a

–
ޤަވާޢިދުގެ ނަންބަރުMPS-4/2009-1 :
ޤަވާޢިދު ފާސްކުރި ތާރީޚް 02 :ޖެނުއަރީ 2009

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

.1

ޤަވާޢިދުގެ ނަން

.2

މިޤަވާޢިދުގެ ނަމަކީ "ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ޤަވާޢިދު ހިންގާ ފަރާތް

.3

މިޤަވާޢިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

މިޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުން

.4

މިޤަވާޢިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ

ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ ބާބުތައް

.5

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 05/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  17ވަނަ
މާއްދާގެ )ނ( އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ،މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އާންމު އުޞޫލުތަކާއި،
ވަޒިފާއާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރަށެވެ.
މިއީ  4ބާބުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޤަވާޢިދެކެވެ .އެބާބުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
)ހ(

އެއްވަނަ ބާބު" :އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް"

)ށ(

ދެވަނަ ބާބު" :ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ"

)ނ( ތިންވަނަ ބާބު" :ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ"
)ރ( ހަތަރުވަނަ ބާބު" :އާންމު މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް"

ޞަފްޙާ 1

–
އެއްވަނަ ބާބު :އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރަންވާ

ޢާންމު

އުޞޫލީ

.6

)ހ(

މިންގަނޑުތައް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވުމުގެ އިތުރުން ،ކޮމިޝަނަރސް
އޯޑަރ ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ
ސިޔާސަތުތަކަށާއި،

އުޞޫލުތަކަށާއި،

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ ޕްރޮސީޖަރތަކަށް އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް
ކިޔަމަންވާން ވާނެއެވެ.
)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ
އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވެ ،ނުވަތަ
އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންވިޔަސް އަދި ފަރުދީ ޙައިސިއްޔަތުންވިޔަސް
ވާގިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ނ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ދޭ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަށް
ބޭނުންވެގެން އަންނަ މީހުންނާ މެދު އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލު
ކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއި އޯގާވެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
)ރ(

ޚިދުމަތް ކުރުމަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް،
އެމުވައްޒަފެއްގެ

ލަޔާޤަތާއި

ޤާބިލިއްޔަތު

ތަންދޭ

އެންމެ

މަތީ

ދަރަޖައަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ފައިސާ

ތަކެތި

އާއި

ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ

މުވައްޒަފުން

އެތަކެއްޗަށް ރައްކައުތެރިވާން ވާނެއެވެ .މުވައްޒަފެއްގެ ޙަވާލުގައިވާ
ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެން ވާނީ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި،
ޤަވާޢިދުތަކާއި" ،ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ
ސާމާނާއި،

ވަޞީލަތާއި،

އާލާތްތައް

ގެންގުޅެ،

ބަލަހައްޓައި،

އެތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ،ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
)ޅ(

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ
ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އަމުރުތަކަށް
ކިޔަމަންވެ،
ޞަފްހާ 2

އެއަމުރާއި

އެއްގޮތަށް

މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރަން

–
ވާނެއެވެ.
)ކ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ނުވަތަ
ފޮޓޯއެއް ،ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ،ނުވަތަ ޕްލޭނެއް އަދި މިނޫންވެސް
އެފަދަ އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ
ނަކަލެއް ހާމަކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް
ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން ހިންގާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،ނުވަތަ
ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއް ،އެކަމެއް އަންގަން ޖެހޭ ނުވަތަ އެނގެން ޖެހޭ
މީހަކަށް މެނުވީ އެހެން މީހަކަށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ އޮފީސް ހުޅުވުމާ ލެއްޕުން

.7

ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްނުކުރުން

.8

މުވައްޒަފުން ތިބެން ދޭ ތަންތަން ބޭނުންކުރުން

.9

އިދާރީ

ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް

ހިންގާ

ގޮތުން

ހުޅުވަން

އޮފީސް

ވާނީ

އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެފަދަ މުވައްޒަފަކު
ހުރެގެންނެވެ .އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ
ހުއްދަ އޮތް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގައި ނެތިގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި،
އޮފީސް ލައްޕަން ވާނީވެސް އެފަދަ މުވައްޒަފަކު ،ނުވަތަ އެފަދަ މުވައްޒަފެއް
ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އާމްދަނީ

)ހ(

ލިބޭ އެއްވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފަކަށް މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ
މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް،

އެހެން

ބޭނުންކޮށްގެން

މުވައްޒަފަކު

ނުވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފަކު ދިރިއުޅުމަށް ނުވަތަ ތިބުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ދީފައިވާ ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސާދީފައިވާ ތަނެއްގައި ،އެތަނެއް ބޭނުން
ކުރުމަށް

ކަނޑައެޅޭ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ޢާއިލާގެ

އުޞޫލާއި

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ

މެމްބަރުން

އެތަނެއްގައި ބައިތިއްބައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ޞަފްހާ 3

ނުވަތަ

މަތިން

އެހެން

މެނުވީ

ބަޔަކުވިޔަސް

–
ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ މަގާމު އުފެއްދުމާއި އުވާލުން
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ވަޒީފާ ބަޔާން
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ވަޒީފާ ދިނުމުގެކުރިން ބަލަންވާ އެންމެ މަދު މިންވަރު

.12

)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ބޭނުންވާ ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ
އުފެއްދުމަށާއި

މަގާމުތައް

މަޤާމެއް

އުވާލުމަށް

ދޭނީ

ހުއްދަ

އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑްގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ.
)ށ(

މަޤާމު

މަޤާމު

އުފެއްދުމާއި،

އުވާލުމަށް

ހުއްދަ

މިނިސްޓަރ

ދެއްވުމުން މަޤާމު އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ އުވާލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ
އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ފަރާތަކުން

ކަނޑައަޅާ

ނުވަތަ

މުވައްޒަފުންގެ

ކަންތައް

ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓު
ންނެވެ.
)ނ( މަގާމެއް

އުފައްދަން

ހުށަހަޅަންވާނީ

ޑިޕާރޓްމަންޓަކަށް

އަލަށް

މަސައްކަތެއް ޙަވާލުވެގެން ނުވަތަ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް
އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ
ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަގާމެއް އުފައްދަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.
)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް
ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި މުވައްޒަފުން
ލައްވައި ސޮއިކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ،އެމުވައްޒަފަކު ،ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތެއް
މެދުވެރި ނުވާހާހިދަކު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ލިޔެފައި އޮންނަން
ވާނެއެވެ.

)ނ( މިޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވޭތާ  03މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެންމެހާ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު އައްޔަނު
ކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވާ ކަންތައް އެމީހެއްގެ ކިބައިގާ ހުންނަ
ޙާލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.
)ހ(

މީލާދީ ގޮތުން  18އަހަރު ފުރިފައިވުން؛

)ށ(

އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ،ނުވަތަ
ވައްކަން ،ޓެކުން ،މަކަރާ ޙީލަތް ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން
ޞަފްހާ 4

–
ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ،އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ
ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

ކުށެއް ކުރިކަން

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
)ނ( ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ
އެއްޗަކުން އެކަހެރިވުމަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛
)ރ(

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ސިޔާސީ

އެއްވެސް

ޕާރޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ
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)ހ(

ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ލައްވައި،
ވަޒީފާއިން

އެއް

އަނެއް

ބަދަލުކޮށް،

ވަޒީފާއަށް

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.
)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޢިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ( މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުމުން ،އެއީ ވަކި މުއްދަތަކަށް
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވާނަމަ މަގާމު
ހުސްނުވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

އަދި މުވައްޒަފަކު

ފެށިދާނެއެވެ.

އެހެން

މަގާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ހަމަޖައްސުމުންވެސް ،މަގާމު ހުސްނުވި
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ރ(

ވަޒީފާއަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅަންވާނީ
ލިޔުމުންނެވެ.

)ބ(

ވަޒީފާއަށް އެދި މީހަކު ހުށަހެޅުމުން ،އޭނާ ވަޒީފާއަށް އެދި
ފޮނުވާފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ

ސައްޙަކަން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް އިން ބަލަން ވާނެއެވެ.
)ޅ(

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރި މީހަކު މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއަށް

އެދިގެން

ވަޒީފާ

ދޭންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ވަޒީފާއަށް އެމީހަކު ބަދަލުވުމާމެދު
އެމީހަކު

ވަޒީފާ

ޞަފްހާ 5

އަދާކުރާ

އޮފީހުގެ

އިޢުތިރާޟެއް

ނެތިއްޖެ

–
ޙާލަތެއްގައެވެ.
)ކ(

ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވަން ވާނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި
ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް ،މަގާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު
ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައްކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ،އެއިގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ
މީހެކެވެ.

)އ(

ވަޒީފާ ދިނުމާއި ،ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ
އެކަން

ބަޔާންކޮށް

ފޮނުވާ

މުވައްޒަފަށް

ލިޔުމަކުން

ނުވަތަ

ޗިޓަކުންނެވެ .މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ނުވަތަ ސަބަބުތައް ،އެމުވައްޒަފަކަށް
ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުން
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ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
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)ހ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ދިވެހިންނެވެ.

ބިދޭސީއަކު

އަދާކުރެވޭވަރުގެ

ދިވެއްސަކު

ވަޒީފާތަކަށް

ގެނެވޭނީ
އެދިފައި

ހޮވަން

ބޭނުންވާ
ނެތްނަމަ

ވާނީ
ވަޒީފާ

ކޮންޓްރެކްޓް

އުޞޫލުންނެވެ.
)ށ(

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ބިދޭސީއަކު ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ،އެކަމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ތިރީގައި އެވާ ލިޔުން ނުވަތަ ތަކެތި ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.
)ހ(

އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދު ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ؛

)ށ(

އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛

)ނ( ނެގިފަހުން  3މަސް ވެފައިނުވާ ،އެމީހެއްގެ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯ
އަކާއި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ؛
)ރ( އިންޖީނުލީ އެއްޗެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަ
ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ؛
)ބ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޤަބޫލުކުރާ މެޑިކަލް ޗެކް-އަޕްގެ
ޞަފްހާ 6

–
ނަތީޖާ؛
)ޅ(

ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލާ ފޯމް؛

)ކ(

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަޒީފާއެއްގައި
ދެމިހުރި މީހެއް ނަމަ ،ވަޒީފާ ދީފައިވާ އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތް
ކަމުގެ ލިޔުން؛

)އ(

މީގެ އިތުރުންވެސް ،އެއިރަކު ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމުގެ ޝަރުތެއްގެ
ގޮތުގައި ވަކި ކަމެއް ކަނޑައަޅާ ،އެކަމާގުޅޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ނިންމައިފި ނަމަ އެފަދަ
ލިޔުންތަކު ކޮޕީ ނުވަތަ އެލިޔުންތައް.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން

.16

)ހ(

ކުރެވޭ ކަންތައްތައް

ވަޒީފާގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
ހުށަހަޅަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ
ތަނަކަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އެ ފޯމާއެކުވާ
ލިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ބަލަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ
ފަރާތްތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑް ބަލާ ،އިންޓަވިއު ކުރުމާއި ،ޙަވާލުކުރެވޭ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބަލަން ވާނެއެވެ.

)ނ( ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާދިނުމުގެ
ކުރިން ،އެމީހެއްގެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ތަހުލީލް
ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ރ( ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނަގާ،
ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކުށުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް
ރިކޯޑުކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާ ދިނުން

.17

)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ވަޒީފާ ދޭން ވާނީ މިޤަވާޢިދުގެ
 16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކުން ފާސްވެފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއިރަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ޞަފްހާ 7

–
މީހުން ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ،އެންމެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަންދީގެންނެވެ.
)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކެއްގައި ،އެމީހެއްގެ ނަމުގައިވާ
ފައިސާގެ އެކައުންޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން

.18

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

.19

އަލަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޮރިއެންޓޭޝަން

.20

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
ދެވޭނީ މިޤަވާއިދުގެ  105ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ "މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި
ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާއި ،މަޤާމު ދަށްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައި
ބުނެފައިވާ ފަދައިންނެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް "ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުން[ ގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ
މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ޗިޓު ޙަވާލު ކުރަންވާނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ،ވަޒީފާގައި
ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ މިންގަނޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި ،ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް
ގޮތުން

އަހުލުވެރިކޮށްދިނުމުގެ

އޮރިއެންޓޭޝަން

ޕްރޮގްރާމް

ހިންގާން

ވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

.21

)ހ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ކަންތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް

ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ބަލަހައްޓަން

ވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ،
ކަނޑައެޅިފައިވާ

މިގޮތުން

މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި ތިރީގައި އެވާ ރަޖިސްޓަރީތައް ބަލަހައްޓަން ވާނެވެ.
) (1ފުލުހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ؛
) (2ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛
) (3ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބުލަރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛
) (4ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛
ޞަފްހާ 8

–
) (5ރިޓަޔަރ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛
) (6ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛
) (7ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ؛
) (8ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ.
)ށ(

)ހ(

ގައިވާ

މިމާއްދާގެ

ސްޕްރެޑްޝީޓްގައި

ނުވަތަ

ރަޖިސްޓްރީތައް
މިކަމަށް

ފޮތެއްގައި

ނުވަތަ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ޚާއްސަ

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އެހީގައި ބެލެވޭ ގޮތަށް ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ.
)ނ( ފުލުހުންގެ މަޤާމްތައް ތަރުތީބުކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ ރޭންކަށާއި
އެންމެފަހުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ތާރީޚަށާއި ސަރވިސް
ނަންބަރަށެވެ .ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމްތައް ތަރުތީބު ކުރާނީ
މުސާރައަށާއި ،އެންމެފަހުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ތާރީޚަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފެއްގެ
ރައްޔިތެއްކަން

ނަމަށް
އަންގައިދޭ

ނުވަތަ

އެޑްރެހަށް

ކާޑުގައިވާ

ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތަށް

ދިވެހި
ބަދަލެއް

އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ބަދަލެއް 48 ،ގަޑިއިރުތެރޭ މުވައްޒަފުންގެ
ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް
ކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިއުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ހުށަހަޅާއިރު އެކަމާބެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ނަކަލު ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.
)ބ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް
ބަދަލުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ،ވަޒީފާ އަދާކުރި
ގޮތުގެ ލިއުމަށް ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ
އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުން ދޭން ވާނެއެވެ .މިލިޔުމުގައި ،އެމީހަކު
ވަޒީފާގައި އުޅުނު ގޮތުގެ ބަޔާނަކާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނުވަތަ
ވަކިވި ސަބަބު ލިޔަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

.22

)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ރިކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ވަކި ޑިޕާރޓްމަންޓަކާ ،ކޮމިޝަނަރ
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–
އޮފް ޕޮލިސް ޙަވާލުކުރަން ވާނެވެ.
)ށ(

މުވައްޒަފުންގެ

މަޢުލޫމާތުގެ

ރިކޯޑުގައި

އެންމެ

މަދުވެގެން،

ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
) (1ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު؛
) (2ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް
ފޮޓޯކޮޕީ ،ނުވަތަ ފޮޓޯކޮޕީ ލިބެން ނެތްނަމަ މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެތަކެތި ބަލައި އެތަކެތީގެ
މަޢުލޫމާތު ނޯޓުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް؛
) (3ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ލިޔުންތައް؛
) (4ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ބަލާ
ފޯމު؛
) (5ވަޒީފާ ދިން ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛
) (6ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު؛
) (7ވަޒީފާ ދިނުމުން ،ބަދަލުކުރުމުން ،ވަކިކުރުމުން އެކަން
މުވައްޒަފަށް އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
) (8ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ؛
) (9މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވާފައިވާނަމަ
ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުން؛
) (10ސަލާމް ސިޓީއާއި ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި،
ޑޮކްޓަރުގެ ސެޓްފިކެޓް؛
) (11ޗުއްޓީ ދޭ ލިޔުން )ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(؛
) (12ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ ،ފުރިހަމަކުރި
ކޯހާބެހޭ

މަޢުލޫމާތު

)ލިބިފައިވާ

ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ

ކޮޕީއާއެކު(؛
) (13މުވައްޒަފުގެ ކުށުގެ ނުވަތަ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކުގެ
ރިކޯޑު؛
) (14އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރިކޯޑު؛
ޞަފްހާ 10

–
) (15ވަޒީފާ

ޤާނޫނީ

ލިބުމަށްފަހު

ބަންދެއްވެ،

ގޮތުން

ޝަރީޢަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު؛
) (16އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ
ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ފެންވަރުގައި

ހިންގާ

މޯލްޑިވްސް

ކަމެއްގައި

ޕޮލިސް

ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު؛
) (17ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގެ
މަޢުލޫމާތު؛
) (18ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛
) (19ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛
) (20ޕެންޝަން ދެއްވި ޗިޓު ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛
) (21ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
) (22އެކި ބާވަތުގެ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެއްސެވި ކަމުގެ ޗިޓު
ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ؛
) (23ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު.
)ނ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދީފައިވާ
ނުވަތަ ތަމްރީނުދީފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތިރީގައިވާ
މަޢުލޫމާތު އެމުވައްޒަފެއްގެ ރިކޯޑުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
) (1ސްކޮލަރޝިޕްގައި

ދިއުމަށް

އެދޭ

މީހުން

ފުރާ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު؛
) (2ކޯސް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރާ އިޤްރާރު ފޯމު؛
) (3ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސަނަދުގެ ކޮޕީ؛
) (4ކޯހުން

ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް

ލިބިފައިވާނަމަ އެ ލިޔުން.
)ރ( މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު

ލިޔުންތަކަށްވާތީ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަން ޖެހޭ މުވައްޒަފަކު
ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ރިކޯޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަލައި

ޞަފްހާ 11

–
ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފެއް ނޫން ފަރާތަކަށް
އެމަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ބ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެމުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި
ދޭން ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާ ބަދަލުވުން

.23

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް

.24

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ،އެހެން އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ
މުއައްސަސާއެއްގެ

ބަދަލުވާން

ވަޒީފާއަށް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

އެކަމުގެ

ހުއްދައަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ލިޔުމުން އެދެން ވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
)ހ(

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރުމުން؛

)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކުން ނުވަތަ
ތަޙްލީލަކުން މުވައްޒަފަކު

ޤާނޫނާއި ނުވަތަ

ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފް

ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތެއްގައި،
އެކުޅަ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފަދަ
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާއެއްގައި ،އެފަދަ މީހަކު އިތުރަށް
ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި
މުއައްސަސާގެ މައްޗަށް ޢާންމު ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެދާނެ
ނުވަތަ ބުރޫއަ އަރާފާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ
ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން ނުވަތަ ކޮމިޓީއިން ހުށަހެޅުމުން؛
)ނ( "ފުލުހުން

ރިޓަޔަރ

ކުރުމާބެހޭ

ޤަވާޢިދު"

ގައިވާ

ގޮތަށް

ރިޓަޔަރމެންޓް ޢުމުރު ހަމަވުމުން؛
)ރ(

ޢާންމު މުވައްޒަފުން ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް މިޤަވާޢިދުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ނުވަތަ ޢުމުރު ހަމަވުމުން؛

)ބ(

ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އަސާސީ
ތަމްރީނު ކޯހުން ފާސްނުވުން ،ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން؛

)ޅ(

"ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގެ
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–
ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުން؛
)ކ(

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން؛

)އ(

ޤާނޫނު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އަސާސީގައި

ޢާންމު

އިންތިޚާބަކަށް

ކުރިމަތިލުން؛

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.25

އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

.26

)ވ(

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން؛

)މ(

އެމުވައްޒަފަކު މަރުވުން.

)ހ(

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ،މިޤަވާޢިދުގެ  24ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ދިމާވެގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް ލިޔުމުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

)ށ(

ވަނަ

މިޤަވާޢިދުގެ

24

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

މާއްދާގައިވާ
ވަކިކޮށްފިނަމަ

ކަމެއް

މެދުވެރިވެގެން
ވަކިކުރި

ވަޒީފާއިން

ސަބަބާއެކު އެމުވައްޒަފަށް އެކަން ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ވަޒީފާއިން ވަކިވާން މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް އެދެންވާނީ
ލިޔުމުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައެވެ .ވަކި މުއްދަތަކަށް
ސަރުކާރަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތް
ކުރަންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދެންވާނީ
އެމުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހުއެވެ .ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދި ފޮނުވާ
ސިޓީގައި ވަކިވާން އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މަދުވެގެން 30
ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދެން ވާނެއެވެ.

)ނ( މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހެޅުމުން ،ރަސްމީ
މަސައްކަތު  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ،އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް
ޖަވާބު ދީފިނަމަ ގިނަވެގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެމުވައްޒަފަކާއި
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކާއި،
ކަންތައްތައް
ޞަފްހާ 13

ހުރި

ގޮތް

ތަކެއްޗާއި،

މުވައްޒަފުންގެ

ފައިސާ

ކަންކަން

އާބެހޭ

ބަލަހައްޓާ

–
ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލައި ،އެކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު  30ދުވަސް
ހަމަވުމުގެ

އެ

ކުރިންވެސް

ވަޒީފާއިން

މުވައްޒަފަކު

ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ .ބަޔާންކުރެވުނު  30ދުވަސް ގުނާނީ ވަޒީފާއިން
ވަކިވުމަށް

ސިޓީ

އެދި

ހުށަހަޅާ

ފެށިގެން

ދުވަހުން

ރަސްމީ

މަސައްކަތު  30ދުވަހެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ހުށަހެޅުމުން

ވަކިވުމަށް

ދޭ

ޖަވާބަކީ

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމެއް ނޫނެވެ.
ވަޒީފައިން ވަކި ކުރިކަން އަންގާނީ "ވަޒިފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ
ޗިޓް"

އިންނެވެ.

އެމުވައްޒަފަށް

"ވަޒިފާއިން

ލިބެންދެން،
ޙަވާލު

އެމުވައްޒަފާއި

ވަކިކުރިކަން
ޤަވާޢިދުން

ކުރެވިފައިވާ

އަންގާ
އޮފީހަށް

މަސައްކަތް

ޗިޓް"
ނުކުމެ

ފުރިހަމައަށް

އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ރަސްމީ މަސައްކަތު 14
ދުވަސް ތެރޭ އެމީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ޖަވާބު
ދޭން ވާނެއެވެ.

)ޅ(

"ވަޒިފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ޗިޓް" ގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
) (1ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި މީހާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު؛
) (2ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚް؛
) (3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި
ތާރީޚް.

)ކ(

ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެއިޤްރާރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު
ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ކޯސް،

ސެމިނަރ

ނުވަތަ

ވާރކްޝޮޕްގައި

ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުން ވާ އިޤްރާރުގައި ،އެކޯހަކަށް ނުވަތަ
ސެމިނާއަކަށް ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާ އާއި
ބޮންޑުގެ މުއްދަތު އަދި ފައިސާ ނަގާނެ އުޞޫލެއް ބަޔާން ކުރަން
ވާނެއެވެ .މިޤަވާޢިދު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސް
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–
ނުވަތަ ސެމިނާ ނުވަތަ ވާރކްޝޮޕްގައި ކުރެވިފައިވާ އިޤްރާރުތަކަށް
މިޤަވާޢިދު ފާސްވުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރެވޭނީ މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
)އ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް

އެއްވެސް

މެދުވެރިވެގެން،

އެއްވެސް

ފަރާތަކުން

ބާވަތެއްގެ ލޯނެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ
އެފައިސާއެއް އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ނިންމުމަށްފަހު
މެނުވީ ވަޒީފާއިން ވަތްކެތް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
)ވ(

އެއްވެސް

މުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ތުހުމަތުވެގެން

ތަޙުޤީޤްކުރެވެމުން

ބާވަތެއްގެ
ދަނިކޮށް،

މައްސަލައެއް

އޭނާ

ވަޒީފާއިން

ވަކިވާން އަމިއްލައަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ
އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުންނެވެ .އަދި ،އެމައްސަލައެއްގެ
ބާވަތުން

އޭނާ

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރަން

ނިންމައިފިނަމަ

އޭނާ

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ލާފައިވާ ސިޓީ ބާޠިލުކޮށް ،މި ޤަވާޢިދާއި
"ޑިސިޕްލިނަރީ

އަދި

އިދާރީ

ކުށްތަކާއި،

އެކުށްތަކަށް

އަދަބު

ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ،އެމުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް

.27

)ހ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ލިބިދެވޭ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ
މަތިންނެވެ.
)ށ(

މުސާރަ ދޭނީ އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމަށް ނުވަތަ ރޭންކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ،ނުވަތަ ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާ
ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ލިޔުމަކުން މުސާރަ ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ
މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސް އެކަން އަންގާފައިވާނަމަ ،އެލިޔުމެއްގައިވާ
ޢަދަދަށެވެ.

)ނ( މުސާރަ ދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ
ދުވަހަކުއެވެ.

މުސާރަ

ދޭން

ޖެހޭ

ދުވަސް

ބަންދު

ދުވަހަކާ

ދިމާވާނަމަ ،މުސާރަ ދޭނީ އެމަހެއްގެ ބަންދު ނޫން އެންމެފަހު ދެ
ޞަފްހާ 15

–
ދުވަހުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގައެވެ.
)ރ( މުސާރަ ދޭނީ ވަޒީފާދިން ޗިޓުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި
ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
)ބ(

މުސާރަ ދެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަސްތަކަށާއި ،މިޤަވާޢިދާއި
"ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާން ބުނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" ގައިވާ ފަދައިން
ޗުއްޓީ އަދި ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށެވެ .މިމާއްދާ މިހެން
އޮތުމަކުން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަށާއި ،ޤަވާޢިދުން ހުއްދަ
ލިބިގެން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށާއި ،ވަޒީފާއަށް ހާޟިރުވާން
ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ،އެމުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ މުސާރަ އުނިވެގެން
ނުދާނެއެވެ.

