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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

 

ގައި ޮކމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރިވސް ،އަކީމި ސުލޫކީ މިންގަނޑު (ކޯޑް އޮފް ކޮްނޑަކްޓް)  .1 ދު ޞަ ފާއި މަޤްތަޢާރު

އެންމެހަިއ މުވައްޒަފުންނަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން  މަސައްކަތްކުރާ

އަންނަ ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ހިތްހަަމޖެހޭ، ރަނގަުޅ ފެންވަރެްއގެ ޚިދުމަތެއްދޭ ބަޔަކަށް 

ޤާއި އަޚްލާ ހެޔޮ ގެ އި ަމސައްކަތުއެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައާއި އުޅުމާއި ުގޅުމުގަ، ހެދުމަށްޓަކައި

       ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން. ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ އިހަރުދަނާ ސުލޫކު ހިފަހައްޓަ

ބޫލު، ޤްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަދަލު އައުމާއި، އެ ޚިދުމަތަކީ މަ

 .ފެންވަރު މަތި، ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ

ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 
ހުރިާހ މުވަްއޒަފުންވެސް މި ކޯްޑ އޮފް ކޮްނޑަކްޓަށް އިދާރާގެ ގެ ޮކމިޝަނު ސިވިލް ސަރިވސް .2

   އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު މަލު ކުރަން ވާނެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްޢަ

ލާޙީ ޞްއިމި ސުލޫކީ މިންަގނޑާ (ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ) ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ  ،މެ  ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .3 ޢަޒުމް

ދާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގަިއ ބައިވެރިވާ ބައިވެރިއެއްގެ ޤްޞަމަކޮމިޝަނުގެ 

ބިލުކަން މަތިކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިްލ ޤާގޮތުންނާއި، ތިމާގެ 

އުޖާާލ  ުއމުގެ މުސްތަޤްބަލުޤަސަރވިސް އަީކ ފެންވަރު މަތި މަޤްބޫލު ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި 

 .ޒުމުގައެވެއަ ކުރުމުގެ ވަރުގަދަ

` 
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ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާއި 

ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ 

 މެދު އޮންނަ ގުޅުން 

 :މެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .4

 ތައްއެ މުވަްއޒަފަކު ދުވަހުްނ ދުވަހަށް އަދާކުރަންޖެޭހ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު (ހ) 

އި ށާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާިއ ޤާނޫނުތަކައަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާ

 .ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ ކުރަްނޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަބަދުެމ  އެ (ށ) 

އޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި ަމސް އުމީޤަކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދޭންވާނީ 

 .މަންފާއަށެވެ

ަވގުތަކު ސަރުކާރު  ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަިއ އެ އޫމުވަްއޒަފެއްގެ ާވޖިބާއި މަސް އެ (ނ)  

ލާ ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތުތައް އިހިންގުމާ ހަވާލުވެތިބި ފަރާތްތަކުން އެކުލަވަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޛުތެރިކަމާއެކު ތަންފީޞްތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާ

އާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ަވޒީފާގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ދާއިރާ އެ (ރ)  

ފަރިތަވުމަށް  ،ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ އިގަވާއިދުތަކަށް ވީހައި ށާޤާނޫނުތަކަ ފައިވާއިހަދަ

 .ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ަވޒީފާގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، މުވައްޒަފަކު،  އެ (ބ)  

ފައިވާ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަށް އި އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އުފައްދަޤާނޫނު

 .އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

 
 

  

މު ރައްޔިތުންނާމެދު ންއާ

 އޮންނަ ގުޅުން 
 :މެ މުވައްޒަފަކުކޮްނމެ އިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .5

މުވަްއޒަފެއްގެ ވާޖިބާިއ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ  އެ (ހ) 

 .އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ަމސައްކަތް ކުރަްނވާނެއެވެ

ގޮތަކަށް ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ހޯދޭނެ  (ށ)  

 .ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ

ތިރާމާއެކު ޙުރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަާމއި އި (ނ)  

