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` 
 2007/5ނޫނ  ނަންބަރ : ޤާ

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނ  

މ ސްތަޤިއްލ  ޚިދ މަތެއް ، މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ނަމ ގައި )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރ 
ދ ތަކާއި، އެޚިދ މަތ ގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި، މަޤ ޞަ ކޮށް،ޤާއިމ 

 ހ ދޫދ ތައް އެކަށައެޅ މ ގެ ޤާނޫނެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނ " އެވެ.  )ށ(  

 

 1ޗެޕްޓަރ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 އެކ ލެވިގެންވާގޮތް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނެނީ، ސަރ ކާރ ގެ މަސްއޫލ  އޮފީސްތަކ ގެ    .2
 ޒިންމާދާރ  އިސް ވެރިންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ އައްޒަފ ންނެވެ. 

ސަރވިސްގައި ސިވިލް 
ހިމެނޭ އަދި ނ ހިމެނޭ 

 ފަރާތްތައް 

މ ސްތަޤިއްލ   ،ަދކ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނ )ހ( . 3
ކޮމިޝަންތަކާއި، މ ސްތަޤިްއލ  މަޤާމ ތަކާއި، އެނޫންެވސް މިނިވަން 
މ އައްސަސާތަކ ގައި މެންބަރ ންނާއި އެ ފަރަތްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ން 
ފިޔަވައި، ވެރިކަން ހިންގ މ ގެ ާބރ ގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މ ވައްޒަފ ންނަކީ ސިވްލ 

 އްޒަފ ންނެވެ.  ސަރވިސްގެ މ ވަ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްަތއް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކ  ނ ހިމެނެއެވެ. )ށ(  

ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށ ން  115ޤާނޫނ އަސާސީގެ   (1)
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކ ރާ ފަރާތްތައް؛

 ކޯޓ ތަކ ގެ ފަނޑިޔާރ ން؛  (2)
 ނ ގަިއ ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފ ން؛ދައ ލަތ ގެ ވިޔަފާރި ތަންތަ  (3)
 ދިވެހި ސިފައިން؛  (4)
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ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މ ގެ ބާރާއި ޤާނޫނ  ހެދ މ ގެ ބާރ ގައި ހިމެނޭ  (5)
 އެންމެހައި މ ވައްޒަފ ން؛

އެހެން ޤާނޫނަކ ން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނ ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކަމ ގައި   (6)
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް؛

ދިވެހި ސިވިލް 
ރވިސްގެ އަސާސީ ސަ

 ސިފަތައް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ދައ ލަތ ގެ ފަރާތ ން، ދިެވިހ ރައްޔިތ ންނަށް   .4
ފޯރ ކޮށްދެވޭ ޚިދ މަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި، 

 ވާނެއެވެ. ވާ އަސާސީ ސިފަތައް އެކ ލެވެންތިރީގައިމި

 ތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މ ގެ ޤާބިލ ކަން. ސަރ ކާރ ން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތ   )ހ(  

ސަރ ކާރަށް ބެނޫންވާ މަޢ ލޫާމތ ތައް، އެ މަޢ ލޫާމތެއް ޭބނ ންަވގ ތަކ  ލިބިދެޭވނެ  )ށ(  
 ޤާބިލ ކަން. 

އިންސާފ ވެރިކަމާއި، ތެދ ވެރިކަމާއިއެކ  ވަކިފަރާތަކަށް ނ ޖެހި، ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  )ނ(  
 ތެއް ލިބެދެވޭނެ ާޤބިލ ކަން. ފ ރިހަމަ ޚިދ މަ

މަސައްކަތ ގެ މާޙައ ލާގ ޅޭ ކަންކަމ ގައި، މ އައްޒަފ ން ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލާއި، ދޭ ލަފާ،  )ރ(  
 އަދި މ އައްޒަފ ންގެ އެއްބާރ ލ މާއި، ބައިވެރިވ މ ގެ އަގ ވަޒަންކ ރ ން. 

ތެރިާވ، މ އައްޒަފ ންގެ މ އައްޒަފ ންގެ ޙައްޤ ތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ޙައްޤ ތަކަށް ރައްކާ )ބ(  
ބޭނ ންތަަކށް އިސްކަންދޭ، ކ ރާ މަސައްކަތ ގެ ހެޔޮ ބަދަލ  ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމ ތަކެއް 
 ޤާއިމްކޮށް، ހަމަހަމަކަން ކ ރިއަރ ވާ، ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިއޮތ ން. 

ހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މ އައްޒަފ ންނާއި ގ ޅޭގޮތ ން ނިްނމާ ނިންމ ންތައް، ފަހ ން ބަލަންޖެ  )ޅ(  
ބެލޭނެފަދައިްނ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ޞޫލ ތަކެއްގެ މަތިން، ހާމަކަން ބޮޑ ގޮތެއްގައި 

 ނިންމާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިޮއތ ން. 

މ އައްޒަފަކާއި ގ ޅޭގޮތ ން ނިންމާ ނިންމ މަކާެބހޭގޮތ ން އެ މ އައްޒަފަކ   )ކ(  
މެދ  އިލްތިމާސްކ ރެވޭނެ، އެކަށީގެންާވ ހިތްހަމަނ ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ނިންމ މާ

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިއޮތ ން. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ ފ ރ ޞަތ ، ފާޅ ކަންބޮޑ   )އ(  
ގޮތެއްގައި ހ ޅ ވާލައި، އެކަށީެގންވާ ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތ  މ ޖ ތަމަޢ ގެ ހ ރިާހ 

 އް ޤާއިމްވެފައި އޮތ ން. ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެ 
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 ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި ފަރާްތތަކަށްވެސް ހ ްނނަ ނ ކ ޅ ދ ންތެރިކަން )ވ(  
 .އޮތ ން ގާއިމްވެފައި ނިޒާމެއް ގޮަތށް ލިބޭ ފ ރ ޞަތ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 ހިންގ ން 

 -ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގަންވާނީ:  .5

ޙަތ ތަކ ން އެކަެހރިވެފައިވާ، ވަކިފަރާތެއްގެ ނ ފޫަޒކަށް ތަާބނ ވާ، އަިދ ސިޔާސީ މަސްލަ  )ހ(  
ވަކިފަރާތެއްގެ ރ ހ ން ހޯދ މަށް މަސައްކަތްނ ކ ރާ، ޕްރޮފެޝަނަްލ މިންގަޑ ތަކަކ ން 

 ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދޭ؛ އަދި 

ލެއް ދޭދޭ މ އައްޒަފ ންގެ ތެރޭގައި ތަފާތ ކ ރ ން ނ ެގންގ ޅޭ މަސައްކަތ ގެ މާޙައ  )ށ(  
 ޤާއިމްކ ރެވިފައިވާ؛ އަދި 

 މަސައްކަތ ގެ އަޚ ލާޤ ގެ އެންމެރަނގަޅ  މިންގަނޑ ތައް ދަމަހައްޓާ؛ އަދި  )ނ(  

ސަރ ކާރާއި، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހާއި ދިވެހިރައްޔިތ ންނަށް ފ ރިަހމައަށް ޖަވާބ ދާރީވާ  )ރ(  
 ޚިދ މަތެއްގެގޮތ ގައާއި؛ އަދި 

ގައި މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ވަޒީފާ ދޭންވަނީ އެމީހެއްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް )ބ(   
ތަޢ ލީމީ ފެންވަރާއި، މަސައްކަތ  ހ ނަރާއި، ޤާބިލ ކަމާއި، ތަޖ ރިބާއަްށ 

  ބެލ މަށްފަހ ގައެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ މ އައްޒަފ ންގެ 
 މ ސާރަ ކަނޑައަޅާ ފަރާތް 

އްޒަފ ންގެ މ ސާރައާއި އެހެނިހެން ވަސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ  ދިވެހި ސިވިލް  .6
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތ ގެމަތިން، ސިވިލް  43ތައް ކަނޑައަޅާނީ، މި ޤާނޫނ ގެ އިނާޔަތް

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ންނެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގައި ނ ހިމެނޭ 
ފަރާތްތަކ ގެ މ ސާރަ 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކ ރެވިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި  3މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .7
މެނޭ ފަރާްތތަކ ގެ މ ސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްަތއް ކަނޑައަޅާނީ ނ ހި

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ. 

އެހެން ޤާނޫނަކ ން ވަކިފަރާތަކ ން މ ސާރަ ކަނޑައެޅ މަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ  )ށ(  
 މ ސާރަ ކަނޑައަޅާނީ އެ ޤާނޫނެއްގައި ބ ނެފައިވާ ފަރާތަކ ންނެވެ.  
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 2ޗެޕްޓަރ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނާއި، ކޮމިޝަނ ގެ 

 ޙައިސިއްޔަތ  

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން، އަމިއްަލ ނަމ ގައި ދަޢ ވާ ކ ރ މާއި، ދަޢ ވާ ލިބިގަތ މ ގެ   .8
ބާރާއި،އަމިއްލަ ނަމ ގައި މ ޢާމަާލތ  ކ ރ މ ގެ ޙައިސިއްޔަތ  ލިބިފައިވާ، އަދި ވަިކ 

މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތ ގައި، "ސިވިލް ސަރވިސް ސިއްކައެއް އޮންނަ، 
 އެއް އ ފައްދަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަން"

 ކޮމިޝަނ ގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް

 ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.  8-1

ން ސިވިލް ޤާނޫނ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އ ޞޫލ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތި )ހ(  
މީހ ންނަށް މަޤާމ ގެ  ،މީހ ން ޢައްޔަންކ ރ މާއި ،ސަރވިސްއަށް މީހ ން ހޯދ މާއި

 ؛މީހ ން ވަޒީާފއިން ވަކިކ ރ ން ،މީހ ންގެ ވަޒީފާ ބަދަލ ކ ރ މާއި ،ކ ރިއެރ ން ދިނ މާއި

ސިވިލް ސަރިވސްގެ ހ ރިހާ އިދާރާތަކެއް އިންތިޒާމްކ ރ މާއި އެއް މިންގަނަޑަކ ން  ށ((  
 މ ގެ އ ޞޫލ ތައް ޤާއިމ ކ ރ ންހިންގ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ހަލ ވި މިނަގަިއ  )ނ(  
ކ ރެވޭނެ އަދި ރަނގަޅ  ނަތީާޖ ނެރެވޭ ގޮތްތަކަށް ިމންގަނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް 

 ކަނޑައަޅައި ރޭވ ން 

މަޤާމ ގެ ކ ރިއެރ ން  ،އިބަދަލ ކ ރ މާ ،އިަޢއްޔަންކ ރ މާ ،ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޯދ މާއި )ރ(  
 ންކަނޑައެޅ އް ތައ ޞޫލ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނެ މ ކިކ ރ ވަ ޒީފާއިންވަ ،ދިނ މާއި

 ތ ން ވެރިކަން ހިންގާގޮ ކާ ގ ޅޭ ނ ގެ މަސައްކަތްތަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ )ބ(  
 ގެ މަޖިލީަހށް މަޢ ލޫމާތ  ދެމ ން ގެންދިއ ން ންރައްޔިތ  ،ފަރާތަށާއި

ސަރވިސް ސިވިލް
 ބާރ ތައް ކޮމިޝަންގެ 

އަންނަނިވި ބާރ ތައް ކޮމިޝަނަްށ  ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށްޓަކައި،  .9
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ދިވެިހ  18މި ޤާނޫނަށާއި، ިމ ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  
ދަށް ގަވާއިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑ  އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި،
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ޢަމަލ  ކ ރޭތޯ ބެލ މަްށޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ތަޙ ޤީޤ ތައް ކ ރ މަށާއި، މި ޤާނޫނާއި، ދިވެިހ 
ދާ ގަވާއިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑ  އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި،

ޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ޚިލާފ ވާކަމަށް ތ ހ މަތ  ކ ރެވޭ މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ  ކ ރ މަށް
ބާރ ތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނ ވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން 

   ހ އްދަދޭ، ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަަފކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހެކިބަސް ހޯދ މަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނާއި އެނޫން   (1)   
 ފަރާތްތައް ޙާޒިރ ކ ރ ން.

ށްފައިާވ ފަރާތްަތކ ން ހޯދަންޖެޭހ ލިޔ ންތަކާއި ަމޢ ލޫމާތ  ގައި ބަޔާންކޮ 1 (2)   
 ހޯދ ން.

ވަނަ މާއްދާގައި  61ޤީޤ  ކ ރ މަށްޓަކައި ވަންނަްނޖެހޭ، މި ޤާނޫނ ގެ ތަޙ  (3)   
 ނޯިޓސް ދިނ މަކާނ ލައި ވަނ ން. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަނަްށ،

ދިވެހި  ންޑަކްޓާއި،މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑ  އޮފް ކޮ  )ށ(     
ދާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާމެދ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ގަވާއިސިވިލްސަރވިސްގެ 

ދެއްގެ ދަށ ން ިފޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ ބާރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ގަވާއިއެކ ލަވާލާ 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ލ ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ޙަވާ 18މި ޤާނޫނ ގެ  )ނ(  
މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކަނޑައަޅާ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އޮފީސްތަކާ ޙަވާލ ކ ރ މ ގެ  61ކަންތައްތަކެއް، މި ޤާނޫނ ގެ 
 އިޚްތިޔާރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ހެްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެްނ ސެމިނާރާއި، މަސައްކަތ  ބައްދަލ ވ މާއި، އެހެނި )ރ(  
ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގ ޅޭގޮތ ން ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ވައި، އެކިއެކި 
ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިޢ ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ސިވިލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެ. 

ޢާއްމ ކޮށް ހާމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން  )ބ(  
ޢ ކ ރ މ ގެ ކަމާ ގ ޅޭގޮތ ން ޝާއިޢ  ކ ރަންޖެހޭ ބަޔާންތަްއ ޝާއި ހާމަކ ރ މާއި،

 އިޚްތިޔާރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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ކޮމިޝަނ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަްނ  )ޅ(  
މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް މަގ ފަހިވާެނ ެއންމެހައި ކަންކަްނ އެ  ކ ރ މާއި،

 ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަން އެކ ލެވިގެންވާ 
 ގޮތް 

 މެންަބރ ންގެ މައްޗަށެވެ. 5ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކ ލެވިގެންވާނީ،   .10
އްަޔނ ކ ރ މ ގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަަކން ޤާއިމްކ ރ މަށް ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން ޢަ

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

މެންބަރ ންގެ  ކޮމިޝަނ ގެ
 މަޤާމ ގެ މ އްދަތ  

އި ދެމިހ ންނާނީ އެ މެންބަރަކ  ޔަނ  ކ ރެވޭ މެންބަރަކ ، އެ މަޤާމ ގަކޮމިޝަނަށް ޢައް )ހ( .11
 މ އްދަތަށެވެ. ދ ވަހ ގެ ރ )ފަހެއް( އަހަ 5ން ފެށިގެން ޔަނ  ކ ރެވޭ ތާރީޚ ޢައް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ވަކިކ ރެވޭ ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން ފިޔަވައި،  15މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  
ދ ވަހ ގެ ަދއ ރަކަށް އައްޔަނ   އަހަރ  5އެހެން ކޮންމެ މެްނބަރަކ  އަލ ން 

ން އަހަރަކ  5ންމެ ކ ރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތ ން އައްޔަނ  ކ ރެވޭ މެންބަރަކ  ކޮ
 މ ން ގެންދެވިދަނެއެވެ.އައްޔަނ  ކ ރަ

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންގައި 
 ހ ރ ން ލާޒިމ ވާ ސިފަތައް 

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމަށް ައއްޔަނ  ކ ރާ މީހ ންގައި ތިރީގައިވާ ސިފަތައް   .12
 ހ ންނަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކ  ކަމ ގައިވ ން. )ހ(  

 . މ ސްލިމަކ  ކަމ ގައިވ ން )ށ(  

 ބ އްދި ސަލާމަތ ން ހ ރ ން.  )ނ(  

 އަހަރ  ވެފައިވ ން. 30ޢ މ ރ ން  )ރ(  

އިސްލާމް ދީނ ގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކ ށެއްކ ރިކަން ޝަރީޢަތަްށ  )ބ(  
 5އަދި ޖިނާއީ ކ ށެއް ކ ިރކަން ވޭތ ވެދިޔަ  ސާބިތ ވެފައިވާ މީހަކ  ކަމ ގައި ނ ވ ން،

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތ ވެފައިވާ މީހަކ ކަމ ަގއި ނ ވ ން.  އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި،

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ ނ ވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން އިންތިޚާބ   )ޅ(  
 ކ ރެވޭ މަޤާމެއް ފ ރަމ ންދާ މީހަކ  ކަމ ގައި ނ ވ ން.

 .އެއްވެސް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކ ރާ މީހަކ  ކަމ ގައި ނ ވ ން )ކ(  
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 10ހިންގ މ ގެ ދާއިރާއާއިން މަދ ވެގެން ލްކ ރ މަށްފަހ ، އެއް ޙާޞިޑިގްރ ފ ރަތަމަ )އ(  
 )ދިހައެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތަޖ ިރބާ ލިބިފައިވ ްނ؛

މި އަކ ރ ގެ ބޭނ މަށްޓަކައި "ފ ރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލ ކ ރ ން" ކަމ ގައި ބެލެވޭނީ 
ޤައ މީ ސަނަދ ގެ އޮނިގަނޑ ގައި ފ ރަތަމަ ޑިގްރީއެއްކަމ ގައި ބަލައިގަންނަ ސަނަދެްއ 

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރ ން 
 އްޔަން ކ ރ ންޢަ

 ގޮތ ގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި މި ،ޢައްޔަނ ކ ރާނީ މެންބަރ ން ކޮމިޝަނ ގެ  )ހ( .13
 .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ

 ،ފަހަރަކ  ކޮންމެ ބޭނ ންވާ  އައްޔަންކ ރަން ންބަރެއްމެ  ނ ަވތަ މެްނބަރ ން ކޮމިޝަނަށް )ށ(  
 މެންބަރ ން  ކޮމިޝަނަށް ގޮތ ގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ނ ގެޤާނޫ މި

 ނަމަށްވ ރެ ( ިތނެއް) 3 ވ ރެއަދަދަށް ޢައްޔަންކ ރަންޖެހޭ އެއިރަކ  ޢައްޔަނ ކ ރަން
 މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ންގެ ނަންތައް ޅާހ ށަހަ އިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރަ ނ ވާގޮތަށް އިތ ރ 

 .ފޮނ ވަންވާނެއެވެ

 ޢާންމ ކޮށް  ކީނަންތަކަ ހ ށަހަޅާ އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރަ  ދަށ ން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ވަނަ  12 ޤާޫނނ ގެ މި  ތެރެއިން މީހ ންގެ އިޖާަބދޭ އެކަމަށް  ލާނ ކޮށްގެންއިޢ 

 .ކަމ ގައިވާންވާެނއެވެ މީހ ން ފ ރިހަމަވާ ޝަރ ޠ  ބަޔާންކ ރާ މާއްދާގައި

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމަށް ަޢއްޔަންކ ރަންވާނީ، ކޮމިޝަނ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  )ރ(  
ވޭފަދަ ތަޢ ލީާމއި ޤާބިލ ކަން ހ ރި މީހ ންގެ ތެެރއިން، މިޤާނޫނ ެގ ބާޖިބ ތައް އަދާކ ރެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ސިފަތައް ފ ރިހަމަވާ މީހ ންނެވެ. 12

މެމްބަރ ން މަޤާމާ 
 ޙަވާލ ވ ން 

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކަްށ އެމީހެްއގެ މަޤާމާ ޙަވާލ  ވެވޭނީ ފަޑިޔާރެއްގެ ކ ރިމަތީގައި   .14
ނިވި ހ ވައިކޮށް، އެ ހ ަވއިގެ އިޤ ރާރ ގައި ސޮއިކ ރ މ ންނެވެ. "އަހ ރެން އަންނަ

، ...............)މީހާގެ ނަން( ......... އިސްލާމް ދީނަށް ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް ހިތ މަށާއި

ދިވެހި ޤައ މަށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީއަށް ރައްކާތެރިވ މަށާއި
ކާިއ ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމ ގެ ވާޖިބ ތައިޚްލާޞްތެރިވ މަށާއި

އި ޤާނޫނ ގައިާވ ރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީ އާމަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ދިވެހި
އެކ ، އަދާކ ރ ންަމތީ ދެމިހ ރ މަްށ ދ ވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާގޮތ ގެމަތިން، ތެ

 ގަންދީ ހ ވައިކ ރަމެވެ." هللا މާތް
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ގެ މެންބަރ ކަމ ން  ކޮމިޝަނ 
 ވަކިކ ރ ން

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  އެ ަމޤާމ ން ވަކިކ ރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ   .15
 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތީންނެވެ.

