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ަވަނ  144(ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަުލތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  2013/14މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   .1 ތަޢާރުފް 

ގެ ދަުށން ބާރުިލބިގެްނ އެކުލަވައިލާވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނަންބަރު) ަވނަ 3މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.

 

 ކިޔާނީ "މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.މިގަވާއިދަށް   .2 ގަާވިއދުގެ ނަން 

 

 މިގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

 

މިަގވާިއދަށް ޢަމަަލ 

 ކުރަން ފެށުން 

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން  މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ  .4

 ފެށިގެންނެވެ.

 

ގަާވިއދުަގއި ހިޭމޭނ 

 ބާބުަތއް 

 ބާބުގެ މައްޗަށެވެ.  10މި ގަވާއިދު އެކުލެވިގެންވަނީ   .5

 

 "އިބްތިދާއީ މާްއދާތައް"  އެއްވަނަ ބާބު: (ހ)  

 

 "ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން"  ދެވަނަ ބާބު: (ށ)  

 

 : "ޖަލުއޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް"ތިންވަނަ ާބބު (ނ)  

 

 "މަސައްކަތު ަގޑި" ހަތަރުވަނަ ބާބު: (ރ)  

 

 "ހެދުން ބަހަްއަޓންވީ ގޮތް"ފަސްވަނަ ބާބު:  (ބ)  

 

ނޑައެޅުމާއި ބަދަލުުކރުން" ހަވަނަ ބާބު: (ޅ)    "ވަޒީފާ އަދާކުރަންީވ ތަންތަން ކަ

 

" ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ  ހަތްވަނަ ބާބު: (ކ)  

 ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން"

 

c 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

 މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ގަވާއި ދު 
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 "ސަލާމާއި ޗުއްޓީ" އައްވަނަ ބާބު: (އ)  

 

 "ޖަލު އޮފިސަރުްނނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންަނށް ޯގނާ ކުރުން" ނުވަވަނަ ބާބު: (ވ)  

 

 " އައިޑެންޓިފިޭކޝަން ކާޑު" ދިހަވަނަ ބާބު: (މ)  

 

 

 

 އެްއވަނަ ބާބު: އިބްތިދާީއ މާއްދާތައް 

 

ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި 

މުަވއްޒަފުން 

 އާްނމުޢަމަލުކުރަްނވާ 

 ލު އުސޫ

ދުތަަކްށ ގަވާއިމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި  (ހ)  .6

ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވުމުގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އޯޑަރުގެ ގޮތުގައި 

ނޑައަޅާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ސިޔާސަތުތަކަށާއި،  ލުތަކަށާއި، އުސޫކަ

ޖަލު  ވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޕްރޮސީޖަރ ތަކަށް އެންމެހައި މޯލްޑި

 އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވާން ވާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަްށ ބޭނުންވެެގން އަްނަނ  (ށ)  

މުވައްޒަފުން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއި މީހުންނާމެދު އެންމެހައި ޖަލުއޮިފސަރުންނާ 

 އޯގާތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

 

ޚިދުމަތް ކުރުމަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި، ހުރިހާ ޖަލުއޮފިސަރުންނާ މުވައްޒަފުންވެސް،  (ނ)  

ޖަލުއޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވަްއޒަފެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަުތ ތަންދޭ އެންެމ މަީތ 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ދަރަޖައަށް 

 

ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ޖަލުއޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު  (ރ)  

އެތަކެއްޗަށް ރައްކައުތެރިވާންވާނެއެވެ. ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ 

ދުތަކާއި ގަވާއި، ޤާޫނނުތަކާއިވާނީ ކަމާބެހޭ ޙަވާލުގައި ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެން

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ތެދުެވރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް  (ބ)  

އެފަދަ އަމުރެއް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނީޮގތުން ިލިބފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރާ އަމުރުތަަކށް ކިޔަމަންވެ، އެއަމުާރ 

 އެއްގޮތަށް ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.

 

ނުވަަތ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް،  (ޅ)  

ކުރެހުމެއް، ނުވަަތ ޕްލޭނެއް ައދި މިނޫންވެސް އެފަަދ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުަވަތ 

ނަކަލެއް ހާމަކުރަން ޖެޭހ ފަރާތަަކށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ާހމަކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. 

މީގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، 
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 އް އަންގަންޖެހޭ ނުވަތަ ެއނގެންޖެހޭ މީހަކަށް މެނުވީ އަްނގައިގެންނުވާނެއެވެ.އެކަމެ

 

އޮފީސް ުހޅުުވމާއި 

 ލެއްޕުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގާ އޮފީސް   .7

ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ނުވަަތ ހުޅުވަން ވާނީ އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ 

އެފަދަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހުރެގެންނެވެ. އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުުތ 

ތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ުހއްދަ އޮތް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގަިއ 

އެފަދަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ   ނެތިގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، އޮފީސް ލައްޕަން ވާނީވެސް 

 ނުވަތަ އެފަދަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ،މުވައްޒަފަކު

 

ރަްސމީ ގަީޑގައި 

އަިމއްލަ މަަސއްކަތް 

 ކުރުން 

އެ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ  ،އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު (ހ)  .8

ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެްއ  މުވައްޒަފެއްގެ

 ލިބޭ ނުވަތަ ުނލިބޭ މަސައްކަތެއްވިޔަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 

އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު، ެއ ޖަުލ އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ  (ށ)

ކުރުމަށް، އެހެން ަޖލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ މުވައްޒަފަކަށް މާލީ ފައިދާލިބޭ ަމސައްކަތެއް 

މުވައްޒަފަކު އެ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި 

 ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

 

ދައުލަުތގެ ުދއްވާ 

 އެއްޗެހި ބޭނުން ކުުރން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ  (ހ)  .9

މުވައްޒަފެއްެގ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެޭހ  މުވައްޒަފަކަށް، އެ ޖަލު އޮފިަސރެއްގެ ނުވަތަ އެ

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ދުއްވާ އެއްޗެއް، އިތުރު އާްމދަނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކަިއ 

 ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

އޮފީހުގެ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އަމިއްލަ އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  (ށ)  

 ދަތުރުތައް ކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޢިމާރާތްތަކަށް ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް  (ނ)   

ލެއްގެ ދަށުން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްގައި އުސޫހަމަޖައްސަވާ 

 ހުއްދަކަމެކެވެ.ވަނުމަކީ 

 

ޖަލު އޮފިަސރުން ުނވަތަ 

މުަވއްޒަފުން ިތބެން ދޭ 

 ތަންތަން ބޭުނންކުރުން 

 (ހ)  .10

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކު ދިރިއުޅުމަށް ނުވަަތ ތިބުމަްށ މޯލްޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ދީފައިވާ ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ތަންތަން ބޭުންނ މޯލްޑިވްސް 

ނޑައެޅޭ  ލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަިދ އުސޫކުރަންވާނީ އެތަނެއް ބޭނުންކުރުަމށް ކަ

ލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ އެ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ އުސޫމިފަދަ ތަންތަނުގައި އެ

ގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ނުވަތަ އެހެން ބަަޔކުވިޔަސް އެތަނެއްގައި ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް

 ބައިތިއްބައިގެން ނުާވނެއެވެ.

 



4 
 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހުންނަން އޮީފހުން ދީފައިާވ ތަނެއް ބޭުނންކޮށްެގްނ  (ށ)  

 މާލީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި 

ހިފަހައްޓަންެޖހޭ ޞިްއޙީ 

މިންަގނާޑއި ައޅަންެޖހޭ 

ރައްކާެތރިކަުމގެ 

 ފިޔަވަޅުަތއް 

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ޙާދިޡާއަކުން   .11

ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

ނޑައަޅައިފައިވާ  އޮފިސަރުން  ލާ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެހައި ޖަލުއުސޫކަ

 ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އަޅަންވާނެެއވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަުކ  (ހ)  .12 ހަދިޔާ 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް 

ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަިދ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކަމެއް އަވަސް 

 ގަބޫލުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ަކމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކޮށްދިނު

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  (ށ)  

ހަދިޔާއެއްދީފިނަމަ އެކަން ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  ސްޕަވައިޒަރަށް 

 ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

މަަސއްކަތު ވެީށގެ 

ސާފުތާހިރުކަން 

 ބެލެހެއްޓުން 

ވެށި ނުވަތަ ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ނުވަތަ މާޙައުލު ސާފު ތާހިރުކޮށް  މަސައްކަތުގެ  .13

ބެލެހެއްޓުމަކީ އެަތނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ޖަލު އޮިފސަރުން ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންެގ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

 

ބޭނުންކުރަންާވނީ އެކަމަްށ  ކާޑު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެޑްރެސް   .14 ކާޑު އެޑްެރސް 

ނޑައަޅާފައިވާ   ލާ އެއްގޮތަށެވެ.އުސޫކަ

 

ކެއުމަާށއި އަިމއްލަ 

 ބޭނުމަށް ދެވޭ ވަުގތު 

ޙާލަތުގައި ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަުފންަނށް، އެމީހުންގެ ޑިއުޓީެގ  އާންމު (ހ)  .15

(ަފހެއް) ގަޑިއިރަްށވުރެ ދިގު ދެމިގެންދާނަަމ ޑިއުޓީ ވަގުތުގެ ތެރޭގަިއ  5ވަގުތު 

(ތިރީސް) ިމނެޓުގެ ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް ދޭްނ  30މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮަތށް ކެއުމަށް، 

 ވާނެއެވެ.

 

ޑިއުޓީ ގަޑީގައި މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތަށް ނަމާދުކުރުމަށް އެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު  (ށ)  

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް  ،(ފަނަރަ) މިނެޓުގެ ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް 15ފާއިތުނުވަނީސް 

 ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެެއވެ.

 

ކުޅިަވރު މުާބރާތްތަުކގައި 

 ބަިއވެިރވުން 

ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ފިޔަވައި ކުަލްބ މޯލްޑިވްސް  (ހ)  .16

ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަުރ މުބާރާތްތަކުގައި ަޖލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންަންށ 

ބައިވެރިވެވޭނީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ލިޔުމުން ހުއްދަ 

 ލިބިގެންނެވެ.
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އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ކުޅިވަރު ޓީމެއްގައި ޖަލު  (ށ)  

 ބައިވެރިވުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

ސަރުކާުރގެ 

މުައއްަސސާތަކަށް 

 ުރވުން ހާޒި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް، ނުަވތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެްއ  (ހ)  .17

ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަރުކާރުގެ 

އްޔަތުން ހައިސިމުއައްސަސާއަކަށް، ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ 

 ރުވާންވާނީ އެތަނަކުން ލިޔުމުން އެންގުުމންނެވެ.ހާޒިމުޢާމަލާތެއް ކުރުމަށް 

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  (ށ)  

އްޔަތުން ހައިސިނުވަތަ ކޮމިޝަނަކަށް، ނުަވަތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޒީފާގެ 

 ކުރާ ރަސްމީ ހެދުމެއްގައެވެ.ގަބޫލުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުން ޔުނީފޯމުރުވާންވާނީ ހާޒި

 

ވަޒީާފއިން ަސސްޕެންޑު 

 ކުރުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  (ހ)  .18

 ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރަށެވެ.

 

ސަސްޕެންޑު ކުރެވިފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް  (ށ)  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޢިމާރާތަކަށް ހުއްދަެނިތ 

ނުވަދެވޭނެއެވެ. އެ ޖަލު އޮިފސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެްނ 

 ތަންތަން މިމާއްާދގައި ބުނެފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ާމނައިގާ ނުހިމެނެއެވެ. ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 

ސަސްޕެންޑު ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އެ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  (ނ)  

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާފަދަ ހެކި ނެތިގެން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ނުފޮނުަވިއ 

ނަމަ ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުރި މުއްދަތަށް، އެމީހަކަށް ދޭންެޖޭހ އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެރެފި

ތްތައް ދޭންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތަށް ހުަށހެޅުމަށް ފޮނުވިފައިާވ ޢިނާޔަމުސާރައާއި 

މައްސަލަތަކުގައި އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މުސަރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ބޯޑްގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮިމޝަނަރެވެ.ދިނުމާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ ޑިސިޕްލިނަރީ 

 

ވަޒީާފއިން ަސސްޕެންޑު 

 ަތއް ހާލަތްކުރެވޭނެ 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކުކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއްގެ  (ހ)  .19

ސަބަބުން، އެޢަމަލަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ނަމަށާއި ޝަރަފަށް 

ހުތުރުކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަަދ ޢަަމލެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ކަންކަމުގައި ެއ 

 ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އުޅުމާ އަޚްލާޤު ހުންނަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުްނ  (ށ)  

ކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޖަލު އޮފިސަރުންަނށް ުނވަތަ  މުވައްޒަފުންަންށ އެމީހަކާއެ

އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނަމަ އެފަދަ ކަމެއް ކުޅަ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ  މުވައްޒަފު 

 ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ޖަލުެގ  (ނ)  

 ،ތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަމަސްލަހަސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި 
އެފަދަ ކަމެއް ކުޅަ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  މުވައްޒަފަުކ  (ރ)  

ބަންދު ކުރެވިއްޖެނަމަ ބަންދުކުާރ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު 

 ކުރެވުނީއެވެ.

 

ކުރެވޭ ބަސްދީގަތުމުގައި ދީފައިވާ ޞައްޙަނޫން ވަޒީފާ ދެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް  (ބ)  

މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުންކަަމްށ ސާބިތުވާ ފަރާތްތައް ަވޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ކައިވެނިުކރުާމއި 

 ވަރިުކރުން 

 (ހަތެއް) ދުވަސްކުރިން  7ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކައިވެންޏެއްކުރުމުގެ  (ހ)  .20

ކައިވެންޏާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިޔުމުން 

 14ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަރި ސާބިތު ކުރުމަށްފަހު 

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

 

އިނދެ ވަރި ކޮށްފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  (ށ)  

ނުވަތަ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރެއް، މުވައްޒަފަކާ

 މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ދެމީހުން ތިބެ  ކައިވެނި ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

އިުތރު އާްމދަނީ ހޯުދމަށް 

 މަަސއްކަތްކުރުން 

ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ   .21

އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ނުކުރުމާއި، އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ 

ކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެ

 ތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މަސްލަހަ

 

ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު 

 ބެލުން 

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ނުވަތަ މުަވއްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުެބލުން އަމާޒުކުރަންވާނީ ތިރީގަިއ   .22

 އެވާ ކަންތައްތަކަށެވެ.

 

ނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކެއް ޖަލު  (ހ)   ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއަހަރަކަށް ކަ

އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، އަހަރު ނިމުމުން އެޙަވާލުކުރި 

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން؛

ލުކުރުުމގައި ޖަލު އޮފިސަރުން ހާސިމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަޤްޞަދުތައް  (ށ)  

 ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އަދާކޮށްފައިާވ ދައުރާ ފެންވަރު ދަނެގަތުން؛

 

 ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ ކަންތައްތައް؛އެޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  (ނ)  
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މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ަގއިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި  ަޖލު އޮފިސަރަށް ނުވަަތ  (ރ)  

މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއި ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްކުރުމަްށ 

 މަގުފަހިކުރުން.

 

ކަމުގައި މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ަޖލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ "ސަސްޕެންޑު ކުރުން"  (ހ) . .23 ބަހުގެ މާނަ 

 މުވައްޒަފަކަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ.

 

"ޖަލު އޮފިސަރުން" ޖަލު އޮފިސަރު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރިާމންޑް ޖަލު ތަކުގަ އާއި  (ށ)  

ވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު ޖަލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މޯލްޑި އާންމު

 އޮފިސަރުންނަށެވެ. 

 

މިގަވާއިދުގައި "މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެަވނީ ޖަލު ޮއފިސަރުގެ ހުވާނުކޮްށ،  (ނ)  

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮްނޓްރެކްްޓ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.ލުން މަސައްކަތްކުރާ އުސޫ

 

 (ރ)  

 

 

މިގަވާއިދުގައި "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާިއ 

ޕެރޯލްގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ހިންގުމާއި 

 ޙަވާލުވެ ހުރި މިނިސްޓަރަށެވެ.

 

މިގަވާއިދުގައި "ޕްރޮމޯޝަން ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި  (ބ)  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމެޓީ އަށެވެ.  37ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ 

 

މިގަވާއިދުގައި "ޢާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ   (ޅ)  

 މަންމަ، ބައްޕަ، އަނިބން، ފިރިީމހާ، އަދި ދަރިންނަށެވެ.

 

 (ކ)  

 

މިގަވާއިދުގައި "ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މޯލްޑިވްްސ 

ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތުގެ މަތިން ޗީފް  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 އޮފިސަރުންނަށެވެ.ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ފެށިގެން މަތީގެ 

 

މި ގަވާއިދުގައި "ސްޓާފް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  (އ)  

 ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

 

 

 ދެވަނަ ބާބު: ވަޒީފާ ިދުނމާއި ވަީޒފާ ބަދަލުކުރުާމއި ވަީޒފާިއން ވަކިުކރުން 

 

މަާޤމު އުފެްއުދމާއި 

 އުވާލުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ނުވަތަ  (ހ)  .24

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތައް އުފެއްުދމާއި މަޤާމެއް އުވާލަން ވާީނ މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

ނޑާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ
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މަޤާމު އުވާލުމަށް ކޮމިޝަނަރ ހުއްދަ ދެއްވުމުން މަޤާުމ  ،އުފެއްދުމާއިމަޤާމު  (ށ)  

އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ އުވާލުމަްށ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ  ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ 

ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް 

 ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

 

މަޤާމެއް އުފައްދަން ހުަށހަޅަންާވނީ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް އަަލށް ަމސައްކަތެއް ޙަވާލުވެގެން  (ނ)  

ނުވަތަ ކުރަމުންގެންާދ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަަބބުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންްޓެގ 

 ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަޤާމެއް އުފައްދަން ެޖހިއްޖެނަމައެވެ. މަސައްކަތަށް

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއްގެެވސް ވަޒީފާ ބަޔާންތައް  (ހ)  .25 ވަޒީފާ ބަާޔން 

ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ 

ޖަލު  އެ  ،އެ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ،ޙަވާލުކުރާއިރު

ވަޒީފާދޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  ،އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ

(އެކެއް) މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ލައްވައި ަވޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއި  01ގިނަވެގެން 

 ވެ.ކުރުވަންވާނެއެ

 

ކޮށް ނުވަތަ ަވިކ އާންމުވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  (ށ)  

 ޙާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާހާ ހިނދަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

އެންމެހަިއ (ތިނެްއ) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި،  03މިގަވާއިދު ފާސްކުރެވޭތާ ގިނަވެގެން  (ނ)  

 ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮްށ ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

ވަޒީފާ ިދނުުމގެ ކުރިން 

ބަލަންވާ އެންމެ މަދު 

 މިންަވރު 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ޢައްޔަން ކުރަންވާނީ   .26

 ތަކުގައި އެކަންޏެވެ.ާހލަތްތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޝަރުޠުަތއް އެމީހެއްގެ ކިބައިގާ ހުންނަ 

 

(ސާޅީސް ފަހެއް) އަހަރު ނުވާ މީހަކު  45(އަށާރަ) އަހަރު ފުރި،  18މީލާދީ ގޮތުން  (ހ)  

 ؛ކަމުގައިވުން
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން، ނުވަތަ ވައްކަން، ޓެުކން،  (ށ)   އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

މާކަރާ ޙީލަތް، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މަސްތުވާަތކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުން، 

(ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  05ން ވޭތުވެދިޔަ އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަ 

 ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަުކ ކަމުގައި ނުވުން؛

 

ޖިނާއީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކަށް ނުވުމާއި،  (ނ)  

ހޯދާފައިވާ ފަރާތަކަްށ މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗަކުން އެކަހެރިވުމަށް ފަރުވާ 

 ؛ނުވުން
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އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ  (ރ)  

މީހެއްކަމުގައި ނުވުން. މީގެތެރޭގައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހުްނ 

 ނުހިމެނެއެވެ. 

 

ބާވަތުންވެސް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް، އެހެން މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާގެ  (ބ)  

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި  ޝަރުޠެއްވާނަމަ އެވަގުތެއްގައި ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމަށް ކަ

ނޑުތައް މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިޢުލާން  ބެލެވޭ މިންގަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

މަާޤމުތަކަށް މީހުން 

ދިުނމާއި ހޯދުާމއި ަވޒީފާ 

ވަޒީފާ ަބދަލުކުުރމާއި 

 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދޭީނ  (ހ)  .27

ކޮމިޝަނަރެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާއި، 

ހަދާނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ލަފާގެ  މުވައްޒަފުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މަގާމު ދަށްކޮށް

 މަތިން ކޮމިޝަނަރެވެ. 

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުްނ ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްްސ  (ށ)  

 ކޮށް އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމުކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިވާން ެއދުމުން، އެމީހަކީ ަވިކ  (ނ)  

މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހެއްކަުމގައި ނުވާނަމަ މަާޤްމ 

ހުސްނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ބަދަލުގައި އެެހން މީަހކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ 

ޖަލު އޮިފސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުާރ   ފެށިދާނެއެވެ. އަދި

މަޤާމު ހުސްނުިވ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހެްއގެ ބަދަލުގައި އެެހން  ،ތަކުގައިހާލަތް

 މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.ވަޒީފާއަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް  (ރ)  

 

ވަޒީފާއަށް އެދި މީހަކު ހުށަހެޅުމުން، އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުެގ  (ބ)  

 ޞައްޙަކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބަލަްނވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާގައިހުރި މީހަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  (ޅ)  

ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެމީހަކު ބަދަލުވުމާމެދު ެއމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 އޮފީހުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ. 

 

 (ކ)  

 

ވަީޒފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެިއން ވަޒީފާއަށް ޝަރުުޠ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވަންވާނީ 

 މަޤާމަށް އެންެމ އެކަށީގެންވާ މީހެކެވެ. ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ ވަކިވަކިން އިންޓަރވިއުކޮށް

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އޭނާ ހުރި ރޭންކުން މަތީ ރޭންކަކަށް ބަދަލުކުރާއިުރ  (އ)  

ނޑައަޅާފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ކުރަންވާެނއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް އެރޭންކަކަށް  ކަ

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންދޭ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ޓެސްޓުން ާފސްވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ އެކަން ބަޔާންކޮްށ  (ވ)  

ނުވާ ިލޔުމަކުން ނުވަތަ ޗިޓަކުންނެވެ. ަޖލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ ކޮމިޝަނަރ ސޮއިކޮށް ފޮ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ، އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 އެޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ވަކިކުރި ސަބަބު

 

 (މ)  

 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ރޭންކް ތަކުގެތެރެއިން ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް 

ފިޔަވައި އެހެން ރޭންކްތަކަްށ އަލަށް މީހަކު ހަމަޖައްސަންވާނީ މިސަރވިސްގައި 

މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންގެތެރެއިން އެ ރޭންކެއްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާެތްއ 

 ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައިއެވެ.