 .ލެއް ގެންުގޅެންާވނެއެވެސޫމުޢާމަލާތުކޮށް ފަސޭހައިން ބައްދަލުކުރެވޭނޭ އު
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އަބަދުމެ ދެކެންވާނީ ރައްިޔތުންނަކީ ޚިދުމަތް  ،ކުުރމުގައި ކުރާ މަލާތު ޢާރައްޔިތުންނާ މު (ރ)  

  ިލބިގެންވާ ބަޔަކު ޤުއްޙަލިބުމުގައި މަތީފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ 

 .ކަމުގައެވެ

އަދާކުރުމުގައާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި ަމސްއޫލިއްޔަތު އެ (ބ)  

ތައް ނިްނމުމުގަިއ ރައްޔިތުންގެ އެކިެއކި ހާލަތުތަކަށާއި އަސަރުކުރާނޭ ނިްނމުން

ޔަތް ޢާރި އެަކންކަމަށް ،ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނޭ ކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ޔަތްޢާރިޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި ކުރަން

ރައްޔިތުންގެ އަދާކުރުމުގައި ދިެވހި  އޫލިއްޔަތުމުވަްއޒަފެއްގެ ވާޖިބާިއ ަމސް އެ (ޅ)  

އަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހަކަށް ޤީކުރިއެރުމާއި ތަރައް

 .ވާންވާނެއެވެ

އަދާކުރުމުގައި އެއްެވސް ރައްޔިތެއްގެ  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ (ކ)  

 ދަރަޖަ ނުވަތަ ޢީއިޖްތިމާ ،ކުލައަށާއި، ޖިންސަށާއި، ނަސްލަށާއި، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށާއި

ގޮތުން ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ބަލައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި، ސިޔާސީ މަށާއި،ޤާމަ

 .އެއްވެސް މޭރުމަުކން ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އްޔާއެއް ޢިރަކާތެއްގައި ބައިވެިރވާ ޖަމްހައެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިާޔސީ  (އ)  

       ނުވަތަ ، މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައިނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ 

މުގެ ބޭނުްނ ޤާމުވައްޒަފެއްގެ މަ ތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، އެޙަލަޞްމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ

 .ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ

އަދާކުރުމުގަިއ ކޮްނމެ ރައްޔިތެއްގެ  މުވަްއޒަފެއްގެ ވާޖިބާިއ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެ (ވ)  

ތަކަށް ޤުއްޙަން ލިބިދީފައިވާ ރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ޢިއްޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެ

 .ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެޙު

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ކޮންެމ  ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ (މ)  

އުތިރާޒު އިހާަމ ުކރުމަށް  ލޫމާތެއް ޢުޤާނޫނުންނާިއ ގަވާއިދުން ެއ މަލޫމާތެއް، ޢުމަ

އަދި ޚިދުމަތް ހޯދުން . ލިބިދޭން ވާނެއެވެއެ ޚިދުމަތް ެއ ފަރާތަކަށް ނުކުރާނަމަ، 

. ދޭންވާނެއެވެޅުން ފިުލވައިލޫމާތު އަންގައި އޮ ޢުދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މަ ފަސޭހަކޮށް

 .ތެރިވާން ވާނެއެވެއުތަކަށް ރައްކަޤުއްޙަލޫމާތު ދިުނމުގައި އަނެކުންގެ ޢުމި ގޮތަށް މަ
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މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

 އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން 
 :މެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .6

 އްކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއް މުވައްޒަފެ އާއިތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާޙަލަޞްމު މަންއާ (ހ) 

 .އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

މުވަްއޒަފަކަށް އެކިއެކި  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެ އެ (ށ)  

ގާ އްޔަން ކުރެވިފައިތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަންޢައެންގުން އަންގައި އިރުޝާދު ދިނުމަށް 

އެ ކަންކަމަްށ ، ވާއިދާ ޚިލާފުކަމަކަށް ނުވާަނމަގަޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި  ،ންކަންކަ

