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ވަނަ މާއްދާ )ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް( ގައި   18ގެ    (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) 2007/5މިއީ، ޤާނޫނު ނަމްަބރު  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ އެންމެހައި  ކޮމިޝަނުގެ  ޤާނޫނުގެަބޔާންކުރެވިފައިވާ  އެ  އަދާކުރުމަށް،  ވާޖިުބތައް  މާއްދާ   21 އި  ވަނަ 
)ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުން( ގެ ދަށުން ާބރުލިިބގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދު އެންމެ ފަހުން 

ކުރެވިފައިވަނީ   ކޮމިޝަނުގެ    2022އޭޕްރިލް    18އިސްލާހު  ޭބއްވުނު  އަހަ  2022ގައި  ރަސްމީ   21ރުގެ  ވަނަ  ވަނަ 
 ޖަލްސާގައެވެ.

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 2 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 
 ފިހުރިސްތު

 ސުރުޚީ  ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް  1

 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ސުލޫކީ މިްނަގނޑު  2

 އިދާރީ އޮިނަގނޑު، މަގާމު އަދި މުސާރަ  3

 ސްތަކާއި އިނާޔަތްތައް އިތުރުަގޑިއާއި އެލަަވން  4

 ަވޒީފާދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން  5

 މުަވއްޒަފުން ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން  6

 ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން  7

 މަސައްކަތު ަގޑިއާއި ހެދުން ބަހައްޓަްނީވޮގތް  8

 ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ދެޭވ ޗުއްޓީ  9

 މުަވއްޒަފުން ވީއްލުން  10

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން މުަވއްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި  11

 މުަވއްޒަފުްނެގ މަސައްކަތުެގ ފެްނވަރު ބެލުން 12

 މަސައްކަތުެގ އަޚުލާޤު ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންަގނޑުތަކާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު  13

 ހެއްޓުމާއި ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން މުަވއްޒަފުްނެގ ރެކޯޑުތައް ބެލެ 14

 ަވޒީފާެގ މާހައުލުަގއި މުވައްޒަފުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ރައްކާތެރިކަްނ ކަށަވަރުކޮށްދިނުން  15

 ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިުވން  16

 ކްލަބްކޮމިޝަުނެގ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭ ކޮމެޓީތަކާއި މުވައްޒަފުްނެގ އިޖުތިމާޢީ  17

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  18

 މާނަކުރުން  19

 ޖަދުަވލްތައް  

 : ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1ޖަދުަވލް  

 : ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ ަވޒީފާއަށް ަވންަނން އެދޭ މީހުންެގ ކުށުެގ ރެކޯޑުބަލާ ފޯމް 2ޖަދުަވލް  

  ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ މުވައްޒަފުެގ ަވޒީފާބަޔާްނ )ނަމޫނާ(: ސިިވލ3ްޖަދުަވލް  

 : ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ މުވައްޒަފުެގ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވން )ނަމޫނާ( 4ޖަދުަވލް  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 3 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މުެގ އެއްބަސްުވން : ތަމްރީުނދެޭވ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަުނެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުްނނާއި މީހުން ޚިދުމަތްކުރު 5ޖަދުަވލް  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 4 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

` 

 ފުރަތަމަ ބާބު

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 
 

ސަރވިސް   )ހ(  1 ތަޢާރަފާއި ނަން  ސިވިލް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއީ 
ދިވެހި  ) 2007/5ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރު  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް    18ގެ    ( ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުސިވިލް 
ބޭނުންވާ   އެހީވުމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ބެލެހެއްޓުމަށާއި،  އިދާރީކަންތައްތައް  ކޮމިޝަނުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ، އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މީހުން ވަޒީފާއިން  

ގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި  ވަކިކުރުމާ 
ޤާނޫނުގެ އެ  އަދާކުރުމަށް،  ވާޖިބުތައް  ދަށުން   21 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ، ބާރުލިބިގެން

ކި  )ށ(    ގަވާއިދަށް  މުވައްޒަފުންގެ  "ޔާނީ  މި  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި 
 . އެވެ" ގަވާއިދު

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2014ޖަނަވަރީ   1މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   )ނ(   
    

މައްޗަށެވެ. މި  ހިންގާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ   މި ގަވާއިދު )ހ(  2 ގަވާއިދު ހިންގުން 
އިދާރާގައި   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ ގެނެވޭ    .މަސައްކަތްކުރާ  އަދި މި ގަވާއިދަށް 
ސިވިލް އެއްގޮތަށް  ބަދަލަކާ  އެ  ގެނެވުމުން،  ބަދަލެއް  އެ  ސަރވިސް    ބަދަލުތަކަށްވެސް، 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް   )ށ(   
ގޮތުން ޚިދުމަތާގުޅޭ  ދެވޭ  ކޮމިޝަނުން  މުވައް  ، ސަރވިސް  އިދާރާގެ  ޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ 

މި   ހިންގުމަށް  މިންގަނޑުތައް  އުޞޫލުތަކާއި  ގަވާއިދުތަކާއި  އެކުލަވާލެވޭ  ޢަމަލުކުރުމަށް 
 ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

    

ސިވިލް ސަރވިސް  
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު 

ދައުރަކީ 3 މުވައްޒަފުންގެ  ޚިދުމަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ތެދުވެރިކަމާ  ސިވިލް   ،
ސަރވިސް   ސިވިލް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު، 

އެހެންކަމުން އެންމެހައި ސިޔާސީ   ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކާއި ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ.
ރުތަކަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ތިބެ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 5 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ޖަވާބުދާރީވުމާއެކު،  އާއްމުންނަށް  އޮފީސްތަކަށާއި،  މަސްއޫލު 
ސަރވިސް   ސިވިލް  ގެނައުމުގައި  ސިފަ  ޢަމަލީ  ސިޔާސަތުތަކަށް  އެ  އެކަށައެޅުމުގައާއި،  ސިޔާސަތު 

 . އެކު އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ
    

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
މުވައްޒަފުން  

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  
 އުޞޫލުތައް 

ކުރުމުގައި   4 ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ. 

މުވައް )ހ(   ރައީސަށާއިކޮންމެ  ކޮމިޝަނުގެ  މެ،  ކޮމިޝަނުގެ    ،ޒަފަކު  ރައީސަށާއި،  ނާއިބު 
ކުރަންޖެހޭ   ރިޯޕޓް  މުވައްޒަފަކު  އެ  ޖެނެރަލްއަށާއި،  ސެކްރެޓަރީ  މެންބަރުންނަށާއި، 

 . ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

މަސްއޫލި )ށ(    ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފަކާ  އެ  މެ،  މުވައްޒަފަކު  ވާޖިބު  ކޮންމެ  އްޔަތާއި 
އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ،  
އެއްބަސްވުންތަކަށް   މުއާހަދާތަކާއި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަދި 

 . ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 

މުވައްޒަފަކު  )ނ(    ސުލޫކީ    ،މެ  ކޮންމެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 . މިންގަނޑަށާއި މި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

ފުރިހަމައަށް   )ރ(    މަސައްކަތްތަކަށް  ހަވާލުވެފައިވާ  މުވައްޒަފަކާ  އެ  މެ،  މުވައްޒަފަކު  ކޮންމެ 
އަދި،  އުފުލަންވާނެއެވެ.  ޒިންމާ  ސަބަބުން    މަސްއޫލުވެ  ފަރުވާކުޑަވުމުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 

މުވައްޒަފެއް   އެ  ޒިންމާ  ގެއްލުމެއްގެ  ލިބޭ  އެއްޗަކަށް  ނުވަތަ  ކަމަކަށް  އިހުމާލުން  ނުވަތަ 
 އުފުލަންވާނެއެވެ.  

މަސައްކަތެއް   )ބ(    އެ  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުވެފައިވާ  މުވައްޒަފަކާ  އެ  މެ،  މުވައްޒަފަކު  ކޮންމެ 
 ނޑައެޅޭ ފެންވަރަށް، މިންވަރަށް އަދި ވަގުތަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމަންވާނެއެވެ. ނިންމުމަށް ކަ

އެ   )ޅ(    ނިންމަންވާނެއެވެ.  ދުވަހަކު  އެ  މަސައްކަތް  ދުވަހެއްގެ  އެ  މެ،  މުވައްޒަފަކު  ކޮންމެ 
މަސައްކަތެއް  އެ  ލަސްކުރެވޭނީ،  ނުނިންމައި  ދުވަހަކު  އެ  މަސައްކަތް  ދުވަހެއްގެ 

މަސައްކަތެއް    ނިންމުމަށްޓަކައި އެ  ނުވަތަ  ނެތުމުން  ނިންމެން  ދުވަހަކު  އެ  ބޭނުންވާކަމެއް 
 ލަސްކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުަޕވައިޒަރު ހުއްދަ ދީގެންނެވެ. 

އެމުވައްޒަފަކާ   )ކ(    ހޭދަކުރަންވާނީ  މެ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ވަގުތު  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު 
 އެވެ. ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގަ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމުކުރާ ބައްދަލުވުންތަކަށާއި ބާއްވާ   )އ(   
 ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ހާޒިރުވެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. 

 ؛ދާކުރުމުގައިމުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އަ އެ ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ )ވ(   

ޢަމަލު   .1 އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑުތަކާ  ްޕރޮފެޝަނަލް  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ 
 . ކުރަންވާނެއެވެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 6 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކުރުމާއި   .2 މަސައްކަތެއް  އަމިއްލަ  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  މުވައްޒަފު 
 . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެވަޒީފާގެ މަސްލަޙަތާއި ފުށުއަރާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ 

އޮފީހުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި   .3
 އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

    

ހުޅު )ހ(  5 އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްުޕން އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ކަނޑައަޅައި  ސިވިލް  އުޞޫލެއް  ލެއްުޕމަށް  ވާ 
 އާއްމުކުރަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލައްަޕންވާނީ އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.  

ރަސްމީ ގަޑީގައާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ގަޑިއާއި ބަންދުކުރާ ގަޑި   )ށ(   
އުޞޫ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާއިން  ބަލަހައްޓަން  ކޮމިޝަނުގެ  ރެކޯޑުކޮށް  މަތިން  ލެއްގެ 

 ވާނެއެވެ. 

ހުޅުވަންވާނީ،   )ނ(    އިދާރާ  ވެއްޖެނަމަ،  ހުޅުވަން  އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  ގަޑީގައި  ނުރަސްމީ 
 ޖެނެރަލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.   ސެކްރެޓަރީ

    

ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ  
މަސައްކަތްކުރުމާއި،  

 ކުރުވުން 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ  ސިވިލް ސަރވިސް )ހ(  6
މަސައްކަތު ގަޑީގައި ރަސްމީ މަސައްކަތް ފިޔަވައި، އެ މުވައްޒަފަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކާބެހޭ  
ކަމެއް، ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ އެހެން މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކަމެއް، 

  ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަށް، ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ   މި )ށ(    މުވައްޒަފާ  އެ  ހުއްދަދެވޭނީ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ 
 މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  

ރަސް )ނ(    މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އެ  ސިވިލް  ގަޑީގައި،  މީ 
އެހެން  ލިބޭ  ފައިދާއެއް  މާލީ  ނުވަތަ  ކަމެއް،  ވިޔަފާރިއަކާބެހޭ  ހިންގާ  މުވައްޒަފަކު 
މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފެއް ބޭނުންކޮށްގެން  

 ނުވާނެއެވެ. 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 7 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

 ދެވަނަ ބާބު

 ފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
 

)ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް( ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 7 ތަޢާރަފް  ސިވިލް ސަރވިސް    ،މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
ރައްޔިތުންނަށާއި   ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަކީ،  އެންމެހައި  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ 

ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއްދޭ  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  
ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތު  ،  ބަޔަކަށް  ހެޔޮ  ގުޅުމުގައި  އުޅުމާއި  މަސައްކަތުގައާއި  އެމީހުންގެ 

،  އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން. އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ސުލޫކު ހިފަހައްޓާ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ

މިޝަނުގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަދަލު އައުމާއި، އެ ޚިދުމަތަކީ މަޤްބޫލު،  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ
 . ފެންވަރު މަތި، ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ

    

ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު  
 އެޅުން

  ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް   ކޯޑް  މި   މުވައްޒަފުންވެސް  ހުރިހާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް 8
  މި   މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  އިދާރާގެ   ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް .  ވާނެއެވެ  ކުރަން   ޢަމަލު
  އިސްލާޙީ   މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ(  ކޮންޑަކްޓާ   އޮފް  ކޯޑް )   މިންގަނޑާ   ސުލޫކީ 
 . ވާނެއެވެ  އަޅަން ފިޔަވަޅު

    

  ކުރަންވާނީ   ތްމަސައްކަ  ،މެ  މުވައްޒަފަކު   ކޮންމެ  އިދާރާގެ   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 9 ޢަޒުމް
  ، ގޮތުންނާއި  ބައިވެރިއެއްގެ  ބައިވެރިވާ ހާސިލުކުރުމުގައި ލަނޑުދަނޑިތައް މަޤްޞަދާއި ކޮމިޝަނުގެ

  އަކީ   ސަރވިސް   ސިވިލް  ދިވެހި   ،ކުރިއެރުމަށާއި  މަސައްކަތުގައި   މަތިކުރުމަށާއި  ގާބިލުކަން   ތިމާގެ
  ވަރުގަދަ   ކުރުމުގެ  އުޖާލާ  ޤްބަލު މުސްތަ   ޤައުމުގެ  ހަދައި  ޚިދުމަތަކަށް  މަޤްބޫލު  މަތި  ފެންވަރު

 . އަޒުމުގައެވެ
    

ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާއި 
ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ މެދު  

 އޮންނަ ގުޅުން 

 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  10

މަސްއޫލިއް )ހ(   ވާޖިބުތަކާއި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މުވައްޒަފަކު  ޔަތު  އެ 
ޤާނޫނުތަކާއި   ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދާކުރުމުގައި 

 . ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 

އަބަދުމެ   އެ )ށ(   އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބުތައް  ކުރަންޖެހޭ  އަދާ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މުވައްޒަފަކު 
ޤައު އިސްކަންދޭންވާނީ  ލާބައާއި  ކުރިއަށްނެރެ  ރައްޔިތުންގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  މީ 

 . މަންފާއަށެވެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 8 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ހިންގުމާ   އެ )ނ(    އެވަގުތަކު ސަރުކާރު  ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ 
ތެދުވެރިކަމާއި   ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރުގެ  އެކުލަވާލާ  ފަރާތްތަކުން  ހަވާލުވެތިބި 

 . ރަންވާނެއެވެއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒު ކު 

ގުޅޭގޮތުން   އެ )ރ(    އާ  ދާއިރާ  ވާޖިބުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފެއްގެ 
ފަރިތަވުމަށް ގަދައަޅައި    ،ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވީހާ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ

 . މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

މަސް އެ )ބ(    ވަޒީފާގެ  އަދާކުރުމުގައި، މުވައްޒަފަކު،  ވާޖިބުތައް  އޫލިއްޔަތުތަކާއި 
މުއައްސަސާތަކަށް  އެންމެހައި  އުފައްދާފައިވާ  ޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

 . އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ
    

އާއްމު ރައްޔިތުންނާމެދު  
 އޮންނަ ގުޅުން 

 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  11

ރައްޔިތުންގެ   އެ ( )ހ  ދިވެހި  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
 .އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ގޮތަކަށް   )ށ(    ހޯދޭނެ  ޔަގީންކަން  އިތުބާރާއި  ރައްޔިތުންގެ  ޖެހުމެއްނެތި،  ވަކިފަރާތަކަށް 
 .ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ  ރައްޔިތުންނަށް

އިހުތިރާމާއެކު   )ނ(    މަޑުމައިތިރިކަމާއި  އަދަބުވެރިކަމާއި  މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  ރައްޔިތުންނާ 
 . މުޢާމަލާތުކޮށް ފަސޭހައިން ބައްދަލުކުރެވޭނޭ އުޞޫލެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ

މުއާމަލާތު )ރ(    ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނާ  ދެކެންވާނީ    ،ކުރާ  ޚިދުމަތް  އަބަދުމެ  ރައްޔިތުންނަކީ 
 . ލިބުމުގައި މަތީފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ

އެކަމުން   އެ )ބ(    ރައްޔިތުންނަށް  އަދާކުރުމުގައާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
ކިއެކި ހާލަތުތަކަށާއި ރައްޔިތުން  އަސަރުކުރާނޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެ

ޖެހޭ   ކުރަން  ރިއާޔަތް  އެކަންކަމަށް  އަދި  ބަހައްޓައި  ވިސްނުން  ކަންކަމަށް  ކަންބޮޑުވާނޭ 
 . ހާލަތުތަކުގައި ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ރައްޔިތުންގެ   އެ )ޅ(    ދިވެހި  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
ތަ މީހަކަށް  ކުރިއެރުމާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަޒުމުގައި  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ރައްގީއަށް 

 . ވާންވާނެއެވެ

ރައްޔިތެއްގެ   އެ )ކ(    އެއްވެސް  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
ނުވަތަ   ދަރަޖަ  އިޖްތިމާއީ  ބަހަށާއި  ވާހަކަދައްކާ  ނަސްލަށާއި،  ޖިންސަށާއި،  ކުލައަށާއި، 

ބަލައި  މަގާމަށާ ފަރާތަކަށް  ތާއީދުކުރާ  ގޮތުން  ސިޔާސީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި،  އި، 
 . އެއްވެސް މޭރުމަކުން ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމްއިއްޔާއެއް  )އ(    ނުވަތަ ސިޔާސީ  ާޕޓީއަކަށް  އެއްވެސް ސިޔާސީ 
މަ ފަރުދެއްގެ  ވަކި  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއްގެ  ލާބައަށްޓަކައިނުވަތަ  އެ  ،  ންފާއާއި  ނުވަތަ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 9 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ބޭނުން   މަގާމުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،  މަސްލަޙަތު  ފަރާތްތަކުގެ 
 . ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ

ރައްޔިތެއްގެ   އެ )ވ(    ކޮންމެ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
އެރައްޔި ކަރާމާތަށާއި  ހައްގުތަކަށް  ޢިއްޒަތަށާއި  ލިބިދީފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއިން  ތަކަށް 

 . ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 

ކޮންމެ   )މ(    ފަސޭހަވާނޭ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް  އެ  ފަރާތްތަކަށް  އަންނަ  ލިބިގަތުމަށް  ޚިދުމަތް 
މައުލޫމާތެއް އެ  ގަވާއިދުން  ޤާނޫނުންނާއި  ޢިއުތިރާޒު    މައުލޫމާތެއް،  ކުރުމަށް  ހާމަ 

ވާނެއެވެނަމަ،  ނުކުރާ ލިބިދޭން  ޚިދުމަތް  އެ  ފަރާތަކަށް  ހޯދުން  . އެ  ޚިދުމަތް  އަދި 
މި  . ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މައުލޫމާތު އަންގައި އޮޅުން ފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ

 . ގޮތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަނެކުންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ
    

 މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
 އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން 

 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  12

އަނެއް   )ހ(   މުވައްޒަފެއް  އެއް  ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ  އާއްމު މަސްލަޙަތާއި 
 .މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

ވާޖި އެ )ށ(    އެކިއެކި  މުވައްޒަފެއްގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ބާއި 
އަންގާ   ފަރާތްތަކުން  ކުރެވިފައިތިބޭ  ޢައްޔަން  ދިނުމަށް  އިރުޝާދު  އަންގައި  އެންގުން 

ނުވާނަމަ،  ކަންކަން ޚިލާފުކަމަކަށް  ޤަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ކަންކަމަށް  ،  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  އެ 
 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

މަޤާމުގެ   އެ )ނ(    މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
އަދި  . ބޭނުންކޮށް އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ 

ދީގެންވެސް   ހިފިޔަ  މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން  ގޮތުގައި  ނާޖާއިޒު  ބޭނުން  މުވައްޒަފުގެ  އެ 
 . ނެއެވެ ނުވާ

މުވައްޒަފެއްގެ   )ރ(    އެ  އަދި  އަދާކުރުމުގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކުރިމަތި  

އި ވާނަމަ އެ  ވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ހައްލުކުރަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް ގަވާއިދެއް ހަމަޖެހިފަ
ގޮތަށެވެ އެކަމަކަށް  . ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރަންވާނީވެސް  ފާޅު  ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް  އެ  އަދި 

 . އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނަމަ އުޞޫލުންނެވެ

މަސައްކަތުގެ  )ބ(    ކުރިއެރުމަށާއި،  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 
މު ހިފެހެއްޓުމަށާއި،  މާޙައުލެއް  ރޫޙު  އެކުވެރި  އަދި  ހަރުދަނާ  މެދުގައި  ވައްޒަފުންގެ 

 . ގާއިމުކުރުމުގެ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުލައަށް، ޖިންސަށް،  )ޅ(   
މަގާމަ ނުވަތަ  ދަރަޖައަށް  އިޖްތިމާޢީ  ބަހަށް،  ނަޞްލަށް،  ވާހަކަދައްކާ  ށް، 

ނިސްބަތް   ގަބޫލުކުރުމަކަށް،  ޤަބޫލުކުރާ  ގޮތުން  ނުވަތަ ސިޔާސީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 10 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ފަންނީ  ،  ކުރުމަކަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމަކަމާއި
 . ގޮތުގައެވެ

އެއް )ކ(    ނުފޫޒުން  ސިޔާސީ  ކުރަންވާނީ  އަދާ  ހުރެއެވެވަޒީފާ  ސަރވިސް  . ކިބާވެ  ސިވިލް 
 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

    

ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  
އަދާކުރުމުގައި އޮންނަންވާނޭ  

 ގުޅުން 

 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  13

މަޤް  )ހ(   ފެންވަރު  ކޮމިޝަނުގެ  ޚަރަދުކުޑަކޮށް،  ހާސިލުކުރުމުގައި،  އަމާޒުތައް  ޞަދުތަކާއި 
އަމާޒުތަކާއި   މަޤްޞަދުތަކާއި  އުޞޫލުތަކުން،  ފައިދާވާނޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަނގަޅުކޮށް، 

 . ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

މަސްއޫލި އެ )ށ(   ވާޖިބާއި  ވިސްނުމާއި  މުވައްޒަފެއްގެ  އުފެއްދުންތެރި  ކުރުމުގައި  އަދާ  އްޔަތު 
ފިކުރު ގެންގުޅެ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގައި އައުގޮތްތައް  

 . ހޯދައި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ 

 . އް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެ އެ )ނ(   

ކަމޭ   އެ )ރ(    ކަމަށް  ކަމާއެކު  ްޕރޮފެޝަނަލް  ކުރާންވާނީ  ކަންކަން  ހަވާލުކުރެވޭ  މުވައްޒަފަކާ 
 . ހިތައިގެންނެވެ

ނުވަތަ   އެ )ބ(    ތިމާގެ  ކުރުމުގައި  އަދާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
މަސްލަޙަތަށް މަސްއޫލިއްޔަތާ  އެހެންފަރާތެއްގެ  ވާޖިބާއި  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ބުރަވެގެން   

 . ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 

މަސައްކަތެއް   )ޅ(    އެއްވެސް  ރަސްމީ  ވަޒީފާގެ  ލިބިދާނޭ  ތިމާއަށް  ފައިދާއެއް  ނާޖާއިޒު 
ތަ،  ކުރުމުންނާއި އަމިއްލައަށް  ތިމާ  މަރުޙަލާތަކުން  ނިންމުމުގެ  ނާޒިލްވެ،  ނިންމުންތައް 

އެއްވެސް   ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތާ  ތިމާގެ  ނުވަތަ  ހިމެނޭކަމެއް  މަންފާއެއް  އަމިއްލަ  އެފަދަ 
ސިއްރުނުކޮށް އެކަމެއް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ފަރާތްތަކަށް    ،ހާލަތެއް  ކަމާބެހޭ  އެކަމެއް 

 . ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

ރަ  )ކ(    ފެންވަރު  ތިމާގެ  ގުޅޭގޮތުން  އަދާކުރުމާ  ވަޒީފާ  ވަޒީފާ  ކުރިއެރުވުމަށާއި  ނގަޅުކޮށް 
ހުނަރުތައް   މައުލޫމާތާއި  އިތުރު  ބޭނުންވާނޭ  އަދާކުރުމަށް  ފުރިހަމަގޮތުގައި 

 . އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ފުރުސަތު ހޯދަންވާނެއެވެ

 މުޢާމަލާތު  ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭކަންކަމުގައާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން އެކިއެކި )އ(   
އެހެނިހެން   ދައުލަތުގެ  ގެންގުޅުމުގައާއި  ހަވާލުވެ  މުދަލާއި  ދައުލަތުގެ  ކުރުމުގައާއި، 

 . ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި  )ވ(      ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން 
 . އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ

ނަތީޖާ   އެ )މ(    ހަރުދަނާ،  ކުރުމުގައި  އަދާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 11 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ބިނާވެފައިވާ   މައްޗަށް  އުޞޫލުތަކުގެ  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  އަދި  ހާމަ  ހާސިލުކުރެވޭ، 
 . ށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެއުޞޫލަކުން ކަން ހިންގުމަ

ކޮރަްޕޝަންގެ   އެ )ފ(    ފެންނަ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  މުވައްޒަފެއްގެ 
ޢަމަލުތަކާއި ޚިޔާނާތުގެ  ޢަމަލުތަކާއި،  ހެދުމުގެ  ހީލަތް  މަކަރާއި   ،ޢަމަލުތަކާއި، 

ހިންގު  އިދާރީ  ޢަމަލުތަކާއި،  އިސްކަންދިނުމުގެ  ބުރޫއަރާނެ  އާއިލާއާއިރައްޓެހިންނަށް  މަށް 
ރިޯޕޓު   ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ޢަމަލުތައް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  މިނޫންވެސް  ޢަމަލުތަކާއި 

 . ކުރަންވާނެއެވެ

މަޝްވަރާއަކަށް   )ދ(    ނުވަތަ  ލަފައަކަށް  އިދާރާއަކުން  އެހެން  ނުވަތަ  އިސްވެރިން،  އޮފީހުގެ 
ލިބިފައި  ،  ފަޔާއި މަޝްވަރާ ދީތެދުވެރިކަމާއެކު ލަ   ،ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ  ،އެދިއްޖެނަމަ

ހަމާކޮށްދީ ނުކޮށް  ސިއްރު  މައުލޫމާތު  އެންމެހައި  ރަނގަޅަކަށް  ،  ހުރި  އެންމެ  ވީ 
 . އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

ނަމަވެސް   )ތ(    ބަޔާންކޮށްފައިވީ  އެހެން  ގައި  )ދ(  މާއްދާގެ  ކަމުގައި  މި  ސިއްރު  ދައުލަތުގެ 
ލިޔެކިޔުމާއި، ،  އްރުކަމުގައި ބެލެވިދާނޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއިހިމެނޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ސި

 . ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މެނުވީ    ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތާބެހޭ މައުލޫމާތު )ލ(    މި އެކަމަށް 
 . ހާމަކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

މިންގަނޑުތަކެއް   އެ )ގ(    ްޕރޮފެޝަނަލް  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ 
 . އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ

 ރަސްމީގޮތުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  )ޏ(   
    

ކަންތައްތަކާއި   އަމިއްލަ
 އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތް  

 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  14

ގުޅުން  )ހ(   އުޅުމާއި  ހެދުންއެޅުމާއި  އޭނާގެ  އުޅޭއިރު  މަސައްކަތުގައި  ރަސްމީ  ވަޒީފާގެ 
 ވެ. ހުންނަންވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެ 

ލިބިގަތުމުގެ   )ށ(    ފައިދާ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ކުރުމާއި  މަސައްކަތް  މަންފާއަށް  އަމިއްލަ 
ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން  ބޭނުން  މަގާމުގެ  ވާޖިބާއި . ނިޔަތުގައި  ވަޒީފާގެ  ތިމާގެ  އަދި 

މީހެއްގެ   ކޮށްގެން،އެއްވެސް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު 
 . ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ ލިބިގަނެގެން ނުވާނެއެވެއަތުން 

އެހެންމީހަކަށް   )ނ(    ގޮތެއްގައި  ނާޖާއިޒު  ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ  މަންފާއެއް  ލާބައާއި  އަމިއްލަ 
 . ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ކުރުމަށް   )ރ(    މަސައްކަތް  އަމިއްލަ  ކަންކަމަށާއި  އަމިއްލަ  އެމީހެއްގެ  ވަޞީލަތްތައް  އޮފީހުގެ 
 . ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  15ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 12 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގުޅޭ )ހ(   ޒިންމާދާރުވުން  ވަޒީފާއާ  ރައްޔިތުންނަށް  އަދާކުރާ  މެންބަރުންނަށާއި،  ކޮމިޝަނުގެ  ގޮތުން 
 . ވާނެއެވެ ޒިންމާދާރުވާން

ހަވާލުވާންވާނީ )ށ(    އެނގިހުރެ  ، މަސައްކަތަކާ  ރަނގަޅަށް  ކޮބައިކަން  މަސައްކަތަކީ    ، ހަވާލުވާ 
މަސައްކަތް   އެ  ނުވަތަ  ހުރެގެން  ކިބައިގައި  އޭނާގެ  ހުނަރު  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  އެ 

 . ބިލްކަން އޮވެގެންނެވެކުރެވޭނެ ޤާ

 . ހަވާލުވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ  )ނ(   
 

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  
މައްސަލަތަކުން  

 ދުރުހެލިވުން 

ދެމެދު    ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަސްލަހަތާ . 15-1
 އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.  

ކޮމިޝަނުގެ   )ހ(    ބަލާނީ،  ފުށުއެރުންކަމުގައި  މަޞްލަޙަތު  މުވައްޒަފެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
މީހުން،  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  ދަރިން،  ފިރި،  އަނބި،  ބައްަޕ،  މަންމަ،  މުވައްޒަފެއްގެ 

 އްބަނޑު މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމާއި، އެ ފަރާތްތަކެވެ.  އެއްބަފާ މީހުން އަދި އެ

މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ ދަރިންނާއި، އޭނާ ސީދާ ބަލަހައްޓަމުން   )ށ(   
މަޞްލަޙަތު   މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ފުށުއެރުމަކީވެސް،  މަޞްލަޙަތު  އެހެންމީހުންގެ  ގެންދާ 

 ވެ. ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެ

މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު   )ނ(    މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި، ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ 
ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން  

އަދި  . ންވާނެއެވެއެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާ،  ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގައި
ނުފޫޒު   މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ބެލުމުގައި  މައްސަލައެއް  އެ 
އެއްވެސް   އެމީހަކު،  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައެއް  އެ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ފޯރުވައިގެން 

 .މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ 

ވަކި  (ރ)   ނުވަތަ  ބެލުމުގައި  މައްސަލައެއް  މުވައްޒަފެއް  ވަކި  ވަކި  ކުރުމުގައި  ކަމެއް   
މައްޗަށް   ސަބަބުގެ  އެކަށީގެންވާ  ކަމެއްކަމަށް  ފުށުއަރާނެ  މަޞްލަޙަތު  ބައިވެރިވުމަކީ، 
ސަބަބު   ލިޔުމުން  ޙާލަތެއްގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ސުަޕވައިޒަރަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ބިނާކޮށް 

ހު، އެ މުވައްޒަފެއް އެ މައްސަލައެއް ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަށް އެކަން އެންގުމަށްފަ 
 ބެލުމުން އެކަހެރިކުރަންވާނެއެވެ.  

ފުށުއަރާނެ   (ބ)   މަޞްލަޙަތު  ބައިވެރިވުމަކީ،  މުވައްޒަފު  ބެލުމުގައި  މައްސަލައެއް  ވަކި 
ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި،   ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް 

އިޒަރަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން، އޭނާ  އޭނާގެ ސުަޕވަ
ޚިލާފަށް    .ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ ޤާނޫނާ  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  މައްސަލައަކާ  އެފަދަ  އަދި 

 އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 13 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުޞޫލަކާ ކޮމިޝަނުގެ    (ބ)އަދި  ،  (ރ)،  (ނ)،  (ށ)،  (ހ)މި މާއްދާގެ   (ޅ)  
މުވައްޒަފެއް ޚިލާފުވުމަކީ، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަމުގައި  
ބަލައި، އެ މުވައްޒަފު އެ މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު، 

 ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ޢަމަލެކެވެ.  އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު އިސްލާ

    

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި  
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ   

 ހަމަތައް

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި   15-2
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ ޒިން. ހަމަތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ހުރިހާ  މި  ކޮމިޝަނުގެ  މާތަކަކީ، 

ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި  އަސާސް  އެއް  މައިގަނޑު  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ  . މުވައްޒަފުންގެ  އެއީ، 
ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވި   އެއްބަސްވުމުގައި އެއިން  ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް އަދި އޮތް 

މީހަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙާލަތެއް  އެ،  އަދި، މި އިން ކަމާ ޚިލާފުވުމަކީ .ނަމަވެސްމެއެވެ
 .އުފަންވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ގާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެއް ކުރާ ފަރާތެއްގެ   )ހ(   
 އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވަމުންދިއުން. 

ޞުބަކާ ނުލައި، ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައް )ށ(   
ވާޖިބަށް   ތިމާގެ  މަސައްކަތަށާއި  ތިމާގެ  ކުރުމުގައި  އެކަން  ދެމިތިބުމާއި،  ކުރުމުގައި 

 އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން. 

މީހު )ނ(    އެހެން  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތުގެ  ކުރުމުގައި،  ރަސްމީ  މުޢާމަލާތް  ންނާ 
 އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން. 

ފައިދާއެއް   )ރ(    ވަކިފަރާތަކަށް  ނިޔަތެއްގައި  ނުރަނގަޅު  އިޚްތިޔާރު  ބާރާއި  ލިބިދޭ  ތިމާއަށް 
ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާއި، ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ  

އިޚްތިޔާރު ޞައްޙަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، އެ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި  ތެރޭގައި ލިބިދޭ  
މަޞްލަޙަތުތަކަށް   ޞައްޙަ  ޤާނޫނުގައި  ވާޖިބުތަކަށާއި  ޙައްޤުތަކަށާއި  މީހުންގެ  އެހެން 

 އިޙްތިރާމްކުރުން. 

ވާ )ބ(    އެ  ނުވަތަ  ހުރަސްއެޅިދާނެ  ވާޖިބަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތިން  ޖިބު  ގާނޫނުގައިވާ 
 އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން. 

އެހެން   )ޅ(    މުޤާބިލުގައި،  ކަމެއްގެ  ކޮށްދީފައިވާ  ފަރާތަކުން  ވަކި  މީހަކު ނުވަތަ  ވަކި  ތިމާއަށް 
 ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން.  

މަޤާމު  ވަޒީ )ކ(    ތިމާގެ  ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް،  ވަޒީފާއިން  އަދި  ދެމިހުންނައިރު  ފާގައި 
ލިބޭ ސިއްރު   ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ  މަޢުލޫމާތުތަކާއި،  ލިބިފައިވާ  ތިމާއަށް  އަދާކުރުމުގައި 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް، ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން.  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 14 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގޮތުގެ )އ(    މަޢުލޫމާތު  ގާނޫނުގައިވާ  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ޞައްޙަގޮތުގައި  މަތިން، 
އެންގުމާއި ފަރާތްތަކަށް  އަންގަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު  އެ  ވާޖިބު   ،ހާމަކުރުމާއި،  ރަސްމީ 

ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި   އަދާކުރުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ 
 ޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން. ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަ

ސިޔާސީ ވަކި ާޕޓީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން،   )ވ(   
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް ފަހިކޮށް ނުވަތަ ދަތިކޮށް ނުހެދުން. 

ބައިވެރިނުވުމާއި، ސިޔާސީ މަ  )މ(    ވަޒީފާގެ  ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގައި  ޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް 
ދެކޮޅުހަދަނީކަން   ނުވަތަ  ތާއީދުކުރަނީކަން  ޙަރަކާތްތަކަށް  ސިޔާސީ  ބޭނުންނުކުރުމާއި، 

 ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުން. 

އެއްވެސް   )ފ(    ގޮތަކަށް،  ނުރަނގަޅު  މީހަކާމެދު  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ  މައްސަލައެއް  ކޮމިޝަނަށް 
 ވާނެއެވެ.  ކަމެއްކޮށްގެން ނު 

    

މަސައްކަތަށް  
ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު  

ފޯރުވާ ނަމަ  
 ރިޯޕޓްކުރުން 

ސުލޫކީ   15-3 ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  މުވައްޒަފެއް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  މެންބަރެއް  ކޮމިޝަނުގެ 
ބާރުއަޅާނަ ނުވަތަ  އަންގާނަމަ  ދޫކޮށްލަން  ނުކޮށް  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  ވަކިކަމެއް  ޚިލާފަށް  މަ  ހަމަތަކާ 

މަސައްކަތް މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ،  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު   ނުވަތަ 
ްޕރޮސިކިއުޓަރ   ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް  ހުރަސްއެޅޭފަދަ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

އެންޓި  އެކަން  -ޖެނެރަލަށާއި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ކޮމިޝަނަށާއި  ކޮރަްޕޝަން 
 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހު

    

ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް  
 ތަބާވުން 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި   15-4
ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި، އެހެން މީހުންނަށްވެސް  

ހަމަތަކަ ހަމަތަކަށް  އެ  އެ  ޙާލަތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  މިންވަރަށް،  އެނގޭ  ތަބާވާކަން  ށް 
 .ތަބާވާންވާނެއެވެ

    

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ  
ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު  

 އެޅުން

ހަމަތަކުގެ   )ހ(  15-5 ސުލޫކީ  ބަޔާންކުރާ  ކޮންޑަކްޓްގައި  އޮފް  ކޯޑް  މި  މުވައްޒަފަކު  ކޮމިޝަނުގެ 
ފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، އެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާ 

މުވައްޒަފަކާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  
 .ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ 

ޖިނާ (ށ)   އޭގައި  ކުރިކަމަކީ،  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  މުވައްޒަފަކު  ކުށެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  އީ 
މާއްދާގެ   މި  ކަމުގައިވާނަމަ،  ކަމެއް  ހިމެނިގެންވާ  ކޮމިޝަނުގެ    (ހ)ޢަމަލު  ދަށުން  ގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 15 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ  
 .ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ

ނިންމު (ނ)   ނިންމާ  ކޮންޑަކްޓްގައި  ކޮމިޝަނުން  އޮފް  ކޯޑް  މި  މުވައްޒަފެއް  ބައިވެރިވި  މުގައި 
އޮފް   ކޯޑް  މި  ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ކޮމިޝަނުން  ކުރިކަމަށް  ކަމެއް  ޚިލާފަށް  މާއްދާއަކާ  ކޮންޑަކްޓްގެ 

ނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ  މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮމިޝަ 
 .ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 16 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މަގާމު އަދި މުސާރަ  ،  އިދާރީ އޮނިގަނޑު
 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( ގެ    5/ 2007މި ބާބުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   16 ތަޢާރަފް 
ކަންތައްތައް  ވަނަ  21 އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން،  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ   

އެކުލަވާލުމާއި،  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  މުވައްޒަފުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީވުމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ބެލެހެއްޓުމަށާއި 
މުސާ މަގާމުތަކަށް  އެ  ކަނޑައެޅުމާއެކު،  ފަންތި  އަދި  އުވާލުމާއި  އުފެއްދުމާއި  ރައާއި  މަގާމުތައް 

 އިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކެވެ. 
    

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ  
އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި  

މަގާމު އުފެއްދުމާއި  
އުވާލުން އަދި ފަންތި  

 ކަނޑައެޅުން 

ބޭނުންވާ   )ހ(  17 މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމަށާއި  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ 
ފަންތިތައް  މުވަ މަގާމުތަކުގެ  އެ  މަގާމުތަކާއި  އެކުލަވާލައި  އޮނިގަނޑު  އިދާރީ  އްޒަފުންގެ 

 ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.  

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރަމުންދާ   )ށ(  
މަސައް ބަލައިމައިގަނޑު  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  އެންމެ    ،ކަތްތަކުގެ  މަސައްކަތްތައް  އެ 

 ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް، އިދާރާގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތައް އުފައްދައި
މަގާމު   މަސައްކަތްތަކާއި  ވަކިވަކި  ހަރުފަތަކަށް  ކޮންމެ  އެބައެއްގެ  ބަޔަކަށާއި  ކޮންމެ  އެއިން 

 އެވެ. ކަނޑައަޅަން ވާނެ

މުވައްޒަފުން   )ނ(    ޢައްޔަންކުރާ  މަގާމުތަކަށް  ހިމެނިފައިވާ  އޮނިގަނޑުގައި  އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ހިމެނޭގޮތުން ވަޒީފާ  

މަސައްކަތަށް މަގާމެއްގެ  އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ލިޔެވިފައި  ބަދަލެއް    ބަޔާންތައް 
 އަތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާ ބަޔާންތައް އިސްލާހުކުރަން ވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ   )ރ(    ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން  ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ 
މަގާމުތައް   އިސްލާހުކުރުމަށް،  އޮނިގަނޑު  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާއި  އަންނަ  މަސައްކަތްތަކަށް 

ގެނައުމަށް    އުފެއްދުމާއި ބަދަލު  ފަންތިއަށް  މަގާމުތަކުގެ  އަދި  ނުވަތަ  އުވާލުމަށް 
ޖެނެރަލް   މަތިން ސެކްރެޓަރީ  ލަފާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ގެނެވޭނީ  ބަދަލެއް  އެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

 އަށެވެ.  
މަގާމުތަކާއި )ބ(    މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ބޭނުންވާ    ،ކޮމިޝަނުގެ  މަގާމުތަކަށް 

ކަނޑައަޅާނީމު ޝަރުޠުތައް  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި  ކަނޑައަޅާ    ،ވައްޒަފުންގެ  ކޮމިޝަނުން 
 ގޮތެއްގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.  

ފަންނީ   )ޅ(    އުނދަގޫ  ދަތި  ހޯދުމަށް  މީހުން  ތަފާތުކޮށް  މަގާމުތަކާ  އިދާރީ  ޢާންމު  ކޮމިޝަނުގެ 
ގަ   ،މަގާމުތަކަށް މި  ނުވަތަ  ގަވާއިދުގައި  އުޞޫލުތަކުން  މި  ހަދާ  ދަށުން  ވާއިދުގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 17 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އިސްތިސްނާވާ ގޮތަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  
    

ޤާނޫނުގެ   )ހ(  18 މުސާރާއާއި އިނާޔަތްތައް ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ސިވިލް    22ދިވެހި  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 
އޮނިގަނ އިދާރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ހިމެނޭ  ސަރވިސް  ފަންތިތަކުގައި  އެންމެހާ  ހިމެނޭ  ޑުގައި 

ކަނޑައެޅުމާއި އޮނިގަނޑު  މުސާރައިގެ  ބަދަލުގެންނާނީ    ،ވަޒީފާތަކުގެ  އޮނިގަނޑަށް  އެ 
ކޮމިޝަނުގެ  . މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުންނެވެ

އެކަށައެޅުމުގައި އޮނިގަނޑު  މުސާރައިގެ  އަންނަނިވި  ވަޒީފާތަކުގެ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ   
 . ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ

 . އެކިއެކި ފަންތިތަކުގެ މުސާރަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑުގެ .1

 . ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް .2

 . ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރާއި ގާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ .3

 . ދަތިކަން ފަސޭހަކަމާއި ލިބުމުގެ  މީހުންވަޒީފާގެ ބާވަތުން .4

ސަރވިސްގައި   .5 ސިވިލް  މުސާރައަށާއި  ލިބޭ  ސެކްޓަރުން  ްޕރައިވެޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 .ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ލިބޭ މުސާރަ

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް .6

 .  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުތަކަށާއި އިގްތިސާދީ ހާލަތު  .7

ކޮމިޝަނުގެ   )ށ(    ސަރވިސް  ސިވިލް  ކުރިން  އެކުލަވާލުމުގެ  ބަޖެޓު  އަހަރީ  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
ޖެހޭނަމަ ގެންނަން  ބަދަލެއް  އޮނިގަނޑަށް  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މުސާރައިގެ  ،  އިދާރާގެ 

ފާސްކޮށް ކޮމިޝަނުން  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މަތިން   ،އޮނިގަނޑަށް  ގޮތުގެ    ޤާނޫނުގައިވާ 
 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ލަފާގެ މަތިން އެބަދަލެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.  

    

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  
 ކަނޑައެޅުން 

އެ   )ހ(  19 ދޭއިރު  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އޮންނަންވާ ކޮމިޝަނުން  މުސާރަ  ކަނޑައަޅާފައެވެމުވައްޒަފެއްގެ  ކަނޑައެޅޭ  . ނީ  މިގޮތުން 

ފަންތިއަށް   ވަޒީފާގެ  ހިމެނޭ  ވަޒީފާ  ކުރެވޭ  ޢައްޔަން  މުވައްޒަފެއް  އެ  ވާންވާނީ  މުސާރަ 
 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުސާރައަކަށެވެ 

 މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން  އެ  ،ވަޒީފާ ދިންކަން އަންގާ ޗިޓުގައި  ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް )ށ(   
ކުރިކަން  . ކުރަންވާނެއެވެ ބަދަލު  ވަޒީފާ  ނަމަ  މުވައްޒަފެއް  ބަދަލުކުރެވޭ  މަގާމަކަށް  އެހެން 

 . އަންގާ ޗިޓުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

ށް ބަދަލު ގެނެވޭ ކޮންމެ  އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރައަ )ނ(   
 މުސާރަ ބަދަލުވިކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   ،މުވައްޒަފަކަށް މެ

ތަފާތުކަމަށް ނުވަތަ   )ރ(    ޒާތަށާއި ބާވަތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ ފަންނީ  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ 
ރިޢާޔަތްކޮށް ތަފާތުތަކަށް  ހުންނަ  ވަޒީފާތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަ  ،އެހެން  މާއްދާގައި  ގޮތް  މި  އިވާ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 18 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
    

ޗިޓުގައިވާ   )ހ(  20 މުސާރަދޭ ތާރީޚު ބަދަލުކުރި  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ޗިޓުގައިވާ  ދިން  ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުން  މުސާރަދޭނީ 
ފެށިގެންނެވެ އަތުވެ. ތާރީޚުން  ބަދަލު  މުސާރައަށް  ބަދަލުގެނެވުނު  މުވައްޒަފެއްގެ  އްޖެނަމަ، 

ބަދަލުވި   މުސާރަ  ޗިޓުގައިވާ،  ބަދަލުވިކަމުގެ  މުސާރަ  ދޭންވާނީ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  މުސާރަ 
 . ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ 

ސަބަބުން )ށ(    ބަދަލުވުމުގެ  ފަންތިއަކަށް  އެހެން  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެނޫން   އެއްވެސް  ނުވަތަ 
ގެނެވިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލު ގެނެވުނު ތާރީޚަކާ ހަމައަށް  ގޮތަކުން ވެސް މުސާރައަށް ބަދަލެ އް 

ބަދަލު   އަދި  މުސާރައެވެ.  ލިބެމުންދިޔަ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ބަދަލުގެނެވުނު  ދެވޭނީ  މުވައްޒަފަށް 
 ގެނެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެވޭނީ ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ހަމަޖެހުނު މުސާރައެވެ. 

    

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  
 ދިނުން 

އާއްމުކުރާ   21 ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  މުވައްޒަފަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މަތިން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   އުޞޫލެއްގެ 

އް ކުރިއެރުމެވެ.  އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެން ދެވޭނީ މުސާރައިގެ އެ
ތަފާތުކަމަށް ނުވަތަ އެހެން   ފަންނީ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  މަސައްކަތުގެ ޒާތަށާއި ބާވަތަށް  މުވައްޒަފުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   މާއްދާގައި  މި  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ތަފާތުތަކަށް  ހުންނަ  ވަޒީފާތަކާ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ދިނުމަށް މި މާއްދާ 
    

މީލާދީ   )ހ(  22 މުސާރަ ދިނުން  ކޮންމެ  ދޭނީ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަކާ  . މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ 

 . ން އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެދިމާވާނަމަ، މުސާރަދޭނީ އެ މަހެއްގެ ބަންދުނޫ 

ތާރީޚުން   )ށ(    ނުކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  މުސާރަދެވޭނީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެވޭ  ވަޒީފާ  އަލަށް 
ނުނުކުމެ   މަސައްކަތަށް  އެންގުމާއެކު،  އެކަން  މުވައްޒަފަށް  ހަމަޖެހި،  ވަޒީފާ  ފެށިގެންނެވެ. 

 އެވެ.  ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައެއް ނުދެވޭނެ

މުވައްޒަފަކަށް   )ނ(    ކޮށްފައިވާ  ބަދަލު  ވަޒީފާއަށް  އަނެއް  އެއްވަޒީފާއިން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
މުސާރައެވެ.  މަގާމުގެ  އަދާކުރި  ކުރިން  މުވައްޒަފެއް  އެ  ދެވޭނީ  ހަމައަށް  ތާރީޚާއި   ބަދަލުވި 

  ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެވޭނީ ބަދަލުވި މަގާމުގެ މުސާރައެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   )ރ(   
ހަމައަށެވެ  ،ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚާ  ވަކިކުރި  ޗިޓުގައިވާ  . ވަޒީފާއިން  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 

މެ ވަޒީފާ  ވަކިކުރި ތާރީޚުގައި ޗިޓް ރައްދު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު އިދާރާއަށް ނުކު
މުސާރަ ،  އަދާކޮށްފައިވާނަމަ މީހަކަށް  އެ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ސޮއިކުރި  ނުކުމެ  ފަހުން  އެންމެ 

 . ދޭންވާނެއެވެ

ހައްޔަރުކުރުމާއި   )ބ(    ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
މުސާރައާ ދުވަސްތަކުގެ  ދެމެދުގައިވާ  ވަކިކުރުމާ  ވަކިނުކުރާނަމަ،  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  އި، 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 19 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ތިރީގައި   ޢަމަލުކުރާނީ  މުސާރައާމެދު  ދުވަސްތަކުގެ  ދެމެދުގައިވާ  ދޫކޮށްލުމާ  ހައްޔަރުކުރުމާއި 
 . މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ބަންދުގައިހުރި   .1 ސާބިތުވެފައިވާނަމަ  ކުށް  ޝަރީޢަތަށް  މައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 
 . ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނުދިނުން

މައްސަލަ  ޝަރީ .2 ސާބިތުނުވެ  ކުށް  މައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ޢަތަށް 
ހުށަނާޅައި    ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ފަރާތުން  ކަމާބެހޭ  ނުވަތަ  ނިމިއްޖެނަމަ، 

 . އެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ދިނުން ،މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ

މުވައްޒަފެއް  .3 ސަރވިސްގެ  ސާބިތުވެފައިވާ  ސިވލް  ކުށް  ޝަރީއަތުން  މައްޗަށް  ގެ 
ސާބިތުނުވާކަމަށް   ކުށް  އިސްތިއުނާފުކޮށް،  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް 
ދިނުން ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ  ހުރި  ބަންދުގައި  މީހަކު  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،    . މައްސަލަ 

އެ   ، ކޯޓުން އިސްތިއުނާފުކޮށްހަމައެހެންމެ، ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ސުްޕރީމް
ނަމަ ނިންމައިފި  ކަމަށް  ނުވާ  ސާބިތު  ކުށް  ބަންދުގައި  ،ކޯޓުން،  މީހަކު   ހުރި  އެ 

 . ދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކަށް 

ލިޔުމަކުން   )ޅ(    އޭނާ  ނުވަތަ  އަތަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ދޭންވާނީ  މުސާރަ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް 
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ބޭންކު އެކައުންޓަކަށް  މި ގޮތުން. ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

އަތަށް   މުވައްޒަފުގެ  ޖަމާކުރުމަކީ  މުސާރަ  ލިބިގެން،  ލިއުމުން  ރުހުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 
ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި  ކުރުން  ހަވާލު  އެ  . މުސާރަ  ދޭއިރު،  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް 

މައުލޫމާ މިވާ  ތިރީގައި  އެ  މުސާރައާއެކު  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  ތު 
 . މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 .މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ޖުމުލަ އަދަދު  .1

ކެނޑި   .2 އެގޮތުން  ކަނޑާފައިވާނަމަ،  ޖުމުލައިން  އުޖޫރައިގެ  އަދަދެއް  އެއްވެސް 
 .ބުއަދަދާއި އެ އަދަދު ކަނޑަން ޖެހުނު ސަބަ

 . މުސާރަ ދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަސްލު އަދަދު .3

 . އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އާއި އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަދު .4

ޖަމާކުރި   .5 ތާރީޚާއި،  ޖަމާކުރި  ނަމަ،  ޖަމާކުރާ  މުސާރަ  އެކައުންޓަކަށް  ބޭންކު 
ބޭންކުގެ އެ  ނަމާއި،  ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި  ބޭންކުގެ  އެކައުންޓުގެ   ގޮފީގެ ނަމާއި، 

 އެކައުންޓު ނަންބަރު. 
    

