
 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު  
 

ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިްލ ސަރވިސް ،އަކީމި ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް(  .1 ތަޢާރަފާއި މަޤްސަދު
އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ޚިދުމަްތ  މަސައްކަތްކުރާގައި އިދާރާ

ލިބިގަންަނން އަންނަ ކޮންމެ ަފރާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަުޅ ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއްދޭ 
 އެމީހުްނގެ މަސައްކަތުގައާއި އުޅުމާއި ގުޅުމުގައި ހެޔޮ މަސައްކަތު، ބަޔަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި

އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ . އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ސުލޫކު ހިފަހައްޓާ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަަދލު އައުމާއި، އެ ޚިދުމަތަކީ ، ގޮތުން

 .ބޫލު، ެފންވަރު މަތި، ޚިދުމަަތކަށް ވެގެން ދިއުމެވެޤްމަ

 
 

  

ފިޔަވަޅު ޢަމަލުކުރުމާއި 
 އެޅުން

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަްށ އިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .2
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި އިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު މަލު ކުރަން ވާނެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްޢަ

އިސްލާޙީ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ )ކޯޑް އޮފް ޮކންޑަކްޓާ( ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު 
 ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.

 
 

  

މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ  ،މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް  .3 ޢަޒުމް
ދާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިއެއްގެ ޤްޞަމަކޮމިޝަނުގެ 

ގޮތުންނާއި، ތިމާގެ ގާބިލުަކން މަތިކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުމަށާއި، ދިވެހި ސިވިލް 

` 



 

އުޖާާލ  ުއމުގެ މުސްތަޤްބަލުޤަސަރވިސް އަކީ ފެންވަރު މަތި މަޤްބޫލު ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި 
 .ޒުމުގައެވެއަ ކުރުމުގެ ވަރުގަދަ

 
 

  

ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާއި 
ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ 

 މެދު އޮންނަ ގުޅުން 

 :މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .4

އެ މުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުަވހަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިުބތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތު  )ހ( 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޤާނޫނުތަކާިއ އަދާކުރުމުގައި 

 .ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަަހށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ވާޖިުބތައް އަާދކުރުމުގައި އަބަދުމެ  އެ )ށ( 
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާިއ އޫލިއްޔަތާއި އުމީ މަސްޤަކުރިއަށްނެރެ އިސްކަންދޭންވާނީ 

 .މަންފާއަށެވެ

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެވަގުތަކު ސަރުކާރު އޫމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި ަމސް އެ )ނ(  
ހިންގުމާ ހަވާލުވެިތބި ފަރާްތތަކުން އެކުލަވާލާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް 

 .ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒު ކުރަންވާނެއެވެ

އާ ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ދާިއރާ އެ )ރ(  
ފަރިތަވުމަށް  ،ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ވީހާ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ

 .ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  އެ )ބ(  
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުްނ އުފައްދާފައިވާ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަށް 

 .އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

 
 

  

އާއްމު ރައްޔިތުންނާމެދު 
 އޮންނަ ގުޅުން 

 :މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .5

މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  އެ )ހ( 
 .އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް  )ށ(  
 .މަތް ދޭންވާެނއެވެރައްޔިތުންނަށް ޚިދު



 

ތިރާމާއެކު ހުރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އި )ނ(  
 .ލެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެޞޫމުޢާމަލާތުކޮށް ފަސޭހައިން ބައްަދލުކުރެވޭނޭ އު

އަބަދުމެ ދެކެންވާނީ ރައްޔިތުންނަކީ ޚިދުމަްތ  ،ކުރުމުގައި ކުރާ މަލާތުއާރައްޔިތުންނާ މު )ރ(  
 ލިބުމުގައި މަތީފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު 

 .ކަމުގައެވެ

އަދާކުރުމުގައާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމްނ  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ )ބ(  
ިނންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި ހާލަތުތަކަށާިއ އަސަރުކުރާނޭ ނިންމުންތައް 

ރިއާޔަްތ  ެއކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނޭ ކަންކަަމށް ވިސްނުން ަބހައްޓައި އަދި
 .ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

އްޔިތުންގެ އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރަ އޫލިއްޔަތުމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސް އެ )ޅ(  
ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަްށ 

 .ވާންވާނެއެވެ

އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ )ކ(  
 ދަރަޖަ ނުވަަތ އީމާކުލައަށާއި، ޖިންސަށާއި، ނަސްަލށާއި، ވާހަކަދައްކާ ަބހަށާއި އިޖްތި 

މަގާމަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާިއ، ސިޔާސީ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ބަަލިއ 
 .އެއްވެސް މޭރުމަކުން ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އްޔާއެއް އިރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމްހައެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ  )އ(  
އެ ނުވަތަ ، މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައިނުވަތަ ވަކި ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ 

މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ބޭނުްނ  ތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، އެޙަމަސްލަ ފަރާތްތަކުގެ
 .ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ  އަދާކުރުމުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ )ވ(  
ޢިއްޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެރައްިޔތަކަށް ޤާޫނނުއަސާސީއިން ލިބިީދފައިވާ ހައްގުތަކަްށ 

 .ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންާވނެއެވެ

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ކޮންެމ  ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ަފރާތްތަކަށް އެ )މ(  
ހާމަ ުކރުމަށް ޢިއުތިރާޒު  ގަާވއިދުން އެ މައުލޫމާތެއްމައުލޫމާތެއް، ޤާޫނނުންނާއި 

އަިދ ޚިދުމަތް ހޯދުން . ލިބިދޭން ވާނެއެވެ އެ ޚިދުމަތް އެ ފަރާތަކަށްނުކުރާނަމަ، 



 

. ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މައުލޫމާތު އަންގައި އޮޅުން ފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ ފަސޭހަކޮށް
 .ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެިރވާން ވާނެއެވެ މި ގޮތަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަނެކުންގެ

 
 

  

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 
 އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން 

 :މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .6

އަނެއް  އްތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއް މުވައްޒަފެޙަލަސްމު މައްއާ )ހ( 
 .މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންާވނެއެވެ

މުވައްޒަފަކަށް އެކިއެކި  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެ އެ )ށ(  
އްޔަން ކުރެވިފައިތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަންާގ ޢައެންގުން އަންގައި އިރުޝާދު ދިނުމަށް 

އެ ކަންކަމަްށ ، ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަމަކަށް ނުާވނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި، ންކަންކަ
 ވާނެއެވެ. މަލުކުރަންޢަ

މުގެ ޤާމުވައްޒަފެއްގެ މަ އަދާކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ (ނ)  
. ގެން ނުވާނެއެވެބޭނުންކޮށް އެހެން މުވައްޒަފުންެގ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައި

މުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހިފިޔަ  އަދި އެ
 .ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ  އަދާކުރުމުގައި، އަދި އެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ()ރ  
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުެމްއ 

އް ހަމަޖެހިފައި އްލުކުރަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް ގަވާއިދެހަކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް 
އަދި އެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ފާުޅ ކުރަންވާނީވެސް . ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮަތށެވެ  ވާނަމަ އެ
 .ލުންނެވެޞޫއުނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އުޞޫލެއް އެކަމަކަށް

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މަސައްކަތުގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން  (ބ)  
ރޫޙު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަރުދަނާ އަދި އެކުވެރި މާޙައުލެއް 

 .ގާއިމުކުރުމުގެ ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ ކުލައަށް،  އެއެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ  (ޅ)  
ޖިންސަށް، ނަްޞލަށް، އިްޖތިމާީޢ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ މަގާަމށް، ާވހަކަދައްކާ ބަހަްށ، 

ބޫލުކުރުމަކަށް، ނިސްބަްތ ގަނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ 
އިްނސާފުވެރިކަމާއި އެކު ، ހަމަހަމަކަމާއި ށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި،ކުރުމަކަ

 .ފަންނީ ގޮތުގައެވެ



 

ސިވިލް ސަރވިސް . އެއްކިބާވެ ހުރެއެވެ ނުފޫޒުންވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވާނީ ސިޔާސީ  ()ކ  
 .ރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެހައެއްވެސް ސިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި 

 
 

  

ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރުމުގައި 
 ގުޅުން  އޮންނަންވާނޭ

 :މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .7

ދުތަކާއި އަާމޒުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި، ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ފެންވަުރ ޤްޞަމަ ކޮމިޝަނުގެ )ހ( 
ުދތަކާއި އަމާޒުތަކާއި ްޤޞަލުތަުކން، މަޞޫރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފަިއދާވާނޭ އު

 .ލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެސިހާލަނޑުދަނޑިތައް 

މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި  އެ )ށ( 
ފިކުރު ގެންގުޅެ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގައި 

 .ރަނަގޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެއައުގޮތްތައް ހޯދައި ނަތީޖާ 

މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަްށ  އެ )ނ(  
 .ނިންމަންވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން ކުރާންވާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ަކމާއެކު ކަމަށް ކަމޭ  އެ )ރ(  
 .ހިތައިގެންނެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ތިމާގެ ނުަވަތ  އެ )ބ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތާ އިވާޖިބާ  ގެން ނުވާނެއެވެ. އަދިތަށް ުބރަވެޙައެހެންފަރާތެއްގެ މަސްލަ

