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 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު
 

 
މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަމުގަިއ، މުސްތަޤިއްުލ  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުކޮށް، އެޚިދުމަތުގެ ޤާނީޫނ ހައިސިއްޔަތާއި، 
 .ޅުމުގެ ޤާނޫނެވެމަޤުޞަދުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ހުދޫދުތައް އެކަށައެ

 .އެވެ] ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު [،މި ޤާނޫނަށް ިކޔާނީ )ށ( 
 

 
 

 
  1ޗެޕްޓަރ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނެނީ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކެުގ  .2
 .ންނާިއ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެެވޒިންާމދާރު ިއސް ވެރި

 
.ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއުަކ ނުހިމެނެެއވެ .3 ދިވެހި ސިވިލް 

ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ 
 ވަަނ މްާއދާެގ 42ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ  )ހ(  ފަރާތްތައް

 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްކޮށް، ވަކިކުރާ ފަރާތްތައްގެ ދަށުްނ) ހ(
 .ވަޒީރުންގެ ނާިއބުން )ށ( 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެްގެޒކެޓިވް ސެކްރެޓަރީ )ނ( 

 .ދިވެހި ސިފައިން )ރ( 

 .ދައުލަތުގެ ވިަޔފާރި ތަންތަނުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން )ބ( 

ވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެޭނ ފަރާތްތައްކަމުގައި  ސިއެހެން ޤާޫނަނކުން )ޅ( 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތައް  .ކަ
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
 އަސާސީ ސިފަތައް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ދައުލަތުެގ ފަރާތުން، ދިވެހި ރައްިޔތުންނަްށ  .4
އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި، . ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާންވާނެއެެވ

 .ރީގައިމިވާ ައސާސީ ސިފަތައް އެކުލެވެންވާނެއެވެތި
ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާްމތައް ހިންގުމުެގ  )ހ(  

 .ޤާބިލުކަން
ބޭނުންވަގުތަުކ މަޢުލޫމާތެއް  ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް، އެ )ށ(  

 .ކަންލިބިދެވޭނެ ޤާބިލު
އި، ތެދުވެރިކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ދިެވހި އިންސާފުވެރިކަމާ )ނ(  

 .ކަންމަ ޚިދުމަތެއް ލިބިދެވޭނެ ޤާބިލުރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަ
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާގުޅޭ ކަންކަމުގައި، މުވައްޒަފުން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލާއި،  )ރ(  

ދޭ ލަފާ، އިަދ ުމވައްޒަފުނެްގ އެއްބާރުލުމާއި ބައިެވރިވުމުެގ 
 .ކުރްުނއަގުވަަޒން

ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ،  މުވައްޒަފުްނެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ )ބ(  
 މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަކަށް ިއސްކަންދޭ، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ބަދަލު

ކެރިއަރ ، ކޮށް، ހަމަހަމަކަން ކުރިއަރުވާލިބިދެވޭެނ ނިޒާމުތަކެއް ޤާއިމު
 .ތުންވެފައި އޮބޭސްޑް ނިޒާމެއް ޤާއިމު

މުވައްޒަފުްނާނ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ންިނުމންތައް، ފަހުން ބަލަންޖެހިއްެޖ  )ޅ(  
ނޑައެޅިފައިވާ އު ލުތަކެއްގެ މަތިން، ޞޫހިނދެއްގައި ބެލޭނޭފަދައިން، ކަ

 .ވެފައި އޮތުންއްގައި ނިންމާނެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުހާމަކަންބޮޑު ގޮތެ
އްޒަފަކު ަމކާބެހޭގޮތުން އެ މުވަމުވައްޒަފަކާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ިންނމު )ކ(  

ނިންުމމެާމދު އިލްތިާމސްކުރެވޭނޭ،  ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ ހިނެދއަްގއި، އެ
 .އެކަށީގެންވާ ިނޒާމެއް ޤާއިމުެވފައިއޮތުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު،  )އ(  
ވާ، ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ހުޅުވާލައި، އެކަށީގެން

ވެފައި ވެސް ލިބިދެޭވނެ ނިާޒެމއް ޤާއިމުމުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް
 .އޮތުން
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  -:ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގަންާވނީ .5

 ހިންގުން
ލަޙަތުތަކުން އެކަހެރިވެފައިވާ، ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކަށް ޞްސިޔާސީ މަ )ހ( 

 އަދި ވަކިފަރާތެއްގެ ރުހްުނ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ، ތަބާނުވާ،
 އަިދ؛ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންަގނޑުތަަކކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
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ދޭދޭ މުަވއްަޒފުންގެ ތެރޭގައި ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅޭ މަސައްކަތުެގ  )ށ(  
 އަިދ؛ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 މެރަނގަޅު ިމްނގަޑުތައް ދަމަހައްޓާ؛ އިަދމަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤުގެ އެްނ )ނ(  

ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ިދެވހިރައްޔިތުންަނށް ފުރިހަމައަށް  )ރ(  
 އަިދ؛ އިއާބުދާރީވާ ޚިދުމަތެއްެގގޮތުަގޖަވާ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ަވޒީފާ ދޭންވާީނ  )ބ(  
ތަޖުރިބާައްށ ، ކަމާއިހުންެގ ޤާބިލު ގޮތުގެ މަތިްނ އެމީތިރީގައިވާ
  .ގައެވެބެލުމަށްފަހު

ކުރުމުގަިއ އިސްކަންދޭންވާީނ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޢައްޔަނު )1(   
 .ޢިލްމީގޮތުން ެއންމެ ަރނގަޅު ނަތީޖާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢިލްމީ ފެންވަރު  )2(   
ރުވެއްެޖ ޙާލަތެއްގައި އިސްކަންދޭންވާނީ ެއދިާއރާއެއްެގ އެއްވަ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބަލާ އްެނެމ 
 .ރަނގަޅު ފަރާތަކަށެވެ

 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތް  ކަ

ުމސާރައާއި ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މަުވއްޒަފުންގެ  6.
ނޑައަޅާނީ، މި  ވަނަ މާއާްދގަިއ 43ޤާނޫނުެގ  އެހެނިހެން އިނާޔަތްތްައ ކަ

 .ވާގޮތުގެމަިތން، ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުންނެވެ
 

ދިވެހި ސިވިްލ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔްާނ ކުރެވިފައިވާ 3މި ޤާނޫުނގެ  )ހ( 7.
ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާްތތަކުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހްެނ އިނާޔަތްތައް 

ނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ  .ކަ

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގައި 

ނުހިމެނޭފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތް  ކަ

ނޑައެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  އެހެން ޤާނަޫނކުން ވަކިފަރާތަކުން މުސާރަ ކަ
ނޑައަޅާނީ އެ ޤޫާނންެއގައި ބުނެފައިާވ  ފަރާތެއްގެ މުސާރަ ކަ

 .ފަރާތަކުންނެވެ
 

 
 
 2ޗެޕްޓަރ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނާއި، ކޮމިޝަނުގެ 

 ހައިސިއްޔަތު

ޤާނޫނުެގ ދަށުން، އަމިްއލަ ނަުމގައި ދަޢުވާ ކުރުމާިއ، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ  މި .8
އަދި ވަކި ބާރާއި، އަމިއްލަ ނުަމގައި ުމޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، 
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ރވިސް ސިވިލް ސަ" ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި، ސިއްކައެއް އްޮނނަ، ިމނަިވްނ ޤާނޫނީ
 .އެއް އުފައްދަންާވނެއެވެ" ކޮމިޝަން

 
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކިައ، އަންަނނިވި ބާރުތަްއ ކޮމިޝަނު .9

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް 
 ކޮމިޝަނުގެ ބާރުތައް

ގަިއ ) ޅ( ވަނަ މާްއދާެގ 18ޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނަާށިއ، މި މި )ހ( 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް  ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުމަށާއި، މި
ގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސަރވިސް

ގަވާއިދާ ޚިާލފުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު 
ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިާވ ބާރުތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ 
ނުވަަތ ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުްއަދދޭ، ކޮމިޝަނުގެ 

 .އެވެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެ
ހެކިބަސް ހޯދުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްަޒފުންނާއި  )1(   

 .އެނޫން ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރްުނ
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާިއ 1 )2(   

 .މަޢުލޫމާތު ހުޯދން
  ވަަނ61ގެ ިމ ޤާނޫުނތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ވަންނަންޖެހޭ،  )3(   

މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް، ނޯިޓސް ދިނުމަކުާނލައި 
 .ވުަނން

އި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެިހ މި ޤާނޫާނ )ށ(  
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިާދ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް 

ޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދެްއގެ ަދށުން ފި
 . ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެވިލްސި

 ވަނަ މާއްދާގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝާަނ 18ެގ މި ޤާނޫނު )ނ(  
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސިވިލް ސަރވިސް 

ނޑައަޅާ ކަންތައްތަކެއް،   ވަަނ 61ގެ މި ޤާނޫނުކޮމިޝަނުން ކަ
ފީސްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް މާއާްދގައިވާ އޮ

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ސެމިނާރާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވާުމއި، އެހެނިހެން ޕްރޮގްރްާމތައް  )ރ(  
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 ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަްނ ސިވިލް ސަރވިސްއާހިންގައިެގން 
އް ހާމަކޮށް ދިރާސާތަ އިތުރުކުރުވައި، އެކިއެކި ދިރާސާތައްކޮށް، އެ

ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 .ލިބިގެންވެއެެވ

ންމުކޮްށ ހާމަކުރަންޖެހޭ ޢާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާ )ބ(  
ކަންކަން ހާަމކުރުމާއި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތަްއ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް 
 .ލިބިގެންވެއެެވ

ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންެޖހޭ އެންމެހައި  )ޅ(  
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުަމށް މަގުފަހިވާެނ  ކަންކަން ކުރުމާއި، އެ
ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެންމެހައި ކްަނކަން 

 .ލިބިގެންވެއެެވ
 

ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ 
 ގޮތް

 

 . މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވ5ެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންާވނީ،  .10
 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 
 މަޤާމުގެ މުއްދަތު

މިހުންާނީނ ކުރެވޭ މެންބަރަކު، އެ މަޤާމުގައި ދެ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނު )ހ( .11
) ފަހެއް (5ރީޚުން ފެށިގެްނ  ކުރެވޭ ތާމެންބަރަުކ ޢައްޔަނު އެ

 .އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކުިކރެވޭ ކޮމިޝަނުގެ 15ެގ މި ޤާނުޫނ )ށ(  

