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` 
 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު 

މުސްތަޤިއްލު ޚިދުމަތެއް ، ވިސްގެ ނަމުގައިމި ޤާނޫނަކީ، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރ )ހ( .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު
ދުތަކާއި، ކޮށް، އެޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި، މަޤުޞަޤާއިމު

 ހުދޫދުތައް އެކަށައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

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

 

 1ޗެޕްޓަރ 

 ސަރވިސް ދިވެހި ސިވިލް 

 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނެނީ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ   . 2
 ޒިންމާދާރު އިސް ވެރިންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުއައްޒަފުންނެވެ. 

ސަރވިސްގައި ސިވިލް 
ހިމެނޭ އަދި ނުހިމެނޭ 

 ފަރާތްތައް 

މުސްތަޤިއްލު  ،ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނަދކު އެހެން )ހ( . 3
 ވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެކޮމިޝަންތަކާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކާއި، އެނޫން

މެންބަރުންނާއި އެ ފަރަތްތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، ވެރިކަން 
ނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވލް ސަރވިސްގެ ހިންގުމުގެ ބާރުގައި ހިމެ

 މުވައްޒަފުންނެވެ.  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްަތއް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކު ނުހިމެނެއެވެ. )ށ(  

ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ   (1)
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކުރާ ފަރާތްތައް؛

 ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން؛  (2)
 ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނުގަިއ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން؛  (3)
 ދިވެހި ސިފައިން؛  (4)



2 
 

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގައި ހިމެނޭ  (5)
 އެންމެހައި މުވައްޒަފުން؛

އް ކަމުގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަ  (6)
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް؛

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ އަސާސީ 

 ސިފަތައް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ދައުލަތުގެ ފަރާުތން، ދިެވިހ ރައްޔިތުންނަށް   .4
ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި، 

 ވާނެއެވެ. ވެންވާ އަސާސީ ސިފަތައް އެކުލެތިރީގައިމި

 ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން.  )ހ(  

ސަރުކާރަށް ބެނޫންވާ މަޢުލޫާމުތތައް، އެ މަޢުލޫާމތެއް ޭބނުންަވގުތަކު ލިބިދެޭވނެ  )ށ(  
 ޤާބިލުކަން. 

ތަކަށް ނުޖެހި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރިކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ވަކިފަރާ )ނ(  
 ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ލިބެދެވޭނެ ާޤބިލުކަން. 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާގުޅޭ ކަންކަމުގައި، މުއައްޒަފުން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލާއި، ދޭ ލަފާ،  )ރ(  
 އަދި މުއައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުމާއި، ބައިވެރިވުމުގެ އަގުވަޒަންކުރުން. 

ންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިާވ، މުއައްޒަފުންގެ މުއައްޒަފު )ބ(  
ބޭނުންތަަކށް އިސްކަންދޭ، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ބަދަލު ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް 
 ޤާއިމްކޮށް، ހަމަހަމަކަން ކުރިއަރުވާ، ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިއޮތުން. 

ނާއި ގުޅޭގޮތުން ނިްނމާ ނިންމުންތައް، ފަުހން ބަލަންެޖހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މުއައްޒަފުން )ޅ(  
ބެލޭނެފަދައިްނ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތިން، ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި 

 ނިންމާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިޮއތުން. 

އްޒަފަކު މުއައްޒަފަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމަކާެބހޭގޮތުން އެ މުއަ )ކ(  
ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ނިންމުމާމެދު އިލްތިމާސްކުރެވޭނެ، އެކަށީގެންާވ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައިއޮތުން. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ފާޅުކަންބޮޑު  )އ(  
މުުޖތަމަޢުގެ ހުރިާހ  ގޮތެއްގައި ހުޅުވާލައި، އެކަށީެގންވާ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު
 ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން. 
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 ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި ފަރާްތތަކަށްވެސް ހުްނނަ ނުކުޅުދުންތެރިކަން )ވ(  
 .އޮތުން ގާއިމްވެފައި ނިޒާމެއް ގޮަތށް ލިބޭ ފުރުޞަތު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 
 ހިންގުން 

 -ހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގަންވާނީ:ދިވެ  .5

ސިޔާސީ މަސްލަޙަތުތަކުން އެކަެހރިވެފައިވާ، ވަކިފަރާތެއްގެ ނުފޫަޒކަށް ތަާބނުވާ، އަިދ  )ހ(  
ވަކިފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ، ޕްރޮފެޝަނަްލ މިންގަޑުތަކަކުން 

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ؛ އަދި 

ތެރޭގައި ތަފާތުކުރުން ނުެގންގުޅޭ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ދޭދޭ މުއައްޒަފުންގެ  )ށ(  
 ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ؛ އަދި 

 މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤުގެ އެންމެރަނގަޅު މިންގަނޑުތައް ދަމަހައްޓާ؛ އަދި  )ނ(  

ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފުރިަހމައަށް ޖަވާބުދާރީވާ  )ރ(  
 ތެއްގެގޮތުގައާއި؛ އަދި ޚިދުމަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދޭންވަނީ އެމީހެއްގެ  )ބ(   
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، މަސައްކަތު ހުނަރާއި، ޤާބިލުކަމާއި، ތަޖުރިބާއަްށ 

  ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ މުއައްޒަފުންގެ 

 ތް މުސާރަ ކަނޑައަޅާ ފަރާ

އްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ވަސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މު ދިވެހި ސިވިލް  .6
ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން، ސިވިލް  43އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ 

ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ 
 ފަރާތް ކަނޑައަޅާ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .7
ނުހިމެނޭ ފަރާްތތަކުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްަތއް ކަނޑައަޅާނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެހެން ޤާނޫނަކުން ވަކިފަރާތަކުން މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށް ބަޔާންކޮ )ށ(  
 މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ އެ ޤާނޫނެއްގައި ބުނެފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.  
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 2ޗެޕްޓަރ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 

ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމިޝަނާއި، ކޮމިޝަނުގެ 

 ޙައިސިއްޔަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އަމިއްަލ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ   .8
އި،އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަާލތު ކުރުމުގެ ޙައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، އަދި ވަިކ ބާރާ

ސިއްކައެއް އޮންނަ، މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި، "ސިވިލް ސަރވިސް 
 އެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަން"

 ކޮމިޝަނުގެ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 އި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެެވ.ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގަ  8-1

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް  )ހ(  
މީހުންނަށް މަޤާމުގެ  ،މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ،ސަރވިސްއަށް މީހުން ހޯދުމާއި

 ؛ކުރުންމީހުން ވަޒީާފއިން ވަކި ،މީހުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ،ކުރިއެރުން ދިނުމާއި

ސިވިލް ސަރިވސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެއް މިންގަނަޑަކުން  ށ((  
 ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ޤާއިމުކުުރން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ހަލުވި މިނަގަިއ  )ނ(  
ގަނުޑތަކާއި އުޞޫލުތައް ކުރެވޭނެ އަދި ރަނގަޅު ނަތީާޖ ނެރެވޭ ގޮތްތަކަށް ިމން

 ކަނޑައަޅައި ރޭވުން 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން  ،އިބަދަލުކުރުމާ ،އިަޢއްޔަންކުރުމާ ،ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި )ރ(  
 ންކަނޑައެޅުއް ތައުޞޫލުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މުކިކުރުވަ ޒީފާއިންވަ ،ދިނުމާއި

 ތުން ވެރިކަން ހިންގާގޮ ކާ ގުޅޭ ނުގެ މަސައްކަތްތަސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ )ބ(  
 ގެ މަޖިލީަހށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދިުއން ންރައްޔިތު ،ފަރާތަށާއި

ސިވިލްސަރވިސް 
 ބާރުތައް ކޮމިޝަންގެ 

އަންނަނިވި ބާުރތައް ކޮމިޝަނަްށ  ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި،  .9
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ދިވެިހ  18ނުގެ މި ޤާނޫނަށާއި، ިމ ޤާނޫ )ހ(  
ދަށް ގަވާއިސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
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ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބެލުމަްށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ކުރުމަށާއި، މި ޤާނޫނާއި، ދިވެިހ 
ދާ ގަވާއިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި

ޚިލާފުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ 
ބާރުތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

   ހުއްދަދޭ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަަފކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެނޫން ހެކިބަސް ހޯދު  (1)   
 ފަރާތްތައް ޙާޒިރުކުރުން.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތްަތކުން ހޯދަންޖެޭހ ލިޔުންތަކާއި ަމޢުލޫމާުތ  1 (2)   
 ހޯދުން.

ވަނަ މާއްދާގައި  61ޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ވަންނަްނޖެހޭ، މި ޤާނޫނުގެ ތަޙު (3)   
 ނޯިޓސް ދިނުމަކާނުލައި ވަނުން. ނަްށ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަްނތަ

ދިވެހި  މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، )ށ(     
ދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގަވާއިސިވިލްސަރވިސްގެ 

ސް ކޮމިޝަނަށް ދެއްގެ ދަށުން ިފޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ސިވިލް ސަރވިގަވާއިއެކުލަވާލާ 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  18މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ އޮފީސްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ  61ކަންތައްތަކެއް، މި ޤާނޫނުގެ 
 ރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.އިޚްތިޔާ

ސެމިނާރާއި، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމާއި، އެހެނިހެްނ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިގެްނ  )ރ(  
ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވައި، އެކިއެކި 

ތިޔާރު ސިވިލް ދިރާސާތައްކޮށް، އެ ދިރާސާތައް ހާމަކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިޚް
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެ. 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުކޮށް ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  )ބ(  
ޢުކުރުމުގެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭ ބަޔާންތަްއ ޝާއި ހާމަކުރުމާއި،

 .އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ
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ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި ކަންކަްނ  )ޅ(  
އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިވާެނ ެއންމެހައި ކަންކަްނ  ކުރުމާއި،

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާ 
 ގޮތް 

 މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެވިގެންވާނީ،   .10
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޢައްަޔނުކުރުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަަކން ޤާއިމްކުރުމަށް 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

މެންބަރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ
 މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

އި ދެމިހުންނާނީ އެ މެންބަރަކު ރަކު، އެ މަޤާމުގަޔަނު ކުރެވޭ މެންބަކޮމިޝަނަށް ޢައް )ހ( .11
 މުއްދަތަށެވެ. ދުވަހުގެ )ފަހެއް( އަހަރު 5ން ފެށިގެން ޔަނު ކުރެވޭ ތާރީޚުޢައް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ފިޔަވައި،  15މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ގެ ަދއުރަކަށް އައްޔަނު ދުވަހު އަހަރު 5އެހެން ކޮންމެ މެްނބަރަކު އަލުން 

އަހަރަކުން  5ންމެ ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން އައްޔަނު ކުރެވޭ މެންބަރަކު ކޮ
 މުން ގެންދެވިދަނެއެވެ.އައްޔަނު ކުރަ

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގައި 
 ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތައް 

ސިފަތައް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ައއްޔަނު ކުރާ މީހުންގައި ތިރީގައިވާ   .12
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައިވުން. )ހ(  

 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން . )ށ(  

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން.  )ނ(  

 އަހަރު ވެފައިވުން. 30ޢުމުރުން  )ރ(  

އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީޢަތަްށ  )ބ(  
 5އަދި ޖިނާއީ ކުށެއް ކުިރކަން ވޭތުވެދިޔަ  އިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން،ސާބިތުވެފަ

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުަގއި ނުވުން.  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ  )ޅ(  
 މުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަ

 އެއްވެސް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. )ކ(  
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 10ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއިން މަދުވެގެން ލްކުރުމަށްފަހު، އެއް ޙާޞިޑިގްރ ފުރަތަމަ )އ(  
 )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ ލިބިފައިވުްނ؛

އި "ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލުކުރުން" ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި އަކުރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަ
ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއްކަމުގައި ބަލައިގަންނަ ސަނަދެްއ 

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން 
 އްޔަން ކުރުންޢަ

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިމާއްދާ މި ،ޢައްޔަުނކުރާނީ މެންބަރުން ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( .13
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 ،ފަހަރަކު ކޮންމެ ބޭނުންވާ  އައްޔަންކުރަން ެމންބަރެއް ނުަވތަ މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް )ށ(  
 މެންބަރުން  ކޮމިޝަނަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 ނުގެޤާނޫ މި

 ނަމަށްވުރެ ( ިތނެއް) 3 ވުރެއަދަދަށް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ އެއިރަކު ޢައްޔަނުކުރަން
 މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާ އިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ ނުވާގޮތަށް އިތުރު

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ޢާންމުކޮށް  ނަންތަކަކީ ހުށަހަޅާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ  ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ވަނަ  12 ޤާޫނނުގެ މި  ތެރެއިން މީހުންގެ އިޖާަބދޭ ކަމަށް އެ ލާނުކޮށްގެންއިޢު

 .ކަމުގައިވާންވާެނއެވެ މީހުން ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ަޢއްޔަންކުރަންވާނީ، ކޮމިޝަނުެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  )ރ(  
 މީުހންގެ ތެެރއިން، މިޤާނޫނުެގ ބާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ތަޢުލީާމއި ޤާބިލުކަން ހުރި

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ. 12

މެމްބަރުން މަޤާމާ 
 ޙަވާލުވުން 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަްށ އެމީހެްއގެ މަޤާމާ ޙަވާލު ވެވޭނީ ފަޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި   .14
 ރާރުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. އަންނަނިވި ހުވައިކޮށް، އެ ހުވަިއގެ އިޤު

"އަހުރެން ...............)މީހާގެ ނަން( ......... އިސްލާމް ދީނަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 
 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރިވުމަށާއި، ހިތުމަށާއި

ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްެތރިވުމަށާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 
ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަމެ

އެކު، ދުވެރިކަމާއި ައމާނާތްތެރިކަމާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ތެޤާނޫނުއަސާސީ އާ
 ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ." هللا އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް 
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން  
 ވަކިކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އެ ަމޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ   .15
 ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ކަމެއް  ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމާސިވިލް ސަރވިސް  )ހ(  
 އަދާކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެއްޖެކަމަށް، ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ އެމަޤާމު

 ނުވަތަ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިުލކަން ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

މި މާއްދާހެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ  )ށ(  
ންތައްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީައށް ފެނިގެން، އެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަ

މެންބަރަކު އެ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް 
ހުށަހަޅައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަުރންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރުމުން، އެ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވީއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތީން ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަުކ، މެންބަރުކަުމްނ  ()ނ  
ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 އެންގުމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މެންބަރަކަށް އެ ކަންއަންގަްނވާނެއެވެ.

މިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ަމޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެޭލނީ އަންނަިނިވ ކޮ  .16 މަޤާމު ހުސްވުން
 ޙާލަތުތަކުގައެވެ.

 މެންބަރުކަމުގެ މައްދަތު ހަމަވުން . (1)
 އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން.  (2)
ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮިމޝަނުެގ  15މި ޤާނޫނުގެ  (3)

 މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން.
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ  (4)

 ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުން.
 މުން.މަރުވު (5)
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ކިަބއިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ  (6)

 ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުމުން.

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި 
ނާއިބު ރައީސް 
 އައްޔަނުކުރުން

 ރައީސެއް ނައިބު ރައިސަކާއި ކޮމިޝަނުގެ ،ތެރެިއން ންބަރުންގެ މެ ކޮމިޝަނުގެ )ހ( .17
 .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ
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 މާއްދާގައި  މި  ،ޢައްޔަނުކުރާނީ ރައީސް ނައިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަނުގެ )ށ(  
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކޮންމެ  ބޭނުންވާ ޢައްޔަންކުރުމަށް ސަކުރައީ ނައިބު ނުވަތަ ރައީސަކު ކޮމިޝަނުގެ )ނ(  
 ނުވަތަ  މީހެއް ތެރެިއން މެންބަރުންގެ  ޢައްޔަްނކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ،ފަހަރަކު
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ނަން މީހުންގެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ލީހަށްމަޖި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ( ނ) މިމމާއްދާގެ  ރ((  
 ވޯޓުގައި ހާޒިރުވެ ޖަލްސާގައި  މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުންގެ ތެރެއިން ނަްނތަކުގެ ހުށަހަޅާ

 ރައީސްކަމުގެ ކޮމިަޝނުގެ ،މީހަކު ފާސްކުރާ އަޢުަލބިއްޔަތުން މެންބަރުންގެ  ބައިވެރިވި
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޤާމަށް ރައީސްކަމުގެ ނައިބު ނުވަތަ މަޤާމަށް

 .ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ

 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި( ރ) އަދި( ނ)، (ށ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ގެނައުމުގެ އިސްލާހު ވަނަ 6 އަށް( ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި) 2007/5
 މަޤާމަށް  ރައީސްކަމުގެ ނައިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަނުގެ ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް

 އެ ވަކިވަންދެން މަޤާމުން  ގޮތުގެމަތިން ނޫނުގައިވާޤާ ،މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ
 .ތިބޭނެއެވެ ދެމި މަޤާމުގައި

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތު

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރައީސްގެ ކޮމިޝަނުގެ )ހ( .17-1

 ގޮތުގައި ނެރެދެވޭ ނަތީޖާ ،ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި( 1)   
 ބޭނުްނވާ  އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޝަނުގެ  ،އުޞޫލުން  ހަރުދަނާ
 ؛އިރުޝާދުދިނުން ލަފައާއި

 ބާއްވާނެ  ބައްދަލުވުން ،ކަނޑައެޅުމާއި އެޖެންޑާ ބައްަދލުވުންތަުކގެ ކޮމިޝަނުގެ( 2)   
 ނިންމުންތައް  ހިންގުމާގުޅޭ ކޮމިޝަން ޅުންފަދަކަނޑައެ ވަގުތު ތާރީޚާއި
 ؛ނިންމުން

 ސުލޫކީ މުަވއްޒަފުން ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންނާއި ކޮމިަޝނުގެ މިޝަނާއި( ކ3ޮ)   
 ؛ޤާއިމުކުރުން ޒަޢާމަތު ،ަދއްކައި ނަޫމނާ ތަބާވުމުގައި ހަމަތަކަށް
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 މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި އިދާރީ ކޮމިޝަނުގެ ަމތިން މަޝްވަރާގެ ކޮމިޝަނުގެ( 4)   
 އިދާރީ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ އެ  ،ކަނޑައަޅައި އުޞޫލު ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ހިންގައި
 ؛އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ،ކަށަަވރުކޮށް ހިންގަމުންދާކަން ކަންކަން

 އަދ ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުުވންތަުކގެ މިޝަނުގެ( ކ5ޮ)   

 .ތަންފީޒުކުރުން ންުމންތައްނި ިނންމާ މިޝަނުން( ކ6ޮ)   

 ނުކުޅެދިއްޖެ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުގެ އޭނާގެ ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ )ށ(  
 ހުސްވެއްޖެ  މަޤާމު އެ ނުވަތަ ،ޙާލަތެއްގައި ރުވެރިވެއްޖެ އުޒު ނުވަތަ ،ޙާލަތެއްގައި
 ކޮމިޝަނުގެ ދާުކރާނީއަ ވަގުތީގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުގެ އޭނާގެ ޙާލަތެއްގައި

 .ރައީސެވެ ނައިބު

 -ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:  .18 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި،  )ހ(  
ވަނަ މާއްދާއިްނ  3މި ާޤނޫނުގެ  ން،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި 

ދިވެހިސިވިލް  ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައްކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާތްތައް 
ފިޔަވައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭްނޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

 ފާިއން ވަކިކުރުމާއި،ފޯރުވައިދިނުމަށް ޭބނުންވާ މުވައްަޒފުންނަށް ވަޒީފާ ިދނުމާއި، ވަޒީ
 އެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި،

 މިކަންކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނީޮގތުން އުފެދިފައިވާ  )ށ(  
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރި  ރަށާއި،ސަރުކާ

ދުތަކަްށ ކިފަރާތަކަށް ނުޖެޭހ، ޤާޫނނާއި ގަވާއިވަސިޔާސީގޮތުން  ކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރާ،
   ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ބަަޔކަށް ހެދުމަށް ކު ޤާިބލު ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ،

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް  ދިވެހި )ނ(  
ވެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިންސާފު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި،

 ކުރުން.

، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި )ރ(  

 އި، ޒިންމާަތއް އެކަށައެޅުން.ޙައްޤުތަކާއި، ބާރުތަކާ
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ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ސިވިލް ސރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކަށް  )ބ(  
 ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ، އަދި ހިފަަހއްޓާ މިންވަރު ބެލުން.

ރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެިހ ސިވިލް ސަ )ޅ(  
 އެކުލަވާލުން. ގަވާއިދު

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި ސިވިލް  ކ()  
އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ސަރވިސްގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި،

ޢަމަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުތަކަކީ 
 ނިޒާމުތަކެްއތޯ ބެލުން. އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލަތަކާއި  31މި ޤާނޫނުގެ  )އ(  
 ރިޕޯޓުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 ވަނަ މާއްދާ 24ދިވެހި ސިވިލް ސަވިސްގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫުނގެ  )ވ(  
  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ރިޕޯޓްކުރުން. ވަނަ 25އާއި 

 ދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަްކޓް ތަންފީޒުކުރުން. ނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގަވާއިމި ޤާ )މ(  

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، ދިވެިހ  )ފ(  
މުވައްޒަފުން މި ޤާނޫނާއި، ކޯޑު އޮފް ޮކންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަކީ ކެރިއަރ ބޭސްޑް ނުވަތަ ވަޒީގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް  )ދ(  
 ން.މަގުފަހިކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުަގއި ބައްޓަންކުރު

ލީޑަރޝިޕް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިސްނެގުމާއި، )ތ(  
އި، މުވައްޒަފުންގެ ފެްނވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭުނންވާ ތަމްީރނު ހޯދައިދިނުމާ ކުރިއަރުވައި،
ލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުމަށް ދިވެހި ސިވި
 އި ހިތްވަރު ދިނުން.ބާރުއެޅުމާ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްެޖ  )ލ(  
 ހިނދެއްގައި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން. 
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ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތައް އުފައްދައި އުވާލާނެ އުޞޫލުތަްއ  )ގ(  
މަތިން މަޤާމު އުަފއްދައި އުވާލުމުގެ އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެކުލަވާލުމާއި،

 ކަންތައްތައް ހިންގުން.

 އުޞޫލުތައް ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް )ޏ(  
 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުތަކާ އެ ،އެކުލަވާލުމާއި

 .އެޅުން

 ފެންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފޯރުކޮށްދޭ ތަކުންއޮފީސް ސަރވިސްގެ ސިވިލް )ސ(  
 އޮޑިޓްކުރާނެގޮތުގެ ކޮމިޝަނުން ،މޮނިޓަރކޮށް ހިންުގން އިދާރީ ،މަތިކުރުމަށްޓަކައި

 އަޅަންޖެހޭ  ގޮތުގެަމތިން އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުތަކާ އެ ،އެކުލަވާލުމާއި އުޞޫލު
 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް

ނުފޫޒެއް ނެތި 
މިނިވަންކަމާއެކު 

 ކުރުމަސައްކަތް

ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުން އެއްވެސް ބިރަކަށް ނުަވތަ  ،ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހ(( 18-1
 އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ލިބިގެން ުނވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ އެއެވެސް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމުގައި  )ށ(  
ވަތަ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ މަޝްވަރާއެއް ކުރުމުގައި ނު

ސީދާގޮތުންވެސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުންވެސް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރަން 
 މަސްއްކަތް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މަްޤޞަދު ހާސިލުވާނެ  ،ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ )ނ(  
 .ވެއެމަޞްލަޙަަތށްޓަކަޢާންމު  ،ގޮތުގެމަތިން

 ،އެ ަކމެއްގެ ވަގުތުގައި ،ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ަކންަތއްތައް ކުރުމަށްޓަކައި )ރ(  
އެކަމަކާބެހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާުތ ޢާންމުންަނށް ފަސޭހައިން ިލބިގަނެވޭ ގޮަތްށ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޑު ކޮމިޝަނުގެ ިއދާރީ އޮނިގަނ ،ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ިހންގުމުގައާއި )ބ(  
ކޮމިޝަނުގެ  ،ކޮިމޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއާއި ،ތަރުތީބުވެގެންާވ ގޮތުގައާއި
ކޮމިޝަނުން  ،ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމުގައާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމުގައާއި

ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިޔާރާއި  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި
 ރު ލިބިގެންވެެއވެ.މިނިވަންކަމާއި ބާ
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އެމީުހންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުުރމުގައި ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( 2-18 ކޮމިޝަނުގެ ޖަމާޢީ ސުލޫކު
ޤަދަރާއި ދަރަޖައާއި އަބުރު ވެރިކަމަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮަތށް ޢަމަލުކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

ނުގެ ނިންމުްނތަކާއި ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުާރ ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކޮމިޝަ )ށ(  
ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާީރވުމާއި ޒިންމާ އުފުލުމުގެ ވާޖިބު ކޮމިޝަނުްނ 

 އަދާކުރަންވާނީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްގެ މަތިންނެވެ. 

އި ކޮމިޝަނުގެ ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނާ ،ކޮމިޝަނުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ  3-18 ކުމެންބަރުންގެ ޒާތީ ސުލޫ
އަންނަނިވި ހަމަތައް  ،ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ،މެންބަރެއްގެ  ހައިސިއްޔަތުން

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް  ،ކޮމިޝަނުގެ ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް )ހ(  
 ވަގުތެއްގައި ނުކުރުން.

ދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ބުރޫއަރާފާނެ ފަަދ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަ )ށ(  
 އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރުން 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ސީދާޮގތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ަނމަވެސް މަޤާމުގެ  )ނ(  
 ބޭނުންކޮށްެގން ނުކުރުން 

ކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކަށް ެގއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުަވތަ އޭނާގެ އަބުރު  )ރ(  
ލުމުގެ ނިޔަތުގައ ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ަނމަވެސް މަޤާމުގެ ނަގާ

 ބޭނުންކޮށްެގން ކަމެއް ނުކުރުން

ޢާންމު އުޞޫލަކުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބެންއޮތް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް  )ބ(  
ތަ ނުވަ ،ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެެހމާންދާރީއެއް ފިޔަވައި އެނޫން ހަދިޔާއެއް

 ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެހެމާންދާރީއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުން. ،އެހީއެއް

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ަފރުވާތެރިކަމާއެކު ހާޒިރުވެ، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި  )ޅ(  
 ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

ނުވަތަ އެފަދަ  ،ހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެ )ހ( 4-18 މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 
 ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެހެންގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރަމުން އައިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
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އިވާ ުއޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްާވ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފަ ،ޢަމަލުކުރާނީ ،ފެށުމަށްފަހު
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އޭނާއަްށ  ،އޭނާގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވިއިރު ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހާ )ށ(  
ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި އޭނާގެ ަނމުގައި ހުރި މުދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނީެގ 

މަސްދުވަހުގެ  )ިތެނއް( 3 އޭނާ ޙަވާލުވާތާ އެ މަޤާމާ ،ޒިންމާ އެނގޭނެ މާލީ ހިސާބު
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ،ތެރޭގައި

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލީ ިހސާބު ހުށަހެޅުމުގެ  )ނ(  
 ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުަކމާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ،އިތުރަށް
 )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ 90 ހިސާބު އެ އަހަރެއް ނިމޭތާމާލީ 

ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަހަރު ކަމަށް 
މާ ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ އެމީހަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަ ،މާނަކޮށްފައި އެވަނީ

 މަވާ ތާރީޚަށެވެ.)އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ހަ 1

 ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހު ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ ދިނުމަށްފަހު  )ރ(  
އޭނާ މަޤާމުން ވަކިވިއިރު  ،)ތިނެްއ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3 ހިނގާ ފުރަތަމަ

 ރި ހުއި ގަނަމުއި އޭނާގެ ކާގޮތްތައާމްދަނީ ލިބޭ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއާއި 
އޮޑިޓަރ  ،ދަލާއި އޭނާ އަދާކުރަންޖެޭހ ަދރަނީގެ ޒިންމާ އެނގޭެނ މާލީ ހިސާބުމު

 ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

މާލީ ހިސާބު  އަދި )ރ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރެއްގެ، )ނ(، މި މާއްދާގެ )ށ( )ބ(  
ލީ މާދަރިންގެ  އަހަރު ނުފުރޭ 18 ،އޭނާ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާއާއި ހުށަހަޅާއިރު،

 ވެ.އެހިސާބުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެ

އަދި )ބ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރާ މާލީ ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )ޅ(  
ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ،ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅައި ،ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނީ

 ޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ގެޒެ

 

 

 

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ުހށަހަޅާ ބަޔާނުގައި މަްއސަލައެއްވާ ކަމަށް  )ކ( 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އެ މައްސަލައެއް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
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އިތުރު ވަޒީފާ 
އަދާނުކުރުމާއި މަޞްލަޙަތު 

 ވިޔަފާރި ނުކުރުންފުށުއަރާ 

އާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.  ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު )ހ( 18-5
ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ނުވަަތ ފައިދާއެއް ލިބޭ ފަދަ އެހެން މަޤާމެއް 

 ފުރައިގެންނުވާނެއެވެ.

ތުން ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު )ށ(  
 ގައިހޯދުމަްށ ފަންީނ މަސައްކަތެއްބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަަތ އާމްދަނީއެއް 

ޝާމިލުވެގެންނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ އެެހން އެްއވެސް މަސައްކަތެއް 
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ބިން ގަެނ ނުވަތަ ކުއްޔަށް 

. އަދި ދައުލަތާއި އެހެން އެއެވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ ހިފައިގެންނުވާނެއެވެ
މުޢާމަލާތެއްގައި ސީދާގޮތުން ވިޔަސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް ކޮމިޝަނުގެ 

 މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ މާލީ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތެއް ބާއްވައިގެންނުވާނެއެވެ.

ހިރާއްޖޭގައި ހިއްސާ ވިއްކާ ޕަބްލިކް ދިވެ ،މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން ޮއތްަނމަވެސް )ނ(  
 ދަ އެފަ ،އިނުާވ ގޮތުންގަކަމުޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ޓް ސިގްނިފިކަންކުންފުންޏެއްގެ 
 ކަިއ ވިޔަފާރިކުރުންޓަބޭނުަމށްމި މާއްދާގެ  ،ރުމަކީކުމިލްކު ސާހިއްކުންފުންޏެއްގެ 

 ސާ ހިއްއި ގަވެިހރާއްޖޭދި" އެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައިނެނުބެލެވޭއް އެކަމުގަ
 ކާ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްެގ ސިގްނިފިކަންޓް ޝެއަރޯހްލޑަރެއް" ކަމަށް ވިއް

 ގެ ކުންފުންޏެއްބްލިކް ޕަ އްކާވި އި ހިއްސާގަރާއްޖޭހިދިވެ  ،ނީއެވަބަޔާންކޮށްފައި 
)ފަހެއް އިންސައްތަ( އަށްުވރެ ގިނަޢަދަދެއްގެ  5އުސުލްމާލުގެ %ރަ ހިއްސާގެ

ތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބާރުފޯރުޭވ މަގާމެއްގައި ހުރި ހިއްސާގެ މައްޗަށް ސީދާގޮ
 ހިއްސާދާރަކަށެވެ.

ދައުލަތުެގ އެހެން އެއްވެސް  ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން މެނުވީ )ރ(  
ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއް  ،ނުވަތަ މަޖިލީހެއްގައި ،ނުވަތަ ކައުންސިލެއްގައި ،ކޮމިޝަނެއްގައި

އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގައި ،އިނުވަތަ ބޯޑެއްގަ ،ގައި
 ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ. ،އުޖޫރައަކާ ނުލައި ނަމަވެސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ޮކންސަލްޓަންޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ  )ބ(  
 މަސައްކަތްކޮށްދީގެންނުވާނެއެވެ.

ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށު އަރާފާނެ ބާވަތުގެ މަދަީނ ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަން )ޅ(  
 ޖަމާޢަތެއްގެ މެންބަރަކަށް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރަކު ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ނަމުގައި އޮތް ގޯއްޗެއް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ކ(  
އްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް ނުވަތަ ބާޒާރުގައި އެފަދަ ގޯ ،ނުވަތަ ގެއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

އެފަދަ  ،މުދަލެއްގެ އަގު ޢާންމުކޮށް ހުރި އަގަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަގަކަށް ވިއްކާލުމާއި
ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގެއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ބާޒާރުގައި ޢާންމުކޮށް ކުއްޔަށްދީއުޅޭ 

ދާގެ )ށ( މި މާއް ،އަގަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަގެއްގައި ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުން
 ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އާއި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެނެއް ނުވެއެވެ.

)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ  12ފުރަތަމަ ހިނގާ  ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު )އ(  
 އޭނާ އަދާކުރި ންއްޔަތު ސިހައިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ  ،ންދެންމުއްދަތު ފާއިތުވަ

މެންބަރަުކ  ގެކޮމިޝަނު ،ކަތެއްއްމަސައް ނުވަތަ އެޒީފާވަ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ
 އެވެ.ނެކޮށްގެންނުވާ

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 
 މައްސަލަތަކުން ދުރުހެލިވު

ޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަޞްލަޙަތާ ދެމެދު ކުރަންކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު އަދާ )ހ( 18-6
 މަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.އެއެވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ށ()  
އޭނާގެ  ،ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރަކު އިނދެގެންުއޅޭ މީހާއާއި ،ބުނެފައިއެވާ އުޞޫލުގައި

ލަޙަތު އޭނާ ސީދާ ބަަލހައްޓަމުން ގެންދާ އެެހންމީހުްނގެ މަޞް ،ދަރިންނާއި
 އެ މެންބަރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ،ފުށުއެރުމަކީވެސް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ  ،ކޮމިޝަނުން ބަލަމުްނދާ މައްސަލައެއް ބެލުމު ގައި )ނ(  
ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް  ،މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން  ،އަކަން ކޮމިޝަނުގައި ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،މަޤަބޫލުކުރެވޭނަ
އޭނާ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. އަިދ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް 
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  އެ މައްސަލައެއް 

 ްނ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ.އޭގެފަހު ،ނިންމުމުގައި އެމީހަކު

ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމުގައި ވަކި މެންބަރަުކ  )ރ(  
މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް  ،ބައިވެރިވުމަކީ

ޙާލަތެއްގައި ިލޔުމުން ސަބަުބ  ބިނާކޮށް ކޮމިަޝނުގެ ރައީސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
އެ މެންބަރަކު އެ މައްސަލައެއް  ،ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މެންބަރަށް އެކަން އެންގުމަށްފަހު

 .ބެލުމުން އެކަހެރިކުރެވިދާނެއެވެ
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މަޞްލަޙަތު  ،ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ބައިވެރިވުމަކީ )ބ(  
ށީގެްނވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޭއނާއަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަ

އެ  ،ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު ،ޙާލަތެއްގައި
 ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ. ،މައްސަލައެއް ބެލުމުން

 ،ވެެގންވާ އުޞޫލުތައްއަދި )ބ( ގައި ބަޔާން، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )ޅ(  
 ކޮމިޝަނުެގ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެ. ،ކަމާގުޅޭ ނިސްބަތަށް

އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ އުޞޫލަކާ ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )ކ(  
  ވާ ނުކަށީގެންއޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުުރން އެ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ޚިލާފުުވމަކީ

 .ވެއެބެލެވޭނެ އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ހާލަތެއްކަމުގައި ބަލައިކުރިކަމުގައި އް ކަމެ

އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ އުޞޫލަކާ ، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މި މާއްދާގެ )ހ( )އ(  
މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާްއދާއެއްގައި ނުވަަތ   ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ޚިލާފުވުމަކީ

އޭނާ މަޤާމުަގއި ހުރެ ކުރުން  ، އެެހންގޮތަަކށް އޮތްނަމަވެސްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި
އޭނާ މަޤާމުްނ ވަކިކުރެވިދާނެ  ،އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަމަށް ބަލައި

 ޙާލަތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަަމތަ 

މުގެ ޒިންމާތަކާއި ވާިޖބުަތއް އަދާކުރުމުގައި އެމީހުްނގެ މަޤާ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރން )ހ( 18-7
 އަންނަނިވި ހަމަތައް ހިަފހައްޓަްނވާނެއެވެ.

ެއ ޤާނޫނުތަަކށް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާވެ .1   
އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަ އަމުރެއް ކުރާ ފަރާތެއްގެ  ،އިޙްތިރާމްކުރުމާއި

 ރުމުގައި ތަބާވަމުންދިއުން.އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކު

ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި    ،ނުލައި ތަޢައްޞުބަކާ އެއެވެސް ޒާތީ .2   
އެކަން ކުރުމުގައި ތިމާގެ މަސައްކަތަށާއި  ،މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމާއި

 ފަރުވާތެރިވުން. ،ތިމާގެ ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެރިވުާމއި އިންސާފުވެރިވުމާއި

 

 

 ،ގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައިރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ .3  
 އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.

ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި ވަކިފަރާތަކަށް  .4   
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި 
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އި ގަޞައްޙަގޮތު އިޚްތިޔާރު އި ލިބިދޭތެރޭގަ ޤާޫނނުގެ ދާއިރާގެ ،ންނުކުރުމާއިބޭނު
އި ގައި އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށާމުނުންކުރުއެ އިޚްތިޔާރު ބޭ ،އިބޭނުންކުރުމާ

 .މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން ޞައްޙަ ގައިވާޖިބުތަކަށާއި ޤާޫނނު

 )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ވަނަ މާއްދާގެ   3-18މި ގާނޫނުގެ   .5   
އެވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީ އާއި އިނާޔަތާއި މެހެމާންދާީރއާއި ހަދިޔާ  ،ފިޔަވައި

 ސީދާގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތގައި ނަމަވެސް ނުހޯދުން.

ުކރަންޖެހޭ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިދާެނ ނުވަތަ އެ ދާޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އަ .6   
ށް ފަހުން ަދތިެވދާނެ ނުވަތަ މަްޞލަޙަތު ފުށުއަާރފަދަ އެއްވެސް ވާޖިބު އަދާކުރުމަ
 ކަމެއް ނުކުރުން.