 ވާނެއެވެ. މަލުކުރަންޢަ

މުެގ ޤާމުވަްއޒަފެއްގެ މަ އަދާކުރުމުގައި އެ  މުވައްޒަފެއްގެ ާވޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ )ނ(  

. ގެން ނުވާނެއެވެގޮތުގައި ހިފައި ބޭނުންކޮށް އެހެން މުވައްޒަފުންެގ ބޭނުން ާނޖާއިޒު 

ހިފިޔަ ދީގެންވެސް   ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ާނޖާއިޒު  އަދި އެ

 .ނުވާނެއެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ  އަދާކުރުމުގައި، އަދި އެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި ަމސްއޫލިއްޔަތު )(ރ  

ސް ހިތްހަމަނުޖެުހމެއް ގުޅޭގޮތުން އެއްވެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ކަންކަމާ 

އް ހަމަެޖހިފައި ކުުރމަށް ގަވާިއދެ އްލުކުރަންާވނީ އެަކންހަވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ކުރިމަތި

ކުރަންވާނީވެްސ އަދި އެ ހިތްހަމަނުޖެުހމެއް ފާޅު. ގޮތަށެވެ އެއްގަވާއިދާ އެ ،ވާނަމަ

 .ުލންނެވެސޫއުއެ  ،ނަމަކަނޑައެޅިފައިވާ  ލެއްސޫއު އެކަމަކަށް

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަާށއި، މަސައްކަތުގެ  )ބ(  

ރޫޙު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންެގ މެދުގައި ހަރުދަާނ އަދި ެއކުވެރި މާޙައުލެްއ 

 .އިމުކުރުމުގެ ޢަޒުުމ ކަނޑައަޅަިއ ަމސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެޤާ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކުަލއަށް، ޖިންސަށް،  ،މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އެހެން )ޅ(  

ކާ ބަހަށް، ވާަހކަދައްނުވަތަ މަށް، ޤާލަށް، އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ މަސްނަ

ބޫލުކުރުމަކަށް، ނިސްބަތް ޤަނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ، ށްނުކުޅެދުންތެރިކަމަ

އެކު ފަންީނ އިންސާފުވެރިކަމާ، ަހމަހަމަަކމާއިށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ކުރުމަކަ

 .ގޮތުގައެވެ

ސިވިލް ސަރވިްސ . އެއްކިބާވެ ހުރެއެވެ ނުފޫޒުންސިޔާސީ  ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވާނީ )(ކ  

 .ރަކާތެއް ހިންގައިގެްނ ނުވާނެއެވެހައެއްވެސް ސިޔާީސ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި 
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މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބާއި 

އަދާކުރުމުގައި 

 އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން 

 :މެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .7

ދުތަކާއި އަމާޒުތައް ާހސިލުކުރުމުގައި، ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ފެންވަރު ޤްޞަމަ ކޮމިޝަނުގެ (ހ) 

ދުތަކާއި އަމާޒުތަކާއި ޤްޞަލުތަކުން، މަސޫރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭ އު

 .ކުރުމަްށ ގަދައަޅައި ަމސައްކަތް ކުރަންވާެނއެވެލުސިހާލަނޑުދަނޑިތައް 

އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާިއ  ،ކުރުމުގައިގެ ާވޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާމުވައްޒަފެއް އެ (ށ) 

ފިކުރު ގެންގުޅެ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގައި 

 .އައުގޮތްތައް ހޯދައި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް ަމސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ވަގުތަށް ކަމެއް ނިްނަމންޖެހޭ  އެ  ،މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެ (ނ)  

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

  މުވައްޒަފަާކ ހަވާލުކުރެވޭ ަކންކަން ކުރާންާވނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެުކ ކަމަްށ  އެ (ރ)  