ހަރުދުވަހުެގ  އ5ަމެންބަރުން ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ މެންަބރަކު އަލުން 
  ކުރެޭވައިދ އެގޮތުން ޢައްޔަނު. ދާނެެއެވކުރެިވ ދައުރަކަށް ޢައްޔަނު
 . ކުރަމުން ެގްނދެވިދާނެެއވެޢައްޔަނު އަހަރަކުން 5މެންބަރަކު ކްޮނމެ 

 

 ކުރާ މީހުންގައި ތިރީގައިވާ ސިފަތައް މިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަްށ ޢައްޔަނުކޮ.12
 .ހުންނަން ވާެނއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގައި 
 ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް

 .ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުްނ )ހ( 

 .މުސްލިމަކު ކަމުގައިުވން )ށ(  

 .ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން )ނ(  

 . އަހަރުވެފައިވުނ30ްއުމުރުން  )ރ(  

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް  )ބ(   އިސްލާމްދީނަުގއި ޙައްދެއް ކަ



 
 
 
 
 
 

 6 

އަދި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން، ، ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ  5ވޭތުވެދިޔަ 

 .މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
އަސާސީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަުށްނ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި )ޅ(  

 .އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމްުނދާ މީހަކު ކަމުގައި ުނުވން
 . މީހަކު ކަމުގައި ނުވުންއެއްވެސް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ )ކ(  
ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށްފަހު، ސަރުކާރުގައި  )އ(  

 10ރާގައި މަދުވެގެން ނުވަތަ ސަރުކާރު ޫނން ފަރާތެއްގައި ހިންގުުމގެ ދާއި
 .ދުމަތްކޮށްފައިވުންއަހަރު ޚި

 
 މެންބަރުންކޮމިޝަނަށް 

 ކުރުން ޢައްޔަނު
ގައި ) ށ(ކުރާީނ، މި މާއްދާގެ  ގެ މެންބުަރން ޢައްޔަނުކޮމިޝަނު )ހ( .13

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ދޭ މަޝްވަރާެގ 
 .ަމތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ ރައްޔިތުންގެ ) ހ(މި މާްއދެާގ  )ށ(  
ދޭނީ، އަދި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާ ހޯދުމަށް އެ

 .މަޝްވަރާ ދީޭނ، އަނަްނނިވި ގޮތުގެމަިތނެްނެވ
ކުރުަމށް ބޭނުންވާ ކޮންެމ  ކޮމިޝަނަށް މެންބަުރން ޢައްޔަނު )1(   

ފަހަރަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ފޮނުވާ 
 .ންލިޔުމަކުން، އެކަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު

ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންެގ  ޢައްޔަނުކޮމިޝަނަށް އެފަހަރަކު  )2(   
ނަމާއި، އެީމހުންގެ  ކަށް މީހުންގެަދަދޢަވުރެ ަމދޫުނން ޢަދަދަށް
 . އެ ިލޔުމާއެކު ހިމެނުންވަނަވަރު

އެމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ނަންތައް ދިރާާސކޮށް،  )3(   
) ހަތެއް( 7ށަހެޅުމަށްޓަކައި، ފެންނަ ގޮތެްއ މަޖިލީހަށް ހު

 .މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީއެްއ ހޮވުން
އް މެންބަުރންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތެ) ހަތެއް( 7 )4(   

ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ މީުހްނނާ ބައްދަުލކޮށް ންިނމުމަށް
ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު، މަޢުލާޫމތުތައް ދިރާސާކޮށް، ނިންމާގޮތުެގ 

 . މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުންރިޕޯޓެއް
މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ) ހަތެއް( 7 )5(   

ނޑަެއޅުން  .ބިނާކޮށް، މަިޖލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއް ކަ
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ނޑައަޅާ ގޮތް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  )6(    މަޖިލީހުން ކަ
 .ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެންގުން

 ކުރްަނވާނީ، ކޮމިޝަނުެގ  ޢައްޔަނުކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުަކމަށް )ނ(  
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި 

 ވަނަ މްާއދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 12މީހުނެްގ ތެެރއިން، މި ޤާނޫުނގެ 
 .ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުނެްނވެ

ކުރާނެ މެންބަރްުނނާ ގުޅޭގޮތުްނ ރައްޔިތުންެގ   ޢައްޔަނުކޮމިޝަނަށް )ރ(  
މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާ ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކަކީ 

 ، ޢާންމުކޮށް ިއޢްލާނުކޮށްގެން،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔަާއްށ ފެންނަ މީހުންނާއި
ގައި އެކަމަށް އިޖާބަދޭ މީހުންެގ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަްނތަކެއް ކަމު

އަދި އެގޮުތްނ ހުށަހެޅޭ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި، ވީހާވެސް . ވާންވާނެއެެވ
ބޮޑަށް ޤައުމުގެ އެކިާދއިރާތައް ތަމްސީލުވާެނ ގޮތެއްވުަމށް، 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ

 
ވާލު ވެވޭނީ ހައްގެ މަޤާާމ ގެ މެންބަރަަކށް އެމީހެކޮމިޝަނު )ހ(.14

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިަމތީގައި އަންނަިނވި ހުވާކުރުމުންނެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 

 ހުވާ
މަތްތެރިކޮށް ރުުޙއިސްލާމީްދނަށް ....................... އަހުރެން "  

ައސާސީއާއި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުހިތުމަށާއި، ދިވެހި
 ސިވިލް ރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ދިވެހިމަތްތެރުޙުރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް 

ގެ ެމްނބަރެއްގެގޮތްުނ އަދާކުރަންޖެޭހ  ކޮމިޝަނުސަރވިސް
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް މިނިަވންކަމާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއި، 
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި 

ގަންީދ هللا  މާތްއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާުކރުންމަތީ ެދމިހުރުމަށް
 ".ހުވާކުރަމެވެ

ަގއި އެވާ ހުވާ ) ހ(ާމއްދާގެ  ގެ ެމންބަރެއްކަމުގަިއ ބެލޭނީ މިކޮމިޝަނު )ށ(  
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިަމތީގައި ކުރުމުންނެވެ

 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ނީ، އަންނަނިވި ުމްނ ވަކިކުރެވޭޤާކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ޭއނާގެ މަ )ހ( .15
ތަކުގެ ތެރެއިން ާޙލަތެއް މެދުެވރިވެގެން، ިމ ޤާނޫނުގައި ޙާލަތު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމެއް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 
ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، ަމޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެގޮތަްށ 
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 ހުށަހެޅުމުން، އެކަމެއް ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 .ެމްނބަރަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެެވ  އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 .ޝަރްޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން )1(   

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ  )2(   
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ނުކުޅެދުން؛ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ 

ވާ ރުޟުތުން އަދާކުރްަނޖެހޭ ވާޖިބާ ތަޢާމެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަ
ލަޙަތެއް ނުވަަތ ފައިދާެއއް ނުވަތަ މްަނފާއެއް ޞްފަދަ އަމިއްލަ މަ

 .ލަތެއް ދިމުާވންޙާނުވަތަ ދައުެރްއ އޮތް 
މެންބަރެއްގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން، ކޮމިޝަނުގެ  )3(   

އިުނކަން މެންބަރަކު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަބުރުވެރިކަމަށް 
 .އަތުވެއްޖެކަމަްށ ފެނުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެޭހ  )4(   
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުުރމުގައި އިހުމާލުވުމާއި، އެކަމަށް 

 .ދްޭނވާ ސަމާލުކަން ނުދިނުން
 .ހުވަޔާ ޚިލާފުވުން )5(   

ންބަރަކު ވަކިކުރުމަށް އެހެން އޮތަްނމަެވސް، މެ) ހ(މާއްާދެގ  މި )ށ(  
މެންބަރަކު ކުރިކަމަށް  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި، އެ

މެންބަރަކު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ  ބެލެވޭކަމަކީ، ނުވަތަ އެ
މެންަބރަކަށް އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ބާވަތުގެ ކަމެްއ  ހުށަހެޅުނުކަމަކީ، އެ
ކުރުމުގެ ަބދަލުަގއި މެންަބރަކު ކޮމިޝަންުނ ވަކި ކަމުގައިވާނަމަ، ެއ

ނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް، މަޖި ނޑައަޅާ މަޖިލީހުން ކަ ލީހުްނ ކަ
މެންބަރަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުްނ  މަތިން، ެއޝަރުޠުތަކެއްގެ

. ވަގުތީގޮތްުނ އެކަހެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ
ެމދު މެންބަރަކާ ރިއްޔާ އެއަދި ިމގޮތަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަަމ، ރައީސުލްޖުމްހޫ

 .ޢަމަލުކުރާނީ އެގޮތުގެ މަތިްނެނވެ
 

ުމ ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންަނިނވި ޤާކޮމިޝަނުގެ މެންބަރްެއގެ މަ .16 މަޤާމް ހުސްވުން
 .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

 .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން )1(  
 .ންއިސްތިޢުފާ ދިނުުމ )2(  
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ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތްިނ، 15 ެގމި ޤާނޫުނ )3(  
 .މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ުނވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރޭެވ  )4(  
 .މަކަށް ކުރިމަތިލުމުންޤާމަސިޔާސީ 

 .މަރުވުމުން )5(  
ކުރާ ނު ލާިޒމުބައިގައި ހުރުން މި ާޤނޫގެ މެންބަރުންގެ ކިކޮމިޝަނު )6(  

 .ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނުިވމުން

 

އީސަކާއި ކޮމިޝަނެުގ މެންބުަރްނގެ ތެރެއްިނ، ކޮމިޝަނުގެ ރަ )ހ(.17
 . ކުރަން ވެާނއެވެނާއިބުރައީސެއް ޢައްޔަނު

އި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާ
 ނާއިބު ރައީސް

ޔިތުންގެ  ކުރާީނ، ރައް ރައީސާއި ާނއިބުރައީސް ޢައްޔަނުކޮމިޝަނުގެ )ށ( 
 .މަޖިލީހުން ދޭ މަޝްވަރާގެ ަމތިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެެވ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތްިނ ރައްޔިތުންެގ ) ށ(މި މާްއދާގެ  )ނ(  
މަޖިލީހުގެ ަމޝްވަރާ ހޯދުމަށް އެދޭނީ، އަދި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން 

 .މަޝްވަރާ ދީޭނ، އަނަްނނިވި ގޮތުގެމަިތނެްނެވ
ކުރުމަށް  ކު ޢައްޔަނުކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނާއިބުރައީސަ )1(   

ބޭންުނވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ 
މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ލިޔަުމުކން، އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 .ހުށަހެޅުން
ރުމަށް ކު  ނުވަތަ ނާއިބުރައީސަކު ޢައްޔަނުކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކު )2(   