)ޅ(

އެހެން އޮފީހަކުން ނުވަތަ މުއްސަސާއަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ދޭނީ
އެމުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވި
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

)ކ(

މުވައްޒަފަކު ކުށެއްގެ ތުހުމުގައި ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން
ހައްޔަރުކުރުމާއި

ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،

ވަކިކުރުމާ

ވަޒީފާއިން

ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ،ދޫކޮށްލުމާ
ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
) (1އެމުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ޝަރީޢަތުން

ކުށް

ސާބިތު

ވެފައިވާނަމަ ،ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ މުސާރަ
ނުދެވޭނެއެވެ.
) (2އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ
މައްޗަށް
ބަންދުގައި

ކުށް
ހުރި

ސާބިތުނުވެ
ދުވަސްތަކުގެ

މައްސަލަ

ނިމިއްޖެނަމަ،

މުސާރަ

ދޭން

ވާނީ

އެމައްސަލައަކާ މެދު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ލިޔުމުން
ދެއްވާ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
) (3ހައްޔަރުކުރެވުނު
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މައްސަލަ

ޝަރީޢަތަށް

ނުވަތަ

–
ދަޢުވާކުރަން ހުށަނާޅައި ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ދުވަސްތަކުގެ
މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.

)އ(

ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ،ނުވަތަ
ވަކިކުރާ ،ނުވަތަ ރިޓަޔަރކުރާ ދުވަހާއި ހަމައަށް އެމުވައްޒަފަށް
އިނާޔަތްތަކާއި

ލިބެންވާ

އެހެން

ހަމަޖެހިފައިވާ

އެލަވަންސްތައް،

ޤަވާޢިދުގެ މަތިން

މިޤަވާޢިދާއި،
ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސް އިން ދޭންވާނެއެވެ.
ފޯން އެލަވަންސް

.28

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އިނާޔަތް

.29

)ހ(

ފޯން

އެލަވަންސަކީ

ބޭނުންތަކުގައި

އެކި

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ،އަމިއްލަ )މޯބައިލް( ފޯނު
ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
މިންގަނޑުތަކަށް

ކަނޑައަޅާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ފެތޭ

ދެވޭ

އެލަވަންސެކެވެ.
)ށ(

ފޯނު އެލަވަންސް ދެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން

އުޞޫލާއި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެމުވައްޒަފާއި

އެއްގޮތަށް،

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށާއި ،މަގާމަށާއި ،ފޯނުކުރަން ޖެހޭނެ
ކަމަށް ބެލެވޭ ޢަދަދަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
)ހ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށް،

މަހުގެ

ރަމަޟާން

މުނާސަބަތުގައި

ސަރުކާރުން ދޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭން ވާނެއެވެ .ރަމަޟާން
މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭނީ މިނިސްޓްރީ
އޮފް

އެންޑް

ފިނޭންސް

އަންގަވާ

ޓްރެޜަރީން

ދުވަހަކު،

އެމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދަކަށެވެ.
)ށ(

މޯލްޑިވްސް
މުވައްޒަފުންގެ
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ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި

ތެރެއިން

މަސައްކަތްކުރާ

މިއެލަވަންސް

ދެވޭނީ

ބިދޭސީ
ހަމައެކަނި

–
މުސްލިމުންނަށެވެ.
އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯރޓް

.30

ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯރޓް

.31

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު

.32

ތެރެއިން

މުވައްޒަފުންގެ

އޮފިޝަލް

ޕާސްޕޯރޓް

ދޫކުރެވޭނީ،

އެކަމަށް

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޤަވާޢިދާއި

އެއްގޮތަށް

ކޮމިޝަންޑް

ހަމައެކަނި

އޮފިސަރުންނަށާއި

ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯރޓް ދޫކުރެވޭނީ ،އެކަމަށް
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ،ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުން
ފެށިގެން މަތީ މަގާމު ނުވަތަ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނަށެވެ.
)ހ(

ރަސްމީ

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ފޮނުވޭ

މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ޚަރަދުތައް ،އެހެން ފަރާތަކުން އެފައިސާ
ދޭން ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލަތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ދޭން ވާނެއެވެ.
) (1ދެކޮޅު ދަތުރުގެ ޓިކެޓު؛
) (2ކެއުމާއި ހުރުމުގެ

ޚަރަދު

މަޑުކުރަންޖެހޭނަމަ

)ދަތުރުމަތީގައި
އެތަނެއްގައި

ތަނެއްގައި
ހުރުމުގެ

ޚަރަދާވެސްއެކު(؛
) (3ޖީބު ފައިސާ؛
) (4އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދު.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (4ގައިވާ ޚަރަދަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަދުވި
ގޮތުގެ ހިސާބު ،އެ ދަތުރެއް ނިންމާފައި މާލެ އަންނަތާ  7ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފު ،ފައިސާ އާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.

)ނ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ) (3) ،(2އަދި ) (4ގައިވާ ޚަރަދުތަކަށް ދޭނެ
ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
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–
އިންނެވެ.
)ރ( މިމާއްދާގެ

)ހ(

ބަޔާންވެގެންވާ

ގައި

އިތުރުން،

ޚަރަދުތަކުގެ

އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުގެ ބޭނުން ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި
އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ އެޚަރަދަށްވާ ފައިސާ
މިމާއްދާ

އެމުވައްޒަފަށް

ދިނުމަށް

އިތުރުންވެސް،

މުވައްޒަފު

ހުރަހެއް

ފޮނުވަން

ނާޅައެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ

މީގެ

މަންޒިލާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ހުރި ތަފާތެއްގެ ސަބަބުން ޚާއްސަ ހެދުން
ބޭނުންކުރަން ޖެހިދާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ޙާލަތްތަކުގައި
ޓްރެޜަރީ

އިން

އެކަމަށް

މިނިސްޓްރީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޢަދަދަށް

އިތުރު

އިނާޔަތް

ދެވިދާނެއެވެ.
ޔުނިފޯމް އެޅުން

.33

ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާ

.34

)ހ(

ޔުނިފޯމު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން
އުޅެންވާނީ "ޔުނިފޯމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި އެއްގޮތް ވާގޮތަށެވެ.

)ށ(

ޔުނިފޯމު އަޅާ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމު ބަހައްޓަން ވާނީ ރީތިކޮށް
ސާފުކޮށެވެ .މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން ތިބޭ ގޮތް ،ރަސްމީ
ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެމުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުވެގެން
އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފު ބަލައި ،ނުރަނގަޅު ގޮތަކަށް
ހުރެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

)ނ( "ޔުނިފޯމާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމު
ހޯދާ ދިނުމަކީ އެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި މެދުނުކެނޑި އުޅޭތާ
 10އަހަރު ވެފައި ވަނިކޮށް ،މަސައްކަތްކޮށް ނޫޅެވޭވަރުގެ ބައްޔެއް
ނުވަތަ

ހާދިސާއެއް

މެދުވެރިވެގެން،

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރަން

ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ،އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއްކޮށް އުޅެވޭ
ވަރަށް ރަނގަޅުވަންދެން ނުވަތަ އެމީހަކު ނިޔާވަންދެން ،ވަޒީފާއިން
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–
ވަކިކުރިއިރު

އެމީހަކު

ހުރި

މަޤާމަށް

ނުވަތަ

ރޭންކަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ ) 3/4ހަތަރު ބައިކުޅަ ތިންބައި( ކޮންމެ
މަހަކު ދޭން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާ ދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީންނެވެ.

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޞިއްޙީ

.35

މިންގަނޑާއި އަޅަން ޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވެދާނެ
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކުން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން

ފިޔަވަޅުތައް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެހާ މުވައްޒަފުން އަޅަން ވާނެއެވެ.
މަސައްކަތު ގަޑި

.36

)ހ(

ކޮންމެ ފުލުހަކު މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  50ގަޑިއިރު މަސައްކަތް
ކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ،ކޮންމެ ޢާންމު މުވައްޒަފަކު ،މަދުވެގެން
ހަފްތާއަކު  40ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ރަސްމީގަޑި ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކު
ނިންމަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތައް

ނުނިންމި

ހުރެއްޖެނަމަ،

އެ

މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ،ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއަކު ނުވަތަ
ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު އަންގާ ގޮތެއްގެ
މަތިން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ނ( އިމަޖެންސީ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ޙާލަތެއް މެދުވެރިދާނެ ކަމަށް
ބެލެވިގެން އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކޮންޓްރޯލް
ކުރުމަށް ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ނުކުމެގެން ކުރަން ޖެހޭ
މަސައްކަތެއް އޮތް ކަމަށް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ
ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި
ބަޔާންވެގެން ވަގުތަށް ވުރެ އިތުރަށް ،އެކަމެއް ކޮންޓްރޯލްވުމާއި
ހަމައަށް

ނުވަތަ

އެކަމެއް

ނިމުމާއި

ނުވަތަ

އެހެން

ގޮތަކަށް

އެކަމަކަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ހަމައަށް ،އެމަސައްކަތް
ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވާން ވާނެއެވެ.
)ރ( ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް ހިންގާ އޮފީސް ،ރަސްމީގަޑިއަށް ހުޅުވުމުގައި،
ޞަފްހާ 20

–
ގަޑިޖެހުމުގެ  10މިނިޓުއިރު ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ
ޑިއުޓީ ގަޑިއެވެ.

)ޅ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ
ހުރިހާ ދުވަހަކު ،މަސައްކަތަށް ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
މަސައްކަތަށް ހާޟިރު ނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ޤަވާޢިދުން

ސަލާމް

ބުނަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ

ނަގަން

ޗުއްޓީ

ވާނެއެވެ.
)ކ(

ޢާންމު ޙާލަތުގައި 24 ،ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ޔުނިޓްތަކުގެ
ތެރެއިން

ޝިފްޓް

ސިސްޓަމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޔުނިޓްތައް

މަސައްކަތް ކުރާނީ  3ޝިފްޓަށެވެ.
)އ(

ދިމާވާ ޙާލަތަކާއި ނުވަތަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް
ހައްލުވުމާއި ހަމައަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ
ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ޑިއުޓީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އެކަމަކާއި

ގުޅޭ

ނުވަތަ

ދާއިރާއެއް

ދާއިރާތަކުގެ

ހެޑް

އޮފް

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ބޭރަށް

.37

)ހ(

ދިއުން

މުވައްޒަފަކު ،އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށަކަށް
 24ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ދާންވާނީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެންނެވެ24 .
ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދުވާނަމަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހުއްދައާއެކު،
ޑިއުޓީއަށް ރަސްމީކޮށް ހާޟިރުވާން ނުޖެހޭ ދުވަހަކު ،މުވައްޒަފަށް
ރަށުން ބޭރަށް ދެވިދާނެއެވެ.

)ށ(

މުވައްޒަފަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ،ކިތަންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް
ވިޔަސް އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ދާންވާނީ ޗުއްޓީ ނަގައިގެންނެވެ.

)ނ( ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި
އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވަނީ ކޮންމެހެން ނުގޮސް ނުވާނެ ޙާލަތެއްގައި،
ޔުނިޓްގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
އަދި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްގޮސް ،އޮފީހުން
ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު
ޞަފްހާ 21

ރިކޯޑުކޮށްފައި

އޮންނަން ވާނެއެވެ.

–
މިކަމަށްޓަކައި،

ބޭރަށް

އެމީހަކު

ދިޔަ

ގަޑިއާއި،

ބޭނުމަކާއި،

އެނބުރި ޔުނިޓަށް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އައި ގަޑީގެ ރިކޯޑެއް
ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ގަޑި ޖެހުން

.38

)ހ(

އޮފީސް ހުޅުވުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ،
އޮފީސް ހުޅުވަންޖެހޭގަޑި ފެށުމުގެ  10މިނިޓް ކުރިންނެވެ .އެނޫން
މުވައްޒަފުން ގަޑި ޖެހޭނީ ރަސްމީ ގަޑިއަށްވުރެ އެއް މިނިޓް ފަހުން
އޮފީހަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމުންނެވެ .ޑިއުޓީ ބަހައިގެން
މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ގަޑި ޖެހެނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ޑިއުޓީއަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ނުކުންނަން

ފަހުން

ގަޑިއެއްގެ

ހާޟިރުވުމުންނެވެ.
)ށ(

މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮފީހަށް
ރިކޯޑުކުރަން

ހާޟިރުވިކަން

މިގޮތުން

ވާނެއެވެ.

ހާޟިރީގައި

ސޮއިކޮށް ،ސޮއިކުރި ގަޑި ޖަހަން ވާނެއެވެ .ހާޟިރުވާން ޖެހޭ ގަޑި
ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޟިރުވިޔަސް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ހާޟިރުވިކަން ރިކޯޑު ނުކޮށް ނުވަތަ ހާޟިރީ ފޮތުގައި
ސޮއިނުކޮށް އޮވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް
އެހެންވެސް ގޮތަކުން ހާޟިރުވިކަން ނޭނގި އޮވެއްޖެނަމަ ،ގަޑި
އޮފީހުން

ޖެހޭނެއެވެ.

އޮފީހުގެ

އަންގައިގެން

މަސައްކަތެއްގައި

އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ،ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން
ހާޟިރުވިކަން

ރިކޯޑު

ނުކުރެވި

ނުވަތަ

ހާޟިރީގައި

ސޮއި

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެމަސައްކަތެއް ނިމިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ،
ހާޟިރީ

ބަލަހައްޓާ

މުވައްޒަފަކަށް

އެކަން

އެންގުމަށްފަހު

ހާޟިރުވިކަން ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ނ( އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޟިރު ނުވެގެން ގަޑި ޖެހުނުއިރު
އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތު
ހާޟިރުވެ ހުރި އިސް މީހަކު ،އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޟިރުވި ގަޑި
ބަލަން

ވާނެވެ.

އޮފީސް

ހުޅުވުމުން

ހާޟިރުވި ގަޑި ޖަހަން ވާނެއެވެ.
ޞަފްހާ 22

ހާޟިރީގައި

ސޮއިކޮށް،

–
ގަޑީލާރި ނެގުން

.39

ޤުދުރަތީ ގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް

.40

)ހ(

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނިކުންނަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ނުނިކުތުމުގެ
ސަބަބުން ގަޑީލާރި އޭނާގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނީ އޭނާ އޮފީހަށް
ލަސްވި ވަގުތަށްވާ މިންވަރަށެވެ .ގަޑިޖެހިގެން ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުވާ
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި ނެގޭނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ
ނިސްބަތުންނެވެ.

)ށ(

ގަޑިލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނިޓުންނެވެ .މުސާރައިން
ގަޑިއަކަށް

ޖެހޭ

އަދަދު

ބަލާނީ،

މުސާރަ،

މަސްދުވަހުގެ

އެމަހެއްގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދުން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު  8ން
ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު ،އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމުގައި
ބަލައިގެންނެވެ.
)ނ( މުވައްޒަފަކު ނުރަސްމީ ގަޑިއަށް ނުކުތުމުގައިވެސް ،ނުކުންނަން
އަންގާފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި ގަޑި
ޖެހޭ ފަދައިން ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.
)ހ(

ނުނުކުމެވޭ މުވައްޒަފުން ގަޑި ނުޖެހޭ ގޮތަށް

ތިރީގައި

ބުނެފައި

ޤުދުރަތީ

އެވާފަދަ

ކަމެއް

ދިމާވެގެން،

މުވައްޒަފަކަށް ގަޑިއަށް ޑިއުޓީއަށް ނުނުކުމެވޭ ގޮތް ވެއްޖެނަމަ ،އެ

ހަމަޖެއްސުން

މުވައްޒަފަކު އެދުވަހު ގަޑި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
) (1އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ހާޟިރު ނުވެވުނީ
އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހޭ ވަގުތުގެ  20މިނިޓްއިރު ކުރިން
ފެށިގެން

މެދުނުކެނޑި

ނުކުރެވޭ

ވަރަށް

ވާރޭވެހިގެން
ކަނޑު

ނުވަތަ

ގަދަވުމުގެ

ދަތުރު
ސަބަބުން

ކަމުގައިވުން؛
) (2ޑިއުޓީއަށް
ނުވެވުނީ

ހާޟިރުވާން

ޖެހޭ

ގަޑިޖެހުމުގެ

15

މުވައްޒަފަކަށް
މިނިޓު

ހާޒިރު

ކުރިއްސުރެ

މެދުނުކެނޑި ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރަށް
ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވުން.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޙާލަތް ނޫން އެހެން ކަމެއް ނުވަތަ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެގެން ގަޑި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަންވާނީ މުވައްޒަފުންގެ
ޞަފްހާ 23

–
ކަންތައް ހަމަޖައްސާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށެވެ.
މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް

.41

ރަސްމީ ޑިއުޓީ ނޫން ވަގުތުގައި އޮފީހުގެ

.42

އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ހެދުން
ބަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
)ހ(

އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޔުނިފޯމް އަޅަން
ނުޖެހޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު
ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީއާއި ބޫޓެވެ .ނުވަތަ އެކިއެކި
މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ
ހެދުމެވެ .ނަމަވެސް ،ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން ދަށުގެ މަގާމުތަކުގެ
މުވައްޒަފުން ޓައީ ނާޅައި އުޅުމާއި ބޫޓުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ
ފައިވާނެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ .ބުނެވިދިޔަ އެކަށީގެންވާ
ފައިވާނުގެ ތެރޭގައި ،ފެންފައިވާން ނުހިމެނެއެވެ.

)ށ(

އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޔުނިފޯމް އަޅަން
ނުޖެހޭ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފާސްކުރިހެދުން )ނަންބަރު
ހެދުން( ނުވަތަ ޕާކިސްތާނު ހެދުން )ސަލްވާރާއި ގަމީސް ނުވަތަ
ކުރުތާއާއި ދޯޕައްޓާ( ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި އެއާއެކުގައިލާ މަތީބައި،
ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން
ގަބޫލުކުރާ ހެދުމާއި ،މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ
ހެދުމަކާއި ،އަދި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.

)ނ( ޔުނިފޯމް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

މުވައްޒަފުން

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ރަސްމީ ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ،ހުންނަން ވާނީ ޔުނިފޯމުގައެވެ.
ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު ޔުނިފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ހަމައަށް
ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް ނުކުންނައިރު ހެދުން އެޅުން

)ހ(

ރަސްމީ

ޑިއުޓީއެއް

ނިންމުމަށް

ނުވަތަ

ސަބަބަކާއި

ހުރެ

މުވައްޒަފުންގެ

ނޫން

ގޮތަށް،

ޖަލްސާއަކަށް
އޮފީސް

ހެދުމަކީ،

ނުނިމިހުރި
ނުވަތަ

މަސައްކަތަށް
ދިގުފަޓުލޫން

މަސައްކަތެއް

އެނޫންވެސް
ނުކުންނަ
ނުވަތަ

އެފަދަ
ފިރިހެން

އެކަށީގެންވާ

ޖީންސަކާއި އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހާއި ނުވަތަ ގިރުވާނުލީ
ޞަފްހާ 24

–
ޓީޝާޓާއި ބޫޓް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ .ނުވަތަ އެކިއެކި
މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ހެދުމެވެ .ފަސްބައި ވަށްކޮށް ކަނޑާފައި ހުންނަ ގަމީސް ލައިގެން
އޮފީސް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަނަމަ ފަޓުލޫނުގެ ނުވަތަ ޖީންސްގެ
ދަށަށް ޖަހަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ރަސްމީ

ޑިއުޓީއެއް

ނިންމުމަށް

ނުވަތަ

ސަބަބަކާއި

ހުރެ

ނޫން

ގޮތަށް،

ޖަލްސާއަކަށް
އޮފީސް

ނުނިމިހުރި
ނުވަތަ

މަސައްކަތަށް

މަސައްކަތެއް

އެނޫންވެސް
ނުކުންނަ

އެފަދަ
އަންހެން

މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފާސްކުރިހެދުން )ނަންބަރު ހެދުން( ނުވަތަ
ޕާކިސްތާނު

)ސަލްވާރާއި

ހެދުން

ދޯޕައްޓާ( ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި

ގަމީސް

ކުރުތާއާއި

ނުވަތަ

އެއާއެކުގައިލާ މަތީބައި،

ނުވަތަ

އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ
ހެދުމާއި ،މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި،
އަދި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާއިރު ހެދުން

.43

)ހ(

ބަހައްޓަންވީ ގޮތް

މުޙިންމު

ސަރުކާރުގެ

ތަންތަނުން

ބާއްވާ

ބައިވެރިވާ

ފިރިހެން

މުވައްޒަފުން

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި

ތިބެން

ވާނީ

އެކި

މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުމެއްގައި
ނުވަތަ އެރަސްމިއްޔާތަކަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ހަމަޖައްސާ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި އަންހެން މުވައްޒަފުން ތިބެން
ވާނީ ،އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން
ގަބޫލުކުރާ

ހެދުމެއްގައި،

ނުވަތަ

ދިވެހި

ހެދުމެއްގައި

ނުވަތަ

އެރަސްމިއްޔާތަށް ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއްގައެވެ .ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ ރަސްމިއްޔާތު،
މީގެތެރޭ ނުހިމެނެއެވެ.
)ށ(

ރަސްމީ ޖަލްސާތަކާއި ރިސެޕްޝަންތަކަށް ހާޟިރުވާއިރު ހެދުން
ބަހައްޓަން ވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
) (1ދަޢުވަތު

ކާޑުގައި

ވަކިގޮތަކަށް

ބުނެފައިވާނަމަ އެގޮތަށް؛
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ހެދުން

ބެހެއްޓުމަށް

–
) (2ދަޢުވަތު

ވަކިގޮތަކަށް

ކާޑުގައި

ބެހެއްޓުމަށް

ހެދުން

ބުނެފައި ނުވާނަމަ ،ރަސްމީގަޑީގެ އޮފީސް ހެދުމުގައި؛
) (3ވަކި ޔުނިފޯރމެއްގައި ފުލުހުން ދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް

އިން

ސަރވިސް

އެ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ޔުނިފޯމުގައި.
)ނ( ކުޅިވަރު މުބާރާތްފަދަ ކަންކަމާއި ،އެކިއެކި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި
އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާފަދަ ކަންކަމުގައި ،ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން
ހެދުން ބަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
) (1ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ،ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ގަމީހާއި
ޓައީ ،ނުވަތަ އަތްދިގު ބުޝްގަމީހާއި ފަޓުލޫނުގައި ،ނުވަތަ
ސަފާރީގައި ،ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން
ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުން؛
) (2އަންހެން މުވައްޒަފުން ،ރަސްމީގަޑީގެ އޮފީސް ހެދުމުގައި،
އެކިއެކި

ނުވަތަ

ބޭނުންކުރުމަށް

މުނާސަބަތުތަކުގައި

ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުން.
)ރ( ހެދުން އެޅުމުގައި ،ކޯޓު ފަޓުލޫނާއި ސަފާރީ ގަމީހާއި ފަޓުލޫނާއެކު
ބޭނުންކުރަން ވާނީ

ބޫޓެވެ.

ބޫޓު

އެހެން ހެދުމާއެކު

ނުވަތަ

އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ.
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނެ ގޮތް

.44

)ހ(

އަންހެން މުވައްޒަފަކު ،އެންމެ ކުރުވެގެން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު
ކޮށަން

ވާނީ

ބަހައްޓަން

ކޮނޑަށްވުރެ
ވާނީ

އުނަގަނޑަށްވުރެ

ކުރުނުވާވަރަށެވެ.

އުނަގަނޑަށްވުރެ
ދިގު

އިސްތަށިގަނޑު

އަދި

ދިގުނުވާ

ދިގުކޮށް
ގޮތަށެވެ.

ބަހައްޓަން

ޖެހޭނީ

އުނަގަނޑަށްވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށް ފައްތަރުކޮށް ،ދަތި ޖަހާފައެވެ.
)ށ(

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި ،އިތުރު ކުލައެއް
މަނާކަމެކެވެ.

ޖެއްސުމަކީ

މިގޮތުން

އަތްވަށް

ނިކުތުމުން

އަރާކުލަވެސް އެއީ ކަޅުކުލަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެކަން ކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
)ނ( ފިރިހެން

މުވައްޒަފުނެގް
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ބޮލުގެ

އިސްތަށިގަނޑު

ހުންނަންވާނީ

–
އިސްތަނގަޑުގެ އެންމެ ދިގު ހިސާބުގައި  9ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ
ދިގުނުވާ ގޮތަށް ކޮށާ ރީތިކޮށް އޮމާންކޮށްފައެވެ.
ގަހަނާ އެޅުމާއި ޒީނަތްތެރިވުން

.45

)ހ(

އަންހެން މުވައްޒަފުން ،ޑިއުޓީގަޑީގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ވަގުތުގައި
ކަންފަތުގައި  1މުދިއަށްވުރެ ގިނައިން ލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ކަންފަތުގައި މުދި ލާން ވާނީ ކަންފަތުގެ ފޫޅުގައި ،އެމުވައްޒަފެއްގެ
ކަންފަތުގެ ފޫޅާއި އެކަށީގެންވާ ކުޑަ އެއްޗަކެވެ .ކަންފަތުގައި މުދި
ލާނަމަ ،ލާންޖެހޭނީ ސައިޒު  6މިލިމީޓަރަށްވުރެ ޑައިމީޓަރުން ބޮޑު
ނުވާވަރުގެ ބޮޅެއް ނުވަތަ ސްޓަޑެކެވެ.

