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        ،އާއި 27ގެ ޗެޕްޓަރ ) 2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R/2014-311ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުން. ތައްގޮތަށް އިސްާލޙު އަންނަނިވި އަށް 29ޗެޕްޓަރ  އާއި، 28ޗެޕްޓަރ 
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 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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 27ޗެޕްޓަރ 

 މަނާުކރުން  ނުކުތުންއޮފީހަށް 

 ސަފުހާ   މާއްދާ

 5 މަނާކުރުން  ނުކުތުން  އޮފީހަށް .257

 5 ތްތައް ހާލަ މަނާކުރެވޭ ނުކުތުން އޮފީހަށް ޓަކައި ބެލުމަށް މައްސަލައެއް .258

 7 މުއްދަތު  ތްތަކާއިހާލަ މަނާކުރެވޭ ނުކުތުން އޮފީހަށް  ގޮތަށް ނުލިބޭ ތްތައްޢިނާޔަ މުސާރައާއި .259

 7 މަނާކުރުން ނުކުތުން އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން ތުހުމަތުކުރެވޭ  ކުށްތަކަށް ޖިނާއީ .260

 8 އެކަހެރިކުރުން  މަސައްކަތުން  ވަގުތުން މުވައްޒަފު .261

 8 ގެނައުން  ނިމުމަކަށް ކުރުން މަނާކުރި ނުކުތުން  އޮފީހަށް ،އެންގުމާއި މަނާކުރުމަށް  ނުކުތުން  އޮފީހަށް .262

 10 ހުށަހެޅުން  ޝަކުވާ  ގުޅިގެން މަނާކުރުމާ ނުކުތުން  އޮފީހަށް .263
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 27ޗެޕްޓަރ 

 މަނާުކރުން  ނުކުތުންއޮފީހަށް 

ާޤނޫނު ަނންބަުރ  މަނާކުާރނީ، ނުުކތުންސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް  .257 އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރުން 

     އާއިވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  46ގެ ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 5/2007

މުސާރަ  ންތީކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަޢަަމލުދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،އާއި(ށ) 

 ންނެވެ.ތީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮަތށް 

    

މަްއސަލަެއއް ބެލުމަށް ޓަކައި އޮފީހަށް 

 ނުކުތުން މަނާކުެރވޭ ހާލަތްަތއް 

އްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އިދާރީ ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުގައި ިސވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެ .258

 ވިދާނެއެވެ. މަނާކުރެ ނުކުތުންއޮފީހަްށ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް 

މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް، އެ މުއްދަތަށް ލިބެންޖެޭހ  ނުކުތުންމި މާއްދާގެ ދަށުން އޮފީހަށް 

     ތްތައް ލިބޭނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަުހ ޢިނާޔަ އިމުސާރައާ

 އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުޖެހޭނަމައެވެ.

ނު) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ޤާނޫނު ަނންބަރު  ފަކުމުވައްޒަ (ހ)  

ގަވާއިދާއި ނުވަތަ ކޯޑް ޮއފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ  ،އިއާ

ބެލުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  މައްސަލައެއް

ތަ (ނ) ގައިވާ ަފދަ އެކަށީގެންވާ މަނާކުރުމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ނުވަ ނުކުތުން

 .ސަބަބެއް އޮތުން

(ތިރީސް)  30މަނާކުރެވޭނީ  ނުކުތުންމި އަކުރުގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ އޮފީހަށް 

 ނުކުތުން ބާވަތުން އިތުރަށް ޮއފީހަށް  ތަޙުޤީޤުށެވެ. ނަމަވެސް ގެ މުއްދަތަދުވަހު

އެ މުއްދަުތ އިތުރުކުރުމުގެ  ،ފަދަ އެކަށީގެންާވ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ މަނާކުރަންޖެހޭ

 އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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 ނުކުުތން ން މުވައްޒަފަކު އޮީފހަށް ތީމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގތުގެ މަ (ށ)

މަނާކުރަންވާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަޒަްނކުރުމަށް ފަހު، 

މަނާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހާލަެތއް އޮތްކަމުގައި  ނުކުތުންމުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް 

 ވާނަމައެވެ. 

 ވަގުތެއްގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ގުޅުންހުރި ވަޒީފާއާ މުވައްޒަފެއްގެ) 1(

 ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް ހެކި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިަފއިވާ މުވައްޒަފާމެދު އެ

 ޓަކައި؛ ކަމަށް ކޮށްާފނެ މަސައްކަތް ލުމަށްތައިނައް

ލެވިދާެނ ތައިނެ ނުވަތަ ނައްވިދާމި ހާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކީ އެފަދަ ހެއްކެއް ފޮރު

ފަދަ މަޤާމެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުން އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

         ނުވަތަ  އިދާރާއަށް އެ އުޅުމުން ކުމެނު ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފު އެ) 2(

 ޚިދުމަތް ނުވަތަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާގައި އެ

 ބަލާއިރު ހަމަތަކަށް  އެކަށީގެންވާ ބަޔަކަށް ނުަވތަ މީހަކަށް އަންނަ ލިބިގަންަނން

 ބެލެުވން؛ ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ސީދާ

މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކާއި، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި 

ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރުން ނުވަަތ 

އިާވ ގައި ބަޔާންކޮށްފަ(ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނ)  2016/12ޤާނޫނު ަނންބަރު 

 ފަދަ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ެތރެއިން ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ުމވައްޒަފުންނެވެ.

 މާއްދާއިން  ވަނަ 35 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 3(

 އެއިން މީަހކު ހުްނނަ ހަވާލުވެ ކަމަކާ މީހުްނގެ ދީފައިވާ ތެރިކަންކައުރައް

 ނުވަތަ ބެެލވުން އަރައިގެންފާނެކަމަށް ތެރިކަމަށްކައުރައް މީހެއްގެ

 ؛ކުރެވުން ތުހުމަތު ައރައިގަތްކަމަށް ނުވަތަ އުޅުން އަރައިގަންނަން

އެހީއަށް ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކާިއ، ަދތުލަތުގެ ެބލުމުގެ  ޚާއްޞަމިފަދަ މުވައްޒަފުންނަކީ 

އަދާކުރާ  ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުިދންނާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 



 ދިވެހިސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                  R-141/2021 : ނަްނބަރު  ގަާވއިދު              287އަަދދު:                 50ވޮލިުއމް: 

 

7 

ަމނާކުރަންެޖހޭ ހާލަތްތަކުެގ  ނުކުތުންމި ގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  (ނ)  

މަނާކުރުމަށް މަގުބޫލު ސަަބބެއް އޮތްކަމަްށ  ުނކުތުންއޮފީަހށް  ފަކުމުވައްޒަ އިތުރުން،

 ؛ކޮމިޝަނަށް ފެނުން

މަނާކުރުމަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ  ނުކުތުންމި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު އޮފީހަށް 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

މުާސރަާއއި ޢިނާޔަތްތައް ނުިލބޭ ގޮތަށް 

އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުެރވޭ ހާލަތްތަކާއި 

 މުްއަދތު 

ތްތައް ޢިނާޔަތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު މުސާރައާއި  .259

 ވިދާނެއެވެ.  މަނާކުރެ ނުކުުތންލިބޭ ގޮތަށް އޮީފހަށް ނު

ފަދަ އެ ފަކުއަދާކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަ ވަޒީފާ އޮވެގެން ލައިސަންސެއް ވަކި (ހ) 

ިހފެހެއްޓުން ނުވަތަ މުއްދަުތ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ވަގުތީގޮތުން  އްލައިސަންސެ

 ހަމަވުން. 

 މަނާކުރެވޭީނ ލައިސަންސް ނުކުުތންށް ހަމި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ޮއފީ

ނުވަތަ ލައިސަންސް އައުނުކުރެވި ހިނގާ  ށްފައިވާނަމަ އެ މުއްަދތަޓައިހިފަހައް

ފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ނުވަަތ ޓައިމުއްދަތަށެވެ. އަދި ލައިސަންސް ހިފަހައް

ލައިސަންސް އައުކުރެވުމުން އެ މުވައްޒަފު އެކަން އިދާރާއަށް ލިޔުމުން 

. އަދި މުވައްޒަފު އެކަން އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ އަންގަންވާނެއެވެ

 މަނާކުރި ކުުރން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.  ނުކުތުންއޮފީހަށް 

ނުވަތަ ވަިކ ގޭބަންދުކުރުން މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމަކުން  (ށ)  

  ށްލުން.ޖަލަ މުއްދަތަކަށް

ކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހު މަނާކުރެވޭނީ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ހާލަތުގައި މި

 .މުއްދަތަށެވެ

ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް ތުުހމަތުކުެރވޭ 

 މުަވއްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުުރން

 

ގެ ކުށްތަކާއި، ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި މުޓެރަރިޒަ (ހ) .260

(ޖިނާއީ  2016/12ޤާޫނނު ނަްނބަރު ގެންގުޅުން، މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނންކުރުން، 

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަދި އެނޫންެވސް ޖިނާއީ ބޮޑު  އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

ކުރަން ތަޙުޤީޤުޚިދުމަތުން އެ މައްސަލައެއް  ކުށަކަށް ތުހުމަތުކޮށް ދިވެހި ފުުލހުންގެ

 ފެށުން. 
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މިފަދަ މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ދިވެިހ 

ނިމުމުން، ތުހުމަތު ކުރެޭވ  ތަޙުޤީޤުފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުްނ، އެ މަްއސަލަ ބަލައި 

 އިން ވަކިކުރަން ނުޖެހޭނަމައެވެ.ަބލާއިރު، ވަޒީފާ ންމިންގަނޑު މަދަނީކުށްތަކަށް 

ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު  ތަޙުީޤޤުތުހުމަތާ ގުޅިގެްނ  ޖިނާއީ

 ންނެވެ.ތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ 28އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް، އެ މުއްދަތަށް  (ށ)  

ްތަތއް ލިބޭނީ ުތހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޢިނާޔަލިބެންޖެހޭ މުސާރައާ 

 މިންގަނޑުން ބަލާއިރު، އެ މުވަްއޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުޖެހޭނަމައެވެ.

މަަސއްކަތުން މުަވއްޒަފު ަވގުތުން 

 އެކަހެރިުކރުން 

ކުށެއް ކުރަން  ޖިނާއީ ކު އޮފީސް މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަ (ހ) .261

ތުހުމަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަށީގެންވާ  އުޅުނުކަމަށް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ކުރެވޭ

ހެރިކުރުމަކީ ކޮންމެހެްނ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތުން އެކަ

އެދުވަހު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މުވައްޒަފު ވަގުތުން 

 ގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން އެކެހެރިވުމަށް އެންގުމު، ހެރިކޮށްމަސައްކަތުން އެކަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް އިޚްތިޔާރު 

ކޮށް ޑުއަދި އޮފީހުން މުވައްޒަފު އެކަހެިރކުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ އިދާާރގައި ރެކޯ

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން (ސައުވީސް)  24ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި އެކަްނ 

 މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ން ަމސައްކަތުން އެކަހެރިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކީ އޮފީހަްށ ތީމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ  (ށ)  

 ނުކުތުން މަނާކުރަންޖެހޭ މުަވއްޒަފަކަށް ވާނަމަ، އޭނާ ޮއފީހަށް  ނުކުތުން

 ންނެވެ.ތީމަނާކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރުަމށް 

އެްނގުާމއި، އޮފީހަށް ނުކުުތން މަނާުކރި 

 މަކަށް ގެަނއުން ކުރުން ނިމު 

މަނާކުރުމަށް މި ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ  ނުކުތުންމުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  (ހ) .262

ތެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، ެއ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަށްފަުހ، މުަވއްޒަފު އޮފީހަށް ހާލަ

 މަނާކުރާނީ އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.  ނުކުތުން
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 ނުކުތުންމަނާކުރުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  ނުކުތުންމުވައްޒަފު އޮފީހަށް  (ށ)

ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް  ގެގަޑިއިރު(ސައުވީސް)  24މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ަމނާުކރި ކުރުމާ މެދު  ނުކުތުންުމވައްޒަފު އޮފީހަށް މަތީން މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  (ނ)  

ޓަކައި، ުމވައްޒަފު އޮފީހަްށ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މަނާކުރި ސަބަބާއި، އެފަދަ ހާލަތެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ނުކުތުން

ަމާނކުރިކަން އެންގި  ނުކުތުންިއ، މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާށަހު

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ. 

ަމނާކުރެވޭ ލިޔުން  ނުުކތުންސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް  (ރ)  

ނާކުރަންވާނީ، މަ ނުކުތުންތައްޔާރުކުރެވޭ އިދާރާތަކުން، މުވައްޒަފު އޮފީހަށް 

ލިޔުމުންނެވެ. އެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެްތ  ރާސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކު

މަނާކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ނުކުތުންއިދާރާތަކުން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް 

 އިންނެވެ.  "މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން ނުކުތުންމުވައްޒަފު އޮފީހަށް "ގައިވާ  21

މަނާކޮށްފައިަވނީ، މުވައްޒަފު  ނުކުތުންސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  )ބ(  

         މަނާކުރަންެޖހޭ ފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެތި، ނުވަަތ  ނުކުތުންއޮފީހަށް 

ކަމުގައި ކޮމިޝަނަށް ފެްނނަ  ތަކާ ޚިލާފަށްއުސޫލުމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

މަނާކުރި ކުރުން ބާޠިލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު  ުނކުތުންފު ޮއފީހަށް ހާލަތުގައި، މުވައްޒަ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ަމނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުކުތުންމުވައްޒަފު އޮފީހަށް  (ޅ)  

އެ މުއްދަތު ކުންަނން ވާނެއެވެ. އަދި ނުހަމަވުމުން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  މުއްދަތު

 ނުކުުތން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނެރެންާވނީ،

އިން ވިއުގަސީ.އެސް  މަނާކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ،

 މުވައްޒަފާ ހަާވލުކުރުމުންނެވެ. "ކުތުމަްށ އަންގާ ލިޔުންނުއޮފީހަށް " ރާތައްޔާރުކު

 "ކުތުމަށް އަންގާ ލިޔުންނުއޮފީހަށް "ގައިވާ  22ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ތެރޭގައި  ގެގަޑިއިރު(ސައުވީސް)  24އިންނެވެ. މުވައްޒަފާ މި ލިޔުން ަހވާލުކުރާތާ 

 ކޮމިޝަނަށް އޭގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފު ދީފައިވާ އީމެއިލް މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް، އިދާރާއަށް  (ކ)  

ށް، ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ސީ.އެސް ވިއުގަ ޕޯޓަލްއަށް ފޮނުުވމުން މުވައްޒަފަށް ހައެޑްރެ

ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ނަަމވެސް އެ ނޫން  އެ ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރެވުނީ 

ވަސީލަތްތަކުން އެ ލިޔުންތައް މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް 

 ނާޅައެވެ. 

ނަމަވެސް، ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ އޮތްށްފައި ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮކމި މާއްދާގެ ( (އ)  

މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރަންޖެޭހ ދާކުރާ ގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަރޭންކް

 ށް ހަވާލުކުރަްނވާނެއެވެ.ހަލިޔުންތައް، އެ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ނުވަތަ އެޑްރެ

މަނާކުރުމުަގއި ދުވަސްތައް ގުނަންވާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް  ނުކުތުންއޮފީހަށް  (ވ)  

 ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ފަކުމުވައްޒަ މަނާކޮްށފައިވާ ނުކުތުން އޮފީހަށް ންތީގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ މި (މ)  

ރަށުން ބޭރަށް  ފުރައިގެންދާންވާނީ  ރަށުން ޤާއިމްވެފައިވާ އޮފީސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ

 މުއްދަތު ޭހދަވާނެ ކޮންމެހެން ދާންޖެޭހ ފަދަ ހާަލެތއް މެދުވެރިވެ، ރަށުންބޭރުގައި

އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު  އެކަން ލިޔުމުން އޮފީހަކަށް އެ ބަޔާންކޮށް

 އަންގަން  ޮއފީހަށް ލިޔުމުން ންއެކަ ައއުމަށްފަހު ެއނބުރި އަދި ލިބިގެންނެވެ.

 .ވާނެއެވެ

އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރުމާ ގުިޅގެން 

 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ަމނާކޮށްފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުކުތުން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  (ހ) .263

ކަމުގައި މުވައްޒަފަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،  ތަކާ ޚިލާފަށްއަތުތަކާއި އިޖުރާއުސޫލު

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށެހެޅިދާނެެއވެ.  ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ

  

 

ން މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ އެަކށީގެންވާ އަވަސް ތީމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ށ)

އަޅަންޖެހޭ  ،ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސިވިލް 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 
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 28ޗެޕްޓަރ 

 ފިަޔވަޅު އެޅުމާއި، ވަޒީާފއިން ވަކިކުުރން އިޞްލާޙީ

 ސަފުހާ   މާއްދާ

 13 ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން  އިޞްލާޙީ .264

 13 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފަރާތްތައް  .265

 14 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެހެން ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން  އިޞްލާޙީމައްސަލަ ބެލުމާއި،  .266

 14 ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ކުށްތައް ދަރަޖަކުރުން  .267

 15 މަގުދެއްކުން  މުވައްޒަފަށް .268

 15 ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް .269

 17 ކުށްތައް  ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ .270

 20 ކުށްތައް  ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ  .271

 23 ކުށްތައް ފަދަ  ވަކިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން .272

 24 މުއްދަތު  ދެމިއޮންނާނެ ފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅުތަކާއި އިޞްލާޙީ .273

 26 ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކުރުމުން ކުށެއް އިތުރު ފިޔަވަޅަށްފަހު  އިޞްލާޙީ .274

 27 އިސްތިސްނާވުން  އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅު ކުށްތަކަށް ގުޅޭ އާހާޒިރީ ކުށެއްކުރުމުން އިތުރު .275
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 31 މިންގަނޑު ބަލާ ސާބިތުކުރުމުގައި ކުށް .284
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 32 ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ބެލި މައްސަލަ .286

 32 ދިނުން  ފުރުޞަތު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  .287
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 33 ހަވާލުކުރުން  ލިޔުންތައް .289
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 34 ހުށަހެޅުން  ޝަކުވާ  ގުޅިގެން ފިޔަވަޅާ އަޅާ މެދު މުވައްޒަފާ .291
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 28ޗެޕްޓަރ 

 ވަކިކުުރން ވަޒީާފއިން ،އެޅުމާއި ފިަޔވަޅު އިޞްލާޙީ

އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު އެުޅމާިއ، ވަޒީާފއިްނ 

 ވަކިކުރުން 

ޤާނޫުނ ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ (ހ) .264

          އި، ނު) އާދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ނަންބަރު 

ުކރި ކުށެއްގެ  ފަކުމި ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުން އެ މުވައްޒަ

ޤާޫނނު ން، ތީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، މި ގަވާއިުދގައި 

ވަނަ  34ގެ ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( 5/2007ނަންބަރު 

 މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ.

އި، ނު) އާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން  އިގަވާއިދާ

ވަނަ ) 3(ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  47ޤާނޫނުގެ  އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، 

ސިވިލް  ،ންތީނަންބަރުގެ ދަށުްނ، މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަ

ޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަމަށް ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންއެ  ،ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުވުމުންނެވެ. 

