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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ލު ސޫ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސުލޫކީގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު 

       ވަނަ މާއްދާގެ 6 )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( ގެ 2007/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ )ހ( .1 ނަން  ތަޢާރަފާއި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ  އެުކލަވައިލައިފައިވާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  1-6

އުސޫލެވެ. މި އުސޫލު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީގޮތުން  މުވައްޒަފުން
މް ސުޕްރީ ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ،އެކުލަވައިލައިފައިވާނީ

އް އުސޫލުތައޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުެގ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ 
 އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސުލޫކީގޮތުން  )ށ(  
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" އެވެ.

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ،ދުތައްގުސަމި އުސޫލުގެ މަ .2 ސަދު މަގު 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި  )ހ(  
ޖެހިލުންވުމެއްނެިތ،  ،މިނިވަްނކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، އިްނސާފުވެރިކަމާއި 
 .ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން

ޒިންާމ އަދާކުރުމަށް  ނާ ހަވާލުކުރެވޭމުވައްޒަފުންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  )ށ(  
 ،ބިުރގަތުމެއް ނެތި ،ޖެހިލުންވުމެއް ،ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފާހަގަވާ ކަންކަން
 މުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން.ހާމަކުރު އިންސާފުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު
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 ލާެޤއްގެ މަތީގައިޚް ރަނގަޅު އަުމވައްޒަފުންނަކީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  )ނ(  
ފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮ ،ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަްތތެރިކަމާއެކު ،ތިބެގެން

 ތުގައި ދެމިތިބުމަށް ާބރުއެޅުން.އްގެ ގޮބައެ

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިާވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  )ރ(  
ވަކިފަރާަތކަށް ގެއްލުމެްއ  ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގައި ،ބާރުތައް

 ތުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެުޅން.ްއގެ ގޮނުކުރާނެ ބައެދިނުމަށް ބޭުނން 

އި ގަވާއިދުތަކާ އިޤާނޫނުތަކާ ،މުވައްޒަފުންނަކީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  )ބ(  
މުގައި އުޅުދިރި އި އާންމުއްޔާގަމާޙައުލު އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ އުސޫލުތަކާ
އްގެ ގޮތުގައި ަބއެ އަޚްލާޤީގޮތުން މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާއުޅުމާއި  ،ޢަމަލުކުރާ

 .ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުން

ށެވެ. މިގޮތުން ގެންނަ ބަދަުލތަކަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަ ، އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީމި .3 އުސޫލަށް ަބދަލު ގެަނއުން 
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ ބަދަލެއް ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ، ދިވެހި

 ފެށިގެންނެވެ.

 މުވައްޒަފުންނެވެ.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  ،މަލުކުރަންޖެހޭނީ އުސޫލަށް ޢަމި )ހ( .4  ފަރާތްަތއް ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ

 ،ފަހަރުއެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ،ލިޔުމެއްގައިއުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ މި  )ށ(  
މުވައްޒަފުްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްގައި 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  

 އަާސސީ ތަބާާވންޖެހޭ

 ކަންކަން
 ނުވާނެއެވެ. ގަނެގެންފައިވާ ކުށަކަށް އަރައިޅައިއިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައަ ()ހ .5

 ވާނެއެވެ.ސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވަޒީފާގެ އެއްބަ )ށ(  

އުސޫލުތަކަށް  ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި )ނ(  
  ވާނެއެވެ.ންކަމާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރަންކަ ވެ، އެބާތަ

ކާ އެއްގޮތަށް އެ އާދަތަ ،ދަމަހައްޓައިމުޖުތަމަޢު ބަލައިގެންފައިވާ ރީިތ އާދަތައް  )ރ(  
 ވާނެއެވެ.ޢަމަލުކުރަން
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މުގައި ފަސާދައިގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުއި ޚިޔާނާތާޓެކުމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި  )ބ(  
ގެ އެފަދަ ކަމެއް ނުމާއި،ނުދިއެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު މާއި،ނުވުބައިވެރި

 އަންގަންވާނެއެވެ.އޮފީަހްށ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ 

ވަކިފަރާތަކުން ކޮށްދިން ކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި ތިމާގެ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ  )ޅ(  
 މުވައްޒަފުްނގެ ޢަމަލުތައް ލަތަށް ހާތެރޭގައި ކަމެއް ކޮށްދިނުން ލާޒިމުވާ 

 ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،)އެފިޝެންސީ(  ސަމަކާރަކަމާއިޤާިބލުކަމާއި ،ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް )ކ(  
      ހުރިހާ ،ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަޒާހަްތތެިރކަން

 ވަގުތެއްގައި ވެސް ހިފަހައްޓަންާވނެއެވެ.