 

ޕެނަލް  އިންޓަިވއު

 ލުން އިއެކުލަވަ 

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނަންވާނީ އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާ ޢާއިލީ ގުޅުމެއް ނެްތ  (ހ)  .28

ނުވަތަ އަމިއްލަ މަްޞލަޙަތު އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ނުހިމެޭނ މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނެވެ.

 

 (ތިނެއް) މެމްބަރުން ތިބެންާވނެއެވެ. 03މަދުވެގެން އިންޓަވިއު ޕެނަލްގައި  (ށ)  

 

ވަޒީާފގައި ބިޭދސީން 

 ގެްނގުޅުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ހޮވަންވާނީ ިދވެހިންނެވެ. ބިދޭސީއަުކ  (ހ)  .29

 ،ނެތްނަމަގެނެވޭނީ ބޭުނންވާ ވަޒީފާ އަދާުކރެވޭ ވަރުގެ ދިވެއްސަކު އެމަޤާމަކަށް އެދިފައި 
 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ.

 

 ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީއަކު ގެނެސްގެންނުވާނެއެވެ. (ށ)  

 

ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން، އެކަމަށް އެދި ުހށަހަޅާީނ   .30

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ "ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު" އާއެކު ތިރީގައި އެވާ ލިޔުްނ 

 ނުވަތަ ތަކެތި ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 ؛އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ަސނަދު ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮކޕީ (ހ)  
 

 ؛ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިަކމުގެ  (ށ)  
 

އެމީހެއްގެ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯ  ،(ިތނެއް) މަސް ވެފައިނުވާ 03ފޮޓޯ ނެގިފަހުން  (ނ)  

 ؛އަކާއި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ 
 

އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ ލައިސަންސްގެ  (ރ)  

 ؛ކޮޕީ
 

 ؛އަޕްގެ ނަތީޖާ-ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ޤަބޫލްކުރާ މެޑިކަލް ޗެކްމޯލްޑިވްސް  (ބ)  
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 ؛ބަލާ ފޯމް ރިކޯޑުވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުްނގެ ކުށުގެ  (ޅ)  
 

 ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރި މީހެއްނަމަ (ކ)  
 ؛ވަޒީފާދީފައިވާ އޮފީހުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން

 

އެއިރަކު ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމުގެ ޝަރުޠެއްެގ ގޮތުގައި ވަކި ކަމެއް  ،މީގެ އިތުރުންވެސް (އ)  

ނޑައަޅާ އެކަމާގުޅޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން  ،ކަ

 ؛ކޮޕީ ނުވަތަ އެލިޔުންތައް ނިންމައިފިނަމަ އެފަދަ ލިޔުންތަކު 
 

 ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތުެގ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.   (ވ)  

 

ވަޒީާފއަށް ެއދި 

ހުށަހެުޅމާއި ަވޒީފާ 

ދިނުުމގެ ކުރިން ުކރެވޭ 

 ކަންތައްަތއް 

ހުށަހަޅަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  (ހ)  .31

ނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކަ

އެ ފޯމާއެކު ލިޔުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

 

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު  (ށ)  

ބެކްގްރައުންޑް ބަލާ، އިްނޓަވިއު ކުރުމާއި، ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ބަަލްނ 

ޖެހޭ އެހެނިހެން ަކންތައްތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބަލަްނ 

 ވާނެއެވެ.

 

ހަމަޖައްސައިދިުނމުގެ ކުރިން، އެމީހެއްެގ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީުހންނަށް ވަޒީފާ  (ނ)  

 ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާ ތަކެއްޗަށް ތަޙުލީލު ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވި  (ރ)  

 ކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ.ރިކޯޑުކަމަށް 

 

ވަނަ މާއްދާގައި  13މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާދޭންވާނީ މިގަވާއިދުގެ  (ހ)  .32 ވަޒީފާ ިދނުން 

ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކުން ފާްސވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއިރަކު މޯލްޑިވްސް 

ދަށް، އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަުޅ އަދަކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް މީހުން ބޭުނންވާ 

 ކަންދީގެންނެވެ.ފަރާތްތަކަށް އިސް

 

ނޑައަޅާ އަސާސީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  (ށ)   މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ހުވާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 44ޤާނޫނުގެ 

 

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންަނ ކޮންމެ  ޖަލު އޮފިސަރަކާއި ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތުެގ   .33ހުންނަ  ޕްރޮބޭަޝންަގއި
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ޖަލު އޮފިަސރާއި ުނވަތަ 

މުަވއްޒަާފމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 

 ވާނެއެވެ.މަތިން ޢަމަލުކުރަން 

 

 (ހ) 

 

 

 

 

 

 

(ހައެއް) މަސްދުވަހެވެ. މިމުއްދަތު ހަމަވާއިރު  6ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތަކީ މަދުވެގެން 

ދާއިމީ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށްޓަކައި، އެަޖލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމާއެކު އެޖަލު މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން، 

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަަކްށ  އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކަށް އެންގުން.

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި، ެއއްވެސް ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ެއ 

 ތަމްރީނެއް ދިނުން.

 

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި، ޖަުލ އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ  (ށ)  

 ކުރަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުފެންވަރު ބަލައި 

 

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  (ނ)   

އަޚްލާޤާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވާނަމަ އެކަން ޖަލު 

 ކުރުން.ރިކޯޑު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގައި 

 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު  (ރ)  

ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމެްއ ނުވަތަ ަކންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާނަަމ، 

މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ނޯޓިހަކާނުލާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު 

 ވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެ

 

ލުން އުސޫކޮންޓްރެކްޓް 

 މީހުން ެގންުގޅުން 

ލުން އުސޫމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް  (ހ)  .34

ލުން މީހަކު ގެންުގޅުމަށް، މިގަވާއިދުގަިއ އުސޫމީހަކު ގެންގުޅެންވާނީ ކޮންޓްެރކްޓް 

 ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތަށެވެ.

 

ލުން ގެންގުޅޭ މީހުން ހޯދުމުގައާއި، މީހުްނ ހޮވުމުގައާއި، މީހުްނ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ށ)  

ހަމަޖެއްސުމުގައި ދާއިމީ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި، ހޮުވމާއި، ހަމަޖެއްސުމުގައި 

ލުތައް ހިފަހައްޓަން ާވނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ ޓެކްނިަކްލ އުސޫ އާންމުޢަމަލުކުރާ 

ން ކޮންމެހެން ޭބުނންވެގެން ހޯދަންެޖހޭ މީހުން ހޯދުމުގައާއި ހޮވުމާއި، ދާއިރާއަކު

ނޑު ހިފަހައްޓަން މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮންމެހެން މިމިންގަ

 ސަރވިސްއަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

 

މަޤާމަަކްށ ލުން މީހަކު ެގންގުޅެންވާނީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫ އާންމު (ނ)  

 އިޢުލާނުކޮށް، އެމަޤާމަކަށް ޝަުރޠު ހަމަވާ މީހަކު ނުވުމުންނެވެ.

 

ލުން ގެންުގޅޭ މީހަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ރ)  

 މުވައްޒަފެއް ނޫނެވެ.
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ލުްނ އުސޫކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް  (ބ)  

 ބިދޭސީއަކު ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.

 

 

 

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ވަިކ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ޅ)  ލުން މީަހކު ގެންގުޅެންވާނީ ކަ

ކަރެކްޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތާއި މޯްލޑިވްސް 

ސަރވިސްއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް، އެ ކޮންޓްރެކްޓުގަިއ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ.  މަސައްކަތްކޮށް ނިންމުމަށް ކަ

 

ލުން ގެންގުޭޅ މީހާއަށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތް އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ކ)  

ނޑައަޅާފައިވާ ނިސްބަތްވާ މަޤާމުގެ މުސާރައާ އި އެލަވަންސްތަކަށް ބަޖެްޓގައި ކަ

 މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަެށވެ.

 

ލުން ގެންގުޅޭމީހާ ކުރާ މަސައްކަތް ނިސަބަތްވާ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (އ)  

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ޚަރަދެއް  އެލަވަންސްތަކަށް ބަޖެޓްގަިއ ކަ

ކުރަންޖެހޭނަމަ، ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް 

 ވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސްގެ ފަރާތުން ލިޔުމުން ހޯދަން 

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ޖަލު އޮފިސަރަކާ މަސައްކަތެއް  (ވ)  

ލުން ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޖަލު އޮފިސަރަކު އެފަދަ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް 

 ލުން ކުރުމަށް ޙަވާލުވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.އުސޫމަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް 

 

ލުން އުސޫކޮންޓްރެކްޓް 

މަަސއްކަތް 

ޙަވާލުުކރުާމއި 

 މަަސއްކަތުން ވަކިުކރުން 

ލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ކުރާ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ މަޤާަމްށ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ހ)  .35

ލުްނ އުސޫއިޢުލާންކޮށް، އެ މަޤާމަކަށް ަޝރުތު ހަމަވާ މީހަކު ނުލިބުނުނަަމ ކޮންޓްރެކްޓް 

މީހާގެ ކޮންޓްރެކްޓް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އައު ގެންގުޅޭ 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ނިސްބަތްވާ މަޤާމު އުފެއްދި މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ށ)  

ނޑިގެން މަޤާމު އުވާލާއިރު، އެ މަޤާމަށް ނިސްބަްތާވ ނުވަތަ މަޤާމު އުފެއްދި ބޭނު ން ކެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްްޓ 

 އުވާލެވޭނެއެވެ.

 

ލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ނ)  

ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެްއ ކޮށްފިނަަމ ކޮންޓްރެކްޓް ބާިޠްލ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 ވީއެވެ. އަދި މިކަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާވނެއެވެ.

 

ލުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށާނަމަ، އެމީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮންޓްރެކްްޓ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ރ)  

 ޔަން ވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ލި
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ލުން ެގންގުޅޭ މީހާއަށް، އެީމހަކު ގެންގުޅެްނ ފެށިކަން ލިޔުމަކުްނ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ބ)  

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ލުން ގެްނގުޅޭ މީހުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ޅ)  

 ކޮންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެފައި އޮންަނންވާނެއެވެ.

 

ލުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށައިފިނަމަ އެމީހެްއގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލް، އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ކ)  

 މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަަދއި ބަލަހައްޓަމުން ގެންަދން ވާެނއެވެ.

 

ލުން ގެންުގޅޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޫދކޮށްލިކަން، އެމީހަކަްށ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (އ)  

 އަންގަންވާނެއެވެ.ލިޔުމަކުން 

 

ލުން ގެންގުޭޅ މީހަކު ޤާނޫނީ ަބންދެއްވެއްެޖނަމަ ނުވަތަ ޝަރުީޢ އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ވ)  

ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ބަންދެއްވެްއޖެނަމަ، އެމީހަކަށް އެހިާސބަްށ ދޭންޖެހޭ ފައިާސ 

ޢަމަލުކުރެވޭނެކަްނ ދިނުމަށްފަހު އެމީހަކު ދޫކޮށްަލން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިޮގަތށް 

 ކޮންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެފައި އޮންަނންވާނެއެވެ.

 

ލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (މ)  

އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ 

މިޮގތަްށ ޢަމަލު ކުރެވޭނެކަން ޮކންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެފަިއ މަތިންނެވެ. އަދި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

މަާޤމުގެ ކުިރެއރުން 

 ދިނުން 

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުެގ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ  .36

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން  ނަށްކުރިއެރުން ދެވޭނީ "މުވައްޒަފުން

 ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ. ދު"ގަވާއިދިނުމާބެހޭ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަްށ ނުވަތަ  މުވައްޒަފަަކށް ވަޒީފާ   .37 ވަޒީާފގެ ެއއްަބސްުވން 

ދެވޭހިނދު، ތިރީގައި ބަޔާްނ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިެމޭނ ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ 

. އެއްބަސްވުމެއްގައި އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ

ޙަވާލު ކުރަންވާނީ އެއްބަސްވުމުގައި  ޗިޓުވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ 

 ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

  

  ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު  .1  

 ރޭންކް ނުވަތަ މަޤާމް   .2  

 ޕްރޮބޭޝަން  .3  

 ނާޔަތްތައްޢިމުސާރައާއި   .4  

 ޗުއްޓީ  .5  

 ތައް.ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުވަޒީ  .6  
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އޮިރއެންޓޭޝަން 

 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 

ނިުކންނަ ޖަުލ އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ވަޒީފާގަިއ ވަޒީފާއަށް އަލަށް   .38

ދުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާގެ މާޙައުލަްށ ގަވާއިޖެހޭ މިންަގނޑުތަކާއި އެންމެހައި ހިފަހައްޓަން

 އަހުލުވެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޮިރއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަްނ ވާނެއެވެ.

 

މަާޤމުތަކުގެ ރަިޖސްޓްރީ 

 ބެލެހެއްޓުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިޔެ   .39

 ރަޖިސްޓްރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުންނަްނވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އެގޮތުން މި 

 
 ؛މަޤާމުގެ ނަން  .1  

 ؛ނަންބަރުމަޤާމުގެ   .2  

 ؛ދުއަދަމަޤާމު އިތުރުކުރި   .3  

 ؛ދުއަދަމަޤާމު އުނިކުރި   .4  

 ؛ދު އަދަޖުމުލަ މަޤާމު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް   .5  

 ؛ތާރީޚުރާއި ނަންބަ/ ސިޓީ  ޗިޓުމަޤާމު އުފެއްދި   .6  

 ؛ތާރީޚުރާއި ނަންބަ /ސިޓީ ޗިޓުމަޤާމު އުވާލި   .7  

 ؛މަޤާމުގެ މުސާރަ  .8  

 ؛މަޤާމުގެ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް  .9  

 .ތާރީޚުރާއި ނަންބަ/ސިޓީ ޗިޓުއުޖޫރަ ހަމަޖެއްސި   .10  

 

ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި 

 ރިކޯޑުމުަވއްޒަފުްނގެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ  (ހ)  .40

ރަޖިސްޓްރީ، ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުަމްށ 

ނޑު ގޮތެއްގައި  ނޑައަޅާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަހަްށޓަންވާނެއެވެ. މިގޮުތްނ މައިގަ ކަ

 ބަލަހަށްޓަން ާވނެއެވެ.ތިރީގައި އެވާ ރަޖިސްޓަރީތައް 

 

 ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛  .1   

 މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛  .2   

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛  .3   

 ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛  .4   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި، ވަކިވެަފއިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ.  .5   

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ރަޖިސްޓްރީތައް ފޮތެއްގައި ނުވަތަ މިަކމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ  (ށ)  

ޚާއްޞަ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އެހީގައި އެންމެ މަދުވެގެން ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 މަޢުލޫމާތުތައް ބަަލހަށްަޓން ވާނެެއވެ.

 

 ؛ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ  .1   
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ނަންބަރު، ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް  ކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   .2   

 ؛ނަންބަރު
 ؛ސަރވިސް ނަންބަރ  .3   

 ؛ޤައުމީ ނިސްބަތް  .4   

 ؛ތާރީޚުއުފަން   .5   

 ؛ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅޭނަމަ ގެންގުޅޭ މަޤާމު  .6   

 ؛ތްތައްޢިނާޔަމަޤާމުގެ މުސާރަ އާއި   .7   

 ؛ތާރީޚުވަޒީފާ ދިން   .8   

 ؛ތާރީޚުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   .9   

 ވަކިވި ސަބަބު. ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  .10   

 

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމްތައް ތަރުތީބުކުރުމުަގއި ބަލަންވާނީ ރޭންކަށާިއ  (ނ)  

 ރަށެވެ. ނަންބަ ކާޑުއެންމެ ފަހުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ތާރީޚަށާއި ރެކޯޑު 

 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމަށް ނުވަަތ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ  (ރ)  

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތައް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަަމ، 

(ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ޖަލު އޮފިސަރުންނާިއ  48އެބަދަލެއް، 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓަށާއި  އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ 

ރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ައންަގންވާނެއެވެ. މިގޮތަްށ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކު

ހުށަހަޅާއިރު އެކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ނަކަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކޮށްފިނަމަ، ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހަށްާޓ (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލު އޮފިސަރު 07

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެހެްނ  (ބ)  

އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ނުަވތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ 

ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ، އެޖަލު އޮފޮސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ލިޔުމެއް 

ވަޒީފާއަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން ދޭންވާނެއެވެ. މިލިޔުމުގައި، އެމީހަކު ވަޒީފާގައި 

 އުޅުނުގޮތުގެ ބަޔާނަކާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނުވަތަ ވަކިވި ސަބަބު ލިޔަންވާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި 

ްނގެ މަޢުލޫާމތު މުަވއްޒަފު

 ކޮށް ބެލެެހއްޓުން ރިކޯޑު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާުތ  (ހ)  .41

ކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންާމ ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓަކާއި، ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ރިކޯޑު

 ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ފައިލްަގއި އެންމެ މަދުވެގެްނ،  ރިކޯޑުޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަުފންގެ މަޢުލޫމާތުގެ  (ށ)  

 ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނަންާވނެއެވެ.
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 ؛ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމް  .1   

ނުވަތަ  ،ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދު ތަކުގެ އަޞްލާއި އެއްގޮތް ފޮޓޯ ކޮޕީ  .2   

ފޮޓޯކޮޕީ ލިބެންނެްތނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އެތަކެތި 

 ؛ބަލައި އެތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ނޯްޓ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަުނން ދީފައިވާ ލިޔުން ުހށަހަޅާފައިވާނަަމ   .3   

 ؛އެލިޔުންތައް
 ؛ބަލާ ފޯމް ރިކޯޑުވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުްނގެ ކުށުގެ   .4   

 ؛ގެ ކޮޕީޗިޓުނުވަތަ  ޗިޓުވަޒީފާ ދިން   .5   

 ؛ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު  .6   

ވަކިކުރުމުން އެކަން  ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ  ،ބަދަލުކުރުމުން ،ވަޒީފާ ދިނުމުން  .7   

 ؛މުވައްޒަފަށް އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 
 ؛ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ  .8   

 ؛މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ިލޔުމެއް ފޮނުވައިފައިވާނަމަ ފޮނުާވފައިވާ ލިޔުން  .9   

ސަލާމުގައި ހުރި ދުވަހަށް ޑޮކްޓަުރ  ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ފޯމްއާއި ،ސަލާމާއި  .10   

 ؛ދީފައިވާ ސެޓްފިކެޓް
 ؛ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން ނުވަތަ އެލިޔުމުގެ ކޮޕީ  .11   

 ،ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ތަމްރީން ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ  .12   

 ؛ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީާއއެކު
މުވައްޒަފުގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ  ،ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި  .13   

 ؛ރިކޯޑު
ވަޒީފާ ލިބުމަށްަފހު ާޤނޫނީ ޮގތުން ަބންދެއްގެ ނުަވތަ ޝަީރޢަތުން އަަދބެްއ   .14   

 ؛ރިކޯޑުލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ 
އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ަކމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެްނވަރުގައި ހިންގާ   .15   

 ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލް އަުޤވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި މޯލްޑިވްސް

 ؛ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ތަމްސީލް ކުރުމަށް ފޮނުވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
 ؛ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  .16   

 ؛ގެ ކޮޕީޗިޓުނުވަތަ  ޗިޓުވަޒީފާ ބަދަލުކުރި   .17   

 ؛ގެ ކޮޕީޗިޓުނުވަތަ  ޗިޓުވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   .18   

 ؛އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީވަޒީފާ   .19   

ެގ ޗިޓުނުވަތަ  ޗިޓުއެކިބާވަތް ބާަވތްތަކުގެ އެލަަވްނސްތައް ހަމަޖެއްސެވި ކަމުގެ   .20   

 ؛ކޮޕީ
 ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމް.  .21   
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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދީފައިވާ ނުވަތަ ތަމްރީްނ  (ނ)  

ދީފައިވާ ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާބެހޭ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ރިކޯޑުއެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ 

 

 ފުރާ  މުވަްއޒަފުން ސަރުންނާއިއޮފި ޖަލު ދިއުމަށްއެދޭ ސްކޮރލަރޝިޕްގައި  .1   

 ؛ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން
 ފޯމް؛ އިޤްރާރު ފުރިހަމަކުރާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހުމާއި ކޯސް  .2   

 ކޮޕީ؛ ސަނަދުގެ ލިބޭ ކުރުމުން ފުރިހަކަ ކޯސް  .3   

 އެލިޔުން؛ ލިބިފައިވާނަމަ ލިޔުމެއް ގުޅިގެން ހޯދުމާ ވަނައެއް ޚާއްޞަ ކޯހުން  .4   

 

ގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކަށް ރިކޯޑުޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ  (ރ)  

ވާތީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންެޖހޭ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަުކ 

މަޢުލޫމާތު ބަލަިއ ގައިވާ ރިކޯޑުފިޔަވައި އެހެން ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ  މުވައްޒަފުން އެ

ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ނޫްނ 

 ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ުނވަތަ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، އެަޖލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  (ބ)  

މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްެގ 

ބެލޭނެ އިންިތޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި ޖަލު އޮފިސަރެއް  ރިކޯޑުމަޢުލޫމާތު 

އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ފައިލްގައިވާ ލިޔުމެއްގެ  ،ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް

ކޮޕީ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެލިޔުމެއް ލިބޭނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ 

ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިްނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު 

 ތައްތައް ބަަލހައްޓާ ޑިޕާޓްމަންުޓންނެވެ.އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަން

 

ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި 

މުަވއްޒަފުން 

ޑިއުޓީތަކުން ީވއްލުާމއި 

 ދޫކުރުން 

ފަރާތަކުން ނުަވަތ  އާްނމުސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  (ހ)  .42

ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން އިންތިޒާމްކުރާ ޚާއްޞަކަމަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ 

ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން ޖަުލ 

ނެއެވެ. އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ނުަވތަ އެޖަމާަޢތަކަށް ދޫކުރެވިދާ

މިގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ 

 މުވައްޒަފު ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު  (ށ)  

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވޭނީ އެމަސައްކަތެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށާއި 

ދަށާއި މަސައްކަތް އަދައެތަނެއްގައި އެމަސައްކަތަށް ޭބނުންކުރެވެން ތިބި ީމހުންގެ 

އެފަރާތަކަށް އެފަދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮްށ  ،މުއްދަަތށް ެބލުމަށްފަހު ނިންމަންޖެހިފައިވާ

ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އޭގެ ސަބަބުން 

 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނަމައެވެ.
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އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޟިރުެވ  ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޖަލު  (ނ)  

ސޮއި ކުރަންވާނީ އެ ޖަލު އޮިފސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޫދކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައެވެ. 