 .ކަމޭ ހިތައިގެންނެވެ

       ކުރުމުގަިއ ތިމާގެ ނުވަތަ ގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާމުވައްޒަފެއް އެ (ބ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތާ  އިާވޖިބާ ގެން ނުވާނެއެވެ. އަދިބުރަވެތަށް ޙަލަޞްފަރާތެއްގެ މަ އެހެން

 .ނުވާނެއެވެ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން

ނާޖާއިުޒ ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނޭ ވަޒީފާގެ ރަްސމީ އެއްެވސް ަމސައްކަތެއް  (ޅ)  

ވެ، ލުތަނާޒުތަކުން ތިމާ އަމިއްަލއަށް ނިންމުންތައް ނިްނމުމުގެ މަރުޙަލާ ،ކުރުމުންނާއި

ތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ޙަލަޞްހިމެނޭަކމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަމަންފާއެއް އެފަދަ އަމިއްލަ 

އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ،ނުކޮށް ސިއްރުލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހާ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން

ވަޒީާފ  ،ރަނގަޅުކޮްށ ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން ިތމާގެ ފެންވަރު  (ކ)  

ލޫާމތާއި ހުނަރުތައް ޢުފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އިތުުރ މަ

 .ތު ހޯދަންވާނެއެވެޞައުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ފުރު

އެކިއެކި ބެހޭގޮތުން  ސަރުކާރުގެ މުދަލާ ،ކަންކަމުގައާއި ގުޅޭ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާ (އ)  

ދައުލަތުގެ  ،ހަާވލުވެ ެގންގުޅުމުަގއާއި ރުމުގައާިއ، ދައުލަތުގެ މުދަލާމުޢާމަލާތު ކު

 .ލަތްތައް ބޭނުން ކުުރމުގައި އަާމނާތްތެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެސީއެހެނިހެން ވަ
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 ލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ސީދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަ (ވ)  

 .ހަމައެކަނި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ

ަހރުދަނާ، ނަތީޖާ  ،ކުރުމުގައިެގ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާމުވައްޒަފެއް އެ (މ)  

ލުތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސޫހާސިލުކުރެވޭ، ހާަމ އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އު

 .ހިންގުމަށް ބާރު ައޅަންވާނެއެވެ ކަންންލަކުން ކަސޫއު

ގެ އަދާކުރުމުގައި ފެންނަ ކޮރަޕްޝަނުމުވައްޒަފެއްގެ ާވޖިބާއި މަސްޫއލިއްޔަތު  އެ (ފ)  

 ،މަލުތަކާއިޢަމަލުތަކާއި، ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތަކާއި، މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ޢަ

މަލުތަކާއި، ިއދާރީ ހިންގުމަށް ޢަރައްޓެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމުެގ  އާއިލާއާއި

މަލުތައް ކަާމބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޢަމަލުތަކާއި މިނޫންެވސް ޤާނޫާނ ޚިލާފު ޢަބުރޫއަރާނެ 

 .ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ

އޮފީހުގެ އިސްވެރިން، ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ލަފައަކަށް ނުވަތަ މަޝްވަރާއަކަށް  (ދ)  

، ދީ އި މަޝްވަރާއާތެދުވެރިކަމާއެކު ލަފަ ،ވަިކ ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ،އެދިއްޖެނަމަ

ނގަޅަކަްށ އެންމެ ރަވީ ، ކޮށްދީމަލޫމާތު ސިއްރު ނުކޮށް ހާޢުލިބިފައި ހުރި އެންމެހައި މަ

 .ދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ދައުލަތުގެ ސިއްރު ަކމުގައި  ،މި މާއްދާގެ (ދ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް (ތ)  

، ކަމުގަިއ ބެލެވިދާނޭ އެންެމހައި ކަންކަމާއި ހިމެނޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ސިއްރު

 .ލިޔެކިޔުމާއި، ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

މެނުވީ އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާއެކަމަށް ހެދިފައިވާ  ،ލޫމާތުޢުއޮފީހުގެ މަސައްކަތާބެހޭ މަ (ލ)  