ކަމާއި މިނިވަންކަން ހަތްތެރިއޮފީހުގެ ނަޒާ ކަމާއިހަތްތެރިމުވައްޒަފުންގެ ނަޒާ )އ(  
 ދެމެހެއްޓުމަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ދައްަކއިޭދންވާނެ މުަވއްޒަފުން
 ސިފަތައް 

)އ( ގެ ނިޔަލަށް  ފެށިެގން )ހ( އިންވަނަ މާއްދާގެ  5 ގެއުސޫލުމި  )ހ( .6
 ހިފަހައްޓަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް  އެ އަކުރުތަކުގައި ،ންބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ

 ކަން ދައްކަންވާނެއެވެ.މަސައްކަތްކުރާ

ފައިވާ ޅައިވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  
 ކަން ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ.ތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުނުވާއުސޫލު

ރަނގަޅު ކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި  އަމާނާތްތެރި  ،ވެސް އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި (ނ)  
 ޤުގެ މަތީގައި ޢަމަލުތައް ަބހައްޓާކަން ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ.ލާއަޚު

ކަށް ހެދުމަްށ ންކަން ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއަގީއިުތބާރާއި ޔަ ހަކީ އާންމުންގެއޮފީ )ރ(  
 .މަސައްކަތްކުރާކަން ދައްކަންވާނެއެވެ

ން ވާ އުސޫލުފައިޅައިކަނޑައައޮފީހުން  ،އަދާކުރުމުގައި  ރަސްމީ ޒިންމާ )ބ(  
 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިކަމާއި، ޢަމަލުކުރުމުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ

ކަން ގެ އިތުބާރު ހޯަދން ަމސައްކަތްކުރާއާންމުން ،ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ،ސަރުކާރާއި
 ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ.
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އަދި ފޯރުވާ  އްެނތިޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބެރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ،  (ހ) .7 ގޮތް  ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަތް
ނުފޫޒަކަށް ަތބާނުވެ، ޤާނޫުނތަާކއި ގަވާއިދުތަކާއި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުާރ 

 ގޮތުން ަބލައިގަތުމަށް އޮީފހުން ަކނޑައަޅައިފައިވާފަންނުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި 
 ވެ.ހެކީގެ މައްޗަށެ ،ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތް  )ށ(  
، ރިވެ،  އިންސާފުވެރިވުމާއިލާޞްތެކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި، ތިމާގެ ވާޖިބަށް އިޚު

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން (ނ)  
ނިންުމމެއްގެ ގޮތުގައި ޙަޤީަޤތާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް   ،ފައި ހުްނނައިރުމައިނިން

އި ފަނައިކަންކަން ނިންމުމުގަިއ ހިމަހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ފާހަގަވި 
 ންނަންވާނީ ާފހަގަވިގޮތަށެވެ. ހު

މީުހންނަްށ، ރިވިއުކޮށްގެން  ފަންނީހުންަނންވާނީ،  ފައިމައިމަސައްކަތް ނިން (ރ)  
 ގޮތް ދެނެގަނެވޭނެ ފެންވަރަށެވެ.  މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ

ތިމާއަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް  (ބ)  
 މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 އެ ަފރާތަކުން ކުރިރަސްމީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރާ ކަންކަން ނިންަމންވާނީ،  )ޅ(  
       ،އެހެން ހާލަތެއްމެދުވެރިވާ ހާލަތެއް ފިޔަވައި ގޮތުން  ކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ

 ކުރި ފަރާތަށް މެދުވެރިނުވާނެ ގޮތަށެވެ.  އެ ކަމެއް

ގޮތަށް  އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ،ުކރާ މަސައްކަތް ހަވާލުމުވައްޒަފުންނާ އޮފީހުން (ކ)  
ޅުން ބަދަހިކޮށްގެްނ  ފަރާތަކާ ގުއެއްވެސް  ،ކުރުމަށް ދަތިވެދާނެ މިންވަރަށް

 ނުވާނެއެވެ. 

 ސޫލުތަކަށްމަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އު (އ)  
  ކުރަންވާނެއެވެ. އިޙްތިރާމު

ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނިްނމުމަށް، ލަޔާޤަތާއި ާޤބިލިއްޔަތު ތަންދޭ އެންެމ  (ވ)  
 ވާނެއެވެ. ކުރަން މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަތް
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ނުވަަތ  ،ނާންޒަފުއެހެނިހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްނުވަތަ  ،ނާންއަންނަ މީހުއޮފީހަށް  (މ)  
އާންމު އިޖުތިމާީޢ  ،ކުރުމާއެކު އިޙްތިރާމް ،ކުރަންާވނީ ތުންމުންނާ މުޢާމަލާ އާ

 މިންގަނޑާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެ.

 ،ޢިލްމު ހޯދުމަށް ޓަކައި އިތުރުކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން  )ހ( .8 އަހުުލވެިރވުން  މަަސއްކަތަށް
ދީ ފަރު ،ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަްނދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަިއގައި

ހައިސިއްޔަތުންނާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން 
 ނެއެވެ. ވާ

އޮފީހުން ކަންކަން އިތުރުކުރުމަށް  ކޮށްފައިވާމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން  މި (ށ)  
އެ ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ  ،އި ބައިވެރިވެފޯރުކޮށްދޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކުގަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

         ޕްމަންޓުގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެންޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮ ،ކޮންމެ އަހަރަކު )ނ(  
އޮފީހަްށ  ރީނު ިލބިގަެނ، އެަކން( ގަޑިއިރުގެ ފަންނީ ތަމްސާޅީސް) 40

 އަންގަންވާނެއެވެ.