ނުނިކުމެއްޖެނަމަ، ނުނިކުތް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއަށް )ހ(  23 މުސާރައިން އުނިކުރުން 
ނުލިބޭ ވަގުތަށް، އެ މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަގުތަކަށް، އަދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް އިދާރާ އަށް 

މުސާރައާއި އެލަވަންސްއިން ކެނޑޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް   ނުނިކުންނަ  މުވައްޒަފެއްގެ 
 މުވައްޒަފަކު،  ކެނޑުންފިޔަވައި އެ މީހެއްގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުން،  މިންވަރު ވަގުތަށްވާ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 20 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 .ނުވާނެއެވެ  ށްގެންޖޫރިމަނާއެއް ކޮ އިތުރު ގުޅިގެން ނުނިކުތުމާ ވަޒީފާއަށް

ނުނިކުތުމުންނާއި )ށ(    ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފަކު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަޒީފާ   ،މި 
  ،އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު

 . ގޮތަށެވެ  އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްއިން ކަނޑާނީ ތިރީގައި މިވާ

އޮފީހުގެ އިޒުނަ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި، ނުވަތަ ގަވާއިދު  ،  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް .1
ކަނޑާނީ   އެލަވަންސްއިން  މުސާރައާއި  ދުވަހަކަށް  ހާޒިރުނުވާ  ގޮތެއްގައި،  ނުދޭ  ތަން 

 . މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ

އަދާކުރަންޖެ .2 ވަޒީފާ  ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  ނުނިކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ގަޑީގައި  ހޭ 
 . ނުލިބޭ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ

ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ   .3
އަދަދު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރި    ވަގުތުން މިނިޓަކަށްޖެހޭ އަދަދު ބަލައި، އެ

 . ޖުމްލަ ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 21 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އިތުރުގަޑިއާއި އެލަވަންސްތަކާއި އިނާޔަތްތައް 
 

ވަނަ    37ވަނަ މާއްދާއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    22މިއީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ   24 ތަޢާރަފް 
ގޮ  ދެވޭ  މާއްދާގައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން  ތުގެ 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ   ބާބުގައި  މި  ބާބެވެ.  ކަނޑައަޅާ  އިނާޔަތްތައް  އެހެނިހެން  އެލަވަންސްތަކާއި 
އަދި ކޮމިޝަނުން    .އެލަވަންސްތަކާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

އިނާޔަތްތައްކަނޑައަ އިދާރާއިން    ،ޅާ  ކޮމިޝަނުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދެވޭ  އިނާޔަތްތައް  އެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

    

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް   )ހ(  25 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 
މަސައްކަ. ކުރުވިދާނެއެވެ ކުރާ  ކޮށްގެން  އިތުރުގަޑީގައި  އެކަނި  ރަސްމީގަޑީގައި  ތަކީ، 

އަދި އެ މަސައްކަތަކީ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  . ނިންމެއްނެތް މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހުއްދަ ލިބިގެން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާން  

  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން .ޖެހޭނެއެވެ

މުސާރަ   .1 މަސްދުވަހުގެ  ފައިސާދޭނީ،  އަދަދު   30އިތުރުގަޑީގެ  ލިބޭ  ގެއްލީމާ  ން 
ގަޑިއަކަށް   އެއީ  އަދަދު،  އަންނަ  ގެއްލީމާ  އަދަދުން  ގަޑީގެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 

 ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

ލައްވާ   .2 މުވައްޒަފެއް  ދުވަހެއްގައި  ކުރުވާ  ރަސްމީ  މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި 
މަދުވެގެން   މިންވަރުގެ  ގަޑިއަކަށްޖެހޭ  މުސާރައިން  އެމީހެއްގެ   1 ¼މަސައްކަތަށް 

ބަޔަށްވާ ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވީ، ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ  
ންވަރުގެ މަދުވެގެން  ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަ، އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މި

މުވައްޒަފަކަށް   1 ½ އެ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އިތުރުގަޑީގެ  ފައިސާ  ބަޔަށްވާ 
ބަންދު  . ދޭންވާނެއެވެ ރަސްމީ  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  އާއްމުކޮށް 

މަދުވެގެން   މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ކުރުވާނަމަ،  މަސައްކަތް  ލައްވާ  މުވައްޒަފަކު  ދުވަހަކު 
އެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ  ކަނޑަ

އިތުރުން ފައިސާގެ  ލިބޭ  އިތުރުގަޑީގައި  ފައިސާ  މުވައްޒަފެއްގެ    ،އަދަދެއްގެ  އެ 
 . މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ފަ .3 މަސްދުވަހަކަށްވާ  ފައިސާދޭނީ،  އެ . އެއްފަހަރާއެވެ،  އިސާއިތުރުގަޑީގެ  މިގޮތުން 
ހިނގާމަހުގެ   16ކުރީމަހުގެ  ،  ފައިސާދޭނީ ނިޔަލަށް   15ން  ދުވަހުގެ  ވަނަ 

 .އިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ، ހިނގާމަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަހު މުސާރައާ އެކުގައެވެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 22 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ޑީގައި ކުރާ  އެ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަ ،  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން )ށ(   
މަތިން   އުޞޫލެއްގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ރެކޯޑު،  މަސައްކަތުގެ 

 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 
    

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ  
 އެލަވަންސްތައް 

ދެވޭ   )ހ(  26 މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އެލަ  ގައިޑްލައިނެއް  އެލަވަންސްތަކާއި  އެކުލެވޭ  މިންގަނޑުތައް  ދެވޭނެގޮތާއި  ވަންސް 

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ. 

އެލަވަންސް   )ށ(    މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ތަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ. ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮ

ވަޒީފާއާއި   )ނ(    މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން   މަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެލަވަންސްތަކަކީ، މުވައްޒަފުންގެ 

ވުމާއެ ކަމަށް  އެލަވަންސްތަކެއް  މި ދެވޭ  ޙާލަތްތަކުގައި  އުނިކުރަންޖެހޭ  މުސާރައިން  ކު، 
 އެލަވަންސްތަކުންވެސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

    

ކުރާއިރު،   27 ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު  މަސައްކަތްތައް  ބޮޑެތި  ޚާއްސަ  ކުރުވަންޖެހޭ  ލައްވާ  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ކެއުމާއި މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  ސައި  ދޭނީ  ކެއުމާއި   އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ސައި 

 . މަތިންނެވެ ކޮށްފައި އޮންނަ އުޞޫލެއްގެ އާއްމު ކަނޑައަޅައި ޓްރެޜަރީން
    

ރަސްމީދަތުރުތަކުގައި  
ހުރުމާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި  

 ދަތުރު އެލަވަންސް 

ތެރޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގެ އެ 28
ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން   ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި 
އެލަވަންސްދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަނޑައަޅައި އާއްމު ކޮށްފައި އޮންނަ  

 . އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ
    

ގެ  ރަމަޟާންމަހު 
މުނާޞަބަތުގައި ދެވޭ  

 ޚާއްސަ އިނާޔަތް

ކޮމިޝަނުގެ   )ހ(  29 ސަރވިސް  ސިވިލް  މުނާސަބަތުގައި،  މަހުގެ  ރަމަޟާން  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ    ،އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، ޚާއްސަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ

 . ގޮތުގެ މަތިން ދޭންވާނެއެވެ 

އޮފް  ރަމަޟާންމަ )ށ(    މިނިސްޓްރީ  ފައިސާދޭނީ،  އިނާޔަތުގެ  ޚާއްސަ  މުނާސަބަތުގައިދޭ  ހުގެ 
 . އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކުއެވެ، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް )ނ(    ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ،  ސިވިލް 

 .ދޭ ޚާއްސަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި
   

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން   30 ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން 
 ހެލްތް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ. 

    

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ   )ހ(  31އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 23 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އުޅެނިކޮށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުން  ގެއްލުމަކަށް،  މަސައްކަތުގައި  ލިބުނު  ސިއްހަތަށް  ނުވަތަ  ހެލްތު   ޖާނަށް 
ކޮމިޝަނުގެ   ގެއްލުމަކަށް  އެ  ނުދޭނަމަ،  ހަމަޖައްސައި  ޚަރަދު  ސްކީމުން  އިންޝުއަރެންސް 

ވާނެއެވެޚަރަ ކޮށްދޭން  ބޭސްފަރުވާ  ވަކި    .ދުގައި  ހަމަޖައްސައިދެނީ  ސްކީމަކުން  އެ  ނުވަތަ 
 އެ ހަމަޖައްސައި ނުދޭ މިންވަރު ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައި ދޭން ވާނެއެވެ.  ،މިންވަރެއްނަމަ

ހަކު  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޮމިޝަނުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭ މީ )ށ(   
ނުވަނީސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ  ، ފަސޭހަ  ބޭސްފަރުވާކުރުން  އަމިއްލައަށް  އަލުން    ،އެމީހަކު 

 . އެކަމަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ
    

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ   )ހ(  32 ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ 
ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިގެން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ    ،އި އުޅެނިކޮށްމަސައްކަތުގަ

އުޅެނިކޮށް ދަސްކުރަން  ވަޒީފާގައި    ، ހުނަރެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ގެއްލުމެއް ނޫޅެވޭވަރުގެ  ސިއްހަތަށް،  މަސައްކަތްކޮށް  ނުވަތަ  ޖާނަށް  ،  މުވައްޒަފެއްގެ 

އިތުރުން ކަނޑައެ،  ލިބިއްޖެނަމަ ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ  ކަމަކަށް  އެ  ގަވާއިދުން    ، ޅިފައިވާ 
ކުރެވޭވަރުވަންދެން މަސައްކަތެއް  ލިބޭ  ވަރުގެ    ،އާމްދަނީއެއް  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  އަދި 

ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާގެ  ،  އަހަރުވަންދެން  65ޢުމުރުން    ،މަސައްކަތެއް ކުރެވޭވަރު ނުވާނަމަ
ލި  އެމީހަކަށް  އެއިރަކު  އެއްވަރު  ގޮތުގައި،  އެއްބަޔާ  ދެބައިކުޅަ  މުސާރައިގެ  އައި  ބެމުން 

"ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ" ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް ދޭންވާނެއެވެ.    ،އަދަދަކަށް ފައިސާ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ނޫޅެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް  

ސިއް ނުވަތަ  ޖާނަށް  ެޕންޝަނާބެހޭ  މުވައްޒަފުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ހަތަށް 
އުޞޫލެއްގެ   ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ހަމައަށް  ލިބުމާ  އިނާޔަތްތައް  ލިބިދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 

 މަތިން ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓެއް ލިބިދޭން ވާނެއެވެ. 

ސާނީ ސިވިލް ސަރވިސް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ ހަމަޖައް )ށ(   
އެ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެ މައްސަލައެއް ،  ކޮމިޝަނުންނެވެ. އެއީ

ހުށަހެޅުމުން ކަމެއް   ،ކޮމިޝަނަށް  އެފަދަ  ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.  އެކަމެއް  ކޮމިޝަނުން 
އެކަމެއް ކޮމިޝަނު  ،ދިމާވެގެން،  ތަފްސީލާއެކު  އަމިއްލައަށްވެސް  އިދާރާއަށް  މުވައްޒަފު  ގެ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ފައިސާ  )ނ(    އެހީގެ  ޚާއްސަ  ދެވޭ  މީހުންނަށް  ދިމާވާ  ގޮތެއް  ފަދަ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 ހަމަޖައްސައި އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 24 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ފަސްވަނަ ބާބު
 ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް    21މިއީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ   33 ފް ތަޢާރަ
 ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމާއި

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ    ،އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި  ،ވަޒީފާ ދިނުމާއި
ވަޒީފާ   މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބާބެވެ.  ބަޔާންކުރާ  އުޞޫލުތައް 

ބަދަލުކުރުމާއި  ،ދިނުމާއި ވަޒީފާއަށް  އަނެއް  ދިނުމާއި،    ،އެއްވަޒީފާއިން  ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ 
 ން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތި

    

ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި  
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ  

 އުޞޫލުތައް 

ހޯދަންވާނީ   )ހ(  34 މީހަކު  އެއްވެސް  މަގާމަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި 
ކުރަންވާނީ ޢައްޔަން  ބަދަލުކުރަންވާ  ،ނުވަތަ  މަގާމު  މުވައްޒަފެއްގެ  ނުފޫޒާއި    ،ނީނުވަތަ 

  ، ތައައްސަބުން އެއްކިބާވެ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެކަހެރިވެފައިވާ ގޮތެއްގައި
ބަލައިގެންނެވެ މިންގަނޑުކަމަށް  އަސާސީ  އުފައްދަން    . މެރިޓަކީ  މަގާމެއް  އެހެންމެ،  ހަމަ 

މަގާމަކުން މުވައްޒަފެއް ވަކި  މަގާމެއް އުވާލަންވާނީ، ނުވަތަ  ވެސް  ވާނީ، ނުވަތަ  ކުރަންވާނީ 
ސިޔާސީ  ޚާއްސަކޮށް،  ވަކިން  އެއްކިބާވެ،  ތައައްސަބުން  މި  ،  އެކަހެރިވެ ނުފޫޒުން ނުފޫޒާއި 

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

މަގާމުގެ   )ށ(    ނުވަތަ  ދިންކަމަށް  ވަޒީފާ  ބަލައިގެން  ކަމަށް  މެރިޓް  މިންގަނޑަކީ  އަސާސީ 
ވަޒީ  ނުވަތަ  ދިންކަމަށް  ބެލެވޭނީކުރިއެރުން  ބަދަލުކުރިކަމަށް  ޢައްޔަން    ،ފާ  މުވައްޒަފެއް  އެ 

 . ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަމަށްވާނަމެވެ

މީހަކީ .1 ބަދަލުކުރެވުނު  ނުވަތަ  ކުރެވުނު  ޝަރުތުތައް    ،ޢައްޔަން  ވަޒީފާގެ  އެ 
 . މީހަކު ކަމުގައިވުން ފުރިހަމަވާ 

މީ .2 ބަދަލުކުރެވުނު  ނުވަތަ  މީހަކީ  ކުރެވުނު  ތަޢުލީމީ  ޢައްޔަން  އެމީހެއްގެ  ހަކީ 
ބަލައިގެން    ،ފެންވަރަށާއި ތަޖުރިބާއަށް  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ހުނަރަށް  މަސައްކަތުގެ 

 . ޢައްޔަން ކުރެވުނު ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވުނު މީހަކު ކަމުގައިވުން

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ކަންކުރަނީ ޢަދުލުވެރިކަމާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު   .3
އެ އިދާރާގެ  ދިވެހި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ރައްޔިތުންނަށް  ންމެހާ 

ގޮތަކަށް   ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  އުޞޫލަކުން  ހަމަހަމަ  ވުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް 
 ކަމުގައިވުން. 

ކޮމިޝަނަށް ބުރަބޮޑު ނުވާނޭ އުޞޫލަކުން    ،މުވައްޒަފުންނަށާއި  ،ވަޒީފާ ދިނުމުގައި .4
ނު   ،ކަންކޮށް އިސްރާފު  ފައިސާ  މަތިންދައުލަތުގެ  ގޮތެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ    ،ވާނޭ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 25 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުމަށާއި އިދާރީ ލުއިފަސޭހަކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން. 
    

މިވާ   )ހ(  35 ވަޒީފާގެ ގިންތިތައް  ތިރީގައި  ބެހިފައިވަނީ  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ގިންތިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

 އްޒަފުން ވަގުތީ މުވަ .1

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުން  .2

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން   .3

ވަގުތީ   )ށ(    އިދާރާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ  ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ 
ވަކި   ކަނޑައެޅޭ  ބޭނުންވެގެން  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢެއް  ވަގުތީ  ފުއްދުމަށް ނުވަތަ  ބޭނުންތައް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ،  ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްމުއްދަތަކަށް ނުވަތަ  
 އިދާރާގެ ވަގުތީ ހުސް މަގާމަކަށް ވަޒީފާދެވޭ މީހުންނެވެ.  

އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަގާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   )ނ(    ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ 
ވަ ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  މުއްދަތު  ވަޒީފާދެވޭ  އަދާކުރުމަށް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ޒީފާގެ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

މަގާމެއްގެ   )ރ(    އޮނިގަނޑުގައިވާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކޮންޓްރެކްޓް 
ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  ،  ޝަރުތު ހަމަވާ ދިވެއްސަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް
ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ބޭނުންވާ  ބާވަތުން  މީހަކު  ފަންނީ  ހުރި  ހުނަރުތަކެއް  ޚާއްޞަ  މުއްދަތަކަށް   

މުއްދަތަކަށް މަގާމުގެ    2ޙާލަތުގައި، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން   )ދޭއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން 
ގެންގުޅޭ   ދަށުން  އެމްްޕލޯއިމަންޓުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.  
    

ހަވާލުކުރާއިރު )ހ(  36  ބަޔާން ވަޒީފާ ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އެ    ،ސިވިލް 
ބަޔާން ވަޒީފާ  ހަވާލުވެފައިވާ    ،މުވައްޒަފެއްގެ  ބެލެހެއްޓުން  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ 

ވަޒީފާ  ،  ދީއެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅުން ފިލުވައި   ،ސުަޕވައިޒަރު ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް
ފެށިގެން   ދުވަހުން  ބަޔާނުގައި    3ދޭ  ވަޒީފާ  ލައްވައި  އޭނާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ނަމޫނާއެއް  .ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ 

 ގައި ވާނެއެވެ.   3ޖަދުވަލް 

)ހައެއް(    6 ސުަޕވައިޒަރު މަދުވެގެން ކޮންމެ  މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، އެ މުވައްޒަފެއްގެ )ށ(   
ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އަޅައިބަލައި މަސައްކަތަށް    ،މަސްދުވަހަކުން އެއްފަހަރު އެ މުވައްޒަފެއް 

މުވައްޒަފު ލައްވައި ވަޒީފާ    ،ވަޒީފާ ބަޔާން އިޞްލާޙުކޮށް ލިޔެ  ،ބަދަލު އައިސްފައި އޮތްނަމަ
 . ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

    

ސެކްރެޓަރީ   )ހ(  37 ވަޒީފާދިނުން  ޢައްޔަންކުރާނީ،  މީހުން  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 26 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 . ޖެނެރަލް އެވެ 

ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ   )ށ(    ހޯދުމާއި  މީހަކު  މަގާމުތަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މަތި ލަފާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މިންގަނޑުތައް  ޖެނެރަލް  އުޞޫލާއި  ސެކްރެޓަރީ  ން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 
    

ކުރެވޭނީ )ހ(  38 ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުން  ޢައްޔަން  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  މިވާ  ،  ސިވިލް  ތިރީގައި 
 . ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވުމާއެކު، އެ މަގާމަކަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނެވެ

 ކަށްވުން. ދިވެހި ރައްޔިތަ  .1

 އަސާސީ ތަޢްލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.  .2

 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.  55އުމުރުން  ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު .3

  ، ޓެކުން  ،އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން .4
ޙީ  ކުރިކަންމަކަރާއި  ކުށެއް  ބޮޑު  ފަދަ  ޚިޔާނާތް  އަދި  ވޭތިވެދިޔަ    ،ލަތްހެދުން 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.  ،ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި

ޖަމާޢަތެއްގެ   .5 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޝަރީޢަތުން  ކަމުގައި  ޖަމާޢަތެއް  ޤާނޫނީ  ޣައިރު 
 މެމްބަރެއްކަމުގައި ނުވުން. 

ލާ މީހާއަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ނާއިބްރައީސް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި .6
  ، ދަރިއަކަށް  ،ބައްޕައަށް  ،ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަންމައަށް

މީހަކަށް  ،ފިރިއަކަށް  ،އަންބަކަށް އެއްބަފާ  ނުވަތަ    ،އެއްބަނޑު  މީހަކަށް  އެއްބަނޑު 
 އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުވުން. 

މަގާމެއް  ދިވެހި .7 ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރާއްޖޭގެ 
 ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން. 

އަސާސީގެ   .8 ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަށުން    115ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ޅ(  ގެ  މާއްދާ  ވަނަ 
 ނުވުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުން އިސްކުރާ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގައި 

 ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަގާމަކުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.  .9

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.  .10

ވަޒީފާ   )ށ(    ފަރާތަކަށް  ކުރެވޭ  ޢައްޔަން  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ތިރީގަ ކުރިން  ބެލުމަށްފަހުދިނުމުގެ  ކަންތައްތަކަށް  ވަޒީފާ  ،  އިވާ  ގޮތަކަށް  އެކަށީގެންވާ 

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމީހަކަށް ވަޒީފާ   ކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް  އަދާނުކުރެވޭނެ 
 . ހަމަނުޖެއްސުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

 އްހަތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ ސި .1

ފެތޭ   .2 މިންގަނޑުތަކަށް  ބަލަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ  މިންގަނޑާއި  އަޚްލާޤީ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 27 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. 
    

ލަސްވެ 39 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  ހަމަޖެހޭތާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    3ގެން  ސިވިލް 
ލައްވާ ސޮއި  މުވައްޒަފަކު  އެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވަޒީފާގެ  ލިޔެފައިވާ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

ވާނެއެވެ މުވައްޒަފު  . ކުރުވަން  ސޮއިނުކުރުވައި  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ފަހުން  މުއްދަތުގެ  މި 
 މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޢައް )ހ(    ދެމެދު  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާއާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މުވައްޒަފާއި  ޔަންކުރެވޭ 
ފަރާތުން   އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  ސޮއިކުރެވޭ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.  ،ސޮއިކުރާނީ

އެއްބަ )ށ(    ކޮޕީއެއް ވަޒީފާގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު،  ފަރާތުން  ދެ  ސްވުމުގައި 
އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް  . މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ

 . ދޭންވާނެއެވެ

، ކޮމިޝަނުގެ  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ )ނ(   
ގެންނަންޖެހޭ   އެއްބަސްވުމަށް  ވަޒީފާގެ  ބެހޭބައިން  ރިސޯސްއާ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ 
ވާނެއެވެ.   ޢަމަލުކުރަން  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ބަދަލުގެނެސް، 

އް(  )ތިނެ  3ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސް އެކަން މުވައްޒަފަށް އަންގާތާ މަސައްކަތު  
މުވައްޒަފު   ސޮއިނުކުރުވައި  އިސްލާޙުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  އިތުރަށް،  ދުވަހަށްވުރެ 

 މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

ސިވިލް   )ރ(    ދިވެހި  އެއްބަސްވުމެއްގައި،  ވަޒީފާގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސަރވިސް   ސިވިލް  ނުވަތަ  ޤާނޫނުން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

ކޮމިޝަނަށް   ސަރވިސް  ސިވިލް  ވިއަސް،  ޤާނޫނުން  ވަޒީފާއާބެހޭ  ނުވަތަ  ގަވާއިދުން 
ގަވާއިދުގައި   ޤާނޫނާއި  އިޚްތިޔާރު  ހަނިކުރުމުގެ  އެ  ގޮތަށް،  ހަނިވާ  ބާރެއް  ލިބިދީފައިވާ 

ސިވި އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ހިމަނައިގެން  ނެތި،  ބަޔާންވެފައި  ސަރވިސް  ކަނޑައެޅި  ލް 
ގަވާއިދެއް   ހަދާ  ކޮމިޝަނުން  ހިންގުމަށް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ނުވާނެއެވެ.   ހިމަނައިގެން  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގޮތަށް  ހުރަސްއެޅޭ  ހިންގުމަށް  ނުވަތަ  ހެދުމަށް 

ނަމަ ހިމެނިއްޖެ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ގެ  ވަޒީފާ  ކަމެއް  ބައެއް  ،އެފަދަ  ހިމެނުނު  ވާނީ  އެ   
އެއްބަސްވުމުގެ   ވަޒީފާގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަޔަކަށެވެ.  ބާޠިލު 

 ގައި ވާނެއެވެ.   4ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް 
    

ސަރވިސްގެ   40 ވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ހާލަތު  ސިވިލް  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އަންނަނިވި ހާލަތުތަކުގައި އަލުން ސިވިލް    ، ގައި ކުރިން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހަކަށްމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތު 

 . ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ނުވަތަ   )ހ(    އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ 
ނުލެވޭ ކުރިމަތި  ވަޒީފާއަކަށް  ނުވަތަ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ގޮތަށް  ނެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 28 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މީހަކު ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ތެރެއިން  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އެ ،  ދިވެހި 
 . މުއްދަތު ހަމަވަންދެން

ކުރިން   )ށ(    ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނުވަތަ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވަ އަލުން  ސަބަބަކީ  ފަދަ  ވަކިކުރެވުނު  ކުރެވިދާނެ  އިއުތިރާޒު  ދިނުމަށް  ޒީފާއެއް 

 . ސަބަބަކަށްވުން

ވަޒީފާއިން   )ރ(    ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނުވަތަ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ނަމަ ކަމުގައިވާ  ސަބަބަކަށް  ސިއްހީ  ރަގަޅުވެފައިވާކަން    ،ވަކިވެފައިވަނީ  ހާލަތު  ސިއްހީ 

 . ހުށަހަޅަންދެން  ގަބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް

ސިވިލް   )ބ(    ދިވެހި  އުމުރުކަމުގައި  ކުރެވިދާނެ  މުސްކުޅި  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
 . އަހަރު ފުރިފައިވުން 55ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ، 

    

އަނެ )ހ(  41 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން  މަގާމުން  އެއް  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  މަގާމަށް  ސިވިލް  އް 
އެވެ   ، ބަދަލުކުރާނީ ޖެނެރަލް  ލިޔުމުން    .ސެކްރެޓަރީ  އެކަން  ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  ވަޒީފާ 

 މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

މަގާމަށް   )ށ(    އަނެއް  މަގާމުން  އެއް  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އަދާކުރަމުން   ،ބަދަލުކުރާއިރު މުވައްޒަފަކު  ދަށް  އެ  ފަންތިއަށްވުރެ  ހިމެނޭ  ވަޒީފާ  ދާ 

މެނުވީ ރުހުމާއެކުގައި  ނުވަތަ  އެދުމަކަށް  މުވައްޒަފުގެ  އެ  ބަދަލުކުރެވޭނީ    ،ފަންތިއަކަށް 
 . ތިރީގައިވާ ހާލަތުތަކުގައެވެ

 . މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޅޭ އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން .1

ބޭ .2 ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ފަންތީގައި  ހުރި  ޝަރުތެއް  މުވައްޒަފު  މުހިއްމު  ނުންވާ 
 . މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން

ފެންވަރަށް   .3 ނުވަތަ  މިންވަރަށް  ކުރަންވާ  މަސައްކަތް  ފަންތީގައި  ހުރި  މުވައްޒަފު 
 . މަސައްކަތް ނުކުރުން

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ހުރި ފަންތީގެ   .4
 ޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން. މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާ

އެހެން   .5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  ޢަމަލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 . ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން

    

ހޯދައި )ހ(  42 މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން  މީހުން  މަގާމުތަކަށް  އެކިއެކި  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އެ    ،ސިވިލް 
މަތިން ކޮމިޝަނުގެ    ،ގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާނީމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 

. އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިންނެވެ. މީހަކު ހޯދަންވާނީ ހުސް މަގާމެއް އޮވެގެންނެވެ
 . ނުވަތަ މަގާމުގައިހުރި މުވައްޒަފު ވަކިވާން އެދުމުންނެވެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 29 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޮމިޝަ )ށ(    ސަރވިސް  ގޮތުގެ  ސިވިލް  ތިރީގައިވާ  ހޯދާނީ  މީހުން  މަގާމުތަކަށް  އިދާރާގެ  ނުގެ 
 . މަތިންނެވެ

 . އެ މަގާމަށް އާއްމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުން .1

މިންގަނޑުތަކުގެ   .2 އުޞޫލުތަކާއި  އާއްމުކޮށްފައިވާ  ކަނޑައަޅައި  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ 
 . އެ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވުން ،ތެރެއިން އެ މަގާމަށް އެންމެ ގާބިލު މީހަކު

މަސައްކަތުގެ   )ނ(    ނުލިބިއްޖެނަމަ،  މީހަކު  އެކަށީގެންވާ  އިޢުލާނުކޮށް  މަޤާމަކަށް  އެ 
ރިޢާޔަތްކޮށް   އުނދަގޫކަމަށް  ދަތި  ލިބުމުގެ  މީހުން  ބާވަތަށާއި،  ވަޒީފާގެ  މުހިންމުކަމަށާއި، 

ލު  ކަމަށް ޤާބި  ،ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު  ،އިތުރު އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެ މަޤާމަކަށް
އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  

 މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

ގައި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޝްތިހާރު )ރ(   
 . ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ

 މަގާމުގެ ނަން.  .1

 ވަޒީފާއަދާ ކުރަން ޖެހޭ ތަނާއި ރަށް.  .2

 މަގާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން.  .3

 މަގާމުގެ ޝަރުތުތައް.  .4

 މަގާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު. .5

 ނާޔަތްތައް.މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރަށްދެވޭ އުޖޫރަތަކާއި އި .6

 އިޝްތިހާރަށް ޖަވާބުދޭންވީ މުއްދަތު.  .7
    

ޖަދުވަލް   )ހ(  43 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ހުށަހަޅާނީ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  އެދި  ގައިވާ    1ވަޒީފާއަށް 
ފޯމް " އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  . އިންނެވެ" ސިވިލް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    ،ނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކުސަރވިސް ކޮމިޝަ 
 . މިފޯމު ފުރައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ،އިދާރާގެ އެހެން މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ނަމަވެސް

ހުށަހަޅާއިރު )ށ(    އެދި  ތައުލީމީ    ،ވަޒީފާއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ފެންވަރު    ،ޓު ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނީސެޓުފިކެ 

"އަސްލާ އެއްގޮތް"   ބަލައި، ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮީޕ ނުވަތަ އެ ކޮީޕގެ 
 ކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެވެ.

ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ    ވަޒީފާއަށް އެދި  ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު )ނ(   
ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އަސްލާ އެއްގޮތް"  

އޮފީހަކުން ސަރުކާރުގެ  ބަޔާންކޮށް  ތައްގަނޑު    ،ކަން  އޮފީހަކުން  ވަކީލެއްގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 30 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އަސްލު ކޮޕީއެވެ.  ޖަހައިފައިވާ

އޮތް  )ރ(    އެއްބަސްވުމެއް  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް 
އެ   ކުރިމަތިލާއިރު،  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މުވައްޒަފުން، 
ލިޔުން   ކަމުގެ  އިޢުތިރާޒެއްނެތް  ދާއިރާގެ  ކަނޑައެޅުނު  ކޯސް  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  މުވައްޒަފެއް 

 ވާނެއެވެ.   ހުށަހަޅަން
    

އިދާރާގެ   44 މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން  ކޮމިޝަނުގެ  ހޮވުމުގައި  މީހުން  ވަޒީފާއަށް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 
 . ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ

މައުލޫމާތު )ހ(    ފޯމުގައިވާ  އެދޭ  ހުރިކަމުގެ    ، ގެ ސައްހަކަންވަޒީފާއަށް  ފެންވަރު  ސަނަދެއް ނުވަތަ 
އޮތްކަން   ސަނަދެއް  އެ  މަގާމެއްނަމަ،  ބޭނުންވާ  ލިޔުމެއް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް 

 . ކަށަވަރު ކުރުން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން

ކު  )ށ(    ހަމަޖެއްސުމުގެ  ވަޒީފާ  ފަރާތަށް  ހޮވޭ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  ރިން، 
ޖަދުވަލް   ގަވާއިދުގެ  މި  ފޯމު"ގައިވާ   2ހަވާލުކުރާ  ބަލާ  ރެކޯޑު  ފުރިހަމަ  " ކުށުގެ  ފޯމު 

 ކޮށްފައިތޯ ބެލުން. 

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް މަގާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު   )ނ(   
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    ، މި އިންޓަވިއު ބާއްވާނީ. ވިއު ބޭއްވުންހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަ

 . އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރައިގެން ގެނައުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ 

އިންޓަރވިއު   )ރ(    ފަރާތެއް  ހުރިހާ  އިތުރުވެ،  އަދަދު  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ވަޒީފާއަކަށް 
އެންޑް  ކުރުމަ މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ދަތިވާނަމަ،  ށް 

މަތިން މަޝްވަރާގެ  ކޮމެޓީގެ  އެއް    ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކްރައިޓީރިއާ  ކުރުމަށް  ލިސްޓް  ޝޯޓް 
ޝޯޓް    ،ކަނޑައަޅައި ފަރާތްތައް  ގެންނަ  އަށް  އިންޓަރވިއު  ތެރެއިން  ކްރައިޓީރިއާގެ  އެ 

ނަމަވެސް މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިއާ ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ    ލިސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށެވެ. 

ރިސޯސް   )ބ(    ހިއުމަން  އެކުލަވާލާނީ  ެޕނަލް  އިންޓަރވިއު  ހޮވުމަށް  މީހުން  މަގާމުތަކަށް 
ވާ ގޮތުގެ މަތިން މަދުވެގެން  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއެކު، ތިރީގައި

 މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  3

އިންޓަރވިއު ކުރާ މަގާމަށް އޮތް ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ   .1
 .މުވައްޒަފެއް

އިސްކޮށް   .2 އެންމެ  ހިންގެވުމާ  ބެހޭބައި  ރިސޯސްއާ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 .ންކުރާ މުވައްޒަފެއްޙަވާލުވެ ހުރި ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަ

 .އިންޓަރވިއު ކުރާ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް .3

ނަމަ .4 މަގާމެއް  ފަންނީ  މަގާމަކީ  ކުރެވޭ  ތަޢުލީމާއި    ،އިންޓަރވިއު  ދާއިރާއަކުން  އެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 31 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 . ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް

ދަރި، އަނބިމީހާ،  )ރި  އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި އާއިލީގޮތުން ގުޅުންހު  )ޅ(    މަންމަ، ބައްަޕ، 
އެއްބަފާ އެއްބަނޑު  އެއްބަފާ،  ފިރިމީހާ،  ެޕނަލްގައި  ( އެއްބަނޑު،  އިންޓަރވިއު  ފަރާތެއް 

 . ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

އިންޓަރވިއުއަށް   )ކ(    ޢަދަދު،  ޕޮއިންޓުގެ  އެވްރެޖް  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  އިންޓަރވިއުގެ 
ޖުމުލަ ޕޮއި ދަށްނަމަ،    1/ 2ންޓުގެ ޢަދަދުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްބައި( އަށްވުރެ  )ދެބައިކުޅަ 

ފަރާތަކަށް   އެފަދަ  އަދި  ބަލަންވާނެއެވެ.  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ގާބިލް  ވަޒީފާއަށް  މީހަކީ  އެ 
 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ކްރަ )އ(    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ގާބިލް  އެންމެ  %ވަޒީފާއަށް  އިން    50އިޓީރިއާ 
އެ   އަދި  ބަލަންވާނެއެވެ.  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ގާބިލު  ވަޒީފާއަށް  މީހަކީ  ނުލިބޭ  އިންސައްތަ 

 ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނުހޮވޭކަން   )ވ(    މީހުންނަށް  ނުހޮވޭ  ވަޒީފާއަށް  އެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ކުރިމަތިލި  ވަޒީފާއަށް 
ބެހޭބައިން  ލިޔުމު ރިސޯސްއާ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.  
    

ވަޒީފާއަށް  
ޢައްޔަންކުރުމުގައި  
ޝަރީޢަތަށް ކުށް  

  ސާބިތުވެފައިވާ މީހުން
އަޚްލާޤީ   ،ނާއި

މިންގަނޑަށާއި  
ޞިއްޙީގޮތުން ވަޒީފާއަދާ  
ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމަށާއި  

ގުޅޭގޮތުން  ޤައުމީ ސަލާމަތާ  
 ބެލުން 

ދީނުގައި   45 މީހުންނަކީ އިސްލާމް  ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
އަދި   ހީލަތްހެދުން  މަކަރާއި  ޓެކުން،  ވައްކަން،  ނުވަތަ  ކުށެއްކުރިކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް 

ވޭތުވެދިޔަ   ކުރިކަން،  ކުށެއް  ބޮޑު  ފަދަ  ޝަރީޢަތަށް  އަހަ  5ޚިޔާނާތް  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  ރު 
ހައްދެއް   ދީނުގައި  އިސްލާމް  މިގޮތުން  ނުވާނެއެވެ.  ވެގެން  މީހަކުކަމުގައި  ސާބިތުވެފައިވާ 

ވައްކަން ނުވަތަ  ކުރިކަން  ކުށެއް  ޚިޔާނާތުގެ    ،ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި  ހީލަތްހެދުން  މަކަރާއި  ޓެކުން، 
ކޮބައިކަ ކުށްތަކަކީ  ބޮޑެތި  ނޫން  އެ  މީހަކަށް  އިތުރުން،  ކޮށްފައިވާ  ކުށެއް  އެފަދަ  އަދި  މާއި، 

ޢައްޔަން   ވަޒީފާއަށް  ގޮތަށާއި،  ޢަމަލުކުރާނޭ  ނުދިނުމުގައި  ދިނުމާއި  ވަޒީފާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ކުރުމުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ވަޒީފާއަދާ ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރަށާއި،  

ގުޅޭ  ސަލާމަތާ  ގޮތުގެ  ޤައުމީ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި  މީހެއްތޯ  ފެތޭ  މިންގަނޑުތަކަށް  ބަލަންޖެހޭ  ގޮތުން 
ހަމަޖައްސަންވާނީ   ވަޒީފާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މީހަކަށް  އެއްވެސް  އަދި  ބަލަންވާނެއެވެ.  މަތިން 

 މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ. 
    

ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން  
ނުކުރެވޭނެ ކުށްތަކާއި  

މުއްދަތު އަދި  
ރިޢާޔަތްކުރާނެ  
 މިންގަނޑުތައް 

އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޓެކުން، މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން،   )ހ(  46
ވޭތުވެދިޔަ   ކުރިކަން  ކުށެއް  ޝަރީއަތަށް  5ޚިޔާނާތުގެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ    އަހަރު 

ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ވާނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކަށް  
 ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޓެކުން، މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން،   )ށ(  
މުގައި ބެލެވޭ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެ ދިޔަ  އެ ނޫން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކަ  ،ޚިޔާނާތް ފިޔަވައި

ސަރވިސް    5 ސިވިލް  މީހެއް  ސާބިތުވެފައިވާ  ޝަރީއަތަށް  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  އަހަރު 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 32 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކަށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގައި ބުނެފަ )ނ(    ގޮތުގައި ދިނުމަށް  ކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ  އިވާ އަދަބުތަކުގެ  ޖިނާއީ އެއްވެސް 
އަރުވާލުމަށް ނުވަތަ    6ތެރެއިން   )ހައެއް( މަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ނުވަތަ 

ބޮޑެތި   ބެލެވޭނީ،  ކުށެއް  އެފަދަ  ނަމަ،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޝަރީއަތުން  ގޭބަންދުކުރުމަށް 
 ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ކިކަހަލަ ކުށްތަކަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުތަކެކެވެ.  ޙައްދުތަކަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަ  )ރ(   
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،   އަދަބުތައް  ޙައްދުގެ  هللا މި  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ.  ޙައްޤުތައް  ގެ 

 -ކުށްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 މުރުތައްދުވުމުގެ ކުށް.  .1

 ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށް.  .2

 ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށް.  .3

 ޒިނޭގެ ތުހުމަތުއަޅުވައި ޤަޛްފުކުރުމުގެ ކުށް.   .4

 ރާބުއިމުގެ ކުށް.  .5

 މުޙާރަބާ ނުވަތަ ބިމުގައި ފަސާދަކުރުމުގެ ކުށް.  .6

ބަލާއިރު،   )ބ(    ޒާތަށް  ބާވަތާއި  ކުށުގެ  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ޖިނާއީ  ކުށްތަކަކީ،  ބޮޑެތި  ޖިނާއީ 
ގޮ  ޖިސްމާނީ  ބޮޑެތި  ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން  ގޮތުން  އިޖުތިމާއީ  އަދި  މާލީގޮތުން  ތުންނާއި 

ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި އަދި އެނޫން ޤާނޫނުތަކުގައި ބޮޑެތި އަދި  
ހަރުކަށި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ކުށް ކުށެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކަމަށް  

 ހަމަޖެހިފައިވާ ކުށްތަކެވެ.  މި ގަވާއިދުގައި ބެލުމަށް

 .ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް .1

މަސްތުވާތަކެތި   .2 ވިއްކުމާއި،  މަސްތުވާތަކެތި  އެތެރެކުރުމާއި،  ރާއްޖެ  މަސްތުވާތަކެތި 
 .ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށް

ލާނީ، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ  ބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށް )ބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށެއް ކަމުގައި ބަ .3
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ތޫނު އެއްޗަކާއެކު    129އަދި    128  ،127ގެ    4ޗެްޕޓަރ  

ލިބޭގޮތަށް   ހާނިކައެއް  ނުރައްކާތެރި  ހަށިގަނޑަށް  މީހެއްގެ  ބައިވެރިވުމާއި،  މާރާމާރީގައި 
މާރާމާރީ  ބޮޑެތި  ކޯޓުތަކުން  މިނޫނަސް  އަދި  މާރާމާރީއެކެވެ.  ކޮންމެ  ގެ  ހިންގާ 

 ބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.(  ،ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކުށެއް

 .މަކަރާއި ޙީލަތުގެ ކުށް .4

 .ޓެކުމުގެ ކުށް .5

 .ފޭރުމުގެ ކުށް .6



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 33 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށް.  .7

 .ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް .8

 ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމުގެ ކުށް.  .9

  ކުށް. ކައުންޓަރފީޓްކުރުމުގެ .10

 ފޯޖްކުރުމުގެ ކުށް.  .11

 އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމާއި ގެންގުޅުމާއި ވިއްކުމާއި ބެހުމާއި އަތުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށް.  .12

 ވަކި މީހަކަށް ނުލައްވާގޮތަށް ވިހެއުމުގެ ކުށް.  .13

 އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށް.  .14

ހިންގުމު .15 ޢަމަލު  ބަދުއަޚްލާޤީ  ކުޑަކުދިންނާ  ތެރޭގައި  ބާލިޣްނުވާ  )މީގެ  ކުށް.    18ގެ 
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި ހިންގޭ ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިމެނޭ( 

 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން.  .16

 ބޮޑެތި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް.  .17

 ދަބު ކަނޑައެޅޭ ކުށް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަ  .18

 ސްޓޭމްްޕ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސިއްކައާބެހޭ އެންމެހައި ކުށް.  .19

ދޮގު ހެކި ދިނުމާއި، ދޮގު ހުވާ ކުރުމާއި، އަދިވެސް ޝަރީއަތާއި ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި   .20
 އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ކުށް.  ،ކުރެވޭ

 ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ފިތުނައިގެ ކުށް.  .21

ފައިވާ ކުށުގެ ބާވަތުން އެ ކުށަކާ އެ ވަޒީފާއާ ހުރި ގުޅުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީހާގެ  ތުހުމަތުކުރެވި  )ޅ(   
އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު އެކަށީގެން ނުވާނަމަ، ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެ މީހަކަށް  

 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މީހެއް   )ކ(    ހުރި  ވަރުގެ ޞިއްޙަތެއްގައި  އަދާކުރެވޭ  ވަޒީފާ  މީހާއަކީ،  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ވަޒީފާއަށް 
އިޚްތިޔާރު   ނުދިނުމުގެ  ވަޒީފާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މީހަކަށް  އެފަދަ  ނުވާނަމަ،  ކަމުގައި 

ޞިއްޙަތެއްގައި އަދާކުރެވޭވަރުގެ  ވަޒީފާ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ޖެނެރަލަށް  ނެތްކަމަށް  ސެކްރެޓަރީ   
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް   ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ  ނަފްސާނީ  ހުރި  ކިބައިގައި  އެމީހެއްގެ  ބެލުމުގައި 
ޤާނޫނުގައިވާ   ފަރާތްތަކަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ބަލައިގެން 

ޙައްޤު ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ  ލިބިދެވޭ  ނު   ،ގޮތުގެމަތީން  ކުރުމަކާ  ތަފާތެއް  ލައި  އެއްވެސް 
 ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

    

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
ވަޒީފާ ދިނުމުގައި  

ކުށެއް  )ހ(  47 ޖިނާއީ  އެނޫން  ފިޔަވައި  ޖިނާއީކުށްތައް  ބޮޑެތި  ކުށްތަކާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހައްދު 
މީހުންވެސް ކުރުމުގައި ސާބިތުވެފައިވާ  ޢައްޔަން  މީހާ    ވަޒީފާއަށް  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ވަޒީފާއަށް 

ރިއާޔަތް   މައްޗަށް  މިންވަރުގެ  ގުޅުންހުރި  ވަޒީފާއާ  ޢައްޔަންކުރެވޭ  ކުށް،  ކޮށްފައިވާ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 34 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކުށްތަކާމެދު ބެލެވޭނެގޮތް 

ނުވަތަ   )ށ(    ދާއިމީކޮށް  ސަބަބުން،  ޢަމަލުގެ  ކުށުގެ  ވުރެ    5ސާބިތުވެފައިވާ  އަހަރަށް 
ވަޒީފާތަކަށް ބާވަތުގެ  ބައެއް  ރިއާޔަތްކޮށް  ދިގުމުއްދަތަކަށް  ގުޅުމަށް  ހުރި  ވަޒީފާއާ    ، ކުށާއި 

 ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ނުކުރެވޭ ވަޒީފާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

މަކަރާއި   .1 ޓެކުން،  ވައްކަން،  ކުށާއި،  ކުރުމުގެ  ކައުންޓަރފީޓް  ނޫޓް  ނުވަތަ  ކޮއިން 
ސާބިތުވެފަ ޝަރީއަތަށް  ހިންގިކަން  ޢަމަލު  ރިޝްވަތުގެ  ޚިޔާނާތް،  އިވާ  ހީލަތްހެދުން، 

 މީހަކަށް ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

ކުރިމަތީގައި   .2 ޤާނޫނުގެ  ޝަރީއަތާއި  އަދިވެސް  ކުރުމާއި،  ދޮގުހުވާ  ދިނުމާއި،  ދޮގުހެކި 
ސާބިތުވެފައިވާ    ،ކުރެވޭ ޝަރީއަތަށް  ހިންގިކަން  ޢަމަލު  ކުށުގެ  ކަނޑައެޅޭ  އަދަބު 

 ގެ ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މީހަކަށް ޤާނޫނީ ދާއިރާއެއް

 

އަދަބަކީ   )ނ(    އަދަބަކަށްވެފައި  5ކުށެއްގެ  މުއްދަތުގެ  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  ހުކުމުން  ،  އަހަރު    5އެ 
އެއްވެސް   ހުކުމުގެ  އެ  ނަމަވެސް،  ވީ  ކަމުގައި  ނިމުނު  ކޮށް  ތަންފީޒު  ދުވަސް  އަހަރު 

ވާނަމަ،   އޮތްކަމުގައި  ބާކީ  ކުރަން  ތަންފީޒު  ސަރވިސް  މިންވަރެއް  ސިވިލް  މީހެއް  އެފަދަ 
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކުށެއްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައާފު ދެވުނު ކަމުގައި   )ރ(   
ވިތާ   ކުށްސާބިތު  ނަމަވެސް،  ބަ  5ވި  ވާނަމަ،  ނުވާކަމުގައި  އަހަރު  ކުށް  )ފަހެއް(  ލާނީ 

 އަހަރު ނުވާކަމުގައެވެ. 5ސާބިތުވިފަހުން 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކުށްތަކުގެ މުއްދަތާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަހަރު ބަލާނީ އަދި މުއްދަތު   )ބ(   
 ގުނާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުންނެވެ. 

    

ްޕރޮބޭޝަން )ވަގުތީ  
 މުއްދަތު( 

48     

    

ސިވިލް ސަރވިސް  
ފާއިން  ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީ

 ވަކިވުމާއި، ވަކިކުރުން 

ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް    ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ 49
މަތީންނެވެ ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  މި  އިދާރާގެ    .ވަކިކުރެވޭނީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

 އިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ކަނޑައެޅިފަ

)ތިނެއް(   3ޚިދުމަތުގެ އިޤުރާރެއް )ބޮންޑެއް( ނެތް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، އެންމެ މަދުވެގެން   )ހ(   
ނޯޓިސް ދުވަހުގެ  ހުށަހެޅުމާއެކު  ،މަސް  ހައްގު    ،ލިޔުމަކުން  ދިނުމުގެ  އިސްތިއުފާ  މަގާމުން 

ލަސްވެގެން    ،، މުވައްޒަފެއް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިނަމަ، ސިޓީލާތާއެގޮތަށް  . ލިބިގެންވެއެވެ
ވާނެއެވެ.    3 ވަކިކުރަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ  ތެރޭގައި،  މަސްދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

މުއްދަތުގައި ނުކުންނަން    ،ނޯޓިސްގެ  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފު  ހަމައަށް  ވަކިކުރުމާ  ވަޒީފާއިން 
 ވާނެއެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 35 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ވަކިވާން ބޭނުންވާ  މި މާ )ށ(    ވަޒީފާއިން  ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސްދިނުމެއްނެތި  )ހ( ގައިވާ  އްދާގެ 
ފައިސާ   އެލަވަންސަށްވާ  ސަރވިސް  މުސާރައާއި  މުއްދަތަށްޖެހޭ  ނޯޓިސްގެ  މުވައްޒަފުން، 

 އެއްފަހަރާ ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ   )ނ(    ސަރވިސް  މުވައްޒަފެއްސިވިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،  އިދާރާގެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 
ސިޔާސީ މަގާމެއްގެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިސް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރެވޭނެއެވެ.  ވަކި  ވަޒީފާއިން  އިދާރާގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ޤާނޫނުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނުވަތަ   ވާދަކުރުމަށް  އިންތިޚާބެއްގައި  

ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ގަސްތުކުރާ މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް  އިންތިޚާބަކަށް   އެ،  އިދާރާގެ 
ކުރިން، އެ ތާރީޚުގެ  އެ  . ދޭންވާނެއެވެ އިސްތިއުފާ ވަޒީފާއިން  ހުރި މުވައްޒަފެއް ކުރިމަތިލާ 

ނުދީފިނަމަ އިސްތިއުފާ  ކޮމިޝަނުގެ  އެ    ،މުއްދަތުގައި  ސަރވިސް  ސިވިލް  މުވައްޒަފެއް 
 އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެ އެވެ.

ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. ސިވިލް  ،  އެހިނދުން   ،މުވައްޒަފެއް ނިޔާވުމުން )ރ(    އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ 
 ކުރާ އަދާ ވަޒީފާ އެ މުވައްޒަފު،  ނިޔާވެއްޖެނަމަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް

ލަސްވެގެން   އެކަން  ބަޔަކުން  ޖެނެރަލްއަށް  ތެރޭގައި  3ސެކްރެޓަރީ  ދުވަހުގެ   )ތިނެއް( 
 . އަންގަން ވާނެއެވެ

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ )ބ(    ސަބަބެއް  ކޮމިޝަނުގެ    ،ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މުވައްޒަފެއް ގަވާއިދުގެ    ،އިދާރާގެ  ފަދަ  50މި  މާއްދާގައިވާ  ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު  ވަނަ  އިން 

 . ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ

ޤާނޫނުގެ   .1 ސަރވިސް    26ވަޒީފާއާބެހޭ  ސިވިލް  މަތިން،  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 
މުވައްޒަފު  އެއްބަސްވުމާއި  ކުރެވިފައިވާ  ދެމެދު  މުވައްޒަފާ  އެ  އިދާރާއާ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ޚިލާފުވުން. 

ވަޒީފާ .2 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަޔާނުގައި  ގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާނުކުރެވުން. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ   .3 ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުން  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 
 މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ހާސިލްވުން. 

ކަމެ .4 ނުކުޅެދުންތެރި  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ހުރި  ޖިސްމާނީ  މުވައްޒަފު  އެ  ސަބަބުން  އްގެ 
 ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން. 

ވަޒީފާ އަދާ    ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .5
 ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

ވާޖިބުތަ .6 ކޯހަކުން  ވަޒީފާގެ  ތަމްރީނު  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  އް 
 ނުވަތަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން.   ،ފާސްނުވުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    ،މި ގަވާއިދާއި  ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި .7



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 36 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޮންޑަކްޓާ( ޚިލާފްވި އޮފް  ކަން ސިވިލް ސަރވިސް  އިދާރާގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ )ކޯޑް 
ސާބިތުވުމުން އިދާރާއަށް  މިނަށް    ،ކޮމިޝަނުގެ  ކުޑަބޮޑު  ކުށެއްގެ  ކުރި  މީހަކު  އެ 
 ބަލައިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ   .8 ދިނުމުގައި  ވަޒީފާ  ލިބިފައިވަނީ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ 
ފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި  ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީ

 ޚިލާފަށްކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ސާބިތުވުން. 

ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޅޭ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ    13މި ގަވާއިދުގެ   .9
 ނުގެ އިދާރާއިން ނިންމުން.ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަ

ގަވާއިދުގެ   .10 މުވައްޒަފެއް    7މި  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބާބުގައިވާ  ވަނަ 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން. 

އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ   .11 މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްސާބިތުވެ އެކުށުގެ 
 ޒަފެއް ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އަރުވާލުން. މުވައް

    

ނޯޓިސްދިނުމާއި ނޯޓިސްގެ  
 ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ    25ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   )ހ(  50
ކު  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  ނޯޓިސް    ،ރިންއިދާރާގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  އަންނަނިވި 

މަގާމާ  ދޭންވާނެއެވެ. އާއި  މުސާރަ  ލިބެންޖެހޭ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިހުގެ  އެ  ނުވަތަ 
 ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހާ އިނާޔަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

އަދި   6 .1 ކުރުނޫން  ދުވަހަށްވުރެ  މުއްދަތަކަށް   1މަސް  ދިގުނޫން  އަހަރަށްވުރެ 
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން.  1އިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ ޚިދުމަތްކޮށްފަ

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ   5އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި   1 .2
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން.  2މުވައްޒަފެއްނަމަ 

މުވައްޒަފެއް 5 .3 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  ގިނަ   3ނަމަ  އަހަރަށްވުރެ 
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 

ކޮމިޝަނުން   )ށ(    މުއްދަތުގައި،  ނޯޓިސްގެ  ދެވޭ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
މަސްއޫލިއްޔަތު  ،  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހާޟިރުވެ  ވަޒީފާއަށް  ގަވާއިދުން  މުވައްޒަފެއް  އެ 

މުއްދަތު  ނޯޓިސްގެ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ޚިދުމަތް  އަދާކުރަންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުގެ  ގައި 
 ބޭނުންނުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގެ   )ނ(    ގޮތުން    25ވަޒީފާއާބެހޭ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން 
ފެށިގެން   ދުވަހުން  ފެށޭ  މުއްދަތު  ނޯޓިސްގެ  އެ  ބަދަލުގައި،  ދިނުމުގެ  އެ  ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް 

އާއި   މުސާރަ  ލިބިދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ނިމޭ  މުއްދަތު  ނޯޓިސްގެ 
އެ   އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ދިނުމަށްފަހު،  އޭނާއަށް  ހަމައަށް  އިނާޔަތްތައް  އެހެނިހެން 

 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 37 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ވަ  )ރ(    މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  މުއްދަތުގައި  މި  ނޯޓިސްގެ  މުވައްޒަފަކަށް  ކިކުރެވޭ 
އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ހައްގުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ  

 އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. 
    

ނޯޓިސްދިނުމަކާ ނުލައި  
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

އަޚްލާގު   )ހ(  51 މަސައްކަތުގެ  ނުވުމާއެކުމުވައްޒަފުގެ  އިތުރަށް    ،އެކަށީގެން  ވަޒީފާގައި  އޭނާ 
ނުފެންނަނަމަ އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކަމެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއާބެހޭ    ،ބެހެއްޓުމަކީ 

މުވައްޒަފު    23ޤާނޫނުގެ   ނުލައި  ދިނުމަކާ  ނޯޓިހެއް  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 
ކޮމިޝަނުގެ   ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ވަޒީފާއިން  ވުމާއެކު،  ލިބިގެން  އިދާރާއަށް 

 މަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

އަޚުލާގު   )ށ(    މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
 . ލަތުތަކުގައެވެއެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި ހާ

ނުވަތަ  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  ބެހެއްޓުމުން  އިތުރަށް  ވަޒީފާގައި .1   ވަޒީފާ   އޮފީހަށް 
 . ފެނުން ލިބިދާނެކަމަށް   ގެއްލުންތަކެއް ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް ތަނަށް  އަދާކުރާ 

 . ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން .2
    

ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޚިދުމަތް  
 ލިބިގަތުން 

ސަރވިސް  )ހ(  52 މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސިވިލް  ގޮތުން  ވޮލަންޓިއަރެއްގެ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ   
މަސައްކަތްތަކަކާއި   ކުރާނޭ  ވޮލަންޓިއަރަކު  އެފަދަ  އަދި  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 
ދެމެދު   އެފަރާތަކާ  ކޮމިޝަނާއި  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު،  ޒިންމާތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  އަދާކުރާނޭ 

އެއްބަސް ފުރުސަތު  ކުރެވޭ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ދަށުން  ވުމެއްގެ 
 ދެވިދާނެއެވެ. 

އަދާކުރުމަށް   )ށ(    މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އެ  ފަރާތަކަށް،  މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތުން  ވޮލަންޓިއަރެއްގެ 
 އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  

ކޮ )ނ(    ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތުގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ވޮލަންޓިއަރުންގެ  އިދާރާގައި  މިޝަނުގެ 
ފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ  

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 38 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

 ހަވަނަ ބާބު 
 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން 

 

އިދާރާ  53 ތަޢާރަފް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޖެހިއްޖެނަމަ  މިއީ  ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން  ގެ 
ވެއްޖެނަމަ( މުވައްޒަފު  ،  )ރިޑަންޑެންޓް  އެ  ހާލަތްތަކާއި،  ދޫކޮށްލެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު 

ދޫކޮށްލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތައް އަދި އެ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  
 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތް ބަޔާންކުރާ ބާބެވެ. ވަކިކުރެވޭއިރު  

    

ސިވިލް ސަރވިސް  
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން 

ގަވާއިދުގެ   54 މި  ދޫކޮށްލުމަކީ،  ވަޒީފާއިން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ވަނަ    55ސިވިލް 
ހާލަތެއް ދިމާވެގެން، ސިވިލް ސަރވިސް  ،  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމެވެ. 
    

ސިވިލް ސަރވިސް  
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  

މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން  
 ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

އިދާރާގެ   55 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މެދުވެރިވުމުން  ހާލަތެއް  ތެރެއިން  ހާލަތުގެ  އަންނަނިވި 
 އް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. މުވައްޒަފެ

ވަޒީފާ އުވިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް   )ހ(  
މަސައްކަތެއް   އައި  ކުރަމުން  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ގެނައުމުގެ  ބަދަލު  މަސައްކަތަށް  ނުވަތަ 

ވަޒީފާއުވިހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން  ކޮމިޝަނުގެ    ،   ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އެކަށޭނަ  ބަދަލުގައި 
 އިދާރާއިން ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން. 

ކޮމިޝަނުގެ   )ށ(    ދޫކޮށްލަންޖެހުން:  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އުވިގެން  ބައެއް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 
އަންނައިދާރާގެ ހިންގުމުގެ މަޖިލީހުން    ނިޒާމަށް  ރައްޔިތުންގެ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 

އުވާލުމުން ވަޒީފާތައް  ބައެއްގެ  އެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަބަބުން  ޤާނޫނެއްގެ    ، ފާސްކުރާ 
ނުދެވިއްޖެނަމަ،  ހޯދައި  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އެކަށޭނަ  ބަދަލުގައި 

 ން ދޫކޮށްލަންޖެހުން. މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއި

ދޫކޮށްލަންޖެހުން:   )ނ(    ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  ގިނަވެގެން  މުވައްޒަފުން  ވަރަށްވުރެ  ބޭނުންވާ 
ރުކުރުވާލުމުގެ   އަލުން  މަގާމުތައް  އަށްފަހު  އެނަލިސިސް(  )ޖޮބް  އެނަލިސިސް  ވަޒީފާތަކުގެ 

އެ ވަޒީފާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ  މަސައްކަތް  ސަބަބުން ނުވަތަ  ގައި ކުރަމުންދިޔަ 
ބޭނުންވާ   ބަޔަކަށް  އެ  ނިންމުމުން،  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމަށް  ގޮތަކަށް  އެހެން 
ސަބަބުން އުވާލުމުގެ  މަގާމު  އެ  ފާހަގަކުރެވިގެން  ހުރިކަމަށް  މަގާމު  އިތުރަށް    ،ވަރަށްވުރެ 

އިދާރާއިން   ކޮމިޝަނުގެ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އެކަށޭނެ  ނުދެވިއްޖެނަމަބަދަލުގައި    ، ހޯދައި 
 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން. 

އަދާކުރުމުގައި   )ރ(    ވަޒީފާ  ދޫކޮށްލަންޖެހުން:  ވަޒީފާއިން  ނެތިގެން  ގާބިލުކަން  މުވައްޒަފުގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 39 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ދެވި، ނަމަވެސް އެ  
ޖެހުން    ފުރުސަތުގެ ދޫކޮށްލަން  މުވައްޒަފެއް  ސަބަބުން  ނުކުރެވުމުގެ  ހާސިލް  ނަތީޖާ  އެދެވޭ 

ނުވަތަ މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ނެތިގެން  
 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން. 

ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބައިގެ މަސައްކަތް އެހެން   )ބ(   
ކޮމިޝަނުގެ   ޖެހުން:  ދޫކޮށްލަން  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އުޒުރުވެރިވާ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް 
ތަނަކަށް   އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން  ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވޭ  އިދާރާގެ 

 ބަދަލުކުރެވޭ ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ
ޢުޒުރުވެރިވެ މުވައްޒަފު  ކޮމިޝަނުގެ  ،  ދިއުމަށް  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އެފެންވަރުގެ  ބަދަލުގައި 
 އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން.  ،އިދާރާއިން ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ

ވަ )ޅ(    އަދާކުރި  މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފެއް  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  އައުޓްސޯސް  މަސައްކަތް  ޒީފާގެ 
މުވައްޒަފެއް   އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޖެހުން:  ދޫކޮށްލަން  ވަޒީފާއިން 
ނިންމުމުގެ   އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމަށް  އައުޓްސޯސް  ވަޒީފާއެއް  އަދާކުރަމުންދިޔަ 

އެކަށޭނަ އެހެން ވަޒީފާއެއް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން    ބަދަލުގައި،  ސަބަބުން އެ މަގާމު އުވާލައި
 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން.  ،ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ

އެހެން  )ކ(    ބައެއް  މަސައްކަތުން  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ދިޔަ  ކުރަމުން  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ 
ދޫކޮ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އިތުރުވާ  ބަދަލުވާއިރު  ކޮމިޝަނުގެ  އިދާރާއަކަށް  ޖެހުން:  ށްލަން 

ކުރަމުން   އިދާރާއިން  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ  ގެންނަ  ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް  އިދާރާ 
އެ   ބަދަލުކުރުމުން،  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ބައެއް  މަސައްކަތުން  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ދިޔަ 

މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރި  އެ  އިދާރާއަކަށް  ބަދަލުވި  ކުރެވޭއިރު    މަސައްކަތް  ބަދަލު 
ހޯދައި   އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ވަޒީފާއެއް  އެހެން  އެކަށޭނެ  ބަދަލުގައި  އިތުރުވާނަމަ، 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން.  ،ނުދެވިއްޖެނަމަ
    

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ  

 އިނާޔަތް

އިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ 56
 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ    55އުމުރުން   )ހ(   ސަރވިސް  ސިވިލް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ވެފައިވާ  އަހަރު 
 ؛އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް

އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ    55އުމުރުން   )ށ(  
 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް. 

ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ   )ނ(   ވަޒީފާއިން  ބަޔާންކުރާ  މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި 
ހަމަޖެހި  ދޫކޮށްލުމުގައި  އިނާޔަތް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ފައިވަނީ، 

 ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާޔަތާ އެއްގޮތަކަށެވެ.  
    



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 40 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގައި  
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  

ވަޒީފާ 57 މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ދޫކޮށްލަން  ސިވިލް  އިން 
 ޖެހޭނަމަ ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލެވޭނަމަ، އުވިގެންދާ މަގާމުތައް ބަޔާންކުރުމާއެކު،   )ހ(   
 އެކަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން. 

މުވައް )ށ(    އިދާރާގެ  ހާލަތެއްގައިކޮމިޝަނުގެ  މަދުކުރަންޖެހިއްޖެ  މަދުކުރަންޖެހޭ    ،ޒަފުން 
މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާން ބޭނުން  

 މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އެކަން އެންގުން.

ގެންގުޅެ )ނ(    އަދާކުރުމުގައި  ތަމްރީނުގެ  ވަޒީފާ  ބަދަލުވެގެން  ގޮތްތައް  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި  ންޖެހޭ 
ތަމްރީނާ   ދެވުނު  ނުވަތަ  ނުހިފިނަމަ  މުވައްޒަފު  ބޭނުން  ފުރުސަތުގެ  އެ  ދެވުމުން  ފުރުސަތު 
ގުޅިގެން އިތުރު ކުރިއެރުމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، އެ  

ވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް އަންގައި،  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް މު
 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާނެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުން. 

ބިދޭސީއަކު    ،ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފެއް ހުރި އޮނިގަނޑުގެ އެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި )ރ(   
ހުރިނަމަ، އެ ފަ ވަގުތީ މުވައްޒަފެއް  ރާތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުން  ނުވަތަ 

އެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައި  މުވައްޒަފަށް  ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު 
 ދިނުން. 

އެހެން   )ބ(    ބައެއް  މަސައްކަތުން  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  ދިޔަ  ކުރަމުން  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ 
ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ  އިދާރާއަކަށް  ކުރަމުންދިޔަ  މަސައްކަތެއް  ބަދަލުކުރެވުނު  އެ  ފިނަމަ، 

އިދާރާއެއްގެ   ބަދަލުކުރެވޭ  އެ  ހާލަތުގައި  މި  ކުރުން.  ބަދަލު  އިދާރާއަކަށް  އެ  މުވައްޒަފުން 
މަސައްކަތާ   ކުރަންޖެހޭ  މިންވަރުން  ތިބި  މުވައްޒަފުން  ގޮތާއި  ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތް 

މުވައްޒަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  އަޅާބަލާއިރު ބަދަލުވާ  އިތުރުވާނަމަ، މިގޮތުން އިތުރުވާ  ފުން 
ދޫކޮށްލުން. ނަމަވެސް މިގޮތަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، 
އެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ  

 ރިޓް" އުޞޫލުން ކަނޑައެޅުން.ތެރެއިން "މެ

ކޮމިޝަނުން   )ޅ(    ތަނަކަށް  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެހެން  ހިންގުން  ބައެއްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
އުޒުރުވެރިވާ  ،  ބަދަލުކުރުމުން ދިއުމަށް  ތަނަކަށް  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  ހިންގާ  ބައެއް  އެ 

އަދާކުރު ވަޒީފާ  ތަނަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެ  ސިވިލް  މުވައްޒަފުން،  ނުދެވޭނަމަ،  މަށް 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އެ  ،  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އެންގުމާއެކު

ބަދަލުވުމުގެ   މަގާމަކަށް  އެ  އޮތްނަމަ،  ހުސްކޮށް  މަގާމެއް  ފެންވަރުގެ  އަދާކުރި  މުވައްޒަފު 
ބަދަލުވު ހުސްވަޒީފާއަކަށް  މިގޮތުން  ނަމަވެސް  ދިނުން.  ނުދެވޭ  ފުރުސަތު  ފުރުސަތު  މުގެ 

ދިއުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ،   ތަނަކަށް ވަޒީފާއަށް  ތެރެއިން އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންގެ 
 އެ ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދައި ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން. 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 41 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން 
 

ސަ  58 ތަޢާރަފް  ސިވިލް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ،  ބާބުގައި  އަދާކުރާ  މި  ވަޒީފާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ރވިސް 
ސަރވިސްގެ  ،  މުވައްޒަފުން ސިވިލް  ދިވެހި  އެއްގޮތަށް  މުވައްޒަފުންނާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
މިންގަނޑުތަކާއި   49ޤާނޫނުގެ   ޢަމަލުކުރެވޭނޭ  މުސްކުޅިކުރުމުގައި  ގޮތުގެމަތިން  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

ސިވިލް   އުޞޫލުތަކެވެ. އުމުރުން  މިގޮތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ   65ސަރވިސް 
ކުރެވޭނެއެވެ. މުސްކުޅި  ވަޒީފާއިން  ވުމުން  އުމުރުން   އަހަރު  ސިވިލް   55އަދި  އަހަރުވުމުން 

ވަޒީފާއިން   ހިތްވަރުދީ  މުސްކުޅިކުރުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 
 . މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ

    

އަހަރުވުމުން   65އުމުރުން 
 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން 

އަހަރުވުމުން ސިވިލް   65ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން   )ހ(  59
 . ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ގައިވާ )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  އުމުރުން  މި  މަތިން،  ގޮތުގެ  ސަރވިސް   65  ސިވިލް  އަހަރުވުމުން 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިކުރެވޭ  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  އިދާރާގެ  ސިވިލް  ،  ކޮމިޝަނުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   އިނާޔަތް  ކޮމިޝަނުން،  ސަރވިސް  ސިވިލް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ 
 . އުޞޫލުން އިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

    

އަހަރުވުމުން   55އުމުރުން 
އަމިއްލައަށް އެދިގެން  

 މުސްކުޅިކުރުން 

އުމުރުން   )ހ(  60 މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    ، އަހަރުވުމަށްފަހު 55ސިވިލް 
ސަރވިސް   ސިވިލް  އެކަން  އެދޭނަމަ،  މުސްކުޅިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް 

 ށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަ

އުމުރުން   )ށ(    މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އަހަރުވެގެން   55ސިވިލް 
ޢަމަލުކުރާނީ ވަކިކުރުމުގައި  މުސްކުޅިކޮށް  ސަރވިސްގެ    ،ވަޒީފާއިން  ސިވިލް  ދިވެހި 

ކަ ޢަމަލުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނޑައެޅިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި 
 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.  

    

އަހަރުވުމުން   55އުމުރުން 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  
 މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރުން 

މުވައްޒަފެއް  55އުމުރުން   )ހ(  61 އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ވެފައިވާ  ،  އަހަރު 

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ  ހުރިގޮތުން  ބަލިހާލަތު  ނުކުޅެދުންތެރި    މުވައްޒަފުގެ  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ 
 . ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ،  ކަމެއްގެ ސަބަބުން

ގެނެވޭ   )ށ(   ހިންގުމަށް  ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ  ބަދަލެއް  ގެނެވޭ  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
މަސައް އުނިވެ،  މަސައްކަތް  ސަބަބުން  އިތުރުވެ،  ބަދަލެއްގެ  މުވައްޒަފުން  ކުރަންތިބި  ކަތް 

އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ހުރެ، ވަޒީފާއިން    55އިތުރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 42 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އެ މުވައްޒަފެއް މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. ، ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް   55އުމުރުން   )ނ(   
ވަޒީފާ  ސަބަބުން،  ނެތުމުގެ  ލިބިފައި  ހުނަރެއް  ނުވަތަ  ތަމްރީނެއް  ބޭނުންވާ  އަދާކުރުމަށް 
އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ  

ފުރުސަތު ލިބިގަތުމުގެ  އެ   ހުނަރެއް  ދިނުމަށްފަހު،  ތަނަވަސްކޮށް  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ 
މުވައްޒަފު އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުސަތާއި ގުޅިގެން އިތުރު  

 ކުރިއެރުމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާއިރު، ކޮމިޝަނުގެ   55ރުން  މުވައްޒަފެއްގެ އުމު )ރ(   
އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެ 
މުވައްޒަފެއް   އެ  ކޮމިޝަނުން  ހުށަހަޅައި،  ކޮމިޝަނަށް  ގޮތެއް  ނިންމި  މަޝްވަރާގައި 

 މަން ވާނެއެވެ. މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިން

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ   55އުމުރުން   )ބ(   
ލިބިދީފައިވާ   ޤާނޫނުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ކޮމިޝަނަށް  މުވައްޒަފުންނަށް، 
ސިވިލް  ވަކިކުރެވޭ  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދަށުން    އިޚްތިޔާރުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް އުޞޫލުން  ،ސަރވިސްގެ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  އިނާޔަތް    ،އިނާޔަތް 
 ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 43 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް 
 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި މުވައް  )ހ(  62 ތަޢާރަފް  ޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  މިއީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
މަސައްކަތު   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ބާބެވެ.  ކަނޑައަޅާ  ގޮތް  ބަހައްޓަންވީ  ހެދުން  ވަގުތުގައި 
ކަނޑައެޅޭ   އިދާރާގެ  ވަގުތަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ޓައިމް "ފްލެކްސީ  ގަޑި  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރާ  އުޞޫލުން  މަސައްކަތްތަކެއް  ގެ   "
 ހިންގުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކޮންމެ   )ށ(    ހުންނަ  ދީފައި  ވަޒީފާއެއް  ޓައިމް  ފުލް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ހަފްތާއަކު   ދުވާލަކު    7މުވައްޒަފަކީ  ދެވިފައި  24ދުވަހަށް  ވަޒީފާ  އިރަށް  ހުންނަ    ގަޑި 

މަތީން،   ގޮތުގެ  ނުވާ  ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  މި  ޤާނޫނާއި  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މީހެކެވެ. 
އަދި  ،  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް

 ވެ.  ވަޒީފާގެ ބޭނުމެއްގައި، މަސައްކަތަށް ނެރެވިދާނެއެ، ދުވަހުގެ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް

މުވައްޒަފުން )ނ(    އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ނުރަސްމީ  ،  ސިވިލް  ގަޑީގައާއި  ރަސްމީ 
ގަޑީގައި، އޮފީހުގައި އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ތިބެންވާނީ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ  

ސާ ހިފެހެއްޓޭ،  ހައިބަތު  ޤަދަރާއި  އޮފީހުގެ  މުވައްޒަފާއި  ކުރިމަތީގައި  ފުތާހިރު،  މީހުންގެ 
ދިވެހި   ބެލެހެއްޓި،  ތުނބުޅި  ބޮލާއި  އިސްތަށިގަނޑާއި  ހެދުމުގައި،  ނަލަ  އެކަށީގެންވާ 

ގޮތުގައެވެ ހިފެހެއްޓޭ  ހަމަތައް  އަޚްލާޤީ  ގަބޫލުކުރާ  ހުންނަ    .މުޖުތަމައު  ލައިގެން  އަދި 
ނުމަށް  ހެދުމަކީ، އެ ހެދުން އަޅާ މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތުން، އެ ޚިދުމަތެއް ދި

 ދަތިވާ ހެދުމަކަށް ވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 
    

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ސިވިލް   )ހ(  63 މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ގަޑި 
ގަ މަސައްކަތު  ހަފްތާއާއި  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ޑި  ސަރވިސް 

ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ގަޑި  
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުންނެވެ.  

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް   )ށ(   
މަސައް ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކުރުވުމަށްޓަކައެވެކުރުވަންވާނީ  މުވައްޒަފެއް  . ކަތެއް  މިގޮތުން 

ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ    ،އެދުވަހަކު ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި ހުރެއްޖެނަމަ
ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތެއް  ޚާއްސަ  ނިންމަންޖެހޭ  އިރުޝާދުގެ    ،އިދާރާއިން  ސުޕަވައިޒަރުގެ 

މަސައްކަތް ނުރަސްމީގަޑީގައި  ހުއްދަނެތި  މަތިން  ސުަޕވައިޒަރުގެ  ކުރުވިދާނެއެވެ.   
ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ  ކަމުގައިވިޔަސް  މަސައްކަތްކުރި  މުވައްޒަފު  ނުކުމެ  އަމިއްލަގޮތުން 

 ނުދެވޭނެއެވެ.  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 44 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މަސައްކަތް   )ނ(    ރަސްމީގަޑީގައި  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ގުނާނީ  އިތުރުގަޑި 
ހަފްތާއަކު މަސަ އަދަދު  ކުރުމާއެކު،  ގަޑީގެ  އިތުރަށް    40އްކަތްކުރި  ހަމަވުމަށްފަހު  ގަޑިއިރު 
 މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަކަށެވެ.  

    

ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމާއި  
މަސައްކަތުގައި މަޝްޣޫލުވެ  

ތިބުމަށް ޚާއްސަ 
 ސަމާލުކަމެއް ދިނުން 

ކަނޑައެޅިފަ 64 ވެސް  މުވައްޒަފަކީ  ކޮންމެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ވަކި  ސިވިލް  އިވާ 
އެހެންކަމުން މުވައްޒަފެކެވެ.  ވަޒީފާދެވިފައިވާ  އަދާކުރުމަށް  ވާޖިބުތަކެއް  ކޮންމެ    ،މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި 

މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުވެފައިވެއެވެ. އެ ޒިންމާތައް އަދާކުރެވެންޖެހޭ  
އެއް އޮތުމަށް ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ސަބަބެވެ. އަދި  އެ ވަޒީފާ  ،ގަޑިން ގަޑިއަށް އަދާ ވަމުން ދިއުމަކީ

ގަޑިއަކަށް    ކަނޑައެޅޭ  ތަނަކަށް،  ޖެހޭ  ހާޒިރުވާން  މުވައްޒަފެއް  އެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ޒިންމާތައް  އެ 
އަދި ހާޒިރުވެ މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރުމަކީ، އޮފީހަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެކެވެ. ވުމާއެކު، ،  ހާޒިރުވުމަކީ
ސަ މެސިވިލް  މުވައްޒަފަކު  ކޮންމެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ބުރޫ    ،ރވިސް  ޒިންމާއަށް  ހަވާލުވެފައިވާ 

ދެމި   މަސައްކަތުގައި  ހާޒިރުވެ  އަދި  ހާޒިރުވުމަކީ،  ގަޑިއަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި  އެރިއަނުދިނުމަކީ 
 ހުރުމަކީ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މެ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. 

    

ށް  ވީގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަ 
 ހާޟިރުނުވެ ހުރުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ   65
ހަމަޖެހިގެންނެވެ.    ،ހުރެވޭނީ ކުރިއަށް  ގޮތެއް  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 

މި ގަވާއިދުގެ    ،ތަކަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމައެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބުނެވުނު ގޮތަށް ނޫން ގޮ 
ވިދިވިދިގެން   ހާޒިރުނުވެ    5ދަށުން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި،  ދުވަހު އޮފީހަށް  )ފަހެއް( 

 ހުރެއްޖެނަމަ، އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  
    

އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއި  
 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން 

ބޭރަށް   )ހ(  66 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފުން އިދާރާއިން 
ނުވާނެއެވެ އަމިއްލަ  . ގޮސްގެން  މުވައްޒަފެއް  ގަޑީގައި  މަސައްކަތު  ރަސްމީ  އޮފީހުގެ 

އެކަމެއްގެ  ،  އްޖެ ހާލެއްގައިކޮންމެހެން ނުގޮސް ނުވެ  ،ބޭނުމެއްގައި އިދާރާއިން ބޭރަށްދާންވާނީ
ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  ނުވަތަ  ސުޕަވައިޒަރުގެ  މުވައްޒަފުގެ  އެ  ބަޔާންކޮށް،  މުހިންމުކަން 

ލިބިގެންނެވެ  މުވައްޒަފުން  . ހުއްދަ  ކަންކަމުގައި  އަމިއްލަ  ލިބިގެން  ހުއްދަ  މިގޮތުން  އަދި 
ވަގުތު  ،ބޭރަށްގޮސް ހޭދަކުރާ  ބޭރުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަބަބާއެ،  އިދާރާއިން  އިދާރާއިން  ކު، 

ވާނެއެވެ އޮންނަން  ރެކޯޑުކޮށްފައި  ކުރިން  ދިއުމުގެ  ބޭރަށް  މަތިން  މިގޮތުން    .ގޮތެއްގެ  އަދި 
ބޭރުގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްނުކޮށް ހޭދަކުރާ ވަގުތު )ގަޑި( ގެ ބަދަލުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ  

ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް    ސުަޕވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، އެ މަސައްކަތު
 ގަޑި ހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ   )ށ(    ކުރިން  ދިއުމުގެ  ބޭރަށް  މުވައްޒަފުން  ބޭރަށްދާ  ހުސްވަގުތުގައި  މެންދުރުގެ 
މެންދުރު   ކުރަންވާނެއެވެ.  ރެކޯޑު  އެކަން  ދަށުން،  އިންތިޒާމެއްގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  އިދާރާގައި 

އިންތިޒާމެއްގެ    ހުސްވަގުތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ  ކޮމިޝަނުގައި  މުވައްޒަފުންވެސް  ބޭރަށްނުދާ 
ގަޑި   މުވައްޒަފުން  ބޭރަށްދާ  ހުސްވަގުތުގައި  އަދި،  ކުރަންވާނެއެވެ.  ރެކޯޑު  އެކަން  ދަށުން، 
ހަމަޖެހިފައިވާ   އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  އެކަން  ޙާޟިރުވެ  އިދާރާއަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 45 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ދަ ރަސްމީގަޑީގައި  އިންތިޒާމެއްގެ  ނުނަގާ  ހުއްދަ  ގަވާއިދުން  ވާނެއެވެ.  ރެކޯޑުކުރަން  ށުން 
އައުމަށްފަހު   އެނބުރި  އާއި  ބޭރަށްދާއިރު  ހުސްވަގުތުގައި  މުވައްޒަފުންނާއި،  ބޭރަށްދާ 
މުވައްޒަފުންނާއި،  ނުކުރާ  ރެކޯޑު  އެކަން  ދަށުން  އިންތިޒާމެއްގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ތެރޭގައި ބޭރަ އަތުން އެ  ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ށް ދިއުމަށްފަހު، ލަހުން ހާޟިރުވާ 
މިގަވާއިދުގައިވާ   މެދު  މުވައްޒަފާ  އެ  އަދި  ކެނޑޭނެއެވެ.  ގަޑީލާރި  މިންވަރަށް  ވަގުތަކަށްވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

ބޭރަށްނުދާކަން  )ނ(    ނުވަތަ  ބޭރަށްދާކަން  ހުސްވަގުތުގައި  އިދާރާގައި   މެންދުރުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ރެކޯޑު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  
އެފަދަ   އަދި،  ބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމުގައި  މުވައްޒަފުން  ދިޔަ  ބޭރަށް  ނުނަގައި  ހުއްދަ 

  އެޅޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނާމެދު މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު

ރަސްމީ   )ރ(    މުވައްޒަފުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ގޮތުގައި  ސުޕަވައިޒަރުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ނަމަވެސް ދުވަހެއްގައި  ބަންދު  ނުވަތަ  ނެގުމަކާނުލައި، ،  ދުވަހެއް  ކުއްލި   ޗުއްޓީ  ދިމާވެދާނެ 

ދާންވާނީ ދާނަމަ  ބޭރަށް  ރަށުން  ހިސާބަށް،  އިޖާބަނުދެވޭ  މުވައްޒަފެއް  އެ    ،ކަމަކަށް 
އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށާއި، އެއްގަމު . ރިޯޕޓްކުރަންޖެހޭ ވެރިއަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ

މުވައްޒަފު   އެއްފަހަރު  ގަޑިއަކު  މަދުވެގެން  އަދި  ރަށްރަށާއި  ގުޅުވާލެވިފައިވާ  މަގުން 
ށްރަށަށް ދިއުން މީގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާތަނާ މުވައްޒަފު ދާ ރަށާ ދެމެދު ފެރީދަތުރުތައް އޮންނަ ރަ 

 . ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ
    

ގަޑިޖެހުމާއި ގަޑީލާރި  
 ކެނޑުން 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން   )ހ(  67 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
ލަސްވެގެން   ގަޑިއަށްވުރެ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ްޕރޮގްރާމަކަށް  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކަށް  ހިންގާ  ރާވާ 
މަސައްކަތު   ރަސްމީ  ކެނޑޭނީ  ގަޑީލާރި  ނަމަވެސް  ޖެހޭނެއެވެ.  ގަޑި  ނަމަ  ވެއްޖެ  ހާޒިރު 

 ގަޑީގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ވަގުތަށެވެ. 

ކެނޑުން   )ށ(    ގަޑީލާރި  ގަޑިޖެހުމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އޮންނާނީ އެހެން ،  ހަމަޖެހިފައި  ގަވާއިދުގައި  ސިވިލް    މި  ދިވެހި  ބުނެފައިނުވާނަމަ،  ގޮތަކަށް 

އުޞޫލުންނެވެ.   ހަމަޖެހިފައިވާ  ކެނޑުން  ގަޑީލާރި  ގަޑިޖެހުމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ 
ކަމެއް   އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެން  ގަޑީލާރިއާ  ގަޑިޖެހުމާއި  އަދި 

 އުޞޫލަކުންނެވެ.  ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއް
    

ރަސްމީގަޑީގައި  
މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން  

ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ ޢާއްމު  
 އުޞޫލުތައް 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުން   )ހ(  68
މާއްދާ  މި  މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ތަކެތި  ހެދުމާއި  ހުއްދަނޫން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ކުރުން  ގައި 

އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވާނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން  
 ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

 .އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަވީރީހެދުމެއް .1
އެކަށީގެ .2 ގޮތުން  ފޮޓޯ  އަޚްލާޤީ  ކާޓޫނު،  ކުރެހުން،  އިބާރާތް،  ބަސް،  ހުތުރު  ނުވާ  ން 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 46 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ޖަހާފައި ހުންނަ ހެދުން.  
ޓީ  .3 ވައްތަރެއްގެ  ޓީ-އެއްވެސް  އާދައިގެ  އަދި  ފަހާފައިވާ  -ޝާރޓް  ފޮތިން  ޝާރޓް 

ހެދުމާއި އަދި ހަންގަނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން. )އެތެރެއިން ހަށިގަނޑު ނިވާވާގޮތަށް  
 ޗެއްސާއެކު ތުނިފޮތީގެ ހެދުންލުން މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.( ބޯފޮތީގެ ެޕޓީ ފަދަ އެއް

ކުލައެއްގެ ޖީންސެއް .4 ޮޕކެޓު ލާފައިވާ )ހަރުވާޅުގެ  ،  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދި އެއްވެސް 
ފަހަތުގައާއި   އާއްމުކޮށް  ޖީބާއި،  އަރިމަތީ  ހުންނަ  ލާފަ  ދެފަރާތުން  ކުރިމަތިން 

ޖީ ފްލެޓް  ހުންނަ  ލާފައި  ލާފައި  ،  ބާއިކުރިމަތީގައި  ހުންނަގޮތަށް  އެތެރެއަށް  ފަހަތުގައި 
ފިޔަވައި( ޖީބު  ފަހަތު  އަދި    ،ހުންނަ  ޮޕކެޓް،  މިތަނުގައި  އެތައް  ހަރުވާޅުގެ  މުޅި 

ޮޕކެޓް ހުންނަ  ހަރުވާޅު  ،އުފުލިފައި  ކުރު  ހަރުވާޅު،  މާހައުލާއި  ،  ބާރު  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ 
   ނުގުޅޭ ހެދުން.

ޖޮގިންގ   .5 ޓެނިސް،  ނުގުޅޭ  ފެންފައިވާނާއި  މާޙައުލާއި  އޮފީހުގެ  މިނޫންވެސް  އަދި  ބޫޓް 
 ފައިވާނާއި ބޫޓު. 

ދޭންޖެހޭ އަދި   )ށ(    ކަމާއެކު  ޒިންމާދާރު  ޚިދުމަތަކީވެސް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ 
މުއާމަލާތް   ފަރާތްތަކާ  އަންނަ  ލިބިގަންނަން  ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތަކަށްވެފައި،  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ 

ފަރާތްތަ ކޮމިޝަނުގެ  ކުރާ  ޖެހޭނެތީ، ސިވިލް ސަރވިސް  އެނގެން  ފާހަގަކޮށް  އެމީހަކު  ކަށް 
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް  

 އެނގޭ ފަދަ ގޮތެއްގައެވެ. 

ސި )ނ(    ބައިވެރިވާ  ފަރާތުން  ތަނެއްގެ  އެ  ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި  ސަރވިސް  މުހިންމު  ވިލް 
އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް    ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ   މުނާސަބަތަކަށް  އެ  ނުވަތަ  ހެދުމެއްގައި  ފެތޭ  ގަވާއިދަށް  މި  އެކަށީގެންވާ 
 ހެދުމެއްގައެވެ. 

ންވަރެއްގައި ނުވަތަ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި  ވަކި މުނާސަބަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޤައުމީ ފެ )ރ(   
ވުމަށްޓަކައި ބައިވެރި  ޝިއާރެއްގައި  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ފެންވަރުގައި  ޖަމާޢަތުގެ   ، ނުވަތަ 

ނުވަތަ ޤައުމީ މަސްލަޙަތަކަށް ހިތްވަރުދީ ފޯރި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި، އޮފީސްހެދުން ކަމުގައި  
ތައް ނުގެއްލޭގޮތަށް ހެދުން ނުވަތަ ހެދުމާއެކު ބެޖާއި  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސްލު

 ކުލައާއި މެޑެއްޔާއި އެކިއެކި ނިޝާންތަކާއި ފާހަގަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. 

އެ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތުން ވަކި ހެދުމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާއިރު މުވައްޒަފުން   )ބ(   
އަދި   ހެދުމެއްގައެވެ.  އެ  ވަކި  ތިބެންވާނީ  ވަގުތެއްގައި،  ވަކި  މަސައްކަތެއް،  ޚާޢްޞަ  ވަކި 

ވަގުތެއްގައި އެކަނޑައެޅޭ  ހާލަތުގައި،  ކުރަންޖެހޭ  ހަމަޖެހިގެން  ކުރުމަށް  އާއްމު ،  ހެދުމެއްގައި 
 އުޞޫލަށް ނުވާގޮތުން، އެ ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ،ފުން އެބައެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރުޔުނިފޯމެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަ )ޅ(   
ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު ޔުނިފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތައް  . ތިބެންވާނީ އެބައެއްގެ ޔުނިފޯމުގައެވެ

ވާނެއެވެ ބޭނުންކުރަން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    .ހަމައަށް  ގަވާއިދުގައި  މި  ހުންނަންވާނީ  ޔުނިފޯމު 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 47 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ކާ އުޞޫލުތަކަށް ފެތިފައެވެ. ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑުތަ
    

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ  
 ހެދުން 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން ހުންނަންވާނީ މި މާއްދާގައިވާ   69
ތަފާތުވާނަމަ ޚިޔާލު  ކަމަކާމެދު  އެއްވެސް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  މަތިންނެވެ.  ،  ގޮތުގެ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމާނީ  އެކަމެއް 
 ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދިގު ހެދުން، ދިވެހި ލިބާސް އަދި އޮފީސް ހެދުން   )ހ(   
ހެ  މި  ގޮތަށެވެ.  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ކުރުނުވާ  ތަބިކަށްޓަށްވުރެ  ފައިގެ  ހުންނަންވާނީ  ދުން 

އަދި މި ހެދުމަކީ އޮފީހުގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހެދުން ކަމުގައި  
 ވާންވާނެއެވެ. 

ފޮއްޗަކުން  )ށ(    ގުޅޭ  މާހައުލާ  އޮފީހުގެ  ފަޓުލޫނަކީ  ލާ  ޖެކެޓާއިއެކު  އަދި  ހަރުވާޅު    ފަޓުލޫނު، 
 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

އަދަބާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް   )ނ(    ހުންނަންވާނީ މުޖުތަމައުގެ  ކަރު  ވެސް  ހެދުމެއްގެ  ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ 
އެމީހެއްގެ   ހުންނަންވާނީ  އަތް  ނަމަ  ހެދުމެއް  އަތްކުރު  އަދި  ގޮތަށެވެ.  ނިވާވާ  ކަރުވަޅު 

ހެދުމުގެ އަތް    ،މެދަށްވުރެ ކުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. އަތް ދިގު ހެދުމެއްނަމަކޮނޑުހުޅާ އުޅަބޮއްޓާ ދެ
 ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށްވުރެ ދިގު ނުވާ ވަރަށެވެ. 

ފުރަގަހުން އަދި    ،މަތީބައި، ގަމީސް އަދި ސޫޓް ޖެކެޓްގެ މަތީބައިގެ އަރިމަތިން، ކުރިމަތިން )ރ(   
ހު ފަޅާފައި  ހުންނަނަމަ،  ފަޅާފައި  އަތްދަމާލީމާ  ތިރިން  މައްޗަށް  ހުނަންވާނީ  ންނަބައި 

މިފަދަ   ވަރަށެވެ.  ނުފެންނަ  ތަނެއް  އެއްވެސް  ހަށިގަނޑުގެ  ދެމެދުން  މަތީބައިގެ  ތިރީބަޔާއި 
ފޮތި   އަދި  ވަރަށެވެ.  ކުރުނުވާ  ކައިރިއަށްވުރެ  ބުޑުގެތިރީ  ހުންނަންވާނީ  ދިގުމިން  ހެދުމުގެ 

 . ވާންވާނީ އޮފީހުގެ މާހައުލާގުޅޭ ފޮއްޗަކަށެވެ

އޮފީހާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ހުންނަންވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައި ނުވަތަ އޮފީހާ އެކަށީގެންވާ   )ބ(   
 ފައިވާނުގައެވެ. 

ސަޯޕޓް ސަރވިސް ގިންތީގައި ހިމެނޭ، ވަކި ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ ހެދުމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ   )ޅ(   
މިބައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ    ، ހެދުމަކީމަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ

 ޒާތުގެ ހެދުމާއި އެކަށީގެންވާ ބޫޓު ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެވެ. 

ގޮތުގެ   )ކ(    ތިރީގައިމިވާ  ޢަމަލުކުރަނީ  ކުލަޖެއްސުމުގައި  ބޮލުގައި  ނުވަތަ  މޭކަްޕ  ގަހަނާ، 
 މަތިންނެވެ. 

ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގަހަނާއާއި    އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނީ ރީތިވެގެން ނަލަ ކޮށެވެ.  .1
 މޭކަްޕ ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. 

އޮފީހުގެ މާހައުލާ ގުޅޭގޮތަށް، އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް،   .2
ނޫ ރަތް،  އިސްތަށީގައި  ފިޔަވައި،  ކަޅުކުރުން  ފަދަ  ،  އިސްތަށިގަނޑު  ރީނދޫ  ހުދު، 

ކުލަޖެ ބޮޑު  ކުރުމަކީ  ފާޅުކަން  ހައިލައިޓް  ޝޭޑްކޮށް  ކުލައިން  ނުވަތަ  އްސުމަކީ، 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 48 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.  
ލާފައި   .3 އެއްޗެހި  ގޮތަށް  ފެންނަ  ތަންތަނުގައި  އެހެން  ހަށިގަނޑުގެ  ފިޔަވައި  ކަންފަތް 

ނުވަތަ އަޅުވާފައި ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ކަންފަތުފޫޅުގައި ގިނަވެގެން ދެ މުދި  
ލުން    ލެއްވިދާނެއެވެ.  އެއްޗެހި  އެލޭ  ކުރު،  ފާޅުނުވާ،  މާބޮޑަށް  ކަންފަތުގައި  އަދި 

އެއްޗެހި  ބޮޑެތި  އެއްޗިއްސާ  އެލޭ  ހުންނަ  ދިއްލިފައި  ދިގުކޮށް  ވިޔަސް  ހުއްދަކަމުގައި 
 ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

    

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ  
 ހެދުން 

 މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން ހުންނަންވާނީ މި މާއްދާގައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން 70
ތަފާތުވާނަމަ،   ޚިޔާލު  ކަމަކާމެދު  އެއްވެސް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމާނީ  އެކަމެއް 

 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގަމީހުގެ ގޮތުގައި އަތްދިގު، އަތްކުރު ގަމީސް ނުވަތަ ބުސް   )ހ(   
 ގަމީސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ގަމީހުގެ އަތް ހުންނަވާނީ އަތް ދިގު ގަމީހެއްނަމަ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. އަދި އަތްކުރު   )ށ(   
 އިންޗި ކުރުނުވާ ވަރަށެވެ.  2އަތް ހުންނަން ވާނީ އަތުގެ އުޅަބޮއްޓަށް ވުރެ ގަމީހެއްނަމަ 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ދިގު ފަޓުލޫނެވެ. މި   )ނ(   
ކަމުގައި   ފަޓުލޫނު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޮއްޗަކުން  ގުޅޭ  މާހައުލާއި  އޮފީހުގެ  ފަޓުލޫނަކީ 

ކުރުނުވާ  ވާ މަތީކައިރިއަށްވުރެ  ތަނބިކަށީގެ  ފައިގެ  ހުންނަންވާނީ  ފަޓުލޫނު  އަދި  ންވާނެއެވެ. 
 ވަރަށެވެ. 

ގަމީހުގެ ގޮތުގައި ފަހާފައި ހުންނަ އަތްދިގު ބުސް ގަމީސް  )ރ(    ބޭރަށް ބަހައްޓާ ގޮތަށް، އޮފީސް 
ޖަހާފައި ދަށަށް  ޖަހަންވާނެއެވެ.  ދަށަށް  ގަމީސްތައް  އެހެން  ހުންނައިރު    ފިޔަވައި، 

ހެދުންތަކާއެކު   ކަމަރަކީ ރަސްމީ  އެއްކޮށް ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ.  ކަމަރު  ހުންނަންވާނީ ބެގީބައިން 
 ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ރަސްމީ ގަޑީގައާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، އަތްދިގު އަދި އަތްކުރު ގަމީހާއެކު ދަށަށް ޖަހައި   )ބ(   
އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ބަސް، މަންޒަރު،    ،ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ. ޓައީގައިޓައީ  

 ކުރެހުން، ކާޓޫނު ނުވަތަ ފޮޓޯ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައެވެ.   )ޅ(    އޮފީހާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ހުންނަން  މުވައްޒަފުން  ފިރިހެން 
 ފައިވާނަކު ނޫނެވެ. 

ޯޕޓް ސަރވިސް ގިންތީގައި ހިމެނޭ، ވަކި ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ ހެދުމެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ސަ )ކ(   
ފަޓުލޫނާއި ގަމީހާއި ބޫޓެވެ.    ،މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ

ހުންނައިރު   ޖަހާފައި  ދަށަށް  އަދި  ޖަހާފައެވެ.  ދަށަށް  ވާނީ  ހުންނަން  ގަމީސް  ނޫން  ބުސް 
ހެދުންތަކާއެކު   ކަމަރަކީ ރަސްމީ  އެއްކޮށް ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ.  ކަމަރު  ހުންނަންވާނީ ބެގީބައިން 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 49 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ނަމަވެސް   )އ(    ނަލަކޮށެވެ.  ރީތިވެގެން  ވާނީ  ހާޒިރުވާން  އޮފީހަށް  ވެސް  މުވައްޒަފުން  ފިރިހެން 
މޭކަޕެއް ބޮޑު  ކަމެއް  ފާޅުކަން  ހުއްދަ  ކުރުމަކީ  ބޭނުން  ފިޔަވައި(  )އަނގޮޓި  ގަހަނާއެއް   ،

ނޫނެވެ. އަދި އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގައި ގަހަނާއަށްވާ އެއްޗެހި ލާފައި ހުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް  
އިސްތަށި   އަޅާފައެވެ.  ފުނާ  ކޮށައި  ރީތިކޮށް  ހުންނަންވާނީ  އިސްތަށި  ބޮލުގެ  ނޫނެވެ. 

ށީގައި ކުލަ ޖައްސައި، ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.  ކަޅުކުރުން ފިޔަވައި، އިސްތަ
ވަކިބައެއް    އިސްތަށިގަނޑުގެ  ބެހެއްޓުމާއި،  ހާވާފައި  އިސްތަށިގަނޑު  ހުޅިޖެހުމާއި، 

 ދިގުކޮށްފައި، ވަކި ބައެއް ބާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

    

ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑާ  
 ޚިލާފުވުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން، މި ގަވާއިދުގައިވާ   71
ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމެކެވެ.   މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކުގެ 

ގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގެ   ނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެފައިވާ  ވަ  13އެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުން 
 ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 50 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދެވޭ ޗުއްޓީ 

 

މުވައްޒަފުންނަށް   )ހ(  72 ތަޢާރަފް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  ބާބުގައިވާ  މި 
ހަމަ  ޗުއްޓީ  ދުވަސްތަކާއި  ދެވޭނެއެވެބަންދު  ކަންތައް  . ޖައްސައި  ޗުއްޓީގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

ކޮމިޝަނުގެ   މަތީން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  މިގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ  ބަލަހައްޓަންވާނީ 
 ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ ބައިންނެވެ. 

ޗުއްޓީއެއް ފަށަ )ށ(    އެހެން  ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި  ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ  ންވާނީ 
 ހަމަޖެހުނުކަން ލިޔުމުން ކޮމިޝަނުން އެންގުމުންނެވެ. 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީޗުއްޓީ ފިޔަވައި އެހެން ޗުއްޓީއެއްގައި މުވައްޒަފު ހުއްޓައި، މި   )ނ(   
ދިނުމަށް   މުވައްޒަފަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  މެދުވެރިވުމުން  ހާލަތެއް  ވަކި  ބާބުގައި 

 ޅިފައިވާ ޗުއްޓީއެއް އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކަނޑައެ
    

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ބަންދު  
 ދުވަހުގެ އިނާޔަތް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބަންދުދުވަސްތަކަކީ، ސިވިލް   )ހ(  73
 ކެވެ.  ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަންދުދުވަސްތަ 

ނިކުންނަން   )ށ(    ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފެއް  ދުވަހެއްގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  ދުވަސް  ބަންދު 
މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަންދު    38ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ    ،ޖެހިއްޖެނަމަ

ހަމަޖެހިފައި އިނާޔަތްދޭން  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އެ  ދުވަހުގައި  އުޞޫލުން  ވާ 
 . މުވައްޒަފަކަށް އިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ

    

އަހަރު   )ހ(  74 އަހަރީ ޗުއްޓީ  ދިނުމަށް  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
މުވައްޒަފުންނަށް   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ބަލާނީ 

 މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެވެ.  އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނު

ސިވިލް   )ށ(    ޗުއްޓީދޭނީ  އަހަރީ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ޗުއްޓީދިނުމަށް  އަހަރީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

މުވައްޒަފުންގެ )ނ(    މުވައްޒަފުންނަށްކޮމިޝަނުގެ  ހަމަނުވާ  އަހަރު  ތެރެއިން  މުވައްޒަފަކަށް    ،  އެ 
  2.5)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މަހަކަށް    30އަހަރު ހަމަވުމުން ޙައްޤުވާ  

ކަނޑައަޅައި   ދުވަސްތައް  އުޞޫލުން  ޖަމާވާ  ޗުއްޓީ  ރޭޓުން  ދުވަހުގެ  ބައި(    15)ދޭއް 
 ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް

 )ބައި( ދުވަހެއް ނުނެގޭނެއެވެ.  0.5އޮތް ނަމަވެސް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 

މުއްދަތު   )ރ(    ްޕރޮބޭޝަން  މުވައްޒަފުގެ  ދެވޭނީ  ޗުއްޓީ  ގޮތުގެ މަތިން  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 
 ނިމުމަށްފަހުގައެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 51 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މާއްދާގެ )ބ(    އެއްފަހަރާ  މި  ޗުއްޓީ  ގައިވާ  )ނ(  ނެގުމަށް    15  މުއްދަތަކަށް  ކުރު  ދުވަހަށްވުރެ 
ނަމަ އެދިއްޖެ  ޗުއްޓީ    ،މުވައްޒަފެއް  ކޮމިޝަނުން  ރިއާޔަތްކޮށް  ހާލަތަށް  އެދިފައިވާ 

 ދެވިދާނެއެވެ. 
    

މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް  
 ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ 

މުވައްޒަފުންނަށް މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން ލިބޭ    ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 75
ޗުއްޓީ   ލިބޭ  ވުމުން  ބަފަޔަކަށް  ނުވަތަ  މަޔަކަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޗުއްޓީދޭނީ 

 ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

    

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި  
 ދޭ ޗުއްޓީ ގުޅިގެން 

ދޭ   76 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން 
ޗުއްޓީ   ދޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާއި  އިނުމާއި  ބަލިވެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ޗުއްޓީދޭނީ 

 ނެވެ. ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
    

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  
 އިނާޔަތްތައް

އިނާޔަތްތައް   77 ދެވޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް ދިވެހި   ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 ވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަ
    

އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ  
 ޗުއްޓީ

  ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް 78
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަންދު ދުވަސްތައް  48މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ     ވަނަ 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. ( ތިނެއް) 3ހިމަނައިގެން 
    

ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން  
 ލިބޭ ޗުއްޓީ 

ޤާނޫނުގެ   79 ކޮމިޝަނުގެ    49ވަޒީފާއާބެހޭ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން،  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 
ލިބޭގޮ މުސާރަ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ޚިތާނުކުރާ  ދަރިއަކު  މުވައްޒަފުގެ  )ފަހެއް(   5ތަށް،  އިދާރާގެ 

 ޗުއްޓީ  ދޭ  ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ. ޚިތާނުކުރުމުން 
 . ލިބޭނެއެވެ ވެސް ބައްޕައަށް މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ

    

  ، ދާން އެދޭ މީހުންނަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް 80 ޙައްޖު ޗުއްޓީ
ސިވިލް   ދިވެހި  ޗުއްޓީދިނުމަށް  ޙައްޖު  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދޭނީ  ޗުއްޓީ  ޙައްޖު 

 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  
    

ޒިންމާގެ 81 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  ޢާއިލީ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް    ސިވިލް  ދޭނީ  ޗުއްޓީ 
ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ދިނުމަށް  ޗުއްޓީ  ޒިންމާގެ  ޢާއިލީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ 

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
    

ސިވިލް   82 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  ދޭނީ  ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ  ސަރވިސްގެ މުވަ
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

    



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 52 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް  
 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހެޅުމާއި   83 ސެޓްފިކެޓް  ސަލާމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސިވިލް  ޢަމަލުކުރާނީ  ސެޓްފިކެޓް  ގަބޫލުކުރުމުގައި  ސަލާމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ   

 ހުށަހެޅުމާއި ގަބޫލުކުރުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
    

ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން  
 ސަލާމް ބުނުން 

ދަވެ ބަންދާ ގުޅިގެން  އާ،  އާދަވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ،  ހަފުތާ ބަންދު ފަދަ ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން 84
ކުޑަ   ފަރުވާ  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ނުވާތީ،  ކަމަކަށް  އޮތް  ފުރުސަތު  ބަލިވުމުގެ  މީހަކު 
ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި، އެފަދަ  

ގޮތުގެ މިގަވާއިދުގައިވާ  ބަންދާ    މުވައްޒަފަކާމެދު  ހަފްތާ  އެޅޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  މަތިން 
ނަގަންވާނީ  ،ދިމާކޮށް ބޭނުންނަމަ  ނަގަން  ޗުއްޓީ  މުވައްޒަފެއް  ބޭނުމުގައި  ދިގުކުރުމުގެ  އެ    ،ޗުއްޓީ 

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ،  މީހަކަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއިން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 53 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން
 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ   )ހ(  85 ތަޢާރަފް 
މުވައްޒަފެއް   އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކަމެއްގައި  ހިންގާ  އޮފީހަކުން 

ޖެހި  ބޭނުންކުރަން  ޢަމަލުކުރާނޭ    ،އްޖެނަމަވަގުތީގޮތުން  ވީއްލުމުގައި  މަސައްކަތުން 
މަޝްވަރާކޮށް   ދެމެދު  އިދާރާއާ  ކޮމިޝަނުގެ  އިދާރާއަކާ  އެ  މިގޮތުން  އުޞޫލުތަކެވެ. 

މަތިން އުޞޫލެއްގެ  ވީއްލިދާނެއެވެ  ،ހަމަޖައްސާ  މުވައްޒަފުން  ވަކިމުއްދަތަކަށް    . ކަނޑައެޅޭ 
އެދާއިރާގެ ވެސް މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ    ކޮމިޝަނާއި،  އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި

 ގޮތުން ނުވަތަ، ދަތި، ވީހާވެސް ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ. 

ގުޅިގެން   )ށ(    ސަބަބުތަކާ  ބައެއް  ދިމާވާ  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ 
ތިން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށްވެސް  މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ވީއްލިދާނެއެވެ. 
    

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  
 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

ކަމެއްގައި   )ހ(  86 ހިންގާ  އޮފީހަކުން  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން  މިނިވަން  ދައުލަތުގެ 
ބޭނުންކުރަން  ވަގުތީގޮތުން  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    ސިވިލް 
އެ   އެދި،  ވީއްލުމަށް  ވަގުތީގޮތުން  އެމުވައްޒަފެއް  ހަމަޖައްސާނީ  އެކަން  ޖެހިއްޖެނަމަ، 
އިދާރާއަށް   ކޮމިޝަނުގެ  އޮފީހުން،  ބޭނުންވާ  ވަގުތީގޮތުން  ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފެއްގެ 
ވީއްލިކަން ބަޔާންކުރާ ދޫކުރާ، މުވައްޒަފު    ، ހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނުން އެކަން ހަމަޖައްސައި 

 އެދި  ވީއްލުމަށް މުވައްޒަފެއް އޮފީހަކުން ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތް މުވައްޒަފުގެ   .ންނެވެލިޔުމަކު
ބަޔާންކުރަން   ސާފުކޮށް  މުއްދަތު،  ސަބަބާއި ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފު އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގައި 

 . ވާނެއެވެ

ވީއްލޭނީ   )ށ(    މުވައްޒަފެއް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް(   1މި 
އެ މީހާގެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ،   ،އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން   . މުއްދަތަށެވެ

ވާހަކަ   ދެމެދުގައި  ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އޮފީހާއި  އަލުން އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާއި 
ސިވިލް ވެސް  ގޮތަށް  އެ  ވާނެއެވެ.  ހަމަޖައްސަން  ލިއުމުން  ސަރވިސް  ދައްކައިގެން،   

އެންމެ  ބެހެއްޓޭނެ  ވީއްލާފައި  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުއެވެ.  3ދިގުމުއްދަތަކީ 

ހާޒިރުވެ   )ނ(    މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް  ވީއްލާފައިވާ 
ދޫކު  މުވައްޒަފަކު  އެ  އޮފީހުގައެވެސޮއިކުރާނީ،  ތެރޭގައި  . ރެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ  ވީއްލާފައިވާ 

ޚިދުމަތް  ،  މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ، އެދުވަހާ ހަމައަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ހާޟިރީ ރިޯޕޓް
 . ލިބިގަންނަ އޮފީހުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 54 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޮ )ރ(    މުސާރައާމެދު،  މުވައްޒަފުންގެ  އަންގާފައިނުވާނަމަވީއްލާފައިވާ  އެހެންގޮތަކަށް    ، މިޝަނުން 
އިދާރާއިންނެވެ ކޮމިޝަނުގެ  ދޭނީ  އެލަވަންސް  ސަރވިސް  އެހެނިހެން  . މުސާރައާއި 

 . އިނާޔަތްތައް ދޭނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އޮފީހަކުންނެވެ

ނު )ބ(    މުވައްޒަފު  ވީއްލާފައިވާ  ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު  ކޮމިޝަނުގެ  ވީއްލާފައިވާ  ކުންނާނީ 
މުވައްޒަފާ   އިދާރާއަށެވެ. އެ  ރިޕޯޓާއި  ހާޟިރީ  ދުވަސްތަކުގެ  ވީއްލާފައިހުރި  އަދި 

ރިޕޯޓެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ   ބަޔާންކުރާ  ފެންވަރު  ކުރި މިންވަރާއި  ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް 
 . ޚިދުމަތް ލިބިގަތް އޮފީހަކުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

    

ނުލިބޭގޮތަށް   މުސާރަ
 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

ބާބުގައިވާ   )ހ(  87 މި  އެދިގެން  މުވައްޒަފު  މުވައްޒަފެއް،  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ގޮތުގެ މަތިން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލިދާނެއެވެ. އެކަމަކު، މިގޮތުން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  

ހަވާ  މުވައްޒަފާ  އެ  ވީއްލޭނީ  މަސައްކަތްމުވައްޒަފެއް  މުސާރަ   ،ލުވެފައިވާ  މުވައްޒަފެއް  އެ 
 ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާ މުއްދަތުގައި ކުރާނޭ ގޮތުގެ ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ އެކުގައެވެ. 

އެ   )ށ(    ޢަމަލުކުރުމަށް  ގޮތަށް  ގަވާއިދުގައިވާ  މި  ވީއްލޭނީ،  މުވައްޒަފަކު  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ 
މުސާ އެއްބަސްވެ،  ސަބަބާއެކު، މުވައްޒަފު  ވީއްލައިދިނުމަށް  ވަޒީފާއިން  ނުލިބޭގޮތަށް  ރަ 

ވީއްލާނީ   މުވައްޒަފު  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  އިދާރާއަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. 

ހުންނަ  )ނ(    ވީއްލާފައި  މުވައްޒަފެއް  ނުލިބޭގޮތަށް  ޚިދުމަތްކުރި  މުއްދަތަކީ،  މުސާރަ    މުވައްޒަފު 
މަގާމުގެ   އަދާކުރި  މުއްދަތުގައި  ހުންނަ  ވީއްލާފައި  އަދި  ނުގުނޭނެއެވެ.  މުއްދަތެއްކަމުގައި 

  .ނުލިބޭނެއެވެ އިނާޔަތްތަކެއް  އެހެނިހެން މުސާރައާއި

ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު  ،  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިހުރި މުވައްޒަފެއް )ރ(    މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
ވަޒީފާއަ މުވައްޒަފު  ހަމަކޮށް  އެ  ހުށަހެޅުމުން  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  އެދި،  ނުކުތުމަށް  ށް 

 ވަޒީފާއަށް ނެރޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. 

ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު  ،  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިހުރި މުވައްޒަފެއް )ބ(    މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
އެ އެދޭނަމަ،  ނުކުތުމަށް  އޮފީހަށް  ހުށަހަޅަން  ހަމަނުވަނީސް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކަން 

އެ   ގެންގުޅޭނަމަ،  މުވައްޒަފަކު  ވަގުތީގޮތުން  މަގާމުގައި  އެ  ހުށަހެޅުމުން  މިގޮތަށް  ވާނެއެވެ. 
މުވައްޒަފު   ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިހުރި  ވަކިކޮށް، މުސާރަ  މުވައްޒަފަށް ނޯޓިސްދީ ވަޒީފާއިން 

 ވަޒީފާއަށް ނެރެންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތަށް    މުސާރަ )ޅ(   އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ގުޅިގެން  ވީއްލުމާ  މުވައްޒަފެއް  ނުލިބޭގޮތަށް 
ބޭނުންވާނަމަ މީހަކު  ކޮންމެހެން  މަސައްކަތަށް  މަގާމުގެ  އެ  ސަބަބުން  މުސާރަ    ،ދަތިވުމުގެ 

މަގާމުގައި   އެ  ވަގުތީގޮތުން  ހަމަވަންދެން  މުއްދަތު  ވީއްލުނު  މުވައްޒަފު  ވީއްލި  ނުލިބޭގޮތަށް 
  .  ގެންގުޅެވިދާނެއެވެމީހަކު

ހަމަވާއިރު )ކ(    މުއްދަތު  ވީއްލުނު  މުވައްޒަފެއް  ވީއްލާފައިވާ  ނުލިބޭގޮތަށް  އިދާރާގެ    ،މުސާރަ 
މަގާމު   ސަބަބަކާހުރެ،  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާއި  ގެނެވުނު  އޮނިގަނޑަށް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 55 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ނެތްނަމަ ނެރެވެން  ވަޒީފާ  ސަބަބުން  ހަމަވުމުގެ  ވީއްލި    ،އުވާލެވިފައިވުމުގެ  މުއްދަތު 
އެކަން    . މަސްދުވަސް ކުރިން އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ( އެކެއް) 1މަދުވެގެން  

އެނބުރި   ނިންމާ  މުއްދަތު  ވީއްލި  މުވައްޒަފު  އެ  އޮތުމަކުން،  ނޭންގި  މުވައްޒަފަށް  އެ 
 އައުމުން، ވަޒީފާ ދިނުމަކަށް މި ގަވާއިދު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ. 

    

ސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  މު
މުވައްޒަފެއް ވީއްލޭނެ  

 ކަންތައްތައް 

ތިރީގައިވާ   88 ވީއްލޭނީ،  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާނީ  

އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން    ކޮމިޝަނުގެ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.  

 .އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން )ހ(  

މުވައްޒަފެއް  ކިޔެވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަގޮތުން .1 ނުލިބޭގޮތަށް  ވީއްލަންވާނީ  މުސާރަ   
އެމީހަކު   ނުވަތަ  ހިމެނިފައިވާ  ރިކްއަރމެންޓުގައި  ޓްރެއިނިންގ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. 

މުވައްޒަފުން   .2 ބޭނުންވާ  ވީއްލުމަށް  ނުލިބޭގޮތަށް  ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ  އަމިއްލަގޮތުން 
ތަ ކަމުގެ  ވީއްލޭނީ،  ގަބޫލުކޮށްފައިވާ  އެމީހަކު  މަރުކަޒަކަށް  ތަމްރީނުދޭ  ނުވަތަ  އުލީމުދޭ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ގިނަވެގެން   .3 ވީއްލޭނީ  މުވައްޒަފު  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ކިޔެވުމަށްޓަކައި  އަމިއްލަގޮތުން 
 ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  

އެ މީހަކު  ،  ށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފެއް ވީއްލުމުގައިރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމަ .4
ދިއުމަށާއި މަރުކަޒަކަށް  އައުމަށް  ،ކިޔަވަންދާ  އެނބުރި  ތަނަކުން   1އިތުރަށް    ،އެ 
 . )އެކެއް( މަސްދުވަސް ދެވިދާނެއެވެ

ކިޔެވުމަށްޓަކައި   .5 ގޮތުން  އަމިއްލަ  މުވައްޒަފުން  ކޮންޓްރެކްޓް  އަދި  މުވައްޒަފުން  ވަގުތީ 
 ސާރަނުލިބޭގޮތަށް ނުވީއްލޭނެއެވެ. މު

ބަލަހައްޓަން   )ށ(    ނުވަތަ  ބަލަންޖެހިފައިވާ  ތިމާ  ނުވަތަ  ކުރުން  ފަރުވާއެއް  ސިއްހީ  ތިމާއަށް 
ހޯދުމަށްޓަކައި ފަރުވާ  ބައްޔަކަށް  ބޭނުންވާ  ފަރުވާ  މީހަކު  ނުލިބޭގޮތަށް    ، ޖެހިފައިވާ  މުސާރަ 

 . ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން 

މު .1 ހާލަތުގައި  ފަދަ  އެ    ،ބަލިވީ ތިމާނަމަ ވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، މި 
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާއި ބޭނުންވާ މުއްދަތު    ،ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި

ސިއްހީ    ، ބަޔާންކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގަބޫލުކުރާކަމަށް  ސެޓްފިކެޓް  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ށަހެޅުމުންނެވެ. އެހީތެރިއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހު

އެ މީހެއްގެ    ،ބަލިވީ ތިމާ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހެއް ނަމަ .2
ބާވަތާއި ބަޔާންކޮށް  ،ބަލީގެ  މުއްދަތު  ބޭނުންވާނެ  ފަރުވާކުރުމަށް  މީހަކަށް  މި    ،އެ 

އެހީތެރިއެއް ސިއްހީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރާ  ސެޓްފިކެޓް  ގެ  ގަވާއިދުގައި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 56 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން ހުންނަން ޖެހޭކަން    ،ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކު
 ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ގިނަވެގެން   .3 ވީއްލޭނީ  މުވައްޒަފު  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ގޮތަށް  އަހަރު    1މި  )އެކެއް( 
 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ

ދަށުގަ )ނ(    ބަލަދުވެރިކަމުގެ  މުސާރަ    1އިވާ  ތިމާގެ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުއްޖަކު  އަހަރުނުވާ  )އެކެއް( 
 ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން. 

ހާލަތުގައި މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ،  .1 އެކުއްޖަކުގެ ޝަރުޢީ   މި ފަދަ 
ކޮމިޝަނަށް   ލިޔުމެއް  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ  އެނގޭނޭ  ފަރާތެއްކަން  އެ  ބަލަދުވެރިޔަކީ 

 ހެޅުމުންނެވެ. ހުށަ

ދަށުގައިވާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން   .2 މިގޮތަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ބަލަދުވެރިކަމުގެ 
 )އެކެއް( އަހަރު ފުރިހަމަވަންދެނެވެ.  1

    

ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި  
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  

 ވީއްލުން 

ހާލަތު   89 އެ  ގުޅިގެން،  ހާލަތަކާއި  ޚާއްސަ  ދިމާވާ  އިދާރާއަށް   މުވައްޒަފަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ބަޔާންކޮށް 
ކޮމެޓީގައި   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކޮމިޝަނުގެ  ހުށަހެޅުމުން، 
އިންތިޒާމު   ބަދަލު  މަސައްކަތުގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާގައި  މުވައްޒަފު  އެ  ކުރުމަށްފަހު،  މަޝްވަރާ 

 ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު  )ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ  15ހަމަޖެއްސުމާއެކު،  
ވީއްލިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްގުވާ  
މުއްދަތެއް   ދެމިހުރި  ޚިދުމަތުގައި  މުވައްޒަފު  މުއްދަތު  އެ  އަދި  ނެތްނަމައެވެ.  ޗުއްޓީއެއް  އަހަރީ 

 ނޭނެއެވެ. ކަމުގައި ގު
    

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  
ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު  
ބޭނުންކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް  

 ނުކުތުން 

ބޭނުންކުރަންވާނީ )ހ(  90 މުއްދަތު  ހުންނަ  ވީއްލާފައި  ނުލިބޭގޮތަށް  ނުލިބޭގޮތަށް    ،މުސާރަ  މުސާރަ 
ނުލިބޭގޮތަށް ވީ. ވީއްލި ބޭނުމަކަށެވެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ  ނުހިފައި، މި  އްލި ބޭނުން 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް    ،މި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ. އެހެންކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
އަންގައި ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ކެންސަލްކުރުމާއެކު  ވީއްލުން  ނުނިކުމެއްޖެނަމަ   ،ވީއްލި 

ސަރވިސް ސިވިލް  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވީއްލި  ނުލިބޭގޮތަށް  އިދާރާގެ  މުސާރަ  ކޮމިޝަނުގެ   
 ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

މުވައްޒަފެއް )ށ(    ހުރި  ވީއްލާފައި  ނުލިބޭގޮތަށް  ބަދަލުކުރަން  ،  މުސާރަ  ބޭނުން  ވީއްލި 
ހުށަހަޅައި   އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  މަތިން،  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މި  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

 ލި ބޭނުން ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއް

ހަމަވުމަށްފަހު )ނ(    މުއްދަތު  ވީއްލި  ނުލިބޭގޮތަށް  ހާޒިރުނުވެ    ،މުސާރަ  )ފަހެއް(   5ވަޒީފާއަށް 
ވެއްޖެނަމަ ކޮމިޝަނުގެ    ،ދުވަސް  ސަރވިސް  ނުލައި ސިވިލް  އެންގުމަކާ  އެންގުމެއް  އިތުރު 

 އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ވީއްލި  ކޮމި )ރ(    ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މުސާރަ  މުވައްޒަފެއް  އޮތް  ބޮންޑެއް  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  ޝަނަށް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 57 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މުއްދަތު   ވީއްލި  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ނުވަތަ  ކުރާނަމަ  އެހެންކަމެއް  ނުހިފައި،  ބޭނުން 
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް،    ،)ފަހެއް( ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 5ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ    ،ހަމަވުމަށްފަހު

ގަވާއިދުގެ  ޚިދުމަ މި  މުވައްޒަފާމެދު  އެ  ގުޅިގެން  ނުކުރުމާ  ޚިދުމަތް  މުއްދަތަށް  ތްކުރަންޖެހޭ 
 ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 58 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރެވިފައިވާ  

 މީހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން 
 

މުވައްޒަފުންނަކީ،   91 ޢާރަފް ތަ އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ،  ބާބުގައި  މި 
އިސްނެގުމާއި   ގާބިލު،  މަސައްކަތަށް  ހަވާލުވެފައިވާ  ޢަމަލުކުރާ،  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި 

ސަ ސިވިލް  ހެދުމަށްޓަކައެވެ.  ބަޔަކަށް  ލިބިފައިވާ  ހުނަރުތައް  ކޮމިޝަނުގެ  ލީޑަރޝިްޕގެ  ރވިސް 
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  މައުލޫމާތާއި  ދޭންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ ކުރާ ވަޒީފާގައި،  އިދާރާގެ 

އިތުރު،  ގޮތުން ހޯދައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިދާރާއިން  ތަމްރީނުގެ  . ދޭންވާނެއެވެ ތަމްރީނު ކޮމިޝަނުގެ 
މަ ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ހިންގޭ  ގޮތުގައި  ހޯދައިދިނުމަށް  ހުނަރު  އުލޫމާތާއި 

 . ްޕރޮގްރާމްތަކާއި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ
    

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ  
 ތަމްރީނު ދެނެގަތުން 

ބޭ  )ހ(  92 ކުރުމަށް  ތަރައްގީ  ވަސީލަތް  އިންސާނީ  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ނުންވާ  ކޮމިޝަނުގެ 
ކޮމިޝަނުގެ   ޕްލޭނެއް  ބޭނުންވާ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ދެނެގަނެ  ތަމްރީނުތައް 
ރިސޯސްއާ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މަޝްވަރާކުރެވިގެން،  މުވައްޒަފުންނާ  އިދާރާގެ 

 . ބެހޭބައިން ކުރިއަށް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ

ނިޔަ )ށ(    އޮތް އަހަރަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ  ލަށް ކުރިއަށް 
އެކުލަވާލައި އަހަރަކަށް  އެ  ރިކުއަރމަންޓް  ޓްރެއިނިންގ  އިދާރާގެ  ،  ބޭނުންވާ  ކޮމިޝަނުގެ 

ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ޖެނެރަލްއަށް  ސެކްރެޓަރީ  ބެހޭބައިން  ރިސޯސްއާ    . ހިއުމަން 
އަހަރުގެ   ފާއިތުވި  އެކުލަވާލުމުގައި  ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ  ރިކުއަރމެންޓް  ފެންވަރު  މަސައްކަތު 

ހަތަރު   ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ހިނގަމުންދާ  ކަންތައްތަކަށާއި،  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ތެރެއިން 
 މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. 

    

އިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )ހ(  93 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން 
ގޮތްގޮތުން   އެހެނިހެން  ތަމްރީނުދީގެންނާއި  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅޭގޮތުން 

 . މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

ތެރެ )ށ(    ގޮތްތަކުގެ  ދިނުމުގެ  ތަމްރީނު  ގޮތެއް  ތިރީގައިވާ  ބޭނުންކުރާނެ  ފަހަރަކު  އެ  އިން 
އަދަދަށާއި  ،ކަނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފުންގެ  ދޭންޖެހިފައިވާ  ތަމްރީނުގެ    ،ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ 
 . އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ ،ބާވަތަށާއި

މީހުން   .1 ލިބިފައިވާ  ކުޅަދާނަކަން  ހުނަރުވެރިކަމާއި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް 
މައުލޫމާތާއި މެދުވެރި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  ތެރޭގައި  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  ކޮށްގެން 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 59 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 . ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން

ވަކި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކޯސްތަކާއި، ސެމިނަރ   .2
މުވައްޒަފުން   ްޕރޮގްރާމުތަކުގައި  ތަމްރީނު  ފަދަ  ސްޓަޑީޓުއަރ  ވަރކްޝޮޕާއި،  އަދި 

 . ވެރިކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު މަތިކުރުންބައި

ލެވެލް   .3 ފަންނުތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓްފިކެޓް  )އެކެއް( ން   1ވަކި 
ފަންނުތަކަށް   އެކި  އިދާރާގެ  މެދުވެރިކޮށް  ކޯސްތައް  ފެންވަރުގެ  މަތީގެ  ފެށިގެން 

 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން. 

ތަމް )ނ(    ރާއްޖެއިންނެވެ ބޭނުންވާ  ދޭނީ  ތަމްރީނު  އެފަދަ  ހުރިނަމަ  ދެވެން  ރާއްޖެއިން  . ރީނު 
ފޮނުވާނީ ދިނުމަށް  ތަމްރީނު  ބޭރަށް  ތަމްރީނު    ،ރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގައި  އެކަމަށް 

ރާއްޖޭގައި    ،ދެވެންނެތްނަމަ ފެންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ތަމްރީނުދޭން  ރޮނގަކުން  އެ  ނުވަތަ 
 . ތަމްރީނު ދެވެން ނެތްނަމައެވެ 

ބިނާކުރުމަށް،   )ރ(    މީހުން  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  )ތިނެއް(    3ކޮމިޝަނުގެ 
ބައިވެރިކުރުމަށް،   މީހުން  ކޯސްތަކުގައި  ތަމްރީނު  މުއްދަތުގެ  ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ 

 . ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަވިނި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ފޮނުވާ .1 އިއުލާނުކޮށްގެންނެވެކޯސްތަކަށް  އާއްމުކޮށް  ހޯދަންވާނީ  މީހުން  މިގޮތުން  . ނެ 
އިދާރާގެ   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހޮވުމުގައި  މީހުން  ކޯސްތަކަށް 

ދޭންވާނެއެވެ އިސްކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  . މުވައްޒަފުންނަށް  ކޯހެއް  އެ  ޚާއްސަކޮށް 
 . ން ދޭންވާނެއެވެދާއިރާގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަ

ކުރާނީ   .2 އިއުލާން  ކޯސްތަކަށް  ދެވޭ  ހިމަނައިގެން  ޚަރަދު  ބަޖެޓުގައި  ކޮމިޝަނުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އިދާރާގެ  ހަމަވާ   ކޮމިޝަނުގެ  ޝަރުތު  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ 

 . އިއުލާނު ކުރާނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ ،މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ

ހޮ  .3 މީހުން  ފެންވަރަށާއި  ،ވާނީކޯސްތަކަށް  ތައުލީމީ  މީހުންގެ  މުވައްޒަފު    ،އެދިފައިވާ 
ގޮތާއި އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ    ،މުއްދަތަށާއި  ،އެހާތަނަށް  ކޯހަކަށް  އެ 

ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި އަދި އެމީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ހުންނަގޮތް  
 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާގުޅޭ އިތުރު ތަމްރީނު   )ބ(   
އާއްމުކޮށް    ،ދިނުމަށްޓަކައި ފޮނުވާއިރު  މުވައްޒަފުން  ްޕރޮގްރާމަކަށް  ތަމްރީނު  ޚާއްސަ 

 . އިއުލާނު ކޮށްގެން މީހުން ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ލިބޭ  )ޅ(    އެހީ  ފަރާތްތަކުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  އެކިއެކި  ކުރު    3ގޮތަށް  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް( 
ސްޓަޑީޓުއަރ ފަދަ ކަންކަމަށް    ،ވާރކްޝޮްޕ  ،ސެމިނަރ ،ޓްރޭނިންގ  ،މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި
ކުރުވުމުގައި ބެލުމަށްފަހު  ،ބައިވެރި  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  މިދަންނަވާ  މިފަދަ    ،ތިރީގައި 

ހިއުމަން ރިސޯސް   ،ރި ކުރުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 60 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އިދާރާގައި   ކޮމިޝަނުގެ  ލަފަޔާއެކު،  ކޮމެޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް 
ރިސޯސްއާ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މަތިން،  އުޞޫލުތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ބެހޭބައިންނެވެ. 

ކުރިއަރު  .1 މަސައްކަތް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި  ވައި 
 . ބޭނުން ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން

އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުހުރި    ،ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ .2
 . މީހެއް ކަމުގައިވުން

ށް ފޮނުވަން  އެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާގޮތަށް އެހެންކަމެއްގެ ތަމްރީނަ .3
 .ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

ދާއިރާއިން   .4 ތަމްރީނުކުރެވޭ  މީހަކު  އެ  މީހަކުނަމަ،  ފޮނުވިފައިވާ  ތަމްރީނަކަށް  ކުރިން 
 . އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކުރުން

ކުރިން )ކ(    ތަމްރީނެއްގައި  ފަދަ  ގައިވާ  )ޅ(  މާއްދާގެ  މީހަކު  މި  ކޮށްފައިވާ  ބައިވެރި   
ބަލައި،    ،ކަމުގައިވާނަމަ މުއްދަތަށް  ްޕރޮގްރާމެއްގެ  ކުރެވުނު  ބައިވެރި  އެމީހަކު  ކުރީގައި 

 . ތިރީގައިވާ އުޞޫލަށް ފެތޭގޮތަށް ބައިވެރިކުރުވުން

މީހެއްނަމަ އެ   1 .1 ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ  މުއްދަތެއްގެ  ދިގު  އަހަރަށްވުރެ 
 )އެކެއް( އަހަރު ވެފައިވުން.   1 ، ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހުތަމްރީނެއް

މަހާއި    6 .2 ތަމްރީނެއްގައި    1)ހައެއް(  މުއްދަތެއްގެ  ދެމެދުގެ  އަހަރާއި  )އެކެއް( 
އައުމަށްފަހު ކޮށްގެން  ފުރިހަމަ  ތަމްރީނެއް  އެ  މީހެއްނަމަ    6  ،ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ 

 )ހައެއް( މަސް ވެފައިވުން. 

މަ  6 .3 ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ  )ހައެއް(  ތަމްރީނެއްގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  ސްދުވަހަށްވުރެ 
އައުމަށްފަހު    ،މީހެއްނަމަ ކޮށްގެން  ފުރިހަމަ  ތަމްރީނެއް  މަސް    3އެ  )ތިނެއް( 
 ވެފައިވުން. 

  ، ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުތައް ބަލާނީ  3އަދި    2،  1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ނަންބަރު   .4
އެމީހަކު ބައިވެރިކުރާ ތަމްރީން    ،ތަމްރީނެއް ނިންމި ތާރީޚާއި  އެމީހަކު ބައިވެރި ކުރުވި

 ްޕރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީޚާ ދެމެދެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ    ،މުވައްޒަފުން .5 ްޕރޮގްރާމާގުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް  ތަމްރީން  ބައިވެރިކުރާ 
މަދުވެގެން   ވަޒީފާގައި  މަގާމުގެ    ،ނަމަވެސް. އަހަރުވުން( އެކެއް) 1އިދާރާގެ 

ހަމަޖެހިގެން އުފައްދާ    ،ބާވަތުންމަސައްކަތުގެ   ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދޭ ގޮތަށް 
އަދާކުރާތާ   ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުން  ލެއްވޭ  ނުވިޔަސް   1މަގާމުތަކަށް  އަހަރު  )އެކެއް( 

 ކޯހަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ. 

)ދޭއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް އިސްލާހީ   2ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ   .6
އިންޒާރުކުރެވިފައިވާ  ފި ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިސްލާހީ  ނުވަތަ  އެޅިފައިވާ  ޔަވަޅެއް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 61 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

  . މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވުން

ރާއްޖޭގައި   .7 ބެހޭގޮތުން  ބައިވެރިކުރުމާ  ތަމްރީނުގައި  ހިންގޭ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން 
އަރޯޕޓަށް  އެ  ،ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާން އޮފީހުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ)ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް  

ޚަރަދު ޚަރަދުތައް  ، ދިއުމުގެ  ފަދަ  ޮޕކެޓްމަނީ  ހުރިހާ  ( ދަތުރުމަތީގެ  އެހެން  ފިޔަވައި 
 . ޚަރަދުތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހީދޭ ފަރާތުން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

ބެހޭގޮތުން  .8 ބައިވެރިކުރުމާ  ތަމްރީނުގައި  ހިންގޭ  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭގައި    ،ރާއްޖެއިން 
ޚަރަދުތައްކުރަންޖެ ހުރުން  ،ހޭ  ކުރެވެން  ބަޖެޓުން  ބަޖެޓުން  . ކޮމިޝަނުގެ  އޮފީހުގެ 

އެ   އެއްބަސްވާނަމަ،  ކުރުމަށް  މުވައްޒަފު  އެ  ޚަރަދުތައް  އެ  ނެތްނަމަ  ޚަރަދުކުރެވެން 
 . ގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

ބަޔަކަށް   ތަމްރީނު ހޯދަން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދު އެއް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެއް .9
ބަދަލުގައި މަތިން   ،ދިނުމުގެ  ގޮތެއްގެ  ލިބިގެންދާނެ  ފުރުޞަތު  ބަޔަކަށް  ގިނަ    ، ވީހާ 

 . ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރަމުން ގެންދިއުން

ކޯސް .10 މުއްދަތުގެ  ފަދަ    ،ވަރކްޝޮްޕ  ،ސެމިނަރ  ،ޓްރެއިނިންގ  ،ކުރު  ސްޓަޑީޓުއަރ 
ބައިވެރިކުރަ މުވައްޒަފަކު  ހިނދެއްގައިކަންކަމުގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ބައިވެރިކުރާނެ    ،ން 

އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކަނޑައަޅާނީ  މީހަކު 
 . ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީންނެވެ

ކޯސް .11 މުއްދަތުގެ  ފަދަ    ،ވަރކްޝޮްޕ،  ސެމިނަރ  ،ޓްރެއިނިންގ  ،ކުރު  ސްޓަޑީޓުއަރ 
ހުރި  އެހީއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހަމަޖެހިފައިނުވާ  އެކިއެކި  ލިބޭގޮތަށް  ޚަރަދެއް  ހާ 

އެކަން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ކޮންމެހެން  ބައިވެރިކުރަން  މުވައްޒަފެއް  ްޕރޮގުރާމެއްގައި 
 . ކުރާނީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވެން ހުރި ނަމައެވެ

    

ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މީހުން  
މަތް  އިޤުރާރު ކުރުވުމާއި ޚިދު

 ލިބިގަތުން 

ކުރަންވާނީ )ހ(  94 ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް    ،ސިވިލް 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާއި ތަމްރީނު ކުރެވޭ  

ވެވޭ ދެމެދުގައި  ދަށު،  ފަރާތާ  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ޤާނޫނަށްފެތޭ،  މި  . ންނެވެކޮންޓްރެކްޓު 
 . ގެ ނަމޫނާ ގައި އެވަނީއެވެ  5އެއްބަސްވުން އޮންނަންވީގޮތް ޖަދުވަލް 

ފަރާތްތައް   )ށ(    ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  

ޚިދުމަތް  މަތި މުވައްޒަފުން  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ންނެވެ. 
ދިނުމުގައާއި،  އެލަވަންސް  އެއްވަރުގެ  މުސާރައާއި  ފަސްކުރުމުގައާއި،  މުއްދަތު  ކުރަންޖެހޭ 
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވީއްލުމުގައި އަމަލު ކުރާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  

 ނެވެ. މަތިން

ތަމްރީނު   )ނ(    އެއްބަސްވެ،  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސިވިލް   އަދި  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  ނުކޮށްފިނަމަ،  ޚިދުމަތް  ފަރާތެއް  ކުރެވިފައިވާ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 62 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގޮތަށް ދޫކޮށްލުމުގައާއި އެ ތަމްރީނަކަށް   ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްނުކުރާ 
ގޮތުގެ   ގަވާއިދުގައިވާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ހޯދާނީ  އަބުރާ  ޚަރަދު  ކުރެވުނު 

 މަތިންނެވެ. 
    

މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް  
ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް  

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  
ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ  

 ކުރުން 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމެއްގައި   )ހ(  95
ބިނާކޮށް   މީހުން  ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ތަމްރީނުދިނުމަށް 

ހިންގޭ   އިތުރުކުރުމަށް  ގާބިލުކަން  ނުވަތަ    1މުވައްޒަފުންގެ  އަހަރުދުވަހުގެ  )އެކެއް( 
އިދާރާއަށް ކޮމިޝަނުގެ  ކޯހެއްގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކުރު  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އެއަށްވުރެ   

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުރާއިރު، މުވައްޒަފު  ،  އެއްބަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް
ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ސަބަބުން، ކޯހުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  

މަސްއޫ ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުގެ  ނުވަތަ  ދަތިނުވާނަމަ  އަދާކުރެވޭނެ  މަސައްކަތަށް  ލިއްޔަތުތައް 
މުއްދަތަށް   ކޯހުގެ  ވަކިނުކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ،  އިންތިޒާމު  ބަދަލު 

 . ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ދުވަސްތަކަށް ގަވާއިދުން މުސާރަ ލިބޭނެއެވެ

ދޫކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ    މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯހުގެ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފު )ށ(   
 އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިންނެވެ. 

މަސައްކަތްކުރާ   )ނ(    މަގާމެއްގައި  ނުވަތަ  މަގާމަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ފަންނީ   ބޭނުންވާ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ތަމްރީނުދިނުމަށް  އިތުރު  މުވައްޒަފަކަށް 

މުވަ ބިނާކޮށް  ހިންގޭ  މީހުން  އިތުރުކުރުމަށް  ގާބިލުކަން  އަހަރު  ( އެކެއް) 1އްޒަފުންގެ 
އިދާރާއަށް   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކޯހެއްގައި  މުއްދަތެއްގެ  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ 

މުވައްޒަފެއް އެއްބަސްވެފައިވާ  ފަރާތުން  ،  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 ޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ބައިވެރިކުރާއިރު، ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވަ

ކޮމިޝަނުގެ   )ރ(   ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ނ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފަރާތުން   އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކޯހެއްގައި  އެއްބަސްވެގެން  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް 

މުވައްޒަފުން ފެށިގެން،  ބައިވެރިކުރާ  ދުވަހުން  ބައިވެރިކުރި  އެނބުރި  ކޯހުގައި  ކޯހުން   ،
ދުވަސްތައް ދެމެދުގައިވާ  ދުވަހާ  ނުކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސް    ،އައިސް  ސިވިލް 

 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައެއް ނުގުނޭނެއެވެ

މުވައްޒަފެއް   )ބ(    ނުވަތަ  އޮންނަ  ކިޔެވުން  ގަޑިތަކުގައި  ނޫން  ރަސްމީގަޑި  ސަރުކާރުގެ 
އޮންނަ،  މަސައްކަތް ކިޔެވުން  ވަގުތެއްގައި  ނޫން  ވަގުތު  ޑިއުޓީގެ  ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކޯހެއްގައި ހިންގޭ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި    ،ރާއްޖޭގައި  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރަމުން  ވަޒީފާ  އޮފީހުގައި 
ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ ގޮތުން  އަމިއްލަ  މުވައްޒަފު  މަތިން،  ގޮތުގެ  ދަތިނުވާނޭ    . ވާޖިބުތަކަށް 

މަތީ  މިގޮތު ހޯދުމުން  ތަމްރީނެއް  އިތުރު  ނުވަތަ  ކުރުމުން  ފުރިހަމަ  ކޯހެއް  މުވައްޒަފެއް  ން 
ބަދަލު   ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  މަގާމަކަށް  އެ  މަގާމެއްގެ ޝަރުތު ހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް، 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކޯސް )ޅ(    ހިމެނިފައިވާ  ރިކްއަރމެންޓުގައި  ޓްރެއިނިންގ  އިދާރާގެ  ، ތަކުގައިކޮމިޝަނުގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 63 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޯހުގައި   ނުވަތަ  ހާލަތުގައި  ނެތް  ހަމަޖެއްސެން  ޚަރަދު  ކޯހުގެ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ 
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު    ،ބައިވެރިކުރެވެން ނެތް ޙާލަތުގައި

މުވައް އެދޭ  ފުރިހަމަކުރަން  ކޯސް  ޚަރަދުގައި  އަމިއްލަ  މިގޮތުން  ޒަފުންނަށް  ދޭންވާނެއެވެ. 
 ފުރުސަތު ދޭންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯސްތަކުގައި އަމިއްލަ   .1
އެކަމަށް   ހުޅުވާލައި  އިޢުލާނުކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮފީހުގެ  ބައިވެރިވުމަށް  ޚަރަދުގައި 

ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް  އެދޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މި  
 މުވައްޒަފުން ހޮވުން. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯހެއްގައި މުވައްޒަފުގެ   .2
ކޯސް   މުވައްޒަފުންނަށް،  ލިބިގަންނަ  ތަމްރީނު  ބައިވެރިވެ،  ޚަރަދުގައި  އަމިއްލަ 

އައިސް އެނބުރި  ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމުމަށްފަހު  މަގާމު،  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  ގުޅޭނެ   
މަގާމު   އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ރިޒާވްކުރުމަށް  އޮނިގަނޑުގައި 

 ރިޒަރވްކުރުން.  

ރިކްއަރމެންޓުގައި   .3 ޓްރެއިނިންގ  ކޮމިޝަނުގެ  ޚަރަދުގައި،  އަމިއްލަ  މުވައްޒަފުންގެ 
މު  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  ފުރިހަމަކޮށް  ކޯހެއް  ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު  ހިމެނޭ  ވައްޒަފުންނަށް، 

އެ   ކުރެވޭތީ،  ރިޒާވް  އޮނިގަނޑުގައި  ކޮމިޝަނުގެ  މަގާމު  ގުޅޭނެ  އައިސް  އެނބުރި 
ކޯސް   މުއްދަތަށް،  ކޯހުގެ  ފުރިހަމަކުރާ  އެ  ކުރިން،  ވީއްލުމުގެ  ކޯހަށް  މުވައްޒަފެއް 

 ޑުކުރުވުން. ނިމިގެން އެނބުރިއައިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން ކޮމިޝަނުގެ   )ކ(   
މީހުން ބައިވެރިކުރާ  ކޯސްތަކުގައި  ތަމްރީނު  ކޯސް    ،އިދާރާއިން  ބައިވެރިކުރާ  އެމީހަކު 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހެ. ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ އްނަމަ ކޯސް  އަދި 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިސް އެކަން  ( ތިރީސް ) 30ނިމުމުން ގިނަވެގެން  

 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

ސިވިލް   )އ(    ބޮންޑުކުރެވިގެން،  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މަގާމަ އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ބައިވެރިކުރާ  ސަރވިސް  ކޯސްތަކުގައި  ޚާއްސަކުރެވިގެން  ކަށް 

މުވައްޒަފުން، އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މަގާމު، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
 . އޮނިގަނޑުގައި ރިޒަރވްކޮށްފައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ

ބޮންޑުކުރެވިގެން )ވ(    ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ކޯސް  ސިވިލް   
ރިޒާވް   އޭނާއަށް  މުއްދަތުގައި  ވަކިކުރެވިފައިވާ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް،  ފުރިހަމަކުރާ 
ނުކުންނަންދެން   ވަޒީފާއަށް  އެނބުރި  ނިމިގެން  ކޯސް  މުވައްޒަފު  އެ  މަގާމު،  ކުރެވިފައިވާ 
ކޮމިޝަނުގެ   ނެތުމުން  މީހަކު  މަގާމުގައި  އެ  މުއްދަތުގައި،  އޮންނަ  ކުރެވިފައި  ރިޒަރވް 

މުވައްޒަފެއް  އި މަގާމުގައި  އެ  ވަގުތީގޮތުން  ދަތިވާނަމަ،  މަސައްކަތަށް  ދާރާގެ 
 . ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 64 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ރާއްޖެއިން  )މ(    ބޮންޑުކުރެވިގެން  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސެޓް  ކޯހުގެ  އަންނައިރު  ނިމިގެން  ކޯސް  މުވައްޒަފުން،  ފުރިހަމަކުރާ  ކޯސް  ފިކެޓް  ބޭރުން 

ނުލިބުނުނަމަ. ގެންނަންވާނެއެވެ ސެޓްފިކެޓް  އަންނަންވާއިރަށް  މަރުކަޒުން    ، ރާއްޖެ  ކިޔެވި 
ނުވަތަ ކޯސް ހިންގުމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެމީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް  

ގެންނަންވާނެއެވެ  ،ހޯދައި ބައިތަކެއް. އެލިޔުން  ހުރިހާ  ކޯހުގެ  ލިޔުމުގައި  މިޔާބު  ކާ،  މި 
 . ކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރިކަން އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފު )ފ(    ފުރިހަމަކުރާ  ސެޓްފިކެޓް  ،  ކޯސް  ކުރެވިފައިވާ  އެކްރެޑިޓް  ކޯހުގެ  ފުރިހަމަކުރި 
ކުރެވިފައިވާ  ،  ހުށަހެޅުމުން ރިޒާވް  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  ކުރެވުނު  އެކްރެޑިޓް  ސެޓްފިކެޓް 

ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.މަގާމަށް  ފެންވަރުގައި ސެޓްފިކެޓް     މަގާމުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ރިޒާވް 
ހަމަޖައްސައި  ވަޒީފާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ފަރާތަކަށް  އެ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،  އެކްރެޑިޓް 

އަދި އެ ފަރާތެއް ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ    . ނުދެވޭނެއެވެ
 އިދާރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.  މަތިން ކޮމިޝނުގެ 

ހުރިހާ   )ދ(    ކޯހުގެ  މުވައްޒަފުން،  ލަސްވާ  ލިބުން  ސެޓްފިކެޓް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ކޯސް 
ސެޓްފިކެޓް   ހުށަހެޅުމުން،  ލިޔުން  ކަމުގެ  ފުރިހަމަކުރި  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  ބައިތަކެއް 

 ގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.  ލިބެންދެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ރިޒާވް ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވާ މުވައްޒަފުން، ގެންގުޅެން ފަށާއިރު،   )ތ(   
ނުކުރެވިއްޖެނަމަ   އެކްރެޑިޓް  ފެންވަރުގައި  މަގާމުގެ  އެ  ސެޓްފިކެޓް  ކޯހުގެ  ފުރިހަމަކުރި 

ވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، )އެކެއް( އަހަރު ދު   1ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް  
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން ލިޔުމުން މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކުރެވިގެން،   )ލ(    ބޮންޑު  ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ކުރެވޭ ވަކި ވަޒީފާއަކަށް ތަމްރީނު  ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް  ،  މުވައްޒަފެއްމަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޯހުން ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ 
ހަމަޖައްސައެއް   މަގާމު  ރިޒާވްކުރި  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ހުއްޓާލައިފިނަމަ،  ކޯސް  ނުވަތަ 

 . ނުދެވޭނެއެވެ

ށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން، ރާއްޖެއިން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަ )ގ(   
ކުރެވޭ މީހަކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ    ،ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު 

އެނބުރި   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ތަމްރީނު  ނުވަތަ  ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ،  ތަމްރީނު  ޚިލާފަށް 
މަސައް ނުވަތަ  ހުއްޓާލީ  ކިޔެވުން  ނުނުކުތްނަމަ،  މަގުބޫލު  މަސައްކަތު  ނުނުކުތީ  ކަތު 

އެންޑް   މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނޫންކަމަށް  އުޒުރަކާހުރެ 
ޚަރަދުގެ   ކުރެވުނު  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މީހަކު  އެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޮމެޓީއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން މަދަނީ ބަދަލުހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު، ހިއުމަން  
މީހަކަށް މަގާމު ރިޒާވްކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް   ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

 ގެންނަންވާނެއެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 65 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން  )ޏ(   
މްރީނުދެވޭ މީހުންނާއި ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ މައުލޫމާތު  ތަ  ، ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކަންތައްތަކާއި

 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 66 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ބާރަވަނަ ބާބު

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން 
 

ބޭނުމަ 96 ތަޢާރަފް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  ކޮށްފައިވާ  ،  ކީމަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރެވޭ  މުވައްޒަފާ 
އިތުރުން ވަގުތުގެ  ކުރެވުނު  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް  އަދި  މިންވަރު  މަސައްކަތުގައި    ،ފެންވަރާއި 

ދެނެގަތުމެވެ ސިފަތައް  މިޒާޖާއި  ރަނގަޅު. މުވައްޒަފުގެ  ފެންވަރު  ގާބިލު    ،އަދި  މަސައްކަތަށް 
އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  . މެވެމުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދު

އަވަސްވެ ޚިދުމަތް  ދެވޭ  ރަނގަޅުވެ،  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  ދިއުމެވެ.    ، އިދާރާގެ  ހަރުދަނާވެގެން 
މުސާރައިގެ ކުރިމަގުގައި ދިނުން  މުވައްޒަފުންނަށް   މުވައްޒަފުންގެ  ބިނާވެގެންދާނީ ކުރިއެރުން 
ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް   މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  .ބަލައިގެންނެވެ ފެންވަރަށް  މަސައްކަތުގެ

 ރާވައި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލައި ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ. 
    

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  
ބެލުމުގެ މައިގަނޑު  

 އުޞޫލުތައް 

ރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އިދާރާގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވާ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަ )ހ(  97
ކޮމިޝަނުގެ   އިތުރުން،  ބެލުމުގެ  ގެންދޭތޯ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ގޮތަށް 
ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވެ 

 . އެރުވުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެރަނގަޅުކޮށް ކުރި

އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި   )ށ(    މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް،  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
އިނާޔަތްތައް   އެހެނިހެން  މަސައްކަތާއި  ނޫންވެސް  މި  އަދި  ކުރިއެރުމާއި،  މުސާރައިގެ 

ވާނެއެވެ މަސަ. ގުޅުވަން  މިންގަނޑަށް  މުވައްޒަފުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނުކުރެވޭ  އްކަތް 
ނިޒާމަކަށް އިންތިޒާމުކުރާ  އެކަން  މަގުފަހިކޮށް  ފެންވަރު  ،  އިސްލާހުކުރުމަށް  މަސައްކަތުގެ 

 . ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު   ސިވިލް ސަރވިސް  )ނ(   
އަހަރަކު   ބަލަންވާނެއެވެ( ތިނެއް) 3މަދުވެގެން  މުޅި   .ފަހަރު  ނިމުމުން  އަހަރު  އަދި 

 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރަން ވާނެއެވެ. 

އޮންނަންވާނީ   )ރ(    ހަމަޖެހިފައި  ނިޒާމް  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 
ގޮތަކަށް ބޮޑުނުވާނޭ  ބުރަ  އަދި   ،އިދާރީގޮތުން  ބޮޑު  އުޞޫލެއްގެ    ހާމަކަން  އިންސާފުވެރި 

 . މައްޗަށެވެ

ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަން   )ބ(    މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ލިޔުމުން 
 . ވާނެއެވެ

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ މުއްދަތު .1

ބަލައި .2 ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު   ،މުވައްޒަފުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 67 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 . (ސުޕަވައިޒަރު)ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ހަވާލު 

ސުަޕވައިޒަރުގެ   )ޅ(    ހަވާލުކުރެވޭ  ވަޒަންކުރުމަށް  ފެންވަރުބަލައި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ 
 . މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ

 . މަސައްކަތު އަހަރުފެށޭއިރު ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅުން .1

އަ .2 ބަދަލެއް  މަސައްކަތު  މަސައްކަތަށް  ކުރެވިފައިވާ  ހަވާލު  މުވައްޒަފާ  ތެރޭގައި  ހަރު 
 އަތުވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުން.  

މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ   .3
ވަޒަންކުރުމަ މިގޮތުން،  ފެންވަރު  ހިއްސާކުރުން.  މުވައްޒަފާ  މަޢްލޫމާތު  އެކަމުގެ  ށްފަހު 

ދަށް   ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ  މިންގަނޑަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން 
 ނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުން.  

ހު  މުޅި އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަ،  މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުން .4
 އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފާ ހިއްސާކުރުން. 

މުވައްޒަފަށް  )ކ(    ކޮޕީއެއް  ނަތީޖާގެ  އޭގެ  ބެލުމަށްފަހު  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 
މިންގަނޑަށްވުރެ  . ދޭންވާނެއެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ  އަދި 

 . ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެމި ގަވާއިދުގައިވާ   ،ދަށްނަމަ

ބަޔާންކޮށް )އ(    ސަބަބު  ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ  މެދު  އާ  ނަތީޖާ  ފެންވަރުގެ  އެ    ،މަސައްކަތުގެ 
ކޮމިޝަނަށް   ނުވަތަ  ޖެނެރަލަށް  ސެކްރެޓަރީ  ސުަޕވައިޒަރަށް،  މުވައްޒަފެއްގެ 

 . އްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވަ  ،އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހައްގު

ނޫން   )ވ(    މުވައްޒަފުން  ކަމާބެހޭ  ކޮމިޝަނުގެ  ނަތީޖާ  ފެންވަރުގެ  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ 
 .އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ބަލާނީ   )މ(    ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ  ސިވިލް ސަރ

 އަތްމަތީ ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 68 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ކުރުން  ވަކި  ވަޒިފާއިން  ،އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ
މެ މުވައްޒަފަކީ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮން )ހ(  98 ތަޢާރަފް 

ހިތާ ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ފުރިހަމައަށް  ގަވާއިދަށް  ޤާނޫނާއި  އެމީހެއްގެ    ، ވެސް 
އެމީހެއްގެ ލަޔާގަތާއި ގާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ    ، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި
ޚިދުމަތްކުރާ ސިފަތަކުގެ    ، ދަރަޖައަކަށް  ފުރިހަމަ  އަޚްލާގުގެ  މަސައްކަތު  އަދި 

އަދި އާންމު    ، ްޕރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ  ، އްކަތްކުރާމަތީގައި މަސަ
އަޚްލާގު ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުމަށް ޤާނޫނު އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް  

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ އެ ފަދަ މުވައްޒަފެއް   ، ލާޒިމުކުރެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ
އަ އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނު  ހެދުމަކީ  ސަރވިސް  ކަމުގައި  ސިވިލް  ޒުމެކެވެ. 