މެއް އެކަށީގެން ނ ވާފަދަ ކަ ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމ ގެ މަޤާމާސިވިލް ސަރވިސް  )ހ(  
ކ ރިކަމަށް، ނ ވަތަ އެމަޤާމ  އަދާކ ރ މަށް ޢ ޛ ރ ވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދ ވެއްޖެކަމަށް، 

 ނ ވަތަ މަޤާމ  އަދާކ ރ މ ގެ ޤާބިލ ކަން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

މި މާއްދާހެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތ ންގެ  )ށ(  
ގެ މިނިވަން މ އައްސަސާތަކ ގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީައށް ފެނިގެން، އެ މަޖިލީހ 

މެންބަރަކ  އެ ކޮމިޝަނ ން ވަކިކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ޖަލްސާއަކަށް 
ހ ށަހަޅައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރ ވެ ވޯޓ ގައި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން 

 ންބަރ ކަމ ން ވަކިވީއެވެ.ފާސްކ ރ މ ން، އެ މެންބަރަކ  މެ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތީން ކޮމިޝަނ ެގ މެންބަރަކ ، މެންބަރ ކަމ ްނ  )ނ(  
ވަކިކ ރެވިއްޖެނަމަ، ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ރައީސް އެކަން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

 ނެއެވެ.އެންގ މ ން، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެ މެންބަރަކަށް އެ ކަންއަންގަްނވާ

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ ަމޤާމ  ހ ސްވެއްޖެކަމަށް ބެޭލނީ އަންނަިނިވ   .16 މަޤާމ  ހ ސްވ ން
 ޙާލަތ ތަކ ގައެވެ.

 މެންބަރ ކަމ ގެ މައްދަތ  ހަމަވ ން . (1)
 އިސްތިޢ ފާ ދިނ މ ން.  (2)
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން، ކޮިމޝަނ ެގ  15މި ޤާނޫނ ގެ  (3)

 .މެންބަރ ކަމ ން ވަކިކ ރ މ ން
ޤާނޫނ އަސާސީގެ ދަށ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން އިންތިޚާބ  ކ ރެވޭ  (4)

 ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ން.
 މ ން.މަރ ވ  (5)
ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންގެ ކިަބއިގައި ހ ރ ން މި ޤާނޫނ  ލާޒިމ ކ ރާ  (6)

 ސިފަތަކ ގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އ ނިވ މ ން.

ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސާއި 
ނާއިބ  ރައީސް 

 ޔަނ ކ ރ ންއައް

 ރައީސެއް  ނައިބ  ރައިސަކާއި ކޮމިޝަނ ގެ ،ތެރެއިން މެންބަރ ންގެ ކޮމިޝަނ ގެ )ހ( .17
 .ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ
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 މާއްދާގައި މި  ،ކ ރާނީޢައްޔަނ  ރައީސް ނައިބ   ރައީސާއި ކޮމިޝަނ ގެ )ށ(  
 .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ ގޮތ ގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކޮންމެ  ބޭނ ންވާ ޢައްޔަންކ ރ މަށް ރައީސަކ  ނައިބ  ނ ވަތަ ރައީސަކ  ކޮމިޝަނ ގެ )ނ(  
 ނ ވަތަ މީހެއް ތެރެއިން މެންބަރ ންގެ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ،ފަހަރަކ 
 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ންގެ ރައީސ ލްޖ މްހޫިރއްޔާ ،ނަން މީހ ންގެ

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހަށް ރައްޔިތ ންގެ ގޮތ ގެމަތިން އިވާގަ( ނ) މިމމާއްދާގެ  ރ((  
 ވޯޓ ގައި ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާގައި  މަޖިލީހ ގެ ަރއްޔިތ ންގެ ތެރެއިން ނަްނތަކ ގެ ހ ށަހަޅާ

 ރައީސްކަމ ގެ  ކޮމިޝަނ ގެ ،މީހަކ  ފާސްކ ރާ އަޢ ލަބިްއޔަތ ން މެންބަރ ންގެ ބައިވެރިވި
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަޤާމަށް ކަމ ގެރައީސް ނައިބ  ނ ވަތަ މަޤާމަށް

 .ޢައްޔަނ ކ ރަންވާނެއެވެ

 ަނންބަރ   ޤާނޫނ  ،އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި( ރ) އަދި( ނ(، )ށ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ގެނައ މ ގެ އިސްލާހ  ވަނަ 6 އަށް( ޤާނޫނ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 2007/5
 މަޤާމަށް  ރައީސްކަމ ގެ ނައިބ  ރައީސާއި ކޮމިޝަނ ގެ ފަށާއިރ  ޢަމަލ ކ ރަން ނަށްޤާނޫ

 އެ ވަކިވަންދެން މަޤާމ ން  ގޮތ ގެމަތިން ނޫނ ގައިވާޤާ  ،މެންބަރ ން ޢައްޔަނ ކޮށްފައިވާ
 .ތިބޭނެއެވެ ދެމި މަޤާމ ގައި

 -ޑ  މަސައްކަތްތަކަކީ:ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ މައިގަނ  .18 ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ތަކާއި،  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާއިްނ  3މި ާޤނޫނ ގެ  ސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަިތން،

ރާތްތައް ދިވެހިސިވިލް  ސަރވިސްގައި ނ ހިމެނޭ ފަރާތްތައްކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަ
ފިޔަވައި ދިވެހި ދައ ލަތ ގެ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭްނޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް 
 ފޯރ ވައިދިނ މަށް ޭބނ ންވާ މ ވައްަޒފ ންނަށް ވަޒީފާ ިދނ މާއި، ވަޒީފާިއން ވަކިކ ރ މާއި،
 އެ މ ވައްޒަފ ންނަށް މ ސާރައާއި ވަޒީފާއާ ގ ޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅ މާއި،

 ންކަމާ ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކ ރ ން.މިކަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދ މަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަކީ ޤާނޫނީޮގތ ން އ ފެދިފައިވާ  )ށ(  
ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތ ންނަށް ވަފާތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރި  ސަރ ކާރަށާއި،

ދ ތަކަްށ ކިފަރާތަކަށް ނ ޖެޭހ، ޤާޫނނާއި ގަވާއިވަގޮތ ން ސިޔާސީ ކަމާއެކ  ޚިދ މަތްކ ރާ،
   ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ ން.ބަަޔކަށް ހެދ މަށް ކ  ޤާިބލ  ޙ ރ މަތްތެރިކޮށްހިތާ،
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދ މަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ ޙައްޤ ތައް  )ނ(  
އިމ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވެރި މާޙައ ލެއް ޤާއިންސާފ  ރައްކާތެރިކ ރ މަށާއި،

 ކ ރ ން.

، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި )ރ(  

 ޙައްޤ ތަކާއި، ބާރ ތަކާއި، ޒިންމާަތއް އެކަށައެޅ ން.

ސަރ ކާރ ގެ އޮފީސްތަކ ން ސިވިލް ސރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކަށް  )ބ(  
 ކޮށްހިތާ، އަދި ހިފަަހއްޓާ މިންވަރ  ބެލ ން.ޙ ރ މަތްތެރި

ރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެިހ ސިވިލް ސަ )ޅ(  
 އެކ ލަވާލ ން. ގަވާއިދ 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށ ން އެކ ލަވާލެވޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް  )ކ(  
އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި 

ޢަމަލ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ގެ މަސްއޫލ  އޮފީސްތަކ ގައި ޤާއިމ ކ ރެވިފައިވާ ނިޒާމ ތަކަކީ 
 އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމ ތަކެްއތޯ ބެލ ން.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ކޮމިޝަނަށް ހ ށަހެޭޅ މައްސަލަތަކާއި  31މި ޤާނޫނ ގެ  )އ(  
 ޓ ތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން.ރިޕޯ

 ވަނަ މާއްދާ 24ދިވެހި ސިވިލް ސަވިސްގެ ކަންތައްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން މި ޤާނޫނ ގެ  )ވ(  
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަްށ ރިޕޯޓްކ ރ ން.  25އާއި 

 ދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަްކޓް ތަންފީޒ ކ ރ ން. ވާއިނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގަމި ޤާ )މ(  

ސަރ ކާރ ގެ މަސްއޫލ ވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކ ގެ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިންނާއި، ދިވެިހ  )ފ(  
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ން މި ޤާނޫނާއި، ކޯޑ  އޮފް ޮކންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް 

 ށް ފިޔަވަޅ އެޅ ން. ޢަމަލ ކ ރާކަމަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކޮ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނ ވަތަ ވަޒީގައި ކ ރިއަށް ދިޔ މަށް  )ދ(  
 މަގ ފަހިކޮށްދޭ ޚިދ މަތެއްގެ ގޮތ ަގއި ބައްޓަންކ ރ ން.

ލީޑަރޝިޕް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ތެރޭގައި އިސްނެގ މާއި، )ތ(  
އި، ފ ންގެ ފެްނވަރ  މަތިކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ތަމްީރނ  ހޯދައިދިނ މާމ ވައްޒަ ކ ރިއަރ ވައި،
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ލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލ ބަޔަކަށް ހެދ މަށް ދިވެހި ސިވި
 ބާރ އެޅ މާއި ހިތްވަރ  ދިނ ން.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގ ޅޭ ކަންތައްތަކ ގައި ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވެއްެޖ  )ލ(  
 އި ލަފައާއި އިރ ޝާދ  ދިނ ން. ހިނދެއްގަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމ ތައް އ ފައްދައި އ ވާލާނެ އ ޞޫލ ތަްއ  )ގ(  
އެ އ ޞޫލ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން މަޤާމ  އ ަފއްދައި އ ވާލ މ ގެ  އެކ ލަވާލ މާއި،

 ކަންތައްތައް ހިންގ ން.

 އ ޞޫލ ތައް ބެލ މ ގެ ފެންވަރ  ތ ގެމަސައްކަ މ ވައްޒަފ ންގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް )ޏ(  
 ފިޔަވަޅ ތައް އަަޅންޖެހޭ ގޮތ ގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އ ޞޫލ ތަކާ  އެ ،އެކ ލަވާލ މާއި

 .އެޅ ން

 ފެންވަރ  ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފޯރ ކޮށްދޭ އޮފީސްތަކ ން ސަރވިސްގެ ސިވިލް )ސ(  
 ޓްކ ރާނެގޮތ ގެ އޮޑި ކޮމިޝަނ ން ،މޮނިޓަރކޮށް ހިންގ ން އިދާރީ ،މަތިކ ރ މަށްޓަކައި

 އަޅަންޖެހޭ ޮގތ ގެަމތިން އެއްގޮތްވާ އ ޞޫލ ތަކާ އެ  ،އެކ ލަވާލ މާއި އ ޞޫލ 
 .އެޅ ން ފިޔަވަޅ ތައް

ނ ފޫޒެއް ނެތި 
މިނިވަންކަމާއެކ  
 މަސައްކަތްކ ރ 

ކޮމިޝަނ ގެ މެްނބަރ ން އެއްވެސް ބިރަކަށް ނ ަވތަ  ،ކޮމިޝަނ ގެ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ގައި ހ(( 18-1
 ފޫޒަކަށް ލިބިގެން ނ ވާނެއެވެ.އެއްވެސް ނ 

ކޮމިޝަނ ގެ އެއެވެސް މައްސަލައެއް ނިންމ މ ގައި ނ ވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގ މ ގައި  )ށ(  
ނ ވަތަ މަޝްވަރާއެއް ކ ރ މ ގައި ނ ވަތަ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅ މ ގައި 
ސީދާގޮތ ންވެސް ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ންވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލ ކ ރަން 

 މަސްއްކަތް ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނ ގެ މަްޤޞަދ  ހާސިލ ވާނެ  ،ކޮމިޝަނ ގެ ހ ރިހާ ކަމެއްވެސް ކ ރަންވާނީ )ނ(  
 ވެ.އެމަޞްލަޙަަތށްޓަކަޢާންމ   ،ގޮތ ގެމަތިން

 ،އެ ަކމެއްގެ ވަގ ތ ގައި ،ހާމަކަން ބޮޑ ގޮތެއްގައި ަކންަތއްތައް ކ ރ މަށްޓަކައި )ރ(  
މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ންަނށް ފަސޭހައިން ިލބިގަނެވޭ ގޮަތްށ  އެކަމަކާބެހޭ ޞައްޙަ
 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޝަނ ގެ ިއދާރީ އޮނިގަނޑ   ،ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތްތައް ިހންގ މ ގައާއި )ބ(  
ކޮމިޝަނ ގެ  ،ކޮިމޝަނ ގެ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ަގއާއި ،ތަރ ތީބ ވެގެންާވ ގޮތ ގައާއި
ކޮމިޝަނ ން  ،ކޮމިޝަނ ގެ ތަޙްޤީޤ ތައް ހިންގ މ ގައާއި ،އާއިޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވ މ ގަ

ކޮމިޝަނަށް ފ ރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގައި
 މިނިވަންކަމާއި ބާރ  ލިބިގެންވެެއވެ.

ކ ރ މ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން އެމީހ ންގެ މަޤާމ ގެ ވާޖިބ  އަދާ )ހ( 2-18 ކޮމިޝަނ ގެ ޖަމާޢީ ސ ލޫކ 
ޤަދަރާއި ދަރަޖައާއި އަބ ރ  ވެރިކަމަށް އ ނިކަން އަންނަ ގޮަތށް ޢަމަލ ކޮށްގެްނ 

 ނ ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނ ގެ ސިޔާސަތ ތަކާއި ކޮމިޝަނ ގެ ނިންމ ްނތަކާއި ކޮމިޝަނ ން ޢަމަލ ކ ާރ  )ށ(  
ޝަނ ްނ ގޮތާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ޖަވާބ ދާީރވ މާއި ޒިންމާ އ ފ ލ މ ގެ ވާޖިބ  ކޮމި

 އަދާކ ރަންވާނީ ހާމަކަން ބޮޑ  ގޮެތއްގެ މަތިންނެވެ. 

ފަރ ދެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ންނާއި ކޮމިޝަނ ގެ  ،ކޮމިޝަނ ގެ ކޮންމެ މެންބަރަކ މެ  3-18 ކ މެންބަރ ންގެ ޒާތީ ސ ލޫ
އަންނަނިވި ހަމަތައް  ،ހ ރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ،މެންބަރެއްގެ  ހައިސިއްޔަތ ން

 ވެ.ހިފަހައްޓަންވާނެއެ

އެއްވެސް  ،ކޮމިޝަނ ގެ ޤަދަރަށް އ ނިކަމެއް އަތ ވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް )ހ(  
 ވަގ ތެއްގައި ނ ކ ރ ން.

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ބ ރޫއަރާފާނެ ފަަދ  )ށ(  
 އެއްވެސް ކަމެއްނ ކ ރ ން 

ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ން ަނމަވެސް މަޤާމ ގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ސީދާޮގތ ން  )ނ(  
 ބޭނ ންކޮށްެގން ނ ކ ރ ން 

ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކަށް ެގއްލ ން ދިނ މ ގެ ނިޔަތ ގައި ނ ަވތަ އޭނާގެ އަބ ރ   )ރ(  
ނަގާލ މ ގެ ނިޔަތ ގައ ސީދާ ގޮތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ން ަނމަވެސް މަޤާމ ގެ 

 ބޭނ ންކޮށްެގން ކަމެއް ނ ކ ރ ން

ޢާންމ  އ ޞޫލަކ ން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާއެއް ނ ވަތަ އެހީއެއް  )ބ(  
ނ ވަތަ  ،ނ ވަތަ މަންފާއެއް ނ ވަތަ މެެހމާންދާރީއެއް ފިޔަވައި އެނޫން ހަދިޔާއެއް

 ނ ވަތަ މަންފާއެއް ނ ވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ނ ހޯދ ން. ،އެހީއެއް
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ދަލ ވ ންތަކަށް ަފރ ވާތެރިކަމާއެކ  ހާޒިރ ވެ، އެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ ބައް )ޅ(  
 ޢަމަލީގޮތ ން ބައިވެރިވ ން.

