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 ( ޤާނޫނު   ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ދިވެހި )  5/ 2007ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 ހިމެނޭގޮތަށް(  އިޞްލާޙު 7)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 

 
 ރެވިފައި ކުޞްލާޙުއި  ދާމި މާއް ނަ މާއްދާއިންވަ 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ހި ދިވެ) 5/ 2015ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 1

މުސްތަޤިއްލު  )ހ(   .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި  ނަމުގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނަކީ،  މި 

ހައިސިއްޔަތާއި،  ޤާނޫނީ  އެޚިދުމަތުގެ  ޤާއިމުކޮށް،  ޚިދުމަތެއް 

 ކާއި ހުދޫދުތައް އެކަށައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުތަ  މަޤުޞަދުތަކާއި،

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

 

 1ޗެޕްޓަރ  

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

  ސިވިލް   ދިވެހި 
  ސަރވިސް 

 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 

މަސްއޫ  .2 ސަރުކާރުގެ  ހިމެނެނީ،  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  އޮފީސްތަކުގެ ލުދިވެހި    

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.، ޒިންމާދާރު އިސް ވެރިންނާއި

 

  ސަރވިސްގައި   ސިވިލް 
  ނުހިމެނޭ   އަދި   ހިމެނޭ 

 1ފަރާތްތައް 

ހިނދަކު،   )ހ(   .3 ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން 

މުސްތަޤިއް ކޮމިޝަންތަކާއި،  މަޤާމުތަކާމުސްތަޤިއްލު  އެނޫންވެއިލު  ސް ، 

މެންަބރުން މުއައްސަސާތަކުގެ  ފަރާތްތަކުގައި މިނިވަން  އެ  ނާއި 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ާބރުގައި ހިމެނޭ 

 އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ސަރވިސްއަކު  ސިވިލް ވެހިދި ތައްފަރާތް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ( ށ)  

 . ނުހިމެނެއެވެ

 ދަށުން  ގެ (  ޅ)  މާއްދާގެ  ވަނަ   115  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  (1)   

 ؛ފަރާތްތައް ވަކިކުރާ ޢައްޔަންކޮށް،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ؛ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން  (2)   

 ؛ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން  (3)   

 ؛އިންސިފަ ދިވެހި  (4)   
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މުކުރުމުގެ ާބރާއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ާބރުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއި  (5)   

 ؛ހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުން

ޤާނޫނަކުން  (6)    ފަރާތްތައް   އެހެން  ނުހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް 

 ؛ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް

 

  ސިވިލް   ދިވެހި 

  އަސާސީ   ސަރވިސްގެ 

 ސިފަތައް 

 ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި  ފަރާތުން،  ދައުލަތުގެ  ސަރވިސްއަކީ   ވިލްސި  ދިވެހި  .4

  ސަރވިސްގައި،   ސިވިލް  ދިވެހި  އަދި.  ވާންވާނެއެވެ  ޚިދުމަތަކަށް  ވޭފޯރުކޮށްދެ

 . އެކުލެވެންވާނެއެވެ  ސިފަތައް އަސާސީ ތިރީގައިމިވާ

ހިންގުމު )ހ(    ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ  އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި   ގެސަރުކާރުން 

 ޤާބިލުކަން. 

އެމަޢުލޫމާތެ )ށ(    މަޢުލޫމާތުތައް،  ބޭނުންވާ  ޭބނުންވަގުތަކު ސަރުކާރަށް  އް 

 ލިިބދެވޭނެ ޤާބިލްކަން. 

ދިވެހި  )ނ(    ނުޖެހި،  ވަކިފަރާތަކަށް  ތެދުވެރިކަމާއެކު  އިންސާފުވެރިކަމާއި، 

 ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ލިިބދެވޭނެ ޤާިބލްކަން. 

ޚިޔާލާއި،    ތުގެކަމަސައް )ރ(   ފާޅުކުރާ  މުވައްޒަފުން  ކަންކަމުގައި،  މާޙައުލާގުޅޭ 

ލަ ަބއި ދޭ  އެއްާބރުލުމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ވެރިވުމުގެ ފާ، 

 އަގުވަޒަންކުރުން.

ރައްކާތެރިވާ،  )ބ(    އެޙައްޤުތަކަށް  ހިމާޔަތްކޮށް،  ޙައްޤުތައް  މުވައްޒަފުންގެ 

އިސްކަންދޭ ޭބނުންތަކަށް  ަބދަލު    ،މުވައްޒަފުންގެ  ހެޔޮ  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ 

ހަ ޤާއިމްކޮށް،  ނިޒާމުތަކެއް  ކެރިއަރ  ލިިބދެވޭނެ  ކުރިއަރުވާ،  މަހަމަކަން 

 މެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން. ޭބސްޑް ނިޒާ

ަބލަންޖެހިއްޖެ  )ޅ(   ފަހުން  ނިންމުންތައް،  ނިންމާ  ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ 

ކަނޑައެޅިފައި ެބލޭނޭފަދައިން،  މަތިން،    ވާހިނދެއްގައި  އުސޫލުތަކެއްގެ 

 އިމްވެފައި އޮތުން.ހާމަކަންޮބޑު ގޮތެއްގައި ނިންމާނެ ނިޒާމެއް ޤާ

ގުޅޭ )ކ(    މުވަމުވައްޒަފަކާ  އެ  ނިންމުމަކާބެހޭގޮތުން  ނިންމާ  އްޒަފަކު ގޮތުން 

އިލްތިމާސްކުރެވޭނޭ،  އެނިންމުމާމެދު  ހިނދެއްގައި،  ނުޖެހިއްޖެ  ހިތްހަމަ 
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 އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ލް ސިވި  ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 2
 ކުރެވިފައި ޞްލާޙުއިކުރު  އަމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  2  ގެނު ޤާނޫއުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 3

 މުވެފައިއޮތުން. އިއެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާ

ކުރިމަތި )އ(    ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ފުރުޞަތު،  ދިވެހި  ލުމުގެ 

ހު ގޮތެއްގައި  ފުރުޞަތު ފާޅުކަންޮބޑު  ހަމަހަމަ  އެކަށީގެންވާ،  ޅުވާލައި، 

ޤާއިމްވެފައި  ނިޒާމެއް  ލިިބދެވޭނެ  ފަރާތަކަށްވެސް  ހުރިހާ  މުޖުތަމަޢުގެ 

 އޮތުން. 

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން )ވ(   

 2. އޮތުން ޤާއިމުވެފައި ނިޒާމެއް ގޮތަށް ލިޭބ ފުރުޞަތު ވަޒީފާތަކަށް

 

  ސިވިލް   ދިވެހި 

 ންގުން ހި   ސަރވިސް 

 -ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގަންވާނީ:  .5

މަސްލަޙަތު )ހ(   އެކަހެރިވެސިޔާސީ  ނު ތަކުން  ވަކިފަރާތެއްގެ   ށްފޫޒަކަފައިވާ، 

މަސައްކަތްނުކުރާ،  ތަ ހޯދުމަށް  ރުހުން  ވަކިފަރާތެއްގެ  އަދި  ބާނުވާ، 

 އަދި؛ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ

މު )ށ(    މަސައްކަތުގެ ވައްޒަފުދޭދޭ  ނުގެންގުޅޭ  ތަފާތުކުރުން  ތެރޭގައި  ންގެ 

 އަދި؛ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާމާޙައުލެއް 

 އަދި؛ ގެ އެންމެރަނގަޅު މިންގަޑުތައް ދަމަހައްޓާލާޤުޚުގެ އަމަސައްކަތު )ނ(   

ފުރިހަމައަށް  )ރ(   ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް  މަޖިލީހާއި  ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރާއި، 

 އަދި؛ އިދުމަތެއްގެގޮތުގައާވާ ޚިުބދާރީޖަވާ

  ދޭންވާނީ   ވަޒީފާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ސަރވިސްގައި   ސިވިލް  ދިވެހި )ބ(   

 ޤާިބލުކަމާއި،   ހުނަރާއި،  މަސައްކަތުގެ  ފެންވަރާއި،   މީލީތަޢު  އެމީހެއްގެ

 3. ެބލުމަށްފަހުގައެވެ ތަޖުރިާބއަށް

 

  ސިވިލް   ދިވެހި 

  ސަރވިސްގެ 

  މުސާރަ   މުވައްޒަފުންގެ 

 ފަރާތް   ކަނޑައަޅާ 

ރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކު ސިވިދިވެހި  .6

ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން، ސިވިލް   43މިޤާނޫނުގެ    ،އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ

 މިޝަނުންނެވެ.ސަރވިސް ކޮ
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމި  ން މާއްދާއިވަނަ  1ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 4

  ވިލް ސި   ދިވެހި 

  ސަރވިސްގައި 

  ނުހިމެނޭފަރާތްތަކުގެ 

  ކަނޑައަޅާ   މުސާރަ 

 ފަރާތް 

ަބޔާ  3ނޫނުގެ  ޤާ  މި )ހ(   .7 މާއްދާގައި  ސިވިލް ވަނަ  ދިވެހި  ކުރެވިފައިވާ  ން 

ރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ސާސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މު

 އެވެ.ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ނަކުން ވައެހެން ޤާނޫ  )ށ(   ކިފަރާތަކުން މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށް 

 ގައި ުބނެފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.  މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ އެޤާނޫނެއްފަރާތެއްގެ

 

 2  ޗެޕްޓަރ 

 ކޮމިޝަން   ސަރވިސް   ސިވިލް 

  ސަރވިސް   ސިވިލް 

  ކޮމިޝަނާއި، 

  ކޮމިޝަނުގެ 

 ހައިސިއްޔަތު 

ތުމުގެ ާބރާއި،  އި ދަޢުވާ ކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިިބގަމިޤާނޫނުގެ ދަށުން، އަމިއްލަ ނަމުގަ  .8

މުޢާ ނަމުގައި  ހައިސިއްޔަތުއަމިއްލަ  ކުރުމުގެ  ވަކި   މަލާތު  އަދި  ލިބިފައިވާ، 

ގައި، "ސިވިލް ސާރވިސް  ތުގޮ  ސިއްކައެއް އޮންނަ، މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ

 ކޮމިޝަން" އެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

 

  ކޮމިޝަނުގެ 

 4ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު 

 .އެވަނީއެވެ  ަބޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޝަނުގެ . 8-1

 ސިވިލް   ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި ( )ހ 

  މީހުންނަށް   ޢައްޔަންކުރުމާއި،  މީހުން  ހޯދުމާއި،  ންހުމީ  ސަރވިސްއަށް

 މީހުން  ަބދަލުކުރުމާއި،  ވަޒީފާ  މީހުންގެ  ދިނުމާއި،  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ

 ؛ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން
  އެއް   އިންތިޒާމްކުރުމާއި  އިދާރާތަކެއް  ހުރިހާ  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް )ށ(   

 ؛ންޤާއިމުކުރު އުޞޫލުތައް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑަކުން
 ހަލުވި  އެކަށީގެންވާ   މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް )ނ(   

  ގޮތްތަކަށް   ނެރެވޭ  ނަތީޖާ  ރަނގަޅު  އަދި  ނެވޭކުރެ  މިނެއްގައި

 ؛ރޭވުން ކަނޑައަޅައި އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި
 ގެމަޤާމު  ަބދަލުކުރުމާއި،  ޢައްޔަންކުރުމާއި،  ހޯދުމާއި،  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް )ރ(  

 އުޞޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ވަކިކުރުމުގައި  ވަޒީފާއިން   ދިނުމާއި،  ކުރިއެރުން
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 ؛ކަނޑައެޅުން
  ވެރިކަން  ގުޅޭގޮތުން   މަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް )ބ(   

 .ގެންދިއުން ދެމުން މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ ރާތަށާއި،ފަ ހިންގާ

 

  ސަރވިސް   ސިވިލް 

 ރުތައް ބާ   ކޮމިޝަނުގެ 

ާބރުތައް މަސްއޫލިއް  ކޮމިޝަންގެ  .9 އަންނަނިވި  އަދާކުރުމަށްޓަކައި،  ޔަތުތައް 

 ންވެއެވެ.ލިިބގެ ށް ކޮމިޝަނަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   18މިޤާނޫނަށާއި، މިޤާނޫނުގެ   )ހ(   

ސިވިލް   ދިވެހި  ކޮންޑަކްޓާއި،  އޮފް  ކޯޑް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި 

ގަ ކުރޭއިވާސަރވިސްގެ  ޢަމަލު  ކުރަންޖެހޭ ދަށް  ެބލުމަށްޓަކައި  ތޯ 

ދި މިޤާނޫނާއި،  ކުރުމަށާއި،  ސިވިވެހިތަޙުޤީޤުތައް  ކޯޑް    ސަރވިސްގެ  ލް 

ޚިލާފުވާކަމަށް  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ކޮންޑަކްޓާއި،  އޮފް 

 ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ާބރުތައް

ކޮމިސި ސަރވިސް  ކޮމިޝަނުން  ވިލް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވަތަ  ޝަނަށް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. ކަށް ފަ ހުއްދަދޭ، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަ

މުވައްޒަފުންނާއި   (1)    ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހޯދުމަށްޓަކައި  ހެކިަބސް 

 އެނޫން ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުން. 

ހޯދަން  1  (2)    ފަރާތްތަކުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުންތަކާއި   ހޭޖެގައި 

 ލޫމާތު ހޯދުން. މަޢު

މިޤާނޫނު  (3)    ވަންނަންޖެހޭ،  ކުރުމަށްޓަކައި  ނަ ވަ  61  ގެތަޙުޤީޤު 

ދިނުމަކާނުލައި  ނޯޓިސް  ތަންތަނަށް،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި 

 ވަނުން. 

އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، ދިވެހި  )ށ(    މިޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް 

ފަރާތްތަކާމެދު ސިވިލް ސަރވިސް    ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ  ގެސިވިލް ސަރވިސް

   ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ާބރު ސިވިލް ންށުކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދެއްގެ ދަ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ކޮމިޝަނާ   18މިޤާނޫނުގެ   )ނ(    ސަރވިސް  ސިވިލް  މާއްދާގައި  ވަނަ 
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 ކުރެވިފައި ޞްލާޙުއި  މާއްދާމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ނޫނުޤާ ސަރވިސްގެ   ލް ސިވި  ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 5

ތެ މަސައްކަތްތަކުގެ  ސަރވިސް އިރެހަވާލުކޮށްފައިވާ  ސިވިލް    ން، 

 ވާވަނަ މާއްދާގައި  61ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަކެއް، މިޤާނޫނުގެ  

ކޮމިޝަނަށް  އޮފީ ސަރވިސް  ސިވިލް  އިޚްތިޔާރު  ހަވާލުކުރުމުގެ  ސްތަކާ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ޕްރޮގްރާމްތައް  )ރ(   އެހެނިހެން  ަބއްދަލުވުމާއި،  މަސައްކަތު  ސެމިނާރާއި، 

ސަރވިސްއާވިސިހިންގައިގެން   ހޭލުންތެރިކަން  ގޮތުންގުޅޭ  ލް   

އެދި ދިރާސާތައްކޮށް،  އެކިއެކި  ހާމަކޮށް   ތައްސާރާއިތުރުކުރުވައި، 

 ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ކަންތައްތަކާ )ބ(    ސަރވިސްގެ  ހާމަކުރަންޖެހޭ ޢާގުޅޭގޮތުން    ސިވިލް  ންމުކޮށް 

ގު މަހާ  ކަންކަން ކަމާ  ަބޔާންތައް ކުރުމާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ޝާއިޢު  ޅޭގޮތުން 

 ވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ސަރ ލްވި ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސި

އެންމެހައި  )ޅ(   ކުރަންޖެހޭ  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޝަނުގެ 

މަގު އަދާކުރުމަށް  އެމަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކުރުމާއި،  ވާނެ  ހިފަކަންކަން 

ކޮމިޝަނަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި   އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް  ކުރުމުގެ 

 . ވެލިިބގެންވެއެ

 

  ކޮމިޝަން 

 5ގޮތް   އެކުލެވިގެންވާ 

 މެންަބރުންގެ(  ފަހެއް)  5  އެކުލެވިގެންވަނީ  ކޮމިޝަން   ސަރވިސް  ސިވިލް  .10

 ކަންމަހަހަމަ  މިންތީގެ  ޢައްޔަންކުރުމުގައި   މެންަބރުން  ކޮމިޝަނަށް.  މައްޗަށެވެ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ ޤާއިމުކުރުމަށް

 

  ކޮމިޝަނުގެ 

  މަޤާމުގެ   މެންބަރުންގެ 

 މުއްދަތު 

ޢައްޔަނު )ހ(   .11 މެންަބރަކުކޮމިޝަނަށް  މަޤާމުގައިކުރެވޭ  އެ  މިހުންނާނީ  ދެ  ، 

ހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ )ފަ  5ގެން  ފެށިރީޚުން  ކުރެވޭ ތާ   ޔަނުއެމެންަބރަކު ޢައް

 މުއްދަތަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުން    15ނޫނުގެ  ޤާމި )ށ(   

އަލުން   މެންަބރަކު  ކޮންމެ  އެހެން  ދައުރަ  5ފިޔަވައި،  ކަށް އަހަރުދުވަހުގެ 
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 ކުރެވިފައި ޞްލާޙުއިއަކުރު   މި ނަ މާއްދާއިންވަ  4ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 6
  ހި ދިވެ)  2021/10ރު  ޤާނޫނު ނަންބަށްފަހު،  . އެއަރެވިފައިއިޞްލާޙުކު  ންއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި 2އަށް  ( ނޫނުޤާ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް   ވެހި ދި)  9/ 1020ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 7

 ފައި ކުރެވިޞްލާޙުއި މާއްދާމި  ،ނަ މާއްދާއިންވަ  5ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ނޫނުޤާ ސަރވިސްގެ   ސިވިލް

އަދި އެގޮތުން ޢަކުރެވިޢައްޔަނު މެ ކޮން  ކުމެންަބރަކުރެވޭ    އްޔަނުދާނެއެވެ. 

 ކުރަމުން ގެންދެވިދާނެއެވެ.  އަހަރަކުން ޢައްޔަނު 5

 

  ކޮމިޝަނުގެ 

  ހުރުން   މެންބަރުންގައި 

 ސިފަތައް   ލާޒިމުވާ 

ނަން  ކުރާ މީހުންގައި ތިރީގައިވާ ސިފަތައް ހުން  މިޝަނުގެ މެންަބރުކަމަށް ޢައްޔަނުކޮ  .12

 ވާނެއެވެ.

 އިވުން.ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގަ )ހ(  

 ން.ކަމުގައިވު ކުމުސްލިމަ )ށ(   

 ުބއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން.  )ނ(   

 އަހަރުވެފައިވުން. 30ރުން މުއު )ރ(  

ޝަރީޢަތަށް  )ބ(    ކުށެއްކުރިކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް  އިސްލާމްދީނުގައި 

ކަމު މީހަކު  ނުވުންސާިބތުވެފައިވާ  ކުރިކަން، ، ގައި  ކުށެއް  ޖިނާއީ  އަދި 

ދުވަހުއަ  5ވެދިޔަ  ވޭތު ޝަ  ގެހަރު  ސާިބތުވެފައިވާ ތެރޭގައި،  ރީޢަތަށް 

 .ންމީހަކުކަމުގައި ނުވު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން   )ޅ(  

 މުގައި ނުވުން.އިންތިޚާުބ ކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަ

  ނުވުން.ގައިމީހަކުކަމު އް އަދާކުރާއެއްވެސް އެހެން ވަޒީފާއެ )ކ(   

އިރާއިން މަދުވެގެން ންގުމުގެ ދާހި،  ލުކުރުމަށްފަހުސިފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހާ )އ(   

 6؛)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން  10

ޑިގްރީއެއް   ބޭނުމަށްޓަކައި "ފުރަތަމަ  އަކުރުގެ  ކަމުގައި ހާސިމި  ލުކުރުން" 

ޑިގްރީއެއްކަމުގައި  ފުރަތަމަ  އޮނިގަނޑުގައި  ސަނަދުގެ  ޤައުމީ  ބެލެވޭނީ 

 އިވާނަމައެވެ. ފަށްލުކޮ ހާސިަބލައިގަންނަ ސަނަދެއް 

 

  މެންބަރުން 

 7ޢައްޔަންކުރުން 

ޢައްޔަ )ހ(   .13 މެންަބރުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ންކޮމިޝަނުގެ  މާއްދާގައި  މި  ކުރާނީ، 

 ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
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 ވިފައިން އިޞްލާޙުކުރެޤާނޫނު އުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   2އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ވިލް ސި  ދިވެހި ) 9/ 2010ރު  ނަންބަޤާނޫނު 8
 ރެވިފައިން އިޞްލާޙުކުއުމުގެ ޤާނޫނުނަޞްލާޙު ގެއި ވަނަ   2އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ދިވެހި ) 9/ 2010ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 9

ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ންޔަޢައްކޮމިޝަނަށް މެންަބރުން ނުވަތަ މެންަބރެއް   )ށ(   

ޤާނޫނު މި  މާއްދާގައި    3  ގެފަހަރަކު،  ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢައްޔަ މެންަބރުން  ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ންކޮމިޝަނަށް  އެއިރަކު  ކުރަން 

އިތުރުނުވާ  3އަދަދަށްވުރެ   ނަމަށްވުރެ  ގޮތަށް   )ތިނެއް( 

މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ  ނަންތައް  ހުށަހަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ދަ ( )ނ   ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ނަންތަކަކީ  މި  ހުށަހަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ށުން 

އި މި ންލާޢުޢާންމުކޮށް  ތެރެއިން  މީހުންގެ  އިޖާަބދޭ  އެކަމަށް  ކޮށްގެން 

މީހުން   12ޤާނޫނުގެ   ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.

 

  މަޤާމާ   މެންބަރުން 

 8ޙަވާލުވުން 

ނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި  ވޭނުގެ މެންަބރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެޝަމިކޮ  .14

 . ސޮއިކުރުމުންނެވެ އެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ،ހުވައިކޮށް އަންނަނިވި

.........އަ''   ނަން(  )މީހާގެ   ......... ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ހުރެން  އިސްލާމްދީނަށް 

ޖުދިވެހިރާ  ،ހިތުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމަށާއިރިހޫމް އްޖޭގެ  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް    ،އްޔާގެ 

އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި ޤައުމަށް  ކޮމިޝަނުގެ   ،ދިވެހި  ސަރވިސް  ސިވިލް 

ދިވެމެންަބރުކަމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވާޖިުބތަކާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެ  ހިރާއްޖޭގެ 

  ،ރިކަމާއެކުތެތްނާމާއި އަމާތެދުވެރިކަ  ، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން

 ''ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ. هللاތް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާ

 

  މެންބަރުކަމުން 

 9ވަކިކުރުން 

  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ވަކިކުރެވޭނީ  މަޤާމުން  އެ  މެންަބރަކު  ކޮމިޝަނުގެ  .15

 . ގޮތުގެމަތީންނެވެ ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި ޙާލަތެއްގައި،  ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 ނުވާފަދަ  ކަށީގެންއެ  މަޤާމާ  މެންަބރުކަމުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް ( )ހ  

 ޙާލަތެއް ރިވާފަދަ ޢުޛުރުވެ އަދާކުރުމަށް މަޤާމު އެ ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް، ކަމެއް

  ނެތްކަމަށް   ޤާބިލުކަން  އަދާކުރުމުގެ  މަޤާމު  ނުވަތަ  މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް،
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 ؛ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ

 މަށް ޖެކަމެދުވެރިވެއް  ޙާލަތެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

  ކަންތައްތަކާެބހޭ   މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ

 ވަކިކުރުމަށް  ކޮމިޝަނުން  އެ  މެންަބރަކު  އެ  ފެނިގެން،  އަށްޓީކޮމި

 ހާޒިރުވެ  ޖަލްސާއަށް  ހުށަހަޅައި  ޖަލްސާއަކަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ

  އެ  ރުމުން،ކުފާސް  އަޣުލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  ަބއިވެރިވި  ގައިޓުވޯ

 .ވަކިވީއެވެ މެންަބރުކަމުން މެންަބރަކު

  މެންަބރަކު،  ކޮމިޝަނުގެ   ގޮތުގެމަތީން  ވާއިގަ(  ށ)  މިމާއްދާގެ )ނ(   

 އެކަން   ރައީސް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ،  މެންަބރުކަމުން

  އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އެންގުމުން،  އަށްޔާއްރައީސުލްޖުމްހޫރި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ށްރަކަަބންމެ

 

މެންަބރެއްގެ    .16 ހުސްވުން   މަޤާމް  އަންނަނިވި  ޤާމަކޮމިޝަނުގެ  ބެލޭނީ  ހުސްވެއްޖެކަމަށް  މު 

 ޙާލަތުތަކުގައެވެ.

 މެންަބރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން.  (1)  

 އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން.   (2)  

މާއްދާގައި  15  ޤާނޫނުގެމި  (3)   ގޮތުގެމަތިން،  ވަނަ   ނުގެޝަމިކޮވާ 

 . މެންަބރުކަމުން ވަކިކުރުމުން

ޤާނޫނެއް  (4)   ނުވަތަ  ދަށުން  ކުރެވޭ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އިންތިޚާުބ  ދަށުން  ގެ 

 .މަކަށް ކުރިމަތިލުމުންޤާމަސިޔާސީ 

 މަރުވުމުން.  (5)  

ޤާކޮމިޝަނު  (6)   މި  ހުރުން  ކިަބއިގައި  މެންަބރުންގެ   ލާޒިމްކުރާ   ނުނޫގެ 

 މުން. ވުތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިސިފަ

 

  ރައީސާއި   ކޮމިޝަނުގެ 

  ރައީސް   ނައިބު 

 ނައިުބ  ސަކާއި އީރަ  ކޮމިޝަނުގެ  ތެރެއިން،  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ )ހ(   .17

 . ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ ރައީސެއް
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އި  2  އަށް (ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ވެހިދި )  9/ 0102ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 10   15/ 0202ރު  ޤާނޫނު ނަންބަފަހު،  . އެއަށްރެވިފައިން އިޞްލާޙުކުއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ 
އި  5އަށް   (ނޫނުޤާ  ރވިސްގެސަ  ސިވިލް   ދިވެހި) ގެނަވަނަ  ޤާނޫނުޞްލާޙު  މާއްދާއިން  2ގެ  އުމުގެ  )ރ(  ވަނަ  މާއްދާގެ  އެއަށްވިފައިރެއިތުރުކު  )ބ(  މި  ނަންބަފަހު،  .  ރު  ޤާނޫނު 

 ކުރެވިފައި ޞްލާޙުއި މާއްދާ މި  ނަ މާއްދާއިންވަ 6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހި ދިވެ) 10/ 2021
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން 1 ގެ ޤާނޫނު އުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   7ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ލް ސިވި  ދިވެހި) 2022/7ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 11

ޢައްޔަ )ށ(   10ޢައްޔަންކުރުން  ރައީސް  ނައިުބ  ރައީސާއި  މި  ކުންކޮމިޝަނުގެ  އްދާގައި މާ ރާނީ، 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. 

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަކު ނުވަތަ ނައިުބ ރައީސަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ޭބނުންވާ   ( )ނ  

ޢައްޔަ ކޮމިޝަނަށް  ފަހަރަކު،  ތެރެއިން ކޮށްފައިވާ  ންކޮންމެ  މެންަބރުންގެ 

ރަ ނަން،  މީހުންގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންގެ ސުއީމީހެއް  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ންވާނެއެވެ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

މަޖިލީހަށް   )ރ(   ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން  

ލަިބއްޔަތުން ޣު އަގެންޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރު

ނައިުބ   ނުވަތަ  މަޤާމަށް  ރައީސްކަމުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  މީހަކު،  ފާސްކުރާ 

 ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ( އަދި )ރ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު މި މާއްދާގެ )ށ(،   )ބ(   

ވަނަ   6ނު( އަށް  ސްގެ ޤާނޫވިރވެހި ސިވިލް ސަ)ދި  2007/5  ނަންަބރު

ކޮމިޝަނުގެ  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

ޢައްޔަ މަޤާމަށް  ރައީސްކަމުގެ  ނައިުބ  މެންަބރުން،  ންރައީސާއި  ކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެ މަޤާމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ  އެ  ވަކިވަންދެން  މަޤާމުން  މަތިން 

 ދެމިތިޭބނެއެވެ. 

 

  ގެ ރައީސް   ކޮމިޝަނުގެ 

 11މަސްއޫލިއްޔަތު 

ަބޔާންކޮށްފައި  ( )ހ . 17-1 ތިރީގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ރައީސްގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

 އެވަނީއެވެ.

 ނެރެދެވޭ  ނަތީޖާ  ގޮތުގެމަތިން،  ޤާނޫނުގައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  (1)   

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮމިޝަނުގެ  އުޞޫލުން،   ހަރުދަނާ  ގޮތުގައި

 ؛އިރުޝާދުދިނުން އިލަފައާ ޭބނުންވާ އަދާކުރުމަށް

 ކަނޑައެޅުމާއި،   އެޖެންޑާ  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ   ކޮމިޝަނުގެ  (2)   
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 ކޮމިޝަން  ކަނޑައެޅުންފަދަ  ވަގުތު  ތާރީޚާއި  ާބއްވާނެ  ަބއްދަލުވުން

 ؛ނިންމުން ނިންމުންތައް ހިންގުމާގުޅޭ

 މުވައްޒަފުން  ކޮމިޝަނުގެ  މެންަބރުންނާއި  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނާއި  (3)   

 ޒަޢާމަތު   ދައްކައި،  ނަމޫނާ  ތަާބވުމުގައި  ށްކަހަމަތަ  ސުލޫކީ

 ؛ޤާއިމުކުރުން

އިދާރީ    (4)    ކޮމިޝަނުގެ  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  އެކިއެކި ކޮމިޝަނުގެ 

އު މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ  ކަނޑައަޅައި، ޞޫހިންގައި  ލު 

އު އެއްގޮތަށްޞޫއެ  ހިންގަމުންދާކަން   އިދާރީ ލާ  ކަންކަން 

 ؛ޔަވަޅުތައް އެޅުންފި ހޭކަށަވަރުކޮށް، އަޅަންޖެ

 އަދި  ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޝަނުގެ  (5)   

 .ތަންފީޒުކުރުން ނިންމުންތައް  ނިންމާ ކޮމިޝަނުން  (6)   

 އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  އޭނާގެ  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ ( ށ)  

  އެ   ނުވަތަ  ޙާލަތެއްގައި،  ޖެއްވެއުޒުރުވެރި  ނުވަތަ   ޙާލަތެއްގައި،  ނުކުޅެދިއްޖެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  މަޤާމުގެ  އޭނާގެ  ޙާލަތެއްގައި  ހުސްވެއްޖެ  މަޤާމު

 .ރައީސެވެ ނައިުބ ކޮމިޝަނުގެ އަދާކުރާނީ ވަގުތީގޮތުން

 

 -ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:  .18 ކަތް މަސައް   ކޮމިޝަނުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މްޖު  އްޖޭގެހިރާދިވެ ( )ހ   އަސާސީއާއި،  ޤާނޫނު  ހޫރިއްޔާގެ 

އެޤާނޫ ސިޔާސަތުތަކާ  ސަރުކާރުގެ  މަތިން،  ނުތަކާއި،  މި  އްގޮތްވާގޮތުގެ 

ސަރވިސްގަ  3ޤާނޫނުގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  މާއްދާއިން  ނުހިމެނޭ  ވަނަ  އި 

ފަރާތްތަ ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފިޔަވާ  ފަރާތްތައްކަމަށް  ދަދިވެއް   ތުގެ ލައުހި 

ފޯރުވައިދިނުއްޔިރަ  ފަރާތުން ޚިދުމަތްތައް  ލިިބދޭންޖެހޭ  މަށް ތުންނަށް 

ވަޒީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރުމާއި، ބޭނުންވާ  ވަޒީފާއިން  ދިނުމާއި،  ފާ 

މުސާރަ ވަޒީފާއާ  އެމުވައްޒަފުންނަށް  ދެވޭ  އާއި  އިނާޔަތްތައް ގުޅިގެން 

ކުރަން ގުޅިގެން  މިކަންކަމާ  އެކަނޑައެޅުމާއި،  މަސައްކަންމެހާޖެހޭ   ތް 

 .ކުރުން
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ޚިދުމަތްކު )ށ(    ރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނީގޮތުން  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި 

ރައްޔިތުންނަށް  އު މަޖިލީހަށާއި  ރައްޔިތުންގެ  ސަރުކާރަށާއި،  ފެދިފައިވާ 

ސިޔާސީގޮތުން ވަފާތެރިކަމާ ޚިދްމަތްކުރާ،  ކަމާއެކު  އިޚްލާސްތެރި  އި 

 ޙުރްމަތްތެރިކޮށްހިތާ، ޤާިބލު  ތަކަށްދުއިނާއި ގަވާ، ޤާނޫނުޖެހޭވަކިފަރާތަކަށް  

 .ށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންަބޔަކަށް ހެދުމަ

ޚިދު )ނ(    ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ޙައްޤުތައް ދިވެހި  މުވައްޒަފުންގެ  މަތްކުރާ 

މާޙައުރައް އިންސާފުވެރި  ކުރަންޖެހޭކާތެރިކުރުމަށާއި،  ޤާއިމުކުރުމަށް   ލެއް 

 ރުން.ކަތްކުމަސައް

މުވައްޒަ ރ()   މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ފުންގެ ދިވެހި 

 ކާއި، ާބރުތަކާއި، ޒިންމާތައް އެކަށައެޅުން.މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޙައްޤުތަ

ސި )ބ(    އޮފީސްތަކުން  ސިފަސަރުކާރުގެ  އަސާސީ  ސަރވިސްގެ  ތަކަށް ވިލް 

 ބެލުން. ވަރު ޓާ މިންޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ، އަދި ހިފަހައް

ކޮންޑަކްޓާއި،   )ޅ(   އޮފް  ކޯޑް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ސިވިލް ދިވެހި  ދިވެހި 

 ލަވާލުން.ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު އެކު

ކޮންޑަކްޓާއި )ކ(    އޮފް  ކޯޑް  އެކުލަވާލެވޭ  ދަށުން  ގެ  )ޅ(  ދިވެހި މިމާއްދާގެ   ،

ސިވިލް ދިވެހި  ސިފަތަކާއި،  އަސާސީ  ސަރވިސްގެ    ސަރވިސްގެ   ސިވިލް 

އެގަވާ އޮފީސްތަލުކުމަޢަ  އްގޮތަށްއިދާ  މަސްއޫލު  ސަރުކާރުގެ  ކުގައި ރުމަށް 

  އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއްތޯ ބެލުން. ތަކަކީ އެކަމަށްއިވާ ނިޒާމުމުކުރެވިފަގާއި

ޤާނޫނުގެ   )އ(    ދަށު  31މި  މާއްދާގެ  ހުށަހެޅޭ ވަނަ  ކޮމިޝަނަށް  ން 

ދިރާސާކޮށް،މައްސަލަ ަބލައި  ރިޕޯޓުތައް    އް ފިޔަވަޅުތަޖެހޭ  އަޅަން  ތަކާއި 

 .އެޅުން

ވަނަ   24 ގުޅޭގޮތުން މިޤާނޫނުގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތައްތަކާ )ވ(   

މަޖިލީހަށް    25ދާއާއި  މާއް ރައްޔިތުންގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ 

 .ރިޕޯޓްކުރުން

ކޮންޑަ )މ(    އޮފް  ކޯޑް  ގަވާއިދާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޤާނޫނާއި،  ކްޓް މި 

 ކުރުން. ންފީޒުތަ
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 ކުރެވިފައިތުރުއިއަކުރު  މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  7ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 12
 ކުރެވިފައިތުރުއިއަކުރު  މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  7ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 13

ޒިން )ފ(    އޮފީސްތަކުގެ  ޒިންމާވާ  މަސްއޫލުވެ  މާދާރު ސަރުކާރުގެ 

މި ޤާނޫނާއި،  ދިވެހި ސިވި، އިސްވެރިންނާއި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  ލް 

ޢަމަލުކުރާ ޚިލާފަށް  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  މައްސަލަތައް ކޯޑް  ހުށަހެޅޭ  ކަމަށް 

 ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.

ރިއަރ ޭބސްޑް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް  ކެ   ކީސަރވިސްއަ  ވިލްހި ސިވެދި )ދ(   

  ަބއްޓަންކުރުން. މަގުފަހިކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައިދިއުމަށް 

އިސްނެ )ތ(    ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގުމާއި، ދިވެހި 

ފެންވަ މުވައްޒަފުންގެ  ކުރިއަރުވައި،  މަތިކުރުމަށްލީޑަރޝިޕް  ޭބނުރު  ންވާ   

ހޯތަ މުވައްޒަފުންނަކީދިނުއިދަމްރީނު  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި    މާއި، 

 ށް ާބރުއެޅުމާއި ހިތްވަރު ދިނުން. މަސައްކަތަށް ޤާިބލުަބޔަކަށް ހެދުމަ 

ކަންތައް )ލ(    ގުޅޭ  ސަރވިސްއާ  ސިވިލް  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  ތަކުގައި 

 ން.އްގައި  ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ

ސިވިދި )ގ(    އުސޫލުތައްސަރވި   ލްވެހި  އުވާލާނެ  އުފައްދައި  މަގާމުތައް   ސްގެ 

އެއް އުސޫލުތަކާ  އެ  އުފައްދައި އެކުލަވާލުމާއި،  މަގާމު  މަތިން  ގޮތްވާގޮތުގެ 

 އުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުން. 

  ެބލުމުގެ   ފެންވަރު   މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ()ޏ  

 ގޮތުގެމަތިން   އެއްގޮތްވާ  އުޞޫލުތަކާ  އެ   ،އެކުލަވާލުމާއި  އުޞޫލުތައް

 12. އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

 ފެންވަރު   ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  އޮފީސްތަކުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް )ސ(  

  ކޮމިޝަނުން   މޮނިޓަރކޮށް،  ހިންގުން  ދާރީއި  މަތިކުރުމަށްޓަކައި،

 އެއްގޮތްވާ  ކާތައުޞޫލު  އެ  އެކުލަވާލުމާއި،  އުޞޫލު  އޮޑިޓްކުރާނެގޮތުގެ

 13.އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން

 

ވާ )ހ(  . 1-18  ނެތި   ނުފޫޒެއް  ކޮމިޝަނުގެއަދާކުޖިުބ  ކޮމިޝަނުގެ  މެންަބރުރުމުގައި،  އެ  އްވެސް  ން 
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 ވިފައިމާއްދާ އިތުރުކުރެމި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ ޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ލްސިވި   ދިވެހި) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 14
 އިރެވިފައްދާ އިތުރުކުމާމި  މާއްދާއިން ވަނަ  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ނުޤާނޫ ވިސްގެ ސަރ  ސިވިލް  ހިދިވެ) 0202/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 15

  މިނިވަންކަމާއެކު 

 14މަސައްކަތްކުރުން 

 އެވެ. ނުވާނެ  ގެންރަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ލެނިބިބ

މައްސަލައެމިކޮ )ށ(   އެއްވެސް  މައްސަލައެއް   އްޝަނުގެ  ނުވަތަ    ނިންމުމުގައި 

ނުވަތަ   ސިޔާސަތެއް  އެވަރާ ޝްމަހިންގުމުގައި  ނުވަތަ  ކުރުމުގައި  އް 

ނުސީސީދާއި  ގަކަނޑައެޅުމު ނުވަތަ  އަމިތުންދާގޮގޮތުންވެސް  އްލަ  ވެސް 

 ނެއެވެ. ށްގެން ނުވާތްކޮސައްކަމަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރަން މަ
ކަމެއްވެސްމިކޮ )ނ(    ހުރިހާ  މަޤްޞަދު   ޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކުރަންވާނީ، 

 ލަޙަތަށްޓަކައެވެ. މަޞްމު ން، ޢާލުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ހާސި
ޮބޑުގޮތެ )ރ(   ކަން އްގައިހާމަކަން  ކުރުމަތައް  އެ  ށްޓަތައް  ކަމެއްގެ ކައި، 

މަޢު ޞައްޙަ  އެކަމަކާެބހޭ  ޢާންމުންވަގުތުގައި،  ފަސޭހައިންލޫމާތު   ނަށް 

 ވާނެއެވެ.ންގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ވޭނެގަލިިބ
މަސައްނުކޮމިޝަ )ބ(    އިދާރީ ނު ޝަ މިކޮއި،  އާހިންގުމުގަކަތްތައް  ގެ  ގެ 

ތަރުތީުބވެގެ ގޮތުގައޮނިގަނޑު  މަކޮމިއި،  އާންވާ   ތައް ސައްކަތްޝަނުގެ 

ރޭވުމުގައާމުގަކުރު ޕްރޮގްރާމްތައް  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުއިއާއި،  ގެ ، 

ހިންގުމުގަޤީޤުތަޙް އަޅަންޖެހޭ    އި، އާތައް  ޅުތައް  ފިޔަވަކޮމިޝަނުން 

 މިނިވަންކަމާއި ާބރު  އިރާޔާމަ ޤާނޫނީ އިޚްތިފުރިހަށް  ޝަނަމުގައި، ކޮމިޅުއެ

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

 
އަދާކުރުމުގައި  )ހ(  . 2-18 15ސުލޫކު   ޖަމާޢީ   ނުގެ ކޮމިޝަ  ވާޖިުބ  މަޤާމުގެ  އެމީހުންގެ  މެންަބރުން    ކޮމިޝަނުގެ 

ނަ ގޮތަށް މަށް އުނިކަން އަން ރިކަ އަުބރުވެއި އާގެ ޤަދަރާއި ދަރަޖަޝަނުކޮމި

 . ވެނުވާނެއެށްގެން ޢަމަލުކޮ
ސިނުކޮމިޝަ )ށ(    ކޮމިޔާސަގެ  ނިންމުންތަކާއި  ކޮމިޝަނުގެ    ޝަނުންތުތަކާއި 

ގުޅޭގޮތުންޢަމަލު ޖަވާުބދާކުރާގޮތާ  ވާޖިުބ   އުފުލުމުގެ  ޒިންމާ  ރީވުމާއި 

 ވެ. ގޮތެއްގެމަތިންނެ ޑުޮބހާމަކަން ނީވާއަދާކުރަންޝަނުގެ މެންަބރުން ކޮމި
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 އިފަކުރެވިތުރުމާއްދާ އިމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ބަޤާނޫނު ނަން 16
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  ނޫނުއުމުގެ ޤާލާޙު ގެނަޞް ވަނަ އި  5އަށް   (ނޫނުޤާ ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 17

  ޒާތީ   މެންބަރުންގެ 

 16ސުލޫކު 

ކޮންޝަކޮމި . 18-3 މެންނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ ރުފަ،  މެރަކުަބމެ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  ދެއްގެ 

ހައިަބރެއްމެން ހުރިހާގެ  ހަމަތައް ޙާލަތެއްގަ  ސިއްޔަތުން،  އަންނަނިވި  އިވެސް، 

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
ޤަދަރަޝަނުމިކޮ )ހ(    އުގެ  އަތުވެކަނިށް  ކަމެއްމެއް  އެއްވެސް  އެއްވެސް  ދާނެ   ،

 ރުން.ކުނު ވަގުތެއްގައި
ވާޖިަބއްރެަބންމެ  ކޮމިޝަނުގެ )ށ(    އަދާކުރަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ށް  ގެ 

 .ކުރުންނުކަމެއްފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ރޫއަރާުބ
ޢަމަލެއް   ނ( )   ޚިލާފު  ނުޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ނަމަވެސް ސީދާސީދާގޮތުން  ގޮތުން 

 ރުން. ކުގެން ނު ޭބނުންކޮށްގެމުމަޤާ
ނުވަތަ އޭނާގެ    އިގަތުޔަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިކަނޑައެޅިގެން ވަކި މީހަކަ )ރ(  

 ނަމަވެސް ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން  ގޮތުން ސީދާއަުބރު ނަގާލުމުގެ ނިޔަތުގައި

 ރުން. ޭބނުންކޮށްގެން ކަމެއް ނުކުޤާމުގެމަ
މީހަކަކޮންމެ ލަކުން  ޞޫއު  މުޢާން )ބ(    ހަލިެބންވެސް  ށް  ނުވަތައޮތް   ދިޔާއެއް 

ނުވަ މަންފާއެއެހީއެއް  މެހެމާ  އްތަ  އެނޫން    އި ޔަވަފި  ންދާރީއެއްނުވަތަ 

ނުވަ އެހީއެއް،  ނުވަތަ  މަހަދިޔާއެއް،  މެހެއް  ންފާއެތަ  އް ރީއެމާންދާނުވަތަ 

 . ންދުހޯނުއެއްވެސް ފަރާތަކުން 
ފަރުވާތެރިކަމާލުވުންތަަބއްދަ  ނުގެކޮމިޝަ )ޅ(   އެ   ކުއެކަށް  ހާޒިރުވެ، 

 . ވުންއްދަލުވުންތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިަބ

 

  ހިސާބު   މާލީ 

 17ން ހުށަހެޅު 

އެހެންގޮތަކަށް )ހ(  . 18-4 ޤާނޫނެއްގައި  ނުވައިވީނަމަވެކޮށްފަަބޔާން  އެހެން  ތަ ސް، 

ޤާއެފަދަ އެނޫ  ދަށުން  ޢަމަ ނެއްގެ   ރަމުންލުކުހެންގޮތަކަށް 

ކޮމިޝަނުވީމުގައިއައިކަ މާލީ   ގެނަމަވެސް،  ހިސާުބ މެންަބރުން   

ޢަމަލުކުހުށަހެޅުމުގަ ޤާނޫނަށް  މި  ފެއި  ޢަމަލުކު ށުމަށްރަން   މި  ،ނީރާފަހު، 

 ނެވެ.ގޮތުގެމަތިން ތްވާ އެއްގޮ ތަކާލުޞޫ ނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުޤާނޫ
މެންަބރުކަމަނުކޮމިޝަ )ށ(    ޢައްޔަގެ  މީހާކުރެވޭންށް  އޭ  މަ،  ޤާމާ ނާގެ 
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އޭނާވާޙަ ހުރި   ފައިވާބި ލި  އަށްލުވިއިރު،  ނަމުގައި  އޭނާގެ  އާމްދަނީއާއި 

މާލީ ހިސާުބ، އެ   ނެގޭނއެ  މާ ދަރަނީގެ ޒިންންޖެހޭރަނާ އަދާކުދަލާއި އޭމު

ޙަވާލުވާތާ އޭނާ  ތެރޭމަސްދުވައް(  ނެ)ތި  3  މަޤާމާ  އޮޑިޓައިގަހުގެ   ރ، 

 ހަޅަންވާނެއެވެ.ޖެނެރަލަށް ހުށަ
)  މި )ނ(    ަބށމާއްދާގެ  ގައި  ހިސާުބ ގޮޔާންކޮށްފައިވާ  (  މާލީ  ތުގެމަތިން 

އިތުރަށް،   މެންަބރުކޮމިޝަނުގެހުށަހެޅުމުގެ  ތާރީޚުން   ޙަވާލުވާ  ކަމާ 

އަހަކޮ  ގެންފެށި އެ  ހިސާުބ  މާލީ  އަހަރެއްގެ  ނިރެންމެ   90  މޭތާއް 

ދުވަހު ތެރޭގައި )ނުވަދިހަ(  ހުށަހަ  ގެ  ޖެނެރަލަށް  ން ޅަމުއޮޑިޓަރ 

ބޭނުމަށްޓަކައިމާއްދާގެ  މި  ގެންދަންވާނެއެވެ. މާހައަ    ކަމަށް   ނަކޮށްފައި ރު 

 1  ގެންރީޚުން ފެށި ތާންަބރުކަމާ ޙަވާލުވާމީހަކު ކޮމިޝަނުގެ މެއެވަނީ، އެ

 .ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެކެއް( އަހަރު)އެ
މެންަބރަކުކޮ )ރ(   ވަކިވުމަށް  މިޝަނުގެ  އިސްތިޢުފާ މަޤާމުން  ނުވަތަ  ފަހު 