ނޑައަޅާ  އަދި އެމަސައްކަތް ނިމުމުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

ތަކެއްަގއި އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޟިރީގެ  ތާރީޚުތަރީޚެއް ނުވަތަ 

 މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކުން މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮްށފައިވާ ޖަުލ އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންެގ މުސާރައާމެދު އެހެން  (ރ)  

ނުވާނަމަ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައި 

ދޭނީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ. ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޖަލު 

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ 

އެޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަްށ ، މުވައްޒަފަށް ދޭން އެއްބަސްވާ މުސާރައަކީ

 ލިބެމުން އަންނަ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެޭހ  (ބ)  

ދޭންވާނީ އެަޖުލ އެލަވަންސާއި ޖީބު ފައިސާފަދަ ސީދާ އެކަމަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް 

 އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހޯދަމުްނދާ ފަރާތުންނެވެ.

 

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްަދތު ހަމަވުމުން، އެޖަލު އޮފިަސރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު  (ޅ)  

ތީ ގޮތުްނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި ވަގު

 ރީ ރިޕޯޓްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ހާޒިދޫކޮށްފައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ 

 

ވަގުތީ ގޮތުން އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުެގ  (ކ)  

(ތިރީސް)  30މުއައްސަސާއަކަށް ފިޔަވައި އެނޫންތަނަަކށް ދޫކުރަންވާނީ ގިަނވެގެން 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ. 

 

ސަރވިސްގެ ބޭނުމަކަށް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  (އ)  

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 އެހެން އޮފީހެއްގެ  ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  .43 ވަޒީފާ ަބދަލުުވން 

ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުާވން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ހުއްދައަށް، މޯލްޑިވްސް 

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ލިޔުމުން އެދެންވާނެއެވެ.

 

އެހެން ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމު އުވިއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް އަދާކުރެވިދާނެ   .44 ނޯޓިސް ދިނުން 

ވަޒީފާއެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި އޮތްތޯ ބަލައި، އެމީހަކަށް އަދާކުރެވޭވަރުގެ 

ވަޒީފާއެއް އޮތްނަމަ، އެވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ބަދަލުކޮށްދޭނެ މަޤާމެއް ނެތިގެްނ 

ނަމަ، ވަކިކުރަންވާީނ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެ
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 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ.

 

(ތިނެްއ) އަަހރު ހަމަނުވާ ޖަލު އޮފިސަރެްއ ނުވަތަ މުވައްޒަފެްއ  3ޚިދުމަތުގައި  (ހ)  

 (އެކެއް) މަސްދުވަސް؛ 1ކަމުގައިވާނަމަ، 

 

އަހަރު ހަަމނުވާ ޖަލު އޮފިސަރެއް (ހައެއް)  6(ތިނެއް) އަހަރު ވެފައިވާ  3ޚިދުމަތުގައި  (ށ)  

 (ދޭއް) މަސްދުވަސް؛ 2ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ 

 

(ހައެއް) އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ  6ޚިދުމަތުގައި  (ނ)  

 (ތިނެއް) މަސްދުވަސް. 3މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ 

 

ވަޒީާފއިން ވަކިުކރެޭވނެ 

 ތައް ހާލަތް

ތަކުގެ ތެރެއިްނ ހާލަތް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި   .45

 ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެގެންނެވެ.

 ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރުމުން؛ (ހ)  

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކުން ުނވަތަ ތަޙްލީލަކުން ޖަުލ  (ށ)  

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ތަޙްޤީޤަށް 

ނޑުން ސާބިތުވާ ޙާލަތެއްގައި، އެކުޅަ ޢަމަލެއްގެ  ނުވަތަ ތަޙްލީލަށް މަދަނީ މިްނގަ

ޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސް ފަދަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ ސަބަބުން މޯލް

މުއައްސަސާއެއްގައި، އެފަދަ މީހަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި  ބެހެްއޓުމަކީ އޭގެ ސަބަބުްނ 

ޖަލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާވެދާނެ ނުވަތަ އެެހްނ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށާއި 

ރައްޔިތުންކުރާ ޢިތުބާުރ  އާންމުގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި މުއަްއސަސާ

 ކުޑަވެދާނެ ނުވަތަ ބުރޫއަރާފާނެ ަކމެއްކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމުން؛

 

ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުަވއްޒަފެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތި ޓެސްޓު ކުރެވުނުއިރު  (ނ)  

 އެއްޗެތި ދޭން އިންކާރުކުރުން. މަސްތުވާ އެއްޗަކަށް ޕޮސިޓިވްވުން، ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ

 ؛"ރިޓަޔަރ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓަޔަރމެންޓް ޢުމުރު ހަމަވުމުން (ރ)  
 

ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުން  (ބ)  

 ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިަހމަ ނުކުރުން؛

 

"ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑު" ގެ ލަފާގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ  (ޅ)  

 ؛ނިންމުމުން
 

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ަނފްސާީނ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް  (ކ)  

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން؛
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 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން؛ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  (އ)  

 

 ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުން. (ވ)  

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާިއ  (ހ)  .46 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަޝަވަރާެގ ވަަނ ާމއްދާއަށް  35ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 

 މަތިން ކޮމިޝަނަރަށެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  45މިގަވާއިދުގެ  (ށ)  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު އެޖަލު އޮފިސަރަށް 

 މުވައްޒަފަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ 

 

އެިދގެން ަވޒީފާިއން 

 ވަކިކުރުން 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އެކަަމްށ  (ހ)  .47

އެދެންވާނީ ލިޔުމުން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައެވެ. ވަކި މުއްދަތަކަްށ 

ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިާވ  ސަރުކާރަށް

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދެންވާނީ އެމުއްދަުތ 

ހަމަވުމަށްފަހުއެވެ. ވަޒީފާއިްނ ަވކިވާން އެދި ފޮނުާވ ސިޓީގައި ވަކިވާން އެދޭ ސަބަުބ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭުންނވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެްނ  ށ)(  

 ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދެންވާނެއެވެ. (ސާދަ) 14

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ެއދި ސިޓީ ހުށަހެޅުމުން،  (ނ)  

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް  14މަސައްކަތު ގިނަވެގެން ރަސްމީ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން، އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖަވާބުދީފިނަމަ ގިނަވެގެން 

ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ތަކެއްޗާއި، އެޖަލު އޮފިސަރަކާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލު

ފައިސާއާއިބެހޭ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން 

(ސާދަ) ދުވަސް  14ބަލަހަްށޓާ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަިއ، އެކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު 

ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ހަމަވުމުގެ ކުރިންވެސް އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  މުވައް

(ސާދަ) ދުވަސް ގުނާީނ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަްށ  14ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. ބަޔާންކުރެވުނު 

 (ސާދަ) ދުވަހެވެ. 14އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެިށގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ދޭ ޖަވާބަީކ  (ރ)  

އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމެއް 

" ޗިޓުނޫނެވެ. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަްނ އަންގާނީ "ވަޒީފާއިން ވަކިުކރިކަން އަންގާ 

" އެޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަްށ ޗިޓުފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ އިންނެވެ. "ވަޒީ

ލިބެންދެްނ، ގަވާއިދުްނ އޮފީަހށް ނިކުމެ އެޖަލު އޮފިސަާރ ނުވަތަ މުވައްޒަާފ 

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަްނވާނެއެެވ.
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(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމުން،  (ބ)  

އެޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

 ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

 

" ގައި މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާުތ ޗިޓު"ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ  (ޅ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  .1   

 ؛ތާރީޚުވަޒީފާދިން ތާރީޚާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި   .2   

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު.  .3   

 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަުކ  (ކ)  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެއިޤްރާރުގައި ވާގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކޯސް، 

ސެމިނަރ ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުން ވާ އިޤްރާރުގައި، 

ަކށް ުނވަތަ ވާރކްޝޮޕަށް ޚަރަދު ކުރެވޭ ފައިސާއާއި ބޮންޑުެގ އެކޯހަށް ނުވަތަ ސެމިނާއަ

ލެއް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ. މިގަވާއިދު ފާސްވުމުގެ އުސޫމުއްދަތު އަދި ފައިސާ ނަގާނެ 

ކުރިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯސް ނުވަތަ ސެމިނަރ ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕްގައި ކުރެވިފައިވާ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ ލުކުރެވޭނީ އެ އިޤުރާރުމަ، ޢަމައިޤުރާރެއް ވުޖޫދުގައިވާނަ

 އިޤުރާރަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ މުވަްއޒަފު އެއްބަސްވާ ޙާލަތުގައެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް  (އ)  

ފާއިްނ ވަކިވާން އަމިއްލަައްށ ތުހުމަތުވެގެން ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުން ދަނިކޮްށ، އޭނާ ވަޒީ

އެދިއްޖެނަމަ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުންނެވެ. 

އަދި އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތުްނ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަްނ ނިންމައިފިނަމަ އޭާނ 

ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް،  މި ގަވާއިދު ގައިވާ ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ލާފައިވާ ސިޓީ ބާޠިލްކޮށް

 އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 ތިންވަނަ ބާބު : ޖަލު ޮއފިސަރުްނނާއި ުމަވއްޒަުފންނަށް ެދވޭ މުސާރަާއިއ ޢިނާޔަތްތައް 

 

މުާސރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ދިނުން 

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ލިިބދެޭވ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު  (ހ)  .48

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓަރެޜަރީގެ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އެވެ.

 

މުސާރަ ދޭނީ އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމަށް ނުވަތަ ރޭންކަށް  (ށ)  

ދަށް، ނުވަަތ ވަޒީފާ ދިނުމަށްަފހު ނުަވތަ ަވޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށްަފުހ އަދަނޑައެޅިފައިވާ ކަ
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ލިޔުމަކުން މުސާރަ ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ، ނުވަތަ މުސާރައަްށ ބަދަލުގެނެސް އެކަްނ 

 ދަށެވެ.އަދައަންގާފައިވާނަމަ، އެލިޔުމެއްގައިވާ 

 

ދެދުވަހުންކުރެ ދުވަހެއްަގއެވެ. މުސާރަ ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ދޭނީ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެފަހު  (ނ)  

ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވާަނމަ، މުސާރަދޭނީ އެމަހެއްގެ ބަްނދު ނޫން އެންމެ ފަހު ެދ 

 ދުވަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގައެވެ.

 

މުސާރަ ދޭނީ ވަޒީފާދިން ޗިޓުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުިރ ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުްނ  (ރ)  

 ފެށިގެންނެވެ.

 

މުސާރަ ދޭނީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަސްތަކަށާއި، މިގަވާއިދުގައިވާ  ފަދައިން ޗުއްޓީ  (ބ)  

އަދި ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށެވެ. މިމާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން ސަރުކާރު ބަންދު 

ދުވަސް ތަކަށާއި، ގަވާއިދުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށާއި، 

ރުވާން ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް، އެޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ހާޒިވަޒީފާއަށް 

 ޙައްޤުވާ މުސާރަ އުނިވެގެން ނުދާނެއެވެ.

 

އެހެން އޮފީހަކުން ނުވަތަ މުައއްސަސާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  (ޅ)  

ދޭނީ އެޖަލު ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާ ޖަލު ޮއިފސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ 

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް 

 ބަދަލުވެ ނުކުންނަ ތާރީޚުން ފެިށގެންނެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނުވަަތ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން  (ކ)  

ހައްޔަރުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، 

މުސާރައާއި، ހައްޔަރުކުރުމާއި، ދޫކޮށްލުމާއި ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

ބަލަމުންދާއިރު ޖަލު ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާއި ބެހޭ މައްސަލަ   .1   

އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ދުަވސްތަކަށް މުސާރަ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިުތ   .2   

 ވެފައިވާނަމަ، ބަންުދގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ މުސާރަ ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ، ނުވަތަ ވަކިކުރާ، ނުވަތަ ރިޓަޔަރ  (އ)  

ކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެޖަލު އޮިފސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ިޢނާޔަތްތަކާިއ 

ލުތަކުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް އުސޫއެލަވަންސްތައް، މިގަވާއިދާިއ ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ދޭންވާނެއެވެ.
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ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި 

 މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭ 

 އެލަވަްނސްަތއް 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް   .49

 ދެވޭނެ އެލަވަންސްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް؛ (ހ)  

 ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް؛ (ށ)  

 ފޯނު އެލަވަންސް؛ (ނ)  

 އެލަވަންސް؛ ޔުނީފޯމު (ރ)  

 ؛ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގަިއ ދޭ ޢިނާޔަތް (ބ)  
 ؛ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު (ޅ)  
 ދަތުރު އެލަވަންސް؛ (ކ)  

 އެލަވަންސް.ހައުސިންގ  (އ)  

 

ނޑުގައި   .50 ސަރވިސް އެލަވަްނސް  ސަރވިސް އެލަވަންސަކީ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި 

 ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކާއި، މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

 

ނޮންޕްރެކްޓިސް 

 އެލަވަްނސް 

ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސަކީ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި   .51

ވާޖިބުތަކުގެ ބާވަތުން އާމްދަނީ ޯހދުމަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަކީ މަނާ ކަމަކަށްވާތީއާއި، އެ 

ރާފާނެ ނުވަތަ "ކޮންފްލިކްޓް އޮްފ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަ

އިންޓަރެސްޓް" އުފެދިދާނެފަދަ ަވޒީފާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ. 

ނޑުގައި  މިއެލަވަންސް ދެވޭނީ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންެގ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެެވ.

 

ފޯނު އެލަވަންސަކީ އެކި ބޭނުންތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  (ހ)  .52 ްނސް ފޯނު އެލަވަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް، އަމިއްލަ މޯބައިލް ފޯނު ބޭުނންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް 

ނޑުތަކަށް ފެތޭ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި،  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަ

 ދެވޭ އެލަވަންެސކެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް

 

ފޯނު އެލަވަންސް ދެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން  (ށ)  

ނޑައަޅާފައިވާ  ލާ އެއްގޮތަށް، އެޖަލު އޮފިސަރާ ނުވަތަ މުވައްޒަާފ އުސޫކަ

ދަްށ އަދަޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށާއި، މަޤާމަށާއި، ޯފނުކުރަން ޖެހޭެނ ކަމަށްބެލެވޭ 

 ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 

އެލަވަންސަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު  ޔުނީފޯމު (ހ)  .53 އެަލވަންސް  ޔުނީފޯމު

އަޅަންޖެހޭ  ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި،  ޔުނީފޯމުއޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

ދޮވެ އިސްތިރި ކުރުމުގެ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުން މަހަކު އެއްފަހަުރ  ޔުނީފޯމުމުވައްޒަފުންނަށް، 

 ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.
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ދޮވެ އިސްތިރި ކުރުމުގެ  ޔުނީފޯމުމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  (ށ)  

އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ިމ 

 ނެއެވެ.އެލަވަންސެއް ނުދެވޭ

 

ރަމަާޟން މަުހގެ 

މުނާަސބަުތގައި ދޭ 

 ޢިނާޔަތް

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް، ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުަގިއ  (ހ)  .54

ސަރުކާރުން ދޭ ޢިނާޔަތުގެ ފަިއސާ ދޭންވާނެއެވެ. ރަމަޟާންމަުހގެ މުނާސަބަތުގައި ޭދ 

ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭނީ މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިްނ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ  ތިންނެވެ. ކަ

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ  (ށ)  

 ތެރެއިން މިއެލަވަންސް ދެވޭނީ ަހމައެކަނި މުސްލިމުންނަށެވެ.

 

ރާްއޖެއިން ބޭރަށްުކރާ 

 ދަތުރުތަުކގެ ަޚރަދު 

ަޖލު އޮފިސަރުން ނުވަަތ  ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވޭ (ހ)  .55

މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ޚަރަދުތައް، އެހެން ފަރާތަުކން އެފައިސާ ޭދްނ 

ހަމަޖެހިފައިނުވާނަމަ، މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަިތން ދޭންވާނެއެވެ.

 

 ؛ދަތުރުގެ ޓިކެޓް  .1   

ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު (ދަތުރުމަތީގައި ތަނެއްގައި ަމޑުކުރަންޖެހޭނަމަ   .2   

 ؛އެތަނެއްގައި ހުރުމުގެ ޚަރަދާވެސްއެކު)
 ؛ޖީބު ފައިސާ  .3   

 އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު.  .4   

 

) ގައިާވ ޚަރަދަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ ހިސާބު، 4މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޖަލު  07ނިންމާފައި މާލެ އަންނަތާ ގިނަވެގެން އެދަތުރެއް 

 އޮފިސަރު ނުވަތަ  މުވައްޒަފު، ފައިސާއާއިބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.

) ގައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ޭދނެ ފައިސާގެ މިންވަުރ 4) އަދި (3( ،)2މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިންނެވެ.  ކަ

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންވެެގންވާ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، ެއޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ  (ރ)  

ލްކުރުމަށްަޓކައި އިތުރު ޚަރަދެއް ހާސިމުވައްޒަފަކު ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުގެ ބޭނުން 

ހިނގާނެ ކަމަްށބެލެވޭނަމަ އެޚަރަދަށްވާ ފައިސާ އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަްށ 

ދިނުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ 

ސުމާއި ހުރި ތަފާތެއްެގ މުވައްޒަފު ފޮނުވަން ހަމަެޖހިފަިއވާ މަންޒިލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫ 

ސަބަބުން ޚާއްޞަ ހެދުމެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށްބެލެޭވ 

ތަކުގައި އެކަމަްށ މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީ އިްނ ހާލަތް
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ނޑައަޅާފައިވާ   ދަށް އިތުރު ޢިނާޔަތް ދެވިދާނެއެވެ.އަދަކަ

 

އަތޮޅުތަކަށާއި، އަތޮޅުތަުކން ާމލެއަށާއި، އެއްއަތޮޅުން ައނެއް އަތޮޅަށާއި، އެއްރަށުްނ  (ހ)  .56 ދަތުރު އެަލވަްނސް 

އަނެއް ރަށަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި، ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ 

މުވައްޒަފަކަށްވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮއްުތ 

 ރު އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ. އެލަވަންސާއި ދަތު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖަެލއް ނުވަތަ ޑިޓެންަޝްނ  (ށ)  

ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރަށަކަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް މިމާއްދާގެ (ހ) ގަިއ 

ދަތުރުތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮަތށް ކުރާ 

އެންމެހައި ޚަރަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 

މާލޭގައި ވަޒީފާ  ،ގައި ނިދުމާއި ކެއިން ބުއިން ފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާވިލިނގިލީ (ނ)  

އަދާކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި މާލޭގައި ނިުދމާއި ކެއިންބުއިން ަފަދ 

ގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ނުަވަތ ވިލިނިގލީކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ކު އެލަވަންސެްއ ދެވޭނެއެވެ. މިއެލަވަންސް ދޭނީ އެޖަލު އޮފިސަރަ ،މުވައްޒަފުންނަށް

ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު ލިޔުމަކުްނ އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ. މިގޮަތްށ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން  ،މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ،އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއެކު

އް ގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ލިޔުމެވިލިނގިލީ

ގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން މާލޭގައި ވިލިނގިލީނުވަތަ އެމީހަކީ 

ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ  ،ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިއެލަވަންސް

 މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ނިދުމާއި، ކެއިން ބުއިން ފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ވަޒީފާ ހުޅުމާލޭގައި  (ރ)  

އަދާކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، މާލޭގައި ނިދުާމއި ކެއިން ބުއިްނ ފަަދ 

ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، 

ީރން ދަތުރު ކުރެވޭނެ ފާސް ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުމާލެ ފެ

ސަރވިސްއިން ހޯދައި ދޭނެއެވެ. ފާސް ހޯދައިދޭނީ އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު 

ލިޔުމަކުން އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއެކު 

އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ުހޅުމާލޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ، މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ

ކަމުގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެމީހަކީ ހުޅުމާލޭގަިއ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން މާލޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުްނ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ހައުސިންގ އެލަވަންސަކީ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް   .57 އެލަވަްނސް  ހައުިސންގ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، 

ވަންްސ މިއެލަ، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ބަޖެޓް ލިބިފައިވާ ިމންވަރަށް ބަލައި

ނޑައަޅާފައިވާ  ލާ އުސޫހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ
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 އެއްގޮތަށް، މަހަކު އެއްފަހަރު ދެޭވ އެލަވަންސެކެވެ.

 

ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި، 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ެދވޭ 

 ޢިނާޔަތްތައް 

އޮފިސަރުންނާއި،  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަލު   .58

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްަތއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 

 ؛ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ބޭސް ފަރުވާ ކޮށްދިނުން (ހ)  
 

 ؛ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާއަށް ބޭސް ފަރުވާ ކޮށްދިނުން (ށ)  
 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވި އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން  ޖަލު އޮފިސަރަކާ (ނ)  

އެމީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މުަދލާއި ގެދޮރަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ޭދ 

 ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު ދިނުން؛

ނިބްނ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއި ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މައިން ބަފައިންނާއި އަ (ރ)  

 (އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު ދިނުން؛ 18

 

 ކެއިން ބުއިން ހަމަޖައްސައިދިނުްނ؛ (ބ)  

 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ  (ޅ)  

 ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ކާރެއް ދިނުން؛

 

ނޑުގައި ދުއްވާ  (ކ)   ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށް، ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކަ

 އުޅަނދުގައި، ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެެހން އަމިއްލަ ކުރު ދަތުރުތައް ކުރުން؛

 

(އ)   

  

ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން ާސރޖެންޓް ރޭންކުން ފެށިގެން ަމތީ ރޭންކުތަކުގެ ޖަލު 

 ؛ލުން މޮޓޯ ސައިކަލު ހޯދައި ދިނުންއުސޫއޮފިސަރުންނަށް ލޯނު 
 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ރަސްމީ  (ވ)  

މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާައށް ނުރަްއކަލެއް، ބައެއް ނުަވަތ 

ތަކުގައި އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާެގ ހާލަތްކުރެވޭ ގަބޫލުމީހެއްގެ ފަރާތުން ދިމާވެދާނެކަމަށް 

ލާމަތަށް މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ބޭތިއްުބން ނުވަތަ ޭއނާ ދިރިއުޅޭ ތަނުގައި ޢާއިލާގެ ސަ

ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްުޓން. މިނުުކތާގައި ުބެނވިދިޔަ ސަބަބާ ގުޅިގެްނ 

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ 

ކޮށް، މިނުކުތާގައި ބުނެވިދިޔަ އެންމެަހއި ކަންތައްތައް ޖަުލ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް

 އޮފިސަރަކަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

 ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުން. (މ)  

 

އެބައްޔަށް ފަުރވާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދޭީނ  ،ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްަޒފަކު ބަލިވުމުން  .59ޖަލު އޮފިަސރަކު ނުވަތަ 



28 
 

މުަވއްޒަފަށް ޭބސް 

 ފަރުވާ ކޮށްިދނުން 

ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސިއްޙީ މަރުޒަކުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ ކްލިނިކަކުން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. 