ނ ވަތަ އެފަދަ  ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް )ހ( 4-18 މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ ން 
 ،ކަމ ގައި ވީނަމަވެސްޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން އެހެންގޮަތކަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން އައި

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން މާލީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ގައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން 
މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އ ޞޫލ ތަކާ އެއްގޮތްާވ  ،ޢަމަލ ކ ރާނީ ،ފެށ މަށްފަހ 

 ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

އޭނާއަްށ  ،މަޤާމާ ޙަވާލ ވިއިރ އޭނާގެ  ،ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަމަށް ޢައްޔަންކ ރެވޭ މީހާ )ށ(  
ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އޭނާގެ ަނމ ގައި ހ ރި މ ދަލާއި އޭނާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ 

މަސްދ ވަހ ގެ  )ިތެނއް( 3 އެ މަޤާމާ އޭނާ ޙަވާލ ވާތާ ،ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ހިސާބ 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ  ،ތެރޭގައި

 )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މާލީ ިހސާބ  ހ ށަހެޅ މ ގެ މި މާއްދާގެ )ނ(  
 ކޮމިޝަނ ގެ މެްނބަރ ަކމާ ޙަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ،އިތ ރަށް

 )ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ 90 މާލީ ހިސާބ  އެ އަހަރެއް ނިމޭތާ
. މި މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކައި އަހަރ  ކަމަށް ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަމ ން ގެންދަްނވާނެއެވެ

މާ ޙަވާލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެްނ އެމީހަކ  ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ކަ ،މާނަކޮށްފައި އެވަނީ
 )އެކެއް( އަހަރ ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ. 1

 ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  މަޤާމ ން ވަކިވ މަށްފަހ  ނ ވަތަ އިސްތިޢ ފާ ދިނ މަށްފަހ   )ރ(  
އޭނާ މަޤާމ ން ވަކިވިއިރ   ،)ތިނެްއ( މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި 3 ފ ރަތަމަ ހިނގާ

 ރި ހ އި ގަނަމ އި އޭނާގެ ކާގޮތްތައާމްދަނީ ލިބޭ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި 
އޮޑިޓަރ  ،މ ދަލާއި އޭނާ އަދާކ ރަންޖެޭހ ަދރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ މާލީ ހިސާބ 

 ޖެނެރަލަށް ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ.

މާލީ ހިސާބ   އަދި )ރ( ގެ ދަށ ން ކޮމިޝަނ ގެ މެްނބަރެއްގެ، )ނ(، މި މާއްދާގެ )ށ( )ބ(  
ީލ ދަރިންގެ މާ އަހަރ  ނ ފ ރޭ 18 ،އޭނާ ިއނދެގެންއ ޅޭ މީހާއާއި ހ ށަހަޅާއިރ ،

 ވެ.އެހިސާބ ވެސް ހ ށަހަޅަންވާނެ

ޒިމ ކ ރާ މާލީ އަދި )ބ( ގެ ދަށ ން ހ ށަހެޅ ން ލާ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )ޅ(  
ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ  ،ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައި ،ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ރާނީ

 ޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.ގެޒެ
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މި މާއްދާގެ ދަށ ްނ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ހ ށަހަޅާ ބަޔާނ ގައި މަްއސަލައެއްވާ ކަމަށް  )ކ( 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އެ މައްސަލައެއް ،ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް

 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

އިތ ރ  ވަޒީފާ 
އަދާނ ކ ރ މާއި މަޞްލަޙަތ  
 ފ ށ އަރާ ވިޔަފާރި ނ ކ ރ ން

އާމްދަނީ ލިބޭ އިތ ރ  ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ.  ،ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  )ހ( 18-5
ނ ވަތަ އާމްދަނީއެއް ނ ވަަތ ފައިދާއެއް ލިބޭ ފަދަ އެހެން މަޤާމެއް 

 ފ ރައިގެންނ ވާނެއެވެ.

ވިޔަފާރިއެއް ހިންގ މ ގައި ޢަމަލީގޮތ ން  ،ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  )ށ(  
 ގައިހޯދ މަްށ ފަންީނ މަސައްކަތެއްބައިވެރިވެގެންނ ވާނެއެވެ. ނ ވަަތ އާމްދަނީއެއް 

. ނ ވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ އެެހން އެްއވެސް މަސައްކަތެއް ޝާމިލ ވެގެންނ ވާނެއެވެ
ކޮށްގެންނ ވާނެއެވެ. އަދި ދައ ލަތ ގެ މ ދަލާއި ބިން ގަެނ ނ ވަތަ ކ އްޔަށް 
ހިފައިގެންނ ވާނެއެވެ. އަދި ދައ ލަތާއި އެހެން އެއެވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދ  ކ ރެވޭ 

ގޮތ ންވިޔަސް ކޮމިޝަނ ގެ މ ޢާމަލާތެއްގައި ސީދާގޮތ ން ވިޔަސް ނ ވަތަ ނ ސީދާ
 މެންބަރަކ  އެ މެންބަރެއްގެ މާލީ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ބާއްވައިގެންނ ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިއްސާ ވިއްކާ ޕަބްލިކް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން ޮއތްަނމަވެސް )ނ(  
 ދަ އެފަ ،އިނ ާވ ގޮތ ންގަކަމ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ޓް ސިގްނިފިކަންކ ންފ ންޏެއްގެ 
 ކަިއ ވިޔަފާރިކ ރ ންޓަބޭނ ަމށްމި މާއްދާގެ  ،ރ މަކީކ މިލްކ  ސާހިއްކ ންފ ންޏެއްގެ 

 ސާ ހިއްއި ގަވެިހރާއްޖޭދި" އެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނ މަށްޓަކައިނެނ ބެލެވޭއް އެކަމ ގަ
 ކާ ޕަބްލިކް ކ ންފ ންޏެއްެގ ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރޯހްލޑަރެއް" ކަމަށް ވިއް

 ގެ ކ ންފ ންޏެއްބްލިކް ޕަ އްކާވި އި ހިއްސާގަރާއްޖޭހިދިވެ  ،ނީއެވަބަޔާންކޮށްފައި 
)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްވ ރެ ގިނަޢަދަދެއްގެ  5އ ސ ލްމާލ ގެ %ރަ ހިއްސާގެ

ހިއްސާގެ މައްޗަށް ސީދާގޮތ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ން ބާރ ފޯރ ޭވ މަގާމެއްގައި ހ ރި 
 ހިއްސާދާރަކަށެވެ.

ދައ ލަތ ެގ އެހެން އެއްވެސް  ،ސިއްޔަތ ން މެނ ވީކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ ހައި  )ރ(  
ނ ވަތަ ކޮމިޓީއެއް  ،ނ ވަތަ މަޖިލީހެއްގައި ،ނ ވަތަ ކައ ންސިލެއްގައި ،ކޮމިޝަނެއްގައި

އ ޖޫރައަކަށްވިޔަސް ނ ވަަތ  ،ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ،ނ ވަތަ ބޯޑެއްގައި ،ގައި
 ނެއެވެ.ބައިވެރިވެގެންނ ވާ ،އ ޖޫރައަކާ ނ ލައި ނަމަވެސް
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ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  ޮކންސަލްޓަންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތ ން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ  )ބ(  
 މަސައްކަތްކޮށްދީގެންނ ވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނ ން އަދާކ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފ ށ  އަރާފާނެ ބާވަތ ގެ މަދަީނ  )ޅ(  
 ވާނެއެވެ.ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިަޝނ ގެ މެންބަރަކ  ވެގެންނ 

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ ނަމ ގައި އޮތް ގޯއްޗެއް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނ މަށްޓަކައި )ކ(  
ބާޒާރ ގައި އެފަދަ ގޯއްޗެއް ނ ވަތަ ގެއެއް ނ ވަތަ  ،ނ ވަތަ ގެއެއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް

ފަދަ އެ ،މ ދަލެއްގެ އަގ  ޢާންމ ކޮށް ހ ރި އަގަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން އަގަކަށް ވިއްކާލ މާއި
ގޯއްޗެއް ނ ވަތަ ގެއެއް ނ ވަތަ މ ދަލެއް ބާޒާރ ގައި ޢާންމ ކޮށް ކ އްޔަށްދީއ ޅޭ 

މި މާއްދާގެ )ށ(  ،އަގަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން އަގެއްގައި ކ އްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދ ން
 ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އާއި މަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެނެއް ނ ވެއެވެ.

)ބާރަ( މަސްދ ވަހ ގެ  12ފ ރަތަމަ ހިނގާ  ،ގެ މެންބަރ ކަމ ން ވަކިވ މަށްފަހ ކޮމިޝަނ  )އ(  
އޭނާ އަދާކ ރި  ންއްޔަތ  ސިހައިކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ  ،ންދެންމ އްދަތ  ފާއިތ ވަ

މެންބަރަކ   ގެކޮމިޝަނ  ،ކަތެއްއްމަސައް ނ ވަތަ އެޒީފާވަ މަޞްލަޙަތާ ފ ށ އަރާ
 އެވެ.ނެކޮށްގެންނ ވާ

ފ ށ އަރާ  މަޞްލަޙަތ 
 މައްސަލަތަކ ން ދ ރ ހެލިވ 

ޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތާ ދެމެދ  ކ ރަންކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  އަދާ )ހ( 18-6
 އެއެވެސް ފ ށ އެރ މެއް އ ފެދ މަކަށް ފ ރ ޞަތ  ދީގެން ނ ވާނެއެވެ.

)ހ( ގައި  ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އެރ ންކަމަށް މި މާއްދާގެ ށ()  
އޭނާގެ  ،ކޮމިޝަނ ގެ މެްނބަރަކ  އިނދެގެންއ ޅޭ މީހާއާއި ،ބ ނެފައިއެވާ އ ޞޫލ ގައި

އޭނާ ސީދާ ބަަލހައްޓަމ ން ގެންދާ އެެހންމީހ ްނގެ މަޞްލަޙަތ   ،ދަރިންނާއި
 އެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އެރ ން ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ،ފ ށ އެރ މަކީވެސް

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއްގެ  ،ލަމ ްނދާ މައްސަލައެއް ބެލ މ  ގައިކޮމިޝަނ ން ބަ )ނ(  
ނ ވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް  ،މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

އެ މައްސަލައެއް ބެލ މ ން  ،އަކަން ކޮމިޝަނ ގައި ބަޔާންކ ރ މަށްފަހ  ،ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ
އްސަލައެއް ބެލ މ ގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޭނާ ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެވެ. އަިދ އެ މަ

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވައިގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި  އެ މައްސަލައެއް 
 އޭގެފަހ ްނ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެންނ ވާނެއެވެ. ،ނިންމ މ ގައި އެމީހަކ 
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ކ ރ މ ގައި ވަކި މެންބަރަކ  ވަކި މައްސަލައެއް ބެލ މ ގައި ނ ވަތަ ވަކި ކަމެއް  )ރ(  
މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބ ގެ މައްޗަށް  ،ބައިވެރިވ މަކީ

ބިނާކޮށް ކޮމިަޝނ ގެ ރައީސަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ިލޔ މ ން ސަބަބ  
ލައެއް އެ މެންބަރަކ  އެ މައްސަ ،ބަޔާންކ ރ މާއެކ  އެ މެންބަރަށް އެކަން އެންގ މަށްފަހ 

 .ބެލ މ ން އެކަހެރިކ ރެވިދާނެއެވެ

މަޞްލަޙަތ   ،ވަކި މައްސަލައެއް ބެލ މ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސް ބައިވެރިވ މަކީ )ބ(  
ފ ށ އަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ސަބަބ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޭއނާއަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ 

އެ  ، އެކަން އެންގ މަށްފަހ ކޮމިޝަނ ގެ ނައިބ  ރައީސަށް ލިޔ މ ން ،ޙާލަތެއްގައި
 ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސް ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެވެ. ،މައްސަލައެއް ބެލ މ ން

 ،އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންވެެގންވާ އ ޞޫލ ތައް، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )ޅ(  
 ކޮމިޝަނ ެގ މ ވައްޒަފ ންގެ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ. ،ކަމާގ ޅޭ ނިސްބަތަށް

އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ އ ޞޫލަކާ ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، އްދާގެ )ހ(މި މާ )ކ(  
  ވާ ނ ކަށީގެންއޭނާ މަޤާމ ގައި ހ ރެ ކ ރ ން އެ ،ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ

 .ވެއެބެލެވޭނެ އޭނާ މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވޭނެ ހާލަތެއްކަމ ގައި ބަލައިކ ރިކަމ ގައި ކަމެއް 

އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ އ ޞޫލަކާ ، )ރ(، )ނ(، ށ()، މި މާއްދާގެ )ހ( )އ(  
މި ޤާނޫނ ގެ އެހެން މާްއދާއެއްގައި ނ ވަަތ   ،ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ

އޭނާ މަޤާމ ަގއި ހ ރެ ކ ރ ން  ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހންގޮތަަކށް އޮތްނަމަވެސް
ޤާމ ްނ ވަކިކ ރެވިދާނެ އޭނާ މަ ،އެކަށީގެންނ ވާ ކަމެއް ކ ރީކަމަށް ބަލައި

 ޙާލަތެއްކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  

ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަަމތަ 

އެމީހ ްނގެ މަޤާމ ގެ ޒިންމާތަކާއި ވާިޖބ ަތއް އަދާކ ރ މ ގައި  ،ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން )ހ( 18-7
 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިަފހައްޓަްނވާނެއެވެ.

ެއ ޤާނޫނ ތަަކށް  ،ގެ އެންމެހައި ޤާނޫނ ތަކަށް ތަބާވެދިވެހިރާއްޖޭ .1   
އެ ޤާނޫނ ތަކ ގެ ދަށ ން ހ އްދަ އަމ ރެއް ކ ރާ ފަރާތެއްގެ  ،އިޙްތިރާމްކ ރ މާއި

 އަމ ރަށް ރަސްމީ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ގައި ތަބާވަމ ންދިއ ން.

   ކޮމިޝަނ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހައި ،ނ ލައި ތަޢައްޞ ބަކާ އެއެވެސް ޒާތީ .2   
އެކަން ކ ރ މ ގައި ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި  ،މަސައްކަތްތައް ކ ރ މ ގައި ދެމިތިބ މާއި

 ފަރ ވާތެރިވ ން. ،ތިމާގެ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެރިވ ާމއި އިންސާފ ވެރިވ މާއި
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 ،ގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހ ންނާ މ ޢާމަލާތް ކ ރ މ ގައިރަސްމީ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާ .3  
 ޢާމަލާތްކ ރ ން.އިޙްތިރާމާއެކ  މ 

ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރ  ނ ރަނގަޅ  ނިޔަތެއްގައި ވަކިފަރާތަކަށް  .4   
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނ މަށް ނ ވަތަ ގެއްލ މެއް ދިނ މ ގެ ބޭނ މ ގައި 

އި ގަޞައްޙަގޮތ  އިޚްތިޔާރ  އި ލިބިދޭތެރޭގަ ޤާޫނނ ގެ ދާއިރާގެ ،ބޭނ ންނ ކ ރ މާއި
އި ގައި އެހެން މީހ ންގެ ޙައްޤ ތަކަށާމ ނ ންކ ރ އިޚްތިޔާރ  ބޭއެ  ،އިބޭނ ންކ ރ މާ

 .މަޞްލަޙަތ ތަކަށް އިޙްތިރާމްކ ރ ން ޞައްޙަ ގައިވާޖިބ ތަކަށާއި ޤާޫނނ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ގައި    3-18މި ގާނޫނ ގެ   .5   
ދާީރއާއި ހަދިޔާ އެވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީ އާއި އިނާޔަތާއި މެހެމާން ،ފިޔަވައި

 ސީދާގޮތ ގައި ނ ވަތަ ނ ސީދާގޮތ ގައި ނަމަވެސް ނ ހޯދ ން.

ކ ރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހ ރަސްއެޅިދާެނ ނ ވަތަ އެ ދާޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަިތން އަ .6   
ވާޖިބ  އަދާކ ރ މަށް ފަހ ން ަދތިެވދާނެ ނ ވަތަ މަްޞލަޙަތ  ފ ށ އަާރފަދަ އެއްވެސް 

 ކަމެއް ނ ކ ރ ން.

 ،މާއަށް ވަކި މީހަކ  ނ ވަތަ ވަކި ފަރާތަކ ން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްގެ މ ޤާބިލ ގައިތި .7   
 އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހ ްނ ލާޒިމ ވާ ޙާލަތަށް ތިމާ ނ ގެންިދއ ން.

 ،މެންބަރ ކަމ ގައި ދެމިހ ންނައިރ  އަދި މެންބަރ ކަމ ން  ވަކިވ މަށްފަހ ގައިވެސް .8   
މައްސަލަތަކާ  ،ގައި ތިާމއަށް ލިބިފައިވާ މަޢ ލޫާމތ ތަކާއިތިމާގެ މަޤާމ  އަދާކ ރ މ 

ސިއްރ ގެ ގޮތ ގައި  ،ގ ޅިގެން ލިބޭ ސިއްރ  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ތައް
 ހިފެހެއްޓ ން.

ޞަްއޙަގޮތ ގައި އެހެން ފަރާތަކަށް  ހާމަކ ރަންޖެހޭ  ،ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން .9   
 ،ޢ ލޫމާތ  އަންގަންެޖހޭ ފަރާތްތަަކްށ އެންގ މާއިއެ މަ ،މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މާއި

ނ ރަނގަޅ   ،ރަސްމީ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ގައި ަޞއްޙަ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި
 ނ ވަތަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތާއި ޙަޤީޤަްތ އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢ ލޫމާތ  ހާމަނ ކ ރ ން.

 

 

 މީހ ން   ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތަށް މީހ ން އިޚްތިޔާރ ކ ރ މ ގައާއި .10  
ޢައްޔަންކ ރ މ ގައި އެންމެ އަސާސީ ރ ކ ނަކީ މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލ ކަމާއި 

ވަޒީފާ ދިނ މާއި ވަޒީފާގެ ކ ރިއެރ ން  ،ތަޢ ލީމީ ފެންވަރ  ހ ރ ން ކަމ ގައި ބެލ މާއި
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ދިނ މާއި މ ވައްޒަފ ންނާގ ޅޭ އެެހނިހެން ކަންކަމ ގައި ބަަލންޖެޭހ މައިގަނޑ  
ލީމީގޮތ ންނާއި ައޚްލާޤީގޮތ ންނާއި މަސައްކަތ ގެގޮތ ން އެކަށޭނަ މިންގަނޑަކީ ތަޢ 

 ބަޔަކަށްވ ން ކަމ ގައި ބެލ ން.

ނ ކ ރ މ ގެ ނ ަވތަ ކ ރ މ ގެ ދ ތާއީތަ ވަކި ކަމަކަށް ވަނ ކަށް އަޕާޓީކި ވަ ސިޔާސީ .11   
ޒަފަކަށް ކަމެއް ފަހިކޮށް ނ ވަަތ އްމ ވަވެސް އްއެ ލް ސަރވިސްގެވިސި ،ސަބަބ ން

 .ނ ހެދ ން ށްކޮދަތި

ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް    ،ސިޔާސީ ބަހ ސްތަކ ގައި ބައިވެރި ނ ވ މާއި .12   
ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް  ،ހާސިލ ކ ރ މަށް ވަޒީފާގެ ޭބނ ންނ ކ ރ މާއި

 ތާއީދ ކ ރަނީކަން ނ ވަތަ ދެކޮޅ ހަަދނީކަން ދޭހަވާ ފަދަ އެއްވެސްކަެމއް ނ ކ ރ ން.

، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލ ތަަކށް ހ ށަހެޅިދާނެ  ޙާލަތްތަްއ ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ން .13   
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގ ފަހިނ ވާނެ ގޮތ ގެމަތިްނ  ،އަބަދ މެ ވަޒަންކ ރަމ ން ދިއ މާއި

އެމީހ ންގެ މަޤާމ ެގ  ،އެފަރާތްތަކ ގެ ޢަމަލ ތަްއ ހ ންނާނެޮގތަށް
ޞޫލ ތައް މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި މަސައްކަތ ގެ އަޚްލާޤާއި ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ އ 

 ބައްޓަންކ ރަމ ން ދިއ ން.

ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންނާއި ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން ކޮރަޕްޝަންގެ  .14   
 ،ޢަމަލ ތަކ ން ދ ރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ ހިންގަންޖެހޭ އ ޞޫލ ތަްއ ހިންގ މާއި

ނ ޙައްޤ  މ އްސަނދިކަމ ން  ،އެމީހ ންނަށް ތަޢ ލީމާއި ތަްމރީނ ދިނ މާއި
ން ކަށަވަރ ކރ މ ގެ ގޮތ ން އެމީހ ންގެ މާލީ ޙާލަަތށް ސަމާލ ވެ ސަލާމަތްވެތިބޭކަ

ކޮރަޕްޝަނ ން ރައްކާެތރި ވެގެންވާ ނަމޫނާއެއް ކޮިމޝަނ ގެ މެންބަރ ްނ  ،ތިބ މާއި
 ދެއްކ ން.

ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރެއް ަކމ ގައިވީނަމަވެސް ނ ވަތަ މ ވައްޒަފެއް    .15   
ފަށް ވަކިކަމެއް ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ނ ކޮްށ ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާ ،ކަމ ގައިވީނަމަވެސް

ނ ވަަތ  ،ދޫކޮށްލަން އަންާގނަމަ ނ ަވތަ ާބރ އަޅާނަމަ ނ ވަތަ މަޖ ބޫރ ކ ރ ާވނަމަ
މ ވައްޒަފ ގެ މަސައްކަތް ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކ  ކ ރިއަށްގެންދިއ މަށް 

ލަސްނ ކޮށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  ،ހ ރަސްއެޅޭފަދަ ނ ރަނގަޅ  ނ ފޫޒެއް ފޯރ ވާނަމަ
ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް -ރަލަށާއި އެންޓިޖެނެ

 އެކަން ހ ށަހެޅ ން. އަދި 
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 ،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހ ށަަހޅާ އެއްވެސް މީހަކާމެދ  ނ ރަނގަޅ  ގޮތަކަށް .16   
 އެއްވެސް ކަމެއް ނ ކ ރ ން.

ކޮިމޝަނ ގެ ރައީސާއި  ،ތަކަކީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޒިންމާ )ށ(  
 ޑ ޒަފ ންގެވެސް ަވޒީފާގެ މައިގަނކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންނާއި ކޮިމޝަނ ގެ މ ވައް

 ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މެއް ނެތްނަމަވެސް ،އެއް އަސާސް ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެއީ
މެއެވެ. އަދި އޮތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވ މ ގައި އެއިން ކަމެއް ހިމެނިފައިނ ވި ނަމަވެސް

އެމީހަކާމެދ  ތައ ދީީބ ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ ޙާލަތެއް  ،އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފ ވ މަކީ ،އަދި
 އ ފަންވ ން ކަމ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 ފ ރިހަމަ އެންމެ އޭގެ ހަމަތައް ބަޔާންވެގެންވާ މާއްާދގައި ވަނަ 7-18 ޤާނޫނ ގެ މި  8-18 ސިޔާސަތ ތައް އެކަށައެޅ ން 
 އ ޞޫލ ތަކާއި ސިޔާސަތ ތަކާއި  ބޭނ ންވާ މަށްޓަކައި ތަންފީޒ ކ ރ  ގޮތ ގައި

 ޤާނޫނަށް  މި އެކ ލަާވލައި ކޮމިޝަނ ން ތަްފޞީލ ތައް ހަމަތަކާގ ޅޭ ތަމްރީނ ތަކާއި
 ކޮމިޝަނ ން  ތެޭރގައި މަސްދ ވަހ ގެ( ހައެއް) 6 ންފެށިގެ  ތާރީޚ ން ފަށާ ޢަމަލ ކ ރަން
 ކ ރ ން ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި ކަށް ހަމަތަ އެ އަދި. ތަންފީޒ ކ ރަންވާނެެއވެ އެކ ލަވާލައި

 އެނގޭނެ ކަމެއްކަން ކޮން މަނާވެގެންވަނީ ނ ވަތަ ކަމެއްކަން ކޮން ހ އްދަވެގެންވަނީ
 .ތަފްޞީލ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ހަމަތައް އެ މިންވަރަށް

މި ޤާނޫނ ގަިއ  ،އި ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން އެމީހ ްނގެ މަޤާމ ގެ ވާޖިބ  އަދާކ ރ މ ގަ )ހ( 9-18 ސ ލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވ ން 
އެހެން  ،ބަޔާންވެގެންވާ ސ ލޫކީ ހަމަތަކ ގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑ ގައި ހިފަހައްޓައި

ހ ރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް  ،މީހ ންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަާބވާކަން އެނގޭ މިންވަރަށް
 އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެވެ.

ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން ތަބާވ ްނ  ންކ ރާ ސ ލޫކީޔާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ށ(  
ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންވެސް އެ ސ ލޫކީ  ،އެ އަކ ރ ގެ ދަށ ން ލާޒިމ ކ ރާ ފަދައިން

 ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސް ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ. ،ހަމަތަކަށް ތަބާވާަކން

މިޝަނެއްގެ ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން ވަކިވަިކ ފަރ ދ ންގެ ހައިސިއްޔަތ ންނާއި ކޮ )ނ(  
ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ  ،އަބ ރ ވެރިކަމާއި ،ހައިސިއްޔަތ ން ކޮމިޝަނ ގެ މިިނވަންކަމާއި

 އަދި ސ ލޫކީ މިންގަނޑ ތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ 
 މެންބަރ ން ޚިލާފ ވ  

މިޝަނ ގެ  މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސ ލޫކީ ހަމަތަކ ގެ ތެރެއިން ަހމައަކާ ކޮ )ހ( 18-10
މި ޤާނޫނ ގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ނ ވަތަ އެހެން  ،މެންބަރަކ  ޚިލާފ ވ މަކީ
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އޭނާ މަޤާމ ގައި ހ ރެ ކ ރ ން  ،ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
އޭނާ މަޤާމ ން ވަކިކ ރެވިދާނެ ޙާލަތެއް  ،އެކަށީގެންނ ވާ ކަމެއް ކ ރީކަމަށް ބަލައި

 މ ގައި ބެލެވޭނެއެވެ.އ ފަންވީ ކަ

ގެ އްއޭގައި ޖިނާއީ ކ ށެ ،ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކ ރި ކަމަކީ )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޢަމަލ  ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމ ަގއިވާނަމަ

 ތް ހ ރަހެއް ނޫނެވެ.ޖިނާއީ ދަޢ ވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކ ރ މަށް އޮ ،ފިޔަވަޅ  އެޅ މަކީ

އް މި ފެއްޒަވަމ އް ނ ވަަތ ރެމެންބަވެރިވި އިބަކޮމިޝަނ ން ނިންމާ ނިންމ މ ަގއި  )ނ(  
މި  ތަނ ވަސ ޫލކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރިކަމަށް  ވާބަޔާންކޮށްފައިޤާނޫނ ގައި 
އެ  ،މަޅައިފިނައަކަނޑަ ންކޮމިޝަނ ކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކ ރިކަމަށް އަމާއްދާޤާނޫނ ގެ 

ޝަނ ން ނިންމާފައިވާ މިކޮވެގެން ރިވެއިބަމެންބަރަކ  ނ ވަތަ އެ މ ވައްޒަފަކ  
 ވެ.އެންވެ ގެ ލިބިނިންމ މެއް އަލ ން މ ރާޖަޢާ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ކޮމިޝަނަށް 

ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ 
 މ ވައްޒަފ ން ޚިލާފ ވ 

ހ( ގައި ބަޔާނާ ވަނަ މާއްދާގެ ) 7-18ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފަކ  މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(   18-11
އެ ޚިލާފ ވި މިންވަރެއްގެ  ،ސ ލޫކީ ހަމަތަކ ގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ

އެ މ ވައްޒަފަކާމެދ  ކޮމިޝނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ގަވާއިދ ގައިވާ  ،ކ ޑަބޮޑ  މިނަށް ބަލައި
 ގޮތ ގެމަތިން ފިޔަވަޅ  އަޅަންވާނެއެވެ.   

 ޙާލަތ ގައި ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ން ސ ލޫކާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ )ށ(  
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަާދ  ،ޚިލާފ ވެގެން އެ މ ވައްޒަފ ންނާމެދ  އެޅޭނެ ފިޔަވަޅ ތައް

 ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.

އި ޖިނާއީ ކ ށެއްެގ އޭގަ ،ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފަކ  ސ ލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކ ރިކަމަކީ )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށ ން ކޮމިޝަނ ެގ  ،ޢަމަލ  ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމ ަގއިވާނަމަ

އޭނާގެ މައްޗަށް  ،މ ވައްޒަފ ންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ފިޔަވަޅ  އެޅ މަކީ
 ޖިނާއީ ދަޢ ވާއެއް ކ ރ މަށް އޮތް ހ ރަހެއް ނޫނެވެ.

 ން ކޮމިޝަނ ން ޖަވާބ ދާރީވ 

 

 

 

އެ  ،ގެމަތިންއްގޮތެޅާ އަަކނޑަތ ންގެ މަޖިލީހ ން ޔި ރައްކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން   18-12
އެމީހ ންގެ  ،ވެވާބ ދާރީޖަ ،ވެރ ހާޒިކަށް އަކޮމިޓީމަޖިލީހ ެގ  އެ މަޖިލީހަށް ނ ވަތަ

ވެ. އަދި ވާނެއެޖިލީހ ގައި ޒިންމާ އ ފ ލަންމަ ޔިތ ންގެރައް ،ގޮތ ންޅޭގ  ޔަތާއްއޫލިސްމަ
މ ންދާ ކަމަކާ ނ ވަތަ ކޮމިޝަނ ން ކ ރަ ،ގޮތ ންހިނގަމ ންދާ ޮގތާ ގ ޅޭ ޝަންކޮމި
 ،ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ޮކންމެ ކަމެއްގައި ،ގޮތ ންގ ޅޭ

 .ވެދޭްނވާނެއެ ންއްބާރ ލ އެ އިގައީޖާބީގޮތެއް
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ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ރެކޯޑ  
 ބެލެހެއްޓ ން 

ވ ންތަކ ެގ ޔައ މިއްޔާ އަކ ރ ން އަކ ރަށް ލިޔެ  ކޮމިޝަނ ގެ ބައްދަލ  ހ(( 18-13
ބަލަހައްޓަންާވނެވެ. އަދި އެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

މެންބަރ ން ދައްކާ ވާހަކައަށް އ ނިއިތ ރެއް  ،ޔައ މިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރ ކ ރަންވާނީ ށ()  
އެ ދެއްކި ގޮތަކަށް  ،ހަކައެއްކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރަކ  ދައްކާ ވާ ،ނ ގެނެސް

އަދި ޖަލްސާގައި ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ސާފ ކޮށް އެނގޭނެ  ،ޔައ މިއްޔާއިން ފެންނާނެ
 ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޝަނ ން އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައިފިނަމަ ނ ވަތަ އެްއވެސް ހެކިބަހެއް  )ނ(  
އެވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤ ގެ އޯޑިއޯ އަކ ރ ން އަކ ރަށް ޔައ މިއްޔާކ ރަންވާނެ ،ހޯދައިފިނަމަ

 ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނ ގެ މެންަބރ ންގެ ހާޒިރީއާއި  ،ކޮމިޝަނ ގެ ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ަޔއ މިއްޔާގައި )ރ(  
 ވޯޓ ދިން ގޮތ ގެ ތަފްީޞލ  ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ފަހަރ  ކޮމިޝަނ ެގ ކޮމިޝަނ ގެ ބައްދަލ ވ ްނތަކ ގެ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކ  އެއް  )ބ(  
 ވެބްސައިޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރަންވާެނއެވެ.

)ނ( ދާގެ )ހ( އަދި މި މާއް ،ސްވެއޮތްނަމައެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަަކށް  )ޅ(  
އަހަރ ދ ވަސް  )ދިހައެއް( 10 ންއް މަދ ވެގެތަ  ރެކޯޑިންގކާއިކިޔ ންތަގައިވާ ލިޔެ

ލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ބަކ  ވަންދެން ކޮމިޝަނ ން ރައްކާތެިރކަމާއެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަދި )ފ( ގެ ދަށ ން ކޮމިޝަނ ންކ ރާ  18މި ޤާނޫޏ ގެ   .19 ރިޕޯޓްހ ށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތް 
 -ތަޙ ޤީޤަށްފަހ  އެކ ލަވާލެވޭ ރިޕޯްޓ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ:

ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވޭ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކީ ވަޒީރެއްނަމަ،  (1)
 އްޔާއަށް. ރައިސ ލްޖ މްހޫރި

ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވޭ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކީ އެ އޮފީހެއް ހިންގ މާ ޙަާވލ ވެހ ރި   (2)
އެންމެ އިސްވެރިޔާނަމަ، އެ އޮފީހެއް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެއްގެ 
މިނިސްޓަރަށް، ނ ވަަތ އެފަދަ ވ ޒާރާއެއް ނެތްނަމަ، 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް. 
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 ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންގެ
 މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންނަށް ދެވޭ މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް   .20
 ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ންނެވެ.

ށް މ ވައްޒަފ ން ކޮމިޝަނަ
 އައްޔަނ ކ ރ ން

ޝަނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ ަމާށއި، ކޮމި  .21
އެހީވ މަށް ބޭނ ންވާ މ ވައްޒަފ ްނނަށް ވަޒީފާދީ، އެއް މަޤާމ ން އަނެއް މަޤާމަްށ 

ސް ކޮމިޝަނ ން ބަދަލ ކޮށް، އެމީހ ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާނީ، އެކަމަށް ސިވިލް ސަރވި 
 ދެއްގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ންނެވެ.އެކ ލަވާލާ ގަވާއި

ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ 
ރައާއި އެހެނިހެން މ ސާ

 އިނާޔަތްތައް 

ކޮމިޝަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންަނށް ެދވޭ މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް   .22
ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކ  ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނ ންނެވެ.

ތަޖ ރިބާކާރ ންނާއި 
 ލަފާދޭމީހ ންގެ އެހީ ހޯދ ން 

ސަރވިސްގެ މަސައްކަތ ގައި، ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކ ން ފަންނީ އެހީ ސިވިލް  )ހ( .23
ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެފަދަ އެހީ، ކޮންޓްރެކްޓް އ ޞޫލ ން ޯހދ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ޚިދ މަތް ހޯދަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް  )ށ(  
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން، އެ ޚިދ މަތ ގެ އަގ  އަދާކ ރެވޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސ މަށް ފަހ ގައެވެ. 

ކޮންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމ މ ްނ، އެ އަހަރ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ  )ހ( .24 ކޮމިޝަނ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓ 
ރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތ ންގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގިގޮތ ގެ ރިޯޕޓެއް، ރައީސ ލް ޖ މްހޫ

މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ  2މަޖިލީހަށް އަހަރ  ނިމޭތާ 
 ރައީސް ފޮނ ވަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓ ގައި އެއަހަރ ގެ ތެރޭގައި ސިވިލް  )ށ(  
ންނަންާވނެއެެވ. މީގެ ތެރޭގައި ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ހިނިގގޮތް ހިމެނިފަިއ އޮ

ތަރައްޤީކ ރ މަށް ކ ރެވ ނ   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙ ކޮށް،
 މަސައްކަތްތަކާއި، ކ ރިމަގަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވެނއެވެ.

މިޝަނަށް ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރ  ކ ރ މަށްޓަކައި ކޮމި މާއްދާ )ނ(  
ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫާމތ ތައް އޮފީސްަތކ ގެ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިން ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮިމޝަނަށް ފޮނ ވަންާވނެއެވެ. ދ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން،ގަވާއި
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ކޮމިޝަނ ގެ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާއާއި ބާރ ތަކ ގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގައި   .25 ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް 
ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް އަވަސް ގޮތެއްގައި ހ ށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ 
ފެނިއްޖެކަމެއް، އަހަރީ ރިޕޯޓް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ ހަަމއަށް ލަސްނ ކޮށް، 

 އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ މ ގެ 

 

 3ޗެޕްޓަރ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދ މަތ ގެ މިންގަނޑ ތައް 

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
 މ ވައްޒަފ ންގެ ދައ ރ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދ މަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ ދައ ރަކީ، ތެދ ވެރިކަމާިއ   .26
ތެއްގެ ރ ހ ން ހޯދ މަށް މަސައްކަތް ކ ރ މެއްނެިތ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކ ، ވަކިފަރާ

ސަރ ކާރ ން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތ ތަކާއި، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގ މަށް އެހީތެރިވެ 
އެ ިހނދަކ   ،ޔާސީ ނ ފޫޒ ތަކ ން އެއްކިބާވެތިބެދިނ މެވެ. މިގޮތ ްނ އެންމެހާ ސި

އެކަށައެޅ މ ގައާއި، އެ  ވެރިކަން ހިންގ މާ ޙަވާލ ވެއޮްތ ސަރ ކާރެއްގެ ސިޔާސަތ 
 ސިޔާސަތ ތަކަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނައ މ ގައި އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ.

ކ ރ މ ގެ ޚިދ މަތް
 އ ޞޫލ ތައް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ން ސަރ ކާރަށް ޚިދ މަތް   .27
 ކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ޢ ޞޫލ ގެ މަތިންނެވެ.

އެ މ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އޮފީހެއްގައި އެމީހަކ  ރިޕޯޓްކ ރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާށާއި،  )ހ(  
އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށާއި، އެ އޮފީހެއްގައި ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް 

 ތަމްސީލ ކ ރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް ޖަވާބ ދާރީވ ން.  

ސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ އެ މ ވައްޒަފެއްގެ ވަޒީގެ މަ )ށ(  
ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ ތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެރިވާ، އަދި، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤ ވާމީ މ ޢާހަދާތަކާިއ، އެއްބަސްވ ންތަކަްށ 

 ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް ހިތ ން.

މ ވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އަާދކ ރ މ ގައި އެ މ ވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތ ގެ ދާއިރާގެ  އެ )ނ(  
ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑ ތަކެއް އެކ ލަވާލެވިފައިވާނަމަ، އެ މިންގަނޑ ތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލ ކ ރ ން.
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މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގެ 
 އ ޞޫލ ތައް 

ކ ރާ މ ވައްޒަފ ން، ެއމީހ ންގެ ވަޒީފާގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާ  .28
ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މ ގައާއި، މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ ތިރީގައިވާ 

 އ ޞޫލ ތަކ ގެ މަތީންނެވެ.

ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން، މަޢ ލޫމާތ  ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި  )ހ(  
 .ތެދ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން

 ފޯރ ކޮށް ަމޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދެވޭ އެކިފަރާތްތަކަށް ،ވާގޮތަށް ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ނިންމ މަށް  ިނންމ ން އެ ފަރާތަށް ނިންމާ ނިންމ ތައް ،ޖެހިލ ންވ މެއްނެތި ،ދިނ މ ގައި
 .ލިިބދިނ ން މަޢ ލޫާމތެއް ހ ރިހާ ބޭނ ންވާ

ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮްށދެވޭ މަޢ ލޫމާތ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް، އެކި )ނ(  
ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި، ފައިދާއެއް ހޯދ މ ގެ ބޭނ މ ގައި އެފަދަ ފައިދާއެއް ހޯދަން 
މަގ ފަހިވާގޮތަށް ވަކިމަޢ ލޫާމތެްއ ފޯރ ކޮށްދީގެން ނ ވާނެއެވެ. ނ ވަތަ އެބޭނ މ ގައި 

 .އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް ފޯރ ކޮށްނ ދީ ހިފައްހައްޓައިގެން ނ ވާނެއެވެ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކ ، އެނގިހ ރެ ގަސްދ ގައި، އެއްވެސް  )ރ(  
 މަޢ ލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮޅ ވާލައިގެން ނ ވާނެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސގައި މަސައްކަތްކ ރާ ނ ވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  )ބ(  
ރަސްމީ މަޤާމ ގެ ހައިސިއްޔަތ ން ލިިބފައިާވ މ ވައްޒަފަކ ، އެ މ ވައްޒަފެއްގެ 

މަޢ ލޫމާތެއް، އެ ަމޢ ލޫމާތެއް ާހމަކ ރ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ޞޫލ ތަކ ގެމަތިން، ެއ 
 މ ވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތ ން މެނ ވީ ހާމަކޮށްގެން ނ ވާެނއެވެ.

ކ ރާ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކ ، ސަރ ކާރ ން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް )ހ( .29 ސިއްރ  ހިފެއްޓ ން
ސިއްރ  ލިޔ މެއްގެ  ސިއްރ  ލިޔ މެއްގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔ ންތަކާއި،

 ގޮތ ގައި ސަރ ކާރަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔ މެއް ހާމަކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ.

 ސަރ ކާރ ގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކ  )ށ(  
އިދާރާތަކ ގެ މެދ ގައި މ ޢާމަލާތ ކ ރެވޭ "ސިއްރ " ގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ކަންތައްތަކާއި، ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ "ސިއްރ " ގެ ގޮތ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްގެން ނ ާވެނއެވެ.
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 މާއްދާގައި އެ ،ވީނަމަެވސް ޔާންކ ރެވިފައިބަ މިގޮތަށް ގައި( ށ) އާއި( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ،ޙާލަތެއްގައި ޖެހިްއޖެ ހާމަކ ރަން ޤާނޫނީގޮތ ން  ސިއްރެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 .ހ ރަހެއްނާޅާއެވެ މާއްދާ މި ހާމަކ ރ މަކަށް

ދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ގަވާއި
 ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކ ރ ން 

ތްކ ރާ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކ ، ޤާނޫާނ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަ )ހ( .30
ގަވާއިދާ ޚިލާފ  ކަމެއް ކ ރާކަމަށް ނ ވަތަ ކ ރަންއ ޅޭކަމަށް ތ ހ މަތ  ކ ރެވިއްޖެނަމަ، 

 އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔާއަށް، އެކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ  މި މާއްދާގެ )ހ( އަކ ން، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންތައްތައް، )ށ(  
 ހ ށަހެޅ މަކަށް ހ ރަހެއްނާޅައެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާ 
ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް 

 ރިޕޯޓްކ ރ ން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މ ވައްޒަފަކ  އޮފީހ ގެ ޒިންމާދާރ   30މި ޤާނޫނ ގެ   .31
ކ  ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާ ޙާޞިލ  އިސްވެރިޔާއަށް ހ ށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އެ މ ވައްޒަފަ

ނ ވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ ލިޔ މަކ ން ސިވިލް ސަރވިސް ކިމިޝަނަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ 
 އިޚްތިޔާރ  އެ މ ވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަނ ގެ ނިންމ ންތަަކށް 
 ޢަމަލ ކ ރ ން

 ހ ށަހެޅޭ ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން 31މި ޤާނޫނ ގެ   .32
މައްސަލައެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ިނންމާ ގޮާތދޭތެރޭ މ ވައްޒަފ ްނ 

 ޢަމަލ ކ ރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ޮގތްތަކ ންކ ރެ އެއްގޮތަށެވެ.

 ޤަބޫލ ކ ރެވޭ މ ވައްޒަަފކަށް އެ ނިންމ މަކީ ކޮމިޝަނ ގެ ސަރވިސް ސިވިލް )ހ(  
 .ދެމިހ ރ ން ރ މ ގައިއަދާކ  ވާޖިބ ަތއް ވަޒީފާގެ ނިންމ މެއްނަމަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ނިންމ މަކީ އެ މ ވައްޒަފަކ  ޤަބޫލ ކ ރާ  )ށ(  
ނިންމ މެއްކަމަށް ނ ވާނަމަ، ެއ މައްސަލައެއް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލަކަްށ 

 ހ ށަހެޅ ން.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މ ވައްޒަފ ން ކޯޑް އޮފް 

ކޮންޑަކްޓަށް ޢަމަލ ކ ރ ން 
 ންލާޒިމ ވ 

މަލ ކ ރަންވާ ގޮތ ގެ ކޯޑް  ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފ ން ޢަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި  .33
އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ ކޮންމެ 

 މ ވައްޒަފަކ ވެސް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނާއި،ސިވިލް 
ސަރވިސް ގަވާއިދާއި، 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، މި ޤާނޫނާއި، )ހ( .34
ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފ ވެފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފަކާމެދ ، އެމީހަކ  ކ ރި 
ކ ށެއްގެ ކ ޑަ ބޮޑ މިނަށް ބަަލއިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދ ގައި 
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 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ
 ޚިލާފ ވ ން

ވާގޮތ ގެ މަތިން، ކޮމިޝަނ ން ތިރީގައިވާ ގޮްތތަކ ން ކ ރެ ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައި
 ޢަމަލ ކ ރެވިދަނެއެވެ.

 ނަސޭހަތް ދިނ ން.  (1)
 އިންޒާރ ކ ރ ން.   (2)
 އިވާ މަސައްކަތް ބަދަލ ކ ރ ން.ހަވާލ ކޮށްފަ (3)
 ޖޫރިމަނާކ ރ ން. (4)
 ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މ ވައްޒަފެއްގެ މަޤާމ  ދަށްކ ރ ން. (5)
 ން.ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ  (6)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފެއް، މި ޤާނޫނާިއ، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި،  )ށ(  
ސިވިލް ސަރވިސް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފ  ވެއްޖެކަން ކަނޑައަޅައި، އެކަމަކާ 
ގ ޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނީ އެމީހަކ  ކ ރި ކ ށެއްގެ ކ ޑަ ބޮޑ  މިނަށް 

 ލް ސަރވިސް ގަވާއިދ ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިންނެވެ.ބަލައިގެން ދިވެހި ސިވި

ގަވާއިދާ ޚިލާފ  
ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކ ރާ 
ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭ 

 ޙިމާޔަތް 

މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ   .35
ރެވިގެން ނ ވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ މ ވައްޒަފަކ  ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް ތ ހ މަތ ކ 

ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެވިގެން އެކަން، އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާާދރ  އިސްވެރިޔާއަށް 
ނ ވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓްކ ރި މ ވައްޒަފަކާބެހޭ އެއްވެސް 
މަޢ ލޫމާތެއް އެއްވެސް މ އައްސަސާއަކ ން ހާމަކޮށްގެން ނ ާވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ، 

ކ ރިކަން ދެންހ ރި އެއްވެސް މީހަކ ، އެ މ ވައްޒަފަކާ މެދ ގައި ރިޕޯޓެއް
ނިކަމެތިކޮށްހިތަިއ، ނ ވަތަ އެ މ ވައްޒަފަކ  ނިކަމެތިކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ތަފާތ ކ ރ މެއް 

 ގެންގ ޅެގެން ނ ވާނެއެވެ. 

މަޤާމ ގެ ނ ފޫޒ  
ބޭނ ންކޮށްެގން ވަކި 

މަޤ ޞަދެއް ހާސިލ  ކ ރ ން 
 މަނާކ ރ ން 

ނ ވަތަ ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދ ގެ ދަށ ން، ިސވިލް ސަރވިސްގެ  މި ޤާނޫނ   .36
މ ވައްޒަފ ންނަށް ވަޒީފާ ދިނ ާމގ ޅޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެމަސައްކަތްކ ރަނީ މ ވައްޒަފ ންނާގ ޅޭ ކަންތައްތަްއ ތަންފީޒ ކ ރާ މ ވައްޒަފަކ ، 
ެގން އަމިއްލަ ބޭނ މެއް ހާސިލްކ ރ މ ގެ ޒ  ނަހަމަގޮތ ގައި ބޭނ ންކޮށްމަޤާމ ގެ ނ ފޫ

 މަޤ ޞަދ ގައިކަމަށް ވެގެން ނ ވާެނއެވެ.
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 4ޗެޕްޓަރ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ން 

 

މ ވައްޒަފ ންނަށް ވަޒީފާ 
 ދިނ މާއި ވަކިކ ރ ން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ވަޒީފާ ދިނ މާއި އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް   .37
ވަޒީފާއަށް ބަދަލ ކ ރ މާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގެ އެންމެހާ ބާރ ތައް ލިބިގެންވަނީ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

ވަޒީފާ ދިނ މ ގެ އަސާސީ 
 މިންގަނޑ  

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީހަކ ވިޔަސް  )ހ( .38
އްޔަނ  ކ ރަންވާނީ ސިޔާސީ ނ ފޫޒ ތަކ ން އަދި ނ ހިމެނޭ މީހަކ ވިޔަސް އަ

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. މެރިޓް އަކީ އަސާސީ މިންގަނޑ  އެކަހެރިވެފައިވާ ގޮތެއްގައި

އަސާސި މިންގަނޑަކީ މެރިޓް ކަމަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާ ދިންކަމަށް ބެލެވޭނީ ެއ  )ށ(  
 ގައިވާ ނަމައެވެ.މ ވައްޒަފ  އައްޔަނ  ކ ރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށްކަމ 

ފ ރިހަމަާވ މީހެއް  އައްޔަނ  ކ ރެވ ނ  މީހަކީ ަވޒީފާގެ ޝަރ ޠ ތައް (1)
 ކަމ ގައިވ ން.

އައްޔަނ  ކ ރެވ ނ  މީހަކީ އެމީހެއްގެ ތަޢ ލީމީ ފެންވަަރށާއި، މަަސއްކަތ ގެ  (2)
ހ ނަރަށް އަދި މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ިރބާއަށް ަބލައިގެން އައްޔަނ  ކ ރެިވފައިވާ، 

 ން.މީހަކ  ކަމ ގައިވ 

ވަޒީފާގެ ކ ރިއެރ ން 
ދިނ މ ގައި ބަލަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކ ރިއެރ ން   .39
 ދިނ މ ގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނކަމަށެވެ.

 ވަރ .މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަށް އެ މ ވައްޒަފަކ  އެކަށީގެންވާ މިން )ހ(  

 ތަޖ ރިބާ. އެ މ ވައްޒަފެއްގެ ތަޢ ލީމީ ފެންވަރާއި، )ށ(  

 އޮފީހ ގެ މަޤ ޞަދ  ޙާޞިލްކ ރ މަށް މ ވައްޒަފ  ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރ . )ނ(  

 މ ވައްޒަފ  ހ ރި މަޤާމ ގެ ވަޖިބ ތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރ . )ރ(  



28 
 

ވަޒީފާގެ ގިންތި 
 ކަނޑައެޅ ން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( .40
 ގިންތިތަކ ގެ ތެރެއިން ގިްނތިއަކަްށ ފެތޭގޮތަށެވެ.

 : ދާއިމީ މ ވައްޒަފ ން.1ގިންތި  (1)
 : ވަގ ތީ މ ވައްޒަފ ން .2ގިންތި  (2)

ފެތޭގޮތަށް ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ " ގިންތި " އަށް 2މި މާއްދަގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ވަޒީފާދެވޭނީ ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ގެ ނިޒާމ ގެ ތެރެއިން ނ ކ ންނަ ަވގ ތީ ބޭނ ްނތައް 
ފ އްދ މަށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މ އްދަތަކަށް، ނ ވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަސައްކަތެއް 

 ކ ރ މަށެވެ.

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ވަޒީފާ( 2އަދި )( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
މިގޮތ ން  ލިބިދެވޭ ހަލާތ ތައް، ސިވިލް ަސރވިސް ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.

އެ މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި ޢަމަލ ކ ރެވޭނެގޮތާއި އެ  ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މ އްދަތާއި،
 މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރެވިދާނެ ޙާލަތ ަތއް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް އައްޔަނ  
 ޠ ތައްކ ރ މ ގެ ޝަރ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ކ ރެވޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ޝަރ ޠ ތައް  )ހ( .41
 ފ ރިހަމަވާ  މީހ ންނެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވ ން. (1)
 އަސާސީތަޢ ލީމ ގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހަކ ކަމ ގައިވ ން. (2)
 ފަރާތަކަށް ސްކ ޅިކޮށްފައިވާމ  ވަޒީފާއިން ފަރާތަކީ ހ ށަހަޅާ ވަޒީފާއަށްއެދި (3)

 މީހަކ  ޢ މ ރ ގެ  ދޮށީ އަހަރަށްވ ރެ( ފަސްޮދޅަސް) 60 ޢ މ ރ ން ،ނ ވ މާއި
 . ނ ވ ން ކަމ ގައި

 ޖިނާއީ ގައި( ޤާނޫނ  އިޖ ރާއަތ ގެ ޖިނާއީ) 2016/12 ނަްނބަރ  ޤާނޫނ  (4)
 ޙ ކ މް ،ސާބިތ ވެ ކ ރިކަން ކ ށެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގައި ކ ށެއްގެ ބޮޑ 

 އެ ނ ވަތަ ނިމ ނ ތާ ތަންފީޛ ކޮށް ޙ ކ މް އެ ،މީހެއްނަމަ ކ ރެވިފައިވާ
 ދ ވަސް އަހަރ ( ތިނެއް ) 3 ރެވ ނ ތާމަޢާފ ކ  އަދަބ  ކަނޑައެޅ ނ  ޙ ކ މ ން
 .ވެފައިވ ން

 ދަށ ން ގެ( ޤާނޫނ  މަނާކ ރ މ ގެ ެޓރަރިޒަމް) 2015/32 ނަްނބަރ  ޤާނޫނ  (5)
 ކަމ ގައި  ފަރާތެއް ނިސްބަްތވާ ޖަމާޢަތަކަށް ޓެރަރިސްޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .ނ ވ ން
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، ، ފިރިބި ، އަނއް، ބައްޕަ، ދަރިއެމަންމަޢައްޔަންކ ރާ މީހަކީ، އޭނާގެ  (6)
 ސީދާ  މީހަކ  ނ ވަތަ އެއްބަފާ އްއެއްބަނޑ  މީހެ އް،އެއްބަފާ މީހެ އެއްބަނޑ 

ގޮތ ން ސ ޕަވައިޒްކ ރަންޖެހޭ ނ ވަތަ ރިޕޯޓ ކ ރަންޖެހޭ މީހެްއކަމ ގައި 
 ނ ވ ން.

 ކ ރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ ދަށ ން އިންތިޚާބ   (7)
 މަޤާމެއް ފ ރަމ ންދާ މީހަކ  ކަމ ގައި ނ ވ ން.    

ވަޒީފާއަށް އައްޔަނ  ކ ރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނ މ ގެކ ރިން ތިީރގައިވާ ކަންތައްތައް  )ށ(  
ބެލ މަށްފަހ ، އެކަށީގެންވާ ޮގތަކަށް ވަޒީފާ އަދާނ ކ ރެވޭނެކަމަށް ކޮިމޝަނަށް ފެނިއްެޖ 

  ވަޒީފާ ނ ދިނ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހިނދެއްގައި، އެމީހަކަށް

 ވަޒީފާ އަދާކ ރެވޭވަރ ގެ ޞިއްޙާތެއްގައި ހ ރި މީހެއްތޯ. (1)
އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅޭގޮތ ން ަބލަންޖެހޭ  (2)

 މިންގަނޑ ތަކަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ.