)ށ(

އަންހެން މުވައްޒަފުން ،ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ،ކަންފަތުގެ ފޫޅުގައި ލާ
މުދި ،ނުވަތަ އަތުގައި އަޅާ ގަޑި ،ކެވެލި ،ތަނޑު އަދި އަނގޮޓި
ފިޔަވާ ،ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް
އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ނ( ޑިއުޓީ

ވަގުތުގައި

އަންހެން

މުވައްޒަފުން،

އަތުގައި

ބައި

ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާ ނުވާވަރުގެ ރަން ނުވަތަ ރިހިކުލައިގެ
ކެވެލިކޮޅެއް ނުވަތަ ތަނޑު ޖޯޑެއް އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
މިގޮތުން ޑިއުޓީއެއްގައި ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގައި
އުޅޭއިރު އަޅަންވާނީ  1ކެވެލިކޮޅު ނުވަތަ  1ތަނޑު ޖޯޑެވެ.
)ރ(

އަންހެނުންގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ލިޕްސްޓިކާއި މޭކަޕް
ކުރުންފަދަ ކަންކަން މެދު މިނެއްގައި ކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން
އެމީހެއްގެ ހަމުގެ ކުލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރަތް ނުވަތަ ފިޔާތޮށި
ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި ޖެއްސިދާނެއެވެ .ކަޅުކުލަ ފިޔަވައި
އެހެން ކުލައެއްގެ މަސްކާރާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ބ(

މޭކަޕްކުރުމުގެ ގޮތުން އައިލިޑްގައި ކުލަޖެއްސުމާއި ،ހަމުގެ ކުލައާއި
ތަފާތު ޓޯނެއްގެ ފައުންޑޭޝަނާއި ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ޅ(

އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޑިއުޓީ ގަޑިތަކުގައި ،އަތެއްގައި 02
އަނގޮޓި އެޅިދާނެއެވެ .އަނގޮޓި އަޅަންވާނީ އެއަނގޮޓިއަޅާފައި
ހުންނަ އިނގިލި ފިޔަވައި އެހެން އިނގިއްޔަކަށް އެއަނގޮޓީގައި
އިންނަ އެސް ނުވަތަ ޑިޒައިނެއް ނާރާ ގޮތަށެވެ .މިގޮތުން އަޅާ
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–
އަނގޮޓީގެ ފުޅާމިން  1ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ކުށަށް އަރައިގަންނަ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގައި
ނުވަތަ މަގުމަތި ބެލެހެއްޓުމަށް ،މަގުމަތީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުން
އަނގޮޓި އަޅަންވާނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ.
)ކ(

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި މުދި
ލެއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)އ(

ޑިއުޓީގައި
އުޅޭއިރު،

އުޅޭއިރު ނުވަތަ
ފިރިހެން

ރަސްމީ

މުވައްޒަފުންނަށް،

މަސައްކަތަށް
ރަން

އޮފީހުގައި
އެހެން

ފިޔަވާ

މަޢުދަނަކުން އުފައްދާފައިވާ  1އަނގޮޓި އިނގިލީގައި އެޅިދާނެއެވެ.
އަނގޮޓި އަޅަންވާނީ އެ އަނގޮޓި އަޅާފައި ހުންނަ އިނގިލި ފިޔަވާ
އެހެން

އިނގިއްޔަކަށް

އެއަނގޮޓީގައި

އިންނަ

އެސް،

ނުވަތަ

ޑިޒައިނެއް ނާރާ ގޮތަށެވެ .އަޅާ އަނގޮޓި  1ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ
ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ވ(

ޑިއުޓީގައި އުޅޭއިރު ފެންނަ ގޮތަށް ކަރުގައި ،ފިރިހެން މުވައްޒަފުން
ފަށް އެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)މ(

އަތާއި

ފައިގެ

އިނގިލިތަކުގެ

ނިޔަފަތިތައް

ހުންނަން

ވާނީ

އަބަދުވެސް ރީތިކޮށް ކަނޑާފައެވެ .ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަތުގައި
ހީނާފަތް އެޅުމާއި ،އަތާއި އަތުގެ ނިޔަފަތީގައި އެއްވެސް ކުލައެއް
ޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން

.46

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން އަމާޒުކުރަންވާނީ ތިރީގައި އެވާ
ކަންތައްތަކަށެވެ.
)ހ(

ކޮންމެ

އަހަރެއް

ފެށުމުގެ

ކުރިން

އެއަހަރަކަށް

ކަނޑައަޅާ

މަސައްކަތްތަކެއް މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އަހަރު ނިމުމުން އެ
ޙަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން؛
)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި
މުވައްޒަފު އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރާއި ފެންވަރު ދެނެގަތުން؛

)ނ( އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ވާކަންތައްތައް؛
ޞަފްހާ 28

–
)ރ( މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މުވައްޒަފަށް
ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއި ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކޮށް ،އެކަންތައް ކުރުމަށް
މަގުފަހިކުރުން.
ހަދިޔާ

.47

މަސައްކަތު ވެށީގެ ސާފުޠާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން

.48

އެޑްރެސް ކާޑު

.49

މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީތަކުން ވީއްލުމާއި ދޫކުރުން

.50

)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކަމެއް އަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ
ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

)ށ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ
އެކަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ވެށި ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ނުވަތަ މާހައުލު
ސާފުތާހިރުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމަކީ

މަސައްކަތްކުރާ

އެތަނެއްގައި

އެންމެހާ

މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެޑްރެސް ކާޑު ބޭނުން ކުރަންވާނީ
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ.
)ހ(

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޢާންމު
ނުވަތަ

ފަރާތަކުން

ޖަމްޢިއްޔާއަކުން

ނުވަތަ

ޖަމާޢަތަކުން

އިންތިޒާމްކުރާ ޚާއްސަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެހެން މުވައްޒަފަކު،
އެހެން އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އެޖަމާޢަތަކަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް
ދޫކުރެވޭ

މުވައްޒަފަކު

ލައްވައި،

އެމުވައްޒަފު

ދޫކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތް ނޫން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ
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މުވައްޒަފަކު

ދޫކުރެވޭނީ

އެ

މަސައްކަތެއްގެ

–
ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި ،އެތަނެއްގައި އެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުރެވެން
ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދަށާއި ،މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް
ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތަކަށް އެފަދަ އެހީއެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި
ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،
އެއިގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތަށް
ދަތިނުވާ ނަމައެވެ.
)ނ( ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޟިރުވެ
ސޮއިކުރަންވާނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައެވެ .އަދި،
އެމަސައްކަތް ނިމުމުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން
ކަނޑައަޅާ

ތާރީޚެއް

ނުވަތަ

ތާރީޚްތަކެއްގައި،

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ހާޟިރީގެ މަޢުލޫމާތު ،އެފަރާތަކުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
)ރ(

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު އެހެން
ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ
ދޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .ވަގުތީގޮތުން
ދޫކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުގެ

ޚިދުމަތް

ލިބިގަންނަ

ފަރާތުން

އެ

މުވައްޒަފަށް ދޭން އެއްބަސްވާ މުސާރައަކީ އެމުވައްޒަފަށް ލިބެމުން
އަންނަ މުސާރައަށްވުރެ މަދު ޢަދަދަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
)ބ(

ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެލަވަންސާއި،
ޖީބު ފައިސާ ފަދަ ސީދާ އެކަމަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ދޭން ވާނީ
އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހޯދަމުންދާ ފަރާތުންނެވެ.

)ޅ(

ވަގުތީ ގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،އެ މުވައްޒަފު
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް އަނބުރާ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
އަދި

ވަގުތީ

ގޮތުން

ދޫކޮށްފައިހުރި

ދުވަސްތަކުގެ

ހާޟިރީ

ރިޕޯޓުވެސް ،ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ވަގުތީ ގޮތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފު ،އެއްވެސް އޮފީހަކަށް ނުވަތަ
ޖަމާޢަތަކަށް ދޫކުރަންވާނީ ،ގިނަވެގެން  30ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް،
އެމުވައްޒަފެއްގެ

ޞަފްހާ 30

ޚިދުމަތް

އެފަރާތަކުން

ހޯދުމުގައި

މޯލްޑިވްސް

–
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ދޭ ގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ލިބޭ
ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑަށެވެ.
ތަމްރީނު ކުރުން

.51

ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މީހުން އިޤްރާރު ކުރުން

.52

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

.53

)ހ(

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ

މަސައްކަތާ

ގޮތުން

ގުޅޭ

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި
ކުރުމަށާއި،

އަހުލުވެރި

ކަންކަމަށް

ކުރުމަށާއި،

މުވައްޒަފުންގެ

ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަމަށް ،ތަމްރީނު ހިންގޭނެއެވެ.
)ށ(

މުވައްޒަފުން

ކުރުމަށްޓަކައި

ތަމްރީނު

ރާއްޖޭން

ލިބޭ

ބޭރުން

ކޯސްތަކަށް ފޮނުވުމުގައި މީހުން ހޮވާނީ އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ.
މީހުން

)ނ( ކޯސްތަކަށް
ފެންވަރަށާއި،

ހޮވާނީ،

އެހާތަނަށް

އެދިފައިވާ
ވަޒީފާ

މީހުންގެ

ތަޢުލީމީ

އަދާކޮށްފައިވާ

ގޮތާއި،

މުއްދަތަށާއި ،އަދި އެމީހެއްގެ އުޅުން ހުންނަ ގޮތަށާއި ،އެމީހެއްގެ
ބޭނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހިފޭނެ މިންވަރަށް
ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
)ރ( ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަދަ ކޯސް
ނުވަތަ ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އިޢުލާން ކުރާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެފަދަ

ޕްރޮގްރާމަކަށް

ބައިވެރިއަކު

ހޮވާނީ

އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުން ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކަށް އިސްކަން
ދީގެންނެވެ.
މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރަންވާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރުވުމަށް ފަހުއެވެ.
)ހ(

ތަމްރީނު

ކޯސްތަކުގައި

ބައިވެރިކުރާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ،އެމީހަކު ބައިވެރިކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް
ނިންމަން ވާނެއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ
މީހެއްނަމަ ކޯސް ނިމުމުން ޗުއްޓީ ނުނަގާނަމަ ގިނަވެގެން 10
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ.

ޞަފްހާ 31

–
)ށ(

ކޯސް ނިމިގެން އަންނައިރު ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެންނަން ވާނެއެވެ.
ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނައިރު އެކޯސް ހިންގި
ފަރާތުން އެކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫނުކުރާނަމަ ކިޔެވި މަރުކަޒުން
ކޯހާބެހޭ

ނުވަތަ

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ރަސްމީ
ލިޔުމެއް

ފަރާތަކުން
ހޯދައި،

އެމީހަކު
އެލިޔުން

ކޯސް
ގެނެސް،

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ތަރުތީބު

.54

ކޯހުގެ ޚަރަދު ދީގެން ރާއްޖޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ

.55

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތް
މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރި
ކަމުގައިވިޔަސް ،އެނބުރި އައިސް ފުރަތަމަ އަދާކުރަން ޖެހޭނީ އޭނާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އޮތް ބޮންޑެވެ.

ގުޅިގެން ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚަރަދުގައި އެކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް

މުއްދަތު

ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  31ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ  3މަސް
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

)ށ(

ކޯހުގެ

މުއްދަތަކީ

01

މަހާއި

6

މަސް

ދުވަހާ

ދެމެދުގެ

މުއްދަތެއްނަމަ  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
)ނ( ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  12މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  6މަހާއި  12މަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  2އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
)ރ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  18މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  12މަހާއި  18މަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

)ބ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  36މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  18މަހާއި  36މަހާ
ދެމެދުގެ

މުއްދަތެއްނަމަ

މުއްދަތެއްނަމަ

4

އަހަރު

ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް؛
)ޅ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  36މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ 7
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

ކޯހުގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދީގެން ރާއްޖޭގައި

.56

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް
ޞަފްހާ 32

–
ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު

ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެކޯހެއްގެ ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދޭ ގޮތަށް
ނުވަތަ އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދޭގޮތަށް ކޯހުގެ
މުއްދަތަށް ވީއްލުމުން ،އެކޯހެއް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް ކުރަން
ޖެހޭ މުއްދަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  31ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ) 45ދޮޅު
މަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

)ށ(

ކޯހުގެ

މުއްދަތަކީ

01

މަހާއި

6

މަސް

ދުވަހާ

ދެމެދުގެ

މުއްދަތެއްނަމަ  10މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
)ނ( ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  12މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  6މަހާއި  12މަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  20މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
)ރ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  18މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  12މަހާއި  18މަހާ
ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  30މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

)ބ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  36މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  18މަހާއި  36މަހާ
މުއްދަތެއްނަމަ

ދެމެދުގެ

މުއްދަތެއްނަމަ

40

މަސް

ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް؛
)ޅ(

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  36މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ 70
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން
ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭ މީހުން

.57

)ހ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސް ،ސެމިނާ ،ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި،
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ މީހުން ،އެމީހަކަށް
ކިޔަވައި ދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީނު ދެވުނު މުއްދަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން،
ތިރީގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
) (1ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  31ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ނަމަ
 6މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
) (2ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  3މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  30ދުވަހާއި
 3މަސް ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  1އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
ޞަފްހާ 33

–
) (3ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  6މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  3މަސް
ދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  2އަހަރު
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
) (4ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  1އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  6މަހާއި 1
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ

 3އަހަރު ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް؛
) (5ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  2އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  1އަހަރާއި
 2އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  4އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް؛
) (6ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  4އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  2އަހަރާއި
 4އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް؛
) (7ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  4އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ 7
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.
)ށ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން ،އެކޯހެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ދޭ ގޮތަށް
ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ފޮނުވައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ މީހުން ،އެމީހަކަށް ކިޔަވައި ދެވުނު
ނުވަތަ

ތަމްރީނު

ދެވުނު

މުއްދަތަކާ

ގުޅޭ

ގޮތުން،

ތިރީގައި

ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ޚިދުމަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
) (1ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  31ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ނަމަ
 4.5މަސް ދުވަސް ) 135ދުވަސް( ގެ މުއްދަތަށް؛
) (2ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  3މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  30ދުވަހާއި
 3މަސް ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  9މަސް
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
) (3ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  6މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  3މަސް
ދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ 18

ޞަފްހާ 34

–
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛
) (4ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  1އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  6މަހާއި 1
އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  27މަސް ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް؛
) (5ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  2އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  1އަހަރާއި
 2އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  36މަސް ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް؛
) (6ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  4އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  2އަހަރާއި
 4އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ  45މަސް ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް؛
) (7ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ  4އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ
 63މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.
)ނ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ
މުއްދަތު

ހަމަނުވެ

އޮއްވާ

ކޯހެއްގައި

ބައިވެރިވެގެން

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް
އަންނަ ގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ކުރިން
ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް ދުވަހަށް ބަލައި،
މިދެބައިގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކަށެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަން
ޖެހިފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ޤާނޫނީ

ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ،

ހައްޔަރުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ޚިދުމަތްކުރަން އޮންނަ މުއްދަތުގެ
ތެރެއިން

އުނި

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ހައްޔަރުވިއިރު

ޚިދުމަތްކުރަން

ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް ބައި ކެނޑެން ފަށާނީ ،އަލުން
ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ފެށުމުންނެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ
ކޯހުގެ ޙަރަދުގެ  50%އަނބުރާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް
ދައްކާ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށްފައިވާނަމަ ޙިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ
)ހ(ގެ  7،6،5،4،3،2،1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ 75%

ޞަފްހާ 35

–
އެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ
ކޯހުގެ

100%

ޚަރަދުގެ

އަނބުރާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް ދައްކާ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށްފައިވާނަމަ ޚިދުމަތް ކުރަން
ޖެހޭ މުއްދަތަކީ )ހ(ގެ  7،1،6،5،4،3،2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތުގެ  50%އެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ
ނޯޕޭ ލީވްއެއްގައި އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނަމަ ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށް
ފަހު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް ނޯންނާނެއެވެ.

)އ(

ކޯހަށް

ހިނގާ

ޚަރަދަށާއި،

ކޯހުގެ

މުއްދަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

މިޤަވާޢިދުގެ  55ވަނަ މާއްދާއާއި  56ވަނަ މާއްދާ އާއި މިމާއްދާގެ
)ހ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންވެގެން މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން ،ޚިދުމަތް ނުކުރުމުން ޢަމަލު

.58

ކުރެވޭނެ ގޮތް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފަކު،
އެމީހަކު

ޚިދުމަތް

ކުރަންޖެހޭ

މުއްދަތަށް

ޚިދުމަތް

ނުކޮށް،

ނުވަތަ

ފަރުވާކުޑަކޮށް ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް މި ބާވަތުގެ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު
ހިންގާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ނަސޭހަތް ދެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ނަސޭހަތް ދިނުމުންވެސް އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު
އެޅިދާނެކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި ،އިންޒާރުކުރަން ވާނެއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް
އިޞްލާޙުނުވިނަމަ ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އެމީހަކާއިމެދު
ފިޔަވަޅު އަޅާނީއެވެ.
ފުރަތަމަ ޕެންޝަން ޕޭ ދިނުން

.59

)ހ(

މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި  20އަހަރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފިނަމަ ،މުސާރައިގެ  50%އަށް ޖެހޭ
ފައިސާ ،ޕެންޝަން ޕޭގެ ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަށް ލިބޭނެއެވެ.

)ށ(

ޕެންޝަން ޕޭ ލިބޭނީ 20 ،އަހަރު ހަމަވާއިރު އެމީހަކު ހުރި
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–
މަޤާމަށް ނުވަތަ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިންނެވެ.
)ބ(

ޕެންޝަނު ޕޭ މުވައްޒަފަށް ދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީންނެވެ.

ދެވަނަ ޕެންޝަން ޕޭ ދިނުން

.60

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް

.61

މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ ސިޔާސީ ކަންތައް

.62

)ހ(

މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި  40އަހަރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގައި

ޚިދުމަތް

ނުވަތަ

ކޮށްފިނަމަ،

ޕެންޝަން

ޕޭ

ލިބެމުންދާ މީހަކު އިތުރު  20އަހަރު މެދުނުކެނޑި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފިނަމަ ދެވަނަ ޕެންޝަން ޕޭ
ލިބޭނެއެވެ.
)ށ(

ދެވަނަ ޕެންޝަން ޕޭ ދިނުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ ޕެންޝަން ޕޭ
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައިވާ
ގޮތަށެވެ.

ޕްރޮވިޑެންޓް

ފަންޑުގައި

ބައިވެރިވުމަށް

އެދޭ

މުވައްޒަފުން

އެކަމަށް

އެދެންވާނީ ލިޔުމުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގައެވެ .ޕްރޮވިޑެންޓް
ފަންޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް

ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީ

އިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އުޞޫލާއި

ޤަވާޢިދަށެވެ.
)ހ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް މަގާމެއް
ފުރުމާއި ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

)ށ(

ސިޔާސީ

ޙަރަކާތެއްގައި

ބައިވެރިވާ

އެއްވެސް

ޖަމާޢަތެއް،

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ފުރުން ނުވަތަ
ހިލޭސާބަހަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަކީ މަނާ
ކަމެކެވެ.
)ނ( ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ
އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ތަޤްރީރު ކުރުމާއި ،ޤަރާރު ހުށަހެޅުމާއި،
ޤަރާރު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގައި
އެއްވެސް ދައުރެއް އަދާކުރުމާއި ،އެފަދަ އެޖަލްސާއަކަށް ޢަމަލީ
ޞަފްހާ 37

–
އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ
މަނާ ކަމެކެވެ.
)ރ( ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ
ފަރާތުން އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން
އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ކާމިޔާބީއަށް
ހުރަސް އެޅުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
)ބ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި
ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ
ކްލަބެއްގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޕެޓިޝަނަކަށް ސޮއި ހޯދުމަށް ،އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ޅ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ
ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ލީފްލެޓާއި ،ކަރުދާހާއި،
ބެޖާއި ،މިނޫންވެސް މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ތަކެތި ،އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކު ބަހައިހެދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

)ކ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ
ނުވަތަ

އެއިން

ޕޯސްޓަރާއި،

ފަރާތެއްގެ

މިފަދަ

ތަކެތި

ބެޖާއި

ނިޝާނާއި،

މީހާގެ

ހަށިގަނޑުގައި

ފާހަގަތަކާއި،
ނުވަތަ

ހެދުމުގައި ހަރުކުރުމާއި ،އެފަދަ ތަކެތި އެހެން މީހުންނަށް ފެންނާނޭ
ގޮތް ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)އ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
ޖަމާޢަތަކުން ،ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކުން ނުވަތަ
މިނޫންވެސް އެފަދަ ފަރާތަކުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހިނގާލުމެއް،
ނުވަތަ މުޒާހަރާއެއް ،ނުވަތަ ފުޅަނދު ބުރެއް ރޭވުމާއި ،ނުވަތަ

ޞަފްހާ 38

–
ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހިންގާ ޙަރާކާތެއް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި
ބައިވެރިވުމާއި،

އެފަދަ

ރޭވުމުގައި

ކަމެއް

ޢަމަލީގޮތުން

ބައިވެރިވުމާއި ،އެއިން ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި ،އެއިން ކަމެއްގެ
ތެރޭގައި ތަޤްރީރު ކުރުމަކީ މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ ކަންތަކެވެ.
)ވ(

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި
ބައިވެރިވާ ޖަމާޢަތަކަށް ،ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކަށް
ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސިޔާސީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ ކަމަކަށް
ނުވަތަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް
ބާއްވާ

އިންތިޚާބަކަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ތާއީދު

ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ދިނުމާއި ،ފައިސާ ހޯދައި ދިނުމާއި ،އެއިން
ކަމަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ
ކަނަތަކެވެ.
)މ(

ސިޔާސީ ސިފައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް އެކުލެވޭ ޢާންމު ޖަލްސާއެއް،
އެއްވުމެއް ،ހަފްލާއެއް ،އިޖްތިމާޢީ ބައްދަލުވުމެއް ރޭވުމާއި ،ރޭވުމަށް
އެހީތެރިވެދިނުމާއި އެފަދަ ތަންތަނުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާއި އެފަދަ
ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް ހިނގަމުންދާ ތަނަކަށް މުވައްޒަފަކު،
އަމިއްލަގޮތުން

ގޮސް

އަޑުއަހަން

ހުރުމާއި

އެފަދަ

ކަމެއްގައި

އެއްވެސް ގޮތަކުން ބައިވެރިވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ފ(

ސިޔާސީ ޖަލްސާއަކާ ނުވަތަ ހަފްލާއަކާ ގުޅިގެން ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި
ޓިކެޓް ނުވަތަ ދަޢުވަތު ބެހުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

)ދ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރާކަތެއްގައި ބާއިވެރިވާ
ޖަމާއަތަކުން ،ޖަމްއިއްޔާއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކުން ހިންގާ،
ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް
ކުރިމަތިލާ ކެންޑީޑޭޓަކު ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި،
އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި ،އެއިން ފަރާތެއްގެ ކެމްޕޭނު އޮފީހުގައި ނުވަތަ
އިންތިޒާމުގެ ތެރޭގައި ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ
މަނާ ކަމެކެވެ.

)ތ(

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ
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–
އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް
ނުވަތަ

ސިޔާސީ

ޙަރަކާތެއްގައި

ބައިވެރިވާ

ޖަމާޢަތަކަށް،

ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކަށް ތާއީދުކޮށް ،ނުވަތަ
އެއިންފަރާތަކާ

ދެކޮޅަށް

އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިޔުމާއި،

އެފަދަ

ލިޔުމެއް ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝާއިޢު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ލ(

ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ
ކަމަކަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމެއްގައި ،ވޯޓުލާ ދުވަހު ،ކެންޑިޑޭޓެއްގެ
ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ވޯޓުލާ މީހުން
ވޯޓުލާން

ގެންދިޔުމާއި،

ގެންދިއުމަށް

އެއްވެސް

ސިފައެއްގައި

އެހީތެރިވެދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ގ(

ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ
ކަމަކަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމެއްގައި ،އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއްގެ ނުވަތަ ވަކީލެއްގެ
ނުވަތަ

ނުވަތަ

މޮނިޓަރެއްގެ

އޮބްޒާރވަރެއްގެ

ހައިސިއްޔަތުން

ވޯޓުފޮށި ދޮށުގައި ހުރުމާއި ،ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ހުރުމަކީ މަނާ
ކަމެކެވެ.
)ޏ( ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން
ވަސީލަތަކުން ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހީތެރިވުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ސ( ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ
ކަމަކަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމެއްގައި ،އެއްވެސް މީހެއްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު
ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަޤާމު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ވަޢުދެއް ކުރުން
ނުވަތަ ބިރެއްދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރެއް ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
ދިނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ޑ(

އެއްވެސް

ސިޔާސީ

ޕާޓީއަކަށް

ނުވަތަ

އާންމު

އިންތިޚާބަކަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،ނުވަތަ
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އާންމު އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކާމިޔާބީއަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން މަޤާމުގެ
ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ މަގާމުގެ
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–
ކުރިއެރުން ދިނުން ،ނުވަތަ މަޤާމް ދަށްކުރުން ނުވަތަ އެހެން
ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ،ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުން އެކަހެރި
ކުރުން ،ނުވަތަ މުސާރައަށް ނުވަތަ ޢިނާޔަތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން،
ނުވަތަ މުސާރަ ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން ،ނުވަތަ
މިއިން ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ވަޢުދެއް ކުރުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް
ކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ދިނުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
)ޒ(

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް
މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި ،އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ މަނާ
ކަމެކެވެ.