ކުރަންޖެޭހ   ޢައްޔަނުއެފަހަރަކު، ބޭންުނވާ ކްޮނމެ ފަހަރަކު
 . އެ ލިޔުމާއެކު ހިމެނުންނަމެއްމަޤާމަކަށް، 

 ދިރާސާކޮށް، މެއްމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ނަ އެ )3(   
) ހަތެއް( 7ފެންނަ ގޮތެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، 

 .އެްއ ހޮވުންމެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިޓީ
މެންބަުރންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮުތގެ ) ހަތެއް( 7 )4(   

 .ރިޕޯޓެއް، މިަޖލީހަށް ހުށަހެޅުން
މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ) ހަތެއް( 7 )5(   

ނޑަެއޅުން  .ބިނާކޮށް، މަިޖލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއް ކަ
ނޑައަޅާ ގޮތް )6(    ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، މަޖިލީހުން ކަ

 .ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެންގުން
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ގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަަތ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ކޮމިޝަނު )ރ(  
ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ އެއިން މަޤާމްެއގައި ހުންނަ މީހަކު އެމީހްެއގެ 

ގެ ތަ އެއިން މީހަކު ކޮމިޝުަނން ނުވަމަޤާމުން ިއސްތިޢުފާދިނުުމ
 .މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެިރވުުމްނނެވެ

 
 -:ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިަގނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ .18 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް

އަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނވެހިދި )ހ(  
މަތިްނ، ގެގޮތު ކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާޤާނޫނުތަކާއި، ސަރު

 ވަނަ މާއްދާިއން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމޭެނ 3މި ޤާނޫުނގެ 
ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައިފަރާތްތައްކަމަށް ބަ

އިދިނުމްަށ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ިލބިދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވަ
ވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުާމއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ބޭނުްނ

އާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ އެ
ނޑައެޅުމާއި، މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަުރންޖެހޭ އްެނެމހާ މަސައްކަތް  ކަ

 .ކުރުން
ޒަފުންނަީކ ޤާނޫނީގޮުތން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުަމތްކުރާ މުވައް )ށ(  

އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންަނށް 
މަތްކުރާ، ސިޔާސީގޮތުްނ ތެރި ކަމާއުެކ ޚިދުޞްމާއި އިޚްލާވަފާތެރިކަ

މަތްތެރިކޮށްހިތާ، ހޭ، ާޤނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެ
 .ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރްުނޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަން

މަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް  ސަރވިސްގައި ޚިދުދިވެހި ސިވިލް )ނ(  
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އިންސާފުވެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުަމށް ކުރަންޖެހޭ 

 .މަސައްކަތްކުރުން
ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  )ރ(  

 .ސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޙައްޤުތަކާއި، ބާރުތަކާއި، ޒިންމާތައް އެކަށައެޅުންމަ
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކަށް  )ބ(  

 .ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ، އަދި ހިފަހައްޓާ މިންވަރު ބެލުން
ވިލް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސި )ޅ(  

 .ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އެކުލަާވލުން
ގެ ދަށްުނ އެކުލަވާލެވޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިެވހި ) ޅ(މާްއދާގެ  މި )ކ(  

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
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ގަވާއިދާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި 
ތަަކކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެްއޯތ ވާ ނިޒާުމފައިކުރެވިޤާއިމު
 .ބެލުން

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި  ޮކމިޝަނަށް ދަށުން މްާއދާގެ ވަނަ 31 ޤާނޫނުގެ މި )އ(  
 .ރިޕޯޓުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅްަނޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

ެގ މި ޤާނޫނުތްުނ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮ )ވ(  
 ރައްޔިތުންގެ މަތްިނނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެ ވ25ަ ވަނަ މާއްދާއާއި 24

 .ކުރުންމަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު
މި ޤޫާނނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް  )މ(  

 .ތަންފީޒުކުރުން
 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާާވ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންާމދާރު )ފ(  

ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މި ޤާނޫނާއި، ، އިސްވެރިންނާިއ
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

 .ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނުވަތަ ވަޒީފާަގިއ  )ދ(  

 .ކޮށްދޭ ޚިުދމަތެއްެގ ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުންކުރިއަށް ދިއަުމށް މަގުފަހި
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފްުނގެ ތެރޭގައި އިސްނެގުމާއި،  )ތ(  

ލީޑަރޝިޕް ކުރިއަރުވައި، ުމވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭންުނވާ 
ތަމްރީނު ހަޯދއިދިނުމާއި، ިދވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފްުނނަީކ 

 .ކަތަށް ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ހިތްވަރު ދުިނންމަސައް
ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރުން  )ލ(  

 .ބޭނުްނވެއްޖެ ހިނދެްއގައި  ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން
ލުތައް ޞޫދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތްައ ުއފައްދައި އުވާލާނެ އު )ގ(  

މަތިން މަގާމު އުފައްދަިއ ގޮތުގެ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާޞޫވާލުމާއި، އެ އުއެކުލަ
 .އުވާލުމުގެ ކަްނތައްތައް ހިންގުން

 
ގެ ދަށުން ކޮމިަޝނުންކުރާ ) ފ(ައދި ) އ( ވަނަ މާއްދާގެ 18ގެ މި ޤާނޫނު .19  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްރިޕޯޓު

 -:ތްތަކަކީތަޙުޤީޤަށްފަހު އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާ
ތަޙުޤީޤުކުރޭެވ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކީ ވަޒީރެއްނަމަ،  )1(  

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ހަވާލުވެހިުރ  ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކީ އެ އޮފީހެއް ހިންގުމާ )2(  
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އެންމެ އިސްވެރިޔާނަމަ، އެ އޮފީހެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެއްެގ 
ރަށް، ނުވަަތ އެފަަދ ވުޒާރާއެއް ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަ

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 
 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރންނަށް ެދވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  .20
ނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ  .ކަ

 
ން ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފު

 ކުރުންޢައްޔަނު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ަކްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް  .21

އެހީވުމަށް ބޭނުންވާ ުމވައްަޒފުންނަށް ވަީޒފާދީ، އެއް ަމޤާމުން އަނެްއ މަޤާމަށް 
އެކަމަްށ ސިވިލް ސަރވިސް ،  އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ،ބަދަލުކޮށް

 .ކޮމިޝަނުނެްނވެލަވާލާ ގަވާއިދެއްގެ މަިތން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ެއކު
 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

 އިނާޔަތްތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް .22
ނޑައަޅާނީ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ވިލް ސަރވިސް ސި މަޝްވަރާއާއެކު ކަ

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ
 

ތަޖުރިބާކާރުންނާއި 
 ލަފާދޭމީހުންގެ އެހީ ހޯދުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި، ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން ފަންީނ  )ހ( .23
ލުން ޞޫއެހީ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި، އެފަދަ އެހީ، ކޮންޓްެރކްޓް އު

 .ވެެއވެހޯދުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން
ގަިއ ބަޔާންކުރިެވފައިވާ ޚިދުަމތް ހޯދަންވާީނ، ) ހ(މި މާއްދާެގ  )ށ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަިތން، 
 .އަދާކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެްއސުމަށް ފަހުގައެވެ ޚިދުަމތުގެ އަގު އެ
 

ެގ އެއަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުމުން، ކޮންމެ މާލީއަަހރެއް ނުިމ )ހ( .24 ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
 މަސައްކަތްތައް ހިނގިޮގުތގެ ރިޕޯޓެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް 2ރައްޔިތުނެްގ ަމޖިލީހަށް އަހަރު ނިމޭތާ 
 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

ގައި އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށް) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ހިނގިގޮތް ހިމެނިފަިއ 

ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތްައތައް މީގެ .އޮންނަންާވނެއެވެ
 ކުރިމަގަށް ،އިޞްލާޙުކޮށް، ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި

 .ންވާނެއެވެރާވާފައިވާ ކަްނތައްތައް ހިމަނަ
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 ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކަިއ  ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ނ(  
ކޮމިޝަނަށް ބޭނުްނވާ މަޢުލޫާމތުތައް އޮފީސްތަކުގެ ޒިނާްމާދރު އިސްވެރިްނ 

މަިތން، ކިޮމޝަނަށް  ސަރވިސް ގަވާއިދުަގއިާވ ގޮތުގެސިވިލް
 .ފޮނުވަްނވާނެެއވެ

 
ޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާިއ ބާރުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެޭނ ކަމެއްގައި ކޮމި .25 ޚާއްޞަ ރިޕޯޓު

ްށ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް އަވަސް ގޮތެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ލަސްނުކޮށް، ފެނިއްޖެކަމެއް، އަހަރީ ރިޕޯޓު

 .ތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެެވރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚް
 

 
 

 3ޗެޕްޓަރ 
ނޑުތައް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ މިންގަ

 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުަމތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ަދއުރަކީ، ތުެދވެރިކަމާއި  .26
ެނިތ ން ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމެއް ރުހުވަކިފަރާތެއްގެ، ޢިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ަސރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަްށ 
 މިގޮތްުނ އެންމެހައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެތިބެ،. އެހީތެރިވެދިނުމެވެ

އެ ހިނދަކު ވެރިކަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެއޮތް ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު 
ސިޔާސަތުތަކަށް އަމަލީސިފަ ގަެނއުމުގައި އެހީތެރިވެދޭްނ  ށައެޅުމުގައާއި، އެއެކަ

 .ވާނެއެެވ
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަްތ  .27 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް
 .ލުތަކުގެ މަިތްނނެވެމަލުކުރަންވާީނ ތިރީގައިވާ އުޞޫކުރުމުގައި ޢަ

ކުރަންޖެޭހ މީހަކު ރިޕޯޓުއެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހެއްގައި އެ )ހ(  
އޮފީހެއްގައި  އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށާއި، އެ ފަރާތްތަކަށާއި، އެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ އިސް ފަރާތަކަށް 
 .ޖަވާބުދާރީވުން

 ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެ މުވައްޒަފެްއގެ ވަޒީފާގެ )ށ(  
ައސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަާކއި، ހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުޖުމް

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ، އަދި، ިދވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
ބައިނަލްއަޤްވީާމ މުޢާހަދާތަކާއި، އެއްބަސްވުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

 .ހިތުން
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އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިނާްމތައް އަދާކުރުމުގައި ެއ މުވައްޒަފެއްެގ  )ނ(  
މަސައްކަތުގެ ދާއިާރގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިނަްގނޑުތަކްެއ 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާނަމަ، އެ  .ިމންގަ

 
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 

 އުޞޫލުތައް
ކުރާ މުވައްޒަފުން، އެމީހުންގެ ވަޒީފާެގ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާ .28

