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ސައްކަތް( ގައި ވަނަ މާއްދާ )ކޮމިޝަނުގެ މަ 18ގެ  (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) 2007/5މިއީ، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

ަވނަ މާްއާދ  21 ނުގެއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަްށ، އެ ޤާނޫބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
ންމެ ފަހުން ވާއިދު އެ. މި ގަ)ކޮމިޝަނަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުން( ގެ ދަށުން ބާރުިލބިެގން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ

 ލްސާގައެވެ.ވަނަ ރަސްމީ ޖަ 34ރުގެ ވަނަ އަހަ 2022ކޮމިޝަނުގެ  ވިގައި ބޭއް 2022 ންޖޫ 8ފައިވަނީ ށްކޮއިސްލާހު 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
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 2 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

 ފިހުރިސްތު
 ސުުރޚީ  ބާބު 

 އިބްިތދާއީ މާްއދާތައް  1

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ މުަވއްަޒފުންގެ ސުލޫކީ މިްނގަނޑު  2

 އިާދރީ އޮިނގަނުޑ، ަމގާމު ައދި ުމސާރަ  3

 ސްތަާކއި އިނާޔަްތތައް އިތުުރގަިޑއާއި އެލަވަން  4

 ވަޒީާފދިނުާމއި، ަބދަލުކުުރމާިއ، ވަޒީާފިއން ވަކިކުރުން  5

 މުަވއްޒަފުން ވަޒީާފއިން ދޫކޮށްލުން  6

 ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުުރން  7

 މަަސއްކަތު ގަިޑއާއި ެހދުން ަބހައްޓަްނީވގޮތް  8

 ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ދެވޭ ުޗއްޓީ  9

 މުަވއްޒަފުން ވީއްލުން  10

 ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން މުަވއްޒަފުން ަތމްރީނުުކރުާމއި  11

 މުަވއްޒަފުްނގެ ަމސައްކަުތގެ ފެްނވަރު ެބލުން 12

 މަަސއްކަތުގެ އަޚުާލޤު ބަަހއްޓަންޖެހޭ ިމންގަނުޑތަކާއި ިއޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު  13

 ެހއްޓުާމއި ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުން މުަވއްޒަފުްނގެ ރެކޯޑުަތއް ބެލެ 14

 ވަޒީާފގެ މާަހއުލުަގއި ުމވައްޒަުފންނަށް ޖިްސމާނީ ައދި ނަފްސާނީ ރައްކާެތރިކަްނ ކަށަވަރުކޮްށދިނުން  15

 ސިޔާސީ ަޙރަކާުތގައި ަބިއވެިރވުން  16

 ކްލަބްކޮމިޝަުނގެ މަަސއްކަތަށް ެއހީތެިރވެދޭ ކޮމެޓީތަކާއި ުމވަްއޒަފުްނގެ އިޖުިތމާޢީ  17

 ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް  18

 މާނަކުރުން  19

 ޖަުދވަލްތައް  

 : ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ިއދާާރގެ ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1ޖަުދވަލް  

 މް : ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ިއދާާރގެ ަވޒީފާއަށް ވަންަނން އެޭދ މީހުންގެ ކުުށގެ ރެކޯުޑބަލާ ފ2ޯޖަުދވަލް  

  ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ިއދާާރގެ ުމވަްއޒަފުގެ ވަޒީާފބަޔާްނ )ނަމޫނާ(: ސިވިލ3ްޖަުދވަލް  

 : ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝނުގެ ިއދާާރގެ ުމވަްއޒަފުގެ ވަޒީާފގެ ެއްއބަްސވުން )ނަމޫނާ(4ޖަުދވަލް  

 ން ްއަބސްވު ުމގެ އެ: ތަމްރީުނދެވޭ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮިމޝަުނގެ އިާދާރގެ މުަވއްޒަުފްނނާއި މީހުން ޚިުދމަތްކުރު 5ޖަުދވަލް  



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 3 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

` 

 ފުރަތަމަ ބާބު

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 
 

ރވިސް ލް ސަމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވި  )ހ( 1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ދިވެހި ) 2007/5ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

 ސަރވިސް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސިވިލް  18ގެ  ( ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުސިވިލް 
ވާ ނުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ބޭ

ފާއިން ން ވަޒީމީހު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ، އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް، އެ
މެހައި ގެ އެންމިޝަނުގުޅޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރުމަށާއި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮ ވަކިކުރުމާ 

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 21 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް، އެ ޤާނޫނުގެ
 .ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ، ބާރުލިބިގެން

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

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

 ވެ. މި އްޗަށެ މަހިންގާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  މި ގަވާއިދު )ހ( 2 ގަވާއިދު ހިންގުން 
ގައި ދާރާ އި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ނެވޭ ދަށް ގެވާއިއަދި މި ގަ  .މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ
ސް ސަރވި  ބަދަލުތަކަށްވެސް، އެ ބަދަލެއް ގެނެވުމުން، އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް

 އެވެ.ންވާނެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރަ

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

 މަށް މި ންގުޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހި
 ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

    

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު 

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

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 4 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

 .އެކު އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ
    

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
މުވައްޒަފުން 

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 
 އުޞޫލުތައް 

އި މުގަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް ކުރު 4
 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.

 ނުގެ ނާއިބު ރައީސަށާއި، ކޮމިޝަ ،ޒަފަކު މެ، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށާއިކޮންމެ މުވައް )ހ( 
ހޭ ންޖެމެންބަރުންނަށާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓް ކުރަ 

 .ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

ޖިބު ވާއި އްޔަތާކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލި )ށ(  
ރިވާ،  ބައިވެރާއްޖެއަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަދި ދިވެހި
ކަށް ތައެއްބަސްވުން އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި،

 .ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 

ލޫކީ ގެ ސު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ،މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު )ނ(  
 .މިންގަނޑަށާއި މި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

 ހަމައަށް ފުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް )ރ(  
ން ސަބަބު މުގެއެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރުވާކުޑަވު މަސްއޫލުވެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ. އަދި،

އް އްޒަފެ މުވަނުވަތަ އިހުމާލުން ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އެ
 އުފުލަންވާނެއެވެ. 

އް އްކަތެ މަސަކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ )ބ(  
 ވެ.ންވާނެއެންމަނިނޑައެޅޭ ފެންވަރަށް، މިންވަރަށް އަދި ވަގުތަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމުމަށް ކަ

. އެ ނެއެވެކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، އެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް އެ ދުވަހަކު ނިންމަންވާ )ޅ(  
ްއ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް އެ ދުވަހަކު ނުނިންމައި ލަސްކުރެވޭނީ، އެ މަސައްކަތެ

 އްކަތެއް މަސަ ބޭނުންވާކަމެއް އެ ދުވަހަކު ނިންމެން ނެތުމުން ނުވަތަ އެ ނިންމުމަށްޓަކައި
 ލަސްކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު ހުއްދަ ދީގެންނެވެ.

ޒަފަކާ މުވައްނީ އެކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ވަގުތު ހޭދަކުރަންވާ )ކ(  
 އެވެ.ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގަ

އްވާ ށާއި ބާންތަކަކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމުކުރާ ބައްދަލުވު )އ(  
 . ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހާޒިރުވެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ

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

މަލު ޢަތަށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮ .1
 .ކުރަންވާނެއެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 5 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ރުމާއި ކުތެއް މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްލަޙަތާއި ފުށުއަރާ އަމިއްލަ މަސައްކަ .2
 .ވެވާނެއެނުން ކޮށްގެ ވަޒީފާގެ މަސްލަޙަތާއި ފުށުއަރާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ 

. އަދި ނެއެވެ  ނުވާއޮފީހުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން .3
 .އެވެއޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ނުވާނެ 

    

 ވާ ލެއްޕުމަށް އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހުޅު )ހ( 5 އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުން
  ތަށެވެ.އްގޮއެއާއްމުކުރަން ވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ލައްޕަންވާނީ އެ އުޞޫލާ 

ޑި ކުރާ ގަ ންދު ރަސްމީ ގަޑީގައާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހުޅުވާ ގަޑިއާއި ބަ )ށ(  
ން ހައްޓަލެއްގެ މަތިން ރެކޯޑުކޮށް ބަލަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫ 

 ވާނެއެވެ.

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

    

ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ 
މަސައްކަތްކުރުމާއި، 

 ކުރުވުން 

ސްމީ ރައްގެ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެސިވިލް ސަރވިސް )ހ( 6
ހޭ ރިއަކާބެޔަފާ ވިމަސައްކަތު ގަޑީގައި ރަސްމީ މަސައްކަތް ފިޔަވައި، އެ މުވައްޒަފަކު ހިންގާ 

މެއް، ވެސް ކައެއް ކަމެއް، ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ އެހެން މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ
  ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަށް، ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ

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

 އެ ، މީ ގަޑީގައިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ރަސް )ނ(  
ން  އެހެމުވައްޒަފަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކާބެހޭ ކަމެއް، ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ

ގެން ނުންކޮށްއް ބޭމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފެ
 ނުވާނެއެވެ.

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 6 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ދެވަނަ ބާބު
 ންގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
 

ސް ރވިސަސިވިލް  ،މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް( ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 7 ތަޢާރަފް 
އި ތުންނަށާއްޔިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ، ދިވެހި ރަ

މަތެއްދޭ ގެ ޚިދުރެއްތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހި
 ސައްކަތު ޔޮ މައެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައާއި އުޅުމާއި ގުޅުމުގައި ހެ، ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި

، ތުންގޮއެއްގެ ތީޖާއަދި އޭގެ ނަ. އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ސުލޫކު ހިފަހައްޓާ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ
، ޤްބޫލުމަތަކީ ޝަނުގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަދަލު އައުމާއި، އެ ޚިދުމަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި

 .ފެންވަރު މަތި، ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ
    

ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު 
 އެޅުން

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

    

 ވާނީ ކުރަން ތް މަސައްކަ ،މެ މުވައްޒަފަކު  ކޮންމެ އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ސިވިލް  9 ޢަޒުމް
 އްގެ ބައިވެރިއެ ބައިވެރިވާ  ހާސިލުކުރުމުގައި ލަނޑުދަނޑިތައް މަޤްޞަދާއި ކޮމިޝަނުގެ
 ވިލް ސި  ދިވެހި ،ކުރިއެރުމަށާއި މަސައްކަތުގައި  މަތިކުރުމަށާއި ގާބިލުކަން  ތިމާގެ ،ގޮތުންނާއި
 އުޖާލާ ލު ބަމުސްތަޤް ޤައުމުގެ ހަދައި ޚިދުމަތަކަށް މަޤްބޫލު މަތި ފެންވަރު އަކީ ސަރވިސް
 .އަޒުމުގައެވެ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ 

    

ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާއި 
ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ މެދު 

 އޮންނަ ގުޅުން 

 :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  10

ތު އްޔައެ މުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލި )ހ( 
އި ތަކާއަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޤާނޫނު

 .ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 

މެ  އަބަދުމުގައިމުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރު އެ )ށ( 
އި ބައާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދޭންވާނީ ޤައުމީ

 .މަންފާއަށެވެ

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 7 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .ރަންވާނެއެވެއިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒު ކު 

 ގޮތުން  ގުޅޭމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ދާއިރާ އާ އެ )ރ(  
ދައަޅައި މަށް ގަ ވުފަރިތަ  ،ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވީހާ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ

 .މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

އި، އޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގަމުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާގެ މަސް އެ )ބ(  
ށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަ

 .އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ
    

އާއްމު ރައްޔިތުންނާމެދު 
 އޮންނަ ގުޅުން 

 :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  11

ގެ ތުން މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔި އެ )ހ( 
 .އެވެއެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ 

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

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

ތް  ޚިދުމަ ނަކީ އްޔިތުންއަބަދުމެ ދެކެންވާނީ ރަ ،ކުރާ ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނާ މުއާމަލާތު  )ރ(  
 .ގައެވެކު ކަމުބަޔަ ލިބުމުގައި މަތީފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ

 ކަމުން އެ ނަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައާއި ރައްޔިތުން އެ )ބ(  
ޔިތުން އި ރައްކަށާކިއެކި ހާލަތުތަ އަސަރުކުރާނޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެ

ހޭ ރަން ޖެ ކު ކަންބޮޑުވާނޭ ކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައި އަދި އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތް
 .ހާލަތުތަކުގައި ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ގެ ތުން މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔި އެ )ޅ(  
 ހަކަށް ރާ މީއްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި މަސައްކަތްކު ކުރިއެރުމާއި ތަރަ

 .ވާންވާނެއެވެ

އްގެ ޔިތެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ރައް އެ )ކ(  
  ނުވަތަ ރަޖަދަކުލައަށާއި، ޖިންސަށާއި، ނަސްލަށާއި، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށާއި އިޖްތިމާއީ 

ލައި ށް ބަ އި، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި، ސިޔާސީ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަމަގާމަށާ
 .އެއްވެސް މޭރުމަކުން ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 އްޔާއެއް މްއިއެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަ )އ(  
ތަ އެ ވަނު ، ފާއާއި ލާބައަށްޓަކައިނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއްގެ މަން 

ނުން ބޭގެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމު
 .ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 8 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ގެ ތެއްމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ކޮންމެ ރައްޔި އެ )ވ(  
ށް އްގުތަކަ  ހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާޢިއްޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެރައްޔިތަ

 .ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ 

 ކޮންމެ  ވާނޭޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ )މ(  
ރާޒު އުތިހާމަ ކުރުމަށް ޢި މައުލޫމާތެއް، ޤާނޫނުންނާއި ގަވާއިދުން އެ މައުލޫމާތެއް

ން  ހޯދު އަދި ޚިދުމަތް. އެ ފަރާތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބިދޭން ވާނެއެވެމަ، ނުކުރާނަ
މި . ވެވާނެއެދޭން  ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މައުލޫމާތު އަންގައި އޮޅުން ފިލުވައި 
 .ވެނެއެގޮތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަނެކުންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާން ވާ 

    

މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
 އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން 

 :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  12

ނެއް ފެއް އައްޒައާއްމު މަސްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއް މުވަ )ހ( 
 .މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

ކި އެކިއެ ކަށް ބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފަމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖި އެ )ށ(  
ންގާ އަން އެންގުން އަންގައި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޢައްޔަން ކުރެވިފައިތިބޭ ފަރާތްތަކު 

 ންކަމަށް  ކައެ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަމަކަށް ނުވާނަމަ، ކަންކަން
 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ގެ މަޤާމު އްގެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފެ އެ )ނ(  
ދި އަ . އެވެ ވާނެނުބޭނުންކޮށް އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން 

 ންވެސް ދީގެ އެ މުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހިފިޔަ
 .އެވެ ނުވާނެ

 ފެއްގެ އްޒައެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، އަދި އެ މުވަ )ރ(  
ރިމަތި މެއް ކުޖެހުމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ހިތްހަމަނު 
މަ އެ އި ވާނަހިފަވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ހައްލުކުރަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް ގަވާއިދެއް ހަމަޖެ

 ކަމަކަށް ސް އެއަދި އެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ފާޅު ކުރަންވާނީވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށެވެ
 .އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނަމަ އުޞޫލުންނެވެ

ގެ ސައްކަތުމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި )ބ(  
 އުލެއް މާޙަ ވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަރުދަނާ އަދި އެކުވެރިރޫޙު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، މު

 .ގާއިމުކުރުމުގެ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ސަށް، ، ޖިންއަށްއެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުލަ  )ޅ(  
 ، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށް،ނަޞްލަށް، އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ މަގާމަށް

ނިސްބަތް  ށް،ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުމަކަ
ންނީ އެކު ފަ މާއިއިންސާފުވެރިކަ ، ކުރުމަކަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމަކަމާއި

 .ގޮތުގައެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 9 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ވިސް ސިވިލް ސަރ. ކިބާވެ ހުރެއެވެވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވާނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއް )ކ(  
 .ވެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެ

    

ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރުމުގައި އޮންނަންވާނޭ 

 ގުޅުން 

 :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  13

ންވަރު ފެ، ދުތަކާއި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި، ޚަރަދުކުޑަކޮށްކޮމިޝަނުގެ މަޤްޞަ )ހ( 
 ތަކާއި މާޒުރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭ އުޞޫލުތަކުން، މަޤްޞަދުތަކާއި އަ

 .ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

އި ސްނުމާރި ވިޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއް އެ )ށ( 
ތްތައް  އައުގޮގައިފިކުރު ގެންގުޅެ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމު
 .ހޯދައި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ 

 .ވެ ންވާނެއެންމަނި  ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް އެ )ނ(  

 ށް ކަމޭ  ކަމަމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން ކުރާންވާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު އެ )ރ(  
 .ހިތައިގެންނެވެ

ތަ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ތިމާގެ ނުވަ އެ )ބ(  
 ލިއްޔަތާ ސްއޫބުރަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވާޖިބާއި މަ އެހެންފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތަށް

 .ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 

އް ކަތެނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނޭ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައް )ޅ(  
، ޒިލްވެ  ތަނާނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް، ކުރުމުންނާއި

ސް އެއްވެ އަރާއެފަދަ އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަސްލަޙަތާ ފުށު
 ތަކަށް ރާތްފަ އެކަމެއް ކަމާބެހޭ  ،ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސިއްރުނުކޮށް

 .ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާ  ށާއިގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިމާގެ ފެންވަރު ރަނ )ކ(  
އް ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އިތުރު މައުލޫމާތާއި ހުނަރުތަ

 .އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ފުރުސަތު ހޯދަންވާނެއެވެ

މަލާތު މުޢާ ކިކިއެއެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭކަންކަމުގައާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން  )އ(  
 ހެނިހެން  އެކުރުމުގައާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ހަވާލުވެ ގެންގުޅުމުގައާއި ދައުލަތުގެ

 .ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

ނި މައެކަ ހަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާ )ވ(  
 .ވެއެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެ 

 ތީޖާ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ، ނަ އެ )މ(  
ވާ ފައިހާސިލުކުރެވޭ، ހާމަ އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެ

 .ށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެއުޞޫލަކުން ކަން ހިންގުމަ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 10 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ގެ ޝަން މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފެންނަ ކޮރަޕް އެ )ފ(  
 ،އިތަކާޢަމަލުތަކާއި، މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި، ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލު

ރާނެ ބުރޫއަ ށްމައާއިލާއާއިރައްޓެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި، އިދާރީ ހިންގު 
ޕޯޓު  ރިޢަމަލުތަކާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 އަކަށް ވަރާއޮފީހުގެ އިސްވެރިން، ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ލަފައަކަށް ނުވަތަ މަޝް )ދ(  
،  ދީވަރާ ފަޔާއި މަޝް ތެދުވެރިކަމާއެކު ލަ  ،ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ،އެދިއްޖެނަމަ

ށް ނގަޅަކަ  ރަވީ އެންމެ، ލިބިފައި ހުރި އެންމެހައި މައުލޫމާތު ސިއްރު ނުކޮށް ހަމާކޮށްދީ
 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

މުގައި ރު ކަދައުލަތުގެ ސިއްމި މާއްދާގެ )ދ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  )ތ(  
 ،ލިޔެކިޔުމާއި ،އިރުކަމުގައި ބެލެވިދާނޭ އެންމެހައި ކަންކަމާ ހިމެނޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ސިއް

 .ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ނުވީ ތަށް މެއްގޮމި އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ އެ ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތާބެހޭ މައުލޫމާތު )ލ(  
 .ހާމަކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

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

 ވެ.ވާނެއެވާން ރަސްމީގޮތުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރު  )ޏ(  
    

ކަންތައްތަކާއި އަމިއްލަ 
 އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތް 

 :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  14

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

މުގެ ގަތުއަމިއްލަ މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިދާ ލިބި )ށ(  
އި ޖިބާވާއަދި ތިމާގެ ވަޒީފާގެ . ނިޔަތުގައި މަގާމުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ހެއްގެ ސް މީމަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން،އެއްވެ
 .އެވެނުވާނެ ގެންދިޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ ލިބިގަނެއަތުން ހަ

ހަކަށް ހެންމީއި އެއަމިއްލަ ލާބައާއި މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގަ  )ނ(  
 .ވެނުވާނެއެ ގެންފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށް 

ށް  ކުރުމަކަތްއޮފީހުގެ ވަޞީލަތްތައް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށާއި އަމިއްލަ މަސައް )ރ(  
 .ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް 
 ޒިންމާދާރުވުން 

 :ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ  15

ށް ތުން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށާއި، ރައްޔިތުންނައަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮ )ހ( 
 .ވާނެއެވެ ޒިންމާދާރުވާން



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 11 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ،ނގިހުރެށް އެހަވާލުވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަ ،މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވާންވާނީ )ށ(  
ކަތް ސައްމައެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރެގެން ނުވަތަ އެ 

 .ބިލްކަން އޮވެގެންނެވެކުރެވޭނެ ޤާ

 .ވެ ންވާނެއެންމަހަވާލުވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށް ނި  )ނ(  
 

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
މައްސަލަތަކުން 

 ދުރުހެލިވުން 

ދު ދެމެ ތާ ސްލަހަކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަ .15-1
 އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ނުގެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމުގައި ބަލާނީ، ކޮމިޝަ )ހ(  
ން، މީހު މުވައްޒަފެއްގެ މަންމަ، ބައްޕަ، އަނބި، ފިރި، ދަރިން، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ

 ވެ. ބަނޑު މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމާއި، އެ ފަރާތްތަކެ އެއްބަފާ މީހުން އަދި އެއް

މުން ލަހައްޓަ ބަމުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ ދަރިންނާއި، އޭނާ ސީދާ )ށ(  
ޙަތު ޞްލަގެންދާ އެހެންމީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެސް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަ 

 .ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ތު ޞްލަޙަ ގެ މަ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް )ނ(  
، އެކަން ރެވޭނަމަލުކުފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫ 

ދި އަ . އެވެވާނެން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލުވާ، ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން އަންގައި
 ފޫޒު އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނު 
ސް އްވެފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެމީހަކު، އެ

 .މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ 

އް ޒަފެ ކަމެއް ކުރުމުގައި ވަކި މުވައް ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ ވަކި  (ރ)  
 އްޗަށް ގެ މަބައިވެރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބު
ބު ން ސަބަ ޔުމުބިނާކޮށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ލި

ލައެއް މައްސަ  އެ، އެ މުވައްޒަފެއްބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު
 ބެލުމުން އެކަހެރިކުރަންވާނެއެވެ. 

ނެ އަރާވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި މުވައްޒަފު ބައިވެރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ފުށު (ބ)  
އްގައި، ޙާލަތެ ރެވޭކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުކު 

ނާ ން، އޭލުމުބެއިޒަރަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް އޭނާގެ ސުޕަވަ
ލާފަށް ޚި އަދި އެފަދަ މައްސަލައަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޤާނޫނާ  .ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ

 އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުޞޫލަކާ  (ބ)ދި އަ ، (ރ)، (ނ)، (ށ)، (ހ)މި މާއްދާގެ  (ޅ)  
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް ޚިލާފުވުމަކީ، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 12 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ކުރީކަމުގައި ބަލައި، އެ މުވައްޒަފު އެ މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިންވަރު 
  ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ޢަމަލެކެވެ. ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު އިސްލާޙީ

    

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  

 ހަމަތައް

ންނަނިވި ގައި އަރުމުކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުންގެ މަޤާމުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކު 15-2
ރިހާ ނުގެ ހު މިޝަކޮތަކަކީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާ. ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

ގެ ޒީފާއެއީ، ވަ. މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ
ނުވި މެނިފައިއް ހިއެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް އަދި އޮތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެއިން ކަމެ

ލަތެއް ޙާޅު އެޅުމުގެ ހަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވައެމީ، އަދި، މި އިން ކަމާ ޚިލާފުވުމަކީ .ނަމަވެސްމެއެވެ
 .އުފަންވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ތެއްގެ ރާ ފަރާ  ކުގާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެއް )ހ(  
 އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވަމުންދިއުން.

 ކަތްތައް ސައްޞުބަކާ ނުލައި، ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައް )ށ(  
ޖިބަށް  ވާކުރުމުގައި ދެމިތިބުމާއި، އެކަން ކުރުމުގައި ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި ތިމާގެ 

 އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން.

، ގައިނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުން  )ނ(  
 އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

 އިދާއެއް  ފަތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ވަކިފަރާތަކަށް  )ރ(  
ރާގެ އިޤާނޫނުގެ ދާ ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާއި،

މުގައި ނުންކުރު ބޭޚްތިޔާރު ޞައްޙަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، އެ އިޚްތިޔާރުތެރޭގައި ލިބިދޭ އި
ތަކަށް ޙަތު އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށާއި ޤާނޫނުގައި ޞައްޙަ މަޞްލަ

 އިޙްތިރާމްކުރުން.

 ބު ވާޖި   އެގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ނުވަތަ )ބ(  
 ރުން.އް ނުކު ކަމެ އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް

ހެން ގައި، އެބިލު ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްގެ މުޤާ )ޅ(  
 ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ލާޒިމުވާ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން. 

ޤާމު ގެ މަފާގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް، ތިމާވަޒީ )ކ(  
އްރު ލިބޭ ސި ގެންއަދާކުރުމުގައި ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މައްސަލަތަކާ ގުޅި 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް، ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން. 

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 13 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

އަދާކުރުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި 
 ލޫމާތު ހާމަނުކުރުން.ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢު 

ބުން، ގެ ސަބަރުމުސިޔާސީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ނުކު  )ވ(  
 .ހެދުންށް ނުސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް ފަހިކޮށް ނުވަތަ ދަތިކޮ

 ޒީފާގެ ށް ވަޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމާއި، ސިޔާސީ މަޤް )މ(  
ނީކަން ހަދަބޭނުންނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަތަ ދެކޮޅު

 ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުން.

 އްވެސް ، އެކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މީހަކާމެދު ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް )ފ(  
 ނެއެވެ. ކަމެއްކޮށްގެން ނުވާ

    

މަސައްކަތަށް 
ނުރަނގަޅު ނުފޫޒު 

ފޯރުވާ ނަމަ 
 ރިޕޯޓްކުރުން 

ސުލޫކީ  ވެސް،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވީނަމަ 15-3
 ޅާނަމަ ބާރުއަ ވަތަހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަންގާނަމަ ނު

ކު ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެ  ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް
ޓަރ ރޮސިކިއު ށް ޕްކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، ލަސްނުކޮ

ކަން ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ-ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި 
 ހަޅަންވާނެއެވެ. ހުށަ

    

ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް 
 ތަބާވުން 

ޓްގައި ންޑަކްފް ކޮއޮކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، މި ކޯޑް  15-4
ށްވެސް ހުންނަން މީބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި، އެހެ

 ކަށް ށް ތަބާވާކަން އެނގޭ މިންވަރަށް، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެ ހަމަތަ އެ ހަމަތަކަ
 .ތަބާވާންވާނެއެވެ

    

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ 
ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

ކުގެ މަތަ ހަކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ  )ހ( 15-5
، އެ  ބަލައިނަށްމިފުވެއްޖެނަމަ، އެ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްގެ ކުޑަބޮޑު ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާ 

ތިން ތުގެމަވާ ގޮމުވައްޒަފަކާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި
 .ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ 

ގެ ކުށެއް އީނާކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ، އޭގައި ޖި (ށ)  
ނުގެ މިޝަގެ ދަށުން ކޮ (ހ)ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ 

ޖިނާއީ  އްޗަށްމަގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، އޭނާ
 .ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 14 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކްޓްގައި ންޑަ ގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއް މި ކޯޑް އޮފް ކޮކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމު (ނ)  
ފް އޮޑް ކޯބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ މި 
 އެނަމަ، އިފިކޮންޑަކްޓްގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅަ

މުގެ ޢާ ކުރުރާޖަމުނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އަލުން މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮމިޝަ 
 .ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 15 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 މަގާމު އަދި މުސާރަ ، އިދާރީ އޮނިގަނޑު 
 

ނޫނު( ގެ ޤާ)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  2007/5މި ބާބުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  16 ތަޢާރަފް 
 ތައް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްވަނަ މާއްދާ  21

މާއި، ކުލަވާލުޑު އެބެލެހެއްޓުމަށާއި ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ އޮނިގަނ
 ސާރައާއި ށް މުމަގާމުތައް އުފެއްދުމާއި އުވާލުމާއި އަދި ފަންތި ކަނޑައެޅުމާއެކު، އެ މަގާމުތަކަ

 ނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކެވެ.އި
    

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ 
އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި 

މަގާމު އުފެއްދުމާއި 
އުވާލުން އަދި ފަންތި 

 ކަނޑައެޅުން 

ންވާ ބޭނު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް )ހ( 17
 ންތިތައް ގެ ފަގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި މަގާމުތަކާއި އެ މަގާމުތަކު މުވައްޒަފުން

 ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. 

ންދާ ކުރަމު އިންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )ށ( 
މެ އެ މަސައްކަތްތައް އެން ،ގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިމައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކު

 ،އްދައިއް އުފައިތަބަފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް، އިދާރާގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވާ 
ގާމު ކާއި މަކަތްތައެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށާއި އެބައެއްގެ ކޮންމެ ހަރުފަތަކަށް ވަކިވަކި މަސައް

 ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

ޒަފުން ވައްމު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނިފައިވާ މަގާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ  )ނ(  
ޒީފާ ވަގޮތުން މެނޭހިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް 

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

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

 އުމަށްށް ނުވަތަ އަދި މަގާމުތަކުގެ ފަންތިއަށް ބަދަލު ގެނައުފެއްދުމާއި އުވާލުމަ
 ނެރަލް ރީ ޖެބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓަ 

 އަށެވެ. 
ންވާ ށް ބޭނުތަކަމަގާމު ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކާއި )ބ(  

 ނޑައަޅާ ކަ ކޮމިޝަނުން ،ންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާނީމުވައްޒަފު
 ގޮތެއްގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު އިދާރީ މަގާމުތަކާ ތަފާތުކޮށް މީހުން ހޯދުމަށް ދަތި އުނދަގޫ ފަންނީ  )ޅ(  
 ދަށުން ހަދާ އުޞޫލުތަކުން މި ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ،މަގާމުތަކަށް
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 16 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އިސްތިސްނާވާ ގޮތަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
    

ލް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވި  22ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  )ހ( 18 މުސާރާއާއި އިނާޔަތްތައް
 މެނޭ ހިމެނޭ އެންމެހާ ފަންތިތަކުގައި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހި
ނީ ންނާއެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެ ،ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ކަނޑައެޅުމާއި

ނުގެ މިޝަ ކޮ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނުންނެވެ
 ނަނިވި  އަންނުގެ އިދާރާއިންވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކަށައެޅުމުގައި ކޮމިޝަ

 .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 ވަޒީފާގެ ބާވަތުން މީހުން .4

 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ލިބޭ މުސާރައަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް  .5
 .ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ލިބޭ މުސާރަ

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް .6

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުތަކަށާއި އިގްތިސާދީ ހާލަތު.  .7

ގެ މިޝަނުކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ ()ށ  
 ސާރައިގެމު، މައިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭނަ

ތިން ގެ މަޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު ،އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް
 . ވާނެއެވެނަން ޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ ލަފާގެ މަތިން އެބަދަލެއް ގެންމިނިސް

    

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
 ކަނޑައެޅުން 

 ރު އެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދޭއި )ހ( 19
ޅޭ ނޑައެކަމިގޮތުން . އަޅާފައެވެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ކޮމިޝަނުން އޮންނަންވާނީ ކަނޑަ

އަށް ންތިފަމުސާރަ ވާންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ 
 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުސާރައަކަށެވެ 

ޔާން ސާރަ ބަ މުޒަފެއްގެއެ މުވައް ،ވަޒީފާ ދިންކަން އަންގާ ޗިޓުގައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް )ށ(  
ން  ކުރިކަ ބަދަލު އެހެން މަގާމަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފެއް ނަމަ ވަޒީފާ. ކުރަންވާނެއެވެ

 .އަންގާ ޗިޓުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

ންމެ ނެވޭ ކޮގެލު ދައެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރައަށް ބަ )ނ(  
 މުސާރަ ބަދަލުވިކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  ،މުވައްޒަފަކަށް މެ

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޒާތަށާއި ބާވަތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ ފަންނީ ތަފާތުކަމަށް ނުވަތަ  )ރ(  
ތް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ،އެހެން ވަޒީފާތަކާ ހުންނަ ތަފާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 17 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
    

އިވާ ޓުގަމުސާރަދޭނީ ކޮމިޝަނުން ވަޒީފާ ދިން ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗި  )ހ( 20 މުސާރަދޭ ތާރީޚު
 ގެނެވުނު ދަލުބަ، މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ. ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 ދަލުވި ރަ ބަމުސާރަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ މުސާރަ ބަދަލުވިކަމުގެ ޗިޓުގައިވާ، މުސާ
 .ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ 

ން ތަ އެނޫނުވަ  އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އެހެން ފަންތިއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން )ށ(  
ށް  ހަމައަރީޚަކާވިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލު ގެނެވުނު ތާގޮތަކުން ވެސް މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެ 

ލު ދި ބަދައަވެ. މުވައްޒަފަށް ދެވޭނީ ބަދަލުގެނެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައެ
 އެވެ.ގެނެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެވޭނީ ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ހަމަޖެހުނު މުސާރަ

    

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން 
 ދިނުން 

 ކުރާ ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އާއްމުސިވި 21
ޝަނުގެ ކޮމި އުޞޫލެއްގެ މަތިން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް

އެރުމެވެ. އް ކުރިގެ އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެން ދެވޭނީ މުސާރައި
ހެން އެނުވަތަ  މަށްމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ޒާތަށާއި ބާވަތަށް އަދި މަސައްކަތުގެ ފަންނީ ތަފާތުކަ
ފައިވާ ޔާންކޮށް އި ބަވަޒީފާތަކާ ހުންނަ ތަފާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން މި މާއްދާގަ

 ނާޅައެވެ. ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ދިނުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް
    

 ލާދީ މީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ ކޮންމެ  )ހ( 22 މުސާރަ ދިނުން 
ހަކާ ދު ދުވަސް ބަންމުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަ . މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ 

 .ވެވަހަކުއެރެ ދު މެ ފަހު ދެ ދުވަހުންކުދިމާވާނަމަ، މުސާރަދޭނީ އެ މަހެއްގެ ބަންދުނޫން އެން

 ރީޚުން އަލަށް ވަޒީފާ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ތާ )ށ(  
މެ  ނުނުކުކަތަށްފެށިގެންނެވެ. ވަޒީފާ ހަމަޖެހި، މުވައްޒަފަށް އެކަން އެންގުމާއެކު، މަސައް

 ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 ޒަފަކަށް ވައްމުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ  )ނ(  
 ވެ.ސާރައެގެ މުބަދަލުވި ތާރީޚާއި ހަމައަށް ދެވޭނީ އެ މުވައްޒަފެއް ކުރިން އަދާކުރި މަގާމު

  ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެވޭނީ ބަދަލުވި މަގާމުގެ މުސާރައެވެ.

ކުރި ން ވަކިފާއިފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ވަޒީވަޒީ )ރ(  
ގައިވާ  ޗިޓުއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ ،ޗިޓުގައިވާ

 ޒީފާ ކުމެ ވަނުއަށް ވަކިކުރި ތާރީޚުގައި ޗިޓް ރައްދު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު އިދާރާ
 މުސާރަ  ހަކަށް އެންމެ ފަހުން ނުކުމެ ސޮއިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ މީ، އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

 .ދޭންވާނެއެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމާއި  )ބ(  
ފާއިން ވަކިނުކުރާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި، ވަޒީ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 18 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި 
 .މިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ރި ގައިހުއެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ބަންދު  .1
 .ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ނުދިނުން

ލަ އްސަށަހެޅުމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ މަޝަރީޢަތަށް ހު .2
އި  ށަނާޅަނިމިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހު

 .ނުންރަ ދިއެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާ ،މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ

ވާ ޗަށް ޝަރީއަތުން ކުށް ސާބިތުވެފައި ސިވލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައް .3
މަށް ނުވާކަމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުކޮށް، ކުށް ސާބިތު
 .ނުންރަ ދިމައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ، އެ މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާ

އެ  ،ފުކޮށްއުނާއިސްތި ހަމައެހެންމެ، ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 
 ހުރި  އެ މީހަކު ބަންދުގައި ،ކޯޓުން، ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި ނަމަ

 .ދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކަށް 

 މަކުން  ލިޔުމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތަށް ނުވަތަ އޭނާ )ޅ(  
ކަށް ކައުންޓަ ކު އެ އްޒަފެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ބޭންމި ގޮތުން އެ މުވަ. ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

 އަތަށް  ފުގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުން ލިއުމުން ލިބިގެން، މުސާރަ ޖަމާކުރުމަކީ މުވައްޒަ
 ރު، އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއި. މުސާރަ ހަވާލު ކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

 އެ އިން  ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާމުސާރައާއެކު ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ
 .މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 .ދަދު އަމުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ޖުމުލަ  .1

ޑި ކެނ އެއްވެސް އަދަދެއް އުޖޫރައިގެ ޖުމުލައިން ކަނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން .2
 .އަދަދާއި އެ އަދަދު ކަނޑަން ޖެހުނު ސަބަބު

 . އަދަދުސްލުރަ ދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަމުސާ .3

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

ރި މާކުބޭންކު އެކައުންޓަކަށް މުސާރަ ޖަމާކުރާ ނަމަ، ޖަމާކުރި ތާރީޚާއި، ޖަ .5
 ނަމާއި ތުގެނަމާއި، އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާ  ބޭންކުގެ ނަމާއި، އެ ބޭންކުގެ ގޮފީގެ

 އެކައުންޓު ނަންބަރު.
    

ނުނިކުމެއްޖެނަމަ، ނުނިކުތް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއަށް )ހ( 23 މުސާރައިން އުނިކުރުން 
ލިބޭ ވަގުތަށް، އެ މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަގުތަކަށް، އަދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް އިދާރާއަށް ނު

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 19 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .ވާނެއެވެނު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްގެން  އިތުރު  ގުޅިގެން ނުނިކުތުމާ ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފަކު

ފާ ވަޒީ ،ންނާއިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމު )ށ(  
 ،ވަރުވާ މިންގުތަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ވަ

 .އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްއިން ކަނޑާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ

ދު ތަ ގަވާއި ނުވަ، އޮފީހުގެ އިޒުނަ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް .1
ޑާނީ  ކަނތަން ނުދޭ ގޮތެއްގައި، ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްއިން

 .މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ

 ދުމަތް ޚި ވަތަ ގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީ .2
 .އެވެނޑޭނެނުލިބޭ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން ކެ

ޖެހޭ ކުރަންއްކަތްގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު، މަސަ .3
ރި ކުމެ ހު ށް ނުނިމުވައްޒަފު ވަޒީފާއަވަގުތުން މިނިޓަކަށްޖެހޭ އަދަދު ބަލައި، އެ އަދަދު 

 .ޖުމްލަ ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ

 

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 20 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އިތުރުގަޑިއާއި އެލަވަންސްތަކާއި އިނާޔަތްތައް 

 

ވަނަ  37 ވަނަ މާއްދާއާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 22މިއީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  24 ތަޢާރަފް 
ވޭ  ދެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށްމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

 ވިފައިވާ ކުރެ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ ބާބެވެ. މި ބާބުގައި ބަޔާން 
ޝަނުން މިކޮއަދި  .އެލަވަންސްތަކާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ

ން ރާއިއެ އިނާޔަތްތައް ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ  ،ތްތައްކަނޑައަޅާ އިނާޔަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

    

 ސައްކަތް  މަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރު ގަޑީގައި )ހ( 25 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 
ގެން ކޮށް  މީގަޑީގައި އެކަނިއިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރަސް. ކުރުވިދާނެއެވެ

އިން އިދާރާ ނުގެއަދި އެ މަސައްކަތަކީ، ކޮމިޝަ. ނިންމެއްނެތް މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
ވާން  ކަމަށް ތެއްކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހުއްދަ ލިބިގެން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަ

 ވެ.ނެއެޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާއަދި ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރުގަ .ޖެހޭނެއެވެ

ދަދު ން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަ  30އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  .1
ކަށް ޑިއަމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަ

 ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 ރުވާ ގައި މަސައްކަތް ކުރަސްމީ ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފެއް ލައްވާ އިތުރުގަޑީ  .2
 1 ¼ގެން މަސައްކަތަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެ
މީ ތަ ރަސްނުވަ  ބަޔަށްވާ ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވީ، ހުކުރު ދުވަހެއް
ގެން މަދުވެ ވަރުގެ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަ، އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިން 

 ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް  1 ½
ންދު ބަސްމީ ރައާއްމުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި . ދޭންވާނެއެވެ

 ދުވެގެން ށް މަދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަ 
ރުގެ  އެއްވައްބަޔާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެކަނޑައެޅިފައިވާ

ގެ ފެއްއެ މުވައްޒަ ،އަދަދެއްގެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން
 .މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

އެ  ގޮތުންމި. އްފަހަރާއެވެއެ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ، މަސްދުވަހަކަށްވާ ފައިސާ .3
ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  15ން ހިނގާމަހުގެ  16ކުރީމަހުގެ ، ފައިސާދޭނީ

 .އެވެއިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ، ހިނގާމަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަހު މުސާރައާ އެކުގަ 

ރާ އެ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ކު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން )ށ(  



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 21 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން 
 ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

    

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 
 އެލަވަންސްތައް 

ވޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެ  )ހ( 26
އް އިނެ ވޭނެގޮތާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލެވޭ ގައިޑްލައެލަވަންސްތަކާއި އެލަވަންސް ދެ

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ. 