    

         މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވ ިހނދެއްގައި،  (ހ) .265 އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު އަޅާނެ ަފރާތްތައް 

އެހެން  އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ފިޔަވައި

ފަދަ ޢަމަލެއް މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ

އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ކޮށްފިނަމަ

 އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެ މުވައްޒަފަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

އަޅަންޖެހޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވަީނ، ަޕރމަނަންޓް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  (ށ)  

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ނުވަތަ  ،ސެކްރެޓަރީ

       ،އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަމުގައި ވާނަމަ

ސިވިލް ސަރިވސް  ،އެ ފަރާތަކާ މެދު އިޞްާލޙީ ފިޔަވަޅުއަޅާނީ
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ޝަނުންނެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ކޮމި

އެފަދަ މުވައްޒަފަކަްށ އިޞްލާޙީ  ،ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއް ނަމަ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ. އަދި ލޯކަލް  ،ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

އްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގެ ދަށުަގއިވާ އިދާރާއެ

 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލެވެ. ލުއިސް މުވައްޒަފަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެ ކައުންސި

ޤާނޫުނ ނަމަވެސް، އޮތް މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  (ނ)  

އި މި ގަވާއިދާ ނު) އާދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ނަންބަރު 

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި،  އިޞްލާޙީއެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު

    

މަްއސަލަ ބެލުާމއި، ިއޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު 

އެުޅމުަގއި އެެހން ޤާޫނނުތަކަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރުން 

 ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން އިޞްލާޙީމުވައްޒަފުންނަށް  .266

ތަކުގެ ތެރެއިން އުސޫލުކަންކަމުގެ އިތުރުން، އެހެން ޤާނޫނަކުން ވަކި ހަމަތަކާ 

ފައިވާނަމަ، އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނީ، ޅައިމުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައަ

ތަކާ ޚިލާފުނުާވ އަތުރާޖުއެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިއެ ޤާނޫނެއްގައި 

ންނެވެ. ނަމަވެްސ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ތީގޮތެއްގެ މަ

ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ތައް ފުރިހަމަކުރުަމށް އެ އިދާރާއަކަށް އަތުރާތައް ފުރިހަމަތޯ ަބލަިއ، އިޖުއަތުއިޖުރާ

ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީފައިވާ ޅައިއެންގުމާއި، އަދި އަޅަން ކަނޑައަ

ނޫންކަމުގައި ވާނަމަ، އަޅަން ކަނޑައެޅި ފިޔަވަޅު ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    

ކުށުގެ ކުޑަ ބޮުޑމިނަށް ބަަލއި ކުށްތައް 

 ދަަރޖަކުރުން 

     ،އިނު) އާިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) .267

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،މި ގަވާއިދާއި

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި،  އިޞްލާޙީމުވައްޒަފުންނާ މެދު 

މުވައްޒަފުން އާންމުކޮށް ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުށްތައް، ކުށުގެ ުކޑަބޮޑުމިނަށް 

 އެވެ. އި ވާނެދަރަޖަ ކުރެވިފަ  ،ބަލައި
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އޮތް ފައި ހައިަލއިމި ޗެޕްޓަރުގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ ކުށްތައް ދަރަޖަތަކަށް ބަ (ށ)  

އެ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިން ވަޒަން ކުރުމަށްހު، އެކަށީެގްނވާ ފިޔަވަޅެއް  ،ނަމަވެސް

 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޤާނޫނު މުވައްޒަފު ކުރި ޢަމަަލކީ  ،ނަމަވެސް ވިމި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނު (ނ)  

އި ގަވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އާނު) ސިވިލް ަސރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ނަންބަރު 

ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ކުިރ ކުށެއްގެ  އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު ޢަމަެލއް

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ނުވަތަ މި  އިޞްލާޙީކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، އެކަށީގެްނވާ 

ސިވިލް  ،ން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތީގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

    

 ރަނގަޅު  ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ  ،ކުރުމަށާއި ރަނގަޅު އަޚްލާޤު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ .268 މުަވއްޒަފަށް ަމުގދެއްކުން 

ސިވިލް ސަރވިސް  ،ކުރުމަށް ޤާއިމް ލެއްމާޙައު މަސައްކަތުގެ ދުޅަހެޔޮ  ،ށާއިކުރުމަ

ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް 

 އިރުޝާދު މަގުދައްކައި ސުޕަވައިޒަރަށް އެ މުވައްޒަފަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ ނުވަތަ

 ދެވިދާނެއެވެ. 

    

 ވަނީއެވެ.މިފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް ތިރީގައި   .269 ފުރަތަމަ ަދރަަޖިއގެ ކުށްތައް 

 ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި: (ހ)  

ގަޑި ޖެުހނު  ،ދުވަހު ގަޑިޖެހި(ަފެހއް)  5ހެއްގެ ތެރޭގައި ސްދުވަމަ .1

 ޓަށްވުރެ އިތުރުވުން. ނިމި(ތިރީސް)  30ޓުގެ އަދަދު ނިމި

ގަޑިޖެހުނު  ،ދުވަހު ގަޑިޖެހި(ަފނަރަ)  15އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  .2

  ޓަށްވުރެ އިތުރުވުން.ނިމި(ހަތްދިހަ ަފހެއް)  75ޓުގެ އަދަދު ނިމި

 ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވުން.(އެކެއް)  1 (ށ)  
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 ،އިނު) އާިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

 ،ސަރކިއުލަރތަކާއިގެ ނުކޮމިޝަ ،އިޓާކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކް ،ގަވާއިދާއި

ފައިވާ ދައިވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ހަ ފަކުއެ މުވައްޒަ ،އެންގުންތަކާއި

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށައަޅައިފައިވާ  ،ގަވާއިދާއި

  ؛ތަކާއުސޫލު

 ޚިލާފުވުން. )1(

 ކަމަކަށް އިހުމާލުވުްނ. އެއިން) 2(

ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުގެ ސަބަުބން އެއިން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާިއދަކާ ނުވަތަ  )3(

 ތަކާ ޚިލާފުވުން.އުސޫލު

 ،ގައިމުޅުފިޔަވަޅު އެ އިޞްލާޙީށް މި ކުށް ސާބިތުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ތަޙުޤީޤަ

ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީއެކަށީގެންވާ  ،ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މާ އުފުލުމުގައި ންވަޒީފާގެ ޒި ،ހަވާލު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ަފރުވާކުޑަކުރުމާއި (ރ)  

 ފަރުވާކުޑަކުރުން.

މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަަވސްމިނުގައި  ރާހަވާލުކު (ބ)  

 ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނުކުރެވުން.

މަސައްކަތު ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާިއ އަމުރަށާއި  (ޅ)  

 .އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން ކުޑަވުން

މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތުގަޑީގައި  (ކ)  

ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި އުޅުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި 

 ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުން.

 .މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުން (އ)  

ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައަޅާ އެ މުވައްޒަފު ހަވާލުވާ މަސައްކަތް  (ވ)  

 .މުއްދަތަށް ނުނިންުމން
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 ،އާންމު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްފަންތީގެ ޢަަމލު ކުރުމާއިމުޖުތަމަޢުގެ  (މ)  

 .އްޔާއި މުޚާޠަބު ކުރުމުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭުނން ކުރުންދެއްކުމުގަވާހަކަ

 .ސިޔާސީ ވާހަކަދެއްކުންއޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި  (ފ)  

އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ  (ދ)  

 . ކުރުން ސާފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް އަުޑގަދަކޮށް ވާހަކަދައްކައި، ހީ ސަމާ

 . ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަވުން (ތ)  

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން  (ލ)  

  .ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫާމތު ެފތުރުން

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ އެކަށީގެންވާ ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް  (ގ)  

ބެހެއްޓުމާއި، ތިމާ ނުވަތަ އެެހން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާވާ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމާއި، ނުަވތަ މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 

ފަަދ  އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކުަރންޖެހޭމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  (ޏ)  

 މަސައްކަތްތައް ނުކުރުން.

    

 ވަނީއެވެ.މިދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް ތިރީގައި  .270 ދެަވނަ ދަަރޖަިއގެ ކުށްތައް 

ދުވަހު (ތިީރސް)  30ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (ހ)  

(އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް)  150ޓުެގ އަދަދު ނިމިގަޑިޖެހި، ގަޑިޖެހުނު 

 ޓަށްވުރެ އިތުރުވުން.ނިމި

(ތިނެްއ) ދުަވހަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުުރން ނުވަތަ  3ވިދިވިދިގެން  (ށ)  

 ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން.(ފަހެއް)  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
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މުވައްޒަފަށް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަދަ  (ނ)  

 މާލުވުން.ހުއި

ގަވާއިދާ  ،ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އިޞްލާޙީގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންަނށް  (ރ)  

 ޚިލާފަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރުން. 

ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ބުެނ  އިޞްލާޙީވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ނުވަތަ  (ބ)  

 މުވައްޒަފުންނަށް ބިރުދެއްކުން.

 ،އިނު) އާހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ(ިދވެ 5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ޅ)  

 ޚިލާފުވުން.  ޓާކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި،

މުވައްޒަފުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ވެރިޔަކު ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ދޭ   (ކ)  

 އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަސްތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން. 

އެފަދަ  ާމއި،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅު (އ)  

  ހުއްދަ ދިނުން.ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަށް

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވަޒީފާއަށް  އިޞްލާޙީމި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުންނަށް  (ވ)  

 މަނާކުރުން.  ނުކުތުން

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތުގަޑި ނިމުމުގެ ކުރީން ހުއްދަެނތި މަަސއްކަތް ކުރާ  (މ)  

 ތަނުން ދިޔުން.

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ސިޔާސީ ބަހުޘް ކުރުން.  (ފ)  

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ރވިސްސަ ސިވިލް އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ

އިތުުރ  ،މަސައްކަތުގަޑީގެ އިތުރުންރަސްމީ  ،ންތީއެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަ (ދ)  

ގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރު 

 ކުރުން.
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އޮފީހުގެ އެންމެހައި  ،ފައިސާއާއި ،ނަހަމަގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި (ތ)  

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން. 

