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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް               

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ   

 

 

 ލު ސޫ ގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު 

 

 (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

       ވަނަ މާއްދާގެ  89(ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނު) ގެ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިއީ

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ވަޒީފާއާބެހޭ  ،(ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ރީއާއި ހާޒިޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރުން ުސލޫކީގޮތުން ަތބާވާންޖެހޭ ިމންަގނޑުތަކާއި، 

 ލެވެ.ސޫގޮތް ބަޔާންކުރާ އު ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ލަށް ކިޔާނީ، [ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުްނގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ސޫމި އު (ށ)  

 ލު] އެވެ.ސޫބަހައްޓަންޖެހޭ ޮގތުގެ އު

މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުގެ މެްނަބރުން ،ލުގެ މަޤްޞަދަކީސޫމި އު .2 މަޤްޞަދު 

 ،އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތުން އެއްކިބާވެ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ެމންބަރުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަކީ

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ނިންުމންތަކަކަށް ވުމަށް މަުގފަހިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަީކ 

މުޖްތަމަޢުގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަކަށް ހަދައި، ފާއެކު ހިނގާ، ސާމިނިވަންކަމާއި އިން

ކަންކަމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންުމންތަްއ  އިވާ އެންމެހައަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާއި ތަޢާރުޟު

ސަލާމަތްވެގެންވާކަން ޔަޤީންކުުރމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަުލގެ މެންބަރުން ޓްރައިބިުއނަލަށް 

 ރުވުމާއި، ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.ހާޒި

ޓްރައިބިއުނަލް 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

(ހަތެއް)  7ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އެުކލެވިގެންވަނީ .3

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
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ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

 ރައީސާއި 

 ނާއިބުރައީސް 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިްނ  1ވަަނ މާއްދާގެ (ބ) ެގ  89ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ  .4

 ނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނާއިުބރައީސް ޢައްޔަންކުރާ

ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

 ހިންގުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ެއންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޓްރައިބިއުނަލް  (ހ) .5

 ވާލުވެ ހުރި މެންބަރަުކ ޓްރައިބިއުނަލުގައި އަބަދުވެސް ހުންނަންވާނެއެވެ.ހަހިންގުމާ 

ބިއުނަލް ގެ ެއންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޓްރައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ށ)  

ގެ އްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސެވެ. އަދި ރައީސް ނެތިގާނީ ޓްރައިބިުއނަލުހިން

އި، ވަޒީފާއާބެހޭ އި ނާއިބުރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގަނާއިބުރައީސެވެ. ރައީސާ

ންމު މަޖިލީހުން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް މެންބަރަކު އާ   ގެ މެންބަުރންގެ ޓްރައިބިއުނަލު

 ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

ރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ގެ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ހ) .6

 ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.

 ްނމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.އާގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ށ) 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ަމއްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންނާ ބަލަްނ  (ނ)  

 ވާލުކުރުން.ހަ

 ބެލުން.ވާލުކުރެވިފައިާވ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާގޮތް ހަމެންބަރުންަނށް  (ރ)  

ވާލުކޮށްފައިވާ ހަވަނަ މާއްދާއިން ޓްރައިބިއުނަލަށް  87ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ބ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދާކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

ނާއިބުރައީސްގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިްނ  3(ބ) ެގ ވަަނ މާއްދާގެ  89ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނުގެ  .7

ގެ ރައީސް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލު

އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ އެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ މަޤާމުގެ 

. މީގެ އިތުރުން، ގެ ނާއިބުރައީސެވެްނ އަދާކުރާނީ ޓްރައިބިއުނަލުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތު
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   ވާުލކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެސް ހަގެ ނާިއބުރައީސާ ޓްރައިބިއުނަލު ،ގެ ރައީސްޓްރައިބިއުނަލު

 އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.  

ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

މެންބަރުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ލުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންާނ ސޫ ޤާނޫނާއި، މި އުވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ) .8

ވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ހަ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ރެއް މެދުވެރިވެގެްނ މެނުވީ، ވަޒީފާއާެބހޭ އުޒުކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް މަޤުބޫލު  (ށ) 

          ރުވެ،ހާޒިންމު މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ފަރުވާެތރިކަމާއެކު އާޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 އެ ޖަލްސާތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

ރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ޓްރައިބިއުނަުލން އުޒުކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް މަުޤބޫލު  (ނ)  

 ވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.ހަ

ގެ ޓްރައިބިއުނަލު 

  މެންބަރުންގެ 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ގެ މެްނބަރުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައް ޓްރައިބިއުނަލު (ހ) .9

 ،މެންބަރުންގެ މެންބަުރކަމުގެ މުއްދަތުގައިގެ ޓްރައިބިއުަނލު ،ބޭނުންކުރުމުގައި

 ގެ ކޮންމެ މެްނބަރަކުމެ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލު

އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،  )1(

 ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.

އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި )2(

 ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ަކންކަން ކުރުން.

 ތެރިކުރުން.ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައު، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި )3(

 އިޖުތިމާޢީ، ސިޔާސީ އަދި ، މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢާއިލީ )4(

ތެރިވުމާއި، މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުންތަކުން ރައްކައެހެނިހެން ގުޅު

އަދާކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުެޖހުމާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޒާީތ މަންފާއެއް 

 ލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ުނކުރުން.ހާސި
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 މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުތައް ބޭުނންކުރުމުގައި  )5(

 ،ނުަވތަ ކުލަޔަށް ،ނުވަތަ އުަފންވީ ޤައުމަށް ،އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ނަސްލަށް

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަަތ ނަފްސާނީ  ،ނުވަތަ އުުމރަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް

ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

 ،ވަތަ ނިސްބަްތވާ ޢާއިލާއަށްނު ،ނުވަތަ މާލީ ފުުދންތެރިކަމަކަށް ،ވިސްނުމަކަށް

ތިާމޢީ ދަރަޖައަށް، ވަތަ ާވހަކަ ދައްކާ ބަހަށާއި އިޖުނު ،ނުވަތަ އުފަން ރަަށށް

 ނުވަތަ މަޤާމަށް ބަލައި ތަފާތުނުުކރުން.

ވާލުވެހުރި ީމހަކުވިޔަސް، ހައަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަުތގެ ކަމެއް ހިންގުމާ  )6(

 ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިުނން. މެންބަރެއްގެ މަސައްކަތާ ބެހި ުނފޫޒު

ވަކިފަރާތަކަްށ މަންފާއެއް  ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުމެއްނެތި )7(

 ،ަތޢައްޞުުބން އެއްކިބާވެހުރެ މުސްތަިޤއްލުކަމާއެކު ،ހޯދައިދިނުމެއްނެތި

 މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން.

ސަލަތައް ބަލައި ިނންމުމުގައި މެންަބރުގެ އަމިއްލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައް )8(

އެހެނިހެން މެންބަރުންނާިއ އެނޫންވެސް  ،ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ

 ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ،ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްިކާބވެ ހުރެ

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކުގައި ޢަމަލުކުރުން.

ނުވަތަ ދައްކާ  ،ނުވަަތ ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމަކުން ،މެންބަރަކު ކުރާކަމަކުން )9(

       ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ގޮތަކުން ،ވާހަކައަކުން ނުވަތަ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން

އެ މެންބަރެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަާމއި މުސްތަޤިއްލުކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭނެ 

 ނުވަތަ އުފެދިދާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުން.

އުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ނުވަތަ ުހށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެއް ޓްރައިބި )10(

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެލުމަށް ުހރަސްއެޅޭފަދަ ލަފައެއް ނުވަތަ މަޝްވަރާއެއް 

 ވިޔަސް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުދިނުން.

ހަަމއެކަނި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ  ،މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި )11(

 ނެވޭ ހެއްކާއި ޤަރީާނއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.ހޯދައި ލިބިގަ
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ެމންބަރުކަމުގެ  ،މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަަރކަށް ލިބިފައިވާ ަމޢުލޫމާތެއް )12(

ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް 

 ާހމަނުކުރުން. ތިްނވަނަ ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ،ތަބާވުމުގެ ބޭނުަމށް ފިޔަވައި

މީހެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ ޭބނުންކޮށްގެން  އެއްވެސް މެންބަރަކު އެ )13(

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަަތ އެހެން މީހެއްގެ މަޞްލަަޙތެއްވިޔަސް 

 ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ހުރިހާ  ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ،ޓްރައިބިއުނަލުގެ ކޮންމެ މެންަބރަކުމެ )14(

ލާޤާއި އަބުރުގެ މީހެއްގެ އަޚު އެ ،ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢު ަޤބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި

 ތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.އުރައްކަ

ރުވުމާއި، ހާޒިލާ އެއްގޮތަށް އޮފީހަށް ސޫރަސްމީ ގަޑީގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ އު )15(

ވަގުތަށް މެންބަރުކަމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައިވެސް 

 ފަރުވާތެރިވުން.