ސް ލަވަންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ  )ށ(  
 ވެ.ންވާނެއެސް ދޭއްޒަފުންނަށް އެލަވަން ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް މުވަ

 ފާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީ )ނ(  
ގެން އާ ގުޅި ޒީފާވަމަސައްކަތްކުރާ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އެލަވަންސްތަކަކީ، މުވައްޒަފުންގެ 

އި މި ތަކުގައިން އުނިކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްދެވޭ އެލަވަންސްތަކެއް ކަމަށް ވުމާއެކު، މުސާރަ
 އެލަވަންސްތަކުންވެސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

    

، ކުރާއިރު ތައްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްސަ ބޮޑެތި މަސައްކަތް 27 ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު 
 ޑް އެން ސްފިނޭން އޮފް މިނިސްޓްރީ ކެއުމާއި ސައި ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކެއުމާއި ސައި ދޭނީ

 .މަތިންނެވެ ކޮށްފައި އޮންނަ އުޞޫލެއްގެ އާއްމު ކަނޑައަޅައި ޓްރެޜަރީން
    

ރަސްމީދަތުރުތަކުގައި 
ހުރުމާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި 

 ދަތުރު އެލަވަންސް 

އިން  ރާއްޖެވަތަނު ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި  28
ގޮތުން އެވެ. މި ވާނެބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭން 

ނަ އި އޮންށްފަކޮއެލަވަންސްދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަނޑައަޅައި އާއްމު 
 .އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ

    

ރަމަޟާންމަހުގެ 
ބަތުގައި ދެވޭ މުނާޞަ

 ޚާއްސަ އިނާޔަތް

ނުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ )ހ( 29
އިވާ ނޫނުގަހޭ ޤާވަޒީފާއާބެ ،އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، ޚާއްސަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ

 .ގޮތުގެ މަތިން ދޭންވާނެއެވެ 

  އޮފް ސަބަތުގައިދޭ ޚާއްސަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާދޭނީ، މިނިސްޓްރީރަމަޟާންމަހުގެ މުނާ )ށ(  
 .އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކުއެވެ، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން

، ސްނަށްވެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން )ނ(  
 . އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ ޚާއްސަ

   

މަތިން  އްގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެ 30 ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް 
 ހެލްތް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.

    

އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި 
 ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުން 

ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ސި )ހ( 31
ހެލްތު  ޖާނަށް ނުވަތަ ސިއްހަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް، މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 22 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުން ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި ނުދޭނަމަ، އެ ގެއްލުމަކަށް ކޮމިޝަނުގެ 
ނުވަތަ އެ ސްކީމަކުން ހަމަޖައްސައިދެނީ ވަކި  .ސްފަރުވާ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެޚަރަދުގައި ބޭ
 އެ ހަމަޖައްސައި ނުދޭ މިންވަރު ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައި ދޭން ވާނެއެވެ. ،މިންވަރެއްނަމަ

ހަކު ށްދޭ މީވާ ކޮމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޮމިޝަނުން ބޭސްފަރު )ށ(  
ލުން އަ ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،ހަ ނުވަނީސްފަސޭ

 .އެކަމަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ
    

 ކުރުމުގެ އަދާ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )ހ( 32 ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ 
ސަ ވާ ޚާއްނުން ބޭނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވައިގެން މަސައްކަތަށް  ،ކޮށްމަސައްކަތުގައި އުޅެނި

 ފާގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީ  ،ހުނަރެއް ދަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް
، ށްއްހަތަމުވައްޒަފެއްގެ ޖާނަށް ނުވަތަ ސި، މަސައްކަތްކޮށް ނޫޅެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް

 ،ތުރުން ގަވާއިދުން އެ ކަމަކަށް ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ އިކަނޑައެޅިފައިވާ ، ލިބިއްޖެނަމަ
ރުގެ ބޭ ވައަދި އާމްދަނީއެއް ލި ،އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭވަރުވަންދެން

ގެ ފައިސާގެ ޚާއްސަ އެހީ، އަހަރުވަންދެން 65ޢުމުރުން  ،މަސައްކަތެއް ކުރެވޭވަރު ނުވާނަމަ
 އްވަރު ޔާ އެއި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަގޮތުގައި، އެއިރަކު އެމީހަކަށް ލިބެމުން އަ

. ވާނެއެވެދޭން  "ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ" ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކުވެސް  ،އަދަދަކަށް ފައިސާ
އް އްލުމެގެރުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ނޫޅެވޭވަ 

ނާބެހޭ ންޝަބިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ޕެމުވައްޒަފުގެ ޖާނަށް ނުވަތަ ސިއްހަތަށް ލި
 ލެއްގެ  އުޞޫޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތައް ލިބުމާ ހަމައަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ

 މަތިން ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓެއް ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.

ވިސް ސަރ ލްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާނީ ސިވި )ށ(  
 ސަލައެއް  މައްއެ މައްަސލައެއް ދިމާވުމުން، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެ، ކޮމިޝަނުންނެވެ. އެއީ

އް ކަމެ ކޮމިޝަނުން އެކަމެއް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އެފަދަ ،ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން
 އަށް ދާރާގެ އިމުވައްޒަފު އަމިއްލައަށްވެސް ތަފްސީލާއެކު ކޮމިޝަނު ،ދިމާވެގެން، އެކަމެއް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

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

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 23 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ފަސްވަނަ ބާބު
 ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

 

ލް ސަރވިސް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވި 21 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ މިއީ 33 ތަޢާރަފް 
 ،ދުމާއިހުން ހޯވާ މީކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ބޭނުން 

ނުމުގެ އެރުން ދިރިގެ ކު މުސާރައި ،އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،ވަޒީފާ ދިނުމާއި
ވަޒީފާ  ނަށްއުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ބާބެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

 ނުމާއި،ދި ން މުސާރައިގެ ކުރިއެރު  ،އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،ދިނުމާއި
 ޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެ 

    

ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގައި 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ 

 އުޞޫލުތައް 

ނީ ދަންވާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ހޯ  )ހ( 34
 އި ފޫޒާނު ،ނީނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމު ބަދަލުކުރަންވާ ،ނުވަތަ ޢައްޔަން ކުރަންވާނީ

 ،ގައިގޮތެއް  އިވާތައައްސަބުން އެއްކިބާވެ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެކަހެރިވެފަ
އްދަން އުފަ ހަމަ އެހެންމެ، މަގާމެއް .މެރިޓަކީ އަސާސީ މިންގަނޑުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ

ސް ވެ ވާނީ ކުރަން ވާނީ، ނުވަތަ މަގާމެއް އުވާލަންވާނީ، ނުވަތަ މަގާމަކުން މުވައްޒަފެއް ވަކި 
މި ، ހެރިވެއެކަ ނުފޫޒުން ނުފޫޒާއި ތައައްސަބުން އެއްކިބާވެ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ސިޔާސީ

 ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ގާމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަކީ މެރިޓް ކަމަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާ ދިންކަމަށް ނުވަތަ މަ  )ށ(  
ޔަން އް ޢައްޒަފެއެ މުވައް ،ކުރިކަމަށް ބެލެވޭނީކުރިއެރުން ދިންކަމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލު 
 .ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަމަށްވާނަމެވެ

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

ލީމީ ޢު ހެއްގެ ތަޢައްޔަން ކުރެވުނު މީހަކީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވުނު މީހަކީ އެމީ .2
 ލައިގެން  ބަމަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  ،ފެންވަރަށާއި

 .ޢައްޔަން ކުރެވުނު ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވުނު މީހަކު ކަމުގައިވުން

އެކު ވެރިކަމާސާފު މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ކަންކުރަނީ ޢަދުލުވެރިކަމާ އިން .3
 އްޔިތުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ދިވެހި އެންމެހާ ރަ

ށް މުވައްޒަފުންނަށް ވުމަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަ
 ކަމުގައިވުން.

ކޮމިޝަނަށް ބުރަބޮޑު ނުވާނޭ އުޞޫލަކުން  ،މުވައްޒަފުންނަށާއި ،ވަޒީފާ ދިނުމުގައި .4
ކޮމިޝަނުގެ  ،އްގެ މަތިންދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފު ނުވާނޭ ގޮތެ ،ކަންކޮށް



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 24 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކުރުމަށާއި އިދާރީ ލުއިފަސޭހަކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.
    

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

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުން  .1

 އިމީ މުވައްޒަފުން ދާ .2

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން  .3

ތީ ނަ ވަގު ކުންނުވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  )ށ(  
 ޅޭ ވަކި ނޑައެކަބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ނުވަތަ ވަގުތީ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވެގެން 

ނުގެ  ކޮމިޝަސިވިލް ސަރވިސް، ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްމުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ 
 އިދާރާގެ ވަގުތީ ހުސް މަގާމަކަށް ވަޒީފާދެވޭ މީހުންނެވެ. 

ޔަތު އޫލިއް މަސްދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަގާމުތަކުގެ )ނ(  
 ފާދެވޭ ވަޒީއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންއަދާކުރުމަށް މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެ

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

 އްގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަގާމެ )ރ(  
ގެ ސައްކަތު ތަ މަނުވަ، ޝަރުތު ހަމަވާ ދިވެއްސަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް

 ނުންވާބޭ ހަކު ކަށް ޚާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ހުރި ފަންނީ މީބާވަތުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަ 
ތަކަށް މަގާމުގެ )ދޭއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަ 2ޙާލަތުގައި، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

ގުޅޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ގެން 
 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

    

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

 ޒީފާވަ، އިދީލުވައެ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅުން ފި ،ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް
ޔާނުގައި ބަ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ލައްވައި ވަޒީފާ  3ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 މޫނާއެއްގެ ނަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ބަޔާނު .ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ 

 ގައި ވާނެއެވެ. 3ޖަދުވަލް 

އް( )ހައެ 6 ންމެޒަރު މަދުވެގެން ކޮމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައި )ށ(  
ތަށް ސައްކަމަ ،އިމަސްދުވަހަކުން އެއްފަހަރު އެ މުވައްޒަފެއް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އަޅައިބަލަ

ފާ އި ވަޒީ އްވަލަމުވައްޒަފު  ،ވަޒީފާ ބަޔާން އިޞްލާޙުކޮށް ލިޔެ ،ބަދަލު އައިސްފައި އޮތްނަމަ
 .ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ

    

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 25 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 . ޖެނެރަލް އެވެ 

މާބެހޭ ކުރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކަށް މީހަކު ހޯދުމާއި ޢައްޔަން )ށ(  
ރީ ޖެނެރަލް އުޞޫލާއި މިންގަނޑުތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓަ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
    

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

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން. .1

 އަސާސީ ތަޢްލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން. .2

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

 ،ޓެކުން ،ކަންއިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ވައް .4
 ދިޔަވޭތިވެ ، އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަންމަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން
 ން. ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވު  ،ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި

 އްގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތެ .5
 މެމްބަރެއްކަމުގައި ނުވުން.

އީސް އިބްރަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ނާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއަ .6
 ،ށް ރިއަކަދަ ،ށްބައްޕައަ ،ނުވަތަ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަންމައަށް

ވަތަ ށް ނު އެއްބަނޑު މީހަކަ ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް ،ފިރިއަކަށް ،އަންބަކަށް
 އެއްބަފާ މީހަކަށް ނުވުން.

މެއް  މަގާޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭދިވެހިރާއްޖޭގެ  .7
 ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ދަށުން  ވަނަ މާއްދާ ގެ )ޅ( 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .8
 ވުން.އި ނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުން އިސްކުރާ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ކަމުގަ

 ވުން.އުލަތުގެ އެއްވެސް މަގާމަކުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނު ދަ .9

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. .10

ފާ  ވަޒީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް  )ށ(  
 ވަޒީފާ  ތަކަށްއެކަށީގެންވާ ގޮ، ތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހުދިނުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަން 

ފާ ށް ވަޒީ މީހަކައަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ
 .އެވެވެހަމަނުޖެއްސުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެން 

 އި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ ސިއްހަތެއްގަ .1

އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ  .2



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 26 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
    

 3ގެން ސްވެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭތާ ލަ 39 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 
ސޮއި   ލައްވާފަކުނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މުވައްޒަ)ތި

 ވައްޒަފު އި މު މި މުއްދަތުގެ ފަހުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރުވަ. ކުރުވަން ވާނެއެވެ
 މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

މެދު އާ ދެ މުވައްޒަފާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ  )ހ(  
ތުން ފަރާ  ސޮއިކުރެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ

 ވެ.ރާތެކެ ޅާ ފަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަ ،ސޮއިކުރާނީ

އް ޕީއެކޮ ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި )ށ(  
ފަކަށް ވައްޒަމުއް އެ އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެ . މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

ގެ ޝަނު މަ، ކޮމިޖެނަވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއް )ނ(  
ހޭ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަންޖެ

އެވެ.  ވާނެބަދަލުގެނެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން
އް( )ތިނެ 3 ކަތުވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސް އެކަން މުވައްޒަފަށް އަންގާތާ މަސައް

ފު ވައްޒައި މުށްވުރެ އިތުރަށް، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އިސްލާޙުގައި ސޮއިނުކުރުވަދުވަހަ
 މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ވިލް ސިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި، ދިވެހި  )ރ(  
ންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ

ށް ގަވާއިދުން ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން ވިއަސް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ 
ދުގައި ވާއިގަ ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ހަނިވާ ގޮތަށް، އެ ހަނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނާއި 

 ސްކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި ނެތި، ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވި
ދެއް ވާއިގަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ހަދާ 

. ވާނެއެވެ ން ނުހެދުމަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނައިގެ
 އް ވާނީ ބައެ އެ ހިމެނުނު ،އެފަދަ ކަމެއް ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނިއްޖެ ނަމަ

 ވުމުގެ ލު ބަޔަކަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްބާޠި
 ގައި ވާނެއެވެ. 4ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް 

    

 ސްގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވި 40 ވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ހާލަތު 
ން ސިވިލް ގައި އަލުތަކު އަންނަނިވި ހާލަތު ، ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހަކަށްމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން

 .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 27 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

 ރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ކު  )ށ(  
ދަ ފަ ދިނުމަށް އިއުތިރާޒު ކުރެވިދާނެ ވަކިކުރެވުނު ސަބަބަކީ އަލުން ވަޒީފާއެއް 

 .ސަބަބަކަށްވުން

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

 .ދެންގަބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން 

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

    

 ށް ގާމަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އެއް މަގާމުން އަނެއް މަ )ހ( 41 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން 
މުން  ލިޔުވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެކަން .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ ،ބަދަލުކުރާނީ

 މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ގާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް އެއް މަގާމުން އަނެއް މަ )ށ(  
ށް ވުރެ ދަ ހިމެނޭ ފަންތިއަށް އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ  ،ބަދަލުކުރާއިރު

 ކުރެވޭނީ ދަލު ބަ  ،ފަންތިއަކަށް އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް ނުވަތަ ރުހުމާއެކުގައި މެނުވީ
 .ތިރީގައިވާ ހާލަތުތަކުގައެވެ

 .މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެޅޭ އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން .1

 ތެއް އްމު ޝަރުމުވައްޒަފު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހި .2
 .މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން

ށް ވަރަ މުވައްޒަފު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ފެން  .3
 .މަސައްކަތް ނުކުރުން

ގެ ފަންތީ ހުރި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު  .4
 ދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަ

  އެހެން ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށް .5
 .ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން

    

 އެ  ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދައި )ހ( 42 މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން 
 މިޝަނުގެ ން ކޮސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތި ،މީހުން ހޮވާނީ މަގާމުތަކަށް 

. ނެވެވެގެންއް އޮއިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިންނެވެ. މީހަކު ހޯދަންވާނީ ހުސް މަގާމެ
 .ނުވަތަ މަގާމުގައިހުރި މުވައްޒަފު ވަކިވާން އެދުމުންނެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 28 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ގެ  ގޮތު ގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދާނީ ތިރީގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )ށ(  
 .މަތިންނެވެ

 .އެ މަގާމަށް އާއްމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުން .1

ތަކުގެ ގަނޑުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައި އާއްމުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިން .2
 .އެ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވުން ،ތެރެއިން އެ މަގާމަށް އެންމެ ގާބިލު މީހަކު

ތުގެ އެ މަޤާމަކަށް އިޢުލާނުކޮށް އެކަށީގެންވާ މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ، މަސައްކަ )ނ(  
ށް ޢާޔަތްކޮ ށް ރިމުހިންމުކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ބާވަތަށާއި، މީހުން ލިބުމުގެ ދަތި އުނދަގޫކަމަ

ލު ށް ޤާބިކަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،އިތުރު އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި އެ މަޤާމަކަށް
. އަދި ންވެއެވެބިގެގެންވާ މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ލިއެކަށީ

 ވެ.މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން މި ގަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެ

 ރުގައި ޝްތިހާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އި  )ރ(  
 .ގައި މިވާ މައުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެތިރީ

 މަގާމުގެ ނަން. .1

 ވަޒީފާއަދާ ކުރަން ޖެހޭ ތަނާއި ރަށް. .2

 މަގާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން. .3

 މަގާމުގެ ޝަރުތުތައް. .4

 މަގާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު. .5

 .މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރަށްދެވޭ އުޖޫރަތަކާއި އިނާޔަތްތައް .6

 އިޝްތިހާރަށް ޖަވާބުދޭންވީ މުއްދަތު. .7
    

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

ނުގެ މިޝަކޮސިވިލް ސަރވިސް  ،ގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކުސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
 .އެވެ ވާނެމިފޯމު ފުރައި ހުށަހަޅަން ،އިދާރާގެ އެހެން މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ނަމަވެސް

އުލީމީ އިވާ ތަށްފަވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮ ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު )ށ(  
ވަރު ން ފެން ދާރާއިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އި ،ސެޓުފިކެޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނީސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ 

" އްގޮތް ލާ އެބަލައި، ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ ނުވަތަ އެ ކޮޕީގެ "އަސް
 ކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެވެ.

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

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު  ،ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 29 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އަސްލު ކޮޕީއެވެ. ޖަހައިފައިވާ

ތް ކާރަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އޮސަރު )ރ(  
 އެ ރު، މުވައްޒަފުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއި

ން ގެ ލިޔު ކަމުމުވައްޒަފެއް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކޯސް ކަނޑައެޅުނު ދާއިރާގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

    

ގެ  އިދާރާ ނުގެވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކޮމިޝަ 44 މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން 
 .ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ

މުގެ ހުރިކަ ވަރުސަނަދެއް ނުވަތަ ފެން  ،ންވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަ )ހ(  
ން ތްކައޮލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަގާމެއްނަމަ، އެ ސަނަދެއް 

 .ކަށަވަރު ކުރުން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން

ރުމަށް މަކުއްޒަފު ފުރިހަވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން، މުވަ )ށ(  
 ފުރިހަމަ ފޯމު" ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު"ގައިވާ  2ހަވާލުކުރާ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް 

 ކޮށްފައިތޯ ބެލުން.

ހަކު މީގެންވާ ކަށީއެވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް މަގާމަށް އެންމެ  )ނ(  
 މިޝަނުގެ ސް ކޮސިވިލް ސަރވި ،މި އިންޓަވިއު ބާއްވާނީ. ންހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއު ބޭއްވު

 .ގައެވެ ށްފަހު މަވުމައިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރައިގެން ގެނައުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަ

އު ންޓަރވިއިތެއް ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ހުރިހާ ފަރާ )ރ(  
 ންޑް ނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެކުރުމަށް ދަތިވާ

އެއް  ރިއާޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމަށް ކްރައިޓީ ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
ޓް އް ޝޯ އެ ކްރައިޓީރިއާގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު އަށް ގެންނަ ފަރާތްތަ ،ކަނޑައަޅައި

ނީ ންނަންވާއި އޮމިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިއާ ބިނާވެފަލިސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށެވެ.

 ސޯސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލާނީ ހިއުމަން ރި )ބ(  
ދުވެގެން ތިން މަމަ ގެމެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއެކު، ތިރީގައިވާ ގޮތު 

 މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 3

ކުރާ ޔަންއިންޓަރވިއު ކުރާ މަގާމަށް އޮތް ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ޢައް .1
 .މުވައްޒަފެއް

 ކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައި ހިންގެވުމާ އެންމެ އިސް .2
 .ވައްޒަފެއްޙަވާލުވެ ހުރި ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ މު 

 .އިންޓަރވިއު ކުރާ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް .3

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 30 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް

، ނބިމީހާރި، އަ، ބައްޕަ، ދަމަންމަ)އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި އާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި  )ޅ(  
ގައި ޕެނަލް  ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު( ެއއްބަނޑު، އެއްބަފާ، ފިރިމީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ

 .ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

 އުއަށް އިންޓަރވިއުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އެވްރެޖް ޕޮއިންޓުގެ ޢަދަދު، އިންޓަރވި )ކ(  
ށްވުރެ ދަށްނަމަ، )ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( އަ 2/1ދަދުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުގެ ޢަ

ށް ރާތަކަ ފަ ފަދަ އެ މީހަކީ ވަޒީފާއަށް ގާބިލް ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ
 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.

 50% އިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ )އ(  
އެ  . އަދިނެއެވެ އިންސައްތަ ނުލިބޭ މީހަކީ ވަޒީފާއަށް ގާބިލު ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ބަލަންވާ

 ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޭކަން ނުހޮ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ މީހުންނަށް )ވ(  
އިން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބަލިޔުމުން ސަބަބު 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

    

ވަޒީފާއަށް 
ޢައްޔަންކުރުމުގައި 
ޝަރީޢަތަށް ކުށް 

 ސާބިތުވެފައިވާ މީހުން
އަޚްލާޤީ  ،ނާއި

މިންގަނޑަށާއި 
ޞިއްޙީގޮތުން ވަޒީފާއަދާ 
ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަމަށާއި 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން
 ބެލުން 

ނުގައި ދީ މް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހުންނަކީ އިސްލާ 45
ދި ދުން އަތްހެ ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން، ޓެކުން، މަކަރާއި ހީލަ 

ރީޢަތަށް  ތެރޭގައި، ޝަ އަހަރު ދުވަހުގެ 5ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ 
އް އްދެސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގައި ހަ

ތުގެ ދި ޚިޔާނާ އަ ޓެކުން، މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން
ހަކަށް ވާ މީ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފައި އިތުރުން، އެ ނޫން ބޮޑެތި ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި

ން  ޢައްޔަ އަށްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ދިނުމާއި ނުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތަށާއި، ވަޒީފާ
ރަށާއި، ރި މިންވަ  ހުކުރުމުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ވަޒީފާއަދާ ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން 

ގެ އިވާ ގޮތުދުގަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ މި ގަވާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަ
 ސަންވާނީ ޖައްމަތިން ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ހަމަ

 ނެވެ.ތިންމިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަ
    

ޢައްޔަން  ވަޒީފާއަށް
ނުކުރެވޭނެ ކުށްތަކާއި 

މުއްދަތު އަދި 
ރިޢާޔަތްކުރާނެ 
 މިންގަނޑުތައް 

ދުން، ލަތްހެއި ހީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޓެކުން، މަކަރާ )ހ( 46
ތަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީއަ 5ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 

އަކަށް ޒީފާވަފައިވާ މީހެއްކަމަށް ވާނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސާބިތުވެ
 ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އިސްލާމް ދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޓެކުން، މަކަރާއި ހީލަތްހެދުން،  )ށ( 
ވޭ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެ ދިޔަ އެ ނޫން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކަމުގައި ބެލެ ،ޚިޔާނާތް ފިޔަވައި

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ސިވިލް ސަރވިސް  5



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 31 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކަށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކުގެ ތަދަބު އައިވާ ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފަ )ނ(  
ތަ ށް ނުވަ ރުވާލުމަ)ހައެއް( މަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް ނުވަތަ އަ 6ތެރެއިން 

ޑެތި ، ބޮގޭބަންދުކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ، އެފަދަ ކުށެއް ބެލެވޭނީ
 ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކެކެވެ. ދަބުތަ އަ އިވާ ށްތަކަކަށް ކަނޑައަޅާފަޙައްދުތަކަކީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަކިކަހަލަ ކު )ރ(  
 އްދުގެ އެވެ. ޙަގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކަهللا މި އަދަބުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 

 -ކުށްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 މުރުތައްދުވުމުގެ ކުށް. .1

 ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށް. .2

 ގެ ކުށް.ޒިނޭކުރުމު .3

 ޒިނޭގެ ތުހުމަތުއަޅުވައި ޤަޛްފުކުރުމުގެ ކުށް.  .4

 ރާބުއިމުގެ ކުށް. .5

 މުޙާރަބާ ނުވަތަ ބިމުގައި ފަސާދަކުރުމުގެ ކުށް. .6

، ލާއިރުބަތަށް ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަކީ، ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށުގެ ބާވަތާއި ޒާ )ބ(  
  ބޮޑެތި ގޮތުން މާލީގޮތުން އަދި އިޖުތިމާއީކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި 

 އަދި  ބޮޑެތިކުގައިގެއްލުންތައް ކުރިމަތިކުރުވާ، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި އަދި އެނޫން ޤާނޫނުތަ
ކަމަށް ތި ކުށް ބޮޑެހަރުކަށި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ކުށް ކުށެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ޖިނާއީ

 އިވާ ކުށްތަކެވެ.މި ގަވާއިދުގައި ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފަ

 .ގަސްދުގައި މީހުން މެރުމާއި، މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް .1

ތަކެތި ތުވާމަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި، މަސް .2
 .ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށް

ތުގެ  އުޤޫބާނުލްނޫ ބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށް )ބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށެއް ކަމުގައި ބަލާނީ، ޤާ .3
ކާއެކު ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ތޫނު އެއްޗަ 129އަދި  128 ،127ގެ  4ޗެޕްޓަރ 

ތަށް ލިބޭގޮ  އެއްމާރާމާރީގައި ބައިވެރިވުމާއި، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކަ
ރީގެ ހިންގާ ކޮންމެ މާރާމާރީއެކެވެ. އަދި މިނޫނަސް ކޯޓުތަކުން ބޮޑެތި މާރާމާ

 އެވެ.(ލެވޭނެއި ބެބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށް ކަމުގަ ،ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކުށެއްކުށެއް

 .މަކަރާއި ޙީލަތުގެ ކުށް .4

 .ޓެކުމުގެ ކުށް .5

 .ފޭރުމުގެ ކުށް .6



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 32 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށް. .7

 .ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް .8

 ޣައިރުޤާނޫނީ އެއްވުމުގެ ކުށް. .9

 ކައުންޓަރފީޓްކުރުމުގެ ކުށް. .10

 ޖްކުރުމުގެ ކުށް.ފޯ .11

 ށް.ކު ޓުމުގެ ހެއްބެ އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމާއި ގެންގުޅުމާއި ވިއްކުމާއި ބެހުމާއި އަތުގައި  .12

 ވަކި މީހަކަށް ނުލައްވާގޮތަށް ވިހެއުމުގެ ކުށް. .13

 އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށް. .14

 18އި ރޭގަމީގެ ތެބާލިޣްނުވާ ކުޑަކުދިންނާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް. ) .15
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި ހިންގޭ ބަދު އަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިމެނޭ(

 ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާގީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި ގަދަކަމުން ޒިނޭކުރުން. .16

 ބޮޑެތި ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށް. .17

 ށް.ޅޭ ކުއެދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑަ .18

 ސްޓޭމްޕް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސިއްކައާބެހޭ އެންމެހައި ކުށް. .19

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

 ދައުލަތާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ފިތުނައިގެ ކުށް. .21

ށް މީހާގެ ޔަތްކޮ ރިޢާގެ ބާވަތުން އެ ކުށަކާ އެ ވަޒީފާއާ ހުރި ގުޅުމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށު )ޅ(  
ހަކަށް މީހު، އެ ށްފައަޚްލާޤީ މިންގަނޑު އެކަށީގެން ނުވާނަމަ، ލިބިފައިވާ ހެކިތައް ވަޒަންކުރުމަ

 .ންވެއެވެބިގެލިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް 

އް ރި މީހެހުގައި ޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހާއަކީ، ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ ޞިއްޙަތެއްވަ )ކ(  
 ތިޔާރު  އިޚްކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ މީހަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ

ށް މަނެތްކަ ގައިސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޙަތެއް
ށް ކަމަކަންތެރި ބެލުމުގައި އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދު 

ވާ ނުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫ
ލައި ނު މަކާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ކުރު ،ގޮތުގެމަތީން ލިބިދެވޭ ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ހަމައަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.ފުރި
    

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
ވަޒީފާ ދިނުމުގައި 

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

ކޮށްފައިވާ ކުށް، ޢައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މިންވަރުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތް 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 33 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކުށްތަކާމެދު ބެލެވޭނެގޮތް 

ރެ އަހަރަށް ވު  5ސާބިތުވެފައިވާ ކުށުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން، ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ  )ށ(  
 ،ކޮށްއާޔަތް ރިމަށް ޒީފާއާ ހުރި ގުޅުދިގުމުއްދަތަކަށް ބައެއް ބާވަތުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުށާއި ވަ

 ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ނުކުރެވޭ ވަޒީފާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އި ކަރާމަ ކޮއިން ނުވަތަ ނޫޓް ކައުންޓަރފީޓް ކުރުމުގެ ކުށާއި، ވައްކަން، ޓެކުން،  .1
އިވާ ތުވެފަހީލަތްހެދުން، ޚިޔާނާތް، ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބި

 ކަށް ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.މީހަ

ތީގައި ރިމަދޮގުހެކި ދިނުމާއި، ދޮގުހުވާ ކުރުމާއި، އަދިވެސް ޝަރީއަތާއި ޤާނޫނުގެ ކު  .2
ވާ ފައިއަދަބު ކަނޑައެޅޭ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ  ،ކުރެވޭ

 އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.މީހަކަށް ޤާނޫނީ ދާއިރާއެއްގެ ވަޒީފާ 

 

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

ރވިސް  ސަ އް ސިވިލްމިންވަރެއް ތަންފީޒު ކުރަން ބާކީ އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެފަދަ މީހެ
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މުގައި ވުނު ކަދެ އާފު ކުށެއްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަ )ރ(  
ނީ ކުށް )ފަހެއް( އަހަރު ނުވާކަމުގައި ވާނަމަ، ބަލާ 5ވި ނަމަވެސް، ކުށްސާބިތު ވިތާ 

 އަހަރު ނުވާކަމުގައެވެ. 5ސާބިތުވިފަހުން 

ދަތު ދި މުއްއަލާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ކުށްތަކުގެ މުއްދަތާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަހަރު ބަ )ބ(  
 ގުނާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުންނެވެ.

    

ޕްރޮބޭޝަން )ވަގުތީ 
 މުއްދަތު(
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ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން 

 ކިވުމާއި، ވަކިކުރުން ވަ

އް ވައްޒަފެ މުނުވަތަ  ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ 49
 ރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ .ވަކިކުރެވޭނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

  އެވެ.ޖެނެރަލް ޓަރީތަކުގެ މަތިން ސެކްރެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލު 

ނެއް( )ތި 3ން ވެގެޚިދުމަތުގެ އިޤުރާރެއް )ބޮންޑެއް( ނެތް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، އެންމެ މަދު )ހ(  
  ހައްގު ނުމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދި ،ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމާއެކު ،މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް

ވެގެން ލަސް  ،ޓީލާތާފެއް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިނަމަ، ސިއެގޮތަށް، މުވައްޒަ .ލިބިގެންވެއެވެ
އެވެ. ވާނެ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  3

 ކުންނަން ށް ނު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމައަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަ ،ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި
 ވާނެއެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 34 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ނުންވާ ބޭވާން ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސްދިނުމެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކި  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ސާ ފައި މުވައްޒަފުން، ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްޖެހޭ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސަށްވާ

 އެއްފަހަރާ ކޮމިޝަނަށް ދެއްކުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

އިވާ ކޮށްފަޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ، ވައްޒަފެއްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މު  )ނ(  
 ސަރވިސް  ވިލްސިސިޔާސީ މަގާމެއްގެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއް 
 ގެ އްޔާ ޖުމްހޫރި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 މަށް ދަކުރުވާ އިންތިޚާބެއްގައި ރެވިފައިވާނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކު ޤާނޫނުއަސާސީގައި
ކަށް އިންތިޚާބަ އެ، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް  ގަސްތުކުރާ

އެ . ވެންވާނެއެ ދޭ  އިސްތިއުފާ ވަޒީފާއިން  ހުރި މުވައްޒަފެއް ކުރިމަތިލާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، އެ
 ޝަނުގެ އް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިއެ މުވައްޒަފެ ،މުއްދަތުގައި އިސްތިއުފާ ނުދީފިނަމަ

 އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވިލް ވެ. ސިއައީއެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް، އެހިނދުން  ،މުވައްޒަފެއް ނިޔާވުމުން )ރ(  
 ދާކުރާ އަ ޒީފާ ވަ އެ މުވައްޒަފު، ނިޔާވެއްޖެނަމަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް

 ރޭގައި ތެ)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ލަސްވެގެން  އެކަން  ކުން ބަޔަ
 .އަންގަން ވާނެއެވެ

ޝަނުގެ ކޮމި ސިވިލް ސަރވިސް ،ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ )ބ(  
ސްދިނުމަށްފަހު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ނޯޓި 50މި ގަވާއިދުގެ  ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް

 .ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ

ވިސް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރ 26ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  .1
އްޒަފު މުވަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާ އެ މުވައްޒަފާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި

 ޚިލާފުވުން.

 ޒީފާގެއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަމުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގަ .2
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާނުކުރެވުން.

 ނޑައަޅާ ން ކަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއި .3
 މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށް ނަތީޖާއެއް ހާސިލްވުން.

ރި ފު ހުން އެ މުވައްޒަޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބު .4
 ދުން.ކުޅެ ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ނު 

ފާ އަދާ ވަޒީ ،ފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށް  .5
 ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

ން ހަކު ކޯ މަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރު .6
 ނުވަތަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން. ،ފާސްނުވުން

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 35 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

ވިސްގެ  ސަރއެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ދިވެހި ސިވިލް .8
ގޮތާއި  ފައިވާމަޖެހިޔަންކުރުމަށް ހަޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ޢައް

 ން.ބިތުވުޚިލާފަށްކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރި ތަޙްޤީޤަށް ސާ

އްގެ  ފިޔަވަޅެވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޅޭ އިސްލާހީ 13މި ގަވާއިދުގެ  .9
 .މުންރާއިން ނިން ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ 

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

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ  .11
 ގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އަރުވާލުން.މުވައްޒަފެއް ގޭ 

    

ނޯޓިސްދިނުމާއި ނޯޓިސްގެ 
 ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުން 

ކޮމިޝަނުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް 25ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  )ހ( 50
ސް ން ނޯޓިމަތި  ނަނިވި ގޮތުގެއަން ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން

ގާމާ އި މައާނުވަތަ އެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ  ދޭންވާނެއެވެ.
 ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހާ އިނާޔަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ށް އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަ  1މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  6 .1
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން. 1ޒަފެއްނަމަ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައް

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

 3މަ ފެއްނައަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަ 5 .3
 ސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން މަ

ނުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި، ކޮމިޝަ )ށ(  
ތު ލިއްޔައެ މުވައްޒަފެއް ގަވާއިދުން ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވެ މަސްއޫ، ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

ތް ޚިދުމަ  ފުގެ އްޒައަދާކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި މުވަ
 ބޭނުންނުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ތުން ކުރުމުގެ ގޮ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކި 25ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 ގެން އެ ފެށި ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން

އާއި  ސާރަ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މުނޯޓިސްގެ
 އެ ރާއިންއެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ހަމައަށް އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުގެ އިދާ 

 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 36 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ދަތުގައި މުއް ވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްގެ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކިކުރެވޭ މު )ރ(  
 ހުރިހާ ބެންޖެހޭއި ލިއެއްވެސް އިނާޔަތެއް ހައްގުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ މުއްދަތުގަ

 އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.
    

ނޯޓިސްދިނުމަކާ ނުލައި 
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

ތުރަށް އި އިއޭނާ ވަޒީފާގަ ،ނުވުމާއެކު މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު އެކަށީގެން  )ހ( 51
ބެހޭ ޒީފާއާވަ ،މަބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ނުފެންނަނަ

 ވައްޒަފު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މު  23ޤާނޫނުގެ 
ނުގެ މިޝަލިބިގެން ވުމާއެކު، ކޮ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް

 .ނެއެވެރެވިދާމަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކު

ލާގު އަޚު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ )ށ(  
 .އެވެއެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތުތަކުގަ

 ފާ ވަޒީ ވަތައޮފީހަށް ނު ނުވަތަ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ ބެހެއްޓުމުން އިތުރަށް ވަޒީފާގައި .1
 .ފެނުން ލިބިދާނެކަމަށް  ގެއްލުންތަކެއް ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް ތަނަށް  އަދާކުރާ 

 .ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން .2
    

ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޚިދުމަތް 
 ލިބިގަތުން 

ށް ކުރުމަގެ އިދާރާގައި ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  )ހ( 52
އި ތްތަކަކާއްކައެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އަދި އެފަދަ ވޮލަންޓިއަރަކު ކުރާނޭ މަސަ
ދު ކާ ދެމެ ފަރާތައަދާކުރާނޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނާއި އެ

ސަތު ފުރު ށުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަ
 ދެވިދާނެއެވެ.

ރުމަށް ދާކުއަވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް، އެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް  )ށ(  
 އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 ތްކުރާ ދާރާގައި މަސައްކަވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އި )ނ(  
ނާ ހޭ ޤާނޫ އާބެފަރާތްތަކުން، މި ގަވާއިދާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް އަދި ވަޒީފާ

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 37 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ހަވަނަ ބާބު 
 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން 

 

ޖެނަމަ ހިއްން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެމިއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއި 53 ތަޢާރަފް 
އްޒަފު  މުވަމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި، އެ، )ރިޑަންޑެންޓް ވެއްޖެނަމަ(

ޒީފާއިން ވައްޒަފު މުވަ ދޫކޮށްލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތައް އަދި އެ ހާލަތުގައި 
 މަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތް ބަޔާންކުރާ ބާބެވެ.ވަކިކުރެވޭއިރު ދިނުމަށް ހަ

    

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން 

ނަ ވަ 55ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަކީ، މި ގަވާއިދުގެ  54
، އްޒަފެއްވަމު  އިދާރާގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމެވެ.
    

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން 
 ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

ދާރާގެ  އި އަންނަނިވި ހާލަތުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 55
 .ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަ

ށް ނިގަނޑަ އޮރާގެ ވަޒީފާ އުވިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ކޮމިޝަނުގެ އިދާ )ހ( 
ތެއް އްކަނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރަމުން އައި މަސަ

ނުގެ ކޮމިޝަ ބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން ވަޒީފާއެއް ،ވަޒީފާއުވިހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން 
 ން.އިދާރާއިން ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހު

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

 ،ލުމުންއުވާ  ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެ ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް
ނަމަ، ވިއްޖެބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން ވަޒީފާއެއް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ހޯދައި ނުދެ 

 ންޖެހުން.މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަ

: ންޖެހުން ށްލަބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން ގިނަވެގެން މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮ )ނ(  
 ލުމުގެ ކުރުވާވަޒީފާތަކުގެ އެނަލިސިސް )ޖޮބް އެނަލިސިސް( އަށްފަހު މަގާމުތައް އަލުން ރު 

ތް ސައްކަމަޔަ ންދިސަބަބުން ނުވަތަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ވަޒީފާގައި ކުރަމު
ވާ ނުންބޭއެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ނިންމުމުން، އެ ބަޔަކަށް 

 ،ބަބުންސަމުގެ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަގާމު ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ މަގާމު އުވާލު
 ،ނަމަވިއްޖެބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ހޯދައި ނުދެ 

 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.

މުވައްޒަފުގެ ގާބިލުކަން ނެތިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި  )ރ(  
ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ދެވި، ނަމަވެސް އެ 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 38 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ޖާ ހާސިލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހުން ފުރުސަތުގެ އެދެވޭ ނަތީ
ނުވަތަ މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ނެތިގެން 

 މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.