 ،ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި .7   
 އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުްނ ލާޒިމުވާ ޙާލަތަށް ތިމާ ނުގެންިދއުން.

 ،މިހުންނައިރު އަދި މެންބަރުކަމުން  ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސްމެންބަރުކަމުގައި ދެ .8   
މައްސަލަތަކާ  ،ތިމާގެ މަޤާމު އަދާކުރުމުގައި ތިާމއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުތަކާއި

ސިއްރުގެ ގޮތުގައި  ،ގުޅިގެން ލިބޭ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާުތތައް
 ހިފެހެއްޓުން.

ްއޙަގޮތުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް  ހާމަކުރަންޖެހޭ ޞަ ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން .9   
 ،އެ މަުޢލޫމާތު އަންގަންެޖހޭ ފަރާތްތަަކްށ އެންގުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި

ނުރަނގަޅު  ،ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
 ހާމަނުުކރުން. ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތާއި ޙަޤީޤަްތ އޮޅޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު

 

 

 

 

ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަށް މީހުން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައާއި މީހުން    .10  
ޢައްޔަންކުރުމުގައި އެންމެ އަސާސީ ރުކުނަކީ މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލުކަމާއި 

ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރުން ކަމުގައި ބެލުމާއި
ޒަފުންނާގުޅޭ އެެހނިހެން ކަންކަމުގައި ބަަލންޖެޭހ މައިގަނޑު ދިނުމާއި މުވައް

މިންގަނޑަކީ ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ައޚްލާޤީގޮތުންނާއި މަސައްކަތުގެގޮތުން އެކަށޭނަ 
 ބަޔަކަށްވުން ކަމުގައި ބެލުން.

ނުކުރުމުގެ ނުަވތަ ކުރުމުގެ ދުތާއީތަ ވަކި ކަމަކަށް ވަނުކަށް އަޕާޓީކި ވަ ސިޔާސީ .11   
ޒަފަކަށް ކަމެއް ފަހިކޮށް ނުވަަތ އްމުވަވެސް އްއެ ލް ސަރވިސްގެވިސި ،ސަބަބުން
 .ނުހެދުން ށްދަތިކޮ
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ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް    ،ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރި ނުވުމާއި .12   
ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް  ،ހާސިލުކުރުމަށް ވަޒީފާގެ ޭބނުންނުކުރުމާއި

 ހަވާ ފަދަ އެއްވެސްކަެމއް ނުކުރުން.ތާއީދުކުރަނީކަން ނުވަތަ ދެކޮޅުހަަދނީކަން ދޭ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން، ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަަކށް ހުށަހެޅިދާނެ  ޙާލަތްތަްއ  .13   
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ  ،އަބަދުމެ ވަޒަންކުރަމުން ދިއުމާއި

އެމީުހންގެ މަޤާމުެގ  ،އެފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަްއ ހުންނާނެޮގތަށް
އޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް މަސް

 ބައްޓަންކުރަމުން ދިއުން.

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮރަޕްޝަންގެ  .14   
 ،ޢަމަލުތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކަިއ ހިންގަންޖެހޭ އުޞޫލުތަްއ ހިންގުމާއި

ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަމުން  ،ްމރީނުދިނުމާއިއެމީހުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަ
ސަލާމަތްވެތިބޭކަން ކަށަވަރުކރުުމގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ މާލީ ޙާލަަތށް ސަމާލުވެ 

ކޮރަޕްޝަނުން ރައްކާެތރި ވެގެންވާ ނަމޫނާއެއް ކޮިމޝަުނގެ މެންބަރުްނ  ،ތިބުމާއި
 ދެއްކުން.

މުވައްޒަފެއް   ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ަކމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ  .15   
ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮްށ  ،ކަމުގައިވީނަމަވެސް

ނުވަަތ  ،ދޫކޮށްލަން އަންާގނަމަ ނުަވތަ ާބރުއަޅާނަމަ ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުާވނަމަ
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

ލަސްނުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،ގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނ
ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް -ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި

 އެކަން ހުށަހެޅުން. އަދި 

 ،ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަަހޅާ އެއްވެސް މީހަކާމެދު ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް .16   
 އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

ކޮިމޝަނުގެ ރައީސާއި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ ށ()  
 ޑުޒަފުންގެވެސް ަވޒީފާގެ މައިގަނކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރންނާއި ކޮިމޝަނުގެ މުވައް

 ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް ،އެއް އަސާސް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެއީ
ވުމުގައި އެއިން ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ. އަދި އޮތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސް
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އެމީހަކާމެދު ތައުދީީބ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙާލަތެއް  ،އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުމަކީ ،އަދި
 އުފަންވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ އެންމެ އޭގެ ތައްހަމަ ބަޔާންވެގެންވާ މާއްާދގައި ވަނަ 7-18 ޤާނޫނުގެ މި  8-18 ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުން 
 އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި  ބޭނުންވާ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި

 ޤާނޫނަށް  މި އެކުލަާވލައި ކޮމިޝަނުން ތަްފޞީލުތައް ހަމަތަކާގުޅޭ ތަމްރީނުތަކާއި
 ކޮމިޝަނުން  ތެޭރގައި މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6 ންފެށިގެ  ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 ކުރުން ޢަމަުލކުރުމުގައި ހަމަތަކަށް  އެ އަދި. ތަންފީޒުކުރަންވާނެެއވެ ލަވާލައިއެކު
 އެނގޭނެ ކަމެއްކަން ކޮން މަނާވެގެންވަނީ ނުވަތަ ކަމެއްކަން ކޮން ހުއްދަވެގެންވަނީ

 .ތަފްޞީުލކޮށްދޭންވާނެއެވެ ހަމަތައް އެ މިންވަރަށް

މި ޤާނޫނުގަިއ  ،ބަުރން އެމީހުްނގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެން )ހ( 9-18 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން 
އެހެން  ،ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައި

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް  ،މީހުންނަށްވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަާބވާކަން އެނގޭ މިންވަރަށް
 އެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންާވނެއެވެ.

ންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ތަބާުވްނ ޔާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ )ށ(  
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންވެސް އެ ސުލޫކީ  ،އެ އަކުރުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން

 ކޮމިޝަުނގެ ރައީސް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ،ހަމަތަކަށް ތަބާވާަކން

ރުން ވަކިވަިކ ފަރުދުންގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ކޮމިޝަނެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަ )ނ(  
ހަމަހަމަކަމާއި އަޚްލާޤީ  ،އަބުރުވެރިކަމާއި ،ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުގެ މިިނވަންކަމާއި

 އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 
 މެންބަރުން ޚިލާފުވު 

ވެގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ަހމައަކާ ކޮމިޝަނުގެ  މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން )ހ( 18-10
މި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން  ،މެންބަރަކު ޚިލާފުވުމަކީ

އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން  ،ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
 މަޤާމުން ވަކިުކރެވިދާނެ ޙާލަތެއް އޭނާ ،އެކަށީގެންނުވާ ކަމެއް ކުރީކަމަށް ބަލައި

 އުފަންވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ގެ އްއޭގައި ޖިނާއީ ކުށެ ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމަކީ )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ

 ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ
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އް މި ފެއްޒަވަމުއް ނުވަަތ ރެމެންބަވެރިވި އިބަކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުަގއި  )ނ(  
މި  ތަނުވަސުޫލކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް  ވާބަޔާންކޮށްފައިޤާނޫނުގައި 
އެ  ،ޅައިފިނަމައަކަނޑަ ންކޮމިޝަނުށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ކާ ޚިލާފައަމާއްދާޤާނޫނުގެ 

ޝަނުން ނިންމާފައިވާ މިކޮވެގެން ރިވެއިބަމެންބަރަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު 
 ވެ.އެންވެ ގެ ލިބިނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް 

ސުލޫކީ ހަމަތަކާ 
 މުވައްޒަފުން ޚިލާފުވު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާނާ  7-18މުވައްޒަފަކު މި ޤާނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ )ހ(   18-11
އެ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްގެ  ،ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ކޮމިޝނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ  ،ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި
 އެވެ.   ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ސުލޫކާ  )ށ(  
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ  ،ޚިލާފުވެގެން އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އޭގައި ޖިނާއީ ކުށެއްެގ  ،ފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ )ނ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ކޮމިޝަނުެގ  ،ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގއިވާނަމަ

އޭނާގެ މައްޗަށް  ،މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ
 އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް 

 ން ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވު

 

 

 

 

އެ  ،ގެމަތިންއްގޮތެޅާ އަަކނޑަތުންގެ މަޖިލީހުން ޔި ރައްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން   18-12
އެމީހުންގެ  ،ވެވާބުދާރީޖަ ،ވެރުހާޒިކަށް އަކޮމިޓީމަޖިލީހުެގ  އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ

ވެ. އަދި ވާނެއެޖިލީހުގައި ޒިންމާ އުފުލަންމަ ޔިތުންގެރައް ،ގޮތުންޅޭގު ޔަތާއްއޫލިސްމަ
މުންދާ ކަމަކާ ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން ކުރަ ،ގޮތުންހިނގަމުންދާ ޮގތާ ުގޅޭ ކޮމިޝަން

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ޮކންމެ ކަމެއްގައި ،ގޮތުންގުޅޭ
 .ވެދޭްނވާނެއެ ންއްބާރުލުއެ އިގައީޖާބީގޮތެއް

ޑު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯ
 ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޔައުމިއްޔާ އަކުރުން އަކުރަށް ލިޔެ   ހ(( 18-13
ބަލަހައްޓަންާވނެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުންތަކުގ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ 

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.
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ރެއް މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކައަށް އުނިއިތު ،ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ށ()  
އެ ދެއްކި ގޮތަކަށް  ،ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް ،ނުގެނެސް

އަދި ޖަލްސާގައި ކަންހިނގާދިޔަގޮތް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ  ،ޔައުމިއްޔާއިން ފެންނާނެ
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެްއވެސް ހެކިބަހެއް  )ނ(  
އަކުރުން އަކުރަށް ޔައުމިއްޔާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ތަޙްޤީޤުގެ އޯޑިއޯ  ،ފިނަމަހޯދައި

 ރެކޯޑިންގ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންގެ ހާޒިރީއާއި  ،ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ަޔއުމިއްޔާގައި )ރ(  
 ވޯޓުދިން ގޮތުގެ ތަފްީޞލު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ހާޒިރީ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ކޮމިޝަނުެގ ކޮމިޝަނު )ބ(  
 ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.

)ނ( ދާގެ )ހ( އަދި މި މާއް ،ސްވެއޮތްނަމައެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަަކށް  )ޅ(  
ވަސް އަހަރުދު )ދިހައެއް( 10 ންއް މަދުވެގެތަ  ރެކޯޑިންގކާއިކިޔުންތަގައިވާ ލިޔެ

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ކު ވަންދެން ކޮމިޝަނުން ރައްކާތެިރކަމާއެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަދި )ފ( ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުންކުރާ  18މި ޤާނޫޏުގެ   .19 ރިޕޯޓްހުށަހަޅާންޖެހޭ ފަރާތް 
 -ތަޙުޤީޤަށްފަހު އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯްޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ:

ގެ އިސްވެރިޔަކީ ވަޒީރެއްނަމަ، ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ އޮފީހެއް (1)
 ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. 

ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކީ އެ އޮފީހެއް ހިންގުމާ ޙަާވލުވެހުރި   (2)
އެންމެ އިސްވެރިޔާނަމަ، އެ އޮފީހެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެއްގެ 
މިނިސްޓަރަށް، ނުވަަތ އެފަދަ ވުޒާރާއެއް ނެތްނަމަ، 

 ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. ރައީސު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ 
 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް   .20
 ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ށް މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނަ
 އައްޔަނުކުރުން

ގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުަމާށއި، ކޮމިޝަނަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  .21
އެހީވުމަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުްނނަށް ވަޒީފާދީ، އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަްށ 
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ސް ކޮމިޝަނުން ބަދަލުކޮށް، އެމީުހން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ، އެކަމަށް ސިވިލް ސަރވި 
 މިޝަނުންނެވެ.ދެއްގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮއެކުލަވާލާ ގަވާއި

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

 އިނާޔަތްތައް 

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންަނށް ެދވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް   .22
ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަނޑައަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

އި ތަޖުރިބާކާރުންނާ
 ލަފާދޭމީހުންގެ އެހީ ހޯދުން 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި، ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން ފަންނީ އެހީ  )ހ( .23
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ، އެފަދަ އެހީ، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޯހދުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ވިފައިވާ ޚިދުމަތް ހޯދަންވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެ )ށ(  
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން، އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރެވޭނެގޮތް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ކޮންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމުމުްނ، އެ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  )ހ( .24 ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު
ކަތްތައް ހިނގިގޮތުގެ ރިޯޕޓެއް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަސައް

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  2މަޖިލީހަށް އަހަރު ނިމޭތާ 
 ރައީސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް )ށ(  
ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ހިނިގގޮތް ހިމެނިފަިއ އޮންނަންާވނެއެެވ. މީގެ ތެރޭގައި 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވުނު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކޮށް،
 މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރިމަގަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމަނަންާވެނއެވެ.

ންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަށް ގެ )ހ( ގައި ބަޔާމި މާއްދާ )ނ(  
ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތުތައް އޮފީސްަތކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮިމޝަނަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،ގަވާއި

ގައި ހިމެނޭ ކަމެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ބާރުތަކުގެތެރޭ  .25 ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަވަސް ގޮތެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޝަނަްށ 
ފެނިއްޖެކަމެއް، އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ ހަަމއަށް ލަސްނުކޮށް، 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
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 3ރ ޗެޕްޓަ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތައް 

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދައުރަކީ، ތެދުވެރިކަމާިއ   .26
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ވަކިފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެއްނެިތ 

ރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެ ސަ
އެ ިހނދަުކ  ،ޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެތިބެދިނުމެވެ. މިގޮތުްނ އެންމެހާ ސި

ވެރިކަން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެއޮްތ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައާއި، އެ 
  ގެނައުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ.ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީސިފަ

ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 އުޞޫލުތައް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް   .27
 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ޢުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.

އި އެމީހަކު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާށާއި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހެއްގަ )ހ(  
އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށާއި، އެ އޮފީހެއްގައި ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް 

 ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.  

ހޫރިއްޔާގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް )ށ(  
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެރިވާ، އަދި، 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާިއ، އެއްބަސްވުންތަކަްށ 

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.

އްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އަާދކުރުމުގައި އެ މުވަ )ނ(  
ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާނަމަ، އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ޢަމަލުކުރުން.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 
 އުޞޫލުތައް 

ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން، ެއމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ދިވެހި ސިވިލް   .28
ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައާއި، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ 

 އުޞޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.
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 ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި )ހ(  
 ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

 ފޯރުކޮށް ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭ އެކިފަރާތްތަކަށް ،ވާގޮތަށް ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ނިންމުމަށް  ިނންމުން އެ ފަރާތަށް ނިންމާ ނިންމުތައް ،ޖެހިލުންވުމެއްނެތި ،ދިނުމުގައި
 .ލިިބދިނުން މަޢުލޫާމތެއް ހުރިހާ ބޭނުންވާ

)ހ( ގައި ވާގޮތަށް، އެކިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮްށދެވޭ މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގެ  )ނ(  
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެފަދަ ފައިދާއެއް ހޯދަން 
މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަކިމަޢުލޫާމތެްއ ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. ުނވަތަ އެބޭނުމުގައި 

 ހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްނުދީ ހިފައް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، އެނގިހުރެ ގަސްދުގައި، އެއްވެސް  )ރ(  
 މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  )ބ(  
ކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިިބފައިާވ މުވައްޒަފަ

މަޢުލޫމާތެއް، އެ ަމޢުލޫމާތެއް ާހމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެމަތިން، ެއ 
 މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މެނުވީ ހާމަކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ސަރުކާރުން  ދިވެހި ސިވިލް )ހ( .29 ސިއްރު ހިފެއްޓުން
ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ  ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި،

 ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކު )ށ(  
އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމަލާުތކުރެވޭ "ސިއްރު" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ކަންތައްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ "ސިއްރު" ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ.

 މާއްދާގައި އެ ،ވީނަމަެވސް ބަޔާންކުރެވިފައި މިގޮތަށް ގައި( ށ) އިއާ( ހ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ،ޙާލަތެއްގައި ޖެހިްއޖެ ހާމަކުރަން ޤާނޫނީގޮތުން  ސިއްރެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 .ހުރަހެއްނާޅާއެވެ މާއްދާ މި ހާމަކުރުމަކަށް
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ދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ގަވާއި
 ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރުން 

ލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ޤާނޫާނ ދިވެހި ސިވި )ހ( .30
ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، 

 އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް، އެކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ.

ށް ހިންގާ ކަންތައްތައް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ މި މާއްދާގެ )ހ( އަކުން، ޤާނޫނާ ޚިލާފަ )ށ(  
 ހުށަހެޅުމަކަށް ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާ 
ކަންތައްތައް ކޮމިޝަނަށް 

 ރިޕޯޓްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު  30މި ޤާނޫނުގެ   .31
ލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާ ޙާޞިލު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަ

ނުވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލަ ލިޔުމަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކިމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުެގ 
 އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަަކށް 
 ޢަމަލުކުރުން

އެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭ ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑަ 31މި ޤާނޫނުގެ   .32
މައްސަލައެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ގޮާތދޭތެރޭ މުވައްޒަފުްނ 

 ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ޮގތްތަކުންކުރެ އެއްގޮތަށެވެ.

 ޤަބޫލުކުރެވޭ މުވައްޒަަފކަށް އެ ނިންމުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް )ހ(  
 .ދެމިހުރުން އަދާކުރުމުގައި ވާޖިބުަތއް ޒީފާގެވަ ނިންމުމެއްނަމަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ޤަބޫލުކުރާ  )ށ(  
ނިންމުމެއްކަމަށް ނުވާނަމަ، ެއ މައްސަލައެއް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަކަްށ 

 ހުށަހެޅުން.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުން ކޯޑް އޮފް 

 ޢަމަލުކުރުން ކޮންޑަކްޓަށް
 ލާޒިމުވުން

މަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ ކޯޑް  ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ޢަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި  .33
އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށް، ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ 

 މުވައްޒަފަކުވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނާއި،ސިވިލް 
އި، ސަރވިސް ގަވާއިދާ

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ 
 ޚިލާފުވުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، މި ޤާނޫނާއި، )ހ( .34
ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާމެދު، އެމީހަކު ކުރި 

އިދުގައި ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަަލއިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާ
ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ކޮމިޝަނުން ތިރީގައިވާ ގޮްތތަކުން ކުރެ ގޮތަކަްށ 

 ޢަމަލުކުރެވިދަނެއެވެ.

 ނަސޭހަތް ދިނުން.  (1)
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 އިންޒާރުކުރުން.   (2)
 އިވާ މަސައްކަތް ބަދަުލކުރުން.ހަވާލުކޮށްފަ (3)
 ޖޫރިމަނާކުރުން. (4)
 ން.ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރު (5)
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. (6)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް، މި ޤާނޫނާިއ، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި،  )ށ(  
ސިވިލް ސަރވިސް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ވެއްޖެކަން ކަނޑައަޅައި، އެކަމަކާ 
 ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނީ އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް 

 ބަލައިގެން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފު 
ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރާ 
ފަރާތްތަކަށް ލިބިދެވޭ 

 ޙިމާޔަތް 

މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ   .35
ވެއްޖެކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ މުވައްޒަފަކު ޚިލާފު

ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން އެކަން، އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާާދރު އިސްވެރިޔާއަށް 
ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރިޕޯޓްކުރި މުވައްޒަފަކާބެހޭ އެއްވެސް 

. އަދި އެފަދަ، މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ
ރިޕޯޓެއްކުރިކަން ދެންހުރި އެއްވެސް މީހަކު، އެ މުވައްޒަފަކާ މެދުގައި 
ނިކަމެތިކޮށްހިތަިއ، ނުވަތަ އެ ުމވައްޒަފަކު ނިކަމެތިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތުކުރުމެއް 

 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު 
ބޭނުންކޮށްެގން ވަކި 

މަޤުޞަދެއް ހާސިލު ކުރުން 
 ކުރުން މަނާ

މި ޤާނޫނު ނުވަތަ ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ިސވިލް ސަރވިސްގެ   .36
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުާމގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކޮށް، ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެމަސައްކަތްކުރަނީ މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަްއ ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު، 
ހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްެގން އަމިއްލަ ބޭނުމެއް ހާސިލްކުރުމުގެ ޒު ނަމަޤާމުގެ ނުފޫ

 މަޤުޞަދުގައިކަމަށް ވެގެން ނުވާެނއެވެ.

 

 4ޗެޕްޓަރ 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
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މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ 
 ދިނުމާއި ވަކިކުރުން

އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި  .37
ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ.

ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އަސާސީ 
 މިންގަނޑު 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މީހަކުވިޔަސް  )ހ( .38
ނުހިމެނޭ މީހަކުވިޔަސް އައްޔަނު ކުރަންވާނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އަދި 

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. މެރިޓް އަކީ އަސާސީ މިންގަނޑު އެކަހެރިވެފައިވާ ގޮތެއްގައި

އަސާސި މިންގަނޑަކީ މެރިޓް ކަމަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާ ދިންކަމަށް ބެލެވޭނީ ެއ  )ށ(  
  ތިރީގައިވާ ގޮތަށްކަމުގައިވާ ނަމައެވެ.މުވައްޒަފު އައްޔަނު ކުރެވިފައިވަނީ 

ފުރިހަމަާވ މީހެއް  އައްޔަނު ކުރެވުނު މީހަކީ ަވޒީފާގެ ޝަރުޠުތައް (1)
 ކަމުގައިވުން.

އައްޔަނު ކުރެވުނު މީހަކީ އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަަރށާއި، މަަސއްކަތުގެ  (2)
އިވާ، ހުނަރަށް އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާއަށް ަބލައިގެން އައްޔަނު ކުރެިވފަ

 މީހަކު ކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 
ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން   .39
 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނކަމަށެވެ.

 ފަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރު.މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެ މުވައްޒަ )ހ(  

 ތަޖުރިބާ. އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، )ށ(  

 އޮފީހުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް މުވައްޒަފު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު. )ނ(  

 މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވަޖިބުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު. )ރ(  

ތި ވަޒީފާގެ ގިން
 ކަނޑައެޅުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( .40
 ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިްނތިއަކަްށ ފެތޭގޮތަށެވެ.

 : ދާއިމީ މުވައްޒަފުން.1ގިންތި  (1)
 : ވަގުތީ މުވައްޒަފުން .2ގިންތި  (2)
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ފައިވާ " ގިންތި " އަށް ފެތޭގޮތަށް ( ގައި ބަޔާންކޮށ2ްމި މާއްދަގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ވަޒީފާދެވޭނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ަވގުތީ ބޭނުްނތައް 
ފުއްދުމަށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަސައްކަތެއް 

 ކުރުމަށެވެ.

އިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ ގައި ބަޔާންކޮށްފަ( 2އަދި )( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  
މިގޮތުން  ލިބިދެވޭ ހަލާުތތައް، ސިވިލް ަސރވިސް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތާއި އެ  ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތާއި،
 މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެ ޙާލަތުަތއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އައްޔަނު ވަޒީފާއަށް
 ކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ، ތިރީގައިމިވާ ޝަރުޠުތައް  )ހ( .41
 ފުރިހަމަވާ  މީހުންނެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން. (1)
 އަސާސީތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހަކުކަމުގައިވުން. (2)
 ފަރާތަކަށް މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއިން ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާ ވަޒީފާއަށްއެދި (3)

 މީހަކު ޢުމުރުގެ ދޮށީ އަހަރަށްވުރެ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ޢުމުރުން ،ނުވުމާއި
 . ނުވުން ކަމުގައި

 ޖިނާއީ ގައި( ޤާނޫނު އިޖުރާއަތުގެ ޖިނާއީ) 2016/12 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (4)
 ޙުކުމް  ،ސާބިތުވެ ކުރިކަން ކުށެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ކުށެއްގެ ބޮޑު

 އެ ުނވަތަ ނިމުނުތާ ތަންފީޛުކޮށް ޙުކުމް އެ ،މީހެއްނަމަ ކުރެވިފައިވާ
 ދުވަސް އަހަރު( ތިނެއް ) 3 މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން

 .ވެފައިވުން
 ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ެޓރަރިޒަމް) 2015/32 ނަްނބަރު ޤާނޫނު (5)

 ކަމުގައި  ފަރާތެއް ނިސްބަްތވާ ޖަމާޢަތަކަށް ސްޓްޓެރަރި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 .ނުވުން

، ިފރި ، ބިައނ، ެެއްަބްއަޕ، ަދިރއ، ަމންމަޢައްޔަންކުރާ މީހަކީ، އޭނާގެ  (6)

  މީހަކު ނުވަތަ އެއްބަފާ އްއެއްބަނޑު މީހެ އް،އެއްބަފާ މީހެ ެއްއަބނޑ  
ގައި ސީދާ ގޮތުން ސުޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މީހެއްކަމު

 ނުވުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ  (7)

 މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.    
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ވަޒީފާއަށް އައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެކުރިން ތިީރގައިވާ ކަންތައްތައް  )ށ(  
ކަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ކޮިމޝަނަށް ފެނިއްެޖ ބެލުމަށްފަުހ، އެކަށީގެންވާ ޮގތަ