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

 .މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުން (ލ)  

ވެދާނެ ފަަދ  މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް )ގ(  

 ޢަމަލެއް ކުރުން.

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

އެނގިހުރެ ގަސްތުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ހާމަކުރަންޖެހޭ  )ޏ(  

 އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން.

ލުގެ ޝަކުވާއެއް މުވައްޒަފު ހުށަހެޅުމުން، ނުވަަތ މާޙައުވަޒީފާގެ  )ސ(  

ފައިވާ ޝަކުވާއެއް ބެލުަމށް މުވައްޒަފު ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ދީފައިވާ ޅައިހުށަހަ

މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެ މުަވއްޒަފަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނިޔަތުަގއި ނުވަަތ 

މުވައްަޒފު ގާތުގައި  ވާހަކަ އެ އެ ،ދެރަކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކަމާ ސުވާލުކޮށް

 . ދެއްކުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުން، ދޫ ކުރުން،  )ޑ(  

ކުރުން ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް މަގުފަހި  ރިކޯޑުބޭރު ކުރުން، ކޮޕީހެދުން، 

މިިއން ކަމެއް ނުަވތަ  ންއެހީތެރިވެދިނުމިއިން ކަމަަކްށ ކުރުން، ނުވަތަ 

 . ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ
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ލޫމާތެއް، ަނހަމަގޮތުގައި ޢުހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަ ރަސްމީ  )(ޒ  

 . ބޭނުންކުރުން

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

 ގަނާކުރުން (ބުލީކުރުްނ) )ޓ(  

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގު މަޢުލޫމާތު  އިއިދާރާތަކާދައުލަތުގެ  )ޔ(  

 . ފެތުރުން

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

    

 ވަނީއެވެ.މިތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތައް ތިީރގައި  .271 ތިންވަނަ ދަަރޖަިއގެ ކުށްތައް 

ދުވަހު (ފަސްދޮަޅސް)  60ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވުމުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  (ހ)  

ޓަށްވުެރ ނިމި (ތިން ސަތޭކަ)  300ޓުގެ އަދަދު ނިގަޑިޖެހި، ގަޑި ޖެހުނު މި

  .އިތުރުވުން

 ،ލައިވައިސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮޅު (ށ)  

 ގައި މިވާ ލިޔެކިއުންތަކެވެ. ރީތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތި ބަދަލު ކުރުން. މީގެ

 އެ މީހަކު މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިޔުންތައް.  .1

 ޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް.ހެއޮފީހަށް ހުށަ .2
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 . ރިޕޯޓުހާޒިރީ  .3

 ވައުޗަރ. .4

 ތައް. ޑުޗުއްޓީގެ ރިކޯ .5

އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީ ފަދަ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކާއި އޮފީހުގެ އެކިއެކި  .6

 ރަސްމީ ލިޔުންތައް.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ާހމަ ކުރުން،  ،އިދާރާގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާުތތައް (ނ)  

ކުރުން ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް  ރިކޯޑުދޫ ކުރުން، ބޭރު ކުރުން، ކޮޕީހެދުން، 

މިއިން ކަމެއް  ،މަގުފަހި ކުރުން، ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި

 .ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ލޫމާތެއް، ަނހަމަގޮތުގައި ޢުރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަ  (ރ)  

 . ބޭނުންކުރުން

އޮފީހުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްަތއް ބޭނުން  ،ފައިސާއާއި  ،ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި (ބ)  

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން. ކުރުމުގައި

 ؛ނަހަމަޮގތުގައި އެއިން އެއްޗެއް ބޭުނން ކުުރންއިހުމާލުވުން ނުވަތަ ) 1(

 ؛އެއިން އެއްޗެއް އަމިއްލަކަމަކަށް ބޭނުން ކުރުން ) 2(

 ؛އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން ) 3(

 ވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުުރން.  މެއް އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލު ) 4(

އި  އްޔާޚިދުމަތްތައް ޭބނުންކުުރމުގަސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ  (ޅ)  

ދިނުމުގައި ރިޝްވަތު ހިފުމާއި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި 

ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުްނ، ނުވަަތ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަގުނެޭގ ޚިދުމަތެއް 

 . އަގުއަދާނުކޮށް ލިބިގަުތން

 ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ިހފުން. (ކ)  
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މީހަކަށް ލިބިފައިވާ މަޤާމުގެ އިޚްތިޔާރު ގަސްތުގައި ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އެ  )އ(  

ތިމާގެ ނުވަތަ ޙައްޤު ނޫން ފަާރެތއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަަޙތަށް ބޭުނން 

 .  ކުރުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރަން ުއޅުން

 . ދައުލަތާއި، ސަރުކާރާއި، އޮފީސް ބަދުނާމުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން )ވ(  

 ތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޞްއެކަމަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާ ،ނަމަވެސް

 ކަމަކުން ނުކުތް ނަީތޖާއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޓަކައި ކުރި

 .މަޢުލޫމާތު ލިިބގަތުން، ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫާމތު ހާމަ ކުރުމާއި )މ(  

 ގަނާކުރުން (ބުލީކުރުްނ) )ފ(  

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

ސާބިތުނުިހފޭ ދޮގު މަޢުލޫާމތު ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން  )ދ(  

 . ފެތުރުން

  ގައި އެޅުމު ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ ުމވައްޒަފުންނަށް ސާިބތުވާ ކުށް މި ށްތަޙުޤީޤަ

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލާޙީ  އެކަށީގެންވާ ،ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 .ލިބިގެންވެެއވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް ،އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ

ލަތްތައް މުވައްޒަފުން ސީލަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ވަ ސީއެކިއެކި މީޑިއާގެ ވަ (ތ)  

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގައިމުޖުތަަމޢުގައި އުޅޭ އުޅުމު  އްޔާއިބޭނުންކުރުމުގަ

(ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޓެރަރިޒަމްގެ  2015/32

މަލުތަކަށް ހިތްވަުރ ދިނުމުެގ ެޓރަރިޒަމްގެ ޢަ ،ޢަމަލުތަކަށް ިހތްވަރުދިނުމާއި

ވީޑިއޯތައް  އާއި އެފަދަ ޮފޓޯ ،ގޮތުން ޭބނުންކުރެވޭ ފަދަ ބަސްަތއް ބޭނުންކުރުމާއި

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ތާއީދުކުރާކަން ޭދހަވާ ފަދަ  ،އާންމުކުރުމާއި

 މަލެއްކުރުން.ޢައެއްވެސް 
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މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށެއް މުވައްޒަފު ކޮށްފިނަމަ، ިމ ަގވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މި  .272 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރެވޭ ފަދަ ކުށްަތއް 

 ން އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.ތީމަ

ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑީގެ ބޭރުންވެސް، ރަސްމީ  ގެމަސައްކަތު (ހ)  

ރަކާތެއްގައި ހަ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ 

 ބައިވެރިވުން.

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް  (ށ)  

ނުވަތަ އޭނާެގ ވާޖިބުތަކާއި ޖެހިފައިވާކަން ދޭހަވާ ފަަދ ގޮތަކަށް 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ އެއްވެސް ސިޔާސީ 

 ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުން.ހަ

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ މަޤާމުގެ  (ނ)  

 ހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ދިުނމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބެއް

 ގެންގުޅުން.

ހިންގުމާއި، އޮރިޔާންކާޑު ގެންގުޅުމާއި،  ޢަމަލުތެރޭގައި ބަދުއަޚުލާގީ ގެ އިދާރާ )ރ(  

އޮރިޔާންކާޑު ދެއްކުމާއި، ބެލުމާއި، ޖިންސީ ޝައުޤުވެރިކަްނ ދޭހަކޮށްދޭ 

 އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް ހިންގުން. 

ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަަމނުޖެހުމެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާޙައުލުގައި  )ބ(  

 .ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ޮކށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން

     މުވައްޒަފެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމުެގ  )ޅ(  

 ބިރު ދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުިދނުން. 

ފައިވާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ކޮށްރުވިއިރު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޒިމަސައްކަތަށް ހާ )ކ(  

 .ހަތިޔާރެއް ގެނައުން

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަން އަްނނަ ފަރާަތކަށް ނުވަަތ  )އ(  

 .އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން

 ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުން.ދައުލަތުގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމާއި، ރިޝްވަތު  )ވ(  
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ދުވަހަށް، ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން ނުވަަތ ) ހަތެއް( 7ވިދި ވިދިގެން  )މ(  

 .ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުުނވެ ހުރުން(ފަނަރަ)  15އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ކުރާ ަފރާތުން ިލބިފައިވާ ބެލެނިވެރިކަން ޤާނޫނެްއގެ އެ ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ )ފ(  

 ސިވިލް ިދވެހި( 5/2007ާޤނޫނު ނަްނބަރު  ،ތަޙުޤީޤުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

އި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން އިދާރީ ނު) އާސަރވިސްގެ ޤާނޫ

 މިންގަނޑުން ސާބިތުވުން. 

މަލެއް ޢަމާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއްވެދާނެ ފަދަ  )ދ(  

 .ކުރުން

އޮފީސް މާޙައުލުގައި ރުހުމުގައިވިޔަސް އަދި ނުރުހުމުގައި ވިޔަސް ޖިންސީ  )ތ(  

 ންސީ ގޯނާކުރުން.ޖި ،ޢަމަލެއް ހިންގުމާއި

      ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާަފށް ަދއުލަތުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ާހމަ ކުރުން،  )ލ(  

ކުރުން ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް  ރިކޯޑުދޫ ކުރުން، ބޭރު ކުރުން، ކޮޕީހެދުން، 

މިއިން ކަމެއް  ،މަގުފަހި ކުރުން، ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި

 .ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން

ލޫމާތެއް، ަނހަމަގޮތުގައި ޢުރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަ  )ގ(  

 . ބޭނުންކުރުން

   
 

ފިަޔވަޅު ދެމި  ،އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅުތަާކއި

 އޮންނާނެ މުްއދަތު 

 ،މި ގަވާއިދާއި ،އިނު) އާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  .273

އެ ފިޔަވަޅުތައް  ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި

ވަނީއެވެ. މި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ މި ގަވާއިދުގައި މިދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު ތިރީގައި 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. 

ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް ައޅާނީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނަސޭހަްތ  (ހ)  

 ފިޔަވަޅެވެ. އިޞްލާޙީދިނުމުގެ 

ތެއް ހަނުވަތަ ލިޔުމުން ދީފައިވާ ނަސޭއިތުރު ކުށެއް ނުކުރާނަމަ، އަނަގބަހުން 

 ގެ މުއްދަތަށެވެ.ދުވަހުއަހަރު (އެކެއް)  1ދެމިއޮންނާނީ 
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 ، ހަތް ދޭްނވީ ގޮތުެގ ނަމޫނާސޭލިުޔމުން ދޭ ނަ ތާއިހަސޭއަނގަބަހުން ދޭ ނަ

ގައި އެވަނީއެވެ. މި ލިޔުންތައް  24 އާއި 23ޖަދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ

    ން، ތީހަވާލުކުރާއިރު އެ ޖަދުވަލުތަކުަގއިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ މަ

 ބައިތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.   ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޖަދުވަލުގައި  އެ

 އިޞްލާޙީ އިންޒާރު ދިނުމުގެ ދޭ ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަކަށް އަޅާނީ ލިޔުމުން  (ށ)  

 ފިޔަވަޅެވެ.

އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފު ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ ދޭ ލިޔުމުން 

(ދޭއް)  2ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް ނުކުރާނަމަ، އެ ލިޔުން ދެމިއޮންނާނީ 

 އަހަރުގެދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ގައިވާ  25ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ދޭންވާނީ މި އިންޒާރުގެ ލިޔުންލިޔުމުން ދޭ 

ން، ެއ ޖަދުވަލުގައި ފުިރހަމަކުރުމަށް ތީނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަ

 އެވެ.ގަކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށްތަަކްށ އަޅާނީ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ފަންތި  (ނ)  

 ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެވެ. 

އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި  ފަކުފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މުވައްޒަމި 

(އެކެއް)  1ފަންތިއަށް ވުރެ ދަށް ފަންތީގެ މަޤާމަކަށް (އެކެއް)  1ހިމެނޭ 

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަޤާމުގެ ފަންތި ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ. މުވަްއޒަފު ހިމެޭނ 

     ތީގެ މަޤާމެއް ނެތްނަަމ، ވަގުތީގޮތުްނ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ދަށް ފަން

އެ ފަންތީގެ މަޤާމެއް އުފައްދައި އެ މުއްދަތަށް އެ މަޤާމަށް ހަމަޖެްއސިދާނެއެވެ. 

      އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކުރިން ހުރި މަޤާމަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭނެއެވެ. 

ފެންނަްނ  ރިކޯޑުމި ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު ސީ.އެސް. ވިއުގައިން މި ބަދަލުތަކުގެ 

 ޓުހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗި

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ދެވަނަ  ،(ނ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އާއި މި މާއްދާގެ (ށ)  (ރ)  

    ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިޞްލާޙީތިންވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށްތަކަށް  އާއިދަރަޖަ

ދުވަހަްށ ވުރެ ިދގުނޫން މުއްދަތަކަްށ މުސާރަ ުނލިބޭ ގޮަތށް (ސާދަ)  14

 ަމނާކުރެވިދާނެެއވެ.  ނުކުތުންއޮފީހަށް
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ދެވަނަ ދަރަޖައިން މި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ މި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ) 1(

ދޭ އިންޒާރަށްފަހު އެ ިއންޒާރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެަވނަ  ލިޔުމުން

 ދަރަޖައިގެ ކުށެއް މުވައްޒަފު ކުރުމުންނެވެ. 

ތިންވަނަ ދަރަޖައިން މި ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ މި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ) 2(

 ދަށްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިންނެވެ.  މަޤާމުގެ ފަންތި

އަހަރުދުވަހުގެ (ދޭއް)  2 ފިޔަވަޅަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމުގެ 

 ކޮށްފިނަމަ،  ނުަވތަ ތިންަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް  އިގެތެރޭގައި ދެވަނަ ދަރަޖަ

އެ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ރޭންކު ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުށުގެ 

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

ަމނާކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ  ނުުކތުން ގޮތުން ޮއފީހަށް ފިޔަވަޅެއްގެ އިޞްލާޙީ

ން، އެ ޖަދުވަލުގައި ތީ ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ 26ޖަދުވަލު 

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

    

އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅަށްަފހު އިތުރު 

 ފިޔަަވޅުަތއް ކުށެއްކުުރމުން ައޅާނެ 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު، ކުށް ތަކުރާރުކުރުމުްނ  ިއޞްލާޙީކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  .274

ފައިވާ ޅައިމުވައްޒަފު ކުރާ ކުށްތަކަށް ރިޢާަޔތްކޮށް އަ، ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ  އިޞްލާޙީ

 ންނެވެ. ތީގޮތުގެ މަ

 ފަހަރުއެވެ. (އެކެއް)  1ތްދޭނީ ސޭހަ އަނގަބަހުން ނަ (ހ)  

ތްދީ، އެ ިލޔުން ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ފުރަތަަމ ދަރަޖައިގެ ސޭހަ އަނގަބަހުން ނަ

ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލިޔުމުން  ިއޞްާލޙީކޮށްފިނަމަ  ކުށެއް

 ތްދޭންވާނެއެވެ.ސޭހަނަ

 

 

 ފަހަރަށެވެ. (ދޭއް)  2ތް ދޭނީ ސޭހަދޭ ނަ ލިޔުމުން (ށ) 

ހަތް ސޭލިޔުމުން ދީފައިވާ ނަ، ޒަފަކުހަތްދީފައިވާ މުވައްސޭދެފަހަރަށް ލިޔުމުން ނަ

އް ކޮށްފިނަމަ، އެ މުއްޒަފަކަށް ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ަދރަޖައިގެ ކުށެ

 ދެވަނަ ދަރަޖައިން އެޅުމަށް ކަނޑައެޅޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެއެވެ.  
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 ފަހަރުއެވެ. ) އްކެއެ( 1އިންޒާރު ދޭނީ ދޭ ލިޔުމުން  (ނ)  

އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު، އެ އިންޒާރު ބާޠިލުވުމުގެ  ދޭ ލިޔުމުން) 1(

ފުރަތަ ދަރަޖައިން އިތުރު ކުށެއް ކުރުމުން މަޤާމުގެ ފަްނތި ، ކުރިން

ުދވަހަށް ވުރެ ދިގުޫނން މުއްދަތަަކށް (ސާދަ)  14ދަށްކުރުން ނުވަތަ 

 މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. ުނކުތުންމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހަށް 

ދަރަޖައިގެ އިންޒާރު ބާޠިލުވުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ދޭ ލިޔުމުން ) 2(

ކޮށްފިނަަމ، މަޤާމުގެ ަފންިތ  ިތންވަނަ ދަރަޖައިގެ ުކށެއް ނުވަތަ 

ުދވަހަށް ވުރެ ދިގުޫނން މުއްދަތަަކށް (ސާދަ)  14ދަށްކުރުން ނުވަތަ 

މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަަތ  ުނކުތުންމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީަހށް

އެ ކުރި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން 

 ނެއެވެ. ވަކިކުރެވިދާ

ަމނާކޮށްފަިއވާ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މަޤާމުގެ ރޭންކް  ނުކުތުންއޮފީހަށް  (ރ)  

އަހަރުދުވަހުގެ (ދޭއް)  2ދަށްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު، އެ ފިޔަވަޅު އެޅިތާ 

  ކޮށްފިނަމަ،  ތެރޭގައި ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ނުަވތަ ތިންަވނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއް 

 ބަލައި، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.  ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ ކުރި އެ

   

 

އިތުރު ކުެށއްކުރުުމން ހާޒިީރއާ ުގޅޭ 

ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅު ެއޅުުމަގއި 

 އިސްިތސްާނވުން 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު، ކުްށ  އިޞްލާޙީކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  (ހ) .275

ރީއާ ގުޅޭ ކުށްތައް އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. ާހޒި ތަކުރާރުވާ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ރުނުވުމާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ތަކުރާރުވާ ކުށްތަކެއްެގ ޒިހާ

ގެ ރުނުވެެގން ކުށެއްޒިބަދަލުގައި އެ ދަރަޖައެއްގައި ަގޑިޖެހިގެން ނުވަތަ ހާ

ފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން އެ ދަރަޖައަކުން އެޅުމަށް ޅައިގޮތުގައި ކަނޑައަ

 ފައިވާ ފިޔަވަޅެވެ. ޅައިކަނޑައަ

އާ ގުޅޭ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރީ  (ށ)  

ން ރުވުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްކުރާ ފަރާްތތަކަްށ ގަވާއިދުޒިހާ

ރުވުމާ ޒިފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ. އަދި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ހާ

ގުޅިގެން ކުށްކުރާ ފަރާތްތައް ައހަރު ނިމުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޑުކުރުމެއް 
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ނެތި، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އަދަދު ހަމަވުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

    

ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަީރންނާިއ، ސެކްެރޓަރީ 

 ޖެނެރަލުްނގެ ަމއްސަލަަތއް ބެލުން 

ނަމަވެސް، ޕަރމަނަންޓް އޮތް މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .276

ސެކްރެޓަރީންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަަތއް ބަލައި ފިޔަވަޅު 

  ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި،  ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކަށް ރިޢާޔަތްއަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގައި 

 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރުމަށްފަހު، އެިއން ފަރާތެއް  ތަޙުޤީޤުއެ މައްސަލައެއް 

 ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއިއި، ނު) އާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ(

މިޝަނަށް ސާބިތުެވ، ކުށުގެ ޢަމަލަށް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮ

ޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ. އެ ގޮތުން ސާބިތުވާ ކުށުެގ އަކަނޑަ ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮމިޝަނުން އަޅަން

 ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އަޅާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

 ހަތްދިނުން.ސޭއަނގަބަހުން ނުަވތަ ލިޔުމުން ނަ  (ހ)  

 އިންޒާރު ދިނުން. ދޭ ލިޔުމުން (ށ)  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. (ނ)  

    

 ،އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅުތަކަށް ުލއިދިުނމާއި 

 ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކުރުން 

ފައިވާ ޅައިމުވައްޒަފުން ކުރާ ކުށްތަކަށް އެ ކުށެއްގެ ދަރަޖައަކުން އަޅަން ކަނޑައަ (ހ) .277

ފިޔަވަޅު މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެ އިދާރާއަކުން އެ މުވައްޒަފަކަށް  އިޞްލާޙީ

 އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކުށުގެ ދަރަޖަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަޅަން

ސިވިލް  ،ފިޔަވަޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  އިޞްލާޙީފައިވާ ޅައިކަނޑައަ

 ނުވެއެވެ.  ނެއްސަރވިސްގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ލިބިގެ

ފިޔަވަޅާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން  އިޞްލާޙީފައިވާ ޅައިމުވައްޒަފަށް އަ (ށ)  

އެ މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހިގެްނ ، ފަކުމުވައްޒަފައިވާ މައިވަކިކުރުމަށް ނިން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ  ލާއެކުފުސީއެކަމުގެ ތަ

ްށފަހު، އެ ފިޔަވަޅު ދަށް ހިނދެއްގައި، އެކަށީގެންވާ ހަަމތަކަށް ބެލުމަ

ސިވިލް ސަރވިސް  ،ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފައިާވ މައިކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިން
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 އިޞްލާޙީފަރާތެއްނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުުރމުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީެގންވާ އެެހން 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު

    

މިނެއްގައި،  މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަަތއް ބަލަންވާީނ އެކަށީގެންވާފަަދ އަވަސް .278 ޑިއު ޕްޮރސެސް 

މިގޮތުން ބަާލ  އަދި. ންނެވެތީއިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

އަޅަންވާނީ، މައްސަލަ ރައްދުވާ  ފިޔަވަޅެއް އިޞްލާޙީމައްސަލަތައް ބަލައި، އެއްވެސް 

 .ހަމަހަމަކަމާެއކުގައެވެ މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތުދީ، ހާމަކަމާއި

    

މަޢުލޫމާތު ަރއްކައުުކރުާމއި ިސއްރު 

 ހިފެހެއްޓުން 

ކަމާ ގުޅުން ނެްތ  ،ބަލާ އެްއވެސް މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން  .279

 އިލޫމާތުތަކާއި އެއާ ގުޅޭ އެންމެހަފަރާތްތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. އަދި އެ މަޢު

ކުރެވިފައެވެ. އަދި އޭެގ ކައުތެރިކަމާއެކު ރައްކައުލޫމާތުތައް ުހންނަންާވނީ ރައްޢުމަ

 ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

    

ތް ދެ ގޮތަކަށް ޙަޤީޤަމުވައްޒަފަކާ މެދު ތުހުމަތުކުެރވޭ މައްސަލައެއްގެ  (ހ) .280 މަްއސަލަ ތަޙުީޤޤުުކރުން 

ހޯދިދާނެއެވެ. އެއީ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ލިޔެކިއުންތަކުން ފެްނނަން ހުރި 

 ހެކިތަކަށާއި، ނުަވތަ ހެކިންގެ ހެިކބަހުން ހޯދާ ހެކިތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. 

 ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކީ ހެކިންގެ ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ ފަދަ މައްސަލައެއް   

 ންނެވެ.ތީކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަޢަމަލުކަމުގައި ވާނަމަ 

މައްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާ ރައްދުވާ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާން ފުރަތަމަ ) 1(

 ނެގުން.

މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ) 2(

 ނުވަތަ މީުހންގެ ބަޔާން ނެގުްނ.  ގެލިބިފައިވާކަމަށް ބެލޭ މުވައްޒަފުން 

ންގެ ބަޔާން ނެގުަމށްފަހު، މައްސަލަ ނުވަތަ ޝަުކވާ ރީހެކިވެ) 3(

ކޮމެޓީއަްށ  ތަޙުޤީޤުރައްދުވާ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާން ނަގަންޖެހޭކަމަށް 

 ގުން.ފެންނަ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ިއތުރު ބަޔާނެއް ނެ
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 ،ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކީ ހެކިންގެ ބަޔާން ނަގަންނުޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ (ށ)   

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ  އިޞްލާޙީ ، ޝަކުވާ ރައްދުވާ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާންނަގައި

 ނަމަ، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަކުވާ ރައްދުވާ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ންގެ ކީފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ ހެ އިޞްލާޙީމުވައްޒަފާ މެދު  (ނ)  

ހެކިބަހާއި  މުވައްޒަފުގެ ބަޔާން ނެގުމަކާ ނުލައި މައްސަލައެއް ބަލައި ފިޔަވަޅު 

ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ  އަޅަންޖެހޭ ފަދަ މައްސަލައެއް 

ތު ޭދންވާނެއެވެ. މައްސަލަތަކުގައި މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަ

އަށް ފަރުވާކުަޑކުރުން ފަދަ ހާޒިރީރުނުވުން ނުވަތަ ޒިމިސާލަކަށް ވަޒީފާއަށް ހާ

 މައްސަލަތައް. 

      ،އިނު) އާވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ(ދި  5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ރ)  

ން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތީމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

ކުރާ މައްސަލައެއްގެ ހެކިބަސް ހޯދުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޙުޤީޤު

ރުކުރުމާއި، އެ ފަރާތްތަކުން ޒިމުވައްޒަފުންނާއި، އެ ނޫންވެސް ފަރާތްތައް ހާ

ހޯދަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު ސިވިލް ސަރވިސް 

ސިވިލް ޓަކައި ވަންަނންޖެޭހ  ކުރުމަށްތަުޙޤީޤުކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކަށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަނުމުގެ ބާރު ސިވިލް 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

    

ބަލަމުްނދާ މަްއސަލައަކާ ގުިޅގެން ުމަވްއޒަފު 

 އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރުން 

ނުވަތަ މައްސަލައެއް ކާ މެދު ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފަމުވައްޒަ .281

ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައި އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

 ންނެވެ.ތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ 27މި ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

    

އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާްނ ނަގަންޖެހޭ ގޮތަްށ  ގެންހެކިވެރިންނާ ސުވާލުކޮށް  އިމުވައްޒަފާ .282 ތަޙުީޤޤު ކޮމެޓީ 

މުވައްަޒފުން ހިމެނޭ ގޮތަްށ (ތިނެއް)  3ޓަކައި،  ިހންގުަމށް އްތަތަޙުޤީޤުހިންގަންޖެހޭ 

 ތަޙުޤީޤު ލަންާވެނއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ވައިޓީމެއް އެކުލަ ތަޙުޤީޤު

ލުމަށް އެ އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަާރ ވައިޓީމު އެކުލަ

 ހޯދިދާނެއެވެ. 
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ތަޙުީޤޤުތަުކގެ ޔަުއމިއްޔާ ލިޔުާމއި 

 ރިކޯޑުކުރުން 

ންގެ ބަޔާންތައް ހުްނނަންވާނީ އަކުރުން ރީގައި ސުވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފާއި، ހެކިވެތަޙުޤީޤު .283

ގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަޙުޤީޤުއަކުރަށް ލިޔެވި ޔައުމިއްޔާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

    

އި ގަވާއިދާއި ކޯޑް އޮފް ނު)އާސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ(  5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .284 ކުށް ސާބިތުކުުރުމގައި ބަލާ ިމންަގނޑު 

ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަުތކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަްށ 

ޓަކައި ސާބިތުވާން އޮންަނ  ބަލާނީ، މަަދނީ އަދި އިދާީރ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް

މިންގަނޑުކަމަށްވާ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް 

 ވެޭވ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.   ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ބޮޑަށް ބުރަ

    

ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް ތުުހމަތުކުެރވޭ 

 މުަވއްޒަފުްނގެ ަމއްސަލަ ބެލުން 

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި  ،ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކާއި، ބިރުެދއްކުމާއި .285

(ޖިނާއީ  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، މާއިގެންގުޅު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށް ތުހުމަތުކުރެޭވ  ގައި އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

 ންނެވެ.  ތީކުރާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަޢަމަލުމުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަފދަ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ  (ހ)  

މުވައްޒަފަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ 

 ން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން ަމނާކުރަންވާނެއެވެ. ތީމަ

  

       ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ އިދާރާއަކުން  (ށ)

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވާ އެ މައްސަލައިގެ އެ  ،އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު

ޤާޫނނު ނަންބަުރ ، މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ބޮޑަްށ ބުރަވެވޭ މިންގަނޑުން

އި، މި ގަވާއިދާއި ނު) އާސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ(ދިވެހި  5/2007

ފިޔަވަޅު އެޅުން  އިޞްލާޙީއެ މުވައްޒަފަކާ މެދު  ޚިލާފުވިކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ،

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.  ފައިނަށް ބަަލއިނުވަތަ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމި

މައްސަލަތަކަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޖިނާއީ (ނ)  

 އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 
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ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން، ކުރި ކުށާ  އިޞްލާޙީމުވައްޒަފު ކުރާ ކުށްތަކަށް  (ހ) .286 މަްއސަލަ ބެލި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު 

 ބެލިލަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ވައިއެކުލަ ރިޕޯޓު މައްސަލަ ބެލި ގޮތުގެގުޅިގެން 

ގައި  27މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،އޮންނަންޖެހޭ ގޮތުެގ ނަމޫނާ ރިޕޯޓުގޮތުގެ 

 އެވަނީއެވެ.