ބަބުން މުގެ ސަކުރުވަތަ ތަނަކަށް ބަދަލު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބައިގެ މަސައްކަތް އެހެން ރަށަކަށް ނު  )ބ(  
ގެ މިޝަނުކޮން: ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހު
ކަށް ތަ ތަނަ ނުވަ އިދާރާގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެހެން ރަށަކަށް

ކުރުމަށް ފާ އަދާ ވަޒީ ވޭ ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށްމަސައްކަތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލުކުރެ 
ގެ މިޝަނު އެއް ކޮބަދަލުގައި އެފެންވަރުގެ އެހެން ވަޒީފާ، ދިއުމަށް މުވައްޒަފު ޢުޒުރުވެރިވެ
 .ހުންއެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެ ،އިދާރާއިން ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ

ޒަފު ވައްމުއްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފެއް އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސަ )ޅ(  
 ޒަފެއް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައް
މުގެ ންމުއަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއެއް އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ނި

އިން އިދާރާ ޝަނުގެހެން ވަޒީފާއެއް ކޮމިބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެ، ސަބަބުން އެ މަގާމު އުވާލައި
 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން. ،ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ

ހެން އް އެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެ )ކ(  
ގެ މިޝަނު ކޮން: އިދާރާއަކަށް ބަދަލުވާއިރު އިތުރުވާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހު

 ރަމުން ކުއިން އިދާރާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
، އެ ރުމުންދިޔަ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކު

އިރު ވޭރެ ކުމަސައްކަތް ބަދަލުވި އިދާރާއަކަށް އެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ބަދަލު 
ދައި ން ހޯ އިތުރުވާނަމަ، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއި

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން. ،ނުދެވިއްޖެނަމަ
    

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ 
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

 އިނާޔަތް

ޔަތް ށް އިނާންނަ ލަންޖެހޭ ދާއިމީ މުވައްޒަފުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށް 56
 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

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

ގެ ގެ އިދާރާ އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  55ން އުމުރު )ށ( 
 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް.

 ށް ދެވޭ ފުންނަމި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަ )ނ( 
މުގައި ށްލުވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮއިނާޔަތް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސި 

 ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާޔަތާ އެއްގޮތަކަށެވެ. 

 
    



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 39 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ލަން ކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫ  57
 ޖެހޭނަމަ ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

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

ޖެހޭ ރަންމަދުކު ،ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަދު )ށ(  
ބޭނުން  ކިވާން ވަ ގެން މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލައަށް އެދި 
 މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި އެކަން އެންގުން.

 މްރީނުގެ ން ތަނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކް )ނ(  
 މްރީނާ ނު ތަފުރުސަތު ދެވުމުން އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން މުވައްޒަފު ނުހިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވު 

ނަމަ، އެ ންޖެހޭ ކޮށްލަގުޅިގެން އިތުރު ކުރިއެރުމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ވަޒީފާއިން ދޫ
ންގައި، ކޮށް އަޔާންބަކިބައިން އުނިވަނީ ކޮން ކަމެއްކަން  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ

 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާނެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުން.

ސީއަކު ބިދޭ ،އިއްގަވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފެއް ހުރި އޮނިގަނޑުގެ އެ ފެންވަރުގެ މަގާމެ )ރ(  
ވުން އްބަސް ގެ އެކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާނުވަތަ ވަގުތީ މުވައްޒަފެއް ހުރިނަމަ، އެ ފަރާތަކާއެކު 

ސަިއ މަޖައްއް ހަނިމުމަކަށް ގެނެސް، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު މުވައްޒަފަށް އެ ވަޒީފާއެ
 ދިނުން.

ހެން އެއެއް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބަ )ބ(  
ރިހާ ޔަ ހުބަދަލުކުރެވުނު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދިއިދާރާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އެ 

ގެ ދާރާއެއް ވޭ އި މުވައްޒަފުން އެ އިދާރާއަކަށް ބަދަލު ކުރުން. މި ހާލަތުގައި އެ ބަދަލުކުރެ 
ތާ ސައްކަމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި މުވައްޒަފުން ތިބި މިންވަރުން ކުރަންޖެހޭ މަ

ފާއިން ން ވަޒީއްޒަފުވާނަމަ، މިގޮތުން އިތުރުވާ މުވައަޅާބަލާއިރު ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުން އިތުރު
ހޭނަމަ، ށްލަންޖެ ދޫކޮ  ދޫކޮށްލުން. ނަމަވެސް މިގޮތަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ ބައެއް މުވައްޒަފުން
ޒަފުންގެ މުވައް ކުރިއެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާ

 ލުން ކަނޑައެޅުން.ތެރެއިން "މެރިޓް" އުޞޫ 

ނުން މިޝަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބައެއްގެ ހިންގުން އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ކޮ )ޅ(  
ވާ ރުވެރިއެ ބައެއް ހިންގާ ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ދިއުމަށް އުޒު، ބަދަލުކުރުމުން

ސިވިލް  މަ،ނަމުވައްޒަފުން، އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ތަނަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުދެވޭ
 ގައި އެ ދާރާ އިކޮމިޝަނުގެ ، ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން އެންގުމާއެކު

ގެ ލުވުމު ބަދަމުވައްޒަފު އަދާކުރި ފެންވަރުގެ މަގާމެއް ހުސްކޮށް އޮތްނަމަ، އެ މަގާމަކަށް 
ދެވޭ  ނު ތު ފުރުސަތު ދިނުން. ނަމަވެސް މިގޮތުން ހުސްވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަ

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

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 40 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން 
 

ކުރާ އަދާ ޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާމި ބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި 58 ތަޢާރަފް 
ސްގެ ސަރވި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއްގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް، މުވައްޒަފުން
ތަކާއި ންގަނޑު މިވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ  49ޤާނޫނުގެ 

 65ރުން ޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުމިގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި އުޞޫލުތަކެވެ.
ސިވިލް  އަހަރުވުމުން 55އަދި އުމުރުން  އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ.

 ޒީފާއިން ދީ ވަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހިތްވަރު 
 . މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ

    

އަހަރުވުމުން  65ރުން އުމު
 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން 

ން ސިވިލް އަހަރުވުމު 65ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ހ( 59
 .ވެވޭނެއެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ 

ރވިސް އަހަރުވުމުން ސިވިލް ސަ 65ތިން، އުމުރުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ )ށ(  
ލް ސިވި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް

ވާ ފައި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، އިނާޔަތް ކަނޑައަޅާ
 އުޞޫލުން އިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

    

އަހަރުވުމުން  55މުރުން އު
އަމިއްލައަށް އެދިގެން 

 މުސްކުޅިކުރުން 

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

  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން

ން އަހަރުވެގެ 55ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ށ(  
 ސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ވާ ފައި ގަވާއިދުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި
 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. 

    

އަހަރުވުމުން  55އުމުރުން 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން 
 މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރުން 

، ފެއް އަހަރު ވެފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ 55އުމުރުން  )ހ( 61
ތެރި ދުންސާނީ ނުކުޅެމުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފް 

 .ވެދާނެއެކުރެވި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި، ކަމެއްގެ ސަބަބުން

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގުމަށް ގެނެވޭ  )ށ( 
ތިބި މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ، ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވެ، މަސައްކަތް ކުރަން 

އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ހުރެ، ވަޒީފާއިން  55އިތުރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 41 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އެ މުވައްޒަފެއް މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.، ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ

ބުތައް އި ވާޖިޔަތުތަކާވިފައިވާ މަސްއޫލިއްއަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކުރެ  55އުމުރުން  )ނ(  
ވަޒީފާ  ބުން،އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަ

ވަތަ ނެއް ނުމްރީތައަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާ ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެ 
ހު، އެ ށްފަ އިދާރާއިން ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަ ހުނަރެއް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ކޮމިޝަނުގެ

ތުރު ގެން އިގުޅި މުވައްޒަފު އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުސަތާއި
 އެވެ.ވިދާނެކިކުރެ ކުރިއެރުމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަ 

ގެ އިރު، ކޮމިޝަނު ރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާއަހަ  55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ރ(  
އެ  ރާކޮށް،ޝްވަމައިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގައި 

 ފެއް މަޝްވަރާގައި ނިންމި ގޮތެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަނުން އެ މުވައްޒަ
 ވެ.މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިންމަން ވާނެއެ

  އިދާރާގެ އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 55އުމުރުން  )ބ(  
ވާ މުވައްޒަފުންނަށް، ކޮމިޝަނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ލިބިދީފައި 

ލް ސިވި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ
ތް އިނާޔަ ،އިނާޔަތް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލުން ،މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ

 ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 42 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް 
 

 ތުގެ ސައްކަ ގެ މަމިއީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި މުވައްޒަފުން )ހ( 62 ތަޢާރަފް 
ކަތު ސައްމަވަގުތުގައި ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް ކަނޑައަޅާ ބާބެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އެޅޭ ކަނޑަ ވަގުތަށް ބުރޫނާރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
ލުން  އުޞޫގެމަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި "ފްލެކްސީ ޓައިމް" 

 އެވެ.ންވެގެ ބާރު ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެހިންގުމު 

މެ ކޮން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފުލް ޓައިމް ވަޒީފާއެއް ދީފައި ހުންނަ )ށ(  
އި ހުންނަ ގަޑި އިރަށް ވަޒީފާ ދެވިފަ 24ދުވަހަށް ދުވާލަކު  7މުވައްޒަފަކީ ހަފްތާއަކު 

ތީން، ގެ މަހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުމީހެކެވެ. ދިވެ
 އަދި، ސްކުވެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަ 

 . ނެއެވެރެވިދާވަޒީފާގެ ބޭނުމެއްގައި، މަސައްކަތަށް ނެ، ދުވަހުގެ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް

ސްމީ ރަސްމީ ގަޑީގައާއި ނުރަ، ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަ  )ނ(  
ންނަ އަންނަން ބިގަ ލިގަޑީގައި، އޮފީހުގައި އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ތިބެންވާނީ، ޚިދުމަތް 

، ފުތާހިރު ، ސާމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މުވައްޒަފާއި އޮފީހުގެ ޤަދަރާއި ހައިބަތު ހިފެހެއްޓޭ
ހި ދިވެ،  ނަލަ ހެދުމުގައި، އިސްތަށިގަނޑާއި ބޮލާއި ތުނބުޅި ބެލެހެއްޓިއެކަށީގެންވާ

 ހުންނަ  ގެންއަދި ލައި .މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ އަޚްލާޤީ ހަމަތައް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގައެވެ
މަށް އް ދިނުދުމަތެހެދުމަކީ، އެ ހެދުން އަޅާ މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ބާވަތުން، އެ ޚި

 ށް ވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ދަތިވާ ހެދުމަކަ
    

ވިލް ތުން ސި ގެ ގޮމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އާއްމު އުޞޫލެއް )ހ( 63 މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ގަޑި 
ޑި ގަކަތު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި މަސައް

ޑި ގަތާއާއި ހަފް  ނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުހަމަޖެހިފައި އޮންނާ
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުންނެވެ. 

ކަތް މަސައް ގައިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީ  )ށ(  
ފެއް ވައްޒަމު ތުން މިގޮ. އެވެކުރުވަންވާނީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށްޓަކަ

ގެ މިޝަނު ކޮތަ ނުވަ ،އެދުވަހަކު ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި ހުރެއްޖެނަމަ
ގެ ރުޝާދުގެ އިސުޕަވައިޒަރު ،އިދާރާއިން ނިންމަންޖެހޭ ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި

 ނެތި ވައިޒަރުގެ ހުއްދަމަތިން ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވިދާނެއެވެ. ސުޕަ
އިސާ ފަޑީގެ އަމިއްލަގޮތުން ނުކުމެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އިތުރުގަ

 ނުދެވޭނެއެވެ. 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 43 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ކަތް ސައްއިތުރުގަޑި ގުނާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަސްމީގަޑީގައި މަ )ނ(  
ށްފަހު އިތުރަށް ގަޑިއިރު ހަމަވުމަ 40ދަދު ކުރުމާއެކު، ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރި ގަޑީގެ އަ

 މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަކަށެވެ. 
    

ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމާއި 
މަސައްކަތުގައި މަޝްޣޫލުވެ 

ތިބުމަށް ޚާއްސަ 
 ސަމާލުކަމެއް ދިނުން 

ކި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަ 64
ކޮންމެ  ،އެހެންކަމުން ތަކާއި ވާޖިބުތަކެއް އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާދެވިފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.މަސްއޫލިއްޔަ

ރެވެންޖެހޭ އް އަދާކު މާތަމުވައްޒަފަކަށްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުވެފައިވެއެވެ. އެ ޒިން
އަދި  ބަބެވެ.ސަނި ވާ ހަމައެކައެ ވަޒީފާއެއް އޮތުމަށް ބޭނުން  ،ގަޑިން ގަޑިއަށް އަދާ ވަމުން ދިއުމަކީ

އަކަށް  ޅޭ ގަޑިނޑައެއެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފެއް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ތަނަކަށް، ކަ
މާއެކު، ވުގެކެވެ. ހައް އަދި ހާޒިރުވެ މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރުމަކީ، އޮފީހަށް ލިބިގެންވާ، ހާޒިރުވުމަކީ

 ށް ބުރޫ މާއަހަވާލުވެފައިވާ ޒިން ،ރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ
ދެމި  ކަތުގައިސައްއެރިއަނުދިނުމަކީ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމަކީ، އަދި ހާޒިރުވެ މަ

 ހުރުމަކީ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މެ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.
    

ވީގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަށް 
 ހާޟިރުނުވެ ހުރުން 

ވެ ހާޒިރުނު  އަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ 65
ނެވެ. ޖެހިގެން ހަމަ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ކުރިއަށް ،ހުރެވޭނީ

ވާއިދުގެ މި ގަ ،ނަމަނުވެ ހުރެއްޖެއެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބުނެވުނު ގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް އޮފީހަށް ހާޒިރު
ހަށް ހާޒިރުނުވެ )ފަހެއް( ދުވަހު އޮފީ  5ދަށުން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި، ވިދިވިދިގެން 

 ހުރެއްޖެނަމަ، އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 
    

އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއި 
 ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން 

ރަށް އިން ބޭދާރާކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފުން އި )ހ( 66
 މިއްލަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފެއް އަ. ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

މެއްގެ އެކަ، އްގައިކޮންމެހެން ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ހާލެ ،ބޭނުމެއްގައި އިދާރާއިން ބޭރަށްދާންވާނީ
 ނެރަލްގެރީ ޖެމުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށް، އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ނުވަތަ ސެކްރެޓަ 

 އްޒަފުން  މުވައަދި މިގޮތުން ހުއްދަ ލިބިގެން އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި. ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ 
ވާ އަޅާފައިކަނޑަ ސަބަބާއެކު، އިދާރާއިން، އިދާރާއިން ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ،ބޭރަށްގޮސް

ން  މިގޮތުއަދި .ގޮތެއްގެ މަތިން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ
ޒަފުގެ މުވައް އި އެބޭރުގައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްނުކޮށް ހޭދަކުރާ ވަގުތު )ގަޑި( ގެ ބަދަލުގަ
ށް ކަތްކޮ ސައްމައި ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، އެ މަސައްކަތު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގަ

 ގަޑި ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

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

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 44 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

ން ހާޟިރުވާ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އެ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ބޭރަށް ދިއުމަށްފަހު، ލަހު
ވަގުތަކަށްވާ މިންވަރަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފާ މެދު މިގަވާއިދުގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 ރާގައިއިދާ މެންދުރުގެ ހުސްވަގުތުގައި ބޭރަށްދާކަން ނުވަތަ ބޭރަށްނުދާކަން ކޮމިޝަނުގެ  )ނ(  
ރާއިން ގެ އިދާ މިޝަނުހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ރެކޯޑު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ، ކޮ 

 ފަދަ ހުއްދަ ނުނަގައި ބޭރަށް ދިޔަ މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި، އެ 
 .ނެއެވެމުވައްޒަފުންނާމެދު މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭ 

ސްމީ ން، ރަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު )ރ(  
  ކުއްލި ވެދާނެދިމާ ޗުއްޓީ ނެގުމަކާނުލައި،، ދުވަހެއް ނުވަތަ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް

އް ޒަފެއެ މުވައް ،ކަމަކަށް އިޖާބަނުދެވޭ ހިސާބަށް، ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ
އްގަމު އި، އެށްރަށާރައެއްފަސްކޮށް އޮންނަ . ރަންޖެހޭ ވެރިއަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެރިޕޯޓްކު

ޒަފު ވައްމުމަގުން ގުޅުވާލެވިފައިވާ ރަށްރަށާއި އަދި މަދުވެގެން ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު 
 މީގެ  ދިއުން ރަށަށް ވަޒީފާއަދާކުރާތަނާ މުވައްޒަފު ދާ ރަށާ ދެމެދު ފެރީދަތުރުތައް އޮންނަ ރަށް

 .ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ
    

ގަޑިޖެހުމާއި ގަޑީލާރި 
 ކެނޑުން 

އިން ދާރާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މެ، ކޮމިޝަނުގެ އި  )ހ( 67
ގެން ލަސްވެ  ވުރެރާވާ ހިންގާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް

ތު ސައްކަޑި ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ ރަސްމީ މަހާޒިރު ވެއްޖެ ނަމަ ގަ
 ގަޑީގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ވަގުތަށެވެ.

ން ކެނޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑިޖެހުމާއި ގަޑީލާރި )ށ(  
 ލް ދިވެހި ސިވި  ނަމަ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާ ، ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ

 ންނެވެ.ޞޫލުސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑިޖެހުމާއި ގަޑީލާރި ކެނޑުން ހަމަޖެހިފައިވާ އު 
އް ހާ ކަމެންމެއެއަދި ގަޑިޖެހުމާއި ގަޑީލާރިއާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ 

 ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއް އުޞޫލަކުންނެވެ.
    

ރަސްމީގަޑީގައި 
މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން 

ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ ޢާއްމު 
 އުޞޫލުތައް 

ން ން ބޭނުއްޒަފުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވަ )ހ( 68
ވާ އިރެވިފަޔާންކު ކުރުން ހުއްދަނޫން ހެދުމާއި ތަކެތި ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މި މާއްދާގައި ބަ
މަން ގެ ހިއުދާރާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވާނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ އި
 ންނެވެ.މަތި ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 45 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ޖަހާފައި ހުންނަ ހެދުން. 
ފަހާފައިވާ  ޝާރޓް ފޮތިން-ދައިގެ ޓީޝާރޓް އަދި އާ-އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓީ  .3

ށް ވާވާގޮތަ  ނިހެދުމާއި އަދި ހަންގަނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން. )އެތެރެއިން ހަށިގަނޑު
 ވެ.(ހިމެނެއެ ނު ހެދުންލުން މީގެ ތެރެއަކު ބޯފޮތީގެ ޕެޓީ ފަދަ އެއްޗެއްސާއެކު ތުނިފޮތީގެ

ގެ ރުވާޅުވާ )ހަޕޮކެޓު ލާފައި، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދި އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ޖީންސެއް .4
އި ގައާކުރިމަތިން ދެފަރާތުން ލާފަ ހުންނަ އަރިމަތީ ޖީބާއި، އާއްމުޮކށް ފަހަތު 

އި ށް ލާފަނަގޮތަރެއަށް ހުން ފަހަތުގައި އެތެ، ކުރިމަތީގައި ލާފައި ހުންނަ ފްލެޓް ޖީބާއި
ދި އަޓް، މުޅި ހަރުވާޅުގެ އެތައް މިތަނުގައި ޕޮކެ ،ހުންނަ ފަހަތު ޖީބު ފިޔަވައި(

އި ހައުލާގެ މާ ނުވަތަ އޮފީހު، ބާރު ހަރުވާޅު، ކުރު ހަރުވާޅު ،އުފުލިފައި ހުންނަ ޕޮކެޓް
  ނުގުޅޭ ހެދުން.

ގުޅޭ އި ނުއޮފީހުގެ މާޙައުލާފެންފައިވާނާއި ޓެނިސް، ޖޮގިންގ ބޫޓް އަދި މިނޫންވެސް  .5
 ފައިވާނާއި ބޫޓު.

އަދި  ޖެހޭސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީވެސް ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ދޭން )ށ(  
މަލާތް ކާ މުއާތްތަ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށްވެފައި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާ

ނުގެ މިޝަ ކޮކޮށް އެނގެން ޖެހޭނެތީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ފާހަގަ 
ޅަށް ން ރަނގަކުކަކާއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ 

 އެނގޭ ފަދަ ގޮތެއްގައެވެ.

 ރވިސް މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި އެ ތަނެއްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ސިވިލް ސަ )ނ(  
މަށް ން ކުރު ބޭނުއެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ،ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީކޮމިޝަނު 

ވާ ޅާފައިނޑައައެކަށީގެންވާ މި ގަވާއިދަށް ފެތޭ ހެދުމެއްގައި ނުވަތަ އެ މުނާސަބަތަކަށް ކަ 
 ހެދުމެއްގައެވެ.

އި ންވަރުގަގެ ފެދާއިރާވަކި މުނާސަބަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ނުވަތަ  )ރ(  
 ،ޓަކައިމަށް ވުނުވަތަ ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޝިއާރެއްގައި ބައިވެރި 

މުގައި ދުން ކަސްހެނުވަތަ ޤައުމީ މަސްލަޙަތަކަށް ހިތްވަރުދީ ފޯރި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި، އޮފީ
ޖާއި ބެމާއެކު  ހެދުހެދުން ނުވަތަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސްލުތައް ނުގެއްލޭގޮތަށް 

 ކުލައާއި މެޑެއްޔާއި އެކިއެކި ނިޝާންތަކާއި ފާހަގަ ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ފުން ވައްޒަމު އިރު އެ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތުން ވަކި ހެދުމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާ )ބ(  
 އި، ވަކި އްގައް، ވަކި ވަގުތެތިބެންވާނީ އެ ހެދުމެއްގައެވެ. އަދި ވަކި ޚާޢްޞަ މަސައްކަތެ

އާއްމު  ،އްގައިގުތެހެދުމެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިގެން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެކަނޑައެޅޭ ވަ 
 އުޞޫލަށް ނުވާގޮތުން، އެ ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،މީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރުޔުނިފޯމެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެބައެއްގެ ރަސް )ޅ(  
ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު ޔުނިފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތައް . ތިބެންވާނީ އެބައެއްގެ ޔުނިފޯމުގައެވެ

ޔުނިފޯމު ހުންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  .ހަމައަށް ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 46 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ފައެވެ.ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތަކަށް ފެތި 
    

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ 
 ހެދުން 

ގައިވާ  މާއްދާމިނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން ހުންނަންވާ 69
މަ، ފާތުވާނަ ތަ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ޚިޔާލު

މަންޓް ލޮޕްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެ އެކަމެއް ނިންމާނީ 
 ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ދުން ފީސް ހެ ދި އޮއަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދިގު ހެދުން، ދިވެހި ލިބާސް އަ )ހ(  
ވެ.  ގޮތަށެ ރުނުވާ ގެ ތަބިކަށްޓަށްވުރެ ކުބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މި ހެދުން ހުންނަންވާނީ ފައި 

މުގައި ދުން ކަވާ ހެއަދި މި ހެދުމަކީ އޮފީހުގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައި
 ވާންވާނެއެވެ.

 އްޗަކުން ޅޭ ފޮފަޓުލޫނު، ހަރުވާޅު އަދި ޖެކެޓާއިއެކު ލާ ފަޓުލޫނަކީ އޮފީހުގެ މާހައުލާ ގު )ށ(  
 އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

ތަށް ފުނުވާގޮ ޚިލާ  ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެދުމެއްގެ ވެސް ކަރު ހުންނަންވާނީ މުޖުތަމައުގެ އަދަބާ )ނ(  
ހެއްގެ އެމީ ކަރުވަޅު ނިވާވާ ގޮތަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ހެދުމެއް ނަމަ އަތް ހުންނަންވާނީ

 ތް ހެދުމުގެ އަ ،ނަމަތަށެވެ. އަތް ދިގު ހެދުމެއްކޮނޑުހުޅާ އުޅަބޮއްޓާ ދެމެދަށްވުރެ ކުރުނުވާ ގޮ
 ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށްވުރެ ދިގު ނުވާ ވަރަށެވެ.

ދި ހުން އަ ރަގަފު ،މަތީބައި، ގަމީސް އަދި ސޫޓް ޖެކެޓްގެ މަތީބައިގެ އަރިމަތިން، ކުރިމަތިން )ރ(  
ލީމާ ދަމާއްޗަށް އަތްތިރިން ފަޅާފައި ހުންނަނަމަ، ފަޅާފައި ހުންނަބައި ހުނަންވާނީ މަ

 . މިފަދަ ށެވެ ތިރީބަޔާއި މަތީބައިގެ ދެމެދުން ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ ވަރަ
 ދި ފޮތި އަވެ. ހެދުމުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ބުޑުގެތިރީ ކައިރިއަށްވުރެ ކުރުނުވާ ވަރަށެ 

 ވާންވާނީ އޮފީހުގެ މާހައުލާގުޅޭ ފޮއްޗަކަށެވެ.

ވާ ކަށީގެންހާ އެމީ މަސައްކަތުގައި ހުންނަންވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައި ނުވަތަ އޮފީއޮފީހާއި ރަސް )ބ(  
 ފައިވާނުގައެވެ.

 އި ނުވާ އެޅިފަސަޕޯޓް ސަރވިސް ގިންތީގައި ހިމެނޭ، ވަކި ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ ހެދުމެއް ކަނޑަ )ޅ(  
ރެވިފައިވާ ޔާންކު ބައިމިބައިގަ  ،މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ

 ޒާތުގެ ހެދުމާއި އެކަށީގެންވާ ބޫޓު ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެވެ.

ތުގެ ވާ ގޮ ގަހަނާ، މޭކަޕް ނުވަތަ ބޮލުގައި ކުލަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ތިރީގައިމި )ކ(  
 މަތިންނެވެ.

އާއި ގަހަނާ ންތުއޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނީ ރީތިވެގެން ނަލަ ކޮށެވެ. ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮ  .1
 މޭކަޕް ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. 

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

އިން ޝޭޑްކޮށް ހައިލައިޓް ކުރުމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑު ކުލަޖެއްސުމަކީ، ނުވަތަ ކުލަ
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 ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 
 ލާފައި  ޗެހިކަންފަތް ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ފެންނަ ގޮތަށް އެއް .3

ދި މު ން ދެ ވެގެ ނުވަތަ އަޅުވާފައި ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ކަންފަތުފޫޅުގައި ގިނަ 
ލުން  ޗެހިބޮޑަށް ފާޅުނުވާ، ކުރު، އެލޭ އެއްލެއްވިދާނެއެވެ. އަދި ކަންފަތުގައި މާ

 އްޗެހިއެތި ހުއްދަކަމުގައި ވިޔަސް ދިގުކޮށް ދިއްލިފައި ހުންނަ އެލޭ އެއްޗިއްސާ ބޮޑެ
 ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

    

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ 
 ހެދުން 

ގައިވާ  މާއްދާ މިނީ ން ހުންނަންވާކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދު 70
މަ، ފާތުވާނަ ތަ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ޚިޔާލު

މަންޓް ލޮޕްއެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެ 
 ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

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

ކުރު ދި އަތްއަ ވެ. ގަމީހުގެ އަތް ހުންނަވާނީ އަތް ދިގު ގަމީހެއްނަމަ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެ )ށ(  
 ވާ ވަރަށެވެ.އިންޗި ކުރުނު 2ތުގެ އުޅަބޮއްޓަށް ވުރެ ގަމީހެއްނަމަ އަތް ހުންނަން ވާނީ އަ 

ވެ. މި ޓުލޫނެގު ފަފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ދި  )ނ(  
އި ކަމުގަ ލޫނު ފަޓުލޫނަކީ އޮފީހުގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަޓު

ނުވާ ރެ ކުރުށްވުލޫނު ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަށީގެ މަތީކައިރިއަވާންވާނެއެވެ. އަދި ފަޓު 
 ވަރަށެވެ.

ސް ސް ގަމީގު ބުބޭރަށް ބަހައްޓާ ގޮތަށް، އޮފީސް ގަމީހުގެ ގޮތުގައި ފަހާފައި ހުންނަ އަތްދި  )ރ(  
 ނައިރު ފިޔަވައި، އެހެން ގަމީސްތައް ދަށަށް ޖަހަންވާނެއެވެ. ދަށަށް ޖަހާފައި ހުން

އެކު ދުންތަކާމީ ހެނީ ބެގީބައިން ކަމަރު އެއްކޮށް ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްހުންނަންވާ
 ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ހައި ށަށް ޖަ ކު ދަރަސްމީ ގަޑީގައާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، އަތްދިގު އަދި އަތްކުރު ގަމީހާއެ )ބ(  
ޒަރު، ، މަން ބަސްއަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ  ،. ޓައީގައިޓައީ ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ

 ކުރެހުން، ކާޓޫނު ނުވަތަ ފޮޓޯ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

. ޓުގައެވެސް ބޫ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ހުންނަން ވާނީ އޮފީ )ޅ(  
 ފައިވާނަކު ނޫނެވެ.

އި ހިމެނޭ، ވަކި ޔުނިފޯމެއް ނުވަތަ ހެދުމެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ސަޕޯޓް ސަރވިސް ގިންތީގަ )ކ(  
ފަޓުލޫނާއި ގަމީހާއި ބޫޓެވެ.  ،މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ

ބުސް ނޫން ގަމީސް ހުންނަން ވާނީ ދަށަށް ޖަހާފައެވެ. އަދި ދަށަށް ޖަހާފައި ހުންނައިރު 
ން ކަމަރު އެއްކޮށް ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު ހުންނަންވާނީ ބެގީބައި
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 ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 މަވެސް ވެ. ނަފިރިހެން މުވައްޒަފުން ވެސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނީ ރީތިވެގެން ނަލަކޮށެ )އ(  
 ކަމެއް  އްދަފިޔަވައި( ބޭނުން ކުރުމަކީ ހު ފާޅުކަން ބޮޑު މޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް )އަނގޮޓި

މެއް އްދަ ކަކީ ހުނޫނެވެ. އަދި އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގައި ގަހަނާއަށްވާ އެއްޗެހި ލާފައި ހުރުމަ
ށި ސްތަ ނޫނެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށި ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށައި ފުނާ އަޅާފައެވެ. އި

ވެ. އް ނޫނެ ދަކަމެ، ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްކަޅުކުރުން ފިޔަވައި، އިސްތަށީގައި ކުލަ ޖައްސައި
  ބައެއްހުޅިޖެހުމާއި، އިސްތަށިގަނޑު ހާވާފައި ބެހެއްޓުމާއި، އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި

 ދިގުކޮށްފައި، ވަކި ބައެއް ބާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

    

ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑާ 
 ޚިލާފުވުން 

ވާ އިދުގައިގަވާ ނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން، މިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 71
މެކެވެ. ނޭނެ ކަހިމެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކުގެ ތެރޭގައި

ފައިވާ ބަޔާންވެ  ވަނަ ބާބުގައި 13އެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުން ގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގެ 
 ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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 49 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދެވޭ ޗުއްޓީ 

 

ށް ފުންނަމި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ )ހ( 72 ތަޢާރަފް 
 ންތައް ޓީގެ ކަވައްޒަފުންގެ ޗުއްމު . ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

ގެ މިޝަނު ން ކޮބަލަހައްޓަންވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ
 ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ ބައިންނެވެ.

އްޓީ ވާނީ ޗުށަން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި އެހެން ޗުއްޓީއެއް ފަ )ށ(  
 ނުކަން ލިޔުމުން ކޮމިޝަނުން އެންގުމުންނެވެ.ހަމަޖެހު

އި، މި  ހުއްޓައްޒަފުމި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އަހަރީޗުއްޓީ ފިޔަވައި އެހެން ޗުއްޓީއެއްގައި މުވަ )ނ(  
ށް  ދިނުމަޒަފަށްބާބުގައި ވަކި ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުވައް

  މުއްދަތުގެ ފަހުން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ޗުއްޓީއެއް އެ
    

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ބަންދު 
 ދުވަހުގެ އިނާޔަތް 

ވިލް ސި ކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބަންދުދުވަސްތަކަ  )ހ( 73
 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަންދުދުވަސްތަކެވެ. 

 ންނަން ށް ނިކުދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއަބަންދު  )ށ(  
ގެ މަތީން ބަންދު މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު  38ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،ޖެހިއްޖެނަމަ

ން އެ ޞޫލުއުދުވަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ 
 .ޒަފަކަށް އިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެމުވައް

    

ހަރު ށް އަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަ )ހ( 74 އަހަރީ ޗުއްޓީ 
 ންނަށް ބަލާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު

 އުޞޫލެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

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

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ށް ޒަފަކަވައްމުއެ  ،ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށްކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަހަރު ހަމަ )ނ(  
 2.5 މަހަކަށް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 30އަހަރު ހަމަވުމުން ޙައްޤުވާ 

 15އި )ދޭއް ބައި( ދުވަހުގެ ރޭޓުން ޗުއްޓީ ޖަމާވާ އުޞޫލުން ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅަ
ކޮށްފައި ބަޔާން ގައިމި ގޮތަށް މި މާއްދާ ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

 )ބައި( ދުވަހެއް ނުނެގޭނެއެވެ. 0.5އޮތް ނަމަވެސް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 

 އްދަތު ން މުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮބޭޝަ )ރ(  
 ނިމުމަށްފަހުގައެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 50 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ށް ނެގުމަށް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަ 15އްފަހަރާ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޗުއްޓީ އެ )ބ(  
ޓީ ޗުއް އެދިފައިވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުން ،މުވައްޒަފެއް އެދިއްޖެ ނަމަ

 ދެވިދާނެއެވެ.
    

މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް 
 ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ 

 މުން ލިބޭ  ވުކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޔަ 75
 ބޭ ޗުއްޓީ  ލިޗުއްޓީދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން

 ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

    

ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި 
 ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ 

 ޅިގެން ދޭ  ގުރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއިސިވިލް ސަ 76
  ޗުއްޓީ ދޭން ޗުއްޓީދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެ

 ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
    

 ގުޅިގެން ދެވޭ ވިހެއުމާއި
 އިނާޔަތްތައް

ތްތައް ނާޔައިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  77
ހި ށް ދިވެނުމަދިދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް 

 ތިންނެވެ.ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ
    

އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ 
 ޗުއްޓީ

 ،ން ފެށިގެހުންދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް 78
ންދު ދުވަސްތައް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަ 48މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.( ތިނެއް) 3ހިމަނައިގެން 
    

ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން 
 ލިބޭ ޗުއްޓީ 

ޝަނުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި 49ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  79
ފަހެއް( ) 5، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް

 ޗުއްޓީ  ދޭ  ރުމުން ނުކުހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ. ޚިތާދުވަ 
 .ލިބޭނެއެވެ ވެސް ބައްޕައަށް މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ

    

 ،ންނަށް މީހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ދާން އެދޭ 80 ޙައްޖު ޗުއްޓީ
ސިވިލް  ވެހި ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީދިނުމަށް ދި 

 ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
    

ވިލް ނީ ސި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދޭ 81 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ 
 ސްގެ ރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސަ

 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
    

ލް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދޭނީ ސިވި 82 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 
 ދުގައިވާ ވާއި ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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 51 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް 
 ހުށަހެޅުން 

އި ޅުމާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެ 83
ޓް ފިކެ ންނަށް ސަލާމުގެ ސެޓް ގަބޫލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު

 ވެ.ންނެ ހުށަހެޅުމާއި ގަބޫލުކުރުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި
    

ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން 
 ސަލާމް ބުނުން 

ޅިގެން ންދާ ގުވެ ބަ އާދަ، އާދަވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ، ހަފުތާ ބަންދު ފަދަ ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން 84
ޑަ ކު ފަރުވާ  ތަށްމީހަކު ބަލިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަކަށް ނުވާތީ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު މަސައްކަ

ދި، އެފަދަ އެވެ. އަ ންވެކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެ
 ދާ ހަފްތާ ބަން  ޅު އެޅޭނެއެވެ.މުވައްޒަފަކާމެދު މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިސްލާހީ ފިޔަވަ

އެ  ،ގަންވާނީ ނަޗުއްޓީ ދިގުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މުވައްޒަފެއް ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންނަމަ ،ދިމާކޮށް
 ންނެވެ.ގެ ދަށުޒާމެއްއޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ އިންތި، މީހަކަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއިން
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 52 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ލުންމުވައްޒަފުން ވީއް
 

ރުގެ ސަރުކާ  ވަތަމި ބާބުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނު  )ހ( 85 ތަޢާރަފް 
 ފެއްއޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ 

ނޭ ކުރާލުމަސައްކަތުން ވީއްލުމުގައި ޢަމަ ،ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
 ކޮށް އުޞޫލުތަކެވެ. މިގޮތުން އެ އިދާރާއަކާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާ ދެމެދު މަޝްވަރާ 

 .ދާނެއެވެ އްލިކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީ ،ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން
 ނޭ  ނުވާ ށް ދަތި ކޮމިޝަނާއި އެދާއިރާގެ ވެސް މަސައްކަތަ، އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި

 ގޮތުން ނުވަތަ، ދަތި، ވީހާވެސް ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 ޅިގެން ކާ ގުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތަ )ށ(  
ށްވެސް ބޭގޮތަ ނުލިމުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުސާރަ

 އެވެ.ވީއްލިދާނެ
    

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 
 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

 އްގައި ކަމެދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ހިންގާ )ހ( 86
ން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރަ

، އެ  އެދިވައްޒަފެއް ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމަށްޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ހަމަޖައްސާނީ އެމު
 ރާއަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންވާ އޮފީހުން، ކޮމިޝަނުގެ އިދާ

 ،ރާޔާންކުން ބަހުށަހެޅުމުން، ކޮމިޝަނުން އެކަން ހަމަޖައްސައި ދޫކުރާ، މުވައްޒަފު ވީއްލިކަ
 އެދި  އްލުމަށްވީ މުވައްޒަފެއް އޮފީހަކުން ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތް މުވައްޒަފުގެ  .ލިޔުމަކުންނެވެ

 ކޮށް ސާފު  މުއްދަތު ، ސަބަބާއި ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފު އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގައި 
 .ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ

ސްދުވަހުގެ )އެކެއް( މަ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއް ވީއްލޭނީ  )ށ(  
ނަމަ، ނުންވާބޭރަށް އެ މީހާގެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ އިތު ،ހަމަވުމުން އެ މުއްދަތު  .މުއްދަތަށެވެ

ކަ އި ވާހަދުގައަލުން އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާއި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އޮފީހާއި ދެމެ
ވިސް ދައްކައިގެން، ލިއުމުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. އެ ގޮތަށް ވެސް ސިވިލް ސަރ

ންމެ ނެ އެއް އެހެން އިދާރާއަކަށް ވީއްލާފައި ބެހެއްޓޭކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެ
 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުއެވެ. 3ދިގުމުއްދަތަކީ 

ޒިރުވެ ށް ހާވީއްލާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަ )ނ(  
ގައި ގެ ތެރޭ އްދަތުވީއްލާފައިވާ މު. ސޮއިކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވިފައިވާ އޮފީހުގައެވެ

ޚިދުމަތް  ،ޕޯޓްމުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ، އެދުވަހާ ހަމައަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ހާޟިރީ ރި
 .ލިބިގަންނަ އޮފީހުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ
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 53 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ،މައިނުވާނަގާފަވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު، ކޮމިޝަނުން އެހެންގޮތަކަށް އަން )ރ(  
 އެހެނިހެން . މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް ދޭނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިންނެވެ

 .އިނާޔަތްތައް ދޭނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އޮފީހަކުންނެވެ

ގެ މިޝަނުވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފު ނުކުންނާނީ ކޮ )ބ(  
ޒަފާ ވީއްލާފައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓާއި އެ މުވައްއަދި  އިދާރާއަށެވެ.

އްގެ އްޒަފެ މުވައެހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ކުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް 
 .ޚިދުމަތް ލިބިގަތް އޮފީހަކުން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

    

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

ގައިވާ ބާބު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް، މުވައްޒަފު އެދިގެން މި  )ހ( 87
ގޮތަށް ނުލިބޭ ސާރަގޮތުގެ މަތިން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލިދާނެއެވެ. އެކަމަކު، މިގޮތުން މު

ރަ މުސާ އް ޒަފެއެ މުވައް ،މުވައްޒަފެއް ވީއްލޭނީ އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް
 އެވެ. އެކުގައްސުމާނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާ މުއްދަތުގައި ކުރާނޭ ގޮތުގެ ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެ

 އެ ރުމަށް ލުކުމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަ )ށ(  
އެކު، ބަބާމަށް ސަމުވައްޒަފު އެއްބަސްވެ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވީއްލައިދިނު

ލާނީ  ވީއްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.

 މަތްކުރި  ޚިދުމުވައްޒަފު މުއްދަތަކީ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފެއް ވީއްލާފައި ހުންނަ  )ނ(  
ގެ  މަގާމުދާކުރިވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި އަ މުއްދަތެއްކަމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ. އަދި

  .ނުލިބޭނެއެވެ އިނާޔަތްތަކެއް  އެހެނިހެން މުސާރައާއި

އްދަތު އިވާ މުއްލާފަމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިހުރި މުވައްޒަފެއް )ރ(  
ފު ވައްޒައެ މު ށް ހުށަހެޅުމުންހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެދި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަ

 ވަޒީފާއަށް ނެރޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.