އަކީ ރާއްޖޭގައި ދެެވންނެތް ފަރުވާއެއް ކަމަށްާވނަމަ ބަލިވެފައިވާ އޮފިސަރަކަށް ބޭުނންވާ ފަރުވާ

ނޑައަޅާ  ،އެކަމަށް އެހީ ދޭނީ މިކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

އެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަކުން ނިންާމ  ،ލުންއުސޫ

 ގޮތަކަށެވެ.

 

 ޢާއިލާއަށް ޭބސްފަުރވާ

 ކޮށްދިނުން 

އެމީހަކަށް ޖެހިފައިވާ  ،ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބަލިވުމުން  .60

ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދޭނީ ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ 

ނޑަ އަޅާ ހޮސްޕިޓަލެއް ސިއްޙީ މަރުޒަކުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

ނުވަތަ ކްލިނިކަކުން ހޯދާ ިޚދުމަތްތަކަށެވެ. މިގޮތުން އެފަުރވާއަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވެންނެތް 

އެކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  ،ފަރުވާއެއް ކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށް އެހީދޭނީ

ނޑައަޅާ  ށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް މިފަދަ ކަންތަކުގައި ގޮތް ނިންމުމަ ،ލުންއުސޫ ސަރވިސްއިން ކަ

 ޕްރިޒަންސް ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށެވެ.

 

ޖަލު އޮފިަސރަކު ނުވަތަ 

މުަވއްޒަފަކު 

އަދާުކރަމުްނދާ 

މަަސއްކަތާ ުގޅިެގން 

ގަސްުތަގއި ދޭ 

ގެއްުލމަކާ ގުިޅގެން 

 އެކަުމގެ ަބދަލުދިނުން 

 

ލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ނުވަތަ އޭނާ ޖަލު އޮފިސަރަކާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާ  .61

އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެާނގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކަށް ނުވަަތ  ،ކުރަމުންދާ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން

އޭނާގެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް މީހަުކ ނުވަތަ ބަޔަކު ދޭ އަނިޔާ ނުަވތަ ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ 

 ބަދަލު އެމީހަކަށް ލިިބދެވޭނެއެވެ. 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެ މީހެއްގެ  ،ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު (ހ)  .62 ޖަނާާޒގެ ަޚރަދު 

ޖަނާޒާގެ ކަންތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސައިދޭްނ 

ވާނެއެވެ. އަދި، ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ޤައުމެއްގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަުކ 

ލެއްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ ސޫއުނިޔާވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާފައިވާ 

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ުމވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަިއ  (ށ)  

ޙަރަކާތްތެރި ވަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ އެންމެަހއި ކަމެއް މޯލްޑިވްސް 

 ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން 

 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ނިޔާވުމުންވެސް  (ނ)  

 ޢަމަލުކުރެވޭނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

ނޑައަޅާފައިވާ   .63 ކެއިން ުބއިން  ލުން ކެއިން ބުއިމުގެ އިންތިޒާމް، އުސޫޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ކަ

ނޑައެޅޭ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަ

ެދއްގެ ފައިސާ، ކެއިން ބުއިމުގެ އަދަވަކިބަޔަކަށް ނުވަަތ އެންމެހަިއ އޮފިސަރުންނަށް، ވަކި 
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ނޑައެޅުމަށްފަހު، ކޮންމެ  މަހަކު، އެޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް މިމާްއދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ކެއިން ބުއިމަށް އެލަވަންސް ދެވޭ ޖަުލ 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހިލޭ ކެއުންބުއިމުެގ  ،އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު

 ާވނެއެވެ. ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ިލބިގަނެގެން ނު

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާއި، އެކަމަށްޓަކައި ހަމަޖައްސާފައިވާ   .64 ނިދުުމގެ ިއންތިޒާމް 

ވަޞީލަތް ތަްނދޭ މިންވަރަކުްނ، ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންގެ ތެރެއިން ނިދުމުެގ 

މުވައްޒަފުންނަށް ިނދުމުގެ އިންތިޒާްމ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ އޮފިސަރުންނާއި، 

 ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

 

ކޮމިޝަންޑް އޮފިަސރުން 

އުޅަނދުފަަހރު 

 ބޭނުންުކރުން 

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ބޭނުންތަަކށް އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރަންވާީނ، މޯލްޑިވްސް   .65

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.އުސޫވިސް އިން ކަނޑައަޅާ ކަރެކްޝަނަލް ސަރ

 

ޑިއުޓީަގއި ަޙރަކާތްތެރި 

ވަނިކޮށް ނިާޔވާ ޖަލު 

އޮފިަސރުންާނއި، 

މުަވއްޒަފުްނގެ ޢާއިާލއަށް 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ދިމާވާ ނުވަތަ ދިމާކުރުވާ ޙާދިޡާއެއްގެ   .66

އެވީ ޤުރުބާނީގެ އަގު މޯލްޑިވްސް  ،ނިޔާވާ  ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންސަބަބުން 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، މިފަދައިން ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރެއް 

 ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާއަށް މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢިާނޔަތްތައް ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

 

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ % (ހ)    60ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަ

(ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ) އާއި އެމީހަކު ވަޒީފާގައި ވޭތުކުރި އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެޭހ 

ނޑުކޮށް އަދަ އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަްށ ދު، ގަ

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ  (ށ)   ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަ

(އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ، ކޮންމެ މަހަކު ޚާއްޞަ  %140

އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ލިިބދޭންވާނެއެވެ. މިޮގތުން، ހުަވފަތް އަނިބްނ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 

(ައށާރަ)  18ނުވަތަ ފިރިމީހާ މީހަކާ ކައިވެިނކުރަންދެން ނުވަތަ ޭއނާގެ ދަިރންނަށް 

އަހަރު ފުރެންދެން ނުވަތަ އޭނާގެ މައިން ބަފައިން ދުނިޭޔގައި ތިބިހާ ދުވަހަުކ 

 މިއެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

 

(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން  18ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  (ނ)  

ލުކުރަމުންދާނަމަ، ތަޢުލީމު ުއނގެނުމަށް ދައްކަންޖެޭހ ހާސިދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢުލީމް 

ފީއާއި އިމްތިޙާނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ، ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މޯލްޑިވްސް 

 ރވިސްއިން ދައްކަންވާނެއެވެ.ކަރެކްޝަނަލް ސަ

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢާއިލާ، ދިރިއުޅެމުން  (ރ)  

އައި ރަށުން މީހުން ދިރިއުޭޅ އެހެން ރަށަކަށް ނުަވތަ އަވަށަކަށް ދިރިއުޅުން 

ސަރވިސްއިން ޕެސެޖް ފީ ބަދަލުކުރާނަމަ، އޭނާގެ ޢާއިލާއަްށ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 
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ދޭންވާނެއެވެ. ޕެސެޖް ފީ ދެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްރަށުން އަނެއް 

 ރަށަށް ނުވަތަ އެއް އަވަށުން އަެނއް އަވަށަށް، ބަދަލުާވނަމައެވެ.

 ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ފަސްދާނު ލާންވާނީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައެވެ. (ބ)  

 

(އަށާރަ) އަހަރު  18ނިޔާވާ  ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މައިންބަފައިންނަށާިއ  (ޅ)  

ނުފުރޭ ދަރިންނާއި، ހުވަފަތް ައނބިން އަދި ފިރިމީހާއަށް، ނިޔާާވ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން ބޭސްފަރުވާެގ ޚަރަދު މޯލްޑިވްސް  މުވައްޒަފުގެ ރޭންކަށް ކަ

ނަލް ސަރވިސްއިން ދޭން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަނބިން ނުވަތަ ފިރިމީާހ، ކަރެކްޝަ

އެހެން މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އެމީހަކަށް ބޭސް ފަުރވާގެ ޚަރަދު ދިނުން 

 ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

 

ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާއަށް މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންާވ  (ކ)  

ދިނުމުގަިއ، ޢިާނޔަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ވަކި ގޮތަކަްށ ޢިނާޔަތް ލިބި

ނިންމާފައިނުވާ ޙާލަތުގައި ިޢނާޔަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޢާއިާލގެ ކޮންމެވެސް އެއް 

 މެމްބަރަކަށެވެ.

 

އޭނާގެ ާޢއިލާއާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ، ނިޔާވާ ޖަލު އޮފިސަރަށް ުނވަތަ މުވައްޒަފަށް (އ)  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަން، ހުސްކުރުމަށް އޭނާގެ މޯލްޑިވްސް 

ޢާއިލާއަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އަންގަންވާނީ އޭނާގެ އަނިބްނ 

(އަށާަރ)  18ނުވަތަ އޭނާގެ ަދރިންނަށް ، ނުވަތަ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާ ަކއިވެނިކުރުމުން

ގެ މައިން ބަފައިންގެ އޭނާ ފިޔަވައި އެހެން ދަރިއަކު ނެތް އަހަރު ފުރުމުން، ނުވަތަ އޭނާ

ޙާލަތުގައި އެމީހުން ނިޔާވުމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަން 

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުްނ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރޭ 

ތަކުގައި، ނިޔާވާ ަޖުލ ހާަލތްޖިނާއީ ކުށްކުރާ  ޙާލަތާއި، ތަކުރާރުކޮށް އެތަނެްއގެ ތެރޭ

 އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާގެ ކިބައިން އެތަން ނެގޭނެއެެވ.

 

 

 ަގޑި  ސައްކަތުމަ:  ބާބު ހަތަރުަވނަ

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފުލް ޓައިމް ވަޒީފާއެއް ދީފައި ހުންނަ ކޮންމެ  (ހ)  .67 މަަސއްކަތު ގަޑި 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް  24(ހަތެއް) ދުވަހަށް، ދުވާލަކު  7އޮފިސަރަކު ހަފްތާއަކު ޖަލު 

ވަޒީފާ ދީފައި ހުންނަ މީހެކެެވ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތުގެމަިތން، 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ހަފްތާެގ 

ައިދ ުދަވުހެގ ޮކްނެމ ަގިޑެއްއަގިއެވްސ، ަވީޒފެާގ ޭބުނެމްއަގިއ، ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް

ިޑްވްސ ަކެރްކަޝަންލ ަސރިވްސ ައްށ ިއުޚިތާޔުރ  ަމަސްއަކަތްށ ެނުރަމީކ މްޯލ
 .ިލިބެގްނާވ ަކެމެކވެ 
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(ސާީޅސް އަށެއް) ގަޑިއިރު  48ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  (ށ)  

(ސާޅިސް)  40ވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން މަދުވެގެން ހަްފތާއަކު މަސައްކަތް ކުރަން 

ނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް މަސައްކަތު  ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ކަ

ނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ވަގުތާއި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ކަ

 ބިގެންވެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލި

 

ރަސްމީ ގަޑި ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވީނަމަވެސް އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ  (ނ)  

މުވައްޒަފަކު ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ހުރެއްޖެނަމަ، އެމަސައްކަތްތަްއ 

ނިންމުމަށްޓަކައި، އެޑިޕާޓްމަްނޓުގެ ވެރިއަކު ނުވަތަ ުސޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން 

މަސައްކަތްކުރާ  ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަންގާ ޮގެތއްގެ މަތިން ނުރަސްމީ 

 ގަޑީގައި ނިކުމެ، މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ބެލެވިގެން އެކަމެްއ  (ރ)  

ދެއްގެ މުވައްޒަފުްނ އަދަޓްރޯލް ކުރުމަްށ، ގިނަ ހުއްޓުވުމަށް ނުަވތަ ވަކި ކަމެްއ ކޮން

ނުކުމެގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އޮތްކަމަށް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަަތ 

ނޑައަޅައިފިނަމަ މިމާއްދާގެ (ށ) ގަިއ  ސީނިއަރ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކަ

ޓްރޯލްވުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ބަޔާންވެގެންވާ ވަގުތަށްވުރެ އިުތރަށް، އެކަމެއް ކޮން

ނޑައެޅުމާ ހަމައަށް،  ނިމުމާ ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް އެކަމަކަށް ޙަރަކާތްރެރިވުމަށް ކަ

އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނ 

 ޙަރަކާތްތެރިވާންވާނެއެވެ.

 

 15އޮީފސް، ރަސްމީގަޑިއަށް ހުޅުވުމުގައި، ގަޑިޖެހުމުގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިންގާ  (ބ)  

 (ފަނަރަ) މިނެޓް އިރު ކުރިން ޮއފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ.

 

ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްުކރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، ުމވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ  (ޅ)  

 އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޑިއުޓީ ގަޑިއެވެ. ،ގަޑިއަކީ

 

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކުވެސް އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ   (ކ)  

މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަުކ، މަސައްކަތަށް ގަޑިއަށް 

ރުނުވެވޭފަދަ ޢުޛުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތަށް ހާޒި

 ބުނަންވާނެއެެވ. ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނެއެވެ. ގަވާއިދުން ސަލާމް

 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  24ޙާލަތުގައި،  އާންމު (އ)  

(ތިނެއް)  03ލުން މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިޓްތައް މަސައްކަތްކުރާނީ މަދުވެގެން އުސޫޝިފްޓް 

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި،  މުވައްޒަފުންގެ ބަްނުދ  ޝިފްޓަށެވެ. މިޮގތަށް މަސައްކަްތ ކުރާ

 ދުވަހަކަށްވާނީ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އޮފް ދުވަހެވެ.

 

ދިމާވާ ޙާލަތަކާ ނުވަތަ ކޮންމެހެްނ ޙައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް ޙައްލުވުމާ  (ވ)  
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ކުރެވޭ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޑިއުޓީ ގަޑިއަްށ ހަމައަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ކޮްންޓރޯލް ކުރުމަށް 

ނޑުގައި ބަޔާންކުރާ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް   ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިދާރީ އޮނިގަ

 ނުވަތަ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ރަށުން ޭބރަށް ިދއުާމއި 

ރަްސމީ ގަީޑގައި ބޭރަށް 

 ދިއުން 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު، އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ޖަލު އޮފިސަރަކު  (ހ)  .68

 އަދި މާލެ ކަމުގައިވާނަމަ ހުޅުމާލެ، ވިލިގިލި ފިޔަވައި، ،ރަށަކަށް

 (ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ދާންވާީނ  24

 24ންނެވެ. އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ އެ ުމވައްޒަފެއްގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެ

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުނަމަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުއްދައާއެކު، ޑިއުޓީއަށް 

 ރަސްމީކޮށް ހާޟިރުވާންނުޖެހޭ ދުވަހަކު، މުވައްޒަފަށް ރަށުން ބޭަރށް ދެވިދާނެއެވެ. 

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް، ކިަތންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަްށ  (ށ)  

ވިޔަސް އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ދާންވާނީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ުނވަތަ އެޖަލު އޮފިސަރެްއ 

ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އޮފް ދުވަހުއެވެ. މިގޮތުން އެޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ 

ފް ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންވާނީ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އޮ

 މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

 

ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި  ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ  (ނ)  

ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ާދންވާނީ ކޮންމެހެްނ ނުގޮސް ނުވާނެފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ 

ޔުނިޓްގެ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެްނނެވެ. އަދި އަމިއްަލ 

ކޮށްފައި ރިކޯޑުބޭރަްށގޮސް، އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަުކރާ ވަގުތު ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން 

އޮންނަންވާނެއެވެ. މިކަމަްށޓަކައި އެމީހަކު ބޭރަށްދިޔަ ބޭނުމަކާިއ، ގަޑިއާއި، އެނބުިރ 

 ބަލަހަށްޓަންވާެނއެވެ. ރިކޯޑުޔުނިޓަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ައއި ގަޑީގެ 

 

(ފަހެއް) ގަޑި  5ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް، އެމީހުންގެ ޑިއުޓީގެ ވަގުތު  (ރ)  

އިރަށް ވުރެ ދިގުދެމިގެންދާނަމަ ޑިއުޓީ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާޮގތަަކްށ 

(އެކެއް) ގަޑިއިުރގެ ހުސް ވަގުތު ކޮޅެއް ދޭންވާނެ އެވެ. އަދި ކޮންެމ  1ކެއުމަށް، 

(ފަނަރަ) މިނެޓްގެ ވަގުތު ކޮޅެއް  15އެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ނަމާދަކަށް 

 ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 

އޮފީސް ހުޅުވުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ،  (ހ)  .69 ގަޑި ޖެުހން 

(ދިހައެއް) މިނެޓް ކުރިންނެވެ. އެނޫން ޖަުލ  10އޮފީސް ހުޅުވަންޖެހޭގަޑި ފެށުމުގެ 

(އެކެއް) މިެންޓ  01އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ަގޑި ޖެހޭނީ ރަސްމީ ގަޑިއަށްވުރެ 

ވަތަ ޑިއުޓީައށް ނުކުތުމުންނެވެ. ޑިއުޓީ ބަހަިއގެން މަސައްކަތް ކުރާ ފަހުން އޮފީހަށް ނު

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ގަޑި ޖެހޭނީ، އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަަތ 

މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީ އަށް ނިކުންނަން ހަމަޖައްސާފައިާވ ގަޑިއެއްގެ ފަހުން 

 ރުވުމުންނެވެ.ހާޒި
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ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮފީހަށް  (ށ)   ރުވިކަްނ ހާޒިމަސައްކަތަށް ނުކުމެ، ކަ

 ،ރުވިޔަސްހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑު
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ރީ ފޮތުގައި ސޮިއ ހާޒިނުކޮށް ނުވަަތ  ރިކޯޑުރުވިކަން ާހޒިކަ

ރީ ބަލަހަށްޓާ ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ހާޒިނުކޮށް އޮވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ރުވިކަން ނާންގާ އޮވެއްޖެނަމަ، ގަިޑ ޖެހޭނެއެވެ. އޮފީހުްނ ހާޒިއެހެންވެސް ގޮތަކުން 

ިޑ ގަ ،އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން

ރީގައި ސޮއި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ހާޒިނުކުރެވި ނުވަތަ  ރިޯކޑުރުވިކަން ހާޒިޖެހުމުގެ ކުރިން 

ރީ ބަލަހަށްޓާ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ ހާޒިރުވެ، ހާޒިއެމަސައްކަތެއް ނިމިގެން އޮފީހަށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑުރުވިކަން ހާޒިމުވައްޒަފަކަށް އެކަން އެންގުމަށްަފހު 

 

ރު ނުވެގެން ގަޑި ޖެހުނުއިރު ހާޒި އޮފީސް ހުޅުވާ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  (ނ)  

އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، އޮފީުހގެ ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

ރުވި ހާޒިރުވެހުރި އިސްމީހަކު، އެހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ހާޒިއެވަގުތު 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑު ރުވި ގަޑި ހާޒިގަޑި ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އޮފީސް ހުޅުވުމުން 

 

ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނުރަސްމީ ގަޑިއަށް ނުކުތުމުގައިވެސް، ނުކުންނަްނ  (ރ)  

 ރު ނުވެއްޖެނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި ގަޑި ޖެހޭ ފަދައިން ގަޑިހާޒިއަންގާފައިވާ ގަޑިއަށް 

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  70ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން މިގަާވއިދުގެ 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ، މަސައްކަތް ނިންމި ގަޑި މަސައްކަތް ނިންމާފައި ދިއުމުގެ ކުރިން  (ބ)  

ނޑައަޅާފައިވާ   ކުރަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑުލުގެ ތެރެއިން އުސޫކަ

 

ނުވަތަ މުވައްޒަފު ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުނުވެވުނީ މޯލްޑިވްސް  ޖަލު އޮފިސަރު (ޅ)  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުްނ 

ކަމަށްވާނަމަ ގަޑި ނުޖެއްސުުމގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ނޑުން  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގަޑިއަށް ނުނިކުތުމުގެ ސަބަބުްނ  (ހ)  .70 ގަޑީލާރި ކެ

ގަޑީލާރި ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނީ ޖަލު އޮފިސަރު 

ނުވަތަ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ލަސްވި ވަގުތަށްވާ މިންވަރަށެވެ. ގަޑިޖެހިގެން ޑިއުޓީއަށް 

ސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި ެނގޭނީ އެޖަލު އޮފިސަރެްއ ރުވާ ޖަލު އޮފިހާޒި

 ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުންނެވެ.