ހި ރައްޔިތެއްކަމ ގައި ނ ވާ މީހަކާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ދިވެ )ނ(  
ޙަވާލ ކ ރެވޭނީ، އެ މަޤާމ ގެ މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ދިވެްއސަކ  ލިބެން ެންތ 

 ޙާލަތެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

 ކ ޑަކ ދިންނަށް  ،( ވަނަ ނަންބަރ ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ރ(  
 ކ ޑަކ ދިންނާ ،މީހަކަށް ސާބިތ ވެފައިވާ ކ ށެއް ގޯނާކ ރިކަމ ގެ ންސާޖި

 .ނ ކ ރެވޭނެއެވެ ޢައްޔަނ  ވަޒީފާއަކަށް މ ޢާމަލާތ ކ ރަންޖެހޭ

ދިވެހި ސިވިލް  ،ނަމަވެސް( ވަނަ ަންނބަރ ގައި އެހެން އޮތ6ް )ހ( ގެ )މާއްދާގެ )ބ(  
 ސީދާ މިނިސްޓްރީއެއްގައި ސަރ ކާރ ގެސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާ ފަރާތަކީ، 

 އެއީ ،ނ ވެފައި ވަޒީފާއެއްކަމ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްކ ރ މަށް
 އަދި ،ނަމަ ކަމ ގައިވާ ވަޒީފާއެއް އޮފީހެއްގެ ވަކި ހިނގާ ދަށ ން މިނިސްޓްރީއެއްގެ

 ހިނގާ ދަށ ން ބެލ މ ގެ  ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހަކީ އެފަދަ
 ދަށ ން ބެލ މ ގެ އިސްވެރިއެއްގެ  ޒިންމާދާރ  އެހެން އެއީ ،ނ ވެފައި ކަމ ގައި ތަނެއް
( ވަނަ 6މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) މި ،ޙާލަތ ގައި ކަމ ގައިވާ އޮފީހެއް ހިނގާ

 އޮފީހެއްގެ އެ ،ބެލެވޭނީ ކަމ ގައި އޮތް ގ ޅ މެއް ފަދަ ބަޔާންކ ރާ ނަންބަރ ގައި
 ގ ޅ މެއް އެފަދަ ދެމެދ  ފަރާތާ މަތިލާކ ރި ވަޒީފާއަށް އިސްވެރިޔާއާއި  ޒިންމާދާރ 
 ހާލަތ ގައެވެ.  އޮންނަ
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 އެ  ފާ ދިނ މ ގެ ކ ރިން،ވަޒީ ށްކަފަރާތަ ހޮވޭ ވަޒީފާއަށްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  )ޅ(  
 ސ ޕަވައިޒްކ ރ މަށް  މަސައްކަތް ފަރާތ ގެ އެ ޮއފީހ ގައި މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭ ފަރާތ ން
މި މާއްދާގެ )ހ(  ،ފަރާތަކީ ރިޕޯޓްކ ރަންޖެހޭ ފަރާތ ން އެ ނ ވަތަ ފަރާތަކީ ކަނޑައަޅާ

 ދެމެދ   ފަރާތާ ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ގ ޅ މެއް  ފަދަ ބަޔާންކ ރާ( ވަނަ ނަންބަރ ގައި 6ގެ )
 .ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ ކަށް ވެގެންނ ވާނެަކން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ންފަރާތަ އޮތް

 ންތިތައް ކަނޑަައޅާނީ ކޮމިޝަނ ންނެވެ.މ ވައްޒަފ ންގެ ފަ )ހ( .42 މ ވައްޒަފ ންގެ ފަންތި 

އެއްވެސް މ ވައްޒަފެއްގެ ފަންތި، އެ މ ވައްޒަފަކ  ހ ރި ފަންތިއަކަށްވ ރެ ދަްށ  )ށ(  
ފަންތިއަކަށް އެ މ ވައްޒަފ ގެ އެދ މަކަށް ނ ވަތަ ރ ހ މާ އެކ ގައި މެނ ވީ ބަދަލ ކ ރެވޭީނ 

 ތިރީގައިވާ ޙާލަތ ތަކ ގައެވެ.

 އްދާގެ ދަށ ން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތ ން.ވަނަ މާ 34މި ޤާނޫނ ގެ   (1)
އެ މ ވައޒަފަކ  ހ ރި ފަންތީގައި މަސައްކަތްކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ  މ ހިންމ     (2)

 ޝަރ ޠެއް މ ވައްޒަފ ގެ ކިބައިން އ ނިވ ން.
އެ މ ވައްޒަފަކ  ހ ރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކ ރަންވާ މިންވަރަށް ނ ވަަތ   (3)

 ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނ ކ ރ ން.
ޖިސްމާނީ ނ ވަތަ ނަފްސާނީ ނ ކ ޅެދ ންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބ ން އެ   (4)

މ ވައްޒަފަކ  ހ ރި ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މަށް 
 ނ ކ ޅެދ ން.

އިާވ ރާއްޖޭގައި ޢަމަލ ކ ރާ ޤާނޫނ ތަކާއި، ގަވާއިދ ތަކ ގައި ބަޔާންކޮށްފަދިވެހި (5)
 އެހެން ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން. 

އްޒަފ ންގެ މ ސާރައާއި މ ވަ
 އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ލިބިދެވޭ މ ސާރައާއި  )ހ( .43
މާލީ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ 

 ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނ ންނެވެ.

 މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ޢާއްމ ކ ރަން ވާނެއެވެ. މ ވައްޒަފ ންގެ )ށ(  

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން، މި މާއްދަގެ )ހ( ގެ  )ނ(  
ދަށ ން ދެވޭ މ ސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، ކ ރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބ ން، 

ލ ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަށް ބަޔާންވެގެންވާ ވަކިމ އްދަތަކަްށ، ބަދަ
 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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މަހަކ ން  3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް، މަދ ވެގެން ކޮންމެ  )ރ(  
އެބަދަލ  ެގންނަން މެދ ވެރިީވ  އަދި، އެއްފަހަރ ، ކޮމިޝަނ ން މ ރާޖަާއކ ރަންވަނެއެވެ.
ލ ގެ ކ ރިން އެމީަހކަށް ލިބެމ ންއައި ސަބަބ  ނިމ މަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ، އެބަދަ

 އިނާޔަތްތައް، ކ ރިޔެކޭ އެއްފަދައިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

މ ވައްޒަފ ންނާ މަސައްކަތް 
 ޙަވާލ ކ ރ ން 

އޮފީހ ގެ  އޮފީހ ގެ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔާ، ނ ވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މ ވައްޒަފަކ ،  .44
ވާޖިބ ތައް   ،މ ވައްޒަފ ންގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަާކއި އެހެން މ ވައްޒަފ ންނަްށ، އެ
 ލިޔ މ ން އަންގަންވާނެއެވެ.

މ ވައްޒަފ ން އެދިގެން އެއް 
އޮފީހ ން އަނެއް އޮފީހަށް 

 ބަދަލ ކ ރ ން 

 އޮފީހަށް  އަނެއް އޮފީހ ން  އެއް ތެރެއިން މ ވައްޒަފ ންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް  .45
 ގަވާއިދ ގައި  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ،ބަދަލ ކ ރާނީ މ ވައްޒަފ ން  ބޭނ ންވާ ބަދަލ ވާން

 .މަތިްނނެވެ  ގޮތ ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އްޒަފ ން އޮފީހަށް މ ވަ
 ނިކ ތ ން މަނާކ ރ ން 

މ ސާރަ ދޭގޮތަށް ނ ވަަތ މ ސާރަ ނ ދޭގޮތަްށ މ ވައްޒަފ ން ޮއފީހަށް ނިކ ތ ްނ  )ހ( .46
 މަނާކ ރ މ ގެ ބާރ  ލިބިގެންވަނީ ަހމައެކަނި ކޮމިޝަނަށެވެ.

ރަންވާނި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މ ވައްޒަފަކ  އޮފީހަށް ނިކ ތ ން މަނާކ  )ށ(  
 ދ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.އިސިވިލް ސަރވިސް ގަވާ

މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާއިން 
 ވަކިކ ރ ން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ން، ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވޭނީ، މި ޤާނޫނާއި  )ހ( .47
 ރވިސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން، ޮކމިޝަނަށެވެ.ދިވެހި ސިވިލް ސަ

 މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން މ ަވއްޒަފަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާނަމަ، އެ މ ވައްޒަފަކ  މި )ށ(  
ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާ ސަބަބ  ނ ވަތަ ސަބަބ ތައް، އެ މ ވައްޒަފަކަށް ލިޔ މ ން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ ދާއިމީ މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާއިން  )ނ(  
 ވިދާނެ ސަބަބ ތައް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ.ވަކިކ ރެ

( ގައި 5( އަދި )4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 42މި ޤާނޫނ ގެ   (1)
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވ މ ން.

ވަޒީފާގެ ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ ރ މަށްޓަކައި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ަތމްރީނ    (2)
 ކޯހަކ ން ފާސްނ ވ ން، ނ ވަތަ ޯކސް ފ ރިހަމަނ ކ ރ ން.
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 ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި ސިވިލް މި  (3)
ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފ ވިކަން ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނަށް ސާބިތ ވ ން.
އެ މ ވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނ މ ގައި މި ޤާނޫނާއި،   (4)

ޒަފ ން އައްޔަނ  ކ ރ މަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ ގައި މ ވައް
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާ ޚިލާފާށްކަމަްށ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ން ކ ރި 

 ތަޙ ޤީޤަކަށް ސާބިތ ވ ން.
 މ ވައްޒަފަކ  އެވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދ ން.  (5)
 އެ މ ވައްޒަފަކ  ނިޔާވ ން.  (6)
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން،  51މި ޤާނޫނ ގެ   (7)

 އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ްނ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ ނ ވަތަ
 އަދާ ނ ކ ރެވޭނެ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން.

 މަސައްކަތެއް އައި  ކ ރަމ ން އިދާރާއަކ ން ސަރވިސްގެ ސިވިލް (8)
 .ސަަބބ ން މ ގެންޖެހ ހ އްޓާލަ

ނަ މާއްދާގައި ވަ 40ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކ ރާ، މި ޤާނޫނ ގެ  )ރ(  
ގެ މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވޭނެ އ ޞޫލ ތަކާއި  2ބ ނެފައިވާ ގިންތި 

 ސަބަބ ތައް ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދ ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާއިން  މ ވަްއޒަފަކ  ޙާލަތ ގައި ނަންބަރ ގައިވާ ވަނަ 3 ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 މ ވައްޒަފަށް  ،ވަކިކ ރަންވާނީ ވަޒީފާއިން ކ މ ވައްޒަފަ އެ ،ނަމަ ވަކިކ ރާ

 ކަނޑައަޅާ  ގަވާއިދ ގައި ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި ،ދީ ފ ރ ޞަތ  ޖަވާބ ދާރީވ މ ގެ
 މަޢ ޟޫޢީ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ވަކިކ ރ މ ގައި ފާއިންވަޒީ މ ވައްޒަފަކ  މަތިން ގޮތެއްގެ

 ފައިވާކަންގާއިމްކ ރެވި އަދ ލ ވެރިކަން ޢިޖްރާޢީ އަދ ލ ވެރިކަމާއި
 .ކަށަވަރ ކ ރ މަށްފަހ އެވެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާއިން   .48 ލިޔ ންތައް ހަވާލ ކ ރ ން 
އެ މ ވައްޒަފަކ  ، ނ ވަތަ އެހެްނ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލ ކ ރެވިއްޖެނަމަ  ،ވަކިކ ރެވިއްޖެނަމަ

ން އޭނާގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައިހ ރި ހ ރިހާ އަދާކ ރަމ ންދިޔަ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތ 
ލިޔެކިޔ މެއް އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔާއާއި، ނ ވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ 

 ފަރާތަކާ ހަވާލ ކ ރަންވާނެއެވެ.
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ވަޒީފާއިން 
 މ ރ  އ މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ 

މ ރ ތައް އ މ ވައްޒަފަކ  މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން  .49
 ތިރީގައި ބަޔާންކ ރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(  50އަަހރ  ވ މ ން މި ޤާޫނނ ގެ  55މ ވައްޒަފެއްގެ އ މ ރ ން  )ހ(  
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތ ގެމަތިން ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގެ 

 އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އަހަރ ވ މ ން ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކޮށް ވަޒީފާއިން  65ވައްޒަފެއްގެ އ މ ރ ން މ  )ށ(  
 ވަކިކ ރެވޭނެއެވެ.

މ ސްކ ޅިކ ރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 
 ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތައް 

 55ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒިފާ އަދާކ ރާ މ ވައްޒަފެއްގެ އ މ ރ ން  )ހ( .50
ފަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިވ މަށް ހިތްވަރ  އަހަރ ވ މ ން ކޮމިޝަނަށް، އެ މ ވައްޒަ

ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވެ. މިގޮތ ން، ަކނޑައަޅާ ވަކި މ އްދެވިދާނެއެ
ވަކިވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައަޅާ ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބިދޭ ގޮތަްށ ހަމަޖެއްސ މ ގެ 

 އިޚްތިޔާރ  ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އަހަރ   ވ މ ްނ  55 އ މ ރ ން ެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ވަނަ މާއްދާ 49މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  
އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މ ވައްޒަފ ންނާއި ކޮމިޝަނަށް ލިބިޭދ 
އިޚްތިޔާރ ގެ ދަށ ން މ ސްކ ޅިކ ރެވޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް ޤާޫނނ ަގއިވާ ގޮތ ގެމަތިްނ 

 މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ އިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށ ން މ ސްކ ޅިކ ރެވޭ މ ވައްޒަފ ންނަްށ  49ނ ގެ މި ޤާނޫ )ނ(  
  އިނާޔަތް ލިބިދޭންވާެނއެވެ.ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަިތން މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބ ނެފައިވާ މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ ޢިނާޔަތް، ޤާނޫނަކ ން  )ރ(  
، ޔަތް ދޭންފެށ މާ ހަމައަށް ހިނގާގެމަތިން އެ އިނާކަނޑައަޅައި، އެ ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ 

މ އްދަތ ގައި، އެ އިނާޔަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާއެކ  
ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސާ އިނާޔަެތއް ކަމ ގައި ހެދ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅާއެވެ. 

ނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީގެ ލަފަޔާއެކ  އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި
ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސާ ޢިނާޔަތަކީ ޤާނޫނަކ ން ކަނޑައަޅާ މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ 
ޢިނާޔަތަށްވ ރެ ކ ޑަ ޢިނާޔަތެއްަނމަ، އެ މަދ ވާ މިންވަރ  އެ ާޤޫނނަކަށް ޢަމަލ ކ ރަްނ 

 ފެށ މާއެކ  އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެެވ.
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ދާގެ )ށ( ގެ ަދށ ން މ ސްކ ޅިކ ރެވޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް، ަވނަ މާއް 49މި ޤާނޫނ ގެ  )ބ(  
މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ ޢިނާޔަތްދިނ މ ގައި އަންނަނިވި ދެގޮތ ންކ ރެ ގޮެތއް ޚިޔާރ ކ ރ މ ގެ 

އަދި ިމދެގޮތ ންކ ރެ ގޮތެއް އެމީހަކ  ޚިޔާރ ކ ރ މަށްޓަކައި  ފ ރ ޞަތ  ދޭންވާނެއެވެ.
ކަށް ލިބޭނެ ިޢނާޔަްތތަކާއި، ދެގޮތ ގައި އެހީތެރިވެދިނ މ ގެ ގޮތ ން މިދެޮގތ ން އެމީހަ

އަދި މިގޮތ ން  ފަރަގ  ކޮމިޝަނ ން އެމީހަކަށް އަންގައިދޭންވާނެެއވެ. ހ ރި ތަފާތ ތަކާއި،
އެމީހަކ  ޚިޔާރ ކ ރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމީހަކ  މ ސްކ ޅިކ ރ މ ގެ ޢިނާޔަތް 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ބ ން، މިޢިނާޔަތް ޤާޫނނަކ ން މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށ ން ިލބިދޭ ޢިނާޔަތް ލި  (1)
ކަނޑައެޅިފައިނެތް ހާލަތެއްގައި މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން 
ކޮމިޝަނ ން ހަމަޖައްސާ ޢ ޞޫލެއްގެ ދަށ ން ކޮމިޝަނ ން ކަނޑާއަޅާ 

 ޢިނާޔަތް ލިބ ން.
އެމީހަކ  ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރި ތާރީޚ ން ފެށިގެން  (2)

އެމީހަކ  ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކޮށް ވަޒީފާއިްނ  ސް ވަންދެން،މަސް ދ ވަ 24
ވަކިކ ރިއިރ  ލިބެމ ން ދިޔަ މ ސާރައާއި އެއްވަރ ގެ އިނާޔަތް ލިބ ން. އަދި 
އެމީހަކ  ވަޒީފާއިން މ ސްކ ޅިކޮށް ވަޒިފާއިން ވަކިކ ރި ތާރީޚ ން ފެށިގެން 

ން އިނާޔަތް ގޮތ ގެ މަތި ގައިވާ 1 ހަމަވ މ ން މިމާއްދާގެ މަސް ދ ވަސް 24
 ލިބ ން. 

އިންތިޚާބ ތަކަށް ކ ރިމަތިލާ 
މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާއިން 

 އިސްތިޢ ފާދިނ ން 

ގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ޢާންމ  ގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީދިވެހިރާއްޖޭ )ހ( . 51
އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކ ރ މަށް ގަސްދ ކ ރާ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ން އެ 

މަސްދ ވަސް ކ ރިން އެ މ ވައްޒަފަކ  ހ ރި  6ންތިޚާބެއް ބާއްވާ ތާރީޚ ގެ މީލާދި އި
 ވަޒީފާއިން އިސްތިޢ ފާ ދޭންވާނެެއވެ.

ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބަކަްށ މ ން އިސްތިޢ ފާ ނ ދީހ ރެ މި މާއްމަޤާ )ށ(  
 ކ ރިމަތިލައިފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވޭނެއެވެ.

ޚާބ ތަކަށް ކ ރިމަތިލާ އިންތި
ކެންޑިޑޭޓ ން އެނބ ރި 

 ވަޒީފާއަށް އައ މ ގެ ހައްޤ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނ އަސާސީގައި ބަޔާންކ ރެވިފައިވާ ޢާންމ  އިންތިޚާބެއްގައި   .52
ދިވެިހ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތ ގެމަތިން 51ވާދަކ ރ މަށްޓަކައި މި ޤާޫނނ ގެ 
ން އިސްތިޢ ފާ ދީފައިވާ މީހަކ ، ެއމީހަކ  ކ ރިމަތިާލ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކ 

އިންތިޚާބ  ކާމިޔާބ  ނ ކ ރެވ ނ ަނމަ، ނ ވަތަ އެ އިންތިޚާބަކ ން އެމީހެއްގެ ނަްނ 
އަނބ ރާ ގެނެސްފިނަމަ، އެމީހަަކށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކ ރިމަތިލ މ ގެ 

 ހައްޤ  ލިބިގެންވެއެވެ.
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ދިވެހި ސިވިލް 
ވައްޒަފ ން ސަރވިސްގެ މ 

ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކ ގައި 
 ބައިވެރިވ ން 

ށްގެްނ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކ  އަންނަނިވި ަކންކަން ކޮ  .53
 ނ ވާނެއެވެ. 

އޭނާގެ މަޤާމ ގެ ހައިސިއްޔަތ ން ލިބޭ ބާރެއް، ސީދާގޮތ ން ނ ވަތަ  )ހ(
ގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް ނ ސީދާގޮތ ންވިޔަސް ބޭނ ންކޮށްެގން، އެއްވެސް ފަރާތެއް

 ބާރ  ފޯރ ވ ން ނަވަތަ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން؛ 

މަސައްކަތ  ރަސްމީ ގަޑީގައި ނ ވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭރ ންވެސް، ރަސްމީ  )ށ(  
މަސައްކަތ ގައި އ ޅޭ އެއްވެސް ވަގ ތެއްގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި 

 ބައިވެރިވ ން؛

ޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާކަން ދޭހަވާ އޭނާގެ މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއް )ނ(  
ފަދަ ގޮތަކަށް ނ ވަތަ އޭނާގެ ާވޖިބ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަށް ހ ރަސްއެޅޭ ފަދަ 

 ގޮތަކަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވ ން؛

ގެ ހައިސިއްޔަތ ން އޭނާގެ މަޤާމ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި ނ ވަތަ މަޤާމ  )ރ(  
 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޢައްޞ ބެއް ގެންގ ޅ ން؛

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ދެމިހ ރިހާ ހިނދަކ ، ސިޔަސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމ ތަކ ގެ  )ބ(  
ތެރެއިން ޤާނޫނަކ ން ނ ވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދ ގައި ހ އްދަނ ކ ރާ މަޤާމެއް 

 ފ ރ ން.