އެއްވެސް ކަމެއްގައި ރިޝްވަތެއް ނުވަތަ ރިޝްަވަތކަށް ވެދާނެ  ،މެންބަރުން )16(

އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމާއި، އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަލައިނުގަތުމާއި، އެހެން 

މެންބަރަކު މިފަދަ ކަމެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ކުރާކަން އެނގިއްޖެަނމަ އެކަމެއް 

 ކަތްކުރުން.ހުއްޓުވަން މަސައް

ވާލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ހަކޮންމެ މެންބަރަކުމެ އެ މެންބަރަކާ ބެލުމަށް  )17(

އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި ބެލުމާއި، މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ އަޅަންޖެހޭ 

ފިޔަވަޅުތައް އެކަށީގެންވާ އަަވސްމިނެއްގައި އެޅުމާއި، މައްސަލަ ނިމުމާއެކު 

ކަންތައްތައްވެސް އެކަށީގެންވާ  އިހޭ އެންމެހައެއާގުޅިގެން ކުރަންޖެ

 އަވަސްމިނެއްގައި ކުރުން.

މެންބަރެއްގެ ވާޖިބުތައް ފުރިހަަމއަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންާވ ތަޢުލީމާއި  )18(

ގެ ޓްަރއިބިއުނަލު ،ތަމްރީނާއި ހުނަރު އަދި ސިފަތައް ހޯދައި ލިބިގަނެ

އެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެކިއެކި  ،ންމު މަޢުލޫމާުތ މުއްސަނދިކޮށްއާމަސައްކަތާބެހޭ 

ދިރާސާތައްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މެންބަރުންެގ ޤާބިލިއްޔަތު 

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ތަނަވަސްކޮށްެދވޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭުނން ހިފުްނ.
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މެންބަރުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަ ނުކުރުމާއި، ޟަރޫރީ  )19(

ގައި އެއްވެސް އަމިއްލަކަމެއް ބޭނުމަށްޓަކައި ެމނުވީ ަރސްމީގަޑީ

 ޓްރައިބިއުނަލްގައިވެސް އަދި ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭރުގައިވެސް ނުކުުރން.

ރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި، ހާޒިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް  )20(

ންމުންގެ ީމުހންނަށާއި، ެމންބަރުކަމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުތައް އާހެކިންނަށާއި، 

ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  އިބައްދަލުވާންޖެހޭ އެންމެހަ މުގައިއަދާކުރު

 ކެތްތެރި، މަސްއޫލުވެރި އަދި ޚިދުމަތްތެރި ބަޔަކަށް ވުން.

ރުކުރެވޭ މީހަކަށް ނުވަަތ ޤާނޫީނ ވަކީލަކަށް ހާޒިއެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި  )21(

ތަ އަމާޒުވާގޮތަށް ކުށްވެރިކުރުމުގެ ނުވަތަ ކުށްދެއްކުމުގެ ބަްސތައް ނުވަ

 މަލާމާތުގެ ގޮތަށް ބަސްމޮުށންތެިރކަން ނުބެހެއްުޓން.

ފުވެރި ސާބަލާ މަޖިލިސް ނިާޒމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން އިން މައްސަލަ )22(

 މާޙައުލެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

މެންބަރުންގެ ވާިޖބު ފުރިހަމަައށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލްައޤްވާމީގޮތުން  )23(

ދިވެހިރާއްޖެ  ،ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއިވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އިންސާނީ  ،ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާަހދާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިަގނެ 

ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިަވންކަމަށް ިބނާކޮށް އުފެިދފައިވާ، ދީމިޤްރާޠީ 

ލުތައް ސޫއެ އުލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސޫމުޖުތަމަޢުތަކުން ޤަބޫލުކުރާ އު

 ކުރިއެރުވުން.

ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމާއި، އެއްވެސް ސިޔާސީ  )24(

ންމު ރައްޔިތުންަނށް ެދމެހެއްޓޭނެފަދަ އާނުފޫޒަކަށް ނުލެނބޭނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން 

ންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި، މެންބަރުންގެ އާގޮތަކަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒަކަށް ވާޖިބުތަކާއި 

ންމު ރައްޔިތުންނަށް ިލބޭނެޮގަތށް ޢަމަލުތައް އާ ނުލެނޭބނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

 ބެހެއްޓުން.

ހަމަހަމަކަމާއި، ހާމަކަމުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި  )25(

 ހުރުން.މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމި
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މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

މަސައްކަތްތަކުން 

 ތަނާޒުލުވުން 

           ގެ މެންބަރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭއިރު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ހ) .10

އެ މައްސަލައަކީ، ގާތްތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން، ރައްޓެހިކަމުގެ ގޮތުން، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން 

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ެމންބަރާ ގާތް ގުޅުމެއް ހުރި މީެހއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ 

އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ވާނަމަ، އެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލަ ބެލުމާއި

 ކަންކަމުން ތަނާޒުލުާވންވާނެއެވެ.  އިއެންމެހަ

 
ގެ ހުރެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުސަބަބަކާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ  (ށ) 

ވާކަމަށް ނީ، އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ތަޢާރުޟުމެންބަރަކު މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާންވާ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބާއި، މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާ ސަބަބު ަބޔާންކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެވެ. ގަމުން އެންގުމަށްފަހުށާއި ރަޖިސްޓްރާރއަށް އެކަން ލިޔުގެ ރައީސަޓްރައިބިއުނަލު

ގެ ގާނީ ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުއް ނެތް ޙާލަތުގައި މި އެންގުން އަންރައީސެ

 ވާލުކުރެިވފައިވާ މެންބަރަކަށެވެ.ހަނާއިބުރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުން 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ސަބަބަކާހުރެ  (ނ)  

ވާކަމަށް ނީ، އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ތަޢާރުޟުރައީސް މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާންވާ

ކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބާއި، މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާ ސަބަބު ަބޔާން

ށާއި ރަޖިސްޓްރާރއަށް އެކަން ލިޔުމުން ގެ ނާއިބުރަީއސަޓްރައިބިއުނަލު

 އެވެ.ގައެންގުމަށްފަހު

  

ގެ ޢާްނމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ރ)

ގޮތެއް ނިންމާ މައްސަލައަކީ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ 

ނިންމުމުގައި  މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ބަހުސްގައި ނުވަތަ ގޮތެއް

 އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުާވނެއެވެ.

ގެ މެމްބަރުްނަނށް މައްސަލަ ނުބެލޭނީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލުތިމާގެ ކަމުގެ ސަބަބުން  (ބ)  

 ތިރީގައިވާ މީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެވެ.

 ބައްޕައާއި، ދޮންބައްޕަ .1

 އި، ދޮންމަންމަ އާމަންމަ .2

 ދަރިންނާއި، ދޮންދަރިން  .3

 ކާފައިންނާއި، މާމައިން  .4
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 ފިރިން ، ނާއިއަނބިން .5

 ،އްބަފާ އަޚުންނާއިއެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެ .6

 މީހުންގެ ދަރިން  އެ އުޚުތުންނާއި،

 ދެބެންގެ ދެދަރި މީހުން  .7

 ޅީދަރިންނާއި، ދަނބިދަރިން  .8

 ބަފާކަލޭގެއާއި، މައިދައިތަ  .9

 ފަހަރިން ، ނާއިޅިޔަނުން .10

ތައް ގޮތްގޮތުން އަންނަނިވި ފަރާްތތައް ހިމެނޭ މައްސަލަ ތިމާގެ ކަމުގެ ސަބަބުން ނޫން (ޅ)  

 ގެ ެމްނބަރުންނަށް ުނބެލޭނެއެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު

 .ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް އޮންނަ މީހުން .1

 ތެރިން.މަތްގާތް ރަޙު .2

އި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު މަސްއޫލިއްޔަތާ ،ގެ މެންބަރުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ކ)  

ގެ ކަމާބެޭހ ސަލަތަކުގެ ރެކޯޑު ޓްރައިބިއުނަލުވެފައިާވ މައްވެގެން ތަނާޒުލުތަޢާރުޟު

 ސެކްޝަނުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެެވ.