 

ނޑުމުގައި ވަގުތު ަބލާނީ މިނެުޓންނެވެ. މުސާރައިްނ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ  (ށ)   ުދ އަދަގަޑީލާރި ކެ

(އަށެއް) އިްނ  08ދު ދަ އަ(ތިރީސް) އިން ގެއްލީމާ ލިބޭ  30ބަލާނީ، އަސާސީ މުސާރަ 

 ދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.އަދަގެއްލީމާ އަންނަ 
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ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްަޒފަކު ގަޑި ޖެހިގެން، ދުާވލަކަށް ނެގޭ ގަޑީލާރި ނެގޭެނ  (ނ)  

ދަކީ އެ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް އަދައެންމެ ގިނަ 

 ދެވެ.އަދަޖެހޭ މުސާރައިގެ 

 

ވީގޮެތއް ނާްނަގއި 

ރުނުވެ ހާޒި އޮފީހަށް 

 ހުރުން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކަށް  (ހ)  .71

ރުުނވެ، ވަޒީފާގައި ދެމިއެއް ހާޒިނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް، ވީޮގތެްއ ނާންގައި، ވަޒީފާއަްށ 

ނުހުރެވޭނެއެވެ. އެ ގޮތަށް ހުންަނ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއަށާއި ޒިންމާއަށް 

 މާލުވުމެއް ކަމުގައެވެ. އިހު

(ފަހެއް)  5ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވީނުވީއެއް ނާންގައި ވިދިވިދިގެން  (ށ)  

ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ، އިތުރު ޯނޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 ގޮތް ބަހަްއޓަްނވީ ހެދުން :  ބާބު ފަސްަވނަ

 

މަަސއްކަތުަގއި ުއޅޭިއރު 

 ހެދުން ބަަހއްޓަްނވީ ގޮތް 

އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު   .72

ކްޝަނަލް ހެދުން ބަހައްޓާންާވނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މޯލްޑިވްސް ކަރެ

ނޑައަޅާ   ލާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށެވެ.އުސޫ ސަރވިސް އިން ކަ

 

އަޅަން ނުޖެހޭ ފިރިހެްނ  ޔުނީފޯމުއިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން  (ހ)  

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ  ހެދުމަކީ، ދިގު ފަޓްލޫނާއި އަތްދިގު ުނވަތަ އަތްކުރު ގަމީހާިއ 

ޓައީއާއި ބޫޓެވެ. ނަމަވެސް، ސަޕޯޓް ސަރވިސް މަޤާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޓައީ ނާޅައި 

ކަމެކެވެ. އުޅުމާއި ބޫޓުގެ ބަދަލުގައި އެަކށީގެންވާ ފައިވާނެއް ބޭނުންކުުރމަކީ ހުއްދަ 

 ބުނެވިދިޔަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނުެގ ތެރޭގައި، ފެންފައިވާން ނުހިެމެނއެވެ.

 

އަޅަން ނުޖެހޭ އަންެހން ޖަލު އޮފިސަރުންެގ  ޔުނީފޯމުޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން  (ށ)  

ހެދުމަކީ ފާސްކުރި ހެދުން (ނަްނބަރު ހެދުން) ނުވަަތ ޕާކިސްތާން ހެދުން (ސަލްވާާރިއ 

ގަމީސް ނުވަތަ ކުރުތާއާއި ދޯޕައްޓާ) ނުވަަތ ހަރުވާޅާއި އެއާއެކުގައިލާ މަތީބައި، ނުަވަތ 

 ،ކުރާ ހެދުމާއިގަބޫލުރުން އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާ
މީނޫންވެސް ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާއި ޙިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެްއ 

 ނުވަތަ ބޫޓެކެވެ.

 

ޔުނިފޯމް އެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު  (ނ)  

އަޅާއިރު "ޔުނިފޯމާބެހޭ ގަވާއިދު" އާއި ހުންނަންވާނީ ޔުނިފޯމްގައެވެ. ޔުނިފޯމް 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ުޔނިފޯމްގައި ހިމެނޭ ހުރިާހ ބައިތަކެއް ހަމައަްށ 

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
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ރަްސމީ ޑިއުީޓގައި ނޫން 

ވަގުުތަގއި އޮފީުހގެ 

މަަސއްކަތަށް 

ނުކުންނަިއރު ހެުދން 

 އެޅުން 

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތެއް ނިންމުަމށް ނުވަތަ ޖަލްސާއަކަްށ  ،ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫންގޮތަށް (ހ)  .73

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ސަބަބަކާހުރެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފިރިހެން ަޖުލ 

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ދިގު ަފޓްލޫން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ޖިންސަކާިއ 

އި، ނުވަތަ ގިރުވާންލީ ީޓޝާޓާއި ބޫޓް ނުަވަތ އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުރު ަގމީހާ

އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެވެ. ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ ހެދުމެވެ. ފަސްބައި ވައްކޮށް ކަނޑާފައިހުންނަ ގަމީސް  ސަރުކާރުން ކަ

ތަ ޖިންސުގެ ދަށަްށ ލައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަްށ ނުކުންނަނަމަ، ަފޓްލޫންގެ ުނވަ

 ޖަހަންވާނެއެވެ.

ނުނިމިހުރި މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ނުވަަތ  ،ރަސްމީ ޑިއުޓީއެއް ނޫން ގޮތަށް (ށ)  

ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އެފަދަ ސަބަބަކާހުރެ އޮފީހުެގ މަސައްކަތަށް ނުކުންަނ 

 ނަްނބަރު އަންހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާިއ، މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފާސްކުރި ހެދުން (

ނުވަަތ ކުރުތާއާއި ދޯޕައްޓާ)  ހެދުން) ނުވަތަ ޕާކިސްތާން ެހުދން (ސަލްވާރާއި ގަމީސް

ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި އެއާއެކުގައިލާ މަތީބައި، ނުވަަތ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުަގިއ 

ބާިއ އަދަކުރާ ހެދުމާއި، މިޫނންވެސް ޖަމާޢަތުގެ ަގބޫލުބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން 

 ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއް ނުވަތަ ޫބޓެކެެވ.

  

ރަްސމިއްޔާުތަގއި 

ބަިއވެިރާވއިރު ެހދުން 

 ބަހަށްޓަްނވީގޮތް 

ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ބާއްވާ މުހިއްމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފިރިހެން ޖަލު  (ހ)  .74

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ތިބެންވާީނ އެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުންކުރުަމްށ 

އި ނުވަތަ އެރަސްމިއްޔާތަކަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހެދުމެއްގަ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސާ ހެދުމެއްގައެވެ. އަދި އަންހެން ަޖުލ 

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ތިބެންވާީނ އެކިއެކި މުނާސަބަްތތަކުގައި ސަރުކާރުްނ 

ތަ އެަރސްމިއްޔާތަށް ދިއުމަށް ކުރާ ހެދުމެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހި ހެދުމެއްގައި ނުވަގަބޫލު

ނޑައަޅާ ހެދުމެއްގައެވެ. ކުޅިވަރު  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

 މުބާރާތްތަކުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.

  

ރުވާއިރު ހެދުްނ ަބހަށްޓަންވާީނ ތިރީގައިާވ ހާޒިރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި ރިސެޕްޝަންތަކަށް  (ށ)  

 ގޮތަށެވެ.

  

 ؛ދަޢުވަތު ކާޑުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުަމށް ބުނެފައިާވނަަމ އެގޮތަށް  .1   

 
ދަޢުވަތު ކާޑުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެްއޓުމަށް ުބނެފައި ުނވާނަމަ ރަސްމީ   .2   

 ؛ގަޑީގެ އޮފީސް ހެދުމުގައި

 
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ ވަކި ޔުނީފޯމެއްގައި ޖަލު އޮފިސަރުން ދިއުމަށް   .3   

ނޑައަޅައިފިނަމަ އެ  ގައި.ޔުނީފޯމުސަރވިސްއިން ކަ
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ކުޅިވަރު މުބާރާތް ފަދަ ކަންކަމާއި އެކިއެކި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި އިނާމް ދިނުމުގެ   (ނ)  

ޖަލްސާ ފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ހެދުން 

ނޑައަޅާ ބަހައްޓަންާވނީ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

 ހެދުމެއްގައެވެ.

  

ހެދުން އެޅުމުގައި ކޯޓް ފަޓްލޫނާއި ސަފާރީ ގަމީހާއި ފަޓުލޫނާއެކު ބޭނުންކުރަންވާީނ  (ރ)  

 ބޫޓެވެ. އެހެން ހެދުމާއެކު ޫބޓު ުނވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.

  

ނޑު  ބޮލުގެ ިއސްތަިށގަ

 ހުންނަްނވާނެ ގޮތް 

ނުޑ  (ހ)  .75 އަންހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އެންމެ ކުރުވެގެން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

ނޑަށްވުރެ ުކރުނުވާ ވަރަށެވެ. އަދި ިދގުކޮށް ބަހައްަޓންާވީނ  ކޮށަންވާނީ ކޮ

ނޑު  ނޑަށްވުރެ ދިގު އިސްތަށިގަ ނޑަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށެވެ. އުނަގަ އުނަގަ

ނޑަށްވުެރ ދިގުނުވާނޭ ގޮތަށް ފައްތަރުކޮށް ދަތިޖަހާފައެވެ.  ބަހަށްަޓންޖެހޭނީ އުނަގަ

  

ނޑުގައި ކަޅުުކލަ ފިޔަވައި އިތުރު ކުލައެއް ެޖއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  (ށ)   ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

 މިގޮތުން އަތްވަށް ނުކުތުުމން އަރާކުލަވެސް އެއީ ކަޅުކުލަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ އެކަން 

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

ނޑު ހުންނަންާވނީ  (ނ)   ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާިއ މުވައްޒަފުން ބޮލުގެ އިސްަތށިގަ

ނޑު ހުންނަންވާނީ ބޮލުެގ  ރީތިކޮށް ކޮށާ ފުނާ އަޅާފައެވެ. މިގޮތުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

 3(ަހތަރު) ސެންޓިމީޓަރަްށ، ބޮލުެގ އަރިމަތީގެ މަތިން  4މަތިންނާއި ކުރިމަތިްނ 

(ދޭއް) ސެންޓިމީޓަރަށް އަިއުބނުވާ ވަރަށް އެއްވަރަށް  2އަދި  (ތިނެއް) ސެންޓިީމޓަރަށް

 ކޮށާފައެވެ. 

  

ގަހަނާ ެއޅުާމއި 

 ޒީނަތްތެިރވުން 

އަންހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ވަގުތުގައި  (ހ)  .76

މުދިލާންވާނީ ކަންފަުތެގ (އެކެއް) ޖޯޑް ކަންފަތު މުންޖެވެ. ކަންފަތުގައި  1ލާންވާނީ 

ފޫޅުގައި އެ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ކަންފަތުގެ ފޫޅާ އެކަށީގެންވާ ކުޑަ 

(ހައެއް)  6އެއްޗެކެވެ. ކަންފަތުގައި މުދިލާނަމަ، ލާން ޖެޭހނީ ޑައިމީޓަރުގައި 

 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާވަރުގެ ބޮޅެއް ނުވަތަ ސްޓަޑެކެވެ.

  

އަންހެން މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ކަންފަތުގެ ފޫޅުގައިލާމުދި ނުވަތަ އަތުގައިއަޅާ  (ށ)  

ނޑި އަދި އަނގޮޓި ފިޔަވައި ގަހަނާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އިތުރު އެއްވެސް  ގަޑި، ކެވެލި، ތަ

 އެއްޗެއް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ބައި ސެްނިޓ ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި އަންހެން ޖަުލ  (ނ)  

ނޑި ޖޯޑެއް  މީޓަރަށްވުރެ ފުޅާ ނުވާވަރުގެ ރަން ނުވަތަ ރިހި ކެވެލިކޮޅެއް ނުވަތަ ތަ

އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ޑިއުޓީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގަިއ 

ނޑު ޖޯޑެވެ. 1ނުވަތަ (އެކެއް) ކެވެލިކޮޅު  1އުޅޭއިރު އަޅަންވާނީ   (އެކެއް) ތަ
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އަންހެނުންގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ލިޕްސްޓިކާއި، މޭކަޕް ކުރުންފަދަ ކަންކަން  (ރ)  

މެދުމިނެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ. ެއގޮތުން އެމީހެއްގެ ުތންފަތުގެ ހަުމގެ ކުލައާއި ގުޅޭގޮތުން 

ދަ ތަކެތި ޖެއްސިދާނެއެވެ. ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި ރަތް ނުވަތަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކްފަ

 އެހެން ކުލައެއްގެ މަސްކަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މޭކަޕް ކުރުމުގެ ގޮތުން އައިލިޑްގައި ކުލަ ޖެއްސުމާއި ހަމުގެ ކުލައާއި ތަފާތު ޓޯނެއްެގ  (ބ)  

 ފައުންޑޭޝަނާއި ކުލަ ބޭނުންޮކށްެގން ނުވާނެއެވެ.

(ދޭއް) އަނޮގިޓ  2އަންހެން ޖަލު އޮފިސަރުްނނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ޑިއުޓީ ގަޑިތަުކގައި  (ޅ)  

އެޅިދާނެއެވެ. އަނގޮޓި އަޅަންވާނީ އެއަނގޮޓި އަޅާފައިހުންނަ ިއނގިލި ފިޔަވައި އެހެން 

އިނގިއްޔަކަށް އެއަނގޮޓީގައި އިންނަ އެސް ނުވަތަ ޑިޒައިނެއް ނާރާގޮތަށެވެ. މިގޮުތްނ 

 (އެކެއް) ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ.  1ޓީގެ ފުޅާމިން އަޅާ އަނގޮ

  

ނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި މުދި  (ކ)   ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހަށިގަ

 ލެއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

އުޅޭއިރު ފިރިހެން ޖަލު ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގައި  (އ)  

 1އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަްށ ރަން ފިޔަވައި އެހެން މަޢުދަަނކުން އުފައްދާފައިވާ 

(އެކެއް) އަނގޮޓި އިނގިލީގައި އެޅިދާނެއެވެ. އަނގޮޓި އަޅަންވާނީ އެއަނގޮޓި އަޅާފަިއ 

ނުވަތަ  ހުންނަ އިނގިލި ފިޔަވައި އެހެން އިނގިއްޔަކަށް އެއަނގޮޓީގައި އިންނަ އެސް

(އެކެްއ) ސެންޓިމީޓަރަށްވުެރ  1ޑިޒައިނެއް ނާރާނެ ގޮތަށެވެ. އަާޅ އަނގޮޓީގެ ފުޅާމިން 

 ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ.

  

ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު އަދި ޑިއުޓީ ނޫން ގަޑީގައި ފެްނނަގޮތަށް ކަރުގައި ފިރިހެން ޖަުލ  (ވ)  

 މަނާކަމެކެވެ.އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ފަށް އެޅުމަކީ 

  

އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ނިޔަފަތިތައް ހުންނަންވާީނ އަބަދުވެސް ރީތިކޮށް  (މ)  

ނޑާފައެވެ. ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި ހީނާފަތް އެޅުމާއި،  ކަ

 އަތާއި އަތުގެ ނިޔަފަތީގައި އެއްވެސް ކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

  

 

ނޑައެޅުާމއި ތަންތަން ައދާކުރަްނވީ ވަޒީފާ:  ބާބު ހަވަނަ  ބަދަލުކުުރން  ކަ

 

ރައްކާތެރި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، ޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ،   .77 މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލު 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަލު 

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންަނށް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

 

 އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ؛ (ހ)  
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 ރައްކާތެރި އަދި މަދަދުވެރި؛ (ށ)  

 

ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ވަކި ބަޔަކާ ދިމާކުރުމެއް ނެތް ނުވަަތ  (ނ)  

 ވަކި ބަޔަކު، އަސާސެއް ނެތި، ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތް؛

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާމެދު  (ރ)  

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުަވއްޒަފުންގެ ތަރައްޤީައްށ ތެދުވެރިކަމާއެކު ފާޑުކިޔޭ، އަދި 

 ފުރުޞަތު ލިއްބައިދޭ؛ އަދި 

 

އެކިއެކި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަްށ  (ބ)  

 ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެވޭ.

 

މަަސއްކަތް ކުރާނެ ތަން 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ކުރަން ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު  (ހ)  .78

ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހައި ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން، 

އެވަގުތަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންާދ ތަނަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިސްގައި އެ 

 ރާ ތަން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކު

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީާފ  (ށ)  

ނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ  އަދާކުރާނެ ތަންތަން ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.  އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަ

 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ވަީޒާފ މޯލްޑިވްސް  (ނ)  

ނޑައަޅާނީ ތިރިގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުަމށްފަހުއެވެ.  އަދާކުރަންވީ ތަނެއް ކަ

 

 މޯލްޑިވްސް އެވަގުތެއްަގއި ބޭނުން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު އެ .1   

 ދާއިރާ؛ ހިފޭ ބޮޑަށް އެންމެ އަށް ސަރވިސް ކަރެކްޝަނަލް

 

 ތަމްރީނާއި، ތަޢުލީމާއި ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ށްއޮފިސަރަކަ ޖަލު އެ .2   

 ؛ތަޖުރިބާ އަދި ނަރުހު

 

 އޮފިސަރުން ޖަލު މަޤާމުތަކުގެ ވަކި ،ގޮތުގައި ޝަރުތެއްގެ  ކުރިއެރުމުގެ މަޤާމުގެ .3   

 ސަރވިސް  ކަރެކްޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ނުވަތަ

ނޑައަޅާފައިވާ އިން  .އެއްގޮތަށް ލުތަކާ އުސޫ ކަ

 

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ތަމްރީނު  (ރ)   މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ

އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،ފުރިހަމަކޮށް ޖަލު އޮފިސަރުން ހުވާ ކުރުމާއިއެކު

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ތަން   ކަ
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ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަން 

 ބަދަލުކުުރން 

ތަށް ބަލައި، ވަކި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މަސްލަހަ އާންމުތަނެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ  (ހ)  .79

މުވައްޒަފަކު ވަކި ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މޯްލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

އަސަރެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ެބލެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ސަރވިސްގެ ތަޞައްވުރަށް ނޭެދވޭ 

އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން، އެހެން ތަނަަކްށ 

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ޕްރިޒަންސް ކަ

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީާފ  (ށ)  

އަދާކުރާ ތަން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަަމ، ިތރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް 

ބެލުމަށްފަހު ކޮިމޝަނަރ އޮްފ ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަދަލު  ކުރެވިދާނެއެވެ. ކަ

 

 6 މަދުވެގެން ދާއިރާއެއްގައި  ހުރި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު އެޖަލު .1   

 ؛އަދާކޮށްފައިވުން ވަޒީފާ މަސްދުވަހު) ހައެއް(
 

 އޮފިސަރަކު  އެޖަލު ތަނުގައި އެދޭ ބަދަލުވާން މުވައްޒަފު  ނުވަތަ އޮފިސަރު ޖަލު .2   

 ؛އޮތުން މަޤާމެއް އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމާ ހުރި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
 

 ؛ލިބިފައިުވން ތަމްރީނު ބޭުނންވާ ދާއިރާއަކަށް އެދޭ ބަދަލުވާން .3   
 .ލިބިފައިވުން ޤާބިލުކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދާއިރާއެއްގައި އެދޭ ބަދަލުވާން .4   

 

ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުުމެގ އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަްށ ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޢަމަލީ  (ނ)  

ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ާޓރމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަްނ 

 ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ވަކި ތަނަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމަށް އެކަަކށްވުރެ ގިނަ ޖަލު އޮފިސަރުްނ  (ރ)  

އެތަނަށް ބަަދލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެތަނެއްގަިއ ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އެދިއްޖެނަަމ، 

ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަްށ ބަލަިއ، އެކަަމށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ 

މީހުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިާވ ކަންކަތައްތަކަށް ބެލުަމށްފަުހގައެވެ. މިގޮތުންވެސް 

ނަޑނޭޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބަދަލުކުރާނެ ޖަލު އޮފިސަރަުކ ނުވަތަ މުވައް ޒަފަކު ކަ

 އިސްކަންދޭނީ ފުރަތަމަ އެދުނު ަތރުތީބަށް ބަލައިެގންނެވެ.

 

 ؛ކުރުން ރިޢާޔަތް ޙާލަތަށް އުޅޭ ދިމާވެގެން މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޮފިސަރަށް ޖަލު .1   
 

 ޤާބިލުކަން  އަދި ހުނަރު ތަމްރީނާއި ،ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ ދާއިރާއެއްގެ އެ .2   

 ؛ލިބިފައިވުން
 



40 
 

 .ކަމުގައިވުން ތަން ިދރިއުޅޭ ޢާއިލާ ތަނަކީ އެދޭ ބަދަލުވާން .3   

ތަކުގައި އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ހާލަތްތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ބ)  

 އަދާކުރާ ތަން، އެހެން ތަނަަކށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ނޑުއެއްބަފާ  ،ބައްޕަ ،ަމންމަ ،ދަރިން ،ފިރިމީހާ ،އަނބިން .1      އެއްބަފާ  އަދި އެއްބަ

ނޑު ނުވަތަ  ކޮމާންޑެއްގެދަށުން  އެއް އަދި ސެކްޝަނެއްގައި އެއް  މީހުން އެއްބަ

 ؛ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮތަކަށް ނުޖެހޭނެފަދަ ކުރަން މަސައްކަތް

 
އަދި އެއްބަާފ  އެއްަބނޑުއެއްބަާފ  ،ފިރިމީާހ، ދަރިްނ، ަމންމަ، ބައްޕަ ،އަނބިން .2   

ނޑު މީހަުކ އެ ޖަުލ އޮފިސަރެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޖަލެއްގައި ޙުކުމް  ނުވަތަ އެއްބަ

ތަންފީޛު ކުރަމުންދާނަމަ އެޖަލެްއގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭނެފަދަ ގޮތަކަްށ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް.

 

މުވައްޒަުފްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ސެކްޝަން ތެރޭގައި ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި،  (ޅ)  

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެތަެނއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ވެިރޔަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ކޮމިަޝަނރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަން 

ބަދަލުކުުރުމގައި 

އިސްިތސްާނވާ 

 ތައް ހާލަތް

ތަކުގައި ިއސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ހާލަތް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަަދލުކުރުން ތިރީގައިވާ   .80

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 ބަލިވެއިނުމާއި ނުވަތަ ވިހެުއން، (ހ)  

 

މާޙައުލެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ ވަކިކަހަލަ  (ށ)  

 މުވައްޒަފު އެކަމަށް އެދުމުން.