އްދަތު އިވާ މުއްލާފަމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިހުރި މުވައްޒަފެއް )ބ(  
ހަޅަން ހުށަ ހަމަނުވަނީސް އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް

، އެ ގުޅޭނަމަގެން ނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މަގާމުގައި ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކުވާ
ޒަފު  މުވައްއިހުރި މުވައްޒަފަށް ނޯޓިސްދީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފަ

 ވަޒީފާއަށް ނެރެންވާނެއެވެ.

ކަތަށް ސައްމަގެން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފެއް ވީއްލުމާ ގުޅި  )ޅ( 
މުސާރަ  ،ނަމަދަތިވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން މީހަކު ބޭނުންވާ
ގައި  މަގާމުން އެނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުވައްޒަފު ވީއްލުނު މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ވަގުތީގޮތު

  .މީހަކު ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

އިދާރާގެ  ،ލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފެއް ވީއްލުނު މުއްދަތު ހަމަވާއިރުމުސާރަ ނު )ކ(  
އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ، މަގާމު 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 54 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

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

    

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
 މުވައްޒަފެއް ވީއްލޭނެ

 ކަންތައްތައް 

ގައިވާ ތިރީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ 88
އްލަންވާނީ ތަށް ވީލިބޭގޮ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނު 

ން ފާގެ މަތި ގެ ލައެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ. 

 .ންއަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވު  )ހ( 

ނީ ލަންވާމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފެއް ވީއް ކިޔެވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަގޮތުން .1
ހަކު  އެމީއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޓްރެ

 އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ.

ފުން ވައްޒަވާ މު އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުން .2
މުގެ އިވާ ކަށްފަ އެމީހަކު ގަބޫލުކޮ ވީއްލޭނީ، ތައުލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކަށް 

 ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ން ނަވެގެ ނީ ގި އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލޭ .3
 ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ހަކު އެ މީ، ގައިލުމުރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފެއް ވީއް .4
 1 ރަށްއިތު ،އެ ތަނަކުން އެނބުރި އައުމަށް ،ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކަށް ދިއުމަށާއި
 .)އެކެއް( މަސްދުވަސް ދެވިދާނެއެވެ

އި މަށްޓަކަޔެވުވަގުތީ މުވައްޒަފުން އަދި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ގޮތުން ކި .5
 މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް ނުވީއްލޭނެއެވެ.

އްޓަން ލަހަތިމާއަށް ސިއްހީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަ ()ށ  
ތަށް ލިބޭގޮރަ ނުމުސާ ،ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 .ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން 

ެއ  ،މަމާނަތިބަލިވީ  ،މި ފަދަ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ .1
ދަތު ވާ މުއްނުންބޭ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމާއި  ،ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި

އްހީ ވާ ސިމި ގަވާއިދުގައި ސެޓްފިކެޓް ގަބޫލުކުރާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ،ބަޔާންކޮށް
 އެހީތެރިއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

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

ގަވާއިދުގައި ސެޓްފިކެޓް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 55 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

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

އްޓުމަށް މުސާރަ ހެ)އެކެއް( އަހަރުނުވާ ކުއްޖަކު ބެލެ 1ތިމާގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ  )ނ(  
 ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުން.

 ޝަރުޢީ  ކުގެއެކުއްޖަ މި ފަދަ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، .1
ށް މިޝަނަބަލަދުވެރިޔަކީ އެ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނޭ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ކޮ

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ރުން ގެ ޢުމުއްޖާތަށް ވީއްލޭނީ، ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ކުމިގޮތަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮ .2
 )އެކެއް( އަހަރު ފުރިހަމަވަންދެނެވެ. 1

    

ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި 
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

 ވީއްލުން 

ށް  އިދާރާއަ ނުގެމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްސަ ހާލަތަކާއި ގުޅިގެން، އެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަ 89
ގައި މެޓީ ކޮޅުމުން، ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހުށަހެ

މު އިންތިޒާ ދަލު ބަ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ 
އްޒަފު ތަށް މުވަބޭގޮ)ފަނަރަ( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލި 15ހަމަޖެއްސުމާއެކު، 

އްގުވާ ހަފަކަށް ވައްޒަވީއްލިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލަންވާނީ އެ މު
އް މުއްދަތެ ހުރި އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު މުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައި ދެމި

 ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ.
    

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
އްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު ވީ

ބޭނުންކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް 
 ނުކުތުން 

 ގޮތަށް ލިބޭނުމުސާރަ  ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނުންކުރަންވާނީ )ހ( 90
، ހިފައިނުނުން ބޭމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި . ވީއްލި ބޭނުމަކަށެވެ
ގޮތަށް ނުލިބޭ  ސާރަމު ،މި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ. ގެން ނުވާނެއެވެއެހެންކަމެއް ކޮށް

 ޖެނަމަ މެއްނުނިކު ،ވީއްލި ވީއްލުން ކެންސަލްކުރުމާއެކު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައި
ގެ ދާރާ އިމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 އްޒަފު ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ވަޒީފާއިން އެ މުވަ

ރަން ވީއްލި ބޭނުން ބަދަލުކު، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުރި މުވައްޒަފެއް )ށ(  
 ހަޅައި  ހުށަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުން ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ފަހެއް( ) 5ވެ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނު ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ()ނ  
ނުގެ މިޝައިތުރު އެންގުމެއް އެންގުމަކާ ނުލައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ ،ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ

 އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 56 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

މާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފާމެދު މި ގަވާއިދުގެ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ނުކުރު
 ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 57 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

ވާ ފައިމުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސް ކުރެވި
 މީހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން 

 

ނަކީ، ފުން ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަމި ބާބުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ، ސިވިލް  91 ތަޢާރަފް 
 އިސްނެގުމާއި  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ، ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ގާބިލު،

ނުގެ މިޝަ ކޮލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް 
 އުލޫމާތާއި މަ ޖެހޭދޭން ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ ކުރާ  ވަޒީފާގައި، އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ރީނުގެ ތަމް. ވެދޭންވާނެއެ  ތަމްރީނު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އިތުރު، ގޮތުން ހޯދައިދިނުމުގެ ހުނަރު
 ށް ހިންގޭ ނުމަގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ހޯދައިދި

 .ވެމެނޭނެއެ އި ހިތަކާއި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މީގެ ތެރޭގަޕްރޮގްރާމް
    

ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ 
 ތަމްރީނު ދެނެގަތުން 

 ންވާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނު )ހ( 92
ނުގެ މިޝަކޮރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭނެއް ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކު

 ސޯސްއާން ރިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަ
 .ބެހޭބައިން ކުރިއަށް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ

ށް ދާރާއައި ނުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ކޮމިޝަ )ށ(  
 ދާރާގެ ގެ އިކޮމިޝަނު، ނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓް އެ އަހަރަކަށް އެކުލަވާލައިބޭ

 .ވެހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެ 
މުގެ ގެ ނިޒާލުމު ރިކުއަރމެންޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެ

ތަރު މަ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށާއި، ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ފުރަތަތެރެއިން ފާހަ 
 ވެ.ނެއެ ވާމަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރަން 

    

ތާ ސައްކަގެ މަންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު )ހ( 93 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން 
ން ގޮތުގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދީގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް

 .މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

ތެއް ނެ ގޮތިރީގައިވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަހަރަކު ބޭނުންކުރާ  )ށ(  
 ރީނުގެ  ތަމްބޭނުންވާ  ،ތަމްރީނު ދޭންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށާއި ،ކަނޑައަޅާނީ
 .އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ ،ބާވަތަށާއި

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 58 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން

ސެމިނަރ  އި،ވަކި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކޯސްތަކާ  .2
ފުން އްޒައަދި ވަރކްޝޮޕާއި، ސްޓަޑީޓުއަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި މުވަ

 .ބައިވެރިކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު މަތިކުރުން

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

 ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުން.

 .ނެވެ އިންނީ ރާއްޖެބޭނުންވާ ތަމްރީނު ރާއްޖެއިން ދެވެން ހުރިނަމަ އެފަދަ ތަމްރީނު ދޭ  )ނ(  
ރީނު އެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ތަމް ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފޮނުވާނީ

ގައި އްޖޭނުވަތަ އެ ރޮނގަކުން ތަމްރީނުދޭން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ރާ ،ދެވެންނެތްނަމަ
 .ތަމްރީނު ދެވެން ނެތްނަމައެވެ 

)ތިނެއް(  3ބިނާކުރުމަށް، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން  )ރ(  
ށް، ކުރުމަމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރި

 .ންނެވެމަތި ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަވިނި ގޮތުގެ 

 ގޮތުންމި. ވެކޯސްތަކަށް ފޮނުވާނެ މީހުން ހޯދަންވާނީ އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްގެންނެ .1
ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

އިވާ ޅިފަޚާއްސަކޮށް އެ ކޯހެއް ކަނޑައެ. މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ
 .ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ

 ރާނީ ކު އިގެން ދެވޭ ކޯސްތަކަށް އިއުލާން ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ހިމަނަ .2
ވާ  ހަމަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ޝަރުތު  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 .އިއުލާނު ކުރާނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ ،މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ

 ވައްޒަފުމު ،އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށާއި ،ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ .3
ވާ އެޅިފައިނޑަކަ އެ ކޯހަކަށް  ،މުއްދަތަށާއި ،އެހާތަނަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި

ނަގޮތް ގު ހުންޚްލާދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށާއި އަދި އެމީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަ
 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

މްރީނު ރު ތަ އިތުންޖެހޭ މަސައްކަތާގުޅޭކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު ކުރަ )ބ(  
 މުކޮށް އާއް ޚާއްސަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާއިރު ،ދިނުމަށްޓަކައި

 .އިއުލާނު ކޮށްގެން މީހުން ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ކުރު )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ  3އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  )ޅ(  
ސްޓަޑީޓުއަރ ފަދަ  ،ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ،ޓްރޭނިންގ ،މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި

 ،ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ،ކަންކަމަށް ބައިވެރި ކުރުވުމުގައި
ހިއުމަން  ،މިފަދަ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 59 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

 ބެހޭބައިންނެވެ.

 ދާރާއަށް  އިކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ .1
 .ބޭނުން ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން

ހުރި ންވަރުވާ ފެއެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުން ،ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ .2
 .މީހެއް ކަމުގައިވުން

ން  ފޮނުވަ ނަށްއެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާގޮތަށް އެހެންކަމެއްގެ ތަމްރީ  .3
 .ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން 

ން އިރާއިވޭ ދާކުރިން ތަމްރީނަކަށް ފޮނުވިފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެ މީހަކު ތަމްރީނުކުރެ  .4
 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކުރުން

 ހަކު މީމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ފަދަ ތަމްރީނެއްގައި ކުރިން ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ  )ކ(  
އި، ށް ބަލަދަތައި އެމީހަކު ބައިވެރި ކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ މުއްކުރީގަ ،ކަމުގައިވާނަމަ

 .ތިރީގައިވާ އުޞޫލަށް ފެތޭގޮތަށް ބައިވެރިކުރުވުން

 އެ ހެއްނަމަ މީއަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ  1 .1
 ން.ވެފައިވު )އެކެއް( އަހަރު  1 ،ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހު

އްގައި )އެކެއް( އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެ 1)ހައެއް( މަހާއި  6 .2
 6 ،ފަހުމަށްބައިވެރިކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އައު

 )ހައެއް( މަސް ވެފައިވުން.

ވާ ރެވިފައި ކުއިވެރި)ހައެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި ބަ 6 .3
މަސް  )ތިނެއް( 3އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އައުމަށްފަހު  ،މީހެއްނަމަ
 ވެފައިވުން.

 ، ބަލާނީގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުތައް 3އަދި  2، 1މި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ނަންބަރު  .4
ރީން ތަމްރާ ރިކުއެމީހަކު ބައިވެ ،އެމީހަކު ބައިވެރި ކުރުވި ތަމްރީނެއް ނިންމި ތާރީޚާއި

 ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީޚާ ދެމެދެވެ.

ނުގެ މިޝަބައިވެރިކުރާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމާގުޅޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ ،މުވައްޒަފުން .5
މުގެ މަގާ ،ނަމަވެސް. އަހަރުވުން( އެކެއް) 1އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން 

އްދާ ން އުފަގެޖެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދޭ ގޮތަށް ހަމަ ،މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން
 ނުވިޔަސް )އެކެއް( އަހަރު 1މަގާމުތަކަށް ލެއްވޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 

 ކޯހަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

)ދޭއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް އިސްލާހީ  2ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ  .6
ތުން އިންޒާރުކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާ ނުވަތަ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮ 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 60 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

  .މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ނުވުން

ގައި އްޖޭރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރާ .7
ށް އަރޕޯޓައެ ،ސާދަތުރަށް ތައްޔާރުވާން އޮފީހުން ދޭންޖެހޭ ފައި)ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

  ހުރިހާ ހެންފިޔަވައި އެ( ފަދަ ޚަރަދުތައް ދަތުރުމަތީގެ ޕޮކެޓްމަނީ ،ދިއުމުގެ ޚަރަދު
 .ތުންއި އޮ ޚަރަދުތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހީދޭ ފަރާތުން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ

ޖޭގައި އްރާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  .8
ޓުން ބަޖެ  އޮފީހުގެ .ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވެން ހުރުން  ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް

 ނަމަ، އެ ސްވާޚަރަދުކުރެވެން ނެތްނަމަ އެ ޚަރަދުތައް އެ މުވައްޒަފު ކުރުމަށް އެއްބަ
 .ގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

ށް  ބަޔަކައެއް ތަމްރީނު ހޯދަން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދު އެއް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ  .9
 ،ތިންމަގެ ރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއްވީހާ ގިނަ ބަޔަކަށް ފު ،ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި

 .ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރަމުން ގެންދިއުން

ދަ ފަ ސްޓަޑީޓުއަރ  ،ވަރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ،ޓްރެއިނިންގ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް .10
ނެ ވެރިކުރާއިބަ ،ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ޑް އެން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް މީހަކު
 .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީންނެވެ

ދަ ފަ ސްޓަޑީޓުއަރ  ،ވަރކްޝޮޕް، ސެމިނަރ ،ޓްރެއިނިންގ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް .11
ވާ އިނު އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީއިން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ

  އެކަންނަމަގައި މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެޕްރޮގުރާމެއް
 .މައެވެނަރި ހު ކުރާނީ ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވެން 

    

ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މީހުން 
އިޤުރާރު ކުރުވުމާއި ޚިދުމަތް 

 ލިބިގަތުން 

 ލް ސިވި  ،ދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރަންވާނީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އި )ހ( 94
ވޭ ނު ކުރެ މްރީސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާއި ތަ

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

ތައް ރާތްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ތަމްރީނު ކުރެވޭ ފަ  )ށ(  
ގެ ވާ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު

ތް ދުމަޚި ހޭ މުވައްޒަފުން މަތިންނެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެ
، ގައާއިނުމުދި ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކުރުމުގައާއި، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް 

ގޮތުގެ  ގައިވާއިދުމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވީއްލުމުގައި އަމަލު ކުރާނީ މި ގަވާ
 މަތިންނެވެ.

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 61 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

 މަތިންނެވެ.
    

މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް 
ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން 
ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ 

 ކުރުން 

ރު ށް އިތުފަކަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ )ހ( 95
ށް ނާކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ބިތަމްރީނުދިނުމަ 

ގެ ނުވަތަ )އެކެއް( އަހަރުދުވަހު  1މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ 
ށް ކުރުމައެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް

އްޒަފު މުވަ، ރާއިރުމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުކޮ، އެއްބަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް
ރާގެ ގެ އިދާޝަނުކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ސަބަބުން، ކޯހުގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ކޮމި
ވޭނެ ދާކުރެއް އަމަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

ދަތަށް ގެ މުއްކޯހު ފައިވާނަމަ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ ދުވަސްތަކަށް ގަވާއިދުން މުސާރަ ލިބޭނެއެވެ

ގެ މިޝަނު ކޮރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯހުގެ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފު ދޫކު  )ށ(  
 ބައިންނެވެ.އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭ

ކުރާ އްކަތްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމަކަށް ނުވަތަ މަގާމެއްގައި މަސަ )ނ(  
  ފަންނީ ނުންވާ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭ

އަހަރު ( އްއެކެ) 1މީހުން ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ 
ށް ދާރާއަދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އި

 ރާތުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަ ، ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް
 ބައިވެރިކުރާއިރު، ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

 އަދި )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ރ( 
 ރާތުން ގެ ފައިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ކޯހެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ 

 ނބުރި ހުން އެކޯހުގައި ބައިވެރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޯ، ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން
ސް ސިވިލް ސަރވި ،ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތައްއައިސް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހާ 

 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައެއް ނުގުނޭނެއެވެ

 ފެއްސަރުކާރުގެ ރަސްމީގަޑި ނޫން ގަޑިތަކުގައި ކިޔެވުން އޮންނަ ނުވަތަ މުވައްޒަ )ބ(  
ނަ، ން އޮންޔެވުއްގައި ކިމަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީގެ ވަގުތު ނޫން ވަގުތެ

ތާއި ލިއްޔަސްއޫމައޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާގެ  ،ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ކޯހެއްގައި
 .އެވެވިދާނެވެރިވެ ވާޖިބުތަކަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ގޮތުން ބައި

ތީ މަމުން  ހޯދުތުރު ތަމްރީނެއްމިގޮތުން މުވައްޒަފެއް ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ނުވަތަ އި
ދަލު ފާ ބަ ވަޒީ މަގާމެއްގެ ޝަރުތު ހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް، އެ މަގާމަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯސްތަކުގައި )ޅ(  



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 62 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
 ންނެވެ.ފުރުސަތު ދޭންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

 މިއްލައި އަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯސްތަކުގަ .1
ކަމަށް ލައި އެޅުވާ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޢުލާނުކޮށް ހު

ތަށް އެއްގޮ ތަކާއެދޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލު 
 މުވައްޒަފުން ހޮވުން.

ގެ އްޒަފުމުވަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯހެއްގައި  .2
ސް ، ކޯއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވެ، ތަމްރީނު ލިބިގަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް
ގެ ޝަނު ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މަގާމު، ކޮމި

 ގާމު ނޑުގައި ރިޒާވްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މައޮނިގަ
 ރިޒަރވްކުރުން. 

ގައި ންޓުމުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި، ކޮމިޝަނުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެ .3
ހު މަށްފަންމުހިމެނޭ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ތަމްރީނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ކޯސް ނި

 އެ ތީ، ގުޅޭނެ މަގާމު ކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގައި ރިޒާވް ކުރެވޭ އެނބުރި އައިސް
 ، ކޯސް ތަށްމުވައްޒަފެއް ކޯހަށް ވީއްލުމުގެ ކުރިން، އެ ފުރިހަމަކުރާ ކޯހުގެ މުއްދަ
 ވުން.ކުރު ނިމިގެން އެނބުރިއައިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑު 

ޝަނުގެ ކޮމި އަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )ކ(  
ކޯސް  ކުރާއެމީހަކު ބައިވެރި ،އިދާރާއިން ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ މީހުން

ސް ނަމަ ކޯމީހެއް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ. ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ
 އިސް އެކަން ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އަދުވަހު ( ތިރީސް ) 30ނިމުމުން ގިނަވެގެން 

 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

ލް ސިވި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން )އ(  
 ރިކުރާ އިވެސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމަކަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ކޯސްތަކުގައި ބަ

 ދާރާގެ ގެ އި ވައްޒަފުން، އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މަގާމު، ކޮމިޝަނުމު
 .އޮނިގަނޑުގައި ރިޒަރވްކޮށްފައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ

 ކޯސް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން )ވ(  
ވް  ރިޒާނާއަށްރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އޭފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފެއް، ވަޒީފާއިން ވަކިކު 

 ންދެން ކުންނަކުރެވިފައިވާ މަގާމު، އެ މުވައްޒަފު ކޯސް ނިމިގެން އެނބުރި ވަޒީފާއަށް ނު
ނުގެ މިޝަކޮރިޒަރވް ކުރެވިފައި އޮންނަ މުއްދަތުގައި، އެ މަގާމުގައި މީހަކު ނެތުމުން 

އް ގާމުގައި މުވައްޒަފެއިދާރާގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ، ވަގުތީގޮތުން އެ މަ
 .ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 63 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

ން ރުކަޒުވި މަކިޔެ  ،ޓްފިކެޓް ނުލިބުނުނަމަރާއްޖެ އަންނަންވާއިރަށް ސެ. ގެންނަންވާނެއެވެ
މެއް  ލިޔުކަމުގެނުވަތަ ކޯސް ހިންގުމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެމީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި

 މިޔާބު ކާ، އްމި ލިޔުމުގައި ކޯހުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެ. އެލިޔުން ގެންނަންވާނެއެވެ ،ހޯދައި
 .ނެއެވެކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރިކަން އެނގެން އޮންނަން ވާ

ޓް ޓްފިކެ ވާ ސެފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފު )ފ(  
 ފައިވާކުރެވި ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓް ކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރިޒާވް، ހުށަހެޅުމުން

ޓް ޓްފިކެ ސެގައި ރިޒާވް ކުރެވިފައިވާ މަގާމުގެ ފެންވަރު މަގާމަށް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.
 އްސައިމަޖަހައެކްރެޑިޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާ 

 ގޮތުގެ ގައިވާ ސްވުމުއަދި އެ ފަރާތެއް ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު އެއްބަ .ނުދެވޭނެއެވެ
 މަތިން ކޮމިޝނުގެ އިދާރާއަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރިހާ ގެ ހުމަކުރުމަށްފަހު، ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވާ މުވައްޒަފުން، ކޯހު ކޯސް ފުރިހަ )ދ(  
ކެޓް ޓްފިސެބައިތަކެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން، 

 ވެ. ދާނެއެލިބެންދެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ރިޒާވް ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެވި 

އިރު،  ފަށާގުޅެންށްފަހު، ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވާ މުވައްޒަފުން، ގެންކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަ )ތ(  
މަ އްޖެނަރެވިފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް އެ މަގާމުގެ ފެންވަރުގައި އެކްރެޑިޓް ނުކު 

 ށަނާޅައިފިނަމަ،)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހު 1ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް އެކްރެޑިޓްކޮށް 
 ރެވޭނެކަން ލިޔުމުން މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކިކު

، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން )ލ(  
، ފެއްވައްޒަމުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ވަކި ވަޒީފާއަކަށް ތަމްރީނު ކު 

ނަމަ ވެއްޖެސް ނު ން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޯހުން ފާކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވިކަމުގެ ލިޔު
އެްއ ޖައްސަނުވަތަ ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ރިޒާވްކުރި މަގާމު ހަމަ

 .ނުދެވޭނެއެވެ

ން އްޖެއި ، ރާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން )ގ(  
ޞޫލާ އު އިވާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފަ ،ބޭރުން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހަކުނުވަތަ ރާއްޖެއިން 

ރި  އެނބުށްފަހުޚިލާފަށް ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަ
ލު ގުބޫމަ މަސައްކަތު ނުނުކުތްނަމަ، ކިޔެވުން ހުއްޓާލީ ނުވަތަ މަސައްކަތު ނުނުކުތީ 

ންޑް ޓް އެޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންއުޒުރަކާހުރެ ނޫންކަމަށް ކޮމި 
ގެ ޚަރަދު  ވުނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެ
އިން ބެހޭބަ ސްއާމަދަނީ ބަދަލުހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު، ހިއުމަން ރިސޯ

މަކަށް  ނިމުއޮތުންއެ މީހަކަށް މަގާމު ރިޒާވްކޮށްފައި އޮތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި
 ގެންނަންވާނެއެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 64 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ން އްޖެއިއި ރާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން، ރާއްޖެއާ )ޏ(  
 އުލޫމާތު ބެހޭ މަރީނާތަމްރީނުދެވޭ މީހުންނާއި ދެވޭ ތަމް  ،ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކަންތައްތަކާއި

 .ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބައިން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 65 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ބާރަވަނަ ބާބު

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން 
 

 ށްފައިވާ އް ކޮމުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ 96 ތަޢާރަފް 
ތުގައި އްކަމަސަ ، އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުންފެންވަރާއި މިންވަރު

ބިލު ގާށް މަސައްކަތަ ،އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު. މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަތުމެވެ
 މިޝަނުގެ ސް ކޮއަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސިވިލް ސަރވި. މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ

. ދިއުމެވެ  ން ހަރުދަނާވެގެ ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ އިދާރާގެ 
 ންގެ އްޒަފުމުވަ ބިނާވެގެންދާނީ ކުރިއެރުން ދިނުން  މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިމަގުގައި
ތް މަސައްކަ ލުމުގެބެފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ .ބަލައިގެންނެވެ ފެންވަރަށް  މަސައްކަތުގެ

 ނެއެވެ. ވާރާވައި ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލައި ހާމަކުރަން
    

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 
ބެލުމުގެ މައިގަނޑު 

 އުޞޫލުތައް 

ވާ  ހާސިލު ދުތައްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އިދާރާގެ މަޤްޞަ )ހ( 97
ގެ މިޝަނުން، ކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުގޮތަ

ވަރު ގެ ފެން އްކަތުއިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ މަސަ
 .ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ

އި މަށްޓަކަކުރުވައްޒަފުންނަށް، މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު މު  )ށ(  
އް ޔަތްތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، އަދި މި ނޫންވެސް މަސައްކަތާއި އެހެނިހެން އިނާ

ން އްޒަފުކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މުވަ. ގުޅުވަން ވާނެއެވެ
ރު ފެންވަ  ތުގެމަސައްކަ، ޒާމުކުރާ ނިޒާމަކަށްއިސްލާހުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް އެކަން އިންތި

 .ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންވާނެއެވެ

ވަރު ގެ ފެން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ސިވިލް ސަރވިސް  )ނ(  
މުން މުޅި އަދި އަހަރު ނިމު .ފަހަރު ބަލަންވާނެއެވެ( ތިނެއް) 3މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 އްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރަން ވާނެއެވެ.އަހަރުގެ މަސަ

ނީ ނަންވާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮން )ރ(  
ލެއްގެ އުޞޫ  ހާމަކަން ބޮޑު އަދި އިންސާފުވެރި  ،އިދާރީގޮތުން ބުރަ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަކަށް

 .މައްޗަށެވެ

ން އޮންނަ  ފައިގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ލިޔުމުން ކަނޑައަޅާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމު )ބ(  
 .ވާނެއެވެ

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ މުއްދަތު .1

ވަޒަންކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި .2



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 66 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .(ސުޕަވައިޒަރު)ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު 

ގެ ވައިޒަރު ސުޕަ ންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެ )ޅ(  
 .މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ

 .މަސައްކަތު އަހަރުފެށޭއިރު ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅުން .1

 ދަލެއް ބަ ށް މަސައްކަތު އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަ .2
 ން. ގެނައު ލެއްއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ އަތުވެ

ކަތުގެ މަސައް ފުގެ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި މުވައްޒަ .3
ން، . މިގޮތުރުންފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފާ ހިއްސާކު

ދަށް  ވަރުކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށްވުރެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެން ކޮމިޝަނުން
 ނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުން.  

ހު ރުމަށްފަންކުމުޅި އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަ ، މަސައްކަތު އަހަރު ނިމުމުން .4
 އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފާ ހިއްސާކުރުން.

ށް ވައްޒަފައް މުސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެމުވައްޒަފުންގެ މަ )ކ(  
 ޑަށްވުރެ ންގަނމިއަދި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ . ދޭންވާނެއެވެ

 .މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ ،ދަށްނަމަ

އެ  ،ންކޮށްތީޖާ އާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަ )އ(  
 މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް 

 .ންވެއެވެބިގެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލި ،އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހައްގު

 ން ނޫން އްޒަފު ނަތީޖާ ކޮމިޝަނުގެ ކަމާބެހޭ މުވަމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ )ވ(  
 .އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

ނީ  ބަލާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  )މ(  
 މާބެހޭ  ބެލުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 އަތްމަތީ ފޮތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 67 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ކުރުން  ވަކި  ވަޒިފާއިން  ،އެޅުމާއި ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ
ފަކީ އްޒަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވަ )ހ( 98 ތަޢާރަފް 

އްގެ ހެއެމީ ،ވެސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ
މެ މަތީ  އެން ންދޭ އެމީހެއްގެ ލަޔާގަތާއި ގާބިލިއްޔަތު ތަ ،ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި
ކުގެ ފަތަސިއަދި މަސައްކަތު އަޚްލާގުގެ ފުރިހަމަ  ،ދަރަޖައަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ
 އާންމު ދިއަ  ،ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ ،މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ

ޗަށް ގެ މައްފެއްޅު މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުމަށް ޤާނޫނު އެ މުވައްޒައަޚްލާގު ރަނގަ
އް އްޒަފެމުވަ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ އެ ފަދަ ،ލާޒިމުކުރެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ

ކަމުގައި ހެދުމަކީ ކޮމިޝަނު އިދާރާގެ އަޒުމެކެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް 
 އަދި  ޔަވަޅު އަޅާނީކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފި 

)ދިވެހި ސިވިލް  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނީ
މުން ފުވުކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާ  ،މި ގަވާއިދާއި ،ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި

 ގައިމި ގަވާއިދު  ،އެ މުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
 .ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ 

 
އް ންމާތަޒި ވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައި  )ށ(  

 މަތްރައްޔިތުންނަށް ޚިދު ،ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި
ދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ކުރަމުންދާ 

ގެ ޚުލާގު އަޔޮ ހެ ،ފަންނީ ފެންވަރުގައި ،ށްމަސައްކަތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ
އް ސްތަމަތީގައި ކުރެވެމުން ދިއުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ދިމާވާ ހުރަ

 ރުވޭތޯ ކުމުވައްޒަފުން އިސްލާހުކޮށްގެން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ،ނައްތާލުމާއި
ން ބައިކި ންގެމިންގަނޑުތައް ނުހިފަހައްޓާ މީހު ،ބެލުމެވެ. އަދި ޒިންމާ ނުއުފުލާ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޚިދުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމެވެ.
 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ 
 ފަރާތްތައް 

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

 ދުގައި ވާއިވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިނުވާނަމަ އަދި މި ގަ 
 ވާއިދާ  ޤަޤާނޫނާއި  ،އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

ން ޅު އަޅަޔަވައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އިސްލާހީ ފި
ކު އްޒަފަމުވަ   ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ޢަމަލެއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން އިޞްލާޙީ

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

ޓަރީ ކްރެކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެ 
ވަޅު  ފިޔަލާޙީ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަށް އިޞްޖެނެރަލްގެ 

 އަޅަންވާނެއެވެ.
 

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



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 68 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

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

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ،އެޅުމާއި
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 ކުށްތައް ބެހިގެންވާ 

އި، ކުށުގެ ކުޑަ ތަކާ ބާވަތް 
ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ކުށްތައް 

 ދަރަޖަކުރުން 

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

ން އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއި
އް( )ދޭ 2 ތައް ވޭ ކުށްމުވައްޒަފުން އާންމުކޮށް ކުރާނެކަމަށް ބެލެ  ،ވަކިކުރުމުގައި

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

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

ޖައަކަށް )ހަތަރެއް( ދަރަ  4 ،ޑުމިނަށް ބަލައިބާވަތެއް ވަކިން، ކުށުގެ ކުޑަބޮ
 )ހަތަރެއް( ދަރަޖައަކީ: 4ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި 

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

 
ްތ އޮއި ށްތައް ދަރަޖަތަކަށް ބަހައިލައިފަ މި ބާބުގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ ކު )ނ(  

 ންވާ އެކަށީގެ ،އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިން ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު ،ނަމަވެސް
 އެވެ.ންވެފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެ

 
ނޫނު ޤާ ކީ މުވައްޒަފު ކުރި ޢަމަލަ  ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވި ނަމަވެސް )ރ(  

ދި )ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދާއި އަ 2007/5ނަންބަރު 
ގެ ށެއްއެ ކުރި ކު ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކަމުގައި ވާނަމަ

ތަ މި ވަނު ،އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
ވިލް ސި ،ން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއި
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ޅު ރު ރަނގަންވަފެ ޚިދުމަތުގެ  ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި 3-98 މުވައްޒަފަށް މަގުދެއްކުން 

އިޒަރު  ސުޕަވަފުގެޒަމުވައް ،ދުޅަހެޔޮ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ،ކުރުމަށާއި
ޔާ ވެރި  ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ
ޓަރީ ކްރެ ސެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ 
ން އެ މިޝަނު ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ

 މުވައްޒަފަށް މަގުދައްކައި އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ.
 
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 69 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ 
 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 

 ،ވަހު ގަޑިޖެހި)ފަހެއް( ދު  5ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި މަސްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި  )ހ( 99
 ތަ )ތިރީސް( މިނެޓު ނުވަ  30އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު 

 މީލާދީ ންމެއެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން މަސްދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮ 
ށް އެީއ ޖެނުއަރީއަ 31ޖެނުއަރީ އިން  01މަހަކަށެވެ. މިސާލު: ޖެނުއަރީ ނަމަ 

ހުގައި މަ ދުވަ ރަތަމީލާދީ މަހެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ މަހެއްގެ ފު
ގެ މަހެއް ލާދީ ޒީފާ ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީހުން އެ މީނޫންނަމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ވަ

 ނިޔަލަށެވެ.
 

 ،ވަހު ގަޑިޖެހި)ފަނަރަ( ދު 15ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ށ(  
ނެޓު ނުވަތަ )ހަތްދިހަ ފަހެއް( މި 75އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު 

 މީލާދީ  ންމެކޮއަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން 
 31އިން  2022ޖެނުއަރީ  01ނަމަ  2022އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު: 

ށް އަށް އެއީ މީލާދީ އަހަރެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަ 2022ޑިސެމްބަރ 
 ވަޒީފާ  ފަށްއެ މުވައްޒަ ،ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ

 ޔަލަށެވެ.ޑިސެމްބަރުގެ( ނި 31ވާ ތާރީހުން އެ މީލާދީ އަހަރުގެ )ޗިޓު ޖަހާފައި 
 

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

 މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ދެވަނަ 
 ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 

ވަހު )ތިރީސް( ދު  30ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ހ( 99-1
ކަ )އެއްސަތޭ 150އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު  ،ގަޑިޖެހި

 ވަސްފަންސާސް( މިނެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން އަހަރުދު 
 01 ނަމަ 2022ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު: 

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

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

 
ގޮތުން މި)ތިނެއް( ދުވަހަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން.  3ވިދިވިދިގެން  )ށ(  

ވެ. ކަށެ ވިދިގެން ދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަވިދި 
 ބަންދު )އެކެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުއްޓައި ހަފްތާ  1މިސާލު: 

ންމެ އެނަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖެހިގެން އަން 
ީއ ޖެނަމަ އެއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއް)ދޭއް( ދުވަހުވެސް ވަޒީފާ 2ފުރަތަމަ ރަސްމީ 

 )ތިނެއް( ދުވަސްކަމަށް ބަލާނެއެވެ. 3ވިދިވިދިގެން 
 

ހުރުން.  )ފަހެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ނ(  
މިސާލު:  ވެ.މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެ 

އަށް އެއީ  2022ޑިސެމްބަރ  31އިން  2022އަރީ ޖެނު 01ނަމަ  2022
މަ ރަތަފުމީލާދީ އަހަރެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ 

 އެ ހުންއެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީ  ،ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ. 31މީލާދީ އަހަރުގެ )



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 70 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 
ގުޅޭ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާ 

 ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 
ވަހު )ފަސްދޮޅަސް( ދު  60ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  )ހ( 99-2

ކަ( )ތިން ސަތޭ 300އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު  ،ގަޑިޖެހި
 ނީ އި ބަލާމުގަމިނެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނު

ން އި 2022ޖެނުއަރީ  01ނަމަ  2022ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު: 
އަށް އަށް އެއީ މީލާދީ އަހަރެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާ 2022ޑިސެމްބަރ  31

 ވަޒީފާ  ފަށްއެ މުވައްޒަ ،ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ
 ޔަލަށެވެ.ޑިސެމްބަރުގެ( ނި 31) ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީހުން އެ މީލާދީ އަހަރުގެ

 
ގޮތުން މި)ފަހެއް( ދުވަހަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން.  5ވިދިވިދިގެން  )ށ(  

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

ންމެ އެނަ ވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖެހިގެން އަން ނު
މަ ރެއްޖެނަ)ހަތަރެއް( ދުވަހުވެސް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހު  4ފުރަތަމަ ރަސްމީ 
 )ފަހެއް( ދުވަސްކަމަށް ބަލާނެއެވެ. 5އެއީ ވިދިވިދިގެން 

 
ވެ ހުރުން. ފާއަށް ހާޒިރުނު )ނުވައެއް( ދުވަހު ވަޒީ 9އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ނ(  

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

މަ ރަތަފުމީލާދީ އަހަރެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ 
އެ  ހުންއެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީ  ،ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ. 31މީލާދީ އަހަރުގެ )

 
މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅިގެން 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަދަ 

 ކުށްތައް 

އް( ދުވަހު )ހަތްދިހަ ފަހެ 75ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  )ހ( 99-3
ކަ )ހަތްސަތޭ 750އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު  ،ގަޑިޖެހި

 ވަސްފަންސާސް( މިނެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވުން. މިގޮތުން އަހަރުދު 
 01 ނަމަ 2022ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެވެ. މިސާލު: 

. ވެއަށް އެއީ މީލާދީ އަހަރެކެ  2022ޑިސެމްބަރ  31އިން  2022ޖެނުއަރީ 
އެ  ،ނަމަނޫން  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައި

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

 
ގޮތުން މި)ހަތެއް( ދުވަހަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން.  7ވިދިވިދިގެން  )ށ(  

ވެ. ކަށެ ދިވިދިގެން ދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަވި
 ބަންދު )އެކެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުއްޓައި ހަފްތާ  1މިސާލު: 

ންމެ އެނަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޖެހިގެން އަން 
 އްޖެނަމަ ޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެ )ހައެއް( ދުވަހުވެސް ވަ 6ފުރަތަމަ ރަސްމީ 
 )ހަތެއް( ދުވަސްކަމަށް ބަލާނެއެވެ. 7އެއީ ވިދިވިދިގެން 

 
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 71 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ހުރުން. )ފަނަރަ( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ  15އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ނ(  
މިސާލު:  ވެ.މިގޮތުން އަހަރުދުވަސް ގުނުމުގައި ބަލާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށެ 

އަށް އެއީ  2022ޑިސެމްބަރ  31އިން  2022ޖެނުއަރީ  01ނަމަ  2022
މަ ރަތަފުމީލާދީ އަހަރެކެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ގުޅިފައިވަނީ އަހަރުގެ 

 އެ ހުންއެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ޗިޓު ޖަހާފައިވާ ތާރީ  ،ދުވަހުގައި ނޫންނަމަ
 ޑިސެމްބަރުގެ( ނިޔަލަށެވެ. 31މީލާދީ އަހަރުގެ )

 
ކުގެ ތެރެއިން އެހެނިހެން ކުށްތަ 

 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 
 މި  ،)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( 100

 ފުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ،ގަވާއިދާއި
، އަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި، އެސް.އޯ.ޕީ.ތަކާއި

 ރަލް ޑްލައިންތަކާއި، ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެގައި
 ދާކުރާ އަތު ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަ

 ފަރާތުން ފޮނުވާ އިންޓަރނަލް މެމޯތަކާއި، އަންގާ އެންގުންތަކާ:
 ޚިލާފުވުން. .1
 އެއިން ކަމަކަށް އިހުމާލުވުން. .2
ކާ އިދަ ރުމުގެ ސަބަބުން އެއިން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާފަރުވާކުޑަ ކު .3

 ،ކާންއަ ނުވަތަ އުސޫލަކާ ނުވަތަ އެސް.އޯ.ޕީ.އަކާ ނުވަތަ ގައިޑްލައި
 ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 އަކާ ފޮނުވާ އިންޓަރނަލް މެމޯމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުން 
 ނުވަތަ އަންގާ އެންގުމަކާ  ޚިލާފުވުން.

 ،ގައިޅުމުއެ ތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
އް ޔަވަޅެޙީ ފި އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
 ޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި

 
ގައި ފުލުމުއު މާ ވަޒީފާގެ ޒިން ،ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމާއި )ށ(  

 ފަރުވާކުޑަކުރުން.
 

އި ނުގަހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމި )ނ(  
 ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނުކުރެވުން.

 
 ށާއި  ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އަމުރަމަސައްކަތު )ރ(  

 އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން ކުޑަވުން.
 

ން ވާ ތަނުފައިކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހި )ބ(  
 މާއިރުދަކު ހޭ ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ވަގުތު 

 ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުން.
 

