
 
 

 

c                                                                                      

| މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ  20097ރސަންގެ އޮފީސް | ހ. ކެލީތިއާ | ހަކުރާ ގޯޅި | ޕަ ޑްސް ފުގެ އޮމްބަ އިންތިޤާލީ އިންސާ   

Ombudsperson’s Office for Transitional Justice | H. Keleethia | Hakura Goalhi | 20097 | Male’ | Republic of Maldives 
Hotline: +960 7337486 

   

 

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގައިޑްލައިން ގޮތުގެ 

، އިްނތިޤާީލ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ ގައިޑްލައިނަކީމި    1 ތަޢާރަފް 

އޮފީހުގައި އިންޓާނުންގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ހޯދުމާއި، 

  ގައިޑްލައިނެވެ. ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ 

 ގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ. ގައިޑްލައިނުމި    2 މަޤްޞަދު

މި އޮފީހަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޤާނޫނުްނ   (ހ)  

ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފީހަކަށްވާތީ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 

މީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، އިންޓާނުންގެ ޮގތުގައި އިނިންމުމަށްޓަކައި، ދާ

އިންާޓނުން ގެްނގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮްށ މީހުން ނެގުމާއި، 

ދެފުށްފެންނަ ޮގތަކަށް އެކަންަކމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް 

 ބަޔާންކުރުން.

  (ށ)  

ނިޒާމެއް އަލަށް މި އޮފީހަކީ އިންތިޤާލީ އިންސާފު ހޯދާ ދިނުމުގެ 

އެކުލަވާލުމާގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި އޮފީހަކަށްވުމުން، 

މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވި ހިނގަމުންދާ ގޮާތބެހޭ ގޮތުްނ 

މަތީތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މި އޮފީހުެގ 

ރާްތތަކަށް އެ ުފރުޞަތު މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިވާްނ ބޭނުންވާ ފަ

 ނުން.ފަހިކޮށްދި

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި 

 މީހުން ނެގޭ މުއްދަތު 
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(ހަޔެއް)  6އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި މީުހން ނެގޭނީ އެންމެ ދިގުވެގެން 

މަސްދުވަހަށެވެ. މި މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، މުއްދަތު ހަަމވުމުެގ 

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ އިންޓާންއަްށ  1

 އަންގާނެއެވެ. އެކަން 

އިންޓާނުންގެ 

 ނާޔަތްމުސާރައާއި ޢި

  (ހ) 4

 6އިންޓާނުންގެ ޮގތުގައި ނަގާ ފަރާތްތަކަށް އޮފީަހށް ހާޒިރުވެ ޖުްމލަ 

ކޮންެމ  ރަންވާނެއެވެ. އަދި ހާޟިރުވާގަޑިއިރު މަސައްކަތްކު (ހަޔެއް) 

 ރ ގެ އެލަވަންސްއެއް ދެވޭނެއެވެ. 300/-ދުވަހަކަށް 

  (ށ)  

ގަޑިއިރު ހަމަނުކުރާ ވަގުތަްށ (ހަޔެއް)  6މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ 

 ފައިސާ އުނިކުރެވޭެނއެވެ. ނިސްބަތުން 
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އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި 

މީހުން ނެގުމަށް 

 ހުޅުވާލުން

މި އޮފީހަށް ޭބނުންވާ އިްނޓާނުްނ ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މީހުްނ ޯހދުމަްށ   (ހ) 5

ަމޞްޢޫލިއްޔަތާއި، ހުޅުވާލާނީ، އިްނޓާނުންގެ ޮގތުގަިއ ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ 

އިންޓާނުން ބޭުނންވާ ޢަދަދާއި، ނަގަން ބޭނުންާވ މުއްދަުތ އަިދ 

ގޮަތށް ިލޔުމެއް  ނެމަސައްކަތްކުރާނެ ދުވަސްތަކާއި، ގަޑިތައް އެނގޭ

ތައްޔާރުކޮށް އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ ބައްދަލުވުމަަކށް ުހށަހަޅާ 

އި ހުއްދަ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ މާލީ ވުޒާރާއަށް ހުށަހަޅަ

 ލިބުމަށްފަހުގައެވެ. 

އިންޓާނުން ހޯދުމުގައި ޢަަމލުކުރާނީ "އިންތިޤާލީ އިްނސާފުގެ   (ށ)  

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ވަޒީާފ 

 ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 

މި އޮފީހަށް އިްނޓާނުންގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ިތރީގައި    6 އިންޓާނުންގެ ޝަރުޠު 

 އެވަނީއެވެ. 

 ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން   (ހ)  

 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން 55އަހަރު ފުރި  18މީލާދީގޮތުން   (ށ)  

މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ   (ނ)  

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން 

  (ރ)  

 ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް މީހެއްކަމުގައި ނުވުން

ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި، 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް
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މި އޮފީހުން އިންޓާުނން ހޯުދމަށް ކުރާ ޢިއްލާނާގުޅިގެން އެކަމަްށ 

 ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ިމ އޮފީހަށް އެކަމަށް އެިދ ހުަށހަޅާނީ 

 އަށެވެ.  admin@otj.gov.mvތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު 

 ވަނަވަރު  (ހ)  

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިެކޓްތަާކއި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ  (ށ)  

ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަަމ، އެކަން އެނގޭެނ   (ނ)  

 ލިޔުންތައް

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ   (ރ)  

mailto:admin@otj.gov.mv
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އިންޓާންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ 

ފަރާތަށް އެކަން 

 އެންގުން 

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ހޮޭވ ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއުކޮށް،    8

 އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ފަރާްތތަކަށް އެކަން އަންގާނީ ލިޔުމުްނނެވެ. 

އިންޓާނުންގެ މަސައްކަތް 

 ބެލެހެއްޓުން 

  (ހ) 9

އިންޓާނުންަނށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 

 

  (ށ)  

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ަފރާތްތަކަށް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމެއް 

 ގެންދެވޭނެއެވެ.ކުރިއަށް 

  )ނ(  

ކޮންމެ އިންޓާނަަކށްވެސް މަސައްކަތުގައި އިރުޝާދާއި، އެހީެތރިކަްނ 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސުޕަވައިޒަރެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނާނެއެވެ. 

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުާރ   (ރ)  

މަސައްކަތްތަކާއި، މަސައްކަތްކުރަމުންދާގޮތާއި، ސުލޫކު ބަހަްއޓާގޮްތ 

 ސުޕަވައިޒަރު މޮނީޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެއެވެ. 

 މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކަމަށް ފާހަގަވެ އެކަން އިޞްލާޙްނުކޮށްިފނަމަ،   (ބ)  

ނުވަތަ ސުލޫކު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގާ އެކަން އިސްލާޙް ނުކޮށްފިނަމަ، 

 އެ ފަރާތެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ނަާގ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒީރީ އޮފީހުްނ   (ހ) 10 ހާޒިރީ

 ކަނޑައަޅާގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ފެއްޓުމަްށ   (ށ)  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 

  (ނ)  

އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ދުވަސްތަުކގައި ހާޒިރުނުވެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ 

ގަވާއިދުން ސުޕަވައިޒަރާއި، އެޗްއާރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ަމޤްބޫުލ 

ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުާވނަމަ،  3ސަބަބެއް މެދުވެރިނުވެ ޖެހިޖެހިެގން 

 ަފރާތެްއ ނުވަތަ ހާޒިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެ

 ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   

މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

  (ހ) 11

އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފަާރތްތައް މަސައްކަތްކުރަން ނެގި މުއްދަުތ 

ހަމަވާއިރު، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާމެދު ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، 

 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުގައި އެ ފަރާތެއް ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. 
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ވަނަ ރަސްމީ  53ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޤާީލ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ  2022ޖަނަވަރީ  05މި އުޞޫލަކީ 

 މުން ފާސްކޮށްފައިވާ ުއޞޫލެކެވެ.ބައްދަލުވު

 

 ސޮއި:

 ނަން: ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް 

 މަޤާމު: ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

 

  (ށ)  

އިންޓާނުންގެ މުއްަދތު ހަމަވެ ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން، ޙަވާލުކޮްށފައިާވ 

މަސައްކަތްތަކާއި، އެ ފަރާތެއްގެ ޙަވާލުގައި ހުރި އޮފީހުގެ މުދަލާިއ 

 ލިޔުންތައް ސުޕަވައިޒަރާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

  (ނ)  

އިންޓާނުން މުއްދަތު ހަމަވެ ދޫކޮށްލާއިރު އެ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގަިއ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް އެފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައިޑްލައިނުގައި 

ނެތްކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

12   

މި ގައިޑްލައިާނ  މި ގައިޑްލައިނުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ

އެއްގޮތަށް ކަމެއްކުރުމަށް ދަތިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާީނ 

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. 

ގައިޑްލައިނަށް 

 ން ފެށުން ޢަމަލުކުރަ

13   

މި ގައިޑްލައިނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ، މި ގައިޑްލައިްނ 

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކުރާ ދުވަހުްނ 

 ފެށިގެންނެވެ. 