އެ މައްސަލަ އިތުރަށް މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު،  (ށ)  

 ފައިަފއި ވާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަަލ ބަލައިމައިކުރިއަށް ނުގެންދަން ިނން

އެކަން އެ މައްސަަލ ރައްދުވި މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން  ،ފައިލްކޮށްފިނަމަ

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

    

ނުވަަތ ، ރާނަމަރޭންކް ދަށްކުމުވައްޒަފެއްގެ ލަޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޞްއި  (ހ) .287 ޖަާވބުާދރީުވުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުން 

ނުވަތަ ވަޒީފާއިްނ ަވކިކުރާނަމަ،  ރާނަމަަމނާކު ނުކުތުންވަޒީފާއަށް 

މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ،(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް 5ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ސީ.އެސް ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭ ިއދާރާތަކުން 

އެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ، ީސ.އެސް ވިއުގައިންނެވެ. އަދި ސީ.އެސް ވިއުގަ 

 ،މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ތައްޔާރުކުރެވެން ނެތް ިއދާރާތަކުން

ގައިވާ "ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު" ގެ ނަމޫނާ  28މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

ގެ ކޮޕީއެއް ރިޕޯޓު ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަދު ދޭއިުރ، މައްސަލަ ނިންމި ޮގތުގެ  (ށ)  

އަދި މުވައްޒަފަށް ހަވާލުކުރާ މަްއސަލަ ނިންިމ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ފާމުވައްޒަ

ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނަން ހިމެޭނނަމަ އެ ޮއންނަންވާީނ  3ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި 

 އުނިކުރެވިފައެވެ. 

    

ވަކިުކރުމަށް ުނވަތަ ިއޞްލާީޙ  ވަޒީާފއިން

 ފިޔަވަޅު އެުޅމަށް ހުށަހެުޅން 

ން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުްނ ތީމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ (ހ) .288

ދަށްކުުރން ނުވަތަ  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށާއި، ވަޒީފާގެ ފަންތި

ޅުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފާ މެދު މަނާކުރުން ަފދަ ފިޔަވަޅެއް އެ ނުކުުތންއޮފީހަށް 

ކޮށް، މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ތަޙުޤީޤުތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސިވިލް  އިޞްލާޙީސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފަކަށް  (ށ)  

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  

މަޤާމުގެ ރޭންކް ދަށްކުރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، ) 1(   

މަނާކުރުމަށް އެދި ހުށަަހޅާއިރު،  ނުކުތުން ވަޒީފާއަްށ ނުވަތަ 

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މުަވއްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ެއނގޭެނ 

 ލިޔުން ހުށަހެޅުން.  

 ،ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދީފައިވާ ުމއްދަތުގައި ޖަވާބުދާރީ ވެފައި ނުާވނަމަ) 2(

 އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހެުޅން. 

 ޓާއި،ރިޕޯ  ތަޙުޤީޤުފައިވާ މައްސަލައިގެ އިލަމުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަ) 3(

 ބަޔާންތަކާއި، މައްސަލައާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ުހށަހެޅުން.

ން އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ތީމި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ނ)  

މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް 

އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 

(ސައުވީސް)  24މުވައްޒަފާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅެއް، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިތާ 

 ތެރޭގައި ލިޔުމުން މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެވެ.  ގެގަޑިއިރު

         ނިމުމަށްފަހު،  ތަޙުޤީޤުއްކޮށް، އެ ޙުޤީޤެމުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަ (ރ)  

ފައި ނުވާނަމަ، ނުަވތަ އެ މުވައްޒަފު މައިއެ މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިން

އި ނު) އާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫ( 5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

       ގަވާއިދާ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިުތ ނުވާނަަމ  

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން 

    

އިންތިޒާމް  ސީ.އެސް. ވިއުގައިން މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ (ހ) .289 ލިޔުންތައް ހަވާލުުކރުން 

ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، މުވައްޒަފުްނނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ސީ.އެސް ވިއުގަ 

މެދުވެރިކޮށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ލިޔުންތަކުންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފާެމދު ފިޔަވަޅު 

އަޅައި، ފިޔަވަޅު އެޅުނު ތާރީޚެއްގައި އެ ލިޔުންތައް މުވައްޒަފާ ހަވާލު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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ފިޔަވަޅު އެޅުނުކަމުގައި ބަލާނީ، މި ގަވާއިދުގައި  އިޞްލާޙީކަށް މުވައްޒަފަ (ށ)  

ތަކާ އެއްގޮތަށް އަތުރާޖު ން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އެ ލިޔުން މުވައްޒަފާ  އިޞްލާޙީ މުވައްޒަފަށް އަޅާ 

 ހަވާލުކުރުމުންނެވެ.

 ހަށާއި ފިޔަވަޅުތައް، އެ މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް އެޑްރެ އިޞްލާޙީމުވައްޒަފަށް އަޅާ  (ނ)  

 ން މުވައްޒަފުގެ އެކައުންަޓްށ ފޮނުވުމަކީ ލުސީ.އެސް ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  އެ މުވައްޒަފަށް އެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވުނީ

މަވެސް، ސަޕޯޓް ނައޮތް މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި  (ރ)  

ގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަްށ ސަރވިސްގެ ރޭންކު

ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް، އެ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ނުވަތަ އެޑްރެސްއަށް 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

    

މަްއސަލަތަކާއި، ކުުށގެ ރިކޯޑުަތއް ައދި އަޅާ 

 ބެލެެހއްޓުން އިާދރީ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ރިކޯޑު 

            ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި  (ހ) .290

އެ މައްސަލަތަކުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާީނ، ސީ.އެސް. ވިއުގައަށް އަޅައި އަދާހަމަކުރެވިފައެވެ. 

 އިޞްލާޙީ ފައިވާ ޅައިފަިއވާ މައްސަލަތަކާއި، އަލައިމުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަ (ށ)  

ފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން ދީފިޔަވަޅުތައް ސީ.އެސް. ވިއުގައިން ހުއްދަ 

ގައި މުވައްޒަފަށް ލުހުންނާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސީ.އެސް. ވިއުގަ ޕޯޓަ

 ފެންނަން ހުްނނާނެއެވެ.  

    

މުަވއްޒަފާ ެމދު ައޅާ ފިޔަަވޅާ ުގޅިެގން 

 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން 

ފައިވަނީ ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ޅައިފިޔަވަޅު އަ އިޞްލާޙީމުވައްޒަފަށް  (ހ) .291

ތަކާ އަތުތަކާއި އިޖުރާއުސޫލުވަކިކޮށްފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކަމުގެ ޝަކުވާ ސިވިލް ޚިލާފަށްކަމުގައި މުވައްޒަފަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ

 އިޞްލާޙީ ފައިވާ ޅައިސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށެހެޅިދާނެއެވެ. މުވައްޒަފަށް އަ

ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަަހޅަންވާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. 

އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް 

 އެވެ. ނުވެނެއް އިދާރާއަކަށް ލިބިގެ
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ން މުަވއްޒަފު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ އެކަށީެގްނވާ އަވަސް ތީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ށ)  

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަިއ އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މުވައްޒަފަށް ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ. 

 (ނ)  
ފައިވާ ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަށް ޅައިމުވައްޒަފަކަށް އަ

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ ނުަވތަ ދީފައިވާ 

ޖަވާބަކީ އެ މުވައްޒަފު ހިތްހަމަޖެހޭ ޖަވާބަކަށް ނުވާނަމަ އެކަމެއް ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މު

މަްއސަލަެއއް ބަލަމުްނދަނިކޮށް މުަވއްޒަުފ 

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ އިާދރާ ބަދަުލވުން 

މުވައްޒަފަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަުމން ދަނިކޮށް،  (ހ) .292

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި، އެހެްނ އިދާރާއަކަށް 

ސް، އެ މުަވއްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަުތ ކުރެވޭ މައްސަލަ ވިޔަބަދަލުވިކަމުގައި 

ސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވި

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަުމން ދަނިކޮށް،  (ށ)  

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތުން މެދުކެނޑިފައިވާ މުވައްޒަފަކު އަުލން ސިވިލް 

ާށ ގުޅިގެން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ވަންނައިރު، ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކު

ްނ ތީވަޒީފާ ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މަްއސަލަެއއް ބަލަމުްނދާ ަވގުެތއްަގއި ެއ 

މަްއސަލަިއގައި ިހމެނޭ ުމވަްއޒަފެއް 

 ވަޒީާފއިން ވަިކވާން ެއދުން 

       ކުށެއްގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދަނިކޮށް،މުވައްޒަފަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  .293

އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން 

ފައިާވ ލައިވަކިކުރާނީ، ބަލަުމންދާ މައްސަަލ ނިމުމުންނެވެ. އަދި ތުހުމަތުކުެރވިގެން ބަ

ގައި ލުއެ މުވައްޒަފެއްގެ ސީ.އެސް ވިއުގަ ޕްރޮފައި ރިކޯޑުމައްސަލައިގެ 

ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި މި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ އެދިގެން ވަޒީފާއިްނ 

 ވަކިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް ތުުހމަތުކުެރވޭ 

މުަވއްޒަފުްނގެ ަމއްސަލަަތއް ކަާމއި 

 ޓުކުރުން ގުުޅންހުރި ިއާދރާތަކަށް ރިޕޯ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަަލއެއް ބަލައި  (ހ) .294

