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 މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސް 
 މާލެ،           

   .ދިވެހިރާއްޖެ        

 
 

ވަނަ  4( އަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު)  R/2015-218 ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ޙުއިޞްލާ

 

އިްޞާލޙުތައް   އަންނަނިވިއަށް ބެހޭ ގަވާއިދު(  )މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ  R-218/2015ގަވާއިދު ނަންބަރު
 ގެނައުން.

 .މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުންޮގތަށް އަްނނަނިވި  ،ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާގެ 89ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .1
 

ވަޒީފާއިން ވެރިވެގެން، ލަތެއް މެދު ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގައި 45ވާއިދުގެ ގަމި 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގަިއ  ،ކުރީވަކިއޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކު  ޖަލު އެ

ވަޒީފާއިން  ،ނަމަ ބޫލުުކރެވޭގަޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރި 
ދުވަހުގެ  ދިހަ(ނުވަ) 90ނައިގެްނ ހިމަ ަބންދު ދުވަސްތައް ،ށިގެންވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެ

  ،ކަމުގެ ޝަކުވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަްށ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ތެރޭގައި އެ
 ލިބިގެންވެއެވެ.  އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް 

ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުމާ  .90 )ހ(

 ވިިދގެން ޝަުކވާ އުފުލުން 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ވަޒީފާގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި 
އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރުމުެގ ވަކިކުރުމުން، 

 ނުވެއެވެ.  ލިބިގެނެއް މުވައްޒަފަކަށް  ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ އެ ،ޙައްޤެއް

 )ށ(
  

 

 .ކުރުންޙުގޮތަށް އިްޞލާއަންނަނިވި  )ރ( އާއި)ށ(  އާއި (ހވަނަ މާއްދާގެ ) 92ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .2

 

 ެގްނ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވިހާ ދުވަހުން ފެށި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު
އެކު ޔާމުސާރަ ،ގެންބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައި ،ޓީއެއް)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއް 6

 ވާނެއެވެ.  ދޭން

ބަލިވެ ިއނުާމއި ވިެހއުމާ  .92 (ހ)

 ުޗއްޓީ  ދޭގުިޅގެން 
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 ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު،
 ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، ޓުމެޑިކަލް ސެ ކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ ވިހާނެކަމަށް ލަފާ

 ހުގެ )ހައެއް( މަސްދުވަ 6އުމާ ގުޅިގެން ދޭ ގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ވިހެޓުފިކެޓުއެ ސެ
 ވާނެއެެވ.  ދޭން ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށްއެ  ،ޗުއްޓީ

   )ށ(

 ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަްށ ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން،  އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކުޖަލު 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ނުޭދ ކަމަށް،  ލަުތ ތަންހާއެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ 

ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، ިވހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދު ޓުމެޑިކަލް ސެ ކުރާދޫ މަސައްކަތްތެރިއަކު
މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ެއ  ،)އަާށވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 28ދުވަސް ހިމަނައިގެން، 

 )އަށާވީސް( 28 އަދި މި ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.
ޗުއްޓީ  މަ،ވިހައިފިނަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި  ދުވަހުގެ

 ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. 

   (ރ)

 

 .އިތުރުކުރުން ތައްއަކުރު ފަދައިން ( ގެ ފަހަަތށް އަންަނނިވިބވަނަ މާއްދާގެ ) 92ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .3

 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށް ފަހު ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރުގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު 
  ނައިނުހިމަ އްބަންދު ދުވަސްތަ ނަމަ، ނިޔާވި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ

އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ  ،އެކުޔާ)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ުޗއްޓީއެއް މުސާރަ 60
  މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

  .92 (ޅ)

ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރުގައި  ދޭޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށް ފަހު 
)ފަސްދޮޅަސް(  60ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ، ނިާޔވި ދުވަހުން ެފށިގެން ޗުއްޓީގެ ބާކީ 

ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ، ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 
ޗުއްޓީ ނިމޭ ތާރީޚު ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދާނީ، ދަިރފުޅު ނިޔާވި ތާރީޚުން ދީފައިވާ 
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚެއެވެ. އަދި ދަރިފުޅު ނިޔާވި ތާރީޚުން  60ފެށިގެން 

)ފަސްޮދޅަސް( ދުވަހަށް ވުރެ  60 ދަދުއަ ބާކީ ހުރި ުދވަސްތަކުގެ ފެށިގެން ޗުއްޓީގެ
އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނެތި ލިބިގެްނ  ،ކުރުވާ ނަމަ، ޗުއްޓީގެ ބާކީ ހުރި ދުވަސްތައް

 ދާނެއެވެ.  

  )ކ(

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމުގެ ކުރިން ދަރިފުޅު  މުވައްޒަފަކުނުވަތަ  ޖަލު އޮފިސަރަކު
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  އެކަން ބަޔާންކޮްށ،ނަމަ،  ަލތެއް މެދުވެރިެވއްޖެހާބައިގެންދާ 

ބަންުދ ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، ޓުމެޑިކަލް ސެ ކުރާދޫ  ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު
އެ ޖަލު  ،އެކުޔާ( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ުމސާރަވިހި) 20ހިމަނައިގެން  އްދުވަސްތަ

 އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

   (އ)
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 .ލާޙުކުރުންޞް ގޮތަށް އިއަންނަނިވި  (ހވަނަ މާއްދާގެ ) 93ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .4
 

ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ުނވަތަ މުވައްޒަފަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ެފށިގެްނ 
( ދުވަހުގެ ހަތެއް) 7މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ 

 )ަހތެއް( ދުަވހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށް  7އަދި މި  ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާެނއެވެ.ލިބޭ  މުސާރަ
މުސާރަ  ،)ތޭވީސް( ދުވަހުގެ 23 ސް ވުމާ ދެމެދު،)ހަތެއް( މަސްދުވަ 7ފަހު ދަރިފުޅަށް 
)ތޭވީސް(  23މި ވާނެއެވެ.  ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދޭން ،ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް

  ރާއެވެ. ހަވާނީ އެކީ އެއްފަ ންދޭ ދުވަސް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި

 ދޭދަިރއަކު ލިބުމުން  .93 )ހ( 
 ޗުއްޓީ 

 

 އިތުރު ކުރުން. ނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް ން އަ ގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށްމާއްދާވަނަ  93ގެ ގަވާއިދު ބުނެވިދިޔަ .5

 

ކުރިން  ހުގެ)ހަތެއް( މަސްދުވަ 7 ދަރިފުޅު ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ
ނިޔާވި  އޮތް ނަމަ ގާ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނުނަ)ތޭވީސް(  23އަދި ނިޔާވި އިރު  ނަމަ، ނިޔާވެއްޖެ

ފިރިހެން  ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ)ތޭވީސް(  23 ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ޗުއްޓީ ނިމޭ ތާރީޚު ކަމަށް އަދި  ދޭންވާނެއެވެ. ށްނުވަތަ މުވައްޒަފަ ށް ޖަލު އޮފިސަރަ

   .ވެދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚެ  )ތޭވީސް( 23ކަނޑައެޅިގެން ދާނީ، ދަރިފުޅު ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދޭދަިރއަކު ލިބުމުން   )ށ(

 ޗުއްޓީ

 
 

ގެ ތަކުގެ މާއްދާގަވާއިދުޅިގެން މި ގު އި އަކުރުތަކާ ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާމާއްދާތަކާ އަކުރުތަކާ ގުޅިގެން އިތުރުކުރާ  ގަވާއިދަށް  ބުނެވިދިޔަ .6

 ތަރުތީބުކުރުން. ނަންބަރާއި އަކުރުތައް

ތަކާ ޞްލާޙުގެންނަ އި ގަވާއިދުން ތަންތަން، މި  ދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްވަ ގަވާއިދުގެބުނެވިދިޔަ  .7
 ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ގައި ޓުދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެ  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަވާއިދަށް  މި .8
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