)ޓ(

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ
މަޤްޞަދެއްގައި ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކަށް ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އިޖާބަ
ދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްނުކޮށް ހުއްޓާލުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

)ޔ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސާރވިސްގެ

ވަޒިީފާގައި

އުޅޭ

އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކަށް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުން ފިޔަވައި ސިޔާސީ އެއްެވެސް
ޙަރަކާތެއްގައި

ބައިވެރިވެ

އެފަދަ

ކަމެއްގައި

އެހީތެރިވެދިނުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.
)ޕ(

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އަކީ ސިޔާސީ ފަރާތަކުން އައްޔަނުކުރާ މީހުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް
އެއްވެސް ސިޔާސީ މަޤުޞަދެއްގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއްގެ
ތެރެއިން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ
މައްޗަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހާޟިރުވުން

.63

)ހ(

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ،ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ،ނުވަތަ
ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއް ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް،
މުވައްޒަފަކު

ރަސްމީ

ހައިސިއްޔަތުން

މުޢާމަލާތެއް

ޙާޟިރުވާންވާނީ އެތަނަކުން ލިޔުމުން އެންގުމުންނެވެ.
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ކުރުމަށް

–
)ށ(

މުވައްޒަފަކު ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ،ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް،
ކޮމިޝަނަކަށް

ނުވަތަ

ރައްޔިތުންގެ

ހައިސިއްޔަތުން

ހާޟިރުވާން

ވާނީ

މަޖިލީހަށް

ވާރކިންގ

ވަޒީފާގެ

ޔުނިފޯރމްގައި،

ނުވަތަ އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހަކާއި ދިގުފަޓުލޫނަކާއި އެކު
ޓައި އަޅައިގެން ބޫޓުގައި ،ނުވަތަ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ރަސްމީ
ހެދުމެއްގައެވެ.
ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރުން

.64

ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް

.65

)ހ(

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ އިދާރީ އަދި ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު
ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އުފައްދާފައިވާ ބޯޑު ނުވަތަ
ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
)ށ(

ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭ މީހަކަށް ،އެމީހަކު ސަސްޕެންޑް
ކުރެވޭކަން ލިއުމުން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.

)ނ( ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ޢިމާރާތްތަކުގެ

ސާރވިސްގެ
ނުވަދެވޭނެއެވެ.

ތެރެއިން

އެމުވައްޒަފެއްގެ

އެއްވެސް

ޢިމާރާތަކަށް

ޢާއިލާއާއެކު

ދިރިއުޅެން

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ތަންތަން މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ
މާނައިގާ ނުހިމެނެއެވެ.
)ރ( ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނު މައްސަލައިގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ
ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭފަދަ ހެކި ނެތިގެން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް
ނުފޮނުވައި އަލުން ވަޒީފާއަށް ނެރެފިނަމަ ސަސްޕެންޝަންގައި ހުރި
މުއްދަތަށް،

އެމީހަކަށް

ޝަރީޢަތަށް
އެމުވައްޒަފަކަށް

ދޭން

ހުށަހެޅުމަށް
މުސާރައާއި

ޖެހޭ

މުސާރަ

ފޮނުވިފައިވާ
ޢިނާޔަތްތައް

ދޭންވާނެއެވެ.
މައްސަލަތަކުގައި

ދިނުމާ

މެދު

ގޮތް

ނިންމާނީ އެމައްސަލައާމެދު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން
ނިންމާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
)ހ(

މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއްގެ
ސަބަބުން ،އެޢަމަލަކީ ފުލުހުންގެ ނަމަށާއި ޝަރަފަށް ހުތުރުކަމެއް
ޞަފްހާ 42

–
އަތުވެދާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަންތަކުގައި ،އެމުވައްޒަފު
ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

މުވައްޒަފެއްގެ
އެމީހަކާއެކު

އުޅުމާ

އަޚްލާޤް

މަސައްކަތްކުރާ

ހުންނަ

އެހެން

ގޮތެއްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ސަބަބުން
އެކަމުގެ

ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނަމަ އެފަދަ ކަމެއް ކުޅަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އިން
ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ނ( ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު
ބަންދު ކުރެވިއްޖެނަމަ ބަންދުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމީހަކު
ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނީއެވެ.
)ރ( މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ހެދިފައިވާ

ސަރވިސްގެ

ޤަވާޢިދުތަކާ

މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރުމަށް

ޚިލާފްވާ

މުވައްޒަފުން،

ތަކުރާރުކޮށް

ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

ވަޒީފާ ދެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމަށް ކުރެވޭ ބަސްދީގަތުމުގައި
ދީފައިވާ

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް

ސާބިތުވާ

ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވުން

.66

ކައިވެނިކުރުމާއި ވަރިކުރުން

.67

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކުރުން

.68

)ހ(

ޤާނޫނާ

ޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށް

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިގެން

ހިންގާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލިޔުމުން
ހުއްދަ ހޯދައިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

އެއްވެސް

ބާވަތެއްގެ

ސިޔާސީ

އަމާޒަކަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ނުވަތަ ކްލަބެއްގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަކީ
ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މުވައްޒަފަކު ކައިވެއްޏެއްކޮށް ނުވަތަ ވަރިކޮށްފިނަމަ އެކަން  7ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން،
އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ޞަފްހާ 43

–
ލޯނުގެ ގޮތުގައި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ

.69

)ހ(

ކުންފުންޏަކުން ފައިސާ ހޯދުން

މުވައްޒަފަކު ،ޢާންމު ފަރާތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން އެއްވެސް
މިންވަރެއްގެ ލޯނެއް ނަގަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދައިގެންނެވެ.

)ށ(

މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި ،މިމާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންވެގެންވާ
ޢާންމު

ފަރާތްތަކުގެ

ފައިސާގެ

ތެރޭގައި،

ކުރާ

މުއާމަލާތް

ބޭންކުތަކާއި ލީޒިންގ ކުންފުނިތައް ނުހިމެނޭތީ އެފަރާތްތަކުން ލޯނު
ނެގުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
މިޤާވާޢިދު މުވައްޒަފުންނަށް ލާޒިމް ނުކުރެއެވެ.
ބަހުގެ މާނަ

.70

)ހ(

މި ޤަވާޢިދުގައި އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑު ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ،ފުލުހުންގެ އިސް
އޮފިސަރުން

ހިމަނައިގެން

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސް

އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ބޯޑަށެވެ.
)ށ(

މި ޤަވާޢިދުގައި މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް ހިންގުމާއި
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވެރިން ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕޮލިސް

އަށް

ލަފާ

އެރުވުމަށް

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސް

އައްޔަންކޮށްފައިވާ ބޯޑަށެވެ.
)ށ(

ސަސްޕެންޑްކުރުން

ކަމުގައި

މިޤަވާޢިދުގައި

ބުނެފައިއެވަނީ

މުވައްޒަފަކަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން މަނާކުރުމަށެވެ.
)ނ( ފުލުހަކު ނުވަތަ ފުލުހުން ކަމުގައި މާނަކޮށްފައި އެވަނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ) 05/2008ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( ގައި ވާ ދޭހައިގައެވެ.
)ރ( މިޤަވާޢިދުގައި ޢާންމު މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ
ފުލުހުންގެ ހުވާނުކޮށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި
ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތް
ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފުލުހުން ފިޔަވައި ،ދެން ތިބި އެންމެހާ
މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވާ ގޮތަށެވެ.
)ބ(

މިގަވާޢިދުގައި ޢާއިލާ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މުވައްޒަފެއްގެ މަންމަ،
ޞަފްހާ 44

–
ބައްޕަ ،އަނބިން ނުވަތަ ފިރިމީހާ އާއި ޢުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ
ދަރިން ޝާމިލުވާ ގޮތަށެވެ.

ދެވަނަ ބާބު :ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުތު

.71

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން އިންޑިޕެންޑެންޓް

.72

މިޤަވާޢިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތަކުގެ އިތުރުން،
ބަލަންވާ ،ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މީލާދީ ގޮތުން  18އަހަރު
ފުރި 40 ،އަހަރު ނުވާ މީހުންނަށް؛

)ށ(

ޖިނާއީ އެއްވެސް ބާވަތެއް ކުށެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ
މީހަކަށް

ނުވުމާއި،

މަސްތުވާ

މަނާކުރެވިފައިވާ

އެއްޗަކުން

އެކަހެރިވުމަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން؛
)ރ(

ގްރޭޑް  10އެއްގެ ފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އަށް ބޭނުންތެރި ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން  3މަހަށްވުރެ
ކުރު ނޫން ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ،އެކޯހުން ފާސްވެފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައިވުން؛

)ބ(

މީގެ އިތުރުން ،ވަޒީފާގެ ބާވަތުންވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކުން
ވިޔަސް،
ވަޒީފާއަށް

އެހެން

ޝަރުތެއްވާނަމަ،

ވެއްދުމަށް

އެވަގުތެއްގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފުލުހުންގެ

ޝަރުތުތަކާއި

ބެލެވޭ

މިންގަނޑުތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިޢުލާން
ކުރަންވާނެއެވެ.

އިވެލުއޭޝަނެއް ހެދުން

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ،މިޤަވާޢިދުގައި ކުރިން ބަޔާންވެގެން
ދިޔަ އެންމެހާ މަރުހަލާ ނިމުމުން ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި
ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ،ވަޒީފާއަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފިޔަވައި

އެހެން

ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރަކު ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހާއާ އިންޓަރވިއުކޮށް ،އެމީހަކު އިވެލުއޭޓްކޮށް ،އެޕްރޫވް

ޞަފްހާ 45

–
ކުރަން ވާނެއެވެ.
އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކުރަނީސް ނުލިބޭ

.73

އިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއަށް

ވަން

ދުވަހުން

ފެށިގެން

އަސާސީ

ތަމްރީންގެ

މުއްދަތު

ނުނިމެނީސް އެއްވެސް ފުލުހަކަށް ،އެމީހެއްގެ މުސާރަ އާއި ކެއުންބުއިމާއި
އެމީހަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމާއި އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ދެވޭ
އެލަވަންސް ފިޔަވައި ،އެރޭންކަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިތުރު
އިނާޔަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ތަމްރީން
ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފުލުހަކަށްވެސް އަސާސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކޮށް ހުންނަ
ދުވަސްތަކަށް އޭނާގެ ރޭންކަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު
އިނާޔަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް

.74

ފުލުހުން ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް

.75

ފުލުހުންގެ ރޭންކުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ،މަގާމުގެ ދަރަޖައިގެ ތަރުތީބުން
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

)ށ(

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް

)ނ( އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
)ރ(

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް

)ބ(

ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް

)ޅ(

ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް

)ކ(

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް

)އ(

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް

)ވ(

ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ

)މ(

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ

)ފ(

ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާރޖެންޓް

)ދ(

ޕޮލިސް ސާރޖެންޓް

)ތ(

ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް

)ލ(

ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް

)ގ(

ޕޮލިސް ކޮންސްޓަބްލް

)ހ(

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިަސަރުންނަކީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް
ޞަފްހާ 46

–
ޕޮލިސް ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ.
)ށ(

ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނަކީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ
ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ.

)ނ( ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުން ނުވަތަ އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރުންނަކީ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގެ ރޭންކުން ފެށިގެން
މަތީ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ.
)ރ( ނޮން ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަކީ ޕޮލިސް ލާންސް ކޯޕްރަލް އިން
ފެށިގެން ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރާއި ދެމެދެގެ
ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނެވެ .މީގެ ތެރޭ ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން
އިންސްޕެކްޓަރުގެ ރޭންކު ހިމެނެއެވެ.
)ބ(

ކޮލިފައިޑް ޕޮލިސް އޮފިސަރުންނަކީ ،ފުލުހުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު
ފުރިހަމަކޮށް،

ޕްރޮބޭޝަން

މުއްދަތު

ހަމަކޮށް،

އެމުއްދަތުގައި

ޙާޞިލްކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ޙާޞިލްކުރުމުން ،މުވައްޒަފުންގެ
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެފުލުހަކީ ކޮލިފައިޑް
ޕޮލިސް އޮފިސަރުން ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނެވެ.
ފުލުހުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތްތައް

.76

)ހ(

އިނާޔަތްތަކާއި

ފުލުހުންގެ

އެލަވަންސްތައް

ހަމަޖައްސާނީ

އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ.
)ށ(

ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތްތަކަކީ:
) (1ފުލުސް މީހާއަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން؛
) (2ފުލުސް މީހާގެ އާއިލާއަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން؛
) (3ފުލުހަކާއި ޙަވާލުކުރެވި ،އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކާއި
ގުޅިގެން އެފުލުހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް
މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން
އެކަމުގެ ބަދަލު؛
) (4ފުލުސް މީހާއާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއި އަނބިން އަދި
ފިރިމީހާއާއި  18އަހަރުނުފުރޭ ދަރިންގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު؛
)(5

ފުލުހުންގެ ކެއިން ބުއިން؛

) (6ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން
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–
މަތީ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނަށް ކާރެއް ދިނުން؛
) (7ކޮމިޝަންޑް
އުޅަނދުގައި،

އޮފިސަރުންނަށް،
ރަސްމީ

ފުލުހުންގެ

މަސައްކަތަށް

ކަނޑުގެ

ދަތިނުވާނެހެން

އަމިއްލަ ،ކުރު ،ދަތުރުކުރެވުން؛
) (8ބަޖެޓް ތަންދޭ މިންވަރަކުން ސާޖެންޓުން ފެށިގެން މަތީ
ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނަށް ލޯނު އުޞޫލުން މޮޓޯސައިކަލު
ހޯދާ ދިނުން؛
) (9ފުލުހަކު އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ރަސްމީ
މަސައްކަތަކާއި

ގުޅިގެން

ނުވަތަ

އޭނާއަށް

އޭނާގެ

ޢާއިލާއަށް ނުރައްކަލެއް ،ބައެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ ފަރާތުން
ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ،އޭނާގެ
ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ ސަލާމަތަށް މީހަކު ނުވަތަ މީހުން
ބޭތިއްބުން ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ތަން ބަދަލުކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާދިނުން ނުވަތަ އޭނާ ދިރިއުޅޭ
ތަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
މިނުކުތާގައި ބުނެވިދިޔަ ސަބަބާއި ގުޅިގެން ފުލުހަކަށް
ނުވަތަ
ކަމެއްގެ

އޭނާގެ

ޢާއިލާއަށް

ކުޑަބޮޑުމިނަށް

ދިމާވެދާނެ

ނުރައްކައުތެރި

ރިޢާޔަތްކޮށް،

މިނުކުތާގައި

ބުނެވިދިޔަ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފުލުހަކަށް ހަމަޖައްސާ
ދިނުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ހައުސިންގ އެލަވަންސް

.77

އޯވަރސީސް އެލަވަންސް

.78

ހައުސިންގ އެލަވަންސަކީ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އަށް

ބަޖެޓް

ލިބިފައިވާ

މިންވަރަށް ،މިއެލަވަންސް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ،މަހަކު އެއްފަހަރު
ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.
)ހ(

އޯވަރސީސް އެލަވަންސް އަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި،
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ،ވަކި މުއްދަތަކަށް
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–
ފޮނުވިފައިވާ ފުލުހުންނަށް ،މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.
)ށ(

އޯވަރސީސް އެލަވަންސް ދެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށާއި އެފުލުހަކު އަދާކުރާ
މަސައްކަތަށާއި އެފުލުހެއްގެ ރޭންކަށް ބިނާކޮށެވެ.
އެލަވަންސްގެ

)ނ( އޯވަރސީސް

އެއިރަކު

ކަނޑައަޅާނީ

ދޭ

ގޮތުގައި

އެގުއުމެއްގައި

ފައިސާގެ

ދިރިއުޅުމުގެ

ޢަދަދު
ކަންތައް

ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހޭދައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެގްޒެކިއުޓިވް
ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
އާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންނެވެ.
ފުލުސް މީހާއަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުން

.79

އާއިލާއަށް ބޭސްފަރުވާކޮށް ދިނުން

.80

ފުލުހަކާއި އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން

.81

ފުލުހަކު ބަލިވުމުން ،އެބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދޭނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ .ބަލިވެފައިވާ ފުލުހަކަށް ބޭނުންވާ
ފަރުވާއަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވެން ނެތް ފަރުވާއެއް ކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށް އެހީ
ދޭނީ ،މިކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ
އުޞޫލުން،

އެކަމަށް

ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސް

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ

ކޮމިޓީއަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށެވެ.
ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބަލިވުމުން ،އެމީހަކަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔަށް
ފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިންނެވެ .މިގޮތުން ،އެ ފަރުވާއަކީ ރާއްޖޭގައި ދެވެން ނެތް ފަރުވާއެއް
ކަމަށްވާނަމަ އެކަމަށް އެހީ ދޭނީ ،އެކަމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް

އިން

ކަނޑައަޅާ

އުޞޫލުން،

މިފަދަ

ކަންތަކުގައި

ގޮތް

ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަކުން
ނިންމާ ގޮތަކަށެވެ.

ގަސްތުގައި ދޭ ގެއްލުމަކާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު
ދިނުން

ފުލުހަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަމުންދާ
ރަސްމީ މަސައްކަތަކާއި ގުޅިގެން ،އެފުލުހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ
މެމްބަރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލާއި ގޯތިގެދޮރަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދޭ
އަނިޔާ

ނުވަތަ

ގެއްލުމަކާއި

ގުޅިގެން

އެކަމުގެ

ބަދަލު

އެމީހަކަށް

ލިބިދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ދޭ ބަދަލުގެ މިންވަރާއި ބާވަތް ކަނޑައަޅާނީ
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–
އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެވެ.
މިމާއްދާގައިވާ ،ގޯތިގެދޮރުގެ މާނައިގާ އެފުލުހަކު އޭނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅޭ
ތަން ހިމެނެއެވެ.
ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭ

.82

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ދެމިނުހުރެވޭ ވަރުގެ

ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭ ،ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި
ދެމިނުހުރެވޭ

އަނިޔާއެއްވުން.

ވަރުގެ

ގުޅިގެން

އަނިޔާއަކާއި

ވަކިކުރެވޭ

ވަޒީފާއިން

ފަރާތްތަކާއި މެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ''ފުލުހުން ރިޓަޔަރ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު''
ގައި ވާގޮތަށެވެ.
ޖަނަޒާގެ ޚަރަދު

.83

ފުލުހުންގެ ކެއިން ބުއިން

.84

ނިދުމުގެ އިންތިޒާމް

.85

)ހ(

ފުލުހަކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިޔައުވެއްޖެނަމަ އެ ފުލުހެއްގެ ޖަނާޒާގެ
ކަންތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސާ ދޭން
ވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން

އަދި،

ބޭރުގެ

ފުލުހަކު

ގައުމެއްގައި

ނިޔާވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ ޚަރަދު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ
މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ރަސްމީ

ފުލުހަކު،

ރާއްޖެއިން

ޑިއުޓީގައި،

ބޭރުގައި

ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ނިޔައުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޖަނާޒާގެ އެންމެހާ
ކަމެއް

ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސް

އިން

ހަމަޖައްސަން

ވާނެއެވެ.
)ނ( ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ނިޔައުވުމުންވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނީ
މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ފުލުހުންނަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުޞޫލުން

ކެއިންބުއިމުގެ

އިންތިޒާމު،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސަދޭން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން،
ކަނޑައެޅޭ ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެންމެހާ ފުލުހުންނަށް ،ވަކި ޢަދަދެއްގެ
ފައިސާ ،އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ކޮންމެ މަހަކު،
އެފުލުހުންނަށް

ދިނުމަށް

މިމާއްދާ

ހުރަހެއް

ނާޅައެވެ.

ކެއިންބުއިމަށް

އެލަވަންސް ދެވޭ ފުލުހަކު ،ފުލުހުންގެ މެސްތަކުން ހިލޭ ދޭ ޚިދުމަތް
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާއި ،އެކަމަށްޓަކައި
ޞަފްހާ 50

–
ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޞީލަތް ތަންދޭ ވަރަކުން ،ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ނިދުމުގެ
އިންތިޒާމް

ހަމަޖެއްސުމަށް

ފުލުހުންނަށް

އެދޭ

އިންތިޒާމް

ނިދުމުގެ

ހަމަޖައްސައި ދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ހަމަޖައްސައި ދޭން
ވާނެއެވެ.
ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން

.86

)ހ(

ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނަށް ކާރު ދިނުން

ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑް އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ
ރޭންކުގެ ފުލުހުންނަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކާރެއް
ހަމަޖައްސާ ދޭން ވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް ދެވޭ ކާރަކީ އެފުލުހެއްގެ އަމިއްލަ
ބޭނުމަށާއި،

އޭނާގެ

ޢާއިލާގެ

ބޭނުމަށް

ބޭނުންކުރެވިދާނެ

އުޅަނދެކެވެ.

އަދި،

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އިން

ޢަދަދަކަށް

އެކާރަށް

ހަކަތަ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަޅާދެވޭނެ

ވަކި

އިންތިޒާމް

)ފިއުލް(
އިން

ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.
އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސް އެލަވަންސާއި ސްކިލް

.87

)ހ(

އެލަވަންސް

އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސް އެލަވަންސަކީ ،ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ
ހިންގާ،

މަރުކަޒަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ

އޮނިގަނޑުގައިވާ އަދަދަށް ކްރެޑިޓް ގަޑިއާއި ،ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓާއި،
ދިރާސީ އަހަރުތައް ހަމަވާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓަރސް
ޑިގްރީ ނުވަތަ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ،ޑިގްރީ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ދޭ

އެލަވަންސެކެވެ.

މި

އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެ ފުލުހެއްގެ މުސާރައިގެ  40%އެވެ.
)ށ(

ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން އެކި ފަހަރު މަތިން ފުލްޓައިމް ކޯސް
ފުރިހަމަކުރަމުންގޮސް  34މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށް
ސަނަދު

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

ފުލުހުންނަށްވެސް،

އެފުލުހަކު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އިން ގަބޫލުކުރާ
ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ
އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.
)ނ( ސްކިލް އެލަވަންސް އަކީ ،ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ
ޞަފްހާ 51

–
ޑިޕްލޯމާ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ އަދަދަށް ކްރެޑިޓް ގަޑިއާއި،
ޕޮއިންޓު ހަމަވާ

ކްރެޑިޓް

ދިރާސީ

ކުރުނޫން

އެއްއަހަރަށްވުރެ

މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ،ޑިޕްލޯމާ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް
ލިބިފައިވާ ފުލުހުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ .މި އެލަވަންސްގެ
މިންވަރަކީ ،އެ ފުލުހެއްގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ
 20%އެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ސަނަދަކީ ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން ނުވަތަ
އެފަދަ ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކޮށްގެން ލިބިފައިވާ
ސަނަދަކަށްވެފައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ
ޢަދަދަށް ކްރެޑިޓް ހަމަވާކަމުގެ ލިޔުމެއް އެކަމަށް ސަރުކާރުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފީހުން ދޫނުކުރި ނަމަވެސް ،އެކޯހުގެ މުޤައްރަރަށް
ބެލުމަށްފަހު ،އެއީ  09މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ
ފުލްޓައިމްގެ ކޯހަކަށްވެއި ،އެއީ ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އިން ޤަބޫލުކުރާ
ކޯހެއް

ފެންވަރުގެ

ނަމަ

އެކޯހަކަށް

ސްކިލް

އެލަވަންސް

ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ފުލުހުންގެ ދާއިރާއިން އެކި ފަހަރު މަތިން ފުލްޓައިމް ކޯސް
ފުރިހަމަކުރަމުންގޮސް  09މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށް
ސަނަދު

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް،

އެކޯސްތަކަކީ

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ނަމަ
އެފުލުހަކަށް ސްކިލް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަދޭން ވާނެއެވެ.
)ޅ(

އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ އެލަވަންސާއި ސްކިލް އެލަވަންސް
ދޭނީ ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް މުސާރަދޭ ދުވަހު ،މުސާރައާ އެކުގައެވެ.

)ކ(

އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ އެލަވަންސް ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކު
ސްކިލް

އެލަވަންސް

ދިނުމުގައި

ބެލުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ

ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ،ފާސްވެފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް،
އެފުލުހަކަށް ލިބޭނީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ އެލަވަންސް
އެކަންޏެވެ.
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–
)އ(

އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ އެލަވަންސާއި ސްކިލް އެލަވަންސް
ދޭނީ ،ހިސާބު ހެދުމުގައި ރުފިޔާ ހަމަނުވެ އޮންނަ ވަކިލާރި
ނުހިމަނައެވެ.

