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  ފީސްއޮ އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ

 މާލެ،     

 ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

 ލުސޫ އުގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭސުލޫކީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން 

 

ނަމާއި  އި ތަޢާރުފާ

 މަޤްޞަދު 

   ވަނަ މާއްދާގެ  6 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ  2007/4މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .1

ގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުއިވާ ދަށުން އެުކލަވައިލައިފަ ގެ (ހ) ގެ 1-6

 އުސޫލެވެ. މި އުސޫލު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީގޮތުން  މުވައްޒަފުން

 ޕްރީމް އި ސުއެކުލަވައިލައިފައިވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ

ތައް ސޫލުއޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އު

 އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން  (ށ)  

 ސުލޫކީގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

ގައި ޒެޓުސަރުކާރުގެ ގެލު ދިވެހިމި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި އުސޫ (ނ)  

 ވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެ 

 މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  (ރ)  

 ތަކަށް ފަރާހަވާލުކުރެވޭ ޒިްނމާތައް އަދާކުރުމުގައި ވަކިމުވައްޒަފުންނާ  .1   

 ތިނެމެއްވު ޖެހިލުން ،ކަމާއެކު ކަމާއި އަމާނާތްތެރި މިނިވަން ،ނުޖެހި

 ކަމާއި ވެރިސާފުއިންޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ން؛މަށް ބާރުއެޅުކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބު ނަޒާހަތްތެރި

 ތުގައިއްކަ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކުރާ މަސަ .2   

 ވެރިފުއިންސާ  ،ބިރުގަތުމެއް ނެތި ،ޖެހިލުންވުމެއް ފާހަގަވާ ކަންކަން

 ޅުްނ؛ރުއެބާމުގައި ދެމިތިބުމަށް ހާމަކުރު ކަމާއެކު ކަމާއި ނަޒާހަތްތެރި
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އި ިރކަމާދުވެމުވައްޒަފުންނަކީ ރަނގަޅު އަޚުލާޤެއްގެ މަތީގައި ތިބެގެން ތެ .3   

އި ގޮތުގަ އްގެއަމާނަތްތެރިކަމާއެކު ޕްރޮފެޝަނަްލކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެ

 ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން؛

އް ބިފައިވާ ބާރުތަމުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ަހއިސިއްޔަތުން ލި .4   

އް ލުމެއިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ބޭނުްނކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ގެއް

 ުޅން؛ރުއެދިނުމަށް ބޭުނން ނުކުރާނެ ބަޔެްއގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާ

ށް ގޮތަލުތަކާ އެއްސޫމުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކާއި އު .5   

އުޅުމާއި  ،ކުރާމުގައި، ޢަމަލުއުޅުމު ދިރިއާން  އިމަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައާ

ްށ ިތބުމަމިތުގައި ދެބަޔެއްގެ ގޮ މުޖުތަމަުޢ ގަޫބލުކުރާ ،އަޚްލާޤީ ގޮތުން

 ބާރުއެޅުން. 

ަނ  ގެންތުންލަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށެވެ. މިގޮސޫމި އު (ބ)  

 ޓުގައިޒެގެސަރުކާރުގެ އެ ބަަދލެއް ދިވެހި ،ބަދަލުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަން ޖެޭހނީ 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

  ފަރާތްތައް

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ  ،ލަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީސޫމި އު (ހ) .2

    ސް ންވެމުވައްޒަފުންނެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފު

 ރަން ވާނެއެވެ.ލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުސޫމި އު

 ހަރަކު މެ އަކޮންއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤްރާރުވާ ލިޔުމެއްގައި  ލާސޫމި އު (ށ)  

 ހުގެއޮފީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެއެއް ފަހަރު އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި 

 ވާނެއެވެ.   މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރަން

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ 

 ކަންކަން 

 ވެ.ވާނެއެނު  ގަނެގެންދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކަށް އަރައިއިސްލާމް )(ހ .3

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. (ށ) 

 ތަކަށްސޫލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އު (ނ) 

  ވާނެއެވެ. ތަބަޢަވެ، އެކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރަން

ގޮތަށް  އެއްަތކާއެ އާދަ  ،މުޖުތަމަޢު ބަލައިެގންފައިވާ ރީތި އާދަތައް ދަމަހައްޓައި (ރ)  

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ގައި މުންގުހިފަސާދައިގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އި ޚިޔާނާތާޓެކުމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި  (ބ)  

ގެ އްދަ ކަމެފައަދި އެ ،އި ނުދިނުމާއެފަދަ ކަންަކމަށް ހިތްވަރު ،ބައިވެރި ނުވުމާއި

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ވަްނހަނާ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ 
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 ޖިބުވަކިފަރާތަކުން ކޮށްދިން ކަމެްއގެ މުޤާބިލުގައި ތިމާގެ ަރސްމީ ވާ (ޅ)  

 ކަންއަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ކޮށްދިނުން ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް ކަން

 ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ޒީފާގެ ޒިންމާތައް ޤާބިުލކަމާއި ސަމަކާރަކަމާއި (އެފިޝެންސީ)ވަ (ކ)  

ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަާޒހަތްތެރިކަްނ 

 ހުރިހާވަގުތެއްގައި ވެސް ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

މަްށ އްޓުމެހެތްތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ދެހަމުވައްޒަފުންގެ އަދި އޮފީހުގެ ނަޒާ (އ)  

 އްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މުވަ

(ހ) އިން (އ) ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ މާއްދާގެ  3 ލުގެ ސޫމި އު (ހ) 4 ދައްކަންޖެހޭ ސިފަތައް 

 ތަށްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮއަކުރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެ

 އަދާކުރާކަން ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވާ ފައިސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާވަޒީފާގެ މަ (ށ)  

 ލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ޚިލާފުނުވާކަން ދައްކަން ވާނެއެވެ.ސޫއު

 ،ޤާއިލާުޅ އަޚުނގަބަހައްޓަނީ ރަވެސް ޢަމަލުތައް  އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި )ނ(  

 ކަމާއެކުކަން ދައްކަންވާނެއެވެ.ތެދުވެރިކަމާއި  އަމާނާތްތެރި

ކަން އެއްމުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާންއާއޮފީހަކީ  (ރ)  

 ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

ލުން ސޫއޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އު އަދާކުރުމުގައ، ރަސްމީ ޒިންމާ  (ބ)  

ގެ ތުންރައްޔި ،ޢަމަލުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭކަން ދެއްކުމާއެކު