އޮފީހުްނ  ، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަްނވާނީރަސްމީ މަސައްކަތުގައި )ހ( .9 ޭބނުންކުުރން  ވަސީލަތް
 ތަކެވެ.ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ވަސީލަތް

މަޖައްސައިދީފައިވާ ވަސީލަތަކަށް ނުވަަތ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުން ހަ (ށ)  
ނުވާނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމެއް  ފަރާތެއްގެ ވަސީލަތަކަށް ގެއްލުމެއް ދީގެން އެހެން

 އެވެ.ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެ

ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ނުަވތަ އަމިއްލަ ވަސީލަތެއް ތެއް ވަސީލައެހެން އޮފީހެއްގެ  (ނ)  
 އޮފީހުގެ ނުވަަތ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 ،އޮފީހުން މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮްށފައިވާ އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ (ރ)  
 ކަމާ އަމާނާތްތެރި ،ފައިވާ ގޮތަށްޅައިއެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމަށް އޮފީހުން ކަނޑައަ

 އެކުގައެވެ. 

 ބޭުނން ގަީޑގެ ރަްސމީ

 ކުރުން 
ރަސްމީ  ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ރަސްމީގަޑި ބޭނުންކުރަންވާނީ (ހ) .10

 މަސައްކަތުގައެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ  ،ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ ކަމެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަންވާނީ )ށ(  
  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

އެކަމަށް  ،އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތެއް މުވައްޒަފަކަށް ކުރެވޭނީދައުލަތުގެ އެހެން  (ނ)  
 އޮފީހުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. 

އޮފީހުްނ  ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ަތރައްޤީކުރުމަށްއޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ފަންުނ  (ރ)  
  ކުރެވިދާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށްން ތީހުއްދަދޭ ގޮތެއްގެ މަ

 ތަުކގައި އިންިތޚާބު

 ވާދަުކރުން 
 އާންމު ވާދަވެރި އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް ހުރެގެން (ހ) .11

 ނުވެވޭނެއެވެ. އުސޫލަކުން ބައިވެރިއެއް

 އޮފީހުގެ  ،ނަމަވެސްއޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަށް އެ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ށެއްހޯދާކަ ހުްއދަ ބައިވެރިވުމަށް  ބުތަކުގައިޚާއިްނތި އްޔާގެޖަމްޢި މުވައްޒަފުންގެ
 ހުއްދަ  އޮފީހުގެ އިންތިޚާުބތަކުގައި ކޮށްފައިވާބަާޔން ތިރީގައި އަދި. ނުޖެހޭނެއެވެ

 .ވެރިވެވިދާނެއެވެބައި މުވައްޒަފުންނަށް ،ހޯދައިގެން ލިޔުމުން

އެކައުންޓިންގ ޕްރޮފެޝަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕްރޮފެޝަނެއް  (1)   
ވަކިފަރާތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަްށ، ޤާޫނނަކުން ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް، 

ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެފައިވާ ދައިއުފައް
 މަޤާމަކަށް މީހުން ޢައްޔަުނ ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުތައް؛އެފަދަ 

ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރުންގެ  ނުވަތަ ،ކޮލެޖް ނުވަތަ ،ސްކޫލް (2)   
މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ  އޭ. އަށް ޕީ. ޓީ. ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަށް
 ؛އިންތިޚާބުތައް

( ވަަނ ނަްނބަރާއިގައި ުނހިމެނޭ، 2( ވަަނ ނަްނބަާރއި )1މި އަކުރުގެ ) (3)   
 .އޮފީހުން ލިޔުމުން ހުއްދަދޭ އިންިތޚާބުތައް

 ކުުރން މުަވއްޒަފުން
 މަނާކަންަތއް 

 ން ކަމެއްކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއި ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން ،ހުރެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކަށް .12
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 މަށް ވަޒީފާގެ ބޭނުންކުރުން. ހާސިލުކުރު ސިޔާސީ މަގުސަދެއް )ހ(  

  ހުށަހެޅުން. މެންބަރަކަށްވުމަށް ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ށ(  
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 ން.މެންބަރަކަށްވު ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ނ(  

  ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ ނުވަތަން ކުރިމަތިލު މަޤާމަކަށް  ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ  )ރ(  
 ވުމަށް ކުރިމަތިލުން. މެންބަރަކަށް ކޮމެޓީއެއްގެ

 ފުރުން. މަޤާމެއް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ބ(  

 އަދާކުރުން. ވަޒީފާއެއް ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ޅ(  

 ކަށްވުން.މެންބަރަ ކޮމިޓީއެއްގެ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ )ކ(  

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް މާލީގޮތުން، ނުވަތަ ފަްނނީގޮތުްނ، ނުވަަތ އެނޫންވެްސ  )އ(  
 ގޮތަކުން އެހީތެރިވުން.