އޭނާ ހުވަމަސްދު)ތިނެއް(    3ތަމަ  ރަފު  ހިނގާ  ދިނުމަށްފަހު ތެރޭގައި،  ގެ 

އޭނާ ވަކިވިއިރު  ލިމްދަނީއާ  އާމްދަނީއާއި  ިބފައިވާލިއަށް  މަޤާމުން   ބޭ  

މުދަ  ކާއިތަތްގޮ ހުރި  ނަމުގައި  ދަރަނީގެ ޖެހޭންރަދާކުއަ  އޭނާއި  ލާއޭނާގެ   

 ވެ.ޅަންވާނެއެނެ މާލީ ހިސާުބ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަނގޭއެ ޒިންމާ
ގެ ނުގެ މެންަބރެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަ)ރ(    ދިއަ  ،)ނ(  ،)ށ(  އްދާގެމާ  މި )ބ(   

އިނދެގެ އޭނާ  ހުށަހަޅާއިރު،  ހިސާުބ  އަހަރު   18  ،އި އާމީހާ  ޅޭންއުމާލީ 

 .ޅަންވާނެއެވެހަށަ ހުމާލީ ހިސާުބވެސް ދަރިންގެނުފުރޭ 
ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން  )ބ(    އަދި  ،)ރ(،  )ނ(  ،)ށ(  ،)ހ(ގެ  ދާމާއް  މި )ޅ(  

ތަޒިމުކުރާލާ ހިސާުބތައް  މާލީ  ޖެނެރަލް ރުކުރާޔާއް  އޮޑިޓަރ  ނީ، 

ގޮތްވާ އްއެ  އާނަމޫނާ  ރާގައި ޝާއިޢުކުގެޒެޓުސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  އި،ޅައަކަނޑަ

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
ދަގެދާއްމާ  މި )ކ(    ޖެނެރަލަށްން  ށު  ބަ ހު އޮޑިޓަރ  އި ޔާނުގަށަހަޅާ 

އޮކަމަ  މައްސަލައެއްވާ ޖެނެރަށް  ހިނދެއްގައި ށްލަޑިޓަރ  އެ   ،ފެނިއްޖެ 

ޖެނެރަލް  އޮޑިޓައް  އެލަސަމައް މަރ   ލީހަށް ޖިރައްޔިތުންގެ 
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 ޅަންވާނެއެވެ. ހުށަހަ

 

  ވަޒީފާ   އިތުރު 

  އަދާނުކުރުމާއި 

  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 

 18ން ނުކުރު   ވިޔަފާރި 

 ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ލިޭބ  އާމްދަނީ  ރަކު،މެންަބ  ކޮމިޝަނުގެ )ހ(  . 18-5

 ފަދަ  ލިޭބ  ދާއެއްއިފަ  ނުވަތަ  އާމްދަނީއެއް  ނުވަތަ.  އަދާކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 .ފުރައިގެންނުވާނެއެވެ މަޤާމެއް އެހެން

  ޢަމަލީގޮތުން  ހިންގުމުގައި  ރިއެއްފާޔަވި   މެންަބރަކު،  ކޮމިޝަނުގެ )ށ(  

 ފަންނީ   ހޯދުމަށް  ނީއެއްއާމްދަ  ނުވަތަ.  ވާނެއެވެނުވެގެންަބއިވެރި

  ދަ ލިޭބފަ  އާމްދަނީއެއް  ނުވަތަ.  ޝާމިލުވެގެންނުވާނެއެވެ  މަސައްކަތެއްގައި

 ދައުލަތުގެ   އަދި.  ނެއެވެކޮށްގެންނުވާ  އް މަސައްކަތެ  އެއްވެސް  އެހެން

 ތާއި ދައުލަ  އަދި.  ހިފައިގެންނުވާނެއެވެ  ކުއްޔަށް  ތަނުވަ  ގަނެ  ިބން  މުދަލާއި

 މުޢާމަލާތެއްގައި   ކުރެވޭ  ދެމެދު  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  އެހެން

 އެ  ކުރަަބމެން   ކޮމިޝަނުގެ  ނުސީދާގޮތުންވިޔަސް  ނުވަތަ  ސީދާގޮތުންވިޔަސް

 .ާބއްވައިގެންނުވާނެއެވެ  މަޞްލަޙަތެއް އްވެސްއެ މާލީ މެންަބރެއްގެ

  ވިއްކާ   އްސާ ހި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ށ)  ގެމާއްދާ  މި )ނ(  

 ކަމުގައިނުވާ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސިގްނިފިކަންޓް  އްގެކުންފުންޏެ  ޕަްބލިކް

 މާއްދާގެ  މި  ކުކުރުމަކީ،ލްމި  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެއްގެ  އެފަދަ  ގޮތުން،

 ދާގެ މާއް  މި .  ނުބެލެވޭނެއެވެ  ކަމުގައެއް  ފާރިކުރުންވިޔަ  ބޭނުމަށްޓަކައި

 ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަްބލިކް  އްކާވި   ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި"  ބޭނުމަށްޓަކައި

  އެވަނީ،  ަބޔާންކޮށްފައި   ކަމަށް"  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ގްނިފިކަންޓްސި

 ހިއްސާގެ   ކުންފުންޏެއްގެ  ޕަްބލިކް  ކާވިއް  ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އްގެދެދަޢަ  ގިނަ  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ފަހެއް)  5%  ރައުސުލްމާލުގެ

  ފޯރުވޭ  ާބރު  ތުންސީދާގޮނު  ނުވަތަ  ސީދާގޮތުން  މައްޗަށް  ހިއްސާގެ

 .ހިއްސާދާރަކަށެވެ ހުރި ގައިމަޤާމެއް
 އެހެން   ގެ ތުދައުލަ  މެނުވީ،  ހައިސިއްޔަތުން  މެންަބރެއްގެ  ކޮމިޝަނުގެ )ރ(  

 ނުވަތަ  ކައުންސިލެއްގައި،  ނުވަތަ  ކޮމިޝަނެއްގައި،   އެއްވެސް
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 ނުވަތަ  ޯބޑެއްގައި،   ނުވަތަ  މިޓީއެއްގައި،ކޮ  ނުވަތަ  މަޖިލީހެއްގައި،

 ނުލައި   އުޖޫރައަކާ   ނުވަތަ  ށްވިޔަސްއުޖޫރައަކަ  ތަނެއްގައި،  ސްންވެނޫއެ

 .ަބއިވެރިވެގެންނުވާނެއެވެ ނަމަވެސް،
  އެއްވެސް   ހައިސިއްޔަތުން  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  ަބރަކުންމެ  ކޮމިޝަނުގެ )ބ(   

 .އެވެމަސައްކަތްކޮށްދީގެންނުވާނެ ފަރާތަކަށް
 ދަނީ މަ  ާބވަތުގެ  ރާފާނެއަފުށު  އްޔަތާމަސްއޫލި  އަދާކުރަންޖެހޭ  ކޮމިޝަނުން )ޅ(  

 . ވެގެންނުވާނެއެވެ މެންަބރަކު ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރަކަށް ޖަމާޢަތެއްގެ
 ނަމުގައި  ގެ މެންަބރެއް  ގެނުކޮމިޝަ  ޭބނުމަށްޓަކައި،  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ކ(   

  ގޯއްޗެއް   އެފަދަ   ާބޒާރުގައި  މުދަލެއް،  ތަނުވަ  ގެއެއް  ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  އޮތް

  ޮބޑުނޫން   އަގަށްވުރެ  ހުރި  ޢާންމުކޮށް  އަގު  މުދަލެއްގެ  ތަނުވަ  ގެއެއް  ނުވަތަ

  މުދަލެއް   ތަވަނު  ގެއެއް   ނުވަތަ  ގޯއްޗެއް  އެފަދަ  ވިއްކާލުމާއި،  އަގަކަށް

 އަގެއްގައި   ޮބޑުނޫން  އަގަށްވުރެ  ކުއްޔަށްދީއުޅޭ  ޢާންމުކޮށް  ާބޒާރުގައި

 ފައިވާކޮށްަބޔާން   ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި  ހޯދުން،   އާމްދަނީ  ންގެށްދީކުއްޔަ

 . ނުވެއެވެ ހިމެނިގެނެއް ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ވިޔަފާރިއާއި
(  ާބރަ)  12  ހިނގާ  ފުރަތަމަ  ،ހުވަކިވުމަށްފަ  މެންަބރުކަމުން  ގެނުކޮމިޝަ ( އ)  

 މެންަބރެއްގެ  ގެނުކޮމިޝަ   ފާއިތުވަންދެން،  މުއްދަތު  ދުވަހުގެމަސް

 ނުވަތަ  އެއްޒީފާވަ  އަރާފުށު  މަޞްލަޙަތާ  އަދާކުރި  އޭނާ  އިސިއްޔަތުންހަ

 . ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ މެންަބރަކު ގެނުކޮމިޝަ ތެއް،މަސައްކަ

 

  ފުށުއަރާ   މަޞްލަޙަތު 

  މައްސަލަތަކުން 

 19ވުން ލި ހެ ދުރު 

މެން )ހ(  . 18-6 ވާޖިާބއި  ރަަބކޮމިޝަނުގެ  ރަސްމީ  އަދާކުރަންޖެހޭ   ގެ އޭނާކު 

އުއެއްވެސް ފުށުއެ  ދުދެމެމަޞްލަޙަތާ    ދީގެންޞަތު  ފެދުމަކަށް ފުރުރުމެއް 

 އެވެ. ވާނެނު
މި މާއްދާގެ )ހ(  މަށް  އެރުންކަމަޞްލަޙަތު ފުށު  ރެއްގެ ކޮމިޝަނުގެ މެންަބ ށ( )  

އުގައި   މެންަބރަކުލުގައި ޞޫބުނެފައިއެވާ  ކޮމިޝަނުގެ  ންއުޅޭ ގެދެނ އި   ، 

އޭނާގެ   އޭންނާދަރިމީހާއާއި،  ސީއި،  ަބލަހަނާ  ގެންދާ މުއްޓަދާ    ން 
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ތު މަޞްލަޙަރެއްގެ  މެންަބ  ސް، އެކީވެއެރުމަތު ފުށުޞްލަޙަގެ މައެހެންމީހުން

 ވެ. މުގައި ބެލެވޭނެއެފުށުއެރުން ކަ
ަބ )ނ(    މައްކޮމިޝަނުން  ެބލަމުންދާ  ކޮމިޝަނުގެ ގަމުލުސަލައެއް  އި، 

 ތަ ނަމަ، ނުވަވެއްޖެތެއް ދިމާމެންަބރެއްގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެފަދަ ޙާލަ

ޤަޫބލުކުމާވެދާނެދި ގައި ނުކޮމިޝައެކަން  ނަމަ،  ރެވޭކަމަށް 

މައްމަށްފަހުންކުރުަބޔާ އެ  ެބލު،  ވެ. ވާންވާނެއެތަނާޒުލު  އޭނާމުން  ސަލައެއް 

އެ އެމައްސަލައެއް    އަދި  އެއްވެސް    ފަރާތަކަށް   ސްވެއްެބލުމުގައި 

  ސަލައެއްމައްއެ    އަދިވެ.  ވާނެއެނުފޯރުވައިގެން    ނުފޫޒު  ރަކަށްމިންވަ

އެއްހައެމީ  ގައިމުންމުނި އޭގެފަހުން  މި ކު،  ކަށް ންވަރަވެސް 

 އެވެ. ަބއިވެރިވެގެންނުވާނެ
ެބލުމުގަމައްސަލަ  ވަކި )ރ(   ކުރުމުގައި    ނުވަތަ  އިއެއް  ކަމެއް    ވަކި ވަކި 

ފުމަޞްލަރިވުމަކީ،  ވެއިަބރަކު  މެންަބ ކަމެއްކަމަށް ށުއަރާނެޙަތު   

ސަ މައެކަށީގެންވާ  ކޮށްއްޗަ ަބުބގެ  ބިނާކޮށް  ރައީސަށް މި  ޝަނުގެ 

ރަށް  މެންަބއެ    ކުއެމާސަަބުބ ަބޔާންކުރު  ންލިޔުމު  އިއްގަޤަޫބލުކުރެވޭ ޙާލަތެ

އެންގު މެންަބރަކު  ،  މަށްފަހުއެކަން  ެބލުމުން  އެ  މައްސަލައެއް  އެ 

 އެވެ.ދާނެވިރެއެކަހެރިކު
ެބލުމުގަ )ބ(    މައްސަލައެއް  ަބއިވަކި  ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ   ، ކީވުމަރިވެއި 

އެކަށީގެންމަޞްލަޙަތު ކަމެއްކަމަށް  ފުށުއަރާނެ  ސަަބ  މަވާ    އްޗަށް ުބގެ 

 ރައީސަށް  އިުބނަގެ  ލަތެއްގައި، ކޮމިޝަނުޙާ  ޤަޫބލުކުރެވޭ  ށް އޭނާއަށްިބނާކޮ

އެއެކަން  ލިޔުމުން   ކޮމިޝައެއްސަލައްމަ  އެންގުމަށްފަހު،  ެބލުމުން،  ނުގެ  

 ރައީސް ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ.
މާއްދާ )ޅ(   )ހ( މި  ގަ  އަދި   ،)ރ(،  )ނ(   ،)ށ(  ،ގެ  ަބޔާންވެ)ބ(  ންވާ ގެއި 

ކޮ  ކަމާގުޅޭ،  ލުތައްޞޫއު މުވަނިސްަބތަށް،  ފުންގެ ޒައްމިޝަނުގެ 

 ވެ.ނެއެމައްޗަށްވެސް ހިނގާ
)ހ(  )ކ(    މާއްދާގެ  ަބޔާންވެގެންވާ   ދި އަ  ،)ރ(  ، )ނ(   ،)ށ(  ،މި  ގައި  )ބ( 

ކޮމިޝަނުޞޫއު މަލަކާ  އޭނާ  ޚިލާފުވުމަކީ،  މެންަބރަކު  ހުރެޤާމުގެ   ގައި 
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 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫޙު ގެނަޞްލާވަނަ އި  5ށް  އަ (ނުޤާނޫ ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 20

އެކަ ކަމެއްކުރުން  ކުށީގެންނުވާ  އޭަބލައި  ރީކަމުގައި  މަޤާމުން ،  ނާ 

 ދާނެ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ވިވަކިކުރެ
)ހ(  ( އ)   މާއްދާގެ  ގައި  ދި އަ  ،)ރ(،  )ނ(   ،)ށ(  ،މި  ވެގެންވާ ޔާން ަބ  )ބ( 

ކޮމިޝަނުޞޫއު މުވައްޒަފަލަކާ  ޤާނޫނުގެ  މި  ޚިލާފުވުމަކީ،  އެހެކު  ން ގެ 

ނުމާއްދާއެއް އެގައި  ޤާނޫނެއްވަތަ  އެހެންގޮތަކަހެން  އޮގައި  ، ވެސްތްނަމަށް 

މަޤާމުގަ ކުރުން އޭނާ  ހުރެ  އެކަށީގެންނުއި  ކަމެ  ކުރީކަވާ  ަބލައި،  އް  މަށް 

 ގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުއްތެނެ ޙާލައޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރެވިދާ

 

  އަދާކުރުމުގައި   ޒިންމާ 

  ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 20ހަމަތައް 

މެންަބރުންކޮމިޝަ )ހ(  . 18-7 އެމީހުންގެނުގެ  ޒިންމާ  ،    ތައްވާޖިުބ  ތަކާއިމަޤާމުގެ 

 . ނެއެވެއްޓަންވާވި ހަމަތައް ހިފަހައި އަންނަނިދާކުރުމުގައަ

ޤާނޫނު   (1)   އެންމެހައި  ޤާނޫނުތަކަށް   ވެ،ާބތަ ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ 

ރެއް ކުރާ އަމު  ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހުއްދަރުމާއި، އެ  އިޙްތިރާމްކު

އަމުރަށްފަރާ ވާޖި  ތެއްގެ  އަދާކުރުމުގައިރަސްމީ   ުބ 

 ؛ން އުމުންދިތަާބވަ
އެ  (2)    ކޮމިއްވެސް  ޒާތީ  ނުލައި،  ކުރަނުންޝަތަޢައްޞުަބކާ  ންޖެހޭ  

ކު  މަސައްކަތްތައް  ދެރުމުއެންމެހައި  އެކަން ުބމާތިމިގައި  އި، 

ތިމާ މަސައްކަތަކުރުމުގައި  ވާޖިަބށް ގެ  ތިމާގެ  ށާއި 

 ؛ތެރިވުންންސާފުވެރިވުމާއި، ފަރުވާތެރިވުމާއި އިއިޚްލާޞް
މަ  (3)    ދާއިރާތުސައްކަރަސްމީ  އެގެ  ތެރޭގައި  މީހުންނާ ގެ    ހެން 

 ؛ތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން، އިޙްއިމުޢާމަލާތް ކުރުމުގަ
ލިިބތިމާ  (4)    ނިރާއި  ާބ  ދޭއަށް  ނުރަނގަޅު  ޔަތެއްގައި އިޚްތިޔާރު 

ނުވަތަ  އިދިނުމަހޯދަ  ފައިދާއެއްވަކިފަރާތަކަށް   ގެއްލުމެއް ށް 

  ދާއިރާގެ ތެރޭގައިނޫނުގެއި، ޤާނުމުގެ ޭބނުމުގައި ބޭނުންނުކުރުމާދި

އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުއިޞައްޙަގޮތުގަ  ލިިބދޭ  އިޚްތިޔާރު   އެ  ރުމާއި، 

މީބޭނުންކުރުމު އެހެން  ޙައްޤުން ހު ގައި  ށާއި ވާޖިުބތަކަތަކަށާއި  ގެ 
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 ؛ކުރުންޙްތިރާމްށް އިމަޞްލަޙަތުތަކަ ޙައި ޞައްގަޤާނޫނު
ޤާ  (5)    މާ  18-3  ނޫނުގެމި  )ވަނަ  ގައިބ އްދާގެ  ކުރާ ަބޔާން  ( 

ފިޔަލަތުޙާ އެހީއާއިއެއްވެ  ވައި،ގައި  ފަރާތެއްގެ  އިނާޔަތާއި ސް   

ސީ ހަދިޔާ  ނުސީމެހެމާންދާރީއާއި  ނުވަތަ  ތުގައި ގޮދާދާގޮތުގައި 

 ؛ންހޯދުނަމަވެސް ނު
ނެ ވާޖިަބށް ހުރަސްއެޅިދާދާކުރަންޖެހޭ  ނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނޫޤާ  (6)   

އަ ވާޖިުބ  އެ  ފަހުންދާކުރުމަ ނުވަތަ  ނުވަ ދާދަތިވެ  ށް  ތަ ނެ 

 ؛އް ނުކުރުންފަދަ އެއްވެސް ކަމެށުއަރާޙަތު ފުމަޞްލަ
އިވާ ކަމެއްގެ ފަދީށްތިމާއަށް ވަކި މީހަކު ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކުން ކޮ  (7)   

ވާ ޙާލަތަށް ޖެހުން ލާޒިމުހެން ކަމެއް ތިމާ ކޮށްދޭންއެގައި،  ޤާިބލުމު

 ؛ންއުގެންދިތިމާ ނު
މެ  އިރުހުންނަދެމިއި  ރުކަމުގަމެންަބ  (8)    މުން ންަބރުކައަދި 

ތިއިވެސް،  މަށްފަހުގަވަކިވު އަދާކުރުމުގައި  މަޤާމު  މާއަށް ތިމާގެ 

މައް ތަކާމަޢުލޫމާތު   ލިިބފައިވާ ލިޭބ ސިސައި،  ގުޅިގެން  ރު އްލަތަކާ 

 ؛ހެއްޓުންގެ ގޮތުގައި ހިފެ، ސިއްރުތައްމަޢުލޫމާތު ހައްޓަންޖެހޭފަހި
ގޮތުގެމަތިން  (9)    ޞައްޙަގޮޤާނޫނުގައިވާ  ފަރާތަކަށް އެ  ތުގައި،  ހެން 

ގަންޖެހޭ އަން ތުހާމަކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާ މާތުރަންޖެހޭ މަޢުލޫހާމަކު

ރަސްއިއެންގުމާތްތަކަށް  ފަރާ އަދާކުރުމުގަވާ  މީ ،  ޞައްޖިުބ   ޙަ އި 

 އިމަޢުލޫމާތާގު  ތަ ދޮނުވަ  ގަޅުނނުރަމާއި،  ނުދިލޫމާތު ފޯރުކޮށްމަޢު

 ؛ންރުނުކުހާމަތު މާލޫ މަޢުށްގޮތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ
މަސައްކަ  (10)    މީހުންކޮމިޝަނުގެ  އިޚްތިޔާރުކުރުމުގަތަށް  މީހުން އާ  އި 

އަސާކުރުމުގަންޢައްޔަ އެންމެ  މަ އި  ރުކުނަކީ  ތަށް ކަސައްސީ 

 ، ެބލުމާއި   ން ކަމުގައިރުތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހު  އެކަށޭނަ ޤާިބލުކަމާއި

މުވައްޒަފުންނާވަވަޒީފާ ދިނުމާއި   ކުރިއެރުން ދިނުމާއި   ގުޅޭ ޒީފާގެ 

ަބލަންނިހެއެ ކަންކަމުގައި  މައިހެން  މިންގަނޑަކީ ޖެހޭ  ގަނޑު 

ނަ ށޭ އެކަކަތުގެގޮތުން  ންނާއި މަސައްތަޢުލީމީގޮތުންނާއި އަޚްލާޤީގޮތު
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 ؛ލުން ކަށްވުން ކަމުގައި ެބަބޔަ
ނުވަތަޕާޓީއަކަ  ވަކި   ސިޔާސީ  (11)    ތާއީދު  ށް  ކަމަކަށް  ކުރުމުގެ ވަކި 

ސިވި ސަަބުބން،  ނުކުރުމުގެ  ސަނުވަތަ  އެއްވެސް   ގެރވިސްލް 

 ؛ ފަހިކޮށް ނުވަތަ ދަތިކޮށް ނުހެދުންކަމެއް މުވައްޒަފަކަށް
މަޤްޞަދެއް ޔާސި  އި،ަބއިވެރިނުވުމާ  ަބހުސްތަކުގައިސިޔާސީ    (12)    ސީ 

ކާތްތަކަށް ސީ ޙަރައި، ސިޔާމާނުންނުކުރުޭބ  ގެމަށް ވަޒީފާހާސިލުކުރު

ދެ   ނީކަންރަތާއީދުކު ދޭހަވާކޮޅުހަނުވަތަ   ފަދަ   ދަނީކަން 

 ؛އް ނުކުރުންކަމެވެސްއްއެ
ނެ ދާޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިކޮރަޕް  ،މުވައްޒަފުންނުގެ  ޝަމިކޮ  (13)   

އަ ވަޒަންކުޙާލަތްތައް  ދިމުރަަބދުމެ  ކޮރަޕްއުން  ނަށް ޝަމާއި، 

ގޮތުގެމަގުފަހި ޢަމަލުތައް   ގެތްތަކުއެފަރާ  މަތިން ނުވާނެ 

އެމީ މަސްއޫލިއްޔަތުހުންނާނެގޮތަށް،  މަޤާމުގެ   ކާއިތަހުންގެ 

އަޚްލާޤާއި  ސަމަ އުމި ކޮއްކަތުގެ  އިދާރީ  ލުތައް ޞޫޝަނުގެ 

 ؛ން އުަބއްޓަންކުރަމުން ދި
މުވަ  (14)    ކޮމިކޮމިޝަނުގެ  މެންަބރުންނުޝައްޒަފުންނާއި   ގެ 