ވާޖިބުތައް އާަދކުރުމުގައާއި، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ 
 .އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ

ގޮތުގެމަތިން، މަޢުލޫމާތު ދޭްނޖެހޭ ކްޮނެމ  ޤާނޫނާ ގަވާިއދާ އެއްގޮްތާވ )ހ(  
 .ޙާލަތެއްގައި ތެދު މަޢުލޫމާތު ދުިނން

ގައި ވާގޮތަށް، އެކިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫާމތު ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ށ(  
ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި، ޖެހިލުންވުމެއްނެތި، ިނންމުންތައް ިނންމާ ފަރާތަްށ 

 .އެ ނިންމުން ނިންމުމަށް ބުޭނންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިދިނުން
ކިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫާމތު ގައި ވާގޮތަށް، އެ) ހ(މި މާއްާދގެ  )ނ(  

ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި، ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުަގއި އެފަދަ ފައިދާއެްއ 
 ނުވަަތ .ހޯދަން މަުގފަހިވާގޮތަށް ވަކިމަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން ނާުވނެއެވެ

އެ ބޭނުުމގަިއ އެފަދަ ަމޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްނުދީ ިހފަހައްޓައިގެން 
 .ނާުވނެއެވެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަަފކު، އެނގިހުރެ ގަސްތުގައި،  )ރ(  
 .އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ނާުވނެެއވެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  )ބ(  
ގެ ރަސްމީ މަޤާމުެގ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްަޒފެއް
މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް  ހައިސްިއޔަތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، އެ

ނޑައެޅިފައިވާ އު ލުތަކުގެމަތިން، ެއ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ޞޫކަ
 .ހައިސިއްޔަތުން މެނުވީ ހާމަޮކށްގެން ނުވާނެެއވެ

 
އްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސަ )ހ( .29 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި،  ސަރުކާރުން ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަ
ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގަިއ ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ އެްއވެސް ލިޔުމެއް 

 .ހާމަކޮށްގެންުނާވނެއެވެ
ޒަފަކު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައް )ށ(  

ގެ ގޮތުގަިއ " ސިއްރު"ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތުކުރެވޭ 
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ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްަތކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ  ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްގްެނ " ސިއްރު" ގެ ގޮތުގައި ކަ

 .ނާުވނެއެވެ
ތަްށ ބަޔާންކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، ގައި މިގޮ) ށ(އާއި ) ހ(މާްއދާގެ  މި )ނ(  

ފަދަ ސިއްރެއް ޤާނޫނީގޮތުން ހާމަކުރަްނ ށްފައިވާމާއްދާގިައ ބަޔާންކޮ އެ
 .ާމއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ހާމަކުރުމަކަށް މި

 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ 
 ކަންތައްތައް ރިޕޯޓުކުރުން

މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި  )ހ( .30
 ޤާނޫނާ ަގވާއިާދ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާކަމަށް ުނވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު

ކުރެވިއްޖަެނމަ، އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާުރ އިސެްވރިޔާއަށް، އެކަމެއް 
 .އަންަގން ވާނެއެވެ

ްއތައް، ކަމާބެހޭ އަކުން، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންތަ) ހ(މާއްާދގެ  މި )ށ(  
 .ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކަށް ހުރަހެއްނާޅައެވެ

 
 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާ

ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް 
 ކުރުންރިޕޯޓު

ަމތިން މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ޒިނާްމދާުރ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ30ެގެ މި ޤާނޫނު .31
ވައްޒަފަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީާޖ މު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އެ

ހާސިލު ނުވެއްޖަެނމަ، އެ މައްސަލަ ލިޔުމަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ 
 .ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ

 
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުން
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގ31ެމި ޤާނުޫނެގ  .32 ަމތިން ހުށަހެޅޭ  ވަނަ މާއްދާގަިއ ކަ

މައްސަލައެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިްނާމ ގޮތާދޭތެރޭ މުވައްޒަފުްނ 
 .ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ އެއްގޮތަށެވެ

ގެ ިނންމުމަީކ އެ މުވައްޒަފަކަށް ޤަބޫލުކުރޭެވ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު )ހ(  
 . އަދާކުރުމުގައި ެދމިހުރްުނންިނމުމްެއނަމަ ވަޒީފާގެ ވާިޖބުތައް

ގެ ންިނމުަމކީ އެ މުވްައޒަފަކު ޤަބޫލުކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު )ށ(  
މައްސަލައެއް، ވަޒީފާއާބެޭހ  ންިނމުމެއްަކމަށް ނުވާނަމަ، އެ

 .ޓްރައިބިއުނަލަކަށް ހުށަހެޅުން

 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުން ކޯޑް އޮފް 
ކޮންޑަކްޓަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ޒިމުވުންލާ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާގޮތުގެ ކޯޑް  .33
ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންެމ ، އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށް

 .މުވައްޒަފަކުެވސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
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އި، ސިވިލް މި ޤާނޫނާ
ސަރވިސް ގަވާއިދާއި، ކޯޑް 

 ޑަކްޓާ ޚިލާފުވުންއޮފް ކޮން

މި ޤާނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް  )ހ( .34
އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާ ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފަކާމެދު، އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުިމނަށް ބަލައެިގން 

ނޑައަ ޅާފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއުިދގައި ކަ
 .ކޮމިޝަނުން ތިރީގައިވާ ގޮތްަތކުން ކުރެ ޮގތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިާދނެއެވެ

 .ތް ދިނުންހަނަސޭ )1(   
 .އިންޒާރުކުރުން )2(   
 .ވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުންހަ )3(   
 .ޖޫރިމަނާކުރުން )4(   
 .އްގެ މަޤާުމ ދަށްކުރުންވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވަްއޒަފެ )5(   
 .ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުން )6(   
އި، ސިިވލް ސަރވިސް މި ޤާނޫނާސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަްއޒަފެއް،  )ށ(  

ގަވާއާިދއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ވެއްޖެަކން 
ނޑައަޅައި ރި ެއކަމަކާ ގުޅިގްެނ އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންާމނީ އެމީހަކު ކު، ކަ

ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިަނށް ބަލައިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 .ގަވާއުިދގައިާވ ގޮތުގެ މަތިންނެެވ

 
އިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ގަވާ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓު
 ލިބިދެވޭ ޙިމާޔަތް

އި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ަގވާއިދާއި، ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މި ޤާނޫނާ .35
ނުވަތަ ންޑަކްޓާ މަުވއްޒަފަކު ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ުތހުމަތުކުރެވިގެްނ ކޯޑް އޮފް ކޮ
އޮފީހެއްގެ ޒިނާްމދާުރ  ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގްެނ ެއކަން، ެއޚިލާފުވެއްޖެ

ކުރި މުވަްއޒަފަކާބެހޭ ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓުއިސްވެރިޔާއަށް ނުވަތަ 
އަިދ، . ކުން ހާމަކޮށްގެނުްނވާނެއެވެއެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަ

މުވައްޒަފަކާ މެދުަގއި  އެފަދަ ރިޕޯޓެއްކުރިކަން ދެނެހުރި އެއެްވސް މީހަކު، އެ
މުވައްޒަފަކު ނިކަމެތިކުރުމުެގ ގޮތުން ތަފާތުކުރުމެްއ  ނިކަމެތިކޮށްހިތައި، ނުވަތަ ެއ

 .ގެންގުޅެެގން ުނވާނެއެެވ

 
މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 

 ންކޮށްގެން ވަކިބޭނު
 ކުރުން ޤްޞަދެއް ހާސިލުމަ

 މަނާކުރުން

 ނުވަތަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ސިވިލް މި ޤާނޫނު .36
ސިވިލް ، ގުޅޭ ަމސައްކަތްތައްކޮށް މުވައްޒަފުންނަްށ ވަޒީފާ ދިނުމާސަރވިސްގެ

ަސރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު، 
 ބޭނުންކޮށްެގްނ އަމިއްލަ ކުރަނީ މަޤާމެުގ ނުފޫޒު ަނހަމަގޮތުގައިއެމަސައްކަތް

 .ބޭނުމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަށް ވެގެން ނުާވެނއެވެ



 
 
 
 
 
 

 17 

 
 

 4ޗެޕްޓަރ 
 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން

 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ 

 ދިނުމާއި ވަކިކުރުން
ފްުނނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އެްއވަޒީފާއިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަ .37

އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް 
 .ލިބިގެންަވނީ ސިވްިލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ

 
ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އަސާސީ 

 މިންގަނޑު
ހިމެޭނ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގައި  )ހ( .38

ކުރަންވާނީ ސިޔާީސ   ނުހިމެޭނ މީހަކުވިޔަސް ޢައްޔަނުމީހަކުވިޔަސް އަދި
ނުޑ  ނުފޫޒުތަކުން ެއކަހެރިވެފައިވާ ގޮތެއްގައި މެިރޓް އަކީ އަސާސީ މިންގަ

 .ކަމަށް ބަލައިގެނެްނވެ
 އަސާސީ މިނަްގނޑަކީ މެިރޓް ކަމަށް ބަލައިގެން ވަީޒފާ ދިންކަމަށް )ށ(  

 ކުރެވިފައިވަނީ ތިރަީގއިާވ ފު ޢައްޔަނުބެލެވޭނީ އެ މުވައްޒަ
 .ގޮތަށްކަމުގައިާވ ނަމައެވެ

 ކުރެވުނު މީހަކީ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޢައްޔަނު )1(   
 .މީހެއްކަމުގައިވުން

ކުރެވުނު މީހަކީ އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި،  ޢައްޔަނު )2(   
ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް އަދި ަމސައްކަތުގެ 

 . ކުރެވިފައިވާ، މީހަކު ކަމުގައިވުންބަލައިގެން ޢައްޔަނު

 
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން .39

 .ދުިނމުގައި ބަާލނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 
ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް
 .ތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރުޤާމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުމަ )ހ( 

 .އެ މުވައްޒަފްެއގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަުޖރިބާ )ށ(  
 .އޮފީހުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް މުވައްަޒފު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިްނވަރު )ނ(  
 .ވާ މިންވަާރއި ފެންވަރުމުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ާވިޖބުތައް އަދާކޮށްފައި )ރ(  

 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދޭނާްވނީ ތިރީަގިއ  )ހ( .40ވަޒީފާގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުން

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިންތިއަކަށް ފެތޭގޮތަށެވެ
 .ދާއިމީ މުވައްޒަުފން : 1ގިންތި  )1(   
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 .ވައްޒަފުންވަގުތީ މު : 2ގިންތި  )2(   
އަށް ފެތޭގޮތަށް " ގިންިތ"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) 2(ގެ ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  

ވަޒީފާދެޭވނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިާޒުމގެ ތެރެއިން ނުކްުނނަ ވަުގތީ 
ނޑައެޅޭ ނބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް، ކަ ޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ކަ

 .ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށެވެ
ެގމަތިްނ ގިައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު) 2(އަދި ) 1(ގެ ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ނ(  

ތައް، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއުިދަގއި ވަޒީފާ ލިބިދެވޭ ޙާލަތު
ިމޮގތުން ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތާިއ، . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

ކުރެވިދާނެ މުއްދަތު ިއތުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތާއި އެ އެ
 .ޙާލަތުތައް ބަޔާންކުރަންާވނެެއވެ

 
  ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު
 ކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް

ކުރެވޭނީ، ތިރީގައިިމވާ  ލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުދިވެހި ސިވި )ހ( .41
 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހްުނނެވެ

 .ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން )1(   

ންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ލީމުގެ ފެއަސާސީ ތަޢު )2(   
 .ންމީހަކުކަމުގައިުވ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ޤާނުޫނވަޒީފާއަށްއެިދ ހުށަހަޅާއިރު،  )3(   
ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ 

 .މުރަށްވުރެ ޮދށީ މީހަކުކަމުގައި ނުވްުނއު
ނޑައެ )4(    ޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން އިސްލާމްދީނުަގއި ޙައްދްެއ ކަ

އަިދ  ނުވަތަ ވައްކަން، ޓެކުން، މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން،
 އަހަރުދުވަހުގެ 5ވޭތުވެދިޔަ ، ޚިޔާނާތްފަދަ ޮބޑު ކުށެއްކުރިކަން

 .ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
ނޑައަޣައިރު )5(    ޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއްކަމަުގއި ޝަރީޢަތުން ކަ

 .ޖަމާޢަތެއްގެ ެމންބަރެއްކަމުގިައ ނުވުްނ
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީހުގެ ޒިންމާާދރު އިސްވެރިޔާއަކީ،  )6(   

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަންމައަށް، ބައްޕައަށް، ދަރިއަކަށް، 
ނޑުއަ  އެއްބަފާ މީހަކަށް، އެއްބަނޑުންބަކަށް، ފިރިއަކަށް، އެއްބަ

 .މީހަކަށް ނުވުން  އެއްބަފާމީހަކަށް ނުވަތަ
އަސާސީގެ ދަށުން އިްނތިޚާބު ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި )7(   

 .ކުރެވޭ މަޤާމެްއ ފުރަމުންދާ ީމހަކު ކަމުގައި ނުުވން
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ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެކުިރން ތިރީގަިއާވ  ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު )ށ(  
 އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ވަޒީާފ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު،

އަދާނުކުެރވޭނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމީހަކަށް ވަޒީފާ 
 .ނުިދނުމުގެ އިްޚތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ )1(   

ނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ )2(     ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަ
ނޑުތަަކށް ފެތޭ މީހެއްތޯ  .މިންގަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގަިއ  )ނ(  
ވާލުކުރެޭވނީ، އެ ަމޤާމުގެ މަަސއްކަތަށް އެކަށޭނަ ހަކާ ހަނުވާ މީ

އިވާ ދިވެއްސަކު ލިބެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުަގ
 .ގޮތުގެމަިތނެްނެވ

 
ނޑައަޅާނީ ކޮިމޝަނުންެނވެ )ހ( .42 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި  .މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތައް ކަ

މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތިއަކަށްވުެރ  އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފްަނތި، އެ )ށ(  
ދަށް ފަންތިައކަށް އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުަމކަށް ނުވަތަ ރުހުމާ އެކުގަިއ 

 .ތަކުގައެވެަބދަލުކުރެވޭނީ ތިރަީގިއވާ ޙާލަތުނުވީ މެ
 . ވަނަ މާއާްދގެ ދަށުން އެޭޅ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުނ34ްގެ މި ޤާނުޫނ )1(   
އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންާވ  )2(   

 .މުހިންމު ޝަރުޠެއް މުވަްއޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން
ކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ މްިނަވރަށް އެ މުވައްޒަފަ )3(   

 .ނުކުރުން ނުވަތަ ފެންވަަރށް މަސައްކަތް
ޖިސްމާނީ ުނަވތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެިރ ކަމެއްގެ ސަބަބުން  )4(   

އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
 .އަދާކުރުމަށް ުނކުޅެދުން

ރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއުިދތަކުގަިއ ދިވެހި )5(   
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުްނ

 
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 

 އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިެދޭވ  )ހ( .43

ނޑައަޅީާނ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް މުސާރައާއި މާލީ އިނާޔަތްތައް  ކަ
 .އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަންުނނެވެ

 



 
 
 
 
 
 

 20 

މުވައްޒަފުްނެގ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ޢާންމުކުަރން  )ށ(  
 .ވާނެއެެވ

މާއްދާެގ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަިތން، މި )ނ(  
ދެވޭ ުމސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ  ގެ ދަށުން) ހ(

ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން، ބަޔާންވެގެންވާ ަވކިމުއްދަތަކަށް، ބަދަލުކުރުމުެގ 
 .އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެެވ

ގެ ދަށްުނ ނިންމާ ންިނމުންތައް، މަުދވެގެން ކްޮނެމ) ނ(މާއްދާގެ  މި )ރ(  
އަދި، . ނުން ުމރާޖަޢާކުރަންާވނެއެވެ މަހަކުން އެއްފަހަރު، ކޮމިޝ3ަ

އެބަދަލު ގްެނނަން މެުދވެިރވީ ސަބަބު ނިމުމަަކށް އައިސްފައިވާނަަމ، 
އެބަދަލުގެ ކުރިން އެމީހަކަށް ލިބެމުންައއި އިނާޔަތްތައް، ކުރިޔެކޭ 

 .އެއްފަދައިން ިލބޭނެގޮތް ހަމަަޖއްސަންވާނެއެވެ
 

މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް 
 ވާލުކުރުންހަ

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު، އޮފީހުގެ  .44 އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ، ނުވަތަ އޭނާ ކަ
 ވާޖިބުތައް ،އެހެން މުވްައޒަފުންނަށް، އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާެގ ޒިންމާތަކާއި

 .ލިޔުމުން އަްނގަންވާނެއެވެ
 

 މުވައްޒަފުން އެދިގެން 
އެއް އޮފީހުން އަނެއް 
 އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުން

ކާރުގެ އެއް އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަަފކު، އެހެން އޮފީހަކަށް ސަރު .45
ބަަދލުވާން ބޭުނންވެފައި، މުަވއްޒަފު ހުރި އޮފީހުގެ ޒިންމާާދރު އިސްވެރިޔާ އެކަމަްށ 

ބަދަލުވާން ބުޭނންވާ އޮފީހުގެ ޒިނާްމދާުރ އިޢުތިރާޟް ނުކުރާަނމަ، އަދި، 
ސިވިލް ދިވެހި މަތް ބޭނުންވަާނމަ، ދުވެރިޔާވެސް އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިއިސް

އެ މުވައްޒަފަކު ގޮތުގެަމތިްނ   ބަޔާންކޮށްފައިވާސަރވިސްގެ ގަވާއިުދގިައ
 . ބަދަލުކުރެވިާދެނއެވެވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހަކުން އެހެން އޮފީހަކަށް

 
މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް 

 މަނާކުރުން ކުތުންނި
ގޮތަށް މުވަްއޒަފުން އޮފީހަްށ މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުޭދ )ހ( .46

 .ނިކުތުން މަނާުކރުމުގެ ބާރު ލިބިގެނަްވނީ ހަަމއެކަނި ކޮމިޝަނަށެވެ
ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ުމވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނިކުތުން ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  

 .މަނާކުަރންވާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެަމތިންެނވެ
 

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
 ވަކިކުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފްުނ، ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރެވޭީނ،  )ހ( .47
 އި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާަވއިދާ އެއްގޮްތާވމި ޤާނޫނާ

 .ގޮތުގެމަިތން، ކޮމިޝަނަށެވެ
ގެ ދަށުން މުވައްަޒަފކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، ) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  
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 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް، މުވައްޒަފަކު އެ
 .މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ އެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއީިމ މުވައްޒަފުްނ  )ނ(  
 .ވަޒީފާއިން ަވިކކުރެވިދާނެ ސަބަބުތައް ތިރަީގއި އެވަނީެއވެ

ގައި ) 5(އަދި ) 4(ގެ ) ށ ( ވަނަ މާއާްދގ42ެގެ މި ޤާނޫުނ )1(   
 .ދިމާވުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް

ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  )2(   
ތަމްރީނު ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަަމ 

 .ނުކުރުން
އި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި މި ޤާނޫނާ )3(   

ލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން ސިވިލް ސިވި
 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން

އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުަގއި  )4(   
މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަާވއިދަުގިއ 

ށްކަމަްށ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާ ޚިލާފަ ވައްޒަފުން ޢައްޔަނުމު
 .ކުރި ތަޙުޤީޤަކަށް ސާބިތުވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 .ެއދުން ވަިކވާން އެވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު )5(   

 .އެ މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުން )6(   

ގައިވާ ޙާލަތެއް ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 51މި ޤާނޫުނެގ  )7(   
ދިވެހި ސިވިލް މެދުވެިރވުން، ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން، 

 .ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާ ނުކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް މެދުވެިރވުން
 ވަަނ 40ގެ މި ޤޫާނނު ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ )ރ(  

 ގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ 2މާއާްދގައި ބެުނފައިވާ ގިންތި 
ދުގަިއ އުޞޫލުތަކާއި ސަބަބުތްައ ސިވިލް ސަރިވސް ގަވާއި

 .ހިމަނަްނވާނެެއވެ
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަާދކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއްިނ   .48 ވާލުކުރުންހަލިޔުންތައް 
ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެަނމަ، 
 އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ ަމާޤމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާެގ

ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް އެ އޮފީހެއްގެ ޒިނާްމދާރު 
ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ  .އިސްވިެރޔާއާއި، ނުވަތަ އޭނާ ކަ
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ުމސްކުޅިކުރުމުގެ އުމުރުތްައ .49
 .ރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެތި

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ 
 އުމުރު

 ވަނަ 50ގެ މި ޤޫާނނު އަހަރު ވުމުން 55މުވައްޒަފެއްެގ އުމުރުން  )ހ( 
ބަޔާންވެެގންވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއްިނ މުސްކުޅިކޮށް  ގައި) ށ(މާއާްދގެ 