 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށް ހަދައިގެން

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެްއ  އެ (ގ)  

 .މަލުކުރަން ާވނެއެވެޢަމިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  އެ ،އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ

 ކަންކަމާއި އަމިއްލަ 

 އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތް 
 :މެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .8

އުޅުމާއި ގުުޅން  އެުޅމާއި ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އޭނާގެ ހެދުން (ހ) 

 ްނ ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.ކޮމިޝަނު ހުންނަންވާނީ ސިިވލް ސަރވިސް 
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އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމުގެ  ،މަސައްކަތް ކުރުމާއިަމންފާއަށް އަމިއްލަ  (ށ)  

އަދި ތިމާެގ ވަޒީފާގެ ވާޖިބާިއ . ނުާވނެއެވެކޮށްގެން މުެގ ބޭނުްނ ޤާމަނިޔަތުގައި 

އެއްވެސް މީހެއްެގ ހިމެނޭ އެއްެވސް ކަމެްއ ކޮށްގެން، ތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތު

ންފާއެއް ހޯދަިއ ނުަވތަ ލިބިގަނެގެން އަތުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް މަ

 .ނުވާނެއެވެ

އަމިއްލަ ލާބައާއި މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނާޖާިއޒު ގޮތެއްަގއި އެހެންީމހަކަށް  (ނ)  

 .ނުވާނެއެވެގެންލޫމާތެއް ާހމަޮކށްޢުފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މަ

އެމީހެއްގެ އަމިްއލަ ކަންަކމަށާއި އަމިއްލަ ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ލަތްތައް ސީއޮފީހުގެ ވަ (ރ)  

 .ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ސަރުކާރަށާއި 

ރައްޔިތުންނަށް 

 ޒިންމާދާރުވުން 

 :މެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .9

ރައްޔިތުންނަށް  ެމންބަރުންނަށާއިކޮމިޝަނުެގ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުްނ  (ހ) 

 .ވާނެއެވެ ޒިންމާދާރުވާން

 ،ހަވާލުވާ ަމސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ ،މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވާންވާނީ (ށ)  

ަމސައްކަތް  އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ ހުނަުރ އޭނާެގ ކިބައިގައި ހުރެގެްނ ނުަވތަ  އެ

 .އޮވެގެންނެވެ ކަންކުރެވޭނެ ޤާބިލު

ށް ކަށް އަދި ކަނޑަައޅާ މުއްދަތަކަހަވާލުވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަ (ނ)  

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 ޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މަ

މައްސަލަތަކުން 

 ދުރުހެލިވުން 

ތާ ޙަލަޞްކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންވެސް އަދާކުރަންޖެޭހ ރަސްީމ ާވޖިބާއި އޭނާގެ މަ .10

 ދެމެދު އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޮކމިޝަނުގެ  މުގައި ބަާލނީ،ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަ (ހ)  

ގެ މަންަމ، ބައްޕަ، އަނބި، ފިރި، ދަރިން، އެއްބަނުޑ އެއްބަފާ މީހުން، ވައްޒަފެއްމު

 ނާ ުގޅޭ ކަންަކމާއި، ެއ ފަރާތްތަކެވެ. އެއްބަނޑު މީހުން އެއްބަފާ މީހުން އަދި
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އޭނާެގ ދަރިންާނއި، އޭާނ ސީދާ  ގެ އަނބިމީާހ ނުވަަތ ފިރިމީހާއާއިމުވައްޒަފު (ށ)  

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އެހެންމީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެސް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ 

 ބެލެވޭނެއެވެ.މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން ކަމުގައި 

ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުގަިއ، ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފެއްގެ  )(ނ  

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ، ނުވަަތ ދިމާވެދާނެކަމަށް 

އެ މަްއސަލައެއް ބެލުމުްނ ، ލިޔުމުން އަންގައި ށްޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ކޮމިޝަނަ