 ޕާޓީއަކާ  ސިޔާސީ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ )ވ(  
 ތައްޔާރުކުރާ  ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ  އަކުންޖަްމޢިއްޔާނުވަތަ  ބަކުންކްލަ ،ގުޅިގެން

އެފަދަ ޕެޓިޝަނެއްގައި  ،ކުރުމާއި މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕެޓިޝަނެއް
 ކަމަކަށް އެފަދަ ،މަސައްކަތްކުރުމާއި ހޯދުމަށް ސޮއި ޕެޓިޝަނަކަށް ،ސޮއިކުރުމާއި

 .އެީހތެރިވުން ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ަފންނީގޮުތން ނުވަތަ ލީގޮތުންމާ

 ޕާޓީއަކާ  ސިޔާސީ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކުން ސިޔާސީ )މ(  
 ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ބަކުންކްލަ ،ގުޅިގެން

 ނުވަތަ ،ހިނގަިއލުމެއް ނުވަތަ ،މުޒާހަރާއެއް ިހންގާ ރާވައި ފަރާތަކުން އެނޫންވެސް
 މިފަދަ  ،ތަޤްރީރުކުރުމާއި ،ބައިވެރިވުމާއި ހަރަކާތެއްަގއި ފަދަ ފުޅަނދުބުރެއް

 ފަންނީގޮުތން  ނުވަތަ މާލީގޮތުން ،އުޅުމާއި ކުރުމުގައި އިންތިޒާމު ރާވައި ރަކާތެއްހަ
 .އެހީތެރިވުން ކަމަކަށް މިަފދަ ގޮތަކުން މިނޫންވެސް ނުވަތަ

 ތާއީދު މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކެންޑިޑޭޓަކަށް ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ )ފ(  
 ސިޔާސީ  ނުވަތަ ޕާޓީއެއްގެ  ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ  ހޯދުމަށް

 ގެންދިއުމުގައި ީމހުން ލާންވޯޓު ގޮތުގައި އެޖެންޓެއްގެ ޑިޑޭޓެއްގެކެން
 ސިޔާސީ  ،ހަރަކާތްތެރިވުމާއި މަރުކަޒުގައި  ލާ ވޯޓު ނުވަތަ ންހަރަކާތްތެރިވު

 ،އެހީތެރިވުމާއި އެއްވެސްގޮތަކަށް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ސިޔާސީ ތަނުވަ ޕާޓީއަކަށް
 އެފަދަ ،ަވނުމާއި އޮފީހަށް ޑިޑޭޓެއްގެކެން ނުވަތަ އޮފީހަށް ޓީއެއްގެޕާ ސިޔާސީ

 .ހަރަކާތްތެރިވުން ތަނެއްގައި
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ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން  )ދ(  
ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން  ،ގޮވައިލާ ގޮވައިލުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުއްޓައިލުން.

ސިޔާސީ ކަމަކާ ގުޅުވައިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ނުވަތަ  )ތ(  
ފޮޓޯަތކަށް ކޮމެންްޓ ޕްރިންޓް މީޑިއާގައި ލިޔާ ލިޔުމަކަށް ނުވަތަ ޝާިއޢުކުރާ 

ރީޕޯސްޓް ކުރުން ނުވަތަ ސިޔާސީ މީހުންނާއެކު ފޮޯޓ  ،ލައިކް ދިނުމާއި ،ކުރުމާއި
 ނެގުން.

 އޮފީހުން ދިނުުމގައި ލަފާ ކަންކަމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ދައުލަތުގެ )ލ(  
 .ލަފާދިނުން ބޭރުން އުސޫލުގެ ފައިވާޅައިކަނޑައަ

ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މިނިވަންކަމާއި  ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެދާނެ )ގ(  
 ،ހަމަހަމަކަމާމެދު )ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭކަމާމެދު( ސުވާލު އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް

ުމވައްޒަފުންނަްށ  ،މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ޭބނުންަތއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި
 ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކުރުން.

 އަމިއްލަ  މަޢުޫލމާތު ލިބިފައިވާ  އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ރަސްމީ މުވައްޒަފުން )ޏ(  
 ނުވަތަ  މީހަކަށް ،ބޭނުންކުރުމާއި ފައިދާއަށް ފަރާތެއްގެ އެހެން ނުވަތަ ،ފައިދާއަށް
 .ބޭުނންކުރުން ދިނުމަށް ގެއްލުން ފަރާތަކަށް

 ވަޒީާފގެ އޮފީހުގެ

 އެހެން އިތުރުން މަަސއްކަތުގެ
 ކުރުން  ކަންކަން

 އަމާނާތްތެރިކަމާއި  ތެދުވެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ،ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް އަމިއްލަ )ހ( .13
 ރައްޔިތުން މުން އާ އަދި  ހިފެހެއްޓޭނެޮގތަށް ނަޒާހަްތތެރިކަން  މިނިވަންކަމާއި
 މިނިވަންކަމާއި  އޮފީހުގެ މުވައްޒަފާއި ،ގޮތަށް ބުރޫނާރާނޭ ދެކޭގޮތަށް އެކަންކަމާމެދު