އަދި   އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނާމެދު  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ކުރާނީ ވަކި  ނަންބަރު    ، ވަޒީފާއިން  ސިވިލް    2007/5ޤާނޫނު  )ދިވެހި 
ޤާނޫނު( އާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުން    ، މި ގަވާއިދާއި  ، ސަރވިސްގެ 

ކުށެއް  ކުރި  މުވައްޒަފަކު  ބަލައިއެ  ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ގަވާއިދުގައި    ، ގެ  މި 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 
އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާތައް  )ށ(    ބޭނުމަކީ  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

ކުރުމާއި ކަށަވަރު  އަދާކުރާކަން  ޚިދުމަތް    ، ފުރިހަމައަށް  ރައްޔިތުންނަށް 
ސަ ސިވިލް  ކުރަމުންދާ  ދިނުމަށްޓަކައި  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ރވިސް 

ހެޔޮ އަޚުލާގުގެ    ، ފަންނީ ފެންވަރުގައި  ، މަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ހުރަސްތައް   ދިމާވާ  ކިބައިން  މުވައްޒަފުންގެ  ދިއުމަށް  ކުރެވެމުން  މަތީގައި 

ކު  ، ނައްތާލުމާއި މަސައްކަތް  ރަނގަޅަށް  އިސްލާހުކޮށްގެން  ރުވޭތޯ  މުވައްޒަފުން 
މިންގަނޑުތައް ނުހިފަހައްޓާ މީހުންގެ ކިބައިން    ، ބެލުމެވެ. އަދި ޒިންމާ ނުއުފުލާ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. 
 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ  
 ފަރާތްތައް 

މަސައްކަތަށް   )ހ(  98-1 މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
  ،މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ދަށްވެއްޖެނަމަ  ، ޒިންމާ ނުއުފުލާނަމަ  ، ފަރުވާކުޑަކުރާނަމަ

ގަވާއިދުގައި   މި  އަދި  ފަރުވާތެރިނުވާނަމަ  ގަޑިއަށް  ހާޒިރުވުމުގައި  ވަޒީފާއަށް 
ކޮށްފިނަމަ ކަމެއް  ބަޔާންކުރާ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ޤަވާއިދާ    ، އިސްލާހީ  ޤާނޫނާއި 

ފިޔަވަޅު އަޅަން   ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އިސްލާހީ  އެއްގޮތްވާ 
ވާނެއެވެ. މިގޮތުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ޢަމަލެއް މުވައްޒަފަކު  

ސަރވިސް    ، ކޮށްފިނަމަ ސިވިލް  ނުވަތަ  ސުަޕވައިޒަރު  މުވައްޒަފުގެ  އެ 
އިދާރާގެ   ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުގެ  ވެރިޔާ  ސެކްޝަނުގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން 

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ  
ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  

 އަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،  އޮތް ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(   



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 69 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް    2007/5 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި މި  )ދިވެހި 
ފިޔަވަޅު   އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 

ބާރު  ، އެޅުމާއި ވަކިކުރުމުގެ  ކޮމިޝަނަށް    ، ވަޒީފާއިން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ށްތައް ބެހިގެންވާބައިތަކާއި،  ކު 

ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި  
 ކުށްތައް ދަރަޖަކުރުން 

ނަންބަރު   )ހ(  98-2 އާއި  5/ 2007ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މި   ، )ދިވެހި 
ކޮމިޝަނުގެ    ، ގަވާއިދާއި ސަރވިސް  ސިވިލް  ޚިލާފުވާ  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް 

އިޞް މެދު  މުވައްޒަފުންނާ  ވަޒީފާއިން  އިދާރާގެ  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  ލާޙީ 
)ދޭއް(    2މުވައްޒަފުން އާންމުކޮށް ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުށްތައް    ، ވަކިކުރުމުގައި

 )ދޭއް( ބާވަތަކީ:   2ބާވަތަކަށް )ކެޓަގަރީއަކަށް( ބަހާފައިވާނެއެވެ. މި 
 މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށްތައް .1
 އެހެނިހެން ކުށްތައް  .2

 
މާއްދާގެ   )ށ(    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ގައި  ކޮންމެ    2)ހ(  ކުށްތައް،  ބާވަތުގެ  )ދޭއް( 

ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކުށުގެ  ވަކިން،  ދަރަޖައަކަށް    4  ، ބާވަތެއް  )ހަތަރެއް( 
 )ހަތަރެއް( ދަރަޖައަކީ:  4ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި 

 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް .1
 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  .2
 ޖައިގެ ކުށްތައް ތިންވަނަ ދަރަ .3
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަދަ ކުށްތައް .4

 
އޮތް  )ނ(    ބަހައިލައިފައި  ދަރަޖަތަކަށް  ކުށްތައް  ކުރާ  މުވައްޒަފުން  ބާބުގައި  މި 

ކުރުމަށްފަހު  ، ނަމަވެސް ވަޒަން  ކުޑަބޮޑުމިން  ކުށެއްގެ  އެކަށީގެންވާ    ، އެ 
  ލިބިގެންވެއެވެ. ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 

 
ހިމެނިފައި ނުވި ނަމަވެސް )ރ(    ގަވާއިދުގައި  ޤާނޫނު    ، މި  ކުރި ޢަމަލަކީ  މުވައްޒަފު 

އަދި    2007/5ނަންބަރު   ގަވާއިދާއި  މި  އާއި  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  )ސިވިލް 
ވާނަމަ ކަމުގައި  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކުށެއްގެ    ، ކޯޑް  ކުރި  އެ 

ބަލަ އެޅުމާއި  ، އިކުޑަބޮޑުމިނަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މި    ، އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ 
އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މަތީން  ގޮތުގެ  ސިވިލް    ، ގަވާއިދުގައިވާ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 

މަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  ޚިދު  ، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 3-98 މުވައްޒަފަށް މަގުދެއްކުން 
މުވައްޒަފުގެ ސުަޕވައިޒަރު   ، ދުޅަހެޔޮ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ، ކުރުމަށާއި

ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ  
ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ   ނުވަތަ އެ  ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ނުވަތަ 

ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެ  
 މުވައްޒަފަށް މަގުދައްކައި އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ. 

 
  ، )ފަހެއް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި  5ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި މަސްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި   )ހ(  99މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 70 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އަދަދު   ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  ނުވަތަ    30އަދި  މިނެޓު  )ތިރީސް( 
ކޮންމެ މީލާދީ   އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން މަސްދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ 

ޖެނުއަރީއަށް އެއީ   31ޖެނުއަރީ އިން    01މަހަކަށެވެ. މިސާލު: ޖެނުއަރީ ނަމަ  
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި  މީލާދީ މަހެކެވެ.  

ނޫންނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީހުން އެ މީލާދީ މަހެއްގެ  
 ނިޔަލަށެވެ. 

 
 ، )ފަނަރަ( ދުވަހު ގަޑިޖެހި 15ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ށ(   

)ހަތްދިހަ ފަހެއް( މިނެޓު ނުވަތަ    75ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު    އަދި ގަޑި ޖެހުނު
އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ  

މިސާލު:     31އިން    2022ޖެނުއަރީ    01ނަމަ    2022އަހަރަކަށެވެ. 
ވަޒީފާއަ  2022ޑިސެމްބަރ   މުވައްޒަފު  އަހަރެކެވެ.  މީލާދީ  އެއީ  ށް  އަށް 

ނޫންނަމަ ދުވަހުގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަޒީފާ    ، ގުޅިފައިވަނީ  މުވައްޒަފަށް  އެ 
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ.  31ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީހުން އެ މީލާދީ އަހަރުގެ )

 
 )އެކެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވުން.  1 )ނ(   

 
މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ދެވަނަ  

 އް ދަރަޖައިގެ ކުށްތަ 
ތެރޭގައި   )ހ(  99-1 އަހަރުދުވަހުގެ  ހާޒިރުވުމުގައި  ދުވަހު    30ވަޒީފާއަށް  )ތިރީސް( 

އަދަދު    ، ގަޑިޖެހި މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  )އެއްސަތޭކަ    150އަދި 
އަހަރުދުވަސް   މިގޮތުން  އިތުރުވުން.  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  މިނެޓު  ފަންސާސް( 

އަހަރަކަ މީލާދީ  ކޮންމެ  ބަލާނީ  މިސާލު:  ގުނުމުގައި   01ނަމަ    2022ށެވެ. 
އަށް އެއީ މީލާދީ އަހަރެކެވެ.    2022ޑިސެމްބަރ    31އިން    2022ޖެނުއަރީ  

ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ އެ   ، މުވައްޒަފު 
( އަހަރުގެ  މީލާދީ  އެ  ތާރީހުން  ޖަހާފައިވާ  ޗިޓު  ވަޒީފާ    31މުވައްޒަފަށް 

 ލަށެވެ. ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަ
 

މިގޮތުން    3ވިދިވިދިގެން   )ށ(    ހުރުން.  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހަށް  )ތިނެއް( 
ދުވަސްތަކަށެވެ.   މަސައްކަތު  ރަސްމީ  ބަލާނީ  ގުނުމުގައި  ދުވަސް  ވިދިވިދިގެން 

ބަންދު    1މިސާލު:   ހަފްތާ  ހުއްޓައި  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  )އެކެއް( 
ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ އެންމެ  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ  

)ދޭއް( ދުވަހުވެސް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ އެއީ    2ފުރަތަމަ ރަސްމީ  
 )ތިނެއް( ދުވަސްކަމަށް ބަލާނެއެވެ.   3ވިދިވިދިގެން 

 
ތެރޭގައި   )ނ(    ހުރުން.    5އަހަރުދުވަހުގެ  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  )ފަހެއް( 

ގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު:  މި
އަށް އެއީ    2022ޑިސެމްބަރ    31އިން    2022ޖެނުއަރީ    01ނަމަ    2022

ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ  ގުޅިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  އަހަރެކެވެ.  މީލާދީ 
ނޫންނަމަ ޖަ  ، ދުވަހުގައި  ޗިޓު  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަށް  އެ  އެ  ތާރީހުން  ހާފައިވާ 
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ.   31މީލާދީ އަހަރުގެ )

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 71 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ  
 ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 

ތެރޭގައި   )ހ(  99-2 އަހަރެއްގެ  ހާޒިރުވުމުގައި  ދުވަހު    60ވަޒީފާއަށް  )ފަސްދޮޅަސް( 
އަދަދު    ، ގަޑިޖެހި މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  ސަތޭކަ(    300އަދި  )ތިން 

މިނެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ  
އިން    2022ޖެނުއަރީ    01ނަމަ    2022ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު:  

ވަޒީފާއަށް    2022ޑިސެމްބަރ    31 މުވައްޒަފު  އަހަރެކެވެ.  މީލާދީ  އެއީ  އަށް 
ފުރަތަ އަހަރުގެ  ނޫންނަމަގުޅިފައިވަނީ  ދުވަހުގައި  ވަޒީފާ    ، މަ  މުވައްޒަފަށް  އެ 

 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ.  31ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީހުން އެ މީލާދީ އަހަރުގެ )
 

މިގޮތުން    5ވިދިވިދިގެން   )ށ(    ހުރުން.  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހަށް  )ފަހެއް( 
މަސައްކަތު ރަސްމީ  ބަލާނީ  ގުނުމުގައި  ދުވަސް  ދުވަސްތަކަށެވެ.  ވިދިވިދިގެން   

ބަންދު    1މިސާލު:   ހަފްތާ  ހުއްޓައި  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  )އެކެއް( 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ އެންމެ  

)ހަތަރެއް( ދުވަހުވެސް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ   4ފުރަތަމަ ރަސްމީ  
 )ފަހެއް( ދުވަސްކަމަށް ބަލާނެއެވެ.  5އެއީ ވިދިވިދިގެން  

 
ތެރޭގައި   )ނ(    ހުރުން.    9އަހަރުދުވަހުގެ  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  )ނުވައެއް( 

މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު:  
އަށް އެއީ    2022ޑިސެމްބަރ    31އިން    2022ޖެނުއަރީ    01ނަމަ    2022

ފުރަތަމަ  މީ އަހަރުގެ  ގުޅިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  އަހަރެކެވެ.  ލާދީ 
ނޫންނަމަ އެ    ، ދުވަހުގައި  ތާރީހުން  ޖަހާފައިވާ  ޗިޓު  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަށް  އެ 
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ.   31މީލާދީ އަހަރުގެ )

 
މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅިގެން  
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަދަ  

 ކުށްތައް 

ތެރޭގައި   )ހ(  99-3 އަހަރެއްގެ  ހާޒިރުވުމުގައި  ދުވަހު    75ވަޒީފާއަށް  ފަހެއް(  )ހަތްދިހަ 
އަދަދު    ، ގަޑިޖެހި މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  )ހަތްސަތޭކަ    750އަދި 

އަހަރުދުވަސް   މިގޮތުން  އިތުރުވުން.  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  މިނެޓު  ފަންސާސް( 
އަހަރަ މީލާދީ  ކޮންމެ  ބަލާނީ  މިސާލު:  ގުނުމުގައި   01ނަމަ    2022ކަށެވެ. 

އަށް އެއީ މީލާދީ އަހަރެކެވެ.    2022ޑިސެމްބަރ    31އިން    2022ޖެނުއަރީ  
ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ އެ   ، މުވައްޒަފު 

( އަހަރުގެ  މީލާދީ  އެ  ތާރީހުން  ޖަހާފައިވާ  ޗިޓު  ވަޒީފާ    31މުވައްޒަފަށް 
 ޔަލަށެވެ. ޑިސެމްބަރުގެ( ނި

 
މިގޮތުން    7ވިދިވިދިގެން   )ށ(    ހުރުން.  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހަށް  )ހަތެއް( 

ދުވަސްތަކަށެވެ.   މަސައްކަތު  ރަސްމީ  ބަލާނީ  ގުނުމުގައި  ދުވަސް  ވިދިވިދިގެން 
ބަންދު    1މިސާލު:   ހަފްތާ  ހުއްޓައި  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  )އެކެއް( 

 ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ އެންމެ  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ
ރަސްމީ   ހުރެއްޖެނަމަ   6ފުރަތަމަ  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހުވެސް  )ހައެއް( 
 )ހަތެއް( ދުވަސްކަމަށް ބަލާނެއެވެ.  7އެއީ ވިދިވިދިގެން  

 
ތެރޭގައި   )ނ(    ހުރުން  15އަހަރުދުވަހުގެ  ހާޒިރުނުވެ  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  .  )ފަނަރަ( 

މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު:  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 72 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އަށް އެއީ    2022ޑިސެމްބަރ    31އިން    2022ޖެނުއަރީ    01ނަމަ    2022
ފުރަތަމަ   އަހަރުގެ  ގުޅިފައިވަނީ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފު  އަހަރެކެވެ.  މީލާދީ 

ނޫންނަމަ ޗި   ، ދުވަހުގައި  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަށް  އެ  އެ  ތާރީހުން  ޖަހާފައިވާ  ޓު 
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ.   31މީލާދީ އަހަރުގެ )

 
އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  
 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  

ނަންބަރު   )ހ(  100 އާއި  5/ 2007ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މި   ، )ދިވެހި 
ކޮންޑަކްޓާއި  ، ގަވާއިދާއި އޮފް  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ    ، ކޯޑް  އިދާރާގެ 

އެސް.އޯ.ީޕ.ތަކާއި،  އުސޫލުތަކާއި،  އެކުލަވާލާފައިވާ  އަމަލުކުރުމަށް 
ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުން  ގައިޑްލައިންތަކާއި، 
ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ  

 ލް މެމޯތަކާއި، އަންގާ އެންގުންތަކާ: ފަރާތުން ފޮނުވާ އިންޓަރނަ
 ޚިލާފުވުން.  .1
 އެއިން ކަމަކަށް އިހުމާލުވުން.  .2
ގަވާއިދަކާ   .3 ނުވަތަ  ޤާނޫނަކާ  އެއިން  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  ފަރުވާކުޑަ 

ގައިޑްލައިންއަކާ ނުވަތަ  އެސް.އޯ.ޕީ.އަކާ  ނުވަތަ  އުސޫލަކާ    ، ނުވަތަ 
ޖެނެ  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުން  ރަލް  ނުވަތަ 

ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ވަގުތަކު  އެ  ނުވަތަ 
މެމޯއަކާ   އިންޓަރނަލް  ފޮނުވާ  ފަރާތުން  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ނުވަތަ އަންގާ އެންގުމަކާ  ޚިލާފުވުން.
އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ  ކުށް ސާބިތުވާ  މި   ،ތަޙުޤީޤަށް 

ރި ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ފިޔަވަޅެއް    ، ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުކުށުގެ  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ 
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ވަޒީފާގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި    ، ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި )ށ(   

 ފަރުވާކުޑަކުރުން. 
 

އެ )ނ(    މަސައްކަތްތައް  އަވަސްމިނުގައި  ހަވާލުކުރާ  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތެއް   
 ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނުކުރެވުން. 

 
އަމުރަށާއި  )ރ(    އެއްބާރުލުމާއި  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފު  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތު 

 އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން ކުޑަވުން. 
 

މަސައްކަތް ކުރަން ހަ )ބ(    ތަނުން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތުގަޑީގައި  މަޖެހިފައިވާ 
ހޭދަކުރުމާއި  ވަގުތު  ކަންކަމުގައި  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  އުޅުން  ބޭރުގައި  ހުއްދަނެތި 

 ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުން. 
 

 މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުން.  )ޅ(   
 

ފެންވަރަށް  )ކ(    ކަނޑައަޅާ  މަސައްކަތް  ހަވާލުވާ  މުވައްޒަފު  ކަނޑައަޅާ އެ  އަދި   
 މުއްދަތަށް ނުނިންމުން. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 73 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 
ކުރުމާއި )އ(    ޢަމަލު  ދަށްފަންތީގެ  މިންގަނޑަށްވުރެ  އަޚްލާޤީ  އާންމު   ، މުޖުތަމަޢުގެ 

 ވާހަކަދެއްކުމުގައްޔާއި މުޚާޠަބު ކުރުމުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނުން ކުރުން. 
 

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިޔާސީ ވާހަކަދެއްކުން.  )ވ(   
 

މުވައްޒަފުންނަށާއި )މ(    އެހެން  މަސައްކަތްކުރާ  ލިބިގަންނަ    ، އޮފީހުގައި  ޚިދުމަތް 
 ހީ ސަމާސާ ކުރުން.  ، ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަދައްކައި

 
 ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވުން.  )ފ(   

 
ކޮމިޝަނާ )ދ(    ސަރވިސް  އިދާރާއާ    ސިވިލް  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން 

ގުޅޭގޮތުން   މެންބަރުންނާ  ނުވަތަ  މެންބަރަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން 
ގުޅޭގޮތުން   މުވައްޒަފުންނާ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ 

ތުން  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިންނާ ގުޅޭގޮ
މަޢުލޫމާތު   ދޮގު  ސާބިތުނުހިފޭ  ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ 

 ފެތުރުން. 
އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ 
 ރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާ

 
ޢަމަލުތައް   )ތ(    ގޮތަކަށް  ފަދަ  އުފެދިދާ  ހަމަނުޖެހުން  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ގޮތަކަށް    ، ބެހެއްޓުމާއި ފަދަ  އަނިޔާވާ  މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ތިމާ 
ބެހެއްޓުމާއި ރުޅިއެރުވުމަށް    ، ޢަމަލުތައް  މުވައްޒަފަކު  މަސައްކަތްކުރުން  ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 
 

ފަދަ   )ލ(    ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނާ  އެހެން  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ 
 މަސައްކަތްތައް ނުކުރުން. 

 
އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  

 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  
އެޅުމުގައި  ހ( ) 100-1 ފިޔަވަޅެއް  އެފަދަ  މުވައްޒަފަށް  ފަދަ  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ 

 އިހުމާލުވުން. 
 

އެޅުމާއި )ށ(    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ    ، ގަވާއިދާ 
 ޚިލާފަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން.

 
ނުވަތަ   )ނ(    ކަމުގެ  ވަކިކުރާނެ  ބުނެ  ވަޒީފާއިން  އަޅާނެކަމަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުން. 
 

ނަންބަރު   )ރ(    އާއި  5/ 2007ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   ،)ދިވެހި 
ކޯޑް އޮފް    ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 74 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުން. 
 

ކޮށް ހުންނަ ވެރިޔަކު ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ދޭ  މުވައްޒަފުގެ އިސް )ބ(   
 އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަސްތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން. 

 
ގެންގުޅުމާއި )ޅ(    ވަޒީފާގައި  ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  އެފަދަ    ، މި 

 ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުން. 
 

މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި )ކ(    ވަޒީފާއަށް    ، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 
 ނުކުތުން މަނާކުރުން. 

 
ކުރާ   )އ(    މަސައްކަތް  ހުއްދަނެތި  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މަސައްކަތުގަޑި  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ތަނުން ދިޔުން. 
 

 ސިޔާސީ ބަހުޘް ކުރުން.  ، މާއިއޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކު )ވ(   
އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
މަތީންއެއްބަ )މ(    ގޮތުގެ  އިތުރުން  ، ސްވެފައިވާ  މަސައްކަތުގަޑީގެ  އިތުރު    ، ރަސްމީ 

އިންކާރު   އެކަމަށް  އެންގުމުން  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ކުރަންޖެހޭ  ގަޑީގައި 
 ކުރުން. 

 
މުދަލާއި )ފ(    ސަރުކާރުގެ  އެންމެހައި   ، ފައިސާއާއި  ، ނަހަމަގޮތުގައި  އޮފީހުގެ 

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން. 
އެޅުމުގައި   ތަޙުޤީ ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ޤަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
 ރުން. މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކު  )ދ(   

 
މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް   )ތ(   

 ކުރުން. 
އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، ޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެ
 

ހާމަކުރަންޖެހޭ   )ލ(    މުވައްޒަފު  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ  ގަސްތުގައި  އެނގިހުރެ 
 އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން. 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 75 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ފައިވާ  ނުވަތަ ހުށަހަޅައި  ، ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގެ ޝަކުވާއެއް މުވައްޒަފު ހުށަހެޅުމުން )ގ(   
މަޢުލޫމާތަކާ   ދީފައިވާ  އިދާރާއަކަށް  ގުޅޭ  ކަމާ  މުވައްޒަފު  ބެލުމަށް  ޝަކުވާއެއް 
ދެރަކޮށްލުމުގެ   ނުވަތަ  ނިޔަތުގައި  ބިރުދެއްކުމުގެ  މުވައްޒަފަށް  އެ  ގުޅިގެން 

 ނިޔަތުގައި އެކަމާ ސުވާލުކޮށް، އެ ވާހަކަ އެ މުވައްޒަފު ގާތުގައި ދެއްކުން.
 

ގަވާއިދާ   )ޏ(    ހާމަ ޤާނޫނާއި  މަޢުލޫމާތު  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުގެ  ޚިލާފަށް 
ކުރުން  ، ކުރުން ކުރުން  ، ދޫ  މިއިން   ، ކޮީޕހެދުން  ، ބޭރު  ނުވަތަ  ކުރުން  ރިކޯޑު 

ކުރުން މަގުފަހި  ނުވަތަ    ، ކަމަކަށް  އެހީތެރިވެދިނުން  ކަމަކަށް  މިއިން  ނުވަތަ 
 މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.

ކުށް މި  އެޅުމުގައި     ތަޙުޤީޤަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ 
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 

މަޢު  )ސ(    ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ނަހަމަގޮތުގައި    ، ލޫމާތެއްރަސްމީ 
 ބޭނުންކުރުން. 

އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 

 ގަނާކުރުން )ބުލީކުރުން(.  )ޑ(   
އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
އިދާރާއާ   )ޒ(    ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ގުޅޭގޮތުން   މެންބަރުންނާ  ނުވަތަ  މެންބަރަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން 
ގުޅޭގޮތުން   މުވައްޒަފުންނާ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ 

ލަތުގެ ވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން  ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައު
މަޢުލޫމާތު   ދޮގު  ސާބިތުނުހިފޭ  ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ 

 ފެތުރުން. 
އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ފިޔަ  ، ކުށުގެ  އިޞްލާޙީ  ވަޅެއް  އެކަށީގެންވާ 
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  
 ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް  

އިދާރާގެ   )ހ(  100-2 ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ލިޔެކިއުމެއް  ސަރުކާރުގެ 
އޮޅުވައިލައި އަސްލު  ކު  ، ލިޔެކިޔުމެއްގެ  ހިމެނެނީ  ބަދަލު  ތެރޭގައި  މީގެ  ރުން. 

 ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިއުންތަކެވެ. 
 އެ މީހަކު މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިޔުންތައް.  .1
 އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް.  .2
 ހާޒިރީ ރިޯޕޓު.  .3



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 76 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ވައުޗަރ.  .4
 ޗުއްޓީގެ ރިކޯޑުތައް.  .5
ލިޔު .6 އޮފީހުގެ  ފަދަ  ހާޒިރީ  އެކިއެކި  އިތުރުގަޑީގެ  އޮފީހުގެ  ންތަކާއި 

 ރަސްމީ ލިޔުންތައް. 
 

ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތައް )ށ(    އިދާރާގައި  ޤާނޫނާއި    ، ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ 
ކުރުން  ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހާމަ ކުރުން ރިކޯޑު    ، ކޮީޕހެދުން  ، ބޭރު ކުރުން  ، ދޫ 

ކުރުން މަގުފަހި  ކަމަކަށް  މިއިން  ނުވަތަ  ކަމަކަށް  ނުވަތަ    ، ކުރުން  މިއިން 
 މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.  ، އެހީތެރިވެދިނުމާއި

 
މަޢުލޫމާތެއް )ނ(    ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ނަހަމަގޮތުގައި    ، ރަސްމީ 

 ބޭނުންކުރުން. 
 

މުދަލާއި )ރ(    ބޭނުން    ، ފައިސާއާއި  ، ސަރުކާރުގެ  ވަސީލަތްތައް  އެންމެހައި  އޮފީހުގެ 
 މުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. ކުރު

 އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުގައި އެއިން އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުން.  .1
 އެއިން އެއްޗެއް އަމިއްލަކަމަކަށް ބޭނުން ކުރުން.  .2
 އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން.  .3
 މަލު ކުރުން. އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަ .4

 
ބޭނުންކުރުމުގައްޔާއި    )ބ(    ޚިދުމަތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ގޮތެއްގައި   ނާޖާއިޒު  ނޫންވެސް  އެ  ނުވަތަ  ހިފުމާއި  ރިޝްވަތު  ދިނުމުގައި 
ލިބިގަތުން ޚިދުމަތެއް    ، ހަދިޔާއެއް  އަގުނެގޭ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ނުވަތަ 

 އަގުއަދާނުކޮށް ލިބިގަތުން. 
 

 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުން. )ޅ(   
 

ގޮތެއްގައި   )ކ(    ނާޖާއިޒު  ގަސްތުގައި  އިޚްތިޔާރު  މަޤާމުގެ  ލިބިފައިވާ  މީހަކަށް  އެ 
ބޭނުން   ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަށް  ތިމާގެ ނުވަތަ ޙައްޤު ނޫން 

 ކުރުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރަން އުޅުން.
 

 އޮފީސް ބަދުނާމުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން.   ، ރުކާރާއިސަ ، ދައުލަތާއި )އ(   
 

 މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުން.  ، ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމާއި )ވ(   
 

 ގަނާކުރުން )ބުލީކުރުން(.  )މ(   
އެޅުމުގައި    ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް  މި  ތަޙުޤީޤަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމި އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް    ، ނަށް 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ، އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 77 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އިދާރާއާ   )ފ(    ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޝަނާ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ގު  މެންބަރުންނާ  ނުވަތަ  މެންބަރަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ޅޭގޮތުން  ގުޅޭގޮތުން 

ގުޅޭގޮތުން   މުވައްޒަފުންނާ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ 
ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން  
މަޢުލޫމާތު   ދޮގު  ސާބިތުނުހިފޭ  ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ 

 ފެތުރުން. 
މި އެޅުމުގައި   ތަޙުޤީޤަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސާބިތުވާ  ކުށް   

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ފިޔަވަޅެއް    ، ކުށުގެ  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ 
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
ވަ )ދ(    އެނޫންވެސް  ވަސީލަތްތަކާއި  މީޑިއާގެ  މުވައްޒަފުން  އެކިއެކި  ސީލަތްތައް 

އުޅުމުގައި އުޅޭ  މުޖުތަމަޢުގައި  ނަންބަރު    ، ބޭނުންކުރުމުގައްޔާއި   ޤާނޫނު 
ޓެރަރިޒަމްގެ    2015/32 ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  މަނާކުރުމުގެ  )ޓެރަރިޒަމް 

ހިތްވަރުދިނުމާއި ދިނުމުގެ    ، ޢަމަލުތަކަށް  ހިތްވަރު  ޢަމަލުތަކަށް  ޓެރަރިޒަމްގެ 
އެފަދަ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައް    ،  ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމާއިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ދޭހަވާ ފަދަ އެއްވެސް   ، އާންމުކުރުމާއި
 ޢަމަލެއްކުރުން. 

 
އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަދަ  
 ކުށްތައް 

ގަޑީގައި   )ހ(  100-3 ރަސްމީ  ބޭރުންވެސްމަސައްކަތުގެ  ގަޑީގެ  ރަސްމީ  ރަސްމީ    ، ނުވަތަ 
އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި    ، މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި

 ބައިވެރިވުން. 
 

ފަރާތަކަށް   )ށ(    ވަކި  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުގެ 
ވާ އޭނާގެ  ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ދޭހަވާ  ޖިބުތަކާއި  ޖެހިފައިވާކަން 

ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ހުރަސްއެޅޭ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް 
 ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން. 

 
މަޤާމުގެ   )ނ(    ނުވަތަ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުގެ 

ތަޢައްޞުބެއް  އެއްވެސް  ސިޔާސީ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ހައިސިއްޔަތުން 
 ގެންގުޅުން. 

 
ހިންގުމާއި )ރ(    ޢަމަލު  ބަދުއަޚުލާގީ  ތެރޭގައި  ގެންގުޅުމާއި  ، އިދާރާގެ    ،އޮރިޔާންކާޑު 

ދެއްކުމާއި ދޭހަކޮށްދޭ    ، ބެލުމާއި  ، އޮރިޔާންކާޑު  ޝައުޤުވެރިކަން  ޖިންސީ 
 އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގުން. 

 
ޢަމަލެއް   )ބ(    ނުރައްކާތެރި  މާޙައުލުގައި  އަދާކުރާ  ހަމަނުޖެހުމެއް ވަޒީފާ  ނުވަތަ 

 ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން. 
 

ބިރު   )ޅ(    ދީފާނެކަމުގެ  ގެއްލުމެއް  ހަށިގަނޑަށް  ނުވަތަ  ފުރާނައަށް  މުވައްޒަފެއްގެ 
 ދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 78 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 
ބަޔާންކޮށްފައި )ކ(    ޤާނޫނުގައި  ހާޒިރުވިއިރު  ނުރައްކާތެރި  މަސައްކަތަށް  ފަދަ  ވާ 

 ހަތިޔާރެއް ގެނައުން. 
 

ނުވަތަ   )އ(    ފަރާތަކަށް  އަންނަ  ލިބިގަންނަން  ޚިދުމަތް  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 
 އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން. 

 
 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުން.  ، ދައުލަތުގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމާއި )ވ(   

 
ކުރާ   )މ(    ފަރާތުން  ލިބިފައިވާ  ބެލެނިވެރިކަން  ޤާނޫނެއްގެ  އެ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ނަންބަރު    ، ތަޙުޤީޤުތަކަށް  ސިވިލް    2007/5ޤާނޫނު  )ދިވެހި 
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން އިދާރީ  

 މިންގަނޑުން ސާބިތުވުން. 
 

ންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއްވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް  މާރާމާރީ ހި )ފ(   
 ކުރުން. 

 
ޖިންސީ  )ދ(    ވިޔަސް  ނުރުހުމުގައި  އަދި  ރުހުމުގައިވިޔަސް  މާޙައުލުގައި  އޮފީސް 

 ޖިންސީ ގޯނާކުރުން.  ، ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި
 

މަޢުލޫމާތު )ތ(    ސިއްރު  ދައުލަތުގެ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ  ކުރުން  ޤާނޫނާއި  ދޫ    ، ހާމަ 
ކުރުން  ، ކުރުން ކަމަކަށް    ، ކޮީޕހެދުން  ، ބޭރު  މިއިން  ނުވަތަ  ކުރުން  ރިކޯޑު 

ކުރުން އެހީތެރިވެދިނުމާއި  ، މަގުފަހި  ކަމަކަށް  މިއިން  ކަމެއް   ، ނުވަތަ  މިއިން 
 ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން. 

 
މަޢުލޫމާތެއް )ލ(    ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފަށް  ހައިސިއްޔަތުން  ހަމަގޮތުގައި  ނަ  ، ރަސްމީ 

 ބޭނުންކުރުން. 
 

 .  ނެތުން އިތުބާރު މުވައްޒަފުގެ ކޮމިޝަނަށް ( ގ )  
 

  ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކާއި 
ފިޔަވަޅު ދެމި އޮންނާނެ  

 މުއްދަތު 

ނަންބަރު   )ހ(  101 އާއި  5/ 2007ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މި   ، )ދިވެހި 
މުވައް  ، ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  އަޅާނެ  ކޯޑް  ޒަފުންނާމެދު 

މާއްދާގައި    ، ފިޔަވަޅުތަކާއި މި  މުއްދަތު  ދެމިއޮންނާނެ  ފިޔަވަޅުތައް  އެ 
ގަވާއިދުގައި   މި  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅުތައް  މި  މިވަނީއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 
 

އަޅާނީ އަނ  )ށ(    ލިޔުމުން ނަސޭހަތް  ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް  ނުވަތަ  ގަބަހުން 
 ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ. 

ލިޔުމުން ދީފައިވާ ނަސޭހަތެއް    ، އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނަމަ އަނގަބަހުން ނުވަތަ 
)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ    1މި ފިޔަވަޅު އަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން  ، ދެމިއޮންނާނީ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 79 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މުއްދަތަށެވެ. 
 

ތަކަށް އަޅާނީ ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ  ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށް )ނ(   
 ފިޔަވަޅެވެ. 

ދިނުމަށްފަހު އިންޒާރު  ދޭ  ނުވަތަ    ، ލިޔުމުން  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ  މުވައްޒަފު  އެ 
ނުކުރާނަމަ ކުށެއް  ދަރަޖައިގެ  ދެމިއޮންނާނީ  ، ތިންވަނަ  ދޭ  ، އިންޒާރު  ލިޔުމުން 

 ރުގެދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. )ދޭއް( އަހަ  2އިންޒާރު ދޭ ތާރީހުން ފެށިގެން 
 

ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރުމުގެ   )ރ(   
 ފިޔަވަޅެވެ. 

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރާނީ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ވަޒީފާގެ  
  1ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމަކަށް  )އެކެއް( ފަންތިއަށް ވުރެ    1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ  

)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި  
ވަގުތީގޮތުން އެ ފަންތީގެ މަޤާމެއް އުފައްދައި    ، ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ

ން  އެ މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމު
ސީ.އެސް.  އަޅާއިރު  ފިޔަވަޅު  މި  ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ.  މަޤާމަށް  ހުރި  ކުރިން 
އެ   އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފެންނަން  ރެކޯޑު  ބަދަލުތަކުގެ  މި  ވިއުގައިން 

 މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓުތައް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން  
ކަށް ވަޒީފާއަށް  ވަކި މުއްދަތަ 

 ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގުން 

ދެވަނަ ދަރަޖައާއި ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން   )ހ(  102
ގޮތަށް    14 ނުލިބޭ  މުސާރަ  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  ވުރެ  ދުވަހަށް  )ސާދަ( 

ން މަނާކުރުމުގައި  އޮފީހަށްނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އޮފީހަށް ނުކުތު
 ދުވަސްތައް ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.  

 
ދޭ   )ށ(    ލިޔުމުން  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  މި  އަޅާނަމަ  ފިޔަވަޅު  މި  ދަރަޖައިން  ދެވަނަ 

ކުށެއް   ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިންޒާރުގެ  އެ  އިންޒާރަށްފަހު 
 މުވައްޒަފު ކުރުމުންނެވެ. 

 
ތިންވަނަ ދަރަޖައިން މި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ މި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މަޤާމުގެ ފަންތި   )ނ(   

 ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިންނެވެ. 
 

ފިޔަވަޅަށްފަހު )ރ(    މަނާކުރުމުގެ  ނުކުތުން  އަހަރުދުވަހުގެ    2  ، އޮފީހަށް  )ދޭއް( 
އެ    ، ގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަތެރޭގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ ތިންވަނަ ދަރަޖައި

ކުޑަބޮޑުމިނަށް   ކުށުގެ  ނުވަތަ  ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ.  ރޭންކު  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފުގެ 
 ބަލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

 
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް  

 އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު 
  ، ކުށަކާއި ގުޅިގެން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކުރި )ހ(  103

ޢަމަލުކުރާނީ   އެޅުމުގައި  މައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  ފިޔަވަޅުތައް  އިސްލާހީ 
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .1 މިގަވާއިދުގައި  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅު    2އިސްލާހީ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 80 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޮންމެ   އަޅަންވާނީ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  ކުށަށް،  ބާވަތުގެ  )ދޭއް( 
   ބާވަތަކަށް ވަކިންނެވެ. 

ހުރިހާ   .2 ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އިސްލާހީ  އަޅާ  ހާޒިރިއާގުޅިގެން  މުވައްޒަފުގެ 
އެއްވެސް   އުސޫލަކުން،  ހަމަހަމަ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
ތަކެއްކަން   އަޅާފިޔަވަޅު  ކުރުމެއްނެތި  ތަފާތު  މުވައްޒަފަކަށް 
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާ ގުޅިގެން އަޅާ އިސްލާހީ  

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  ފިޔަވަ ހާޒިރީއާ ގުޅިގެން އިސްލާހީ  ޅު އަޅަންވާނީ، 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ. ގަވާއިދުގައި    މުވައްޒަފުގެ   ، މިގޮތުން  މި 

  ކޮމިޝަނުގެ  އަޅާނީ   ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ   އަޅާ  ގުޅިގެން   ހާޒިރީއާ
 . ބައިންނެވެ  ބެހޭ  ރިސޯސްއާ ހިއުމަން އިދާރާގެ 

އިޞް .3 އެއްވެސް  އަޅަންވާނީމުވައްޒަފަކަށް  ފިޔަވަޅެއް  ކުށް    ، ލާޙީ 
ފުރުޞަތުދީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  މުވައްޒަފަށް  ހާމަކަމާއި    ، ކޮށްފައިވާ 

އަޅަންޖެހޭ   ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފާމެދު  ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ. 
ނެގުމަކާ   ބަޔާން  މުވައްޒަފުގެ  ހެކިބަހާއި  ހެކީންގެ  ކުށްތަކަކީ  ބައެއް 

ލިޔެކިޔުންތަކުން   ފެންނަ  ނުލައި  ވަސީލަތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 
ކަމުގައި   ކުށެއް  ފަދަ  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  ބިނާކޮށް  ހަގީގަތަށް 
 ވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.  

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ،  .4
ފިޔަ  އިސްލާހީ  ސަބަބު  އަޅާފައިވާ  އަޅާފައިވާ  ފިޔަވަޅު  އެ  ވަޅާއި، 

އަންގަން   އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ލިޔުމުން 
ަޕރސަނަލް   މުވައްޒަފުގެ  ރެކޯޑަށްޓަކައި  ލިޔުން  އެ  އަދި  ވާނެއެވެ. 

 ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.  
 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް )ށ(    އެހެން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވައްޒަފަކަށް  މު  ، މި 
ފިޔަވަޅެއްއަޅައި ފުރުސަތުދީފައިވީނަމަވެސް  ، އިސްލާހީ   ،އިސްލާހުވާން 

ނުފެނި އިސްލާހުވުން  ފަރާތުން  އަޅާފައިވާ    ، މުވައްޒަފެއްގެ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގަވާއިދުގައި  )މި  ކުރާނަމަ    2ބާވަތުގެކުށް  ތަކުރާރު  ބާވަތް( 

ވަކިކު ވަޒީފާއިން  ކޮމިޝަނަށް  މުވައްޒަފު  ސަރވިސް  އިޙްތިޔާރު ސިވިލް  ރުމުގެ 
 ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 
އޮފީހަށް ނުކުތުން    ، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިއްޖެނަމަ )ނ(   

އިދާރާއިން   ކޮމިޝަނުގެ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ލިޔުމުން  ސަބަބު  މަނާކުރެވުނު 
ރެކޯޑަ ލިޔުން  އެ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ޕަރސަނަލް  އަންގަން  މުވައްޒަފުގެ  ށްޓަކައި 

 ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ވަކިކޮށްފިނަމަ )ރ(    ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  ވަކިކުރެވުނު    ، އެއްވެސް  ވަޒީފާއިން 
ސަބަބު ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  

ރެކޯ ލިޔުން  އެ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ޕަރސަނަލް  އަންގަން  މުވައްޒަފުގެ  ޑަށްޓަކައި 
 ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ. 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 81 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަށްފަހު އިތުރު  
ކުށެއްކުރުމުން އަޅާނެ  

 ފިޔަވަޅުތައް 

ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުން    ، ކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު 104
އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު  އަޅައިފައިވާ  މު   ، އިޞްލާޙީ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކުށްތަކަށް  ކުރާ  ވައްޒަފު 

ގޮތުގެ   ތިރީގައިވާ  ޢަމަލުކުރާނީ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން  ފިޔަވަޅަށްފަހު  އިޞްލާޙީ 
 މަތީންނެވެ. 

 
އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދީ  1އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދޭނީ   )ހ(    ފަހަރުއެވެ.    ، )އެކެއް( 

ރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙީ  އެ ލިޔުން ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ފު
 ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދޭންވާނެއެވެ. 

 
ދޭނީ   )ށ(    ނަސޭހަތް  ދޭ  ލިޔުމުން    2ލިޔުމުން  ދެފަހަރަށް  ފަހަރަށެވެ.  )ދޭއް( 

ލިޔުމުން ދީފައިވާ ނަސޭހަތް ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން    ، ނަސޭހަތްދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު
ކޮށްފިނަމަފުރަތަމަ ކުށެއް  ދަރަޖައިގެ  ދަރަޖައިން   ،   ދެވަނަ  މުއްޒަފަކަށް  އެ 

 އެޅުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.
 

ދޭނީ   )ނ(    އިންޒާރު  ދޭ  އިންޒާރު   1ލިޔުމުން  ދޭ  ލިޔުމުން  ފަހަރުއެވެ.  )އެކެއް( 
 އެ އިންޒާރު ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން:  ، ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު

ދަރަޖަ .1 ފަންތި  ފުރަތަމަ  މަޤާމުގެ  ކޮށްފިނަމަ  ކުށެއް  އިތުރު  އިން 
)ސާދަ( ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް    14ދަށްކުރުން ނުވަތަ  

އިހްތިޔާރު   މަނާކުރުމުގެ  އޮފީހަށްނުކުތުން  ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މުސާރަ 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

ދަރަޖަ .2 ތިންވަނަ  ނުވަތަ  ދަރަޖައިގެ  ކޮށްފިނަމަދެވަނަ  ކުށެއް    ، އިގެ 
ނުވަތަ   ދަށްކުރުން  ފަންތި  ވުރެ    14މަޤާމުގެ  ދުވަހަށް  )ސާދަ( 

އޮފީހަށްނުކުތުން   ގޮތަށް  ނުލިބޭ  މުސާރަ  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން 
މުވައްޒަފު    ، މަނާކުރުން ނުވަތަ އެ ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

ސަރވި ސިވިލް  އިހްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ  ކޮމިޝަނަށް  ވަޒީފާއިން  ސް 
 ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 
ރޭންކް   )ރ(    މަޤާމުގެ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  މަނާކޮށްފައިވާ  ނުކުތުން  އޮފީހަށް 

މުވައްޒަފަކު އެޅިތާ    ، ދަށްކޮށްފައިވާ  ފިޔަވަޅު  އަހަރުދުވަހުގެ    2އެ  )ދޭއް( 
އެ    ، ތެރޭގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ

ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކުށުގެ  ވަކިކުރުމުގެ    ، ކުރި  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  އެ 
 އިހްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

 
މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅިގެން  

 މަގުދެއްކުން 
ރަސްމީ  )ހ(  105 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނުވަތަ  ކުރާނަމަ،  ފަރުވާކުޑަ  ހާޒިރީއަށް  މުވައްޒަފު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަސަ ގަވާއިދުގައި  މި  ނުވާނަމަ،  ހާޒިރު  ގަޑިއަށް  އްކަތު 
ނުފެތުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފުގެ   ކުށްތަކަށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފުގެ 
ސިވިލް   ނުވަތަ  ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފުގެ  އެ  ކުރުމަށް،  ރަނގަޅު  ހާޒިރީ 

 ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް
ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ  
މަގުދައްކައި   މުވައްޒަފަށް  އެ  ފަރާތުން  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޖެނެރަލްގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 82 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ. 
 

އެޅު )ށ(    ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  މުވައްޒަފަކަށް  ކުރިންހާޒިރީއާގުޅިގެން  އެ ، މުގެ 
ސިވިލް   އެހެނީ  ނުކުރެއެވެ.  ލާޒިމެއް  މާއްދާ  މި  މަގުދެއްކުމަށް  މުވައްޒަފަށް 
މުވައްޒަފަކުވެސް   ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 
ފުރިހަމައަށް   ކޮންޑަކްޓަށް  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  ޤާނޫނާއި  ވާންވާނީ 

ހިތާ ސިފަތަކުގެ  މަސައްކަތު   ، ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ރިވެތި  ފުރިހަމަ  އަޚްލާގުގެ   
އަދި އާންމު    ، ްޕރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ  ، މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ

 އަޚްލާގު ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއް ކަމުގައެވެ.
 

ހާލަތެއް   )ނ(    އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  މުވައްޒަފަކަށް  ހާޒިރީއާގުޅިގެން 
ނު ކޮށްފިނަމަމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ކުށެއް  އެފަދަ  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަށް  ، ވަތަ 

މި  ހާލަތުގައި  މި  ނާޅައެވެ.  ހުރަހެއް  މާއްދާ  މި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަން 

 ކަން ދޭންވާނެއެވެ. ވާނެއެވެ. އަދި ލަސްނުކޮށް އެކަން ކުރުމަށް އިސް
 

މުވައްޒަފުގެ އަހަރުދުވަހުގެ  
ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށްތަށް ދަރަޖަ  

 ކުރާނެގޮތް 

ވަޒީފާއަށް   )ހ(  105-1 ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ހާޒިރީއާގުޅޭ  އަހަރުދުވަހުގެ  މުވައްޒަފުގެ 
އަހަރެއް   މީލާދީ  ކޮންމެ  ކުރާނީ  ދަރަޖަ  ކުށް  ގަޑިޖެހުމުގެ  ހާޒިރުވުމުގައި 

ނިމު އެ  ނިމުމުން،  ރިޯޕޓަށްބަލައި،  ހާޒިރީ  މުވައްޒަފުގެ  އަހަރުގެ  މީލާދީ  ނު 
މިންވަރަށް   ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  ގަޑިޖެހުން  ދަރަޖައެއްގައި 

 ގަޑިޖެހުމުގެ ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގައެވެ.  ، ބަލައިގެން
ހު ގަޑިޖެހި،  )ނަވާވީސް( ދުވަ   29: މީލާދީ އަހަރުގައި މުވައްޒަފަކު  1މިސާލު  

އަދަދަކީ   މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  އަށްޑިހަ    789އަދި  )ހަތްސަތޭކަ 
ފުތަރަމަ   ކުރެވޭނީ  ދަރަޖަ  ކުށް  މި  މުވައްޒަފުގެ  މި  ނަމަ،  ނުވައެއް( 
ކުށް ދަރަޖަ ކުރުމުގައި އެ ދަރަޖައެއްގައި  ދަރަޖާގައެވެ. ސަބަބަކީ، ގަޑިޖެހުމުގެ 

އަދަދާއި ދުވަހުގެ  ދެ    ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބެލުމުން،  އަދަދަށް  މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ 
 ޝަރުތު އެއްކޮށް ފުރިހަމަވަނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ދަރަޖައިންކަމަށް ވާތީއެވެ.

މުވައްޒަފަކު  2މިސާލު   އަހަރުގައި  މީލާދީ  ގަޑިޖެހި،    30:  ދުވަހު  )ތިރީސް( 
އަދަދަކީ   މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  ތިރީސް    234އަދި  )ދުއިސައްތަ 

ދެވަނަ  ހަތަރެ ކުރަންވާނީ  ދަރަޖަ  ކުށް  މި  މުވައްޒަފުގެ  މި  ނަމަ،  އް( 
ކުށް ދަރަޖަ ކުރުމުގައި އެ ދަރަޖައެއްގައި  ދަރަޖާގައެވެ. ސަބަބަކީ، ގަޑިޖެހުމުގެ 
ދެ   ބެލުމުން،  އަދަދަށް  މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  އަދަދާއި  ދުވަހުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޖައިން ފުރިހަމަވީނަމަވެސް، ޝަރުތު އެއްކޮށް ފުރަތަމަ ދަރަޖަ އަދި ދެވަނަ ދަރަ
ދަރަޖަ   ދެވަނަ  ދަރަޖައަކީ  މަތީ  އެންމެ  ފެތޭ  ކުށް  ގަޑިޖެހުމުގެ  ހާލަތުގައި  މި 

 ކަމަށް ވާތީއެވެ. 
 

ހާޒިރު   )ށ(    ވަޒީފާއަށް  ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ  ހާޒިރީއާގުޅޭ  އަހަރުދުވަހުގެ  މުވައްޒަފުގެ 
ނިމުމުން، ނިމުނު މީލާދީ    ނުވުމުގެ ކުށް ދަރަޖަ ކުރާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް

ނުވުން   ހާޒިރު  ދަރަޖައެއްގައި  އެ  ރިޯޕޓަށްބަލައި،  ހާޒިރީ  މުވައްޒަފުގެ  އަހަރުގެ 
ބަލައިގެން މިންވަރަށް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގޮތުގައި  ނުވުމުގެ  ، ކުށެއްގެ  ހާޒިރު 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 83 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގައެވެ.  
މުވައްޒަފ1ަމިސާލު   އަހަރުގައި  މީލާދީ  ވަޒީފާއަށް    7ކު  :  ދުވަހު  )ހަތެއް( 

ހުރެއްޖެނަމަ ދެވަނަ  ، ހާޒިރުނުވެ  ކުރެވޭނީ  ދަރަޖަ  ކުށް  މި  މުވައްޒަފުގެ  މި 
 ދަރަޖާގައެވެ.  

މުވައްޒަފަކު  2މިސާލު   އަހަރުގައި  މީލާދީ  ވަޒީފާއަށް    10:  ދުވަހު  )ދިހައެއް( 
ނީ ތިންވަނަ  ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ، މި މުވައްޒަފުގެ މި ކުށް ދަރަޖަ ކުރަންވާ 

އަދި   ދަރަޖަ  ދެވަނަ  ކުށް  ހާޒިރު ނުވުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  ދަރަޖާގައެވެ. ސަބަބަކީ، 
ހާޒިރު   ވަޒީފާއަށް  ހާލަތުގައި  މި  ފުރިހަމަވީނަމަވެސް،  ދަރަޖައިން  ތިންވަނަ 

 ނުވުމުގެ ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ތިންވަނަ ދަރަޖަ ކަމަށް ވާތީއެވެ. 
 

އަ )ނ(    ކުށެއް  މުވައްޒަފުގެ  ފަދަ  ވަކިކުރެވޭ  ވަޒީފާއިން  ހާޒިރީއާގުޅިގެން  ހަރުދުވަހުގެ 
މުވައްޒަފު   ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ނުނިމުނު  އަހަރު  މީލާދީ  ހިނގާ  ކޮށްފައިވާނަމަ، 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
 

މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ  
ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް  

 ޅާނެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަ 

  ، )ފަހެއް( ދުވަހު ގަޑިޖެހި  5ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި މަސްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި   )ހ(  105-2
އަދަދު   މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  ނުވަތަ    30އަދި  މިނެޓު  )ތިރީސް( 

  އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ ފުރަތަމަ އަޅަންވާނީ އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތުގެ 
 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެވެ.  

 
 ، )ފަނަރަ( ދުވަހު ގަޑިޖެހި 15ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ށ(   

)ހަތްދިހަ ފަހެއް( މިނެޓު ނުވަތަ    75އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު  
ނަސޭހަތުގެ  ދޭ  ލިޔުމުން  އަޅަންވާނީ  ފުރަތަމަ  އިތުރުވެފައިވާނަމަ    އެއަށްވުރެ 

 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެވެ. 
 