ޢަމަޕްކޮރަ ދުރުޝަންގެ  ޖެހޭ ހިންގަންރުމަށްޓަކައި  ކުލުތަކުން 

އެމީޞޫއު ހިންގުމާއި،  ތަޢުލީމާއި ލުތައް  ހުންނަށް 

މުއްނު  އި،ނުމާތަމްރީނުދި ސަނދިކަސަޙައްޤު  ން ކަ ޭބތިވެމަތްލާމުން 

ގޮތުން  ކުރުކަށަވަ ސަމާލުވެ މާއެމީހުންގެ  ރުމުގެ  ޙާލަތަށް  ލީ 

ކޮރަތިުބމާއި ރައްކާތެރިވެގެޝަޕް،  ނަމޫނާނުން  އެއް ންވާ 

 ؛ދެއްކުން  މެންަބރުންގެ ނުކޮމިޝަ
މެންަބރެއްކޮމިޝަ  (15)    މުވައްޒަފެއް  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ނުގެ   ނުވަތަ 

 ވަކިކަމެއް ކުރުމަށްފަށް  މަތަކާ ޚިލާ، ސުލޫކީ ހަސްނަމަވެގައިވީކަމު

ނުވަތަ   މަާބރުއަޅާނަ  ނުވަތައަންގާނަމަ  ކޮށްލަން   ނުކޮށް ދޫނުވަތަ

މުވައްނު،  ވާނަމަޫބރުކުރުމަޖު މަސައްކަތްވަތަ   ޒަފުގެ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްކަމާތްތެރިހަޒާނަ ދަ ފަރަސްއެޅޭހު  އެކު 
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 ފައި އިތުރުކުރެވިމާއްދާމި  ދާއިންވަނަ މާއް  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ގެ ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 21
 ކުރެވިފައިމާއްދާ އިތުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ހިދިވެ) 2020/15 ރުޤާނޫނު ނަންބަ 22

އުޓަރ ޕްރޮސިކިށް  ނުކޮލަސް  ،ނަމަފޯރުވާ  އްނުފޫޒެ  ނުރަނގަޅު

ރައްޔިތުންގެ   އަދި  ން ކޮމިޝަނަށާއިކޮރަޕްޝަ-އެންޓިނެރަލަށާއި  ޖެ

 އަދި؛ ޅުން ހެށައެކަން ހު ހަށްލީމަޖި
މައްސަކޮމިޝަ  (16)    ހުށަހަލަނަށް  ކާމެދު މީހައެއްވެސް  ޅާ  އެއް 

 ނުކުރުން. ކަމެއްއެއްވެސް ގޮތަކަށް،  ނުރަނގަޅު
މާއްދާގެ )ށ(    )ހ(  މި  ަބޔާގައި  ޒިންން  ކޮމިޝަނުގެ މާތަކަކީކޮށްފައިވާ   ،

މެ ކޮމިޝަނުގެ  މުވަންަބރައީސާއި  ކޮމިޝަނުގެ  ންގެވެސް އްޒަފު ރުންނާއި 

މައިގަފާޒީވަ އެއް އަނގެ  ކަމުގައިސާ ޑު  ވަޒީފާގެ ވެ. އެނެއެލެވޭ ެބސް  އީ، 

ން  އެއި  ގައިމުވުނެތްނަމަވެސް، އަދި އޮތް ވަޒީފާގެ އެއްަބސް  އެއްަބސްވުމެއް

،  މަކީއެވެ. އަދި، އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުސްމެފައިނުވި ނަމަވެމެނި ހިއްމެކަ

ފިއެ ތައުދީީބ  ޙާލަތެޔަވަޅުމީހަކާމެދު  އެޅުމުގެ  ކައުފަންވުން  އް  މުގައި  

 . ލެވޭނެއެވެެބ

 

  ސިޔާސަތުތައް 

 21އެކަށައެޅުން 

 މަ ފުރިހަ  ންމެއެމަތައް އޭގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންވެގެންވާ ހަ  18-7ނުގެ  މި ޤާނޫ . 18-8

ތަންފީޒުގޮ ސިޔާސަތުތަކާއިކުރުތުގައި  ބޭނުންވާ  ލުތަކާއި ޞޫއު  މަށްޓަކައި 

ހަ ތަފް މަތަކާތަމްރީނުތަކާއި  ކޮމިޝަނުންތަލުޞީގުޅޭ    ށް ނަޤާނޫމި    ލަވާލައިއެކު  އް 

ފެށިގެފަށާ  ންމަލުކުރަޢަ ތާރީޚުން   ގައިތެރޭމަސްދުވަހުގެ    (ހައެއް)  6ން   

ހަ  ވެ.ވާނެއެންކުރަފީޒުންތަވާލައި  އެކުލަން  ކޮމިޝަނު އެ  މަތަކަށް  އަދި 

ކުރުމުގައިޢަމަލުކު ކަމެރު  ކޮން  ހުއްދަވެގެންވަނީ  މަނާވެގެންވަނީ  ން  ނުވަތަ  އްކަން 

 ލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޞީމަތައް ތަފް ހަރަށް އެވަ އެނގޭނެ މިންކަމެއްކަން  ންކޮ

 

  ހަމަތަކަށް   ސުލޫކީ 

 22ތަބާވުން 

މެންަބ )ހ(  . 18-9 އެކޮމިޝަނުގެ  މަޤާމީހުންރުން  އަދާކުވާޖި  މުގެގެ  މި ރުމުގައިުބ   ،

ަބޤާނޫނު އެންވެޔާންގައި  ހަމަތަކުގެ  ސުލޫކީ  މިންގަނޑުގައި ގެންވާ  މެމަތީ 

މީހު  އި،ޓައްހިފަހަ އެނގޭ ކަތަހަމަ  އެ   ންނަށްވެސްއެހެން  ތަާބވާކަން  ށް 

 ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެ ހަމަތަކަށް ތަާބވާންވާނެއެވެ. ،މިންވަރަށް
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 އިމާއްދާ އިތުރުކުރެވިފަމި  ވަނަ މާއްދާއިން  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުގެނަ  ޞްލާޙުވަނަ އި  5  އަށް (ޤާނޫނު ރވިސްގެ ސަ  ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 23

މާއް )ށ(    ގަދާމި  )ހ(  ހަމަ  ަބޔާންކުރާ  އި ގެ  ކޮ ތަސުލޫކީ  މިޝަނުގެ ކަށް 

ޝަނުގެ މިކޮ   މެންަބރުން ތަާބވުން އެ އަކުރުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ ފަދައިން،

ާބވާކަން، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް  މަތަކަށް ތައެ ސުލޫކީ ހަ  ންވެސްއްޒަފުމުވަ

 ވެ.ންވާނެއެކުރަކަށަވަރު
ވަކި )ނ(    މެންަބރުން  ހަފަވަކި  ކޮމިޝަނުގެ  ނާއި އިސިއްޔަތުންރުދުންގެ 

މިނިވަންކަމާއި، އްގެ  ކޮމިޝަނެ ކޮމިޝަނުގެ  ހައިސިއްޔަތުން 

ހަމަހަމަކަމާ މިން ސު  ދިއަ  އަޚްލާޤީ  އި އަުބރުވެރިކަމާއި،   ގަނޑުތައްލޫކީ 

 ންވާނެއެވެ. ފަހައްޓަހި

 

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 

 23ޚިލާފުވުން   މެންބަރުން 

ޤާނޫނުގައި   )ހ(  . 18-10 ހަމަތަ  ންވާ ަބޔާންވެގެމި  ތެރެއިސުލޫކީ  މައަކާ ހަ  ންކުގެ 

ޚިލާފުވު  މެންަބރަކު  މާއްދާއެއްގައި ކޮމިޝަނުގެ  އެހެން  ޤާނޫނުގެ  މި  މަކީ، 

ށްފައިވީނަމަވެސް، އޭނާ  ންކޮށް ަބޔާކަ އެހެންގޮތަނޫނެއްގައި ޤާންހެނުވަތަ އެ

ަބލައި ހުއި  ގަމަޤާމު ކުރީކަމަށް  ކަމެއް  އެކަށީގެންނުވާ  ކުރުން  އޭނާ  ރެ   ،

 ންވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އުފަ ނެ ޙާލަތެއްވަކިކުރެވިދާ ޤާމުންމަ
ކުރި )ށ(    ޚިލާފަށް  ހަމަތަކާ  ސުލޫކީ  މެންަބރަކު  އޭގައި މަކަ  ކޮމިޝަނުގެ    ކީ، 

ކުށެއް ޢަމަޖިނާއީ  ހިގެ  ކަމުގައިވާލު  ކަމެއް  މާއްދާގެ   މި   މަ، ނަމެނިގެންވާ 

އެޅު ފިޔަވަޅު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޖިނާ)ހ(  ދަމަކީ،  އޭނާޢުއީ  ގެ  ވާއެއް 

 މަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. ކުރު މައްޗަށް
މެންަބކޮމިޝަނުން )ނ(    ަބއިވެރިވި  ނިންމުމުގައި  ނިންމާ  ތަ ވަނު  ރެއް 

ޤާނޫޒަމުވައް މި  ހަމަށްކޮަބޔާންގައި  ނުފެއް  ސުލޫކީ  ޚިފައިވާ   ށްލާފަތަކާ 

ޤާނޫ މި  ނުވަތަ  ކުރިކަމަށް  ކަ  ކާއައްދާމާނުގެ  ކަމެއް   އް މެޚިލާފަށް 

ކޮރިކަމަށްކު އެފިނަމައަޅައިޑަނކަމިޝަނުން    އެ މެން  ،  ނުވަތަ  ަބރަކު 

ަބއިވެރިމުވައްޒަފަ ނިންމާފައި  ގެންވެކު  އަންނި  ވާކޮމިޝަނުން  ލުން މުމެއް 

 ންވެއެވެ. ށް ލިިބގެ ކޮމިޝަނަާބރު ގެކުރުމު މުރާޖަޢާ
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 އިއިތުރުކުރެވިފަމާއްދާ  މި  އިންވަނަ މާއްދާ  3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 2020/15ރު ނު ނަންބަޤާނޫ 24
 ރެވިފައިމާއްދާ އިތުރުކުމި  އްދާއިންވަނަ މާ  3ގެ   ޤާނޫނުއުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 0202/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 25
 މާއްދާ އިތުރުކުރެވިފައިމި  ވަނަ މާއްދާއިން  3  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުނަޞްލާޙު ގެ ވަނަ އި  5އަށް   (ޤާނޫނު ސްގެ ސަރވި   ސިވިލް  ވެހިދި ) 2020/15ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 26

  ހަމަތަކާ   ސުލޫކީ 

  މުވައްޒަފުން 

 24ޚިލާފުވުން 

ޤާނޫޒަމުވައްކޮމިޝަނުގެ   )ހ(  . 18-11 މި  )މާއްދާ  ނަވަ  18-7ނުގެ  ފަކު  ގައި   (ހގެ 

ސު ޚިލާފުވެއްޖެަބޔާންކުރާ  ހަމައަކާ  ތެރެއިން  ހަމަތަކުގެ   އެ   މަ،ނަލޫކީ 

މިޚި ކުޑަޮބންވަލާފުވި  ަބލަ  ޑުރެއްގެ  މުވައްޒަފަކާމެމިނަށް  އެ  ދު އި، 

ފިޔަވަޅު  ޝަނުކޮމި ގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ  ގެ 

 .ވެއެވާނެޅަންއަ
)ހމާމި   )ށ(    ަބއްދާގެ  ގައި  ޙާލަތުގަ(  ކޮމިޝަޔާންކުރާ  މުވައްޒަފުން ނުއި  ގެ 

މުވައް އެ  ޚިލާފުވެގެން  ފި  ދުމެފުންނާޒަސުލޫކާ  މިއެޅޭނެ   ޔަވަޅުތައް، 

ދަށުޤާ މުވައްޒަނޫނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ހަދާ  ގަވާއިދުގައި ފުންން  ގެ 

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 
މުވައްކޮމިޝަނުގެ )ނ(    ޚިލާފަށްހަމަތަކީ  ލޫސު  ޒަފަކު  އޭގައި ކުރިކަމަކީ   ކާ   ،

ކަމުގައިވާނަމަ،  ޖިނާ ކަމެއް  ހިމެނިގެންވާ  ޢަމަލު  ކުށެއްގެ   މާއްދާގެ  މި އީ 

ގެ)ހ ދަށު(  މު  ން  ގަވަކޮމިޝަނުގެ  އެއްގޮތްވާ އްޒަފުންގެ  ވާއިދާ 

 ކުރުމަށްނާއީ ދަޢުވާއެއް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިން މަތިގޮތުގެ

 . ނޫނެވެ ހެއްރަހުއޮތް 

 

  ނުން ކޮމިޝަ 

 25ޖަވާބުދާރީވުން 

ކަނޑައަޅާ . 18-12 މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މެންަބރުން  އެ މަގެގޮތެއް  ކޮމިޝަނުގެ  ތިން، 

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ   މަޖިލީހަށް  ހާޒިރުވެ،  އެ  ކޮމިޓީއަކަށް  އެމީހުންގެ ޖަވާ  ުބދާރީވެ، 

އަދި    ވެ.ވާނެއެލަން އުފު ންމާގައި ޒިޖިލީހުގެ މަގޮތުން، ރައްޔިތުންމަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭ

ހިނގަ ކުރަމުންކޮމިޝަން  ކޮމިޝަނުން  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން،  ގޮތާ  ކަމަމުންދާ  ކާ  ދާ 

ރަންތުގުޅޭގޮ މަޖިލީހުންއްޔިތު،  ބަލަން  ންގެ  ކަމެއްގައި،ހޯދައި  ކޮންމެ   ޖެހޭ 

 ވާނެއެވެ.ީބގޮތެއްގައި އެއްާބރުލުން ދޭން އީޖާ

 

  ޑު ރެކޯ   ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 26ހެއްޓުން ލެ ބެ 

ަބއްދަލުވުންތަމިކޮ )ހ(  . 18-13 ޔައުމިކުގެ ޝަނުގެ  އައްޔާ     ލިޔެ ށް  ކުރަ އަކުރުން 

އޯދަލުވުންތައްަބ  އެއަދި    .އެވެލަހައްޓަންވާނެަބ ރެކުގެ  ންގ ޑިކޯޑިއޯ 
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 . ޓަންވާނެއެވެއްބަލަހަ
 ވާހަކައަށް  ދައްކާ  މެންަބރުން  ތައްޔާރުކުރަންވާނީ،  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  )ށ(   

  އެ  ވާހަކައެއް،  ދައްކާ  މެންަބރަކު  ކޮމިޝަނުގެ  ނުގެނެސް،  އްތުރެއިއުނި

 ގައި ޖަލްސާ  އަދި  ފެންނާނެ،  ޔައުމިއްޔާއިން  ގޮތަކަށް  ދެއްކި

 . ނެވެންތިގޮތުގެމަ އެނގޭނެ ސާފުކޮށް ންހިނގާދިޔަގޮތްކަ
އެއްވެ )ނ(    ހިންކޮމިޝަނުން  ތަޙްޤީޤެއް  އެއްވެސް    ފިނަމަގައިސް  ނުވަތަ 

އަދި   ކުރަންވާނެއެވެ.އުމިއްޔާޔަށް  ކުރަން އައަކުރު  ނަމަ،ދައިފި ހެކިަބހެއް ހޯ

 ގ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޑިންކޯޑިއޯ ރެއޯގެ ތަޙްޤީޤުއެ 
ަބއްދަލުވުންމިކޮ )ރ(   ޔައުތަކުޝަނުގެ  ގެ  ަބރުންމެން  ކޮމިޝަނުގެ،  އްޔާގައިމިގެ 

 ޞީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފް ތަ ގޮތުގެ ދިންވޯޓުއި އާރީޒިހާ
ހާންތަކުއްދަލުވުަބ  ގެޝަނުކޮމި )ބ(    ކޮންމެ  ޒިރީގެ  އެއްފަހަރު   މަހަކު 

 ންވާނެއެވެ.ޢުކުރައިއިޓުގައި ޝާ ވެްބސަކޮމިޝަނުގެ 
 އްދާގެ )ހ( އަދިމާ ސް، މިމަވެއޮތްނަ ތަކަށްއި އެހެން ގޮއްގަނެނޫޤާ އެހެން )ޅ(  

ރެކޯޑިންވާ  ގައި(  ނ) މަދުވެގެން  ގލިޔެކިޔުންތަކާއި  )ދިހައެއް(    10ތައް 

އެކު ތެރިކަމާކާރައް ނުން  ކޮމިޝަވަންދެން    ދުވަސްރުއަހަ

 ލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ަބ

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ރިޕޯޓް 

 ފަރާތް 

ކޮމިޝަނުންކުރާ ގެ  ދާއްމާވަނަ    18މިޤާނޫނުގެ    .19 ދަށުން  ގެ  )ފ(  އަދި  )އ( 

 -ތަޙުޤީޤަށްފަހު އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަކީ:

އޮފީހެތަޙުޤީޤުކު  (1)   ވަޒީރެއްނަމައިސްއްގެ  ރެވޭ  ، ވެރިޔަކީ 

 އަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހި  (2)   އޮފީހެއް  އެ  އިސްވެރިޔަކީ  އޮފީހެއްގެ  ލުވެހުރި ވާ ހަމާންގުތަޙުޤީޤުކުރެވޭ 

އް ޖަވާުބދާރީވާންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެއްގެ  އެންމެ އިސްވެރިޔާނަމަ، އެ އޮފީހެ

ވުޒާރާއެއް އެފަދަ  ނުވަތަ  ނެތްނަމަ،  މިނިސްޓަރަށް،   

 ރިއްޔާއަށް. ޖުމްހޫއީސުލްރަ
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  ގެ ޝަނު ކޮމި 

  ސާރައާއި މު   މެންބަރުންގެ 

 އިނާޔަތްތައް 

މެންަބރުންނަށް  .20 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ދެވޭސިވިލް  އިނާޔަތްތައް ސާމު    ރައާއި 

 ނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ކަނޑައަޅާ

 

  ކޮމިޝަނަށް 

  މުވައްޒަފުން 

 ޢައްޔަނުކުރުން 

ނަށް  ށާއި، ކޮމިޝަބެލެހެއްޓުމަ އްތައް  ކަންތަދާރީ  ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިސިވިލް ސަ  .21

އަނެއްއެހީ މަޤާމުން  އެއް  ވަޒީފާދީ،  މުވައްޒަފުންނަށް  ބޭނުންވާ    ށް މަމަޤާ  ވުމަށް 

ވަކިކުރާނީ  ،ަބދަލުކޮށް ވަޒީފާއިން  ސަރވިސް  ، އެމީހުން  ސިވިލް  އެކަމަށް 

 ވެ. ނުންނެކޮމިޝަވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދެއްގެ މަތިން ސި

 

  ކޮމިޝަނުގެ 

  ފުންގެ މުވައްޒަ 

  ހެން ނި އެހެ   މުސާރައާއި 

 އިނާޔަތްތައް 

މުސާރައާ  .22 ދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  އިކޮމިޝަނުގެ  އޮފް     ،ތައްތްޔަނާއި  މިނިސްޓްރީ 

ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް  ކަނޑައަޅާނީ    ފިނޭންސް  ސަރވިސް  މަޝްވަރާއާއެކު  ސިވިލް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 

  ތަޖުރިބާކާރުންނާއި 

  އެހީ   ގެ ހުން ފާދޭމީ ލަ 

 ހޯދުން 

ޚާއްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސަ )ހ(   .23 ވަކި  ފަންނީ އްކަތުގައި،  ދާއިރާއަކުން  ޞަ 

ހި ޭބނުންވެއްޖެ  އުސޫއި ގަނދެއްއެހީ  ކޮންޓްރެކްޓް  އެހީ،  އެފަދަ  ލުން ، 

 ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

)ހ( )ށ(    މާއްދާގެ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ    މި  ހޯދަޚިދުމަގައި  ންވާނީ،  ތް 

ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން، އެޚިދުމަތުގެ   ފިނޭންސް އެންޑްއޮފް    ސްޓްރީމިނި

 ހުގައެވެ. ފަށްމަސުޖެއްއަގުއަދާކުރެވޭނެގޮތް ހަމަ

 

  އަހަރީ   ކޮމިޝަނުގެ 

 ރިޕޯޓް 

ކޮ  )ހ(   .24 ސިވިލް ސަރވިސް  އެއަހަރު  ނިމުމުން،  މާލީއަހަރެއް  ގެ ޝަނުމިކޮންމެ 

ހިނގި ރައީސުރިޕޯޓެ  ގޮތުގެ މަސައްކަތްތައް    ށާއިރިއްޔާއަލްޖުމްހޫއް، 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް    2ލީހަށް އަހަރު ނިމޭތާ  ންގެ މަޖިރައްޔިތު

 ޝަނުގެ ރައީސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިކޮ ރވިސްސަ

ތެރޭ )ށ(    އެއަހަރުގެ  ރިޕޯޓްގައި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ގައި މިމާއްދާގެ 

ންވާނެއެވެ. ނައޮންގޮތް ހިމެނިފައި  ހިނގި  އްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންތަ

ތެ އިޞްލާޙުކޮށް، މީގެ  ކަންތައްތައް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ރޭގައި 
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ކުރެމަރުއްޤީކުތަރަ މަސައްކަތްތަކާއިށް  ރާވާފައިވާ   ،ވުނު  ކުރިމަގަށް 

 ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

)ހ )ނ(    ރިޕޯމިމާއްދާގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ތައް(  ކުރުމަށްޓަކައި ޔާރު  ޓް 

މާތުތައް އޮފީސްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން ށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫޝަނަމިކޮ

ގަވާ ސަރވިސް  ގޮތުގެވާއިގައިދު ސިވިލް  ކޮމިޝަނަށް    މަތިން،   

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 

ާބ  .25 ރިޕޯޓް   ޚާއްޞަ  ދާއިރާއާއި  މަސައްކަތުގެ  ކަމެއްގަކޮމިޝަނުގެ  ހިމެނޭ  އި ރުތަކުގެތެރޭގައި 

އަވައްޔިތުރަ މަޖިލީހަށް  ހުށަހަންގެ  ގޮތެއްގައި  ކޮމިޝަނަށް  ސް  ޅަންޖެހޭކަމަށް 

ހުށަހަޅަ ރިޕޯޓް  އަހަރީ  ހަމައަތާ  ހޭންޖެފެނިއްޖެކަމެއް،  ލަސްނުކޮށް،  ރީޚާ  ށް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

 3ޗެޕްޓަރ  

 ންގަނޑުތައް ތުގެ މިޚިދުމަ ސްގެ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި 

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް 

 ދައުރު   އްޒަފުންގެ ވަ މު 

ޚިދުމަތްކުރާ މުވަ  .26  ދައުރަކީ، ތެދުވެރިކަމާއި ގެފުންއްޒަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި 

މަސައްކަތްކުރުމެއް، ޞްތެރިކަމާއެކުޢިޚްލާ ހޯދުމަށް  ރުހުން  ނެވަކިފަރާތެއްގެ  ތި  

ސިޔާސަ އެކަށައަޅާ  ހިތުތަކާސަރުކާރުން  ޕްރޮގްރާމްތައްއި،  ހިންގުމަށް  ންގާ   

އެއްކިާބވެތިއެހީތެރި ނުފޫޒުތަކުން  ސިޔާސީ  އެންމެހައި  މިގޮތުން  އެ  ބެ، ވެދިނުމެވެ. 