ދިގު މުއްދަތުގެ އެލަވަންސް

.88

)ހ(

ދިގު މުއްދަތުގެ އެލަވަންސަކީ ،މެދުނުކެނޑި  10އަހަރު ނުވަތަ
އަހަރު

15

މޯލްޑިވްސް

ދުވަހު

ސަރވިސް

ޕޮލިސް

އަށް

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފުލުހުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ
އެލަވަންސެކެވެ .މި އެލަވަންސް ދޭނީ ،މެދުނުކެނޑި  10އަހަރު
ދުވަހު

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

ފުލުހުންނަށް،

އެ

ފުލުހަކަށް

ލިބޭ

މުސާރައިގެ  20%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ؛ ނުވަތަ މެދުނުކެނޑި 15
އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
ފުލުހުންނަށް ،އެ ފުލުހެއްގެ ރޭންކުގެ މުސާރައިގެ  40%އަށް ޖެހޭ
ފައިސާއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިގު މުއްދަތުގެ އެލަވަންސް
ދެވޭނީ

ޕެންޝަން

ޕޭ

ލިބެންދެންނެވެ.

ފުރަތަމަ

ޕެންޝަން

ލިބިފައިވާ ފުލުހަކަށް އަލުން މި އެލަވަންސް ލިބޭނީ ،ތިރީގައި އެވާ
އުޞޫލުންނެވެ.
) (1ޕެންޝަން

ޕޭ ލިބޭ ތާރީޚުން

ފެށިގެން

ޚިދުމަތުގައި

މެދުނުކެނޑި  5އަހަރު ވުމުން ،އެ ފުލުހެއްގެ ރޭންކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުސާރައިގެ

10%

އަށް

ޖެހޭ

ފައިސާއެވެ.
) (2ފުރަތަމަ ޕެންޝަން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި
10

އަހަރު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވުމުން،

އެ

މުސާރައިގެ

ފުލުހެއްގެ
20%

ރޭންކަށް
އަށް

ޖެހޭ

ފައިސާއެވެ.
) (3ޕެންޝަން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި 15
އަހަރު ވުމުން ،އެ ފުލުހެއްގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުސާރައިގެ  35%އަށް ޖެހޭ ފައިސާއެވެ.
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–
)ނ( ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފަކު،
ދިވެހި

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއިން

ނުވަތަ

ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް
ވަނުމުން އޭނާ ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ވަޒިފާއަށް ވަން ތާރީޚް ގުޅުވައިދީ ،ދިގު މުއްދަތުގެ
އެލަވަންސް ދިނުމަށް މިޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން މި
އެލަވަންސް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށް ،ކަނޑުގެ އުޅަނދުގައި

.89

އަމިއްލަ ދަތުރުކުރުން

ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނަށް ،ފުލުހުންގެ ކަނޑުގެ އުޅަނދުގައި ،ރަސްމީ
މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެހެން އަމިއްލަ ދަތުރު ކުރެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ފުލުހުންނަށް ލިބޭ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ޙައްޤުތައް

.90

ފުލުހުން ނޯޓް ފޮތް ގެންގުޅުން

.91

)ހ(

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ އިމްތިޔާޒުތަކާއި،
އިނާޔަތްތަކާއި ޙައްޤުތައް ފުލުހުންގެ ހުވާކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރާ ނުވަތަ ވަކިވާ ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކުރާ
ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ،ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް
ވަކި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ނާންގާހާ ހިނދަކު،
ނުވަތަ މިޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންވެގެން ނުވާ ޙާލަތުގައި،
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ(

ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި
ޢަމަލުކުރަން ވާނީ "ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާ
އިޚްތިޔާރުގެ

ބާރުތަކާއި

ބޭނުންހިފުމާ

ބެހޭ

ޤާނޫނީ

އެންމެހާ
ޤަވާޢިދު"

އާއި

އެއްގޮތަށެވެ.
ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،ޤާނޫނީ ގޮތުން
އުފުލަން

ޖެހޭ

ބަޔަކަށްވާތީ،

ޑިއުޓީ

ގަޑީގައި

ދިމާވާ

ކަންކަން

ނޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތައްޔާރުކުރާ ނޯޓް
ފޮތެއް ނުވަތަ އެބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާސަނަލް ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓެންޓް
)ޕީ.ޑީ.އޭ( ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
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–
ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ފުލުހުން ބަލިވެއިނުން

.92

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

.93

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބުން އަދާކުރަން

.94

ކުރިއެރުން

މަޤާމުގެ

ދިނުމުގައި،

ސަބަބުން

ބަލިވެއިނުމުގެ

އޮފީހަށް

ނުނުކުމެ ހުރި ދުވަސްތައް ނުގުނޭނެއެވެ .އަދި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ ދުވަސްތައްވެސް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ގުނާ
ދުވަސްތަކުގެތެރޭގައި ނުގުނޭނެއެވެ .އަހަރީ ޗުއްޓީ އާއި ޙައްޖު ޗުއްޓީ
ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބާއި ގުޅިގެން ފުލުހަކު ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ވަނިކޮށް،
މަގާމުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
)ހ(

ޕޮލިސް ކްލަބުން ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ފިޔަވައި ކްލަބް
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ފުލުހުންނަށް
ބައިވެރިވެވޭނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ލިޔުމުން
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

)ށ(

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ޓީމެއްގައި ފުލުހަކު ،ކުޅުމަކަށް މިމާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

)ހ(

ޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑު

ފުލުހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހަކު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސާރވިސް އަށް  4އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވިސް އިން ޚަރަދުކޮށްގެން ،އެއްވެސް
ކޯހެއް

ނުވަތަ

ބައިވެރިވެއްޖަނަމަ

ސެމިނާރެއް
މިޤަވާޢިދާއި،

ނުވަތަ

ވާރކްޝޮޕްގައި

ފުލުހަކު

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

އެކަމަށް

ސަރވިސް އިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް
ކުރަން ވާނެއެވެ.
ޑިއުޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ޝަހީދުވާ ފުލުހުންގެ
ޢާއިލާއަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

.95

ފުލުހުންގެ

ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި

ޙަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް

ދިމާވާ

ނުވަތަ

ދިމާކުރުވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ނިޔައުވާ ފުލުހުން ،އެވި ގުރުބާނީގެ
އަގު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި،
މިފަދައިން ނިޔައުވާ ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާއަށް މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ޝަހީދުވި ފުލުސް މީހާގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ
ޞަފްހާ 55

–
 60%އާއި އެފުލުހަކު ވަޒީފާގައި ވެއަތުކުރި އަހަރު ގުނަކުރުމުން
ޖެހޭ ޢަދަދު ،ގަނޑުކޮށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި
އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ޝަހީދުވި ފުލުސް މީހާގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ
) 140%އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް އިން ސައްތަ( ،އަށްވާ ފައިސާ،
ކޮންމެ މަހަކު ޚާއްސަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް
ލިބިދޭން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ހުވަފަތް އަނބިން ނުވަތަ ފިރިމީހާ
މީހަކާ ކައިވެނިކުރަންދެން ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިންނަށް  18އަހަރު
ފުރެންދެން ނުވަތަ އޭނާގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ދުވަހަކު
މިއެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

)ނ( ޝަހީދުވި

ފުލުސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މީހާގެ
ތަޢުލީމް

18

އަހަރު

ނުފުރޭ

ޙާޞިުލުކުރަމުންދާނަމަ،

ދަރިން
ތަޢުލީމު

އުނގެނުމަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އާއި އިމްތިޙާނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފީ ،ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ޙާލެއްގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ދައްކަން ވާނެއެވެ.
)ރ(

ފުލުހަކު ޝަހީދުވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢާއިލާ ،ދިރިއުޅެމުން އައި
ރަށުން މީހުން

ދިރިއުޅޭ

އެހެން

ރަށަކަށް ނުވަތަ

އަވަށަކަށް

ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާނަމަ ،އޭނާގެ އާއިލާއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން ޕެސެޖް ފީ ދޭން ވާނެއެވެ .ޕެސެޖް ފީ ދެވޭނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ނުވަތަ
އެއްއަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް ،ބަދަލުވާ ނަމައެވެ.
)ބ(

ޝަހީދުވި ފުލުސް މީހާ ފަސްދާނުލާންވާނީ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައެވެ.

)ޅ(

ޝަހީދުވި ފުލުސްމީހާގެ މައިންބަފައިންނަށާއި 18 ،އަހަރު ނުފުރޭ
ދަރިންނާއި ،ހުވަފަތް އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށް ،ޝަހީދުވި
ފުލުސް މީހާގެ ރޭންކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަދައިން ބޭސްފަރުވާގެ
ޚަރަދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ދޭން ވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ،އަނބި ނުވަތަ ފިރިމީހާ ،އެހެން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުމުން
އެމީހަކަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ޞަފްހާ 56

–
)ކ(

ޝަހީދުވި ފުލުސް މީހާގެ ޢާއިލާއަށް ،މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ޢިނާޔަތް ލިބިދިނުމުގައި ،ޢިނާޔަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން
ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާފައިނުވާ ޙާލަތުގައި ،ޢިނާޔަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ
ޢާއިލާގެ އެއް މެމްބަރަކަށެވެ.

)އ(

ޝަހީދުވި ފުލުސް މީހާއަށް ،އޭނާގެ ޢާއިލާއާއިއެކު ދިރިއުޅުމަށް
މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އިން

ތަން،

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

ހުސްކުރުމަށް އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން އަންގަންވާނީ އެނާގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިމީހާ އެހެން
މީހަކާއި ކައިވެނިކުރުމުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިންނަށް  18އަހަރު
ފުރުމުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ އޭނާ ފިޔަވައި އެހެން
ދަރިއަކު ނެތް ޙާލަތުގައި އެމީހުން ނިޔައުވުމުންނެވެ .ނަމަވެސް،
ދިރިއުޅުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތަން އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ގޮތެއްގައި
ސަބަބުން

ނުބެލެހެއްޓުމުގެ

ބަލިމަޑުކަމެއް

ޙާލަތާއި،

ފެތުރޭ

ތަކުރާރުކޮށް އެތަނެއްގެ ތެރޭ ޖިނާއީ ކުށްކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި،
ޝަހީދުވި ފުލުސްމީހާގެ އާއިލާގެ ކިބައިން އެތަން ނެގޭނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާވެގެންވާ

.96

ފަރާތްތައް

އިންޓެލިޖެންސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ކަނޑަޅާފައިވާ ވަކި ފުލުހުން ،އިންޓެލިޖެންސްގެ މަސައްކަތާބެހޭ
ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން،
މިޤަވާޢިދަށް

ޢަމަލުކުރުމުން

ފުލުހުންނަށްވެސް

އިސްތިސްނާ

މިޤަވާޢިދުގައި

ވެގެންވެއެވެ.

ބަޔާންވެގެންވާ

އެފަދަ

އިނާޔަތްތައް،

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު" :ޢާންމު މުވައްޒަފުން"
އާއްމު މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު

.97

ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތްތައް

.98

ޢާންމު

މުވައްޒަފުންގެ

މަޤާމުގެ

އޮނިގަނޑެއް

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތަކާއި އެލަވަންސްތައް ހަމަޖައްސާނީ

ޞަފްހާ 57

–
އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ.
)ށ(

ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތްތަކަކީ:
) (1މުވައްޒަފު ބަލިވުމުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުން؛
)(2

ކެއިން ބުއިން؛

)(3

އެސިސްޓެންޓް
މަގާމުތަކުގެ

ސެކްރެޓަރީ

އިން

މުވައްޒަފުންނަށް

ފެށިގެން

ޚާއްސަ

މަތީ

ޚިދުމަތުގެ

އެލަވަންސް؛
) (4ޑިރެކްޓަރުން
މުވައްޒަފުންނަށް
ކަނޑުގެ

ފެށިގެން

މަތީ

މަޤާމުތަކުގެ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

އުޅަނދުގައި،

މަސައްކަތަށް

ރަސްމީ

ދަތިނުވާނެހެން އަމިއްލަ ،ކުރު ،ދަތުރުކުރެވުން.
ބޭސްފަރުވާ ކުރުން
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ކެއިން ބުއިން
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ޚާއްސަ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
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ކަނޑުގެ އުޅަނދުގައި އަމިއްލަ ދަތުރު ކުރުން
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އާންމު މުވައްޒަފަކު ބަލިވުމުން ،އޭނާގެ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ހިނގާ
ޚަރަދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަކާއި
އެއްގޮތަށް ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.
އާއްމު

މުވައްޒަފުންނަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުޞޫލުން

ކެއުން

ބުއިމުގެ

އިންތިޒާމު ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސާ ދޭން
ވާނެއެވެ.

މިގޮތުން،

ކަނޑައެޅޭ

ބަޔަކަށް

ވަކި

އެންމެހާ

ނުވަތަ

މުވައްޒަފުންނަށް ،ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ،އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ދިނުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.
ޚާއްސަ

ޚިދުމަތުގެ

އެސިސްޓެންޓް

އެލަވަންސަކީ،

ސެކްރެޓަރީ

އިން

ޢާންމު

މުވައްޒަފުންގެ

ފެށިގެން

މަތީ

ތެރެއިން
މަގާމުތަކުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ .މިއެލަވަންސްގެ
މިންވަރަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ  45%އަށްވާ ފައިސާއެވެ.
ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ
ޞަފްހާ 58

ކަނޑުގެ

އުޅަނދުގައި،

ރަސްމީ

މަސައްކަތަށް

–
ދަތިނުވާނެހެން އަމިއްލަ ދަތުރު ކުރެވޭނީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން
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)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލާނީ
ތިރީގައި އެވާ ކަންކަމަށެވެ.
ހާޟިރީއަށާއި

) (1އެމުވައްޒަފަކު

ބަހައްޓާ

މަސައްކަތަށް

ފަރުވާތެރިކަމާއި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު؛
) (2އެމުވައްޒަފެއްގެ

ފެންވަރާއި

ތަޢުލީމީ

ތަޖުރިބާއަށް

ބަލާއިރު ،ބަދަލުކުރެވޭ މަގާމަށް އެމީހަކު އެކަށީގެންވާ
މިންވަރު؛
) (3އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު؛
) (4އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޚިދުމަތުގެ އޮނިގަނޑެއް އޮވެފައި
އޭގައި

އެނޫން

ގޮތަކަށް

ނުވާނަމަ

ކަނޑައަޅާފައި

އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަގާމުގައި  4އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވުން؛
) (5ޚިދުމަތުގެ

އޮނިގަނޑެއްގެ

މީހެއްނަމަ

ތެރޭގައި

އެއޮނިގަނޑެއްގައި

ވަޒީފާ
ބުނާ

އަދާކުރާ
މުއްދަތު

ހަމަވެފައިވުން؛
)ށ(

މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ޢައްޔަނުކުރާ ބޯޑެއްގެ
ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.

)ނ( މުވައްޒަފަކު

ހުރި

މަގާމުން

އެހެން

މަގާމަށް

ބަދަލުކުރަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،އެކަން
އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ
ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފަކު އެދިގެން ،އެމީހަކު ހުރި މަގާމާ ފެންވަރުގެ ގޮތުން
ނުވަތަ މުސާރައިގެ ގޮތުން އެއްވަރު މަގާމަކަށް ،ނުވަތަ އެމީހަކު
ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށް މަގާމަކަށް ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ،އެގޮތަށް
ބަދަލުކޮށްދިނުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.
މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފެނިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ
ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާއިރު މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަން ފެންނަ
ޞަފްހާ 59

–
ސަބަބު ސާފުކޮށް ލިޔަންވާނެއެވެ .އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން
ދަށް މަގާމަކަށް ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފަކު ،އެދިއްޖެނަމަ ،އަދި މި
ބަދަލާ ގުޅިގެން މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލާމެދު އެ މުވައްޒަފު
އިޢްތިރާޟު

ނުކުރާނަމަ،

އެކަމުގެ

ލިޔުމަކާއެކު

ހުށަހެޅުމުން

ބަދަލުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ނުވަތަ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް އިން ބޭނުންވެގެން މުވައްޒަފަކު ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށް
މަގާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ
ގޮތުންނެވެ .މިގޮތުން ދަށުގެ މަގާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާއިރު
އެ ބަދަލުގެންނަން ފެނުނު ސަބަބު ސާފުކޮށް ލިޔަންވާނެއެވެ.
ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަށް

.104

ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
)ހ(

އެމުވައްފަކު ކުރަން ޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި،
އެމުވައްފަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި ހާނީއްކައަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ޚަރަދުގައި ބޭސް ފަރުވާކުރުން؛

)ށ(

އެމުވައްފަކާ މެދު ކުރެވޭ ޝާކުވާ އަޑުއަހާ ،އެއަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ
ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ލިބިދިނުމަށްފަހު މެނުވީ ،އެމީހާކާ މެދު
އެއްވެސް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން؛

)ނ( އެމުވައްފަކާ މެދު ކުރެވޭ ޝަކުވާއަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި،
އެމީހަކާމެދު ޝަކުވާކުރި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އެނިންމުމުގެ
މައްޗަށް ނުހިންގުން؛
)ރ(

އެމުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށަކަށް ،އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް
ނުދިނުން؛

)ބ(

އެމީހަކާމެދު އަޅާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް
ޕޮލިސް

އިންޓެގްރިޓީ

ކޮމިޝަނަށް

ނުވަތަ

ޝަރުޢީ

ކޯޓަކަށް

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވުން؛
)ޅ(

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމުރަކަށް ކިޔަމަން ނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުރާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ
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–
ކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކަށް

ސަބަބުން،

ރިޕޯޓެއްގެ

އެމުވައްޒަފާމެދު

އެއްވެސް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުން؛
)ކ(

މެދު

އެމީހަކާއި

ދަޢުވާއެއް

ކުރެވޭ

ސާބިތު

ޝާރީޢަތުގައި

ނުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
ލިބިދިނުން.
ކެއުމަށާއި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ދެވޭ ވަގުތު
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ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަވެގެން މަސައްކަތް

.106

)ހ(

އާންމު ޙާލަތުގައި ،ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ،އެމީހުންގެ ޑިއުޓީގެ
ވަގުތު  5ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު ދެމިގެންދާނަމަ ،ޑިއުޓީ ވަގުތުގެ
ތެރޭގައި ،މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ،ކެއުމަށް  30މިނިޓުގެ
ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް ދޭން ވާނެއެވެ.

)ށ(

ޑިއުޓީ ގަޑީގައި ،މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ނަމާދުކުރުމަށް،
އެނަމާދެއްގެ

ފާއިތުނުވަނީސް

ވަގުތު

15

މިނިޓްގެ

ހުސް

ވަގުތުކޮޅެއް ،ކޮންމެ ޢާންމު މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ކުރެވޭނެ ވަގުތު

އިތުރުގަޑި

ނުހިމެނޭ

ހަފްތާއެއްގެ

ތެރޭ

ގޮތަށް،
48

ޢާންމު

ގަޑިއިރަށްވުރެ

މުވައްޒަފަކު
އިތުރަށް

ލައްވައި
މަސައްކަތް

ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ށ(

ޢާންމު ޙާލަތުގައި ،އަރާމުކުރުމަށް ،ވިދިވިދިގެން  24ގަޑިއިރުގެ
މުއްދަތެއް އަރާމުކުރުމަށް ނުދީ ،ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ  06ދުވަހަށް
ވުރެ އިތުރަށް ޢާންމު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު

.107

)ހ(

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ ޢާންމު މުވައްޒަފަކު މިޤަވާޢިދުގައި
ޢާންމު މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަކުންކުރެ
ކަމަކާ

ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ

ޤަވާޢިދަކާއި

ޚިލާފްވެގެން ނުވަތަ

ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް
އެފަދަ

ކަމެއް

މުވައްޒަފެއްގެ

ފުށުން

ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.
) (1މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން؛
) (2ހާޟިރީއަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން؛
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ފެނިގެން،

އެކަމެއް

–
) (3ވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި

ޚިލާފުވުމާއި
އުޞޫލުތަކަށް
މޯލްޑިވްސް

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މުވައްޒަފުން

ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ހުރުމަތްތެރިކޮށް
ޕޮލިސް

ޤަވާޢިދުތަކާ
ހިތަންޖެހޭ

ނުހިތުން

ސަރިވސްގެ

ނުވަތަ
ނުވަތަ

އުޞޫލު

ޕްރޮސީޖަރަކާއި ޚިލާފްވުން؛
) (4މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދިދާފަދަ ޢަމަލެއް
ކުރުން.
) (5މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް
ހުތުރެއް ލިބިދާފަދަ ގޮތަކަށް ނޭދެވޭ ކަމެއް ކުރުން.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް
ޢާންމު މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކާމެދު،
އެމީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައިވާ
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުންކުރެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެއެވެ.
) (1ނަސޭހަތް ދިނުން؛
) (2ނަޞޭހަތާއި އިންޒާރުކުރުން؛
) (3ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުކުރުން؛
) (4ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން؛
) (5ވަޒީފާގެ މަސައްކަތައް ނިކުތުން  14ދުވަހަށްވުރެ ދިގު
ނޫން މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން؛
) (6އެމުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން؛
) (7ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން.

)ނ( ޢާންމު

މުވައްޒަފަކު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

އަޅަންޖެހޭ

ފިޔަވަޅު

ލަސްނުކޮށް އެޅުމަކީ ،އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ހެޑް
އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ އިދާރީ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤްކުރާ
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
)ރ(

އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅު

އެޅުމުގެ

އާންމު

އުޞޫލެއްގެ

ގޮތުން

ޢަމަލުކުރަންވާނީ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ތަރުތީބުން ،އެ ޢާންމު
މުވައްޒަފާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ .އެހެންނަމަވެސް މުވައްޒަފު
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–
ކޮށްފައިވާ

ކުށުގެ

ކުށުގެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި،

ބާވަތަށާއި،

އެ

ކުށެއްކޮށްފައިވާ ގޮތަށާއި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރިކޯޑަށް ބެލުމަށްފަހު
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަތައް ހުރި ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
މީގެތެރެއިން އެފަހަރަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ،ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި
އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑަށް ފެނުނު ފިޔަވަޅެއް
އެޅިދާނެއެވެ.
)ބ(

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންވެސް ރަނގަޅު
ނުވެއްޖެނަމަ ކުރަން އޮންނަ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް ،ވައްކަން،
ޚިޔާނާތް،

ތަނުގެ

މަޞްލަޙަތު

ބޮޑެތި

ގެއްލޭފަދަ

ކުށްކުރާ

މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފަކު އެކުރި ކުށުގެ ބާވަތުން އިތުރު
ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް
އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
)ޅ(

ނަޞޭހަތްދީ ،ޖޫރިމަނާކޮށް ،އިންޒާރުކޮށް ،ހަދާނީ ލިޔުމުންނެވެ.
މިލިޔުމުގައި
ހާޟިރުގައި

މުވައްޒަފުން
އެފިޔަވަޅެއް

ޢަމަލުކުރާއިރު

ސޮއި

މުވައްޒަފަށް

އެފިޔަވަޅެއް

ނުކުރިނަމަ،

ދެމީހުންގެ

އަންގާނީއެވެ.

މިގޮތަށް

އެދެމީހުން

ހެކިވެ،

އެޅިކަމަށް

އެލިޔުމުގައި އެދެމީހުން ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ތަކުރާރުކޮށް

ފިޔަވަޅު

އަޅައިގެން

މުވައްޒަފު

އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ
ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ،އެމުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާއި،
އެމުވައްޒަފަކާމެދު

އަޅާފައިވާ

އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅުތަކާއި،

އިޞްލާޙުވުމަށް ދިން މުއްދަތުގެ ތަފްޞީލު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)އ(

މާގުމު ދަށްކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި
އިދާރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާ ބޯޑުން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން
މިނިސްޓަރަށް

ހުށަހަޅަންވާނީ

އެންޑީޒްމެންޓަކާ އެކުގައެވެ.
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ކޮމިޝަނަރ

އޮފް

ޕޮލިސްގެ

–
މަގާމު އުނިވުން
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)ހ(

ޢާންމު

މުވައްޒަފަކު

އަދާކުރެވިދާނެ

ހުރި

އެހެން

މަގާމު

ވަޒީފާއެއް

އެމީހަކަށް

އުވިއްޖެނަމަ،
ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި

ނުވަތަ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި އޮތްތޯ ބަލައި ،އެމީހަކަށް
އަދާކުރެވޭވަރުގެ ވަޒީފާއެއް އޮތްނަމަ ،އެ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭން
ވާނެއެވެ .ބަދަލުކޮށްދޭނެ މަގާމެއް ނެތިގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ވަކިކުރަންވާނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހުއެވެ.
) (1ޚިދުމަތުގައި

3

ހަމަނުވާ

އަހަރު

މުވައްޒަފެއް

ކަމުގައިވާނަމަ 1 ،މަސްދުވަސް؛
) (2ޚިދުމަތުގައި

3

އަހަރުވެފައިވާ

6

އަހަރު

ހަމަނުވާ

މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ  2މަސްދުވަސް؛
) (3ޚިދުމަތުގައި  6އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ
 3މަސްދުވަސް.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް ދިނުމުން،
އަދާކުރެވިދާނެ

އެހެން

ވަޒީފާއެއް

ހޯދުމަކީ

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ޒިންމާއެކެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހެން ވަޒީފާއެއް ނުހޯދިޔަސް
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެއެވެ.
ވަގުތީ މަގާމާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން
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)ހ(

ވަގުތީ މަގާމަކީ ،ވަގުތީ ގޮތުން ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އުފައްދާ
މަގާމުތަކެވެ .މަގާމު އުފެއްދި ބޭނުން ކެނޑުމުން ވަގުތީ މަގާމު
އުވާލެވޭނެއެވެ.

