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 ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  

 މިންގަނޑު  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    46ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  ، މިއީ
އެ  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ދަށުން  ގެ 

 ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ސްލޫކީ މިންގަނޑުތަކެވެ.މައްޗަށް 

  .1 )ހ( 
 

 ތަޢާރަފާއި ބޭނުން 

ނޑުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ވައްޒަފުންގެ ސްލޫކީ މިންގަމު
މުވައްޒަފުންނަކީ އުޅުމާއި އަޚްލާޤީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢު ގަޫބލުކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުމާއި، 

ނުޖެހި ފަރާތަކަށް  ވަކި  އަދާކުރުމުގައި  ޒިންމާތައް  މިނިވަންކަމާއި   ،ހަވާލުކުރެވޭ 
ނެތި   ،ޖެހިލުންވުމެއް  ،އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އިންސާފުވެރިކަމާއި   ،ިބރުގަތުމެއް 

 ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތުގައި ދެމިތިޭބ ަބޔަކަށް ހެދުމެވެ.   

  )ށ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށާއި  ،މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައިކޮންމެ  
އަށާއި ޤާނޫނުއަސާސީ  ޤާނޫނުތަކަށާއި  ، ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި 

ޤަވާޢިދުގައި   ،ޤަވާޢިދުތަކަށް މި  އަދި  ހިތަންވާނެއެވެ.  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 
ކޮމިޝަނުގެ އުޞޫލުތަކަށް  ވެސް  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ   

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ. 

( ހ) ކީ  ލޫ ސު   .2 
 މިންގަނޑުތައް 

ކުރަންވާނީ މަސައްކަތްތައް  ކޮށްފައިވާ  ޙަވާލު  އެމީހަކާ  މުވައްޒަފަކުވެސް   ކޮންމެ 
ކަމަށް  ދަރަޖައަކަށް  މަތީ  އެންމެ  ތަންދޭ  ޤާިބލުކަން  ލަޔާޤަތާއި  އެމީހެއްގެ 

 ކަމޭހިތައިގެން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

( ށ)   

ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ ޚިލާފުނުވާ  ޤަވާޢިދާ  ޤާނޫނާއި  ކުރުމުގައި   ،މަސައްކަތް 
ސެކްޝަންތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް  

 ކިޔަމަން ވާންވާނެއެވެ. 

( ނ)   

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަންވާނީ އެ މުވައްޒަފަކު  
 .ހިނުވާ ގޮތަކަށެވެކޮމިޝަނުގައި ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ފާޑު ކިޔުމަށް މަގުފަ

(ރ)   

މުއައްސަސާއަކަށް   ލިިބފައިވާ  ޔަގީންކަން  އިތުާބރާއި  އާންމުންގެ  ކޮމިޝަނަކީ  މި 
 ހެދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި،

މިނިވަންކަމާއެކުއެވެ. އަދި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން    ،އަމަނާތްތެރިކަމާއި  ،ތެދުވެރިކަމާއި
 އޭނާއަށް ލިޭބ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

( ބ )   
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖެ 

ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތްކުރަންވާނީ  މުވައްޒަފުންވެސް  ހުރިހާ  ކޮމިޝަނުގެ 
އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ  ނުޖެހި  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް  ދައުލަތުގެ   ،ވަކި 

 މުއައްސަސާތަކާއި އާންމުންގެ އިތުާބރު ލިޭބ ގޮތަށެވެ. 

(ޅ)   

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި   ޤާިބލުކަން  ހުނަރާއި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންވެސް  ހުރިހާ 
ޤާިބލުކަން  ހުނަރާއި  މަސައްކަތުގެ  އަދި  މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.  އަަބދުމެ 
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ  

 ތަމްރީނުތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ޭބނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަންވާނެއެވެ.

( ކ)   

ރަސްމީ   ކޮމިޝަންގެ  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ކޮމިޝަނުގައި 
މަސައްކަތު ގަޑީގައި ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަށް ފަރުވާތެރިވެ،  
 އިހްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެވަގުތު އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ. 