ްނ ދަހޯގެ އިުތބާރު އާންމުން ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،ސަރުކާރާއި ،މަޖިލީހާއި

 މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 

 ގޮތް 

ދި އަ އްނެތިޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައްުޞބެ ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ،  )ހ( .5

ގައި ތުސައްކަފޯރުވާ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވެ، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި މަ

އިާވ ގޮތުން ބަަލއިގެންފަފަންނުގެ ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި 

 ވެ.ހެކީގެ މައްޗަށެސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ކަތް ސައްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަ (ށ)  

ތެރިވުމާއި، ޞްކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި، ތިމާގެ ވާޖިބަށް އިޚުލާ

 ފަރުވާތެރިވެ، މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.  އިންސާފުވެރިވުމާއި،
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ިއ ނުގަިމ ފަން ،ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންވާނީ  މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ (ނ)  

 ން ދޭކަމަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން

ކަިއ ށްޓަަމންފާއަ ،ލާބައާއި ،ދާއާއިއަދި ިމ ފަްނނުގެ ފައި. ގޮތަށެވެދޭހަވާ

 ތުޢަދުލުވެރިކަާމއި، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާ، ހަމަހަމަކަމާއި

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ކަތް ސައްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަ (ރ)  

އި ތުގަގެ ގޮމެއް ނިންމުޙަޤީޤަތާ ިޚލާފު އެއްވެސް ކަމެއް  ނިންމާފައި ހުްނނައިރު

 އިފަމަނާހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ފާހަގަވި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހި

މެއް ވާކަހުންނަންވާީނ ފާހަގަވިގޮަތށެވެ. މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ާފހަގަނު

މެއް ވި ކަަހގަފާހަގަވިކަމަށް އަދި ހުރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ ފާ

 .އެވެރެ ބޮޑުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެފާހަގަވި މިންވަރަށްވު

ހުްނނަންވާނީ، މި ަފންނުގެ މީހުންނަްށ،  އިމަސައްކަތް ނިންމާފަ (ޅ)  

ތަށް . މިގޮެށވެރިވިއުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ދެނެގަނެވޭނެ ފެންވަރަ

 ވެސް ށްއަނިމިފައި ހުންނަ މަސައްކަތް ސަބަބުވެރި އިންސާނަކު ބެލުމުން އޭނާ

 އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ފަހުމުވާން ވާނެއެވެ. 

 މެއް އްލުތިމާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ގެ (ކ)  

 ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ. 

 ތުންގޮއްގެ ފަރާތަކުން ކުރިކަމެއްގެ ނަތީޖާއެ އެ ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި  (އ)  

 ގިހުރެ އެނ ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނޫން ގެްއލުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭގޮތަށް 

 މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ތަށްއަޅާގޮވާުލކުރާ މަސައްކަތް އޮފީހުން ކަނޑަހަމުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުން  (ވ)  

ގެްނ ށްކޮކުރުމަށް ދަތިވެދާނެ ިމންވަރަްށ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގުޅުން ބަދަހި

 ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުންކުރާ ހުއްދަ ޫނން އަމުރަކަށް 

ތަބަޢަވެގެން ނުވާނެއެވެ. ހުއްދަ އަމުރަށް ތަބަޢަވުުމގައި ވެސް 

 ާވލުކުރާ މަސައްކަތަށެވެ.ހައިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އޮފީހުން 

ާދ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން (މ)  

    ،ޑާއިނމު އިޖުތިމާޢީ މިންގައާންލުތަކަށް ތަބަޢަވާން ވާނެއެވެ. އަދި ސޫއު

 ލާ ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެއެވެ.ސޫމި އު

ންޭދ  ތަހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް، ލަޔާޤަތާއި ާޤބިލިއްޔަތު (ފ)  

 ވާނެއެވެ. ކުރަން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް
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ން ނިހެއެހެ އި އަިދ އެނޫނަސް މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ ށް އަންނަ މީހުްނނާއޮފީހަ (ދ)  

 އިޙްތިރާމް  ،ކުރަންވާނީ  ންމުންނާ މުޢާމަލާތުއާ  އިއޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ

 ޑާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެ.ނމު އިޖުތިމާޢީ މިންގައާން ،ކުރުމާއެކު

މަސައްކަތަށް 

 އަހުލުވެރިވުން 

އި ޔާގަތާށް ލަހޯދުމަ ޢިލްމު  ،އިތުރުކުރުމަށްރާއި ޤާބިލުކަން މަސައްކަތުގެ ހުނަ (ހ) .6

ނާިއ ތުންއިސިއްޔަހަފަރުދީ  ގާބިލިއްޔަތު ތަންޭދ އެންމެ މަީތ ދަރަޖައިގައި

 ވާނެއެވެ.  ކުރަން މަސައްކަތްއިސިއްޔަތުން އަބަދުވެސް ހަރަސްމީ 

ން ފީހުއޮމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް  )ށ(  

ތައް ރީނުއެ ތަމް އި ބައިވެރިވެފޯރުކޮށްދޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކުގަ

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

      ގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ގޮތުގައި މަދުވެ (ނ)  

ހަްށ އެަކން އޮފީ ،ލިބިގަނެ  ) ގަޑިއިރުގެ ފަންނީ ތަމްރީނުސާޅީސް( 40

 ނެއެވެ.އަންގަން ވާ

 އިރާގެ އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓުެގ ދާ، އޮޑިޓިންގ (ރ)  

ްށ ކަތަޕްރެކްޓިސް ،އިޖްރާއާތުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި ،މިންގަނޑުތަކާއި

ގަިއ  ހިންދައުލަތާިއ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ކަންކަން އަހުލުވެރި ވުމަށާއި،

ުމ ންއާ ،އިގަވާއިދުތަކާ ،ނޫނުތަކާއިޤާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

މަށް އަހުުލވެރިވު މުވައްޒަފުންމިންގަނޑުތަކަށް  ،އުސޫލުތަކާއި

    މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

ކައި މަށްޓަކުރުއަދާ ކަމާއެކުފަންނުވެރިޒިންމާތައް  ވާލުކުރެވޭހަމުވައްޒަފުނާއި  (ބ)  

މެ ރިވުމަްށ އަބަދުމަސައްކަތަށް އަހުލުވެވެސް  ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ނީ ސޫލެއްގެ ގޮތުން ޭބނުްނކުރަންވާމު އުއާންރަސްމީ މަސައްކަތުގައި  (ހ) 7 ލަތް ބޭނުންކުރުން ސީވަ

