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 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
   )ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް R/2020-5ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1

 

)ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު( އަށް އަންނަނިިވ  R-5/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 

 އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  4ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

         ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅިގެން  )ނ( .4  
ހިުއމަން ަރއިޓްސް އެ ޔުނިޓުގެ ިއސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ޖަވާބުދާރީވާކަށެއް 
 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ހ( އަންނަނިވި ) އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި މި މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  
ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް 

އިދާރީގޮތުން ހިނގަމުންދާގޮތް 
 ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކުރުން 

ކޮމިަޝނުގައި އިޓްްސ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ ހިއުމަްނ ރަ )ހ( .5
ވުމާއެކު، މި ޔުނިޓުގެ ޓެކްނިކަލް  ކަމަށް މިނިވަން ޔުނިޓެއް ކޮށްފައިވާޤާއިމު

ޓްސް ކޮިމޝަނަށް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިއުމަްނ ރައި
ނުޖެހޭނެއެވެ. ަނމަވެްސ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  ކަށެއްޖަވާބުދާރީވާ

 ލުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޒިްނމާއެއް އިދު އެކުލަވައިހިންގާނެގޮތުގެ ގަވާ ޔުނިޓު
ވުމާއެކު، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޔުނިޓުގެ ަމސަްއކަތްތައް  ކަމަށް

އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތުތައް  ،ޓަކައި ކުރުމަށް ހިނގަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރ
  ޔުނިޓުން ކޮމިޝަނަށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.( ހވަނަ މާއްދާގެ ) 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  
 ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ 

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .7
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް  23ޤާނޫނު( ގެ 
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ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ކުރާ ޢައްޔަނުކޮމިޝަނުން 
 ވާންވާނެއެވެ. ތައް ހަމަާވ ފަރާތަކަށްޠުއިސްވެރިޔާއަކީ އަންނަނިވި ޝަރު

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މާއްދާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން (1)    
މައްސަލަތައް  ،ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރުމަށްފަހު

ދުވަހުގެ ( އަހަރު)އަށެއް 8ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ  ،ވުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ލުކޮށް، ހިއުމަްނ ހާސިޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެްއ 
ރައިޓްސް ލޯ ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯގެ ދާއިރާއިން 

ތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ލުކޮށް، މައްސަލަާހސިގްރީއެއް މާސްޓަރސް ޑި
ދުވަހުެގ ަމސައްކަތުގެ )ހައެއް( އަހަރު 6ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 

 .ވުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ތަޖުރިބާ

 ދުވަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް އަހަރު)ފަހެއް(  5ވޭތުވެދިޔަ  (2)    
 ކަމުގައި ނުވުން.

ކުށެއް  އީދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާ)ފަހެއް( އަހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ  (3)    
 ނުވުން. ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކަށް

 ވުން. ވެފައި )ތިރީސް( އަހަރު 30އުމުރުން  (4)    

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.( ށވަނަ މާއްދާގެ ) 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

     ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަީކ  )ށ( .7  
  ަވޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގަިއ ކަނޑައަަޅއިފައިވާ ސިވިލް ސަރިވސްގެ 

މި މަޤާމުގެ މުާސރައާއި  ޖެނެރަލްގެ ލެވެލްގެ މަޤާމެކެވެ. ޑިރެކްޓަރ
  ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ 7ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .5

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގެ ުމއްދަތަކީ  (ނ) .7  
  ވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެ)ފަހެއް( އަހަރު 5

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  އިސްވެރިޔާގެޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮ (ރ)   
 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ިހމެނެއެވެ.

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)    
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި  23ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ 
 މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
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)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (2)    
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ 

އި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެހަ
 ހިންގުން. ވިލަރެސްކޮށް

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)    
 ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގުާމ ގުޅޭގޮތުްނ 
 ނިންމަންެޖހޭ ނިްނމުންތައް ނިްނމުން.

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)    
ވަނަ މާއްދާގައި   25 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އަހަރީ  ،ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް  ،ރިޕޯޓު
 ފޮނުވުން.

)ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް  16/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)    
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ވިސްލްބްލޯވަރ 
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްތައް 

ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި،  އެ މަސައްކަތްތައްހަވާލުކުރުމާއި، 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަމުންދިއުން.

ހާލަތެއް  ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާ ނެތް )ބ(   
ލަތެއް ހާނެތް  ކުޔުނިޓުގައި ސީނިއަރ މުވަްއޒަފަ އަދި ދިމާވެއްޖެނަމަ،
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުންޔުނިޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ ، ދިމާވެއްޖެނަމަ

ހިުއމަން ރައިޓްސް ޮކިމޝަނުން  ކު،އާދަކުރާނެ މުވައްޒަފަ
 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. 8ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .6

މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭގައި އަްނނަނިިވ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ  )ނ( .8  
 ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   ؛ޤާނޫނީ ދާއިރާ (1)    

 ؛ދާއިރާ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ލޯ (2)    

 ؛ދާއިރާ ގެއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ (3)    

 ؛ގެ ދާއިރާޕަބްލިކް ހެލްތު (4)    
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 ؛ދާއިރާ ތެރިކުރުމުގެތިމާވެށި ރައްކައު (5)    

 ؛ތައްދާއިރާ އޮޑިޓިންގެއެކައުންޓިންގއާއި  (6)    

ލަރ ކްރައިމްސްެގ ކޯ-ވިސްލްބްލޯކުރުމާއި، ފްރޯޑާއި ވައިޓް (7)    
 ތައް.ދާއިރާ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގައި، އަންނަނިވި މަޤާމުތައް  )ރ(   
ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް އުފައްދައި، މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ތައް ކަނޑައަޅައި، މުސާރައާއި ޢިާނޔަތްތައް ޠުއެ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރު
ހަމަޖައްސައި، އެ މަޤާމުތަކަށް ީމހުން ަހމަޖެއްުސމަކީ ހިުއމަން ަރއިޓްސް 

 16/2019އަދި ޤާނޫނު ަނންބަރު ކޮމިޝަނުގެ ޒިްނމާއެކެވެ. 
 ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަްށ ބޭނުންާވ 
އެ މަޤާމުތަކުގެ  ،ފަންނީ މަޤާމުތަކާއި އިދާރީ މަޤާމުތައް އުފައްދައި

ޝަރުޠުތަކާއި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުން 
 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.  

 ؛ލީގަލް ކައުންސެލް (1)    

   ؛އޮފިސަރުން ސީނިއަރ ލީގަލް (2)    

 ؛ލީގަލް އޮފިސަރުން (3)    

 ؛ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން (4)    

 ؛އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން (5)    

 ؛ޕެރަލީގަްލ މުވައްޒަފުންކޭސް ވޯކަރުން ނުވަތަ  (6)    

 .މުވައްޒަފުން އެޑްމިން ސަޕޯޓް (7)    

ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  .7
 ފެށުން

       ިމ އިޞްލާޙުތައް ކޮިމޝަނުން ފާސްކޮށް،  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ިމ ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

________________ 
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