 .ނުވާނެއެވެ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ިލބިދާނޭ  )ޅ(  
ނިންމުންތައް ިންނމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލްެވ، ، ކުރުމުންނާއި

ތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ޙަހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަސްލަމަންފާއެއް އެފަދަ އަމިއްލަ 
އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަްށ  ،ނުކޮށްސިއްރުލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެަކމެއް ހާ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން

ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ިތމާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަޒީފާ  )ކ(  
ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ ިއތުރު މައުލޫމާތާއި ހުނަރުަތްއ 

 .ތު ހޯދަންވާނެއެވެސައެކަމަށް ފުރުއުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮްށ 



 

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭކަްނކަމުގައާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން އެކިއެިކ  )އ(  
މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ހަވާލުވެ ގެންގުޅުމުގައާއި ދައުލަތުގެ 

 . ޖަވާބުާދރީ ވާންވާނެއެވެލަތްތައް ޭބނުން ކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިވެސީއެހެނިހެން ވަ

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާީނ  )ވ(  
 .ހަމައެކަނި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ

ހަރުދަނާ، ނަތީާޖ  މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އެ )މ(  
ލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޞޫހާސިލުކުރެވޭ، ހާމަ އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އު

 .ލަކުން ކަން ހިންގުމަށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެޞޫއު

މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފެންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ  އެ )ފ(  
 ،މަލުތަކާއިޢަމަލުތަކާއި، ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތަކާއި، މަކަރާއި ހީަލތް ހެދުމުގެ ޢަ

މަލުތަކާިއ، އިދާރީ ިހްނގުމަށް ބުރޫއަރާެނ ޢަރައްޓެހިންނަށް އިސްކަްނދިނުމުގެ އާއިލާއާއި
މަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓު ޢަމަލުތަކާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

އޮފީހުގެ އިސްވެރިން، ނުވަތަ އެެހން އިދާރާއަކުން ލަފައަކަށް ނުވަަތ މަޝްވަރާއަކަށް  )ދ(  
، ދީ ތެދުވެރިކަމާއެކު ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ،ވަކި ފަރާތަކަށް ުބރަނުވެ ،އެދިއްޖެނަމަ

ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ، ލިބިފައި ހުރި އެންމެހައި މައުލޫމާތު ސިއްރު ނުކޮށް ހަމާކޮށްދީ
 .ރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެެއވެއެހީތެ

ދައުލަތުގެ ސިއްރު ކަމުގައި  މި މާއްދާގެ )ދ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް )ތ(  
، ހިމެނޭ ނުވަަތ ދައުލަތުގެ ިސއްރުކަމުގައި ބެލެވިދާނޭ އެންެމހައި ކަންކަމާއި

 .ވާނެއެވެ ހިފަހައްޓަންލިޔެކިޔުމާއި، ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު 

މެނުީވ އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާއެކަމަށް ހެދިފައިވާ މި  ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތާބެހޭ މައުލޫމާތު  )ލ(  
 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށް ހަދައިގެން

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެްއ  އެ )ގ(  
 .މަލުކުރަން ވާެނއެވެޢަމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް  އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ އެ

 ސްމީގޮތުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.ރަ (ޏ)  

 
 

  



 

އުޅުން ކަންކަމާއި އަމިއްލަ 
 ބަހައްޓަންވީގޮތް 

 :މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .8

އުޅުމާއި ގުޅުން  އެޅުމާއިވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އޭނާގެ ހެދުން )ހ( 
 ން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.ކޮމިޝަނު ހުންނަންވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް

މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމުެގ އަމިއްލަ  )ށ(  
އަދި ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބާއި . ނުވާނެއެވެކޮްށގެން މަގާމުގެ ބޭނުން ނިޔަތުގައި 

އެއްވެސް މީހެއްގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން، މަސްއޫލިއްޔަތު
އަތުން ހަދިޔާއެއް ނުަވތަ އެޫނންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ުނވަތަ ލިބިަގނެގެްނ 

 .ނުވާނެއެވެ

ކަްށ އަމިއްލަ ލާބައާއި މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އެހެންމީހަ )ނ(  
 .ނުވާނެއެވެގެންފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށް

އޮފީހުގެ ވަޞީލަްތތައް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށާއި އަމިއްލަ ަމސައްކަތް ކުރުމަްށ  )ރ(  
 .ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   

ސަރުކާރަށާއި 
ރައްޔިތުންނަށް 
 ޒިންމާދާރުވުން 

 :މެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް .9

ރައްޔިތުންަންށ  ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންނަާށއި،އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން  )ހ( 
 .ވާނެއެވެ ޒިންމާދާރުވާން