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރަން ނިންމުމާއެކު،    .81 ބަދަލުކުުރުމގެ ނޯޓިސް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ (ފަހެއް) ދުވަސް ކުރިން  5އެކަން މަދުވެގެން 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ބަދަލުކުރާ ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް؛ (ހ)  

 

 ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ުނވަތަ ސެކްޝަނަށް؛ (ށ)  

 

 ބަދަލުކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ސެކްޝަނަށް.ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު  (ނ)  
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 ހަތްވަނަ ބާބު: 

 ޖަލު އޮފިސަުރންާނއި ުމވައްަޒފުން ކުރާ ޑިސިޕްިލނަރީ އަދި އިާދރީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެުޅން 

 

އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު 

 އެޅުން 

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ  (ހ)  .82

އިދާރީ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، ާޤނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން އެމީހަކާެމުދ 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

 

އަދަބު ދިނުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުތައް ވަކި ޮގތަަކްށ  (ށ)  

ނޑަނާޅާ ހިނދެއްގައި މިގަވާއިދުގައި ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތައް ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި،  ކަ ކަ

 މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ދާއިރާތަކުގައި ދޭންވާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއް ކުރިއިރު ހުރީ  (ނ)  

ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަުފްނ   ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ

ޙަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާއަކުން ބޭރުގައި ކަމުގައިވިޔަސް، މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

 ގޮތުގެ މަތިން އެމީހަކާ މެދު ޢަަމލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން މިގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  (ރ)  

 އެމީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

މަްއސަލަ ތަޙުީޤޤު 

 ކުރުން 

ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާއި އިދާރީ މައްސަލަތައް  (ހ)  .83

ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ ޔުިނޓެއް، މިގަާވއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް  1ގެޒެތްގައި ޝާއިޢު ކުރާތާ 

 ޕްރިޒަންސް އުފައްދަން ވާނެއެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގަންވާީނ  (ށ)  

ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޮމިަޝނަރ އޮފް 

ނޑައަޅާ، ކޮމިޝަންޑު އޮފިސަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.  ކަ

 

ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ  (ނ)  

މައްސަލައެއްގައި، ތުހުމަތު ކުެރވިފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރަކީ ކޮމިޝަންޑު އޮފިސަރަކަށް 

ނީ އޭނާއާ އެއްރޭންކެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިސް ނުވާނަމަ އެމީހަކާ ސުވާލުކުރަންވާ

 ރޭންކެއްގެ  ޖަލު އޮފިސަރެކެވެ.

 

ތުހުމަުތ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަީކ  ،ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއްގައި (ރ)  

 ކޮމިޝަންޑު އޮފިސަރެއްނަމަ އޭނާއާ ސުވާލުކުރާނީ ކޮމިޝަންޑު އޮފިސަރެކެވެ.

 

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލައެއް ޖަލު  (ބ)   
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ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗިހި 

ތަޙްލީލު ކުރުމާއި އަދި ޕޮލިގްރަފީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަްލ 

 ބިގެންވެއެވެ.ސަރވިސްއަށް ލި

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް 

 ގޮތް ނިންުމން 

ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ފެންނަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކަށް އަދަބު   .84

ނޑައަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލު ޤާނޫނުގެ  ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  35ކަ

 ގޮތަށެވެ.

 

 މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ. (ހ)  .85 ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްަތއް 

 

 ހުރުމަށް ޑިއުޓީގައި އެމީހަކު ނުލައި ުޢޒުރަކާ މަުޤބޫލު ނުވަތަ ހުއްދަނެތި  .1   

ނޑައަޅާފައިވާ ނޑައަޅާފައިވާ އަދާކުރުމަށް ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ކަ  ތަނަށް  ކަ

 ؛ނެތުން އެތަނުގައި ވަގުުތގައި ޑިއުޓީ ނުވަތަ ރުނުވުންހާޒި
 

 ނުަވތަ  ކިޔަމަންނުވުން އަމުރަކަށް ކުރާ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  .2   

 ވާޖިބެއް  ޙަވާލުކުރާ އެމީހަކާ ގޮތުގެމަިތން އެއްގޮތްވާ ލާއުސޫ ހަމަޖައްސާފައިވާ

 ؛ހާމަުކރުން ނުކިޔަމަންތެރިކަން ަޢމަލުން ނުވަތަ ބަހުން ނުކުރުމާއި އަދާ

 
 ޕްރިޒަންއަށް ޮއފް ޑައިރެކްޓަރ އެނގިހުރެ ކުާރކަން ކުށެއް މީހަކު ހުރި ޖަލުގައި  .3   

 ޭނންގުން؛ ފަރާަތށް އަންގަންޖެހޭ ނުވަތަ

 

 ބޭނުްނކުރުން؛ ކަންކަމަށް އަމިއްލަ ަފއިސާ ނުަވތަ ތަކެތި ހުންނަ ޖަލުގައި  .4   

 

 އެއްޗެއް ޒިންމާވާންޖެހޭ އެމިހަކު ރެއިންތެ ތަކެތީގެ ހުންނަ ޖަލުގައި  .5   

 ؛ފަރުވާކުޑަކުރުން ބެލެހެއްޓުމުގައި
 

 ނުވަތަ  ކުރުން މަސައްކަތެއް  ނުވަތަ ކަމެއް  ފުށުއަރާ ވަޒީފާއާ އަދާކުރާ އެމީހަކު  .6   

 ކުރާ ަވޒީފާގައި އެމީހަކު ނުވަތަ ބައިވެރިވުން ކުރުމުގައި ކަމެއް އެފަދަ

 ؛ބައިވެރިވުން ޙަރަކާތެއްގައި ބާވަތުގެ ހުރަސްއެޅޭ ކުރުމަށް މަސައްކަތް
 

 ގޮތުން ވަޒީފާގެ ޙާލަތެއްގައި ބެލެވިދާނެ ރިޝްވަތުކަމަށް ނުވަތަ ހިފުން ރިޝްވަތު  .7   

 އަތުން  މީހެއްގެ ހުރި ޖަލުގައި ނުވަތަ އަތުން މީހެއްގެ ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތް

 އެފަދަ  ނުވަތަ ޔާހަދި އަތުން މީހެއްގެ ުގޅުންހުރި މީހަކާ ހުރި ޖަލުގައި ނުވަތަ

 ؛ބަލައިގަތުން ތަކެތި އެހެނިހެން
 

 ޤައިދީއެއް  ހުރި ޖަލުގައި އަދި ބަންދުމީހަކާ ނުވަތަ ޤައިދީއަކާ ހުރި ޖަލުގައި  .8   

 ؛ިހންގުން ގުޅުން ލޯބީގެ ފިރިއަކާ ނުވަތަ އަނތްބަކާ ބަންދުީމހެއްގެ ނުވަތަ
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 ހުރި  ޖަލުގައި ޚިލާފަށް  ވާއިދާގަ މި ޤާނޫނާއި ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .9   

 ޤައިދީއަކަށް ،އެއްޗެއް  އެއްވެސް ބޭރުން ޖަލުން ނުވަތަ ،އެއްޗެއް އެއްވެސް

 ބަންދުމީހެއްގެ  ނުވަތަ  ޤައިދީއެއްގެ ހުރި ަޖލުގައި ނުވަތަ ބަންދުީމހަކަށް ނުވަތަ

 ،ރައްދުކޮށްދީ ބަންދުމީހަަކށް ނުވަތަ ޤައިދީއަކަށް އެހެން ހުރި ޖަލުގައި ފަރާތުން
 ތެރެއަށް ޖަލުގެ ނުވަތަ ނެރެ ބޭރަށް ޖަލުން ނުވަތަ ގެނެސް ތެރެއަށް ޖަލުގެ

 ތެރެއަށް  ަޖލުގެ ނުވަތަ  އުޅެ ނެރެން  ބޭރަށް ޖަލުން ނުވަތަ  އުޅެ ވައްދަން

 ކަމަކަށް  އެފަދަ ނުވަތަ ،ހުއްދަކޮށް ނެރުމަށް ބޭރަށް  ޖަލުން ނުވަތަ ވެއްދުމަށް

 ؛މަގުފަހިކޮށްދިނުން
 

 ޕްރިޒަންއަށް އޮފް ޑައިރެކްޓަރ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ރަކަށްއޮފިސަ ޖަލު  .10   

 ؛ދިނުން މަޢުލޫމާތު ދޮގު
 

 ނުވަތަ އެހީެތރިވުން ފިލުމުގައި ބަންދުމީހަކު ނުވަތަ ޤައިދީއަކު ހުރި ޖަލުގައި  .11   

 ބަންދުމީހަކު  ނުވަތަ ޤައިދީއަކު ހުރި ޖަލުގައި އިހުމާލުން އޮފިސަރެއްގެ ޖަލު

 ؛ވެރިވުންމެދު ފިލަން
 

 ގަވާއިދުގައި  ހިންގުމާއި މާރާމާރީ ބަންދުމީހަކާ، ނުވަތަ ޤައިދީއަކާ  ހުރި ޖަލުގައި  .12   

 ޤައިދީއެއްގެ އެއްވެސް ހުރި ޖަލުގައި ޫނންގޮތަކަށް ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަތްލުން؛ ގަޔަށް ބަންދުީމހެއްގެ ނުވަތަ

 

 ބަންދުމީހަކާެމދު  ނުވަތަ ޤައިދީއަކާ  ހުރި ޖަލުގައި ،އޮފިސަރެއް ޖަލު އެއްވެސް  .13   

 ؛ހިންގުން ޢަމަލެއް އަނިޔާވެރި ނުވަތަ ޚިލާފު އިންސާނިއްޔަތާ

 
 ސަރވިސްގެ  ކަރެކްޝަަނލް މޯލްޑިވްސް މުވައްަޒފުން އޮފިސަރުންނާއި ޖަލު  .14   

 ވާހަކަ  ނެޓްވޯރކްތަކުގައި ސޯސަލް އިްނޓަރެނޓްގައާއި ގޮތަށް އަގުވެއްޓޭ

 އިދާރާއެއް  އެއްެވސް އުފެދިފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ އަދި. ވެނުވާނެއެ ދައްކައިގެން

 .ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ބަދުނާމްވާގޮަތށް

 

ކުށްތައް މި ގަވާއިދުގެ މަޤުސަދަށްޓަކައި އިދާރީ ކުށްތައް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  (ށ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

  

 އެންމެހައި  ަހދާ ދަުށން އެޤާޫނނުގެ ޤާނޫނާއި ޕެރޯލުގެ ޖަލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1   

 ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ކޮންޑަކްޓާއި އޮފް ކޯޑް އަމުރުތަކާއި ޖަލު ގަވާއިދުތަކާއި

 ޚިލާފުވުން، ޕޮލިސީތަކާ ލުތަކަށާއިއުސޫ އެކުލަާވލެިވފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވާނޭ

 އެިއން  ސަބަބުން ކުޑަކުރުމުގެ ފަރުވާ ނުވަތަ ،އިހްމާލުުވން ކަށްއެއިންކަމަ ނުވަތަ

 ؛ޚިލާފުވުން ޕޮލިސީއަކާ ނުަވތަ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބުތަކާއި މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު  .2   
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 ފަރުވާކުޑަކުރުން؛ އަދާކުރުމުގައި

 

ނޑަށްވުރެ އަޚުލާޤީ އާންމު މުޖުތަމަޢުގެ  .3     ކުރުމާއި ޢަމަލު ފަްނތީގެ ދަށް ިމންގަ

 ؛މުޚާޠަބްކުރުން ުނވަތަ މުޢާަމލާތްކުރުން ހުތުރުބަހުން
 

 ކުޑަވުން؛ ސާފުތާހިރުކަން  .4   

 

 އޮފިސަރުންގެ ޖަލު  ނިސްބަތްނުވާ، އޮފިސަރަކަށް އެޖަލު ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ  .5   

 ހުއްދަ  ،ދަށުގައި ބެލުމުގެ އޭނާގެ ބައެއް ޔުނިޯފމެއްގެ އެފަދަ  ނުވަތަ ޔުނިފޯމެއް

 ؛ޭބނުންުކރުން ނުވަތަ ބެހެއްުޓން ނެތި
 

 އާލާތެއް، އެއްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަކާ ނުވަތަ އޮފިސަރަކާ ޖަލު  .6   

 ،ފަރާތަށް ޖެހޭ އަންގަން ގެއްލުމެއް ލިބޭ ހަތިޔާރަކަށް ،ޔުނިފޯމެއް ،އުޅަނދެއް
 ؛އޮތުން ނާންގައި ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ކުރު އެންމެ ޖެހޭ އަންގަން އެކަމެއް

 

 އަސަރުކޮށްފާނެ  މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުންގެ ނުވަތަ އޮފިސަރުން ޖަލު އެހެން  .7   

 ތުމަސްލަހަ މެދުަގއި މުވައްޒަފުންގެ  ނުވަތަ އޮފިސަރުން  ަޖލު ނުވަތަ ފަދަ

 ދެއްކުން؛ ވާހަކަ ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ ގެއްލޭފަދަ

 

 ،މަޢުލޫމާތެއް ނޫން  ޞައްޙަ ގޮތަކަށް އޮޅޭ ޙަޤީޤަތް އުފެއްދުމާއި ފަސާދަ ފިތުނަ  .8   
 ރިކޯޑު ޢިބާރާތެއް އެއްވެސް އްގައިރިކޯޑު ނުވަތަ ފޮތެއްގައި އެއްވެސް ރަސްމީ

 ،އޮޅުވާލައި ައޞްލު ލިޔެކިޔުމެއްގެ އޮފީހުގެ ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ކުރުން
 ؛ބަދަލުކުރުން

 

 ެޖހޭ  ފޮނުވަން ނުވަތަ  ރިޕޯޓެއް ންޖެހޭދޭ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު  .9   

 ؛ލަސްކުރުން ފޮނުުވން ނުވަތަ ނުދިނުން ރިޕޯޓެއް
 

ނޑައަޅާފައިވާ ވުޒާރާއިން ޞިއްޙަތާއިބެހޭ  .10     ބައްޔެއް ޒާތުގެ އަރާ  ގަޔަށް ގައިން ކަ

 ނިކުތުްނ؛ ޑިއުޓީއަށް ނާންގާ ފަރާތަށް  އަންގަންޖެހޭ އެކަން ހުރެ

 

 ؛ދުއްވުން އުޅަނދެއް ސަރވިސްގެ ރެކްޝަނަލްކަ މޯލްޑިވްސް ނެތި ހުއްދަ  .11   
 

 ުމވައްޒަފުންނާއެކު ނުވަތަ އޮފިސަރުންނާ ޖަލު އެހެން ދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ  .12   

 ނުކުރުން؛ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭފަދަ ގުޅިގެން

 ބައިވެރިވުން؛ ނުވަތަ ހިންގުން ޙަރަކާތެއް ސިޔާސީ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ  .13   

 

 ؛ނިދުން ގަޑީގައި ތުމަސައްކަ  .14   
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 މަޢުލޫމާތެއް އެއްެވސް އޮފީހުގެ ނުވަތަ  ދަުއލަތުގެ ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ  .15   

 ރެކޯޑު ކޮޕީހެދުން ބޭރުކުރުން، ދޫކުރުން، ހާމަކުރުން، ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންނުޖެހޭ

 ެއހީތެރިވެދިނުމާއި  ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުން، ކަމަަކށް މިއިން ނުވަތަ ކުރުން،

 ؛ބައިވެރިވުން ކުރުމުގައި ކަމެއް ންމިއި
 

 ކުރުން؛ ކަމެއް ބަދުނާމުވާފަދަ އޮފީސް ސަރުކާރާއި ދައުލަތާއި  .16   

 

 ނަންބަރުގައި  ވަނަ 16 ފެށިގެން ނަންބަރުން ވަނަ) 1( ގެ )  ށ( މާއްދާގެ މި  .17   

 ނުވަތަ  އޮފިސަރަކަށް ޖަލު އެހެން އަރައިގަތުމަށް ޢަމަލަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

 .ހިތްވަރުދިނުން މުވައްޒަފަކަށް

 

ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި 

އިާދރީ ކުށްތަކަށް އަަދބު 

ނޑަެއޅުން   ކަ

މަތިން ޑިސިޕްލިނަރީ ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ  33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ   .86

ނޑައެޅޭ އަދަބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް ކަ

 
 ތްދިނުްނ؛ސޭހަނަ (ހ)  

 ޕްރިޒަން އޮފް ޑައިރެކްޓަރ ނުވަތަ ޕްރިޒަން އޮފް ޑައިރެކްޓަރ ތްދިނުމަކީނަސޭހަ  .1   

 ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ

 ފިޔަވަޅާ ިއޞްލާޙީ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު ،މުވައްޒަފަކު

 ލިޔުމުން ރަްސމީކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮފިސަރަކަށް  އެަޖލު ބެހޭގޮތުން

 ލިޔުމުން ނުބެހެްއޓުަމށް ޢަމަލުތައް އެފަދަިއން ،އަންގައި އެކަން

 ލިޔުމުންދޭ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮިފސަރަކަށް ޖަލު. ތްތެރިވުމެވެނަސޭހަ

 .ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ ފައިލުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތްނަސޭހަ

 

 2ތްތެރި ވެވޭީނ ގިނަވެގެން ނަސޭހަޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކަށް   .2   

 (ދޭއް) ފަހަރުއެވެ.

 

 އިންޒާރުދިނުން؛ (ށ)  

 ޕްރިޒަން އޮފް ޑައިރެކްޓަރ ނުވަތަ ޕްރިޒަން އޮފް ޑައިރެކްޓަރ ދިނުމަކީ އިންޒާރު  .1   

 ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ

 ދަށްވެ  ލާޤުއަޚު މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު މުވައްޒަފަކު،

 ،ނުކުރުމަށާއި ތަކުރާރު  އެކަން ،ނުވިނަމަ އިޞްާލޙު ތްތެރިވުމުންވެސްނަސޭހަ
 . ދިނުމެވެ ލިޔުމެއް ބަޔާންކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

 

) އެކެއް( 1 ދެވޭނީ  އިންޒާރު ުމވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮފިސަރަކަށް ޖަލު  .2   

 .ފަހަރުއެވެ

 

 (ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮތުގެމަތިން ޑިއުޓީ އިތުރުުކރުން؛ 7 (ނ)  

 މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު ދިނުމުންވެސް އިންޒާރު ތްދީނަސޭހަ  .1   
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) ހައެއް( 6 ގޮތުން، ފިޔަވަޅެއްގެ އިޞްލާޙީ އިތުރު  ނުވެއްޖެނަމަ، އިޞްލާޙު

 މުވައްޒަފަކު ނުަވތަ ރަކުއޮފިސަ އެޖަލު ޮގތުެގމަތިން އިތުރުނުވާނެ ދުވަހަށްވުރެ

 އޮފް  ޑައިރެކްޓަރ އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ އިތުރު ވަގުތު ޑިއުޓީގެ އަދާކުރަންޖެހޭ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޕްރިޒަންއަށް

 

 އިތުރުން  ިޑއުޓީގެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ކުރެވޭނީ  އިތުރު ވަގުތު ޑިއުޓީ  .2   

 .ގޮތަކަށެވެ ނެއިތުރުނުވާ ވުރެ ގަޑިއިަރށް) ތިނެއް( 3 ގިނަވެގެން

 

 މަޤާމު ދަށްކުރުން؛ (ރ)  

 ކުށެއްގެ އިދާރީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ މުވައްޒަފުކުރާ ނުވަތަ އޮފިސަރު ޖަލު  .1   

 ނިންމައިފިނަަމ، ބޯޑުން ޑިސިޕްލިނަރީ ދަށްުކރުމަށް، މަޤާމު ގޮތުން އަދަބެއްގެ

 މަޤާމު. ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކޮމިޝަނަރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެފަދައިން

 ދަށްކޮށްގެން ރޭންކަށްވުރެ އެއް އެއްފަހަރާ ގޮތުން ލެއްގެއުސޫ ދަށްކުރުމުގައި،

 ދިނުމާއި  ކުިރއެރުން މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް" ،ނަމަވެސް އެހެން. ނުވާނެއެވެ

 ޢަމަލުކުރުމަށް  ގޮތަށް  އެއްގޮތްވާ އާ"  ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ ނިޝާން ޝަރަފުގެ

 ނުވަތަ އޮިފސަރަކަށް އެޖަލު ދަށްކުރުމަށްފަހު މަޤާމު. ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ

 ކުރު  އެންމެ ޅޭނެ ހުށަހެ ފަހުން ދިނުމަށް ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ މުވައްޒަފަކަށް

ނޑައަޅަން މުއްދަތު  .ވާނެއެވެ ކަ

 

 ސަސްޕެންޑުކުރުން؛  (ބ)  

 ނުވަތަ  ރީޑިސިޕްލިނަ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު ކުރުމަކީ ސަސްޕެންޑު  .1   

 ޖަލު  އެ ކުޑަބޮޑުމިނަށްަބލައި އެކުށެއްގެ ،ސަބަބުން ކުރުމުގެ ކުށެއް އިދާރީ

 ޖަލު  އެހެން ސަބަބުން އޭގެ ނެރުމަކީ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ އޮފިސަރަކު

 ނުރަނގަޅު  މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ ،މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އޮފިސަރުންނަށާއި

 ތަށް މަސްލަހަ ރައްކާތެރިކަމާއި  ސަލާމަތާއި ޖަލުގެ  ނުވަތަ އަސަރުކޮށްފާނެ

 މުސާރަ  މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮފިސަރަކަށް އެޖަލު ،ކަމަކަށްވާތީވެ ބުރޫއަރާފާނެ

 ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ ހުރުމަށް ނުނިކުމެ ވަޒީފާއަށް ގޮތަށް  ނުިލބޭ ނުވަތަ ގޮތަށް ލިބޭ

 .އެންގުމެކެވެ އަންގާ ލިޔުމުން ހުރުމަށް އަދާނުކޮށް ޒިންމާ

 

 ދިގު އެންމެ ކުރެވޭނެ  ސަސްޕެންޑު މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު  .2   

 .ދުވަހެވެ) އެާކވީސް( 21 ގިނަވެގެން މުއްދަތަކީ

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދޭން އެންގުްނ؛ (ޅ)  

 

 މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ  މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް  ޖަލު  .1   

 އެނޫންވެސް ނުަވތަ  އާލާތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެސަރވިސް ކަރެކްޝަނަލް

 އޮފިސަރަކު ަޖލު އެނިގހުރެ ލިބޭނެކަން ގެއްުލމެއް މާއްދީ އޮފީހަށް ގޮތަކުން

 ކަމެއްގެ  ޫދކޮށްލާ ނުކޮށް ނުަވތަ ސަބަބުން ކަމެއްގެ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ

 އަތުން  މުވަްއޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ެއޖަލު ގެއްލުމަކަށް ިލބޭ ސަބަބުން
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 .ލިބިގެންވެއެވެ ބޯޑަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އިޚުތިޔާރު ހޯދުމުގެ ބަދަލު އެކަށީގެންވާ

 

 ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ފުށުން މުަވއްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު  .2   

ނޑައަޅާނީ ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ މާއްދީ ލިބޭ ސަރވިސްއަށް  ޑިސިޕްލިނަރީ ކަ

 .ބޯޑުންނެވެ

 

 ގެއްލުން  ާމއްދީ ލިބޭ ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު  .3   

ނޑައެޅުމުގެ  މުވައްޒަފުގެ ނުވަތަ  އޮފިސަރު އެޖަލު ނިންމުމުގައި މައްސަލަ ކަ

 މުވައްޒަފުގެ ނުވަތަ އޮފިސަރު ޖަލު ެއކަމުގައި އަދި. ހޯދަންވާނެއެވެ ބަޔާން

 .ބަލަްނވާނެއެވެ މިންވަރު އޮތް އިހުމާލުވުން

 