 ން.މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރު )ޅ(  
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 72 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ޅާ ޑައައެ މުވައްޒަފު ހަވާލުވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަނ )ކ(  
 މުއްދަތަށް ނުނިންމުން.

 
 ،ރުމާއި ކު ދަށްފަންތީގެ ޢަމަލުމުޖުތަމަޢުގެ އާންމު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށްވުރެ )އ(  

 ން. ކުރުނުންބޭވާހަކަދެއްކުމުގައްޔާއި މުޚާޠަބު ކުރުމުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ 
 

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިޔާސީ ވާހަކަދެއްކުން. )ވ(  
 

ންނަ ބިގަޚިދުމަތް ލި  ،އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި )މ(  
 ން. ކުރުމާސާހީ ސަ ،ށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަދައްކައިފަރާތްތަކަ

 
 ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވުން. )ފ(  

 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާ  )ދ(  

ން ގޮތުރުންނާ ގުޅޭގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަ 
ތުން ޅޭގޮނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާ ގު 

ން ޅޭގޮތުގު ނާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިން
މާތު ޢުލޫނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަ

 ފެތުރުން.
 ގައި ޅުމުއެޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ތަޙު

އް ޔަވަޅެޙީ ފި އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
އް ލުތައުފެދިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން  )ތ(  

ށް ތަކަތިމާ ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާވާ ފަދަ ގޮ ،ބެހެއްޓުމާއި
ން ތްކުރުއްކަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް މަސަ ،ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި

 ން.ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތްކުރު
 

ދަ ހޭ ފަ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެ )ލ(  
 މަސައްކަތްތައް ނުކުރުން.

 
އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 
އި ޅުމުގަ އެއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަދަ މުވައްޒަފަށް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް )ހ( 100-1

 .އިހުމާލުވުން
 

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

 
ނެ ބުށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަ  )ނ(  

 މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުން.
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 73 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ،)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ރ(  
ފް އޮޑް ކޯ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި

 ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުން.
 

 ތަށް ދޭ  ގޮ މުވައްޒަފުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ވެރިޔަކު ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ )ބ(  
 .ރުންތީން ގަސްތުގައި މަސައްކަތް ނުކު އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

 
ދަ ފައެ ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާއި )ޅ(  

 ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުން.
 

ށް ޒީފާއަވަ  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި )ކ(  
 ން މަނާކުރުން.ނުކުތު
 

  ކުރާކަތްކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ހުއްދަނެތި މަސައް )އ(  
 ތަނުން ދިޔުން.

 
 ރުން. ކުސިޔާސީ ބަހުޘް ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި )ވ(  

 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު

 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ތުރު އި ،ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގެ އިތުރުން ،އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )މ(  
ރު ންކާއްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް އިގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސަ

 ކުރުން.
 

 ހައި އޮފީހުގެ އެންމެ ،ފައިސާއާއި ،ނަހަމަގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި )ފ(  
 ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން.

 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
 މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން. )ދ(  

 
 ލެއް ދަ ޢަމަ ފަމާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާނެ )ތ(  

 ކުރުން.
 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 74 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ހޭ ންޖެސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ހާމަކުރައެނގިހުރެ ގަސްތުގައި މަ )ލ(  
 އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން.

 
ފައިވާ ހަޅައިށަ ނުވަތަ ހު ،ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގެ ޝަކުވާއެއް މުވައްޒަފު ހުށަހެޅުމުން )ގ(  

 މާތަކާ ޢުލޫމަޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް މުވައްޒަފު ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ 
މުގެ ށްލު އެ މުވައްޒަފަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ ދެރަކޮގުޅިގެން

 ން.އްކު ދެނިޔަތުގައި އެކަމާ ސުވާލުކޮށް، އެ ވާހަކަ އެ މުވައްޒަފު ގާތުގައި 
 

މަ ހާތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މަޢުލޫމާ )ޏ(  
އިން  މިރިކޯޑު ކުރުން ނުވަތަ  ،ދުންކޮޕީހެ  ،ބޭރު ކުރުން ،ދޫ ކުރުން ،ކުރުން

ވަތަ ން ނުނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދިނު ،ކަމަކަށް މަގުފަހި ކުރުން
 މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.

 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،މަށްފަހުކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރު 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 

 ތުގައި މަގޮނަހަ  ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް )ސ(  
 ބޭނުންކުރުން.

  މުގައިޅު ފިޔަވަޅު އެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ
އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 

 ގަނާކުރުން )ބުލީކުރުން(. )ޑ(  
  މުގައިޅުޅު އެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ

އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާ  )ޒ(  

ން ގޮތުމެންބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަރުންނާ ގުޅޭގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ 
ތުން ޅޭގޮނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާ ގު 

ން ޅޭގޮތުގު ނާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިން
މާތު ޢުލޫނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަ

 ފެތުރުން.
 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އް ޔަވަޅެޙީ ފި އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 
 
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 75 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ތެރެއިން އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ 
 ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް 

 ރާގެ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާ )ހ( 100-2
 މެނެނީ ހިބަދަލު ކުރުން. މީގެ ތެރޭގައި ،ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮޅުވައިލައި

 ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިއުންތަކެވެ.
 ޅެންޖެހޭ ލިޔުންތައް.އެ މީހަކު މަސައްކަތުގައި ގެންގު .1
 އް.އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަ .2
 ހާޒިރީ ރިޕޯޓު. .3
 ވައުޗަރ. .4
 ޗުއްޓީގެ ރިކޯޑުތައް. .5
ކި ކިއެއެއިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީ ފަދަ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކާއި އޮފީހުގެ  .6

 ރަސްމީ ލިޔުންތައް.
 

 ނޫނާއި ޤާ ،ގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތައްކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )ށ(  
ކޯޑު ރި ،ކޮޕީހެދުން ،ބޭރު ކުރުން ،ދޫ ކުރުން ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހާމަ ކުރުން

ށް މަކަނުވަތަ މިއިން ކަ ،ކުރުން ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް މަގުފަހި ކުރުން
 މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން. ،އެހީތެރިވެދިނުމާއި

 
 ތުގައި މަގޮނަހަ  ،އިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްރަސްމީ ހަ )ނ(  

 ބޭނުންކުރުން.
 

ނުން އް ބޭއޮފީހުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަ ،ފައިސާއާއި ،ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި )ރ(  
 ކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން.

 ރުން. ކުއިން އެއްޗެއް ބޭނުންއިހުމާލުވުން ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުގައި އެ .1
 އެއިން އެއްޗެއް އަމިއްލަކަމަކަށް ބޭނުން ކުރުން. .2
 އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން. .3
 ން.ކުރު އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު .4

 
  އިއްޔާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގަ )ބ(  

 ގައި ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ހިފުމާއި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ނާޖާއިޒު ގޮތެއް
އް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަގުނެގޭ ޚިދުމަތެ ،ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުން

 އަގުއަދާނުކޮށް ލިބިގަތުން.
 

 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުން. )ޅ(  
 

ގައި ތެއްގޮ ގަސްތުގައި ނާޖާއިޒު އެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ އިޚްތިޔާރު )ކ(  
 ބޭނުން  ތަށް ތިމާގެ ނުވަތަ ޙައްޤު ނޫން ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަ

 ކުރުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރަން އުޅުން.
 

 އޮފީސް ބަދުނާމުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން.  ،ސަރުކާރާއި ،ދައުލަތާއި )އ(  
 

 ތުން.ބިގަމަޢުލޫމާތު ލި ،ތު ހާމަ ކުރުމާއިޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާ )ވ(  



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 76 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 
 ގަނާކުރުން )ބުލީކުރުން(. )މ(  

 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
އް ޔަވަޅެފި ޙީ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު

 ރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ސިވިލް ސަ ،އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއާ  )ފ(  
ން ގޮތުގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކާ ނުވަތަ މެންބަރުންނާ ގުޅޭ
ތުން ޅޭގޮނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާ ގު 

ން ޅޭގޮތުގު ނާ އުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވެރިންނުވަތަ ދަ
މާތު ޢުލޫނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަ

 ފެތުރުން.
 ގައި ޅުމުއެތަޙުޤީޤަށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އް ޔަވަޅެޙީ ފި އެކަށީގެންވާ އިޞްލާ ،ތްކުރުމަށްފަހުކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަ 
 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ން ޒަފުއެކިއެކި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ވަސީލަތްތައް މުވައް )ދ(  

ރު ބަޤާނޫނު ނަން ،ބޭނުންކުރުމުގައްޔާއި  މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި
 )ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެ  2015/32

 ނުމުގެ ރު ދި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަ ،ޢަމަލުތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި
އް ޑިއޯތައި ވީއެފަދަ ފޮޓޯއާ ،ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމާއި

ވެސް  އެއްފަދަ ކަށް ތާއީދުކުރާކަން ދޭހަވާޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަ ،އާންމުކުރުމާއި
 ޢަމަލެއްކުރުން.

 
އެހެނިހެން ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަދަ 
 ކުށްތައް 

 ސްމީ ރަ ،މަސައްކަތުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭރުންވެސް )ހ( 100-3
 އްގައިކާތެސިޔާސީ ހަރަ އެއްވެސް ،މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި

 ބައިވެރިވުން.
 

 ކަށް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަ  )ށ(  
ޖެހިފައިވާކަން ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ވާޖިބުތަކާއި 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ 

 ވެރިވުން.ހަރަކާތެއްގައި ބައި
 

 މުގެ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ މަޤާ )ނ(  
 ހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބެއް

 ގެންގުޅުން.
 

 ،ޅުމާއިންގު ގެއޮރިޔާންކާޑު  ،އިދާރާގެ ތެރޭގައި ބަދުއަޚުލާގީ ޢަމަލު ހިންގުމާއި )ރ(  
 ށްދޭ ޖިންސީ ޝައުޤުވެރިކަން ދޭހަކޮ ،ބެލުމާއި ،ކާޑު ދެއްކުމާއިއޮރިޔާން

 އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 77 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 
މެއް ޖެހުވަޒީފާ އަދާކުރާ މާޙައުލުގައި ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަމަނު )ބ(  

 ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން.
 

  ބިރު މުގެމުވައްޒަފެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަ )ޅ(  
 ދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން.

 
ތެރި އްކާމަސައްކަތަށް ހާޒިރުވިއިރު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނުރަ  )ކ(  

 ހަތިޔާރެއް ގެނައުން.
 

ވަތަ ށް ނުންނަން އަންނަ ފަރާތަކަމަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަ )އ(  
 އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން.

 
 ފުން.ތު ހިރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަ  ،ދައުލަތުގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމާއި )ވ(  

 
ރާ ކުން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނެއްގެ ބެލެނިވެރިކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތު  )މ(  

ލް )ދިވެހި ސިވި 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޔަތްކޮށްތަޙުޤީޤުތަކަށް ރިޢާ
 އިދާރީ  ކަންސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވި 

 މިންގަނޑުން ސާބިތުވުން.
 

ލެއް  ޢަމަފަދަ  މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއްވެދާނެ )ފ(  
 ކުރުން.

 
 ންސީމާޙައުލުގައި ރުހުމުގައިވިޔަސް އަދި ނުރުހުމުގައި ވިޔަސް ޖިއޮފީސް  )ދ(  

 ޖިންސީ ގޯނާކުރުން. ،ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި
 

ދޫ  ،ރުންޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކު )ތ(  
ށް މަކަރިކޯޑު ކުރުން ނުވަތަ މިއިން ކަ ،ކޮޕީހެދުން ،ބޭރު ކުރުން ،ކުރުން
މެއް ކަން މިއި ،ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ،ފަހި ކުރުންމަގު

 ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.
 

 ތުގައި މަގޮނަހަ  ،ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް )ލ(  
 ބޭނުންކުރުން.

 
 . ނެތުން އިތުބާރު މުވައްޒަފުގެ ކޮމިޝަނަށް (ގ)  

 
 ،ވަޅުތަކާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަ 

ފިޔަވަޅު ދެމި އޮންނާނެ 
 މުއްދަތު 

ިމ  ،)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( 101
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާނެ  ،ގަވާއިދާއި

އެ ފިޔަވަޅުތައް ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު މި މާއްދާގައި  ،ފިޔަވަޅުތަކާއި
ޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ. މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 78 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
 

 ސޭހަތްން ނަފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމު )ށ(  
 ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ.

ތެއް ސޭހަނަ ނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ދީފައިވާ އަ ،އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނަމަ
ރުދުވަހުގެ )އެކެއް( އަހަ 1މި ފިޔަވަޅު އަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން ، ދެމިއޮންނާނީ
 މުއްދަތަށެވެ.

 
 ޞްލާޙީ ގެ އި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނީ ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމު )ނ(  

 ފިޔަވަޅެވެ.
ވަތަ ނުގެ އެ މުވައްޒަފު ދެވަނަ ދަރަޖައި ،މަށްފަހުލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނު

ން ދޭ ޔުމުލި، އިންޒާރު ދެމިއޮންނާނީ ،ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ނުކުރާނަމަ
 ށެވެ.)ދޭއް( އަހަރުގެދުވަހުގެ މުއްދަތަ 2އިންޒާރު ދޭ ތާރީހުން ފެށިގެން 

 
މުގެ ށްކުރުދަ ތި މުގެ ފަންތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާ )ރ(  

 ފިޔަވަޅެވެ.
ޒީފާގެ ގެ ވަޤާމު މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރާނީ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަ

 1ޤާމަކަށް )އެކެއް( ފަންތިއަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީގެ މަ  1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
ގައި ނިގަނޑުއޮ )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ

އި ފައްދައުއް ވަގުތީގޮތުން އެ ފަންތީގެ މަޤާމެ ،ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ
ން މަވުމު ހަ އެ މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު
އެސް. ސީ. ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ. މި ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު

 ދި އެ ބަދަލުތަކުގެ ރެކޯޑު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަވިއުގައިން މި 
 .މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓުތައް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 

އޮފީހަށް  ވަކި މުއްދަތަކަށް 
  ނުކުތުން މަނާކުރުން 

ތުން ގެ ގޮޅެއް ޖައާއި ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަދެވަނަ ދަރަ )ހ( 102
ށް )ސާދަ( ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަ 14

ގައި ކުރުމުމަނާ  އޮފީހަށްނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އޮފީހަށް ނުކުތުން
 ނައިގެންނެވެ. ދުވަސްތައް ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަ

 
 ދޭން ދެވަނަ ދަރަޖައިން މި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ މި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ލިޔުމު  )ށ(  

ށެއް ކުގެ އިންޒާރަށްފަހު އެ އިންޒާރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ދަރަޖައި
 މުވައްޒަފު ކުރުމުންނެވެ.

 
ތި  ފަންމުގެ ޅާނީ މަޤާތިންވަނަ ދަރަޖައިން މި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ މި ފިޔަވަޅު އަ )ނ(  

 ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިންނެވެ.
 

( ދޭއް) 2 އެޅިތާ ފިޔަވަޅު އެ ،މުވައްޒަފަކު މަނާކޮށްފައިވާ ނުކުތުން އޮފީހަށް )ރ(  
 :ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ

 ،ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ނުވަތަ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ދަރަޖައިގެ ފުރަތަމަ .1



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 79 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ސަރވިސް  ސިވިލް  އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެދަށް ފަންތި  މަޤާމުގެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް

 އެ ،ނަމަކޮށްފި ކުށެއް ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ ނުވަތަ ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ .2
 ންވަޒީފާއި މުވައްޒަފު އެ ،ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ ކުރި

 ލިބިގެން  ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް އިހްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ
 .ވެއެވެ

 
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް 

 އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު 
 ،ންޅިގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ކުރި ކުށަކާއި ގު )ހ( 103

ނީ ކުރާ ށް އެޅުމުގައި ޢަމަލުއިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަ
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 2 އިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި  .1
މެ )ދޭއް( ބާވަތުގެ ކުށަށް، އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ ކޮން

 ބާވަތަކަށް ވަކިންނެވެ. 
ރިހާ ކީ ހުމުވައްޒަފުގެ ހާޒިރިއާގުޅިގެން އަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކަ .2

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން، އެއްވެސް 
ން ތު ކުރުމެއްނެތި އަޅާފިޔަވަޅު ތަކެއްކަމުވައްޒަފަކަށް ތަފާ 

 ސްލާހީ އިޅާ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާ ގުޅިގެން އަ
މަށް އެޅު ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ، ހާޒިރީއާ ގުޅިގެން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު

 ގެ ޒަފު މުވައް ،މިގޮތުން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށެވެ. މި
 ކޮމިޝަނުގެ އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ  އަޅާ ގުޅިގެން  ހާޒިރީއާ
 .ބައިންނެވެ ބެހޭ  ރިސޯސްއާ ހިއުމަން އިދާރާގެ 

 ށް ކު ،މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނީ .3
އި ކަމާހާމަ ،ދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދީކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް ޖަވާބު 

 ންޖެހޭއަޅަ ޙީ ފިޔަވަޅު ހަމަހަމަކަމާއެކުގައެވެ. މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާ
ގުމަކާ  ނެ ބައެއް ކުށްތަކަކީ ހެކީންގެ ހެކިބަހާއި މުވައްޒަފުގެ ބަޔާން 

 ންނަނުލައި ލިޔެކިޔުންތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަސީލަތަކުން ފެ
 ގައިވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ކުށެއް ކަމު ހަގީގަތަށް ބިނާކޮށް ފިޔަ 

 ވެ. ނެއެފުރުޞަތު ދޭންވާވީނަމަވެސް، މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 
ނަމަ، އިފިއެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަ .4

 ބަބު އަޅާފައިވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅާއި، އެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ސަ
 ށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އަންގަން ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަ

ލް ނަ ޒަފުގެ ޕަރސަވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ރެކޯޑަށްޓަކައި މުވައް
 ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ކަށް މުވައްޒަފަ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް )ށ(  

 ،ދީފައިވީނަމަވެސްއިސްލާހުވާން ފުރުސަތު  ،އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްއަޅައި
 ފައިވާޅާ އަ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ،މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން އިސްލާހުވުން ނުފެނި

ރު ކުރާނަމަ ބާވަތް( ތަކުރާ 2ބާވަތުގެކުށް )މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނަށް މިޝަމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ

 ލިބިގެން ވެއެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 80 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 
ތުން ކު ނުހަށް އޮފީ ،އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިއްޖެނަމަ )ނ(  

 އިން މަނާކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ނަލް ރސައަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ރެކޯޑަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ ޕަ 

 ވެ.ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެ
 

ވުނު ކުރެ ވަޒީފާއިން ވަކި  ،އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ )ރ(  
ން ރާއިސަބަބު ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ
ނަލް ރސައަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ރެކޯޑަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ ޕަ 

 ވެ.ފައިލުގައި ރައްކާކުރަންވާނެއެ
 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަށްފަހު އިތުރު 
ކުށެއްކުރުމުން އަޅާނެ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

ރުމުން ރާރުކުތަކު ކުށް  ،ށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުކު 104
ފައިވާ ޅައިއަުމވައްޒަފު ކުރާ ކުށްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި

 ގޮތުގެ  އިވާޔަވަޅަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިޞްލާޙީ ފި
 .މަތީންނެވެ

 
 ،ހަތްދީ)އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. އަނގަބަހުން ނަސޭ 1އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްދޭނީ  )ހ(  

ޙީ އިޞްލާ ނަމައެ ލިޔުން ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފި
 ން ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދޭންވާނެއެވެ.ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތު

 
ން ހަރަށެވެ. ދެފަހަރަށް ލިޔުމު)ދޭއް( ފަ 2ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް ދޭނީ  )ށ(  

ރިން ގެ ކުވުމު ލިޔުމުން ދީފައިވާ ނަސޭހަތް ބާޠިލު ،ނަސޭހަތްދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު
ން އިރަޖައެ މުއްޒަފަކަށް ދެވަނަ ދަ  ،ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ
 އެޅުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.

 
ންޒާރު )އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. ލިޔުމުން ދޭ އި 1 ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދޭނީ )ނ(  

 އެ އިންޒާރު ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން: ،ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު
ން ށްކުރުކުށެއް ކޮށްފިނަމަ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަފުރަތަމަ ދަރަޖައިން  .1

ރަ )ސާދަ( ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް މުސާ 14ތަ ނުވަ
 ވިލްމަނާކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ސި ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހަށްނުކުތުން 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
 ،މަފިނަދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށް  .2

 ސާދަ( ދުވަހަށް ވުރެ ) 14މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރުން ނުވަތަ 
ން ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހަށްނުކުތު

އްޒަފު ވަމު ،ރުން ނުވަތަ އެ ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިމަނާކު
 ނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 

 ލިބިގެން ވެއެވެ.
 
 
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 81 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

)ދޭއް(  2ތާ އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ،ން މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކުތުއޮފީހަށް ނުކު  )ރ(  
 :އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މަ، ފިނަކުށެއް ކޮށް ނުވަތަ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ .1
ލް ސަރވިސް މުގެ އިހްތިޔާރު ސިވިދަށްކުރު ފަންތި މަޤާމުގެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އެ  ،މަފިނަ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ކޮށްދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ .2

ން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއި ،ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
ން ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެ

 ވެއެވެ.
 

އް( )ދޭ 2 އެ ފިޔަވަޅު އެޅިތާ ،ދަށްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކުމަޤާމުގެ ރޭންކް  (ބ)  
ގެ އެ ކުރި ކުށު  ،ކުށެއް ކޮށްފިނަމައެއްވެސް  ރުދުވަހުގެ ތެރޭގައިއަހަ

ވިލް ޔާރު ސިހްތިއެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އި ،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 
ޒިރީއާގުޅިގެން މުވައްޒަފުގެ ހާ 
 މަގުދެއްކުން 

ސްމީ ވާ ރަވާކުޑަ ކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކަނޑައަޅާފައިމުވައްޒަފު ހާޒިރީއަށް ފަރު  )ހ( 105
ވާ ފައި މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް

 ފުގެ ވައްޒަ، މު މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށްތަކަށް ނުފެތުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް
 ލް  ސިވިހާޒިރީ ރަނގަޅު ކުރުމަށް، އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ 

 ވަތަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ނު
ޓަރީ ކްރެކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ކޮމިޝަނުގެ ސެ 

ކައި ދައް  މުވައްޒަފަށް މަގުޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުން އެ
 އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ.

 
 އެ، ންޒިރީއާގުޅިގެން މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރި ހާ )ށ(  

ވިލް ނީ ސިމުވައްޒަފަށް މަގުދެއްކުމަށް މި މާއްދާ ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެ
 ވެސް ވައްޒަފަކު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މު

 ޓަށް ފުރިހަމައަށް ވާންވާނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކް 
ކުގެ ފަތަމަސައްކަތު އަޚްލާގުގެ ފުރިހަމަ ރިވެތި ސި  ،ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ

 އާންމު ދިއަ  ،ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ ،މަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ
  ކަމުގައެވެ.އަޚްލާގު ރަނގަޅު މުވައްޒަފެއް

 
އް ލަތެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާހާޒިރީއާގުޅިގެން މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާހީ )ނ(  

ށް ވައްޒަފަމު، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ
އި މި ތުގައިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މި ހާލަ

ޅަން ވަޅު އަފިޔަ ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާހީގަވާއިދުގައި 
 .ވާނެއެވެ. އަދި ލަސްނުކޮށް އެކަން ކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ

 
މުވައްޒަފުގެ އަހަރުދުވަހުގެ 

ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށްތަށް ދަރަޖަ 
ތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުގެ އަހަރުދުވަހުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށް )ހ( 105-1

ދަރަޖަ ކުރާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ހާޒިރުވުމުގައި ގަޑިޖެހުމުގެ ކުށް 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 82 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ނިމުމުން، ނިމުނު މީލާދީ އަހަރުގެ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށްބަލައި، ެއ  ކުރާނެގޮތް 
ދަރަޖައެއްގައި ގަޑިޖެހުން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށް 

 ޑިޖެހުމުގެ ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގައެވެ. ގަ، ބަލައިގެން
ޑިޖެހި، )ނަވާވީސް( ދުވަހު ގަ 29: މީލާދީ އަހަރުގައި މުވައްޒަފަކު 1މިސާލު 

ހަ )ހަތްސަތޭކަ އަށްޑި 789އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދަކީ 
 ނުވައެއް( ނަމަ، މި މުވައްޒަފުގެ މި ކުށް ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ ފުތަރަމަ 

އި އެއްގަރަޖަ އެ ދަދަރަޖާގައެވެ. ސަބަބަކީ، ގަޑިޖެހުމުގެ ކުށް ދަރަޖަ ކުރުމުގައި 
ދެ ، މުންކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ އަދަދާއި ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދަށް ބެލު 

 .ތީއެވެށް ވާ ޝަރުތު އެއްކޮށް ފުރިހަމަވަނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ ދަރަޖައިންކަމަ
ޖެހި، )ތިރީސް( ދުވަހު ގަޑި 30ވައްޒަފަކު : މީލާދީ އަހަރުގައި މު 2މިސާލު 

 )ދުއިސައްތަ ތިރީސް  234ލަ މިނެޓުގެ އަދަދަކީ އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމު
 ހަތަރެއް( ނަމަ، މި މުވައްޒަފުގެ މި ކުށް ދަރަޖަ ކުރަންވާނީ ދެވަނަ 

އި އެއްގަރަޖަ ދަދަރަޖާގައެވެ. ސަބަބަކީ، ގަޑިޖެހުމުގެ ކުށް ދަރަޖަ ކުރުމުގައި އެ 
ދެ  ،މުންޅާފައިވާ ދުވަހުގެ އަދަދާއި ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދަށް ބެލު ކަނޑައަ

، މަވެސްވީނަ ޝަރުތު އެއްކޮށް ފުރަތަމަ ދަރަޖަ އަދި ދެވަނަ ދަރަޖައިން ފުރިހަމަ
ރަޖަ ދަނަ މި ހާލަތުގައި ގަޑިޖެހުމުގެ ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ދެވަ

 ކަމަށް ވާތީއެވެ.
 

 ޒިރު އަށް ހާޒީފާރުދުވަހުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަމުވައްޒަފުގެ އަހަ  )ށ(  
 މީލާދީ މުނުނުވުމުގެ ކުށް ދަރަޖަ ކުރާނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، ނި
ން  ނުވުޒިރު ހާއަހަރުގެ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓަށްބަލައި، އެ ދަރަޖައެއްގައި 

 ވުމުގެ  ނުހާޒިރު، ރަށް ބަލައިގެންކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަ
 އެއްގައެވެ. ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ

ފާއަށް )ހަތެއް( ދުވަހު ވަޒީ 7: މީލާދީ އަހަރުގައި މުވައްޒަފަކު 1މިސާލު 
ނަ  ދެވަމި މުވައްޒަފުގެ މި ކުށް ދަރަޖަ ކުރެވޭނީ ، ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ

 ދަރަޖާގައެވެ. 
ޒީފާއަށް )ދިހައެއް( ދުވަހު ވަ  10އި މުވައްޒަފަކު : މީލާދީ އަހަރުގ2ަމިސާލު 

 ންވަނަ ތިނީ ރެއްޖެނަމަ، މި މުވަްއޒަފުގެ މި ކުށް ދަރަޖަ ކުރަންވާ ހާޒިރުނުވެ ހު
  އަދި ރަޖަދަ ދަރަޖާގައެވެ. ސަބަބަކީ، ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވުމުގެ ކުށް ދެވަނަ 
ޒިރު ހާ ފާއަށް ތިންވަނަ ދަރަޖައިން ފުރިހަމަވީނަމަވެސް، މި ހާލަތުގައި ވަޒީ

 .ތީއެވެ ވާ ވަނަ ދަރަޖަ ކަމަށްނުވުމުގެ ކުށް ފެތޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ތިން
 

ށެއް ދަ ކުފަ ވޭ މުވައްޒަފުގެ އަހަރުދުވަހުގެ ހާޒިރީއާގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ  )ނ(  
 އްޒަފުމުވަ ކޮށްފައިވާނަމަ، ހިނގާ މީލާދީ އަހަރު ނުނިމުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް

 ފާއިން ވަކިކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ވަޒީ
 

ފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ މުވައްޒަ 
ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް 
 އަޅާނެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

 ،ވަހު ގަޑިޖެހި)ފަހެއް( ދު  5ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި މަސްދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި  )ހ( 105-2
ތަ )ތިރީސް( މިނެޓު ނުވަ  30ގެ އަދަދު އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓު 

ގެ ސޭހަތު ނަ ނަމަ ފުރަތަމަ އަޅަންވާނީ އަނގަބަހުން ދޭއެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ
 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެވެ. 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 83 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 
 ،ވަހު ގަޑިޖެހި)ފަނަރަ( ދު 15ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ށ(  

ނެޓު ނުވަތަ )ހަތްދިހަ ފަހެއް( މި 75ދަދު އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަ
ތުގެ ސޭހައިވާނަމަ ފުރަތަމަ އަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ދޭ ނަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފަ
 އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެވެ.

 
ނީ ންވާ)އެކެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާނަމަ ފުރަތަމަ އަޅަ 1 )ނ(  

 ވެ.އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތުގެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެ
 

، ވެސްކޮށްފައިވީނަމަމި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، އަދި )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާން  )ރ(  
 އިދުގެ ގަވާ އަންނަނިވި ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފާމެދު އަމަލު ކުރާނީ މި

 ޅާނެއަވަނަ މާއްދާ )އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަށްފަހު އިތުރު ކުށެއްކުރުމުން  104
 ތިންނެވެ.ފިޔަވަޅުތައް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ން ގެ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށް ކުރި މުވައްޒަފަކީމީ .1
ޔަވަޅު ހިފިމުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އިސްލާ

 އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން، އަދި 
ޒަފުގެ ވައްމުވައްޒަފު ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުރިން މު  .2

ވަޅު ފިޔަ ން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އަޅާފައިވާ އިސްލާހިހާޒިރީއާގުޅިގެ
 މުގެ ކުރިން ކަމުގައިވުން.ބާތިލު ވު

 
 މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ދެވަނަ 
ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނެ 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ވަހު )ތިރީސް( ދު  30ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ހ( 105-3
 ކަ)އެއްސަތޭ 150އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ މިނެޓުގެ އަދަދު  ،ޖެހިގަޑި

ވާނީ ޅަންއަ ފަންސާސް( މިނެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާނަމަ ފުރަތަމަ 
 ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެވެ.

 
މަ  ފުރަތަނަމަ )ތިނެއް( ދުވަހަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާ 3ވިދިވިދިގެން  )ށ(  

 ޙީ ފިޔަވަޅެވެ. އަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާ
 

އި ނުވާނަމަ )ފަހެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފަ 5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ނ(  
 ވެ.ވަޅެ ފުރަތަމަ އަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ދިނުމުގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަ 

 
 ވެސް،)ށ(، އަދި )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަމި މާއްދާގެ )ހ(،  )ރ(  

 އިދުގެ ގަވާ  ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފާމެދު އަމަލު ކުރާނީ މިއަންނަނިވި
 ޅާނެއަވަނަ މާއްދާ )އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަށްފަހު އިތުރު ކުށެއްކުރުމުން  104

 ފިޔަވަޅުތައް( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ން އާގުޅޭ ކުށް ކުރި މުވައްޒަފަކީމީގެ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީ .1

ޔަވަޅު ހިފިގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އިސްލާމުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާ
 އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން، އަދި 

މުވައްޒަފު ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުރިން މުވައްޒަފުގެ  .2
ވާ އިސްލާހި ފިޔަވަޅު ހާޒިރީއާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އަޅާފައި



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 84 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ބާތިލު ވުމުގެ ކުރިން ކަމުގައިވުން.
 

ވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ މު 
ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް 
 އަޅާނެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ވަހު )ފަސްދޮޅަސް( ދު  60ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  )ހ( 105-4
ކަ( )ތިން ސަތޭ 300 މިނެޓުގެ އަދަދު އަދި ގަޑި ޖެހުނު ޖުމުލަ ،ގަޑިޖެހި

ތުން ގެ ގޮއިތުރުވެފައިވާނަމަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްމިނެޓު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް  7ފުރަތަމަ 

 މުގައި ކުރުއޮފީހަށްނުކުތުން މަނާކުރާނީއެވެ. މިގޮތުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާ 
  ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.ދުވަސްތައް

 
މަ މަ ފުރަތަ)ފަހެއް( ދުވަހަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާނަ 5ވިދިގެން ވިދި  )ށ(  

 އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެވެ. 
ފާގެ ގެ ވަޒީޤާމު މަމުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރާނީ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ 

 1ޤާމަކަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީގެ މަ )އެކެއް( ފަންތިއަށް  1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
ގައި ނިގަނޑު އޮ)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ

އި ފައްދައުއް ވަގުތީގޮތުން އެ ފަންތީގެ މަޤާމެ ،ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ
ން މަވުމު ހަ ދަތަށް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުއެ މުއް

އެސް. ސީ. ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ. މި ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު
 ދި އެ ވިއުގައިން މި ބަދަލުތަކުގެ ރެކޯޑު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަ

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެމުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓުތައް 
 

 ފައި ނުވާނަމަ އެއް( ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވެ )ނުވަ 9އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ނ(  
 . ޅެވެފުރަތަމަ އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަ
 ޒީފާގެގެ ވަޤާމު މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރާނީ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަ

 1ޤާމަކަށް ގެ މަ )އެކެއް( ފަންތިއަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީ  1އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
ގައި ނިގަނޑު އޮ)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ

އި ފައްދައުއް ވަގުތީގޮތުން އެ ފަންތީގެ މަޤާމެ ،ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަމަ
ން މަވުމު ހަ ށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުއެ މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަ

ސް. ސީ.އެ ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ. މި ފިޔަވަޅު އަޅާއިރުކުރިން 
 ދި އެ ވިއުގައިން މި ބަދަލުތަކުގެ ރެކޯޑު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަ

 .އެވެމުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓުތައް ހަވާލުކުރަންވާނެ
 

، ވެސްންކޮށްފައިވީނަމަމި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، އަދި )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާ )ރ(  
 އިދުގެ ގަވާ އަންނަނިވި ދެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފާމެދު އަމަލު ކުރާނީ މި

 ޅާނެއަވަނަ މާއްދާ )އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަށްފަހު އިތުރު ކުށެއްކުރުމުން  104
 މަތިންނެވެ.ފިޔަވަޅުތައް( ގައިވާ ގޮތުގެ 

ން ގެ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށް ކުރި މުވައްޒަފަކީމީ .1
ޔަވަޅު ހިފިމުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އިސްލާ

 އަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށްވުން، އަދި 
މުވައްޒަފު ހާޒިރީއާގުޅޭ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުރިން މުވައްޒަފުގެ  .2

ން ކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އަޅާފައިވާ އިސްލާހި ފިޔަވަޅު ހާޒިރީއާގުޅިގެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 85 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 މުގެ ކުރިން ކަމުގައިވުން.ބާތިލު ވު
 

މުވައްޒަފަށް އަޅާފައިވާ 
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅާމެދު 

 މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހުން 

 ރވިސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ސަ  106
 ،ހޭނަމަޖެމަނުފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކާ މެދު އެ މުވައްޒަފެއް ހިތްހަކޮމިޝަނުން އަޅާ

  އެވެ.ންވެއެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ހައްގު
    
 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 86 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ސާދަވަނަ ބާބު

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި 

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 
 

 ތާއި އެލޫމާރާ މުވައްޒަފުންގެ މައުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކު  )ހ( 107 ރަފް ތަޢާ
ޖެހޭ އްޓަންމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުތައް އަދި މިނޫންވެސް އިދާރީގޮތުން ބަލަހަ

ން އްޓަމުލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާބެހޭ ބައިން ބަލަހަ
 ރަންޖެހޭންކު ގައި ބޭނުގެންދަން ވާނެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ ތަފާތު އެކި އެކި ބޭނުންތަކު 

ން މަޖައްސަސް ހަމަޢުލޫމާތުތަކަށްވާނެތީ، ބޭނުންވާ ވަގުތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވެ
 ވާނެއެވެ.

 ރާ ޒާތީކުނާ ންކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި އާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، ގޮވަތި ގެދޮރާއި، އަނެކު )ށ(  
، ހަކު މެމެ މީއި ތަންތަނެވެ. ހަމަ ކޮންމުއާސަލާތުތަކަކީ ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާ

 ސަރވިސް ވިލްއަނެކުންގެ މި ބުނެވުނު ހައްގުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ. ސި
ގެ ފުން ޒަކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ހުންނަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައް

މާޔަތް ތު ހިގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާޒާތީ މައުލޫމާތާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
މާތު އުލޫމަ ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ
 ވާއްގޮތް ކާ އެހާމަކުރަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަ

 ތުގެ މަތިންނެވެ.ގޮ
    

ގެ ފުންމުވައްޒަ ، ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިސިވިލް )ހ( 108 ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން 
 .ނެއެވެން ވާރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާބެހޭ ބައިން ބަލަހައްޓަ

މި  .ޓަރީއެވެޖިސްރަތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ  ،ޓާނީމިގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައް
 ނުވަތަ އިޕްރޮގްރާމެއްގަ ކޮމްޕިއުޓަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މިކަމަށް، ތައްރަޖިސްޓަރީ

 .ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ ފޮތްތަކުގައިވެސް

 .މަގާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ .1

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ. .2

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ. .3

 .ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ .4

ހ( ގައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓި މި މާއްދާގެ ) )ށ(  
މައުލޫމާތު އިންތިޒާމު ކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ  ،ކަމުގައިވިޔަސް
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 .ގޮތަށެވެ

ގެން އާ ގުޅި ޒީފާވަ ،ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ލިޔަންވާނީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  )ނ(  
 ،ތިޔުމެއްނެ  ލިމިފަދަ. އޭގައިވާ ގޮތަށެވެ ،އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔުން އެއީ އަސްލުކަމަށް ބަލައި

 .ނެވެރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ ސައްހަ ބަދަލެއް ނޫ

ހުރި  ވަގުތަކުއި އެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގަ  ،ގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީމަގާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ )ރ(  
ހޭ މުތަކާބެ މަގާއެމަގާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި، ، ކުރިން ހުރި މަގާމުތަކާއި ،މަގާމުތަކާއި
 .މައުލޫމާތެވެ

ގެ ދާރާ އި ކޮމިޝަނުގެ  ،ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ )ބ(  
 .ވެގާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެމަ

ރާގައި އިދާ  ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމިޝަނުގެ )ޅ(  
ފުން ވައްޒަވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް އެ މު

 ރީޚާއިނު ތާމާއި، ވަޒީފާ ދެވުނު ތާރީޚާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުގެންގުޅެން ފެށި މަގާ
 ސަބަބުގެ ތަފްސީލެވެ.

ގައި  އިދާރާ ޝަނުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ، ކޮމި )ކ(  
އެ  ށް ތުރައިކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތުގެ 

ލާ ޓް އުވާ މަންޓް އެމްޕްލޯއިމުވައްޒަފުން ގެންގުޅެން ފެށި މަގާމާއި، ތާރީޚާއި ކޮންޓްރެކް 
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚާއި ސަބަބުގެ ތަފްސީލެވެ.

    

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
 މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

 ،ކްޓް(ޓްރެކޮން، ށް )ވަގުތީ، ދާއިމީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަ 109
 .ވެ ވާނެއެ ންދަންބަލަހައްޓަމުން ގެ ،މައުލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށްތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ފުގެ ވައްޒަމު އެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ،ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު )ހ(  
 ނީ އެމި ފައިލަށް ދޭ. ލަށް ނަންބަރެއް ދިނުންއެ ފައި ،މައުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި

ގެ މަތުޚިދު ،ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ދީފައި އޮންނަމުވައްޒަފަކަށް ސި 
ޔާ ލި ތުން އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮ ،އަދި ފައިލް ހެދުމަށްފަހު. ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރެވެ

ޑޭޓާ  ކްކޮށްޓްރޯނި މި ފައިލް އިލެކް  .ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ
 ވެސް ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.ހިމެނޭ ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި 

އް ންތަތިރީގައިވާ ލިޔު ،މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފައިލުގައި އެންމެ މަދުވެގެން )ށ(  
 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ. .1

  ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި .2
 ވާ ކޮޕީ.ބަޔާންކޮށްފައި

އެ  ،ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ .3
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 ލިޔުންތައް.

ބަލާ  ކޯޑުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެ  .4
 ފޯމު.

 ން ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.ވަޒީފާދި .5

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު. .6

ގެ ލިޔުމު ންގިއެއެކަން މުވައްޒަފަށް  ،ވަކިކުރުމުން ،ބަދަލުކުރުމުން ،ވަޒީފާ ދިނުމުން .7
 ކޮޕީ.

 ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ. .8

 މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .9

 ޓް.ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެ  ،ށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއިޗުއްޓީއަ ،ސަލާމް ސިޓީއާއި .10

 )ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(. ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން .11

 ،މައިވާނަތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފަ ،ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު  .12
 (އެކުފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާ

  ތަކުގެ ރެކޯޑު.އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު .13

 ،ވެ ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު .14
 ޝަރީއަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު.