 ލަތްތަކެވެ.ސީދީފައިވާ ވައޮފީހުން ހަމަޖައްސައި

، ންވާނީުކރަ ނުންތެއް ބޭކަްށ އޮފީހުގެ ވަސީލަޭބނުމަމުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ  )ށ(  

   .ންނެވެބިގެ އޮފީހުގެ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލި ،ޒަރޫރީ ޙާލަތެއްގައި

ްށ ލަތަކަސީދީފައިވާ ވަ ނުންކުރުމަށް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިމަސައްކަތުގައި ބޭ (ނ)  

 . އަދިއެވެލަތަކަށް ގެއްލުމެއް ދީގެންނުވާނެސީނުވަތަ އެހެންފަރާތެއްގެ ވަ

 މެއް ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.ގެއްލު

ލަތެއް ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުްނ ސީއެހެން އޮފީހެއްގެ ވަ (ރ)  
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 އޮފީހުގެ ނުވަަތ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 އި ބޭނުން ލަތެއް ރަސްމީ މަސައްކަތުގަ ސީ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ވަ (ބ)  

 .ކުރަންވާނީ، އޮފީހުގެ ނުވަތަ ުސޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ލަތްތައް ސީވާލުކޮށްފައިވާ އޮފީހުގެ ވަހައޮފީހުން މުވައްޒަފުންނާ  (ޅ)  

އިވާ ޅާފަލަެތއް ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުން ކަނޑައަސީއެ ވަ  ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ތައް ލަތްސީން ގޮތަކަށް އޮފީހުގެ ވަކަމާއެކުގައެވެ. އެނޫއަމާނާތްތެރި ގޮތަށް 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

 ހަކަށް  މީލަތެއް ބޭުނންކޮްށގެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެެހންސީއޮފީހުގެ ވަ (ކ)  

ދި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަ

 އެވެ.ވާނެއް ކޮށްގެން ނުއެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތެ

ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭނުން 

 ކުރުން 

މީ ރަސް ވާނީރުވެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ރަސްމީގަޑި ބޭނުންކުރަންޒިއޮފީހަށް ހާ )ހ( .8

 މަސައްކަތުގައެވެ.

 ޒަރޫރީ ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަންާވނީ (ށ)  

ން ގޮތުމިވެ. ހުއްދަ ލިބިގެންނެ ގެ ޕަވައިޒަރުސު ތަކުގައި އޮފީހުން ނުވަތަޙާލަތް

 ހުންއޮފީ ގަޑިަތއްހޭދަވާ ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް 

 ނުލައި އޮފީހަށް ދޭންވާނެއެވެ. އް ލިބިގަތުމަކާއިޢިނާޔަތެ އިތުރު

 ފަކުއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އެހެން މުވައްޒަ )ނ(  

 އްވައި އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ލަ

ށް ކަމައެނީ ޒަފަކަށް ކުރެވޭދައުލަތުގެ އެހެން އޮީފހެއްގެ ަމސައްކަތެއް މުވައް )ރ(  

 ހުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. އޮފީ

ން ފީހުއޮއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ފަންނު ދިރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  (ބ)  

 ގޮތެއްގެ މަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. ހުއްދަދޭ

އިންތިޚާބު ތަކުގައި 

 ވާދަކުރުން 

ުމ އާން ގައިވާދަވެރި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ހުރެގެްނ  )ހ( .9

 ލަކުން ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.ސޫއު

 އްދަހުގެ މަވެސް، އޮފީހުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަ (ށ)  

ގެ ހުތަކުގައި އޮފީތިރީގަިއ ބަޔާންކުރާ އިންތިޚާބު ،ލިޔުމުން ހޯދައިގެން

 މުވައްޒަފަކަށް ހުރެގެން ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. 

ޕްރޮފެޝަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕްރޮފެޝަނެއް  ގއެކައުންޓިން .1   

، ޤާޫނނަކުން ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް، ވަކިފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް
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އުފައްދާފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ކަމަށް ނުވަަތ 

 މަޤާމަކަށް މީހުން ޢައްޔަުނ ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް؛އެފަދަ 

ޔަުނ  ޢައްހުންއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކިމަޤާމުތަކަށް މީ .2   

 ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް؛ ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

 ޅިޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ޕީ. ޓީ. އޭ ނުވަތަ މުސްކު ،ކޮލެޖް ،ސްކޫލް .3   

 ؛ބުތައް ޚާދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތި

 ؛އޮފީހުން ލިޔުމުން ހުއްދަދޭ އިންިތޚާބުތައް .4   

މުވައްޒަފުން ކުރުން 

 މަނާކަންތައް 

 ސް އެއްވެ ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ ބަރަކަށްވުމާއި،ންމެ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ހ( .10

 ސީސިޔާ  އަދާކުރުމާއި، ވަޒީފާ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  ފުރުމާއި، މަޤާމެއް

އި މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުވުމާ ކޮމިޓީއެއްގެ އެއްވެސް  ޕާޓީއެއްގެ

 އެފަދަކަމަކަށް ކުރިމަތިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވެރިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައި ނުވަތަ ފަރާތުން ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ (ށ)  

އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 

ނުވަތަ އެފަދަ ޕެޓިޝަނަކަށް ސޮއި ހޯދުމަށް  ،މަސައްކަތްކުރުން

 މަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.މަސައްކަތްކުރު

 އިގެ ފައިދާއާހެން އޮތުމަކުން މުޖުތަމަޢުއެ   (ށ) ގައި މާއްދާގެ މި (ނ)  

ންގާ  ހިލަޙަތަށްޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްޞްމަ

ތުްނ ދީގޮޝަނެއްގައި ފަރުބަޔަކު ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދާ ޕެޓި

 ސޮއިކުރުމަކަށް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ވެ.އެނެކުރުމަށް ވަޒީފާގެ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާ ހާސިލުސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް  (ރ)  

ާވ ދޭހަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަތަ ދެކޮޅުހަދަނީަކން (ބ)   

މެއް ސް ކަލެނބޭަކން ދޭހަވާފަދަ އެއްވެ  ކަމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީކަމަކަށް ތިމާ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

، ޢިއްޔާޖަމު ބައިވެރިވާ ހަރަކާތެއްގައި ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ (ޅ)  