ޓްރައިބިއުނަލުން 

ކުރާ  ބޭރުގައި 

މަސައްކަތްތައް 

 ކުރުން 

މު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ންގެ މެންބަރުްނނަީކ ޤާނޫނީގޮތުން މުހިޓްރައިބިއުނަލު (ހ) .11

ހިނދު، އެ މަސްއޫލިއްަޔތުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް ންމާތަކެއް އަދާކުރާ ބަޔަކަްށ ވީޒި

ފުށުއަރާފާނެ އެއްވެސް އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ނުވަތަ ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަކީ 

 ރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.މެންބަރުންަނށް މަނާކު

 

 މަވެސް، މެންބަރުންގެ ތަޢުލީމާއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަ (ށ) 

ޤާބިލުކަން ހުރި ދާއިރާއަކުްނ މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް 

      ދި އަެގ މަސައްކަތާއި މަޞްލަޙަތަށް ފުށުނާރާނެެހން ޓްރައިބިއުަނލު، ކުރުމުގެގޮތުން

ގެ މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުަކމަށް އަސަރު ނުކުރާނެ އެ މެންބަރަކު ޓްރައިބިއުަނލު

 ގެ މެްނބަރުންނަށް ކުރެވިދާނެއެވެ.ނިވި ކަްނތައްތައް ޓްރައިބިއުނަލުގޮތަކަށް އަންނަ

ޤާނޫނީ ދާއިރާ ނުވަތަ މެްނަބރަކު ޚާއްޞަވެފައިވާ އެހެނިހެން ދާއިރާއަކާ  )1(

ކްޗަރުތައް ދިނުާމއި، ލިޔުންތައް ޝާއިޢުކުރުމާިއ، ދާއިރާގެ ގުޅުންހުރި ލެ

 ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ އެފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.
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 ންމު ޚިދުމަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން،އާމަދަނީ އަދި ހިލޭސާބަހަށް ކުރެޭވ  )2(

 ލައިގެން ބޭއްޭވ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމަކަށް ވަނުން.އިންމުކޮށް ހުޅުވައާ )3(

ނުގެ ތަރަްއޤީއަށްޓަކައި ގެ މެްނބަރުންގެ ނުވަތަ ާޤނޫޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުަނލުވަ )4(

ލެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރުކަން، ޑިރެކްޓަރުކަން ނުވަތަ އިއެކުލަވަ

 އެނޫންވެސް މަޤާމެއް ފުރުން.

އަދާކުރުންފިޔަވައި އެހެން ގެ ެމންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ނ)  

ލަތެއްގެ ސީގެ ެއއްވެސް ވައެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށްޓައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު

 ބޭނުން ހިފައިެގން ނުވާނެއެވެ. 

އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާ ގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ރ)  

ގެ މެްނބަރުންނަްށ އަންނަނިިވ ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުނުވާނޭ ޮގތުގެމަތިްނ ތަޢާރުޟު

 ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނުވާނޭ  އި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ތަޢާުރޟުމެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ )1(

 ފަދައިން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަްއ ކުރުން.

ިވޔަފާރިއެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްގައި އިންވެސްޓުކުރުން؛ އެހެނަސް އެއްވެސް  )2(

އޮފިސަރުކަން، ޑިރެކްޓަރުކަން، މެނޭޖަރުކަން، އެޑްވައިޒަރުކަން ނުވަތަ އެހެން 

ގެ މެްނބަރުން އަދާކޮށްގެން އެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުއެއްވެސް ވަޒީފާ

 ނުވާނެއެވެ.

  

ތުރުން އިގެ މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ބ)

ކަންކަމަކީ މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ  އިމެންބަރުން ކުރާ އެންމެހަ

ނުވާނޭެހން ކުރާ ކަންތައްތަކަކަށް ވާންވާނެއެެވ. އެގޮތުން ނުކުރެވޭނެ ޞްލަޙަތާ ތަޢާރުޟުމަ

 ކަންކަމަކީ:

މުސްތަޤިއްލުކަން މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މިނިވަންކަމާއި  )1(

 ގެއްލިދާނެކަމަށް މީހުންަނށް ޝަްއކުވާފަދަ ކަންކަން.

 މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހުތުރުވާަފދަ ކަންކަން.  )2(
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މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ  )3(

 ކަންކަން.

 މައްސަލައެއްގައި އަރބިޓްރޭޓަރަކަށް ވުން. )4(

  ޕްރެކްޓިސްކުރުން.ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ )5(

މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން،  (ހ) .12 ހަދިޔާ ޤަބޫލުކުރުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ެއއްވެސް މެންބަރަކު، ނުވަތަ އެމީހުންގެ އަނބިދަރީންގެ 

ތަ ހަދިޔާއެއް، ުނސީދާގޮތެއްގައި ނަމަވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތެރެއިން މީހަކު، ސީދާ ނުވަތަ 

ިލބޭ ޚިދުމަތެއް، ނުވަތަ ަދޢުވަތެއް ައންނަނިވި ޙާލަތްތަުކން  އިނުލަ ނުވަތަ އަގަކާ

 ނޫންގޮތަކަްށ، ޤަބޫލުޮކށްގެން ނުާވނެއެވެ.

        އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި، )1(

އެ މެންބަރަކު ޚާއްޞަވެފައިާވ އެހެން ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުިރ ފޮތްތަކާއި 

 ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަުތން. ލިޔެކިޔުން

ޤާނޫނުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ުނވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމުކޮށް ފާހަގަކުރާ  )2(

މެންބަރުންނާިއ ދުވަހަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބާއްވާ ޙަފްލާއަކަށް 

 މީހުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުްނނަށް އެރުވޭ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރުްނ. އެ

މައްސަލައަކާ 

ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ 

މެންބަރުން 

އަމިއްލަގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުން 

ގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު، ވަޒީފާއާެބހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު (ހ) .13

އްވެސް މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުްނ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ަޚޞްމަކާ ނުވަތަ އެއިން އެ

ފަރާތަކުން ފޮނުާވ މީހަކާ ނުަވތަ އެ މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު ިހމެނިދާނެ އެޫނންވެސް 

 އެހެން ފަރާތަކާ އަމިއްލަގޮތުން ަބއްދަލުކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.

 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތުމަކުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލުން ބޭރުގައި ޢާންުމ މި  (ށ) 

ެގ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ، އެހެން މީހަކު ބައިވެރިނުކޮށް، ޓްރައިބިުއނަލު، ނޫން ތަނެއްގައި

ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކެޭވ ވާހަކަ މީގެތެރެއަކު 

 މެނެއެވެ.ނުހި
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ބަންދު  ،ރެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީއުޒުމަޤުބޫލު  ،ގެ މެްނބަރުންވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ހ) .14 ރީ ހާޒިމެންބަރުންގެ 

 ރުވާންވާނެއެވެ. ާހޒިނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީހަށް 

ގެ ުފލްޓައިމް މެންބަރުން ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ށ)  

  ގައެވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑި ނިމޭނީ މެންދުރުފަހު 8:30ރުވުމުގައި ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު ހާޒި

 ގައެވެ. 2:00

ގެ ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުްނ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް އުަނލުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި (ނ)  

ގައެވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑި ނިމޭނީ  11:00އި ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު ރުވުމުގަހާޒި

 ގައެވެ. 2:00މެންދުރުފަހު 

ރުނުވެވޭގޮތް މެންބަރަކަށް ިދމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ހާޒިރަސްމީ ދުވަހެއްގައި އޮފީހަށް  (ރ)  

ގުމާ ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބުރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ޓްރައިބިއުނަލް ހިންބިއުނަލުޓްރައި

       ރީ ބަލަހަްއޓާ އިސް މުވައްޒަފަކަށް، ހާޒިހުރި މެންބަރަކަްށ، އަިދ އޮފީހުގެ ވާލުވެހަ

 ގެ ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. 9:30އެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

    ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ތާވަލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އާގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ބ)  

ރުވާންވާނެއެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް ހާޒިއެ ގަޑިއަކަށް މެންބަރުން އޮފީހަށް 

ންމު މަޖިލީހުގެ އާގެ ރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއަނލުއުޒުމަޤުބޫލު 

 ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިނުވެ ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ. މަޤުބޫލު ސަަބބަކާ ހުރެ، ޖަލްސާއަށް 

 ،(ފަނަރަ) މިނިޓް ކުރިން، އެކަން 15ރުނުވެވޭނަމަ، ޖަލްސާ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ ހާޒި

 ންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށާއި ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެެވ.އާ

ގެ މެްނބަރުން ބައިވެރިވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (ޅ)  

ރުވާންާވނެއެވެ. އެ ގަޑިއަށް ހާޒިތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މެންބަރުން އޮފީހަށް 

) ގަޑިއިރު ކުރިން (ެއކެއް 1ރުނުވެވޭނަމަ، އަޑުންއެހުން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ހާޒި

ނާއިބުރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމާ ގެ ރައީސް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލު

 ހުރި މެންބަރަކަށް، އަދި ރަޖިސްޓްރާރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ވާލުވެހަ

ގެ ކަމާބެޭހ ރީގެ ރެކޯޑު، ްޓރައިބިއުނަލުހާޒިގެ ެމންބަރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު (ކ)  

 ސެކްޝަނުން ބަލަހައްަޓންވާނެއެެވ.
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މެންބަރުންގެ 

 ސަލާމާއި ޗުއްޓީ 

ގެ މެްނބަރަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ާޢއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު (ހ) .15

ވަނަ  14ލުގެ ސޫސަބަބު ބަޔާންކޮްށ، ިމ އު ،ނަގަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ

ގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބުރައީސް ޓްރައިބިއުަނލުތުގެމަތިން އެކަން މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮ 

ރީ ހާޒިހުރި މެންބަރަކަްށ، އަދި އޮފީހުގެ ވާލުވެހަނުވަތަ އެވަގުތަކު ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމާ 

 ބަލަހައްޓާ އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި، ގެ ރައީސް ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުމުން، ޗުއްޓީ ފަަށން ޓްރައިބިއުނަލު (ށ)  

     ގެ ނާއިބުރައީސަށް އްދަތު ބަޔާންކޮށް ޓްރަިއބިުއނަލުޗުއްޓީގެ ބާވަތާއި، ޗުއްޓީގެ މު

ލަތެއްގައި އެ މުއްދަތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުން ޙާ އަދި ނާއިބުރައީސް ނެތިއްޖެ 

 ވާލުކުރެވޭ މެންބަރަކަށް ލިޔުމުްނ އަންގަންވާނެއެވެ.ހަ

ގެ ނާއިބުރައީސް ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުމުން، ޗުއްޓީ ފަަށން ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި، ޓްރައިބިއުނަލު (ނ)  

ރައީސް  ،ެގ ރައީސަށްއްދަތު ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުޗުއްޓީގެ ބާވަތާއި، ޗުއްޓީގެ މު

މެންބަރަކަށް ާވލުކުރެވޭ ހަލަތެއްގައި އެ މުއްދަތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުން ޙާނެތިއްޖެ 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ،ގެ ެމންބަރަކު ޗުްއޓީއެއް ބޭުނންވުމުން، ޗުއްޓީ ފަަށން ބޭުނންވާ ތާރީޚާއިޓްރައިބިއުނަލު (ރ)  

ރައީސް  ،ެގ ރައީސަށްއްދަތު ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުޗުއްޓީގެ ބާވަތާއި، ޗުއްޓީގެ މު

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ަރއީސާއި ނާއިބުރައީސް އަދި ،ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނާއިބުރަީއސަށް

ާވލުކުރެވޭ މެންބަރަކަށް ހަނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެވަގުތަކު ޓްރައިބިއުނަލް ހިންުގން 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަތު ބަލަހައްޓާނީ ންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުެގ ރިޔާއާ ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު (ބ)  

މެނުވީ   ރައީސް ނުވަަތ ނާއިބުރައީސްކަމަށްވާތީ، މަޖުޫބރު ޙާލަތެއްގައިގެޓްރައިބިއުނަލު

އި ނާއިބުރައީސް އެއްވަގުތެއްގައި ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ރައީސާ

ގެ އެހެން މެްނބަރަކާ ޓްރައިބިއުނަލުޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޗުއްޓީއަށް ދާންވާނީ 

 ވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ހަމަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް 