 .ަބލައިގެންނެވެ ނާރާގޮތަށް ބުރުލެއް ހައިބަތަށް

ތިރީގައިވާ ކަންކަން  ،އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތާއިއޮފީހުގެ މަސައްކަ (ށ)  
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 އަދާކުރާ  އޮފީހުގައި ޖެނެރަލް އޮޑިޓަރ ގޮތުގައި ވަޒީފާއެއްގެ  އަސާސީ (1)   
 ؛އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް  އެހެން ފިޔަވައި ވަޒީފާ

 .ކުރުން މެންބަރުކަން ބޯޑުގެ ކުންފުންޏެއްގެ އްސާވާހި ސަރުކާރު (2)   
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އެއްވެސް  ވައިދިނުން ފިޔަޔަވައިއަމިއްލަ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކި (3)   
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  ،މަސައްކަތެއް

 ؛ކޮށްދިުނންއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހި

 ؛އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކުރުން (4)   

 ،އެކައުންޓިންގ، އޮޑިޓިންގ އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ ޚިދުމަތެއް (5)   
ޕަބްލިކް ޕްރެކްޓިސްގެ ގޮތުގައި  ،އެކައުންޓިންގ ފާމަކާ ގުޅިގެން ދިނުމާއި

 ؛މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

އަމިއްލަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އޮފީހުގައި ކުރުމާއި، އެފަދަ  . 6   
 މަސައްކަތަކަށް އޮފީހުގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުން.  

     މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރަކު ެއއްފަހަރު ލިބޭ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ  )ނ(  
 އޮީފހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،އާމްދަނީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ަމސައްކަތް ސާބަހަށް ހިލޭ
 ކުރުން 

 އޮފީހަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންުގމަށް ފަހުގައެވެ. ،ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ (ހ) .14

ތުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން މަސައްކަތެއްގެ ގޮހިލޭސާބަހަށް ކުރާ  )ށ(   
 ނުވާނެއެވެ.

 ކުރަންވާނީ ތެުދބަހުްނނެވެ.ތް މުޢާމަލާ )ހ( .15 ެދމެހެއްޓުން  އިތުާބރު

ނުވަތަ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. (ށ)  
 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އޮފީހުން މަނާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫާމެތއް 

 ތެދުެވރިކަާމއި

 އިޚްލާޞްެތރިކަން
 ދެމެެހއްޓުން 

    އްޔާއި އަމިއްލަ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ  )ހ(  .16
 ،ަބހައްޓަންވާނީ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު  މުވައްޒަފުންގެދިރިއުޅުމުގައި ވެސް 

 ލިބޭގޮަތށެެވ. އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ  ،އިންނާމުވައްޒަފުއެހެން ދައުލަތުގެ  ،ނާއިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން )ށ(  
އިމްކުރަންވާނީ، އެ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ ޤާ ގުޅުން

ސަބަބުވެރި  ،މަސްއޫލިއްޔަތު ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްނޭޅޭކަމަށް
  ބޫލުކުރެވޭ މިންަވރަށެވެ.ގަ އިންސާނަކަށް
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 މަޤާމުގެ ބޭނުންކުރަންާވނީ،  އި އިޚުތިޔާރުބާރާ ދޭ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބި (ނ)  
  އެކަންޏެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް

 މިނިަވންކަާމއި
 އިންސާުފެވރިކަާމއި

 ހަމަހަމަަކން 

މުވައްޒަފުގެ  ،ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންާވނީ ކާއިމުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫ )ހ( .17
 ގޮތަށެވެ. ނޭ ނުފޯރާ އްލެއްގައި ނުރަނގަޅު އަސަރެހާމިނިވަންކަމަށް އެއްވެސް 

 ،ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެތިބެ މުނާސަބުނޫން ،މަސައްކަތްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން )ށ(  
ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި  ،ކޮށްއިންސާފުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްމިނިވަންކަމާއި 

 .    ހިފަހައްަޓންވާނެއެވެހަމަހަމަކަން 

ޒަފާ އް ނުވަތަ މުވައްޒާތީ މަޞްލަޙަތެ ކުރުމުގައި،އަދާ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޒިންމާ (ނ)  
މިނިވަންކަމަްށ  މުވައްޒަފުގެ ލަޙަތެއްގެ ސަބަބުންގުޅުންހުރި ފަރާތެއްގެ މަޞް

 . އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މުވައްޒަފު މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ހާލަތެއް  (ރ)  
އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވި  ،އެކަން އޮފީހަްށ ލިޔުމުން އަންގައި ،މެދުވެރިވާނަމަ

 މަސައްކަތުން ތަނާޒުލުވާން ވާނެއެެވ. ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މުވައްޒަފު