 ،ހަާވލުވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ ،މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވާންވާނީ )ށ(  
އެ މަސައްކަްތ މަސައްކަތަށް ބޭުނންވާ ހުނަުރ އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރެެގން ނުަވތަ  އެ

 .އޮވެގެންނެވެ ކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން

ހަވާލުވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށް  )ނ(  
 .ނިންމަންވާނެއެވެ

    

 ޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މަ
މައްސަލަތަކުން 

 ދުރުހެލިވުން 

ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބާއި އޭނާގެ މަސްލަހަާތ  .10
 ދެމެދު އެއްވެސް ފުށުއެރުމެއް އުފެދުމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުާވނެއެވެ. 



 

ކޮމިޝަނުެގ  މުގައި ބަލާނީ،ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންކަ )ހ(  
ގެ މަންމަ، ބައްޕަ، އަނބި، ފިރި، ދަރިން، އެއްަބނޑު އެއްބަފާ މީހުން، ވައްޒަފެއްމު

 ނާ ގުޅޭ ކަންކަމާއި، އެ ފަރާތްތަކެވެ. އެއްބަފާ މީހުން އަދި އެއްބަނޑު މީހުން

އޭނާގެ ދަރިްނނާއި، އޭނާ ސީާދ  ގެ އަނބިމީހާ ނުަވަތ ފިރިމީހާއާއިމުވައްޒަފު )ށ(  
އެހެންމީުހްނގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމަކީވެސް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބަލަހައްޓަމުން ެގންދާ 

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ބަލަުމންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްެގ  ()ނ  
ދިމާވެދާނެކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ 

އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުްނ ، ލިޔުމުން އަންގައި ށްޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަްނ ކޮމިަޝނަ
އަިދ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް . އޭނާ ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައެއް 
 .އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެންނުވާެނއެވެ މުގައި އެމީހަކު،ނިންމު

ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުރުމުގައި ވަކި މުވައްޒަފެއް  (ރ)  
ބައިވެރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު ުފުށއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަްށ 

ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި ލިޔުމުން ސަބަބު ބިނާކޮށް އެ މުވައްޒަފެއް
ބަޔާންކުރުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަށް އެކަން އެންގުމަށްަފހު، ެއ މުވައްޒަފެއް އެ 

 ރަންވާނެއެވެ. މައްސަލައެއް ބެލުމުން އެކަހެރިކު

ފުށުއަރާެނ ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި މުވައްޒަފު ބައިވެރިވުމަކީ، މަޞްލަޙަތު  (ބ)  
ކަމެއްކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ޙާލަތެއްގައި، އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައެއް 

އަދި އެފަދަ މައްސަލައަކާ ބެހޭ މައުލޫމާުތ  .ބެލުމުން، އޭނާ ތަނާޒުލުވާންާވެނއެވެ
 ލާފަށް އޮޅުންފިލުވުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ޤާނޫނާ ޚި

ގައި ބަޔާންެވގެންވާ އުޞޫލަާކ  (ބ)އަދި ، (ރ)، (ނ)، (ށ)، (ހ)މި މާއްދާގެ  (ޅ)  
ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއް ޚިލާފުވުމަކީ، އޭނާ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެންުނާވ 

އެ މުވައްޒަފު އެ މައްސަލައެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  ،ކަމެއް ކުރީކަމުގައި ބަލައި
އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ  މިންވަރު ތަހުގީގުކުރުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު

 ޢަމަލެކެވެ. 



 

    

ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 
 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ހަމަތައް 

ޒިންާމތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން، ެއ މީހުންގެ މަޤާމުގެ  .11
މި މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަީކ، . އަންނަނިވި ހަަމތައް ހިފަހައްަޓންވާނެއެވެ

. ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ
އަދި އޮތް ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުގައި އެއިްނ އެއީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް 

އެމީހަކާމެދު އިދާރީ ، އަދި، މި އިން ކަމާ ޚިލާފުވުމަކީ .ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވި ނަމަވެސްމެއެވެ
 .ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޙާލަތެއް އުފަންވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

ދަުށން ހުްއދަ އަމުރެއް ކުރާ ގާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ  )ހ(  
 .ފަރާތެއްގެ އަމުރަށް ރަސްމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ތަބާވަމުންދިއުން 

ޒާތީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބަާކ ނުލައި، ކޮމިޝަުނން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ  )ށ(  
މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމާއި، އެކަން ކުރުމުގައި ތިާމގެ މަސައްކަތަށާއި 