ންމު މަޖިީލުހގެ ކޯރަމް ގެއްލޭގޮތަށް މެންބަުރން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން އާގެ ޓްރައިބިއުނަލު (ޅ)  

ރެއް މެދުވެރިވެގެން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް މި މާއްދާ އުޒުމަޤްބޫލު  ،ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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ވެ. ރައީސް ގެ ރައީސެއްޓީ ހަމަޖައްސާނީ ޓްރައިބިއުނަލު ގެ މެްނބަރުންގެ ޗުޓްރައިބިއުނަލު (ކ)  

އި ނާއިބުރައީސް ނެތިއްޖެ ވެ. އަދި ރައީސާތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނާިއބުރައީސެނެ

 ވާލުކުރެވިފަިއވާ މެންބަރެކެވެ.ހަޙާލަތެއްގައި، އެވަގުތަކު ޓްރައިިބއުނަލް ހިނގުން 

ޗުއްޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނުން  ގެ މެްނބަރުންގެވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު (އ)  

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

   މެންބަރުންގެ 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ 

 ދުވަސް(ތިނެއް) މަސް 3އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މެންބަުރކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  .16

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ  30ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، އަހަރަކު  ،ހަމަވުމުން

ލައިގެންވެސް އިމެންބަރަށް ޙައްޤުވާނެއެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީ އެއްކޮށް ނުވަތަ އެކިފަހަރު މަތިން ބަހަ

 ނެގިދާނެއެވެ. 

މެންބަރުންގެ 

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 

(ތިރީސް)  30މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އަަހރެއްގެ ތެރޭގައި  ،ބަލިވުމުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި .17

 ދުވަސް މެންބަރުންނަށް ިލބޭނެއެެވ.

މެންބަރުންގެ ޢާއިލީ 

 ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ 

 ،މު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން، ާޢއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައިންފަދަ މުހި ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން  .18

(ިދހައެއް) ދުވަސް މެންބަރުްނނަށް  10އްގެ ތެރޭގައި ދުވަހެައހަރު ،ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިަމނައި

 ލިބޭނެއެވެ.

މެންބަރު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަުހން  ،މުސާރަ ލިބޭގޮަތށް ،ޙައްޖު ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި .19 ޙައްޖު ޗުއްޓީ 

(ތިރީސް) ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. މި ޗުއްޓީ ލިބޭނީ  30ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިަމނައިގެން 

މެންބަރު ފަރުޟު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނަމައެވެ. ފަރުޟު ަޙއްޖުގެ އިތުރުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން 

އެ މެްނބަރަކަށް ަޙއްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނަގައިެގން  ،ގަްނ ބޭުނންވެއްޖެނަމައަދާކުރުމަށް ޗުއްޓީ ނަ

 ދެވިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ 

 އެހެނިހެން ޗުއްޓީތައް 

ެގ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އެހެން ހުރިހާ ޗުއްޓީެއއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު .20

  އެއްޮގތަށް ލިބިދެޭވނެއެވެ.މެންބަރުންަނށް އެ ޤާނޫނާ

ޗުއްޓީ އައުވުމާއި 

 ޗުއްޓީ ގުނުން 

ގެ ެމންބަރުންގެ ޗުއްޓީ އައުވާނީ މެްނބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު .21

ގެ ޗުއްޓީ ،ހަމަވާއިރު ޗުއްޓީ ނުނަގައިފިނަމަ ދުވަސްހަމަވުމުްނނެވެ. އަހަރު ދުވަސްފެށިގެން އަހަރު

 ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ. ދުަވސްތަކުގެ ބާކީ ހުރި އިނުނަގަ ގޮތުގައި
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ލާ ޚިލާފަށް ަޢމަލުކުރަމުންދާނަމަ، ވަޒީފާާއބެހޭ ސޫގެ ެމންބަރަކު މި އުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލު .22 ލާ ޚިލާފުވުން ސޫ އު

ލިޔުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ންމު މަޖިލީހުގެ ފަާރތުން އެކަްނ އާ ގެ ެމންބަރުންގެ ޓްރައިބިއުނަލު

 ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ލަށް ސޫ އު

 ޢަމަލުކުރަންފެށުން 

   ންމު މަޖިލީހުްނ އާގެ މެންބަރުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލު ،ލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީސޫމި އު .23

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ،ލު ފާސްކޮށްސޫމި އު
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