ތަކާ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފަިއވާއޮފީހުގައި ، މަސައްކަތްކުރަންވާނީ މުވައްޒަފުން (ބ)  
 ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެިހއެވެ.، އެއްގޮތަށް

 ފުުށއަރާ މަޞްލަޙަތު

 ކަންތައްަތއް 
ެއކު މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިވަންކަމަށް ނުޫފޒު ފޯރާފަދަ ނުވަތަ މިނިވަންކަމާ މުވައްޒަފެއްގެ .18

 ދައުލަތުގެއެޅިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ އެއްވެްސ ގުޅުމެއް، ހުރަސްއެޅޭނެ ނުވަތަ ހުރަސް
އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ މުއައްސަސާއާމެދު 

 ލިޔުމުން އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،ކަމެއް އެ ،އޮތްނަމަ

 މެެހމާްނދާރީ ހަދިޔާާއއި
  ނުކުރުން ބޫލުުކރުާމއިގަ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭ ހަދިޔާއަކީ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަކީ، މުވައްޒަފު  )ހ( .19
އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް 

އެފަދަ  ،ބޭނުންވެގެްނ ދޭ ހަދިޔާއެއް ުނވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް ެބެލވޭނަމަ
 ބޫލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. ގަހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް 
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މުއައްސަސާއަކަށް ދިއުމުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ  ސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފަކުމަ )ށ(  
އެ މުއައްސަސާގެ  މެއް އެ މުއައްސަސާއިން ނުވަތަމަސައްކަތާ ނުގުޅޭ އެހީތެރިކަ

  އެހެން ފަރާތަކުން މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތާ ގުޅުވައިގެން 
ބޫލުކޮށްގެްނ ދޭން ހުށަހެޅިޔަސް، އެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެ އެހީތެރިކަމެްއ ގަ

 ނުވާނެއެވެ.  

އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެެގްނ މުވައްޒަފުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން  ރަސްމީ )ނ(  
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް  ނުވަތަ ރަސްމީ

      ވިއްޖެނަމަ، ބޫލުކުރެގަނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން އުޅުނުކަމަށް މުވައްޒަފަށް 
 މަޢުލޫމާތު އޮފީހަްށ އަންގަންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތެއްގެ 

 ،ބޫލުކުރަންވާނީގަހަދިޔާއާއި އެހިތެރިކަން  އެކި ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންަނށް ދޭ )ރ(  
 ންނެވެ. ތީތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަ

ނުވަތަ އެހީތެރިކަމަކީ އޮފީހުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ  އަކީހަދިޔާ (1)   
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން ދޭ ހަދިޔާއެއް 

    ،ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ ކުރެވޭ ލުބޫގަ ނުވަތަ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް 
 ؛ނުކުރުންބޫލުގައެހީތެރިކަމެއް އެ އެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ 

ދެނީ ގިނަބަޔަކަްށ ހަދިޔާ ުނވަތަ  ހަދިޔާ ނުވަތަ އެީހތެރިކަން (2)   
އަދި އެ ހަދިޔާ ނުވަތަ  ،ވެފައި އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ތެރެއިން ަކމަށް

 މަސައްކަތަށް ނުޫފޒު ކުރާ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އޮީފހުގައިއެ 
އެަފދަ  ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ށް ުމވައްޒަފަށްގުޅުމެއް ނެތްކަމަ ފޯރުވުމާ

ފަކަށް މުވައްޒަބޫލުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ގަހަދިޔާއެއް 
  ލިބިގެންވުްނ؛

، ޢާއިލާެގ މީހުންާނއި ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ޯފރުވުމެއްނެތި (3)   
ބޫލުކުރުމުގެ ގަމަތްތެރިން ދޭ ހަދިޔާއާއި އެހީތެރިކަން ގާތް ރަޙް
 ؛ރު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވުންއިޚުތިޔާ

އެަކން  ،ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އާއިސެމިނަރ (4)   
އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން ބައިވެރިންެނކޭ  ،ކުރާ ފަރާތުންމުއިންތިޒާ

ރިކަމާއި މެހެމާންާދރީ ހީތެހަދިޔާއާއި އެއެއްފަދައަކުން ދޭ 
 ؛ޒަފުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިދާނެމުވައް
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އެ ވަގުތަކު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާއިން ދޭ  (5)   
 ތިރީގައިވާ އުސޫލުންނެވެ. ،މެހުމާންދާރީ މުވައްޒަފުން ގަބޫލުކުރަންވާނީ

ކަންކަމުގައި މާންދާރީއަކީ އެ މުއައްސަސާއިން އެ މެހެ 5.1    
މެހެމާންދާރީ އަދާކުރަމުންދާ ުއސޫލުން ދޭ މެހެމާންދާރީއެްއ 

 ކަމަށްވުން.