އިތުރުން، މަތިން   މީގެ  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  ނެގުމުގައި  ހުސްވަގުތުކޮޅު 
ރޭވުމަށް  ވަގުތު  ދަތިނުވާނެހެން  މަސައްކަތަށް  ނެގުމާއި،  ހުސްވަގުތުކޮޅު 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

( ހ) މަސައްކަތަށް    .3 
ހާޒިރުވުމުގައިއާއި  

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި  
 ބަލަންވީ ކަންކަން 

ވިޔާފާރިއާެބހޭ ކަމެއް، ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ލިޭބ އެހެން  ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ  
ނުރަސްމީގަޑީގައި   އާއި  ރަސްމީގަޑި  ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން  މަސައްކަތެއް 

އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުން   ޝަރުޢީދާއިރާއާ ނުވަތަ ކޯޓުތަކާގުޅޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

( ށ)   

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިހެން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ 
ދަރިން، އެއްަބނޑުއެއްަބފާ، އެއްަބފާ ނުވަތަ އެއްަބނޑު  ަބއްޕަ،  މުވައްޒަފުގެ މަންމަ،  

 މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ދިޔުން މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

( ނ)   

ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޟިރުވާން ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ސަަބުބ މި މާއްދާގެ )ނ(  
ލިޔުމުން  އެކަން  ސެކްޝަނަށް  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ަބޔާންކޮށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

(ރ)   

ގޮތުން އެއްވެސް މުވައް  ،އުސޫލެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކަމަކަށް  އަމިއްލަ  ޒަފުންގެ 
 ވަސީލަތެއް ޭބނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

  )ބ( 

ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް 
   ފަރާތަކުން ހިންގާ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ަބއިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

  )ޅ(

ފަސާދައިގެ   އަދި  ޚިޔާނާތާ  ކޮރަޕްޝަނާއި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ 
ަބއިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.   އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއްގައި  އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައި 

( ކ)   
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖެ 

އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަން 
 ވަންހަނާކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.، ރެނުވަތަ ހިނގައިފިކަން އެނގިހު

މުވައްޒަފުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިޭބ މަޢުލޫމާތުތައް އަނގަބަހުން  
ނުވަތަ    ،ގާނޫނީ ގޮތުން  ،ނުވަތަ ލިޔުމުންވިޔަސް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންވާނީ

މަޢްލޫމާތެއް  އެފަދަ  ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  އިޖްރާއާާާތުތަކަށް  އާންމު  އޮފީހުގެ 
 ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައެވެ. 

  )އ( 

މި މާއްދާގެ )އ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކުރުމަށް ނިންމާ 
 މަޢުލޫމާތުތައް ދިނުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

( ވ)   

ކޮމިޝަނުގެ   ވާނީ  ގެންދަން  ޭބރަށް  އޮފީހުން  މުވައްޒަފަކު  މުދަލެއް،  ކޮމިޝަނުގެ 
ގެންދިޔުމަށް  ޭބރަށް  އޮފީހުން  އެއްޗެއް  މިގޮތުން  ލިިބގެންނެވެ.  ހުއްދަ  ވެރިޔެއްގެ 

ގެންދާ އެއްޗަކާއި ގެންދާ ބޭނުމަކާއި މުއްދަތު ަބޔާންކުރާ ، ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ
އެލިޔު ލިޔެ،  އަދި ލިޔުމެއް  ކުރުމުންނެވެ.  މީހާ ސޮއި  ގެންދާ  އެއްޗެއް  އެ  މުގައި 

އެ އެއްޗެއް ، ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނީ
ޙަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ެބލުމަކީ ގެނައިތޯ  އަނުބރާ  ތަކެތި  ޙަވާލުވެފައިވާ  އެ  ،މިފަދަ  ބެލެހެއްޓުމާ  ތަކެތި 
މުދަލަކަށް  އެއްވެސް  ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  މުވައްޒަފެއްގެ 
ޛިންމާވާން   އެއަށް  އެމުވައްޒަފަކު  ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ  އިޙްމާލުން  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

 ޖެހޭނެއެވެ.

