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`

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސުލޫކީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަމާއި

.1

)ހ(

މަޤްޞަދު

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/2007އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
ކލަވައިލައިފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
 1-6ގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ ު
މުވައްޒަފުން

ސުލޫކީގޮތުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

އުސޫލެވެ.

މި

އުސޫލު

އެކުލަވައިލައިފައިވާނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ސުޕްރީމް
އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް
އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
)ށ(

މި

ކިޔާނީ،

އުސޫލަށް

"އޮޑިޓަރ

ޖެނަރަލްގެ

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުން

ސުލޫކީގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" އެވެ.
)ނ(

ށނީ ،މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ނވެ.
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ެ

)ރ(

މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
.1

ނމާތައް އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް
މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޒި ް
ނުޖެހި ،މިނިވަން ކަމާއި އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކު ،ޖެހިލުން ވުމެއްނެތި
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންސާފުވެރި ކަމާއި
ނަޒާހަތްތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން؛

.2

މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި
ފާހަގަވާ ކަންކަން ޖެހިލުންވުމެއް ،ބިރުގަތުމެއް ނެތި ،އިންސާފުވެރި
ކަމާއި ނަޒާހަތްތެރި ކަމާއެކު ހާމަކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން؛
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.3

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރކަމާއި
މުވައްޒަފުންނަކީ ރަނގަޅު އަޚުލާޤެއްގެ މަތީގައި ތިބެގެން ތެދުވެ ި
ލކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި
އަމާނަތްތެރިކަމާއެކު ޕްރޮފެޝަނަ ް
ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން؛

.4

މުވައްޒަފުންނަށް
އިންސާފުވެރި

މަޤާމުގެ
ކަމާއެކު

ހއިސިއްޔަތުން
ަ

ނކުރުމުގައި
ބޭނު ް

ލިބިފައިވާ

ބާރުތައް

ވަކިފަރާތަކަށް

ގެއްލުމެއް

ޅން؛
އގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެ ު
ނން ނުކުރާނެ ބަޔެ ް
ދިނުމަށް ބޭ ު
.5

މުވައްޒަފުންނަކީ

ޤާނޫނުތަކާ

ގަވާއިދުތަކާއި

އުސޫލުތަކާ

އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ،ޢަމަލުކުރާ ،އުޅުމާއި
ށ
ތބުމަ ް
ބލުކުރާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި ި
ޢ ގަ ޫ
އަޚްލާޤީ ގޮތުން ،މުޖުތަމަ ު
ބާރުއެޅުން.
)ބ(

ނ
އޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށެވެ .މިގޮތުން ގެން ަ
މި އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ޮ
ދލެއް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ނ ،އެ ބަ ަ
ހ ީ
ށ ޢަމަލުކުރަން ޖެ ޭ
ބަދަލުތަކަ ް
ނވެ.
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ެ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

.2

)ހ(

ފަރާތްތައް

މި

އުސޫލަށް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ،

އޮޑިޓަރ

ޖެނަރަލްގެ

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުންނެވެ .އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް
މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤްރާރުވާ ލިޔުމެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު
އެއް ފަހަރު އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ
މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސާސީ

.3

)ހ(

އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކަށް އަރައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކަންކަން

)ށ(

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް
ޢމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ތަބަޢަވެ ،އެކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ަ

)ރ(

ތކާ އެއްގޮތަށް
ދ ަ
ގންފައިވާ ރީތި އާދަތައް ދަމަހައްޓައި ،އެ އާ ަ
މުޖުތަމަޢު ބަލައި ެ
ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ބ(

ޓެކުމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި ފަސާދައިގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމުގައި
އ ،އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ
ކމަށް ހިތްވަރުނުދިނުމާ ި
ބައިވެރި ނުވުމާއި ،އެފަދަ ކަން ަ
ނ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ނހަ ާ
މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ވަ ް
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)ޅ(

ވަކިފަރާތަކުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮށްދިން
ތެރޭގައި

އަދާކުރުމުގެ

އގެ
ކަމެ ް
ކަމެއް

މުޤާބިލުގައި

ކޮށްދިނުން

ތިމާގެ

ލާޒިމުވާ

ރސްމީ
ަ
ޙާލަތަށް

ވާޖިބު
ކަންކަން

ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ކ(

ވަޒީފާގެ

ޒިންމާތައް

ޕްރޮފެޝަނަލް

ލކަމާއި
ޤާބި ު

ކަމާއެކު

ސަމަކާރަކަމާއި

)އެފިޝެންސީ(،

ބޭނުންވާ

ނ
ޒހަތްތެރިކަ ް
ނަ ާ

އަދާކުރުމަށް

ހުރިހާވަގުތެއްގައި ވެސް ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
)އ(

ށ
މުވައްޒަފުންގެ އަދި އޮފީހުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަ ް
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ދައްކަންޖެހޭ ސިފަތައް

4

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

.5

)ހ(

 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން )އ( ގެ ނިޔަލަށް

މި އުސޫލުގެ

ކަންކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަކުރުތަކުގައި

ގޮތަށް

އަދާކުރާކަން ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

ޢަމަލުކުރުމަށް

އަދާކުރުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ޚިލާފުނުވާކަން ދައްކަން ވާނެއެވެ.
)ނ(

ޅ އަޚުލާޤާއި،
އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަނީ ރަނގަ ު
ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުކަން ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ރ(

އޮފީހަކީ އާންމުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްކަން
ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ބ(

ރަސްމީ

ޒިންމާ

ޢަމަލުކުރުމުގައި

އަދާކުރުމުގައ،
ވަކިފަރާތަކަށް

އޮފީހުން
ނުޖެހޭކަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދެއްކުމާއެކު،

އުސޫލުން
ރައްޔިތުންގެ

ނ
ތބާރު ހޯދަ ް
މަޖިލީހާއި ،ސަރުކާރާއި ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،އާންމުންގެ އި ު
މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ގޮތް

ބއްނެތި އަދި
ޞ ެ
ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ،ޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައް ު
ފޯރުވާ ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވެ ،ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި މަސައްކަތުގައި
ބޭނުންކުރާ

އުސޫލުތަކާއި

ހަމަތަކާއި

ފަންނުގެ

ގޮތުން

ވ
ލއިގެންފައި ާ
ބަ ަ

ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހެކީގެ މައްޗަށެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތް
ކުރިޔަށް