ތަކުްނ ފަރާ ސިޔާސީ އެއްވެސްނުވަތަ އެފަދަ ކުލަބަކުން ނުވަތަ  ކުންޢަތަޖަމާ

 ވެސްމިނޫންބާއްވާ ހިނގާލުމެއް، މުޒާހަރާއެއް، ފުޅަނދު ބުރެއް ނުވަތަ 

 މުންތިޒާ އިރާވައި ،ގައި ބައިވެރިވުމާއިސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް

 ވެ.ކެކަމެ މަކީ މަނާކުރު ތަޤްރީރުއެފަދަ ކަމެއްގައި  ،އި އުޅުމާއިކުރުމުގަ

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަަކްށ ކުރިމަތިލާ  (ކ)  

 އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކު  ،ށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތް ކުރުމާއިކެންޑިޑޭޓަކަ
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މަކީ ހަރަާކތްތެރިވުއެފަދަ ތަނެއްގައި  ،ކަށް ވަުނމާއިހިންގާ ކެމްޕޭން އޮފީހަ

 .މަނާކަމެކެވެ

 ބާއްވާ  ށްކަމަކަ ސިޔާސީ ނުވަތަ އިންތިޚާބުކުރުމަށް މީހަކު މަޤާމަކަށް ސިޔާސީ (އ)  

 ގެކެންޑިޑޭޓެއް ނުވަތަ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ އެއްވެސް ވޯޓުލުމެއްގައި،

 ޓުފޮށި ން ވޯވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު އްޔަތުން ނުވަތަ އޮބްޒާހައިސި އެޖެންޓެއްގެ

އުން ންދިގެ ލާން މީހުން އެވެ. އަދި ވޯޓު ވެގެން ނުވާނެދޮށުގައި ހަރަކާތްތެރި

 ފަދަ ކަމެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 މަކަށްގޮވައިލު ގޮވައިލާ މަޤްޞަދެއްގައި ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ (ވ)  

ވެސް ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ އެއް ،ގޮތުން ދިނުމުގެ އިޖާބަ

 .އިގެްނ ނުވާނެއެވެޓާލަމަސައްކަތެއްނުކޮށް ހުއް

ާވ ބާއް ކަށްސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަ  (މ)  

 ޔާސީ ވޯޓުލުމެއްގައި، ވޯޓުލާ ދުވަހު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސި

 އިއުމުގަނަގޮސް ގެގެން މަރުކަޒަށް ވޯޓުލާ މީުހން ވޯޓުލާ ،ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން

ތް ލީ ގާޢާއި ،މީގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް

ށް ރުކަޒަމަ ލާ ވޯޓުތިމާގެ މީހުން އެ މީހަކު ދުއްވާ އަމިއްލަ އުޅަނދެއްގައި 

 ފަދަ ކަންކަމެއް ނުިހމެނެއެވެ. ގެންދިޔުން

        އިމުގަދިނު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މުވައްޒަފުން ކަންކަމުގައި ލަފާ  (ފ)  

 ށުގައި ދައެ މުއައްސަސާއެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ

 ކާއިމާތައޮންނަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކުގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ މެނޭޖްމަންޓުގެ ޒިން

 .ނެއެވެލަފައެއް ދީގެން ނުވާކަމަކަށް ބާރުތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އެއްެވސް 

ާރ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަ، ްނ ހިމާޔަތްކުރުމާއިމުވައްޒަފުންގެ މިނިވަންކަ (ދ)  

އި ރޭގަތާ ދޭތެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ  ،އިކަންތައްތަކުން އެއްކިބާވެ ތިބުަމށާ

 ޓަކައި ން ދެމެހެްއޓުމަށްޔަގީންކައިތުބާރާއި އާންމުންގެ ހިތުގައި ޮއންނަ 

ގެްނ ކޮށްބޫލުޤަ ކޮށްދޭ އެއްވެސްކަމެއް ފަރާތަކުންމަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރާފަދަ 

 .ނުވާނެއެވެ

ިއ މިނިވަންކަމާ މުވައްޒަފުންގެކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެދާެނ ނުވަތަ  (ތ)  

ލަ އަމިއްމުވައްޒަުފްނ މެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް، ކަމާހަމަހަމަ

މީ އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިާވ ރަސް ،ބޭނުންތައް ހާސިލުކުރުމަްށޓަކައި

 . ނެއެވެހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާ 

މުވައްޒަފުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ އެއްވެސް  (ލ)  

ނުވަތަ އެެހން ފަރާތެއްެގ ފައިދާއަްށ  ،މަޢުލޫމާތެއް އަމިއްލަ ފައިދާައށް
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ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް 

ނުވަަތ  ،ޙައްޤުޫނން ،ވަތަ ފަރުދަކަށްނު ،މުއައްސަސާއަކަށް ،މަޢުލޫމާތެއް

ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބޭަފަދ ގޮތަކަށް  ،އެކަށީގެންނުވާ ފައިދާއެއް

އެހެން  ،ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

 ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ގޮުތން ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.  

އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ 

އްކަތުގެ އިތުރުން މަސަ

 ކަންކަން ކުރުން  އެހެން

ޭބ ، ލި ފަހުހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި، ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްއޮފީ (ހ) .11

 ތަށް ނެ ގޮދަތިނުވާ ން ޙަވާލުކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށްއޮފީހުވެސް ހުސްގަޑީގައި 

ން ށްގެކަން ކޮކަންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ  މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނަށް އަމިއްލަ

 ނުވާނެއެވެ.

 އްވެސް އެން އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ަމސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ އެހެ .1   

 މުއައްސަސާއެއްގައި ކުރުން.

 ތްމަހުން މަހަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަ .2   

 ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުން.

 ކަތެއް އް ފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރާ އެއްވެސް މަސައޮ .3   

 ސް އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް އޮފީހުގެ އެއްވެ ،އޮފީހުގައި ކުރުމާއި

ށް ކަތައެފަދަ ކަމެއް އޮފީހުގެ މަސައް  ،ލަތެއް ބޭނުން ކުރުމާއިސީވަ

 ދަތިވާގޮތަށް ކުރުން.

 ތުގައިގެ ގޮ މަސައްކަތެއް  ކުރާއޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން .4   

 ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުން.

ން ޔުމުލިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާގޮަތށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ، އެކަމަށް  (ށ)  

 އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

އްަދ ގެ ހުފީހުއޮ މާލީ މަންފާ ިލބިގަތުަމށް އޮފީހުެގ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާޮގތަށް  (ނ)  

 .އެވެލިޔުމުން ލިބިގެން މުވައްޒަފުންަނށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރެވިދާނެ

އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައި ނުިހމެނޭ މަސައްކަތެއް ވެސް ދައުލަތުެގ  (ރ)  

ްއ ދައެހުއް ކަށް އޮފީހުގެ ޚާއްޞަމުއައްސަސާއެއްގައި ކުރެވޭނީ، އެ މަސައްކަތަ

 ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.