  )މ( 

އަމިއްލަ   އޭނާގެ  މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ  އެހެން  ނުވަތަ 
މުވައްޒަފެއް ކޮމިޝަނުގެ  އެއްޗެއް  ، ފައިދާއަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ވަސީލަތެއް،  ނުވަތަ 

ނުވާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ  ބޭނުން ކޮށްގެން
ގޮތުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ވަސީލަތެއް ޚަރަދެއް  އެއްވެސް  ން  ޭބނުންކޮށްގެ އޮފީހުގެ 

ނުވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު ކުރާ މިފަދަ އަމުރަކަށް ނުވަތަ އެދޭ މިފަދަ އެދުމަކަށް  
 އެހެން  މުވައްޒަފަކު ކިޔަމަން ވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

( ފ)   

ކޮމިޝަނުގެ މުދަލާއި، ތަކެއްޗާއި، ކަރަންޓާއި، ފޯނާއި، އަދި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ 
ތަކެތި   އެއްވެސް  އެންމެހައި  ތަކެއްޗަށް  އެ  ޚަރަދުކުޑަކޮށް  ބޭނުންކުރަންވާނީ، 

 ގެއްލުމެއް ނުލިޭބގޮތަށެވެ. 

( ދ)   

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އިހްމާލުން ކޮމިޝަނުގެ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ 
 އެ އެއްޗެއްގެ ަބދަލު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

  )ތ( 
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ދިވެހިރާއްޖެ 

ެބހެއްޓުމާއެކުހުރިހާ   ފަރުވާ  ސާފުތާހިރުކަމަށް  މަސައްކަތުގެ   ،ޙާލަތެއްގައިވެސް 
 އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

( ލ)   

ހެދުން  ނިކުންނައިރު  އޮފީހަށް  ރަސްމީގަޑީގައި  މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ 
ހެދުމަކަށް   ،ަބހައްޓަންވާނީ ފެންވަރުގެ  ނުކުރާ  ޤަޫބލު  މުޖުތަމަޢު  ސާފުތާހިރުކޮށް 

ހެދުމަކާއި  ،ނުވާގޮތަށް ޚިލާފުނުވާ  އަދަާބ  ޖަމާޢަތުގެ  މިނޫންވެސް  އަދި ، ނުވަތަ 
 ރަސްމީ މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.    

( ހ) ހެދުން އެޅުމުގެ    .4 
 މިންގަނޑު 

ޢަމަލުކުރާނީ މި   އެޅުމުގައި  ހެނދުން  މުވައްޒަފުން  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ 
އުސޫލާ   ކަނޑައަޅާ  ސެކްޝަނުން/ޔުނިޓުން  ަބލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ 

 އެއްގޮތަށެވެ. 

  )ށ( 

 54ލޫކީ މިންގަޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  މި ސު
 ވަނަ ނަންަބރު ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 4)ހ( ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 

މިންގަނޑުތަކާ    .5 
 ޚިލާފުވުން 

 މާނަކުރުން   .6  މި ގަވާއިދުގައި:

ކޮމިޝަނުން   ބުނެފައިއެވަނީ،  ކަމަށް  އެނޫންވެސް "މުދާ"  ނުވަތަ  ޚަރަދުކޮށްގެން 
 ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާފައިވާ ތެކެއްޗަށެވެ.

( ހ)    

"އޮފީހުން ޭބރަށް ގެންދިއުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އޮފީހުގެ އިމާރާތުން ޭބރަށް  
 އެއްޗެއް ގެންދިއުމަށެވެ.

   )ށ( 

ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން    2021އޮކްޓޫަބރު    10މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  
 ފެށިގެންނެވެ.  

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން   .7 

 

 