)ށ(

ވަގުތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރާ ދުވަސްތައް،
އެމުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި ގުނޭނެއެވެ.

)ނ( ވަގުތީ މަގާމު އުފެއްދި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މަގާމު އުފެއްދި
ބޭނުން ކެނޑިގެން ވަގުތީ މަގާމު އުވާލާއިރު ،އެމަގާމެއްގައި ހުރި
ވަގުތީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސްދިނުމަށް
ފަހުގައެވެ.
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–
) (1ޚިދުމަތުގައި

 3އަހަރު ހަމަނުވާ މުވައްޒެއް ކަމުގައި

ވާނަމަ 1 ،މަސްދުވަސް؛
) (2ޚިދުމަތުގައި  3އަހަރު ވެފައިވާ 6 ،އަހަރު ހަމަނުވާ
މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ 2 ،މަސްދުވަސް؛
) (3ޚިދުމަތުގައި

6

އަހަރުވެފައިވާ

މުވައްޒަފެއް

ކަމުގައިވާނަމަ 3 ،މަސްދުވަސް.
)ރ( މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ސަބަބު މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް
ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ،ޢާންމު )ދާއިމީ(
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.
ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ގެންގުޅުމާއި ދޫކޮށްލުން
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)ހ(

ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެވޭނީ ،ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު
ގެންގުޅުމަށް ،މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

)ށ(

ވަގުތީ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެން ފަށަން ވާނީ ވަގުތީ ގޮތުން
ގެންގުޅެ ދޫކުރާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު
ލިޔުމަށްފަހު ،އެމީހަކު ގެންގުޅެން ނިންމިކަމަށް ،ވަޒީފާގެ ކަންތައް
ބަލަހައްޓާ ދާއިރާގެ ވެރިއަކު ރަސްމީކޮށް އެންގުމުންނެވެ.

)ނ( ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަށް ،އެމީހަކު ގެންގުޅެން ފެށިކަން
ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ .ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް
މިކަން އަންގާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލިޔުމަކުންނެވެ.
)ރ(

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަށް ދެވޭނީ ،އެމީހަކު ގެންގުޅޭ
މަގާމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޢިނާޔަތްތައް

ހަމަޖެހިފައިވާ

މުސާރައެވެ.
މަގާމެއް

އިތުރު

މުސާރައިގެ
ކަމުގައިވާނަމަ

އެ

ޢިނާޔަތްތައްވެސް ދެވޭނެއެވެ.
)ބ(

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިން ވަކިކޮށްފިނަމަ،
ވަކިކުރިކަން ،އެމީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ .މިލިޔުން
ތައްޔާރުކުރާނީ

ވަޒީފާގެ

ކަންތައްތައް

ބަލަހައްޓާ

ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.
)ޅ(

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނީ ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ،އެންމެ
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–
ފަހުން އޮފީހަށް ހާޟިރުވި ދުވަހަކާ ހަމައަށް މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު،
އެމީހަކު ވަޒީފައިން ވަކިކުރަން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ކުރާ ނޭދެވޭ ނުވަތަ ޤަވާޢިދާއި
ޚިލާފް ޢަމަލަކާއި ގުޅިގެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)އ(

އެކިއެކި މަގާމުތަކަށް ޝަރުޠުހަމަވާ މީހުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން
ވަގުތީގޮތުން މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތިބޭ މީހުން މެދުނުކެނޑި 1
އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު އެމީހަކު ލައްވާފައިވާ މަގާމުގެ
މަސައްކަތް

ރަނގަޅަށް

ކުރެވޭކަމަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

އެމީހަކަށް

މަގާމުގެ ހަމަމުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .މިކަން
ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ އެމީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާ މަގާމުގެ މަސައްކަތް
ރަނގަޅަށް ކުރެވޭކަމަށް ފެނިގެން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ޑިޕާރޓްމަންޓުން

ކަންތައް

މުވައްޒަފުންގެ

ހަމަޖައްސާ

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ކޮންޓުރެކްޓު އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވޭ ގޮތް
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)ހ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ކޮންޓުރެކްޓު

އުޞޫލުން

ސަރވިސްގެ
މީހަކު

މަސައްކަތެއް

ގެންގުޅެންވާނީ

ކުރުމަށް
ކޮންޓުރެކްޓު

އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅުމަށް ،މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ
ގޮތަށެވެ.
)ށ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުން ހޯދުމުގައާއި ،މީހުން
ހޮވުމުގައާއި،

މީހުން

މުވައްޒަފުން

ހޯދުމާއި،

ހަމަޖެއްސުމުގައި
ހޮވުމާއި،

ދާއިމީ

ހަމަޖެއްސުމުގައި

މަގާމުތަކަށް
ޢަމަލުކުރާ

ޢާންމު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޚާއްސަ
ޓެކްނިކަލް ދާއިރާއަކުން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން ހޯދަން ޖެހޭ
މީހުން

ހޯދުމުގައާއި

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ހޮވުމާއި

ކޮންމެހެން

މިމިންގަނޑު ހިފަހައްޓަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
)ނ( ޢާންމު

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި،

ގެންގުޅެންވާނީ
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ދާއިމީ

ކޮންޓްރެކްޓް

މަޤާމަކަށް

ނުވަތަ

އުސޫލުން މީހަކު
ވަގުތީ

މަގާމަކަށް

–
އިޢުލާނުކޮށް ،އެ މަޤާމަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހަކު ނުވުމުންނެވެ.
)ރ( ކޮންޓުރެކްޓު

އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ

މީހަކީ މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫނެވެ.
)ބ(

ކޮންމެހެން ކުރަންވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކޮންޓުރެކްޓު އުޞޫލުން
ބިދޭސީއަކު ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.

)ޅ(

މުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި އޭނާ މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކޮންޓުރެކްޓު އުސޫލުން
ޚިދްމަތްކުރި މުއްދަތެއް ނުގުނޭނެއެވެ.

)ކ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެންވާނީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ
ވަކި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާފަރާތާއި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް،
އެކޮންޓްރެކްޓުގައި

މަސައްކަތްކޮށް

ނިންމުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މުއްދަތަށެވެ.
)އ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް ޚަރަދުކުރަން ވާނީ އޭނާ
ކުރާ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް
ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

)ވ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ކުރާ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ
މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނަމަ ،ޚަރަދުކުރުމުގެ
ކުރިން އެ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ
ފަރާތުން ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ .އަދި އެޚަރަދު ކުރަން ވާނީ
ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

)މ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކާ
މަސައްކަތެއް
ނުވާނެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓް
އަދި

އެފަދަ

އުސޫލުން
މުވައްޒަފަކު

ކުރުމަށް

ޙަވާލުކޮށްގެން

އެފަދަ

މަސައްކަތެއް

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުމަށް ޙަވާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ކޮންޓުރެކްޓު އުޞޫލުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި
މަސައްކަތުން ވަކިކުރުން

.112

)ހ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ މިހާ ކުރާ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ
މަގާމަށް އިޢުލާނުކޮށް ،އެ މަޤާމަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހަކު
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–
ނުލިބުނުނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާގެ ކޮންޓްރެކްޓު
މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް އައު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ނިސްބަތްވާ މަގާމު އުފެއްދި
މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މަގާމު އުފެއްދި ބޭނުން ކެނޑިގެން
މަގާމު އުވާލާއިރު ،އެ މަގާމަށް ނިސްބަތްވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
އެކުލަވާލައިފައިވާ

ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ

ކޮންޓޮރެކްޓް

ގޮތަށް

އުވާލެވޭނެއެވެ.
)ނ( ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
ނުވަތަ ޢާންމު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހޭފަދަ ކަމެއް
ކޮށްފިނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްވީއެވެ .އަދި މިކަން ކޮންޓްރެކްޓުގައި
ބަޔާނޮކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ،ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔަން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް ،އެމީހަކު ގެންގުޅެން
ފެށިކަން ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

)ޅ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއި
ޢިނާޔަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

)ކ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ
މަޢުލޫމާތު

ފައިލް،

މިޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ހަދައި

ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
)އ(

ކޮންޓްރެކްޓް

އުސޫލުން

ގެންގުޅޭ

މީހަކު

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

ދޫކޮށްލިކަން ،އެމީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
)ވ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ޤާނޫނީ ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކަށް
އެހިސާބަށް

ދޭން

ޖެހޭ

ފައިސާ

ދިނުމަށްފަހު،

އެމީހަކު

ދޫކޮށްލާނީއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި
ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
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–
)މ(

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އަޅާނީ ،މިޤަވާޢިދުގައި ޢާންމު މުވައްޒަފުންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ގޮތުގެ

އަދި

މަތިންނެވެ.

ޢަމަލު

މިގޮތަށް

ކުރެވޭނެކަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

.113

)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފުންނާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ
އިތުރަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ،
ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
) (1އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ،ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނި
ނިންމެން

ކޮށްގެން

މަސައްކަތަކީ
ވެރިއެއްގެ

މަސައްކަތަކަށްވުމާއި،

ނެތް

އެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
ލިބިގެން

ހުއްދަ

ނުވަތަ

އެ

ޔުނިޓެއްގެ

އިތުރުގަޑީގައި

ކުރާ

މަސައްކަތެއް ކަމަށްވުން؛
) (2ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާދޭނީ ،މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  22ން ގެއްލީމާ ލިބޭ
އަދަދު  8ން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު ،އެއީ ގަޑިއަކަށް
ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.
) (3މުވައްޒަފަކު

ލައްވައި

ކުރުވައިފިނަމަ

އިތުރުގަޑީގައި

އިތުރުގަޑީގެ

މަސައްކަތް

ފައިސާގެ

ގޮތުގައި

މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ¼  1އަށްވާ
ފައިސާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
) (4އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނީ ،މަސްދުވަހަކަށްވާ ފައިސާ،
އެއްފަހަރާއެވެ .މިގޮތުން އެ ފައިސާދޭނީ ،ކުރީމަހުގެ 21
އިން ހިނގާ މަހުގެ

20

ވަނަ

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

އިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ ،ހިނގާ މަހުގެ މުސާރަ ދޭ
ދުވަހު މުސާރައާ އެކުގައެވެ.
) (5ދަންފަޅި އުޞޫލުން ޑިއުޓީ އަދާކުރަން ނުޖެހޭ މުވައްޒަފަކު
ލައްވައި
ޞަފްހާ 69

ހުކުރު،

ހޮނިހިރު

ނުވަތަ

ރަސްމީ

ބަންދު

–
ދުވަހެއްގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ،
މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ½  1އަށްވާ
އިތުރު

ފައިސާ

މުވައްޒަފަކަށް

ފައިސާގެ

ގަޑީގެ
ދޭންވާނެއެވެ.

ގޮތުގައި

ދަންފަޅި

އެ

އުޞޫލުން

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ބަންދު ދުވަހެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއް ނުވަތަ ހަފްތާ ބަންދު
ނޫން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރުވައިފިނަމަ،
މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ½  1އަށްވާ
އިތުރު

ފައިސާ

ފައިސާގެ

ގަޑީގެ

އެ

ގޮތުގައި

މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
) (6ދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ލައްވާ
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ ،އެމީހަކުލައްވާ
 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  8ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް
ކުރުވި މަސައްކަތަށް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި،
މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ ¼  1އަށްވާ
ފައިސާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

އަތޮޅުތަކަށާއި،

އަތޮޅުތަކުން

މާލެއަށާއި،

އެއްއަތޮޅުން

އަނެއް

އަތޮޅަށާއި ،އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ޢާންމު މުވައްޒަފުން ކުރާ
ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ،މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެއުމުގެ
ޚަރަދާއި،

ދަތުރު

އެލަވަންސް

ދިންނަމަވެސް،

ދުވާލަކު

8

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށް ،މިމާއްދާގެ )ހ(
ގައިވާ ފަދައިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ފައިސާ
ލިބޭނީ ،އެ ދަތުރެއްގައި ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދިއުމަށްފަހު
ދަތުރު ފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެނބުރި އެމީހަކު މަސައްކަތް ކުރާ
ރަށަށް އާދެވުމާ ހަމައަށެވެ.
)ނ( އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ނެރޭ ޢާންމު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް
ނުކުމެ

މަސައްކަތްކުރާ

ހަމަޖައްސައި،

ޞަފްހާ 70

ގޮތުގެ

ރިކޯޑެއް

ބެލެހެއްޓޭނެ

ގޮތް

ޔުނިޓުގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔަކު އެބަލައި

–
ޗެކްކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ،ކެއުމުގެ

.114

)ހ(

ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް

އަތޮޅުތަކަށާއި،

އަތޮޅުތަކުން

މާލެއަށާއި،

އެއްއަތޮޅުން

އަނެއް

އަތޮޅަށާއި ،އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ،ކޮންމެ
ޢާންމު މުވައްޒަފަކަށްވެސް ،ރެޔަކާ ދުވާލަކަށް  30/-ރ )ތިރީސް
ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭން ވާނެއެވެ .މިފައިސާ
ދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އެމީހެއްގެ ކެއުމުގެ
ކަންތައް ހަމަނުޖައްސާ ނަމައެވެ .އަދި ،ކޮއްތު ފައިސާ ލިބޭ
މުވައްޒަފަކަށް ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ ދުވަސްތަކަށް ،ކެއުމުގެ ޚަރަދު
ނުލިބޭނެއެވެ .ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ ދުވަސްތަކަށްވެސް ފައިސާ ލިބޭނީ
މިބީދައިންނެވެ.
)ށ(

އަތޮޅުތަކަށާއި،

އަތޮޅުތަކުން

މާލެއަށާއި،

އެއްއަތޮޅުން

އަނެއް

އަތޮޅަށާއި ،އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކުރާ ،ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި
ޢާންމު

ތިރީގައި

މުވައްޒަފުންނަށް

އެވާ

ގޮތުގެމަތިން

ދަތުރު

އެލަވަންސް ދޭން ވާނެއެވެ.
) (1ޑިރެކްޓަރުން

ފެށިގެން މަތީ މުވައްޒަފުންނަށް

ރެޔަކާ

ދުވާލަކަށް  25/-ރުފިޔާ؛
) (2ސެކްރެޓަރީން

ފެށިގެން

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ފެންވަރުގެ

މުވައްޒަފުންނާ ހަމަޔަށް ރެޔަކާ ދުވާލަކަށް  20/-ރުފިޔާ؛
) (3ސެކްރެޓަރީންނަށްވުރެ

ދަށުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ރެޔަކާ

ދުވާލަކަށް  15/-ރުފިޔާ.
)ނ( މިމާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި  12ގަޑިއިރު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވެއްޖެނަމަ ،ރެޔަކާ ދުވާލަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސް ދޭން ވާނެއެވެ.
)ރ( މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަތުރު އެލަވަންސް ދެވޭނީ 2
ހަފްތާއަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ނުވާ ދަތުރުތަކަށެވެ.
)ބ(

މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާފަދަ ދަތުރެއްގައި  2ހަފްތާއަށްވުރެ ގިނަ
ދުވަސްވާނަމަ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް ކެއުމުގެ ޚަރަދު ދޭނީ ،ރެޔަކާ
ދުވާލަކަށް  25/-ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ .އެ ދުވަސްތަކަށް ދަތުރު
ޞަފްހާ 71

–
އެލަވަންސް ދޭނީ ،ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ފެށިގެން މަތީ މުވައްޒަފުންނަށް

) (1ޑިރެކްޓަރުން

ރެޔަކާ

ދުވާލަކަށް  10/-ރުފިޔާ؛
ފެށިގެން

) (2ސެކްރެޓަރީން

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ފެންވަރުގެ

މުވައްޒަފުންނާ ހަމަޔަށް ރެޔަކާ ދުވާލަކަށް  8/-ރުފިޔާ؛
) (3ސެކްރެޓަރީންނަށްވުރެ ދަށުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،ރެޔަކާ
ދުވާލަކަށް  5/-ރުފިޔާ.
)ޅ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ބޭނުމަށް

ވަކި

ރަށެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ މީހަކު މާލެ ގެނޭވެނަމަ ،އެ
ގެނައި ކަމެއް ނިމެންދެން މާލޭގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ކެއުމުގެ
ޚަރަދަށް ،ރެޔަކާ ދުވާލަށް

 30/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ

ދޭންވާނެއެވެ.
)ކ(

އަތޮޅުތަކަށާއި،

މާލެއަށާއި،

އެއްއަތޮޅުން

އަނެއް

އަތޮޅަށާއި،

އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށް ތިރީގައި އެވާ
ގޮތަށް އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދު ދޭންވާނެއެވެ.
) (1ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން ފެންވަރަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ
މުވައްޒަފަކު ކުރާ އެއް ހަފްތާގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު
ދަތުރަކަށްނަމަ 1،000/- ،ރުފިޔާ؛
) (2ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން ،ޑިރެކްޓަރުން ފެންވަރުގެ ވެރިޔަކު
ކުރާ އެއްހަފްތާގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު ދަތުރަކަށް -
 500/ރުފިޔާ؛
) (3މިމާއްދާގެ )ކ(ގެ ) (2ގައިވާ މަގާމުތަކަށްވުރެ ދަށުގެ
މުވައްޒަފުން ކުރާ އެއް ހަފްތާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު
ދަތުރަކަށް  250/-ރުފިޔާ؛
) (4މިމާއްދާގެ )ކ( ގެ ) (3) ،(2) ،(1ނަންބަރުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދަށް ދޫކުރާ ފައިސާ
ޚަރަދުވި

ގޮތުގެ

ހިސާބު،

އެ

ދަތުރެއް

ނިންމާފައި

އަންނަތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފު ،ފައިސާއާބޭހޭ

ޞަފްހާ 72

–
ހިންގާ

ކަންތައް

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

ބަލަހައްޓާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

.115

ވިލިނގިއްޔަށާއި ހުޅުމާލެއަށް އައިސް ގޮސްވުމުގެ

.116

ކޮއްތު ނުވަތަ ކޮއްތު ފައިސާ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމާއި ސައިގެ
ޚަރަދު ނުދެވޭނެއެވެ .ވަކި ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސެން ނެތް ޙާލަތުގައާއި
ކޮންޓްރެކްޓްގައި

ވަކި

ގޮތަކަށް

ނެތް

ބަޔާންވެފައި

މީހުން

ފިޔަވައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ،ރަސްމީ
މަސައްކަތު ވަގުތުގައި ކެއުމުގެ ކަންތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ހަމަޖައްސާ ދޭން ވާނެއެވެ.
)ހ(

ދަތުރު ޚަރަދު

ވިލިމާލެ )މާލޭގެ  5ވަނަ އަވަށް( ގައި ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ
ކަންތައް

މާލޭގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ،

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ޢާންމު

މުވައްޒަފުންނާއި ،މާލޭގައި ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް
ވިލިމާލޭގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ

އަދާކުރާ

ވަޒީފާ

ޢާންމު

މުވައްޒަފުންނަށް ،މަހަކު  250/-ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ.
މި

އެލަވަންސް

އެ

ދޭނީ

ލިޔުމަކުން

މުވައްޒަފަކު

އެކަމަށް

އެދުމުންނެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ލިޔުމާއެކު،

މާލޭގައި

ދިރިއުޅުން

ވިލިމާލޭގައި

އަދާކުރާ

ވަޒީފާ

މީހެއްނަމަ

ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ

ރަސްމީ

އެމީހެއްގެ
ލިޔުމެއް

ނުވަތަ އެމީހަކީ ވިލމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ އެމީހެއްގެ
ދިރިއުޅުން
ވާނެއެވެ.

މާލޭގައި
މި

ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ

އެލަވަންސް،

މުވައްޒަފު

ލިޔުން
ޗުއްޓީގައި

ހުށަހަޅަން
ހުންނަ

ދުވަސްތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ށ(

ހުޅުމާލޭގައި ނިދުމާއި ،ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ
މާލޭގައި

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ޢާންމު

މުވައްޒަފުންނާއި،

މާލޭގައި

ނިދުމާއި ކެއިންބުއިންފަދަ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުމާލޭގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުމާލެ ފެރީން ދަތުރު
ކުރެވޭނެ ފާސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހޯދާ ދޭނެއެވެ.
ފާސް ހޯދައިދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު ލިޔުމަކުން އެކަމަށް އެދުމުންނެވެ.
ޞަފްހާ 73

–
މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއިއެކު މާލޭގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ،އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ހުޅުމާލޭގައި
ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެމީހަކީ ހުޅުމާލޭގައި
އަދާކުރާ

ވަޒީފާ

އެމީހެއްގެ

މީހެއްނަމަ،

މާލޭގައި

ދިރިއުޅުން

ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
މެޑިކަލް އެލަވަންސް

.117

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް

.118

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް

.119

)ހ(

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ އެންމެހާ ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް،
ތިރީގައި އެވާ އުސޫލުން މެޑިކަލް އެލަވަންސް ދޭންވާނެއެވެ.
) (1މެޑިކަލް

ގޮތުގައި

އެލަވަންސްގެ

ތިންމަހުން

ކޮންމެ

އެއްމަހު  250/-ރުފިޔާ .މެޑިކަލް އެލަވަންސް ދޭނީ
މާޗް ،ޖޫން ،ސެޕްޓެމްބަރ ،ޑިސެމްބަރ ،މި މަސްމަހު
މުސާރަ ދޭއިރު ،މުސާރައާ އެކުގައެވެ.
) (2އަލަށް ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންނަށާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާ
މުވައްޒަފުންނަށް

ޢާންމު

މިމުއްދަތުގެ

އެ

ތެރޭގައި

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އުޅުނު ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު،
މެޑިކަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުން.
)ށ(

ޢާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތު އިންޝޫރެންސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރުފް
ކުރެވިއްޖެނަމަ

ހެލްތު

ނުވަތަ

ސްކީމްގައި

އިންޝޫރެންސް

ބައިވެރިކުރެވިއްޖެނަމަ ،މިއެލަވަންސް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތު،
އަދި

ވޮޗަރ ،ކައްކާ ،ކައްކާގެ އެހީތެރިޔާ ،ދޮވެ އިސްތިރިކުރާ

ޕިޔޯނުގެ

ޑޮމެސްޓިކް

މަގާމުތަކަށް

މާކެޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އެލަވަންސް

މުސާރައިގެ

ދެވޭނެއެވެ.

އިތުރަށް،

ޑޮމެސްޓިކް

މާކެޓް

އެލަވަންސްގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އާ މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ.
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސަކީ 1 ،އޯގަސްޓް  1999ގައި
ސަރުކާރުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

މުސާރަ

މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުމުގެ

ގޮތުގައި

ބޮޑުކުރިއިރު،
އެހާތަނަށް

އެ
ލިބުނު

މުވައްޒަފަކަށް
ފައިސާއެވެ.

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް ލިބޭ ޢާންމު މުވައްޒަފަކަށް މަގާމުގެ
ޞަފްހާ 74

–
ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،

މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުމުގެ

ދޭނީ،

އެލަވަންސް

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކްލެސިފިކޭޝަން ބަދަލުކޮށް ،އެކަމަށް ފަހުން
ކަނޑައެޅޭ

ޢަދަދަށެވެ.

މުވައްޒަފަކު

ޢާންމު

މަގާމަކަށް

ދަށް

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް ދޭނީ އެކަމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
ޕިޔޯނުންގެ މަސައްކަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
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ޕިޔޯނުން ލިބުން ދަތިވާނަމަ ،ތިރީގައިވާ އުސޫލުން އެލަވަންސް ދީގެން
ޕިޔޯނުންގެ މަސައްކަތް އެހެން ޢާންމު މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން

މުވައްޒަފުންނަށް

ޢާންމު

މުވައްޒަފުން

އެލަވަންސްދީ،

ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ،ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

އެމުވައްޒަފެއްގެ

މަގާމުގެ

މަސައްކަތުގެ

ޕިޔޯނުންގެ

އިތުރަށް،

މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ،އެމުވައްޒަފަކާ އެ މަސައްކަތް
ލިޔުމުން ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޕިޔޯނުންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް މަހަކު 100/-
ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދޭން ވާނެއެވެ.
ހުސްމަގާމުގެ

)ނ( ޕިޔޯނުންގެ

އަދަދަށްވުރެ

އެލަވަންސްދޭ

މި

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ(

ޕިޔޯނުންގެ ހުސް މަގާމަކަށް މީހަކު ލިބިއްޖެނަމަ،

އެވަގުތަކު

ޕިޔޯނުންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން އެލަވަންސްދެމުން ގެންދާ
މުވައްޒަފު

ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ.

ލިބެމުންދާވަރަކުން

ޕިޔޯނުންގެ

މަގާމަށް

މީހުން

އެލަވަންސްދީގެން ގެންގުޅޭ މީހުން މަދުކުރަން

ވާނެއެވެ .އަދި ޕިޔޯނުންގެ މަގާމުގެ އަދަދަށް މީހުން ހަމަވުމުން،
އެލަވަންސްދޭ މީހުން ގެންގުޅުން ހުއްޓާލަން ވާނެއެވެ.

ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ

)ހ(

ބަންދު ދުވަހެއް ނެތި ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް
އޮންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތު ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައިވާ
ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢާންމު
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،ޑިއުޓީގައި ހިމެނޭތީ ،ހުކުރު ދުވަހާއި
ޞަފްހާ 75

–
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިތުރަށް ޢީދުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ،ޤައުމީ
ދުވަސް،

މިނިވަން

މުނާސަބަތުތަކާ

ދުވަސް،

ގުޅިގެން

ޖުމްހޫރީ

ހަފްތާގެތެރޭގައި

ދުވަސްފަދަ

އެކިއެކި

އަންނަ

ބަންދު

ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،އެފަދަ ޢާންމު
މުވައްޒަފުންނަށް އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ އިތުރަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ އިތުރަށް ދޭނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަންފަޅި
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ،ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގައިވެސް މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ އަދަދަށް ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ
ވަގުތު ،ބަންދު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އެހެން
ނޫންނަމަ ،ބަންދު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށްދޭނީ ،އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާއެވެ.