 ކޮންމެހެން މުއައްސަސާއިން އެ ގުޅިގެން މަސައްކަތާ 5.2    
 .ވުން މާންދާރީއަކަށްމެހެ އަދާކުރަންޖެހޭ

ރޫރީ ބޭނުމަކަށް ލިބިަގންަނ މާންދާރީއަކީ ޒައެ މެހެ 5.3    
 ވުން. މާންދާރީއަކަށްމެހެ

ބޫލުކުރިފަހުން، އެ ހަދިާޔއަކީ އޮފީހުން ގައެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިން ހަދިޔާއެއް  (ބ)  
އެކަން ނަމަ،  ދިން ހަދިޔާއެއްކަން އެނގިއްޖެފޯރުވުމަށް މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު

އޮފީހުން އަންގާ ގޮތަކަށް  ،އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ހަދިޔާއަކާމެދު
 ވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރަން

 ،އިއްޔާރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގަ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން (ޅ)  
އެ ރަށެއްގެ އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް ދިއުމުގައި، ދައުަލތުގެ މުއައްސަސާއަކުން 

އޮފީހުގެ  ،ލަތުަގއިހާކޮށްދޭން އެދޭ  ހިލޭ އެކަން ގައިތަނެއްގެ އުޅަނދެއް އެ
 އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއްގެ ބޭނުން މުވައްޒަފުންަނށް ކުރެވިދާނެއެވެ. ،ކުއެޔާހުއްދަ

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، ރަށްރަށަށް ގޮސް ތިބުމުގައި،  (ކ)  
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހަމަޖައްސައިދޭ އެކޮމަޑޭޝަނެއްގައި ހިލޭ ހުރުމާއި 

 އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނނެވެ.  ،ހަމަޖައްސަންވާނީ ކެއުމުގެ ކަންތައް

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ތަންތަނަށް ދިއުމުެގ ނުވަތަ ހުރުމާ  (އ)  
ޙަތު ޞްލަކަމެއް ވެސް، ކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތާއި މަ ނޫން ކެއުމުގެ ނުވަތަ އެ

ޫނން ފަރާތަކުްނ އެ ޚިދުމަތެއް  އެ ،ޯހދަންވާނީޚިދުމަތް ފުށުއަރާ ފަރާތަކުން 
 ލަތެއްގައެވެ.ހާލިބެންެނތް 

 ހާމަުކރުާމއި ލިޔުންތައް

 ވާލުުކރުން ހަ އޮފީހަށް
 ލިޔުންތަކާއި  މުވައްޒަފުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ  )ހ(  .20

މަޢުލޫމާތުތައް އަނަގބަހުން ުނވަތަ ލިޔުމުންވިޔަސް ތިންވަނަ ފަރާތަކަްށ 
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ތުތަކަށް ރާއަޖުއި އާންމު  ނޫނީގޮުތްނ ނުވަތަ އޮފީހުގެޤާ ،ހާމަކުރަންވާނީ
 ތަކުގައެވެ. ހާލަތް ލޫމާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ޓަކައި އެފަދަ މަޢު ޢަމަލުކުރުމަށް

ހެކިަތކަށް އެއްވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކާއި ،ލިޔުންތަކާއިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދާ  )ށ(  
އެ ލިޔުންތައް  ، ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައިކައުރައް، ބަދަލެއް ގެނައުމަކާ ނުލައި

 ޒިންމާއެކެވެ.   މުވައްޒަފުންގެއޮފީހާ ހަވާލުކުރުމަކީ 

 ތަ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލާޒިމުވާކުރި މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އޮފީހަށް ނުވަ މުވައްޒަފު )ހ(  .21 ޖަާވބުާދީރވުން   މަަސއްކަތަށް
 ،މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންކަމުން ،ދާރީުވމަކީތަކަށް ޖަވާބުތްއެހެން ފަރާ

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުްނ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް މުވައްޒަފު ޖަވާބުދޭްނ 
 ޖެހޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ހުރިއިރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އޮީފުހން އެންގުމުްނ ވަޒީފާގައި  )ށ(  
)ބާރަ(  12ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،މުވައްޒަފު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނީ

 އްދަތަށެވެ.މަސްދުވަހުގެ މު

 މަަސއްކަތްކޮށްފަިއވާ
 ވަޒީާފއަށް މުައއްަސސާެއްއގެ

 ދިުއން  ަމސައްކަތަށް ނުވަތަ

 (ހ) .22

 

 

އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި ހުރިއިރު، އޮފީހުން ފޮނުވައިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 
އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތް  ،މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ދެވޭނީ

ނުވަތަ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން  ،މަްސދުވަސް ހަމަވުމުން)ބާރަ(  12ނިންމިފަހުން 
 ހަމަވުމުންނެވެ.މަސްުދވަސް )ބާރަ(  12ވަކިވިފަހުން 

އެ ވަޒީފާއިން  ،ތިމާ ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީހަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ދެވޭނީ )ށ(  
 މަސްުދވަސް ފަހުންނެވެ.)ބާރަ(  12ވަކިވުމަށްފަހު 

އެ އޮފީހުެގ  ،ަވނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ އޮފީާހއިއެ ކަމަށް ބުނެފައި "އޮފީސް" )ހ( .23 މާނަކުރުން 
 އައްސަސާތަކަށެވެ.ހިނގަމުންދާ މު ދަށުން

ވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުގެ ދާއިމީ އެކަމަށް ބުނެފައި  "މުވައްޒަފުން" )ށ(  
 ،ނާއިކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ،މުވައްޒަފުންނާއި

އިންޓާނުންެގ  ،އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތެއް ވަގުތީގޮތުން ކުރާ މީހުންނާއި
 ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ.