ސިޔާސަތު  ހިނ ސަރުކާރެއްގެ  ހަވާލުވެއޮތް  ހިންގުމާ  ވެރިކަން  ދަކު 

އަ އެސިޔާސަތުތަކަށް  އެހީތެރިވެދޭމައެކަށައެޅުމުގައާއި،  ގެނައުމުގައި  ން ލީސިފަ 

 .ނެއެވެވާ

 

  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 

 އުޞޫލުތައް 

ޚިދުމަސިވިލް  ދިވެހި    .27 ސަރުކާރަށް  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ތް ސަރވިސްގައި 

 ލުތަކުގެ މަތިންނެވެ. މަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫގައި ޢަމުރުކު

އަދާކު )ހ(    ވަޒީފާ  މުވައްޒަފަކު  އޮފީއެ  ރިޕޯޓްކުރަންރާ  އެމީހަކު  ޖެހޭ ހެއްގައި 

ށާއި، އެއޮފީހެއްގައި ދިވެހި ގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަކަށާއި، އެއޮފީހެއްރާތްތަފަ
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 ުބދާރީވުން.ތަކަށް ޖަވާރާފަ އިސް ސިވިލް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ އެންމެ

ދިވެހިރާ )ށ(    އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފެއްގެ   އްޖޭގެ އެ 

އަސާސީއާ ޤާނޫނު  ދިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޤާނޫނުތަކާއިވެހިރާއި  ،  އްޖޭގެ 

ަބއިވެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަދި،  ރިވާ، 

އެއްތަދާ މުޢާހަަބއިނަލްއަޤްވާމީ   ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ކާއި،  ަބސްވުންތަކަށް 

 ހިތުން. 

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ   މުގައިއެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރު )ނ(   

ޕްދާއިރާ މިންގަނޑުގެ  އެކުލަވާލެވިފަރޮފެޝަނަލް  އިވާނަމަ، ތަކެއް 

 އެމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.

 

  ރުމުގެ ކު ހާމަ   މަޢުލޫމާތު 

 އުޞޫލުތައް 

ވަޒީފާގެ   .28 އެމީހުންގެ  މުވައްޒަފުން،  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް   ދިވެހި 

މަޢުލޫމާތުވާޖިުބތަ އަދާކުރުމުގައާއި،  ޢަމަލުކުރަންވާނީރުމުގަހާމަކު  އް  ތިރީގައިވާ އި   

 ކުގެ މަތިންނެވެ. އުޞޫލުތަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، )ހ(    ގަވާއިދާ  ކޮންމެ ތުލޫމާ މަޢު  ޤާނޫނާ  ދޭންޖެހޭ   

  ތެދު މަޢުލޫމާތު ދިނުން.ޙާލަތެއްގައި

ތު  ތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާ، އެކިފަރާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް )ށ(   

އެ ވުމެއްނެތި، ނިންމުންތަނުމުގައި، ޖެހިލުންކޮށްދިފޯރު އް ނިންމާ ފަރާތަށް 

 ބިދިނުން. ލި އްލޫމާތެނިންމުން ނިންމުމަށް ޭބނުންވާ ހުރިހާ މަޢު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް، އެކިފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތު   )ނ(   

ބޭނުމުގަރުކޮށްދިފޯ ހޯދުމުގެ  ފައިދާއެއް  ފައިދާއެއް ނުމުގައި،  އެފަދަ  އި 

ނުވަތަ   ވަކިމަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ.ން މަގުފަހިވާގޮތަށް  ހޯދަ

ޭބނުމުގައި އެފައެ  ހިފަހައްޓައިގެން ޢުމަ  ދަ  ފޯރުކޮށްނުދީ  ލޫމާތެއް 

 ނުވާނެއެވެ. 

މުވަ )ރ(   އެއްވެސް  ސަރވިސްގެ  ގަސްތުގައި،   އްޒަފަކު،ސިވިލް  އެނގިހުރެ 

 ވާނެއެވެ.އިގެން ނުށް އޮޅުވާލަމާތެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކައެއްވެސް މަޢުލޫ

ތްކޮށްފައިވާ ކައް  މަސަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ )ބ(   
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އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު،  

މަޢުލިިބފަ ހާމަކުރުމަށްއިވާ  އެމަޢުލޫމާތެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ލޫމާތެއް، 

މުވައްކުގެމަތިން،  އުސޫލުތަ މެނުވީ އެ  ހައިސިއްޔަތުން  ރަސްމީ  ޒަފެއްގެ 

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

މުވައްޒަފަކު،  )ހ(   .29 ހިފެހެއްޓުން   ރު ސިއް  އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި 

ލިސަރުކާރު ސިއްރު  ލި ން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ޔުންތަކާއި،  ޔުމެއްގެ 

ލިޔުމެ ގޮތުގައިސިއްރު  ސަރުކާރައްގެ  ލިޔުމެއް   އެއްވެސް  ލިިބފައިވާ  ށް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކު، ސިހި  ދިވެ )ށ(    އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ވިލް 

މެދުގައި   ގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކުސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ  ރެވޭ "ސިއްރު" ގެ 

ކަންތައްތަކާއި، ސަރުކަނޑައަޅާފަ އިދާރާއިވާ  ލިކާރުގެ  ޭބ "ސިއްރު"  ތަކަށް 

 އެވެ.ނެވާ ން ނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްގެ

ވީނަމަވެސް،  )ނ(    ަބޔާންކުރެވިފައި  މިގޮތަށް  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ަބޔާންކޮއެމާއްދާ ޤާނޫނީގޮތުން  ގައި  ސިއްރެއް  ފަދަ  ހާމަކުރަން ށްފައިވާ 

 ށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.ކުރުމަކައްގައި، ހާމަޖެހިއްޖެ ޙާލަތެ

 

  ހިންގާ   ޚިލާފަށް   ގަވާއިދާ 

  އްތައް ކަންތަ 

 ޕޯޓުކުރުން ރި 

މުވައްޒަފަކު،  )ހ(   .30 އެއްވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި 

ޚިލާފު  ޤާނޫނާ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ގަވާއިދާ  ނުވަތަ  ކުރާކަމަށް  ކަމެއް   

ންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް، އެކަމެއް  ހެއްގެ ޒިނަމަ، އެ އޮފީތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ

 އަންގަން ވާނެއެވެ. 

ކަމާެބހޭ   ގެއްދާމާމި )ށ(    ކަންތައްތައް،  ހިންގާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  އަކުން،  )ހ( 

 .ހުރަހެއްނާޅައެވެފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކަށް 

 

  ހިނގާ   ޚިލާފަށް   ގަވާއިދާ 

  ކޮމިޝަނަށް   ކަންތައްތައް 

 ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު ނަ މާއްދާގައި ވާވަ  30މި ޤާނޫނުގެ    .31

އްޒަފަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާ ހާސިލު އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި އެމުވަޔާވެރިއިސް
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ލިޔުމަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނަމަ، އެ މައްސަލަ  ނުވެއްޖެ ން ރިޕޯޓްކުރު 

 ގެންވެއެވެ. މުވައްޒަފަކަށް ލިިބއިޚްތިޔާރު އެ

 

  ކޮމިޝަނުގެ 

  ނިންމުންތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ޤާނޫނު  .32 ހުށަހެޅޭ ނަވަ  31ގެ  މި  ގޮތުގެމަތިން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މާއްދާގައި   

ކޮ ސަރވިސް  ސިވިލް  ގޮތާ މައްސަލައެއް  ނިންމާ  މުވައްޒަފުން  މިޝަނުން  ދޭތެރޭ 

 ރެ އެއްގޮތަށެވެ. ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކު

 ވޭ ލުކުރެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުމަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ޤަބޫ  )ހ(   

 ދެމިހުރުން.ންމުމެއްނަމަ ވަޒީފާގެ ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމުގައި ނި

ސަރވި )ށ(    ނިންމުސިވިލް  ކޮމިޝަންގެ  ޤަޫބލުކުރާ ސް  މުވައްޒަފަކު  އެ  މަކީ 

ެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަކަށް  އްސަލައެއް، ވަޒީފާއާނިންމުމެއްކަމަށް ނުވާނަމަ، އެމަ

 ހުށަހެޅުން. 

 

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް 

  އޮފް   ކޯޑް   ފުން މުވައްޒަ 

  ކޮންޑަކްޓަށް 

 ލާޒިމުވުން   ޢަމަލުކުރުން 

ލުކުރަންވާގޮތުގެ ކޯޑް  ދާކުރާ މުވައްޒަފުން ޢަމަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަ  .33

އެއްގޮތަށް ކޮންޑަކްޓާ  ސަރވި، އޮފް  މަސަސިވިލް  ކޮންމެ އްކަތްކުރާސްގައި   

 ކުރަންވާނެއެވެ.މުވައްޒަފަކުވެސް ޢަމަލު

 

  ވިލް ސި   މިޤާނޫނާއި، 

  ގަވާއިދާއި،   ސް ރވި ސަ 

  ކޮންޑަކްޓާ   އޮފް   ކޯޑް 

 ޚިލާފުވުން 

 ސަރވިސްގެ ކޯޑް  ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި، ސިވިލްމި ޤާނޫނާއި، ސިވިލް   )ހ(   .34

ސިވިލް   ދިވެހި  ޚިލާފުވެފައިވާ  ކޮންޑަކްޓާ  ސަރވިސްގެ  އޮފް 

  މެދު، އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަ ޮބޑުމިނަށް ަބލައިގެން ދިވެހިމުވައްޒަފަކާ

ސަސިވި ގަވާ ލް  މަތިން،  ރވިސް  ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ  އިދުގައި 

 ލު ކުރެވިދާނެއެވެ.ތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަކޮމިޝަނުން ތިރީގައިވާ ގޮ

 ނަސޭޙަތް ދިނުން.  (1)   

 އިންޒާރުކުރުން.  (2)   

 ލުކުރުން.މަސައްކަތް ަބދަ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  (3)   

 ޖޫރިމަނާކުރުން.  (4)   

 މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން. އި އެންތީގަވަޒީފާގެ ފަ  (5)   
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 ކުރުން.ވަޒީފާއިން ވަކި  (6)   

މުވައްޒަފެއް ( )ށ   ސަރވިސްގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ސިވިލް  މިޤާނޫނާއި،   ،

އޮ ކޯޑް  ސަރވިސް  ސިވިލް  ޚިލާފުގަވާއިދާއި،  ކޮންޑަކްޓާ  ވެއްޖެކަން   ފް 

ހަކު ކުރި   އެމީ ންމާނީއެކަމަކާ ގުޅިގެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނި، ކަނޑައަޅައި

ޮބޑު ކުޑަ  ދިވެހި  ކުށެއްގެ  ަބލައިގެން  މިނަށް  ސަރވިސް    ސިވިލް 

 ވެ. ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ

 

  ޚިލާފު   ގަވާއިދާ 

  ރިޕޯޓްކުރާ   ކަންތައްތައް 

  ވޭ ދެ ލިބި   ފަރާތްތަކަށް 

 ޙިމާޔަތް 

ސަރވިސްގެ ނާއިމިޤާނޫ  .35 ސިވިލް  ދިވެހި  ގަވާއިދާއި،  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި   ،  

ތުހުކޯޑް ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް  މުވައްޒަފަކު  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ނުވަތަ މަތު  ކުރެވިގެން 

ވިގެން އެކަން، އެއޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް  ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ޤަޫބލުކުރެ

ކޮމިޝަނުވަތަ   ސަރވިސް  އެއްވެސް ސިވިލް  މުވައްޒަފަކާެބހޭ  ރިޕޯޓްކުރި  ނަށް 

އެއްވެސް ހާމުއަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ އްސަސާއަކުން  އަދި،  މަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

އެމުވައްޒަފަރިޕޯޓެއް މީހަކު،  އެއްވެސް  ދެނެހުރި  މެދުގައި ކުރިކަން  ކާ 

ތަފާތު ގޮތުން  ނިކަމެތިކުރުމުގެ  އެމުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  ކުރުމެއް  ނިކަމެތިކޮށްހިތައި، 

 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

  ނުފޫޒު   މަޤާމުގެ 

  ގެން ބޭނުންކޮށް 

  ހާސިލް   ވަކިމަޤްޞަދެއް 

 މަނާކުރުން   ކުރުން 

ނުވަ   .36 ސިވިލް  މިޤާނޫނު  ދަށުން،  ގަވާއިދުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދިވެހި  ތަ 

މަސައްކަތްތައްކޮށް ގުޅޭ  ދިނުމާ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސިވިލް ، ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފަކު،  މުވައްޒަފުންނާގުޅޭސަރވިސްގެ   ތަންފީޒުކުރާ  ކަންތައްތައް   

 އަމިއްލަ ޭބނުމެއް  ބޭނުންކޮށްގެން   ތްކުރަނީ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައިސައްކައެމަ

 ށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ހާސިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަ

 

 4ޗެޕްޓަރ  

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 

  ވަޒީފާ   ންނަށް މުވައްޒަފު 

 ވަކިކުރުން   ދިނުމާއި 

އެއްވަޒީފާއިން އަނެއް   ންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއިއްޒަފުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަ   .37

ވަޒީފާއިންވަޒީފާ ަބދަލުކުރުމާއި،  އެންމެހާ  އަށް  ލިިބގެންވަނީ  ާބރުތައް    ވަކިކުރުމުގެ 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. 

 

  ދިނުމުގެ   ވަޒީފާ 

 ނޑު މިންގަ   އަސާސީ 

ސަރވިސްގައި   )ހ(   .38 ސިވިލް  މަޤާމަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   ހިމެނޭދިވެހި 

ޢައް މީހަކުވިޔަސް  ނުހިމެނޭ  އަދި  ސިޔާސީ    ނުޔަމީހަކުވިޔަސް  ކުރަންވާނީ 

ގައި މެރިޓް އަކީ އަސާސީ މިންގަނޑު ނުފޫޒުތަކުން އެކަހެރިވެފައިވާ ގޮތެއް

 ކަމަށް ަބލައިގެންނެވެ. 

ެބލެވޭނީ   ގެން ވަޒީފާ ދިންކަމަށް މެރިޓް ކަމަށް ަބލައިއަސާސީ މިންގަނޑަކީ  )ށ(   

  ނަމައެވެ.ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށްކަމުގައިވާ ޔަނުއްފު ޢައެ މުވައްޒަ

ޝަރުޠު  ޢައްޔަނު  (1)    ވަޒީފާގެ  މީހަކީ  ފުރިހަމަވާ ކުރެވުނު  ތައް 

 މީހެއްކަމުގައިވުން.

ތަޢުލީޢައްޔަނު    (2)    އެމީހެއްގެ  މީހަކީ  ފެންވަރަށާއި، ކުރެވުނު  މީ 

ަބލައިގެން   ާބއަށްތަޖުރިރަށް އަދި މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތުގެ ހުނަ

 ކުރެވިފައިވާ، މީހަކު ކަމުގައިވުން. ޢައްޔަނު

  ކުރިއެރުން   ވަޒީފާގެ 

  ބަލަންޖެހޭ   ދިނުމުގައި 

 އްތައް ކަންތަ 

ކުރިއެރުން   .39 ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް    ދިވެހި 

 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

 މުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރު.  ތަކަށް އެއްޔަތުސްއޫލިމަޤާމުގެ މަ ހ( ) 

 ާބ. އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ތަޖުރި )ށ(   

 އޮފީހުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް މުވައްޒަފު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު. )ނ(   

 ފެންވަރު. ރާއިމުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވާޖިުބތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަ )ރ(  

 

  ގިންތި   ވަޒީފާގެ 

 ކަނޑައެޅުން 

 ތިރީގައި  ދޭންވާނީ  ވަޒީފާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް )ހ(   .40

 . ފެތޭގޮތަށެވެ ގިންތިއަކަށް ތެރެއިން ގިންތިތަކުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ޒަފުން.އިމީ މުވައް: ދާ 1ގިންތި   (1)   

 : ވަގުތީ މުވައްޒަފުން. 2ގިންތި   (2)   

އަށް ފެތޭގޮތަށް    ކޮށްފައިވާ "ގިންތި"( ގައި ަބޔާނ2ްހ( ގެ )ދާގެ )އްމިމާ )ށ(   

ނިޒާމުގެ ހިންގުމުގެ  ސަރުކާރު  ވަގުތީ ވަޒީފާދެވޭނީ  ނުކުންނަ  ތެރެއިން   
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   ޙުކުރެވިފައިނަންބަރު އިޞްލާމި  ންނަ މާއްދާއިވަ  8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުނަލާޙު ގެ ޞް ވަނަ އި  6ށް  އަ (ނޫނުޤާ ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 27
   ޙުކުރެވިފައިޞްލާނަންބަރު އިމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 28

ކަ ފުއްދުމަށް،  ނުވަތަނޭބނުންތައް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ޑައެޅޭ   

 ކުރުމަށެވެ. ވަކި މަސައްކަތެއް 

)ހ( )ނ(    )  މިމާއްދާގެ  އަދި  1ގެ  ަބޔާންކޮށްފ2ަ)(  ގައި  ގޮތު(  ގެމަތިން  އިވާ 

ޙާލަތު ލިިބދެވޭ  ގަވާއިދުގައި ވަޒީފާ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތައް، 

މުއްދަތާއި، ަބ ޕްރޮބޭޝަންގެ  ވަޒީފާގެ  މިގޮތުން  ޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ތެރޭގައި އިތުރުކުރެވިދާނެ އެމުއްދަތުގެ  އެމުއްދަތު  ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތާއި   

 ނެއެވެ. ރަންވާކުޔާންޙާލަތުތައް ަބ

 

  ވަޒީފާއަށް 

  ކުރުމުގެ ޢައްޔަން 

 ޝަރުޠުތައް 

ސިވި )ހ(   .41 ޢައްޔަނުދިވެހި  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ތިރީގައިމިވާ   ލް  ކުރެވޭނީ، 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ.

 ވުން.ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް  (1)   

ތަޢު  (2)    އެނގޭ އަސާސީ  ލިޔަންކިޔަން  ފެންވަރަށް  ލީމުގެ 

 ން.އިވުގަމުކަކުމީހަ

މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ   (3)    ވަޒީފާއިން  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 

ޢުމުރު ނުވުމާއި،  އަހަރަށްވުރެ   60ން  ފަރާތަކަށް  )ފަސްދޮޅަސް( 

 27؛ކަމުގައި ނުވުންދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހަކު 

 ގައި(  ޤާނޫނު  އިޖުރާއަތުގެ  ޖިނާއީ)  2016/12  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  (4)   

 ކުރިކަން  ކުށެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ގެއްކުށެ  ޮބޑު  ޖިނާއީ

 ޙުކުމް   އެ  މީހެއްނަމަ،  ކުރެވިފައިވާ  ޙުކުމެއް  ސާިބތުވެ،

 އަދަުބ  ކަނޑައެޅުނު  ޙުކުމުން  އެ  ނުވަތަ  ނިމުނުތާ  ޒުކޮށްތަންފީ

 28؛ވެފައިވުން އަހަރުދުވަސް( ތިނެއް ) 3 މަޢާފުކުރެވުނުތާ

( ޤާނޫނު  ނާކުރުމުގެމަ  މްޓެރަރިޒަ)   2015/32  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  (5)   

 ނިސްަބތްވާ   ޖަމާޢަތަކަށް  ޓެރަރިސްޓް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  ގެ
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   ޙުކުރެވިފައިނަންބަރު އިޞްލާމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ލް ސިވި  ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 29
   ފައިޙުކުރެވިނަންބަރު އިޞްލާމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  8ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 30
 އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައި މި ނަ މާއްދާއިންވަ  9ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 31

 29؛ނުވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް

 އަނިބ،  ދަރިއެއް،  ަބއްޕަ،  މަންމަ،  އޭނާގެ  މީހަކީ،  ޢައްޔަންކުރާ  (6)   

 ނުވަތަ  މީހެއް  އެއްަބނޑު  މީހެއް،  އެއްަބފާ  އެއްަބނޑު  ފިރި،

 ނުވަތަ  ސުޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ  ން ގޮތު   ސީދާ  މީހަކު  އެއްަބފާ

 30.ނުވުން މީހެއްކަމުގައި ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ

  އިންތިޚާބު   ދަށުން  އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ  (7)   

 .ނުވުން ކަމުގައި މީހަކު ފުރަމުންދާ މަޤާމެއް ކުރެވޭ

 ތިރީގައިވާ  ންގެކުރިދިނުމު  ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކަށް  ޢައްޔަނުކުރެވޭ  ވަޒީފާއަށް )ށ(   

 ވަޒީފާ  ގޮތަކަށް   އެކަށީގެންވާ  ެބލުމަށްފަހު،   ކަންތައްތައް

 ވަޒީފާ  އެމީހަކަށް  ހިނދެއްގައި،  ނިއްޖެފެ  ކޮމިޝަނަށް   ށްއަދާނުކުރެވޭނެކަމަ

 . ލިިބގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު ނުދިނުމުގެ

 .މީހެއްތޯ ހުރި ޞިއްޙަތެއްގައި އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޒީފާވަ  (1)   

 ަބލަންޖެހޭ   ގުޅޭގޮތުން  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ  މިންގަނޑާއި  ޚްލާޤީއަ  (2)   

 . މީހެއްތޯ ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށް

 ރައްޔިތެއްކަމުގައި   ދިވެހި  އްޔަތު މަސްއޫލި  މަޤާމެއްގެ   ރވިސްގެސަ  ސިވިލް )ނ(   

 އެކަށޭނަ  މަސައްކަތަށް  ޤާމުގެމަ  އެ  ޙަވާލުކުރެވޭނީ،  މީހަކާ  ނުވާ

 ވާއިދުގައިވާގަ  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   އްގައިޙާލަތެ  ނެތް  ލިެބން  ދިވެއްސަކު

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  4)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ރ(  

 މީހަކަށް،   ސާބިތުވެފައިވާ  ކުށެއް  ގޯނާކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ކުޑަކުދިންނަށް

 31.އެވެދީގެންނުވާނެ ވަޒީފާއެއް މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހޭ  ކުޑަކުދިންނާ

 އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  6)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

  ސަރުކާރުގެ   ފަރާތަކީ،  ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި

 ވަޒީފާއެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސީދާ  މިނިސްޓްރީއެއްގައި
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 އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިމި   މާއްދާއިންނަވަ  9ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 32
 އަކުރު އިތުރުކުރެވިފައިމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  9  ގެއުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ވިލް ސި   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 33

 އޮފީހެއްގެ  ވަކި  ނގާ ހި  ންދަށު  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  އެއީ  ކަމުގައިނުވެފައި،

  ޕަރމަނަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފީހަކީ އެފަދަ  އަދި ކަމުގައިވާނަމަ، ވަޒީފާއެއް

 އެހެން  އެއީ މުގައިނުވެފައި،ކަ ތަނެއް  ހިނގާ ދަށުން ެބލުމުގެ ސެކްރެޓަރީގެ

 ކަމުގައިވާ  އޮފީހެއް  ހިނގާ  ދަށުން  ެބލުމުގެ  އިސްވެރިއެއްގެ  ޒިންމާދާރު

 ފަދަ  ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ(  6)  ގެ (  ހ)  އްދާގެމާ  މި  ޙާލަތުގައި،

  ސްވެރިޔާއާއި އި  ޒިންމާދާރު  އޮފީހެއްގެ  އެ  ބެލޭނީ،  ކަމުގައި  އޮތް  ގުޅުމެއް

 32.ޙާލަތުގައެވެ އޮންނަ ގުޅުމެއް އެފަދަ ދެމެދު ފަރާތާ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް

 ދިނުމުގެ  ޒީފާ ވަ  ފަރާތަކަށް  ހޮވޭ  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި ()ޅ  

 މަސައްކަތް   އެފަރާތުގެ  އޮފީހުގައި  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތުން  ކުރިން،

 ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތަކީ  ޑައަޅާކަނ  ސުޕަވައިޒްކުރުމަށް

 ަބޔާންކުރާފަދަ  ރުގައިނަންަބ  ވަނަ(  6)  ގެ (  ހ )  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތަކީ،

  ވެގެންނުވާނެކަން،   ފަރާތަކަށް  އޮތް  ދުމެދެ  ތާފަރާ  ހޮވޭ  ވަޒީފާއަށް  ގުޅުމެއް

 33.ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

 

 . ކޮމިޝަނުންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ ފަންތިތައް އްޒަފުންގެވަމު )ހ(   .42 ފަންތި   މުވައްޒަފުންގެ 