 .ވާޖިބަށް އިޚްލާޞްތެރިވުާމއި އިންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުން ތިމާގެ

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުްނނާ މުޢާަމލާތް ކުރުމުގައި،  )ނ(  
 .އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން

ވަކިފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ނުރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި  )ރ(  
ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ ދިނުމުގެ ޭބނުމުގައި ޭބނުންނުުކރުމާއި، ޤާނޫުނެގ 
ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ޞައްޙަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި، އެ އިޚްތިޔާރު 

ގައި ޞައްޙަ ބޭނުންކުރުމުގައި އެހެން މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށާއި ޤާނޫނު
 .މަޞްލަޙަތުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުން

ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އަދާުކރަންޖެހޭ ވާޖިބަްށ ހުރަސްއެޅިދާނެ ނުވަތަ އެ ވާިޖުބ  )ބ(  
އަދާކުރުމަށް ފަހުން ދަތިވެާދނެ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ުފށުއަރާފަަދ އެއްވެސް ކަމެއް 

 .ނުކުރުން

ތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި،  )ޅ(  
 ފަދަ ކަމެއް ނުކުރުން. އެހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންޖެހުްނ ލާޒިމުވާ 



 

ވަޒީފާގައި ދެމިހުންނައިރު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް، ތިމާގެ މަޤާމު  )ކ(  
ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، މައްސަލަަތކާ ގުޅިގެން ލިޭބ  އަދާކުރުމުގައި ތިމާއަށް

  .ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫާމތުތައް، ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެެހއްޓުން

ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، ޞައްޙަގޮތުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންޖެޭހ  )އ(  
ރަސްމީ  ،ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއިއަންގަމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު 

ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ދޮގު 
 .ގޮތަްށ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން މަޢުލޫމާތާއި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ

ނުކުރުމުެގ  ސިޔާސީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ()ވ  
ހިކޮށް ނުވަަތ ސަބަބުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކަމެއް ފަ

 .ދަތިކޮށް ނުހެދުން

ސިޔާސީ ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިނުވުމާއި، ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް  ()މ  
ނުވަަތ ވަޒީފާގެ ބޭނުންނުކުރުމާއި، ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކުރަނީކަން 

 .ވާފަދަ އެއްެވސްކަމެއް ނުކުރުންދެކޮޅުހަދަނީކަން ދޭހަ

ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް މީހަކާމެދު ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް،  ()ފ  
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް

    

މަސައްކަތަށް ނުރަނގަޅު 
ނުފޫޒު ފޯރުވާ ނަމަ 

 ރިޕޯޓްކުރުން 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ސުލޫކީ މެންބަރެއް ކޮމިޝަނުގެ  .12
ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން އަންގާނަމަ ނުވަތަ ބާރުއަޅާނަަމ 

ނަޒާހަްތތެރިކަމާއެކު  ނުވަތަ މަޖުބޫރުކުރުވާނަަމ، ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްަކތް
ށްގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެއް ފޯރުވާނަމަ، ލަސްނުކޮްށ ކުރިއަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް -ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި އެންޓި
 ންވާނެއެވެ. ޅައެކަން ހުށަހަ

    

އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، މި ކޯޑް އޮފް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  .13 ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން 
ކޮންޑަކްޓްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ އެންމެމަތީ މިންގަނޑުގައި ހިފަހައްޓަިއ، 



 

އެހެން މީހުންަނށްވެސް އެ ހަމަަތކަށް ތަބާވާކަން އެނގޭ މިންވަރަްށ، ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެްސ 
 .ނެއެވެއެ ހަމަތަކަށް ތަބާވާންވާ 

    

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ 
ޚިލާފުވުމުން ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި ބަޔާންކުރާ ސުލޫކީ ހަމަތަކުގެ  )ހ( .14
ތެރެއިން ހަމައަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަަމ، އެ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްގެ ކުޑަޮބޑު މިނަށް ބަލައި، 

ގަވާއިދުގައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސިވިލް ސަރވިސް  އެ މުވައްޒަފަކާމެދު
 .ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ސުލޫކީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަކީ، އޭަގއި ޖިނާއީ ކުށެއްގެ  (ށ)  
ގެ ަދށުން ކޮމިޝަނުެގ  (ހ)ޢަމަލު ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ 

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

ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއް މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި  (ނ)  
އިވާ ސުލޫކީ ހަމަތަާކ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ މި ކޯޑް އޮފް ބަޔާންކޮށްފަ

ކޮންޑަކްޓްގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރިކަމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 
އެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެގެން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުެމއް އަލުން މުރާޖަޢާ 

 .ލިބިެގންވެއެވެކުރުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް 
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