ން ކުރަންޖެހޭ ވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހު އެ  ކަމަށް ބުނެފައި"މަސައްކަތް"  )ނ(  
 އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 
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 ،ސޮްފޓްވެއަރތަކާއި ،ވަނީ، އޮފީހުގެ މުދަލާއިއެ  ކަމަށް ބުނެފައި ތް"ސީލަވަ" )ރ(  
ގެންދިއުމަށް އޮފީހުން ފަހިކޮށްޭދ  މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ،ސްޓޭޝަނަރީއާއި

 ކަންކަމަށެެވ.އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި 

ކުން ހިންގާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަވަނީ، އެ ކަމަށް ބުނެފައި ޔާސީ ހަރަކާތް"ސި" )ބ(  
މީހަކު  ކަމެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައިވެރިވުމާއި، އެހީތެރިވުމާއި، ސިޔާސީ 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ީމހަކު ިހންގާ ސިޔާސީ ކަމެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް 
ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ،އެހީތެރިވުމާއި ،ބައިވެރިވުމާއި

ސޯޝަލްމީޑިޔާގައި ނުވަތަ ޕްރިންޓް މީޑިޔާގައި ލިޔާ ލިޔުންތަކަށާއި ޝާއިޢުކުރާ 
 ލައިކްދިނުމާއި ރީޕޯސްޓް ކުރުންފަދަ ކަންކަމަށެވެ.  ޕޮޓޯތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރުމާއި

ކަންކަމުގަިއ ބުއްދިވެރިކޮށް  ނީ،"ސަބަބުވެރި އިންސާނާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ (ޅ)  
 ޤީޤަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށެވެ. ޙަވިސްނައިގެން ކަންކަމުގެ

ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން "ކޮރަޕްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   )ކ(  
މާލީ މަންފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ އެނޫންވެސް ފައިދާއެއް ޯހދުމަށް ނުވަަތ 

ހިެމނޭގޮތަށް ިހންގާ ޚިޔާނާތުގެ  ންހިފު ހޯދައިދިނުމަށް، އާންމުޮކށް ިރޝްވަތު
އިދާއެއް ޢަމަލުތައް ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފަ

އެހެން މީހަކަށް ހޯދައިިދނުމަށް ޓަކައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ޭބނުންުކރުމަށް ނުވަަތ 
 ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމަެށވެ.

"ޚިޔާނާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ތިމާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ  )އ(  
އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޒުނަޔާ ނުލައި ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ބޭނުންކުރުްނ،  ،އެއްޗެއް

ނުވަތަ އެ އެއްޗަކަށް ބަދަލު ގެަނއުން، ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ނައްަތއިލުން، ނުަވތަ 
 އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެ އެއްޗެއް ގެންގުޅުމަށެވެ.

މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްެގ މިލްކުގައިވާ  އެވަނީ،އްކަން" ކަމަށް ބުނެފައި "ވަ )ވ(  
އެއްޗެއް އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް  ނޭނިގ، އެއާ ހަވާލުެވގެން ހުރި މީާހ 
ނޫން މީހަކު ސިއްރުން ނެގުން ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ހުއްދަ 

ޤުވެރިކަމުން އެ މުދާ ގޮތެއްގައި ތިމާގެ ބާރު ހިންގަނީ އަނެކާއަށް އޮތް ޙައް ނޫން
 ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމުގައި ވުމަށެވެ.

އަނެކާއަށް މަންފާއެއް އޮތްކަްނ ދައްކައިގެން  ،"ޓެކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ  )މ(  
ފައިދާއެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދޭން ބުނެ އެފަދަ ކަމެއް ވެވިދާނެކަން، ކަމަކުން 
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ނުވަތަ ސިފައަކުން ދައްކައިގެްނ، ފައިސާ ނުވަތަ ތަެކތި އަތުލަިއ، އެ ކަމެއް 
 އެ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ޭބނުންކުރުމަށެވެ. ،ބުނިގޮތަށް ޮކށްނުދީ

އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އޮފީހަްށ  ،"ސުލޫކީ ހަމަތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ފ(  
ޚިދުމަތްކުރުމުގެގޮތުން ވަޒީފާ ައދާކުރުމުގައި އުޅުމާއި ޢަމަލުތަްއ ބަހައްަޓންޖެހޭ 

 ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ  ދިވެހިމި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  .24 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށި  2020ޑިސެންބަރު  10މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން،  .25 އުަވއިލެވޭ އުސޫލު 
"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސުލޫކީގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" 

 އުވުނީއެވެ.

___________________ 