 .ވަޒީފާއިން ަވިކކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަަނށް ލިބިގެންވެެއވެ
 އަހަރުވުުމްނ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް 65 އުމުރުން މުވައްޒަފެއްެގ )ށ(  

 .ވަޒީފާއިން ަވިކކުރެވޭނެއެވެ

 
މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތައް
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްަޒފެއްގެ އުމުރުްނ  )ހ( .50

އިން ވަކިވުމަްށ  އަހަރުވުމުން ކޮމިޝަނަށް، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފ55ާ
ނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަެތއްގެ ތެރޭގަިއ . ހިތްވަރު ދެވިދާނެއެވެ މިގޮތުން، ކަ

ނޑައަޅާ ވަކި އަދަދަކަްށ ފައިސާ ލިބޭިދ  ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެަނމަ، ކަ
 .ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ

 އަހަރު 55ުމރުން އުދަށުން ެގ ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 49މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ވުމުން އަމިްއލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިްނ ވަކިވާ ުމވައްޒަފުންާނއި، 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށން ުމސްކުޅިކުރޭެވ މުވައްޒަފުންނަްށ 

 .ޤާނޫނުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ުމސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެެއވެ
ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެޭވ ) ށ( މާއްާދގެ  ވަނ49ަމި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

މުވައްޒަފުންނަްށ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިްނ މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަްތ 
 .ލިބިދޭންވާނެއެެވ

 
އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ 
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 

 އިސްތިޢުފާ ދިނުން

ޔާންކުރެވިފައިވާ ޢާންުމ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަ )ހ( .51
ކުރާ ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގެ ތިޚާބެއްގަިއ ވާދަކުރުމަްށ ގަސްތުއިން

 މަސްދުވަސް 6މުވައްޒަފުން އެ އިންތިޚާބެްއ ބާއްވާ ތާރީޚުގެ މީލާދީ 
 .ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާ ދޭންވާނެއެެވ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ހ( މާއްާދގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ނުދީހުރެ މި )ށ(  
 .އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެެވ

 
އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ 

ކެންޑިޑޭޓުން އެނބުރި 
 ވަޒީފާއަށް އައުމުގެ ޙައްޤު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވ ޢާންމު އިންތިޚާބެއްގަިއ  .52
ގޮތުގެމަތިން،  ގައިވާ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 51ގެ މި ޤާނޫުނވާދަކުރުމަށްޓަަކއި 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކުން އިސްތިޢުފާ ދީފައިވާ މީހަކު، އެމީހަކު 
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އްިނތިޚާބަކުން  ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބު ކާިމޔާބު ނުކުރެވުނުަނމަ، ނުަވތަ އެ
 އެމީހަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެމީހެއްގެ ަނން އަނބުާރ ގެނެސްފިނަމަ،

 .ލިބިގެްނެވއެވެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޙއްޤު
 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ 

 ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އެއެްވސް މުވައްޒަފަކަށް ސިޔާސީ އެއްވެސް  .53
 .އެއް ުނވެވޭނެއެވެޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި

 

 

 
 

 5ޗެޕްޓަރ 
 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން

 
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 
 މަޤާމު އުފެއްދުމާއި އުވާލުން

ގައިވާ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި ) ހ( ވަނަ މާއްާދގެ 61މި ޤާނޫނުެގ  )ހ( .54
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޕަރަމންަނޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަާޤމު އުފައްދައި، 

 .ށް ީމަހކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެމަޤާމަ އެ
ސަރުކާރުގެ އެއްެވސް މިިނސްޓްރީއެއް އުވާލެިވއްޖަެނމަ  )ށ(  

 .މިނިސްޓްީރއެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ުއވުނީއެެވ އެ
 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ 
 ޒިންމާތައް

ދާުކރާ ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީގެ ޒްިނމާައކީ، އޭނާ ވަޒީފާ ައ )ހ( .55
މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރުގެ ދަށުްނ އެ މިިނސްޓްރީއެއް ހިންާގ 

މިނިސްޓްރީއެއްެގ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތްުނ  ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ
 .މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެދިނުމެެވ

މިނިސްޓަރުްނ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެޭހ  )ށ(  
 ރީއެއްގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގަިއމިިނސްޓް ކަންތައްތަކުގަިއ، އެ

 .ރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެމިނިސްޓަރަށް އެހީތެރިވެދޭނީ ޕަ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާގެ ދިވެހި ސިވިލް  )ނ(  

 ހިންގަިއ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ެއންމެހާ ކަްނތައްތައް
 .ރީއެވެރމަަނންޓް ސެކްރެޓަބަލަހައްޓާނީ ޕަ

 
ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޕަ

 ކުރުން ޢައްޔަނު
ކުރާނީ، ސިވިލް  ޓަރީގެ މަޤާމަށް މީުހން ޢައްޔަނުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެ )ހ( .56

 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންެނވެ
 އަހަރު ދުވަހެުގ 5ކުރެވޭނީ  ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަނުޕަ )ށ(  

 .މުއްދަތަށެވެ
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 މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ޕަރމަަންންޓ  ވަނ57ަެގ މި ޤާނޫނު )ނ(  
ސެކްރެޓަރީން ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީއްެއ 

ައދި، .  ކުރެވިދާނެއެވެރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށް ޢައްޔަނުއަހަ 5އަލުން 
 ކުރެޭވ ޕަރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީއެއް ކޮންމެޢަްއޔަނުއެގޮތުން 

 .ުމން ގެނެްދިވދާނެއެވެ ކުރަ އަހަރަކުން ޢައްޔަނ5ު
 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ވަޒީފާއިން ަވކިކުރެވޭނީ، ޤާނޫނާ ގަވާިއާދ  )ހ( .57
 .ގޮތުގެމަތިން، ކިޮމޝަނުނެްނވެ އެއްގޮތްވާ

 ގެ ދަށްުނ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު ވަޒީފާއިްނ) ހ(މާްއދާގެ  މި )ށ(  
މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކާުރ ސަބަބު ނުވަަތ  ވަކިކުރާނަމަ، އެ
 .މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެެވ ސަބަބުތައް، އެ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވިދާނެ ސަބަބުތައް ތިރީގިައ  )ނ(  
 .އެވަނީެއވެ

ިއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކަ )1(   
ތަމްރީނު ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަަމ 

 .ނުކުރުން
އި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، އަދި މި ޤޫާނނާ )2(   

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަްނ 
 .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން

އެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަީނ  )3(   
އި ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް މި ޤާނޫާނ

 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކުރި ތަޙުޤީޤަކަށް ސާބިތުވުން
 .ނިޔާވުން )4(   

ގައިވާ ޙާލަތެއް ) ށ( ވަނަ މާއްދާގެ 51މި ޤާނޫުނެގ  )5(   
 .ވެިރވުްނމެދު

މާްއދާ ިމހެން އޮތްކުަމގައިވަީނމަވެްސ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޢަމަލުކުރާ  މި )ރ(  
އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ 
އަދާނުކުެރވޭޭނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީއަކު 

 .ޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެވަޒީފާއިން ަވިކކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމި
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއިްނ  )ބ(  

ވަކިކުރަން ަގސްތު ކުރާކަން، ވަކިކުރާ ސަބަބު އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކޮްށ 



 
 
 
 
 
 

 25 

އެ ސެކްރެޓަރީއަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރަށް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

ތަކުގައި، ވަގުތީ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީއެއްގެ ގޮތުގަިއ ތިރީގައިވާ ޙާލަތު.58
 .ކުރެވިދާނެެއވެ  ކޮމިޝުަނން ޢައްޔަނު،ޙަރަކާތްތެރިވާނެ މީހަކު

 ޕަރމަނަންޓް ވަގުތީ
 ސެކްރެޓަރީން 
 ހަމަޖެއްސުން

 .ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ހުސުްވމުން )ހ( 

 .ލަތެއް ދިމާވުންޙާދާކުރުަމށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ވަޒީފާގެ ވާޖިުބތައް އަ )ށ(  
 

މިނިސްޓްރީެގ  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެއަހަރުެގ ތެރޭގައި އެ )ހ( .59 އަހަރީ ރިޕޯޓު
ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަީރ 

ޅުމަށްޓަކިައ ރައްޔުިތންގެ ަމިޖލީހަށް ހުށެަހ، ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު
 .އެ މިނިސްޓްީރގެ މިނިސްޓަަރށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގޮތުގެމަތިްނ  ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުގެ ގަވާއުިދތަކާ އެއްގޮތްވާ މި )ށ(  
 .ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެެވ

 

 
 

 

 6ޗެޕްޓަރ 
 ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

 
 ސިވިލް ސަރވިސް
 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް  )ހ( .60
ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް މި ޤާނުޫނލަފާދިނުމަށްޓަަކއި، 

 .އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އޮނަްނންވާނެއެވެ
މުތަކުގައި ތިބޭ މީސްމީހުންެގ ކޮމިޓީ އެުކލެވިގެންވަނީ ިތރީގައިމިވާ މަޤާ މި )ށ(  

 .މައްޗަށެވެ
 .މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީން )1(   
 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް )2(   
 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން )3(   
ެގ ވިސް ކޮމިޝަނުމި ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސިވިލް ސަރ )ނ(  

ގެ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިްނ ވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ނުރައީސް
ނޑައަާޅ މީހެކެވެ  .އޭނާ ކަ
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 7ޗެޕްޓަރ 
 ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް

 
މި ޤޫާނނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތައް ކަމުގައި ބަލާނީ  .61 ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް

 .އަންނަނިވި ތަންތަެނވެ
ޖެނެރަލްގެ  ރނީތަކާއި އެޓަޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، މިނިސްޓީްރރައީސުލް )ހ(  

 .އޮފީސް

ނޑައަޅާ  )ށ(   އިދާރީގޮތުން ވަކި އޮފީހެއްކަމުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ
 .އޮފީސްތައް

 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު 
އޮފީހެއްގެގޮތުގައި ނުބެލެވޭ 
ތަންތަނުގެ އިދާރީކަންތައްތައް

ލު އޮފީހެއްގެގޮތުގައި ުނބެލެވޭ ސަރުކާރުގެ ކޮނެްމ އޮފީހެއްގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫ .62
އިދާރީ ކަންތައްތައް އޮްނަނންވާނީ އެ ޮއފީހަކާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ 