 ދަށް   ފަންތިއަކަށްވުރެ  ހުރި  އެމުވައްޒަފަކު  ފަންތި،  މުވައްޒަފެއްގެ   އެއްވެސް )ށ(   

 މެނުވީ  އި އެކުގަ  ރުހުމާ  ނުވަތަ  އެދުމަކަށް  މުވައްޒަފުގެ  އެ  ށްއަކަފަންތި

 .ޙާލަތްތަކުގައެވެ ތިރީގައިވާ ަބދަލުކުރެވޭނީ

 .ތުންފިޔަވަޅެއްގެގޮ އެޅޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 34 ގެނޫނުމިޤާ  (1)   

 ޭބނުންވާ   މަސައްކަތްކުރުމަށް  ފަންތީގައި  ހުރި  މުވައްޒަފަކު  އެ  (2)   

 . އުނިވުން ކިަބއިން ޒަފުގެއްމުވަ ޝަރުޠެއް މުހިންމު

 މިންވަރަށް   ކުރަންވާ  މަސައްކަތް  ފަންތީގައި   ރިހު  މުވައްޒަފަކު  އެ  (3)   

 .މަސައްކަތްނުކުރުން ންވަރަށްފެ ނުވަތަ

 އެ   ސަަބުބން  ކަމެއްގެ  ނުކުޅެދުންތެރި  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  (4)   

 އްުބތަވާޖި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ގެފަންތީ  ހުރި  މުވައްޒަފަކު
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 ކުރެވިފައި މާއްދާ އިޞްލާޙު މި ނަ މާއްދާއިންވަ  10ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނައިވަނަ   6  ށްއަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 34

 .ނުކުޅެދުން އަދާކުރުމަށް

 ގަވާއިދުތަކުގައި   ޤާނޫނުތަކާއި،  ޢަމަލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (5)   

 .މެދުވެރިވުން  ޙާލަތެއް ންއެހެ ވާަބޔާންކޮށްފައި

  މުވައްޒަފުންގެ 

  ހެން އެހެނި   މުސާރައާއި 

 އިނާޔަތްތައް 

 ދެވޭ ލިިބ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސައްކަތްކުރާމަ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި ހ( )  .43

 ފިނޭންސް  އޮފް  ސްޓަރނިމި  ކަނޑައަޅާނީ  އިނާޔަތްތައް  މާލީ  މުސާރައާއި

 . ވެޝަނުންނެކޮމި ލަފާގެމަތިން ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް

 ޢާންމުކުރަން  މަޢުލޫމާތު  އިނާޔަތްތަކުގެ  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެ )ށ(   

 .ވާނެއެވެ

 މިމާއްދާގެ   ތިން،ފާގެމަލަ  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ނޭންސްފި  އޮފް  މިނިސްޓަރ )ނ(   

 ޚާއްޞަ  ކުރިމަތިވާ   ޔަތްތައް،ނާއި  މުސާރައާއި  ދަށުންދެވޭ   ގެ(  ހ)

 ަބދަލުކުރުމުގެ   ވަކިމުއްދަތަކަށް،  ވެގެންވާަބޔާން  ސަަބުބން،  ޙާލަތެއްގެ

 .ލިިބގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު

 3  ންމެކޮ  މަދުވެގެން  ނިންމުންތައް،  ނިންމާ  ދަށުން  ގެ(  ނ)  މިމާއްދާގެ )ރ(  

 އެަބދަލު  އަދި،.  ނެއެވެވާމުރާޖަޢާކުރަން  ކޮމިޝަނުން  އެއްފަހަރު،  މަހަކުން

  އެަބދަލުގެ  އައިސްފައިވާނަމަ،  މަކަށްނިމު  ސަަބުބ  މެދުވެރިވީ  ގެންނަން

 އެއްފަދައިން  ކުރިޔެކޭ  އިނާޔަތްތައް،  ލިެބމުންއައި   އެމީހަކަށް  ކުރިން

 .ޖައްސަންވާނެއެވެހަމަ ލިބޭނެގޮތް

 

  ފުންނާ މުވައްޒަ 

 ޙަވާލުކުރުން   މަސައްކަތް 

 ގެއޮފީހު  މުވައްޒަފަކު،  ކަނޑައަޅާ  އޭނާ  ނުވަތަ  ވެރިޔާ،ސްއި  ޒިންމާދާރު  އޮފީހުގެ  .44

  ވާޖިުބތައް   ޒިންމާތަކާއި،  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް،  ހެންއެ

 . އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން

 

މުވައްޒަފުން އެދިގެން  

  އެއް އޮފީހުން އަނެއް 

 ހަށް ބަދަލުކުރުން އޮފީ 

އޮފީހުން    .45 އެއް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  އޮފީހަށް ސިވިލް  އަނެއް 

ޭބނު  ގަވާއިދުގައި  ަބދަލުވާން  ަބދަލުކުރާނީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ  މުވައްޒަފުން  ންވާ 

 34ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 
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  އޮފީހަށް   މުވައްޒަފުން 

 މަނާކުރުން   ން ނުކުތު 

 އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  ނުދޭގޮތަށް  މުސާރަ  ނުވަތަ  ދޭގޮތަށް  ރަމުސާ ( )ހ  .46

 . ކޮމިޝަނަށެވެ ކަނިހަމައެ ލިިބގެންވަނީ ާބރު މަނާކުރުމުގެ ކުތުންނި

 ނިކުތުން  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފަކު  މަތިން  ތުގެގޮ  ގައިވާ(  ހ)  މިމާއްދާގެ )ށ(   

 .ންނެވެމަތި ގޮތުގެ އިދުގައިވާގަވާ ސަރވިސް ސިވިލް ވާނީ، މަނާކުރަން

 

  ވަޒީފާއިން   މުވައްޒަފުން 

 ވަކިކުރުން 

 ،ރެވޭނީވަކިކު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން،  ސަރވިސްގެ  ލްވިސި  ދިވެހި )ހ(   .47

  މަތިން،   އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މިޤާނޫނާއި،

 . ކޮމިޝަނަށެވެ

 ކުރާނަމަ،ކިވަ   ންވަޒީފާއި  އްޒަފަކުމުވަ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މިމާއްދާގެ )ށ(   

 ސަަބުބތައް،   ނުވަތަ   ސަަބުބ  ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު

 . އެވެންވާނެއަންގަ ލިޔުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް

 މުވައްޒަފުން  އިމީދާ  މަސައްކަތްކުރާ   ސަރވިސްގައި   ސިވިލް  ދިވެހި )ނ(   

 .ނީއެވެއެވަ ތިރީގައި ސަަބުބތައް ވަކިކުރެވިދާނެ ވަޒީފާއިން

  ގައި (  5)  އަދި(  4)  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  42  ގެނޫނުމިޤާ  (1)   

 . ޙާލަތެއްދިމާވުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ތަމްރީނު  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ރުމަށްޓަކައިއަދާކު  ވާޖިުބތައް  ވަޒީފާގެ  (2)   

 .ނުކުރުން ފުރިހަމަ ކޯސް ނުވަތަ ފާސްނުވުން، ކޯހަކުން

 ދިވެހި  ،ދާއިގަވާއި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނާއި،   މި  (3)   

 ސިވިލް   ޚިލާފުވިކަން  ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް   ކޯޑް   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް

 .ސާިބތުވުން ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

 މި   ދިނުމުގައި  ވަޒީފާ  ލިިބފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ޒަފަކަށްމުވައް  އެ  (4)   

 މުވައްޒަފުން  ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނާއި،

 ސިވިލް  ޚިލާފަށްކަމަށް  ތާގޮ  ވާހަމަޖެހިފައި   މަށްކުރު  ޢައްޔަނު

 . ސާިބތުވުން ތަޙުޤީޤަކަށް ކޮމިޝަނުންކުރި ސަރވިސް

 .އެދުން ންވަކިވާ އެވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު  (5)   
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 އިތުރުކުރެވިފައި ނަންބަރުމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  11ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 35
 އިތުރުކުރެވިފައި  އަކުރު މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  12ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 36

 .ނިޔާވުން މުވައްޒަފަކު އެ  (6)   

 ޙާލަތެއް   ގައިވާ(  ށ)  އްދާގެމާ  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި  (7)   

 ސިވިލް   ހި ވެދި  ،ދަށުން   ޤާނޫނެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ   މެދުވެރިވުން،

 .ރިވުންމެދުވެ ޙާލަތެއް ނުކުރެވޭނެ ވަޒީފާއަދާ ސަރވިސްގައި

ކު  (8)    އިދާރާއަކުން  ސަރވިސްގެ  މަސައްކަތެއް ސިވިލް  އައި  ރަމުން 

 35ހުއްޓާލަންޖެހުމުގެ ސަަބުބން. 

 ވަނަ  40  މިޤާނޫނުގެ  ކުރާ،މަސައްކަތް  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި )ރ(  

 ވަކިކުރެވޭނެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ގެ  2  ގިންތި  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި

 ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސް   ވިލްސި  ސަަބުބތައް   އުޞޫލުތަކާއި

 . ނެއެވެހިމަނަންވާ

ގެ   )ބ(    )ނ(  މާއްދާގެ  މުވައްޒަފަކު   (3)މި  ޙާލަތުގައި  ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ 

ވަކިކުރަންވާ ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ވަކިކުރާނަމަ،  ނީ،  ވަޒީފާއިން 

ސަރވިސްގެ  މު ދިވެހި ސިވިލް  ދީ،  ފުރުޞަތު  ޖަވާުބދާރީވުމުގެ  ވައްޒަފަށް 

ގޮތެއްގެމަތިން   ކަނޑައަޅާ  ވަޒީފާއިން ގަވާއިދުގައި  މުވައްޒަފަކު 

އި  ވަކިކުރުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި  މައުޟޫޢީ    އީރާޖުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 36އެވެ. ގަފަހުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްމުޢަދުލުވެރިކަން ޤާއި

 

 ންވަޒީފާއި  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ސަރވިސްގައި  ލްސިވި  ދިވެހި  .48 ޙަވާލުކުރުން   ލިޔުންތައް 

  މުވައްޒަފަކު   އެ  ނަމަ،ަބދަލުކުރެވިއްޖެ  ވަޒީފާއަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ކުރެވިއްޖެނަމަ،ވަކި

 ހުރިހާ  އިހުރިދަށުގަ  ެބލުމުގެ  އޭނާގެ  ޔަތުންހައިސިއް  މަޤާމެއްގެ  އަދާކުރަމުންދިޔަ

 ކަނޑައަޅާ  އޭނާ  ނުވަތަ  އިސްވެރިޔާއާއި،  ޒިންމާދާރު  އޮފީހެއްގެ  އެ  ލިޔެކިޔުމެއް

 . ވާނެއެވެ ލުކުރަންހަވާ ފަރާތަކާ

 

  ވަޒީފާއިން 

 އުމުރު   މުސްކުޅިކުރުމުގެ 

 މުރުތައްއު  މުސްކުޅިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  .49

 .އެވަނީއެވެ ފައިަބޔާންކުރެވި ތިރީގައި
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 މާއްދާގެ  ވަނަ  50  މިޤާނޫނުގެ  ވުމުން  އަހަރު  55  އުމުރުން  މުވައްޒަފެއްގެ )ހ(   

 ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  ގޮތުގެމަތިން  ގެންވާޔާންވެގައިަބ(  ށ)

 . ލިިބގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް  އިޚްތިޔާރު ގެވަކިކުރުމު

  މުސްކުޅިކޮށް   ވަޒީފާއިން  ވުމުންއަހަރު  65  އުމުރުން  އްޒަފެއްގެމުވަ ށ( )  

 .ނެއެވެވަކިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން

 

  މުސްކުޅިކުރެވޭ 

  ލިބިދެވޭ   ފަރާތްތަކަށް 

 ޔަތްތައް އިނާ 

 55  އުމުރުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ދިވެހި )ހ(   .50

 ހިތްވަރު  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކޮމިޝަނަށް،  އަހަރުވުމުން

 ވަޒީފާއިން  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ކަނޑައަޅާ  މިގޮތުން،.  ދާނެއެވެދެވި

 ގޮތަށް  ލިިބދޭ  ފައިސާ  ކަށްއަދަދަވަކި  ކަނޑައަޅާ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،

 . ލިިބގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް  އިޚްތިޔާރު ހަމަޖެއްސުމުގެ

 އަހަރު   55  ޢުމުރުން  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  49  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

  އްޒަފުންނާއި، މުވަ  ވަކިވާ  ވަޒީފާއިން  އެދިގެން   އަމިއްލައަށް  ންވުމު

  މުވައްޒަފުންނަށް   ޅިކުރެވޭމުސްކު  ދަށުން  އިޚްތިޔާރުގެ  ލިިބދޭ  ކޮމިޝަނަށް

 .ލިިބދޭންވާނެއެވެ އިނާޔަތް މުސްކުޅިކުރުމުގެ މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ

  ކުޅިކުރެވޭ މުސް   ދަށުން  ގެ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  49  ޤާނޫނުގެ  މި )ނ(   

 އިނާޔަތް  މުސްކުޅިކުރުމުގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް

 . ލިިބދޭންވާނެއެވެ

  ޢިނާޔަތް،  މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ބުނެފައިވާ  ގައި(  ނ)  އާއި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި ()ރ  

 ޢިނާޔަތް   އެ  މަތިންގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ޤާނޫނަކުން

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޢިނާޔަތަކީ  އެ  މުއްދަތުގައި،  ހިނގާ  ށްހަމައަ  ދޭންފެށުމާ

  މަޖައްސާހަ   ނުންކޮމިޝަ  ލަފަޔާއެކު  ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް  ފިނޭންސް

. ނާޅައެވެ  ހުރަހެއް  ޤާނޫނު  މި  ހެދުމަކަށް  ކަމުގައި  ޢިނާޔަތެއް

 ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް   ސްފިނޭން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މިގޮތުން  އެހެންނަމަވެސް،

  ޅާ ކަނޑައަ  ޤާނޫނަކުން  ޢިނާޔަތަކީ  ހަމަޖައްސާ  ޝަނުންކޮމި  ލަފަޔާއެކު

 މިންވަރު  މަދުވާ  އެ  ނަމަ،ޔަތެއްޢިނާ  ކުޑަ  ޢިނާޔަތަށްވުރެ  މުސްކުޅިކުރުމުގެ
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 އިކުރެވިފަރުއަކުރު އިތު މި  ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1  އަށް (ނޫނުޤާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ދިވެހި ) 7/ 2008ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 37
 ފައިއަކުރު އިތުރުކުރެވިމި  ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ ނޫނުއުމުގެ ޤާޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ދިވެހި ) 7/ 2008ރު ނު ނަންބަޤާނޫ 38

 37.ދޭންވާނެއެވެ އެމީހަކަށް ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަކަށް އެ

  މުސްކުޅިކުރެވޭ   ދަށުން   ގެ (  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  49  މިޤާނޫނުގެ 38)ބ(   

  އަންނަނިވި   އިޢިނާޔަތްދިނުމުގަ  މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ޒަފުންނަށް،އްމުވަ

 އަދި.  ދޭންވާނެއެވެ  ރުޞަތުފު  ޚިޔާރުކުރުމުގެ  ގޮތެއް  ދެގޮތުންކުރެ

 އެހީތެރިވެދިނުމުގެ   ޚިޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  އެމީހަކު  ގޮތެއް  މިދެގޮތުންކުރެ

 ހުރި  އިތުގަ ދެގޮ  ޢިނާޔަތްތަކާއި،  ލިޭބނެ  ށްއެމީހަކަ  މިދެގޮތުން  ގޮތުން،

 އަދި.  އަންގައިދޭންވާނެއެވެ  ށްއެމީހަކަ  ކޮމިޝަނުން  ފަރަގު  ތަފާތުތަކާއި، 

  މުސްކުޅިކުރުމުގެ   އެމީހަކު  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ޔާރުކުރާޚި  އެމީހަކު  ތުންމިގޮ

 . ލިިބދޭންވާނެއެވެ ޢިނާޔަތް

 މިޢިނާޔަތް  ލިުބން،  ޢިނާޔަތް  ލިިބދޭ  ގެދަށުން(  ނ)  މިމާއްދާގެ  (1)   

 ގައިވާ (  ރ)  މިމާއްދާގެ  ހާލަތެއްގައި  ޅިފައިނެތް އެކަނޑަ  ޤާނޫނަކުން

 ންދަށު  އުޞޫލެއްގެ  ހަމަޖައްސާ  ކޮމިޝަނުން  މަތިން  ގޮތުގެ

 . ލިުބން ޢިނާޔަތް ކަނޑައަޅާ ޝަނުންކޮމި

 ތާރިޚުން   ވަކިކުރި  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު  (2)   

 ންއި ޒީފާވަ  އެމީހަކު  ވަންދެން،  ދުވަސް  ސްމަ  24  ފެށިގެން

 މުސާރައާއި  ދިޔަ  ލިބެމުން  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް

 ވަޒީފާއިން   ކުއެމީހަ  އަދި.  ލިުބން  ޢިނާޔަތް  އެއްވަރުގެ

 މަސް   24  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކިކުރި ވަ  ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކޮށް

 ލިިބދޭ   މަތިން  ގެގޮތު  ގައިވާ  1  މިމާއްދާގެ  ހަމަވުމުން  ދުވަސް

 . ންލިުބ ޢިނާޔަތް

 

  އިންތިޚާބުތަކަށް 

  މުވައްޒަފުން   ކުރިމަތިލާ 

  އިސްތިޢުފާ   އިން ވަޒީފާ 

 ދިނުން 

 ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  އަސާސީގައި  ޤާނޫނު  އްޔާގެ ޖުމްހޫރި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(   .51

 ސިވިލް  ދިވެހި  ގަސްދުކުރާ  ރުމަށްވާދަކު  އިންތިޚާެބއްގައި  ޢާންމު

 6  މީލާދީ  ގެތާރީޚު  ާބއްވާ  އިންތިޚާެބއް  އެ  ޒަފުންމުވައް  ސަރވިސްގެ

 އިސްތިޢުފާ  ވަޒީފާއިން  ހުރި  މުވައްޒަފަކު  އެ  ކުރިން   މަސްދުވަސް
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  5/ 2015ރު ޤާނޫނު ނަންބަ އެއަށްފަހު،. ނުޅުކަނޑައެއިން ޤަޟިއްޔާ (2011ރު ންބަސެޕްޓެ   19) A-SC/2009/09  ބަރުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންޠިލު މާއްދާއެއްކަމަށް  އަކީ ބާމާއްދާ މި 39
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި މި މާއްދާ  ވަނަ މާއްދާއިން 2ގެ ޤާނޫނު އުމުގެޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  3އަށް   (ޤާނޫނު ރވިސްގެ ސަ  ސިވިލް  ދިވެހި)

 . ދޭންވާނެއެވެ

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ނުދީހުރެ  ސްތިޢުފާއި  މުންމަޤާ )ށ(   

 .ވެވަކިކުރެވޭނެއެ ވަޒީފާއިން  ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ށްއިންތިޚާަބކަ

 

  އިންތިޚާބުތަކަށް 

  ންޑިޑޭޓުން ކެ   ލާ ކުރިމަތި 

  ވަޒީފާއަށް   އެނބުރި 

 ޙައްޤު   އައުމުގެ 

  އިންތިޚާެބއްގައި  ޢާންމު   ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައިއަސާސީ   ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .52

  ދިވެހި   ގައިވާގޮތުގެމަތިން، (  ހ )  މާއްދާގެ  ވަނަ  51  މިޤާނޫނުގެ  ވާދަކުރުމަށްޓަކައި

 ކުރިމަތިލާ   އެމީހަކު  ،ކުމީހަ  ދީފައިވާ  އިސްތިޢުފާ  ޒީފާއަކުން ވަ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް

 ނަން  އެމީހެއްގެ  އެއިންތިޚާަބކުން   ނުވަތަ  ރެވުނުނަމަ،ނުކު  ކާމިޔާުބ  އިންތިޚާުބ

 މުގެކުރިމަތިލު  ވަޒީފާއަކަށް  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  އެމީހަކަށް  ގެނެސްފިނަމަ،  ރާއަނުބ

 . ޙައްޤުލިިބގެންވެއެވެ

 

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް 

  ސިޔާސީ   ވައްޒަފުން މު 

  ގައި ޙަރަކާތްތަކު 

 39އިވެރިވުން ބަ 

 ކޮށްގެން  ކަންކަން ވިއަންނަނި މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް  ސަރވިސްގެ ސިވިލް  .53

 . ނުވާނެއެވެ

ނުވަތަ އޭނާ )ހ(   ސީދާގޮތުން  ާބރެއް،  ލިޭބ  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ  ގެ 

ފަ އެއްވެސް  ޭބނުންކޮށްގެން،  ސިރާނުސީދާގޮތުންވިޔަސް  ޔާސީ  ތެއްގެ 

 ؛ތަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ނުވަޙަރަކާތަކަށް ާބރު ފޯރުވުން

ޭބރުންވެސް،  )ށ(   ގަޑީގެ  ރަސްމީ  ނުވަތަ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  މަސައްކަތުގެ 

މަ ސިޔާސީ  ސައްކަރަސްމީ  އެއްވެސް  ވަގުތެއްގައި،  އެއްވެސް  އުޅޭ  ތުގައި 

 ؛ޙަރަކާތެއްގައި ަބއިވެރިވުން
މަ )ނ(    މަޤާމުގެ  ފަރާތަކަސްއޫލިއްޔަތުއޭނާގެ  ވަކި  އަދާކުރުމުގައި  ށް  

ގޮތަހިޖެ ފަދަ  ދޭހަވާ  ވާޖިުބތަކާއިފައިވާކަން  އޭނާގެ  ނުވަތަ   ކަށް 

ފަދަ   ހުރަސްއެޅޭ  ސިޔާސީ  ގޮތަކަށްމަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް  އެއްވެސް   

 ؛ޙަރަކާތެއްގައި ަބއިވެރިވުން
ނުވަ )ރ(   އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  މަޤާމުއޭނާގެ  ގެ  ތަ 

ދިނުމު  ޚިދުމަތް  ތަޢައްޞުެބއް ސިގައި  ހައިސިއްޔަތުން  އެއްވެސް  ޔާސީ 
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 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި   އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުނަލާޙު ގެ ޞް ވަނަ އި  4އަށް   (ޤާނޫނު ސްގެ ސަރވި   ސިވިލް  ދިވެހި) 6201/41ރު  ނަންބަޤާނޫނު 40

 ؛ގެންގުޅުން
ޕާޓީ )ބ(    ސިޔާސީ  ހިނދަކު،  ދެމިހުރިހާ  ސަރވިސްގައި  އެއްގެ ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި  މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ސިވިލް

 ހުއްދަނުކުރާ މަޤާމެއް ފުރުން.