ގެންދިއުމުގައި،

ތިމާގެ

ވާޖިބަށް

އިޚުލާޞްތެރިވުމާއި،

އިންސާފުވެރިވުމާއި ،ފަރުވާތެރިވެ ،މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
މ ފަންނުގަ ި
ނި ،
ބހައްޓަންވާ ީ
މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ަ
މަސައްކަތްކުރާ

ތެރޭގައި

މީހުންގެ

އެހީތެރިކަމާއި

ނ
އެއްބާރުލުންދޭކަ ް

އ
މންފާއަށްޓަކަ ި
ނނުގެ ފައިދާއާއި ،ލާބައާއިަ ،
މ ފަ ް
ދޭހަވާގޮތަށެވެ .އަދި ި
ހަމަހަމަކަމާއި،

މއި،
ޢަދުލުވެރިކަ ާ

މުޢާމަލާތު

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ރ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތް
އގެ ގޮތުގައި
ޚލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމުމެ ް
ނނައިރު ޙަޤީޤަތާ ި
ނިންމާފައި ހު ް
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފާހަގަވި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހިމަނާފައި
ނ
ހުންނަންވާ ީ

މަސައްކަތުގެ

ތށެވެ.
ފާހަގަވިގޮ ަ

ފހަގަނުވާކަމެއް
ާ

ތެރެއިން،

ހގަވި ކަމެއް
ފާހަގަވިކަމަށް އަދި ހުރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ދެއްކުމަށް ،ނުވަތަ ފާ ަ
ފާހަގަވި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ޅ(

މަސައްކަތް

ނިންމާފައި

ނނަންވާނީ،
ހު ް

މި

މީހުންނަށް،

ފންނުގެ
ަ

ށވެ .މިގޮތަށް
ރިވިއުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ދެނެގަނެވޭނެ ފެންވަރަ ެ
ނިމިފައި ހުންނަ މަސައްކަތް ސަބަބުވެރި އިންސާނަކު ބެލުމުން އޭނާއަށް ވެސް
އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާގޮތް ފަހުމުވާން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ތިމާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް
ނވާނެއެވެ.
ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ު

)އ(

ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރުމުގައި އެ ފަރާތަކުން ކުރިކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
ރ
ށ އެނގިހު ެ
އލުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭގޮތަ ް
ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނޫން ގެ ް
މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ވ(

ލކުރާ މަސައްކަތް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާގޮތަށް
މުވައްޒަފުންނާއި އޮފީހުން ހަވާ ު
ނ
ށ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެ ް
މންވަރަ ް
ކުރުމަށް ދަތިވެދާނެ ި
ނުވާނެއެވެ.
ތަބަޢަވެގެން

އަދި

އެއްވެސް

ނުވާނެއެވެ.

ފަރާތަކުންކުރާ
ހުއްދަ

ހުއްދަ

އަމުރަށް

ނން
ޫ

މގައި
ތަބަޢަވު ު

ށ
އަމުރަކަ ް
ވެސް

ވލުކުރާ މަސައްކަތަށެވެ.
އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އޮފީހުން ހަ ާ
)މ(

އުޅޭއިރު،

މަސައްކަތުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ތަނުގައި

ދ
ޢަމަލުކުރަމުން ާ

އުސޫލުތަކަށް ތަބަޢަވާން ވާނެއެވެ .އަދި އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާއި،
މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ފ(

ދ
ޤބިލިއްޔަތު ތަން ޭ
ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ،ލަޔާޤަތާއި ާ
އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
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)ދ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހ އެހެނިހެން
ދ އެނޫނަސް މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެ ޭ
ނނާއި އަ ި
އޮފީހަށް އަންނަ މީހު ް
ނ ،އިޙްތިރާމް
އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާ ީ
ކުރުމާއެކު ،އާންމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެ.

މަސައްކަތަށް

.6

)ހ(

އަހުލުވެރިވުން

މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ،ޢިލްމު ހޯދުމަށް ލަޔާގަތާއި
އ
ތ ދަރަޖައިގައި ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުންނާ ި
ދ އެންމެ މަ ީ
ގާބިލިއްޔަތު ތަން ޭ
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މިމާއްދާގެ

ގައި

)ހ(

ކަންކަން

ބަޔާންކުރާ

އޮފީހުން

އިތުރުކުރުމަށް

ފޯރުކޮށްދޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެ ތަމްރީނުތައް
ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

ކޮންމެ

ޕްރޮފެޝަނަލް

އަހަރަކު

ގޮތުގައި

ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ

ނ
މަދުވެގެ ް

ށ
ކން އޮފީހަ ް
ނ ،އެ ަ
) 40ސާޅީސް( ގަޑިއިރުގެ ފަންނީ ތަމްރީނު ލިބިގަ ެ
އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ރ(

ގ ދާއިރާގެ
އޮޑިޓިންގ ،އެކައުންޓިންގ އަދި ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓު ެ
މިންގަނޑުތަކާއި،

އިޖްރާއާތުތަކާއި،

ސިޔާސަތުތަކާއި،

ށ
ޕްރެކްޓިސްތަކަ ް

އ
އ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ކަންކަން ހިންގަ ި
އަހުލުވެރި ވުމަށާއި ،ދައުލަތާ ި
ބެލެހެއްޓުމުގައި

ޤާނޫނުތަކާއި،

ދ
ޢަމަލުކުރަމުން ާ

އުސޫލުތަކާއި،

މިންގަނޑުތަކަށް

ގަވާއިދުތަކާއި،

މުވައްޒަފުން

މ
އާން ު

ލވެރިވުމަށް
އަހު ު

މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

މުވައްޒަފުނާއި ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް ފަންނުވެރިކަމާއެކު އަދާކުރުމަށްޓަކައި
ހުރިހާ

ވެސް

ވަގުތެއްގައި

މަސައްކަތަށް

ށ
އަހުލުވެރިވުމަ ް

އަބަދުމެ

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ވަސީލަތް ބޭނުންކުރުން

7

)ހ(

ރަސްމީ

މަސައްކަތުގައި

އާންމު

އުސޫލެއްގެ

ގޮތުން

ނކުރަންވާނީ
ބނު ް
ޭ

އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ވަސީލަތްތަކެވެ.
)ށ(

ކރަންވާނީ،
ށ އޮފީހުގެ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ު
ބނުމަކަ ް
މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޭ
ޒަރޫރީ ޙާލަތެއްގައި ،އޮފީހުގެ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