 ހިނދެއްގައި، އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޞިއްޙާތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ. (1)
އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ަބލަންޖެހޭ  (2)

 ކަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ.މިންގަނޑުތަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވާ މީހަކާ  )ނ(  
ޙަވާލުކުރެވޭނީ، އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ދިވެްއސަކު ލިބެން ެންތ 

 ޙާލަތެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ކުޑަކުދިންނަށް  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ،4އްދާގެ )ހ( ގެ )މި މާ )ރ(  
 ކުޑަކުދިންނާ  ،މީހަކަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށެއް ގޯނާކުރިކަމުގެ ޖިންސާ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ޢައްޔަނު ވަޒީފާއަކަށް މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭ

ދިވެހި ސިވިލް  ،މަވެސްނަ( ވަނަ ަންނބަރުގައި އެހެން އޮތ6ްމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ބ(  
 ސީދާ މިނިސްޓްރީއެއްގައި ސަރުކާރުގެސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ، 

 އެއީ ،ނުވެފައި ވަޒީފާއެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް
 އަދި ،ނަމަ ކަމުގައިވާ ވަޒީފާއެއް އޮފީހެއްގެ ވަކި ހިނގާ ދަށުން މިނިސްޓްރީއެއްގެ

 ހިނގާ ދަށުން ބެލުމުގެ  ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފީހަކީއޮ އެފަދަ
 ދަށުން ބެލުމުގެ އިސްވެރިއެއްގެ  ޒިންމާދާރު އެހެން އެއީ ،ނުވެފައި ކަމުގައި ތަނެއް
( ވަނަ 6މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) މި ،ޙާލަތުގައި ކަމުގައިވާ އޮފީހެއް ހިނގާ

 އޮފީހެއްގެ އެ ،ބެލެވޭނީ ކަމުގައި އޮތް ގުޅުމެއް ފަދަ ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި
 ގުޅުމެއް އެފަދަ ދެމެދު ފަރާތާ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް އިސްވެރިޔާއާއި  ޒިންމާދާރު

 ހާލަތުގައެވެ.  އޮންނަ

 އެ  ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން، ށްކަފަރާތަ ހޮވޭ ވަޒީފާއަށްދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  )ޅ(  
 ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް  މަސައްކަތް ފަރާތުގެ އެ އިޮއފީހުގަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން

މި މާއްދާގެ )ހ(  ،ފަރާތަކީ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ަފރާތުން އެ ނުވަތަ ފަރާތަކީ ކަނޑައަޅާ
 ދެމެދު  ފަރާތާ ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ގުޅުމެއް  ފަދަ ބަޔާންކުރާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 6ގެ )
 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ންފަރާތަކަށް ވެގެންނުވާނެަކން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތު އޮތް

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތިތައް ކަނޑަައޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. )ހ( .42 މުވައްޒަފުންގެ ފަންތި 
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އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ފަންތި، އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތިއަކަށްވުރެ ދަްށ  )ށ(  
 މެނުވީ ބަދަލުކުރެވޭީނ ފަންތިއަކަށް އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް ނުވަތަ ރުހުމާ އެކުގައި 

 ތިރީގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުން. 34މި ޤާނޫނުގެ   (1)
އެ މުވައޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  މުހިންމު    (2)

 ޝަރުޠެއް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން.
އި މަސައްކަތް ކުރަންވާ މިންވަރަށް ނުވަަތ އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގަ  (3)

 ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ   (4)

މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް 
 ނުކުޅެދުން.

އިާވ ކާއި، ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫުނތަދިވެހި (5)
 އެހެން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން. 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 
 އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ މުސާރައާއި  )ހ( .43
ނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލީ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފި

 ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަުނންނެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރަން ވާނެއެވެ. )ށ(  

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން، މި މާއްދަގެ )ހ( ގެ  )ނ(  
ރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން، ދަށުން ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް، ކު

ބަޔާންވެގެންވާ ވަކިމުއްދަތަކަްށ، ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މަހަކުން  3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުންތައް، މަދުވެގެން ކޮންމެ  )ރ(  
އެބަދަލު ެގންނަން މެދުވެރިީވ  ދި،އަ އެއްފަހަރު، ކޮމިޝަނުން މުރާޖަާއކުރަންވަނެއެވެ.

ސަބަބު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާނަމަ، އެބަދަލުގެ ކުރިން އެމީަހކަށް ލިބެމުންއައި 
 އިނާޔަތްތައް، ކުރިޔެކޭ އެއްފަދައިން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް 
 ޙަވާލުކުރުން 

އޮފީހުގެ  ، ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކު،އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ  .44
ވާޖިބުތައް   ،އެހެން މުވައްޒަފުންނަްށ، އެ ުމވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަާކއި

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފުން އެދިގެން އެއް 
އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

 އޮފީހަށް  އަނެއް އޮފީހުން  އެއް ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް  .45
 ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ،ބަދަލުކުރާނީ މުވައްޒަފުން ބޭުނންވާ ބަދަލުވާން

 .މަތިްނނެވެ  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް 
 ނިކުތުން މަނާކުރުން 

ން ޮއފީހަށް ނިުކތުްނ މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނުވަަތ މުސާރަ ނުދޭގޮތަްށ މުވައްޒަފު )ހ( .46
 މަނާކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ަހމައެކަނި ކޮމިޝަނަށެވެ.

ރަންވާނި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނިކުތުން މަނާކު )ށ(  
 ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.އިސިވިލް ސަރވިސް ގަވާ

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 
 ވަކިކުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނާއި  ހ() .47
 ރވިސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޮކމިޝަނަށެވެ.ދިވެހި ސިވިލް ސަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު  )ށ(  
ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް، އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  )ނ(  
 ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބުތައް ތިރީަގއި އެވަނީއެވެ.

( ގައި 5( އަދި )4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 42މި ޤާނޫނުގެ   (1)
 ންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވުމުން.ބަޔާ

ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަތމްރީނު   (2)
 ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ޯކސް ފުރިހަމަނުކުރުން.

މި ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ދިވެހި ސިވިލް   (3)
ވިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު

 ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުން.
އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި މި ޤާނޫނާއި،   (4)

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތާ ޚިލާފާށްކަމަްށ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި 

 ކަށް ސާބިތުވުން.ތަޙުޤީޤަ
 މުވައްޒަފަކު އެވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން.  (5)
 އެ މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުން.  (6)
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ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން،  51މި ޤާނޫނުގެ   (7)
ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަުށްނ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ 

 އަދާ ނުކުރެވޭނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.
 މަސައްކަތެއް އައި  ކުރަމުން އިދާރާއަކުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް (8)

 .ސަަބބުން މުގެހުއްޓާލަންޖެހު

ވަނަ މާއްދާގައި  40ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ، މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
ގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ އުޞޫލުތަކާއި  2ބުނެފައިވާ ގިންތި 

 ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ސަބަބުތައް 

 ވަޒީފާއިން  މުވަްއޒަފަކު ޙާލަތުގައި ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 3 ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ބ(  
 މުވައްޒަފަށް  ،ވަކިކުރަންވާނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ ،ނަމަ ވަކިކުރާ

 ކަނޑައަޅާ  ވާއިދުގައިގަ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި ،ދީ ފުރުޞަތު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ
 މަޢުޟޫޢީ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ވަކިކުރުމުގައި ފާއިންވަޒީ މުވައްޒަފަކު މަތިން ގޮތެއްގެ

 ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން އަދުލުވެރިކަން ޢިޖްރާޢީ އަދުލުވެރިކަމާއި
 .ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ

އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ  .48 ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުން 
އެ މުވައްޒަފަކު ، ނުވަތަ އެހެްނ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ  ،ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ

އަދާކުރަމުންދިޔަ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ހުރިހާ 
 އޭނާ ކަނޑައަޅާ ލިޔެކިޔުމެއް އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާއި، ނުވަތަ

 ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއިން 
 މުރު އުމުސްކުޅިކުރުމުގެ 

މުރުތައް އުމުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން  .49
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(  50ޫނނުގެ އަަހރު ވުމުން މި ޤާ 55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ހ(  
ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން  65މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ށ(  
 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މުސްކުޅި
 ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތައް 

 55ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒިފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ހ( .50
އަހަރުވުމުން ކޮމިޝަނަށް، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހިތްވަރު 
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ޒީފާއިން ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަވެ. މިގޮތުން، ަކނޑައަޅާ ވަކި މުއްދެވިދާނެއެ
ވަކިވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައަޅާ ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބިދޭ ގޮތަްށ ހަމަޖެއްސުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

އަހަރު  ވުމުްނ  55 އުމުރުން ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން  49މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
އި ކޮމިޝަނަށް ލިބިޭދ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުންނާ

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޤާޫނނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 
 މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަްށ  49މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
  އިނާޔަތް ލިބިދޭންވާެނއެވެ.ޅިކުރުމުގެޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން މުސްކު

މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް، ޤާނޫނަުކން  )ރ(  
، ޔަތް ދޭންފެށުމާ ހަމައަށް ހިނގާކަނޑައަޅައި، އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އިނާ

ސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާއެކު މުއްދަތުގައި، އެ އިނާޔަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ އިނާޔަެތއް ކަމުގައި ހެދުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅާއެވެ. 
އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީގެ ލަފަޔާއެކު 

ރުމުގެ ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ޢިނާޔަތަކީ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މުސްކުޅިކު
ޢިނާޔަތަށްވުރެ ކުޑަ ޢިނާޔަތެއްަނމަ، އެ މަދުވާ މިންވަރު އެ ާޤޫނނަކަށް ޢަމަލުކުރަްނ 

 ފެށުމާއެކު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެެވ.

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ަދށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް،  49މި ޤާނޫނުގެ  )ބ(  
ދެގޮތުންކުރެ ގޮެތއް ޚިޔާރުކުރުމުގެ މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތްދިނުމުގައި އަންނަނިވި 

އަދި ިމދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް އެމީހަކު ޚިޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މިދެޮގތުން އެމީހަކަށް ލިބޭނެ ިޢނާޔަްތތަކާއި، ދެގޮތުގައި 

އަދި މިގޮތުން  ވާނެެއވެ.ފަރަގު ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް އަންގައިދޭން ހުރި ތަފާތުތަކާއި،
އެމީހަކު ޚިޔާރުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ިލބިދޭ ޢިނާޔަތް ިލބުން، މިޢިނާޔަތް ޤާޫނނަކުން  (1)
ކަނޑައެޅިފައިނެތް ހާލަތެއްގައި މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ޝަނުން ހަމަޖައްސާ ޢުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން ކަނޑާއަޅާ ކޮމި
 ޢިނާޔަތް ލިބުން.
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އެމީހަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން  (2)
އެމީހަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިްނ  މަސް ދުވަސް ވަންދެން، 24

ވަރުގެ އިނާޔަތް ލިބުން. އަދި ވަކިކުރިއިރު ލިބެމުން ދިޔަ މުސާރައާއި އެއް
އެމީހަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒިފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގޮތުގެ މަތިން އިނާޔަތް  ގައިވާ 1 ހަމަވުމުން މިމާއްދާގެ މަސް ދުވަސް 24
 ލިބުން. 

އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ 
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢާންމު ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭ ހ() . 51
އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެ 

މަސްދުވަސް ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި  6އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ތާރީޚުގެ މީލާދި 
 ންވާނެެއވެ.ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާ ދޭ

ދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބަކަްށ މުން އިސްތިޢުފާ ނުދީހުރެ މި މާއްމަޤާ )ށ(  
 ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ 
ކެންޑިޑޭޓުން އެނބުރި 

 ވަޒީފާއަށް އައުމުގެ ހައްޤު

ސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢާންމު އިންތިޚާބެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާ  .52
ދިވެިހ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން 51ވާދަކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާޫނނުގެ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކުން އިސްތިޢުފާ ދީފައިވާ މީހަކު، ެއމީހަކު ކުރިމަތިާލ 
ންތިޚާބަުކން އެމީހެއްގެ ނަްނ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނުަނމަ، ނުވަތަ އެ އި

އަނބުރާ ގެނެސްފިނަމަ، އެމީހަަކށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ 
 ހައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުން 

ށްގެްނ ނިވި ަކންކަން ކޮސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަންނަ  .53
 ނުވާނެއެވެ. 