 

 5  ޗެޕްޓަރ 

 ސެކްރެޓަރީން   ނަންޓް ޕަރމަ 

  ންޓް ޕަރމަނަ 

  މަޤާމު   ރީގެ ކްރެޓަ ސެ 

 އުވާލުން   އުފެއްދުމާއި 

  މި   ހެއްގައިއޮފީ  ކޮންމެ   ގައިވާ(  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  61  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .54

 އެމަޤާމަށް  އުފައްދައި،  މަޤާމު  ސެކްރެޓަރީގެ  ންޓްޕަރމަނަ  ދަށުން  މާއްދާގެ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ މީހަކު

  އެމިނިސްޓްރީއެއްގެ   ނަމަވިއްޖެލެއުވާ  މިނިސްޓްރީއެއް  އެއްވެސް  ކާރުގެސަރު )ށ(   

 .އުވުނީއެވެ މަޤާމު ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް

 

  ޕަރމަނަންޓް 

 ތައް ންމާ ޒި   ރީގެ ސެކްރެޓަ 

 އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އޭނާ  ޒިންމާއަކީ،  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް ހ( )  .55

 އިރުޝާދާ  ލަފައާއި  ގެމިނިސްޓަރު  ދަށުން،  މިނިސްޓަރުގެ  މިނިސްޓްރީގެ

             ެބލެހެއްޓުމާއި،   ހިންގައި  މިނިސްޓްރީއެއް  އެ  މަތިންގެގޮތު  އެއްގޮތްވާ

 މިނިސްޓަރު،  މިނިސްޓަރަށް  ންޅޭގޮތުގު  މަސައްކަތަކާ  މިނިސްޓްރީއެއްގެ  އެ

 40. އެހީތެރިވެދިނުމެވެ ލަފާދީ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

 ކުގައި،ތަންތައްކަ  ޖަވާުބދާރީވާންޖެހޭ  ޖިލީހަށްމަ  ރައްޔިތުންގެ  ސްޓަރުންމިނި )ށ(   

 ށްމިނިސްޓަރަ  ކަންތައްތަކުގައި  ދާއިރާއާގުޅޭ  އެމިނިސްޓްރީއެއްގެ

 .ޓަރީއެވެސެކްރެ ޕާރމަނަންޓް އެހީތެރިވެދޭނީ

 ސިވިލް   ދިވެހި  ދާއިރާގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް )ނ(   

 ހިންގައި  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ  ވައްޒަފުންނާެބހޭ މު  ސަރވިސްގެ

 .ސެކްރެޓަރީއެވެ ރމަނަންޓްޕާ ޓާނީބަލަހައް
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 ޙުކުރެވިފައި އިޞްލާ  އަކުރުމި  ވަނަ މާއްދާއިން  2ގެ  ނުއުމުގެ ޤާނޫނަޞްލާޙު ގެ ނަ އިވަ  4އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި) 2016/41ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 41

  ޕަރމަނަންޓް 

  ސެކްރެޓަރީ 

 ޢައްޔަންކުރުން 

           ޢައްޔަންކުރާނީ،  މީހުން  ށްމަޤާމަ  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕާރމަނަންޓް )ހ(   .56

 ލަފައާއެކު  މިނިސްޓަރެއްގެ  ހުރި  ޙަވާލުވެ  ހިންގުމާ  މިނިސްޓްރީއެއް  އެ

 41.ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް ސިވިލް

 ދުވަހުގެ  އަހަރު   5  ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  ސެކްރެޓަރީން  ނަންޓްޕަރމަ )ށ(   

 . މުއްދަތަށެވެ

  ޕަރމަނަންޓް   ވަކިކުރެވޭ  ށުންދަ  މާއްދާގެ  ވަނަ  57  މިޤާނޫނުގެ )ނ(   

 ސެކްރެޓަރީއެއް  ޕަރމަނަންޓް  ކޮންމެ  އެހެން  ފިޔަވައި،  ސެކްރެޓަރީން

 ،ދިއަ.  ކުރެވިދާނެއެވެ  އްޔަންޢަ  ރަކަށްދައު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  5  އަލުން

 5  ކޮންމެ  ސެކްރެޓަރީއެއް  ޕަރމަނަންޓް  ކުރެވޭ  އައްޔަނު  އެގޮތުން

 . އެވެދާނެދެވިގެން ކުރަމުން ޢައްޔަނު އަހަރަކުން

 

  ޕަރމަނަންޓް 

  ވަޒީފާއިން   ސެކްރެޓަރީ 

 ވަކިކުރުން 

  ގަވާއިދާ   ޤާނޫނާ  ވަކިކުރެވޭނީ،  ވަޒީފާއިން  ސެކްރެޓަރީން  ޕަރމަނަންޓް )ހ(   .57

 . ޝަނުންނެވެމިކޮ ން،މަތި އްގޮތްވާގޮތުގެއެ

 ވަޒީފާއިން   ސެކްރެޓަރީއަކު  ޕަރމަނަންޓް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މިމާއްދާގެ ށ( ) 

  ނުވަތަ   ސަަބބު   ވަކިކުރާ  ވަޒީފާއިން  ކުއްޒަފަމުވައެ  ވަކިކުރާނަމަ،

 . އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް ސަަބުބތައް،

 ތިރީގައި   ސަަބުބތައް   ނެދާކުރެވިވަކި  ވަޒީފާއިން  ރީންސެކްރެޓަ  ޕަރމަނަންޓް )ނ(   

 .އެވަނީއެވެ

 ރީނުތަމް  ހޭފުރިހަމަކުރަންޖެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ވާޖިުބތައް  ވަޒީފާގެ  (1)   

 .ނުކުރުން ފުރިހަމަ ކޯސް ނުވަތަ ފާސްނުވުން، ކޯހަކުން

 ވެހިދި  އަދި  ގަވާއިދާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މިޤާނޫނާއި،  (2)   

 ދިވެހި   ޚިލާފުވިކަން  ޑަކްޓާންކޮ  ފް އޮ  ކޯޑް  ސަރވިސްގެ  ލްސިވި

 . ސާިބތުވުން  ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް

 ލިިބފައިވަނީ  ވަޒީފާ  ރެޓަރީގެސެކް  ޓްޕަރމަނަން  މުވައްޒަފަކަށް  އެ  (3)   

 ޚިލާފަށްކަމަށް  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މިޤާނޫނާއި
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 އިތުރުކުރެވިފައި ނަންބަރުމި  ނަ މާއްދާއިންވަ  13ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ވިސްގެ ސަރ  ވިލް ސި   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 42

 . ސާިބތުވުން ކަށްތަޙުޤީޤަ ރިކޮމިޝަނުންކު  ސަރވިސް ސިވިލް

 .ވުންޔާނި  (4)   

 ޙާލަތެއް   ގައިވާ(  ށ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  51  ޤާނޫނުގެ  މި  (5)   

 .މެދުވެރިވުން

ސެކްރެޓަރީ   42 (6)    މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

މި ޕަރމިނިސްޓަރަށް   ނެތުން.  އިތުާބރު  ސެކްރެޓަރީގެ  މަނަންޓް 

ޕަރމަނަންޓް ނަންަބރުގެ   މިނިސްޓަރަށް  ބޭނުމަށްޓަކައި، 

އަންނަނިވި އި  ރީގެސެކްރެޓަ ބެލެވޭނީ  ނެތްކަމަށް  ތުާބރު 

 ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ.

    i.  ްސިޔާސަތުތައް  އެއިރެއ ސަރުކާރެއްގެ  އޮންނަ  ގައި 

ދަށުން  ޒުތަންފީ މެންޑޭޓުގެ  އޮފީހެއްގެ  އެ  ކުރުމަށްޓަކައި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ކުރުމަށް 

 ؛ރުވެރިވުންޒު، މަޤުޫބލު ސަަބަބކާ ނުލައި އުށްކުރުމައަދާ

    ii.   ްހައިސިއްޔަތުނ ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް 

އޭނާގެ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަބޔާނުގައި  ވަޒީފާ 

 ؛ރުވެރިވުންޒުކުރުމަށް މަޤުޫބލު ސަަބަބކާ ނުލައި އުއަދާ

    iii.  ަހައިސިއްޔަތުން  ސެކްރެޓަރީގެ  މަނަންޓްރޕ 

 އަމިއްލަ  ތަޢާރުޟުވާފަދަ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންޖެހޭ

 އޮތް  މަންފާއެއް  ނުވަތަ  ފައިދާއެއް  ނުވަތަ  މަޞްލަޙަތެއް

 .ޝާމިލުވުން ކަމެއްގައި

 

 ޢަމަލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތްކަމުގައިވީނަމަވެސް،އޮ  މިހެން  މިމާއްދާ )ރ(  

  ވަޒީފާ   ސަރވިސްގައި   ސިވިލް  ދިވެހި  ދަށުން،  އްގެނެޤާނޫ  އެހެން

 ސެކްރެޓަރީއަކު   ޕަރމަނަންޓް  އްޖެނަމަ،މެދުވެރިވެ  އްޙާލަތެ  ނޭއަދާނުކުރެވޭ
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 އިތުރުކުރެވިފައި ޕްޓަރޗެ މި  ނަ މާއްދާއިންވަ  14ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  6ށް  އަ (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ   ސިވިލް   ހިދިވެ) 10/ 2021ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 43

 . ލިިބގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން

 ންފާއިވަޒީ  ކުރިން،  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  ސެކްރެޓަރީއަކު  ންޓްނަޕަރމަ )ބ(   

 އެ  ޔާންކޮށްަބ  އެނގޭގޮތަށް   ސަަބުބ  ވަކިކުރާ  ކުރާކަން،  ގަސްތު  ވަކިކުރަން

 މިނިސްޓަރަށް  ނިސްޓްރީގެމި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   ސެކްރެޓަރީއަކު

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

  ޕަރމަނަންޓް   ވަގުތީ 

  ސެކްރެޓަރީން 

 ން ހަމަޖެއްސު 

  ގޮތުގައި   ގެއްރީއެސެކްރެޓަ  ޕަރމަނަންޓް  ވަގުތީ  ޙާލަތްތަކުގައި،  ތިރީގައިވާ  .58

 . ވެރެވިދާނެއެޢައްޔަންކު ކޮމިޝަނުން މީހަކު، ޙަރަކާތްތެރިވާނެ

 .ހުސްވުމުން މަޤާމު ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް )ހ(  

 .ވުންދިމާ ހާލަތެއް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އަދާކުރުމަށް ވާޖިުބތައް ވަޒީފާގެ )ށ(   

 

 އެމިނިސްޓްރީގެ   ތެރޭގައި  ރުގެހައެއަ  ،ނިމުމުން  އަހަރެއް  މީލާދީ  ކޮންމެ )ހ(   .59 ރިޕޯޓް   އަހަރީ 

  ސެކްރެޓަރީ   ޕަރމަނަންޓް  އް،ރިޕޯޓެ  ހަރީއަ  ގުޅޭގޮތުން  ޙަރަކާތްތަކާއި

 އެ   ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމަށްފަހު،ތައްޔާރު

 .ހަޅަންވާނެއެވެށަ ހު މިނިސްޓަރަށް މިނިސްޓްރީގެ

 މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިދުތަކާވާގަ  ގެމަޖިލީހު  ރައްޔިތުންގެ  މިރިޕޯޓަކީ )ށ(   

 . ންވާނެއެވެވާ  ޓަކަށްރިޕޯ ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރު

 

 543-1  ޗެޕްޓަރ 

 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ލު އުންސި ލޯކަލް ކަ 

  ކައުންސިލުގެ   ލޯކަލް 

  ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ގެ ލު، ކައުންސިއިގޮތުގަމުވައްޒަފެއްގެ  ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އެންމެ އިސް   )ހ(  . 59-1

ޢައްޔަ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ސިވިލް  ންލަފަޔާއެކު،  ކުރާނީ 

 ވެ.ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެ

ޢައްޔަ )ށ(    ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  )ފަހެއް(    5ކުރާނީ  ންލޯކަލް 

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 
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ވަކިމި   )ނ(    ގޮތުގެމަތިން  ސެކުރެވޭޤާނޫނުގައިވާ  ފިޔަވައި،   ޖެނެރަލް  ކްރެޓަރީ 

އަހަރުދުވަހުގެ )ފަހެއް(    5ރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެއް އަލުން  ކްއެހެން ކޮންމެ ސެ

ކުރާ ސެކްރެޓަރީ  ންކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި، އެގޮތުން ޢައްޔަންއުރަކަށް ޢައްޔަދަ

ކޮންމެ   ކުރަމުން ންޢައްޔަ އަހަރަކުން  )ފަހެއް(    5ޖެނެރަލްއެއް 

 . ގެންދެވިދާނެއެވެ

 

  ކައުންސިލުގެ   ލް ލޯކަ
  ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރީ 
 ވަކިކުރުން   ވަޒީފާއިން 

 ސިވިލް  ވަކިކުރާނީ   ވަޒީފާއިން  ނެރަލްޖެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް )ހ(  . 59-2

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް

 ވަކިކުރާނަމަ،  ވަޒީފާއިން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް )ށ(  

 . އަންގަންވާނެއެވެ އޭނާއަށް ލިޔުމުން ަބުބސަ ކުރާވަކި ވަޒީފާއިން

  ސަަބުބތައް  ކުރާވަކި  ވަޒީފާއިން  ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ   ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް )ނ(   

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ވަޒީފާގެ ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި    (1)   

 ؛ރުންނުކުހަމަކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް ފުރި

އަދި   (2)    ގަވާއިދާއި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނާއި،  މި 

ކޮ އޮފް  ކޯޑް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ޚިލާފުވިކަން ދިވެހި  ންޑަކްޓާ 

 ؛ކޮމިޝަނަށް ސާިބތުވުން 

ކައުންސި  (3)    މަޤާމަށް ގެ  ލުލޯކަލް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

ދާފައިވާ  ހަދަށުންކޮށްފައިވަނީ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ  ންޢައްޔަ

ތަޙްޤީޤަކަށް  ކުރި  ކޮމިޝަނުން  ޚިލާފަށްކަން  ގަވާއިދަކާ 

 ؛ސާިބތުވުން

 ސެކްރެޓަރީ   ކައުންސިލަށް  އަދާކުރާ  ޒީފާވަ   ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  (4)   

 ބޭނުމަށްޓަކައި،   ނަންަބރުގެ  މި.  ނެތުން  އިތުާބރު  ޖެނެރަލްގެ

 ވޭނީ ލެބެ   ށްއިތުާބރުނެތްކަމަ  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ

 .މެދުވެރިވެއްޖެނަމައެވެ ޙާލަތެއް ޙާލަތްތަކުންކުރެ އަންނަނިވި

    i.  ުކައުންސިލ އޮންނަ  ސިޔާސަތުތައް އެއިރެއްގައި  ގެ 
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ކައުންސިލުން  ޒުތަންފީ ކަނޑައަޅާ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ސަަބަބކާ  މަޤުޫބލު  އަދާކުރުމަށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛ރުވެރިވުންޒުނުލައި އު

    ii.  ްޖެރެޓަރީސެކ އަދާކުރަންޖެހޭ   ހައިސިއްޔަތުން  ނެރަލްގެ 

ަބޔާނުގައި   ވަޒީފާ  އޭނާގެ  ކަމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ފައިވާ 

 ؛ރުވެރިވުންޒުމަޤުޫބލު ސަަބަބކާ ނުލައި އު

    iii.   ޭއަދާކުރަންޖެހ ހައިސިއްޔަތުން  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

ތައްޔަތާމަސްއޫލި މަޞްލަޙަތެއް   އަމިއްލަ  ޢާރުޟުވާފަދަ 

ފައިދާއެއް ކަމެއްގައި   ނުވަތަ  އޮތް  މަންފާއެއް  ނުވަތަ 

 .ޝާމިލުވުން

 

 6  ޗެޕްޓަރ 

 ކޮމިޓީ   އެޑްވައިޒަރީ   ސަރވިސް   ސިވިލް 

  ސަރވިސް   ސިވިލް 

 ކޮމިޓީ   އެޑްވައިޒަރީ 

  ކާރަށް ސަރު  ކަންތައްތަކުގައި  ގުޅޭ  ންގުމާހި   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި )ހ(   .60

   ސަރވިސް   ސިވިލް  އުފެދިފައިވާ  ދަށުން  މިޤާނޫނުގެ  ފާދިނުމަށްޓަކައި،ލަ

 .އެވެއޮންނަންވާނެ ކޮމިޓީއެއް އެޑްވައިޒަރީ

 މީސްމީހުންގެ  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  ތިރީގައިމިވާ  ލެވިގެންވަނީއެކު  މިކޮމިޓީ )ށ(   

 .މައްޗަށެވެ

 .ސެކްރެޓަރީން ޕަރމަނަންޓް ތަކުގެރީމިނިސްޓް  (1)   

 . ރައީސް  ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ވިލްސި  (2)   

 . މެންަބރުން  ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް  (3)   

 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލަހައްޓާނީަބ  ރިޔާސަތު  ގެކޮމިޓީ  މި ( )ނ  

 ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވަތަ  ރައީސް

 .މީހެކެވެ ޅާއަކަނޑަ އޭނާ
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 7  ޗެޕްޓަރ 

 އް ސްތަ އޮފީ   ސަރުކާރުގެ 

 ނީަބލާ  ކަމުގައި  އޮފީސްތައް  މަސްއޫލު  ސަރުކާރުގެ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުގެ  މި  .61 އޮފީސްތައް   ސަރުކާރުގެ 

 . ތަންތަނެވެ އަންނަނިވި

 އެޓާރނީޖެނެރަލްގެ   މިނިސްޓްރީތަކާއި  ހާއި،އޮފީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ )ހ(   

 .އޮފީސް

  ކަނޑައަޅާ   ލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސު  ގައިއޮފީހެއްކަމު   ވަކި  އިދާރީގޮތުން )ށ(   

 .އޮފީސްތައް

 

  މަސްއޫލު   ސަރުކާރުގެ 

  އި ގޮތުގަ   އޮފީހެއްގެ 

  ތަންތަނުގެ   ވޭ ނުބެލެ 

 އިދާރީކަންތައްތައް 

 އޮފީހެއްގެ  ކޮންމެ  ސަރުކާރުގެ  ނުެބލެވޭ  ގޮތުގައި  އޮފީހެއްގެ   މަސްއޫލު  ސަރުކާރުގެ  .62

  މަސްއޫލުވެ   ގެކާރުސަރު  ގުޅޭ   އޮފީހަކާ  އެ  އޮންނަންވާނީ  ތައްތައްކަން  އިދާރީ

 .ެބލުމުގެދަށުގައެވެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާވާ

 

  އިސްވެރިޔާ   ޒިންމާދާރު 

  ކުރުމާއި   ޢައްޔަނު 

  ގެ އޭނާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އޮފީހެއްގައި،  މަސްއޫލު  ކޮންމެ  ސަރުކާރުގެ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .63

 އްޔަތުއޫލިމަސް  ހިންގުމުގެ   ކަންކަން  ހިންގަންޖެހޭ  ންށުދަ   ޤާނޫނުގެ  މި

 . ހުންނަންވާނެއެވެ އިސްވެރިޔަކު ޒިންމާދާރު ޙަވާލުކުރެވޭ

 ޒިންމާދާރު   އެމިނިސްޓްރީގެ  ނަމަ،މިނިސްޓްރީއެއް  އޮފީހަކީ  މަސްއޫލު )ށ(   

  ފިޔަވައި   މިނިސްޓްރީތައް.  ސެކްރެޓަރީއެވެ  ޕާރމަނަންޓް  އިސްވެރިޔަކީ

  ޝަނުން ކޮމި   ޤާމަށްއެމަ  އިސްވެރިޔަކީ  ޒިންމާދާރު   ކުގެސްތައޮފީ  އެހެން

 . މުވައްޒަފެކެވެ ޢައްޔަނުކުރާ

 އޫލިއްޔަތުތައް،މަސް  ވެރިޔާގެއިސް  މާދާރުޒިން  ކަނޑައަޅާ  މާއްދާގެދަށުން  މި )ނ(   

 . ވާނެއެވެ ަބޔާންކުރަން  ގަވާއިދުގައި  ސަރވިސް ސިވިލް

 

  އޮފީސްތައް   ސަރުކާރުގެ 

  ން ހެ އެހެނި   އުފެއްދުމާއި 

 ކަންތައްތައް 

 ތިރީގައި  ލިޔުމަކުން  ޝާއިޢުކުރާ  ގައިގެޒެޓް  ރުގެސަރުކާ  ދިވެހި )ހ(   .64

  އިޚްތިޔާރު   ކުރުމުގެ  ކަމެއް  ކޮންމެ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 .ލިިބގެންވެއެވެ ހޫރިއްޔާއަށްރައީސުލްޖުމް



  
 ލީހުެގ އިދާރާ ތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2007/5 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު

  .މ 2-5-2007
  

 

50 

 

 އޮފީސްތަކާއި  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި  ނިސްޓްރީތަކާއިމި  ސަރުކާރުގެ  (1)   

 . ލުންއުވާ އުފެއްދުމާއި ތަންތަން ރުކާރުގެސަ މިނޫންވެސް އަދި

 ކުރާނޭ  ތަންތަނުން  އުފައްދާ  ދަށުން   ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  (2)   

 .ޅުންކަނޑައެ މަސައްކަތްތައް

 މިނިސްޓްރީތަކަށް  އުފައްދާ  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  (3)   

 .ކަނޑައެޅުން މިނިސްޓަރަކު ޒިންމާވާނެ

 އެންމެ  ތަންތަނުގެ  އްދާފައު  ދަށުން   ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  (4)   

 .ކުރުން ޢައްޔަނު މީހަކު މަށްމަޤާ އިސްވެރިޔާގެ

 އުފައްދާ   ށުން ދަ  ގެ(  1)  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި   ބޭނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

  އިސްވެރިޔާއާއި،  އެންމެ  އޮފީހެއްގެ  އެ  އެކުލެވިގެންވަނީ  އޮފީސްތައް

 .މައްޗަށެވެ ޒަފުންގެވައްމު ސަރވިސްގެ ސިވިލް އެހީތެރިވެދޭ އެފަރާތަށް

  މިޤާނޫނުގެ  ފަރާތަކީ،  ޢައްޔަނުކުރާ  މަތިން  ގައިވާގޮތުގެ  (ށ)  އްދާގެމާ  މި ނ( )  

  ފަރާތެއްނަމަ،  ނޭ ނުހިމެ  ގައި (  ނ)  އަދި(  ށ)(،  ހ)   މާއްދާގެ  ވަނަ  3

 .ކެވެމަޤާމެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި އެމަޤާމަކީ

 

  ސަރުކާރުގެ 

  އޮފީސްތަކުގެ 

 ޒިންމާ   އިސްވެރިންގެ 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   އްޓުމަށްލެހެެބ  އްކަންތައްތަ  އޮފީހެއްގެ  ސަރުކާރުގެ ހ( )  .65

 ހިންގާ  ފީސްއޮ  އެ  ށުންދަ  އިރުޝާދުގެ  ލަފަޔާއި  މިނިސްޓަރުގެ  ހަމަޖައްސާ

 . އިސްވެރިޔާއެވެ އޮފީހުގެ އެ ފަރާތަކީ ޒިންމާވާ ލެހެއްޓުމަށްެބ

  މަޖިލީހަށް   ތުންގެޔިރައް  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ   އޮފީހެއް  ސަރުކާރުގެ )ށ(   

 އޮފީހެއްގެ  އެ  އަދާކުރުމަށް  އެޒިންމާ  ނދެއްގައިހި  ޖެވެއްޭބނުން  މަޢުލޫމާތު

 .ވާނެއެވެ  ރިވެދޭންއެހީތެ ޓަރަށްމިނިސް އްޓާބަލަހަ އޮފީހެއް އެ އިސްވެރިޔާ،

 

 8  ޗެޕްޓަރ 

 އިންތިޒާމުތައް   އިދާރީ 

  ތޮޅުތަކާއި އަ 

  އަތޮޅުތަކުގައި 

  މަސައްކަތުގެ   ކުރާ  މުވައްޒަފަކު،  އަދާކުރާ  ފާވަޒީ  ސްގައި ސަރވި  ސިވިލް  ދިވެހި  .66

 ވަކި  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަމެއް  ނުންވާޭބ  ކާރުންސަރު  އެހިނދަކަށް  ނުވަތަ  ާބވަތުން



  
 ލީހުެގ އިދާރާ ތުްނެގ މަޖިޔިރައް 2007/5 :ނަްނބަރު  ޤާނޫނު

  .މ 2-5-2007
  

 

51 

 

  ވަޒީފާއަދާކުރުމުގެ 

 ހަމަޖެއްސުން   މް އިންތިޒާ 

 ވަޒީފާ   މުވައްޒަފަކު  އެ  އިޚްތިޔާރު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އަދާކުރާގޮތަށް   ވަޒީފާ  ރަށެއްގައި

 .އެވެގެންވެލިިބ އިސްވެރިޔާއަށް ދާރުޒިންމާ ފީހެއްގެއޮ އަދާކުރާ

 