)ނ(

ށ
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ވަސީލަތަކަ ް
ނުވަތަ އެހެންފަރާތެއްގެ ވަސީލަތަކަށް ގެއްލުމެއް ދީގެންނުވާނެއެވެ .އަދި
މލުކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް ޢަ ަ

)ރ(

އެހެން

އޮފީހެއްގެ
7

ވަސީލަތެއް

ރަސްމީ

މަސައްކަތުގައި

ނ
މުވައްޒަފު ް

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު254 :

ތ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
ބޭނުންކުރަންވާނީ ،އޮފީހުގެ ނުވަ ަ
)ބ(

އަމިއްލަ

މުވައްޒަފުންގެ

ރަސްމީ

ވަސީލަތެއް

ނ
ބޭނު ް

މަސައްކަތުގައި

ސޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
ކުރަންވާނީ ،އޮފީހުގެ ނުވަތަ ު
)ޅ(

އޮފީހުން

މުވައްޒަފުންނާ

ބޭނުންކުރަންވާނީ

އޮފީހުގެ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ވަސީލަތްތައް

ތއް ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެ ވަސީލަ ެ

އ
ގޮތަށް އަމާނާތްތެރި ކަމާއެކުގައެވެ .އެނޫން ގޮތަކަށް އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތަ ް
ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ
)ކ(

ށ
ހން މީހަކަ ް
ށގެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެ ެ
ނންކޮ ް
އޮފީހުގެ ވަސީލަތެއް ބޭ ު
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

މަސައްކަތެއް

އެއްވެސް

އަދި

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭނުން

.8

)ހ(

ކުރުން

އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ރަސްމީގަޑި ބޭނުންކުރަންވާނީ ރަސްމީ
މަސައްކަތުގައެވެ.

)ށ(

ގަޑީގައި

ރަސްމީ

އަމިއްލަ

ކަމެއްގައި

ވަގުތު

ވނީ
ހޭދަކުރަން ާ

ޒަރޫރީ

ޙާލަތްތަކުގައި އޮފީހުން ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މިގޮތުން
ތއް އޮފީހުން
ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ހޭދަވާ ގަޑި ަ
އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ލިބިގަތުމަކާއި ނުލައި އޮފީހަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ނ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އެހެން މުވައްޒަފަކު
ލައްވައި އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ(

މސައްކަތެއް މުވައްޒަފަކަށް ކުރެވޭނީ އެކަމަށް
ފހެއްގެ ަ
ދައުލަތުގެ އެހެން އޮ ީ
އޮފީހުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

)ބ(

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ފަންނު ދިރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އޮފީހުން
ހުއްދަދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަސްމީގަޑީގައި ކުރެވިދާނެއެވެ.

އިންތިޚާބު ތަކުގައި

.9

)ހ(

ވާދަކުރުން

މ
ނ ވާދަވެރި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި އާން ު
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ހުރެގެ ް
އުސޫލަކުން ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އޮފީހުގެ ހުއްދަ
ލިޔުމުން

ހޯދައިގެން،

އ
ތިރީގަ ި

ބަޔާންކުރާ

އިންތިޚާބުތަކުގައި

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފަކަށް ހުރެގެން ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.
.1

އެކައުންޓިންގ

ޕްރޮފެޝަން

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ޕްރޮފެޝަނެއް

ނނަކުން
ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ،ވަކިފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް ،ޤާ ޫ
8

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު254 :

ތ
އުފައްދާފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރު ކަމަށް ނުވަ ަ
ނ ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް؛
އެފަދަ މަޤާމަކަށް މީހުން ޢައްޔަ ު
.2

ނ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކިމަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަ ު
ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް؛

.3

ސްކޫލް ،ކޮލެޖް ،ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ޕީ .ޓީ .އޭ ނުވަތަ މުސްކުޅި
އ؛
ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަ ް

.4
މުވައްޒަފުން ކުރުން

.10

)ހ(

މަނާކަންތައް

ތޚާބުތައް؛
އޮފީހުން ލިޔުމުން ހުއްދަދޭ އިން ި

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް
މަޤާމެއް ފުރުމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ،ސިޔާސީ
އެއްވެސް

ޕާޓީއެއްގެ

މެންބަރުކަމަށް

ކޮމިޓީއެއްގެ

ޢައްޔަނުވުމާއި

އެފަދަކަމަކަށް ކުރިމަތިލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ށ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
ޖަމާޢަތެއްގެ

އެއްވެސް

މަސައްކަތްކުރުން،

ފަރާތުން

ޕެޓިޝަނެއް

ތައްޔާރުކުރުމުގެ

އެފަދަ

ޕެޓިޝަނަކަށް

ހޯދުމަށް

ނުވަތަ

ސޮއި

މަސައްކަތްކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ނ(

މި

މާއްދާގެ

)ށ(

ގައި އެހެން

އޮތުމަކުން

މުޖުތަމަޢުގެ

ފައިދާއާއި

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގާ
ނ
ބަޔަކު ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވަމުން ގެންދާ ޕެޓިޝަނެއްގައި ފަރުދީގޮތު ް
ސޮއިކުރުމަކަށް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
)ރ(

ވނެއެވެ.
ގން ނު ާ
ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ވަޒީފާގެ ބޭނުންކޮށް ެ

)ބ(

ވ
ކން ދޭހަ ާ
ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަތަ ދެކޮޅުހަދަނީ ަ
ވސް ކަމެއް
ކން ދޭހަވާފަދަ އެއް ެ
ކަމެއް ނުވަތަ ސިޔާސީކަމަކަށް ތިމާ ލެނބޭ ަ
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ޅ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމުޢިއްޔާ،
ނ
ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުލަބަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ އެއްވެސް ފަރާތަކު ް
ބާއްވާ ހިނގާލުމެއް ،މުޒާހަރާއެއް ،ފުޅަނދު ބުރެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް
ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ރާވައި އިންތިޒާމު
ކުރުމުގައި އުޅުމާއި ،އެފަދަ ކަމެއްގައި ތަޤްރީރު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ކ(

ސިޔާސީ

މަޤާމަކަށް

މީހަކު ހޮވުމަށް

ބާއްވާ

ށ
ކ ް
އިންތިޚާބަ ަ

ކުރިމަތިލާ

ށ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކު
ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަ ް
9