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެއް، ސީދާގޮތުން ނުވަތަ  )ހ(
ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް ބޭނުންކޮށްެގން، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް 

 ބާރު ފޯރުވުން ނަވަތަ ނުފޫޒު ފޯުރވުން؛ 

ތަ ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭރުންވެސް، ރަސްމީ މަސައްކަތު ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަ )ށ(  
މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި 

 ބައިވެރިވުން؛
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އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާކަން ދޭހަވާ  )ނ(  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ  ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ާވޖިބުތަކާއި

 ގޮތަކަށް އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން؛

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން  )ރ(  
 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބެއް ގެންގުޅުން؛

ސްގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ސިޔަސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވި )ބ(  
ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ހުއްދަނުކުރާ މަޤާމެއް 

 ފުރުން.

 

 5ޗެޕްޓަރ 

 ސެކްރެޓަރީން  ޕަރމަނަންޓް 

 

ގެ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
މަޤާމު އުފެއްދުމާއި 

 އުވާލުން 

ފީހެއްގައި މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކޮންމެ އޮ 61ގެ މި ޤާނޫނު )ހ( .54
ގެ މަޤާމު އުފައްދައި، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސަން ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 ވާނެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މިނިސްޓްރީއެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ  )ށ(  
 ގެ މަޤާމު އުވުނީއެވެ.ރީސެކްރެޓަ ޕަރމަނަންޓް

ޕަރމަނަންޓް 
 ންގެ ޒިންމާތައް ސެކްރެޓަރީ

މަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާއަކީ، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާުކރާ މިނިސްޓްރީގެ ޕަރ )ހ( .55
މިނިސްޓަރުގެ ދަށުން، މިނިސްްޓރުގެ ލަފާއާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 

މާއި، އެ މިނިސްޓްރީއެްއގެ މަސައްކަތްތަކާ އެ މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގައި ެބލެހެއްޓު
ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް، ިމނިސްޓަރު ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި ލަފާދީ 

 އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

މިނިސްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ަކންތައްތަކުގައި، ެއ  )ށ(  
ގައި މިނިސްޓަަރށް އެހީތެރިވެދޭީނ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކަންތައްތަކު

 އެވެ.ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
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ވަޒީފާއަދާކުރާ ދާއިރާގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ނ(  
 ޕަރމަނަންޓް މުވައްޒަފުންނާބެޭހ އެންމެހާ ަކންތައްތައް ިހންގައި ަބލަހައްާޓނީ 

 އެވެ.ސެކްރެޓަރީ

ން ސެކްރެޓަރީޕަރމަނަންޓް 
 އައްޔަންކުރުން 

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރާނީ، އެ މިނިސްޓްރީއެއް  )ހ( .56
ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުރި މިނިސްޓަރެއްގެ ލަފައާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 ތަށެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަ 5ން އައްޔަނު ކުރެވޭނީ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ށ(  

ްނ ސެކްރެޓަރީ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ޕަރމަަނންޓް 57މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
އަހަރު ދުވަހުެގ  5އެއް އަލުން ސެކްރެޓަރީ ވައި، އެހެން ކޮންެމ ޕަރމަނަންޓްފިޔަ

 ތުްނ އައްޔަނު ކުރެވޭ ޕަރމަނަންޓް އެގޮ ދައުރަކަށް އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި،
 އަހަރަކުން އައްޔަނު ކުރަމުން ގެންދެވިދާނެއެވެ.  5ކޮންމެ  އެއްސެކްރެޓަރީ

 ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ޤާނޫނާ ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ހ( .57
 ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިަޝނުންނެވެ.

އަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، ސެކްރެޓަރީ މަނަންޓްއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ޕަރމި މާ )ށ(  
އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް، އެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ސަބަބުތައް ތިރީގަިއ ސެކްރެޓަރީ ޕަރމަނަންޓް )ނ(  
 އެވަނީއެވެ.

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ވަޒީފާގެ   (1)
 ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ޯކސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން.

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

 ސާބިތުވުން.ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
ގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ މި ސެކްރެޓަރީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ޕަރމަނަންޓް  (3)

ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް ސިވިލް 
 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކުރި ތަހުޤީޤަކަށް ސާބިތުވުން.

 ނިޔާވުން.  (4)
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 ވެރިވުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތެއް މެދު 51މި ޤާނޫނުގެ   (5)
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަްށ   (6)

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އިތުބާރު ނެތުން. މި ނަންބަރުގެ ބޭނުަމްށޓަކައި، 
މިނިސްޓަރަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބެލެވޭީނ 

 ވެރިވެއްޖެނަމައެވެ. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާަލތެއް މެދު
i.  ްއެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތައ

ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެ އޮފީހެއްގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށުން ކުރުމަށް 
މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް، މަޤުޫބުލ 

 ސަބަބަކާ ނުލައި އުޒުރުވެރިވުން؛
ii. ިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހައިސ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް މަޤުބޫުލ 

 ސަބަބަކާ ނުލައި އުޒުރުވެރިވުން؛
iii.  ޭޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހ

އްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތާ ތަޢާރަޟުވާފަދަ އަމި
 ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް އޮްތ ކަމެއްގައި ޝާމިލުވުން.

މި މާއްދާ މިހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ އެހެން  )ރ(  
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ، ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނޭ ޙާލަތެއް 

އަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސެކްރެޓަރީ މަ، ޕަރމަނަންޓްރިވެއްޖެނަމެދުވެ
 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

އަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ސެކްރެޓަރީ ނަންޓްޕަރމަ )ބ(  
ވަޒީފާ އަކު ސެްކރެޓަރީގަސްތު ކުރާކަން، ވަކިކުރާ ސަބަބު އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށް އެ 

 އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަގުތީ ޕަރމަނަންޓް
ން ސެކްރެޓަރީ

 ހަމަޖެއްސުން

އެއްގެ ގޮތުގައި ސެކްރެޓަރީ ލަތުތަކުގައި، ވަގުތީ ޕަރމަނަންޓްތިރީގައިވާ ޙާ  .58
 ހަރަކާތްތެރިވާނެ މީހަކު، ކޮމިަޝނުން އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ގެ މަޤާމު ހުސްވުމުން.ސެކްރެޓަރީ މަނަންޓްޕަރ )ހ(  

 ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން. )ށ(  
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ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ހަރަކާތްތަކާއި  )ހ( .59 އަހަރީ ރިޕޯޓް
ތަްއޔާރުކުރުމަށްފަހު،  ސެކްރެޓަރީ ންޓްން އަހަރީ ރިޕޯޓެއް، ޕަރމަނަގުޅޭގޮތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅުމަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަރަށް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ތައްޔަރު  )ށ(  
 . ކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ

 

 1-5ޗެޕްޓަރ 

 ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 

ކައުންސިލުގެ ލޯކަލް 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 ޢައްޔަނުކުރުން

 ،ލަފަޔާއެކު ކައުންސިލްގެ ،ގޮތުގައި މުވައްޒަފެއްގެ އިސް އެންމެ ކައުންސިލުގެ ލޯކަލް )ހ( 59-1
 ސަރވިސް  ލްސިވި ޢައްޔަނުކުރާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލުގެ

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ

 އަހަރުދުވަހުގެ)ފަެހއް(  5 އައްޔަނުކުރާނީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލުގެ ލޯކަލް )ށ(  
 .މުއްދަތަށެވެ

 އެހެން ،ފިޔަވައި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ަވކިކުރެވޭ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައިވާ މި )ނ(  
 ދައުރަކަށް އަހަރުދުވަހުގެހެއް( )ފަ 5 އަލުން ޖެނެރަލްއެއް  ސެކްރެޓަރީ ކޮންމެ

 ކޮންމެ ޖެނެރަލްއެއް ސެކްރެޓަރީ އްޔަނުކުރާޢަ ގޮތުންއެ ،އަދި. ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ
 .ގެންދެވިދާނެއެވެ އްޔަނުުކރަމުންޢަ އަހަރަކުން)ފަހެއް(  5

ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

 ސަރވިސް  ސިވިލް ވަކިކުރާނީ ވަޒީފާއިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ންސިލުގެކައު ލޯކަލް )ހ( 59-2
 .ކޮމިޝަނުންނެވެ

 ވަޒީފާއިން  ،ނަމަ ވަކިކުރާ ވަޒީފާއިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލުގެ ލޯކަލް )ށ(  
 .އަންގަންވާނެއެވެ އޭނާއަށް ލިޔުމުން ސަބަބު ވަކިކުރާ
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ޖެނެރަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ސަބަބުތައް ތިރީގަިއ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ  )ނ(  
 އެވަނީއެވެ. 

ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްަޓކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ކޯހަކުން  (1)
 ؛ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިަހމަނުކުރުން

ސިވިލް  ެިައިދ ިދެވހ، ދިވެހި ސިވިލް ަސރވިސްގެ ގަވާއިދާއިޤާނޫނާއި،  މި (2)
  ؛ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުންސަރވިސްގެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަްށ ޢައްޔަނުޮކށްފައިވަީނ  (3)
ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށްކަްނ  ޤާނޫނުގެޤާނޫނާއި މި މި 

 ؛ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަޙްޤީޤަކަށް ސާބިތުވުން
ލް ވަޒިފާ އަދާކުރާ ކައުންސިލަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަ (4)

އިތުބާރު ނެތުން. މި ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ 
ޖެނެރަލްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ބެެލވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް 

 ؛މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ
i. ުގެ ސިޔާސަތުތައް އެއިރެއްގައި އޮންނަ ކައުންސިލ

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިުލން ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އަދާކުރުމަށް، މަޤުބޫލު ސަަބބަކާ ނުލައި އުޛުރުވެރިވުން.

ii.  ޭސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދަކުރަންޖެހ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމުގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި 

ށް މަޤުބޫލު ސަބަބަާކ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދަކުރުމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ
 ރުވެރިވުން.ޒުނުލައި އު

iii.  ޭސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހ
މަސްއޫލިއްޔަތާ ތަޢާރަޟުވާފަދަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ 

 ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް އޮްތ ކަމެއްގައި ޝާމިލުވުން.

    

 

 6 ޗެޕްޓަރ

 ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ 
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ސިވިލް ސަރވިސް 
 އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް  )ހ( .60
ލަފާދިނުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 . ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

 މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީަގއިމިވާ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީސްީމހުންގެ މައްޗަށެވެ. )ށ(  

 މިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން.  (1)
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް.  (2)
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން.  (3)

ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ނުވަތަ މި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނީ ސި )ނ(  
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ަކނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

 

 7ޗެޕްޓަރ 

 ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް 

 

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލު އޮފީސްތައް ކަމުގައި ބަލާީނ   .61 ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް 
 ނިވި ތަްނތަނެވެ.އަންނަ

 ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީތަކާއި އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް. )ހ(  

 އިދާރީގޮތުން ވަކި އޮފީހެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އޮފީސްތައް. )ށ(  

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު 
އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި 
ނުބެލެވޭ ތަްނތަނުގެ 

 ންތައްތައް އިދާރީކަ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގެގޮތުގައި ނުބެލެޭވ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގެ   .62
އިދާރީ ކަންތައްތައް އޮންަނންވާނީ އެ އޮފީހަކާ ގުޅޭ ސަރުކަރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާ 

 އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެދަށުގައެވެ. 

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ 
އައްޔަނު ކުރުމާއި އޭނާގެ 

 ސްއޫލިއްޔަތުތައް މަ

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ސަުރކާރުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްަގއި، މި ޤާޫނނުގެ  )ހ( .63
ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން ިހންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާދާރު 

 އިސްވެރިޔަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ނަމަ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންާމދާރު އިސްވެރިޔަކީ މަސްއޫލު އޮފީހަކީ މިނިސްޓްރީއެއް )ށ(  
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ. މިނިސްޓްރީތައް ފިޔަވައި އެހެން އޮފީސްތަކުގެ 

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔަކީ އެ މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން އައްޔަނު ކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ.

ސްއޫލިއްޔަތުތައް، ސިވިލް މި މާއްދާގެދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާގެ މަ  )ނ(  
 ސަރވިސް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް 
އުފެއްދުމާއި އެހެނިހެން 

 ކަންތައްތައް 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ ލިޔުމަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( .64
 މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ އަޚްތިޔާރު ރައިސުލްޖު

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި އޮފީސްތަކާއި އަދި  (1)
 މިނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ ތަންތަން އުފެއްދުމާއި އުވާލުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުއފައްދާ ތަންތަުނން ކުރާނޭ މަސައްކަތްތައް   (2)
 ކަނޑައެޅުން. 

ށުްނ އުފައްދާ މިނިސްޓްރީތަކަށް ިޒންމާވާެނ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަ  (3)
 މިނިސްޓަރަކު ކަނޑައެޅުން. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ުއފައްދާ ތަންަތނުގެ އެންެމ އިސްވެރިޔާގެ   (4)
 މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރުން.

( ގެ ދަށުން އުފައްދާ 1މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުނަަމށްޓަކައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
އެކުލެވިގެންވަނީ އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި، އެފަރާތަށް  އޮފީސްތައް

 އެހިތެރިވެދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ.