މަްށ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމިމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަުށން ހުއްދަވާ މަސައްކަތް  (ބ)  

  އެދިށްދައަކުރުމުގެ ހުއް ނޫންގޮތަްށ، ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް 

  އޮފީހަށް ލިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
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ގައި އެގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައި ަވނަ ނަްނބަރު 2ހ) ެގ މިމާއްދާގެ ( (ޅ)  

ޖެހޭ ރަންވީނަމަވެސް، އޮފީހުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކު

މަހުންމަަހްށ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮތަްށ  ،ވަޒީފާއެއްނަމަ

 އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.

ވޭނީ ކުރެ ކަތްކުގައި މަސައްހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަ (ކ)  

 ހުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެްނނެވެ.އޮފީ

އޮފީހުގައި އުޅުމުގެ 

ސަބަބުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަކުރުން 

އި ތަކާޔުންލިއޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ިލޭބ  )ހ( .12

 ކާއި އްރު ލިޔުންތަމަޢުލޫމާތަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތެވެ. ސި

މަްށ ރުދަކުްނ ހާމަކުއިމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންާވނީ، ާޤނޫނަކުން ނުަވތަ ގަވާ

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ލާޒިމު

 ނޫންނޫސް ބަޔާންތަކާ އަދި މި ،އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދޭ އިންޓަރވިއުތަކާއި (ށ)  

 ންހުއޮފީ ގޮތަކުންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދޭންާވނީ

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 މެނުއަލްތަކާއި ޑޭޓާބޭސްތަކާއިއޮފީހުގެ މިލްކެއް ކަމުގައި ހިމެނޭ  (ނ)  

، ލަތެއްފަންނީ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ނުވަތަ ވަސީސޮފްޓްވެއަރތައް ފަދަ 

ެގ ހުއޮފީ ބޭނުމަްށ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. އަދިމުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީލިބިގެން ނޫނީ  ހުއްދަ

 ލާތްރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނާއި މުޢާމަ (ހ) .13 އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން 

 ކުރުމުގައި އިޙުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ވާނެއެވެ. ވާންމާދި  ކަންކަމުގައި ބުނާބަހާއި ޢަމަލާ (ށ)   

 ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ. (ށ)  

 ތެދުބަހުން މުޢާަމލާތް ކުރަންވާެނއެވެ. (ނ)  

 ކުންކުން ނުަވތަ ގަވާއިދައެއްވެސް ކަމެއް އެކަމެއް ހާމަކުރަން ޤާނޫނަ )ރ(   

 ނުވާ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.ލާޒިމު

ތެދުވެރިކަމާއި 

 އިޚްލާޞްތެރިކަން 

 މެހެއްޓުން ދެ

ކު ސުލޫ ންގެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި، މުވައްޒަފު (ހ)  .14

 ފަދަ ވޭނެއެންމެހައި ޝައްކާއި ފާޑުކިޔުންތަކުން އެއްކިބާވެ ،ބަހައްޓަންާވނީ

 ވެ. ގޮތަށެިލބޭ އިތުބާރު  ގެމަސައްކަތަށް އާންމުން ގޮތަށް އަދި އޮފީހުން ކުރާ
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 ތްތަކާ ފަރާއަދި އަމިއްލަ  އިމުވައްޒަފުންނާދައުލަތުެގ  ،މުވައްޒަފުންއޮފީހުގެ  (ށ)  

ގެ ކުރަންވާނީ، ެއ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން އޮފީުހގެ ވަޒީފާގާއިމު ގުޅުން

ށް މަސްއޫލިއްޔަތު ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްނޭޅޭކަމަ

  ސަބަބުވެރި އިންސާނަކަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ މިންވަރަށެވެ.

 ،ޖެހިވަކި ފަރާތަކަށް ނު ،ކަންކަން ނިންމަންވާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން )ނ(  

، ތަށްއެއްގޮ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޑަކްޓުގެ މިންގަނޑުތަކާ  ކަމާއެކު، އިންސާފުވެރި

ތަްށ އްގޮާކ އެލުތަސޫއޮބްޖެކްޓިވިޓީގެ އު ،ކަާމއެކު މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލު

 ކޮށްގެންނެވެ.  ށް ރިޢާޔަތްމަސައްކަތްކޮށް، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަ

 ޔާރު ޚުތި އިއިބާރާ ދޭަމޤާުމގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބި ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް )ރ(  

 ބުތައް ވާޖި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ން ައދާކުރަންޖެހޭއޮފީހުބޭނުންކުރަންވާީނ، 

 ވެ. އަދާކުރުމަށެ

 ރު ޚުތިޔާއި އި ން ލިބިދޭ ބާރާއިސިއްޔަތުހަ މަޤާުމގެ ންނަށް،މުވައްޒަފު އޮފީހުގެ (ބ)  

އެއް އިދާދަ ފަނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަ ،އަމިއްލަ ޒާތީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް

 ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ،ހޯދައިދިނުމަށް

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

މިނިވަންކަމާއި 

އިންސާފުވެރިކަމާއި 

 ހަމަހަމަކަން 

ފުގެ ވައްޒަ މުޒަފުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އަދި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ މުވައް (ހ) .15

 .ށެވެމިނިވަންކަމަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނުރަނގަޅު އަސަރު ނުފޯރާ ގޮތަ

 ނިހެން އެހެ މުއައްސަސާތަކާއި  ދައުލަތުގެ، މަސައްކަތްކުރުމުގައި  މުވައްޒަފުން (ށ) 

މިނިވަންކަމާިއ  ،ބާވެތިބެބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކި

 ގައިއްކަތުކުރެވޭ މަސަ ،ކުރުމުގެ އިތުރުން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް 

 ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.   

 ކުރާ މިނިވަންކަާމއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންނަކީ (ނ)  

 ފުވެރިންސާ މިނިވަން އަދި އި ފެނުމުގައިވެސް ބަޔަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، ފެންނަ

 ބަޔެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. 