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު254 :

ކތްތެރިވުމަކީ
ނމާއި ،އެފަދަ ތަނެއްގައި ހަރަ ާ
ހިންގާ ކެމްޕޭން އޮފީހަކަށް ވަ ު
މަނާކަމެކެވެ.
)އ(

ވ
ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއް ާ
އެއްވެސް

ވޯޓުލުމެއްގައި،

ޕާޓީއެއްގެ

ސިޔާސީ

ނުވަތަ

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

ށ
އެޖެންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އޮބްޒާވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓުފޮ ި
ދޮށުގައި ހަރަކާތްތެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ވޯޓު ލާން މީހުން ގެންދިއުން
ފަދަ ކަމެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ވ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ގޮވައިލާ ގޮވައިލުމަކަށް
އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ،ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް
ނ ނުވާނެއެވެ.
މަސައްކަތެއްނުކޮށް ހުއްޓާލައިގެ ް

)މ(

ވ
ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއް ާ
ވޯޓުލުމެއްގައި ،ވޯޓުލާ ދުވަހު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ
ހން ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ގެނައުމުގައި
ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ،ވޯޓުލާ މީ ު
އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ޢާއިލީ ގާތް
ތިމާގެ މީހުން އެ މީހަކު ދުއްވާ އަމިއްލަ އުޅަނދެއްގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް
ހމެނެއެވެ.
ގެންދިޔުން ފަދަ ކަންކަމެއް ނު ި

)ފ(

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މުވައްޒަފުން ކަންކަމުގައި ލަފާ ދިނުމުގައި
އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ ދަށުގައި
ތރޭގައި ހިމެނޭ މެނޭޖްމަންޓުގެ ޒިންމާތަކާއި
އތަކުގެ ެ
އޮންނަންޖެހޭ ކަންތަ ް
ވސް ކަމަކަށް ލަފައެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
ބާރުތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ އެއް ެ

)ދ(

މުވައްޒަފުންގެ

ހިމާޔަތްކުރުމާއި،

ނ
މިނިވަންކަ ް

މށާއި،
ކަންތައްތަކުން އެއްކިބާވެ ތިބު ަ
އާންމުންގެ ހިތުގައި

އންނަ
ޮ

މަޞްލަޙަތު

ރ
ފުށުއަ ާ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި

އިތުބާރާއި

އ
އޓުމަށްޓަކަ ި
ޔަގީންކަން ދެމެހެ ް

ނ
މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރާފަދަ ފަރާތަކުން ކޮށްދޭ އެއްވެސްކަމެއް ޤަބޫލުކޮށްގެ ް
ނުވާނެއެވެ.
)ތ(

ނ
މަގުފަހިވެދާ ެ

ކޮރަޕްޝަނަށް
ހަމަހަމަކަމާމެދު
ބޭނުންތައް

ސުވާލު

ނުވަތަ

އުފެދިދާނެ

ށޓަކައި،
ހާސިލުކުރުމަ ް

އެ

މުވައްޒަފުންގެ
ގޮތަކަށް،
މީހުންނަށް

އ
މިނިވަންކަމާ ި

ނ
ފ ް
މުވައްޒަ ު

އަމިއްލަ

ވ
ލިބިފައި ާ

ރަސްމީ

ވނެއެވެ.
ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކޮށްގެން ނު ާ
)ލ(

މުވައްޒަފުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ އެއްވެސް
ށ
ގ ފައިދާއަ ް
ހން ފަރާތެއް ެ
އށް ،ނުވަތަ އެ ެ
މަޢުލޫމާތެއް އަމިއްލަ ފައިދާ ަ
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު254 :

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

މުވައްޒަފަށް

ލިބިފައިވާ

އެއްވެސް

ތ
ނން ،ނުވަ ަ
މަޢުލޫމާތެއް ،މުއައްސަސާއަކަށް ،ނުވަތަ ފަރުދަކަށް ،ޙައްޤު ޫ
ފައިދާއެއް،

އެކަށީގެންނުވާ

ނުވަތަ

މަންފާއެއް

ދ
ފ ަ
ލިބޭ ަ

ގޮތަކަށް

ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،އެހެން
ގން ނުވާނެއެވެ.
ތން ބޭނުންކޮށް ެ
ފަރާތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ގޮ ު
އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ

.11

)ހ(

ބ
ލ ޭ
އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ،ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހުި ،

މަސައްކަތުގެ އިތުރުން

ށ
ހުސްގަޑީގައި ވެސް އޮފީހުން ޙަވާލުކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަ ް

އެހެން ކަންކަން ކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
.1

މސައްކަތެއް ދައުލަތުގެ އެހެން އެއްވެސް
އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ަ
މުއައްސަސާއެއްގައި ކުރުން.

.2

މަހުން މަހަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތް
ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުން.

.3

އ
އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެ ް
އޮފީހުގައި

ކުރުމާއި،

އެފަދަ

މަސައްކަތަކަށް

އޮފީހުގެ

އެއްވެސް

ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ،އެފަދަ ކަމެއް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް
ދަތިވާގޮތަށް ކުރުން.
.4

އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި
ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރުން.

)ށ(

ތށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ،އެކަމަށް ލިޔުމުން
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާގޮ ަ
އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

)ނ(

ދ
އފީހުގެ ހުއް ަ
ގތަށް ޮ
ގ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ޮ
މށް އޮފީހު ެ
ލބިގަތު ަ
މާލީ މަންފާ ި
ނށް އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ލިޔުމުން ލިބިގެން މުވައްޒަފުން ަ

)ރ(

އޮފީހުގެ

މެންޑޭޓުގައި

ހމެނޭ
ނު ި

މަސައްކަތެއް

ވެސް

ގ
ދައުލަތު ެ

އ
މުއައްސަސާއެއްގައި ކުރެވޭނީ ،އެ މަސައްކަތަކަށް އޮފީހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެ ް
ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.
)ބ(

ށ
ށން ހުއްދަވާ މަސައްކަތް އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަ ް
މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ ު
އދައަށް އެދި
ނޫންގޮތަށް ،ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް ކުރުމުގެ ހު ް
އޮފީހަށް ލިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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)ޅ(