  ބަދަލުތައް   އިދާރީ 

 ގެނައުން 

 އްގެއޮފީހެ  ކާރުގެސަރު  ަބުބންސަ  ަބދަލެއްގެ  ގެނެވޭ   ގޮތުން  އިދާރީ )ހ(   .67

 ނުވަތަ  މިނިސްޓަރަށް   ގެނެވިދާނެކަމަށް  ަބދަލެއް  އެދެވޭ  ހިންގުމަށް

 ހުށަހެޅިއްޖެ  ކޮމިޝަނަށް  ންޤޫަބލުކުރެވިގެ  އިސްވެރިއަކަށް  ޒިންމާދާރު

 މަލުޢަ  ކޮމިޝަނުން  ގޮތަކަށް  ގޮތްތަކުންކުރެ  މިވާރީގައިތި  ،ހިނދެއްގައި

 .ކުރެވިދާނެއެވެ

 ދިވެހި  ކަނޑައެޅުމަކުން  ކަނޑައަޅާ  ކުންލިޔުމަ  ންކޮމިޝަނު  (1)   

 އޮފީހުން  އެއް   މުވައްޒަފަކު  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ސަރވިސްގައި   ސިވިލް

 . ންކުރު ަބދަލު އޮފީހަށް އަނެއް

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން،   ވާއިދާގަ  ސް ސަރވި  ސިވިލް  މިޤާނޫނާއި،  (2)   

 އިއޮފީހެއްގަ  ނޫންގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި

 މުވައްޒަފެއް  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  މުވައްޒަފެއް  ރާމަސައްކަތްކު

 .ހަމަޖެއްސުން މުގައިކަ

 އްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން، އެ  ގަވާއިދާ  ސަރވިސް   ސިވިލް  މިޤާނޫނާއި،  (3)   

 ކޮމިޝަނަށް  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ރވިސްގެސަ  ލްސިވި  ދިވެހި

 . ހަމަޖެއްސުން މީހަކު ފެންނަ

 

9  ޗެޕްޓަރ   

 ކަންތައްތައް   ން އެހެނިހެ 

  ދަރަންޏެއް   ސާބިތު 

  މުސާރަ   އަދާކުރުމަށް 

 ހަވާލުކުރުން 

 ޝަރުޢީ   މައްޗަށް  ގެ މުވައްޒަފެއް  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ސަރވިސްގައި   ސިވިލް  ދިވެހި  .68

 އެ   އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ދަރަނި  އެ  ސާބިތުވެފައި  ދެއްޚަރަ   ތަނުވަ  ދަރަންޏެއް  ކޯޓަކުން

 ޙުކުމެއް   ދެއްކުމަށް  ކޯޓަށް   ަބއެއް  ރައިންމުސާ  ވަތަ ނު  މުސާރަ  މުވައްޒަފެއްގެ

  ދައްކަންޖެހޭ   ކޯޓަށް  ލިިބދެވޭނީ  މުސާރަ  ފަކަށްމުވައްޒަ  އެ  ކޮށްފިހިނދެއްގައި،

 .ޑުމަށްފަހުގައެވެކެނ ފައިސާ
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  ޒާތީ   މުވައްޒަފުންގެ 

 ހާމަކުރުން   މާތު މަޢުލޫ 

 އެކަމަށް   ނީމަކުރަންވާހާ  މަޢުލޫމާތު  ޒާތީ  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  .69

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި ދިފައިވާހެ

 

  ގޮތުގައި   އިނާޔަތެއްގެ 

 ނުދިނުން   ވަޒީފާ 

  ގޮތުން   ިބދިނުމުގެލި   ތެއްނާޔައި  މަޤާމެއް،  އެއްވެސް  ސަރވިސްގެ   ލްސިވި  ދިވެހި  .70

  ގެ ސަރވިސް  ލްސިވި  ދިވެހި  އަދި،.  ނުވާނެއެވެ  ހަމަޖައްސައިދީގެން  މީހަކަށް

 . ނުވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައިދީގެން ވަޒީފާއެއް ނުޖެހޭގޮތަށް ނިކުންނަން ށްމަސައްކަތަ

 

  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 

  ދަށުން   ގެ   29/ 76

  ރަންޖެހޭ ތްކު ޚިދުމަ 

  ސިވިލް   ފަރާތްތައް 

  ގައި ސަރވިސް 

 ތްކުރުން ޚިދުމަ 

  ގެ ސަރުކާރު)  76/29  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރަންފެށުމުން،  މިޤާނޫނަށް  .71

 އަމިއްލަ  އެހީވެދޭ  ކާރުންސަރު  ކުދިންނާއި،  ވާކިޔަ  ތަކުގައިމަދަރުސާ

  މީސްމީހުން   ވޭތަމްރީނުދެ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ކުދިންނާއި،  ކިޔަވާ  މަދަރުސާތަކުގައި

  ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް   ޚިދުމަތް  ރުކާރަށްސަ  ގައި(  ނުޤާނޫ  ހޭމާެބޚިދުމަތްކުރު  ސަރުކާރަށް

  ސަރވިސްއަށް   ސިވިލް  ދިވެހި  ށްއެވަގުތަކަ  ން،ތެރެއި  ގެފަރާތްތަކު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 .ސަރވިސްގައެވެ ސިވިލް ދިވެހި ޚިދުމަތްކުރާނީ ފަރާތްތައް ޭބނުންވާ

 

 10  ޗެޕްޓަރ 

 ޢަމަލުކުރަންފެށުން   ނަށް ނޫ މިޤާ

  އި ލަވާލުމާ އެކު   ކޮމިޝަން 

  ކޮމިޝަންގެ 

  މެންބަރުންނާއި 

  ރައީސާއި، 

  ނާއިބުރައީސްގެ 

 ހުށަހެޅުން   ނަންތައް 

( އައްޑިހަ  އެއްސަތޭކަ)  180  ފެށިގެން  ދުވަހުން   ރާތަޞްދީޤުކު  ނޫނުމިޤާ ( )ހ  .72

 ގެކޮމިޝަން  އުފައްދައި،  ކޮމިޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ދުވަހުގެތެރޭގައި

  ގޮތުގެމަތިން   އިވާޤާނޫނުގަ  މި  ސްނާއުިބރައީ  ރައީސާއި  މެންަބރުންނާއި

 . ނިންމަންވާނެއެވެ ޢައްޔަނުކޮށް

 : ކުރުމަށްޓަކައިޢަމަލު ގެމަތިންގޮތު އިވާގަ( ހ) މިމާއްދާގެ )ށ(  

( ސާޅީސްފަސް)  45  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ތަޞްދީޤުކުރާ  ޤާނޫނު  މި  (1)   

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނަންހިމަ  ކޮމިޝަނުގައި  ދުވަހުގެތެރޭގައި

 . ފޮނުވަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް އްޔިތުންގެރަ ތައްނަން ހުށަހަޅާ

 މަޖިލީހަށް  ންގެރައްޔިތު  ނަންަބރުގައިވާފަދައިން  ވަނަ  1  (2)   
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 އެކަން  ފާސްކޮށް،  މަޖިލީހުން   ޅާނަންތައްހުށަހަ

( ފަނަރަ )   15  ފެށިގެން  އަންގާދުވަހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ސްކަމުގެއިުބރައީނާ  އިރައީސްކަމާ  ކޮމިޝަނުގެ  ހުގެތެރޭގައިވަދު

 ނަންތައް   ހުށަހަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މަޤާމަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ގެރައްޔިތުން

 މަތިން  ނަންަބރުގައިވާގޮތުގެ  ވަނަ   4  އަދި   2،  1  (3)   

 ނުވަތަ   ނަމެއް  ށްލީހަމަޖި  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ދުވަހުގެ (  ތިރީސް)  30  ށިގެންފެ  ވަހުންޅާދުހުށަހަ  ނަންތަކެއް

 ރިއްޔާއަށްސުލްޖުމްހޫރައީ  ނިންމައި  ވަކިގޮތެއް  މަޖިލީހުން  ތެރޭގައި

 . ގަންވާނެއެވެއަން

 މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުގެމަތިން   މިމާއްދާގައިވާ  (4)   

 ލީހުން މަޖި  ނަމެއް  ހުށަހަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އަންގާދުވަހުން  ރިއްޔާއަށްލްޖުމްހޫއީސުރަ  އެކަން  ފާސްނުކޮށްފިނަމަ،

 މްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖު  ދުވަހުގެތެރޭގައި(  ފަނަރަ )  15  ފެށިގެން

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޖިލީހަށްމަ  ނަންތަކެއް ވަތަނު އައުނަމެއް

 

  ޢަމަލުކުރަން   މިޤާނޫނަށް 

 ފެށުން 

  ށް ނޫނަމިޤާ  ތެރޭގައި   މަސްދުވަހުގެ  12  ރާތާޤުކުތަޞްދީ  ފާސްވެ  ޤާނޫނު  މި )ހ(   .73

 . ފަށަންވާނެއެވެ ކުރަންޢަމަލު

 ލްސިވި  ދިވެހި  އިރޭގަތެ  ގެމަސްދުވަހު  6  ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ  ޤާނޫނަށް  މި )ށ(   

  ކޮލިފިކޭޝަންތައް   އެމަޤާމުތަކުގެ  އުފައްދައި،  މަޤާމެއް   ހުރިހާ  ސަރވިސްގެ

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  ފެށުމުގެ  ލުކުރަން ޢަމަ  މިޤާނޫނަށް  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ށްމިޤާނޫނަ )ނ(   

  މި   ނަމަވެސް  ގޮތުގައިތިިބ،  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރުކާރު  ކުރިން

  ހުރިހާ   މުވައްޒަފުންނަށްނުވާ   ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި  ގެދަށުންޤާނޫނު

 ން މިގޮތު.  ވާނެއެވެ  ނިމުންގެންނަން  ގުޅުމަށް  ޚިދުމަތުގެ  އޮންނަ  ފަރާތްތަކާއި

  ފަރާތްތަކަށް  ރައްދުވާ  މިކަން  ކުންނޯޓިހަ  ފޮނުވާ  ލިޔުމަކުން  ކޮމިޝަނުން
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 . އަންގަންވާނެއެވެ

 މި  ގައި،ތެރޭ  ސްދުވަހުގެމަ  6  ތާށާފަ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ރ(  

  ކަނޑައަޅާ  މުވައްޒަފުންކަމަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  ޤާނޫނުގެދަށުން

 ހަމަޖައްސަން  ވަޒީފާ  ވިސްގެސަރ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުންނަށް

 .ވާނެއެވެ

 

  ކަށް ަބއިތަ  ހާހުރި  މިޤާނޫނުގެ   މަތިން   ގޮތުގެ  ގައިވާ(  ހ)  ގެ   73  މިޤާނޫނުގެ  .74 މުރާޖަޢާކުރުން   މިޤާނޫނު 

 90  ގިނަވެގެން  ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ފުރިހަމަވާ  އަހަރު   1  ފަށާތާ  ންޢަމަލުކުރަ

 ޢަމަލުކުރުމުގައި   ޤާނޫނަށް  މި  ،ދިރާސާކޮށް  އަލުން  ޤާނޫނު  މި  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ

  ސިވިލް   އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ފެންނަ  ގެންނަން  ޤާނޫނަށް  އި،ސަލަތަކާމައް  ދިމާވާ

  މަޖިލީހަށް   ޔިތުންގެރައް  އްޔާރުކޮށްތަ  ޕޯޓެއްރި  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

  ހަދާ   މިޤާނޫނުގެދަށުން 

  ގަވާއިދުތައް 

  މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންގެ 

 ން ހުށަހެޅު 

 ދިވެހި  ތެރޭގައި  ސްދުވަހުގެމަ  12  ންށިގެތާރީޚުންފެ  ތަޞްދީޤްކުރާ  ޤާނޫނު  މި  .75

  ންޑަކްޓް ކޮ  އޮފް  ޑް ކޯ  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ގަވާއިދާއި   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ލަވާލައިއެކު

 

  ބައެއް   ޤާނޫނުތަކުގެ 

 އުވާލުން   މާއްދާ 

 -:ފެށުމާއެކު ންކުރަޢަމަލު މިޤާނޫނަށް  .76

  މުސާރަ   މުވައްޒަފުންގެ  ހުރިހާ  ރުކާރުގެސަ  80/13  ަބރުނަން   ޤާނޫނު )ހ(  

 .ވެއުވުނީއެ ދާމާއް ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެ ކަނޑައެޅުމުގެ

 ހުރިހާ  ސަރުކާރުގެ   ފިޔަވައި  މުސާރަ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީސުލް"

 " .އެވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާނީ މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ

 ވަނަ  3  ގެ  1  ޗެޕްޓަރ  ންތައްކަ  ލްއޮފިޝަ.  ޖ68/1  ނަމްަބރު  ޤާނޫނު )ށ(   

 .އުވުނީއެވެ މާއްދާ

 ށް،ދުރުކޮ  ންކަމުންއެކަ  ކޮށް،އިސް  މީހުން   ކަންކަމަށް  ދައުލަތުގެ"

 މީގެ .  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ   ަބދަލުކުރާނީ  އަނެއްކަމަށް  އެއްކަމުން
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 ވިފައިއުނިކުރެ ލަފްޒުމި  ވަނަ މާއްދާއިން 3ގެ ގެ ޤާނޫނުއުމުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް   ދިވެހި) 2015/5ރު ނަންބަ ޤާނޫނު 44

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ސީދާ  ންރެއިތެ  ކަންކަމުގެ  ނަންގަނެވޭ  މި  ތިރީގައި

 އިސްކުރެވޭނީ  ވެރީން  ކަންކަމަށް  އެހެން  ފިޔަވައި  ތައްކަންތައް  ލުވާހަވާ

  .ނެވެފަތަކުން ދޭ ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ހަވާލުވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ސީދާ  ތެރެއިން  ކަންތަކުގެ  ގަނެވޭނަން  މި

 އެކަމަށް  ކުރެވޭނީ   ކިވަ  މީހަކު  އެހެންކަމަކުން  ފިޔަވައި  ކަންތައްތައް

 . ޔުމަކުންނެވެލި ފޮނުވާ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ނާއިުބކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ )ހ(    

 ކަންފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ )ށ(    

 ރައީސްކަން މަޖިލީހުގެ އްޔިތުންގެރަ )ނ(    

 ޖެނެރަލްކަން އެޓަރނީ މިނިސްޓަރުކަމާއި )ރ(   

 އަތޮޅުވެރިކަން )ބ(    

 މާއި ސަފީރުކަ  ތުގެދައުލަ  ދިވެހި  ތިޭބ  ތަންތާނގައި  ރުޭބ ()ޅ   

 "ވަކީލުކަން އެފެންވަރުގެ

 

 ދޭހަ   ކަނޑައެޅިގެން  ކަށްގޮތަ  އެހެން  ންފައިވާގޮތުހިމެނި   ޢިާބރާތެއް  މިޤާނޫނުގައި  .77 މާނަކުރުން 

 -:ހިނދަކު ނުވާހާ

 ގެހިންގުމު  ސަރުކާރު  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމުގައި"  މުވައްޒަފުން  ވަގުތީ"   

  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  އްދުމަށްފު  ންތައްޭބނު  ވަގުތީ  ނުކުންނަ  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ

 ޒީފާދެވޭ ވަ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ނުވަތަ   މުއްދަތަކަށް

 . ތްތަކަށެވެފަރާ

 

 ނުވަތަ  ޤާނޫނަކުން،   އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމުގައި "  އޮފީސް  ސަރުކާރުގެ"   

 ނުވަތަ  އުފައްދައި   ކަށްޓަކައިންތަޭބނު  ސަރުކާރުގެ  އިދާރީގޮތުން

 . އިދާރާތަކަށެވެ މަޤާމުތަކަށާއި، އޮފީސްތަކަށާއި،  ގެންދާގަމުންހިން

 

 44]ވިފައިކުރުން އުނިކުރެޒުގެ މާނަމި ލަފް ''ސަރުކާރު''[   
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  ސަރވިސް   ސިވިލް  ދިވެހި  ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް"  ކޮމިޝަން"   

 . ކޮމިޝަނަށެވެ

 

 ލުމަސްއޫ  ސަރުކާރުގެ  ުބނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް  "ޔާއިސްވެރި  ޒިންމާދާރު"   

 ހިންގުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  ޤާނޫނުގައިވާ  މި  ސްތަކުގައި،އޮފީ

 . ޔާއަށެވެވެރި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 

 :  އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް"  ތަންތަން ވިޔަފާރި ގެދައުލަތު"   

 ފުންޏެއް ކުން  ސަްބސިޑިއަރީ  ކުންފުނީގެ  ކުންފުންޏާއި،  ދައުލަތުގެ )ހ(    

 އަދި: ކުންފުނިތައް އެ ކަމަށްވާނަމަ

 ޕްރައިވެޓް  ލިިބގެންވާ  ދައުލަތަށް  ާބރު  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް ( )ށ   

 އަދި: ކުންފުނިތައް ރީސަްބސިޑިއަ ނީގެކުންފު އެ ކުންފުންޏާއި،

 ޢާންމުކޮށް   ލިިބގެންވާ  ދައުލަތަށް  ާބރު  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް )ނ(    

 ސަްބސިޑިއަރީ   ކުންފުނީގެ  ންޏާއި،ކުންފު  ވިއްކާ   ޙިއްޞާ

 އަދި: ކުންފުނިތައް އެ އްވާނަމަންޏެކުންފު

 ިބދޭސީ  ވާލިބިގެން  ދައުލަތަށް  ާބރު  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ )ރ(   

  ކުންފުންޏެއް   ސަްބސިޑިއަރީ   އެކުންފުނީގެ   ކުންފުންޏާއި،

 އަދި : އެކުންފުނިތައް ކަމަށްވާނަމަ

 އޮތް  ގިނައިން  ވުރެ  އަށް  50%  ޙިއްޞާ  ދައުލަތުގެ ބ( )   

 އޮވެގެން  އެއްަބސްވުމެއް  ގެެބހުމު  ދާފައި  ތަކާއި  ޕާޓްނަރޝިޕް

 ގެ ޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ  ޕާޓްނަރޝިފެއްގެ  އެފަދަ  އި،ޖަމާޢަތްތަކާ

 އަދި : ސްަބސިޑިއަރީއެއް  އެ ވާނަމަ ރީއެއްސަްބސިޑިއަ

 އެފަދަ  ނުވަތަ  ލިިބފައިވާ  ޝަޚުޞެއް   ވަކި  އެނޫންވެސް )ޅ(   

 ދަނީ އާމް  ދައުލަތަށް  ނުވަތަ،  ތަންތަން  ިބފައިނުވާލި  ޝަޚުޞެއް

 ފައިދާ   އުޞޫލުން  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ   މަޤުޞަދުގައި  ދުމުގެހޯ

 އިދާރީގޮތުން   ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްގެ   ނިޔަތުގައި  ެބހުމުގެ

 . ފަރާތްތައް އުފައްދާފައިވާ
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 ވިފައިއުނިކުރެ އަކުރުމި  އިންވަނަ މާއްދާ 4ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   3އަށް   (ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ސިވިލް   ދިވެހި) 1520/5ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 45

 .މަޖިލީހަށެވެ ރައްޔިތުންގެ ބުނެފައިއެވަނީ ކަމަށް" މަޖިލިސް"   
 

  ފެށިގެން   މުއްދަތުން  ދެވޭ  ފާވަޒީ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ޕްރޮބޭޝަން"   

  ޤާބިލްކަން   ރުމުގައިއަދާކު  މަސްއޫލިއްޔަތު   އެވަޒީފާގެ   ފަރާތަކީ  ދެވޭ  ވަޒީފާ

 .މުއްދަތަށެވެ ނަގާ ކުރުމަށް ދާއިމީ ވަޒީފާ ެބލުމަށްފަހު ފަރާތެއްތޯ ހުރި
 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ނީބުނެފައިއެވަ  ކަމަށް"  ޙަރަކާތް  ސިޔާސީ"   

 .ވުމަށެވެ ަބއިވެރި ޢަމަލެއްގައި ނުވަތަ ކާތެއްޙަރަ އެއްވެސް

 ނުވަތަ   ގޮތުން  ރުމުގެކު  ތާއީދު  ފަރާތަކަށް  ސިޔާސީ  އެއްވެސް )ހ(    

 އެފަދަ  ހިންގުމާއި  ޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  ތާއީދު

 .ަބއިވެރިވުން ޙަރަކާތެއްގައި

 ކާތެއް ޙަރަ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ   ސިޔާސީ  ވެސްއެއް )ށ(    

 . ަބއިވެރިވުން ޙަރަކާތެއްގައި އެފަދަ ހިންގުމާއި

 ޤާނޫނުގައި  އާއިއަސާސީ  ޤާނޫނު  ހޫރިއްޔާގެޖުމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ނ(    

 ަބއިވެރިވާ  އިންތިޚާެބއްގައި  އެއްވެސް  ާބއްވާ  ގޮތުގެމަތިންވާ

 ހޯދުމުގެގޮތުން   ތާއީދު  ންނާއިގޮތު  ތާއީދުކުރުމުގެ  ކެންޑިޑޭޓަކަށް

 އެއްވެސް   ދެކޮޅަށް  ޑިޑޭޓަކާއިކެން  ސްއެއްވެ  ނުވަތަ

 .މަސައްކަތެއްކުރުން

 45]އުނިކުރެވިފައި[ )ރ(   

 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ބުނެފައިއެވަނީ  މަށްކަ"  ނުފޫޒު  ޔާސީސި"   

  މެއް ކަ  އެއްވެސް  މަޞްލަޙަތަކަށްޓަކައި  ނުވަތަ   އެދުމަކަށް  ފަރާތްތަކުގެ

 .ށެވެދޫކޮށްލުމަ  ނުކޮށް ނުވަތަ ކުރުން

 އެއްވެސް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  3  މިޤާނޫނުގެ )ހ(    

 .ފަރާތެއް

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަސާސީގައި  ޤާނޫނު  އްޔާގެޖުމްހޫރި  ޖޭގެދިވެހިރާއް )ށ(    

 .ހުރިފަރާތެއް މަޤާމެއްގައި އެއްވެސް އިންތިޚާުބކުރެވޭ
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_____________________________ 
 18.7.2022: ތާރީޚު ވުނުއަޕްޑޭޓްކުރެ

 .ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ޕާޓީއެއް  ސިޔާސީ )ނ(    
 

 މާއްދާގައި   ވަނަ  48  ޤާނޫނުގެ  މި  ބުނެފައިއެވަނީ  މުގައިކަ"  މެއްޔެކިޔުލި"   

 މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއަދާކުރާ   ސަރވިސްގައި   ސިވިލް  ވެހިދި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

  ހުރި  ދަށުގައި  ެބލުމުގެ  އޭނާގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ   ވަޒީފާއަދާކުރި  އޭނާ

 .އްޗަށެވެތަކެ ހުރިހާ
 

  ޕަރމަނަންޓް   ބުނެފައިއެވަނީ  ގައިކަމު"  ންއްޒަފު މުވަ   ސަރވިސްގެ  ސިވިލް"   

  ން ދަށު  ތްތަކުގެއެފަރާ  އި،އިސްވެރިންނާ  ޒިންމާދާރު  ސެކްރެޓަރީންނާއި،

  ހުންނަ   ޭބރުގައި   ރާއްޖެއިން  މުވައްޒަފުންނާއި،  ސަރުކާރުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ

  ތަންތަނުގައި   ފަދަ  ޝަންމި  ހައިކޮމިޝަނުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ނަށެވެއްޒަފުންމުވަ ވަޒީފާއަދާކުރާ
 

 ވަނަ  61  މިޤާނޫނުގެ  ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމުގައި "  އޮފީސް  މަސްއޫލު"   

 .ށެވެއޮފީސްތަކަ އިވާމާއްދާގަ
 

 ސިވިލް  ދިވެހި   އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމުގައި"  ކޮންޑަކްޓް  އޮފް  ކޯޑް"   

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   އަދާކުރުމުގައި  ފާވަޒީ  މުވައްޒަފުން  ހިމެނޭ  ސަރވިސްގައި

 .ތެވެގޮ ަބހައްޓަންވީ ސުލޫކު މިންގަނޑާއި އަޚްލާޤީ ގެއެމީހުން ތާއިގޮ