އް ނުވަތަ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެ  މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޒިންމާއަދާ ކުރުމުގައި، (ރ)  

ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްެގ މަސްލަޙަތެއްގެ ސަބަބުން ަޢުދލުވެރިކަމާއި  މުވައްޒަފާ

މުވައްޒަފަްށ ހުރަސްއެޅޭ  އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ރަސްމީޒިންމާ އަދާކުރުމަށް،

މިނިވަންކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަަދ  އެއްވެސް ކަމެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ

ހުރަސްއެޅޭ މި ޮގތުން . ޢަމަލުޮކްށގެން ނުވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންގޮތަކަށް 

  ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި 
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 ވަނީއެވެ.  މި

 ،ންކުުރވުޕްރެޝަރ ކުރިމަތިމުވައްަޒފުންނަށް  އެހެނިހެން ފަރާްތތަކުން .1   

 ؛ ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން

ަތ ވަފަރުދުންނާ މެދު ނުވަތަ އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއައްސަސާތަކާ މެދު ނު .2   

 ން ފުމުވައްޒަ އޮޑިޓްކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކާ މެދު

 ؛ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން

ގެ ޒީފާމުއައްސަސާއެއްގައި ކުރީގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަ އޮޑިޓްކުރެވޭ .3   

 ސަބަބުން؛ 

ްށ މަމަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ އޮޑިޓަރުންގެ ވަާފތެރިކަ މުވައްޒަފުންގެ .4   

 ؛އަސަރު ފޯރާފަދަ އަމިއްލަ ނުވަތަ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް

 ހަށް އޮފީ ތެއް މެދުވެރިވާނަމަ އެކަންމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަ (ބ)  

ްނ ލުވާލިޔުމުން އަންގައި އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވި މަސައްކަތުން ތަނާޒު

 ވާނެއެވެ.

ތަާކ ގަނޑުމިން އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ، މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މުވައްޒަފުން )ޅ(  

 ރުކުރާ ތައްޔާ މުވައްޒަފުންވަކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހިއެވެ. އަދި ، އެއްގޮތަށް

އިާވ ކޮށްފައިމުރިޕޯޓުތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަންވާނީ، އޮފީހުގައި ޤާ

ރި ން ހުންނަފެ ،މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހޯދާފައިވާ

ކުލެވޭ ން އެމަކައިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަ ،ޙަޤީޤީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

  ވެ.ގޮތަށެ

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 ކަންތައްތައް 

 ރާނެލުކުމުއައްސަސާއަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ޢަމަ ދައުލަތުގެ (ހ)  .16

އެއް އޭގެ ސަބަބުން އެ މުއައްސަސާ ،ދޭންވާނީ މުވައްޒަފަކުގޮތުގެ ލަފާ 

 ލަޙަތުމަޞް އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

 . ށުނާރާ ގޮތަށެވެފު

ކު މާއެމިނިވަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރާފަދަ ނުވަތަ މިިނވަންކަމުވައްޒަފުންގެ  )ށ(  

ަދ ވޭފަ ބެލެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ނުވަތަ ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމަށް

ކުރާ އްކަތްއެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި މަސަ ދައުލަތުގެއެއްވެސް ގުޅުމެއް، 

ން މުލިޔު ،އެކަމެއް  ދު ނުވަތަ މުއައްސަސާއާމެދު އޮތްނަމަމުވައްޒަފަކާމެ

 ވާނެއެވެ. އޮފީހަށް އަންގަން
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މެްއ ގަތުވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތެއް ދެކެ ބިރު )ނ(  

ހުްނ އޮފީ އެކަމެއް ކުރުމަށް ،ކަމާއެކު ނެތި،  މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރި

 ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިއެވެ.  ،ގެ މަތިންކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއް

މުވައްޒަފު  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭންއުޅޭ ހަދިޔާއަކީ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަކީ، (ހ) .17 ހަދިޔާ އާއި މެހެމާންދާރީ 

 އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 

މަށް  ކަވަތަ އެހީތެރިކަމެއްއެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެގެން ޭދ ހަދިޔާއެއް ނު

 އެވެ. ވާނެނުން ބެލެވޭނަމަ އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ނުަވތަ އެހީތެރިކަމެއް ޤަބޫލުކޮށްގެ

ަތ ނުވަ އެއްމަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފު މުއައްސަސާއަކަށް ދިއުމުން ހަދިޔާ  (ށ)  

          މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ އެހީތެރިކަމެއް އެ މުއައްސަސާއިން ނުވަތަ

  މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތާއެ

 .  އެވެވާނެގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭންއުޅޭނަމަ ޤަބޫލުކޮށްގެން ނު 

ތަ ނުވަ ރަސްމީވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެެގން (ނ)  

 އެއް ދިޔާއްވެސް ފަރާތަކުން ހަރަސްމީވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް އެ

ތަކުެގ ރާތްފަޭވ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން އުޅުނުކަމަށް މުވައްޒަފަށް ޤަބޫލުކުރެ

 މަޢުލޫމާތު އޮފީހަށް އަންގަން ާވެނއެވެ.

ތެރޭގައި  ގެގާއަހަރުނއަދި ހި ،މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުއައްސަސާ )ރ(  

 ޖެހޭ ދާން  މަސައްކަތަށްދާ ނުވަތަމަސައްކަތްކުރުމަށް ދާންޖެހޭ މުއައްސަސާގެ

އްގެ ސާއެއްސައެފަދަ މުއަ  ދޭ ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުނުކުރުމާއިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން

 މުވައްޒަފަކަށް ހަދިޔާއެއް އެހީތެރިކަމެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ްނ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކިފަރާތުންދޭ ހަދިޔާއާއި އެހިތެރިކަ )ބ(  

  ތިރީގައިވާ ގޮތުެގ މަތިންނެވެ. ޤަބޫލުކުރަންވާނީ

ވަަތ ނު  ކަމަކީ އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށްހަދިޔާ ނުވަތަ އެހީތެރި .1   

އް އެކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ދޭ ހަދިޔާ 

 ނަމަ، ރި ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހު

 .އެވެއެހީތެރިކަމެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުާވނެއެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ 

 ހަދިޔާ ނުވަތަ އެހީތެރިކަންެދނީ ގިނަބަޔަކަށް ހަދިޔާ ުނވަތަ .2   

ވަަތ ނު ޔާ އަދި އެ ހަދި ،އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވެފައި

ވުމާ ރު ފޯއެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އޮފީހުގައިކުރާ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު 

 ޔާއެއް ދިހަށް މުވައްޒަފަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ ގުޅުމެއް ނެތްކަމަ

 ވެ. ންވެއެބިގެޤަބޫލުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލި
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    އޮފީހުން ފޮނުވައިެގން މުއަްއސަސާއަކަށް ދިއުމުން މިމާއްދާގެ 3   

 ަގއި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ހަދިޔާއެއްވަނަ ނަންބަރު 2) ގެ ބ(

ގެ ދިޔާން އެ ހަދިޔާ މުވައްޒަފު ޤަބޫލުކުރާ ހާލަތުގައި އެ ހަދިނުމު

 މަޢުލޫމާތު އޮފީހަށް އަންގަންާވނެެއވެ.