އަޅަންވާނީ    1 )ނ(    ފުރަތަމަ  ނުވާނަމަ  ހާޒިރުވެފައި  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  )އެކެއް( 
 އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތުގެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެވެ. 

 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ރ(    އެހެން  ގައި  )ނ(  އަދި  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  މި 

 މުވައްޒަފާމެދު އަމަލު ކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  އަންނަނިވި ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ
އަޅާނެ   104 ކުށެއްކުރުމުން  އިތުރު  ފިޔަވަޅަށްފަހު  )އިޞްލާޙީ  މާއްދާ  ވަނަ 

 ފިޔަވަޅުތައް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
ކުރިން  .1 މުވައްޒަފަކީމީގެ  ކުރި  ކުށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފުގެ 

ކޮށްފައިވާ   ހާޒިރީއާގުޅިގެން  އިސްލާހިފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުގެ  ކުށަކަށް 
 އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން، އަދި  

މުވައްޒަފުގެ   .2 ކުރިން  މީގެ  ކޮށްފައިވަނީ  ކުށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފު 
ފިޔަވަޅު   އިސްލާހި  އަޅާފައިވާ  ކުށަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ހާޒިރީއާގުޅިގެން 

 ބާތިލު ވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވުން. 
 

ޅޭ ދެވަނަ  މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގު 
ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނެ  

ތެރޭގައި   )ހ(  105-3 އަހަރުދުވަހުގެ  ހާޒިރުވުމުގައި  ދުވަހު    30ވަޒީފާއަށް  )ތިރީސް( 
އަދަދު    ، ގަޑިޖެހި މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  )އެއްސަތޭކަ    150އަދި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 84 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އިތުރުވެފައިވާނަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  މިނެޓު  އަޅަންވާނީ  ފަންސާސް(  ފުރަތަމަ  މަ 
 ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ. 

 
ފުރަތަމަ    3ވިދިވިދިގެން   )ށ(    ނުވާނަމަ  ހާޒިރުވެފައި  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހަށް  )ތިނެއް( 

 އަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ.  
 

ތެރޭގައި   )ނ(    ނުވާނަމަ  )  5އަހަރުދުވަހުގެ  ހާޒިރުވެފައި  ވަޒީފާއަށް  ދުވަހު  ފަހެއް( 
 ފުރަތަމަ އަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ. 

 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ރ(    އެހެން  ގައި  )ނ(  އަދި  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  މި 

މި ގަވާއިދުގެ    އަންނަނިވި ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފާމެދު އަމަލު ކުރާނީ
އަޅާނެ   104 ކުށެއްކުރުމުން  އިތުރު  ފިޔަވަޅަށްފަހު  )އިޞްލާޙީ  މާއްދާ  ވަނަ 

 ފިޔަވަޅުތައް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
ކުރިން  .1 މުވައްޒަފަކީމީގެ  ކުރި  ކުށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފުގެ 

އިސްލާހިފިޔަވަޅު   ކުށަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ހާޒިރީއާގުޅިގެން  މުވައްޒަފުގެ 
 ފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން، އަދި  އަޅާ

މުވައްޒަފުގެ   .2 ކުރިން  މީގެ  ކޮށްފައިވަނީ  ކުށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފު 
ފިޔަވަޅު   އިސްލާހި  އަޅާފައިވާ  ކުށަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ހާޒިރީއާގުޅިގެން 

 ބާތިލު ވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވުން. 
 

މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ  
ށް  ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަ 
 އަޅާނެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ތެރޭގައި   )ހ(  105-4 އަހަރެއްގެ  ހާޒިރުވުމުގައި  ދުވަހު    60ވަޒީފާއަށް  )ފަސްދޮޅަސް( 
އަދަދު    ، ގަޑިޖެހި މިނެޓުގެ  ޖުމުލަ  ޖެހުނު  ގަޑި  ސަތޭކަ(    300އަދި  )ތިން 

ގޮތުން   ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާޙީ  އިތުރުވެފައިވާނަމަ  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  މިނެޓު 
ގޮތަށް    7ތަމަ  ފުރަ ނުލިބޭ  މުސާރަ  މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

މަނާކުރުމުގައި   ނުކުތުން  އޮފީހަށް  މިގޮތުން  މަނާކުރާނީއެވެ.  އޮފީހަށްނުކުތުން 
 ދުވަސްތައް ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 
ހާޒިރުވެފައި  5ވިދިވިދިގެން   )ށ(    ވަޒީފާއަށް  ދުވަހަށް  ފުރަތަމަ  )ފަހެއް(  ނުވާނަމަ   

 އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެވެ.  
މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރާނީ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ވަޒީފާގެ  

  1)އެކެއް( ފަންތިއަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމަކަށް    1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ  
ހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި  )އެކެއް( އަހަރުދުވަ

ވަގުތީގޮތުން އެ ފަންތީގެ މަޤާމެއް އުފައްދައި    ، ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ
އެ މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  

ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ. މަޤާމަށް  ހުރި  ސީ.އެސް.   ކުރިން  އަޅާއިރު  ފިޔަވަޅު  މި 
އެ   އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފެންނަން  ރެކޯޑު  ބަދަލުތަކުގެ  މި  ވިއުގައިން 

 މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓުތައް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާނަމަ    9އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި   )ނ(    )ނުވައެއް( ދުވަހު 
 މަ އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެވެ.  ފުރަތަ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 85 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރާނީ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ވަޒީފާގެ  
  1)އެކެއް( ފަންތިއަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމަކަށް    1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ  

. މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި  )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ
ވަގުތީގޮތުން އެ ފަންތީގެ މަޤާމެއް އުފައްދައި    ، ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ

އެ މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  
އަޅާ ފިޔަވަޅު  މި  ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ.  މަޤާމަށް  ހުރި  ސީ.އެސް. ކުރިން  އިރު 

އެ   އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފެންނަން  ރެކޯޑު  ބަދަލުތަކުގެ  މި  ވިއުގައިން 
 މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓުތައް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  )ރ(    އެހެން  ގައި  )ނ(  އަދި  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  މި 

ވާ މުވައްޒަފާމެދު އަމަލު ކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  އަންނަނިވި ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ
އަޅާނެ   104 ކުށެއްކުރުމުން  އިތުރު  ފިޔަވަޅަށްފަހު  )އިޞްލާޙީ  މާއްދާ  ވަނަ 

 ފިޔަވަޅުތައް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
ކުރިން  .1 މުވައްޒަފަކީމީގެ  ކުރި  ކުށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފުގެ 

ކޮށްފައިވާ ހާޒިރީއާގުޅިގެން  އިސްލާހިފިޔަވަޅު    މުވައްޒަފުގެ  ކުށަކަށް 
 އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން، އަދި  

މުވައްޒަފުގެ   .2 ކުރިން  މީގެ  ކޮށްފައިވަނީ  ކުށް  ހާޒިރީއާގުޅޭ  މުވައްޒަފު 
ފިޔަވަޅު   އިސްލާހި  އަޅާފައިވާ  ކުށަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ހާޒިރީއާގުޅިގެން 

 ބާތިލު ވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވުން. 
 

  މުވައްޒަފަށް އަޅާފައިވާ 
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅާމެދު  

 މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހުން 

ސަރވިސް   106 ސިވިލް  މައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ މުވައްޒަފެއް  އެ  ފިޔަވަޅަކާ މެދު  އަޅާފައިވާ އިޞްލާޙީ    ، ކޮމިޝަނުން 

   އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ހައްގު
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 86 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ސާދަވަނަ ބާބު

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި  

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 
 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތާއި އެ   )ހ(  107 ތަޢާރަފް 
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންގެ   އިދާރީގޮތުން  މިނޫންވެސް  އަދި  ރެކޯޑުތައް  ވަޒީފާގެ 

ބަލަހައްޓަމުން   ބައިން  ރިސޯސްއާބެހޭ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް 
ބޭނުންކުރަންޖެހޭ   ބޭނުންތަކުގައި  އެކި  އެކި  ތަފާތު  މަޢުލޫމާތަކީ  މި  ވާނެއެވެ.  ގެންދަން 

ބޭނު ހަމަޖައްސަން މަޢުލޫމާތުތަކަށްވާނެތީ،  އިންތިޒާމުވެސް  ލިބޭނެ  ފަސޭހައިން  ވަގުތު  ންވާ 
 ވާނެއެވެ. 

ޒާތީ   )ށ(    ކުރާ  އަނެކުންނާ  ގެދޮރާއި،  ގޮވަތި  ދިރިއުޅުމާއި،  އާއިލީ  އަދި  ޒާތީ  މީހެއްގެ  ކޮންމެ 
މެ،   މީހަކު  ކޮންމެ  ހަމަ  ތަންތަނެވެ.  ކަންކަމާއި  ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ  މުއާސަލާތުތަކަކީ 

ސިވިލް ސަރވިސް  އަނެކުންގެ   ހިތަންވާނެއެވެ.  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ހައްގުތަކަށް  ބުނެވުނު  މި 
މުވައްޒަފުންގެ   އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހުންނަ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ 
ހިމާޔަތް   މަޢުލޫމާތު  ޒާތީ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މައުލޫމާތާއި  ޒާތީ 

އަ ޖެހޭނެއެވެ.  ޒާތީކޮށްދޭން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މައުލޫމާތު   ދި 
އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި  ހެދިފައިވާ  އެކަމަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި   ހާމަކުރަންވާނީ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
    

ރަޖިސްޓަ )ހ(  108 ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން  މަގާމުތަކުގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  މުވައްޒަފުންގެ    ،ރީއާއިސިވިލް 
ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން  ބައިން  ރިސޯސްއާބެހޭ  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  . ރަޖިސްޓަރީ 

މި    .ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެވެ  ،މިގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ
 ނުވަތަ  ގްރާމެއްގައިްޕރޮ ކޮމްޕިއުޓަރ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މިކަމަށް ،  ރަޖިސްޓަރީތައް
 . ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ ފޮތްތަކުގައިވެސް

 . މަގާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ .1

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.  .2

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ.  .3

 . ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ .4

ރަޖިސްޓަ )ށ(    ގޮތަކަށް  ކޮންމެ  ކުރެ  ގޮތްތަކުން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ބެލެހެއްޓި  މި  ރީ 
ހިމެނޭ    ،ކަމުގައިވިޔަސް މަޢުލޫމާތުތައް  މިގަވާއިދުގައިވާ  ކުރަންވާނީ  އިންތިޒާމު  މައުލޫމާތު 
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 87 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 . ގޮތަށެވެ

ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން    ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ލިޔަންވާނީ )ނ(   
  ، މިފަދަ  ލިޔުމެއްނެތި. އިވާ ގޮތަށެވެއޭގަ  ،އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔުން އެއީ އަސްލުކަމަށް ބަލައި

 ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ ސައްހަ ބަދަލެއް ނޫނެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އެވަގުތަކު ހުރި    ،މަގާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ )ރ(   
މަގާމުތަކާއި  ،މަގާމުތަކާއި ހުރި  މަގާމުތަކާބެހޭ  މަގާމު،  ކުރިން  އެ  ބަދަލާއި،  އަންނަ  ތަކަށް 
 . މައުލޫމާތެވެ

ބަލަހައްޓާނީ )ބ(    ހިމަނައި  ރަޖިސްޓަރީގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ    ،ދާއިމީ  ކޮމިޝަނުގެ 
 . މަގާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ

ހި )ޅ(    ރަޖިސްޓަރީގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގައި  ވަގުތީ  ކޮމިޝަނުގެ  ބަލަހައްޓާނީ،  މަނައި 
މުވައްޒަފުން   އެ  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ވަގުތީގޮތުން 
ތާރީޚާއި   ވަކިކުރެވުނު  ވަޒީފާއިން  ތާރީޚާއި  ދެވުނު  ވަޒީފާ  މަގާމާއި،  ފެށި  ގެންގުޅެން 

 ސަބަބުގެ ތަފްސީލެވެ. 

ފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި  ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަ )ކ(   
އެ   އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  މީހުންގެ  ގެންގުޅޭ  ދަށުން  އެމްްޕލޯއިމަންޓުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 
އުވާލާ   އެމްްޕލޯއިމަންޓް  ކޮންޓްރެކްޓް  ތާރީޚާއި  މަގާމާއި،  ފެށި  ގެންގުޅެން  މުވައްޒަފުން 

  ތާރީޚާއި ސަބަބުގެ ތަފްސީލެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު
    

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  
 މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

ދާއިމީ 109 )ވަގުތީ،  މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    ، ކޮންޓްރެކްޓް(،  ސިވިލް 
 . ންދަން ވާނެއެވެބަލަހައްޓަމުން ގެ ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައުލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އެ މުވައްޒަފުގެ    ،ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު )ހ(   
ހަދައި ފައިލް  ދިނުން  ،މައުލޫމާތު  ނަންބަރެއް  ފައިލަށް  އެ  . އެ  ދޭނީ  ފައިލަށް  މި 

އޮންނަ ދީފައި  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޚިދުމަތުގެ    ،މުވައްޒަފަކަށް 
ނަންބަރެވެ ހެދުމަށްފަހު. ރެކޯޑްކާޑު  ފައިލް  ލިޔާ    ،އަދި  ބެހޭގޮތުން  މުވައްޒަފަކާ  އެ 

މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ޑޭޓާ    .ލިޔުންތަކުގައި  ފައިލް  މި 
 ހިމެނޭ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. 

މަ )ށ(    މަދުވެގެންމުވައްޒަފުންގެ  އެންމެ  ފައިލުގައި  ލިޔުންތައް    ،އުލޫމާތު  ތިރީގައިވާ 
 . ހުންނަންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ.  .1

އެއްގޮތްކަން   .2 އަޞްލާ  ލިޔުންތަކުގެ  ސަނަދުތަކާއި  ފާސްތަކާއި  ލިބިފައިވާ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮީޕ. 

ތަންތަނުން  .3 އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަކުރީގައި  ލިޔުން  ދީފައިވާ  އެ    ، 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 88 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ލިޔުންތައް. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ   .4
 ފޯމު.

 ވަޒީފާދިން ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮީޕ(.  .5

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު.  .6

ކަން މުވައްޒަފަށް އެންގި ލިޔުމުގެ  އެ  ،ވަކިކުރުމުން  ،ބަދަލުކުރުމުން  ،ވަޒީފާ ދިނުމުން .7
 ކޮީޕ.

 ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮީޕ.  .8

 މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ.  .9

 ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް.  ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ،ސަލާމް ސިޓީއާއި .10

 ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން )ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ(.  .11

ގެންގުޅެން   .12 ކޮށްފައިވާނަމަ  ،ފެށުމަށްފަހު ވަޒީފާގައި  ފުރިހަމަ  ކޯހެއް    ،ތަމްރީނު 
 ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު( 

  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު.  .13

ބަންދެއްވެ .14 ޤާނޫނީގޮތުން  ލިބުމަށްފަހު  ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    ،ސިވިލް 
 ފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު. ޝަރީއަތުން އަދަބެއް ލިބި 

ކަމެއްގައި   .15 ހިންގާ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  ނުވަތަ  ކަމެއްގައި  ހިންގާ  އޮފީހަކުން  އެހެން 
އެމީހަކު ސިވިލް ސަރވިސް   ކަމެއްގައި  ހިންގާ  ފެންވަރުގައި  ބައިނަލްއަގުވާމީ  ނުވަތަ 

 މާތު.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫ

 ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްސަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު. .16

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.  .17

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު.  .18

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮީޕ(.  .19

 ތަ ޗިޓުގެ ކޮީޕ(. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު )ނުވަ .20

 ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ.  .21
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ   )ނ(   

 . ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އެ ފައިލުގައި ފައިލް ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ  ،މީހަކާ ބެހޭގޮތުން

 މަތިން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު ފޯމު. ޤާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ  .1
ފުރާ   .2 މީހުން  އެދޭ  ދިއުމަށް  ސްކޮލަރޝިްޕގައި  މެދުވެރިވެގެން  ސަރުކާރު  ދިވެހި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 89 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އެްޕލިކޭޝަން ފޯމު. 
 ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ އޮފީހާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން.  .3
 ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް.  .4
 .ނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ލިޔުންކޯހުން ޚާއްސަ ވަ .5

ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ފައިލުކުރަންޖެހޭ   )ރ(   
ގެންދަންވާނެއެވެ.  ފައިލުކުރަމުން  ހަމައަށް  ލިޔުންތަކެއް  ފައިލުކުރާ   ހުރިހާ  މިގޮތުން 

 ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.   ލިޔުންތަކުގައި އެ

ގޮތެއްގައި   )ބ(    ރައްކާތެރި  ހަވާލުކޮށް  މުވައްޒަފަކާ  ވަކި  ފައިލުތައް  މައުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ 
 . ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ފަ )ޅ(    މައުލޫމާތު  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އިލުގައިވާ  ސިވިލް 
ލިޔުންތަކެކެވެ ސިއްރު  ބަލަންޖެހޭ    ،ވީމާ. ލިޔުންތަކަކީ  ކޮންމެހެން  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ 

ހަދައިގެން   ބަލައި  ލިޔުންތައް  ފައިލުގައިވާ  އެ  މުވައްޒަފުން  އެހެން  ފިޔަވައި  މުވައްޒަފެއް 
 . ނުވާނެއެވެ 

ބަލަ،  މުވައްޒަފެއް )ކ(    ފައިލް  ަޕރސަނަލް  މުވައްޒަފެއްގެ  ަޕރސަނަލް  އެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ން 
ލިޔެކިޔުންތައް   ފައިލުގައިވާ  އެ  ދަށުން  ބެލުމުގެ  މުވައްޒަފުގެ  ބަލަހައްޓާ  ފައިލް 

 . ދައްކަންވާނެއެވެ 

އިދާރާއަކަށް   )އ(    އެހެން  ދައުލަތުގެ  މުވައްޒަފެއް،  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
. އްޒަފެއްގެ މައުލޫމާތު ފައިލް ފޮނުވަން ވާނެއެވެބަދަލުވި އޮފީހަށް އެ މުވަ  ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ނުވަތަ   ވަކިވެއްޖެނަމަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފައިލް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ރައްކާކޮށްފައި ބާއްވަން    ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ

 . ވާނެއެވެ
    

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޝަނުގެ އިދާރާގެ  ކޮމި

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  
 ބަދަލުގެނައުން 

ބަދަލެއް   )ހ(  110 މައުލޫމާތުތަކަށް  ކާޑުގައިވާ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  މުވައްޒަފެއްގެ 
މުވައްޒަފެއް އެ  އެކަން  ގެންނަތާ  ،  އަތުވެއްޖެނަމަ  ބަދަލެއް  އެ  އިދާރާއަށް   7ކޮމިޝަނުގެ 

 . ރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެ 

މައުލޫމާތު،  )ށ(   ގެނެވުނު  ބަދަލު  ކާޑުގައިވާ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  މުވައްޒަފެއްގެ 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ   7ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާތާ  

މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އިސްލާހުކޮށް އެ  
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

    

ބަދަލުވުމަށްފަހު   )ހ(  111 އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން  އޮފީހަކަށް  އެހެން  މުވައްޒަފަކު  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވަކިވުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  ، ނުވަތަ  ލިޔުން  އަދާކުރިގޮތުގެ  ނުވަތަ  ވަޒީފާ  ވަކިވި   
ފެށިގެން   ތާރީޚުން  މުވައްޒަފެއް ( ހަޔެއް) 6ބަދަލުވި  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 

އިޝާރާތްކޮށް  ،އެދިއްޖެނަމަ ކަންތައްތަކަށް  ވަޒީފާގެ   ، އަންނަނިވި  ލިޔުން   އަދާކުރި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 90 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 . ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 .މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ވަޒީފާގައި އުޅުނު .1

 . ވަތް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާ .2

 . މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފެއް ދެމިހުރި މުއްދަތު .3

 . ނުވަތަ ޔުނިޓް  ،ސެކްޝަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން .4

 . އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު .5

މުސާރައާއި .6 ލިބެމުންދިޔަ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ވަކިވިއިރު  މާލީ    ވަޒީފާއިން  އެހެނިހެން 
 . އިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާ   )ށ(    އޭނާ  ނުވަތަ  ސަބަބު  ބަދަލުވި  ނުވަތަ  ވަކިވި ސަބަބު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފެއް  އެ 
ނުވިޔަސް( ރަނގަޅު  ނުވަތަ  )ރަނގަޅު  ދެކޭގޮތް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ގޮތާމެދު    ، އަދާކުރި 

ލިޔުމުގައި ހިނދެއް   ،ވަޒީފާއަދާކުރި  އެދިއްޖެ  ހިމަނައިގެން  މުވައްޒަފަކު  މެނުވީ  ގައި 
 . ނުވާނެއެވެ 

    

މުވައްޒަފުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  
 މާނަކުރުން 

 މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ޒާތީ މައުލޫމާތު" ގެ މާނައަކީ:  )ހ(  112

 މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރު ނުވަތަ ކާވެނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު.  .1

ވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ޖިނާއީ އަދި މު،  މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ، ޞިއްޙީ .2
 ވަޒީފާގެ ތާރީޚުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު. 

މުސާރައިގެ ރޭންޖް، އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ  ،  މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން .3
 ޒިންމާ.

 އެޑްރެސް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ސޮއި. .4

ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ  )ށ(    ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  ޒާތީ މައުލޫމާތެއް    މި  މި މާއްދާގައި ހިމެނޭ 
 ހާމަކޮށް ނުވަތަ ޝާއިއުކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ. 

    

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރި  
 ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން 

މައު 113 ޒާތީ  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ލޫމާތު  ސިވިލް 
ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ. 
    

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެ  
 ހާލަތްތައް 

ޒާ 114 މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އެ  ސިވިލް  މައުލޫމާތު  ތީ 
މި   ހާމަކުރަންވާނީ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނެތި  ރުހުން  މުވައްޒަފެއްގެ 

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ނުވަތަ   )ހ(    ސަބަބަކަށްޓަކައި  އެއްވެސް  ބުނާ  ޤާނޫނެއްގައި  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 
 އިދެއްގެ ދަށުން. އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 91 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ކޯޓު އަމުރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރޭ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ދަށުން.  )ށ(   

ލިބޭ މައްސަލަ   )ނ(    ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދައުވާކުރާ އަދި ދައުލަތަށް ދައުވާ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލް 
 ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް. 

 ތަކުން ކުރާ ތަހުގީގަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް. ތަހުގީގު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ފަރާ )ރ(   

ބަޔަކަށް   )ބ(    ޢައްޔަންކުރާ  އޭނާ  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ  އޭނާގެ  ޖެނެރަލްއާއި  އޮޑިޓަރ 
 އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް. 

ބަޔަކަށް   )ޅ(    ޢައްޔަންކުރާ  އޭނާ  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ  އޭނާގެ  ޖެނެރަލްއާއި  ްޕރޮސެކިއުޓަރ 
 ރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް. ްޕރޮސެކިއުޓަ

އެންމެހާ   )ކ(    ބާރުލިބިދޭ  ގަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނުވަތަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 
 މުއައްސަސާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވުން. 

    

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  
 ހާމަކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުން 

މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ   ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްސިވިލް  )ހ(  115
މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، މި 
ސަރވިސް   ސިވިލް  ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ  މަތީން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ 

 އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފެއްގެ އަބުރަށް، ޝަރަފަށް،   )ށ(   
ނުވަތަ   ހުށަހެޅުން  ކޯޓަކަށް  ޝަރުއީ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ލިބިއްޖެކަމަށް  އުނިކަމެއް  ކަރާމާތަށް 

 ފަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު އެ މުވައްޒަ

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 92 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ  

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 
 

ވަގުތުތަކެއް   116 ތަޢާރަފް  ގިނަ  ބަޔަކު  ގިނަ  މިޒާޖުތަކުގެ  އެކި  ތަފާތު،  ގުޅުން  އުޅުމާއި  މާހައުލަކީ،  ވަޒީފާގެ 
އަދި  އެކުގަ ޖިސްމާނީ  ލިބޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  މާހައުލަކުން  މިފަދަ  ވުމާއެކު،  ތަނަކަށް  ހޭދަކުރާ  އި 

ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދުޅަހެޔޮ ވަޒީފާގެ މާހައުލެއް ބިނާކުރުމަށް މި ބާބުގައި  
ކަންތައްތަކަ ތިރީގައިވާ  މިގޮތުން  ވާނެއެވެ.  ދެވިފައި  ސަމާލުކަމެއް  ސަރވިސް  ޚާއްސަ  ސިވިލް  ށް 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިންނާއި އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ނަފުސުގެ   )ހ(    އަބުރުވެރިކަމާއި  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި  ދާއިރާގައި  މަސައްކަތުގެ 
 . އިއްޒަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކާމެދު  ސި )ށ(    އަނެއް  މުވައްޒަފެއް  އެއްވެސް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ވިލް 
 . އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

އެއް މުވައްޒަފެއް އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ، އެ ހިންގި   )ނ(   
ކަމު އެ  ގަވާއިދުގެއަދި  މި  މައްޗަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  ބައިވެރިވި  ބާބުގައިވާ   ވަނަ 13 ގައި 

އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުގެ   ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ މަތީން ގޮތުގެ
ފިޔަވަޅު   ބަލައި  އިދާރާއިން  ލަސްނުކޮށް  މައްސަލައެއް  އެ  ނަމަ،  ހުށަހެޅިއްޖެ  އިދާރާއަށް 

 ވެ. އަޅަން ވާނެއެ
    

މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް،  ،  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް 117 ގޯނާގެ ވައްތަރުތައް 
ކަންތައްތައް   އެކިއެކި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކުރުމަކީ  މުވައްޒަފުންތަކަކަށް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކަށް  އެހެން 

 ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ޢަމަލުތަކެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ގޯނާ 

ގޮތުން   )ހ(    ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ  ނުވަތަ  ދެރަކޮށްލުމަށް  ރުޅިއެރުވުމަށް،  މުވައްޒަފެއް 
 ޖެއްސުންކުރުން ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުން.  ،މަލާމާތްކުރުން، ދިމާކުރުން

ނު  )ށ(    ކުރުން  ޢަމަލެއް  ގަބޫލުކުރާ  ގިނަބަޔަކު  ކުރަން  ގޯނާއެއްކަމުގައި  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  ވަތަ 
ސަބަބުން )އެޢަމަލުގެ  މުވައްޒަފު ރުޅިއައުން، ދެރަވުން، ހިތްހަމަނުޖެހުން ނުވަތަ    ،އުޅުން. 

 ނިކަމެތިކަން އިޙްސާސް ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ބެލެވޭނީ ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައެވެ.( 

ނު  )ނ(    ދިނުން،  ގެއްލުމެއް  ޖިސްމަށް  ނުވަތަ  ނަފުސަށް  ކަމެއް މުވައްޒަފުގެ  ދެވިދާނެ  ވަތަ 
 ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަހުން ދެއްކުން. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 93 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން.  )ރ(   

 ބާރަށް ބަސްބުނުން. ، މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން )ބ(   

 ތަބު ކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން. މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އަޚުލާގީ ގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާ )ޅ(   

ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް )ކ(    ވަޒީފާއިން  ނުލައި  ސަބަބަކާ  އަދަބެއް    ،އެކަށީގެންވާ  ހަރުކަށި  ނުވަތަ 
 ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން. 

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޖެއްސުން ކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން   )އ(   
ވޭ ޢަމަލުތައް. )މިސާލު: މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ކުރެ 

މައުލޫމާތު ގަސްތުގައި ނުދިނުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުން، ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދިނުން ފަދަ  
 ކަންތައްތައް.( 

    

ތިރީގައި 118 ޖިންސީ ގޯނާކުރުން  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ގަވާއިދުގެ  ކަމުގައި    މި  ގޯނާކުރުން  ޖިންސީ  ޢަމަލުތަކަކީ  މިވާ  ބުނެފައި 
 . ބެލެވޭނެއެވެ

  ، ޖިންސީ ބޭނުމަކު ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުމެއް އޮވެގެން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފަކާ )ހ(   
 ،އަނގަބަހުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ބެހުމާއި، އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖެހުމާއި

 . ފިރުމުން ،އަތްކޭއްތުމާއި ،ވިކުމާއި ،ޓުމާއިކޮއް

މަސައްކަތުގެ   )ށ(    ނުވަތަ  ދަތުރެއްގައި  ރަސްމީ  އިދާރާގެ  ނުވަތަ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ 
ލައްވައި އެއްވެސް   އެހެން މުވައްޒަފެއް  މާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 

 .އަމަލެއް ކުރުވުން ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން

ދެއްކުމާއި )ނ(    ވާހަކަ  ގޮތުން  ކަންކަމާބެހޭ  ޖިންސީ  އިބާރާތުން  ހަޑިހުތުރު  ނުވާ    ،އެކަށީގެން 
ދެއްކުމާއި ވާހަކަ  ކުރުވުމަށްޓަކައި  ޝައުގުވެރި  ގޮތުން  ޖިންސީ  މި   ،މުވައްޒަފެއް 

ގައި  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރު   ،ބޭނުމަށްޓަކައި އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމާއި
ހުށަހެޅުމާއި ކުރުމަށް  ބައްދަލު  ގޮތަށް  ބޭނުންނުވާ  ބުނުމާއި  ،އަނެކަކު  ބަސް    ،ހަޑިހުތުރު 

 . ހަޑިހުތުރު ޖޯކު ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު އަމަލެއް ހިންގުން

ދެއްކުމާއި )ރ(    ކާޑު  އޮރިޔާން  ޒަރިއްޔާއަކުން  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  މުވައްޒަފަކަށް   ،އެހެން 
 . ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން  ޖިންސީ ޝައުގުވެރިކަން

ކުޑައިމީސްކުރުމާއި )ބ(    މުވައްޒަފެއް  އެ  ނިސްބަތްކޮށް  ޖިންސަށް   ،މުވައްޒަފެއްގެ 
ކުރުމާއި  ،ދެރަކުރުމާއި  ،ދިމާކުރުމާއި  ،ފޮށުމާއި  ،ބެހުމާއި  ،މަލާމާތްކުރުމާއި   ،އެކަހެރި 

 . އެކިއެކި ބަސްބުނުން

ހާސިލު  )ޅ(    އެދުމެއް  ކަމެއް ޖިންސީ  ނުޖެހޭ  ކޮށްދޭން  އިދާރީގޮތުން  މަޤްޞަދުގައި  ކުރުމުގެ 
ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކޮށްދޭން ޖެހޭކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި، ދޭންޖެހޭ ހައްގެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން  

 . ނުވަތަ ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ދޭންނުޖެހޭ ހައްގެއް ދީ ބިރުދެއްކުން
    



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 94 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ  
 ހުށަހެޅުން 

އިދާރާގެ   މި )ހ(  119 މުވައްޒަފަކާމެދު ކޮމިޝަނުގެ  އެއްވެސް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ބުނެފައިވާ  ބާބުގައި 
އިދާރާއަށް   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މައްސަލައެއް  އެ  ހިންގައިފިނަމަ  މުވައްޒަފެއް 

 . ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

މަހަށް ވުރެ ލަހުން ހުށަހަޅާ   3ވާ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި ބާބުގައި ބުނެފައި  )ށ(   
ގޮތުގައި،  މައްސަލަ މައްސަލައެއްގެ  ހުށަހެޅި  ގުޅިގެން  ގޯނާއަކާ  އެ  ނުބެލުމުގެ   އެއީ 

 . އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

މާއްދާގެ   )ނ(    މައްސަ( ހ)މި  މުވައްޒަފެއް  މަތީން  ގޮތުގެ  ހުށަހަޅާއިރުގައިވާ  އެ    ،ލައެއް 
ބަލައިދިނުމަށް   މައްސަލަ  ސިއްރިޔާތުގައި  ގޮތަކަށް  ނޭނގޭނެ  ހުށަހެޅިފަރާތް  މައްސަލަ 
އެދިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފަރާތް ނޭނގޭނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު  

 . އަޅަން ވާނެއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 95 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު

 ގައި ބައިވެރިވުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތު
 

ޤާނޫނުގެ   120 ތަޢާރަފް  )ށ(    18މި ބާބު އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ސަރުކާރަށާއި،  އުފެދިފައިވާ  ޤާނޫނީގޮތުން  މުވައްޒަފުންނަކީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ގައި، 

ވަފާތެރި  ރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހަށާއި  ޚިދުމަތްކުރާ،  ރައްޔިތުންގެ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  ކަމާއި 
ގާބިލް   ހިތާ،  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  ނުޖެހޭ،  ވަކިފަރާތަކަށް  ސިޔާސީގޮތުން 
މައިގަނޑު   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމަށް  ބަޔަކަށް 

ކަ ހިމެނޭކަމެއް  ތެރޭގައި  އިދާރީ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ވުމާއެކު،  ބަޔާންކުރެވިފައި  މުގައި 
ކުރާ   ކޮމިޝަނުން  ގާއިމުކުރުމަށް  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި  ސިފަތައް  މި  މުވައްޒަފުންނަކީ 
ވާހިނދު، އެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ސިޔާސީގޮތުން   މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރާ ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ބަ ނުޖެހޭ  ފަރާތަކަށް  އިދާރާގެ  ވަކި  ކޮމިޝަނުގެ  ކަމުގައިވާތީއެވެ. އަދި  ލާޒިމުކަމެއް  ވުމަކީ  ޔަކަށް 
ސިޔާސީގޮތުން   ސަރވިސްއަކީ  ސިވިލް  ނޫނީ،  ހުރެގެން  މިސިފަތައް  ކިބައިގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

 ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މުއައްސަސާއަކަށް ނުހެދޭތީއެވެ. 
    

ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގެ ގޮތުގައި  
 ންތައްތައް ކުރުން ހުއްދަ ކަ

ހުއްދަ   121 މުވައްޒަފަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމަކީ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި 
ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ ރުހުމާއި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ބެއްގައި ވޯޓްދިނުން. އިންތިޚާ )ހ(  

ނުވަތަ   )ށ(    ޖަމާޢަތެއްގެ  ބައިވެރިވާ  ޙަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ 
ކްލަބެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން. މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ   ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ 

ނުވަ ޖަމާޢާތް  ޖަމްޢިއްޔާ،  އެ  އަކީ،  ފީ  މެންބަރޝިްޕ  ހިންގާ  ކްލަބެއްގެ  ކްލަބުގެ  ތަ 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިގެން އެ ފަރާތުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  

 ފީ އެއް ނަމަ، މެންބަރޝިްޕ ފީ ދެއްކުމަކީ، ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ބައިވެރިނު  )ނ(    ޙަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުހިމެނޭ،  މަޤުޞަދެއް  އެއްވެސް  ސިޔާސީ  އަދި  ވާ 
ޖަމްޢިއްޔާ   އެފަދަ  ބައިވެރިވުމާއި،  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި  މަދަނީ  ބުރަނުވާ  ާޕޓީއަކަށް  ސިޔާސީ 
އަދި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަގާމުތައް ފުރުމާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި  

 ބައިވެރިވުން. 

 ކުރުން. ެޕޓިޝަންތަކާއި އިލްތިމާސްތަކުގައި ސޮއި )ރ(   

ލިޔެ،   )ބ(    އިލްތިމާސްތައް  ެޕޓިޝަންތަކާއި  ނުހިމެނޭ  މަޤުޞަދެއް  ސިޔާސީ  އެއްވެސް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 96 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން. 

ޖަމާޢަތަކަށް،   )ޅ(    އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއަކަށް  ސިޔާސީ 
ތާއީދުކުރުމަށް ކްލަބަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފަރާތަކާ    ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް  އެއިން  ނުވަތަ 

ފިޔަވައި   ބައްދަލުވުންތައް  އާއްމު  ބޭއްވޭ  ސަބަބަކަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ދެކޮޅުހެދުމަށް 
ވާހަކަދެއްކުމާއި  ތަޤުރީރުކުރުމާއި،  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ބޭއްވޭ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން 

 ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް  ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވުން. ނަމަވެސް މިއިން ބައްދަލުވުމަކީ އެއްވެސް 
ބުރަވާގޮތަށް   ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތަކަށް  ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް  ނުވަތަ ސިޔާސީ 

 ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޢަތްތަކުގެ  ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާ )ކ(   
ޖަލްސާގައި   އަދި  ހާޒިރުވުން.  ޖަލްސާތަކަށް  ބައްދަލުވުންތަކާއި  އާއްމު  ކްލަބްތަކުގެ  ނުވަތަ 

 ނެގޭ ވޯޓްތަކުގައި ވޯޓްދިނުން. 

 ސިޔާސީ މަޤުޞަދުތަކުގައި ބާއްވާ ހަފްލާތަކަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން.  )އ(   

އެ )ވ(    ކޮމިޝަނުގެ  ޢައްޔަންކޮށްގެން  އިލެކްޝަންސް  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ދުމަކަށް 
 ވޯޓްނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ވޯޓްގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން. 

    

ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގެ ގޮތުގައި  
 ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

މުވައްޒަފެ 122 އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކަންތައްތަކަކީ،  މަނާ  ތިރީގައިވާ  ކުރުން  ހުރެ،  ގޮތުގައި  އްގެ 
އިޞްލާހީ   ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  މުވައްޒަފުންނާމެދު،  ޚިލާފުވާ  ކަންތައްތަކާއި  މި  ކަންތައްތަކެވެ. 

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

ސިޔާސީ   )ހ(   އަދާކުރުމާއި،  ވަޒީފާއެއް  ފުރުމާއި،  މަގާމެއް  އެއްވެސް  ާޕޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ 
 މެޓީއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރުން. ާޕޓީއެއްގެ އެއްވެސް ކޮ

ކްލަބެއްގެ   )ށ(    ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް  ޖަމްޢިއްޔާ،  އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ 
އެއްވެސް މަގާމެއް ފުރުމާއި، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ  

 ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުން. ކްލަބެއްގެ ކޮމެޓީއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރުން 

ޖަމްޢިއްޔާ،  )ނ(    އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ 
ޤަރާރު   ކުރުމާއި،  ތަޤުރީރު  ޖަލްސާއެއްގައި  އެއްވެސް  ކްލަބެއްގެ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް 

ބައިވެރިވުމާއި،   ހުށަހެޅުމުގައި  ޤަރާރު  ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމާއި،  ހުށަހެޅުމާއި،  ހުށަހެޅުން 
ޖަލްސާއެއްގެ   އެފަދަ  ދިނުމާއި،  އެހީތެރިވެ  ހުށަހެޅުމަށް  ބައިވެރިވުމާއި،  ހުށަހެޅުމުގައި 
އެއްވެސް  އަމަލީ  އެޖަލްސާއަކަށް  ގޮތަކުން  ނޫންވެސް  މި  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ލިޔެކިޔުން 

 އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

ާޕޓީއެއްގެ )ރ(    ޖަމްޢިއްޔާ،   ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ 
މަޤްޞަދު   އެ  މީހަކަށް  ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާބަކަށް  ފަރާތުން  ކްލަބެއްގެ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް 
ކާމިޔާބީއަށް   މީހެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަމެއް  ހާޞިލްކުރުމަށް 

 . ހުރަސްއެޅުމަށް ކަމެއް ކުރުން



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 97 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އެއްވެސް   )ބ(    ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ާޕޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ 
ކުރުމުގެ   ތައްޔާރު  ެޕޓިޝަނެއް  ފަރާތުން  ކްލަބެއްގެ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް  ޖަމްޢިއްޔާ، 

 މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޕެޓިޝަނަކަށް ސޮއިހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 

ާޕ )ޅ(    ޖަމްޢިއްޔާ، ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ޓީއެއްގެ 
ބެޖާއި،  ކަރުދާހާއި،  ލީފްލެޓާއި،  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ތަމްސީލުކުރާ  ކްލަބެއް  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތެއް 

 މިނޫންވެސް މިފަދަ ްޕރޮމޯޝަން ތަކެތި ބަހައި ހެދުން. 

ހަރަކާތެ )ކ(    ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއެއްގެ  ޖަމްޢިއްޔާ، ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  އްގައި 
ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ ދިދައާއި، ބެޖާއި ނިޝާން، ފާހަގަތަކާއި ޕޯސްޓަރާއި، މިފަދަ  
އެހެން   ތަކެތި  އެފަދަ  ހަރުކުރުމާއި،  ހެދުމުގައި  ނުވަތަ  ހަށިގަނޑުގައި  މީހާގެ  ތަކެތި 

 މީހުންނަށް ފެންނާނޭގޮތް ހެދުން. 

ާޕޓީ )އ(    ޖަމްޢިއްޔާ،  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  އަކުން 
ބާއްވާ ސިޔާސީ   ފަރާތަކުން  މިފަދަ  ނޫންވެސް  މި  ކްލަބަކުން ނުވަތަ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކުން 
ނުވަތަ   ރޭވުމާއި،  ޙަރަކާތެއް  ފަދަ  ބުރެއް  ފުޅަނދު  ނުވަތަ  މުޒާހަރާއެއް  ހިނގާލުމެއް، 

ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ ކަމެއް  ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހިންގާ ޙަ އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި  ރަކާތެއް 
ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި، އެއިން ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެއިން ކަމެއްގެ   ރޭވުމުގައި 

 ތެރޭގައި ތަޤުރީރުކުރުން. 

ޖަމްޢި )ވ(    އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއަކަށް  އްޔާ، ސިޔާސީ 
ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ   ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ކްލަބަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސިޔާސީ އެއްވެސް 
ބާއްވާ   ހޮވުމަށް  މީހަކު  މަގާމަކަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ބޭނުމަކަށް  ނުވަތަ  ކަމަކަށް 
ދިނުމާއި،  ފައިސާ  ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  ތާއީދު  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ  އިންތިޚާބަކަށް 

 ސާ ހޯދައިދިނުމާއި، އެއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން. ފައި

ނުވަތަ   )މ(    އެއްވުމެއް  ޖަލްސާއެއް،  އާއްމު  އެކުލެވޭ  ކުލައެއް  ނުވަތަ  ސިފައެއް  ސިޔާސީ 
އެފަދަ   ދިނުމާއި،  އެހީތެރިވެ  ރޭވުމަށް  ރޭވުމާއި،  ބައްދަލުވުމެއް  އިޖުތިމާޢީ  ހަފްލާއެއް، 

 ކުރުން. ތަންތަނުގައި ތަޤުރީރު 

ސިޔާސީ ޖަލްސާއަކާ ނުވަތަ ހަފްލާއަކާ ގުޅިގެން ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި، ޓިކެޓް ނުވަތަ ދަޢުވަތު   )ފ(   
 ބެހުން. 

ޖަމްޢިއްޔާ،   )ދ(    އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއަކުން  ސިޔާސީ 
ށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ  ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކްލަބަކުން ހިންގާ، ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަ

ކުރުމާއި،   މަސައްކަތް  ކެމްޕެއިނެއްގައި  ހިންގާ  ކެންޑިޑޭޓެއް  ކުރިމަތިލާ  އިންތިޚާބަކަށް 
އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި، އެއިން ފަރާތެއްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާމުގެ ތެރޭގައި  

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކަމަ )ތ(    ނުވަތަ  މަގާމަކަށް  ކުރިމަތިލާ  ސިޔާސީ  އިންތިޚާބަކަށް  ބާއްވާ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  ކަށް 
ބައިވެރިވާ   ހަރަކާތެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއަކަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 98 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ފަރާތަކާ   އެއިން  ނުވަތަ  ތާއީދުކޮށް  ކްލަބަކަށް  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާ،  އެއްވެސް 
ލިޔުމާއި،  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ނަން    ދެކޮޅަށް  ނުވަތަ  ހާމަކޮށް  ނަން  ލިޔުމެއް  އެފަދަ 

 ހާމަނުކޮށް، އެއްވެސް މީޑިއާ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރުން. 

ބާއްވާ   )ލ(    ކަމަކަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  އިންތިޚާބު  މީހަކު  މަގާމަކަށް  ސިޔާސީ 
ސިޔާސީ   ނުވަތަ  ފަރާތުން  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ދުވަހު،  ވޯޓްލާ  ާޕޓީއެއްގެ  ވޯޓްލުމެއްގައި، 

ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް  ގެންދިއުމަށް  ގެންދިއުމާއި،  ވޯޓްލާން  ވޯޓްލާމީހުން  ފަރާތުން 
ދުއްވާ   އެމީހަކު  ދަރިން  އާއި  އަނބިމީހާ  އެމީހެއްގެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ދިނުން.  އެހީތެރިވެ 

 އުޅަނދެއްގައި ގެންދިއުން ފަދަ ކަންކަން ނުހިމެނެއެވެ. 

މީހަކު )ގ(    މަގާމަކަށް  ބާއްވާ  ސިޔާސީ  ކަމަކަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  އިންތިޚާބު   
ާޕޓީއެއްގެ   ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  ދުވަހު،  ވޯޓްލާ  ވޯޓްލުމެއްގައި، 
ފަރާތުން މަންދޫބެއްގެ، ވަކީލެއްގެ، މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ އޮބްޒަރވަރެއްގެ ނުވަތަ ވޮޗަރެއްގެ  

 ރުމާއި، ވޯޓްގުނާ ތަނުގައި ހުރުން. ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓްފޮށި ދޮށުގައި ހު 

ކޮމިޝަނުން   )ޏ(    ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ޤާނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 
އިދާރާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ގުޅުމަކަށް، ނުވަތަ  

 މަޤުޞަދަކަށް ބުރަވުން. 

މީހަ )ސ(    މަގާމަކަށް  ބާއްވާ  ސިޔާސީ  ކަމަކަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  އިންތިޚާބު  ކު 
ވޯޓުލުމެއްގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަގާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން  

 އެއްވެސް ވަޢުދެއް ކުރުން ނުވަތަ ބިރެއް ދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރެއް ދިނުން. 

ސިޔާސީ )ޑ(    ނުވަތަ  ާޕޓީއަކަށް  ޖަމްޢިއްޔާ،   ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ބައިވެރިވާ  ޙަރަކާތެއްގައި 
ޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ކްލަބަކަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް  

 އެހީތެރިވެ ދިނުން. 

އިޖާބަދިނުމުގެ   )ޒ(    ގޮވާލުމަކަށް  ގޮވާލާ  މަޤުޞަދެއްގައި  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ާޕޓީއަކުން  ސިޔާސީ 
 އްކަތް ނުކޮށް ހުއްޓާލުން.ގޮތުން މަސަ

    

ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި  
ބައިވެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، 

 ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން 

ގަވާއިދުގެ   123 ނުވަތަ    122މި  މަނާކަމެއް  ކުރުން  ގޮތުގައި  ޙަރަކާތުގެ  މާއްދާގައިވާ، ސިޔާސީ  ވަނަ 
ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް  ސިވިލް  ޙަރަކާތެއްގައި  ކުރެ  މުވައްޒަފެއް  ޙަރަކާތަކުން  އިދާރާގެ   

އެފަދަ   ނުވަތަ  އެދިއްޖެނަމަ،  ވެރިޔަކު  ނުވަތަ  ސުަޕވައިޒަރު  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  ބައިވެރިވުމަށް، 
ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ތަފާތެއް އެ މުވައްޒަފާ މެދު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް  

ސެކްރެޓަރީ   މައްސަލައެއް  އެ  ރިސޯސް  ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ހިއުމަން  ނުވަތަ  އަށް  ޖެނެރަލް 
އެ   ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ  ކޮމިޝަނަށް  ނުވަތަ  ކޮމިޓީއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް 

 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

    

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 99 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭ ކޮމެޓީތަކާއި

 ބް މުވައްޒަފުންގެ އިޖުތިމާޢީ ކްލަ
 

ކޮމިޝަނުގެ   )ހ(  124 ތަޢާރަފް  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮމެޓީތައް އުފައްދައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގައި  

ކޮމެޓީތަ އުފައްދާ  މިގޮތުން  ކުރަންވާނެއެވެ.  ބޭނުން  ކޮމެޓީތަކުގެ  އެ  އެ  އުފައްދަންވާނީ  އް 
ގަވާއިދު   ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  ކޮމެޓީ  ކަނޑައަޅައި،  މަސައްކަތް  މަޤްޞަދާއި  ކޮމެޓީއެއްގެ 

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. 

ހަރަކާތްތައް   )ށ(    އިޖުތިމާއީ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ހަރަކާތްތަ ރިކްރިއޭޝަން  އިޖުތިމާޢީ  ހިންގުމަށާއި،  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ހިންގުމަށް  އް 

ލިބިގެންވެއެވެ.   މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  އިޚްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ  ކްލަބެއް 
އިރުޝާދުގެ   ލަފަޔާ  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ހިނގަމުންދާންވާނީ  ކްލަބު  މި  ނަމަވެސް 

 މަތިންނެވެ. 

    

ހިއުމަން ރިސޯސް  
ޓް އެންޑް  މެނޭޖްމަން

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށާއި ސިވިލް   )ހ(  125
ސަރވިސްއެއް   ސިވިލް  ޒަމާނީ  ރަގަޅުކޮށް،  ޚިދުމަތް  ދެވޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަރވިސްއިން 

އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަސައްކަތްތަކަށް    ޤާއިމުކުރުމަށް  ކުރާ 
އެންޑް   މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ގާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  

ބާރުތައް   )ށ(    ލިބިގެންވާ  ކޮމެޓީއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން 
 . ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

މަސްއޫލިއްޔަތު  .1 ކޮމިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން 
މުވައްޒަފުންގެ   ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ކޮމިޝަނުގެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
ރިކޯޑްތަކާއި   ސިއްރު  ކުރެވިފައިވާ  ރައްކާ  ކޮމިޝަނުގައި  ގޮތުން  ވަޒީފާއާގުޅޭ 

 ގު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ހައް 

އެހީ   .2 ތަޖްރިބާކާރުންގެ  ދިރާސާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ކޮމިޓީއަށް 
 ހޯދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ނޫން މުވައްޒަފުން    ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިއުތިރާޟް ނުކުރާނަމަ .3
ބައްދަލުވުންތަ  ކަންކަމާ  ކޮމިޓީގެ  މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ  ކޮމިޓީގައި  ބައިވެރިވެ،  ކުގައި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 100 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކޮމިޓީގައި   މުވައްޒަފުންނަށް  އެފަދަ  ނަމަވެސް  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ޚިޔާލު  ގޮތުން  ގުޅޭ 
 ނެގޭ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.  

ކަނޑަ  )ނ(    ކޮމެޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ކޮމިޝަނުގެ  ހިއުމަން  އަޅާނީ 
 މަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ތިރީގައިވާ   )ރ(   
 ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 ވަންވާނެއެވެ. މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއް .1

ދެބައިކޮށްފަ   .2 ތެރެއިން  މެމްބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  ހަމަވާނީ  ކޯރަމް  ބައްދަލުވުމުގެ  ކޮމިޓީގެ 
މެމްބަރުންގެ   ޙާޟިރުވި  ވެގެންނެވެ.  ޙާޟިރު  މެންބަރުން  ގިނަ  ވުރެ  އެއްބަޔަށް 

 ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ޗެއަރަޕރސަން ހިމެނެން ޖެހޭނެއެވެ. 

ބަ .3 އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުމުގެ  ތާރީޚުގެ  ކޮމިޓީ  އޮންނަ  ކުރިން    24އްދަލުވުން  ގަޑިއިރު 
މަޢުލޫމާތު   އެޖެންޑާގައިވާ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން  މެމްބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ 
އެކަމަކާގުޅޭ   ކަމެއްވާނަމަ  ތައްޔާރުވާންޖެހޭ  އިތުރަށް  ޙިއްސާކޮށް  މެމްބަރުންނާ 

 ވެ. ލިޔެކިޔުންތައް އެޖެންޑާއާއެކު މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެ

ބައްދަލުވުމުގައި   .4 ބައްދަލުވުމުގައި  ފާސްވާނީ  ކަމެއް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކޮމިޓީގެ 
ވޯޓް   ހަމަހަމަކޮށް  އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި  ވޯޓުގައި  ބައިވެރިވެ 

 ލިބިއްޖެނަމަ ދެން އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރަޕރސަނެވެ. 

ބައްދަލުވުންތަކު .5 ބާއްވާތާ  ކޮމިޓީ  ބައްދަލުވުން  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ޔައުމިއްޔާ    7ގެ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ޗެއަރަޕރސަނަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބެލުމުގެދަށުން   .6 ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ބަލަހައްޓާނީ  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  ކޮމިޓީގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިންނެވެ.  