 ގެއްލުމެއްގެ މާްއދީ ލިބުނު ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު  .4   

 އެއްފަހަރާވެސް އަމިއްލައަށް މުވައްޒަފަކަށް ުނވަތަ އޮފިސަރަކަށް އެޖަލު ބަދަލު،

 ޚަލާސްކުރާގޮތަށް ދައްކާ ބަހާލައިގެން މަސްތަކަށް އެކި ނުވަތަ. ދެއްކިދާނެއެވެ

 .ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ވެސް

 

 ގެއްލުމެއްގެ މާްއދީ ލިބުނު ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއްގެ ޖަލު  .5   

 ޢަމަލު  އެގޮތަށް މުވައްޒަފު ނުވަތަ އޮފިސަރު ޖަލު  ،އެންގުުމން ދޭން ބަދަލު

 އެފައިސާ  މުސާރައިން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް  އެޖަލު ،ނުކުރާނަމަ

ނޑުމުގެ . ލިބިގެންވެއެވެ  ޕްރިޒަންސްއަށް އޮފް ކޮމިޝަނަރ އިޚުތިޔާރު ކެ

 33% މުސާރައިގެ އަސާސީ އެމުވައްޒަފުގެ އުނިކުރަންާވނީ މިގޮތަށް ނަމަވެސް

 .ގޮތަށެވެ އިތުރުނުވާ އަށްވުރެ) އިންސައްތަ ތިނެއް ތިރީސް(

 

 ބަދަލު ގެއްލުމެއްގެ މާއްދީ ލިބުނު ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު  .6   

 ވަޒީފާއިން  މުވައްަޒފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު އެ ކުރިން ޚަލާސްވުމުގެ ދައްކާ

 ދެއްކުމަށް އެއްފަހަރާ އެފައިސާ ،ވަކިކުެރވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ

 ހޯދުމުގެ އެފައިސާ ،ނުދައްކައިފިނަމަ އެފައިސާ މިގޮތުން. އަންގަންވާނެއެވެ

 .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ

 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން؛ (ކ)  

 ކުށުގެ  އިދާރީ ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ޖަލު  .1   

 ބޯޑުން  ޑިސިޕްލިނަރީ ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން އެމީހަކު ގޮތުން އަދަބެއްގެ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިަޝަނރަށް އެކަން ނިންމައިފިނަމަ،

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް 

ނަޑއެުޅުމގައި  އަަދބު ކަ

ނޑު   ބަލާނެ މިްނގަ

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއް ކުރިކަމަްށ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު  (ހ)  .87

ބެލެވޭ ޙާލަތުގައި، އޭނާއަށް ަޖވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިޭދންވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދ 

މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ ޭއނާގެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާ ލިޔުންތަކާއި އެމައްސަލައިގައި 

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ލިބެންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫާމތުަތކަށް ރިޢާޔަތް
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ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން ެފށިގެން (ކ) ގެ ިނޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  86މިގަވާއިދުގެ  (ށ)  

އަދަބުތައް ދިނުމުގައި އެއް އަަދބަށްވުރެ ގިނަ އަަދބު އެއްފަހަާރ ދިނުމަކަށް މި މާްއާދ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

ނޑައަޅާއިުރ  (ނ)   ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށުްނ އަދަބު ދިނުމަށް ކަ

ލެއްގެ ގޮތުން އަދަުބ ުއސޫ އާންމުކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި 

ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  86ތަންފީޛު ކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ 

 ތީބަށް އިސްކަން ދީގެންނެވެ.ތަރު

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށެއްގެ ކުޑަ  (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގައި އަދަބުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  86މި ގަވާއިދުގެ  ،ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު  ތަރުތީބުން ނޫނަސް އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުމަށް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ކަ

 

ޗަށް ތަފާތު ދެމައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައް (ބ)  

ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަަމ އެ ދެމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ތަފާތު ެދ 

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި، ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް މައްޗަށް އިތުރު 

ނޑައެޅުމުގައި، މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ސަބަބަްށޓަކައި އޭނާގެ މައްޗަ ށް ައދަބު ކަ

 އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަށް އަދަބު  (ޅ)  

ނޑައެޅުމުގައި، ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  މައްަޗށް ހުށަހެޅިގެްނ އަދަުބ ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ނިމިފައިވާ އެހެން މައްސަލަތަކަށް، ރިޢާޔަތްކުރުމަށް މިމާއްދާ  ކަ

ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެހެން ނަަމވެސް، ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތު ނުުވމުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަުޅ 

 ނާޅާ ހުންނަ މައްސަލަތަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ  (ކ)  

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ލިބިދީފައިވާ އަޚުލާޤީ ކުލަ ނުވަތަ އަޚުލާޤީ މެޑަލް 

އޭނާގެ ކިބައިން އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުނިކުރެވޭނީ އެންމެފަހުން އޭނާއަްށ 

 ކުލަ ނުވަަތ އަޚުލާޤީ މެޑަލްއެވެ. ލިބިދީފައިވާ އަޚުލާޤީ

 

ޖަލު އޮފިަސރުންާނއި 

ގައި ރިކޯޑު މުަވއްޒަުފގެ 

 އަަދބު ހިމެުނން 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް  (ހ)  .88

ނޑައަޅައިފިނަމަ  އަދަބެއް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނުވަތަ ޑސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަ

ގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި، ޖަލު އޮފިސަރުްނ ރިކޯޑުއެކަން ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު  24ތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަހަށްޓާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަ

 ތެރޭގައި އަންގަން ވާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް އަދަބެއް ތަންފީޛު ކުރަންވާނީ،  (ށ)  
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 ހިމެނުމަށްފަހުއެވެ. ގައި އެކަންރިކޯޑުއެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ 

 

ނަޑއެުޅުމގެ  އަަދބު ކަ

 ބާރު 

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެިވފައިވާ ޖަލު އޮފިސަރު  (ހ)  .89

ނުވަތަ މުވައްޒަފު، އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަާކއި އެ މައްސަލައާގުޅޭ 

ވަަނ  86ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަުހ، މިގަވާއިދުގެ އެހެނިހެން މަޢުލޫާމތުތަކާއި ބަޔާންތަކަށް 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) 

 ގައިވާ އަދަބު ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ފެށިގެން (ކ) ގެ ނިޔަލަށް ހުިރ ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އިން  86މިގަވާއިދުގެ  (ށ)  

މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތައް ދެވޭނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާެގ 

 މަތިން ކޮމިޝަނަރެވެ.

 

ޑިސިޕްލިނަރީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށަކާ ބެހޭގޮތުން ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން ނިންމި  (ނ)  

ފު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަަމ، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުްނ ގޮތާމެދު ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަ

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 14އެދި 

 

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން، މައްސަލަ އަކާމެދު ނިންާމ  (ނ)  

ނުކުރެޭވ ގަބޫލުނިންމުމަކީ ޖާއިޒު ނިންމުމެއް ަކމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަްނސް އަށް 

ނުކުރެވޭ ސަބަބު ބަާޔންކޮށް، އަލުން ބޯޑުެގ  ަގބޫލުތަކުގައި، އެފަދައިން ހާލަތް

 އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މަޝްވަރާއަށް ފޮނުވުމުގެ

 

 

 ޗުްއޓީ  ސަލާާމއި:  ބާބު އަށްވަނަ 

 

ނޑި  ،އަހަރީ ޗުއްޓީ އަކީ ކޮންމެ ޖަުލ އޮފިސަރަކާއި   .90 އަހަރީ ުޗއްޓީ (އެކެއް)  01މުވައްޒަފަކުވެސް މެދުނުކެ

އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާއަދާ ކުރުމުްނ ހަމަ މުސާރައާއެކު ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއެކެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިބޭީނ 

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިުނވާ ގޮތަށް،  ޖަުލ  (ހ)  

އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންނަްށ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮަތްށ 

                                                      (ތިރީސް އަށެއް) ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.                                                               38

 

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ެއއްފަހަރާ ނުވަތަ އެކި ފަހަރު މަތިން ަބހާލައިގެންވެސް  (ށ)  

 ނެގިދާނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ހުރެއްޖެނަމަ،  (ނ)  

(ދޭއް) އަހަރުވަންދެން ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  02އެމީހެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް 

(ދޭއް) އަހަރު ވަންދެން ހުރެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ އިތުރުވާ  02ޗުއްޓީ ނުނަގާ 
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 ދުވަސްތައް އުނިވާނެއެވެ.

 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތުގެ ޖަލު އޮފިސަރާ ނުވަތަ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  (ރ)  

އޮފީހުން ޗުއްޓީ ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާެގ ، ގޮތުން އޭނާ ޗުއްޓީ ބޭނުންވިަނމަވެސް

ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް އުނިވެގެްނ ނުދާނެއެވެ. މިގޮަތށް ޖަުލ އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ 

 ދުވަހަށެވެ.(އެކެއް) ައހަރު  1މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ނުދީ ހިފެެހއްޓޭނީ ގިނަވެގެން 

 

ނޫން އެހެން ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން، އަހަރީ  ހާލަތްމިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ  (ބ)  

(ހަތްިދަހ ހައެއް) ދުވަހަްށ ވުރެ އިތުުރވާ ދުވަސްތަކަށް އޭގެ  76ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި 

ފަހަކުން ޗުއްޓީ އެއް ނުލިބޭެނއެވެ. މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް 

 ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެެއވެ.

 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ  ޖަލު އޮފިސަރަކު  (ޅ)  

ޗުއްޓީއެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް އެިއރަކު ލިބޭ މުސާރައިގެ 

 ނިސްބަތުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުާސރައިގެ ރޭޓުން އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

 

ނޑައަޅާފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ  (ކ)   ދޭންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކަ

 ގޮތުގެމަތިން، އެޑިޕާޓްމަންޓަުކން ތައްޔާރު ކުރާ ޗުއްޓީ ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޗުއްޓީ ތާވަލު، ޖަލު އޮފިަސރުންނާ މުވައްޒަފުންާނ  (އ)  

 ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. ،މަޝްވަރާކޮށް

 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ އެޖަލު އޮފިސަރަކަްށ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަްށ  (ވ)  

 ވަޒީފާދިން ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ، ތިރީގައިވާ  (ހ)  .91 މުާސރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 

ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެފަަދ ކަމަކާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ކޮންމެހެްނ 

 ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.

  

 ބޭނުންވުން؛ ޗުއްޓީއެއް ދިގު ުލކުރުމަށްޓަކައިހާސި ތަޢުލީމު ގޮތުން އަމިއްލަ  .1   

 

 ފަރުވާއެއް  ިޞއްޙީ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޮފިސަރަކަށް އެޖަލު މުއްދަތަކަށް ދިގު  .2   

 އަނބިން  މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އޮފިސަރެއް ޖަލު  އެ ނުވަތަ ،ކުރަންޖެހުން

 މީހަކަށް  ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން ޝަރުޢީ ނުވަތަ ބައްޕަ ،މަންމަ ،ދަރިއަކު ،ފިރިމީހާ،

 ދިގު  ،ހޯުދމައްޓަކައި ފަރުވާ ޞިއްޙީ މުްއދަތަކަށް ދިގު ބައްޔަށް ޖެހިފައިވާ

 ؛ބޭނުންވުން  ޗުއްޓީއެއް މުއްދަތަކަށް
 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލަރ މިޝަނެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް   .3   
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، އެ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ފިރި ނުވަތަ އަނބިމީހާ ދިއުމުން
ޗުއްޓީއެްއ އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާ އާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް 

 ބޭނުންވުްނ؛

 

 .ބޭނުންވުން އެއްޗުއްޓީ މުއްދަތަކަށް ދިގު ގުޅިގެން ވިހެއުމާ އިނުމާއި ބަލިވެ  .4   

 

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި، ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދުވަސްތަކެއް އޮތް ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ  (ށ)  

އޮތް ދުވަސްތަކަށް މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި 

 ޗުއްޓީ ދިނުމަށްފަހު، އިތުރަށް ުޗއްޓީއެއް ކޮންމެހެން ބޭުނންވެގެްނ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުްނނަ މުއްދަތު، އެޖަލު އޮފިސަރެްއ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ  (ނ)  

ރިޓަޔަރމެންޓްގެ މުއްދަުތ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ނުގުނޭނެީތ އެދުވަސްތައް 

ބެލުމުގައިވެސް ނުގުނޭނެއެވެ. ވަކި މުއްދަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

އަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު މި ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި 

ރަން ޖެހިފައިވާ ހުރި ދުވަސްތައް، އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތް ކު

 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެެއވެ.

 

ތަްއ ފިޔަވައި، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގަން ޖެހޭ އިތުުރ ހާލަތްމިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ  (ރ)  

ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީ ޭބނުންވާ ޖަުލ އޮފިސަރަކަށް ނުަވަތ 

(ފަހެއް) އަަހރު ދުވަހު މޯލްޑިވްްސ  05މަދުވެގެން މުވައްޒަފަކަށް، އެ ޗުއްޓީ ިލބޭީނ 

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަްށ ދެވޭ ުޗއްޓީ ބޭުނންކުރަންވާނީ، ެއ ޗުއްޓީއެއް ނެގި ޭބނުމަށެވެ.  (ބ)  

ކެންސަލް ކުރުމުގެ  އަދި ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމާ ޚިލާފަށް ޗުއްޓީގެ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ޗުއްޓީ

އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ ޖަލު 

އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރަން ޖެޭހ 

 ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އެޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

ލު ކުރުމަށް މުސާރަ ނުިލބޭ ޗުއްޓީއަށް ބޭނުންާވ ާހސިއަމިއްލަ ގޮތުން ތަޢުލީމު  (ޅ)  

މުވައްޒަފަކަށް މި ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ތަޢުލީމު ދޭ ނުވަތަ ތަމްރީން ދޭ މަރުކަޒަށް އެމީހަުކ 

ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު އެކޯހަށް ފަންޑުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، މޯލްޑިވްސް ގަބޫލު

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ރާއްޖެއިން ޭބރަށް ދިއުމަށް މިޗުއްީޓ 

ލިބޭނީ، އެމީހަކު ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަށް ދިއުމަށާއި، އެތަނަުކން އެނބުރި އައުމަްށ 

(ސާދަ) ދުވަސް އިތުރުނުާވ  14ހިމަނައިގެން ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ  ލަފާކުރާ މުއްދަތު

ގޮތެއްގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮަތްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ   ލާ އެއްގޮތަށެވެ.އުސޫމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން މިކަމަށް ކަ

 

ތައް މެދުވެރިވެގެން، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހާލަތްގައިވާ  )2މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ކ)  



52 
 

ލިބޭނީ، އެަޖލު އޮފިސަރަކަށް ުނވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދިގު މުއްަދތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ 

ކުރާ ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމަކު، ގަބޫލުލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޞިއްޙަާތެބހޭ ވުޒާރާއިން 

 01ޅުމުންނެވެ. މި ގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެ

 (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

 

މެދުވެރިވެގެން، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭީނ  ހާލަތް) ގައިވާ 3މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (އ)  

 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 01ގިނަވެގެން 

 

ޗުއްޓީގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހުންަނ  މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ (ވ)  

ނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތަށް އޭނާއަށް މުސާރަ އާއި މަހުން މަހަށް ދިނުމަށް ކަ

 އެލަވަންސްތައް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ  (މ)  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިުނވާ ގޮތަށް، އެކަމަްށ މޯލްޑިވްސް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ޕަސެންޓަކަށްވުރެ ގިނަ  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކަ

 ނުވާނެ ގޮތަކަށެވެ.

 

ބަލިވެ ިއނުާމއި ވިެހއުމާ 

 ގުިޅގެން ެދވޭ ުޗއްޓީ

ވިހާ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންުދ  ،ޅިގެންޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގު (ހ)  .92

 (ަފސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. 60ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 

 

ކުރާ ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމަކު، ވިހާނެ ގަބޫލުޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން  (ށ)  

ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ  60ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ 

 ޗުއްޓީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުންނަ މުއްދަތުަގއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުްނ  (ނ)  

 ބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ޢިާނޔަތްތައް ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.އޭނާއަށް ލި

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަުބން، ނުވަތަ ވިހެއުމުެގ  (ރ)  

ސަބަބުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަްށ އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް ނުަވަތ 

ކުާރ ގަބޫލުއޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަން ބަޔާންކޮށް ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން 

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ. ވިހެއުމުެގ  ،ޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމަކުފެންވަރުގެ ޑޮކް

(އަާށވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ައދި ވިހެއުމުގެ ފަުހްނ  28ކުރިން ގިނަވެގެން 

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތުގެ  28ގިނަވެގެން 

 ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭނެއެވެ. އިތުރަށް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކުރުމަށްފަުހ  (ބ)  

(އެކެްއ)  01ދަރިފުޅުގެ ޢުުމރުން  ،ވަޒީފާއަށް ނުކުންަނ ދުވަހުްނ ފެށިގެން
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އަހަރުވަންދެން، ދަރިފުޅަށް ކޮްށދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްިދުނމަށްޓަކައި މުސާރައިން 

ނޑޭ ގޮތަށް، ކޮންމެ ދުވަހަުކވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް  (އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ  01ނުކެ

ުތން ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮުޅ ހުސްވަގުތު ކޮޅެއް ޑިއުޓީގަޑީގެ ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮ

 މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭ ގަޑިގައި ނުދެވޭނެއެވެ. 

 

ދަިރއަކު ލިބުމުން ދެވޭ 

 ޗުއްޓީ

ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުްނ ފެށިެގްނ  ،ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ުނވަތަ  މުވައްޒަފަކަށް (ހ)  .93

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  07އިގެން މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަ

 ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްީޓ  (ށ)  

ހަމަވުމުން، ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް، އެއްއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ 

 ގޮތަށް ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.ދިގުނުވާ ގޮތަށް، މުސާރަ ނުލިބޭ 

 

ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ މަސައްކަތްކުރަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި  (ނ)  

ކަމަށް ވަނީނަމަ، މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީ އެ ދެ މީހުންނަށް ފެންަނ 

 ބަހާލެވިދާނެއެވެ. ގޮތަކަށް އެޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މައްޗަށް 

މި ޗުއްޓީ ބޭނުްނނަމަ، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ޖަލު އޮފިސަަރށް ނުވަތަ މުވައްޒަަފްށ  (ރ)  

 (ފަަނރަ) ދުވަސް ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 15ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ 

 

ޚިތާނުކުުރމާ ުގިޅގެން 

 ދެވޭ ުޗއްޓީ

މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން، އެދުވަހުން ފެށިެގްނ  ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ   .94

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ  07މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިެގްނ 

 ޗުއްޓީއެއް އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

ޙަްއޖު ައދި ޢުމްާރގެ 

 ޗުއްޓީ

ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނނަށް، ފުރަތަމަ ފަހަަރްށ ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެދޭ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް  (ހ)  .95

(ތިރީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ  35ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮަތށް ހަމަމުސާރައާއެކު، 

ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ޙައްޖަށްދާން 

(ފަހެއް)  05މުސާރައާއެކު ކޮންމެ  ބޭނުންވާ ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް،

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ. 30(އެކެއް) ފަހަރު،  01އަހަރުން 

 

ޢުމުރާއަށް ދިއުމަށް ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް،  (ށ)  

) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެްއ (ތިރީސް 30ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެޭނ ގޮތަްށ ހަމަމުސާރައާއެކު، 

 (އެކެއް) ފަހަރު ދެވިދާނެއެވެ. 01(ފަހެއް) އަހަރަކުން  05ކޮންމެ 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ބާވަތުގެ ުޗއްޓީ އެއްފަހަރާ މީލާދީ  (ނ)  

 (ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުލިބޭނެއެވެ. 12

 

މުާސރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ 

 ޗުއްޓީ

މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ    .96

ލުކުރުމަށް ިދގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީ ހާސިހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މިޗުއްޓީ ެދވޭނީ ތަޢުލީމު 
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ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާިއ، ވަޒީފާަގއި އުޅެނިކޮށް ލިޭބ އަނިޔާ އަކަްށ ބޭސް ފަރުވާކުރުމަްށ 

 އެކަންޏެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ ނުވަތަ މުަވއްޒަފެއްގެ ޢާއިލީ މެމްބަރަކު ަބލިވުމާ ގުޅިގެން ނުވަަތ  (ހ)  .97 ޢާއިލީ ޒިންމާ ުޗއްޓީ

 ،ދިމާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި
ރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ. (ދިހައެއް) ދުަވހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަ 10ގިނަވަގެން 

ޖަލު އޮފިސަރުގެ ބަންދުދުވަސް ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ޖަލު އޮފިސަރެއްގެ އޮފް ދުވަހެށެވެ. 

އަދި މުވައްޒަފަކު ނަމަ ހުކުރު ދުވަހެއެވެ. ޢާއިލީ މެމްބަރުންކަުމގައި ބަލާނީ ައނބިމީާހ، 

ނޫނީ ގޮތުން އެ މީހެއްެގ ފިރިމީހާ، ދަރިން، މަންމަ، ަބއްޕަ އަދި ޝަރުޢީ އަދި ޤާ

 ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާްތތަކެވެ.

 

އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަން  (ށ)  

އެަކން އެޖަުލ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެްއގެ ރަސްމީ ޑީއުޓީ ގަޑި  ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

އެޖަލު  ،ޗުއްޓީ ނަގާ ސަބަބާއެކު ،(އެކެްއ) ގަޑިއިރު ކުރިން 01ފެށުމުގެ މަދުވެގެން 

 01އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އިމީޑިއަޓް ސްޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި 

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން ނާންގާ ޢާިއލީ ޒިންާމ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތަްއ 

 ވެ.ރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެހާޒިއެދުވަހެްއ ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއަށް  ،ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޢާއިީލ  (ނ)  

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު

 މަތިން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ރުވުމަށްފަހު އެޖަުލ ހާޒިއެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީއަށް  (ރ)  

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްީޓ ނަަގންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަެތްއ 

އަދި އެދުވަހުގެ ޑިއުޓީ ގަޑީގެ  ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެފައި ،ދިމާވެގެން

އެދުވަހަކީ އެ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ  ،ގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަބޮޑުބައި މަސައްކަތު

ރުވި ދުވަހެއްކަމަށް ބަލާ އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ހާޒިމުވައްޒަފު ޑިއުޓީއަށް 

މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިޙާލަތުގައި އެ ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު 

އެދުަވހަކީ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ  ،ގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަޑިއުޓީ ގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތު

 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ،ޗުއްޓީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ

 

 ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީއަކީ ޖަމާކުރެވޭނެ ޗުއްޓީއެއް ނޫނެވެ. (ބ)  

 

 (ޅ)  

  

ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަާލ 

މި ޗުއްޓީ  ،ލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީާފ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުަގއިވިޔަސްއުސޫ

 ދެވިދާނެއެވެ.