)ނ( ބަންދު ދުވަހު ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ އިތުރަށް
ދިނުމަށް

ހަމަޖައްސައިފިނަމަ،

އެދުވަހު

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުދެވޭނެއެވެ.
)ރ(

ޢަންމު މުވައްޒަފަކު އެ ހަފްތާއެއްގައި އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތައް
ނުހިމަނައި

މަސައްކަތަށް

ހާޟިރުވާންޖެހިފައިވާ

ދުވަސްތަކުގެ

ތެރެއިން ދުވަހެއްގައި ހާޒިރުނުވެ އޮވެއްޖެނަމަ ،ބުނެވިދިޔަފަދަ
ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތު ނުކުންނަން ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް،
އިތުރު ދުވަހެއްގެ މުސާރަ ނުލިބޭނެއެވެ.
)ބ(

އެއްދުވަހުގެ މުސާރައަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަލާނީ ،އެ މަހެއްގައި ހިމެނޭ
ދުވަހުގެ އަދަދުން ގެއްލައިގެންނެވެ .މުސާރަ އިތުރަށް ދޭނީ،
އެމުވައްޒަފެއްގެ ދަންފަޅި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ބަންދު ނޫން
ދުވަހެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ .އެހެން
ނޫންނަމަ ،ބަންދު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ދޭނީ އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާއެވެ.

ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުން

.122

)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފަކު ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް އަނިޔާއެއް
ވެއްޖެނަމަ

އެކަމުން

ޞަފްހާ 76

ފަސޭހަވަންދެން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

–
ސަރވިސްގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަނިޔާއެއް
ކަމަށް ބަލާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްގައި
އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ހާނިއްކައަށެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަދަ އަނިޔާއެއް ވެގެން ،ބޭސްފަރުވާ
ކޮށްދެވޭނީ ،ޑަކްޓަރުން ލައްވައި ކަމުގައިވިޔަސް އާންމު މުވައްޒަފަށް
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބާވަތުން ދިވެހިބޭސް ކޮށްދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ދިވެހިބޭސްވެރިޔަކު ލައްވާ ބޭސްކޮށް
ރާއްޖެއިން

ދެވިދާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން

ބޭސްކުރެވެން ނެތްނަމަ،

ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ބޭސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
)ނ( މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭ މީހަކު
ފަސޭހަނުވަނީސް

އެމީހަކު

އަމިއްލައަށް

ބޭސްފަރުވާކުރުން

ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،އަލުން އެކަމަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އިން ބޭސްފަރުވާކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.
ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ
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)ހ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރިވސްގެ

ވަޒީފާގައި

30

އަހަރު

ވެފައިވަނިކޮށް )ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެން ނަމަވެސް( މުސްކުޅިވުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކޮށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް ބަލިވެގެން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ޢާންމު
މުވައްޒަފުންނަށް ،އެމީހަކު

ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް،

އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ލިބެމުން ދިޔަ މަގާމުގެ މުސާރައިގެ
ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ ދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އިންނެވެ.

)ނ( ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ ދޭ މީހަކަށް އަލުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ރ(

ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ ދޭ މީހަކު އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން
ފަށައިފިނަމަ ،ޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

)ހ(

މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސަކީ ،ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން
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–
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހިންގާ،

ކްރެޑިޓް

އަދަދަށް

ޤައުމީ

ގަޑިއާއި،

ސަނަދުތަކުގެ
ކްރެޑިޓް

އޮނިގަނޑުގައިވާ
ދިރާސީ

ޕޮއިންޓާއި،

އަހަރުތައް ހަމަވާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ
ޑޮކްޓޯރަލް

ނުވަތަ

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

ކޯހެއް

ޑިގްރީ

މުވައްޒަފުންނަށް

ފުރިހަމަކޮށް،

ދޭ

ޑިގްރީ

އެލަވަންސެކެވެ.

މި

އެލަވަންސްގެ މިންވަރަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ 40%
އެވެ.
)ށ(

ފަންނީ އެލަވަންސަކީ ،ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ
ޑިޕްލޯމާ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ އަދަދަށް ކްރެޑިޓް ގަޑިއާއި،
ކްރެޑިޓް

ޕޮއިންޓު ހަމަވާ

ދިރާސީ

އެއްއަހަރަށްވުރެ

ކުރުނޫން

މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ،ޑިޕްލޯމާ ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް
ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސެކެވެ .މި އެލަވަންސްގެ
މިންވަރަކީ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ  20%އެވެ.
)ނ( މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސާއި ފަންނީ އެލަވަންސް ދޭނީ ކޮންމެ
މަހެއްގެވެސް މުސާރަދޭ ދުވަހު ،މުސާރައާ އެކުގައެވެ.
)ރ( މަތީ

ތަޢުލީމުގެ

އެލަވަންސް

ޙައްޤުވާ

މުވައްޒަފަކު

ފަންނީ

އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ބެލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް
ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވެފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ،އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނީ
މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސެވެ .އެމުވައްޒަފަށް ފަންނީ އެލަވަންސް
ނުލިބޭނެއެވެ.
)ބ(

މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސާއި ފަންނީ އެލަވަންސް ދޭނީ ،ހިސާބު
ހެދުމުގައި ރުފިޔާ ހަމަނުވެ އޮންނަ ވަކިލާރި ނުހިމަނައެވެ.

)ޅ(

ތިރީގައި

ބަޔާންވެގެންވާ

މުވައްޒަފުންނަށް

މަތީ

ތަޢުލީމުގެ

އެލަވަންސާއި ފަންނީ އެލަވަންސް އަދި ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް
ކުރުމުގެ އެލަވަންސް ނުލިބޭނެއެވެ.
) (1ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން؛
) (2މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން؛

ޞަފްހާ 78

–
) (3ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި ދިޔުމާ ގުޅިގެން ވަގުތީ
ގޮތުން

ނުގުނޭ

ޚިދުމަތަށް

ގޮތަށް

ވަޒީފާގައި

ތިބޭ

މުވައްޒަފުން؛
) (4ވަގުތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން.
ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
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)ހ(

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސަކީ ،މެދުނުކެނޑި 10
އަހަރު ނުވަތަ  15އަހަރު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު
ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ .މި އެލަވަންސް ދޭނީ ،މެދުނުކެނޑި 10
އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެ މުވައްޒަފަކަށް
ލިބޭ މުސާރައިގެ  20%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ ،ނުވަތަ މެދުނުކެނޑި
 15އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފުންނަށް ،އެއިރަކު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައެއްގެ
 40%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ އެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
އެލަވަންސް ދެވޭނީ ޕެންޝަން ލިބެންދެންނެވެ .ފުރަތަމަ ޕެންޝަން
ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަލުން އެލަވަންސް ލިބޭނީ ،ތިރީގައި
އެވާ އުޞޫލުންނެވެ.
) (1ޕެންޝަން ލިބުމަށްފަހު ވަޒީފާދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން
މެދުނުކެނޑި  5އަހަރުވުމުން ،އެމުވައްޒަފަކު އެއިރަކު
ހުންނަ

މަގާމު

ނުވަތަ

ރޭންކަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުސާރައިގެ  10%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
) (2ޕެންޝަން ލިބުމަށްފަހު ވަޒީފާދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން
މެދުނުކެނޑި  10އަހަރުވުމުން ،އެމުވައްޒަފަކު އެއިރަކު
ހުންނަ

މަގާމު

ނުވަތަ

ރޭންކަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުސާރައިގެ  20%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
ޕެންޝަން ލިބުމަށްފަހު ވަޒީފާދިން ތާރީޚުން ފެށިގެން މެދުނުކެނޑި
 15އަހަރުވުމުން ،އެމުވައްޒަފަކު އެއިރަކު ހުންނަ މަގާމު ނުވަތަ
ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައިގެ  35%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ
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–
ދެވޭނެއެވެ.
)ނ( ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް ލިބޭ މުވައްޒަފަކު،
ދިވެހި

ސަރވިސްގެ

ސިވިލް

ވަޒީފާއިން

ނުވަތަ

ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ވަނުމުން އޭނާ ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި
މުއްދަތާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒިފާއަށް ވަން ތާރީޚް
ގުޅުވައިދީ ދިގު މުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ދިނުމަށް މިޤަވާޢިދުގައި
އުޞޫލުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ދިގު

މުއްދަތުގެ

އެލަވަންސް

ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ލޯންޑްރީ އެލަވަންސް
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ސަލާމުގައި ހުރުން
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ލޯންޑްރީ އެލަވަންސަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާ
ވަކި އުޞޫލެއްގެ ދަސުން ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި މަގާމުތަކުގެ
މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.
)ހ(

ސަލާމް ބުނަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެންނެވެ.

)ށ(

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަމުސާރައާއެކު ޢާންމު މުވައްޒަފަކަށް
ސަލާމުގައި ހުރެވޭނީ  30ދުވަހުއެވެ .ސަލާމުގައި ހުންނަ 30
ދުވަސް

ހަމަކުރާނީ

އެމުވައްޒަފުގެ

ރަސްމީ

ޑިއުޓީ

ނެތް

ދުވަސްތަކުންނެވެ.
)ނ( ސަލާމް ހައްދަން ޖެހޭވަރުގެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އޮފީހަށް
ނުނުކުމެ ހުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ،ޑިއުޓީ ފެށުމަށްފަހު  02ގަޑިއިރު
ހަމަނުވަނީސް ،ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެ ހުންނަން ޖެހުނު ސަބަބު،
ޑިޕާރޓްމަންޓް

ނުވަތަ

ޔުނިޓުގެ

ވެރިއަކަށް

ނުވަތަ

ހާޟިރީ

ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުގެ ވެރިއަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .ސެކްޝަންގެ
ވެރިއަކަށް އެނގުމުން އެކަން ،އޭނާ ހެޑް އޮފް ޔުނިޓަށް ނުވަތަ
ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
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–
)ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީއަށް
ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު ނާންގައި ،ޑިއުޓީއަށް ނުނުކުމެ ހުރެއްޖެނަމަ،
އެދުވަހުގެ މުސާރަ އޭނާއަށް ނުލިބޭނެއެވެ .މަގުބޫލު އުޒުރަކާއި
ނުލާ ،ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުރި ދުވަސްތަކަށް،
ފަހުން

ސެޓްފިކެޓު

ހުށަހެޅި

ކަމުގައި

ސެޓްފިކެޓް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވީނަމަވެސް

އެސަލާން

ކަމުން

އެދުވަސް

އެހެން

ބެލެވޭނީ ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
)ބ(

އަހަރެއްގެ ތެރޭ  30ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމް ނުހެއްދޭނެއެވެ.
ޗުއްޓީ ނުނަގާ 30 ،ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވެ
ހުރެ،

ސަލާމުގެ

އެދުވަސްތަކަކީ

ސެޓްފިކެޓް
ހާޟިރުނުވާ

ހުށަހެޅި

ކަމުގައިވީނަމަވެސް

ދުވަސްތައް

ކަމުގައި

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ވީގޮތެއް ނާންގައި ޑިއުޓީއަށް ނުނުކުމެ،

ޢާންމު މުވައްޒަފަކު

ހުންނަތާ  7ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ކ(

ސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު ،ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީ އިން
ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހުން ތިބި
ރަށެއްގައިނަމަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެފަދަ މީހެއްގެ ސެޓްފިކެޓެކެވެ.
އެފަދަ މީހަކު ނެތް ރަށެއްގައި ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދާނީ ރަށު
އޮފީހުންނެވެ.

)އ(

ސަލާމުގައި ހުރެފައި ޑިއުޓީއަށް ނުކުންނައިރު ،ނުކުންނަން ވާނީ
ރަސްމީ ގަޑިއަށެވެ .ގަޑި ޖެހޭފަހުން ނުކުމެއްޖެނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ
ގަޑީލާރި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެދުވަހަށް ގަޑީލާރި
ނެގޭނެއެވެ .ސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު ،ސަލާން
ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ގެންނަން

ވާނެއެވެ.
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ސެޓްފިކެޓް

ނުގެނެސްފިނަމަ،

ޑިއުޓީއަށް

–
ނުނުކުމެވުނު ސަބަބު ،އަންގާފައި އޮތްނަމަވެސް ،ނުނުކުމެހުރި
ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުދެވޭނެއެވެ.
)ވ(

އެއް ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމުގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަ ދޭ
ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ ،މުސާރަދޭ ދުވަހު ،އެދުވަހާ ހަމައަށްވާ
އެމުވައްޒަފު

ސެޓްފިކެޓް،

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،މުސާރަ ދޭނީ
ނުނުކުމެހުރި ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ކެނޑުމަށް ފަހުއެވެ.
)މ(

ކޮންމެ

އަހަރަކު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސަލާންގެ
ދުވަހަށްވުރެ

ގޮތުގައި
އިތުރަށް

ހުރެވޭނެ

ސަލާން

ބުނާ

ކަމަށް
ކޮންމެ

ދުވަހަކަށް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު
ކެނޑޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މެންދުރުފަހާއެކު
މަސައްކަތް އޮތްނަމަވެސް ،ސަލާމުގެ އަދަދު ބަލާނީ ،ކޮންމެ
ދުވަހަކީ އެއް ސަލާން ކަމުގައެވެ.
)ފ(

ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން،
ސަލާމުގައި

ފަރުވާކުރުމަށް

ހުންނަ

ދުވަސްތަކަށް

ހަމަމުސާރަ

ލިބޭނެއެވެ .އަދި މި ދުވަސްތައް ،އަހަރުތެރޭ ނެގޭނެ ކަމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަލާން ހަމަކުރުމަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ.
ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ

.129

)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،އޭނާ މެދުނުކެނޑި 1
އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރުމުންނެވެ .މިއީ ހަމަ މުސާރައާއެކު ދެވޭ
ޗުއްޓީއެކެވެ .ޗުއްޓީ ދެވޭ މުއްދަތަކީ ކޮންމެ  12މަހަކަށްފަހު 30
ދުވަހެވެ .އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުން ،އެމުވައްޒަފަކު އަހަރުތެރޭ
ހާޟިރުނުވާ ދުވަސްތައް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

)ށ(

އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ،ހެޑް
އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .މި ޗުއްޓީގެ
ދުވަސްތައް

އެއްފަހަރާ

ނުވަތަ

އެކިފަހަރުތަކަށް

ބަހާލައިގެން

ނެގިދާނެއެވެ.
)ނ(  1މެއި  1984ގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ލިބިފައި ތިބި
މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އަހަރު ބަލާނީ މެއި 1
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–
އިން އެޕްރިލް  30ގެ ނިޔަލަށެވެ 1 .މެއި  1984ގެ ފަހުން
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް
އަހަރު

ބަލާނީ

ވަޒީފާ

އެމުވައްޒަފަކަށް

ލިބުނު

ތާރީޚަކުން

ފެށިގެންނެވެ.
)ރ( އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ހުރެއްޖެނަމަ ،އެމީހެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ
ދުވަސްތައް  3އަހަރުވަންދެން ޖަމާވަމުންދާނެއެވެ .އެއަށްފަހު3 ،
އަހަރުގެ އަހަރީޗުއްޓީއަށް ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ކެންސަލް
ވާނެއެވެ .އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ހުރެގެން އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް
ކެންސަލް ކުރެވޭއިރު އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
)ބ(

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ކޯހެއްގައި ފުރުމުގެ ކުރިން
ޖަމާކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް އެ މުވައްޒަފަކު ކޯސް
ނިންމާފައި އައިސް ޚިދުމަތްކުރަން ފެށުމާއެކު ލިބޭނެއެވެ.

)ޅ(

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ހަމަކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުގުނޭނެއެވެ.

)ކ(

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ މުހިންމު ޚާއްޞަ ކަމެއް
މެދުވެރިވެގެން

އެ

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

މުވައްޒަފަކު

އޮފީހަށް

ޗުއްޓީގައި

ހުރި

ނެރެން

ކޮންމެހެން

މުވައްޒަފު

އޮފީހަށް

ނެރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނެރެފިނަމަ ،ޗުއްޓީ
ހަމަނުވެ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ،ފަހުން ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.
ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއާއި ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން
ދޭ ޢިނާޔަތްތައް
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)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެންނާއި ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން،
ތިރީގައި އެވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.
) (1ވިހެއުމުން ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް60 ،
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުން.
) (2މާބަނޑުމީހާ ،ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން،
ނުވަތަ ބައްޔެއްވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން
ނުކެރިގެން

ޗުއްޓީއެއް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

މިމާއްދާގެ

)ހ(ގެ )(1ގައި ބުނާ ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ  60ދުވަހުގެ
ތެރެއިން  3ހަފްތާގެ ޗުއްޓީ ،ވިހެއުމުގެ ކުރިން ދިނުން.
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–
) (3ގިނައިރު ކޮއްޅަށް ހުންނަން ޖެހޭ ވަޒީފާތަކާއި ،މާ
ބުރަކޮށް

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތް

އުޅޭ

ވަޒީފާތަކުގައި

މުވައްޒަފުން ބަލިވެއިނުމުން ،އެމުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތް
ލުއިކޮށްދިނުން.
މުވައްޒަފު

) (4ވިހެއުމުން،

ކުރުމަށް

މަސައްކަތް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަކުގެ ތެރެއިން ގެއަށް ދިޔުމަށް،
ދުވާލަކު  1ގަޑިއިރުގެ ހުއްދައެއް ދިނުން .އަދި މިހުއްދަ،
ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން  12މަސްވަންދެން ދިނުން.
) (5މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ
މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް
ލިބެން ވާނެއެވެ .ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި އެއްވެސް
އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
) (6މުވައްޒަފަކު
ނުކުތުމަށް

ބަލިވެއިނުމުގެ
އޭނާގެ

ސަބަބުން
ޙާލަތު

ސިއްޙީ

ވަޒީފާއަށް

ތަންނުދޭކަމަށް،

ސިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް
ސެޓްފިކެޓް
މެޑިކަލް

ދޫކުރުމަށް
ސެޓްފިކެޓެއް

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ
ދީފިނަމަ،

ފަރާތަކުން

ވިހެއުމުގެ

ކުރިން

ބަންދުދުވަސް ނުހިމަނައި  28ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ
ލިބޭ ގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ .އަދި ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން
ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ،ސިއްޙަތާބެހޭ
ވުޒާރާގެ
ދޫކުރުމަށް

ކަމާބެހޭ

އިދާރާއަކުން

ހުއްދަކޮށްފައިވާ

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓް

ފަރާތަކުން

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ ،ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 28
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ.
) (7މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން
ފެށިގެން

ދަރިފުޅަށް

ކޮށްދޭންޖެހޭ

ކަންތައް

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،މުސާރައިން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ކޮންމެ
ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް  01ގަޑިއިރުގެ

ޞަފްހާ 84

–
ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 2
ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން
 1އަހަރު ވަންދެން އެ ހުސް ވަގުތު ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ
ލިބޭނީ ،ގިނަވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ޙައްޖު ޗުއްޓީ

.130

ބޮޑެތި ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ

.131

)ހ(

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ،ހަމަމުސާރައާއެކު ޙައްޖު
ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަން އަދާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި
މާލެއިން ފުރާދުވަހުން ފެށިގެން ،އެނބުރި މާލެ އަންނަ ދުވަހާ
ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ  35ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

)ށ(

މިމާއްދާގައި ވާގޮތަށް މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއެކު ޙައްޖު ޗުއްޓީ
ދެވޭނީ ކޮންމެ  5އަހަރަކުން  1އަހަރުއެވެ.

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ
އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ،އެމީހަކު އެދޭނަމަ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން
ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި
ދެވިދާނެއެވެ.
)ހ(

މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ
ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ދޭން ވާނެއެވެ.
) (1އަނބިމީހާ

ވިހެއުމުން،

ވިހޭ

ފެށިގެން،

ދުވަހުން

ފިރިމީހާއަށް 7 ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނެއެވެ.
) (2ކުއްޖަކު ޚިތާނު ކުރުމުން ،ޚިތާނުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން
އެ

ބައްޕައަށާއި

ކުއްޖެއްގެ

މަންމައަށް

ނުވަތަ

ބެލެނިވެރިޔާއަށް 5 ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނެއެވެ.
)ށ(

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ޗުއްޓީތައް ހަމަކުރާނީ ބަންދު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

)ނ( މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ
)ހ(

ގައިވާ

ޗުއްޓީގެ

އިތުރަށްވެސް،

އޮފީހުގެ

މަސައްކަތަށް

ދަތިނުވާނެ ގޮތުން ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ .މިފަދަ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ
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–
ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ނުދީ ނުވާނެ ސަބަބެއް
މެދުވެރިވެގެން ކަމަށް އެމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ
އޮފް

ހެޑް

ބޭނުންވި

ޑިޕާރޓްމަންޓަށް
ސަބަބަކީ

ބޭސްކުރުމަށް

ފެނިއްޖެ

ބައްޔަކަށް

ބޭނުންވާ

ހިނދެއްގައެވެ.

ބޭސްކުރުން

މުއްދަތު

ޗުއްޓީ

ކަމުގައިވާނަމަ،

އެނގޭގޮތަށް،

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރާއްޖެއިން
ބޭރަށްގޮސް ތިބޭ މުވައްޒަފުންވެސް ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު
ބޭސްފަރުވާ ނުނިމޭނަމަ ،ހުންނަން ވާނީ ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ
)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަމަ މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ
ގިނަވެގެން އަހަރަކު  10ދުވަހަށެވެ .މިޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ބަލާނީ
އަދި ހަމަމުސާރައާއެކު ޗުއްޓީދެވޭ  10ދުވަސް ހަމަކުރާނީވެސް
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ 10 .ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މިފަދަ
ޗުއްޓީއެއްގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިން
ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކެނޑޭނެއެވެ.
)ބ(

ބޮޑެތި ކަންތަކާގުޅޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ
ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުންނެވެ .އަދި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ
އަހަރު

ނުވިކަމުގައިވިޔަސް،

ބޮޑެތި

ކަންތަކާގުޅޭ

ޗުއްޓީ

ދެވިދާނެއެވެ.

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

.132

)ޅ(

ބޮޑެތި ކަންތަކާގުޅޭ ޗުއްޓީއަކީ ޖަމާކުރެވޭ ޗުއްޓީއެއް ނޫނެވެ.

)ހ(

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން
ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން
ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.
) (1އަމިއްލަ ގޮތުން

ތަޢުލީމު

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ދިގު

ޗުއްޓީއަކަށް ބޭނުންވުން؛
) (2އާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެން ޖެހުން؛
) (3ދިގު މުއްދަތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ،ނުވަތަ ތިމާ
ނުހުރެނުވާފަދަ ،އެމުވައްޒަފު ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދިގު
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–
މުއްދަތަކަށް

ބޭނުންވާ

ފަރުވާ

ފަރުވާ

ބައްޔަކަށް

ހޯދުމަށްޓަކައި ،ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުން؛
) (4ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ދިޔުން؛
) (5ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ޗުއްޓީއަކަށް
ބޭނުންވުން.
)ށ(

މުސާރަ

ނުލިބޭ

ނުލިބޭނެއެވެ.

ޗުއްޓީގައި

އަދި

އެ

ހުންނަ

މުއްދަތުގައި
ޚިދުމަތަށް

ދުވަސްތައް

މުސާރަ
ނުގުނޭނެތީ

އެދުވަސްތައް ޕެންޝަނަށްވެސް ނުގުނޭނެއެވެ .ވަކި މުއްދަތަކަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ
މީހަކު މި ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ،އެމީހަކު ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ
މުއްދަތު

ހަމަކުރެވޭނީ،

މި

ޗުއްޓީގައި

ދުވަސްތައް

ހުންނަ

ނުހިމަނައެވެ.
)ނ( އަމިއްލަ ގޮތުން ކިޔެވުމަށް ދޭ ޗުއްޓީ ނޫން ،އެހެނިހެން ކަންކަމަށް
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
) (1ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށް :މެދުނުކެނޑި 1
އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން؛
) (2އާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުން :މެދުނުކެނޑި 2
އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން؛
) (3އެހެނިހެން ކަންކަމަށް :މެދުނުކެނޑި  5އަހަރު ވަޒީފާ
އަދާކުރުމުން.
)ރ( މުސާރަ ނުލިބޭ

ޗުއްޓީ

ބޭނުން

ކުރަން ވާނީ

ޗުއްޓީ ނެގި

ބޭނުމަކަށެވެ .މި ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އެހެން ކަމެއް
ކޮށްގެން

ނުވާނެއެވެ.