 މެއްގައި ގާ ކައެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިން .15
ރވިސް ލް ސަ ހިންގާ ކަމެއްގައި އެމީހަކު ސިވި ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި 

 މާތު.ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

 .އުލޫމާތުގެ މަ ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްސަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމު .16

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(. .17

 ފެންވަރު ބެލި ފޯމު. މަސައްކަތުގެ .18

 ވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(.މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް )ނު  .19

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު )ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ(. .20

 ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. .21
  ކޮންމެ ރީނުދޭސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމް )ނ(  

 .އެވެން ވާނެންދަގެކުރަމުން  ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އެ ފައިލުގައި ފައިލް ،މީހަކާ ބެހޭގޮތުން

 .ޤާނޫނު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު ފޯމު .1
ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ  .2
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 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.
 ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ އޮފީހާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން. ކޯސް .3
 ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް.ކޯސް  .4
 .ޔުންކޯހުން ޚާއްސަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ލި  .5

ރަންޖެހޭ ކުއިލުން ފަވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތު  )ރ(  
ކުރާ އިލު ފަމިގޮތުން  ންވާނެއެވެ.ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށް ފައިލުކުރަމުން ގެންދަ

 .ވާނެއެވެދަން ލިޔުންތަކުގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެން

ގައި  ގޮތެއް ކާތެރި މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފައިލުތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައް )ބ(  
 .ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ވާ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފައިލުގައިސިވިލް ސަރވިސް )ޅ(  
ހޭ ލަންޖެހެން ބަމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ ،ވީމާ. ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ

ގެން ހަދައި ލައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަމުވައްޒަފެއް ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައި
 .ނުވާނެއެވެ 

 ރސަނަލްމަ، ޕައެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަ، އްޒަފެއްމުވަ )ކ(  
އް ންތަފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ 

ކަށް އަރާސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް، ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާ ސިވިލް ސަރވި )އ(  
. ނެއެވެވަން ވާ  ފޮނުބަދަލުވި އޮފީހަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައުލޫމާތު ފައިލް ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ވަތަ މަ ނު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަ
އްވަން ބާފައި ށް ކާކޮއެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފައިލް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ރައް ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ

 .ވާނެއެވެ
    

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތަށް 
 ބަދަލުގެނައުން 

އް ދަލެބަ  ކަށްމުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މައުލޫމާތުތަ )ހ( 110
 7ނަތާ އް ގެންރާއަށް އެ ބަދަލެކޮމިޝަނުގެ އިދާ ، އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ މުވައްޒަފެއް

 .)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ތު، އުލޫމާމަވުނު މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ބަދަލު ގެނެ )ށ( 
 ފާއާ ޒަފެއްގެ ވަޒީ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައް 7ށަހަޅާތާ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހު

ރާއިން ގެ އިދާޝަނު ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އިސްލާހުކޮށް އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ކޮމި 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

    

ކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަ )ހ( 111 އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން 
ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ނުވަތަ  ،ވުމަށްފަހުނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކި 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއް ( ހަޔެއް) 6ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ލިޔުން  އަދާކުރި ވަޒީފާގެ ،އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ،އެދިއްޖެނަމަ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 90 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 .މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ވަޒީފާގައި އުޅުނު .1

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް  .2

 .ތުއްދަމެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފެއް ދެމިހުރި މު .3

 .ނުވަތަ ޔުނިޓް ،ސެކްޝަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން .4

 .އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އިރުވަޒީފާއިން ވަކިވި .5

 ން މާލީ ނިހެކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެވަޒީފާއިން ވަ .6
 .އިނާޔަތްތައް

 ވަޒީފާ  އޭނާ އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު ނުވަތަ ބަދަލުވި ސަބަބު ނުވަތަ  )ށ(  
 ،ސް(ވިޔަދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް )ރަނގަޅު ނުވަތަ ރަނގަޅު ނުއަދާކުރި ގޮތާމެދު ވަޒީފާ 

ގެން މަނައިމުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ހި ،އަދާކުރި ލިޔުމުގައިވަޒީފާ
 .ނުވާނެއެވެ 

    

މުވައްޒަފުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 
 މާނަކުރުން 

 :މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "ޒާތީ މައުލޫމާތު" ގެ މާނައަކީ )ހ( 112

 ތު.މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރު ނުވަތަ ކާވެނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާ .1

، ންވަރާއިގެ ފެޖިނާއީ އަދި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ، މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ، ޞިއްޙީ .2
 ވަޒީފާގެ ތާރީޚުތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު.

ވަތަ ނު  ޔަތުމުސާރައިގެ ރޭންޖް، އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއް، މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން .3
 ޒިންމާ.

 އެޑްރެސް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ސޮއި. .4

ތެއް އުލޫމާތީ މަޒާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ މި މާއްދާގައި ހިމެނޭ  ()ށ  
 ނެވެ.ގެންހާމަކޮށް ނުވަތަ ޝާއިއުކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބި

    

އްކާތެރި ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރަ
 ކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން 

 ލޫމާތު އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  113
ދާރާއިން ނުގެ އި މިޝަރައްކާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮ

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
    

ތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެ ޒާ
 ހާލަތްތައް 

ތު އެ ލޫމާޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި  114
 ނީ މި މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުން ނެތި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ހާމަކުރަންވާ

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

  ނުވަތަ ކައިށްޓަ ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ބުނާ އެއްވެސް ސަބަބަކަރައްޔި )ހ(  
 އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން.
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 91 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކޯޓު އަމުރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރޭ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ދަށުން. )ށ(  

ލަ މައްސަ ލިބޭ ދި ދައުލަތަށް ދައުވާއެޓަރނީ ޖެނެރަލް ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދައުވާކުރާ އަ  )ނ(  
 ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް.

 .ކުރުމަށްނުންތަހުގީގު ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރާ ތަހުގީގަކަށް ބޭ )ރ(  

ށް ޔަކަ ބައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ  )ބ(  
 ނުމަށް.އޮޑިޓްކުރުމުގެ ބޭ

ށް ބަޔަކަ ކުރާދާއިރާއިން އޭނާ ޢައްޔަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ )ޅ(  
 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް.

ހާ އެންމެ ބިދޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން ބާރުލި )ކ(  
 މުއައްސަސާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވުން.

    

މާތު ޒާތީ މަޢުލޫ
 ހާމަކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅުއެޅުން 

އްގެ ޒަފެމުވައް ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް )ހ( 115
ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް 

 ބާރު މުގެޅު އެޅުތުވެއްޖެނަމަ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިސްލާހީ ފިޔަވަސާބި
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ފަށް، ށް، ޝަރަ ބުރަމުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފެއްގެ އަ  )ށ(  
ތަ ން ނުވަހެޅުޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް ހުށަކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ލިބިއް

 ވެ.ބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު އެ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެން ވެއެކަމާ
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 92 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

  ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން 
 

އް ގުތުތަކެ ވަ ނަ ޖުތަކުގެ ގިނަ ބަޔަކު ގިވަޒީފާގެ މާހައުލަކީ، އުޅުމާއި ގުޅުން ތަފާތު، އެކި މިޒާ 116 ފް ތަޢާރަ
ދި އަ ސްމާނީ ބޭ ޖިއެކުގައި ހޭދަކުރާ ތަނަކަށް ވުމާއެކު، މިފަދަ މާހައުލަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ލި

ބާބުގައި  މަށް މިކުރުހައުލެއް ބިނާނަފްސާނީ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ދުޅަހެޔޮ ވަޒީފާގެ މާ
 ސަރވިސް  ވިލް އި ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފަ

 އެވެ.ވާނެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިންނާއި އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަން

ސުގެ ނަފު ފިރިހެނުންނަށް އަބުރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި )ހ(  
 .ކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެއިއްޒަތާއެކު މަސައް

މެދު ޒަފަކާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް އަނެއް މުވައް )ށ(  
 .އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ހިންގި  މަ، އެނައިފި މަލެއް ހިންގައެއް މުވައްޒަފެއް އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ އަ )ނ(  
ބާބުގައިވާ  ނަވަ 13 އަދި އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގެ

ނުގެ މިޝަ އް ކޮއަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ މައްސަލައެ ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ މަތީން ގޮތުގެ
 ޔަވަޅު ފިލައި ކޮށް އިދާރާއިން ބައިދާރާއަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ލަސްނު

 އަޅަން ވާނެއެވެ.
    

ވަތަ މުވައްޒަފެއް ނު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް 117 ގޯނާގެ ވައްތަރުތައް 
ފަދަ ވަތަ އެ ކީ ނު ފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުރުމަ މުވައްޒަފުންތަކެއް، އެހެން މުވައްޒަ

 ކެވެ.ލުތަ އެކި ކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ގޯނާކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ޢަމައެކި

 ތުން ގޮމުވައްޒަފެއް ރުޅިއެރުވުމަށް، ދެރަކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ  )ހ(  
 ޖެއްސުންކުރުން ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުން. ،މަލާމާތްކުރުން، ދިމާކުރުން

ން އް ކުރަމަލެގައި ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަގޯނާއެއްކަމު )ށ(  
ވަތަ ހުން ނު ނުޖެމުވައްޒަފު ރުޅިއައުން، ދެރަވުން، ހިތްހަމަ ،އުޅުން. )އެޢަމަލުގެ ސަބަބުން

 ވެ.(ވިޔަސް ބެލެވޭނީ ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައެނިކަމެތިކަން އިޙްސާސް ނުވިކަމުގައި 

ްއ ނެ ކަމެނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، ނުވަތަ ދެވިދާމުވައްޒަފުގެ  )ނ(  
 ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަހުން ދެއްކުން.
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 93 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން. )ރ(  

 .ސްބުނުންށް ބަބާރަ ،  ހިތްހަމަނުޖެހިގެންމުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި )ބ(  

 ވުން.ޗެހި ގޮ އެއްދިމާލަށް އަޚުލާގީ ގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބު ކުރުމާއިމުވައްޒަފަކާ  )ޅ(  

ބެއް ށި އަދަރުކަނުވަތަ ހަ ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް )ކ(  
 އްކުން.ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެ

ތުން މުގެ ގޮ އެޅު ވަތަ މަސައްކަތަށް ހުރަސްމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޖެއްސުން ކުރުން ނު  )އ(  
ނުންވާ ބޭރުމަށް އް ކުކުރެވޭ ޢަމަލުތައް. )މިސާލު: މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެ 

ދަ ނުން ފަ ދިތު  މައުލޫމާމައުލޫމާތު ގަސްތުގައި ނުދިނުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުން، ސައްހަ ނޫން 
 ކަންތައްތައް.(

    

ގައި ން ކަމުކުރުމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ތިރީގައި ބުނެފައި މިވާ ޢަމަލުތަކަކީ ޖިންސީ ގޯނާ  118 ން ޖިންސީ ގޯނާކުރު
 .ބެލެވޭނެއެވެ

 ،ކާވައްޒަފަ މުއި ޖިންސީ ބޭނުމަކު ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުމެއް އޮވެގެން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގަ )ހ(  
 ،މާއިއި ޖެހުނޑުގަ މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގައަނގަބަހުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ބެހުމާއި، އެހެން

 .ފިރުމުން ،އަތްކޭއްތުމާއި ،ވިކުމާއި ،ކޮއްޓުމާއި

ގެ ކަތުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ނުވަތަ އިދާރާގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ މަސައް )ށ(  
ވެސް އި އެއްއްވަލަދުމެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މުވައްޒަފެއް މާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެ 

 އަމަލެއް ކުރުވުން ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން.

 ،ކުމާއި ދެއްއެކަށީގެން ނުވާ ހަޑިހުތުރު އިބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ )ނ(  
 މި  ،އިހަކަ ދެއްކުމާމުވައްޒަފެއް ޖިންސީ ގޮތުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ވާ

ރުގައި އިން ބޭއިރާދާމަސައްކަތުގެ  ،ން ހުށަހެޅުމާއިބޭނުމަށްޓަކައި އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމު
 ،ނުމާއިސް ބުބަހަޑިހުތުރު  ،އަނެކަކު ބޭނުންނުވާ ގޮތަށް ބައްދަލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި

 .ހަޑިހުތުރު ޖޯކު ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު އަމަލެއް ހިންގުން

 ،މާއިއްކުދެރިޔާން ކާޑު އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒަރިއްޔާއަކުން އޮ ()ރ  
 .ޖިންސީ ޝައުގުވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން

 ،މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ މުވައްޒަފެއް ކުޑައިމީސްކުރުމާއި )ބ(  
 ،ރުމާއިރި ކު އެކަހެ ،ދެރަކުރުމާއި ،ދިމާކުރުމާއި ،ފޮށުމާއި ،ބެހުމާއި ،މަލާމާތްކުރުމާއި

 .އެކި ބަސްބުނުންއެކި

މެއް ހޭ ކަޖިންސީ އެދުމެއް ހާސިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އިދާރީގޮތުން ކޮށްދޭން ނުޖެ )ޅ(  
އްޓުން  ހިފެހެ ނުދީ ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކޮށްދޭން ޖެހޭކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި، ދޭންޖެހޭ ހައްގެއް 

 .ވަތަ ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ދޭންނުޖެހޭ ހައްގެއް ދީ ބިރުދެއްކުންނު
    



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 94 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުން 

 ދާރާގެ އިނުގެ ބާބުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު ކޮމިޝަ މި )ހ( 119
އަށް ދާރާމިޝަނުގެ އިމުވައްޒަފެއް ހިންގައިފިނަމަ އެ މައްސަލައެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ 

 .ލިބިގެން ވެއެވެ ހުށަހެޅުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

ހުން ހުށަހަޅާ މަހަށް ވުރެ ލަ 3މި ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ށ(  
ގެ ބެލުމު ނު އެއީ އެ ގޯނާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި، މައްސަލަ
 .ޔާރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެއިޚުތި

 އެ  ،އިރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފެއް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ( ހ) މި މާއްދާގެ  )ނ(  
މަށް ދިނުމައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ނޭނގޭނެ ގޮތަކަށް ސިއްރިޔާތުގައި މައްސަލަ ބަލައި 

ޅު ފިޔަވަ ލައިބަނގޭނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ އެދިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅިފަރާތް ނޭ
 .އަޅަން ވާނެއެވެ

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 95 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު

 ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުން 
 

އްދާގެ )ށ( ވަނަ މާ 18މި ބާބު އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  120 ތަޢާރަފް 
ށާއި، ކާރަޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުގައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ 

، މަތްކުރާޚިދު ށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ 
 ، ގާބިލްހިތާ ސިޔާސީގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ނޑު އިގަކަތްކުރުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައް
ދާރީ ނުގެ އިމިޝަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ކަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވުމާއެކު، ކޮމަސައްކަތްތަ

ކުރާ  ނުން މުވައްޒަފުންނަކީ މި ސިފަތައް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ގާއިމުކުރުމަށް ކޮމިޝަ
ން ޔާސީގޮތު ކީ، ސިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވާހިނދު، އެ މުވައްޒަފުންނަމަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރާ 

ދާރާގެ ނުގެ އިމިޝަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ބަޔަކަށް ވުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ. އަދި ކޮ
ން ގޮތުމުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި މިސިފަތައް ހުރެގެން ނޫނީ، ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ސިޔާސީ

 ށް ނުޖެހޭ މުއައްސަސާއަކަށް ނުހެދޭތީއެވެ.ވަކިފަރާތަކަ
    

ގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތު 
 ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް 

ދަ ށް ހުއްފަކަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ 121
ޔާރުގައި ލަ އިޚްތިމިއްނާގެ ރުހުމާއި އަކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކަށް އޭ

 ވިދާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެ 

 އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓްދިނުން. )ހ( 

ތަ ނުވަ  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ )ށ(  
ތަ ވަނުޖަމާޢަތެއް  މްޢިއްޔާ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން. މިފަދަ ޖަ

ގާ  ހިން އެ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢާތް ނުވަތަ ކްލަބުގެކްލަބެއްގެ މެންބަރޝިޕް ފީ އަކީ، 
ފައިވާ ނޑައަޅާށް ކަގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިގެން އެ ފަރާތުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ދެއްކުމަ 

 އެވެ.ވޭނެކަމަށް ނުބެލެ ފީ އެއް ނަމަ، މެންބަރޝިޕް ފީ ދެއްކުމަކީ، ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް 

 އްވެސް ސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ އަދި އެސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ނުހިމެނޭ، ސިޔާ )ނ(  
އްޔާ ޖަމްޢި ފަދަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ބުރަނުވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެ

ތަކުގައި ރަކާތްޙަގެ މާޢަތްތަކުއަދި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަގާމުތައް ފުރުމާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަ 
 ބައިވެރިވުން.

 ކާއި އިލްތިމާސްތަކުގައި ސޮއިކުރުން.ޕެޓިޝަންތަ  )ރ(  

، އެއްވެސް ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއް ނުހިމެނޭ ޕެޓިޝަންތަކާއި އިލްތިމާސްތައް ލިޔެ )ބ(  
 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 96 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ކަށް، ޢަތަ އިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބަ )ޅ(  
ތަކާ ފަރާ ދަ ކްލަބަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނުވަތަ އެއިންޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ އެފަ 

ވައި ފިޔަ ދެކޮޅުހެދުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ސަބަބަކަށް ބޭއްވޭ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް
އި އްކުމާކަދެއި، ވާހަ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާ

ކަށް ޕާޓީއަ ޔާސީއިން ބައްދަލުވުމަކީ އެއްވެސް ސިބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވުން. ނަމަވެސް މި
ތަށް ރަވާގޮ ށް ބުނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތަކަ

 އެވެ.ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

ގެ ޢަތްތަކުޖަމާ، ބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި )ކ(  
އި ގައަދި ޖަލްސާ ނުވަތަ ކްލަބްތަކުގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން.

 ނެގޭ ވޯޓްތަކުގައި ވޯޓްދިނުން.

 ވުން. ހާޒިރު ތަކަށްފްލާތަކަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ބައްދަލުވުން ސިޔާސީ މަޤުޞަދުތަކުގައި ބާއްވާ ހަ  )އ(  

 ގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަންކޮށް  ވ()  
 ން.ވެރިވު ބައިވޯޓްނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ވޯޓްގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި

    

އި ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގެ ގޮތުގަ
 ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

 ކުރުން މަނާ މިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ، ކޮ 122
ލާހީ ން އިޞް ދަށު ކަންތައްތަކެވެ. މި ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު، މި ގަވާއިދުގެ

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ  އެއްގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ފުރުމާއި، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމާއި،ސިޔާސީ ޕާޓީ )ހ( 
 ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް ކޮމެޓީއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރުން.

 ބެއްގެ  ކްލަސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ )ށ(  
ތަ ވަ ނުޖަމާޢަތެއް  ރުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ،އެއްވެސް މަގާމެއް ފުރުމާއި، ވަޒީފާއެއް އަދާކު

 ކުރުން.ކަތްއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރުން ނުވަތަ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކްލަބެއްގެ ކޮމެޓީ

ޔާ، ޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމް )ނ(  
ރު ޤަރާ ، ސާއެއްގައި ތަޤުރީރު ކުރުމާއިޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ އެއްވެސް ޖަލް

ޅުން ހުށަހެ، މާއިހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުހުށަހެޅުމާއި، ޤަރާރު ހުށަ
ގެ ސާއެއް ޖަލްހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި، އެފަދަ

ސް އްވެއެ އެޖަލްސާއަކަށް އަމަލީ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއި، މި ނޫންވެސް ގޮތަކުން
 ން.އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދިނު

ޔާ، ޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމް )ރ(  
ދު މަޤްޞަ ށް އެޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކަ

އަށް މިޔާބީރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ކާހާޞިލްކުރުމަށް އެހީތެ 
 ހުރަސްއެޅުމަށް ކަމެއް ކުރުން.

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް  )ބ(  



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 97 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ 
 ކަތް ކުރުން.އްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޕެޓިޝަނަކަށް ސޮއިހޯދުމުގެ މަސައްމަސަ

ޔާ، ޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމް )ޅ(  
އި، އި، ބެޖާދާހާޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއް ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ލީފްލެޓާއި، ކަރު 

  މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަން ތަކެތި ބަހައި ހެދުން.މިނޫންވެސް

ޔާ، ޢިއްއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްސިޔާސީ ޕާޓީއެ )ކ(  
ދަ އި، މިފަ ޓަރާޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ ދިދައާއި، ބެޖާއި ނިޝާން، ފާހަގަތަކާއި ޕޯސް

ހެން ތި އެއި ހަރުކުރުމާއި، އެފަދަ ތަކެތަކެތި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ ހެދުމުގަ
  ހެދުން.މީހުންނަށް ފެންނާނޭގޮތް

ޔާ، ޢިއްސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމް )އ(  
ޔާސީ ސިއްވާ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކްލަބަކުން ނުވަތަ މި ނޫންވެސް މިފަދަ ފަރާތަކުން ބާ

ތަ ވައި، ނުހަރާއެއް ނުވަތަ ފުޅަނދު ބުރެއް ފަދަ ޙަރަކާތެއް ރޭވުމާހިނގާލުމެއް، މުޒާ
އް ދަ ކަމެއެފަ، ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތެއް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި

މެއްގެ އިން ކައި، އެރޭވުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި، އެއިން ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމާ
 ކުރުން.ތެރޭގައި ތަޤުރީރު

ޔާ، ޢިއް ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި )ވ(  
 ނުވަތަ ، ކަށްޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ކްލަބަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސިޔާސީ އެއްވެސް ފަރާތަ

އްވާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާ
އި، ދިނުމާ އިސާގޮތުން ފަންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ އި

 ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި، އެއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ތަ ނުވަ ސިޔާސީ ސިފައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް އެކުލެވޭ އާއްމު ޖަލްސާއެއް، އެއްވުމެއް )މ(  
ދަ އެފަ، ނުމާއިމާޢީ ބައްދަލުވުމެއް ރޭވުމާއި، ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެ ދިހަފްލާއެއް، އިޖުތި

 ތަންތަނުގައި ތަޤުރީރުކުރުން.

ވަތު ތަ ދަޢުނުވަ  ސިޔާސީ ޖަލްސާއަކާ ނުވަތަ ހަފްލާއަކާ ގުޅިގެން ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި، ޓިކެޓް )ފ(  
 ބެހުން.

ޔާ، ޢިއްވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައި  )ދ(  
އްވާ މަށް ބާހޮވު ންގާ، ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކުޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ކްލަބަކުން ހި

، ރުމާއިތް ކުއިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއް ހިންގާ ކެމްޕެއިނެއްގައި މަސައްކަ
ރޭގައި މުގެ ތެންތިޒާގައި ނުވަތަ އިއެހީތެރިވެ ދިނުމާއި، އެއިން ފަރާތެއްގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހު

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ޔާސީ މަގާމަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ސި )ތ(  
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ 

ނުވަތަ ކްލަބަކަށް ތާއީދުކޮށް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ  އެއްވެސް ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތަކަށް



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 98 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިޔުމާއި، އެފަދަ ލިޔުމެއް ނަން ހާމަކޮށް ނުވަތަ ނަން  ދެކޮޅަށް
 ހާމަނުކޮށް، އެއްވެސް މީޑިއާ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރުން.

އްވާ ސީ ކަމަކަށް ބާސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާ )ލ(  
އްގެ ޓީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާވޯޓްލުމެއްގައި، ވޯޓްލާ ދުވަހު، ކެންޑިޑޭޓެ

ގައި އެއްފަރާތުން ވޯޓްލާމީހުން ވޯޓްލާން ގެންދިއުމާއި، ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ސިފަ
އްވާ ދުހަކު އެހީތެރިވެ ދިނުން. މީގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ އަނބިމީހާ އާއި ދަރިން އެމީ

 އުޅަނދެއްގައި ގެންދިއުން ފަދަ ކަންކަން ނުހިމެނެއެވެ.

އްވާ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާ )ގ(  
އްގެ ޓީއެވޯޓްލުމެއްގައި، ވޯޓްލާ ދުވަހު، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާ

އްގެ  ވޮޗަރެނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ އޮބްޒަރވަރެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއްގެ، ވަކީލެއްގެ، 
 ޔަތުން ވޯޓްފޮށި ދޮށުގައި ހުރުމާއި، ވޯޓްގުނާ ތަނުގައި ހުރުން.ހައިސިއް

 ޝަނުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމި )ޏ(  
ވަތަ ށް، ނު ޅުމަކައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ގުއިދާރާއިން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގަ

 މަޤުޞަދަކަށް ބުރަވުން.

އްވާ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާ )ސ(  
ށްގެން ނުންކޮބޭމުގެ ވޯޓުލުމެއްގައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަގާ

 ން. ނުވަތަ ބިރެއް ދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރެއް ދިނުއެއްވެސް ވަޢުދެއް ކުރުން

ޔާ، ޢިއްސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމްސިޔާ )ޑ(  
މަކަށް ފަދަ ކައި، އެޖަމާޢަތަކަށް ނުވަތަ ކްލަބަކަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާ 

 އެހީތެރިވެ ދިނުން.

ނުމުގެ ބަދިށް އިޖާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއްގައި ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކަސިޔާ )ޒ(  
 ގޮތުން މަސައްކަތް ނުކޮށް ހުއްޓާލުން.

    

ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި 
ބައިވެރިކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، 

 ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން 

ތަ މެއް ނުވަ ތުގައި ކުރުން މަނާކަވަނަ މާއްދާގައިވާ، ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގެ ގޮ 122މި ގަވާއިދުގެ  123
 ފެއް އި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަޙަރަކާތަކުން ކުރެ ޙަރަކާތެއްގަ

 ދަ ނުވަތަ އެފަ  ބައިވެރިވުމަށް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ވެރިޔަކު އެދިއްޖެނަމަ،
ކަމަށް  ރެވިއްޖެ ކުފާތެއް އެ މުވައްޒަފާ މެދުޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ތަ

 ސޯސްއެ މައްސަލައެއް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް ނުވަތަ ހިއުމަން ރި ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،
ޤު އެ ޙައް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

    

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 99 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ވަނަ ބާބު ސަތާރަ

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދޭ ކޮމެޓީތަކާއި

 މުވައްޒަފުންގެ އިޖުތިމާޢީ ކްލަބް 
 

ނުގެ މިޝަކޮސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން  )ހ( 124 ތަޢާރަފް 
ގައި ސައްކަތު މަގެ އިދާރީއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮމެޓީތައް އުފައްދައި ކޮމިޝަނު

އެ  ންވާނީފައްދަ. މިގޮތުން އުފައްދާ ކޮމެޓީތައް އުއެ ކޮމެޓީތަކުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ
އިދު ގަވާ ކޮމެޓީއެއްގެ މަޤްޞަދާއި މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި، ކޮމެޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ 

 ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

ތްތައް ރަކާހަރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ )ށ(  
ޢީ ޖުތިމާއިގައި ށާއި، ރިކްރިއޭޝަން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުހިންގުމަ

. ވެއެވެބިގެން ކްލަބެއް ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލި
ގެ ރުޝާދު ވާނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ލަފަޔާ އިނަމަވެސް މި ކްލަބު ހިނގަމުންދާން

 މަތިންނެވެ.

    

ހިއުމަން ރިސޯސް 
މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ 

ލް އި ސިވި މަށާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރު )ހ( 125
އް ވިސްއެރަގަޅުކޮށް، ޒަމާނީ ސިވިލް ސަރ ސަރވިސްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް

ށް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަޤާއިމުކުރުމަށް ސިވިލް 
 ންޑް އެއެހީތެރިވެދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއެއް ގާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. 

ރުތައް  ބާ ވާސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ލިބިގެން ހިއުމަން ރި )ށ(  
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ތު އްޔަހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލި .1
ންގެ އްޒަފުއަދާކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މުވަ

 ކާއި ޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގައި ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ ސިއްރު ރިކޯޑްތަވަޒީފާއާގު
 ވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ހައްގު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެ

 އެހީ ރުންގެކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް ތަޖްރިބާކާ .2
 ހޯދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

ޒަފުން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ނޫން މުވައް ،ބަރުން އިއުތިރާޟް ނުކުރާނަމަކޮމިޓީގެ މެން .3
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ ކަންކަމާ 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 100 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޓީގައި 
 އެއް ނުވެވޭނެއެވެ. ނެގޭ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރި

ނުގެ މިޝަކޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ ކަނޑައަޅާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް )ނ(  
 މަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެވެ.

އިވާ  ތިރީގަންތައްހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވު )ރ(  
 ތިން ބާއްވަންވާނެއެވެ.ގޮތުގެ މަ

 .ވާނެއެވެވަން  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްމަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަހަކުން އެއްފަހަރު .1

ށްފަ ބައިކޮ ން ދެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއި  .2
 ންގެ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ޙާޟިރު ވެގެންނެވެ. ޙާޟިރުވި މެމްބަރު

 ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ހިމެނެން ޖެހޭނެއެވެ.

އިރު ކުރިން ގަޑި 24ޓީ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުން އޮންނަ ތާރީޚުގެ ކޮމި .3
 ލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައިވާ މަޢު

ޅޭ މަކާގުޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެމްބަރުންނާ ޙިއްސާކޮށް އިތުރަށް ތައްޔާރުވާން
 މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް އެޖެންޑާއާއެކު 

ގައި ލުވުމުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމެއް ފާސްވާނީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަ .4
 ޓް ވޯމަކޮށް މަހަބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ހަ 

 ނެވެ.ލިބިއްޖެނަމަ ދެން އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕަރސަ

 7 އްވާތާން ބާކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވު  .5
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ޗެއަރޕަރސަނަށް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ގެދަށުން ލުމުރީ ޖެނެރަލްގެ ބެކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަ  .6
 ހައްޓާ ބައިންނެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަ 

 ރީގައި ތި ތައް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް )ބ(  
 މިވަނީއެވެ.

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ  .1
އި ގައާގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުމުގައާއި އޮނިގަނޑުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުއޮނި

 އިސްލާޙުކުރުމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ދިނުން.

 ތަކާއިވާއިދުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ގަ .2
 ން.އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެހީތެރިވެދިނު

ވާ ފައިރުމަށް  ހެދިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހަލުވިކު .3
ކާއި ވާއިދުތަވާ ގަގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި މިކަމަށް ބޭނުން

ށް އުޞޫލުތައް ތަޢާރަފު ކުރުމަށާއި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަ
 އެހީތެރިވެދިނުން.

ފުން ވައްޒައި މުދުމާ ޝަނުގެ އިދާރާގެ މާހައުލަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި މާހައުލަކަށް ހެކޮމި .4
ލާ އަޅާ އުޅޭ ހިތްވާ، އެކަކު އަނެކަކުގެ އިހްސާސްތައް ދަނެ، އެކަކު އަނެކަކަށް 

 ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރުން.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 101 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ނުމުގައިން ދިންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާއި، މުވައްޒަފު .5
 ފާދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން.ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ލަ 

ކަން ހީތެރިއި އެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ތަހްޤީޤް ތަކުގަ  .6
 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ވާ ކޮށްފައިޔާންއެހެން މާއްދާއެއްގައި ބަ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި މިގަވާއިދުގެ .7
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

    

 ކުރެވޭ ލާންބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަކީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އިއު )ހ( 126 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ 
ސައްކަތް މަ ،އިށާރުމަބިޑްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކު 

އިން ތެރެ ގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަޑައެޅުމަށް، ކޮމިޝަނު 
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. 

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. )ށ(  

ކު އަހަރައެރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އެއަހަރަކަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓަށް  .1
ޅައި، ނޑައަކަތްތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ކަކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައް

އި ތަކަށާއްކަތްކުރަންޖެހޭ މަސަ ،ތައްޔާރު ކުރެވޭ ޚަރަދުކުރުމުގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް
ށް ތައްގޮސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުތަކާއި އެ ،ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

 ގެންދިއުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް 

އި އިދުތަކާގަވާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށާއި ތަކެއްޗަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ސަރުކާރުގެ  .2
ްތ އްކައުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސަ

 ހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެ

ޝަނާ  ސެކް ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ  .3
ށް އްގޮތައެމާއި އެއްބަސްވު ، ގުޅިގެން އެފަރާތަކާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން. 

ލުވާ އި ހަވާ ކަތާއް ތުގެ ދެމެދުގައި ވޭވޭ އެއްބަސްވުމަށް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ މަސަދެފަރާ  .4
ތައް ޔަވަޅުހޭ ފިފަރާތުން އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާނަމަ، އަޅަންޖެ

 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅުން.

 ރެޓަރީ ނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ސެކް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ ކަ  )ނ(  
 ވެ. ޖެނެރަލް އެ

 ނެރަލްގެ ރީ ޖެބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓަ )ރ(  
 ނެވެ.  ބައިންހައްޓާބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ބަލަ 

    

ވިލް ސަރވިސް ސި
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން  )ހ( 127
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާ ކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 102 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ހިތްވަރުދިނުމާއި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ،ދިރުވުމާއެކު އިޖުތިމާޢީ ކްލަބު 
އި އިޖުތިމާޢީ ކްލަބެއް ހިންގިދާނެއެވެ. މި ކްލަބު ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދާ މެދުގަ

 އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާއްމުކުރަން ވާނެއެވެ.

، އެ ންގާނީފުންގެ އިޖުތިމާޢީ ކްލަބު ހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ )ށ(  
 . ންނެވެވާލެވިފައިވާ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ކްލަބު ހިންގުމަށް އެކުލަ

އި ރީގަތި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޖުތިމާޢީ ކްލަބުގެ މަސައްކަތްތައް  )ނ(  
 މިވަނީއެވެ.

ގެ އޮފީހު ތަށްގޮ އްކަތްކުރުމަށް މަގުފަހިވާ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ޓީމެއްގޮތުގައި މަސަ .1
ދައި، ލު ހޯ ރެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާއިޖުތިމާޢި ކަލެންޑަ

 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުން.

 ލާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙް އާ .2
 ފުން ވައްޒަމުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި އޮފީހުގެ ހުރިހާ މު

 ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުން.

ތްތައް ރަކާ ހަ ދީނާއި، ޤައުމިއްޔަތު އަދި ސަގާފަތް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި  .3
 ކާއި ހިންގުމާއި އެފަދަ ކަންތައްތައް ގުޅިގެން ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި ދުވަސްތަ 

 .ޅުންރުއެކާތްތަކުގައި އޮފީހުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަށް ބާޙަރަ

އި ރަތާއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސިކުނޑިއާއި ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް، ކަސް .4
 ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވެ އުޅޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

  ލިބޭނެ ރުޞަތު މީހުންނަށްވެސް ފު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އުމުރެއްގެ  .5
 ރޭވުން. ގޮތަށް އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް

 ގުން.އެއް ނެންދާ އިޖްތިމާޢީ ކްލަބުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ޗަ .6

އި ތްތަކުގަބާރާއޮފީހުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވާނެ މުބާރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެ މު .7
 ރިކުރުން.މުވައްޒަފުން ބައިވެ 

ރެވޭ ރަދުކު ޚަކާއި  ހުރިހާ ފައިސާއައިޖްތިމާޢީ ކުލަބުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ލިބޭ  .8
ށް ނގަޅަފައިސާއެއްގެ އަދަދު އަދި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ރަ

 ސާފުވާނެހެން ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، މެންބަރުންނަށް ހާމަކުރުން.

އި މަށްޓަކަ ކުރުމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  .9
 އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން.

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 103 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 އަށާރަވަނަ ބާބު 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 

ވެ. މި ގާމެމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް  128 ތަޢާރަފް 
ވިލް . ސި ކެވެލް ސަރވިސްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އާ އެއް ފެންވަރުގެ މަގާމެ މަގާމަކީ ސިވި 

ފަޔާ ގެ ލަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 
ވިލް ށް ސި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގުމަ ،އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ރީ ސެކްރެޓަމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެކެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ކޮ
ވާއިދާ ، ގަ ޖެނެރަލް މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތުން މުޅިން އެއްކިބާވެ ހުރެ، ޤާނޫނާއި
 މާއެކު،ހެއްޓުއެއްގޮތަށް، އަދި މިގަވާއިދާއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އުޞޫލުތައް ދެމެ

 ނެރަލްގެރީ ޖެ. ސެކްރެޓަ ތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން މުޅި މަޤްޞަދު ކަމުގައި ހަދައިގެންނެވެރައްޔި
 މަގާމަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެކެވެ.

    

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަގާމުގެ ޝަރުޠު 

 ،ށާއިނެގުމަ އިސްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރަށާއި )ހ( 129
ތީޖާ ނަ ،ށާއިބާއަމުގެ ތަޖުރިހިންގު ،އަމާނާތްތެރިކަމަށާއި ،ތެދުވެރިކަމަށާއި ،ލީޑަޝިޕްއަށާއި

 ވެ.ވަނީއެ މިގައި ހާސިލްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ބެލޭނެ ކަންކަން ތިރީ 

ސް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ހިންގުމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މޯލްޑިވް .1
ށްވުރެ މަތީ ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ އެއަ 7ޝަން އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ކޮލިފިކޭ 

  ލެވެލްއެއްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 ޤުވާމީ ލްއަސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަ .2
ނިއަރ ސީ، އި ވުމާއިފެންވަރުގެ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ

ސް ރވިސަމިކަންކަން ސިވިލް  ،މާއެކުމެނޭޖްމަންޓް ފަންތީގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވު
 އަދި،. ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

ތަ ނުވަ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގައި، މަސައްކަތްކުރި ދާއިރާގެ ހިއްސާދާރުންނާއެކު .3
އެޅި ނޑަކަ، ރާ ބައިވެރިންނާއެކު ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިދާއިރާ ހިއްސާކު

އު ޓަރވިއަމާޒަށް ވާސިލްވެފައިވާކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިން
 ،އަދި. ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

ސް ރވިސަލް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދުތައް އެނގޭކަން ސިވި .4
 އަދި،. ނުންކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދި

މުވައްޒަފުންތަކެއް ( އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެކި ރޮނގު ރޮނގުގެ)ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ  .5
ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފައިވުމުގެ ތަޖްރިބާ ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު 

މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްނިކަލް  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 104 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ފުންނާ ގުޅިގެން ދާއިރާ ހިންގުމުގައި ލީޑަރޝިޕް ދައުރު އަދާކުރެވިދާނެކަމުގެ މުވައްޒަ
ގާބިލުކަން ހުރިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިއު 

 އަދި،. ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

 ގައި ރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުސެކްރެޓަރީ ޖެނެ .6
އިރާ ދާއި ދިނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި، ޤައުމީ، އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފޯރަމްތަކުގަލަފާ 

ވިއު ޓަރތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިން
 .ޕެނަލެއްގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

 ގާމަށް ގެ މަ ޖެނެރަލް އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރަށް ސެކްރެޓަރީ މި މާ )ށ( 
ތަކަށް ފަރާ  ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ 

 ވާނެއެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން. .1

 ޒީފާމެއްގައި ވަވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާ .2
ގެ ދާރާލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިއަދާކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ސިވި

 55މުރުން  )ޢުމުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އުމުރަށްވުރެ  ވަޒީފާއިން
 ނުވުން. އަހަރު ފުރިފައިވުން( ދޮށީ މީހަކުކަމުގައި

ޓެކުން،  ން،ވައްކަ އެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ނުވަތައިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑަ .3
 5 ދިޔަވޭތުވެ  ލަތްހެދުން، އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން،މަކަރާއި ހީ 

 .ވުންއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނު 

ތުގެ ފަރާ  ށް ކުރިމަތިލާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ އިދާރާގައި، ވަޒީފާއަ .4
ތަ ނުވަ މީހެއް އްބަފާ މީހެއް، އެއްބަނޑު ދަރިއެއް، އެއްބަނޑު އެ މަންމަ، ބައްޕަ،
ކުރެ ހުން މީނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ ، އަންބެއް ނުވަތަ ފިރިއަކު ނެތުން ،އެއްބަފާ މީހެއް

ގެ މީހަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ހުރެ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 ރާގެ އިދާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ،މަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެނަމަމަގާ

ތަ ށް ނުވަ ރުމަވަޒީފާގައި ހުރި މުވައްޒަފު އެހެން އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކު
 އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުން.