 އި ގާތް ނާރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއްނެތި، ޢާއިލާގެ މީހުން 4   

ރު ުޚތިޔާއި ރަޙުމަތްތެރިން ދޭ ހަދިޔާ އާއި އެހީތެރިކަން ޤަބޫލުކުރުމުގެ

 ގެންވެއެވެ.މުވައްޒަފަށް ލިބި

 ނަށް ސެމިނަރ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން 5   

ން އެކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާުތން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެ

 ތެރިކަމާއިކުން ދޭ ހަދިޔާއާއި އެހީބައިވެރިންނެކޭ އެއްފަދައަ

 މެހެމާންދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ަޤބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 އަކީއެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިން ަހދިޔާއެއް ޤަބޫލުކުރިފަހުްނ، ެއ ހަދިޔާ )ޅ(  

މަ، ޖެ ނަގިއްއޮފީހުން މަސައްކަތަށް ނުފޫޒުފޯުރވުމަށް ދިން ހަދިޔާއެއްކަން އެނ

 ހަށް އޮފީ ހަދިޔާ އަނބުރާ ރައްދުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   ންނަްށ ޒަފުވައްން ބައިވެރިވާ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ މު އޮފީހުގެ ފަރާތު )ކ(  

ކަްނ  އެއެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިާވ އެހެން ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަަދއިން

 ނަށް ފުންއިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އަދާކުރާ މެހެމާންދާރީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަ

 ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ޭބނެ ތިމަސައްކަތްކުރަން އްކަތްކުރަންދާ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުން މަސަ )އ(  

 ގޮނޑި، މޭޒު، ސައިކޮޓަރި  ކޮމްޕިއުޓަރ، ޕްރިންޓަރ، ފޮޓޯކޮޕީޖާގަ، 

 ންވައްޒަފުމެޝިން، ސްކޭނަރ އަދި މިނޫނަސް އެތަނެއްގައި މިއޮފީހުގެ މު

     ތި ގެންދާ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރަްނޖެހޭ ތަކެކުރިޔަށް

 ވެ. ނެލުންސޫއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންކުރެވޭނީ، ތިރީގައިވާ އު މި

 މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން .1   

މުެގ ކުރު ލަތެއް ބޭނުންސީމި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެ ވަ ދިއުމާއެކު،

 އެ މުއައްސަސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން ލިބިެގން. ހުއްދަ 

މުގޮތެއްގައި އާން ލަތަކީ،ސީއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުްނކުރާ ވަ .2   

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރިްއސުރެ  ގެއެތަނެއް
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 ލަތަކަށްވުން.ސީކޮށްފައިވާ ވަޤާއިމުއެތަނެއްގައި 

 ލަތެއް ބޭނުންކުރަނީ މިއޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ސީއެ ވަ .3   

 މަށް ކަމުގައިވުން.މަސައްކަތެއް ކުރު

 ކަންމި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާގެ ކަން .4   

 ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ަމސައްކަތަކަށްވުން. 

 ގައިތަންތަނަށް ގޮސް ރަސްމީ މަސައްކަތު މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެކި  )ވ(  

 ޓަރީގެ އިކޮޖެހޭ ބޯފެން، ފާޚާނާ، ސައުޅޭއިރު ޒަރޫރީ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރަން

             ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަައްށ މި އޮފީހުގެ ުމވައްޒަފުންނަށް 

 އެ މުއައްސަސާއެއްގައި އެދެވިދާނެއެވެ.   

އި މުގަމުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރު މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެކި  )މ(  

 ހުގައިއެ މުއައްސަސާއެއްގެ ކަރުދާނަގަންޖެހޭ ޕްރިންޓް ނުަވތަ ފޮޓޯކޮޕީ 

 ނަގައިދިނުމަށް މި އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

އާއި މުގަކުރު ރަށްރަށަށް ދަތުރު ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި )ފ(  

އެ ރަށެއްގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގައި، ދައުލަތުގެ 

ޭދ އެހިލޭ އެކަންކޮށްދޭން  ގައިނެއްގެ އުޅަނދެއްމުއައްސަސާއަކުން އެތަ

ްނ އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު އެފަދަ އެހީތެރި ކަމެއްގެ ބޭނު  ޙާލަތުގައި

 މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ގަިއ،ބުމުގޮސް ތި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، ރަށްރަށަށް )ދ(  

ލޭ ހިޖައްސައިދޭ އެކޮމަޑޭޝަނެއްގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހަމަ

 ނުން ބޭ ނަށް މުވައްޒަފުން  ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް އޮީފހުގެ ހުއްދައާއެކު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ދާއި ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ދަުތރު ޚަރަދ( އާއި) ފމި މާއްދާގެ ( )ތ(  

 .ހުރުމާއި ކެއުމަށް އޮފީހުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ވަތަ  ނުއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ތަންތަނަްށ ދިުއމުގެ )ލ(  

އި ހުރުމާ ކެއުމުގެ ނުވަތަ އެޫނންކަމެއް ވެސް، ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތާ

އް މަތެޚިދު ލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތަކުން ހޯދަންވާނީ އެނޫން ފަރާތަކުން އެ ޞްމަ

 ލިބެންެނތް ޙާލަތެއްގައެވެ.