ތިރީގައި  ހި )ބ(    މަސައްކަތްތައް  ކޮމެޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެންޑް  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސޯސް  އުމަން 
 މިވަނީއެވެ. 

އެކަށޭނަ   .1 އެންމެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ބަދަލުގެނައުމުގައާއި   އޮނިގަނޑުތަކަށް  އެކުލަވާލުމުގައާއި  އޮނިގަނޑުތަކެއް 

 ރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ދިނުން. އިސްލާޙުކުރުމުގައި ސެކް

ގަވާއިދުތަކާއި   .2 ދިނުމުގެ  ވަޒީފާ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން. 

ހެދިފައިވާ   .3 ހަލުވިކުރުމަށް   ހަރުދަނާކޮށް  މަސައްކަތްތައް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
ގަވާއިދުތަކާއި  ގަވާއިދުތަ  ގެނައުމަށާއި މިކަމަށް ބޭނުންވާ  ކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 

އިދާރާއަށް   ކޮމިޝަނުގެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކުރުމަށާއި  ތަޢާރަފު  އުޞޫލުތައް 
 އެހީތެރިވެދިނުން. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މާހައުލަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި މާހައުލަކަށް ހެދުމާއި މުވައްޒަފުން   .4
ހިތް އަޅާލާ  އުޅޭ  އަނެކަކަށް  އެކަކު  ދަނެ،  އިހްސާސްތައް  އަނެކަކުގެ  އެކަކު  ވާ، 

 ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރުން. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 101 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ދިނުމުގައި   .5 ކުރިއެރުން  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ފެންވަރުބެލުމާއި،  މަސައްކަތުގެ 
 ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން. 

ޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަހްޤީޤް ތަކުގައި އެހީތެރިކަން  ކޮމި .6
 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުން. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   .7 މާއްދާއެއްގައި  އެހެން  މިގަވާއިދުގެ  ކަމުގައި  މަސައްކަތެއް  ކޮމިޓީގެ 
 ކަންތައްތައް ކުރުން. 

    

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އިއުލާން ކުރެވޭ   )ހ(  126 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ 
މަސައްކަތް   ،ބިޑްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށާއި

ތެ މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކަޑައެޅުމަށް،  ފަރާތެއް  ރެއިން  ހަވާލުކުރާނޭ 
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ.  

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  )ށ(   

އެއަހަރަކު   .1 ރިޢާޔަތްކޮށް  ބަޖެޓަށް  ކަނޑައެޅޭ  އެއަހަރަކަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
ތަކެތި   ހޯދަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކަނޑައަޅައި، ކުރުމަށް 

އެއްގޮތަށް ޕްލޭނާއި  ޚަރަދުކުރުމުގެ  ކުރެވޭ  މަސައްކަތްތަކަށާއި    ،ތައްޔާރު  ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ  ތަކެތި  އެއްގޮތަށް    ،ހޯދަންޖެހޭ  ގަވާއިދުތަކާއި  ސަރުކާރުގެ 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

މަސައްކަ .2 ގަވާއިދުތަކާއި  އެކިއެކި  ސަރުކާރުގެ  ބިޑްތައް  ހުށަހެޅޭ  ތަކެއްޗަށް  ތްތަކަށާއި 
މަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ރިޯޕރޓް  އިވެލުއޭޓްކޮށް  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާއި 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. 

ކޮމިޝަނު  .3 ކަނޑައަޅައި،  ފަރާތެއް  ކާމިޔާބުކުރާ  ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ  ބިޑް  އިދާރާގެ  ގެ 
އެކުލަވާލައި އެއްބަސްވުމެއް  ދެމެދު  އެފަރާތަކާއި  އެއްގޮތަށް  ،  ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމާއި 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.  

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވޭވޭ އެއްބަސްވުމަށް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ   .4
ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާނަމަ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ފަރާތުން އެ އްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުން. 

ސެކްރެޓަރީ   )ނ(    މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކަނޑައަޅާނީ  ކޮމެޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 
 ޖެނެރަލް އެވެ.  

އިވެލުއޭޝަން  )ރ(    ޖެނެރަލްގެ  ބިޑް  ސެކްރެޓަރީ  ބަލަހައްޓާނީ  މަސައްކަތްތައް  އިދާރީ  ކޮމިޓީގެ   
 ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ްޕރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިންނެވެ.  

    

ސިވިލް ސަރވިސް  
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  

ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(  127 ސަރވިސް  ގުޅިގެން    ސިވިލް  ގޮތުގައި  ޓީމެއްގެ  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ 
ގުޅުންތައް   އިޖްތިމާޢީ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރުމާއި،  އާލާ  ރޫޙް  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 102 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

މުވައްޒަފުންގެ    ،ދިރުވުމާއެކު އިޖުތިމާޢީ ކްލަބު  ގޮތުން  އެހީތެރިވުމުގެ  ހިތްވަރުދިނުމާއި  މުވައްޒަފުންނަށް 
ހިންގި  ކްލަބެއް  އިޖުތިމާޢީ  ގަވާއިދާ  މެދުގައި  ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  ކްލަބު  މި  ދާނެއެވެ. 

 އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާއްމުކުރަން ވާނެއެވެ. 

އެ   )ށ(    ހިންގާނީ،  ކްލަބު  އިޖުތިމާޢީ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ކްލަބު ހިންގުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދު

ތިރީގައި   )ނ(    މަސައްކަތްތައް  ކްލަބުގެ  އިޖުތިމާޢީ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 މިވަނީއެވެ. 

އޮފީހުގެ   .1 ގޮތަށް  މަގުފަހިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ޓީމެއްގޮތުގައި  މުވައްޒަފުން  އޮފީހުގެ 
ކުރުމަށްޓަކައި   ތައްޔާރު  ކަލެންޑަރެއް  ހޯދައި،  އިޖުތިމާޢި  ޚިޔާލު  މުވައްޒަފުންގެ 

 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުން. 

އާލާކޮށް   .2 ރޫޙް  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ  އެކުވެރިކަމާއި  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
މުވައްޒަފުން   ހުރިހާ  އޮފީހުގެ  ހިތާމައިގައި  އުފަލާއި  ލިބޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ރުއެޅުން. ބައިވެރިވުމަށް ބާ

ހަރަކާތްތައް   .3 އެކި  ގޮތުން  އާލާކުރުމުގެ  ދިރުވާ  ސަގާފަތް  އަދި  ޤައުމިއްޔަތު  ދީނާއި، 
ދުވަސްތަކާއި   އެކިއެކި  ފާހަގަކުރާ  ގުޅިގެން  ކަންތައްތައް  އެފަދަ  ހިންގުމާއި 

 ޙަރަކާތްތަކުގައި އޮފީހުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުން. 

މުވައްޒަފު .4 ކަސްރަތާއި  އޮފީހުގެ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް،  ހަށިގަނޑުގެ  ސިކުނޑިއާއި  ންގެ 
 ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވެ އުޅޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ   .5
 ގޮތަށް އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުން.

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ޗަންދާއެއް ނެގުން. އިޖްތިމާޢީ ކްލަބުގެ  .6

މުބާރާތްތަކުގައި   .7 އެ  ބަލައި،  ކޮބައިތޯ  މުބާރާތްތަކަކީ  ބައިވެރިވާނެ  ނަމުގައި  އޮފީހުގެ 
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން. 

ރެވޭ  އިޖްތިމާޢީ ކުލަބުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ޚަރަދުކު  .8
ރަނގަޅަށް   ތަފްޞީލު  ގޮތުގެ  ޚަރަދުކުރެވުނު  އެފައިސާ  އަދި  އަދަދު  ފައިސާއެއްގެ 

 ސާފުވާނެހެން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، މެންބަރުންނަށް ހާމަކުރުން. 

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށްޓަކައި   .9
 ހިންގުން.  އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާ

 
 
 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 103 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  
 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މަގާމެވެ. މި   128 ތަޢާރަފް 
ސިވިލް   މަގާމެކެވެ.  ފެންވަރުގެ  އެއް  އާ  ސެކްރެޓަރީ  ަޕރމަނަންޓް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަގާމަކީ 

ގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 
މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ސިވިލް    ،އިރުޝާދާ  ހިންގުމަށް  އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ސެކްރެޓަރީ   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތެކެވެ.  ޢައްޔަނުކުރާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް 
މަސައްކަތް ގަވާއިދާ    ޖެނެރަލް  ޤާނޫނާއި،  ހުރެ،  އެއްކިބާވެ  މުޅިން  ހަރަކާތުން  ސިޔާސީ  ކުރާނީ 

ދެމެހެއްޓުމާއެކު،   އުޞޫލުތައް  އެކުލަވާލާ  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ  މިގަވާއިދާއި  އަދި  އެއްގޮތަށް، 
ޖެނެރަލްގެ   ސެކްރެޓަރީ  ހަދައިގެންނެވެ.  ކަމުގައި  މަޤްޞަދު  މުޅި  ޚިދުމަތްދިނުން  ރައްޔިތުންނަށް 

 ކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެކެވެ. މަގާމަ
    

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  
 މަގާމުގެ ޝަރުޠު 

ފެންވަރަށާއި އިސްނެގުމަށާއި )ހ(  129 ތައުލީމީ    ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ 
ތަޖުރިބާއަށާއި  ،އަމާނާތްތެރިކަމަށާއި  ،ތެދުވެރިކަމަށާއި  ،ލީޑަޝިޕްއަށާއި ނަތީޖާ    ،ހިންގުމުގެ 

 ސިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ބެލޭނެ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ހާ

މޯލްޑިވްސް   .1 ދާއިރާއަކުން  ގުޅޭ  ހިންގުމާއި  ނުވަތަ  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ 
ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ    7ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް  

  ދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.ލެވެލްއެއްގެ ސަނަ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ   .2 ނުވަތަ  ޤައުމީ  ނުވަތަ  ްޕރައިވެޓް  ަޕބްލިކް،  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގައި، 
ސީނިއަރ  ވުމާއި،  މަސައްކަތްކޮށްފައި  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  ފެންވަރުގެ 

ވުމާއެކު ލިބިފައި  ތަޖުރިބާ  ފަންތީގެ  ސަރ  ،މެނޭޖްމަންޓް  ސިވިލް  ވިސް  މިކަންކަން 
 އަދި، . ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ެޕނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

ނުވަތަ   .3 ހިއްސާދާރުންނާއެކު  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތްކުރި  މެނޭޖްމަންޓްގައި،  ސީނިއަރ 
ކަނޑައެޅި  ކަނޑައަޅައި،  ހާސިލްކުރުމަށް  ނަތީޖާ  ބައިވެރިންނާއެކު  ހިއްސާކުރާ  ދާއިރާ 

ވާސިލްވެފައިވާކަ އިންޓަރވިއު  އަމާޒަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ން ސިވިލް 
 ،އަދި. ެޕނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުތައް އެނގޭކަން ސިވިލް ސަރވިސް   .4
 އަދި، . ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ެޕނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

ގިންތިތަކުގެ .5 ރޮނގުގެ)  ތަފާތު  ރޮނގު  އެކި  ފަންނީ  އަދި  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ( އިދާރީ 
އޮތުމާއެކު  ހާސިލުކޮށްފައި  ތަޖްރިބާ  ނެރެފައިވުމުގެ  ނަތީޖާ  މަސައްކަތްކޮށް  ގޮވައިގެން 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 104 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ޓެކްނިކަލް   ްޕރޮފެޝަނަލް  ދާއިރާގެ  ކުރިމަތިލާ  މަގާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 
ހިންގު ދާއިރާ  ގުޅިގެން  އަދާކުރެވިދާނެކަމުގެ  މުވައްޒަފުންނާ  ދައުރު  ލީޑަރޝިްޕ  މުގައި 

އިންޓަރވިއު   ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހުރިކަން  ގާބިލުކަން 
 އަދި، . ެޕނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

މައްސަލަތަކުގައި   .6 ގުޅޭ  ދާއިރާއާ  ކުރިމަތިލާ  މަގާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 
ޤައުމީ ގާބިލްކަމާއި،  ދާއިރާ  ލަފާދިނުމުގެ  ފޯރަމްތަކުގައި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އަދި   ،

ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު  
 . ެޕނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް   )ށ(   މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރަށް ސެކްރެޓަރީ 
ފަރާތަކަށް  ޢައްޔަންކު ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ފަރާތަކީ  ރެވޭ 
 ވާނެއެވެ. 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.  .1

ވަޒީފާ   .2 މަގާމެއްގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ހުށަހަޅާއިރު،  އެދި  ވަޒީފާއަށް 
އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވާނަމަ،  ކަމުގައި  މީހަކު    އަދާކުރަމުންދާ 

  55މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އުމުރަށްވުރެ )ޢުމުރުން   ވަޒީފާއިން
 ނުވުން.  އަހަރު ފުރިފައިވުން( ދޮށީ މީހަކުކަމުގައި

ނުވަތަ .3 ކުށެއްކުރިކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހައްދެއް  ޓެކުން،   އިސްލާމްދީނުގައި  ވައްކަން، 
ފަދަ ޚިޔާނާތް  އަދި  ހީލަތްހެދުން،  ކުރިކަން، މަކަރާއި  ކުށެއް  ބޮޑު    5ވޭތުވެދިޔަ    

 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

ފަރާތުގެ   .4 ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގައި،  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނުގައި  ސިވިލް ސަރވިސް 
ބައްަޕ،  އެއްބަނޑު  މަންމަ،  މީހެއް،  އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  ނުވަތަ  މީހެ ދަރިއެއް،  އް 
ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ މީހުންކުރެ މީހަކު  ،  އަންބެއް ނުވަތަ ފިރިއަކު ނެތުން  ،އެއްބަފާ މީހެއް

މަގާމަށް   ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ހުރެ،  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި ހުރި    ،ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެނަމަ

ޒަފު އެހެން އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް  މުވައް
 އެއްބަސްވުން.

    

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

ކޮމިޝަނުގެ   )ހ(  130 ފަރާތެއްގެ  ސިވިލް ސަރވިސް  ހުރި  ހަވާލުވެ  އެއްގޮތަށް  ރިޔާސަތާ  އިރުޝާދާ 
 ނުގެ އިދާރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކި ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް   .1
ކޮމިޝަނަށް   މަސައްކަތާމެދު  ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ  އެ  ހިންގައި،  ރާވައި 

 ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވުން. 

މިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ދުރު  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ .2



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 105 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ރާސްތާ، މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް، އަދި ބޭނުންވާ ހިނދުން  
ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު   އެކި  އަދި  ްޕލޭން  ބިޒްނަސް  ޕްލޭނާއި،  ސްޓްރެޓީޖިކް  ހިނދަށް 

އެކުލަވައި ހުށަހަ  ،ތާވަލް  ފާސްކުރުވާކޮމިޝަނަށް  ހިންގައި  ،  ޅައި،  ތަންފީޒުކޮށް 
 ؛މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ   .3 ްޕރޮޖެކްޓްތަކާއި  ހިންގާ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ދެނެގަނެ ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ރިވިއު  ކޮންމެހެން  އިރުޝާދުގެ  ،  ތެރެއިން  ކޮމިޝަނުގެ 

 ؛ނައުންމަތިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެ

ލިބިގަންނަ   .4 ޚިދުމަތްތައް  އެކިއެކި  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ކުޑަ ގޮތްތައް  ،  އަވަސް  ،ލުއި  ،ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ޚަރަދު 

ގެންދިއުން ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ކުރިއަރުވަން  އިތުރަށް  އެކަން  ތަޢާރަފްކޮށް  ؛ ހޯދައި 
ކަންކަން އެ  ބޭނުންވާއަދި  ކުރުމަށް  އެގޮތަށް  ގައިޑްލައިންތަކާއި،  ،    މަގުފަހިކުރާ 

މޮނިޓަރކޮށް،   ހިނގާގޮތް  ކަން  ހާމަކޮށް،  އެކުލަވައި  އުޞޫލުތައް  ތަކާއި،  ްޕރޮސީޖަރު 
 ؛ފަސޭހައިން ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ކުރިއަރުވަމުން ގެންދިއުން 

ޚިދުމަތް  .5 އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ހަދަންޖެހޭ  ސިވިލް  ގުޅޭގޮތުން  ތަކާ 
ގަވާއިދުތައް ކޮމިޝަނުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، ހެދުމާއި އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް  

 ؛އިސްލާހުކުރަމުން ގެންދިއުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް   .6
ޢަމަލުކުރާ މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  އެ  ކޮމިޝަނުގެ  އެކަށައެޅުމާއި  ރާވައި  ގޮތްތައް  ނެ 

 ؛ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން

ހިނގާ   )ށ(    މަސައްކަތް  ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ން: ނުހިގާގޮތް ބަލައި، އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުން. އެ ގޮތު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރެވޭނޭ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް   .1
ފަރާތެއްގެ   ހުރި  ހަވާލުވެ  ރިޔާސަތާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފާހަގަކޮށް 

 ؛ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ނަތީޖާނެރުން

ގަވާއިދާއި .2 ޤާނޫނާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ކޮންޑަކްޓް  ،  ދިވެހި  އޮފް  ކޯޑް 
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުން  

 ؛ކަށަވަރު ކުރުވުމާއި އެކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން

މައްސަލައެއް   .3 ކޮންމެ  ވަންނަ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް   3ދިވެހި 
 ؛ރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުންދުވަހުގެ ތެ

ވަޒީފާދިނުމާ ބެހޭ މަސައްކަތަކީ .4 ގެ  ގިނަ    ،ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް  ގުޅިގެން  އެކަމަކާ 
މަސައްކަތަކަށްވާތީ ނުނެރެވޭނެ  ނަތީޖާ  ނޫނީ  އަޅައިގެން  ބައިގެ    ،ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެ 
ދަތިނުވާނޭހެން  ޚިދުމަތަށް  ދާއިރާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ  ބަރާބަރަށް  މަސައްކަތް،   ،



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 106 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ނިންމަމުން ގެންދިއުމުގެ މައްޗަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން. 

ވަސީލަތްތައް   )ނ(    ނޫން  އެ  އަދި  ފައިސާ  މުދަލާއި  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ދުވަހަށް   ދުވަހުން  ހެޔޮގޮތުގައިތޯ  އަދި  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި  ބޭނުންކުރެވެނީ 

 ގޮތުން: ބެލެހެއްޓުން. މި

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ   .1
ގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  
ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދާކޮށް،  ދައުރު  ގެ  ވެރިޔާ"  "ޒިންމާދާރު  މަތީން 

އުޞޫލުތަކާ    ،ގަވާއިދުތަކާއި   ،މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި  އިދާރާގެ 
ސަރވިސަސްގެ   ކޯަޕރޭޓް  ގޮތުން  ބެލުމުގެ  ހިނގާތޯ  މަސައްކަތްތައް  އެއްގޮތަށް 
ސަރވިސަސް   ކޯަޕރޭޓް  މުއާމަލާތްތައް  ގެ  ޔުނިޓް"  މެނޭޖްމަންޓް  "ފައިނޭންޝަލް 

 ؛ވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުންހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔާ މެދު

ދަށުން،   .2 ޒިންމާގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ކަމާބެހޭ  ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކެއްގައިވެސް  ހުރިހާ 
 މުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެހެން ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ހު  )ރ(    ހަވާލުވެ  ރިޔާސަތާ  ކޮމިޝަނުގެ  އެއްގޮތަށް  ސިވިލް ސަރވިސް  އިރުޝާދާ  ފަރާތެއްގެ  ރި 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދައި ތަރައްގީކޮށް  

 އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުން. އެ ގޮތުން: 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު )ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި   .1
އެނ  މަތިން  ފެންވަރު  އިރުޝާދުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޭގޮތަށް( 

އެންމެހައި   ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ހޯދައި،  މުވައްޒަފުން  އެކުލަވާލައި، 
 ؛ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި   .2
ކޯޑް ސަރވިސްގެ  ތަންފީޒުކުރުމާއިސިވިލް  ކޮންޑަކްޓް  އޮފް  ކަންކަމުގައި  ،    އެ 

 ؛  މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން

އެކުލަވާލައި،  .3 ވަޒީފާބަޔާން  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވަޒީފާގެ   އިސްލާހުކޮށް  ގެނެސް،  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ހިނދަށް   ހިނދުން 

އެކުލަވާ  އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮންމެ  ލައި، 
 ؛ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ   .4
ގާއިމުކޮށް އިސްލާހު  ،  ނިޒާމެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ހިނދަށް  ހިނދުން  އެނިޒާމަށް  ހިންގައި، 

 ؛ ތަރައްގީކުރުންގެނެސް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ނީޑްސް   .5
ގޮތްތައް   ލިބޭނޭ  ހުނަރުތައް  ތަމްރީނާއި  އެއްގޮތަށް  އެއާ  ހެދުމާއި،  އެސެސްމަންޓް 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 107 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ހޯދުން. 

އަދި   .6 ކުރިއެރުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މަސައްކަތް  ކުރިއެ އަބަދުވެސް  ދަރަޖައަކަށް  މަތީ  އެންމެ  ތަންދޭ  ގަވާއިދު  ރުވުމަށް، 
 ؛ ކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި   .7
 ؛ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން

މައްސަލަތަ .8 ޖެހޭ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  އް  ސިވިލް ސަރވިސް 
 ހައްލުކޮށް އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުން. 

ހިތްވަރާއި   )ބ(    މަސައްކަތުގެ  ރޫހާއި  އިސްނެގުމުގެ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ފޯރި އިތުރުކުރެވޭނޭ ހަރަކާތް ހިންގުން. މިގޮތުން: 

ރަނގަޅުކޮށް .1 ގުޅުން  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް    ،ސިވިލް 
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުންތައް  

 ؛އިންތިޒާމުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ   .2
 ތަމްރީން ްޕރޮގުރާމްތައް އިންތިޒާމުކުރުން. 

ތްތަކާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި، އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ހުނަރަށް  އިސް ނެގުމާއި، އައު ގޮ )ޅ(   
އޭގެ   މަސައްކަތަށް  ގެނެސް  ކުރިއެރުން  ރޮނގުތަކުން  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިސްކަންދީގެން 

 އެދެވޭ ކުރިއެރުން ގެނައުން. އެ ގޮތުން: 

ބަލަ  .1 ރާއްޖެއަށް   ،އިއައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ތަންތަނުގައި ކަންކުރާ ގޮތް 
 ؛ދެނެގަނެ، އެ ގޮތްތައް ތަޢާރަފުކުރުން  ،ރަނގަޅު މޮޅު ގޮތްތައް ހޯދައި

އަށް   .2 ޓެކްނޮލޮޖީ  އައު  ކުރެވޭނެ  ކުޑަކޮށް  ޚަރަދު  އަވަސްކޮށް  ފަސޭހަކޮށް  މަސައްކަތް 
 ؛އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުން ،އަބަދުވެސް ފާރަވެރިވެ

ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖްރިބާ ހިއްސާކޮށް  ،  ގަކޮށްމަސައްކަތާ ގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވިއު .3
 ؛ހެދުން

އިލްމީ   .4 ހޯދުމާއި  އައު  އާއި  މަޖައްލާ  ރޮނގުރޮނގުގެ  ހުރި  ގުޅުން  މަސައްކަތާ 
 ؛ ދިރާސާތަކަށް ޝައުގު ބަހައްޓައި ހޯދައި ލިބިގަތުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަފާތު ފަންނީ ގިންތިތަކުގެ   .5
ގާއިމުކޮށް  އެ މާހައުލެއް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ގޮތެއްގައި  އެކުވެރި  ގުޅިގެން  ންމެން 

 ދެމެހެއްޓުން. 

ޒިންމާ   )ކ(    މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
މަސައްކަތް އެހެނިހެން  ނެތް  ބަޔާންކޮށްފައި  މަތީގައި  ކުރަންޖެހޭ،  ތައް  އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 108 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ؛ކުރުން. އެ ގޮތުން

ޒިންމާ  .1 މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ފާހަގަކުރެވޭ   ޖެނެރަލަށް  ސެކްރެޓަރީ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
ސަރވިސް   ސިވިލް  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  މިފަދަ  ކުރުން.  މަސައްކަތްތައް 

ރިޔާސަ  ބޭނުންވާ  ކޮމިޝަނުގެ  އިރުޝާދު  ލަފަޔާ  ފަރާތެއްގެ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ތާ 
 ؛ ކަންކަމުގައި އެ ލަފަޔާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެކަންކަން ކުރުން

ޒިންމާ  .2 މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ތާ ހަވާލުވެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަ

 އެ މަސައްކަތް ކުރުން.  ،ހުރި ފަރާތަކުން ފާހަގަކުރުމުން

ސެކްރެޓޭރިއެޓް،   )އ(    ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސިވިލް 
އެއްގޮތަށް،   އިރުޝާދާ  ފަރާތެއްގެ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ރިޔާސަތާ  އެ  ކޮމިޝަނުގެ  ބެލެހެއްޓުން. 

 ؛ގޮތުން

ސަރވިސް   .1 ޔައުމިއްޔާ  ސިވިލް  އެޖެންޑާއާއި  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
 ؛ތައްޔާރުކުރުވައި، ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ބެލެހެއްޓުން

ކުރަންޖެހޭ   .2 ޝާއިއު  ރެކޯޑްކުރުވައި،  ނިންމުންތައް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ނިންމުންތައް ޝާއިއުކުރުވުން.  

ބައްދަލު  .3 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ނިންމާ  ސިވިލް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ވުންތަކުން 
ތަންފީޒު   ގުޅިގެން  ކަމާބެހޭ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކާ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ނިންމުންތައް 
ނިންމުންތަކާ   އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރުމާއި، 

 ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން. 

ސަ )ވ(    ސެކްރެޓޭރިއެޓް،  ސިވިލް  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ގެ  ސިވިލް  ރވިސް 
އެއްގޮތަށް،   އިރުޝާދާ  ފަރާތެއްގެ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ރިޔާސަތާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

 ؛ބެލެހެއްޓުން. އެ ގޮތުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި  .1 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެޑްވައިޒަރީ 
 ؛މިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުވައި، ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ބެލެހެއްޓުންޔައު

ޝާއިއު   .2 ރެކޯޑްކުރުވައި،  ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ކުރަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ޝާއިއުކުރުން.  

ނިންމާ ގޮތެއްގެ    އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ސަބް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އެ ކޮމެޓީއަކުން  .3
ކޮމެޓީތަކުގެ   އެ  ކުރުވުމާއި،  އިންތިޒާމުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ބޭއްވުމަށް  މަތިން 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުވައި ބެލެހެއްޓުން. 

ސަބް   .4 ކޮމެޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ނުވަތަ  ކޮމެޓީ  އެޑްވައިޒަރީ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ކޮ ނިންމުންތައް  ނިންމާ  މަތިން  ކޮމެޓީތަކުން  އިރުޝާދުގެ  ލަފަޔާއި  މިޝަނުގެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 109 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ތަންފީޒުކުރުން. 

ވުމުގައި   )މ(    ޖަވާބުދާރީ  ފަރާތްތަކަށް  ވާންޖެހޭ  ޖަވާބުދާރީ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 އެހީތެރިވެދިނުން. އެ ގޮތުން: 

މަހުން ފޮނުވާ ރިޯޕޓާއި އަހަރަކު    6ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް   .1
ތައްޔާރުކޮށްއެއް ރިޯޕޓު  ފޮނުވާ  ހުށައަޅައި ،  ފަހަރު  ކޮމިޝަނަށް  އޮއްވައި  ވަގުތު 

 ފާސްކުރުން. 

ސަރވިސް   .2 ސިވިލް  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރަށާއި 
ތައްޔާރުކޮށް   އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދާ  ފަރާތެއްގެ  ހުރި  ހަވާލުވެ  ރިޔާސަތާ  ކޮމިޝަނުގެ 

 ފޮނުވުން. 

ސަރވި .3 ފޯރުކޮށްދެވޭ  ސިވިލް  ގުޅޭގޮތުންނާއި،  މަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސް 
އުފެދޭ   ތެރޭގައި  އާއްމުންގެ  މީޑިއާގައާއި،  މައްސަލަތަކުގައި  ގުޅުންހުރި  ޚިދުމަތްތަކާ 
ވަކި   ކަމަށް  އެ  އަދި  ކޮމިޝަނަށް،  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގުޅޭގޮތުން  ސުވާލުތަކާ 

ރަކަށް ވެސް، ކުރިއަށް މައުލޫމާތުދީ  ކޮމިޝަނަރަކު ޢައްޔަންވެފައި ވާނަމަ އެ ކޮމިޝަނަ
 އެކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އެހީތެރިވުން. 

    

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  
ހާޒިރީ އަދި ސަލާމާއި  

 ޗުއްޓީ

ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.   )ހ(  131 އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ދުވަހަކު  ހުރިހާ  ރަސްމީ  ކޮމިޝަނުގެ 
މެދުވެރިވެގެ  އަވަހަކަށް  ޢުޛުރެއް  ވީއެންމެ  އެކަން  ނުވެއްޖެނަމަ،  ނުކުމެވޭގޮތް  އޮފީހަށް  ން 

މެންބަރަކަށް   ހަވާލުވެހުރި  ހިންގުމާ  ކޮމިޝަން  އެވަގުތަކު  ނުވަތަ  ރައީސަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ދާރާގެ  ވަނަ ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ސަލާމާއި ޗުއްޓީތައް، ކޮމިޝަނުގެ އި  9މިގަވާއިދުގެ   )ށ(   
 އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ. 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 110 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 މާނަކުރުން 
 

މި ގަވާއިދުގައިވާ  
އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް  

 މާނަކުރުން 

ނުވާ  132 ދޭހަ  ކަނޑައެޅިގެން  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގޮތުން  ހިމެނިފައިވާ  އިބާރާތެއް  ގަވާއިދުގައި  ހާ  މި 
މާއްދާގައި   މި  މާނަކުރާނީ،  އިބާރާތްތައް  ލަފުޒުތަކާއި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  ހިނދެއްގައި 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ. 

 "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. )ހ(   

 އިދާރާއަށެވެ.  "ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮމިޝަނުގެ )ށ(   

ސިވިލް   )ނ(    ދިވެހި  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ގަވާއިދު"  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  "ދިވެހި 
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން، ސިވިލް  
ސިވިލް   ޢަމަލުކުރުމަށް  އިދާރާތަކުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މުވައްޒަފުންނާއި  ސަރވިސްގެ 

 ރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާ އާއްމުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދެވެ. ސަ

ނަންބަރު   )ރ(    ޤާނޫނު  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ޤާނޫނު"  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  "ދިވެހި 
 އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކެވެ.  2007/5

ރިސޯސްއާބެހޭ )ބ(    ހިއުމަން  އިދާރާގެ  އެވަނީ، ސިވިލް  "ކޮމިޝަނުގެ  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ބައި"   
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  

 ބަޔަށެވެ. 

އިދާރީ   )ޅ(    ކޮމިޝަނުގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  މުވައްޒަފުން"  އިދާރާގެ  "ކޮމިޝަނުގެ 
ބެލެހެއްޓުމަށާއި،   ކޮމިޝަނުގެ  ކަންތައްތައް  ތިބޭ  ވަޒީފާދެވިފައި  އެހީވުމަށް  ކޮމިޝަނަށް 

 އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   )ކ(    ތިރީގައި  ބުނެފައިވަނީ  ކަމުގައި  ޙަރަކާތް"  "ސިޔާސީ  ގަވާއިދުގައި  މި 
 އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެކެވެ. 

 ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން  އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް .1   
 އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމާއި އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން. 

އެފަދަ   .2    ހިންގުމާއި  ޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ  ސިޔާސީ  އެއްވެސް 
 ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން. 

ޖުމްހޫރިއް .3    ބާއްވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޔާގެ 
ނުވަތަ   ގޮތުން  ތާއީދުކުރުމުގެ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް  ބައިވެރިވާ  އިންތިޚާބެއްގައި  އެއްވެސް 
ތާއީދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 111 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މަސައްކަތެއް ކުރުން. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދިވެހިރާއް .4    ޤާނޫނުގައި  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޖޭގެ 
އިންތިޚާބަކަށް، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިލުމާއި، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ  

 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުން. 

ބަޔާ )އ(    ތިރީގައި  ބުނެފައިވަނީ  ކަމުގައި  ނުފޫޒު"  "ސިޔާސީ  ގަވާއިދުގައި  ންކޮށްފައިވާ  މި 
ނުވަތަ ނުކޮށް   ކަމެއް ކުރުން  ނުވަތަ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި އެއްވެސް  ފަރާތްތަކުގެ އެދުމަކަށް 

 ދޫކޮށްލުމަށެވެ. 

ދަށުން    115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .1    )ޅ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 
އްޔަންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޢަ

 ފަރާތެއް. 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ   .2    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް. 

 ސިޔާސީ ާޕޓީއެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޖަމާޢަތެއް. .3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 112 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

 

 ޖަދުވަލްތައް
 

 

 
 

 
 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 113 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 

` 
 

 

ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  ސިިވލް  

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .1
 ހ. މަގާމުެގ ނަން:  

 ށ. މަގާމުެގ ކްލެސިފިކޭޝަްނ:  

 ނ. މަގާމުެގ ރޭންކު:   ރ. އަސާސީ މުސާރަ:  

 ބ. އޮފީސް:   ޅ. ސެކްޝަން:  
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން:  

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 ނ. ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  

 ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:   ބ. ފޯނު ނަންބަރު:  

 ޅ. އުފަން ތާރީޚު:   ކ. ޖިންސް:  

 ؟އ. ސަރުކާރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތަކުން ީވއްލުމުެގ ޕްރޮގްރާމުަގއި ބައިެވރިެވ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރެިވފައިޭވތޯ 
 

 ވަރު ތައުލީމީ ފެން  .3
 ޖީސީއީ އޯޑިަނރީ ލެެވލް އަދި އެސްއެސްސީެގ ނަތީޖާ   ޖީސީއީ އެޑްާވްނސްޑް ލެެވލް އަދި އެޗްއެސްސީެގ ނަތީޖާ 

 މާއްދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު  މާއްދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

ަވޒީފާއެދޭ ފަރާތުގެ  
 ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ 

1ޖަދުވަލް    

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

އްޖެ މާލެ، ދިވެހިރާ  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 114 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

      

 ލީމާއި ތަމްރީނު މަތީ ތައު 

 ކޯހުެގ ނަން  ކޯހުެގ ފެންަވރު  ފެށި ތާރީޚު  ނިމުނު ތާރީޚު  ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުެގ ނަން / ޤައުމު 

     

     

     

     

     

 ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު 

 ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމުެގ ނަން  ތަމްރީނު ހިްނިގ މަރުކަޒު / ޤައުމު  މުއްދަތު  ބައިވެރިިވ އަހަރު 

    

    

    

    

    

    

 

 އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .4
 އަދާކުރަމުްނދާ ުނަވތަ އަދާކުރި ަވޒީފާ  ަވޒީފާ އަދާކުރަމުްނދާ ނުަވތަ އަދާކުރި ތަނުެގ ނަން  މުއްދަތު  މުސާރަ  ަވކިިވ ސަބަބު 

     

     

     

     

     

 

 ގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމު  .5
 ބޮންޑު ކުރެުވނު ސަބަބު  ބޮންޑުެގ މުއްދަތު  ފެށުނު ތާރީޚު  ނިމޭނެ ތާރީޚު  މިހާރު ކަްނއޮތްޮގތް 

     

     

     



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 115 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

     

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު  .6

ފޯމު މި  އަޅުަގނޑު  ޮގތުން  އެދުމުެގ  ަވޒީފާއަށް  އިދާރާެގ  ކޮމިޝަުނެގ  ފޯމުަގއިާވ ސިިވލް ސަރިވސް  މި  މައުލޫމާތެެވ.  ތެދު  މައުލޫމާތަކީ  ދީފައިާވ  ގައި 

މައު ފޯމުަގއިާވ  މި  އަދި  ނެތެެވ.  އިއުތިރާޒެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ކުރުމާމެދު  ބާޠިލު  ފޯމު  މި  ކަމަށް ސާބިތުެވއްޖެނަމަ  ތެދުނޫން  މައްޗަށް  މައުލޫމާތު  ލޫމާތުެގ 
 އަޅުަގނޑު ގަބޫލު ކުރަމެެވ.  ބުރަެވ، އެޅިފައިާވ ފިޔަވަޅެއް ބަދަލުކުރެޭވނެކަްނެވސް

 ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ސޮއި:   ތާރީޚު:  

 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

 ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ .1

 ޓްކޮށް ތައްަގޑު ޖަހާފައިާވ އަސްލު(ލިބިފައިާވ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ )އެކްރެޑިޓް ކުރެިވފައިާވ( ފޮޓޯކޮޕީ )އެޓެސް .2
ރޭންކުން ފެށިެގން ދަށުެގ ަވޒީފާތަކަށް   GS3ސްކޫލް ލީިވންގ ސެޓްފިކެޓުެގ ފޮޓޯ ކޮޕީ )ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ަވޒީފާއާ ުގޅޭ މީހުންާނއި،   .3

 ކުރިމަތިލާ މީހުން(  
 ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ކަރިކިއުލަމް ިވޓާ )ސީީވ( .4

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 އޮފީހަށް ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ަނން:  ފޯމު 

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚު:   ފޯމު ބަލައިަގތް ަގޑި:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 116 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

` 
 

 
 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ ަވޒީފާއަށް ަވންނަން އެދޭ މީހުންެގ  

 ކުށުެގ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް 

 

 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢްލޫމާތު: 

  )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(:  ފުރިހަމަ ނަން  .1
  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:   .2
  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  .3
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:   .4
  އުފަން ތާރީޚް:   .5
  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:   .6

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެވަޒީފާއާބެހޭ މަޢްލޫމާތު: 

  ންމެ ފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި ވަޒީފާ އާއި ތަން/ އޮފީސް: އެ .1

   އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު: .2
  ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު:   .3

ޤާނޫނު ދިުނމަކީ،  މަޢުލޫމާތު  ދޮުގ  މަޢުލޫމާތެެވ.  ތެދު  ދީފައިަވނީ  އަޅުަގނޑު  ޗެޕްޓަރ  66/1ނަންބަރު    މިފޯމުގައި  އުޤޫބާތުެގ  ގައި 3-)ޤާނޫނުލް   )

އަޅުަގނޑުެގ މައްޗަށް ޤާޫނނީ ފިޔަވަޅުެވސް އެޅިދާނެ ކަމެއްކަން   ، ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށެއްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމެެވ. އަދި ދޮުގ މަޢްލޫމާތު ދިނުމަކީ
ރަނަގޅު ނޫންަނމަ، މިފޯމް ބާޠިލު ކުރުމާއެކު، ދޮުގ މަޢްލޫމާތު ދީފައިާވ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް   ެވސް ޤަބޫލުކުރަމެެވ. އަދި އެއިން އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް

 ޤާނޫީނޮގތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުޭވނެކަންެވސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމެެވ. 

  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ސޮއި:  

  ރެކޯޑާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުއްވުމަށް: ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ    5ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ  
އެކުށެއްގެ ތަފްޞީލު މި ފޯމާއެކު    ،ރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށްތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ، އެ އިދާ،  ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން

ވާނަމަ އޮތްކަމުގައި  މައްސަލައެއް  ކުރެވެމުންދާ"  "ތަހްޤީޤް  ދެއްވުމުގައި  ރެކޯޑު  އިދާރާތަކުން  އަދި  އެދެމެވެ.  ކުރެއްވުން  އެ    ،އެޓޭޗް 
 ޓެއް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުންވެސް އެދެމެވެ.  މައްސަލައެއްގައި އެހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޯޕ 

 

2ޖަދުވަލް    

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 117 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 
  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ސާފްކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ  •

ކުށުގެ   އިދާރާއިންނެވެ. ކޯޓުގައި  ޖުވެނައިލް  އަދި  ކޯޓް  ޑްރަގް  ކޯޓް،  ފެމިލީ  ކޯޓް،  ކްރިމިނަލް  ކޯޓް،  އޮތްކަން  ސިވިލް  ރެކޯޑެއް   
 ސާފުކުރާނީ ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިންނެވެ. 

  

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

  ފޯމު ދޫކުރި ތާރީޚު: 

 :ފޯމު ފުރައިެގން ެގނައި ތާރީޚު

 

 

 

 ސޮއި މަގާމު ތާރީޚް 
 ކުށުގެ ރެކޯރޑް 
 ހުރި/ ނެތް 

 އޮފީސް

 1 ސުްޕރީމް ކޯޓު     

 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު     

 3 ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން     

  ސިވިލް ކޯޓު  •    

  ކްރިމިނަލް ކޯޓު  •    

  ލީ ކޯޓު ފެމެ •    

  ޑްރަގް ކޯޓު  •    

  ޖުވެނައިލް ކޯޓު  •    

 4 ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް     

 5 މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް     

 6 ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި    

    
ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ެޕނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް 
7 

 8 ށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ރަ    

ލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފޯމުތައް ގަބޫތިނެ) 3* ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމް ފުރިހަމަކުރިތާ    



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 118 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

` 
 

 

 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުެގ ަވޒީފާ ބަޔާން 

 ތު: މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާ   -1

 އައިޑީކާޑް / ޕާސްޯޕޓް  ނަންބަރު:  މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 ޤައުމީ ނިސްބަތް:  އުފަން ތާރީޚު:  މުވައްޒަފާ ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 ފޯނު ނަންބަރު:  އިމަރޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
 

 ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު:   -2

 ގެ ނަންބަރު: މަޤާމު

 މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކް: 

 ވަޒީފާގެ ބޭނުން: 

 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( 

 ޔުނިޓް: 

 

 ސެކްޝަން: 

 

 ޑިވިޜަން: 

 

 ޑިާޕރޓްމަންޓް: 

 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚު: 

 ކޮންޓްރެކްޓް:            ވަގުތީ:           ދާއިމީ:                    ވަޒީފާގެ ބާވަތް:    

 މަޤާމު:  މުވައްޒަފު ރިޯޕޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން: 

 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް: )އިދާރީ، ޓެކްނިކަލް( 

 

3ޖަދުވަލް    

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 119 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އާދައިގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި: 
 

 ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:   -3

 ރަ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް: އުޖޫ

 އުޖޫރަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު:  އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަނޑާއި ހިސާބު ކުރެވޭނޭ ގޮތް: 
 

 ޗުއްޓީ:   -4

 ޗުއްޓީ ދެވޭގޮތް: 

 

 

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން:   -5

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ އުޞޫލު: 

 

 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ   ލިއްޔަތުތައް: ވަޒީފާގެ މަސްއޫ   -6

 އިންސައްތަ )ޕަސަންޓޭޖް %( 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް: 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 120 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ:   -7

 ތައުލީމީ ފެންވަރު: 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ: 

 އްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސިފަތައް: މަގާމުގެ މަސަ

 

 މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު )ފްރީކުއެންސީ(  ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް:   -8

 އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތް: 

 މަތީ ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް  -
 

 

ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާ  ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި   -
 ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް 

 

 އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް: 

 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން:   -9

 ސީދާބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު: 

 

 ނުސީދާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު: 

 

 

 ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން:   -10

 ބަޖެޓާއި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު: 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 121 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އާލާތާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު: 

 

 

 މީ(: މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މިންވަރު )އޮޓޮނޮ   -11

 

 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ސިފަތައް:   -12

 

 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް:   -13

 

 

 

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު:   -14

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެގޮތް: 

 

 

 މާތު: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ   -15

 ހައިސިއްޔަތު: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ނަން: 

 ކުރާ މަސައްކަތް:  އެޑްރެސް: 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 122 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އިތުރު ބަޔާން:   -16

 

 

 

 

 )އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި މަގާމު ހިމެނޭތަން ފާހަގަކުރުން( އިދާރީ އޮނިގަނޑު    -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 123 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު   -18

 ނަން: 
 ޚު: ތާރީ ސޮއި:

 މަގާމު: 
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން:   -19

 ނަން: 
 ތާރީޚު:  ސޮއި:

 މަގާމު: 

 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 124 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

` 
 

 

 ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުެގ ަވޒީފާެގ އެއްބަސްުވން 

 ތަޢާރަފް: 

ށް ހިތަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި މުވައްޒަފަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ޙުރުމަތްތެރިކޮ   ،މިއީ 1. 
  ......................................... ލިބޭމީހާ  ވަޒީފާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ޒިންމާތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ލިބިގެންވާ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ނުވަތަ    )މި އެއްބަސްވުމުގައި، މީގެފަހުން،  ................................... ................................
ފަރާތް   ދޭ  ވަޒީފާ  މީގެފަހުން،  އެއްބަސްވުމުގައި،  )މި  އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  ބުނާ( ސިވިލް ސަރވިސް  ކަމަށް  މުވައްޒަފު 
އެއްބަސް  މި  އެއްބަސްވުމެވެ.  ވަޒީފާގެ  ވެފައިވާ  ދެމެދު  އާއި  ބުނާ(  ކަމަށް  އޮފީސް  ނުވަތަ  ފަރާތް  ދިން  ވަޒީފާ  ނުވަތަ 

ތުރުން، އެމީހެއް ޙަވާލުވާ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން، ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭ މި ނޫން އެއްބަސްވުމެއް ވުމަކަށް  ވުމުގެ އި
 މި އެއްބަސްވުމެއް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން: 

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   2. 
 ހަމަ ނަން )ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(:  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ފުރި 3. 
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޯޕޓް ނަންބަރު:   4. 
 އުފަން ތާރީޚް:   5. 
 ޤައުމީ ނިސްބަތް:   6. 
 )ހ( ދާއިމީ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް:   7. 

 )ށ( މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  
  ފޯނު ހުރި ނަމަ(:  ނަންބަރު )ގޭގައި ގޭގެ ފޯނު 8. 

 މޮބައިލް ނަންބަރު )މޮބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭ ނަމަ(:  
 އިމަރޖެންސީއެއްގައި ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ:  9. 

 )ހ( ނަމާ އެޑްރެސް )ޢާއިލީ ގާތްކަން(:  
 )ށ( ފޯނު / މޮބައިލް ނަންބަރު:  

 އީމެއިލް އެޑްރެސް )އީމެއިލް ގެންގުޅޭ ނަމަ(:   10. 

  

 

4ޖަދުވަލް    

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 125 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ގެ ބާވަތާއި ފެށޭ ތާރީޚާއި މުއްދަތު: ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމު 

 މި ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއާ ދެފަރާތުން އިއްތިފާޤުވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.  11. 
 މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެކެވެ.  12. 
 މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.  މި އެއްބަސްވުމަކީ  13. 
އެއްބަސްވުމުގައިވާ   14.  މި  ފެށިގެން،  ތާރީޚުން  މި  އެވެ.   ...................................... ތާރީޚަކީ  ފެށޭ  އެއްބަސްވުން  މި 

ކަށް ދެ ފަރާތުން ވެސް އިޙްތިރާމް ހަމަތަކުގެ މަތީން މި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ދާންދެން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަ 
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އިޢުތިރާޒެއް   .15  އެއްވެސް  މީހާގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މެދު  މާއްދާއަކާ  އެއްވެސް  ކުރިން،  ކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި  މި 
މުވައް އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  އެއްބަސްވާ  ދެފަރާތް  އެކަމެއް  ޤަވާޢިދު  އޮވެއްޖެނަމަ،  ޒަފުންގެ 

 .ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޙައްލު ކުރެވިދާނެއެވެ
މާއްދާތަކާ   .16  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  އުވާލެވޭނީ  އަދާކުރާ މީހާއަށް  ވަޒީފާ  އަދި  ފަރާތަށް  ވަޒީފާދޭ  އެއްބަސްވުން  ގެ  ވަޒީފާ  މި 

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
ބަ  .17  އެއްބަސްވުމުގައި  ވަޒީފާގެ  މީލާދީ  މި  ބަލާނީ  ނުވަތަ  ގުނާނީ  މުއްދަތު  ކަންކަމުގައި  އެންމެހައި  ޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކަލަންޑަރުންނެވެ. 
 

 އެއްބަސްވުން: 

 ވަޒީފާގެ ނަން:   .18 
 ވަޒީފާގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ރޭންކް:   .19 
ޤަވާ .20  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެއްބަސްވުމަށާއި  ކޮންޑަކްޓަށް  މި  އޮފް  ކޯޑް  އިދާއި 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ޙާލު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަތީގައިވާ  
 އްބަސްވެއެވެ. ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ދެމި ހުރުމަށް ވަޒީފާ ޙަވާލުވާ މީހާ އެ

މީހާ .21 ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ    ،ވަޒީފާ ދޭ 
މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  

ޙައްޤުތައް( 2008/2ނު ނަންބަރު  ޤާނޫ )ޤާނޫނު   ފަރާތުން ވެސް ފުރިހަމައަށް ޙިމާޔަތްކޮށް    ،ން ދެ ފަރާތަށް ލިބިދޭ  ދެ 
 ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް އަދި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. 

 އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން: 

ފަށާނީ .22  ޢަމަލުކުރަން  އެއްބަސްވުމަށް  ސޮއިކުރާ  މި  މިއެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒީފާ  މީހާއާއި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   ،
ދޭ   ވަޒީފާ  ބަޔާން،  ވަޒީފާ  އޭނާގެ  މީހާއަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ސޮއިކުރާނީ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ފެށިގެންނެވެ.  ތާރީޚުން 

ވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ވާ  ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ  އެ  ލިބި،  ލިޔުމުން  އަދާކުރުމަށް  ފަރާތުން  ފުރިހަމައަށް  ޖިބުތައް 
 އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެވެ. )އެ ވަޒީފާ ބަޔާން މި އެއްބަސްވުމާ އެކުގައި ވާނެއެވެ.( 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 126 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ޕްރޮބޭޝަން: 

ފުރަތަމަ   .23  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ފެށޭ  އެއްބަސްވުން  ގެ  މުއްދަތުގެ    3ވަޒީފާ  މި  މުއްދަތެވެ.  ްޕރޮބޭޝަންގެ  ދުވަހަކީ  މަސް 
ވަޒީ އެކަށީގެންވާ، ތެރޭގައި  ވަޒީފާއަށް  އެ  މީހާއަކީ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުން  ދޭ  އުފުލޭ،   ފާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެ  ވަޒީފާ 

ވަޒީފާ ގެ   ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލުކަން ހުރި މީހާތޯ ކަޑައަޅަން ވާނެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަކީ އެ ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާ، 
ޤާބި ލަޔާޤަތާއި  އުފުލޭ،  ނަމަމަސްއޫލިއްޔަތު  ފެނިއްޖެ  ފަރާތަށް  ދޭ  ވަޒީފާ  ނޫންކަމުގައި  މީހެއް  ހުރި  މި    ،ލްކަން 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާއެއްގެ އިތުރު ޒިންމާއަކާ ނުލައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
ސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކި  މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ   މީހާއާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އެފަދައިން  ހަމަ  ވެއެވެ.  ލިބިގެން  ފަރާތަށް  ދޭ  ވަޒީފާ  އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ 
ށުން އުފުލަން  މަސައްކަތަކީ އެމީހާ ހިތް ހަމަ ޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މި އެއްބަސް ވުމުގެ ދަ

ގެނެސް ވަޒީފާ   ނިމުމަކަށް  މި އެއްބަސްވުން  ވަޒީފާގެ  ތެރޭގައި  ނުލައި، މި މުއްދަތުގެ  ޒިންމާއަކާ  އިތުރު  ޖެހޭ ޒިންމާގެ 
 ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 

 

 އިންޑަކްޝަން: 

ހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ  ްޕރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ މަސައްކަތަށް އަ .24 
މަސައްކަތް   ސެކްޝަންތަކުގައި  އެހެން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގައި،  ްޕރޮގްރާމް"  "އިންޑަކްޝަން 

 ހިނގަމުންދާގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް އެ ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ފޮނުވިދާނެއެވެ. 

 ދާކުރާ ތަން: ވަޒީފާ އަ 

އިދާރީ   .25  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދާކުރާނީ  ވަޒީފާ  މީހާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
 މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގައި މާލޭގައެވެ. 

މުވައްޒަފަކު، ވަކި މަޝްރޫޢަކަށް   ރާމި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކު .26 
ވަކި   ކަނޑައެޅޭ  ހިނދެއްގައި،  ބޭނުންވެއްޖެ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބޭނުމަކަށް،  އެފަދަ  ނުވަތަ 
ސިވިލް ސަރވިސް   އިޚްތިޔާރު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  ގޮތަށް  ކުރާ  ވަޒީފާއަދާ  ރަށެއްގައި  ބޭރު  މާލެއިން  މާލެއާއި  މުއްދަތަކަށް، 

 ނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޝަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގަޑި: 

ހަމަޖެހިފައި   .27  ގަޑި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
 ންނެވެ. އޮންނާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ،  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ .28 
ހަފްތާއަކު   ޢަދަދަކީ  ދުވަހުގެ  މަސައްކަތު  މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ  މި    5އިދާރާގެ  ދުވަހެވެ. 