ވަނަ  3މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އައްޔަނު ކުރާ ފަރާތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
ްއނަމަ، ެއ މަޤާމަކީ ދިވެހި )ށ( އަދި )ނ( ގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތެ، މާއްދާގެ )ހ(

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ 
 އިސްވެރިންގެ ޒިންމާ

ސަރުކާރު އޮފީހެއްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ ހަމަޖައްސާ  )ހ( .65
މަށް ޒިންމާާވ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ އޮފިސް ހިންގާ ބެެލހެއްޓު

 ފަރާތަކީ އެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް މަޢުލޫާމުތ  )ށ(  
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔާ، އެ 

  ވާނެއެވެ.އޮފީހެއް ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓަރަްށ އެހީތެރިވެދޭން
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 8ޗެޕްޓަރ 

 އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް 

 

އަތޮޅުތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި 
ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު، ކުރާ މަސައްކަތުގެ   .66
ރުމަށްޓަކައި ވަކި ބާވަތުން ނުަވތަ އެހިނދަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކު

ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާގޮތަްށ ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ 
 އަދާކުރާ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އްގެ ހިންގުމަށް އެދެޭވ އިދާރީ ގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އޮފިހެ )ހ( .67 އިދާރީ ބަދަލުތައް ގެނައުން 
ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް މިިނސްޓަރަށް ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔަކަށް 
ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ 

 ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރެިވދާނެއެވެ.

އެޅުމަކުން ދިވެހި ކޮމިޝަނުން ލިޔުމަކުން ަކނޑައަޅާ ކަނޑަ (1)
ސިވިލްސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު އެއް އޮފީހުން އަނެއް 

 އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުން.
މި ޤާނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ދިވެހި   (2)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫންގޮތުގައި އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ 
 ޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.މުވައް

، މި ޤާނޫނާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ  އެގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  (3)

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެންަނ 
 މީހަކު ހަމަޖެއްސުން.

 

 9ޗެޕްޓަރ 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 



44 
 

ދަރަންޏެއް  ސާބިތު
އަދާކުރުމަށް މުސާރަ 

 ހަވާލުކުރުން

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން   .68
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ޚަރަދެއް ސާބިތުވެފައި އެ ދަރަނި އަާދކުރުމަށްޓަކައި އެ 

ދެްއކުމަށް ޙުކުމެއް  މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރައިން ބައެއް ކޯޓަށް
ަފކަށް މުސާރަ ލިބިދެވޭނީ ކޯޓަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކޮށްފިހިނދެއްގައި، އެ މުވައްޒަ

 ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާުތ ހާމަުކރަންވާނީ އެކަމަށް   .69
 ފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ހެދި

އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި 
 ވަޒީފާ ނުދިނުން 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް، އިނާޔަތެއް ލިބިދިނުމުގެ ގޮުތްނ   .70
މީހަކަށް ހަމަޖައްސައިދީގެން ުނވާނެއެވެ. އަދި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 ތަށް ނިކުންނަން ނުޖެހޭޮގތަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދީގެން ނުވާނެއެވެ.މަސައްކަ

 76/29ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ގެ ދަށުން 

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ 
ފަރާތްތައް ސިވިލް 

ސަރވިސްގައި 
 ޚިދުމަތްކުރުން 

) ސަރުކާރުގެ  76/29މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުން، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ( .71
ކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި މަދަރުސާތަ

ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކަރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީސްމީހުން ސަރުކާރަށް 
ޚިދުމަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ 

އެވަގުތަކަށް ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން،
 ބެނުންވާ ފަރާްތތައް ޚިދުމަތްކުރާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައެވެ.

 

 10ޗެޕްޓަރ 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން 

 

ކޮމިޝަން އެކުލަވާލުމާއި 
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި 
ރައީސާއި، ނާއިބުރައީސްގެ 

 ނަންތައް ހުށަހެޅުން 

)އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވަހުެގ  180ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަުހން ފެށިގެން  މި )ހ( .72
ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އުފައްދައި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާިއ 
 ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް މި ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އައްޔަނުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

  ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި :މި މައްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ށ(  
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)ސާޅީސްފަސް( ދުވަހުގެ  45މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން   (1)
ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގައި ހިމަނަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަްއ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ. 
ންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ނަންތަްއ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތު 1 (2)

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، އެަކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގާދުވަހުން 
)ފަނަަރ( ދުަވހުގެތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމާއި  15ފެށިގެން 

ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 ތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ހުށަހަޅާ  ނަންތައް ރައްޔި

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  4އަދި  2،1 (3)
ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހަށް ނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް ހުށަހަޅާދުވަހުްނ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ިނންމައި  30ފެށިގެން 
 އްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރި

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  (4)
ހުށަހަޅާ ނަމެއް މަޖިލީހުން ފާސްނުކޮށްފިނަމަ، އެކަން 

)ފަނަރަ(  15ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގާދުވަހުން ފެށިގެްނ 
 ނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް ދުވަހުގެތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައު 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާނޫނަށް  12މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަސްދީޤުކުރާތާ  )ހ(  .73
 ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.

ގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ 6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށތާ  )ށ(  
 ހުރިހާ މަޤާމެއް އުފައްދައި، އެ މަޤާމުތަކުގެ ކޮލިފިކޭޝަންތައް ކަނޑައޅަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުާމއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިން  )ނ(  
ން ދިވެހި ސިވިލް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި، ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެަދށު 

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްނުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި އޮންނަ ިޚދުމަތުގެ ގުޅުމަށް 
ނިމުންގެންަނން ވާނެއެވެ. މިޮގުތން ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން ޮފނުވާ ނޯޓިހަކުން މިަކން 

 ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުގެދަށުްނ  6މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފާށާާތ  )ރ(  
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެިހ 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 
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 ބައިތަކަްށ ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤާޫނނުެގ ހުރިހާ 73މި ޤާނޫނުގެ   .74 މި ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުން 
ދުވަހުގެ  90އަހަރު ފުރިހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނު އަލުން ދިރާސާކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ 
މައްސަލަތަކާއި، ޤާނޫނަށް ެގންަނން ފެންނަ އިސްލާޙުތަކާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް 

 ޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ރިޕޯ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
ގަވާއިދުތައް ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސިވިލް  12މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ތާރީޚުންފެށިގެން   .75
ގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އެކުލަވާލައި ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސަރވިސް
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ޤާނޫނުތަކުގެ ބައެއް މާއްދާ  
 އުވާލުން 

 -މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާއެކު:  .76

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  ކަނޑައެޅުމުގެ  80/13ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(   
 ވަނަ މާއްދާ އުވުނީެއވެ. 1 ޤާނޫނުގެ

" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަ ފިޔަވައި ސަރުކަރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 
 ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ."

ވަނަ މާއްދާ  3ގެ  1ޖ. އޮިފޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ށ(  
 އުވުނީއެވެ.

 މީުހްނ އިސްކޮށް، އެކަންކަމުން ދުުރކޮށް، އެއްކަމުން " ދައުލަތުގެ ކަންކަމަށް
އަނެއްކަމަށް ބަދަލުކުރާީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މީގެ ތިރީގައި މި ނަންަގނެޭވ 
ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން 

 ޖުމްހޫރިއްޔާ ދޭ ފަތަކުންނެވެ. ކަންކަމަށް ވެރީން އިސްކުރެވޭނީ ރައީސުލް

މި ނަންގަނެވޭ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ސީދާ ރައީސުކލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުވާ 
ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެެހންކަމަކުން މީހަކު ވަކިކުރެވޭނީ އެކަމަށް 

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.  ރައީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުކަން. )ހ(   

 އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން. )ށ(   
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން. )ނ(   

 މިނިސްޓަރުކަމާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން. )ރ(   

 އަތޮޅުވެރިކަން. )ބ(   

ބޭރު ތަންތާނގައި ިތބޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސަފީރުކަމާއި އެފެންވަރުގެ  )ޅ(   
 "ވަކީލުކަން

ނޫނުގައި ިޢބާރާތެއް ހިެމނިފައިވާގޮތުން އެެހން ގޮތަކަްށ ކަނޑައެޅިގެން މި ޤާ  .77 މާނަކުރުން 
 ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު:

"ވަގުތީ މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ 
ތެރެއިން ނުކުންނަ ވަގުތީ ބޭނުްނތައް ފުއްދުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ 

 ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކަނޑައެޅޭ

"ސަރުކާރުގެ އޮފީސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ ޤާޫނނަކުން، ުނވަތަ އިދާރީގޮތުްނ 
ސަރުކަރުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި އުފައްދައި ނުވަތަ ހިންގަމުންގެންާދ އޮފީސްތަކަށާއި، 

 މަޤާމުތަކަށާއި، އިދަރާތަކަށެވެ. 

 ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. "ކޮމިޝަން"

"ޒިންމާދާރުއިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު 
އޮފީސްތަކުގައި، މި ޤާނޫނުގަިއވާ ކަންކަން ހިންގުމަްށޓަކަިއ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ވެރިޔާއަށެވެ.  

 ނެފައި އެވަނީ: "ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން" ކަމަށް ބު

ދައުލަތުގެ ކުންފުންޏާއި، ުކންުފނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ  )ހ(  
 ކުންފުނިތައް: އަދި  

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދަުއލަތަށް ިލބިގެންވާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏާއި، ެއ  )ށ(  
 ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތައް: އަދި 

ންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ޢާންމުކޮްށ ޙިއްޞާ ވިއްކާ ކޮ )ނ(  
 ކުންފުންޏާއި، ކުންފުނީގެ ސަްބސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްވާނަމަ އެ ކުންފުނިތައް: އަދި 



48 
 

ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަަތށް ލިބިގެންވާ ބިދޭސީ ކުންފުންާޏއި، އެ ކުންފުނީެގ  )ރ(  
 ފުންޏެއް ކަމަށްވާނަމަ އެ ކުންފުނިތައް:  އަިދ ސަބްސިޑިއަރީ ކުން

އަށްވުރެ ގިނައިން އޮތް ޕާޓްނަރޝިޕް ތަކާއި ފައިދާބެހުމުެގ  50ދައުލަތުގެ ޙިއްޞާ % )ބ(  
އެއްބަސްވުމެއް އޮވެގެން ޖަމާޢަތްަތކާއި، އެފަދަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ުނވަތަ ޖަމާޢަތެއްެގ 

 އް: އަދި ސަބްސިޑިއަރީއެއް ވާނަމަ އެ ސަބްސިޑިއަރީއެ

އެނޫންވެސް ވަކި ޝަޚުޞެއް ލިިބފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ޝަޚުޞެއް ލިބިފައިނުވާ ތަްނ  )ޅ(  
ތަން ނުވަތަ، ދަުއލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ޢުޞޫލުްނ 
 ފައިދާ ބެހުމުގެ ނިޔަތުގައި ޤާޫނނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އިދާރީގޮުތން އުފައްދާފައިވާ 

 ފަރާތްތައް.

 "މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. 

"ޕްރޮބޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަޒީފާ ދެވޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދެވޭ 
ފަރާތަކީ އެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤާބިލުކަްނ ހުރި ފަރާތެއްޯތ 

 މީ ކުރުަމށް ނަގާ މުއްދަތަށެވެ.ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ދާއި

"ސިޔާސީ ހަރަކާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެއްވެސ 
 ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރި ވުމަށެވެ.

އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ތާީއދު ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ   )ހ(  
 ރަކާތެއް ހިންގުމާއި އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.އެއްވެސް ޙަ

އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމާއި އެފަަދ  )ށ(  
 ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާއްާވ  )ނ(  
ވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ތާއީދު އެއް

ހޯދުމުގެގޮތުން ނުވަތަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 
 ކުރުން.

"ސިޔާސީ ނުފޫޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ    
ށް ނުވަތަ ަމޞްލަޙަތަްށޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ނުކޮްށ އެދުމަކަ

 ދޫކޮށްލުމަށެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް. 3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބުކުރެވޭ  )ށ(  
 މެއްގައި ހުރިފަރާތެއް.އެއްވެސް މަޤާ

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް. )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  48"ލިޔެކިޔުމެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު އޭނާ 

 ލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެއްޗަށެވެ.ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބެ

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޕަރމަނަންޓް 
ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުން ވަޒީފާއަދާކުރާ 

ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުްނނަ ދިވެހި
 ހައިކޮމިޝަނުންނާއި މިޝަން ފަަދ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  61"މަސްއޫލު އޮފީސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މި ޤާނޫނުގެ 
 އޮފީސްތަކަށެވެ.

"ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސްގައި 
މެނޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހުންގެ އަޚްލާޤީ ހި

 މިންގަނޑާއި ސުލޫކު ބަހައްޓަންީވ ގޮތަށެވެ.
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