 .ޒިންމާވާ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެަދށުގައެވެ
 

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ 
ކުރުމާއި އޭނާގެ  ޢައްޔަނު

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މަސްޫއލު އޮފީހެއްގައި، މި ޤާނުޫނ )ހ( .63
މި ޤޫާނނުގެ ދަށުން ހިްނަގންޖެހޭ ކަންަކން ހިންގުުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 .ވާލުކުރެވޭ ޒިންާމދާރު އިސްވެރިޔަކު ހުންނަނާްވނެއެވެހަ
ރީެގ ޒިންާމދާރު މިނިސްޓް ލު އޮފީހަކީ މިނިސްޓްރީއެއްނަމަ، ެއއޫމަސް )ށ(  

މިނިސްޓްރީތައް ފިޔަވައި . ރަމނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެސްވެރިޔަކީ ޕައި
މަޤާމަްށ ކޮމިޝަނުްނ   އެއެހެން އޮފީސްތަކުގެ ޒިންާމާދރު އިސްވެރިޔަކީ

 .ކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ ޢައްޔަނު
ނޑައަޅާ ޒިްނާމާދރު އިސްވެރިޔާގެ  )ނ(   މި މްާއާދގެދަުށން ކަ

ވާއިުދގަިއ ބަޔާންކުރްަނ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ސިވިލް ސަރވިސް ގަ
 .ވާނެއެެވ

 
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް 
އުފެއްދުމާއި އެހެނިހެން 

 ކަންތައްތައް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުމަކުން ތިރީގައި  )ހ( .64
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮނެްމ ކަމެއް ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު 

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ލިބިގެންވެެއވެ
ަސރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ޑިޕާޓްމަންުޓތަކާއި އޮފީސްތަކާއި  )1(   

 .އަދި ިމންޫނެވސް ސަރުކާރުގެ ތަންތަން އުފެއްދުމާއި އުވާލުން
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ގެ ދަށުން އުފައްާދ ތަންތަނުން ކުރާޭނ ) ހ(މި މްާއދާގެ  )2(   
ނޑައެޅުން  .މަސައްކަތްތައް ކަ

ދާ މިިނސްޓްރީތަކަށް ގެ ދަށުން އުފައް) ހ(މި މާއާްދެގ  )3(   
ނޑައެޅުން  .ޒިންމާވާނެ މިނިސްޓަރަކު ކަ

ގެ ދަުށން އުފައްާދ ތަންތަނުގެ އެންެމ ) ހ(މި މާްއދާގެ  )4(   
 .ކުރުންނު ރިޔާގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔައިސްވެ

ގެ ދަށުން އުފައްާދ ) 1(ގެ ) ހ(މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ިމ މާއްދާގެ  )ށ(  
ވިގެންވަީނ އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި، އޮފީސްތައް އެކުލެ

 .އެފަރާތަށް އެހީތެރިވެދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުނެްގ މައްޗަށެވެ
ކުރާ ފަރާތަކީ،  ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަނު ގައިވާ) ށ(މި މާއްާދގެ  )ނ(  

ގައި ނުހިެމޭނ ) ނ(އަދި ) ށ(، )ހ( ވަނަ މްާއާދގެ 3ގެ މި ޤޫާނނު
 .މަޤާމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ަމޤާމެކެވެ އެ، ފަރާތެއްނަމަ

 

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ 
 އިސްވެރިންގެ ޒިންމާ

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  )ހ( .65
ހަމަޖައްސާ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ެއ އޮފީސް ހިންާގ 

 .ށް ޒިންމާވާ ފަރާަތކީ އެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއެވެބެލެހެއްޓުމަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ  )ށ(  
ޒްިނމާ އަދާކުރުމަްށ  މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ

އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާ، އެ އޮފީހެއް ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓަރަށް 
 . ވާނެއެެވއެހީތެރިވެދޭން

 

 

 
 8ޗެޕްޓަރ 

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް
 

އަތޮޅުތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި 
ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އާަދކުރާ މުވައްޒަފަކު، ކުރާ މަސައްކަތުގެ  .66
މަށްޓަކައި ވަކި ބާވަތުން ނުވަތަ އެހިނދަކަްށ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރު

ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ 
 .އަދާކުރާ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާުރ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެެއވެ

ގެ އިދާރީ ގޮުތްނ ގެނެވޭ ަބދަލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް )ހ( .67 އިދާރީ ބަދަލުތައް ގެނައުން
ހިންގުމަށް ެއދެވޭ ބަދަލްެއ ގެނެވިދާނެަކމަށް މިނިްސޓަރަށް ނުވަތަ 
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ޒިންމާދާރު އިސްވެރިއަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެްނ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ 
ހިނދެއްގައި، ތިރީގައިމިވާ ޮގތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނުން ޢަމަލު 

 .ކުރެވިދާެނއެވެ
ނޑައަ )1(    ނޑައެޅުމަކުން ދިވެހި ކޮމިޝަނުން ލިޔުމަކުން ކަ ޅާ ކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަީޒފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަުކ އެއް 
 .އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލު ކުރުން

 ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިާދ އްެއގޮތްވާ ،އިމި ޤާނޫނާ )2(   
 ގޮތުގެމަިތން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް

ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ންޫނގޮތުގައި އޮފީހެއްގައި މަ
 .ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ހަމަޖެްއސުން

 ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިާދ އްެއގޮތްވާ، އިމި ޤާނޫނާ )3(   
ގޮތުގެމަިތން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްެގ 

 .ގޮތުގައި ކޮިމޝަނަށް ފެންނަ މީހަކު ހަމަޖެއްސުން
 
 

 
 

 

  9ޗެޕްޓަރ 
 ހެނިހެން ކަންތައްތައްއެ

 
 

ސާބިތު ދަރަންޏެއް 
އަދާކުރުމަށް މުސާރަ 

 ވާލުކުރުންހަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާުކރާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަްށ ޝަރުޢީ  .68
ކޯޓަކުން ދަރަންޏެއް ނުވަަތ ޚަރަދެއް ސާބިތުވެފައި އެ ދަރަނި އަދާުކރުމަށްޓަކަިއ 

ުނވަތަ މުސާރައިން ބައެއް ކޯަޓށް ދެއްކުމަށް ޙުކުމެްއ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ 
ކޮށްފިހިނދެއްގައި، އެ މުަވއްޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބިދެވޭނީ ކޯޓަށް ަދއްކަންޖެހޭ 

ނޑުމަށްފަހުގައެވެ  .ފައިސާ ކެ
 

މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

 ހާމަކުރަންވާީނ އެކަަމްށ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ާޒތީ މަޢުލޫމާތު .69
 .ގޮތުގެމަިތނެްނެވ ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާިއދުތަކާ އެއްގޮތްވާ

 
އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ 

 ނުދިނުން
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް، އިނާޔަތެއް ލިބިދުިނުމގެ ގޮތުްނ  .70

ހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދި، ދިެވ. މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދީގެްނ ނުވާނެއެވެ
 .މަސައްކަތަށް ނިުކންނަްނ ުނޖެހޭގޮތަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސިައދީގެން ނުވާނެއެެވ
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ގެ  76/29ރު ޤާނޫނު ނަންބަ
ދަށުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ 

ފަރާތްތައް ސިވިލް 
ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރުން

ސަރުކާރުގެ ( 76/29ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަންފެށުމުން، ޤާނޫނު ަނންަބރު  މި .71
މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާިއ، ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްަލ 
މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުެދޭވ 

ގައި ސަރުކާރަށް ) މާެބހޭ ޤާނުޫނމީސްމީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރު
ރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެވަގުތަކަށް ޚިދުަމތްކުރަންެޖހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ޚިދުމަތްކުރާނީ ދިވެހި ސިވިލް 
 .ސަރވިސްގައެވެ

 
 

 
 

  10ޗެޕްޓަރ 
 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން މި

 
ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމާއި 

ގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިޝަނު
ރައީސާއި، ނާއިބުރައީސްގެ 

 އް ހުށަހެޅުންނަންތަ

) ޑިހަށްއެއްސަތޭކަ އަ( 180 ދުވަހުން ފެށިގްެނ  ަތޞްދީޤުކުރާމި ޤޫާނނު )ހ( .72
ެގ ކޮމިޝަން އުފައްދައި، ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހުގެތެރޭގަިއ 

ޫނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މެންބަރުންނާިއ ރީައސާއި ނާއިބުރައީސް މި ޤާ
 .ކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެޢައްޔަނު

 :ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި) ހ(މާއްދާގެ  މި )ށ(  
) ސާޅީސްފަސް( 45 ދުވަހުން ފެށިގްެނ މި ޤޫާނނު ަތޞްދީޤުކުރާ )1(   

ދުވަހުގެތެރޭގަިއ ކޮމިޝަނުގައި ހިމަަނން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 .ހުށަހަޅާ ނަންތައް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ

ފަދައިން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަްށ  ނަ ނަންބަރުގައިވާ ވ1ަ )2(   
ހުށަހަޅާނަންތަްއ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ެއކަން 

) ފަަނރަ( 15ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އްަނގާދުވަހްުނ ފެށިގެން 
ގެ ރައީސްކަމާއި ނާއިބުރައީސްކަމުގެ ދުވަހުގެތެރޭގަިއ ކޮމިޝަނު

ރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫއްޔަނުޢަމަޤާމަށް 
 .ންަނތައް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީަހށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގޮތުެގމަތިްނ   ވަނަ ަނންބަުރގައިވ4ާ އަދި 2، 1 )3(   
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްިޔތުންގެ ަމޖީިލހަށް ނަމެއް ނުވަތަ 

ދުވަހުެގ ) ތިރީސް( 30ނަންތަކެއް ހުށަހަޅާދުވަހްުނ ފެށިގެން 
ން ވަކިގޮތެއް ންިނމައި ތެރޭގައި މިަޖލީހު

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އަންގަންާވނެއެެވ
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން މާއްދާ މި )4(   
ަމޖިލީހުން  ނަމެއް ުހށަހަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަށް ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާނުފާސް
ދުވަހުގެތެރޭގަިއ ) ނަރަފަ (15އަންާގދުވަހްުނ ފެށިގެން 

މަޖިލީހަށް ނަމެއް ނުވަަތ ނަންތަކެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައު
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ

 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  މި

 ފެށުން
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ 12މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކުރާތާ  )ހ( .73

 .ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށަންާވނެއެވެ މި
 މަސްދަުވހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް 6ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ މި  )ށ(  

މުތަކުެގ ގާަމ ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މަޤާމެްއ އުފައްދައި، އެ
ނޑައަޅަންވާނެއެެވ  .ކޮލިފިކޭޝަންަތއް ކަ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި މި )ނ(  
އްޒަފުންެގ ގޮތުގައިިތބި، ނަމަެވސް ކުރިން ސަރުކާރު މުވަ

