
ދލުކުރެވިދާނެއެވެ .މި ގޮ ު
ތން ބަ ަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ވަގުތީގޮ ު
ނ
ދރާތަކުން ޢަމަލުކުރަ ް
ބދަލުކުރާ އިރު ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އި ާ
ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ ަ
ވާނެއެވެ.
.1

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ،އެ އިދާރާގެ އެހެން މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ދާއިރާގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އ
ޤމަށް ބަދަލެ ް
މވެސް ،މުވައްޒަފުގެ ދާއިމީ މަ ާ
އަދާކުރުމަށް ބަދަލުކުރެވުނު ނަ ަ
ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

.2

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރުމުގައި،
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް
އދާރާއެއް ނަމަ
ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ި
7

އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު247 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

ނސިލްގެ ލަފާ
ލގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައު ް
އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސި ް
ހޯދަންވާނެއެވެ.
.3

ނ
ދލުކުރެވޭނީ ގިނަވެގެ ް
މވައްޒަފު ވަގުތީގޮތުން ބަ ަ
މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ު
) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

.4

އޒަފުގެ ދާއިމީ
މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ މުވަ ް
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ އިދާރާއަކުން
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

.5

ވަގުތީގޮތުން

މުވައްޒަފުގެ

ވަޒީފާ

ބަދަލުކުރެވޭ

މުއްދަތުގައި

މުސާރައާއި

އިނާޔަތްތައް ދޭނީ މުވައްޒަފުގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ އޮތް އިދާރާއަކުންނެވެ.
.6

ވަގުތީގޮތުން

ބަދަލުކުރެވޭ

މުވައްޒަފުންގެ

ރެކޯޑުތައް

"ސީއެސް

ވިއުގަ"

ވނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ާ
)ކ( މި މާއްދާގައި މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ
ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)އ( މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދާރާތަކުން
ކުރަންވާނީ ،ސީއެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖްރާއަތްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
.2

ލޙުކުރުން
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  87ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް ާ

ވަކި ރަށެއްގައި ވަޒީފާ

 .87ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހި ސިވިލް

އަދާކުރުމުގެ

ސަރވިސްގައި

އިންތިޒާމު

އެ ހިނދަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،ވަކި ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ

ހަމަޖެއްސުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

މުވައްޒަފެއް،

ކުރާ

މަސައްކަތުގެ

ބާވަތުން

ތ
ވ ަ
ނު ަ

ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހެއްގެ ސިވިލް
ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ
ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތަށް
ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
)ހ( މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށް ނޫން
އެހެން ރަށެއްގައި ދާއިމީކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ އިރު ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
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އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު247 :

.1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

ވސީލަތްތައް،
ބނުންވާ ަ
މުވައްޒަފު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޭ
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވާ ރަށެއްގައި ޤާއިމުވެފައި ހުރިކަން އެ އިދާރާއަކުން
ކަށަވަރުކުރުން.

.2

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާގޮތް ސުޕަރވައިޒުކޮށް،
މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެ އިދާރާއަކުން ޤާއިމުކުރުން.

.3

އތައް ސިވިލް ސަރވިސް
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތަ ް
ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

.4

މި އަކުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށް
ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާމެދު މުވައްޒަފު އިއުތިރާޒު ނުކުރުން.

)ށ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއް ،ކުރާ މަސައްކަތުގެ
ބާވަތުން ނުވަތަ

ނންވާ
ކށް ސަރުކާރުން ބޭ ު
އ ހިނދަ ަ
ެ

ކމެއް ކުރުމަށްޓަކައި،
ަ

ވަކި ރަށެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ނަމަ ،ތިރީގައިވާ
އވެ.
ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެ ެ
.1

ރކާރުން ކުރަން
އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތާ ގުޅޭގޮތުން ސަ ު
ބޭނުންވާ

ތަފުސީލު

މަސައްކަތްތަކުގެ

ހިމެނޭ

ވަޒީފާބަޔާން

ށ
ގޮތަ ް

އޮޅުންފިލުވައިދީ ،އެ ބަޔާނުގައި މުވައްޒަފު ލައްވައި ސޮއިކުރުވުން.
.2

ނ
ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އުނިނުވާކަ ް
ހ
ކަށަވަރުކުރުމާއި ،އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ފޮނުވުމުން ލިބެންޖެ ޭ
އިނާޔަތް ލިބިދިނުން.

.3

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ފޮނުވޭ ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

.4

ވަޒީފާ

އަދާކުރުމަށް

މަސައްކަތްކޮށް

ފއިވާ
ފޮނުވާ ަ

ނިމުމުން،

ވއްޒަފުގެ
މު ަ

ރަށުގައި
ދާއިމީ

ކުރުމަށް
ވަޒީފާ

ހަމަޖެހިފައިވާ
އޮތް

އިދާރާއަށް

ރުޖޫޢަކުރުން.
)ނ( މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގައި،
މ
ހންގާ އިދާރާއެއް ނަ ަ
ށން ި
ނސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ނުވަތަ މި ި
މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދުން.
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އމް49 :
ވޮލި ު

އަދަދު247 :

ދ ނަންބަރު2020/R-116 :
އ ު
ގަވާ ި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ކށްފައިވީ ނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް
)ރ( މި މާއްދާގައި މި ގޮތަށް ބަޔާން ޮ
އ
ށ ފެންނަ ޙާލަތުގަ ި
ޝނަ ް
ވ ސަބަބެއް އޮތްކަމުގައި ކޮމި ަ
ބަދަލުކުރުމަށް އެކަށީގެން ާ
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.3

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
--------------------------------------
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