 ލިޔުންތަކާއި މުވައްޒަފުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ (ހ)  .18 ފެހެއްޓުން ސިއްރު ހި

މަޢުލޫމާތުތައް އަނގަބަުހން ނުވަތަ ލިޔުމުންވިޔަސް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

ތުތަކަށް ރާއައިޖު  މުއާން ނުވަތަ އޮފީހުގެ  ،ނޫނީ ޮގތުންޤާ ،ހާމަކުރަންވާނީ
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 ޫލމާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތުތަކުަގއެވެ. މަޢު ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ

ވެސް އެއް ަކށްހެިކތަ، މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދާ ލިޔުްނތަކާއި (ށ)  

 ންތައްލިޔު އެ، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި، ބަދަލެއް ގެނައުމަކާ ނުލައި

 .  ޒިންމާއެކެވެ މުވައްޒަފުންގެއޮފީހާ ހަވާލުކުރުމަކީ 

ވާލުވުމާއި ހަ މަސައްކަތް 

 ވާލުކުރުން ހަ

 ކަތަކާސައްއެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަ (ހ) .19

 އޮތް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ލިބެން ،މެނުވީ

 ވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.ހަ މުވައްޒަފު ،ހާލަތެއްގައި މެނުވީ

ާބ ޖުރިއި ތަމުވައްޒަފަށް އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޢިލްމާއި ހުނަރާ  (ށ)   

 .ނެއެވެުނވާ ވާލުކޮށްގެންހަލިބިފައިނުވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކާ 

މުވައްޒަފުން 

 ޖަވާބުދާރީވުން 

 ކަތަކާމަސައް މުވައްޒަފަކު ކުރި އެ ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ (ހ)  .20

 ،ކަށްރާތަގުޅިގެން އޮފީހަށް ނުވަތަ ޖަވާުބދާރީ ވުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެހެން ފަ

  ކުރާ އެށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެ މިންވަރަ

 މަސައްކަތެއް އެނގި ދަސްކޮށްގެންނެވެ.

 ން ހުވަޒީފާގައި މުވައްޒަފު ހުރިއިރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަަކށް އޮފީ (ށ)  

ން ރީޚުއެންގުމުން މުވައްޒަފު ޖަވާބުާދރީވާންޖެހޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކިާވ ތާ

 ގެ މުއްދަތަށެވެ.މަސްދުވަހު 12ފެށިގެން 

ތް އްކައޮފީހުން ފޮނުވައިގެން މުވައްޒަުފ މަސަ ،ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިއިރު (ނ)  

         ކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަަކށް ދެވޭީނ 

 ދުވަސް މަސް 12އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުކުރިތާ 

 ވެ.ހަމަވުމުންނެ ދުވަސްމަސް 12ހަމަވުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަިކވިތާ 

ެގ ފީހުއެ އޮ ،އޮފީސް؛ ކަމަށް ބުެނފައިވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއި (ހ) .21 މާނަކުރުން 

 ށެވެ.ގަމުންދާ މުއައްސަސާތަކަނދަށުން ހި

އިމީ  ދާމުވައްޒަފުން؛ ކަމަށް ބުެނފައި ވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮީފހުގެ (ށ)  

ނާއި ފުންމުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްްޓ އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ

 ނާއި އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ އޮޑިޓް މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ކުރާ މީހުން

 މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި އޮފީހުގައި 

 ފީހުގެ އޮމަސައްކަތް؛ ކަމަށް ބުނެފައިަވނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން އެ (ނ)  

ނާިއ ވާލުކޮށްގެްނ ނުވަތަ ކޮންޓްރަކްޓް ޮއޑިޓަރުންހަމުވައްޒަފުންނާއި 

 ވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތެވެ. ހަ
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 ކާއިމުަދލާއި ސޮފްްޓވެއަރތަ ގެ؛ ކަމަށް ބުނެފައިވަީނ، އޮފީހުލަތްސީވަ (ރ)  

 ހުން ސްޓޭޝަނަރީއާއި އެނޫންވެސް މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އޮފީ

 ފަހިކޮށްދޭ ކަންކަމަށެވެ.

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތް؛ ކަމަށް ުބނެފައިވަނީ،  (ބ)  

 ގެއްކުރިއެރުމަށާ އަދި އެފަަދ ފަރާތެ ،ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކާމިޔާބީއަށާއި

 ،އިޓަކަމަށްމި އުސޫލުގެ ބޭނު ،ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށްކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ

 ށެވެ.ސިޔާސީ ހަރަކާތަ

ށް ރިކޮކަންކަމުގައި ބުއްދިވެ ،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ؛ސަބަބުވެރި އިންސާނާ (ބ)  

 ވެ.ނަށެޤީޤަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންޙަވިސްނައިގެން ކަންކަމުގެ 

ންާފ ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުގައި ިތބޭ މީުހްނ މާލީ މަރަޕްޝަން؛ އަކީ ކޮ (ޅ)  

ށް، ދިނުމަދައިހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯ

ވަތަ އް ނުލުތަޢާންމުކޮށް ރިޝްވަތުނެގުން ހިެމނޭގޮތަށް، ހިންގާ ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަ

ކަްށ މީހަހެންއެތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަ

ގެ ދައިހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުން ނުަވަތ ފަސާ

 ޢަމަލުތައް ހިންގުމެވެ.

ބައި   ނުޗެއްޚިޔާނާތް؛ އަކީ ތިމާބެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެންފަރާތެއްގެ އެއް (ކ)  

      ވަތަ އި ބޭނުންކުރުން، ނުނިޔަތެއްގައި އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޒުނަޔާނުލަ

ން ރާތުއެ އެއްޗަކަށް ބަދަލު ގެނައުން، ނުވަތަ ނައްތާލުން، ނުވަތަ އެ ފަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ގެންގުޅުމެވެ.

އަށް މީހާ  އެވައްކަން؛ އަކީ މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއް (އ)  

 ހަކުއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި މީހާ ނޫން މީނުވަތަ އެ ފަރާތަށް  ނޭނިގ، އެ

 ސިއްރުން ނެގުން ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަ

    ން ކަމު ތިމާގެ ބާރު ހިންގަނީ އަނެކާއަށް އޮތް ަޙއްޤުވެރިނޫންގޮތެއްގައި

 މެވެ.އެ މުދާ ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައިވު

ތަ  ނުވައެއްކީ އަނެކާއަށް ަމންާފއެއް އޮތްކަން ދައްކައިގެން ފަިއދާޓެކުން؛ އަ (ވ)  

 ވަތަ ނުޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން ުބނެ އެަފދަ ކަމެއް ވެވިދާނެކަން، ކަަމކުން 

އް ސިފައަކުން ދައްކައިގެން، ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި އަތުލައި، އެކަމެ

 .ބުނިގޮތަށް ކޮްށނުދީ އެ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ޭބނުންކުރުމެވެ

ގެ ކުރުދުމަތް؛ އަކީ އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޚިހަމަތައްސުލޫކީ  (މ)  

 ވެ.މަތަކެ ހަ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އުޅުމާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންެޖހޭ

 