މިމާއްދާގެ

)ހ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

2

ގ
ެ

ނބަރުގައި
ނަ ް

ވނަ
ަ

އެގޮތަށް

ބޔާންކޮށްފައި
ަ

ވީނަމަވެސް ،އޮފީހުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ވަޒީފާއެއްނަމަ،

މުސާރައާއި

ށ
ހ ް
މަހުންމަ ަ

ޢިނާޔަތް

ށ
ލިބޭގޮތަ ް

އަދާކުރެވިދާނެއެވެ.
)ކ(

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ
ނނެވެ.
އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެ ް

އޮފީހުގައި އުޅުމުގެ

.12

)ހ(

ބ ލިޔުންތަކާއި
ލ ޭ
އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންނަށް ި

ސަބަބުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތަކީ

ހާމަކުރުން

ށ
ނ ހާމަކުރުމަ ް
ވތަ ގަވާއިދަކު ް
ޤނޫނަކުން ނު ަ
ވނީާ ،
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން ާ

ލިޔުންތަކާއި

ސިއްރު

މަޢުލޫމާތެވެ.

ސިއްރު

އ
ލިޔުންތަކާ ި

ލާޒިމުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ށ(

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދޭ އިންޓަރވިއުތަކާއި ،ނޫސް ބަޔާންތަކާ އަދި މިނޫން
ވނީ އޮފީހުން
ގޮތަކުންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދޭން ާ
އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

)ނ(

އޮފީހުގެ

މިލްކެއް

ކަމުގައި

ހިމެނޭ

މެނުއަލްތަކާއި

ޑޭޓާބޭސްތަކާއި

ސޮފްޓްވެއަރތައް ފަދަ ފަންނީ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ،ނުވަތަ ވަސީލަތެއް،
ގ
ގން ނުވާނެއެވެ .އަދި އޮފީހު ެ
ށ ބޭނުންކޮށް ެ
މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ބޭނުމަ ް
ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުން

.13

ތެދުވެރިކަމާއި

.14

)ހ(

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނާއި މުޢާމަލާތް
ކުރުމުގައި އިޙުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ދމާވާން ވާނެއެވެ.
ކަންކަމުގައި ބުނާބަހާއި ޢަމަލާ ި

)ށ(

ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

)ނ(

ނއެވެ.
މލާތް ކުރަންވާ ެ
ތެދުބަހުން މުޢާ ަ

)ރ(

ވތަ ގަވާއިދަކުން
އެއްވެސް ކަމެއް އެކަމެއް ހާމަކުރަން ޤާނޫނަކުން ނު ަ
ނ ނުވާނެއެވެ.
ލާޒިމުނުވާ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެ ް

)ހ(

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ،މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު

އިޚްލާޞްތެރިކަން

ދ
ވނީ ،އެންމެހައި ޝައްކާއި ފާޑުކިޔުންތަކުން އެއްކިބާވެވޭނެފަ ަ
ބަހައްޓަން ާ

ދެމެހެއްޓުން

ބގޮތަށެވެ.
ލ ޭ
ގޮތަށް އަދި އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އާންމުންގެ އިތުބާރު ި
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)ށ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ،ދައުލަތު ެ
ގުޅުން

ގާއިމުކުރަންވާނީ،

މަސްއޫލިއްޔަތު

އ
ެ

ގުޅުމެއްގެ

ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު

ހގެ
އޮފީ ު

ސަބަބުން
އަދާކުރުމަށް

ވަޒީފާގެ

ހުރަސްނޭޅޭކަމަށް

ކރެވޭ މިންވަރަށެވެ.
ސަބަބުވެރި އިންސާނަކަށް ޤަބޫލު ު
)ނ(

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ކަންކަން ނިންމަންވާނީ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި،
ކ އެއްގޮތަށް،
އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ،ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮންޑަކްޓުގެ މިންގަނޑުތަ ާ
ށ
ކ އެއްގޮތަ ް
މއެކު ،އޮބްޖެކްޓިވިޓީގެ އުސޫލުތަ ާ
މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލު ކަ ާ
މަސައްކަތްކޮށް ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.

)ރ(

މގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު
މޤާ ު
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށްަ ،
އ
އދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަ ް
ބޭނުންކުރަންވާނީ ،އޮފީހުން ަ
އަދާކުރުމަށެވެ.

)ބ(

މގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،މަޤާ ު
އަމިއްލަ ޒާތީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ،ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ ފައިދާއެއް
ހޯދައިދިނުމަށް،

ނުވަތަ

ފަރާތަކަށް

އެއްވެސް

ގެއްލުމެއް

ދިނުމަށް

ގން ނުވާނެއެވެ.
ބޭނުންކޮށް ެ
މިނިވަންކަމާއި

.15

)ހ(

އިންސާފުވެރިކަމާއި
ހަމަހަމަކަން

ނ މުވައްޒަފުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އަދި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާ ީ
މިނިވަންކަމަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނުރަނގަޅު އަސަރު ނުފޯރާ ގޮތަށެވެ.

)ށ(

ނ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އެހެނިހެ ް
ބޭރުގެ

ފަރާތްތަކުގެ

އެއްކިބާވެތިބެ،

ނުފޫޒުން

އ
މިނިވަންކަމާ ި

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ،ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި
ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
)ނ(

މއި
މިނިވަންކަ ާ

މުވައްޒަފުންނަކީ

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

މަސައްކަތްކުރާ

ބަޔަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ،ފެންނަ ފެނުމުގައިވެސް މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި
ބަޔެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
)ރ(

ތއް ނުވަތަ
މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޒިންމާއަދާ ކުރުމުގައި ،ޒާތީ މަޞްލަޙަ ެ
ދލުވެރިކަމާއި
ޢ ު
ގ މަސްލަޙަތެއްގެ ސަބަބުން ަ
މުވައްޒަފާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ެ
ށ ހުރަސްއެޅޭ
އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ރަސްމީޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ،މުވައްޒަފަ ް
ދ
އެއްވެސް ކަމެއްގައި މުވައްޒަފުންގެ މިނިވަންކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަ ަ
ގތުން ހުރަސްއެޅޭ
ށގެން ނުވާނެއެވެ .މި ޮ
ކ ް
ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ޮ
ކަންތައްތަކުގެ

ގޮތުގައި
13

ފާހަގަކުރެވޭ

ބައެއް

ކަންތައްތައް

ތިރީގައި

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު254 :