 

 5ޗެޕްޓަރ 

 ސެކްރެޓަރީން  ޕަރމަނަންޓް 

 

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
މަޤާމ  އ ފެއްދ މާއި 

 އ ވާލ ން 

ފީހެއްގައި މި މާއްދާގެ ދަށ ްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮންމެ އޮ 61މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .54
ގެ މަޤާމ  އ ފައްދައި، އެ މަޤާމަށް މީހަކ  ހަމަޖައްސަން ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 ވާނެއެވެ. 
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ސަރ ކާރ ގެ އެއްވެސް މިނިސްޓްރީއެއް އ ވާލެވިއްޖެނަމަ އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ  )ށ(  
 ގެ މަޤާމ  އ ވ ނީއެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް

ޕަރމަނަންޓް 
 ންގެ ޒިންމާތައް ސެކްރެޓަރީ

މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއަކީ، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މިނިސްޓްރީގެ ޕަރ )ހ( .55
ށ ން، މިނިސްްޓރ ގެ ލަފާއާއި އިރ ޝާދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތ ގެ މަތިްނ މިނިސްޓަރ ގެ ދަ

އެ މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގައި ެބލެހެއްޓ މާއި، އެ މިނިސްޓްރީއެްއގެ މަސައްކަތްތަކާ 
ގ ޅޭގޮތ ން މިނިސްޓަރަށް، ިމނިސްޓަރ  ބޭނ ންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ލަފާދީ 

 އެހީތެރިވެދިނ މެވެ.

ންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ ަކންތައްތަކ ގައި، ެއ މިނިސްޓަރ ން ރައްޔިތ  )ށ(  
މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދާއިރާއާގ ޅޭ ކަންތައްތަކ ގައި މިނިސްޓަަރށް އެހީތެރިވެދޭީނ 

 އެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް

ވަޒީފާއަދާކ ރާ ދާއިރާގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ނ(  
 ޕަރމަނަންޓް އެންމެހާ ަކންތައްތައް ިހންގައި ަބލަހައްާޓނީ މ ވައްޒަފ ންނާބެޭހ 

 އެވެ.ސެކްރެޓަރީ

ން ސެކްރެޓަރީޕަރމަނަންޓް 
 އައްޔަންކ ރ ން 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހ ން ޢައްޔަނ ކ ރާނީ، އެ މިނިސްޓްރީއެއް  )ހ( .56
ރވިސް ހިންގ މާއި ޙަވާލ ވެ ހ ރި މިނިސްޓަރެއްގެ ލަފައާއެކ  ސިވިލް ސަ

 ކޮމިޝަނ ންނެވެ. 

 އަހަރ  ދ ވަހ ގެ މ އްދަތަށެވެ. 5ން އައްޔަނ  ކ ރެވޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ށ(  

ްނ ސެކްރެޓަރީ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށ ން ވަކިކ ރެވޭ ޕަރމަަނންޓް 57މި ޤާނޫނ ގެ  )ނ(  
ހ ެގ އަހަރ  ދ ވަ 5އެއް އަލ ން ސެކްރެޓަރީ ވައި، އެހެން ކޮންެމ ޕަރމަނަންޓްފިޔަ

 ތ ްނ އައްޔަނ  ކ ރެވޭ ޕަރމަނަންޓް އެގޮ ދައ ރަކަށް އައްޔަނ  ކ ރެވިދާނެއެވެ. އަދި،
 އަހަރަކ ން އައްޔަނ  ކ ރަމ ން ގެންދެވިދާނެއެވެ.  5އެއް ކޮންމެ ސެކްރެޓަރީ

 ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ ން 

ނީ، ޤާނޫނާ ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވޭސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ހ( .57
 ގޮތ ގެމަތިން، ކޮމިަޝނ ންނެވެ.

އަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާނަމަ، ސެކްރެޓަރީ އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން ޕަރމަނަންޓްމި މާ )ށ(  
އެ މ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާ ސަބަބ  ނ ވަތަ ސަބަބ ތައް، އެ މ ވައްޒަފަކަށް 

 ލިޔ މ ން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ން ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރެވިދާނެ ސަބަބ ތައް ތިރީގަިއ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ނ(  
 އެވަނީއެވެ.

ވަޒީފާގެ ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ތަމްރީނ    (1)
 ކޯހަކ ން ފާސްނ ވ ން، ނ ވަތަ ޯކސް ފ ރިހަމަ ނ ކ ރ ން.

އަދި ދިވެހި  ،މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދާއި  (2)
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފްވިކަން ދިވެހި ސިވިލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތ ވ ން.
ގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ މި ސެކްރެޓަރީ އެ މ ވައްޒަފަކަށް ޕަރމަނަންޓް  (3)

ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ސިވިލް 
 ންކ ރި ތަހ ޤީޤަކަށް ސާބިތ ވ ން.ސަރވިސް ކޮމިޝަނ 

 ނިޔާވ ން.  (4)
 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން. 51މި ޤާނޫނ ގެ   (5)
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަްށ   (6)

ބޭނ ަމްށޓަކައި،  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އިތ ބާރ  ނެތ ން. މި ނަންބަރ ގެ
ޓަރީގެ އިތ ބާރ  ނެތްކަމަށް ބެލެވޭީނ ށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެމިނިސްޓަރަ

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ޙާަލތެއް މެދ ވެރިވެއްޖެނަމައެވެ. 
i.  ްއެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރ ކާރެއްގެ ސިޔާސަތ ތައ

ގެ ދަށ ން ކ ރ މަށް ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި އެ އޮފީހެއްގެ މެންޑޭޓ 
ލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް، މަޤ ޫބލ  މިނިސްޓަރ  ކަނޑައަޅާ މަސްއޫ

 ސަބަބަކާ ނ ލައި އ ޒ ރ ވެރިވ ން؛
ii.  ޭޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހައިސިއްޔަތ ން އަދާކ ރަންޖެހ

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކަމ ގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަޔާނ ގައި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މަށް މަޤ ބޫލ  

 ރިވ ން؛ސަބަބަކާ ނ ލައި އ ޒ ރ ވެ
iii.  ޭޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހައިސިއްޔަތ ން އަދާކ ރަންޖެހ

މަސްއޫލިއްޔަތާ ތަޢާރަޟ ވާފަދަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނ ވަތަ 
 އެއް ނ ވަތަ މަންފާއެއް އޮްތ ކަމެއްގައި ޝާމިލ ވ ން.ފައިދާ

އެހެން މި މާއްދާ މިހެން އޮތްކަމ ގައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލ ކ ރާ  )ރ(  
ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ްނ، ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާނ ކ ރެވޭނޭ ޙާލަތެއް 
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އަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގެ އިޚްތިޔާރ  ސެކްރެޓަރީ ރިވެއްޖެނަމަ، ޕަރމަނަންޓްމެދ ވެ
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

، ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރަން އަކ  ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މ ގެ ކ ރިންސެކްރެޓަރީ ނަންޓްޕަރމަ )ބ(  
އަކ  ވަޒީފާ ސެްކރެޓަރީގަސްތ  ކ ރާކަން، ވަކިކ ރާ ސަބަބ  އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށް އެ 

 އަދާކ ރާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަގ ތީ ޕަރމަނަންޓް
ން ސެކްރެޓަރީ
 ހަމަޖެއްސ ން

އެއްގެ ގޮތ ގައި ސެކްރެޓަރީ ލަތ ތަކ ގައި، ވަގ ތީ ޕަރމަނަންޓްތިރީގައިވާ ޙާ  .58
 ހަރަކާތްތެރިވާނެ މީހަކ ، ކޮމިަޝނ ން އައްޔަނ  ކ ރެވިދާނެއެވެ.

 ގެ މަޤާމ  ހ ސްވ މ ން.ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ހ(  

 ވަޒީފާގެ ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މަށް ހ ރަސްއެޅޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވ ން. )ށ(  

އް ނިމ މ ން، އެއަހަރ ގެ ތެރޭގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ހަރަކާތްތަކާއި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެ )ހ( .59 އަހަރީ ރިޕޯޓް
ތަްއޔާރ ކ ރ މަށްފަހ ،  ސެކްރެޓަރީ ން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ޕަރމަނަންޓްގ ޅޭގޮތ 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަެހޅ މަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރަށް 
 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ންގެ މަޖިލީހ ގެ ގަވާއިދ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ތައްޔަރ  މި ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތ  )ށ(  
 ކ ރެވިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 

 1-5ޗެޕްޓަރ 

 ލޯކަލް ކައ ންސިލ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 

އ ންސިލ ގެ ކަލް ލޯކަ
ޖެނެރަލް  ރީޓަސެކްރެ

 އްޔަނ ކ ރ ންޢަ

 ،ލަފަޔާއެކ  ކައ ންސިލްގެ ،ގޮތ ގައި މ ވައްޒަފެއްގެ އިސް  އެންމެ ކައ ންސިލ ގެ ލޯކަލް (ހ) 59-1
 ސަރވިސް  ސިވިލް ޢައްޔަނ ކ ރާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައ ންސިލ ގެ

 .ކޮމިޝަނ ންނެވެ

 ދ ވަހ ގެއަހަރ  (ފަެހއް) 5 އައްޔަނ ކ ރާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައ ންސިލ ގެ ލޯކަލް (ށ)  
 .މ އްދަތަށެވެ
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 އެހެން  ،ފިޔަވައި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ަވކިކ ރެވޭ ަމތިންގޮތ ގެ ޤާނޫނ ގައިވާ މި (ނ)  
 ދައ ރަކަށް ދ ވަހ ގެއަހަރ  (ފަހެއް) 5 އަލ ން ޖެނެރަލްއެއް  ސެކްރެޓަރީ ކޮންމެ

 ކޮންމެ ެޖނެރަލްއެއް ސެކްރެޓަރީ އްޔަނ ކ ރާޢަ ންޮގތ އެ ،އަދި. ޢައްޔަނ ކ ރެވިދާނެއެވެ
 .ގެންދެވިދާނެއެވެ އްޔަނ ކ ރަމ ންޢަ އަހަރަކ ން (ފަހެއް) 5

ކައ ންސިލ ގެ ކަލް ލޯ
ޖެނެރަލް  ރީޓަސެކްރެ
 އިން ވަކިކ ރ ންފާވަޒީ

 ސަރވިސް  ސިވިލް ވަކިކ ރާނީ ވަޒީފާއިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައ ންސިލ ގެ ލޯކަލް (ހ) 59-2
 .ކޮމިޝަނ ންނެވެ

 ވަޒީފާއިން  ،ނަމަ ވަކިކ ރާ ވަޒީފާއިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ  ކައ ންސިލ ގެ ލޯކަލް (ށ)  
 .އަންގަންވާނެއެވެ އޭނާއަށް ލިޔ މ ން ސަބަބ  ވަކިކ ރާ

ލޯކަލް ކައ ންސިލ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރާ ސަބަބ ތައް ތިރީގަިއ  (ނ)  
 އެވަނީއެވެ. 

ވަޒީފާގެ ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މަށްަޓކައި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ތަމްރީނ  ކޯހަކ ން  (1)
 ؛ފ ރިަހމަނ ކ ރ ންފާސްނ ވ ން، ނ ވަތަ ކޯސް 

ސިވިލް  ، އަދި ދިވެހި އިއިދާދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާޤާނޫނާއި،  މި (2)
  ؛ފ ވިކަން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތ ވ ންސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާ

ލޯކަލް ކައ ންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަްށ ޢައްޔަނ ޮކށްފައިވަީނ  (3)
ދަށ ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށްކަްނ  ނ ގެނޫޤާޤާނޫނާއި މި މި 

 ؛ން ކ ރި ތަޙްޤީޤަކަށް ސާބިތ ވ ންކޮމިޝަނ 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަޒިފާ އަދާކ ރާ ކައ ންސިލަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ  (4)

އިތ ބާރ  ނެތ ން. މި ނަންބަރ ގެ ބޭނ މަށްޓަކަިއ، ކައ ންސިލ ގެ ސެކްރެޓަރީ 
ގެ އިތ ބާރ ނެތްކަމަށް ބެެލވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ ޙާލަތެއް ޖެނެރަލް

 ؛ނަމައެވެ މެދ ވެރިވެއްޖެ
i.  ްއެއިރެއްގައި އޮންނަ ކައ ންސިލ ގެ ސިޔާސަތ ތައ

ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލ ން ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
 ން.ކާ ނ ލައި އ ޛ ރ ވެރިވ އަދާކ ރ މަށް، މަޤ ބޫލ  ސަަބބަ

ii.  ޭސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތ ން އަދަކ ރަންޖެހ
މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކަމ ގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަޔާނ ގައި 

ށް މަޤ ބޫލ  ސަބަބަާކ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދަކ ރ މަ
 ރ ވެރިވ ން.ޒ ނ ލައި އ 
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iii. ީއަދާކ ރަންޖެހޭ ހައިސިއްޔަތ ން ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރ 
ފަދަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނ ވަތަ ލިއްޔަތާ ތަޢާރަޟ ވާމަސްއޫ

 ފައިދާއެއް ނ ވަތަ މަންފާއެއް އޮްތ ކަމެއްގައި ޝާމިލ ވ ން.

    

 

 6ޗެޕްޓަރ 

 ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ 

 

ސިވިލް ސަރވިސް 
 މިޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގ މާ ގ ޅޭ ކަންތައްތަކ ގައި ސަރ ކާރަށް  )ހ( .60
ލަފާދިނ މަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އ ފެދިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 މީސްީމހ ންގެ މައްޗަށެވެ.މި ކޮމިޓީ އެކ ލެވިގެންވަނީ ތިރީަގއިމިވާ މަޤާމ ތަކ ގައި ތިބޭ  )ށ(  

 ން.ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓްރީތަކ ގެ ޕަރމަނަންޓް  (1)
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސް.  (2)
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ން.  (3)

މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތ  ބަލަހައްާޓނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސް ނ ވަތަ  )ނ(  
 ރ ންގެ ތެރެއިން އޭނާ ަކނޑައަޅާ މީހެކެވެ.ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ  މެންބަ

 

 7ޗެޕްޓަރ 

 ސަރ ކާރ ގެ އޮފީސްތައް 

 

ލ  އޮފީސްތައް ކަމ ގައި ބަލާީނ ބޭނ މަށްޓަކަިއ، ސަރ ކާރ ގެ މަސްޢޫމި ޤާނޫނ ގެ   .61 ސަރ ކާރ ގެ އޮފީސްތައް 
 އަންނަނިވި ތަްނތަނެވެ.
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 ކާއި އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް.މިނިސްޓްރީތަ ރައިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، )ހ(  

 އޮފީސްތައް.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އިދާރީގޮތ ން ވަކި އޮފީހެއްކަމ ގައި )ށ(  

ސަރ ކާރ ގެ މަސްއޫލ  
އޮފީހެއްގެ ގޮތ ގައި 
ނ ބެލެވޭ ތަްނތަނ ގެ 
 އިދާރީކަންތައްތައް 

ރ ގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގެ ސަރ ކާރ ގެ މަސްއޫލ  އޮފީހެއްގެގޮތ ގައި ނ ބެލެޭވ ސަރ ކާ  .62
އިދާރީ ކަންތައްތައް އޮންަނންވާނީ އެ އޮފީހަކާ ގ ޅޭ ސަރ ކަރ ގެ މަސްއޫލ ވެ ޒިންމާވާ 

 އޮފީހެއްގެ ބެލ މ ގެދަށ ގައެވެ. 

ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔާ 
އައްޔަނ  ކ ރ މާއި އޭނާގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

 މަސްއޫލ  އޮފީހެއްަގއި، މި ޤާޫނނ ގެ މި ޤާނޫނ ގެ ބޭނ މަްށޓަކައި، ސަރ ކާރ ގެ ކޮންމެ )ހ( .63
ކ ރެވޭ ޒިންމާދާރ   ިހންގ މ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  ހަވާލ ދަށ ން ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން
 އިސްވެރިޔަކ  ހ ންނަންވާނެއެވެ.

ާމދާރ  އިސްވެރިޔަކީ މަސްއޫލ  އޮފީހަކީ މިނިސްޓްރީއެއްނަމަ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޒިން )ށ(  
ވެ. މިނިސްޓްރީތައް ފިޔަވައި އެހެން އޮފީސްތަކ ގެ އެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

 ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔަކީ އެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނ ން އައްޔަނ  ކ ރާ މ ވައްޒަފެކެވެ.

މި މާއްދާގެދަށ ން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް، ސިވިލް  )ނ(  
 ސަރވިސް ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.

ރ ކާރ ގެ އޮފީސްތައް ސަ
އ ފެއްދ މާއި އެހެނިހެން 

 ކަންތައްތައް 

ދިވެހި ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއ ކ ރާ ލިޔ މަކ ން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( .64
 ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މ ގެ އަޚްތިޔާރ  ރައިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޓ ތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އަދި ސަރ ކާރ ގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ޑިޕާޓްމަން (1)
 މިނޫންވެސް ސަރ ކާރ ގެ ތަންތަން އ ފެއްދ މާއި އ ވާލ ން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން އ ފައްދާ ތަންތަނ ން ކ ރާނޭ މަސައްކަތްތައް   (2)
  .ކަނޑައެޅ ން

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށ ްނ އ ފައްދާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ިޒންމާވާެނ   (3)
 މިނިސްޓަރަކ  ކަނޑައެޅ ން. 

ޔާގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށ ްނ އ ފައްދާ ތަންަތނ ގެ އެންެމ އިސްވެރި  (4)
 ކ ރ ން.މަޤާމަށް މީހަކ  އައްޔަނ 

( ގެ ދަށ ން އ ފައްދާ 1މި ޤާނޫނ ގެ ބޭނ ނަަމށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
އޮފީސްތައް އެކ ލެވިގެންވަނީ އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި، އެފަރާތަށް 

 ތެރިވެދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މައްޗަށެވެ.އެހި
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ވަނަ  3މި ޤާނޫނ ގެ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އައްޔަނ  ކ ރާ ފަރާތަކީ،  )ނ(  
)ށ( އަދި )ނ( ގައި ނ ހިމެނޭ ފަރާތެްއނަމަ، ެއ މަޤާމަކީ ދިވެހި ، މާއްދާގެ )ހ(

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެކެވެ.