    

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

 ގޮތަށް އްއިރުޝާދާ އެރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ ވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރ )ހ( 130
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން:

ތައް ކަތްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކި ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައް .1
ސައްކަތާމެދު ކޮމިޝަނަށް ރާވައި ހިންގައި، އެ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ މަ

 ވާބުދާރީވުން.ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޖަ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ދުރު  .2
ރާސްތާ، މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް، އަދި ބޭނުންވާ ހިނދުން 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 105 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ލޭނާއި، ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި އެކި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު ހިނދަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕް 
ތަންފީޒުކޮށް ހިންގައި ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، ފާސްކުރުވާ ، އެކުލަވައިތާވަލް 

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

ކުގެ މްތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާ .3
ދުގެ ރުޝާކޮމިޝަނުގެ އި، ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެތެރެއިން ކޮންމެހެން 

 ތިން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން؛މަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ  .4
 ތްތައްގޮޑަ ކުޚަރަދު ، އަވަސް ،ލުއި ،ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ

 ދިއުން؛ން ގެން  ތަޢާރަފްކޮށް އެކަން އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުހޯދައި
އި، ންތަކާމަގުފަހިކުރާ ގައިޑްލައި، އަދި އެ ކަންކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ރކޮށް، ނިޓަޕްރޮސީޖަރު ތަކާއި، އުޞޫލުތައް އެކުލަވައި ހާމަކޮށް، ކަން ހިނގާގޮތް މޮ
 ން؛ވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ކުރިއަރުވަމުން ގެންދިއުފަސޭހައިން ކަންކަން ކުރެ

 ސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ސިވިލް ސަރވި .5
ތައް ވާއިދު ހޭ ގަ ގަވާއިދުތައް ކޮމިޝަނުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، ހެދުމާއި އިސްލާހުކުރަންޖެ 

 އިސްލާހުކުރަމުން ގެންދިއުން؛

 ވިސް  ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ .6
 މާއި އެއެޅުދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށަކޮމިޝަނުގެ އި

 ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން؛

ގާ މަސައްކަތް ހިނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކުގެ  )ށ(  
 ތުން:ސައްކަތް ހަލުވިކުރުން. އެ ގޮ ނުހިގާގޮތް ބަލައި، އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް މަ

 ޅުތައް ޔަވަފިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރެވޭނޭ ތަފާތު  .1
ގެ ފާހަގަކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއް 

 ؛އެއްގޮތަށް އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ނަތީޖާނެރުންއިރުޝާދާ 

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ، ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި ދިވެހި ސިވިލް  .2
 ކުރުންމަލުތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަ

 ރުވުން؛ކަށަވަރު ކުރުވުމާއި އެކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކު 

 3އް ންމެ މައްސަލައެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަންނަ ކޮ .3
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛

 ގިނަ ގެން އެކަމަކާ ގުޅި ،ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ގެ ވަޒީފާދިނުމާ ބެހޭ މަސައްކަތަކީ .4
އިގެ  ބައެ ،މަސައްކަތަކަށްވާތީފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ނޫނީ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނެ 

 ރަށް ކުގެ ޚިދުމަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން، ބަރާބަމަސައްކަތް، ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަ
 ނިންމަމުން ގެންދިއުމުގެ މައްޗަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 106 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ތައްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެ ނޫން ވަސީލަތް  )ނ(  
ހަށް ދުވަ  ހުންރެވެނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަދި ހެޔޮގޮތުގައިތޯ ދުވަ ބޭނުންކު

 ބެލެހެއްޓުން. މިގޮތުން:

ވާ ޅާފައިނޑައަސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަ .1
ތުގެ ވާ ގޮތްއްގޮގަވާއިދުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާ އެ

 ނުގެ ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ މަތީން "ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ" ގެ ދައުރު އަދާކޮށް، ސިވި
އުޞޫލުތަކާ  ،އިގަވާއިދުތަކާ  ،އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި

ގެ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ހިނގާތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
ސް ޖްމަންޓް ޔުނިޓް" ގެ މުއާމަލާތްތައް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަ"ފައިނޭންޝަލް މެނޭ

 ޓުން؛ހެއް  ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔާ މެދުވެރިކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެ ހިންގުމާ

ށުން،  ދަހުރިހާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކެއްގައިވެސް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާގެ .2
 ރުން.ވަރުކު ކަށަ  ތުގައި ބޭނުންހިފޭކަންމުދަލާއި ފައިސާ އަދި އެހެން ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮ

ށް އްގޮތަކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާ އެސިވިލް ސަރވިސް  )ރ(  
ގީކޮށް ރައްތަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދައި 

 އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުން. އެ ގޮތުން:

ދަދާއި އަ ޒަފުންގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަނޑު )ބޭނުންވާ މުވައް .1
ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް( ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން 

ހައި ންމެއެކުލަވާލައި، މުވައްޒަފުން ހޯދައި، އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެ
 ؛ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހި  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ދިވެހި .2
އި އެ ކަންކަމުގަ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ތަންފީޒުކުރުމާއި

 ؛ މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން

އި، ވާލަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާބަޔާން އެކުލަ .3
 ވަޒީފާގެ ނދުން ހިނދަށް  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އިސްލާހުކޮށް ހި

ގައި ވުމުއެއްބަސްވުން އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ވަޒީފާގެ އެއްބަސް
 ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

 މުގެލުރުބެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަ  .4
ސްލާހު ހޭ އިށް ގެންނަންޖެހިންގައި، އެނިޒާމަށް ހިނދުން ހިނދަ ، ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް

 ގެނެސް ތަރައްގީކުރުން؛

ޑްސް ނީގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު .5
އް ތްތަގޮއެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި، އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް ލިބޭނޭ 

 ހޯދުން.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 107 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފު .6
ކަތް ސައްމަކުރިއެރުވުމަށް، ގަވާއިދު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަބަދުވެސް 

 ؛ކުރުން

 ން އަދި ކުރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް .7
 ޔަތް ކޮށްދިނުން؛ހިމާ

ތައް ސަލަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ  .8
 ހައްލުކޮށް އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުން.

ރާއި ތްވަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއި މަސައްކަތުގެ ހި )ބ(  
 ތް ހިންގުން. މިގޮތުން:ފޯރި އިތުރުކުރެވޭނޭ ހަރަކާ

 ،ވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މު  .1
ތައް ލުވުންއްދަބަމަސައްކަތްތައް ކުރިއަރަމުންދާ ގޮތް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އިންތިޒާމުކުރުން؛

 ރުމުގެ ރިކު  އަހުލުވެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް .2
 .ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްތައް އިންތިޒާމުކުރުން

ރަށް އި ހުނަޖީއާއިސް ނެގުމާއި، އައު ގޮތްތަކާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި، އައު ޓެކްނޮލޮ )ޅ(  
 އޭގެ ކަތަށްއިސްކަންދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް އެ ރޮނގުތަކުން ކުރިއެރުން ގެނެސް މަސައް

 ން ގެނައުން. އެ ގޮތުން:އެދެވޭ ކުރިއެރު 

ްށ އްޖެއަރާ ،އިތަންތަނުގައި ކަންކުރާ ގޮތް ބަލަ އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން  .1
 ؛ދެނެގަނެ، އެ ގޮތްތައް ތަޢާރަފުކުރުން ،ރަނގަޅު މޮޅު ގޮތްތައް ހޯދައި

 އަށް ލޮޖީމަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ އައު ޓެކްނޮ  .2
 ؛އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުން ،ބަދުވެސް ފާރަވެރިވެއަ

ކޮށް  ހިއްސާޖްރިބާގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަ، ގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވިއުގަކޮށް މަސައްކަތާ .3
 ހެދުން؛

މީ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ރޮނގުރޮނގުގެ މަޖައްލާ އާއި އައު ހޯދުމާއި އިލް .4
 ؛ބިގަތުންދިރާސާތަކަށް ޝައުގު ބަހައްޓައި ހޯދައި ލި

 ތަކުގެ ންތި ތަފާތު ފަންނީ ގިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .5
 މުކޮށްގާއި އެންމެން ގުޅިގެން އެކުވެރި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް

 ދެމެހެއްޓުން.

ޒިންމާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  )ކ(  
ތްތައް ސައްކަން މަފައި ނެތް އެހެނިހެއަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށް

 ކުރުން. އެ ގޮތުން؛



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 108 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

މާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިން .1
ވޭ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފާހަގަކުރެ

 ވިލް ސަރވިސް މަސައްކަތްތައް ކުރުން. މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސި
 ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ބޭނުންވާ 

 ؛ކަންކަމުގައި އެ ލަފަޔާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެކަންކަން ކުރުން

މާ ސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަ .2
 ވާލުވެހަތާ ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސައަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސި

 އެ މަސައްކަތް ކުރުން. ،ހުރި ފަރާތަކުން ފާހަގަކުރުމުން

ސް ސިވިލް ސަރވިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް،  )އ(  
. އެ ންއްޓު ބެލެހެސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާ

 ގޮތުން؛

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި ޔައުމިއްޔާ  .1
 ތައްޔާރުކުރުވައި، ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ބެލެހެއްޓުން؛

 ޖެހޭ ކުރުވައި، ޝާއިއު ކުރަންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ރެކޯޑް .2
 ނިންމުންތައް ޝާއިއުކުރުވުން. 

 ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމާ ސިވި .3
 ންފީޒުން ތަނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަން/ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެ

 ންތަކާ ންމުވައްޒަފުންނަށް އެ ނިކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މު
 ޝާދު ދިނުން.ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ލަފަޔާއި އިރު 

ވިލް ސިޓް، ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެ )ވ(  
، ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް

 ތުން؛ބެލެހެއްޓުން. އެ ގޮ

 ޑާއާއިޖެންލުވުންތަކުގެ އެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަ .1
 ން؛އްޓު ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުވައި، ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ބެލެހެ

ޝާއިއު  ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް ރެކޯޑްކުރުވައި، .2
 ންތައް ޝާއިއުކުރުން. ކުރަންޖެހޭ ނިންމު

އްގެ މާ ގޮތެނިން އްދަލުވުންތައް އެ ކޮމެޓީއަކުން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ސަބް ކޮމެޓީގެ ބަ .3
ގެ މަތިން ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް ކުރުވުމާއި، އެ ކޮމެޓީތަކު

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުވައި ބެލެހެއްޓުން.

ބް  އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ ނުވަތަ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ސަސިވިލް ސަރވިސްގެ .4
ން ތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިކޮމެޓީ

 ތަންފީޒުކުރުން.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 109 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

އި މުގަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވު )މ(  
 :އެހީތެރިވެދިނުން. އެ ގޮތުން

ޕޯޓާއި އަހަރަކު ފޮނުވާ ރި މަހުން 6ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް  .1
އި ށައަޅަވަގުތު އޮއްވައި ކޮމިޝަނަށް ހު، އެއްފަހަރު ފޮނުވާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކޮށް

 ފާސްކުރުން.

ސް ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވި .2
ކޮށް ޔާރު ގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ ހުރި ފަރާތެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ތައްކޮމިޝަނު 
 ފޮނުވުން.

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ފޯރުކޮށްދެވޭ  .3
ދޭ އި އުފެ ރޭގަޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީޑިއާގައާއި، އާއްމުންގެ ތެ

 ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، އަދި އެ ކަމަށް ވަކި ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސި
 މާތުދީ އުލޫމަޔަންވެފައި ވާނަމަ އެ ކޮމިޝަނަރަކަށް ވެސް، ކުރިއަށް ކޮމިޝަނަރަކު ޢައް

 އެކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އެހީތެރިވުން.
    

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
ހާޒިރީ އަދި ސަލާމާއި 

 ޗުއްޓީ

އެވެ. ވާނެން ސްމީ ހުރިހާ ދުވަހަކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާކޮމިޝަނުގެ ރަ )ހ( 131
ށް ވަހަކައަންމެ ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެގެން އޮފީހަށް ނުކުމެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ވީއެ

ކަށް ންބަރަ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ނުވަތަ އެވަގުތަކު ކޮމިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި މެ
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ދާރާގެ މިޝަނުގެ އިމާއި ޗުއްޓީތައް، ކޮވަނަ ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުގައިވާ ސަލާ 9މިގަވާއިދުގެ  )ށ(  
 .އެހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 110 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 މާނަކުރުން 
 

މި ގަވާއިދުގައިވާ 
އިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތައް 

 މާނަކުރުން 

ވާހާ ނުހަ ދޭ ތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮ  132
ދާގައި މި މާއް، ރާނީހިނދެއްގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް މާނަކު

 ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.

 ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ."ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސި )ހ(  

 އި ބުނެފައި އެވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށެވެ."ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ" ކަމުގަ )ށ(  

ލް "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ސިވި  )ނ(  
ލް ވި، ސިސަރވިސްގެ ޤާނޫނުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން

ލް ސިވި ކުން ޢަމަލުކުރުމަށްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަ
 ދެވެ.ވާއި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާ އާއްމުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަ 

ރު "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަ )ރ(  
 އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކެވެ. 2007/5

ވިލް ނީ، ސި އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާބެހޭ ބައި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަ"ކޮމިޝަނުގެ  )ބ(  
އިވާ ކުރެވިފަވާލު ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ހަ 

 ބަޔަށެވެ.

ރީ އިދާ  މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިޝަނުގެ  "ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  )ޅ(  
 މިޝަނުގެ  ކޮންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޮމިޝަނަށް އެހީވުމަށް ވަޒީފާދެވިފައި ތިބޭކަ

 އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ފައިވާ ށް ގައި ބަޔާންކޮމި ގަވާއިދުގައި "ސިޔާސީ ޙަރަކާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ތިރީ )ކ(  
 އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެކެވެ.

 ގޮތުން މުގެއެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދު .1   
 އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމާއި އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.

ފަދަ ސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމާއި އެއެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެ .2   
 ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާ  .3   
އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

އްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ތާއީދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެ



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 111 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކަތެއް ކުރުން.މަސައް

 ފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި .4   
ންޖެހޭ ށް ކުރަ  ވުމަ އިންތިޚާބަކަށް، ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުން ކުރިމަތިލުމާއި، ކެންޑިޑޭޓަކަށް

 ކަތެއް ކުރުން.އެއްވެސް މަސައް

އިވާ ށްފައި ބުނެފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮމި ގަވާއިދުގައި "ސިޔާސީ ނުފޫޒު" ކަމުގަ )އ(  
ކޮށް ވަތަ ނު ނު ފަރާތްތަކުގެ އެދުމަކަށް ނުވަތަ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން 

 ދޫކޮށްލުމަށެވެ.

 ދަށުން ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .1   
އްވެސް އިވާ އެށްފަ  ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ

 ފަރާތެއް.

 ބުކުރެވޭ ތިޚާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިން .2   
 އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް.

 ސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޖަމާޢަތެއް.ސިޔާ .3   

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 112 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

 

 ޖަދުވަލްތައް
 

 

 
 

 
 

 

 

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 113 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 .ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ .1
ކްކޮށް ށް ިލބުނުކަން އިާދރާިއްނ ޗެެޗކްލިސްޓުގައި ހަަމއަށް ލިޔެ، އެ ލިުޔންތައް ަހމައަަބުރގަިއވާ ވަނަ ނަން 4މި ފޯުމގެ  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާ  .2

 ލިޔުންތައް ބަަލއިގަތްަކމުގެ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިގަްނނަްނވާނެެއވެ.  
 ފަުހއެވެ. ޔެ ފޯމު އަދާަހމަކުުރމަށްމަޢުލޫމާތު ލި އެ ްނވާނީހުށަަހޅަފޯމު  ެރވިަފއި ނުވާަނމަ،ވަނަ ނަންަބުރގައި ލިސްޓުކު 4 ގެލިޔުމެއް މި ފޯމު ފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާ .3

ޔެ ފޯމާއެކީ ަގއި ލި ދާެހއްއިުތރު ކަރު  ވުރެ އިުތރުވާ ގޮތަށް ހުަށަހޅާ ލިޔުންތައް ިލސްޓުގެ ޯފމެޓަށް ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ހިމެނޭ ލިސްޓަށް އިަވނަ ނަްނބަުރގަ  4ފޯމުގެ  .4

 ހުށަހެިޅދާނެެއވެ. 
 މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ކޮށްފައިވާ އީ ބަޔާން ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭނީ ފޯމުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ  .5

 
 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާޤމު 

 :ގެ ރޭންކުމަާޤމު  :ނަންަބރު ޢުލާންއި 

 :ަތން/ފީސްއޮވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އިލް އެޑްރެސް:މެ-އީ  

 މަ ައދާކުާރ ވަޒީފާ:މިހާރު ވަޒީފާެއއް ައދާކުާރނަ

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަްނ: 
 

 މަޢުލޫމާތު ގެ ބޮންޑާބެހޭ ޚިދުމަތްކުރުމު  .3
ވިަފިއ ބޮންޑުުކރެ މަށްކުރު  ިޚދުމަތް ކަށްމުްއދަތަ ވަކި ވަކި ތަނަަކށް ޮގތަކުން ވެސް ނޫން އެ ނުވަތަ  ަސބަުބން ކުރުުމގެހާސިލު ަތޢުލީމު ންޭބރުަގއިރާްއޖެއި  ނުަވތަ ރާްއޖޭަގއި

 ނުޭވ      ކުރެވިަފއިވޭ     ތޯ؟ވޭ

 ؛ވާ ނަމަކުރެވިފައި

 ބޮންޑުުކރެވިަފއިވާ އިާދރާ:  ތާީރޚު:ހަަމވާ  ބޮންޑު
 

  ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .4
 ެށވެ.(ރާސްޓުކުލިބަިއގައި  ހުރިހާ ލިޔުންަތއް މި  ޅާ ހުށަހަ ބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ އިޢުލާުނަގއި)ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

ދާރާއަށް އި
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 އަދަދު

 # ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގެ ތަފްޞީލު 

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(  

 2 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  

   3 

1ޖަދުވަލް   



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 114 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

   4 

   5 

   6 

   7 

 

 ރާރު ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤް ވަޒީ  .5
ްއބަފާ މީހެްއ އެެހއް ުނވަަތ ނޑު މީއި ތިަޔ ފަރާތުެގ މަްނމަ، ަބއްޕަ، ދަިރއެްއ، އަްނބެްއ، ފިިރއެްއ، ެއްއބަނުޑއެްއަބފާ މީހެްއ، އެްއބަވަޒީފާ އަދާުކރަްނޖެހޭ އޮީފހުގަ 

  އެކޭ ނަމަ، ތަފްޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް{}މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އާން   ނޫން   ވަޒީާފއަދާުކރަމުން ދޭތޯ؟ ާއން 

 ގުުޅން އޮތް ފަރާުތގެ ނަން: އޮތް ުގޅުން: 

 މުފޯ  މި ،ނަމަ ސާބިުތެވއްޖެ ށްކަމަ ތެުދނޫން އްމަޢުލޫމާތު ައދި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔެކިޔުންތަ ޯފމުަގިއވާ މި. މަޢުޫލމާތެވެ ތެދު ،މަޢުޫލާމތަކީ ދީފަިއވާ އަުޅގަނޑު ފޯމުަގއި މި

 ުގޅިެގން  ލައާމަްއސަ ދީަފިއވާ ތުމަޢުލޫމާ ދޮގު އަދި. ބާޠިލުކުެރވޭެނެއވެ ވެސް ނިންމުން ނިްނމާފަިއވާ  ،ވެބުރަ  ަމއްޗަށް މަޢުޫލމާތުގެ ފޯމުަގއިވާ މި ބާޠިލުކުރުާމއެކު
 .ފޮުނވޭެނއެވެ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ެއޅުަމށް ފިޔަަވޅު އަޅަްނޖެހޭ ޤާނޫީނގޮތުން

  ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:ވަޒީާފއަށް  ތާރީޚު: 
 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ޑި:ފޯމު ބަލަިއގަތް ގަ 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 ކުރާ ސްލިޕްދޫ  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ތައް ގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުން ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަ  4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 
 ލިބިފައެވެ.  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ 

  ނަްނ:ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ އެދޭ ަމޤާުމ: 

 އިޢުލާން ނަންަބރު: 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިާދރާގެ ނަން:

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ކޯޑު ނަންބަރު:

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 ލަިއގަތް ތާީރޚު:ފޯމު ބަ ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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 115 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

` 
 

 
  ވަޒީާފއަށް ަވންނަން އެދޭ މީުހންގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާާރގެ

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމް 

 

 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢްލޫމާތު:

  ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(:  .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:

  އި ތަން/ އޮފީސް:އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި ވަޒީފާ އާ .1

   އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު: .2
  ދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު: ޚި .3

( ގައި 3-ޤޫބާުތގެ ޗެޕްޓަރ)ޤާނޫނުލް އު 66/1މިފޯުމގައި ައޅުަގނޑު ދީފަިއވަނީ ތެުދ މަޢުލޫމާތެވެ. ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިުނމަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު 
ޅިދާނެ ކަެމއްކަްނ އެ ޔަވަުޅވެސް ޫނނީ ފިޤާއަުޅގަނޑުގެ ަމއްޗަށް  ،ުމަގއި އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުަރމެވެ. ައދި ދޮގު މަޢްލޫމާުތ ދިނުމަކީބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއްކަ

 ތަްޙީޤޤުކޮްށ ލަަފއިވާ މަްއސަމާތު ދީވެސް ޤަބޫލުުކރަެމވެ. ައދި ެއއިން އެްއވެސް މަޢުލޫމާެތއް ރަނަގޅު ނޫންަނމަ، މިފޯމް ބާޠިލު ުކރުާމއެކު، ޮދގު މަޢްލޫ
 ށް ފޮނުޭވނެކަންެވސް ައުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުަރެމވެ. ޤާނޫީނގޮތުން ފިަޔވަޅު ެއުޅމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަ

  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ސޮއި: 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާބެހޭ މަޢްލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުއްވުމަށް:

އަހަރު ދުވަހުގެ  5އި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
އެކުށެއްގެ ތަފްޞީލު މި ފޯމާއެކު  ،ތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށް، ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން

އެ  ،ކުރެވެމުންދާ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަން އެދެމެވެ. އަދި އިދާރާތަކުން ރެކޯޑު ދެއްވުމުގައި "ތަހްޤީޤް އެޓޭޗް ކުރެއްވު
 މައްސަލައެއްގައި އެހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުންވެސް އެދެމެވެ. 
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 116 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 
 ިމިޝަނުގެ ކޮރާނީ ފުކު މާތު ސާދާރާއިން ސާފްކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މައުލޫއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ރަށު ކައުންސިލްގެ އ

 އް އޮތްކަން ށުގެ ރެކޯޑެސިވިލް ކޯޓް، ކްރިމިނަލް ކޯޓް، ފެމިލީ ކޯޓް، ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކު  އިދާރާއިންނެވެ.
 އިންނެވެ.ސާފުކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

  

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

  ފޯމު ދޫކުރި ތާީރޚު:

 :ިއގެން ގެނައި ާތރީޚުފޯމު ފުރަ

 

 ސޮއި މަގާމު ތާރީޚް 
 ކޯރޑް ކުށުގެ ރެ 

 ހުރި/ ނެތް 
 އޮފީސް

 1 ސުޕްރީމް ކޯޓު     

 2 ޖޭގެ ހައިކޯޓު ދިވެހިރާއް    

 3 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން     

      ުސިވިލް ކޯޓ  

      ުކްރިމިނަލް ކޯޓ  

      ުފެމެލީ ކޯޓ  

      ުޑްރަގް ކޯޓ  

      ުޖުވެނައިލް ކޯޓ  

 4  އޮފީސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ    

 5 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     

 6 ން ޝަން ކޮމިޝަކޮރަޕް-އެންޓި    

    
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

 ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް 
7 

 8 ރާ ދާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ރަށު ކައުންސިލްގެ އި     

އް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފޯމުތަތިނެ) 3ކުރިތާ * ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމް ފުރިހަމަ  
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` 
 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާާރގެ ުމވަްއޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަާޔން 

 މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު: -1

 އައިޑީކާޑް / ޕާސްޕޯޓް  ނަންބަރު: މުވައްޒަފުގެ ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ސް:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ

 ޤައުމީ ނިސްބަތް: ޚު:އުފަން ތާރީ މުވައްޒަފާ ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

 ފޯނު ނަންބަރު: އިމަރޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
 

 ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު: -2

 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކް:

 ވަޒީފާގެ ބޭނުން:

 

 ހޭ އޮފީސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެ

 ޔުނިޓް:

 

 ސެކްޝަން:

 

 :ޑިވިޜަން 

 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް:

 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚު:

 ކޮންޓްރެކްޓް: ވަގުތީ:                     ދާއިމީ:                   ވަޒީފާގެ ބާވަތް:   

 މަޤާމު: މުވައްޒަފު ރިޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

 

3ޖަދުވަލް   

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 118 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ކަލް(ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް: )އިދާރީ، ޓެކްނި 

 އާދައިގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި:
 

 ބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:ލި  -3

 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް:

  ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު:އުޖޫރަ އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަނޑާއި ހިސާބު ކުރެވޭނޭ ގޮތް:
 

 ޗުއްޓީ: -4

 ޗުއްޓީ ދެވޭގޮތް:

 

 

  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން:މުވައްޒަފުގެ  -5

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ އުޞޫލު:

 

 

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  އްޔަތުތައް:ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި  -6
 އިންސައްތަ )ޕަސަންޓޭޖް %(

 އިގަނޑު މަސައްކަތް:މަ

 

 

 

 

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 119 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ:ތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތައު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ  -7

 ތައުލީމީ ފެންވަރު:

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ:

 މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސިފަތައް:

 

 މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު )ފްރީކުއެންސީ( މުއާމަލާތް: ޒީފާއަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ވަ  -8

 ފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތް:އޮ 

 މަތީ ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް  -
 

 

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 120 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ނާޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން -
 ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް 
 ކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް:އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަ 

 

 

 

 

 

 އް ބެލެހެއްޓުން:މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަ  -9

 ސީދާބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:

 

 ނުސީދާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:

 

 

 :ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން  -10

 މިންވަރު: ބަޖެޓާއި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ

 

 އް ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު:އޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އާލާތާއި ވަސީލަތްތަ

 

 

 ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މިންވަރު )އޮޓޮނޮމީ(:މަ  -11

 

 

 

 އާދަޔާ ޚިލާފު ސިފަތައް:ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ މަ  -12

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 121 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

 

 ކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް:ބޭނުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  -13

 

 

 

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު: -14

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެގޮތް:

 

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: -15

 ހައިސިއްޔަތު: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ނަން:

 މަސައްކަތް:ކުރާ  އެޑްރެސް:
 

 އިތުރު ބަޔާން: -16

 

 

 

 

  ފާހަގަކުރުން(އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި މަގާމު ހިމެނޭތަން)އިދާރީ އޮނިގަނޑު  -17

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 122 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު  -18

 ނަން:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 މަގާމު:
 

 ން:މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތު  -19

 ނަން:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 މަގާމު:

 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 123 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

` 
 

 

 ޒަފުގެ ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާާރގެ ުމވައް 

 ތަޢާރަފް:

ވައްޒަފަށް ތަކާއި މުންތައްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ކަ  ،މިއީ 1. 
...... ............. ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ވަޒީފާ ލިބޭމީހާ ......................ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް

 ގެފަހުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ނުވަތަ މީ)މި އެއްބަސްވުމުގައި،  ................................... ................................
 ދޭ ފަރާތް  ޒީފާވަ ގެ އިދާރާ )މި އެއްބަސްވުމުގައި، މީގެފަހުން، މުވައްޒަފު ކަމަށް ބުނާ( ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 

ބަސް . މި އެއްވުމެވެނުވަތަ ވަޒީފާ ދިން ފަރާތް ނުވަތަ އޮފީސް ކަމަށް ބުނާ( އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސް
އް ވުމަކަށް އްބަސްވުމެން އެވޭ މި ނޫވުމުގެ އިތުރުން، އެމީހެއް ޙަވާލުވާ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން، ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އެކުލެ

 ނާޅައެވެ.  މި އެއްބަސްވުމެއް ހުރަހެއް

 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން:

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  2. 
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން )ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(:  3. 
  ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 4. 
 : އުފަން ތާރީޚް  5. 
 ޤައުމީ ނިސްބަތް:  6. 
 )ހ( ދާއިމީ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް:  7. 

 )ށ( މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 
 ނަންބަރު )ގޭގައި ފޯނު ހުރި ނަމަ(:  ގޭގެ ފޯނު 8. 

 މޮބައިލް ނަންބަރު )މޮބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭ ނަމަ(: 
 މަރޖެންސީއެއްގައި ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ:އި 9. 

 ގާތްކަން(:  )ހ( ނަމާ އެޑްރެސް )ޢާއިލީ
 )ށ( ފޯނު / މޮބައިލް ނަންބަރު: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް )އީމެއިލް ގެންގުޅޭ ނަމަ(:  10. 

  

 

4ޖަދުވަލް   

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
ހިރާއްޖެ މާލެ، ދިވެ   



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 124 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތާއި ފެށޭ ތާރީޚާއި މުއްދަތު:

 ކެވެ.އްބަސްވުމެ ވާ އެދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއާ ދެފަރާތުން އިއްތިފާޤު  މި ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ވަޒީފާ 11. 
 މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއަކީ ދާއިމީ ވަޒީފާއެކެވެ. 12. 
 މި އެއްބަސްވުމަކީ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.  13. 
މުގައިވާ ވުމި އެއްބަސް ން، ފެށިގެޚަކީ ...................................... އެވެ. މި ތާރީޚުންމި އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީ 14. 

އިޙްތިރާމް  ތުން ވެސް ފަރާދެހަމަތަކުގެ މަތީން މި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ދާންދެން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒެއް  އިޢުތިރާއްވެސް މީހާގެ އެސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން، އެއްވެސް މާއްދާއަކާ މެދު ވަޒީފާ އަދާކުރާމި އެއްބަސްވުމުގައި  .15 
  ޤަވާޢިދު ފުންގެ އޮވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަ 

 .ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޙައްލު ކުރެވިދާނެއެވެ
ދާތަކާ ވުމުގެ މާއްބަސްރާ މީހާއަށް އުވާލެވޭނީ މި އެއް ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އަދި ވަޒީފާ އަދާކުމި .16 

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 ނީ މީލާދީ  ބަލާމި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީ ނުވަތަ .17 

 ކަލަންޑަރުންނެވެ.
 

 އެއްބަސްވުން:

 ވަޒީފާގެ ނަން:  .18 
 ވަޒީފާގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ރޭންކް:  .19 
ކްޓަށް ންޑަ ކޮމި އެއްބަސްވުމަށާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް  .20 

 މަތީގައިވާ ރަޖައަކަށް ތީ ދަމަހާގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ޙާލު، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީ
 އްބަސްވެއެވެ.ވާ މީހާ އެވާލު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ދެމި ހުރުމަށް ވަޒީފާ ޙަ 

ގެ ގެ އިދާރާ މިޝަނު ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ .21
ފާއާބެހޭ ޖޭގެ ވަޒީހިރާއްފުންގެ ޤަވާޢިދާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އާއި ދިވެމުވައްޒަ
ށް ށް ޙިމާޔަތްކޮހަމައަދެ ފަރާތުން ވެސް ފުރި ،ން ދެ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު )ޤާނޫނު 

 ހަމައަށް އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް އަދި ޒިންމާ ފުރި

 އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން:

ކުރާ ގައި ސޮއިސްވުމުމި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މިއެއްބަ .22 
 ދޭ ން، ވަޒީފާ  ބަޔާދާކުރާ މީހާއަށް އޭނާގެ ވަޒީފާ ރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ވަޒީފާ އަތާ

ކުރުމަށް  އަދާ ފަރާތުން ލިޔުމުން ލިބި، އެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް
  މި އެއްބަސްވުމާ އެކުގައި ވާނެއެވެ.(އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެވެ. )އެ ވަޒީފާ ބަޔާން



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 125 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ޕްރޮބޭޝަން:

ވެ. މި މުއްދަތުގެ މަސް ދުވަހަކީ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތެ 3ފާ ގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ވަޒީ .23 
ފުލޭ، ލިއްޔަތު އުސްއޫ މަވަޒީފާ ގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަކީ އެ ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާ،

ވަޒީފާ ގެ  ،ކަށީގެންވާށް އެޑައަޅަން ވާނެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަކީ އެ ވަޒީފާއަލަޔާޤަތާއި ޤާބިލުކަން ހުރި މީހާތޯ ކަ
 މި  ، ނަމަނިއްޖެމަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލޭ، ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލްކަން ހުރި މީހެއް ނޫންކަމުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ފެ

ގެ ގެ އިދާރާ މިޝަނު ނުލައި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮސްވުމުގެ ދަށުން އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާއެއްގެ އިތުރު ޒިންމާއަކާ އެއްބަ
އިން ވަކި ހާ ވަޒީފާރާ މީމުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ވަޒީފާ އަދާކު

ފައިވާ ވާލުކުރެވިއާ ޙަ ށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަ
 އުފުލަން މުގެ ދަށުންސް ވުމަސައްކަތަކީ އެމީހާ ހިތް ހަމަ ޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މި އެއްބަ

ޒީފާ ވަށް ގެނެސް މަކަ  ވަޒީފާގެ މި އެއްބަސްވުން ނިމުޖެހޭ ޒިންމާގެ އިތުރު ޒިންމާއަކާ ނުލައި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 ދާނެއެވެ.ދޫކޮށްލެވި

 

 އިންޑަކްޝަން:

ތުން ހިންގާ ރުމުގެ ގޮރި ކުޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެ .24 
ކަތް ސައްމަސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކުގައި "އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް" ގައި، ސިވިލް ސަރވި

 އެވެ.ފޮނުވިދާނެ މީހާ ގަމުންދާގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް އެ ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހިނ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

ގެ އިދާރީ ދާރާ ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާ އަދާ  .25 
 ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގައި މާލޭގައެވެ.މަސައްކަތް 

ށް ކަޢަ ވަކި މަޝްރޫ މުވައްޒަފަކު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ .26 
  ވަކި ނޑައެޅޭކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކަ ނުވަތަ އެފަދަ ބޭނުމަކަށް، ސިވިލް ސަރވިސް 

ރވިސް ސިވިލް ސަ ޔާރު މުއްދަތަކަށް، މާލެއާއި މާލެއިން ބޭރު ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތި
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގަޑި:

 މަޖެހިފައި ޑި ހަގަވަޒީފާ އަދާކުރާ ގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މި އެއްބަސްވުމު .27 
 .އޮންނާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ، ޖެހިފައި އޮންނާނީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަ  .28 
ދުވަހެވެ. މި  5ޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދަކީ ހަފްތާއަކު އިދާރާގެ މުވައް

ގަޑިއިރަށް ވުރެ  40އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ހަފުތާއަކު 
ތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމައެފަދައިން ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ޢަދަދު އިތުރުވާ ނަމަ، އެ އިތުރުވާ ގަޑިތައް ބަލާނީ އި



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 126 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ، އެ އިތުރުވާ ދުވަސް ބަލާނީ އިތުރު ދުވަސް ކަމުގައެވެ. އިތުރު ދުވަސްތަކަށް  5ހަފްތާއަކު 
ތުގެ މަތީން މުވައްޒަފަށް ބަންދު ދުވަހަށް ވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮ ސިވިލް ސަރ

 މުސާރަ ދޭ އުޞޫލުން މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ. 
ކު ހަފްތާއަ  ،ނަމަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ނުކުރުވާ .29 

 ވެ.ގަޑިއިރެ  40މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ގަޑިއަކީ ޖުމްލަ 

 އުޖޫރަ:

 މުސާރައަކީ ............................. )..............................( ރުފިޔާއެވެ. .30 
 ޔާއެވެ.ފި .........( ރު.........ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ ............................................. )............. .31 
 އިތުރުގަޑި ދެވޭ ރޭޓް:  .32 

 ހެއް( އެވެ.)އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް ފަ 1.25)ހ( ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި: މުސާރައިން ގަޑިޔަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ 
 ( އެވެ.)އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް 1.5)ށ( ބަންދު ދުވަސް ތަކުގައި: މުސާރައިން ގަޑިޔަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ 

. މި ގޮތުގައެވެ އިގެ ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ މަހު މުސާރަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް .33 
ތިން  ގޮތުގެ މަފައިވާ ގޮތުން މުސާރަ ދޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ

ށް ނުވަތަ މަކަކަކަމުން ކުރެ އްގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަށްވުރެ ލަސް ނުވާނެހެން އަންނަނިވި ކަން ކޮންމެ މީލާދީ މަހެ
 ކަންތައްތަކަކަށް ފައިސާ ކަނޑަންޖެހޭ ނަމަ އެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު އެވެ.

 އޮފީހަށް ހާޟިރު ނުވާ ދުވަސްތަކަށް. )ހ(  
  ސަބަބުން ނަގާ ގަޑީލާރި.އޮފީހަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޟިރު ނުވުމުގެ )ށ(  
 ވީ އެ އެކަހެރި  ނަމަ،ޤަވާއިދު ތަން ނުދޭ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުން އެކަހެރިވެއްޖެއޮފީހަށް ހާޒިރުވެފައި ވެސް،  )ނ(  

 ގަޑިއަށް މުސާރައިން ޖެހޭ އަދަދު.
 އެވެ.(މެނޭނެ)މި ގޮތަށް މުސާރަ ކަނޑާ ގަޑީގެ ތެރެއަކު ގަޑި ޖެހިގެން ގަޑީލާރިއަށް ގުނި ވަގުތެއް ނުހި

 ނިކުރުން. އުއްޗެއް އެޖެހޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އުނިކުރަން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ )ރ(  
އްޒަފުގެ ތަ މުވައް ނުވަ)މި ގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ދަރަންޏެ

 އެވެ.(ނޑޭނެއިސާ ކެ  ސާބިތުވެފައި އެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ކޯޓަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަމައްޗަށް ޚަރަދެއް
ރާ އި ބަޔާންކުރީގަތިމުވައްޒަފަށް މުސާރަ ދޭއިރު، މުވައްޒަފު ކުރިން އެއްބަސް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ މައްޗަށް،  .34 

 އިން ކެނޑޭނެއެވެ.ކަންކަމަށް، އެ އެއްބަސް ވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް، މުސާރަ
 ޕެންޝަން ފަންޑަށް.   )ހ(  
 ށް.ކުރުމަސްކީމް ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުން އެ ސްކީމުން ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަދާ ކްރެޑިޓް  )ށ(  
 އިސާ.އެފަ އެއްވެސް، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން އޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ )ނ(  
އްގެ ގޮތުގައި،  ފިޔަވަޅެ އަޅާއްގޮތަށް، މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށްމުވައްޒަފުގެ ޢަމަލާއި އަޚްލާޤަށް ބަލައި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެ .35 

ތްތައް ހެން ޢިނާޔަހެނިއެމުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ދަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި، އެ ދަށްކުރާ ކުރުމުގައި އެ މީހާގެ މުސާރައާއި 
 ޔާރު ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުޑަކުރުމުގެ އިޚްތި

 ޢިނާޔަތްތައް:

 ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:  .36 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 127 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ދުމަތް ރުވާގެ ޚިސް ފަ ވަޒީފާގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ބޭ )ހ(  
 ދެވޭނެއެވެ.

ފާއެއް ހެން ވަޒީކު އެވައްޒަފަ މިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަކީ، އެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުސިވިލް ސަރވިސް ކޮ )ށ(  
 35ގެ %މުސާރައި  ވާތީއަދާކޮށްފިނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓެރެސްޓް" އުފެދިދާނޭ ވަޒީފާއަކަށް 

 ރުޠުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.)ތިރީސް ފަހެއް އިންސައްތަ( އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން ޝަ
 އަދި ގެނައުމުގެ ދަލުޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އުނިއިތުރު ގެނައުމާއި، ބަމި ޢިނާޔަތްތަކަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި  

 އެވެ.ންވެއެއިން ކޮންމެ ޢިނާޔަތެއް ހުއްޓާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެ
މުގައި އެއްބަސްވުފު މި ތް ދެވޭނީ މުވައްޒައެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޢިނާޔަ މި ވަޒީފާގެ .37 

އެރުން ލިބުމުގެ ފާގެ ކުރި ވަޒީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަ މުއްދަތު ގައެވެ. ވަޒީފާ ބަދަލުވުން ނުވަތަ
 ކެވެ.ޢިނާޔަތްތަ އިއާވުމުން ލިބޭނީ އެ ބަދަލުވާ މަގާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަސަބަބުން އެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލު 

ނާ އެކަމަށް ނުވަތަ އޭ ކަށްއުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް ދޭނީ ސީދާ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ލިޔުމުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަ .38 
 ކަނޑައަޅާ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށެވެ.

 3ސްވެގެން ށިގެން ލަފެހުން އްތައް ވަކިކުރާ ދުވަކުރާ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ އަންނަނިވި ފައިސާގެ ކަންތަވަޒީފާ އަދާ  .39 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ވާނެއެވެ.

 އާއި ވާ މުސާރަ އަށްވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ސަސްޕެންޝަނެއް ނެތި ނަމަ ވަކިކުރި ދުވަހާ ހަމަ )ހ(  
 ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ދިނުން.

އި  މުސާރައާވާއަށް ސްޕެންޑް ކުރެވި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ވަކިކުރި ދުވަހާ ހަމަހަމަ މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ސަ )ށ(  
 ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ދިނުން.

ށް ވާ މައަ ހަވަހާ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ސަސްޕެންޑް ކުރި ދު  )ނ(  
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ދިނުން.