މިވަނީއެވެ.
.1

ރވުން،
ޒފުންނަށް ޕްރެޝަރ ކުރިމަތިކު ު
ތތަކުން މުވައް ަ
އެހެނިހެން ފަރާ ް
ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން؛

.2

ތ
ފަރުދުންނާ މެދު ނުވަތަ އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއައްސަސާތަކާ މެދު ނުވަ ަ
ނ
އޮޑިޓްކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކާ މެދު މުވައްޒަފު ް
ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ވިސްނުން؛

.3

އޮޑިޓްކުރެވޭ މުއައްސަސާއެއްގައި ކުރީގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ
ސަބަބުން؛

.4

މުވައްޒަފުންގެ

މަޞްލަޙަތަށް

ނުވަތަ

އޮޑިޓަރުންގެ

ށ
ފތެރިކަމަ ް
ވަ ާ

އަސަރު ފޯރާފަދަ އަމިއްލަ ނުވަތަ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް؛
)ބ(

ށ
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވާނަމަ އެކަން އޮފީހަ ް
ނ
ލިޔުމުން އަންގައި އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވި މަސައްކަތުން ތަނާޒުލުވާ ް
ވާނެއެވެ.

)ޅ(

ކ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ،އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަ ާ
ނޖެހިއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރާ
ު
އެއްގޮތަށް ،ވަކި ފަރާތަކަށް
ވ
ރިޕޯޓުތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ހުންނަންވާނީ ،އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ާ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހޯދާފައިވާ ،ފެންނަން ހުރި
ޙަޤީޤީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން އެކުލެވޭ
ގޮތަށެވެ.

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ

.16

)ހ(

ކަންތައްތައް

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތުގެ ލަފާ މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނީ ،އޭގެ ސަބަބުން އެ މުއައްސަސާއެއް
އ މަޞްލަޙަތު
އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާ ި
ފުށުނާރާ ގޮތަށެވެ.

)ށ(

ނވަންކަމާއެކު
މުވައްޒަފުންގެ މިނިވަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރާފަދަ ނުވަތަ މި ި
ދ
ފ ަ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ނުވަތަ ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ަ
އެއްވެސް ގުޅުމެއް ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ މުއައްސަސާއާމެދު އޮތްނަމަ އެކަމެއް ،ލިޔުމުން
އޮފީހަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު254 :

)ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތެއް ދެކެ ބިރުގަތުމެ ް
ނ
މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ،އެކަމެއް ކުރުމަށް އޮފީހު ް

ނެތި،

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހިއެވެ.
ހަދިޔާ އާއި މެހެމާންދާރީ

.17

)ހ(

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭންއުޅޭ ހަދިޔާއަކީ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަކީ ،މުވައްޒަފު
އަދާކުރަންޖެހޭ

ވާޖިބު

ރަސްމީ

އަދާކުރުމުގައި

ގ
ބާވަތެއް ެ

އެއްވެސް

ދ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް
އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެގެން ޭ
ވތަ އެހީތެރިކަމެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ބެލެވޭނަމަ އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ނު ަ
)ށ(

ތ
މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފު މުއައްސަސާއަކަށް ދިއުމުން ހަދިޔާއެއް ނުވަ ަ
މަސައްކަތާ
އެ

ނުގުޅޭ

މުއައްސަސާގެ

އެހީތެރިކަމެއް
މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ

އެ

މުއައްސަސާއިން

އެ

މުއައްސަސާގެ

ނުވަތަ
މަސައްކަތާ

ނވާނެއެވެ.
ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭންއުޅޭނަމަ ޤަބޫލުކޮށްގެން ު
)ނ(

ގން ނުވަތަ
ރަސްމީވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެ ެ
ރަސްމީވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް
ގ
ވ ފަރާތްތަކު ެ
ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން އުޅުނުކަމަށް މުވައްޒަފަށް ޤަބޫލުކުރެ ޭ
ނއެވެ.
ވ ެ
މަޢުލޫމާތު އޮފީހަށް އަންގަން ާ

)ރ(

މަސައްކަތް

މުއައްސަސާ،

ކުރަމުންދާ

އަދި

ތެރޭގައި

ހިނގާއަހަރުގެ

ހ
މަސައްކަތްކުރުމަށް ދާންޖެހޭ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތަށްދާ ނުވަތަ ދާންޖެ ޭ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންދޭ ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުނުކުރުމާއި އެފަދަ މުއައްސަސާއެއްގެ
މުވައްޒަފަކަށް ހަދިޔާއެއް އެހީތެރިކަމެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
)ބ(

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

އެކިފަރާތުންދޭ

ހަދިޔާއާއި

ނ
އެހިތެރިކަ ް

ގ މަތިންނެވެ.
ޤަބޫލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތު ެ
.1

ތ
ހަދިޔާ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަކީ އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަ ަ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ދޭ ހަދިޔާއެއް
ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ،
ވނެއެވެ.
އެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނު ާ

.2

ހަދިޔާ

ނުވަތަ

ދނީ
އެހީތެރިކަން ެ

ގިނަބަޔަކަށް

ހަދިޔާ

ނވަތަ
ު

ތ
އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވެފައި ،އަދި އެ ހަދިޔާ ނުވަ ަ
އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އޮފީހުގައިކުރާ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމާ
ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް މުވައްޒަފަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ ހަދިޔާއެއް
ޤަބޫލުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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3

އޮފީހުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އސަސާއަކަށް
މުއަ ް

ގން
ފޮނުވައި ެ

މިމާއްދާގެ

ދިއުމުން

ގއި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ހަދިޔާއެއް
)ބ( ގެ  2ވަނަ ނަންބަރު ަ
ދިނުމުން އެ ހަދިޔާ މުވައްޒަފު ޤަބޫލުކުރާ ހާލަތުގައި އެ ހަދިޔާގެ
އވެ.
ވނެ ެ
މަޢުލޫމާތު އޮފީހަށް އަންގަން ާ
4

ތ
ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއްނެތި ،ޢާއިލާގެ މީހުންނާއި ގާ ް
ޚތިޔާރު
ރަޙުމަތްތެރިން ދޭ ހަދިޔާ އާއި އެހީތެރިކަން ޤަބޫލުކުރުމުގެ އި ު
މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