އަދި އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް . ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެއޭނާ 

އެއްވެސް މިންވަރަކަްށ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެްއ 

 .އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެންނުވާެނއެވެ ނިންމުމުގަިއ އެމީހަކު،

ވަކި މައްސަލައެްއ ބެލުމުގަިއ ނުވަތަ ވަިކ ކަމެއް ކުުރމުގައި ވަކި މުވައްޒަފެްއ  )ރ(  

ބައިވެރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ަކމެއްކަމަށް އެކަށީގެންާވ ސަބަބުގެ މައްޗަށް 

ލަތެއްގައި ލިޔުމުން ސަބަުބ ހާބިނާކޮށް އެ މުވަްއޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

          ކު އެ މުވައްޒަފަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފެއް ބަޔާންކުރުމާއެ

 ރަންވާނެއެވެ. އެ މައްސަލައެްއ ބެލުމުން އެކަހެރިކު

ވަކި މައްސަލައެއް ބެުލމުގައި މުވަްއޒަފު ބައިވެރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ  )ބ(  

ޭއނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންާވ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ލަތެއްގައި، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެްއ ހާ

ޫލމާތު ޢުއަިދ އެފަދަ މައްސަލައަާކ ބެހޭ މަ .ބެލުމުން، އޭާނ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ

 ނެއެވެ. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާ

ލަާކ ސޫގައި ބަޔާންވެގެންވާ އު )ބ(އަދި ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، )ހ(މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފެއް ޚިލާފުވުމަކީ، އޭާނ މަޤާމުގައި ހުެރ ކުުރން އެކަށީގެންނުވާ 

ެއ މުވައްޒަފު ެއ މަްއސަލައެއްގަިއ ބައިވެރިވެފައިވާ  ކަމެއް ކުރީކަމުގަިއ ބަލައި،

ލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ޞްއި ކުރުމަށްފަހު، އެ މުވަްއޒަފަކާ މެދުޙުޤީޤުމިންވަރު ތަ

 ޢަމަލެކެވެ. 

އަދާކުރުމުގައި ޒިންމާ 

 ހަމަތައް  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގަިއ ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުން، ެއ ީމހުންގެ މަޤާމުެގ ޒިްނމާތަކާއި  .11

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ، . އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ
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. ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މައިަގނޑު އެއް އަާސސް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ފާގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ އެއިްނ އެއީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްުވމެްއ ނެތްނަމަވެްސ އަދި އޮތް ަވޒީ

މީހަާކމެދު އިދާރީ  އެ، ޚިލާފުުވމަކީ ކާއަދި، މި އިން ަކމަ .ކަމެއް ިހމެނިފައިނުވި ަނމަވެްސމެއެވެ

 .ލަތެއް އުފަންވުން ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެއެވެހާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ 

އަމުރެއް ކުާރ ނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ ޤާ (ހ)  

 .ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ ާވޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވަމުންދިއުން

ޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބަކާ ނުލައި، ޮކމިޝަނުން ކުރަްނޖެހޭ އެްނމެހަިއ  (ށ)  

މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމާއި، އެކަން ކުރުމުގައި ތިމާެގ މަސައްކަތަށާއި 

 .އިޚްލާޞްތެރިވުމާއި އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުންތިމާގެ ވާޖިބަށް 

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ެއހެން މީހުންާނ މުޢާަމލާތް ކުރުމުގައި،  (ނ)  

 .އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން

ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނަގޅު ނިޔަތެއްގައި ވަކިފަރާތަކަށް  (ރ)  

ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ ދިނުމުެގ ބޭނުމުގަިއ ބޭނުންނުުކރުމާއި، ޤާނޫނުެގ 

ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ޞައްޙަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، ެއ އިޚްތިޔާރު 

ބޭނުންކުރުމުގައި އެހެްނ މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށާއި ޤާނޫނުގައި ޞައްޙަ 