 ން.ވަރު ދިނު މިން އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވެފައި، ބޭނުން ނުކޮށް އޮތް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާގެ ()ރ  

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

ކުރާ ސައްކަތްއި މަންމާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަސައްކަތާއި މަޤާމުގެ ދަރަޖައާއި ޒި  .40 
، މި ގެ މަތީން ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާޙާލަތާއި ގުޅިގެ

 ވެ. ދެޭވެނއެ ތައްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތް

 ސާރައާ ޢިނާޔަތަށް ބަދަލު ގެނައުން:މު 

 ގެނައުމަށް  ދަލު ގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުވައްޒަފުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް .41 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި ހިނދެއްގައި އެގޮތުގެ މަތީން އެބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ.

 ބަންދު ދުވަސް:ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމް ބުނުން އަދި 

ގައި  ޤަވާއިދުފުންގެގާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގެ ކަންތައްތައް ހިން )ހ( .42 
 ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 128 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ވިލް ސިކަކީ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް އަދި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަ  ބަންދު ދުވަސް: )ށ(  
ހާގެ ކުރާ މީމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ވަޒީފާ އަދާ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ. 

ގައި ވަސްތަކު ދުންދު މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ހުކުރުދުވަސް ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަ
އެޅި ނޑަމުން އެ ކައެޅުށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ކަނޑަވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަ

 ގޮތެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފު މަސައްކަތު ނުކުންނަން ވާނެއެވެ.
ތުން ހިމެނޭ ގޮނުތައް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަންދު ދުވަސް އަހަރީ ޗުއްޓީ: )ނ(  

ޑަރެއް ޓީ ކަލަންވާ ޗުއްދެފަރާތް އެއްބަސް، ގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވޭނެއެވެ. އެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީދުވަހު 30އަހަރަކު 
 12ގެން ޚުން ފެށި  ތާރީކަނޑައަޅައި، އެކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ

ޠިލް ޓީތައް ބާ ޗުއްއެއްޓީ ނުނަގައިފިނަމަ، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗު
 ލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.ވާނެއެވެ. އަދި ބަދަ

 30ނީ އްޓީ ލިބޭ ގެ ޗުސަލާމް ބުނެވޭނީ މުވައްޒަފު ބަލިވެގެންނެވެ. ބަލިވެގެން އަހަރަކު ސަލާމު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ: )ރ(  
ތަ ކުން ނުވަމެއިލަފީހަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ފޯނުން ނުވަތަ އީމަސައްކަތު ދުވަހެވެ. ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން އޮ

 ރާތަކަށް ފަ އަޅާ އެކަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑަ، ޓީއަކުންސި
އް ޖާއެނަތީ ނގަޅުއަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ ޙަވާލުގައި، އެ ދުވަހަކު ސަމާލުކަން ނުދެވިގެން ނުރަ

ގުތު ކަމެއް ވަމަ އެނައް އެ މީހެްއގެ ކިބައިގައި އޮތް ނުކުމެދާނެ، ދެވޭ ޚިދްމަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ޒިންމާއެ
މަށް ކަ ސަލާމް ހަށާއިއޮއްވައި ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށް ނާންނަ ދުވަސް ދުވަ

އެވެ. ނެ ނުލިބޭ ރައެއްން އޮފީހަށް އެނގޭ ދުވަސް ދުވަހަށް އެމީހަކަށް މުސާއެކަމަކު އެ މީހަކު ބަލި ނޫންކަ ،ބުނެ
އިރު  ހާޒިރުވާފީހަށްދެން އޮ، ބަލިވެގެން ސަލާމް ބުނުމުގައި ވިދި ވިދިގެން ދެ ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ ނަމަ
އްޒަފަކަށް ބުން މުވަސަބަ ބަލީގެއެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތު ނުކުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ

ީޙ  ސިއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޤަވާއިދުން، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާމަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއް 
 މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޓީ އަދި އްޖު ޗުއްއި، ޙައާވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ މި ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރުން، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އާއި،  )ބ(  
 ވާ ގޮތުގެ ދުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއި  ،ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ މުސާރަ

 މަތީންނެވެ.

 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޒިންމާވުން:

ވެހި  ދި ވާއިދަކީއި ގަ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިންގާނެ ޤާނޫނާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގައި ވަޒީފާ .43 
 ކޮންޑަކްޓް  އޮފް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާއި ކޯޑް

ރވިސް ލް ސަޤާނޫނާއި، ސިވި އަދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ 
 ފުރިހަމައަށް މުވައްޒަފު ގައިވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް މުވައްޒަފު ތަބާވެ އެ ކަންކަމުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަ 

 ވެ. ވާ ކަމެކެ  ގައިޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ. އެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އޮޅުން ފިލުވުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާ

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން:

އި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ނުހިފަހައްޓައިފި ނަމަ، ދިވެހި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ޤާނޫނާ .44 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 129 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެމީހެއްގެ 
 މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް(:ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން )

ދާރާގެ އިންގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ  .45 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލެވޭނެއެވެ. 

  ބާޠިލު ކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން:އެއްބަސްވުން 

ގެ ދާރާ ގެ މުއްދަތުގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އި މި އެއްބަސްވުމު .46 
އެވެ. އަދި  ވެށް ލިބިގެންރާތަ ފަމުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވަޒީފާ ދޭ 

ބިގެން ލިއްޒަފަށް  މުވަޚިލާފު ނުވެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، މި އެއްބަސްވުމާއި
 ވެއެވެ.

ޑަކްޓާ އޮފް ކޮން ކޯޑް މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ .47 
ން ކުރުން ނޫ  ވަކި ދާއި ޚިލާފު ވެގެން ވަޒީފާއިންވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިނު

 ވޭނެއެވެ.ސް ދެ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާ ނޯޓި
އް ޒަފެފައިވާ މުވައްއަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށް 1މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި  6 )ހ(  

 މަހުގެ ނޯޓިސް. 01، ނަމަ
 2، މަނަ  މުވައްޒަފެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 5އަހަރަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި  1 )ށ(  

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް.
 ނޯޓިސް. ހުގެމަސްދުވަ 3، މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް ނަމައަހަރަށްވުރެ ދިގު  5 )ނ(  
 ޓިސް ފެށޭ )ނޯވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަުލގައި އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށް 47 .48 

ތައް  ޢިނާޔަތްއާއި ހޭ މުސާރަތާރީޚުން ފެށިގެން ނޯޓިސް ނިމޭ ތާރީޚާއި ހަމައަށް( އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެ
 ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.ހަމައަށް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން 

އާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެ ހެއްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ނޯޓި .49 
  ފުރިހަމަ ކިކުރުމުގެން ވަ  އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިފައިސާއެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަގުތުން

 އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
އް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް )އެކެ 1މުވައްޒަފު އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުން ނަމަ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަށް  .50 

 އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ ތީންމައްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ ނެއެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގަންދެން މި އެދޭންވާ
 ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.

 ރިޑަންޑެންޓް ކުރުން:

މިޝަނުގެ  ކޮލް ސަރވިސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވި  .51 
ގައިވާ ގޮތުގެ  ޤަވާޢިދުޅިގެންޑަންޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ރިޑަންޑެންޓް ކުރުމާއި ގުއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ރިޑަން

 މަތީން ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 130 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުން )ރިޓަޔަރކުރުން(:

ޅިކޮށް އިން މުސްކުޒީފާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ވަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  .52 
ނާޔަތް ޢިކުރުމުގެ  ކުޅިވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާއިރު ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ މަތިން މުސް

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 ތަމްރީނު ދިނުން:

ރިމަތިލުމުގެ ހާއަށް ކު މީދާކުރާ މަތީ ތަޢުލީުމ ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުޞަތު ތަކުގައި، ވަޒީފާ އަތަމްރީނު ހޯދުމަށާއި .53 
ނެއެވެ. ުތ ދެވިދާރުޞަފުފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އަދި ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް އެފަދަ 

ވިލް ސި ކުރާނީ ކަންއެ ، ފަާރތުން ބޭުނންވެއްޖެނަމަތަމްރީނު ދިނުމަށް ނުވަތަ ަމތީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ވަޒީފާ ދޭ
މަށް ސްވާ އެކައްބަ ޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެފަރާުތން އެސަރވިސް ކޮމި

 ތައްޔާރު ކުރެވޭ ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވުން:

ނީ، ސިވިލް އްލު ކުރާޙައެއް އްޖެ ނަމަ، މުވައްޒަފު އެފަދަ މައްސަލަމި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެ .54 
 މީހާ ދާކުރާސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ މެދު ވަޒީފާ އަ

 ކަމާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެކަމެއް

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:ޙު 

އްނެތި، ތް ކުރުމެސައްކަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ތެދުވެރިކަމާ އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު، ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަ .55 
ޝަނަށް މި  ކޮޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކަށައަ

 .އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ
ރެ، ސިވިލް އްކިބާވެހުއެކުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރާނީ އެންމެހައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަ  .56 

ސަރވިސް  ވިލްސި ޅުމުގައާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެ
 ކޮމިޝަނަށް އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އެހީތެރިވެދޭ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ސާސީއާިއ ނުއަގެ ޤާނޫއްޖޭވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާ .57 
ވެހިރާއްޖެ ވާ، އަދި ދި ވެރިގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިޤާނޫނުތަކާއި، އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި މުޖްތަމަޢު 

 .ވާނެއެވެތަން ހިއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، އެއްބަސްވުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 
ޑަކްޓަށް ކޮން ވާއިދާއި ކޯޑް އޮފްކުރާ މީހާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަ ވަޒީފާ އަދާ  .58 

 .ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ
ށް ޢަމަލު  އެއްގޮތަޑުތަކާވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނ .59 

ޙަތާއި ގެ މަސްލަވަޒީފާ   މަސައްކަތެއް ކުރުމާއިއަދި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްލަޙަތާއި ފުށުއަރާ އަމިއްލަ. ނެއެވެކުރަންވާ
 .ފުށުއަރާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އަދި އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް . އެވެވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާގެ ވަގުތުތަކުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެ .60 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 131 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުން 
 އި އެހެން އާނުގެ ވަޒީފާއަދާ ކުރާ މީހާ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަބަދުމެ ތިމާގެ ސަލާމަތަށާއި، މަސައްކަތް ކުރާ ތަ  .61 

ށް އޭގެ މަސައްކަތަ ންޖެހޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ކުރަ. އެވެމުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތަށް ވިސްނައިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ
އް ވަޞީލަތްތަ  ތާއި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ އާލާ އެންމެ

ރުކޮށް ޞީލަތް ފޯ ވަ ވާނެ ންމިފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނު. ފުރިހަމައަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ
ދައިން ހަމަ އެފަ. އެވެލުންތަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަންވާނެނުދީ ކުރާ މަސައްކަތަކުން ދިމާވާ ގެއް

 ކުރާ މީހާ  ޒީފާ އަދާވަހިފާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ހުރެ އޭގެ ބޭނުން ނު
ކުރާ މީހާ ޒީފާ އަދާ ވައަށް ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފުރިހަމައަދި އެފަދައިން ކުރާ މަސައްކަ. މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 

 .ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ

 :ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ބިފައިވާ ރުކާރަށް ލިއި ސަގޮތުގަސަރުކާރުން ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ  .62 
ތުގައި ގެ ގޮ" އްރު ސި"ވޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތު ކުރެ . ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްގެން

 ންތައްތައް ކަ ފައިވާ ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ" ސިއްރު"ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ 
ޅޭ ގު ސައްކަތާ ކާއި މަ ން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސިއްރުތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޤާމުގެ ގޮތު. ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ހިއްޖެ މަކުރަން ޖެން ހާޢާންމުންނަށާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެގެން ނުޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ސިއްރެއް ޤާނޫނީ ގޮތު
ކަމާ  ތެރިކާއަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ސިއްރެއް ރައް. ގެން ނުވާނެއެވެޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހާމަކޮށް

 .އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
   

 :އިޤުރާރު 

ތީގައި ދު، މަމި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ އެއްބަސްވާ ހިނ .63 
ނީ ގޮތުން ބަބުން ޤާނޫ ސައެކަމުގެ ،އްޖެނަމަވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް، މި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެބަޔާންކޮށްފައި

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން ދެފަރާތަށް ވެސް އެނގޭ ޙާލު އެއްބަސްވަމެވެ.
 މި އެއްބަސްވުމުގައި އަޅުގަނޑު ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރު ކަމެއް ނެތިއެވެ.

   
 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން: )ހ(  
އަށް  ........................................... ،މި އެއްބަސްވުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން   

 ހުށަހަޅައި، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 
 

 ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަން )މަޤާމާއެކު(:    
    
 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ތާރީޚު: ސޮއި:   
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 ކުރާ މީހާ:ވަޒީފާ އަދާ  )ށ(  
، ފަހުމުވެ، އް ކިޔައިތައްތަމި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަން ................................................. ،އަހަރެން   

ސް ސަރވި ރުމަކާ ނުލާ ސިވިލް އޭގައިވާ ހުރިހާ މާއްދާ ތަކަށް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި، އުނި އިތުރުކު
 ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ

 
 ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:    
    
 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ތާރީޚް: ސޮއި:   
      
   ހެކިން: )ނ(  
ޅުމެއް އެމެއް ބާރު ކުރުމެންގެ ޙާޟިރުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް މަޖުބޫރުމި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނީ އަޅުގަނޑު   

 ނެތިއެވެ.
    
 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި: ނަން:  .1  

 އިނިގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި: ނަން:  .2  
      
 

ހާގެ އަދާކުރާ މީ ނުގައި ވަޒީފާ ތުގެ ތިރީ ކަވަނަ ސަޕްޙާ ފިޔަވައި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގެ ކަނާތްފަރާ  12މި އެއްބަސްވުމުގެ ނޯޓް: 
 .ދި އިނީޝިއަލް ސޮއި ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެއިނގިލީގެ ނިޝާން އަ 
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` 
 

 

 ތަމްރީނު ެދވޭ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ އިދާާރގެ ުމވައްޒަުފންާނިއ މީހުން 

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެްއބަްސވުން 

..... ................................................ ..............މި އެއްބަސްވުމަކީ ތަމްރީނުދެވޭ . .1 ތައާރުފް 
ނުގެ  ކޮމިޝަރވިސްސަ........................... )މީގެ ފަހުން މިއެއްބަސްވުމުގައި "ތަމްރީނު ދެވޭ ސިވިލް 

 ގެ ފަހުންމީ ދި އިދާރާގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ އަ
ރީނާއި ރާ ތަމްޔާންކުމި އެއްބަސްވުމުގައި ބަ ،ތުން ދެވޭ"ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް"( އަށް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ފަރާ 

ށް ކަމަ  ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )މީގެ ފަހުން މިއެއްބަސްވުމުގައި "އިދާރާ"
ވެ. މި ވުމެ ..... ވަނަ ދުވަހު ކުރާ އެއްބަސްބުނެފައިވާ( އާއި ދެމެދު، މީލާދީ ތާރީޚުން ...........

 ޞޫލުތައްގެ އުފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާއި ހައްގުތައް، އަދި އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުއެއްބަސްވުމުގައި ދެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

   

ންމެ އެތްތައް ދުމަދޭންޖެހޭ ޚި  ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން މީހުން ބިނާކުރަނީ ދައުލަތުން .2 އެއްބަސްވުން
ސިވިލް  ވާތީ،ގާބިލް މީހުން ބިނާކުރުމަށް ކަމުގައި ،ބޭނުންވާ ފަންނީއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ދިނުމަށް 

ރީންެއ ތަމްއެ ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހުން
 ށްއެއިދާރާއަކަ  ސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް،ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސިވިލް ސަރވި

ބިގަތުމަކީ ލިދުމަތް އެ ޚި ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ތަމްރީނުދެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ވެފައި، އަދި 
މުގައި އްބަސްވުއެމި  މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ދައުލަތުގެ ހައްގެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރާ ހާލު

 މަތީ ދެފަރާތުން މެ ދެމިތިބެން ވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން
   

އެއްބަސްވުމުގެ 
 މުއްދަތު

ގްރާމަށް ނު ޕްރޮ މްރީތަ ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް .3
ދާކޮށް  އަމަތް ލުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުހިނގި ޚަރަދުގެ ބަދަ 

 ނިންމުމާ ހަމައަށް މި އެއްބަސްވުން ދެމިގެންދާނެއެވެ. 
   

ހުގެ . އަދި ކޯއެވެމި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސްތަކުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މައުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި ވާނެ .4 އެނެކްސްތައް
އް ގަވާއިދުން ރެކޯޑްތަ ޒިރީހާ ،، ނަތީޖާއާއިތުގެ ތެރޭގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މައުލޫމާތާއިމުއްދަ

 ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  

 

5ޖަދުވަލް   

ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ސިވިލް  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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 : ތަމްރީނާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތ1ުއެނެކްސް  )ހ(  

 : ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިސާއާބެހޭ މައުލޫމާތު 2އެނެކްސް  )ށ(  

 މާތު  ހުންނާނޭ ތަނުގެ މައުލޫ: ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުނ3ްއެނެކްސް  )ނ(  
   

...... .............މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭ ތަމްރީނަކީ، .................  )ހ( .5 އާއްމު މާއްދާތައް
ދާ ހަ ން... )މީގެފަހު ............... .................................................... ...................

ނީ މި އެއް ކުރާން ބަކޯސް( އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތުގައި ތަމްރީނު ކޯހުގެ މުޅިޚަރަދު / ޚަރަދު
ބޭ ލި ވެ. ކޯސްންނެއޮފީހުގެ ބަޖެޓުން / ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓު

  ވާނެއެވެ.ގައި ހިމެނިފައި 1ސް ފަރާތުގެ ކޯހާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކް

ގެ ޒު ކުރުމުންފީތަމި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  )ށ(  
 ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އްގެ ދަލެބަ ގެނައި  ސިޔާސަތު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް  ސަރުކާރު  )ނ(  
ޝަނުގެ ކޮމި  ސަބަބުން ނުވަތަ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސް 

ސް، މި ވެވީ ނަމަގައިއިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ނުވަތަ ދެމިއޮތުމަށް ބަދަލެއް އައި ކަމު
މުގެ ސްވުސްވުމެއް ކަމުން މި އެއްބައެއްބަސްވުމަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކާ ވެވޭ އެއްބަ

 މުއްދަތަށް، މި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

ކާ ފީހަ އޮބުނެވި ދިޔަ ފަދަ ބަދަލެއް ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް އައިސްގެން މި އޮފީސް އެހެން  )ރ(  
 އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ވާލައިފިނަމައެއްކޮށްލެވި ނުވަތަ އު

ން މި ން ފެށިގެސާބުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބަދަލުކުރާ އޮފީސް އެއީ އެހިރައީސު
 އެއްބަސްވުމުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ވިލް ސިއި، ތަކަށް އަންގާފައި ނުވާ ހާލަތުގަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އެހެން ގޮ )ބ(  
ތަކާއި، ންގުންއިދާރާއިން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާ އެކިއެކި އެސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

ރެސް ގެ އެޑް މި އެއްބަސްވުމުގައި ކޯސްލިބޭ ފަރާތު  ،އެނޫންވެސް މުއާމަލާތްތައް، ނޯޓިސްތަކާއި
ރޭގައި، ނުވަތަ ކޯސް )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެ  15، ޕޯސްޓްކުރެވޭތާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށް

ގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ  5ބޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުވޭތާ ލި
ން  ވަގުތު އްދުވާމުވައްޒަފެއްގެ ޒަރީޢާއިން ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް ރައްދުކޮށްފިނަމަ، ރަ

ށް ރާތަފަސް ލިބޭ  އެ އެންގުން ނުވަތަ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މުއާމަލާތެއް، ކޯފެށިގެން
 ރައްދުވީކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. 

    

ކޮމިޝަނުގެ 
އިދާރާގެ 
 ޒިންމާތައް

ބުތަކާ ގައިވާ ހިސާ 2ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން މި އެއްބަސްވުމުގެ އެނެކްސް  )ހ( .6
ތުގައި  މުއްދަގެރީނު ޓީގެ އެންމެހާ ފީތައް ދެއްކުމަށާއި ކޯސްލިބޭ ފަރާތަށް ތަމްއެއްގޮތަށް ޔުނިވަރސި

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.

 ވެ.ތަމްރީނުގެ މުއްދަތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން މި އޮފީހުން ފުރިހަމަކޮށް ދެވޭނެއެ )ށ( 
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ޓީއަށް ވަރސި  ކޯސްހަދާ އިންސްޓިޓިއުޝަން / ކޮލެޖް / ޔުނި ކޯހުގެ ޓިއުޝަންފީ އާއި އެނޫނަސް .1
 ؛ންޖެހޭ އެންމެހާ ފީއެއް ދެއްކުންދައްކަ

ސް ނަމަ، ކޯށް ވާސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަ  .2
މަށް އްޖެ އައު ރާރިހިންގާ ޤައުމަށް ދަތުރު ކުރުމަށާއި ކޯސް ނިންމާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެނބު

 އެއަރ ޓިކެޓް ދިނުން؛

ނަމަ، ށް ވާދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކޯހަކަ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން  .3
 ؛ފޮތް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުން  .............. (USD) އަހަރަކު

ނަމަ، ށް ވާހޭ ކޯހަކަސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ދެވޭ ކޯހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އަދާކުރަންޖެ .4
ހުގައި ދާ ޑްގެ ގޮތުގައި ދިނުން )މި ފައިސާ ކޯ(  ސްޓައިޕެނUSDްއަހަރަކު ............. )

 ޤައުމުގެ ފައިސާއިން ދެވިދާނެއެވެ.(
    

ކޯސްލިބޭފަރާތް 
ސުޕަވައިޒް 

 ކުރުން 

ޒިރުވޭތޯ ދުން ހާވާއިކަށް ގަ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކްލާސްތަ )ހ( .7
 ބަލާ ސުޕަވައިޒް ކުރާނީ މި އިދާރާއިންނެވެ. އާއި ނަތީޖާތައް އޮފީހަށް ފޮނުވާތޯ

ލް ވާ ފޯކަ ވިފައިކޯސްލިބޭ ފަރާތް ސުޕަވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި މި އިދާރާގައި އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެ )ށ( 
މެ ތު ކޮންއުލޫމާވިފައިވާ ފަރާތާބެހޭ މަޕޮއިންޓެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުން ކޯހުގައި ފޮނު 

 ފަރާތުގެ  ސްލިބޭނޯޓްކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް ކޯސެމެސްޓަރެއް ނިމުމުން 
 ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި ނުވަތަ ފައިލެއް ހަދައި ރެކޯޑުކުރެވޭނެއެވެ. 

ދުން މި  ގަވާއިކަމެއްމަ ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން އެކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯހަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަނަ )ނ( 
 އިންޓާއެކު ހިއްސާކޮށް ލިޔުމުން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.އިދާރާގެ ފޯކަލް ޕޮ

   

ކޯސްލިބޭ 
ފަރާތުގެ 
 ޒިންމާތައް

 ،( އަށް ތާރީޚު ނިމޭ.................. )ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚު( އިން ފެށިގެން ................... )ކޯސް )ހ( .8
ކު މާއެކަކާމިޔާބު  އިދާރާއިން ލިޔުމުން ހުއްދަ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ކޯސް  ނުވަތަ 

 .ފުރިހަމަކުރުން

 ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކޯހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ލިޔުމުން އިދާރާއަށް ފޮނުވުން. )ށ( 

ގެ ތެރޭގައި ދުވަހު )އެކެއް( މަސް  1ކޯސް ނިންމާ ފުރިހަމަ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  )ނ( 
 އިދާރާއަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

ތަށް ގެ މުއްދަވަހު ދުރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ............. އަހަރާއި ..... މަސް ތަމްރީނު ޕް )ރ(  
ވިލް ން ސި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

  އަށް ޚިދުމަތްކުރުން. ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

ހޭ އްކަންޖެށް ދައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން އިދާރާއަމި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފަ )ބ(  
 ފައިސާއެއް ނުވަތަ ދަރަންޏެއްވިޔަސް ދެއްކުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނެގުން.
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ކޯހުގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކުރުން 

ނުވަތަ 
އެކްސްޓެންޝަން 

 ހޯދުން 

މެއްގެ މާވާ ކަދި ،ހުވަމުންދާ ކޯހެއް ފެށުމަށްފަމި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތަކުން ކިޔަ .9
ޝަންެއ ސްޓެންސަބަބުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެކްސްޓެންޝަނެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ އެކް

ން ރާތު ހަޅަން ވާނެއެވެ. ކޯސް ލިބޭ ފަބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަ 
އްދަތު ކޮށް މުއާޔަތް އެކަމަކަށް ރި ،މަގުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެންކަމުގައި ވާނަމަ އެކްސްޓެންޝަން ބޭނުންވަނީ

ށްވުރެ އިތުރުނުވާ، )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަ  01އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތަކީ 
 ން، ކޯސްބަބުސައްގެ  މެދުވެރިވެގެން ދެވޭ އެކްސްޓެންޝަނަކަށް ވާނަމަ، އެ އިތުރުވުމެމަގުބޫލް ސަބަބެއް

 ލިބޭ ފަރާތުން އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުވާނެއެވެ.  

    

ކޯހުން ފެއިލްވުން 
ނުވަތަ ކޯސް 

ފުރިހަމަ 
 ނުކުރުން 

ށްގެން ކިކޮ ނުން ވަ ތައިދޭ ހު އެ ކޯހަކުން ފެއިލްވެގެން، ނުވަތަ ކިޔަވަތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަ .10
ޖެނަމަ މަ ނުވެއްރިހަފުނުވަތަ މަގުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އަމިއްލައަށް ކޯސް ހުއްޓާލައިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

ވާ ގޮތުގެމަތިން މި އި ވަނަ މާއްދާގަ 12އެހާތަނަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު މި އެއްބަސްވުމުގެ 
 ނެއެވެ.އިދާރާއަށް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށް ނިންމަން ޖެހޭ

   

ކޯސްފުރިހަމަ 
ކުރުމަށްފަހު 

 ވަޒީފާއާ ގުޅުން 

 ވުމުގައި އްބަސްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން މި އެ )ހ( .11
ންމައި މަކޮށް ނިރިހަޤާމެއް ރިޒާވް ކުރެވޭނެއެވެ. ކޯސް ފުސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ........ ރޭންކުގެ މަ

ޒީފާ ކެޓް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އެ މަޤާމަށް ވަސެޓްފި
 ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 

 ،ބަލާއިރު މަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރު ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު )ށ(  
 ންވަރުގެ ނެ އެފެއެ މީހަކަށް ދޭމާވާ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ރިޒާވް ކުރެވިފައިވާ މަގާމު އުވާލެވި، ދި

ފައިވާ ރެވިކުއެ މުވައްޒަފާއެކު  ،ވަޒީފާއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި ނެތްނަމަ
އަށް ދާރާއިޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށްގެނެސް އެމީހަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 

 ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. 

ނުމުގެ ރީނު ދި ތަމްމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފަކީ، އެ މުވައްޒަފެއް ހުރި މަޤާމަށް ބޭނުންވާ އިތުރުތަ )ނ(  
ވިލް ސި ،ފަހުރުމަށްގޮތުން، މަޤާމުން ވަކި ނުކޮށް ތަމްރީނު ކުރެވުނު މުވައްޒަފެއް ކޯސް ފުރިހަމަ ކު

ވުނު ގެނެ  ނިގަނޑަށްއިދާރާގެ އޮ ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބަލާއިރުސަރވިސް
، އެ ނެތްނަމަ ވެންބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިދާރާގައި އެ މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއަށް ނެރެ 

ލް އް ސިވި ފެއްޒަމުވައްޒަފާއެކު ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށްގެނެސް އެ މުވަ
ލް ތަށް ސިވިއްގޮށް ހަމަޖައްސައި، ގަވާއިދާ އެސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

    

ތަމްރީނުކުރެވޭ 
ފަރާތުން ވަޒީފާ 

ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ 

ލުކުރެވޭ ސަބަބަކަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހާގެ އެދުމުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ގަބޫ  )ހ( .12
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް  ،ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް

 އިތުރު ފައިސާއެއް ވާނަމަ ހިނގި ޚަރަދާއި މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ 



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 137 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

އެހެން މަގާމަކަށް 
 ޢައްޔަނުކުރެވުން 

 ،ލާސްކުރާގޮތަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއްއެފައިސާއެއް، އިދާރާއަށް ދައްކާ ޚަ 
 ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ގައި  2ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދުކަމުގައި ބަލާނީ މިގަވާއިދުގެ އެނެކްސް  .1
ނު މްރީނު ތަރެވު ދުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަ 

 ޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމްލަ އަގެވެ.

ރާމަށް ރޮގްތަމްރީނު ޕް ،ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިގުރާރުވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން .2
ދުން އަދަ ހިނގާފައިވާ ޖުމުލަ ޚަރަދު، ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ހިމެނޭ މަހުގެ

ރީނު ން ތަމްއްކުމުދެޖެހޭ ފައިސާ އޮފީހަށް ޚިދުމަތްނުކޮށް ބާކީ އޮތް މަސްތަކަށް  ،ގެއްލުމަށްފަހު
 ކުރެވުނު ފަރާތް ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. 

 48ށް )އަހަރަ 4ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު  250،000މިސާލަކަށް: ތަމްރީނު ކުރުމަށް 
އޭނާ  ،ނަމަމަސްދުވަހުގެ ޚިދުމަތަށްފަހު ދޫކޮށްލާ 18މީހެއް މަހަށް( ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ 

 ފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.އެއޮ

އްދަތު މަސް )ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މު 48 ÷)ޚަރަދު(  250،000މަހަކަށްޖެހޭ ޚަރަދު = 
 ރުފިޔާ  5208.33މަހުން( = 

 މަސް 30މުއްދަތް =  ޚިދުމަތްނުކޮށް ބާކީ އޮތް

 ރުފިޔާ.  5208.33  =250،156 30ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު  = 

މްލަ ރާމުގެ ޖުރޮގްޕްއެއްވެސް މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ނުކުރާގޮތަށް ތަމްރީނު  ،ތަމްރީނުވުމަށްފަހު .3
އަށް ދާރާއިއަށް ވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ  25އަގަށްވާ ފައިސާއާއި އޭގެ އިތުރުން އެއަގުގެ %

 ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ،ދެއްކުމުން

ކުރަންޖެހޭ )ބާރަ( މަސް ނުވާނަމަ، ޚިދުމަތް 12ތަމްރީނުވުމަށްފަހު ޚިދުމަތްކުރަން ފަށާތާ  .4
އަށް  15%ދުގެ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް މަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އޭގެ އިތުރުން އެދަ

ން ދާރާއަށް ދެއްކުމުން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހެއް ޚިދުމަތުވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ އި
 ވިދާނެއެވެ.ދޫކޮށްލެ 

 ގިނަދުވަހަށް )ބާރަ( މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 12ތަމްރީނުވުމަށްފަހު، ޚިދުމަތްކުރަން ފަށާތާ  .5
ފައިސާ  ކަންޖެހޭދައް  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަމަ، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް މަސްތަކަށް
 އްކާ ދައިދާރާއަށް  އެ  މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްފަހަރާ ނުވަތަ މަހުންމަހަށް

 އެވެ.ވިދާނެތަމްރީނުކުރެވޭ މީހެއް ޚިދުމަތުން ދޫކޮށްލެ، ޚަލާސްކުރާގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން

ކޯހަށް ހިނގި މުޅި ޚަރަދު ނުވަތަ ޚަރަދުން ބައެއް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  .6
ކު، ފައިސާ ދައްކާ އަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްބަސްވެގެން ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހައިދާރާ

ނިންމަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުނަމަ، 
ނަ ވަ 4އަދި  3އެފަދަ މީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާގެ 

ދާރާއަށް ދެއްކުމުން ނުވަތަ މި ނަންބަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯހުގެ ޚަރަދު އި



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 138 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް  5މާއްދާގެ 
ނެއެވެ. އެއްބަސްވެ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމުން، އެމީހަކު ދޫކޮށްލެވި ދާ

 ވެ. މިގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެކެ 

ޖެހޭ ހެން ދޭންންމެމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ ދޫކޮށްލެވޭނީ، ދާއިރާއިން ކޮ )ށ(  
 ޚިދުމަތަކަށް ހުރަސް ނޭޅޭނަމައެވެ.

    

އަމިއްލަ 
ބާރެއްނެތް ކަމެއް 

 މެދުވެރިވުން 

 

 ޤުދުރަތީ)މަކާ އްލަ ބާރެއް ނެތް ކައެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަމިމި .13
ގެން މި ގުޅި ކާރިޘާއެއް، ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ނުވަތަ ހަނގުރާމައެއް ފަދަ ކަންކަން(

 ސަބަބާއެކު ، އެކަން ޖެނަމަމަށް ނުކުޅެދިއްއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރު
 ވެ. ވިދާނެއެ  ގެނެގައި، ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އުޞޫލަކުން މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށްއަނެއް ފަރާތަށް އަން 

   

އެއްބަސްވުމާ 
 ޚިލާފުވުން 

އެއް  ޒިންމާންޖެހޭލަ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފު، ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހާ މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި .14
ސޭހަތް ށް ނައެ މީހަކު އިސްލާހުވުމަ  ،އަމަލެއް ހިންގާނަމަނުއުފުލާނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު 

ވާނަމަ، ހު ނު ދެވޭނެއެވެ. އިސްލާހުވުމަށް ނަސޭހަތްދީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުންވެސް އިސްލާ
ލާހު ސް އިސްތުންވެގައި އިންޒާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެގޮޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަން އަން

 މަ، މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ނުވާނަ
   

އެއްބަސްވުން 
ނިމުމަކަށް 
ގެނައުން 

 )ޓަރމިނޭޝަން(

 މުމަކަށް ން ނިއަންނަނިވި ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މިއިދާރާއަށް އެއްބަސްވު )ހ( .15
 ދާނެއެވެ.ގެނެވި

 ؛ރސިޓީއިން ކަނޑައެޅުންކޯސްލިބޭފަރާތުގެ ނަތީޖާ އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ޔުނިވަ .1

ކޯސް  ނެތިކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު އުޒުރެއް .2
 ފުރިހަމަކުރެވިފައި ނުވުން؛

 ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ޑްރޮޕް އައުޓްކުރުން؛ .3

 ކޯސް ބަދަލުކުރުން؛ .4

ފައިވާ ބަސްވެލުމަށް އެއްކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން އުފު  .5
 ވެސް ޒިންމާއެއް ނުއުފުލި، އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުން

 އިސްލާޙުނުވެ، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން.

 ންވަރަށް ހޭ މިލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެކޯސް ނިންމައި ވަޒީފާއާ ގުޅުމަށްފަހު، ވަޒީފާގެ މަސްއޫ .6
ނުގެ މިޝަ ޚުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮއަދާނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އަ

ފާއިން ވަޒީ  އިދާރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުއީ ހުކުމެއް އައިސްގެން ނުވަތަ 
 ވަކިކުރަންޖެހުން.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަމަކުން  4ދި އަ 3، 2، 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  



ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ   

 139 ވަނަ ޞަްފޙާ ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 

)އެކެއް(  01ން ބާޠިލްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރާކަމުގެ އެއްބަސްވު
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް މި އޮފީހުން ކޯސްލިބޭފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް 

އައުމުގެ  ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް އެނބުރި ރާއްޖެފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

ކަށް  ނިމުމަސްވުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންވެދިޔަ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެ އެއްބަ )ނ(  
  ޚަރަދު ރެވުނުކޯސް ލިބޭ ފަރާތަށް، އެހާތަނަށް ކު ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން 

 އެވެ.އްކަން ވާނެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި އިދާރާއަށް އަނބުރާ ދަ 12ގެ މި އެއްބަސްވުމު

 ން ނިމުމަކަށް ގައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މި އެއްބަސްވު 6އަދި  5މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  
 ވެ.  އެ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދެވޭނެ 7މްރީނު ދެވޭ ފަރާތަށް ގެނައުމުގެގޮތުން ތަ

    

ޤާނޫނީގޮތުން 
މައްސަލަ 
 ހައްލުކުރުން 

މަކަށް ވުން ނިމުބަސްކޯސްލިބޭ ފަރާތުން ކުރާކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގެނެސްގަތް ކަމެއްގެ ސަބަބުން މި އެއް .16
ވާ ނގާފައިތަނަށް ހި އެހާ ޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ  ކޯހުގެ ޚަރަދަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ ކޯސްލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަން

ޖެނަމަ ވެރިވެއްއުޒު ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން މި އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ،ފައިސާއެއްވިޔަސް
 ވެ.ރިކޮށެ ވެމެދު  އެކަން ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓެއް ،ނުވަތަ ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ

    

އެއްބަސްވުމުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

 ،ސްވެށް އެއްބަތަކަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިން މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށާއި ޝަރުތު މި އެއްބަ )ހ( .17
އީ ޖޭގެ ޝަރު ރާއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި ދިވެހި 

ށް ނިންމުމަ ކޮށްމި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި އަދާ ،މި އެއްބަސްވުން ،ނބާ ހާލުކޯޓުތަކަށް ބޯލަ
 އެއްބަސްވެއެވެ.

ވެ. އެއިން ކޮންމެ )ދޭއް( އަސްލަށްވާ ގޮތަށެ 2މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވަގުތެއްގައި  )ށ(  
 ސްލަކަށް މަ އަބަސްވުމުގެ ފުރިހައަސްލަކީ ސޮއިކޮށް ނިމި އަނެއް ފަރާތަށް ރައްދުވުމުން، މި އެއް

 ވާނެއެވެ.

ނީ، މި އި މިވައެއްބަސްވުން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފަދެންފަހެ، މި  )ނ(  
ތިބެ، ށް އެނގި ނގަޅައެއްބަސްވުން ރަނގަޅަށް ކިޔައި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ރަ

ބޫރު ގެ މަޖުއެއްވެސް ފަރާތެއް ، ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެއްބަސްވެއެކަންކަމުގެ މައްޗަށް 
 ވެ.ހެޔޮހާލުގައި ހުރެ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެ  ،ކުރުވުމެއްނެތި، ބުއްދި ސަލާމަތުން

 

 

 

 ކޯސް ލިބޭ ފަރާތް: އޮފީހުގެ ފަރާތުން:

 ނަން: ނަން:
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 ދާއިމީ އެޑްރެސް: މަގާމް:

 :އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު  ސޮއި:

 ސޮއި: ތާރީޚު:

 ތާރީޚު: ސީލް:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް: އީމެއިލް

 

 (2ހެކި ) (1ހެކި )

 ނަން: ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

 ސޮއި: ސޮއި:

 ތާރީޚު: ތާރީޚު:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
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 ތަމްރީނާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު

 

  ން ކޯސްލިބޭ މީހާގެ ނަ  .1

  އެންރޯލްވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް: .2

  ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓް: .3

  އޮފީހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް: .4

  ނޯޓިސް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެސް:  .5

   )ހ( ތަނުގެ އެޑްރެސް: 

  )ށ( އީމެއިލް: 

  ރު:)ނ( ފޯނު ނަންބަ 

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑަންޓް އެޑްވައިޒަރ / ކޯޑިނޭޓަރ: .6

  ޔުނިވަރސިޓީ އެޑްރެސް  .7

  އެކޮމޮޑޭޝަން / ހައުސިންގ އެޑްރެސް: .8

  މެއިލް ފޮނުވާނޭ އެޑްރެސް: .9

  ކޯސްފެށޭ ތާރީޚް  .10

  ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް  .11

  ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީޚު: .12

  ރޮގްރާމްނިމޭ ތާރީޚު:ތަމްރީނު ޕް .13

 ވިސް  ތާރީޚު / ބޮންޑު ސަރއޮފީހަށް އަނބުރާ ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ  .14
 ފެށޭ ތާރީޚު:

 

 

 ތާރީޚު:

 ތައްގަނޑު 

1އެނެކްސް   
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 ތަމްރީނު ޕްޮރގްރާުމގެ ަފއިސާއާެބހޭ މައުލޫމާތު 

 ޚަރަދު  ތަފްސީލް  #

  ށް( އައުމައްޖެ ދިވެހިރާދެކޮޅު ޓިކެޓް )ކޯސް ފެށޭއިރުއާއި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި .1

  ކޯހުގެ ޓިޔުޝަން ފީ  .2

  ންޑް ޚަރަދު ސްޓައިޕެ .3

  އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް ޚަރަދު  .4

  ޑިޕާރޗަރ އެލަވަންސް  .5

  ބުކް އެލަވަންސް  .6

  ޑްރެސް އެލަވަންސް )ފިނި ޤައުމެއް ނަމަ( .7

  މުޅި ޖުމުލަ:

 ިވެ. ލައަށެ  މައްސަލަތަކަށް ޚަރަދުކުރަންވާނީ މުވައްޒަފު އަމިއްއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވެދާނެ ކުއްލ 

 

 

 

 ތަމްރީނުގެ ުމއްދަތުަގއި ކޯސް ލިބޭ ފަރާތުން ހުްނނާނޭ ތަުނގެ މައުލޫމާތު 

 

  ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް 

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު 

  އިލް އެޑްރެސްމެ-ޔުނިވަރސިޓީ އީ

 
 

2އެނެކްސް   

3އެނެކްސް   