5

ށ
ސެމިނަރ ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
އިންތިޒާމްކުރާ

އެކަން

ބައިވެރިންނެކޭ

ތން
ފަރާ ު

އެއްފަދައަކުން

އެކަމުގައި
ދޭ

ބައިވެރިވާ

ހަދިޔާއާއި

އެހެން

އެހީތެރިކަމާއި

ޤބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
މެހެމާންދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ަ
)ޅ(

އ ހަދިޔާއަކީ
ެ
ހދިޔާއެއް ޤަބޫލުކުރިފަހުން،
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިން ަ
ރވުމަށް ދިން ހަދިޔާއެއްކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ،
އޮފީހުން މަސައްކަތަށް ނުފޫޒުފޯ ު
ށ
ހަދިޔާ އަނބުރާ ރައްދުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮފީހަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

)ކ (

ށ
މވައްޒަފުންނަ ް
ބއްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާ ު
އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ަ
ނ
ދއިން އެކަ ް
ވ އެހެން ފަރާތްތަކެކޭ އެއްފަ ަ
އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ާ
ށ
އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އަދާކުރާ މެހެމާންދާރީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

)އ (

ނ
ބ ެ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަންދާ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްކުރަން ތި ޭ
ޖާގަ ،ގޮނޑި ،މޭޒު ،ސައިކޮޓަރި

ކޮމްޕިއުޓަރ ،ޕްރިންޓަރ ،ފޮޓޯކޮޕީ

މެޝިން ،ސްކޭނަރ އަދި މިނޫނަސް އެތަނެއްގައި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން
ރަސްމީ

ކުރިޔަށްގެންދާ

މަސައްކަތާ

ގުޅިގެން

ތަކެތި

ނޖެހޭ
ބޭނުންކުރަ ް

ނންކުރެވޭނީ ،ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭ ު
.1

މި

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުން

އެތަނެއްގައި

މަސައްކަތް

ކުރަމުން

ގ
ދިއުމާއެކު ،މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމު ެ
ގން.
ހުއްދަ އެ މުއައްސަސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން ލިބި ެ
.2

އޮފީހުގެ

މުވައްޒަފުން

ނކުރާ
ބޭނު ް

ވަސީލަތަކީ،

އާންމުގޮތެއްގައި

އސުރެ
އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުރި ް
16

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު254 :

އެތަނެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަކަށްވުން.
.3

އެ

ބޭނުންކުރަނީ

ވަސީލަތެއް

މިއޮފީހުގެ

ނ
ހިމެ ޭ

މެންޑޭޓުގައި

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމުގައިވުން.
.4

މސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާގެ ކަންކަން
މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ަ
މސައްކަތަކަށްވުން.
ހަރުދަނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ަ

)ވ(

މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެކި ތަންތަނަށް ގޮސް ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި
އުޅޭއިރު ޒަރޫރީ ޙާލަތުގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބޯފެން ،ފާޚާނާ ،ސައިކޮޓަރީގެ
ބޭނުންކުރުމަށް

މި

ށ
އ ް
ހުއްދަ ަ

މވައްޒަފުންނަށް
ު

އޮފީހުގެ

އެ މުއައްސަސާއެއްގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
)މ(

މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި
ވތަ ފޮޓޯކޮޕީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ ކަރުދާހުގައި
ނަގަންޖެހޭ ޕްރިންޓް ނު ަ
އޒަފުންނަށް އެދެވިދާނެއެވެ.
ނަގައިދިނުމަށް މި އޮފީހުގެ މުވަ ް

)ފ(

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ،ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގައާއި
އެ

ރަށެއްގެ

އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް

އެތަނެއްގެ

އުޅަނދެއްގައި

މުއައްސަސާއަކުން
ޙާލަތުގައި

އޮފީހުގެ

ހުއްދައާއެކު

ދިއުމުގައި،

އެފަދަ

ދައުލަތުގެ

ހިލޭ

އެކަންކޮށްދޭން

އެހީތެރި

ކަމެއްގެ

ދ
އެ ޭ
ނ
ނ ް
ބޭ ު

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ދ(

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ،ރަށްރަށަށް ގޮސް ތިބުމުގައި،
ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާއަކުން

ހަމަޖައްސައިދޭ

ފހުގެ ހުއްދައާއެކު
ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް އޮ ީ

އެކޮމަޑޭޝަނެއްގައި

ހިލޭ

ނ
ބނު ް
ނނަށް ޭ
މުވައްޒަފު ް

ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ތ(

ތރު ޚަރަދާއި
މި މާއްދާގެ )ފ( އާއި )ދ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ދަ ު
ހުރުމާއި ކެއުމަށް އޮފީހުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

)ލ(

އމުގެ ނުވަތަ
ށ ދި ު
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ތަންތަނަ ް
ނންކަމެއް ވެސް ،ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތާއި
ހުރުމާ ކެއުމުގެ ނުވަތަ އެ ޫ
އ ޚިދުމަތެއް
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތަކުން ހޯދަންވާނީ އެނޫން ފަރާތަކުން ެ
ނތް ޙާލަތެއްގައެވެ.
ލިބެން ެ

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.18

)ހ(

މުވައްޒަފުން

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގެ

ތެރޭގައި

ލިބޭ

ލިޔުންތަކާއި

ހން ނުވަތަ ލިޔުމުންވިޔަސް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް
މަޢުލޫމާތުތައް އަނގަބަ ު
ޖރާއަތުތަކަށް
ނމު އި ު
ގތުން ،ނުވަތަ އޮފީހުގެ އާ ް
ހާމަކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނީ ޮ
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު254 :

ގއެވެ.
ލމާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތުތަކު ަ
ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ މަޢު ޫ
)ށ(

ކށް އެއްވެސް
ކތަ ަ
ނތަކާއި ،މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ހެ ި
މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދާ ލިޔު ް
ބަދަލެއް ގެނައުމަކާ ނުލައި ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި ،އެ ލިޔުންތައް
އޮފީހާ ހަވާލުކުރުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މަސައްކަތް ހަވާލުވުމާއި

.19

)ހ(

ހަވާލުކުރުން

އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތަކާ
ތ
މެނުވީ ،އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ލިބެންއޮ ް
ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ،މުވައްޒަފު ހަވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ(

ބ
ރއި ތަޖުރި ާ
ވ ޢިލްމާއި ހުނަ ާ
މުވައްޒަފަށް އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ނވާނެއެވެ.
ލިބިފައިނުވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ު

މުވައްޒަފުން

.20

)ހ(

ޖަވާބުދާރީވުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ކުރި މަސައްކަތަކާ
ބދާރީ ވުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެހެން ފަރާތަކަށް،
ގުޅިގެން އޮފީހަށް ނުވަތަ ޖަވާ ު
ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެ މިންވަރަށް އެ ކުރާ
މަސައްކަތެއް އެނގި ދަސްކޮށްގެންނެވެ.