މި ޤާނޫުނގަެދށުން ދިވެހި ސިވްިލ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފްުނނަށްުނާވ 
. ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ިޚދުމަތުގެ ގުުޅަމށް ނިމުންެގްނނަން ވާނެއެވެ

 ފޮނުާވ ޯނޓިހަކުން މިަކން ރައްދުާވ ކޮިމޝަނުން ލިޔުމުންމިގޮތުން 
 .ނެއެވެފަރާތްތަކަށް އަންަގންާވ

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 6މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ރ(  
މި ޤާނޫނުެގަދށުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންކަަމށް 
ނޑައަޅާ މުވްައޒަފުންނަްށ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  ކަ

 .ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ
 

ެގ ހުރިހާ ބައިތަކަށް ިމ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެަމތިން ) ހ( ގެ 73 ގެމި ޤާނޫނު .74  މުރާޖަޢާކުރުންމި ޤާނޫނު
 އަހަރު ފުރިހަމަވާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނުޫނ އަލުން ިދރާސާކޮށް، މި ޤާނޫނަށް 90
ަނ ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަްށ ގެނަްންނ ފެން

އިޞްލާޙުތަކާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 
 .ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ
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ގެދަށުން ހަދާ މި ޤާނޫނު
ގަވާއިދުތައް ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

ދިވެިހ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގިައ 12ކުރާ ތާރީޚުންފެށިގްެނ މި ޤޫާނނު ތަޞްދީޤު .75
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

 .އެކުލަވާލައި ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާ  -:މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު.76
މުވައްޒަފުންގެ މުސާަރ  ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ 80/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  އުވާލުން

ނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނުގެ   . ވަނަ މާއްދާ އުވުނީއެވ1ެކަ
 ހުރިހާ ސަރާުކރެުގ ފިޔަވައި މުސާރަ ރައީސުލްުޖްމހޫރިއްޔާގެ"

ނޑައަޅާނީ މުސާރަ މުވައްޒަފްުނގެ  ".ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ކަ
  ވަނ3ަ ގެ 1 ޗެޕްޓަރ އޮފިޝަލް ކަންތައް. ޖ68/1ރު ަބންޤާނޫނު ނަ )ށ(  

 .މާއްދާ ުއވުނީއެވެ
 ،ދުރުކޮށް އެކަންކުަމން، އިސްކޮށް ީމހުން ކަންކަމަށް ދައުލަތުގެ"

 މީގެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ބަދަލުކުރާނީ އަނެއްކަމަށް އެއްކަމުން
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ސީދާ ތެރެއިްނ ަކްނކަމުގެ ނަންގަނެވޭ މި ތިރީގައި
 އިސްކުރެވޭނީ ވެރީްނ ކަްނކަމަށް ްނއެހެ ފިޔަވަިއ ކަންތައްތައް ހަވާލުވާ

  .ފަަތކުންނެވެ ދޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 ހަވާލުވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީދާ ެތރެއިން ކަންތަކުގެ ަނންގަނެޭވ މި

 އެކަމަްށ ވަކިކުރެވޭނީ ީމހަކު އެހެންކަމަކުން ފިޔަވައި ކަންތައްތައް
 .ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ނާއިބުކަްނ ހޫރިއްޔާގެރައީސުލްޖުމް )ހ(   
ނޑިޔާރުކަން އުއްތަމަ )ށ(     ފަ
 ރައީސްކަން ަމޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ )ނ(   
 ެޖނެރަލްކްަނ އެޓަރނީ މިނިސްޓަރުކަާމއި )ރ(   
 އަތޮޅުވެރިކަން )ބ(   
 ސަފީރުކަމާިއ ދައުލަތުގެ ދިވެހި ތިބޭ ތަންތާނގައި ބޭރު )ޅ(   

 "ކީލުކަންަވ އެފެންވަރުގެ
 

ނޑައެޅިގެން ދޭަހ މި ޤޫާނނު .77 މާނަކުރުން ގަިއ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެންގޮަތކަށް ކަ
 -:ނުވާހާ ހިނަދކު

ކަމުގައި ބެުނފައި އެވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ިނޒާުމެގ " ވަގުތީ މުވަްއޒަފުން"
ނޑައެޅޭ  ވަކި ތެރެއިން ނުކުންނަ ވަގުީތ ބޭނުންތަްއ ފުއްދުމަށް ކަ
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ނޑައެޅޭ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭެވ  މުއްދަތަކަށް ުނވަތަ ކަ
 . ފަރާތްތަކަށެވެ

ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ ާޤނޫނަކުން، ުނވަަތ " ސަރުކާރުގެ އޮފީސް"
އިދާރީގޮތުްނ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި އުފައްދައި ނުަވތަ 

 .އިދާރާތަަކށެވެ، ކަށާއިހިންގަމުންެގންދާ އޮފީސްތަކަށާއި، މަޤާމުތަ
އެވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު  ކަމަށް ބުނެފައި" ސަރުކާރު"

 .އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރަށެވެ
.އެވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ ަކމަށް ބުނެފައި" ކޮމިޝަން"
ރުކާރުގެ މަސްއޫލު އެވަނީ ަސ ކަމަށް ބުނެފައި" ޒްިނމާދާރު އިސްވެރިޔާ"

އޮފީސްތަކުގައި، މި ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަްށޓަކަިއ 
ނޑައަޅާފައިވާ ވެރިޔާއަށެވެ  .ކަ

 :ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ " ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރި ތަންތަން"
ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏާއި، ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެްއ ) ހ(

 އަިދ: ކަމަށްވަާނމަ އެ ކުންފުނިތައް
ކޮންޓޯްރލް ކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ޕްރައިވެޓް  )ށ(

 އަިދ: ކުންފުންޏާއި، އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދައުަލތަށް ލިބިގެންވާ ޢާންމުކޮށް  )ނ(

ޙިއްޞާ ވިއްކާ ކުންފުންޏާއި، ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ 
 އަދި: ނަމަ އެ ކުންފުނިތައްކުންފުންޏެއްާވ

ކޮންްޓރޯލްކުރުމުގެ ބާރު ަދއުލަތަށް ލިބިގެންވާ ިބޭދސީ ) ރ(
ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެްއ  ކުންފުންޏާއި، އެ

 އަިދ: ކުންފުނިތައް ކަމަށްވަާނމަ އެ
 އަށްވުރެ ގިނައިން އޮތް ޕާޓަްނރޝިޕް 50%ދައުލަތުގެ ޙިްއޞާ  )ބ(

 އެއްބަސްވުމެއް އޮެވގެން ަޖމާޢަތްތަކާއި، ތަކިާއ ފައިދާ ބެހުމުގެ
އްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީއެްއ ޕެއެފަދަ ޕާޓަްނރޝި

 އިަދ: ވާނަމަ އެ ަސބްސިޑިއަރީއެއް
އެނޫނެްވސް ވަކި ޝަޚުޞެއް ލިބިފައިވާ ނުވަަތ އެފަދަ ޝަޚުޞެއް ) ޅ(

 ލިބިފައިނުވާ ތަންތަން ުނަވތަ، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުުމެގ
މަޤުޞަދުގަިއ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ފައިދާ ބެހުމުެގ 
ނިޔަތުގައި ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ އިދާރީގޮތުން އުަފއްދާފައިާވ 

 .ފަރާތްތައް
 .އެވަނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށެވެ ކަމަށް ބުނެފައި" މަޖިލިސް"
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ގެން ވަޒީާފ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަީޒފާ ދެވޭ މުއްަދތުން ފެށި" ޕްރޮބޭޝަން"
ކަން ހުރި އޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤާބިލުވަޒީފާގެ ަމސް ދެވޭ ފަރާތަކީ އެ

 .ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރަުމށް ނަގާ މުްއަދތަށެވެ
އެވަނީ ިތރީގައި ބަޔްާނކޮށްފައިވާ  ކަމަށް ބުނެފައި" ސިޔާސީ ޙަރަކާތް"

 . ބައިވެރި ވުމަށެވެއެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއްގައި
އެއްވެސް ސިޔާސީ ފާަރތަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުަވަތ ) ހ(

ތާއީދު ހޯދުުމެގ ގޮތުން އެްއވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމިާއ އެފަަދ 
 .ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން

އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތްެއ ) ށ(
 .އްގައި ބައިވެރިވުްނހިންގުމާއި އެފަދަ ޙަރަކާތެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ )ނ(
ގޮތުގެމަިތން ބާއްވާ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިާވ 
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުުމގެ ގޮތުންނާިއ ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮުތްނ 
ނުވަތަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް 

 .ސައްކަތެއްކުރުންމަ
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނުޫނައސާސީއާއި ޤާނުޫނގަިއ  )ރ(

ނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޚާބަކަށް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތްުނ  ކަ
ކުރިމަތިލުމާއި، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެްސ 

 .މަސައްކަތެއްކުރުން
އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެވަނީ ތިރީަގ ކަމަށް ބުނެފައި" ސިޔާސީ ނުފޫޒު"

ފަރާތްތަކުގެ އެދުމަކަށް ނުަވތަ މަޞްލަޙަތަކަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެްއ 
 .ކުރުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށެވެ

 ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ 3ެގ މި ޤާނޫނު )ހ(
 .ފަރާތެއް

ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮްށ )ށ(
 .އިންތިޚާބުކުރެޭވ އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރިފަރާތެއް

 .ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަަތ ޖަމާޢަތެއް )ނ(
 ވަނަ މާއާްދގަިއ 48އެވީަނ މި ޤާނޫުނެގ  ކަމުގައި ބުނެފައި" ލިޔެކިޔުމެއް"

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ 
ުކރި މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބެލުމުެގ މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާއަދާ

 . ދަށުގައި ހުރި ހިުރހާ ތަކެއްޗަށެވެ
އެވަނީ ޕަރަމންަނޓް  ކަމުގައި ބުނެފައި" ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން"
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ސެކްރެޓަރީންާނއި، ޒިންމާދާުރ އިސްވެރިނާްނއި، އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުން 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންަނ ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުނާްނއި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޮމިޝަންުނނާއި ިމޝަން ފަދަ ތަންތަނުަގިއ 
 .ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފްުނނަށެވެ

 ވަަނ 61ގެ މި ޤާނޫުނއެވަނީ  ކަމުގައި ބުނެފައި" މަސްއޫލު އޮފީސް"
 .މާއްާދގައިވާ ޮއފީސްތަކަށެވެ

 އެވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ކަމުގައި ބުނެފައި" ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް "
ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގަިއ 
ނޑާއި ސުލޫކު  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

 .ބަހައްޓަންވީ ޮގތެވެ
  

__________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