ދަށުން ހަފުތާއަކު    އެއްބަސްވުމުގެ  ގަޑި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މީހާ  އަދާކުރާ  ވުރެ    40ވަޒީފާ  ގަޑިއިރަށް 
އިތުރުވާ ނަމަ، އެ އިތުރުވާ ގަޑިތައް ބަލާނީ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމައެފަދައިން ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދު  



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 127 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ނަމަ، އެ އިތު  5ހަފްތާއަކު   ރުވާ ދުވަސް ބަލާނީ އިތުރު ދުވަސް ކަމުގައެވެ. އިތުރު ދުވަސްތަކަށް  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ 
މަތީން މުވައްޒަފަށް ބަންދު ދުވަހަށް   ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

 މުސާރަ ދޭ އުޞޫލުން މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.  
އިދާ .29  ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް  ނަމަސިވިލް  ނުކުރުވާ  މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި  ލައްވައި  މުވައްޒަފަކު  ހަފްތާއަކު    ،ރާގެ 

 ގަޑިއިރެވެ.   40މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ގަޑިއަކީ ޖުމްލަ 

 އުޖޫރަ: 

 މުސާރައަކީ ............................. )..............................( ރުފިޔާއެވެ. .30 
 އެލަވަންސްއަކީ ............................................. )...............................( ރުފިޔާއެވެ.  ސަރވިސް .31 
 އިތުރުގަޑި ދެވޭ ރޭޓް:   .32 

 )އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް ފަހެއް( އެވެ. 1.25)ހ( ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި: މުސާރައިން ގަޑިޔަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ  
 )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އެވެ.  1.5ސް ތަކުގައި: މުސާރައިން ގަޑިޔަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ  )ށ( ބަންދު ދުވަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައެވެ. މި   .33 
މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ގޮތުން މުސާރަ ދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  

ނުވަތަ   ކަމަކަށް  ކުރެ  ކަންކަމުން  އަންނަނިވި  ނުވާނެހެން  ލަސް  ދުވަހަށްވުރެ  ފަހު  އެންމެ  މަހެއްގެ  މީލާދީ  ކޮންމެ 
 ކަންތައްތަކަކަށް ފައިސާ ކަނޑަންޖެހޭ ނަމަ އެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު އެވެ. 

 ރު ނުވާ ދުވަސްތަކަށް. އޮފީހަށް ހާޟި )ހ(   
 އޮފީހަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޟިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ނަގާ ގަޑީލާރި.  )ށ(   
ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުން އެކަހެރިވެއްޖެ ނަމަ، އެ އެކަހެރިވީ   )ނ(    ނުދޭ  އޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ވެސް، ޤަވާއިދު ތަން 

 ގަޑިއަށް މުސާރައިން ޖެހޭ އަދަދު. 
 ށް މުސާރަ ކަނޑާ ގަޑީގެ ތެރެއަކު ގަޑި ޖެހިގެން ގަޑީލާރިއަށް ގުނި ވަގުތެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.( )މި ގޮތަ 

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އުނިކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން.   )ރ(   
 ސާބިތުވެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  )މި ގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް

 މައްޗަށް ޚަރަދެއް ސާބިތުވެފައި އެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ކޯޓަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.( 
ތި .34  މައްޗަށް،  އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވެފައިވާ  އެއްބަސް  ކުރިން  މުވައްޒަފު  ދޭއިރު،  މުސާރަ  ބަޔާންކުރާ  މުވައްޒަފަށް  ރީގައި 

 ކަންކަމަށް، އެ އެއްބަސް ވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް، މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ. 
 ެޕންޝަން ފަންޑަށް.    )ހ(   
 ކްރެޑިޓް ސްކީމް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ސްކީމުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް.  )ށ(   
 ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން އޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާ.  އެއްވެސް، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ )ނ(   
މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލާއި އަޚްލާޤަށް ބަލައި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި،  .35 

ދަށްކުރާ އެ  އިޚްތިޔާރާއި،  ދަށްކުރުމުގެ  މަޤާމު  ޢިނާޔަތްތައް    މުވައްޒަފުގެ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  މީހާގެ  އެ  ކުރުމުގައި 
 ކުޑަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ޢިނާޔަތްތައް: 

 ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:   .36 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 128 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ކީމެއްގެ ދަށުން ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް  ވަޒީފާގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސް )ހ(   
 ދެވޭނެއެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކީ، އެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު އެހެން ވަޒީފާއެއް  )ށ(   
  35މުސާރައިގެ %  އަދާކޮށްފިނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓެރެސްޓް" އުފެދިދާނޭ ވަޒީފާއަކަށްވާތީ

 )ތިރީސް ފަހެއް އިންސައްތަ( އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން ޝަރުޠުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. 
މި ޢިނާޔަތްތަކަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި، ބަދަލު ގެނައުމުގެ އަދި    

 ޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ޢިނާޔަތެއް ހުއްޓާލުމުގެ އިޚްތި
މިއެއްބަސްވުމުގައި  .37  މުވައްޒަފު  ދެވޭނީ  ޢިނާޔަތް  ދެވޭ  ގުޅިގެން  އާ  ވަޒީފާ  އަދާކުރާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  މި 

ލުވުން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަ މުއްދަތު ގައެވެ. ވަޒީފާ ބަދަ 
 ސަބަބުން އެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލުވުމުން ލިބޭނީ އެ ބަދަލުވާ މަގާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކެވެ. 

ށް ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް  އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް ދޭނީ ސީދާ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ލިޔުމުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކަ  .38 
 ކަނޑައަޅާ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށެވެ. 

  3ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ އަންނަނިވި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ވަކިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން  .39 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ވާނެއެވެ. 

ން ވަކިކުރީ ސަސްެޕންޝަނެއް ނެތި ނަމަ ވަކިކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ވާ މުސާރައާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާއި )ހ(   
 ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ދިނުން. 

ވާ މުސާރައާއި  )ށ(    ހަމައަށް  ދުވަހާ  ވަކިކުރި  ވަކިކުރާނަމަ  ވަޒީފާއިން  ކުރެވި  ލިބޭގޮތަށް ސަސްެޕންޑް  ހަމަ މުސާރަ 
 ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ދިނުން. 

ވާ  މުސާރަ )ނ(    ހަމައަށް  ދުވަހާ  ކުރި  ސަސްެޕންޑް  ވަކިކުރާނަމަ  ވަޒީފާއިން  ކުރެވި  ސަސްެޕންޑް  ގޮތަށް  ނުލިބޭ   
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ދިނުން. 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވެފައި، ބޭނުން ނުކޮށް އޮތް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާގެ މިންވަރު ދިނުން.  )ރ(   

 ނާޔަތްތައް: އެހެނިހެން ޢި 

މަސައްކަތްކުރާ   .40  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ޒިންމާތަކާ  ދަރަޖައާއި  މަޤާމުގެ  މަސައްކަތާއި  މީހާގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 
ޙާލަތާއި ގުޅިގެން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މި 

 ވަޒީފާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެއެވެ.  އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރާ

 މުސާރައާ ޢިނާޔަތަށް ބަދަލު ގެނައުން: 

ގެނައުމަށް   .41  ބަދަލު  ޢިނާޔަތްތަކަށް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުގެ  ގޮތުގެމަތީން  ޤާނޫނުގައިވާ  ގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި 
 ގައި އެގޮތުގެ މަތީން އެބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި ހިނދެއް 

 ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމް ބުނުން އަދި ބަންދު ދުވަސް: 

ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައި   )ހ(  .42 
 ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 129 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ދު  )ށ(    ސިވިލް    ވަސް: ބަންދު  ދުވަސްތަކަކީ  ބަންދު  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ  އަދި  ދުވަސް  ހޮނިހިރު  ދުވަހާއި  ހުކުރު 
މީހާގެ   އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ދުވަސްތަކެވެ.  ބަންދު  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

ހުކުރުދުވަސް ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނުވަތަ ސަރުކާ ރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި  މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުން އެ ކަނޑައެޅި 

 ގޮތެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފު މަސައްކަތު ނުކުންނަން ވާނެއެވެ. 
ޗުއްޓީ:  )ނ(    އަ  އަހަރީ  އަހަރުވުމުން،  އަދާކުރާތާ  ގޮތުން  ވަޒީފާ  ނުހިމެނޭ  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ގޮތުގައި  ޗުއްޓީގެ  ހަރީ 

ދެވޭނީ  30އަހަރަކު   ޗުއްޓީ  އެ  ދެވޭނެއެވެ.  ޗުއްޓީއެއް  ކަލަންޑަރެއް ،  ދުވަހުގެ  ޗުއްޓީ  އެއްބަސްވާ  ދެފަރާތް 
  12ފެށިގެން  ކަނޑައަޅައި، އެކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ތާރީޚުން  

ބާޠިލް   ޗުއްޓީތައް  އެ  ނުނަގައިފިނަމަ،  ޗުއްޓީ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ފަށަންވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މަސް 
 ވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

  30ހަރަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ  ސަލާމް ބުނެވޭނީ މުވައްޒަފު ބަލިވެގެންނެވެ. ބަލިވެގެން އަ  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ:  )ރ(   
ނުވަތަ   އީމެއިލަކުން  ނުވަތަ  ފޯނުން  ނުވެވޭނަމަ،  ހާޒިރު  އޮފީހަށް  ސަބަބުން  ބަލިވުމުގެ  ދުވަހެވެ.  މަސައްކަތު 

ފަރާތަކަށް  ،  ސިޓީއަކުން ކަނޑައަޅާ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ނުވަތަ  ސުަޕވައިޒަރަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އެކަން 
ވާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއް   އަންގަން  ނުރަނގަޅު  ނުދެވިގެން  ސަމާލުކަން  ދުވަހަކު  އެ  ޙަވާލުގައި،  އެމީހެއްގެ  އަދި 

ވަގުތު   އެކަމެއް  އޮތް ނަމަ  ކިބައިގައި  މީހެއްގެ  އެ  ޒިންމާއެއް  އެޅިދާނެ  ހުރަސް  ޚިދްމަތަކަށް  ދެވޭ  ނުކުމެދާނެ، 
ނާންނަ ދުވަސް ދުވަހަށާއި ސަލާމް ކަމަށް    އޮއްވައި ސުަޕވައިޒަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށް

އެކަމަކު އެ މީހަކު ބަލި ނޫންކަން އޮފީހަށް އެނގޭ ދުވަސް ދުވަހަށް އެމީހަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.    ،ބުނެ
އިތުރުވެއްޖެ ނަމަ ވުރެ  ދުވަހަށް  ދެ  ވިދިގެން  ވިދި  ބުނުމުގައި  ހާޒިރުވާއިރު  ،  ބަލިވެގެން ސަލާމް  އޮފީހަށް  ދެން 

ވައްޒަފަކު މަސައްކަތު ނުކުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް  އެމު
ސިއްޙީ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ޤަވާއިދުން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  މުއްދަތު  ނުނިކުމެވުނު  މަސައްކަތަށް 

 ން ވާނެއެވެ. މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަ
މި ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރުން، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ އާއި، ޙައްޖު ޗުއްޓީ އަދި   )ބ(   

ދެވޭނީ ޗުއްޓީ  ނުލިބޭ  ގޮތުގެ    ، މުސާރަ  ޤަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 މަތީންނެވެ. 

 ވާއިދުގެ ދަށުން ޒިންމާވުން: ޤާނޫނާއި ޤަ 

ދިވެހި   .43  ގަވާއިދަކީ  ޤާނޫނާއި  ހިންގާނެ  މައްޗަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  އިދާރާގައި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް  

ސަރވިސް  އަ ސިވިލް  ޤާނޫނާއި،  ގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނާއި،  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ޤާނޫނެވެ.  ބެހޭ  ވަޒީފާއާ  ދި 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް މުވައްޒަފު ތަބާވެ އެ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފު ފުރިހަމައަށް  

 ތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އޮޅުން ފިލުވުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާގައި ވާ ކަމެކެވެ. ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ. އެ ޤާނޫނު 

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން: 

ނަމަ، ދިވެހި   .44  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ނުހިފަހައްޓައިފި 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 130 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެމީހެއްގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ސިވި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
 މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން )ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް(: 

ކޮމިޝަ  .45  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އިދާރާގެ  ސިވިލް  ންގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލެވޭނެއެވެ.  

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން: 

އިދާރާގެ   .46  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި    މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

ލިބިގެން   މުވައްޒަފަށް  އިޚްތިޔާރު  ދޫކޮށްލުމުގެ  ވަޒީފާ  ނުވެ  ޚިލާފު  އެއްބަސްވުމާއި  މި  މުއްދަތުގައި،  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
 ވެއެވެ. 

ތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ  މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ނުވަ .47 
ނޫން   ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  ވެގެން  ޚިލާފު  ޤަވާއިދާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވަތަ 

  ބަޔާން ކުރާ ނޯޓިސް ދެވޭނެއެވެ. ގޮތަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ތިރީގައި
އަދި   6 )ހ(    ކުރު ނޫން  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް  1މަސް 

 މަހުގެ ނޯޓިސް.  01، ނަމަ
 2،  ފައިވާ މުވައްޒަފެއް ނަމައަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށް  5އަހަރަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި   1 )ށ(   

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް. 
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް.  3، އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް ނަމަ 5 )ނ(   
ފެށޭ    47 .48  )ނޯޓިސް  މުއްދަތަށް  ނޯޓިސްގެ  އެ  ަބދަލުގައި  ދިނުމުގެ  ނޯޓިސް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  ލިިބދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  ހަމައަށް(  ތާރީޚާއި  ނިމޭ  ނޯޓިސް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން 
 ހަމައަށް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

އް ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ނޯޓިހެ .49 
ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ   ވަގުތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިން  އަދާކުރާ މީހާ  ވަޒީފާ  ނުލައި  ފައިސާއެއް ދިނުމަކާ 

 އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް    1ނަމަ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަށް  މުވައްޒަފު އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުން   .50 

ދޭންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގަންދެން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  
 ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

 ރިޑަންޑެންޓް ކުރުން: 

ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް   .51  ސަރވިސް  ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 
އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ރިޑަންޑަންޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ރިޑަންޑެންޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ  

 މަތީން ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 131 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 އިން މުސްކުޅި ކުރުން )ރިޓަޔަރކުރުން(: ވަޒީފާ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް   .52 
މުސްކުޅި   މަތިން  ޤަވާއިދުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވަކިކުރާއިރު  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ޢިނާޔަތް  ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރުމުގެ 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

 ތަމްރީނު ދިނުން: 

ތަމްރީނު ހޯދުމަށާއި މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތު ތަކުގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ  .53 
ޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް އެފަދަ ފުރު

އެކަން ކުރާނީ ސިވިލް   ،ތަމްރީނު ދިނުމަށް ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޭބނުންވެއްޖެނަމަ
އެކަމަށް  އެއްަބސްވާ  ދެފަރާތުން  މަތީން  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް 

 ސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ތައްޔާރު ކުރެވޭ ވަކި އެއްަބ

 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވުން: 

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، މުވައްޒަފު އެފަދަ މައްސަލައެއް ޙައްލު ކުރާނީ، ސިވިލް   .54 
ކޮމިޝަނު މިގޮތުން  ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.  ކޮމިޝަނަށް  މީހާ  ސަރވިސް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  މެދު  ނިންމުމަކާ  ނިންމާ  ން 

 ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ކަންތައްތައް: 

ފަރާތެއްގެ .55  ވަކި  ކަމާއެކު،  އިޚްލާސްތެރި  ތެދުވެރިކަމާ  މީހާ  އަދާކުރާ  ކުރުމެއްނެތި،    ވަޒީފާ  މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް  ރުހުން 
ކޮމިޝަނަށް   ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިންގުމަށް  ްޕރޮގްރާމްތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި  އެކަށައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް 

 . އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ
ސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެހުރެ، ސިވިލް  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރާނީ އެންމެހައި ސިޔާ .56 

ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް  
 ކޮމިޝަނަށް އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އެހީތެރިވެދޭ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އާއި   .57  މީހާ  އަދާކުރާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ވަޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބު  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 
ޤާނޫނުތަކާއި، އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ، އަދި ދިވެހިރާއްޖެ 

 . ކާއި، އެއްބަސްވުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަ 
ކޮންޑަކްޓަށް   .58  އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  މީހާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

 . ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ްޕރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި .59 

މަސްލަޙަތާއި  . ކުރަންވާނެއެވެ ވަޒީފާގެ  ކުރުމާއި  މަސައްކަތެއް  އަމިއްލަ  ފުށުއަރާ  މަސްލަޙަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  އަދި 
 . ފުށުއަރާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނުވާނެއެވެވަޒީ .60  ކޮށްގެން  މަސައްކަތް  އަމިއްލަ  ވަގުތުތަކުގައި  ވަޒީފާގެ  މީހާ  އަދާކުރާ  ވަސީލަތްތައް  . ފާ  އޮފީހުގެ  އަދި 
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 . އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
ތަނު  .61  ކުރާ  މަސައްކަތް  ސަލާމަތަށާއި،  ތިމާގެ  އަބަދުމެ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  މީހާ  ކުރާ  އެހެން  ވަޒީފާއަދާ  އާއި  ގެ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް އޭގެ  . މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ
ވަޞީލަތްތައް   އާލާތާއި  ބޭނުންވާނެ  މަސައްކަތަށް  ސަލާމަތްތެރިކަމާއި  ބޭނުންވާނެ  ކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ 

ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެފުރިހަމައަށް ވަ ދޭ  މިފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ވަޞީލަތް ފޯރުކޮށް  . ޒީފާ 
ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ  ފަރާތުން  ދޭ  ވަޒީފާ  ގެއްލުންތަކަށް  ދިމާވާ  ކުރާ މަސައްކަތަކުން  އެފަދައިން  . ނުދީ  ހަމަ 

ކާއި ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ހުރެ އޭގެ ބޭނުން ނުހިފާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހާ  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަ 
އަދި އެފަދައިން ކުރާ މަސައްކަތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފުރިހަމައަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ  . މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 

 . ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ

 : ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ    ސަރުކާރުން  .62 
ގެ ގޮތުގައި  " ސިއްރު "ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭ  . އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ސަ ކަންތައްތަކާއި،  ލިބޭ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިދާރާތަކަށް  ކަންތައްތައް  " ސިއްރު"ރުކާރުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެ 
ނުވާނެއެވެ ގުޅޭ  . ހާމަކޮށްގެން  މަސައްކަތާ  ސިއްރުތަކާއި  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ގޮތުން  މަޤާމުގެ  މީހާގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

މަޢުލޫމާތު ނުވަ އެގެން ނުޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން  ޖެހިއްޖެ ޢާންމުންނަށާއި  ހާމަކުރަން  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ތަ ސިއްރެއް 
ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން  މެނުވީ،  ކަމާ  . ޙާލަތެއްގައި  ރައްކާތެރި  ސިއްރެއް  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  އަދި 

 .އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
   

 : އިޤުރާރު 

ދޭ .63  ވަޒީފާ  ކަންކަމަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  މަތީގައި    މި  ހިނދު،  އެއްބަސްވާ  މީހާ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފަރާތުންނާއި 
ކަމަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، މި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ ގޮތުން    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  އެކަމުގެ ސަބަބުން 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން ދެފަރާތަށް ވެސް އެނގޭ ޙާލު އެއްބަސްވަމެވެ. 
 މުގައި އަޅުގަނޑު ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް ނެތިއެވެ. މި އެއްބަސްވު

   
 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން:  )ހ(   
އެއްބަސްވުން    މި  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އަށް    ، ސިވިލް   ...........................................

 ލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.  ހުށަހަޅައި، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަ
 

 ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަން )މަޤާމާއެކު(:    
    
 އިނގިލީގެ ނިޝާން:  ތާރީޚު:  ސޮއި:   
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 ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ:  )ށ(   
ފަ  ................................................. ،އަހަރެން    ކިޔައި،  ކަންތައްތައް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ހުމުވެ، މި 

ސަރވިސް   ސިވިލް  ނުލާ  އިތުރުކުރުމަކާ  އުނި  ނެތި،  ޝަރުތެއް  އެއްވެސް  ތަކަށް  މާއްދާ  ހުރިހާ  އޭގައިވާ 
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

 
 ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:     
    
 ޝާން: އިނގިލީގެ ނި  ތާރީޚް:  ސޮއި:   
      
   ހެކިން:  )ނ(   
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާޟިރުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް މަޖުބޫރު ކުރުމެއް ބާރުއެޅުމެއް     

 ނެތިއެވެ. 
    
 އިނގިލީގެ ނިޝާން:  ސޮއި: ނަން:   .1  

 އިނިގިލީގެ ނިޝާން:  ސޮއި: ނަން:   .2  
      
 

ވަނަ ސަްޕޙާ ފިޔަވައި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގެ ކަނާތްފަރާތުގެ ތިރީ ކަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ   12ބަސްވުމުގެ މި އެއްނޯޓް:  
 . އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި އިނީޝިއަލް ސޮއި ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ
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` 
 

 

 ން ތަމްރީނު ދެޭވ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ އިދާރާެގ މުަވއްޒަފުންނާއި މީހު

 ޚިދުމަތްކުރުމުެގ އެއްބަސްުވން 

................................  .1 ތައާރުފް   .................................... ތަމްރީނުދެވޭ  އެއްބަސްވުމަކީ  މި 
ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ދެވޭ  "ތަމްރީނު  މިއެއްބަސްވުމުގައި  ފަހުން  )މީގެ   ...........................

ފަހުން އިދާރާގެ   މީގެ  އަދި  ބުނެފައިވާ  ކަމަށް  ފަރާތް"  ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ނުވަތަ ސިވިލް  މުވައްޒަފު 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ތަމްރީނާއި   ،"ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް"( އަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ދެވޭ

މިއެއްބަސް ފަހުން  )މީގެ  އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކަމަށް  ގުޅިގެން  "އިދާރާ"  ވުމުގައި 
މި  އެއްބަސްވުމެވެ.  ކުރާ  ދުވަހު  ވަނަ   ................ ތާރީޚުން  މީލާދީ  ދެމެދު،  އާއި  ބުނެފައިވާ( 
އުޞޫލުތައް  ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  އޮފީހަށް  އަދި  ހައްގުތައް،  ޒިންމާތަކާއި  ދެފަރާތުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  
   

އެންމެ  .2 އެއްބަސްވުން ޚިދުމަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ދައުލަތުން  ބިނާކުރަނީ  މީހުން  ޚަރަދުކޮށްގެން  ދާއިރާތަކުން  އެކި  ސަރުކާރުގެ 
ފަންނީ ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ސިވިލް    ،އެކަށީގެންވާ  ކަމުގައިވާތީ،  ބިނާކުރުމަށް  މީހުން  ގާބިލް 

ކުރު ޚިދުމަތް  މެދުވެރިވެގެން  އިދާރާ  ކޮމިޝަނުގެ  މީހުންސަރވިސް  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  އެތަމްރީނެއް   ،މަށް 
އެއިދާރާއަކަށް   މުއްދަތަކަށް،  ކަނޑައަޅާ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކުރުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ 
ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ތަމްރީނުދެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައި، އަދި އެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަކީ  

ހާލުދައުލަތު  ޤަބޫލުކުރާ  ކަމުގައި  ހައްގެއް  އެއްބަސްވުމުގައި   ،ގެ  މި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުންމަތީ ދެފަރާތުން މެ ދެމިތިބެން ވާނެއެވެ. 

   

އެއްބަސްވުމުގެ  
 މުއްދަތު

ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމަށް    ،ން ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްމި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ  .3
އަދާކޮށް   ޚިދުމަތް  ކޮށްދޭންޖެހޭ  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ބަދަލުގައި  ޚަރަދުގެ  ހިނގި 

 ނިންމުމާ ހަމައަށް މި އެއްބަސްވުން ދެމިގެންދާނެއެވެ.  
   

އެނެކްސްތަކު .4 އެނެކްސްތައް އެއްބަސްވުމުގެ  ކޯހުގެ  މި  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހިމެނިފައި  މައުލޫމާތުތައް  އަންނަނިވި  ގޮތުގައި  ގެ 
ހާޒިރީ ރެކޯޑްތައް ގަވާއިދުން   ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މައުލޫމާތާއި، ނަތީޖާއާއި

 ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.   

  މައުލޫމާތު: ތަމްރީނާ ބެހޭ އަސާސ1ީއެނެކްސް  )ހ(   

 

5ޖަދުވަލް    

  ކޮމިޝަން ސިވިލް ސަރވިސް
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 135 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 : ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްގެ ފައިސާއާބެހޭ މައުލޫމާތު 2އެނެކްސް  )ށ(   

 : ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ހުންނާނޭ ތަނުގެ މައުލޫމާތު 3އެނެކްސް  )ނ(   
   

. )ހ(  .5 އާއްމު މާއްދާތައް ތަމްރީނަކީ،  ދޭ  ފަރާތަށް  ލިބޭ  ކޯސް  ދަށުން  ...................  މިއެއްބަސްވުމުގެ   ................
ހަދާ   )މީގެފަހުން   ...............................................  ......................  ....................
ކޯސް( އެވެ. މި ްޕރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގައި ތަމްރީނު ކޯހުގެ މުޅިޚަރަދު / ޚަރަދުން ބައެއް ކުރާނީ މި  

ން / ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުންނެވެ. ކޯސް ލިބޭ  އޮފީހުގެ ބަޖެޓު
 ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.  1ފަރާތުގެ ކޯހާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސް  

ތަން  )ށ(    ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ  ޝަރުތުތައް  މާއްދާތަކާއި  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ކުރުމުގެ  މި  ފީޒު 
 ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބަދަލެއްގެ   )ނ(    ގެނައި  އޮނިގަނޑަށް  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބަދަލުވުމުގެ  ސިޔާސަތު  ސަރުކާރު 
ސަބަބުން ނުވަތަ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  

ނިގަނޑަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ދެމިއޮތުމަށް ބަދަލެއް އައި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މި  އިދާރާގެ އޮ
އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ކަމުން  އެއްބަސްވުމެއް  ވެވޭ  މުއައްސަސާއަކާ  ދައުލަތުގެ  އެއްބަސްވުމަކީ 

 މުއްދަތަށް، މި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮންނާނެއެވެ. 

ސަރު  )ރ(    ބަދަލެއް  ފަދަ  ދިޔަ  އޮފީހަކާ  ބުނެވި  އެހެން  އޮފީސް  މި  އައިސްގެން  ހިންގުމަށް  ކާރުގެ 
އުވާލައިފިނަމަ ނުވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތު    ،އެއްކޮށްލެވި  މުވައްޒަފުންގެ  އޮފީހުގެ  އެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބަދަލުކުރާ އޮފީސް އެއީ އެހިސާބުން ފެށިގެން މި  
 ސްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ މަސްއޫލު އޮފީ

ސިވިލް   )ބ(    ހާލަތުގައި،  ނުވާ  އަންގާފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް 
އަންގާ އެކިއެކި އެންގުންތަކާއި،   ލިޔުމުން  ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން 

ބަސްވުމުގައި ކޯސްލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކަމުގައި  މި އެއް  ،އެނޫންވެސް މުއާމަލާތްތައް،  ނޯޓިސްތަކާއި
ޕޯސްޓްކުރެވޭތާ   އެޑްރެހަށް،  ލިބޭ    15ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޯސް  ނުވަތަ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ފަނަރަ( 

ފޮނުވޭތާ   އެޑްރެހަށް  އީމެއިލް  ދީފައިވާ  އޮފީހުގެ    5ފަރާތުން  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް( 
ޒަރީޢާއި ވަގުތުން  މުވައްޒަފެއްގެ  ރައްދުވާ  ރައްދުކޮށްފިނަމަ،  އެޑްރެހަށް  ފަރާތުގެ  ލިބޭ  ކޯސް  ން 

ފަރާތަށް   ލިބޭ  ކޯސް  މުއާމަލާތެއް،  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  ނުވަތަ  އެންގުން  އެ  ފެށިގެން 
 ރައްދުވީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.  

    

ކޮމިޝަނުގެ  
އިދާރާގެ  
 ޒިންމާތައް

ކޮމިޝަނުގެ   )ހ(  .6 ސަރވިސް  އެނެކްސް  ސިވިލް  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ހިސާބުތަކާ    2އިދާރާއިން  ގައިވާ 
ފީތައް ދެއްކުމަށާއި ކޯސްލިބޭ ފަރާތަށް ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި   އެއްގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. 

 ކަންކަން މި އޮފީހުން ފުރިހަމަކޮށް ދެވޭނެއެވެ.   ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި އަންނަނިވި )ށ(  

ކޯހުގެ ޓިއުޝަންފީ އާއި އެނޫނަސް ކޯސްހަދާ އިންސްޓިޓިއުޝަން / ކޮލެޖް / ޔުނިވަރސިޓީއަށް   .1



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 136 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ؛ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފީއެއް ދެއްކުން

ކޯސް  ސްކޮލަރޝިްޕގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަށް ވާނަމަ،   .2
ހިންގާ ޤައުމަށް ދަތުރު ކުރުމަށާއި ކޯސް ނިންމާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް  

 ؛އެއަރ ޓިކެޓް ދިނުން

ވާނަމަ،  .3 ކޯހަކަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ކޯހަކީ  ދެވޭ  ދަށުން  ސްކޮލަރޝިްޕގެ 
 ؛ ގައި ދިނުންފޮތް އެލަވަންސްގެ ގޮތު   .............. (USD) އަހަރަކު

ވާނަމަ،  .4 ކޯހަކަށް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  ކޯހަކީ  ދެވޭ  ދަށުން  ސްކޮލަރޝިްޕގެ 
(  ............. ދާ  USDއަހަރަކު  ކޯހުގައި  ފައިސާ  )މި  ދިނުން  ގޮތުގައި  ސްޓައިެޕންޑްގެ    )

 ޤައުމުގެ ފައިސާއިން ދެވިދާނެއެވެ.( 
    

ކޯސްލިބޭފަރާތް  
ސުަޕވައިޒް 

 ކުރުން 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކްލާސްތަކަށް ގަވާއިދުން ހާޒިރުވޭތޯ   )ހ(  .7
 އާއި ނަތީޖާތައް އޮފީހަށް ފޮނުވާތޯ ބަލާ ސުަޕވައިޒް ކުރާނީ މި އިދާރާއިންނެވެ. 

ޚާއް )ށ(   އެކަމަށް  އިދާރާގައި  މި  ކުރުމަށްޓަކައި  ސުަޕވައިޒް  ފަރާތް  ފޯކަލް  ކޯސްލިބޭ  ކުރެވިފައިވާ  ސަ 
ކޮންމެ   މައުލޫމާތު  ފަރާތާބެހޭ  ފޮނުވިފައިވާ  ކޯހުގައި  ގަވާއިދުން  އަދި  ހުންނާނެއެވެ.  ޕޮއިންޓެއް 
ފަރާތުގެ   ކޯސްލިބޭ  މައުލޫމާތުތައް  އެ  އަދި  ގެންދެވޭނެއެވެ.  ނޯޓްކުރަމުން  ނިމުމުން  ސެމެސްޓަރެއް 

 ޑުކުރެވޭނެއެވެ.  ަޕރސަނަލް ފައިލުގައި ނުވަތަ ފައިލެއް ހަދައި ރެކޯ

ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯހަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަމަ ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން އެކަމެއް ގަވާއިދުން މި   )ނ(  
 އިދާރާގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާއެކު ހިއްސާކޮށް ލިޔުމުން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. 

   

ކޯސްލިބޭ  
ފަރާތުގެ  
 ޒިންމާތައް

ފެ  )ހ(  .8 )ކޯސް  އަށް..................  ތާރީޚު(  )ކޯސް ނިމޭ   ................... ފެށިގެން  އިން  ތާރީޚު(    ، ށޭ 
ކަމާއެކު   ކާމިޔާބު  ކޯސް  ނިޔަލަށް  މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ލިޔުމުން  އިދާރާއިން  ނުވަތަ 

 .ފުރިހަމަކުރުން

 ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލިޔުމުން އިދާރާއަށް ފޮނުވުން. )ށ(  

ގިނަވެގެން   )ނ(   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރާ  ފުރިހަމަ  ނިންމާ  ތެރޭގައި    1ކޯސް  ދުވަހުގެ  މަސް  )އެކެއް( 
 އިދާރާއަށް ރިޯޕޓްކުރުން. 

މުއްދަތަށް   )ރ(    ދުވަހުގެ  މަސް   ..... އަހަރާއި   ............. ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  ްޕރޮގްރާމް  ތަމްރީނު 
އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސިވިލް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ   

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އަށް ޚިދުމަތްކުރުން.  

ދައްކަންޖެހޭ   )ބ(    އިދާރާއަށް  ފަރާތުން  ކޯސްލިބޭ  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ބަޔާންވެފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި 
 ޒިންމާ ނެގުން. ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ 

    

މުއްދަތު   ކޯހުގެ 
އިތުރުކުރުން  

ފެށުމަށްފަހު .9 ކޯހެއް  ކިޔަވަމުންދާ  ފަރާތަކުން  ލިބޭ  ކޯސް  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ކަމެއްގެ    ،މި  ދިމާވާ 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހޯދުމަށް  އެކްސްޓެންޝަނެއް  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  އެކްސްޓެންޝަނެއް ސަބަބުން  އެ   ،



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 137 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ނުވަތަ  
އެކްސްޓެންޝަން  

 ހޯދުން 

ފަރާތުން  ލިބޭ  ކޯސް  ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  ލިޔުމުން  އިދާރާއަށް  މި  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ބޭނުންވާ 
ވާނަމަ އޮވެގެންކަމުގައި  އުޒުރެއް  މަގުބޫލު  ބޭނުންވަނީ  މުއްދަތު    ،އެކްސްޓެންޝަން  ރިއާޔަތްކޮށް  އެކަމަކަށް 

އިތުރުކު މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  މުއްދަތަކީ  އިތުރުކޮށް  އިތުރުނުވާ،   01ރެވޭ  ދުވަހަށްވުރެ  އަހަރު  )އެކެއް( 
ކޯސް  ސަބަބުން،  އިތުރުވުމެއްގެ  އެ  ވާނަމަ،  އެކްސްޓެންޝަނަކަށް  ދެވޭ  މެދުވެރިވެގެން  ސަބަބެއް  މަގުބޫލް 

 ލިބޭ ފަރާތުން އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުވާނެއެވެ.   

    

ން  ކޯހުން ފެއިލްވު
ނުވަތަ ކޯސް  

ފުރިހަމަ  
 ނުކުރުން 

ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އެ ކޯހަކުން ފެއިލްވެގެން، ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނުން ވަކިކޮށްގެން  .10
ނުވަތަ މަގުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އަމިއްލައަށް ކޯސް ހުއްޓާލައިގެން ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ނުވެއްޖެނަމަ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި   12ށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު މި އެއްބަސްވުމުގެ  އެހާތަނަ
 އިދާރާއަށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށް ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ. 

   

ކޯސްފުރިހަމަ  
ކުރުމަށްފަހު  

 ވަޒީފާއާ ގުޅުން 

ބޮ )ހ(  .11 ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  އެއްބަސްވުމުގައި  ސިވިލް  މި  ންޑުކުރެވިގެން 
........ ރޭންކުގެ މަޤާމެއް ރިޒާވް ކުރެވޭނެއެވެ. ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައި   ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކަށް 
ވަޒީފާ   މަޤާމަށް  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުން  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓް 

 ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 

ބަލާއިރު  ، ރުމަށްފަހުކޯސް ފުރިހަމަ ކު )ށ(    އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް    ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
އެފެންވަރުގެ   ދޭނެ  މީހަކަށް  އެ  އުވާލެވި،  މަގާމު  ކުރެވިފައިވާ  ރިޒާވް  ގުޅިގެން  ޙާލަތަކާ  ދިމާވާ 

ނެތްނަމަ އިދާރާގައި  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކުރެވިފައިވާ   ،ވަޒީފާއެއް  މުވައްޒަފާއެކު    އެ 
އިދާރާއަށް   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އެމީހަކު  ނިމުމަކަށްގެނެސް  އެއްބަސްވުން  ޚިދުމަތުގެ 

 ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.  

ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފަކީ، އެ މުވައްޒަފެއް ހުރި މަޤާމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމުގެ   )ނ(   
ސިވިލް    ،ކޮށް ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފެއް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގޮތުން، މަޤާމުން ވަކި ނު 

ބަލާއިރު ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އިދާރާއަށް  ކޮމިޝަނުގެ  ގެނެވުނު    ،ސަރވިސް  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރާގެ 
ވަޒީފާއަށް ނެރެވެން ނެތްނަމަ، އެ   މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދިޔަ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިދާރާގައި އެ 

ސިވިލް  މުވަ މުވައްޒަފެއް  އެ  ނިމުމަކަށްގެނެސް  އެއްބަސްވުން  ޚިދުމަތުގެ  ކުރެވިފައިވާ  އްޒަފާއެކު 
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް  

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  

    

ރެވޭ  ތަމްރީނުކު 
ފަރާތުން ވަޒީފާ  

ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ  
އެހެން މަގާމަކަށް  
 ޢައްޔަނުކުރެވުން 

ޚިދުމަތް   )ހ(  .12 ސަބަބަކަށްޓަކައި  ގަބޫލުކުރެވޭ  އިދާރާއަށް  މި  މަތިން  އެދުމުގެ  މީހާގެ  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު 
ޚިދުމަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް އިދާރާއަށް  މުއްދަތަށް  ްޕރޮގްރާމަށް  ތަމްރީ  ،ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނު 

ވާނަމަ   ފައިސާއެއް  އިތުރު  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްބަސްވުމުގައިވާ  މި  ޚަރަދާއި  ހިނގި 
 ،އެފައިސާއެއް، އިދާރާއަށް ދައްކާ ޚަލާސްކުރާގޮތަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއް

 ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 138 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

ހި .1 ްޕރޮގްރާމަށް  އެނެކްސް  ތަމްރީނު  މިގަވާއިދުގެ  ބަލާނީ  ޚަރަދުކަމުގައި  ގައި   2ނގި 
ކުރެވުނު ތަމްރީނު   ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މީހަކު ކޯސް 

 ްޕރޮގްރާމުގެ ޖުމްލަ އަގެވެ. 

ކުރިން .2 ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  އިގުރާރުވެފައިވާ  ކުރުމަށް  ްޕރޮގްރާމަ  ،ޚިދުމަތް  ށް  ތަމްރީނު 
އަދަދުން   މަހުގެ  ހިމެނޭ  މުއްދަތުގައި  ކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތް  ޚަރަދު،  ޖުމުލަ  ހިނގާފައިވާ 

ޚިދުމަތްނުކޮށް ބާކީ އޮތް މަސްތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާ އޮފީހަށް ދެއްކުމުން ތަމްރީނު    ،ގެއްލުމަށްފަހު
 ކުރެވުނު ފަރާތް ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  

ކުރުމަށް  ތަމްރީނު  ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު    250،000  މިސާލަކަށް:  )  4ރުފިޔާ    48އަހަރަށް 
މީހެއް   ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ  ދޫކޮށްލާނަމަ  18މަހަށް(  ޚިދުމަތަށްފަހު  އޭނާ    ،މަސްދުވަހުގެ 

 އެއޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 

ޚަރަދު =   )ޚި   48  ÷)ޚަރަދު(    250،000މަހަކަށްޖެހޭ  މުއްދަތު  މަސް  ކުރަންޖެހޭ  ދުމަތް 
 ރުފިޔާ   5208.33މަހުން( = 

 މަސް 30ޚިދުމަތްނުކޮށް ބާކީ އޮތް މުއްދަތް = 

 ރުފިޔާ.   5208.33  =250،156 30ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު  = 

ޖުމްލަ    ،ތަމްރީނުވުމަށްފަހު .3 ނުކުރާގޮތަށް ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމުގެ  ޚިދުމަތް  އެއްވެސް މުއްދަތަކަށް 
%އަ އެއަގުގެ  އިތުރުން  އޭގެ  ފައިސާއާއި  އިދާރާއަށް    25ގަށްވާ  އެއްފަހަރާ  ފައިސާ  ވާ  އަށް 

 ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  ،ދެއްކުމުން

ފަށާތާ   .4 ޚިދުމަތްކުރަން  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ    12ތަމްރީނުވުމަށްފަހު  ނުވާނަމަ،  މަސް  )ބާރަ( 
އެދަދުގެ % މުއްދަތުން ބާކީއޮތް މަސްތަކަށް ދަ އަށް    15އްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އޭގެ އިތުރުން 

ޚިދުމަތުން   މީހެއް  ކުރެވޭ  ތަމްރީނު  ދެއްކުމުން  އިދާރާއަށް  އެއްފަހަރާ  ފައިސާ  ވާ 
 ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 

ފަށާތާ   .5 ޚިދުމަތްކުރަން  ގިނަދުވަހަށް    12ތަމްރީނުވުމަށްފަހު،  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  މަސް  )ބާރަ( 
ނަމަ، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް މަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

ދައްކާ   އިދާރާއަށް  މަހުންމަހަށް  ނުވަތަ  އެއްފަހަރާ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  އެ  
 ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހެއް ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ، ޚަލާސްކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން

ހިނގި   .6 ތެރޭގައި  ކޯހަށް  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ބައެއް  ޚަރަދުން  ނުވަތަ  ޚަރަދު  މުޅި 
ދައްކާ   ފައިސާ  މީހަކު،  ތަމްރީނުކުރެވޭ  އެއްބަސްވެގެން  ދައްކާގޮތަށް  އަނބުރާ  އިދާރާއަށް 
ނިންމަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުނަމަ، 

މި މާއްދާގެ  އެފަދަ   ކުރިން  ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ވަނަ    4އަދި    3މީހަކު 
މި   ނުވަތަ  ދެއްކުމުން  އިދާރާއަށް  ޚަރަދު  ކޯހުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނަންބަރުގައި 

ދެއްކުމަށް    5މާއްދާގެ   ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 
ދާނެއެވެ.   ދޫކޮށްލެވި  އެމީހަކު  ސޮއިކުރުމުން،  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުގައި  އެ  އެއްބަސްވެ 



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 139 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 މިގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެވެ.  

ދޭންޖެހޭ   )ށ(    ކޮންމެހެން  ދާއިރާއިން  ދޫކޮށްލެވޭނީ،  މީހާ  ތަމްރީނުކުރެވޭ  މަތީން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  މި 
 ށް ހުރަސް ނޭޅޭނަމައެވެ. ޚިދުމަތަކަ 

    

އަމިއްލަ 
ބާރެއްނެތް ކަމެއް 

 މެދުވެރިވުން 

 

)ޤުދުރަތީ   .13 ކަމަކާ  ނެތް  ބާރެއް  އަމިއްލަ  ބައިވެރިންގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  މުއްދަތުގައި،  މިއެއްބަސްވުމުގެ 
ގު ކަންކަން(  ފަދަ  ހަނގުރާމައެއް  ނުވަތަ  ބަލިމަޑުކަމެއް  ނުރައްކާތެރި  ނުވަތަ  މި  ކާރިޘާއެއް،  ޅިގެން 

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، އެކަން ސަބަބާއެކު  
 އަނެއް ފަރާތަށް އަންގައި، ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އުޞޫލަކުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.  

   

އެއްބަސްވުމާ 
 ޚިލާފުވުން 

މުއްދަތުގައިތަމް .14 އެއްބަސްވުމުގެ  މި  މީހާ  ޒިންމާއެއް ،  ރީނުކުރެވޭ  އުފުލަންޖެހޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
ހިންގާނަމަ އަމަލެއް  ޚިލާފު  އެއްބަސްވުމާ  ނުވަތަ  ނަސޭހަތް    ،ނުއުފުލާނަމަ  އިސްލާހުވުމަށް  މީހަކު  އެ 

ފުރުސަތު   ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނަސޭހަތްދީ  އިސްލާހުވުމަށް  ނުވާނަމަ، ދެވޭނެއެވެ.  އިސްލާހު  ދިނުމުންވެސް 
އިސްލާހު  އެގޮތުންވެސް  އަދި  އިންޒާރުކުރެވޭނެއެވެ.  އަންގައި  އެޅިދާނެކަން  ފިޔަވަޅު  އެއްގޮތަށް  ޤާނޫނާއި 

 ނުވާނަމަ، މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.  
   

އެއްބަސްވުން  
ނިމުމަކަށް  
ގެނައުން  

 )ޓަރމިނޭޝަން( 

ހާލަތުން  )ހ(  .15 ނިމުމަކަށް  އަންނަނިވި  އެއްބަސްވުން  މިއިދާރާއަށް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ހާލަތެއް  ކުރެ 
 ގެނެވިދާނެއެވެ. 

 ؛ކޯސްލިބޭފަރާތުގެ ނަތީޖާ އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކަނޑައެޅުން .1

ކޯސް   .2 އުޒުރެއްނެތި  މަގުބޫލު  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށް 
 ؛ރެވިފައި ނުވުންފުރިހަމަކު 

 ؛ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ޑްރޮްޕ އައުޓްކުރުން .3

 ؛ކޯސް ބަދަލުކުރުން .4

އެއްބަސްވެފައިވާ   .5 އުފުލުމަށް  ފަރާތުން  ކޯސްލިބޭ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  މުއްދަތުގައި  ކޯހުގެ 
އެޅުމުންވެސް   ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  އެކަން  ނުއުފުލި،  ޒިންމާއެއް 

 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން.އިސްލާޙުނުވެ، 

މިންވަރަށް   .6 އަދާކުރަންޖެހޭ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ގުޅުމަށްފަހު،  ވަޒީފާއާ  ނިންމައި  ކޯސް 
ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއްގައި  އަޚުލާގީ  ނުވަތަ  އަދާނުކުރެވިގެން 

އައިސް ހުކުމެއް  ޝަރުއީ  ފަދަ  ވަކިކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާއިން  އިދާރާގެ  ނުވަތަ  ގެން 
 ވަކިކުރަންޖެހުން. 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކުން އެއްބަސްވުން    4އަދި    3،  2،  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ށ(   
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް    01ބާޠިލްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރާކަމުގެ  

ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް  މި އޮފީހުން ކޯސްލިބޭ



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 140 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

އިންތިޒާމްތައް  ރާއްޖެއައުމުގެ  އެނބުރި  ފަރާތް  ލިބޭ  ކޯސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޯޓިސްގެ 
 ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

ކަމެއް )ނ(    ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުގެ  )ހ( ގައި ބަޔާންވެދިޔަ  ނިމުމަކަށް  މި މާއްދާގެ   ދިމާވެ އެއްބަސްވުން 
ކުރެވުނު ޚަރަދު   ދަށުން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް، އެހާތަނަށް  ޖެހިއްޖެނަމަ، ސްކޮލަރޝިްޕގެ  ގެންނަން 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި އިދާރާއަށް އަނބުރާ ދައްކަން ވާނެއެވެ.   12މި އެއްބަސްވުމުގެ 

ވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  ގައި  6އަދި    5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ރ(   
 )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދެވޭނެއެވެ.     7ގެނައުމުގެގޮތުން ތަމްރީނު ދެވޭ ފަރާތަށް 

    

ޤާނޫނީގޮތުން  
މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރުން 

ސަބަބުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން ކުރާކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގެނެސްގަތް ކަމެއްގެ   .16
ގެނެވިއްޖެނަމަ ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ  ކޯހުގެ ޚަރަދަށް އެހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ  

އުޒުވެރިވެއްޖެނަމަ   ،ފައިސާއެއްވިޔަސް އެކަމަށް  ނުވަތަ އޭނާ  ދެއްކުމަށް  އިދާރާއަށް  ފަރާތުން މި  ލިބޭ  ކޯސް 
 އެކަން ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.  ،ދިއްޖެނަމަނުވަތަ ނުކުޅެ 

    

އެއްބަސްވުމުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

  ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށާއި ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވެ )ހ(  .17
ގަވާ ޤާނޫނުތަކާއި  ޝަރުއީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  މަތިން  ގޮތުގެ  ޚިލާފުނުވާ  އިދުތަކާ 

ހާލު ބޯލަނބާ  އެއްބަސްވުން  ،ކޯޓުތަކަށް  ނިންމުމަށް    ،މި  އަދާކޮށް  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 
 އެއްބަސްވެއެވެ. 

. އެއިން ކޮންމެ  )ދޭއް( އަސްލަށްވާ ގޮތަށެވެ   2މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވަގުތެއްގައި   )ށ(   
އަސްލަކަށް   ފުރިހަމަ  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ރައްދުވުމުން،  ފަރާތަށް  އަނެއް  ނިމި  ސޮއިކޮށް  އަސްލަކީ 

 ވާނެއެވެ. 

މި   )ނ(    މިވަނީ،  ސޮއިކޮށްފައި  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ފަރާތްތަކުން  ކުރެވޭ  އެއްބަސްވުން  މި  ދެންފަހެ، 
ވުމުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ،  އެއްބަސްވުން ރަނގަޅަށް ކިޔައި، މި އެއްބަސް

އެއްބަސްވެ ހިތުމަށް  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  މައްޗަށް  މަޖުބޫރު  ،  އެކަންކަމުގެ  ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް 
 ހެޔޮހާލުގައި ހުރެ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ.   ،ކުރުވުމެއްނެތި، ބުއްދި ސަލާމަތުން

 

 

 

  ފަރާތް: ކޯސް ލިބޭ އޮފީހުގެ ފަރާތުން: 

 ނަން:  ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  މަގާމް: 

 އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:  ސޮއި:



ަގވާއިދު  އިދާރާެގ މުވައްޒަފުްނެގ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ    

 141 ަވނަ ޞަފްޙާ ސިިވލް ސަރިވސް ކޮމިޝަން 

 ސޮއި: ތާރީޚު: 

 ތާރީޚު:  ސީލް: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

 ( 2ހެކި ) ( 1ހެކި )

 ނަން:  ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ންބަރު: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު: 

 ސޮއި: ސޮއި:

 ތާރީޚު:  ތާރީޚު: 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
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 ތަމްރީނާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު

 

  ކޯސްލިބޭ މީހާގެ ނަން  .1

  އެންރޯލްވެފައިވާ ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމް:  .2

  ރިސަރޗް ްޕރޮޖެކްޓް:  .3

  އޮފީހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް:  .4

  ވާނޭ އެޑްރެސް:  ނޯޓިސް ފޮނު  .5

   )ހ( ތަނުގެ އެޑްރެސް:  

  )ށ( އީމެއިލް:  

  )ނ( ފޯނު ނަންބަރު:  

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑަންޓް އެޑްވައިޒަރ / ކޯޑިނޭޓަރ:  .6

  ޔުނިވަރސިޓީ އެޑްރެސް  .7

  އެކޮމޮޑޭޝަން / ހައުސިންގ އެޑްރެސް: .8

  މެއިލް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެސް:  .9

  ކޯސްފެށޭ ތާރީޚް  .10

  ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް  .11

  ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީޚު:  .12

  ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްނިމޭ ތާރީޚު:  .13

އޮފީހަށް އަނބުރާ ރިޯޕޓް ކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު / ބޮންޑު ސަރވިސް   .14
 ފެށޭ ތާރީޚު: 

 

 

 ތާރީޚު: 

 ތައްގަނޑު 

1އެނެކްސް   
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 ތަމްރީނު ޕްރޮްގރާމުެގ ފައިސާއާބެހޭ މައުލޫމާތު 

 ޚަރަދު  ތަފްސީލް  #

  ދެކޮޅު ޓިކެޓް )ކޯސް ފެށޭއިރުއާއި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެ އައުމަށް(  .1

  ކޯހުގެ ޓިޔުޝަން ފީ  .2

  ސްޓައިެޕންޑް ޚަރަދު  .3

  އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް ޚަރަދު  .4

  ޑިާޕރޗަރ އެލަވަންސް  .5

  ބުކް އެލަވަންސް  .6

  ޤައުމެއް ނަމަ(  ޑްރެސް އެލަވަންސް )ފިނި .7

  މުޅި ޖުމުލަ:

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި މައްސަލަތަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށެވެ.   •

 

 

 

 ތަމްރީނުެގ މުއްދަތުަގއި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ހުންނާނޭ ތަނުެގ މައުލޫމާތު 

 

  ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު 

  މެއިލް އެޑްރެސް-ވަރސިޓީ އީޔުނި

 
 

2އެނެކްސް   

3އެނެކްސް   