 

އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުަވހު އެ ޖަލު އޮފިސަރެްއ  ،ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު (ކ)  
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ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީ ނިމުމުގެ ކުރިން "ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުިރ 

ސަބަބު ބަޔާން ކުރާ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ 

ޖަލު އޮފިސަރު ުނވަތަ މުވައްޒަފު ޢާިއީލ އެ  ،މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯްމ ހުށަާނޅައިފިނަމަ

 ރުނުވާ ުދވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ހާޒިޒިންމާ ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަސް ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއަށް 

 

ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުަވއްޒަފަކަށް ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި އެއްވެސް    .98 ޗުއްޓީދިންަކމުގެ ލިޔުން 

ދީފިނަމަ އެޗުއްޓީ ދިން ތާރީޚާއި، ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އޮފީހަްށ ބާވަތެއްގެ ޗުއްޓީއެއް 

ނުކުންނަން ޖެހޭ ތާރީޚު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް 

 ސަރވިސްއިން އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

އެ ޖަުލ  ސަލާމް ބުނަންވާނީ، ޖަލު ޮއފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން، (ހ)  .99 ސަލާމް ބުުނން 

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް  އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނުކުތުމަށް ކަ

 ނުނިކުމެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވުމުން ކޮންމެހެން ސަލާމް ނުބުެނ ނުވެއްޖެނަމައެވެ.

 

މެދުވެރިވެގެން ސަލާމް ބުނަން ބޭުނންވާ ޖަލު  ހާލަތްމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިާވ  (ށ)  

ރުނުވެވޭ ދުވަހުގެ ޑިއުޓީ ގަޑި ޖެހުމުގެ ހާޒިއޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން، ވަޒީފާއަށް 

(އެކެއް) ގަޑި އިރު ކުރިން، ސަލާމުގައި ހުންނަން ޖެހިފައިވާ ސަބަބު އެ  1މަދުވެގެން 

ޓް ސްޕަރވައިޒަރަށް އަންގަން ާވނެއެވެ. ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްަޒފެއްގެ އިމީޑިއަ

 މިގޮތުން ސަލާމުގައި ހުންނަ ކޮްނމެ ދުވަހަކުވެސް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ސަލާމް ބުނަން  ،މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމަށްަފހު (ނ)  

ކުރެވޭނީ އެ ަޖލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަަތ ގަބޫލުބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުގެ ސަލާމް 

މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބަިލޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަުހ އެއީ މަޤުބޫލު ކަމެްއ 

 ތަކުގައި ެއކަންޏެވެ. ހާލަތްކަމުގައި ބެލެވޭ 

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ގޮތުގައި  (ރ)  

(ތިރީސް) ދުވަހެވެ. މިގޮތަށް އޮތްކަމުގައި  30މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ ގިަނވެގެން 

ވީނަމަވެސް ޢާއްމުކޮށް ފެތުރެމުންދާ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން ސަލާމް ބުނަްނ 

(ތިރީސް) ދުވަހަށްުވެރ  30ތަކުގައި ސަލާމްގަިއ ހުންނަން ެޖހޭ މުއްދަތު ހާލަތްޖެހޭ 

ކުރާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމަށް ގަބޫލުއިތުރުވާނަމަ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ސަރުކާރު 

 ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ.  

 

އެޖަލު  ،ކޮންމެ ދުވަހަކަށްޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ހުންނަ  (ބ)  

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީއަށް ނިކުންަނ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޑިއުީޓ 

އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ސަލާމްގައި ހުރި ހުރިހާ  ،ނިމުމުގެ ކުރިން

ބަލީގެ ބާވަތާއި ެއބަލީގެ ސަބަބުން ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަްށ  ،ދުވަސްތަކަށް

މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 
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ރުނުާވ ހާޒިޓެއް ހުށަާނޅައިފިނަމަ އެދުވަސްތައް ބެލެޭވީނ ވަޒީފާއަށް އަދި އެފަދަ ސެޓްފިކެ

 ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު ސަލާމުގައި ހުރެ މަުހ މުސާރަ ދޭ ދުވަސް  (ޅ)  

ރަ އެމަހުގެ މުސާ ،އެދުވަހާ ހަމައަށްވާ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ ،އަތުވެއްޖެނަމަ

ދޭންވާނީ ުނނިކުމެހުރި ދުވަސްަތކަކީ ހާޟިރުނުވާ ދުވަސްތައް ަކމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

ނަމަވެސް އޮފީހަށް ނިކުްނނަ ުފރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްިފކެޓް ހުށަހަޅައިފިނަަމ، 

ނޑި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށްވާ  ދު ޖެހިގެން އަންނަ މަހުެގ އަދަސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެ

 މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުްނ، ފަރުވާކުރުމަށް  (ކ)  

ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ހަމަ މުސާރަ ލިބޭނެއެވެ. އަދި މިދުވަސްތައް އެ ޖަލު 

 ނުގުނޭނެއެވެ.ށް ރިކޯޑުއޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ސަލާމް 

 

ރުވުމަށްފަހު އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ހާޒިޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީއަށް  (އ)  

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެފައި، އަދި އެދުވަހުގެ 

ޑިއުޓީ ގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަަމ، އެދުަވހަކީ އެޖަލު އޮފިސަރަުކ 

ބަލައި އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  ރުވި ދުވަހެއްކަމަށްހާޒި ނުވަތަ މުވައްޒަފު ޑިއުޓީއަށް 

މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިޙާލަތުގައި އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފު 

ޑިއުޓީ ގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަަމ، އެދުަވހަކީ ސަލާމްގެ ޗުއްޓީ 

 އްސައިދެވޭނެއެވެ.ސަލާމްގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖަ  ،ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަާލ  (ވ)  

ލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، މި ޗުއްޓީ އުސޫ

 ދެވިދާނެއެވެ.

 

ޗުއްޓީަގއި ވަނިކޮށް 

 މަަސއްކަތަށް ނެރުން 

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުަވތަ މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ ދިމާާވ ޙާލަތެއްގެ ސަބަުބން ޖަުލ ޗުއްޓީގައި  (ހ)  .100

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ކޮންމެހެން ނެރެން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ، ޗުއްޓީގަިއ 

ހުރި ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނެރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން އެޖަލު 

މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނެރުމުގެ އަމުރު ެނރޭނީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ  އޮފިސަރަކު ނުވަތަ

ޕްރިޒަންސްގެ ހުއްދައާއެކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލު އޮފިސަރުން 

ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަްނތަްއތައް ހިންގުމާ ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. 

ދުމީހުން ބައިތިއްާބ ތަނަކަށް ތިރީގަިއ މިގޮތަށް ނެރެވޭނީ ޤައިދީްނނާއި ބަން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

 

 . އެލާޓުކުރުން ޖަލު  .1   

 

 .މަރުވުން މީހަކު ދުބަން ނުވަތަ ޤައިދީއަކު  .2   
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 .ހިނގުން ޙާދިޡާއެއް ނުރައްކާތެރި ޖަލުގައި  .3   

 

 .ދިމާވުން ޙާދިޡާއެއް ޤުދުރަތީ  .4   

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުގައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  (ށ)  

ނެރެފިނަމަ، އެކަމެއް ނިމުމުން، އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް، އޭނާގެ 

ޗުއްޓީ ނެގި މުއްދަތަްށ ހަމަނުވެ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ޗުއްޓީ ދެވިާދނެއެވެ. އެގޮތުން ޗުްއީޓ 

ދެވޭނީ އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނެރުނު ބޭނުމެއް ނިމުމުން، އޭާނ 

 ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

 

 އަންނަނިވި ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހެވެ.  .101 ބަންުދުދވަސްަތއް 

 ޤައުމީ ދުވަސް (ހ)   

 މިނިވަން ދުވަސް (ށ)  

 ޖުމްހޫރީ ދުވަސް (ނ)  

 ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް  (ރ)  

 މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް (ބ)  

 ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް (ޅ)  

 ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް (ކ)  

 ޙައްޖު ދުވަސް  (އ)  

 އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަސް  (ވ)  

 ނަޞްރުގެ ދުވަސް (މ)  

 ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދު ދުވަސް (ފ)  

 ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް  (ދ)  

 ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް (ތ)  

 ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ދައުލަތުެގ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތައް (ލ)  

 

 

 ުކުރން ގޯނާ ުމވައްަޒފުންނަށް ުނވަތަ ޮއފިސަރުްނނަށް ޖަލު:  ބާބު ނުަވވަނަ

 

މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންަނށް ގޯނާކުރުމަކީ، ތަފާުތ  (ހ)  .102 ތަޢާރުފް 

ގޮތްގޮތުން އެހެން ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރުންތަކެއް 

ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުާރ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބަން ަޖލު އޮފިސަރުންނަށް ނުވަަތ 

ނަށް ނޭދެވޭ އަަސރެއް ކުރިމަތި ކުރުވުމެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް މުވައްޒަފުން

ސަރވިސްއިން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެންމެހަިއ ޖަލު އޮފިސަުރންނާއި މުވައްޒަފުންަންށ 

ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިފައިވާ މާހަުއލެއް ޤާއިމުކޮށް ދިނުމަށެެވ. 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެންމެހާ ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ އެހެންކަމުން މޯލްޑިވްސް 
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 ލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ހާސިމުވައްޒަފުން މި މަޤުޞަދު 

 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންެހނުންނާއި ފިރިެހނުންަނށް އަުބރުވެރިކަމާއި ނަފުސުގެ  (ށ)  

 ދޭންވާނެއެވެ.ޢިއްޒަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަުކ  (ނ)  

އެހެން ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާ ކުރުމުގެ ޢަމަލެއް 

 ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

އަނެއް ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާމެދު ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  (ރ)  

ގޯނާ ކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެ ހިންގި އަދި އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވި ޖަލު 

އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

ނަމަ، އެ މަްއސަލައެއް ލަސްނުކޮށް މައްސަލައެއް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް ހުށައެޅިއްޖެ 

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 14ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބަލައި 

 

(ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާޫނނު) ެގ  2014/16ޤާނޫނު ަނންބަރު:   .103 ގޯާނގެ ަވއްތަރުަތއް 

ގައިބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  38

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް، ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޖަލު 

އޮފިސަރުންތަކެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް، އެހެން ޖަލު އޮިފސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް 

ފިސަރުންތަކަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުރުަމކީ ނުވަތަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ނުވަތަ ޖަލު އޮ

 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ، ގޯނާ ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޢަމަުލތަކެވެ.

 

އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް، ދެރަކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ޖަލު  (ހ)  

ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ަމލާމާތްކުރުން، ދިމާކުރުން، ެޖއްސުންކުރުން ނުވަތަ 

 ފުރައްސާރަ ކުރުން؛

 

ކުރާ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަން ގަބޫލުގޯނާއެއްކަމުގައި ގިނަބަޔަކު  (ށ)  

 އުޅުން؛ 

 

ޖަލު އޮފިސަރަށް  ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ނަފުސާނީ  ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ދިނުން،  (ނ)  

 ؛ޙަރަކާތުން ނުވަތަ ބަހުން ދެއްުކން ،ނުވަތަ ދެވިދާނެ ކަމެއް ޢަމަލުން
 

މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އަޚުލާޤީ ގޮތުން ޭބއަދަބީ ބަހުން މުޚާަތބު ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ  (ރ)  

 ކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން؛

 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ހަރުކަށި އަދަބެއް  (ބ)  

 ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން؛
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މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޖެއްސުން ކުރުން ނުވަތަ ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ  (ޅ)  

 މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުންކުރެވޭ ޢަމަލުތައް.

 

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިތރީގައި ބުނެފައި މިވާ ޢަމަލުތަކަީކ ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ކަމުގައި   .104 ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން 

 ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ބޭނުމަކު ނުވަތަ ޖިްނސީ އެދުމެއް އޮވެގެން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖަލު ޖިންސީ  (ހ)  

އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ، އަނގަބަހުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ބެހުމާއި، އެހެްނ 

ނޑުގައި ޖެހުމާއި، ކޮށްޓުމާއި، ވިކުމާއި،  ޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަ

 މުން؛އަތްކޭއްތުމާއި، ފިރު

މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ  (ށ)  

ލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ަޖލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ ހާސިމާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް 

 ؛މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުވުން ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން
 

ހަޑިހުތުރު ޢިބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްުކމާއި، ޖަލު އޮފިސަރަކު  (ނ)  

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޖިންސީ ގޮުތން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކަިއ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ިމ 

ބޭނުމަށްޓަކައި އަނގަަބހުން ނުަވތަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމާއި، ހަޑި ހުތުރު ބަސްބުނުމާއި، 

 ހުތުރު ޖޯކު ކިޔުމާއި ހަޑި ހުތުރު ޢަމަލެއް ހިންގުްނ؛ ހަޑި

 

އަކުން ޢާށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒަރީއެހެން ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަ (ރ)  

އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއި، ޖިންސީ ޝައުޤުވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް 

 ހިންގުން؛

 

ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮްށ އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ޖަލު އޮފިސަރެއް  (ބ)  

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކުޑައިމީސްކުރުމާއި، މަލާމާތްކުރުމާއި ަޝއުޤުވެރިކަން ދޭހަކޮށްޭދ 

 ؛އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން
 

ލްކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އިދާރީގޮތުން ކޮށްދޭން ނުޖެހޭ ކަމެްއ ހާސިޖިންސީ އެދުމެއް  (ޅ)   

ކޮށްދިނުން ނުަވތަ ކޮށްދޭން ޖެހޭކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި، ޭދންޖެހޭ ޙައްޤެއް ނުީދ 

 ހިފެހެއްޓުން ނުަވތަ ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ދޭންނުޖެހޭ ޙައްޤެއް ދީ ިބރުދެއްކުން.

 

މަްއސަލަ ހުށަހެުޅމާިއ، 

 މަްއސަލަ ބެލުން.

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާމެދު  (ހ)  .105

ހިންގައިފިނަމަ އެ މައްސަލައެއް އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

މުެގ އޮފީހުގެ "ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ" އަށް ހުށައެޅު

 ޙައްޤު ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 

ޤާނޫނު  ،ޝަކުވާ ކޮމިޓީން އެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ (ށ)  

(ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫުނ)  2014/16ނަންބަރު: 
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 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އާއި އެ 

 

 

 ދިހަވަަނ ބާބު: އަިއޑެްނިޓފިކޭޝަން ކާޑު 

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 ކާޑު

އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނ ކާޑު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ ސްޓާފަކަށް ސްޓާފް   .106

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ތަފާތު އެކި އެކި ކަންމުގައި 

 ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތްތަކަށް ވިޒިޓާރސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 ހެދުާމއި ދޫކުުރން  ކާޑު

107.  
 

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް މެނޭޖްކުރާނީ ހިއުމަްނ 

ހެދުމާއި ދޫކުރުމާއި ކާޑުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ  ކާޑުރިސޯސަސް އިންނެވެ. 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް އިންނެވެ.

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 ކާޑުގެ ާބވަތް 

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑުސްޓާފް  (ހ)  .108

 ވިޒިޓާރސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު (ށ)  

 

ސްޓާފް 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 ކާޑު

ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ   .109

އަދާކުރަމުންދާ ކޮންމެ ސްޓާފަކަށް ކާކުކަން އަންގައި ދިނުމަށް ދެވޭނެ ކާޑެކެވެ. ސްޓާފް 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ ދޫކުރެވޭ ކާޑެކެވެ.(ފަހެއް)  5އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑަކީ 

 

 ކާޑުޖަލު އޮފިސަރުންގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  (ހ)  

 

 މުވައްޒަފުން (ށ)  

 

ވިޒިޓާރސް 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 ކާޑު

ވިޒިޓާސް ކާޑަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލުތަކަށް އަދި އެނޫންވެސް  (ހ)  .110

 ކާޑެކެވެ.ތަންތަަނށް އެކި އެކި ބޭނުންތަކުަގއި ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 

 

މި ކާޑަކީ ޖަލުތަކަށް އަދި އެނޫންވެސް ތަންތަނަށް ވަްނނަ ފަރާތްތައް އެތެރޭގައި އުޅޭ  (ށ)  

 ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފެންނަ ގޮތަްށ ހުންނަން ޖެހޭ ކާޑެކެވެ

 

އަނބުރާ ގޭޓް ހައުސް ނުވަތު  ކާޑުއައި ބޭނުން ނިމުމުން ނިކުްނނަ ވަގުތު މި  (ނ)  

 އެންޓަރެންސްއަށް ހަވާލުކުރަން ެޖހޭނެއެވެ.

 

ދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަުލތަކަށް ފެމެީލ ވިޒިޓަްށ  ކާޑުވިޒިޓާސް  (ރ)  

އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އެިކ 

 ކަތް ތަކަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.އެކި މަސައް
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ސްޓާފް 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

ގައި ުހންނާނެ ކާޑު

 މައުލޫާމތުތައް 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑުގައި ތިރީގައި  (ހ)  .111

 ބަޔާންވެގެން އެވާ މަޢުލޫމާތު ހުްނނަންވާނެއެވެ.  

 

 ފުރިހަމަ ނަންމުވައްޒަފުގެ   )1(  

 މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް ނުވަތަ މަޤާމް  )2(   

ރޑް   )3(     ނަންބަރު ކާޑުރެކޯ

 ތާރީޚު ހެއްދި  ކާޑު  )4(   

 ތާރީޚު ގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ކާޑު  )5(   

 ނަންބަރުގެ ސީރިއަލް ކާޑު  )6(   

 ނަންބަރުގެ ކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   )7(   

 ސަރވިސްގެ ބެޖްމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް    )8(   

 މުވައްޒަފުގެ ފޮޓޯ  )9(   

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 ބޭނުންކުުރން  ކާޑު

112.  
 

އެހެން ސްޓާފަކު ބޭނުން ކުރަން  ކާޑުއެ ސްޓާފަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  (ހ)

 ނުވަތަ އެހެން ސްޓާފަކަށް ދިނުަމކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑަކީ ކޮންމެ  ސްޓާފެއްެގ މޯލްޑިވްސް  (ށ)  

 އަތުގައި އަބަދުމެ އޮންނަން ޖެޭހނެ އެއްޗެކެވެ.

 

ސްޓާފަކު ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، އެމީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ  (ނ)  

 ކާޑު ގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ހިނދެއްގައިވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

 ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޖަލެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްގަިއ  (ރ)  

ފެްނނަ ގޮތަށް ހަރުކޮށްފަިއ  ކާޑުއުޅޭއިރު އަބަދުވެސް ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

ހަލާކުވުން ނުވަތަ  ކާޑު

 ގެއްލުން 

ސްޓާފަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  (ހ)  .113

ގަޑިއިރުގެ  24އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެްއޖެނަމަ 

 ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ އެސްޓާފަކު މަސައްކަތްކުރާ

 ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެއް ގެއްލިފައި ނުވަތަ  (ށ)  

ހަލާކުވެފައިވަނީ، މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވާނަަމ 

 އަންގަންވާެނއެވެ.އެމައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތާއިއެކު، އެކަން ލިޔުމަކުން 
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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެއް ގެއްލިފައި ނުވަތަ (ނ)  

ަހއްދައިދެވޭނީ ޖޫރިމަނާެގ  ކާޑުާމލުންކަމަށްވާނަމަ، އަލުން ހުހަލާކުވެފައިވަނީ ސްޓާފުގެ އި 

 ރ (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ. 250/-ގޮތުގައި 

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

ކާޑެއް ހޮަވއިފިަނމަ 

 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

އެއްވެސް ފަރުދަކު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެްއ  (ހ)  .114

ހޮވައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙަވާލު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ އެނޫންވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ޖަލަކުން  (ށ)  

ވުޒާރާއަކުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑެްއ 

 ހޮވައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް އެތަނެްއގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

އަނުބރާ  ކާޑު

 ޙަވާލުުކރުން 

ސްޓާފު އައިޑެންޓިފިކޭޝަްނ ކާޑަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މިލްކަކަށް  (ހ)  .115

ވާތީވެ، ސްޓާފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިވެއްޖެނަމަ، ނުވަަތ، ވަކިކޮށްިފނަމަ، ނުވަތަ ރިޓަޔަރ 

މޯލްޑިވްސް  ކާޑުކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން އެސްޓާފަކަްށ ދޫކުރެވިފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން 

 ކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.ކަރެ

 

އިދުގެ ދަށުން ސްޓާފުންނަށް ދޫކުރެވޭ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑަކީ މޯލްޑިވްސް ވާގަ މި (ށ)  

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އަތުލެިވދާނެ ކާޑެކެވެ.

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

ހެއްުދމަށް ފޮޓޯ  ކާޑު

 ނެގުން 

ގެ ފޮޓޯ ނަގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކާޑުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން  (ހ)  .116

ނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަ ކަ

 އޮފިސަރުންނެވެ.

 

ބެކްގްރަުއންޑްގައެވެ. މޯލްޑިވްސް ގެ ފޮޯޓ ނަގާނީ ނޫކުލައިގެ ކާޑުއައިޑެންޓިފިކޭޝަން  (ށ)  

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެޖް ވޯޓަރ މާކެއްގެ ގޮތުގައި ބެްކގްރައުންޑުން ފެންަންނ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

ފޮޓޯ ނަގާނީ ޔުނިފޯރާމއި ރޭންކާއި އެކުގައެވެ.  ކާޑުޖަލުއޮފިސަރުން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  (ނ)  

 އަދި މުވައްޒަފުންގެ ފޮޓޯ ނަގާނީ ރަސްމީ ހެދުމުގައެވެ.

 

އައިެޑންޓިފިކޭޝަން 

 އިުޤރާރު  ކާޑު
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 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި އިޤްރާރު ސްޓާފުގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 