ފީސްތަކ ގެ ސަރ ކާރ ގެ އޮ
 އިސްވެރިންގެ ޒިންމާ

ސަރ ކާރ  އޮފީހެއްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫިރއްޔާ ހަމަޖައްސާ  )ހ( .65
މިނިސްޓަރ ގެ ލަފަޔާއި އިރ ޝާދ ގެ ދަށ ން އެ އޮފިސް ހިންގާ ބެެލހެއްޓ މަށް ޒިންމާާވ 

 ފަރާތަކީ އެ އޮފީހ ގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ފީހެއް ހިންގ މާ ގ ޅޭގޮތ ން ރައްޔިތ ންގެ މަިޖލީހަށް މަޢ ލޫާމތ  ސަރ ކާރ ގެ އޮ )ށ(  
ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަށް އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާ، އެ 

 އޮފީހެއް ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓަރަްށ އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ.
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 އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް 

 

ގައި އަތޮޅ ތަކާއި އަތޮޅ ތަކ 
ވަޒީފާއަދާކ ރ މ ގެ 

 އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މ ވައްޒަފަކ ، ކ ރާ މަސައްކަތ ގެ   .66
ބާވަތ ން ނ ަވތަ އެހިނދަކަށް ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވާ ކަމެއް ކ ރ މަށްޓަކައި ވަކި 

ތިޔާރ  އެމ ވައްޒަފަކ  ވަޒީފާ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކ ރާގޮތަްށ ހަމަޖެއްސ މ ގެ އިޚް
 އަދާކ ރާ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރ  އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިދާރީ ގޮތ ން ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ ގެ އޮފިހެއްގެ ހިންގ މަށް އެދެޭވ  )ހ( .67 އިދާރީ ބަދަލ ތައް ގެނައ ން 
ންމާދާރ  އިސްވެރިޔަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް މިިނސްޓަރަށް ނ ވަތަ ޒި

ޤަބޫލ ކ ރެވިގެން ކޮމިޝަނަށް ހ ަށހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކ ންކ ރެ 
 ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނ ން އަމަލ ކ ރެިވދާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނ ން ލިޔ މަކ ން ަކނޑައަޅާ ކަނޑައެޅ މަކ ން ދިވެހި  (1)
އޮފީހ ން އަނެއް ސިވިލްސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ މ ވައްޒަފަކ  އެއް 

 އޮފީހަށް ބަދަލ ކ ރ ން.
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މި ޤާނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިްނ، ދިވެހި   (2)
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފެއް ނޫންގޮތ ގައި އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތްކ ރާ 

 މ ވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފެއް ކަމ ގައި ހަމަޖެއްސ ން.
، އި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ  އެގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިންމި ޤާނޫނާ  (3)

ރވިސްގެ މ ވައްޒަފެއްގެ ގޮތ ގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންަނ ދިވެހި ސިވިލް ސަ
 މީހަކ  ހަމަޖެއްސ ން.
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 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 

ސާބިތ  ދަރަންޏެއް 
އަދާކ ރ މަށް މ ސާރަ 

 ހަވާލ ކ ރ ން

ގައި ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  .68
ދަރަންޏެއް ނ ވަތަ ޚަރަދެއް ސާބިތ ވެފައި އެ ދަރަނި އަާދކ ރ މަށްޓަކައި އެ 
މ ވައްޒަފެއްގެ މ ސާރަ ނ ވަތަ މ ސާރައިން ބައެއް ކޯޓަށް ދެްއކ މަށް ޙ ކ މެއް 

ވޭނީ ކޯޓަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާ ަފކަށް މ ސާރަ ލިބިދެކޮށްފިހިނދެއްގައި، އެ މ ވައްޒަ
 ކެނޑ މަށްފަހ ގައެވެ. 

މ ވައްޒަފ ންގެ ޒާތީ 
 މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ ން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ޒާތީ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރަންވާނީ އެކަމަށް   .69
 ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދ ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިންނެވެ.

ގެ ގޮތ ގައި އިނާޔަތެއް
 ވަޒީފާ ނ ދިނ ން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް، އިނާޔަތެއް ލިބިދިނ މ ގެ ގޮތ ްނ   .70
މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދީގެން ނ ވާނެއެވެ. އަދި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 މަސައްކަތަށް ނިކ ންނަން ނ ޖެހޭޮގތަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދީގެން ނ ވާނެއެވެ.

 76/29ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  
ގެ ދަށ ން 

ޚިދ މަތްކ ރަންޖެހޭ 
ފަރާތްތައް ސިވިލް 

ސަރވިސްގައި 
 ޚިދ މަތްކ ރ ން 

) ސަރ ކާރ ގެ  76/29މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ން، ޤާނޫނ  ނަްނބަރ   )ހ( .71
އި މަދަރ ސާތަކ ގައި ކިޔަވާ ކ ދިންނާއި، ސަރ ކާރ ން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރ ސާތަކ ގަ

ކިޔަވާ ކ ދިންނާއި، ސަރ ކަރ ގެ ފަރާތ ން ތަމްރީނ ދެވޭ މީސްމީހ ން ސަރ ކާރަށް 
ޚިދ މަތްކ ރ މާބެހޭ ޤާނޫނ ( ގައި ސަރ ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރަންޖެހޭނެކަމަްށ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެެރއިން، އެވަގ ތަކަށް ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްއަށް 

 ރާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައެވެ.ބެނ ންވާ ފަރާްތތައް ޚިދ މަތްކ 
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 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންފެށ ން 

 

ކޮމިޝަން އެކ ލަވާލ މާއި 
ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންނާއި 
ރައީސާއި، ނާއިބ ރައީސްގެ 

 ނަންތައް ހ ށަހެޅ ން 

ެގ )އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދ ވަހ  180މި ޤާނޫނ  ތަޞްދީޤ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން  )ހ( .72
ރވިސް ކޮމިޝަން އ ފައްދައި، ކޮމިޝަނ ގެ މެންބަރ ންނާިއ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަ 

 ރައީސާއި ނާއިބ ރައީސް މި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން އައްޔަނ ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 މި މައްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މަށްޓަކައި : )ށ(  

)ސާޅީސްފަސް( ދ ވަހ ގެ  45ފެށިގެން  މި ޤާނޫނ  ތަޞްދީޤ ކ ރާ ދ ވަހ ން  (1)
ތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ގައި ހިމަނަްނ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅާ ނަންތަްއ 

 ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނ ވަްނވާނެއެވެ. 
ނަންތަްއ  ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ 1 (2)

ޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އަންގާދ ވަހ ން މަޖިލީހ ން ފާސްކޮށް، އެަކން ރައީސ ލް
)ފަނަަރ( ދ ަވހ ގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނ ގެ ރައީސްކަމާއި  15ފެށިގެން 

ނާއިބ ރައީސްކަމ ގެ މަޤާމަށް އައްޔަނ ކ ރ މަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 
 ހ ށަހަޅާ  ނަންތައް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ތ ގެމަތިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނަ ނަންބަރ ގައިވާ ގޮ 4އަދި  2،1 (3)
ރައްޔިތ ންގެ  މަޖިލީހަށް ނަމެއް ނ ވަތަ ނަންތަކެއް ހ ށަހަޅާދ ވަހ ްނ 

)ތިރީސް( ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހ ން ވަކިގޮތެއް ިނންމައި  30ފެށިގެން 
 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

މަޖިލީހަށް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ރައްޔިތ ންގެ  (4)
ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ނ ހ ށަހަޅާ ނަމެއް މަޖިލީހ ން ފާސް

)ފަނަރަ(  15ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އަންގާދ ވަހ ން ފެށިގެްނ 
ދ ވަހ ގެތެރޭގައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އައ  ނަމެއް ނ ވަތަ ނަންތަކެއް 

 މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ.
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ޢަމަލ ކ ރަން  މި ޤާނޫނަށް
 ފެށ ން 

މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނަށް  12މި ޤާނޫނ  ފާސްވެ ތަސްދީޤ ކ ރާތާ  )ހ(  .73
 ޢަމަލ ކ ރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަންފަާށތާ  )ށ(  
 ގެ ކޮލިފިކޭޝަންތައް ކަނޑައޅަންވާނެއެވެ.ހ ރިހާ މަޤާމެއް އ ފައްދައި، އެ މަޤާމ ތަކ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ާމއެކ ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަްނ ފެށ މ ގެ ކ ރިން  )ނ(  
ސަރ ކާރ  މ ވައްޒަފ ންގެ ގޮތ ގައިތިބި، ނަމަވެސް މި ޤާނޫނ ގެަދށ ން ދިވެހި ސިވިލް 

ންނަ ިޚދ މަތ ގެ ގ ޅ މަށް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށްނ ވާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާއި އޮ
މިޮގތ ން ކޮމިޝަނ ން ލިޔ މ ން ޮފނ ވާ ނޯޓިހަކ ން މިަކން  ނިމ ންގެންަނން ވާނެއެވެ.

 ރައްދ ވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނ ގެދަށ ްނ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފާށާާތ  )ރ(  
ޒަފ ންކަމަށް ކަނޑައަޅާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ދިވެިހ މ ވައްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން މި ޤާޫނނ ެގ ހ ރިހާ ބައިތަކަްށ  73މި ޤާނޫނ ގެ   .74 މި ޤާނޫނ  މ ރާޖަޢާކ ރ ން 
ދ ވަހ ގެ  90ގިނަެވގެން  އަހަރ  ފ ރިހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 1ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ 

ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނ  އަލ ން ދިރާސާކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ގައި ދިމާވާ 
މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަށް ެގންަނން ފެންނަ އިސްލާޙ ތަކާއެކ  ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނ ން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ނ ގެ ދަށ ން ހަދާ މި ޤާނޫ
ގަވާއިދ ތައް ރައްޔިތ ންގެ 

 މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ ން 

މަސްދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް  12މި ޤާނޫނ  ތަޞްދީޤ ކ ރާ ތާރީޚ ންފެށިގެން   .75
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އެކ ލަވާލައި 

 ވާނެއެވެ.ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން 

ޤާނޫނ ތަކ ގެ ބައެއް މާއްދާ  
 އ ވާލ ން 

 -މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ެފށ މާއެކ :  .76

ސަރ ކާރ ގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރަ  ކަނޑައެޅ މ ގެ  80/13ޤާނޫނ  ަނންބަރ   )ހ(   
 ވަނަ މާއްދާ އ ވ ނީެއވެ. 1ޤާނޫނ ގެ 

ރ ކަރ ގެ ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރަ " ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ މ ސާރަ ފިޔަވައި ސަ
 ކަނޑައަޅާނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ."
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ވަނަ މާއްދާ  3ގެ  1ޖ. އޮިފޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/1ޤާނޫނ  ނަްނބަރ   )ށ(  
 އ ވ ނީއެވެ.

" ދައ ލަތ ގެ ކަންކަމަށް މީހ ްނ އިސްކޮށް، އެކަންކަމ ން ދ ރ ކޮށް، އެއްކަމ ން 
ލ ކ ރާީނ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ. މީގެ ތިރީގައި މި ނަންަގނެޭވ އަނެއްކަމަށް ބަދަ

ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން ސީދާ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހަވާލ ވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން 
 ކަންކަމަށް ވެރީން އިސްކ ރެވޭނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ދޭ ފަތަކ ންނެވެ. 

ރައީސ ކލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހަވާލ ވާ މި ނަންގަނެވޭ ކަންތަކ ގެ ތެރެއިން ސީދާ 
ހަކ  ވަކިކ ރެވޭނީ އެކަމަށް ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެެހންކަމަކ ން މީ

 ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ ވާ ލިޔ މަކ ންނެވެ.  ރައީ

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބ ކަން. )ހ(   

 އ އްތަމަ ފަނޑިޔާރ ކަން. )ށ(   

 ކަން.ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ރައީސް )ނ(   

 މިނިސްޓަރ ކަމާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން. )ރ(   

 އަތޮޅ ވެރިކަން. )ބ(   

ބޭރ  ތަންތާނގައި ިތބޭ ދިވެހި ދައ ލަތ ގެ ސަފީރ ކަމާއި އެފެންވަރ ގެ  )ޅ(   
 "ވަކީލ ކަން

މި ޤާނޫނ ގައި ިޢބާރާތެއް ހިެމނިފައިވާގޮތ ން އެެހން ގޮތަކަްށ ކަނޑައެޅިގެން   .77 މާނަކ ރ ން 
 ހަނ ވާހާ ހިނދަކ :ދޭ

"ވަގ ތީ މ ވައްޒަފ ން" ކަމ ގައި ބ ނެފައި އެވަނީ ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ގެ ނިޒާމ ގެ 
ތެރެއިން ނ ކ ންނަ ވަގ ތީ ބޭނ ްނތައް ފ އްދ މަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މ އްދަތަކަށް ނ ވަތަ 

 ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް ވަޒީފާދެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ސް" ކަމ ގައި ބ ނެފައި އެވަީނ ޤާޫނނަކ ން، ނ ވަތަ އިދާރީގޮތ ްނ "ސަރ ކާރ ގެ އޮފީ
 ސަރ ކަރ ގެ ބޭނ ންތަކަށްޓަކައި އ ފައްދައި ނ ވަތަ ހިންގަމ ންގެންާދ އޮފީސްތަކަށާއި،

 އިދަރާތަކަށެވެ.  މަޤާމ ތަކަށާއި،
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 "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

އިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ ސަރ ކާރ ގެ މަސްއޫލ  "ޒިންމާދާރ 
އޮފީސްތަކ ގައި، މި ޤާނޫނ ގަިއވާ ކަންކަން ހިންގ މަްށޓަކަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ވެރިޔާއަށެވެ.  

 "ދައ ލަތ ގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ: 

 ކ ންފ ންޏެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ ދައ ލަތ ގެ ކ ންފ ންޏާއި، ކ ންފ ނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ )ހ(  
 ކ ންފ ނިތައް: އަދި  

ެއ  ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މ ގެ ބާރ  ދައ ލަތަށް ިލބިގެންވާ ޕްރައިވެޓް ކ ންފ ންޏާއި، )ށ(  
 ކ ންފ ނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކ ންފ ނިތައް: އަދި 

 ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މ ގެ ބާރ  ދައ ލަތަށް ލިބިގެންވާ ޢާންމ ކޮްށ ޙިއްޞާ ވިއްކާ  )ނ(  
 ކ ންފ ންޏާއި، ކ ންފ ނީގެ ސަްބސިޑިއަރީ ކ ންފ ންޏެއްވާނަމަ އެ ކ ންފ ނިތައް: އަދި 

ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މ ގެ ބާރ  ދައ ލަަތށް ލިބިގެންވާ ބިދޭސީ ކ ންފ ންާޏއި، އެ ކ ންފ ނީެގ  )ރ(  
 ސަބްސިޑިއަރީ ކ ންފ ންޏެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ ކ ންފ ނިތައް:  އަިދ 

އަށްވ ރެ ގިނައިން އޮތް ޕާޓްނަރޝިޕް ތަކާއި ފައިދާބެހ މ ެގ  50 %ދައ ލަތ ގެ ޙިއްޞާ )ބ(  
އެއްބަސްވ މެއް އޮވެގެން ޖަމާޢަތްަތކާއި، އެފަދަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ނ ވަތަ ޖަމާޢަތެއްެގ 

 ސަބްސިޑިއަރީއެއް ވާނަމަ އެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް: އަދި 

ޚ ޞެއް ލިބިފައިނ ވާ ތަްނ އެނޫންވެސް ވަކި ޝަޚ ޞެއް ލިިބފައިވާ ނ ވަތަ އެފަދަ ޝަ )ޅ(  
ތަން ނ ވަތަ، ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދ މ ގެ މަޤްޞަދ ގައި ނ ވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޢ ޞޫލ ްނ 
ފައިދާ ބެހ މ ގެ ނިޔަތ ގައި ޤާޫނނެއްގެ ދަށ ން ނ ވަތަ އިދާރީގޮތ ން އ ފައްދާފައިާވ 

 ފަރާތްތައް.

 ވެ. "މަޖިލިސް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށެ

"ޕްރޮބޭޝަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ ވަޒީފާ ދެވޭ މ އްދަތ ން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދެވޭ 
ފަރާތަކީ އެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި ޤާބިލ ކަްނ ހ ރި ފަރާތެއްޯތ 

 ބެލ މަށްފަހ  ވަޒީފާ ދާއިމީ ކ ރ ަމށް ނަގާ މ އްދަތަށެވެ.
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ނީ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެއްވެސ "ސިޔާސީ ހަރަކާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަ
 ޙަރަކާތެއް ނ ވަތަ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރި ވ މަށެވެ.

އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ތާއީދ  ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ނ ވަތަ ތާީއދ  ހޯދ މ ގެ ގޮތ ްނ   )ހ(  
 އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގ މާއި އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވ ން.

 ސިޔާސީ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގ މާއި އެފަަދ އެއްވެސް )ށ(  
 ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވ ން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ  އަސާސީއާއި ޤާނޫނ ގައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ބާއްާވ  )ނ(  
އި ތާއީދ  އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ންނާ

ހޯދ މ ގެގޮތ ން ނ ވަތަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 
 ކ ރ ން.

"ސިޔާސީ ނ ފޫޒ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ    
އެދ މަކަށް ނ ވަތަ ަމޞްލަޙަތަްށޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ކ ރ ން ނ ވަތަ ނ ކޮްށ 

 ށްލ މަށެވެ. ދޫކޮ

 ންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 3މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ  )ށ(  
 އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހ ރިފަރާތެއް.

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނ ވަތަ ޖަމާޢަތެއް. )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  48ކިޔ މެއް" ކަމ ގައި ބ ނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނ ގެ "ލިޔެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވައްޒަފަކ  އޭނާ 
 ވަޒީފާއަދާކ ރި މ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބެލ މ ގެ ދަށ ގައި ހ ރި ހ ރިހާ ތަކެއްޗަށެވެ.

ން" ކަމ ގައި ބ ނެފައި އެވަނީ ޕަރމަނަންޓް "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ 
އެފަރާތްތަކ ގެ ދަށ ން ވަޒީފާއަދާކ ރާ  އިސްވެރިންނާއި، ންނާއި، ޒިންމާދާރ ސެކްރެޓަރީ

ރާއްޖެއިން ބޭރ ގައި ހ ްނނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރ ކާރ ގެ މ ވައްޒަފ ންނާއި،
 ވައްޒަފ ންނަށެވެ.ހައިކޮމިޝަނ ންނާއި މިޝަން ފަަދ ތަންތަނ ގައި ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ 
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ވަނަ މާއްދާގައިވާ  61"މަސްއޫލ  އޮފީސް" ކަމ ގައި ބ ނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނ ގެ 
 އޮފީސްތަކަށެވެ.

ރވިސްގައި އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ކަމ ގައި ބ ނެފައި އެަވނީ ދިވެހި ސިިވލް ސަ "ކޯޑް
ންގެ އަޚްލާޤީ ހިމެނޭ މ ވައްޒަފ ން ވަޒީފާ އަދާކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހ 

 ބަހައްޓަންީވ ގޮތަށެވެ. މިންގަނޑާއި ސ ލޫކ 
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