 .ލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން މަޞް

ނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަންޖެޭހ ވާޖިބަށް ހުރަސްެއޅިދާނެ ނުވަތަ އެ ވާޖިުބ ޤާ (ބ)  

އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެދާނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް 

 .ނުކުރުން

ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަިކ ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި،  (ޅ)  

 ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން. އެހެން ކަމެއް ިތމާ ކޮށްދޭންޖެހުން ާލޒިމުާވ 

ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް، ތިމާގެ މަޤާުމ  (ކ)  

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މައްސަލަތަާކ ގުޅިގެްނ ލިބޭ  އަދާކުރުމުގައި ތިމާއަށް

  .ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް، ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެްއޓުން

ނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޞައްޙަގޮތުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަްނޖެޭހ ޤާ (އ)  

   ،ންޖެޭހ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއިއަންގަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުުރމާއި، ެއ މަޢުލޫމާތު 
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ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ 

 .ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުންދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ

ނުވަތަ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ  )(ވ  

ހިކޮށް ނުވަތަ ސަބަބުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކަށް ކަމެއް ފަ

 .ދަތިކޮށް ނުހެދުން

ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމާއި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް  )(މ  

ނުވަތަ  ވަޒީފާގެ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކުރަނީކަން

 .ވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުންދެކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަ

އެއްވެސް މީހަކާމެދު ނުަރނގަޅު ގޮތަކަށް،  އި،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަ )(ފ  

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް

ނގަޅު މަސައްކަތަށް ނުރަ

ނުފޫޒު ފޯރުވާ ނަމަ 

 ކުރުންރިޕޯޓު

ކަމުގައިވީަނމަވެސް ނުވަތަ މުވަްއޒަފެއް ަކމުގައިވީނަމަވެްސ، ުސލޫކީ މެންބަރެްއ ކޮމިޝަނުގެ  .12

ނުވަަތ  ،ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަންގާނަމަ

ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު  ނުވަތަ ަމޖުބޫރުކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ަމަސއްކަތް ،ބާރުއަޅާނަމަ

އަށްގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، ލަސްނުކޮްށ ކުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި-އެންޓި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި

 ންވާނެއެވެ. ޅައެކަން ހުށަހަ

މުގައި، މި ކޯޑް އޮްފ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ  .13 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން 

  ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫީކ ަހމަތަކުގެ އެންެމމަތީ ިމންގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި،ކޮންޑަކްޓު

ލަތެއްގައިވެސް ހާއެހެން މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާކަން އެނގޭ މިންވަރަްށ، ހުރިހާ 

 .އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާނެއެވެ

ޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ކޯ

ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން 

ގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުެގ އްޒަފަކު މި ޯކޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުކޮމިޝަނުގެ މުވަ (ހ) .14

މިނަށް ބަލައި، ޚިލާފުވި މިންވަރެއްެގ ކުޑަޮބޑު ތެރެއިން ހަމައަާކ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ 

ގަވާއިދުގައިވާ ޮކމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ސިވިްލ ސަރވިސް އެ މުވައްޒަފަކާމެދު 

 .ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ
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ކޮމިޝަނުގެ މުވަްއޒަފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ، އޭަގއި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ  )ށ(  

ގެ ަދށުން ކޮމިޝަނުގެ  )ހ(ޢަމަލު ހިމެނިެގންވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާަނމަ، މި މާއްދާގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް 

 .ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ޫނނެވެ

ގައި އްޒަފެއް މި ކޯޑް ޮއފް ކޮންޑަކްޓުކޮމިޝަނުން ނިްނމާ ނިްނމުމުގައި ބައިވެރިވި މުވަ )ނ(  

 ނުަވތަ މި ކޯްޑ އޮފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިަކމަށް

ގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ޮކމިޝަނުން ަކނޑައަޅައިފިނަމަ، ކޮންޑަކްޓު

އެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ިނންުމމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ 

 .ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ ކުރުމުގެ ބާރު
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