)ށ(

ވަޒީފާގައި

މުވައްޒަފު

ހުރިއިރު

ކޮށްފައިވާ

ކށް
މަސައްކަތްތަ ަ

ނ
އޮފީހު ް

ވ ތާރީޚުން
ދރީވާންޖެހޭނީ ވަޒީފާއިން ވަކި ާ
އެންގުމުން މުވައްޒަފު ޖަވާބު ާ
ފެށިގެން  12މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
)ނ(

ވަޒީފާގައި
ކޮށްފައިވާ
އެ

ދެމިހުރިއިރު،

އޮފީހުން

މުއައްސަސާއެއްގެ

މުއައްސަސާއެއްގެ

މަސައްކަތް

ފޮނުވައިގެން
ވަޒީފާއަށް

ފ
މުވައްޒަ ު

މަސައްކަތް

ކށް
މުވައްޒަފަ ަ

މުވައްޒަފުކުރިތާ

12

ނ
ދެވޭ ީ
މަސްދުވަސް

ކވިތާ  12މަސްދުވަސް ހަމަވުމުންނެވެ.
ހަމަވުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަ ި
މާނަކުރުން

.21

)ހ(

ގ
ނފައިވަނީ ،އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއި ،އެ އޮފީހު ެ
އޮފީސް؛ ކަމަށް ބު ެ
ދަށުން ހިނގަމުންދާ މުއައްސަސާތަކަށެވެ.

)ށ(

ފހުގެ ދާއިމީ
ނފައި ވަނީ ،އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮ ީ
މުވައްޒަފުން؛ ކަމަށް ބު ެ
ޓ އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި
މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކް ް
އ
އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ އޮޑިޓް މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ކުރާ މީހުންނާ ި
އިންޓާނުންގެ ގޮތުގައި އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.

)ނ(

ވނީ ،އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން އެ އޮފީހުގެ
މަސައްކަތް؛ ކަމަށް ބުނެފައި ަ
މުވައްޒަފުންނާއި

ނ
ހަވާލުކޮށްގެ ް

ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާ މަސައްކަތެވެ.
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ނުވަތަ

ކޮންޓްރަކްޓް

އ
އޑިޓަރުންނާ ި
ޮ

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު254 :

)ރ(

ކަމަށް

ވަސީލަތް؛

ސްޓޭޝަނަރީއާއި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބުނެފައިވަނީ،
އެނޫންވެސް

އޮފީހުގެ

ދލާއި
މު ަ

މަސައްކަތްކުރިޔަށް

ޓވެއަރތަކާއި
ސޮފް ް
ނ
އޮފީހު ް

ގެންދިއުމަށް

ފަހިކޮށްދޭ ކަންކަމަށެވެ.
)ބ(

ސިޔާސީ

ޙަރަކާތް؛

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ

ބނެފައިވަނީ،
ު

ކަމަށް

ކާމިޔާބީއަށާއި،

ކުރިއެރުމަށާ

ސިޔާސީ
އަދި

ޕާޓީއެއްގެ
ދ
އެފަ ަ

ތ
ނުވަ ަ

ފަރާތެއްގެ

ކުރިއެރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށްކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ،މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،
ސިޔާސީ ހަރަކާތަށެވެ.
)ބ(

ސަބަބުވެރި އިންސާނާ؛ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ކަންކަމުގައި ބުއްދިވެރިކޮށް
ވިސްނައިގެން ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.

)ޅ(

ފ
ނ މާލީ މަން ާ
ހ ް
ތބޭ މީ ު
ކޮރަޕްޝަން؛ އަކީ ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުގައި ި
ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ހޯދައިދިނުމަށް،
މނޭގޮތަށް ،ހިންގާ ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ
ޢާންމުކޮށް ރިޝްވަތުނެގުން ހި ެ
ށ
ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް އެހެންމީހަކަ ް
ތ ފަސާދައިގެ
ވ ަ
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުން ނު ަ
ޢަމަލުތައް ހިންގުމެވެ.

)ކ(

ޚިޔާނާތް؛ އަކީ ތިމާބެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެންފަރާތެއްގެ އެއްޗެއް

ނުބައި

ބޭނުންކުރުން،

ތ
ނުވަ ަ

ނިޔަތެއްގައި

އޭގެ

ވެރިފަރާތުގެ

އިޒުނަޔާނުލައި

އެ އެއްޗަކަށް ބަދަލު ގެނައުން ،ނުވަތަ ނައްތާލުން ،ނުވަތަ އެ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ގެންގުޅުމެވެ.
)އ(

ވައްކަން؛ އަކީ މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއް އެ މީހާއަށް
ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް

ނޭނގި ،އެއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި މީހާ ނޫން މީހަކު

ސިއްރުން ނެގުން ނުވަތަ އެހެން

މީހެއްގެ

މައްޗަށް ހުއްދަ

މުދަލުގެ

ޙއްޤުވެރިކަމުން
ނޫންގޮތެއްގައި ތިމާގެ ބާރު ހިންގަނީ އަނެކާއަށް އޮތް ަ
އެ މުދާ ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމުގައިވުމެވެ.
)ވ(

އދާއެއް ނުވަތަ
ފއެއް އޮތްކަން ދައްކައިގެން ފަ ި
މން ާ
ޓެކުން؛ އަކީ އަނެކާއަށް ަ
ތ
މކުން ނުވަ ަ
ފދަ ކަމެއް ވެވިދާނެކަން ،ކަ ަ
ބނެ އެ ަ
ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން ު
ސިފައަކުން

ދައްކައިގެން،

ފައިސާ

ނުވަތަ

ތަކެތި

އަތުލައި،

އެކަމެއް

ބނުންކުރުމެވެ.
ށނުދީ އެ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ޭ
ބުނިގޮތަށް ކޮ ް
)މ(

ސުލޫކީ ހަމަތައް؛ އަކީ އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުގެ
ހމަތަކެވެ.
ޖހޭ ަ
ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އުޅުމާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަން ެ
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