އެގޮތަށް

ބޭނުންކޮށްފިނަމަ

ޗުއްޓީ

ކެންސަލްކުރުމާއި ،ޗުއްޓީ ދިން ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމާއި މިދެގޮތުންކުރެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ފެންނަ ގޮތަކަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ނިންމޭނެއެވެ.
)ބ(

އަމިއްލަ ގޮތުން
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ކިޔެވުމަށްޓަކައި

ދިގު

ޗުއްޓީއަކަށް

ބޭނުންވާ

–
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،ތަޢުލީމު ދޭ ނުވަތަ
ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒަކަށް އެމީހަކު ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް މި ޗުއްޓީ ލިބޭނީ
އެމީހަކު ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަކަށް ދިޔުމަށާއި ،އެ ތަނަކުން އެނބުރި
އައުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު ހިމަނައިގެން ކޯހުގެ
މުއްދަތަށްވުރެ  3މަސްދުވަސް އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ .މޯލްޑިވްސް
ސަރވިސްއަށް

ޕޮލިސް

ޚިދުމަތް

ކުރުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ

ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް
ބޭނުންނަމަ ޚިދުމަތް ކުރަން އޮތް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ
ދިނުމުގެ މައްސަލަ ،ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
)ޅ(

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގައި

ޚިދުމަތް

ކުރުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ކިޔެވުމަށް ނޫން ގޮތަކަށް
ނަމަވެސް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނަމަ ،ޚިދުމަތް ކުރަން
އޮތް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ މައްސަލަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅައި ،ލަފާ ހޯދަން
ވާނެއެވެ.
)ކ(

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ އެއްފަހަރު ނަގާފައިވާ މީހަކަށް ކިޔެވުމަށް،
ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުން ފިޔަވައި އެހެން ކަމަކަށް
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ތިރީގައި އެވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
) (1ޢާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ޗުއްޓީ ނަގާ
ފުރަތަމަ ފަހަރު ،ނެގި ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އެނބުރި
އައިސް  1އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވުން؛
) (2ކިޔެވުމަށް ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށް
ނުވަތަ އާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ނަގާ ޗުއްޓީ
ފިޔަވައި ،އެހެން ބޭނުމަކު ޗުއްޓީ ނަގާނަމަ ،ފުރަތަމަ
ފަހަރު ނެގި ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އެނބުރި އައިސް 5
އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވުން.

)އ(

އާއިލާއާއެކު ރަށުންބޭރުގައި އުޅެން ޖެހިގެން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ
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ނަގާނަމަ

ލިބޭނީ

ޗުއްޓީ

ގިނަވެގެން

1

ދުވަހުގެ

އަހަރު

މުއްދަތަށެވެ .ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ އިތުރު ކުރަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް
އޮވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތާއެކު  3އަހަރަށްވުރެ އިތުރު
ނުވާ ގޮތަށް ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.
)ވ(

ދިގު މުއްދަތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެމުވައްޒަފު
ބަލަންޖެހިފައިވާ

ދިގު

މީހަކު

މުއްދަތަކަށް

ބޭނުންވާ

ފަރުވާ

ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ،މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް މިފަދަ ޞިއްޙީ
ފަރުވާއެއް

ބޭނުންވާ

ކުރުމަށް

ކަމަށް،

ސެޓްފިކެޓު

ސަލާމުގެ

ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދީފައިވާ މީހެއްގެ
ސެޓްފިކެޓާއެކު ހުށަހެޅީމައެވެ .އެމުވައްޒަފަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް
ކުރުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ،
ގިނަވެގެން  2އަހަރު ދުވަހަށެވެ .ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކަށް
ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަ
ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ގިނަވެގެން  1އަހަރު ދުވަހަށެވެ.
)މ(

ރާއްޖެ

ބައިވެރިވާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ވަޒީފާ

ނުވަތަ

އަދާކުރުމަށްޓަކައި

ސަރަޙައްދީ

މުސާރަ

ނުލިބޭ

ޗުއްޓީއެއް ދެވޭނީ އެޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭން
ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .ފުރަތަމަ ޗުއްޓީ
ލިބޭނީ ގިނަވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .މި މުއްދަތު
އިތުރުކުރަންވެއްޖެނަމަ

އެކަން

ބަޔާންކޮށް

އެ

މުވައްޒަފަކު

ހުށަހެޅުމުން ،ކުރިން ޗުއްޓީ ދެވުނު މުއްދަތާއެކު  3އަހަރަށްވުރެ
އިތުރުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ އިތުރު ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)ފ(

މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ،ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް
ނުނުކުމެ  15ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

)ދ(

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާއިރު ،މަގާމު ނެތުމުގެ ސަބަބުން
ވަޒީފާއެއް ދެވެން ނެތް މުވައްޒަފުންނަށް ،ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން
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–
ފެށިގެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ.
)ތ(

މި

ޤަވާޢިދުގައި

މުސާރަ

ނުލިބޭ

ހިމެނިފައިނުވާ
ޗުއްޓީއެއް

ކަމަކާގުޅިގެން

ދޭން

މުވައްޒަފަކަށް

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

އެކަމެއް

ނިންމާނީ ،އެގްޒެކިއުޓިވް ބޯޑުންނެވެ.
)ލ(

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ،ޗުއްޓީ ހަމަވުމާއެކު
މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޑިއުޓީއަށް ނުކުންނައިރު ނުކުންނަންވާނީ،
ރަސްމީ ގަޑިއަށެވެ .ގަޑިޖެހޭފަހުން ނުކުމެއްޖެނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ
ގަޑީލާރި ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

.133

)ހ(

ޢާންމު މުވައްޒަފަކު  3މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ކޯހަކަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާނަމަ އެމީހަކު ފޮނުވަންވާނީ ،ޚިދުމަތުގެ
މުއްދަތު ނުގުނޭ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑުމަށްފަހުއެވެ.
މިފަދަ ކޯހުގައިގޮސް ހުންނަ ދުވަސްތައް ،ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު
ހަމަކުރުމަށް ނުގުނޭނެއެވެ .މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނުގެ
މުއްދަތު ހަމަކުރެވޭނީ ،ކޯހަށް ދިއުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ
ކުރިން މެދުނުކެނޑި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ކޯސް ނިންމާފައި
އައިސް އަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފަށާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
ކޯހުގައި ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ކޯހުން އެނބުރި އައިސް
ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތައް ،ޚިދުމަތް
ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަކުން ނުކެނޑޭނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގައިވާ ފަދައިން ކޯހުގައި ދިއުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކު ،ކޯހުގައި ގޮސް ހުންނައިރު ފައިސާގެ
އެހީއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން
އެކޯހެއްގެ

މުހިންމު

ކަމަށާއި،

މުވައްޒަފަކު

އެދޭނަމަ،

އެ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ރިކޯޑަށް

ބެލުމަށްފަހު ،އެހީ ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
)ނ( ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ
ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު އެކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
) (1ކޯހުގައި ދިއުމާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް
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–
އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެ ޚިދުމަތް ކުރަން
ޖެހޭ

މުއްދަތުގެ

އިތުރަށް

އެ

ދެބައިކުޅަ

މުއްދަތުގެ

އެއްބަޔަށް ޚިދުމަތްކުރަން އެއްބަސްވެ ،ސޮއިކޮށްފައިވުން؛
) (2ފުރިހަމަކުރުމަށްދާ ކޯހަކީ  4އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރު
މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ކަމުގައިވުން.
)ރ( ކޯހުގައި ގޮސް ހުންނައިރު ފައިސާގެ އެހީދޭނީ ،އެމީހަކު ކޯހުގައި
ދާން ފުރިއިރު ލިބެމުންއައި މުސާރައާ އެއްވަރަކަށެވެ .ކޯހުގައި
ގޮސް ހުއްޓައި މަގާމުގެ މުސާރައަށް ބަދަލުއައިނަމަވެސް ކޯހުގައި
ގޮސްހުރި މީހާއަށް ދެމުންގެންދާ ފައިސާގެ އެހީއަކަށް ބަދަލެއް
ނާންނާނެއެވެ.
)ބ(

މުވައްޒަފަކު ،އަމިއްލަ ގޮތުން ހޯދި ކޯހެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގޮސް

ފައިސާގެ

ހުންނައިރު

އެހީއެއް

ލިބޭ

ގޮތަށް

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ކޯހަކީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ބޭނުންތެރި ކޯހަކަށްވާނަމަ ،އެ
އެހީ ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި އެހީ
ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނީ ،ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް
ބެލުމަށްފަހު އެކަންކަން ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ.
) (1ތަޢްލީމުދޭ

ނުވަތަ

ތަމްރީނުދޭ

މަރްކަޒަކަށް

އެމީހަކު

ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން؛
) (2ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން
ޖެހޭ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްއަށް

އެއްބަސްވެ،

ޚިދުމަތްކުރަން

ސޮއިކޮށްފައިވުން؛
) (3ކޯހުގެ ބޭނުންތެރިކަން؛
) (4ފައިސާގެ

އެހީދޭން

ބޭނުންވާ

ފައިސާ

ބަޖެޓުން

ޚަރަދުކުރެވެން ހުރުން؛
) (5ކޯސް

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

މުވައްޒަފުކުރުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތާއި ،އެމަސައްކަތާއި ތަނުގެ
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–
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ ގުޅުން ހުރުން.
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން

.134

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން

.135

މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ލިބިދިނުން

.136

މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

.137

މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅި

.138

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ޢާންމު މުވައްޒަފުން،
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢުމުރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ(

ޢުމުރުން  65އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ،ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ށ( މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރުން  60އަހަރުވުމުން ،އެމީހަކު އަމިއްލައަށް
އެދުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
)ނ( މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރުން  60އަހަރުވުމުން ،މުވައްޒަފުގެ ސިއްޙީ
ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އޭނާގެ ސިއްޙީ ޙާލަތާއި ކުރާ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ދެނެގަނެ އަންދާޒާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ޕެނަލްއަކަށް،
ވަޒީފާގައި ޢާންމު މުވައްޒަފަކު އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެދެވިގެންވާ
ކަމެއް

ކަމުގައި،

ނުފެނިއްޖެނަމަ

ވަޒީފާއިން

އެމުވައްޒަފު

މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޢާންމު މުވައްޒަފެއްގެ
ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ،އެމުވައްޒަފަށް ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހިތްވަރު
ދެވިދާނެއެވެ.
މިޤަވާޢިދުގެ  134ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ޢާންމު
މުވައްޒަފުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ
ދަށުން

މުސްކުޅިކުރެވޭ

މުވައްޒަފުންނަށް

މިޤަވާޢިދުގެ

ދަށުން

މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ޢާންމު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ތިރީގައި އެވާ
އިނާޔަތްތައް ދޭން ވާނެއެވެ.
)ހ( މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް؛
)ށ( މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް.
)ހ( ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ
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ފަރާތްތަކަށް ،މަހުން

މަހަށް މުޅި

–
ޢުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް

ޢުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ
އިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ
މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތުން ހިސާބުކުރުން ޖެހޭ އިނާޔަތް
އެމީހަކަށް  65އަހަރު ވުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު ހުރި
މަގާމުގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅި
ޢުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެމުސާރައިގެ ޢަދަދެވެ .ނުވަތަ
ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދު  500ރ )ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށް
މަހުން މަހަށް އެމީހަކަށް ދެވޭ އިނާޔަތުގެ

ވުރެ ކުޑަނަމަ

މިންވަރަކީ  500ރ )ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ.
)ށ( މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި،
މިހާރު

ދާ

ލިބެމުން

ޕެންޝަން

ދަމަހައްޓަން

މުވައްޒަފު

ބޭނުންވާނަމަ ،އިނާޔަތް ހިސާބު ކުރާނީ އެންމެފަހު ޕެންޝަން
ދެވުނު

ތާރީޚުން

ފެށިގެން ވަޒީއިން

މުސްކުޅިކުރެވޭ

ތަރީޚާއި

ހަމައަށް ،ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ ޢަދަދު އެއީ ވަޒީފާގެ
މުއްދަތު

ކަމުގައި

ބަލައިގެން

އެޢަދަދާ

އެމުވައްޒަފު ހުރި މަގާމުގެ މުސާރައިގެ /40

މުސްކުޅި
1

ކުރެވޭއިރު

)ސާޅީސް ބައިކުޅަ

އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދު ،ލިބެމުން އައި ޕެންޝަން
ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ ކޮންމެ
މަހަކު ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި
ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
)ނ( މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި
ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހަށްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ނުވާނަމަ،
ނުވަތަ އެހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ
ހިސާބުކުރާނީ

އެމުވައްޒަފު

މުސްކުޅިކުރެވޭ

ތާރީޚާއި

ހަމައަށް

ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ ޢަދަދަކީ މުއްދަތު ކަމުގައި
ބަލައިގެން އެޢަދަދާ މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެމުވައްޒަފަށް ލިބެމުން އައި
މުސާރައިގެ ) 1/40ސާޅީސް ބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ
ޢަދަދަކީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެވޭނެ
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–
ޢިނާޔަތެވެ.
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅިގެން އެއްފަހަރާ ދެވޭ

.139

)ހ( ވަޒީފާއިން

އިނާޔަތް

މުސްކުޅިކުރެވޭ

ޚިދުމަތްކޮށްފައި

ވަނީ

ޢާންމު

30

މުވައްޒަފު،

އަހަރަށްވުރެ

ސަރުކާރުގައި
މުއްދަތެއް

ކުރު

ކަމުގައިވާނަމަ އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް،
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ /3

1

)ތިންބައިކުޅަ

އެއްބައި( އެއްފަހަރާ ލިބި ދެވޭނެއެވެ.
)ށ( ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވަނީ
 30އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،މުސްކުޅި
ކުރެވޭއިރު އެމުވައްޒަފަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ) 1/2ދެބައިކުޅަ
އެއްބައި( އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު :ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ޢަޒުމް

.140

ޤާނޫނު ހަދާފަރާތާއި ދަޢުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ މެދު

.141

ޢާންމު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެ މީހަކު މަސައްކަތް ކުރާ
ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ

ލަނޑުދަނޑިތައް

މަޤްޞަދާއި

ހާޞިލުކުރުމުގައި

ޙިއްސާކުރާ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި ،ތިމާގެ ޤާބިލުކަން މަތިކުރުމަށާއި
މަސައްކަތުގައި

ކުރިއެރުމަށާއި،

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އަކީ

ފެންވަރު މަތި މަޤްބޫލު ޚިދުމަތަކަށް ހަދައި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލް އުޖާލާ
ކުރުމުގެ ވަރުގަދަ ޢަޒުމުގައެވެ.
)ހ(

އޮންނަ ގުޅުން

ޢަންމު

މުވައްޒަފުން،

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް

އަދާކުރުމުގައި ،ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުން އުފައްދާފައިވާ
އެންމެހައި މުވައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ(

ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި
ޤާނޫނުތަކާއި

ޤަވާޢިދުތަކަށް،

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

ޞަފްހާ 94

ކޮންމެ

ޢާންމު

މުވައްޒަފަކުމެ

–
)ނ( ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އަދާކުރުމުގައި

އެމުވައްޒަފެއްގެ
ސަރުކާރު

އެވަގުތަކު

ވާޖިބާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު

ހިންގުމާ

ތިބި

ޙަވާލުވެ

ފަރާތްތަކުން އެކުލަވާލާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތެދުވެރިކަމާއި
އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ތަންފީޒު ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތަކުގެ

ގުޅޭ

ދާއިރާއާ

ގޮތުން

ޤާނޫނުތަކާއި

ހަދާފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ ފަރިތަވުމަށް ގަދައަޅައި
މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޢާންމު ރައްޔިތުންނާމެދު އޮންނަ ގުޅުން

.142

)ހ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

ވާޖިބާއި

އެމުވައްޒަފެއްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ ކުރަން
ވާޖިބުތައް

ޖެހޭ

އަބަދުމެ

އަދާކުރުމުގައި

ކުރިއަށްނެރެ

އިސްކަންދޭންވާނީ ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި
މަންފާއަށެވެ.
)ނ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި ،ރައްޔިތުންގެ
އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް
ދޭންވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އަދަބުވެރިކަމާއި

ރައްޔިތުންނާ

މަޑުމައިތިރިކަމާއި

މުއާމަލާތުކުރުމުގައި

އިޙުތިރާމާއެކު

މުޢާމަލާތުކޮށް

ފަސޭހައިން ބައްދަލުކުރެވޭނޭ އުޞޫލެއް ގެންގުޅެން ވާނެއެވެ.
)ބ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާކުރުމުގައި އަބަދުމެ
ދެކެންވާނީ ރައްޔިތުންނަކީ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި މަތީ ފެންވަރެއްގެ
ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައެވެ.

)ޅ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން އަސަރުކުރާނޭ ނިންމުންތައް
ނިންމުމުގައި

ރައްޔިތުންގެ

އެކިއެކި

ޙާލަތުތަކަށާއި

ރައްޔިތުން

ކަންބޮޑުވާނޭ ކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައި އަދި ރިއާޔަތް ކުރަން
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ޖެހޭ ޙާލަތުތަކުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
)ކ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

)އ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި

އެއްވެސް

ކުލައަށާއި،

ރައްޔިތެއްގެ

ޖިންސަށާއި،

ނަސްލަށާއި ،ވާހަކަ ދައްކާ ބަހަށާއި އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖަ ނުވަތަ
މަޤާމަށާއި ،ނުކުޅެދުންތެރި ކަމަށާއި ،ސިޔާސީ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ
ފަރާތަކަށް ބަލައި އެއްވެސް މޭރުމަކުން ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ވ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ
ޙަރަކާތެއްގައި

ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ބައިވެރިވާ

ނުވަތަ

ޖަމާޢަތެއްގެ

މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި ،ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
)މ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި

ކޮންމެ

އެރައްޔިތަކަށް

ރައްޔިތެއްގެ

ޤާނޫނު

ޢިއްޒަތަށާއި

އަސާސީއިން

ކަރާމާތަށާއި
ޙައްޤުތަކަށް

ލިބިދީފައިވާ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެ.
)ފ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ،ޤާނޫނުންނާއި
ޤަވާޢިދުން އެ މަޢުލޫމަތެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އެ
ފަރާތަކަށް

ވާނެއެވެ.

ލިބިދޭން

ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

ޚިދުމަތް

އަދި

އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

އަންގައި

ހޯދުން
އޮޅުން

ފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަނެކުންގެ
ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި ވާންވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން
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)ހ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

އެއް

އެއްބާރުލުން ދޭން ވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފަކު

އަނެއް

މުވައްޒަފަކަށް

–
)ށ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

ވާޖިބާއި

އެމުވައްޒަފެއްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް އެކިއެކި އެންގުން އަންގައި އިރުޝާދު
ދިނުމަށް އައްޔަން ކުރެވިފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ ކަންކަމަކީ،
ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާނަމަ،
އެ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނޭ ކަންކަމެވެ.
)ނ( ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އެމުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާގެ

އަދާކުރާ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ކުރާ ކަންކަމާއި،
ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ
ކުރުމުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށް އެހެން މުވައްޒަފުންގެ
ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
އެމުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހިފިޔަ
ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
)ބ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި ،އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ
ކަންކަމާ

ގުޅޭ

ގޮތުން

އެއްވެސް

ކުރިމަތި

ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް

ވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ޙައްލު ކުރަންވާނީ އެކަން ކުރުމަށް ގަވާއިދު
ގޮތަށެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ

އަދި

ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް

އެ

ފާޅު

ކުރަންވާނީވެސް އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުންނެވެ.
)ޅ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ދަށުން

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ރޫޙު ހިފެހެއްޓުމަށާއި،
މެދުގައި

މުވައްޒަފުންގެ

ހަރުދަނާ

އަދި

އެކުވެރި

މާހައުލެއް

ޤާއިމުކުރުމުގެ އަޒުމު ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
)ކ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން
ވާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ކުލައަށް ،ޖިންސަށް ،ނަސްލަށް ،އިޖްތިމާޢީ
ދަރަޖައަށް

ނުވަތަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް،
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މަޤާމަށް،
ނުވަތަ

ވާހަކަ
ސިޔާސީ

ދައްކާ
ގޮތުން

ބަހަށް،
ޤަބޫލުކުރާ

–
ޤަބޫލުކުރުމަކަށް،

ނިސްބަތް ކުރުމަކަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް

ނެތި ،ހަމަހަމަ ކަމާއި ،އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ފަންނީ ގޮތުގައެވެ.
)އ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވާނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތުން
އެއްކިބާވެ ހުރެއެވެ .އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި
އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުން
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)ހ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ
މަޤްޞަދުތަކާއި

އަމާޒުތައް

ޙާސިލުކުރުމުގައި،

ޚަރަދުކުޑަކޮށް،

ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭ އުޞޫލުތަކުން،
އަދާކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ

އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅެ ،މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގައި އައު ގޮތްތައް ހޯދައި
ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް
ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އެމުވައްޒަފަކާ

ކަންކަން

ހަވާލުކުރެވޭ

ކުރާންވާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު ކަމަށް ކަމޭ ހިތައިގެންނެވެ.
)ބ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި ތިމާގެ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަޞްލަހަތަށް ބުރަވެގެން
ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ޅ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނޭ ވަޒީފާގެ
ރަސްމީ

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް

ކުރުމުންނާއި،

ނިންމުންތައް

ނިންމުމުގެ މަރުހަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލްވެ ،އެފަދަ
އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަސްލަޙަތާ ފުށުއަރާ
އެއްވެސް

ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

އެކަމެއް

ވަންހަނާނުކޮށް

އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
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–
)ކ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތިމާގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަޒީފާ ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް
ބޭނުންވާނޭ

އިތުރު

މަސައްކަތްކޮށް

މަޢުލޫމާތާއި

އެކަމަށް

ހުނަރުތައް

އުނގެނުމަށްޓަކައި

ހޯދަން

މަސައްކަތްކުރަން

ފުރުޞަތު

ވާނެއެވެ.
)އ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައާއި
ސަރުކާރުގެ މުދަލާބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައާއި،
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ހަވާލުވެ ގެންގުޅުމުގައާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން
ބޭނުން

ވަޞީލަތްތައް

އަމާނާތްތެރިވެ

ކުރުމުގައި

ޖަވާބުދާރީ

ވާންވާނެއެވެ.
)ވ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އަދި އެކަމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ.

)މ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ކުރުމުގައި

ނަތީޖާ

ހަރުދަނާ،

ހާޞިލުކުރެވޭ،

ހާމަ

އަދި

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އުޞޫލަކުން
ކަންހިންގުމަށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ.
)ފ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

ވާޖިބާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި ފެންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި ،މަކަރާއި ހީލަތް
ހެދުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ،ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތަކާއި ،ތިމާގެ މީހުންނާ
ރައްޓެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ،އިދާރީ ހިންގުމަށް
ބުރޫއަރާނެ ޢަމަލުތަކާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ.
)ދ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިން ،ނުވަތަ އެހެން
އިދާރާއަކުން

ތިމާކުރެން

ލަފައަކަށް

ނުވަތަ

މަޝްވަރާއަކަށް

އެދިއްޖެނަމަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޙައްޤުން ބުރަނުވެ ތެދުވެރިކަމާއެކު
ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދީ ،ތެދުވެރިކަމާއެކު އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަންހަނާ
ނުކޮށް ލިބިހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުދީ ،ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް
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–
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
)ތ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ދައުލަތުގެ ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ
ދައުލަތުގެ

ސިއްރުކަމުގައި

ލިޔެކިޔުމާއި،

ބެލެވިދާނޭ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

އެންމެހައި

ދެކެވޭ

ކަންކަމާއި،
ސިއްރު

ވާހަކަތަކުގެ

ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
)ލ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަމަށް
އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުން މެނުވީ ހާމަކޮށް ހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

)ގ(

ކޮންމެ

އެމުވައްޒަފެއްގެ

މުވައްޒަފަކުމެ

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާގައި

ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ އެމިންގަނޑުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި އުޅުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް
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)ހ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު
އޭނާގެ ހެދުން ހުންނަންވާނީ ،އަދި އުޅުމާއި ގުޅުން ހުންނަންވާނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި
ގަދަރު ހިފެހެއްޓޭނޭ ގޮތަކަށެވެ.

)ށ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އަމިއްލަ

ފައިދާ

އެކި

ހޯދުމަށާއި،

ފަރާތްފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

ތިމާގެ

އަދި

ވަޒީފާގެ

ވާޖިބާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމާގުޅިގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ
އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ ލިބިގަނެގެނެއް ނުވާނެއެވެ.
)ނ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އަމިއްލަ ލާބަ އާއި މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި،
ނުވަތަ

ނާޖާއިޒު

ގޮތެއްގައި

އެހެންމީހަކަށް

ފައިދާއެއް

ހޯދައި

ދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށް ހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
)ރ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އޮފީހުގެ ވަޞީލަތްތައް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ
ކަންކަމަށާއި

އަމިއްލަ

ނުވާނެއެވެ.
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މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ބޭނުން

ކޮށްގެން

–
ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރުވުން

.146

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ކިޔަމަންވުމުގެ މުހިންމުކަން

.147

)ހ(

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ

އޭނާ

އަދާކުރާ

ގުޅޭގޮތުން

ވަޒީފާއާ

ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރު ވާންވާނެއެވެ.
)ށ(

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ މަސައްކަތަކާ ޙަވާލުވާން ވާނީ އޭނާ ޙަވާލުވާ
މަސައްކަތަކީ

ރަނގަޅަށް

ކޮބައިކަން

އެނގިހުރެ

އެމަސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރެގެން ނުވަތަ ހޯދޭނެ ގޮތް
އޮވެގެންނެވެ.
)ނ( ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ މިގޮތުން އޭނާ ޙަވާލުވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ
ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
ސަރވިސްގެ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ކޮންޑަކްޓާއި

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،

މި

މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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ޢާންމު

މުވައްޒަފަކު

ޤަވާޢިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މިކޯޑް
މަތިން

އޮފް
އެ