ވިޔަސް، އެ ފަދަ  އިދާރީގޮތުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުނުކަމުގައި

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތުހުމަތެއް ކުރެވޭ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ރިޕޯޓު އިދާރާއަކަށް އެކަން އަދާކުރާ އިދާރާއަކުން ކަމާ ގުޅޭ
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މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް ޝަުކވާއެއް ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމަށް ބެިލ  (ށ)  

އެ ޝަކުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޖިާނއީ ކުށަކާ  ،ބެލުމުގައި

އެ ފަދަ ޖިނާއީ މައްސަލައެއް  ،ބޫލުކުރެވޭނަމަގަގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމުގައި 

ބެލުމަށް ޤާޫނނުން މަތިކޮށްފަިއވާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް އެ ޝަކުވާއެއް 

 ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮތަށް އެ ޝަކުވާއެއް ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)  

އެ ޝަކުވާއެއް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަިއ  ،ސްޔަވި  ކަމުގައި ރިޕޯޓުކުރި

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ދޭ ގެއްލުންތަކަށާއި ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ  އިގަތުމުވައްޒަފުން އިދާރާގެ ތަކެއްޗަށް ގަސް .295 މާްއދީ ެގއްލުންތަކަށް ަބދަލު ނެގުން 

ފަރާތުން ވި ބޮޑު އިހުމާލެއްގެ ސަބަބުން އިދާރާއަށް ިލބޭ ގެއްުލންތަކަށް، އެ ދީފައިާވ 

ކުރުމަށްފަހު،  ަތޙުޤީޤުގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބުނު ގެއްުލމެއް، މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

ދީފައިވާ ގެއްލުން ނުވަތަ ލިބިަފއިވާ ގެއްލުން އަގުކޮށް، އެ ުމވައްޒަފުގެ ފަރާތުްނ 

 ފައިސާއިން ބަދަލު ނެގިދާނެއެވެ.  

މާްއދީ ެގއްލުމަށް ަބދަލު ެދއްކުާމއި ބަަދލުގެ 

 މިންަވރު ކަނަޑއެުޅން 

 ެއ މުވައްޒަފު މުވައްޒަފުގެ ފުށުން ިލބުނު ާމއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު (ހ) .296

އަމިއްލައަށް އެއްފަހަރާ ވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެކި މަސްތަކަށް 

 ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ޞްޚަލާ ކައިލައިގެން ދައްހައިބަ

  މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ިލބުނު ާމއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަުލ ނެގުުމގެ ގޮތުްނ  (ށ)  

 ކުރާގޮތަށް ނެޭގ ފައިސާގެޞްލައިގެްނ ދައްކާ ޚަލާހައިއެކި މަސްތަކަށް ބަ

(ތިރީސް  33% މުސާރައިން މަހު މުވައްޒަފުގެ އެ ކަނޑައަޅާނީ، މިންވަރު

އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް  މަތީން ގޮތުގެ އިުތރުނުވާ އަށްވުރެތިނެއް އިންސައްތަ) 

 33% މުސާރައިން ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އެ ފައިސާ މަހު

 އެކަމަށް މުވައްަޒފު ނެގޭނީ އިތުރަށް ވުރެ ައށްސް ތިނެއް އިންސައްތަ) (ތިރީ

 .ނުކުރާނަމައެވެ އިއުތިރާޒު

ނަމަވެސް، ފަިއސާއާ ގުޅޭ އޮތް މި ގަވާއިދުގައި މިހެން ބަޔާްނކޮށްފައި  (ނ)  

ކަންކަމުގައި ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި މުވައްޒަފުްނގެ ފަރާތުން 

ން އެކަން ކުރުމަކަށް ތީފައިވާ ގޮތެއްގެ މަޅައިނެގުމާ ގުޅޭ ގޮުތން ކަނޑައަބަދަލު 

 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 
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 29ޗެޕްޓަރ 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާިއ، ޝަކުވާ ބެލުން 

 ސަފުހާ   މާއްދާ

 38 ހުށަހެޅުން  ޝަކުވާ .297

 38 މައްސަލަތައް  ޝަކުވާތަކާއި ނުބެލޭނެ އިދާރާތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .298

 38 ރިޕޯޓުކުރުން  ކަންތައްތައް ޚިލާފު ގަވާއިދާ .299

 39 ޙިމާޔަތް  ލިބިދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރާ ކަންތައްތައް ޚިލާފު ގަވާއިދާ .300

 39 މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަކުވާ .301

 40 ހުށަހެޅުން  ޔާލުޚި .302

 40 ގޮތް  ހުށަހަޅާނެ ޝަކުވާ .303

 41 މަޢުލޫމާތު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހުށަހަޅާއިރު ޝަކުވާ .304

 42 ތަރުކުރުން ފުދަ ބަލައިގަތުމާއި ޝަކުވާތައް އިދާރާތަކުން .305

 42 ދިނުން ޖަވާބު ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ .306

 43 މައްސަލަބެލުން  ތެރެއިން  ޝަކުވާގެ .307

 43 ހިތްހަމަނުޖެހުން  މުވައްޒަފު  ނިންމުމާމެދު ކޮމިޝަނުގެ .208

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                  R-141/2021 : ނަްނބަރު  ގަާވއިދު              287އަަދދު:                 50ވޮލިުއމް: 

 

38 

 29ޗެޕްޓަރ 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާިއ، ޝަކުވާ ބެލުން 

ސިވިލް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ސިވިލް 

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތަކާއި، ޝަކުާވ 

ޢަމަލުކުރާނީ މި ޗެޕްަޓރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަލައިގަތުމާއި،  އެ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި 

 ންނެވެ. ތީތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މައަތުރާޖުއި

 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުން  .297 (ހ)

ސިވިލް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ސިވިލް 

ަބލަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުަށހަޅާ ޝަކުވާއެއްގައި 

އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގެ  ،އޮތްކަމަށް ބެލޭވޭނަމަ

 ންނެވެ. ތީ ގައިވާ ގޮތުގެ މަ 28ޗެޕްޓަރު 

   (ށ)

    

ފައިާވ ކޮށްމި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާ ހިނދެއްގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާން

ތިޞާޞް ިލިބގެންވަނީ ހަމައެކަިނ ސިވިލް ޚްބާވަތުގެ ޝަކުާވތަކާއި މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އި

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. އަދި މިފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ބަލައި 

އް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެނެއް ގޮތްތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެ

 ބަލައި، ނިންމާ ނިންމުްނތަކަކީ ާބޠިލު ނިންމުްނތަކެވެ. 

ސިވިލް ަސރިވްސގެ ިއދާރާތަކަށް  .298

ނުބެލޭނެ ޝަުކވާތަކާއި، 

 މަްއސަލަތައް 

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ  އިޞްލާޙީސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް 

 ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް.

   (ހ)

ޕަރމަނަްނޓް ސެކްރެޓަރީންނަށް ، އިމިނިސްޓްރީތަކުގެ ޕަރމަނަންްޓ ސެކްރެޓަރީންނާ

ވެފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ ޤާއިމް ގޮތަށް ރިޕޯޓުކުރަންނުޖެހޭ

އިސްވެރިންނާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާ 

 ކުވާތައް.ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަ

   (ށ)

    

ދިވެހި ސިވިލް (  5/2007ޤާނޫނު ނަްނބަރު، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަްށ   ،އި، މި ގަވާއިދާއިނު) އާސަރވިސްގެ ޤާނޫ

ބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާަތކަށް އެ ޢަމަލު ހިންގި ގަކުިރކަމަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޢަމަލު

ގަާވިއދާ ޚިލާފު ކަންތައްަތއް  .299 (ހ)

 ރިޕޯޓުކުރުން 
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މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޢަމަުލ 

ހިންގި ފަރާތަކީ އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާނަމަ، ނުވަތަ 

އެ ޢަމަލު ހިންިގ ފަރާތާއި އެ އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާ 

ނަމަ، އެފަދަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާީނ ސިވިލް ސަރވިސް އެއްވެސް ގުޅުމެއް ވާ

 ކޮމިޝަނަށެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެޭހ 

ން، ެއ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ތީމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ވެސް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

   (ށ)

ނަމަވެސް، ވަކި ޤާނޫނަކުން ވަކި ގޮތަކަށް އޮތް މި މާއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 

ފައި ވާނަމަ، ޅައިނުވަތަ ވަކި ފަރާތަަކށް ޝަކުވާ ުނވަތަ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ކަނޑައަ

އެފަދަ ޝަކުވާތައް އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

   (ނ)

    

 ދިވެހި  ،މި ގަވާއިދާއި ،އިނު) އާޤާނޫ ގެސަރވިސް ސިވިލް ދިެވހި( 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ތުހުމަތުކުރެވިގެން ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް މުވައްޒަފަކު ކޮންޑަކްޓާ އޮފް  ކޯޑް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ  އޮފީހެއްގެ އެ ،އެކަން ބޫލުުކރެވިގެންގަ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ނުވަތަ

 އެއްވެސް  މުވައްޒަފަކާބެހޭ ކުރިރިޕޯޓު ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް ސިވިލް  ނުވަތަ އިސްވެރިޔާއަށް

 ކުރިކަން ރިޕޯޓެއް އެފަދަ އަދި. ނުާވނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން އަކުންމުއައްސަސާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް

 މުވައްޒަފަކު  އެ ނުވަތަ ،ނިކަމެތިކޮށްހިތައި މެދުގައި މުވައްޒަފަކާ  އެ ،މީހަކު އެއްވެސް ދެނެހުރި

 .ނުވާނެއެވެ ގެންގުޅެގެން ތަފާތުކުުރމެއް ގޮތުން ނިކަމެތިކުރުމުގެ

ގަާވިއދާ ޚިލާފު ކަންތައްަތއް  .300

ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިިބެދވޭ 

 ޙިމާޔަތް 

    

އްޔަނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ ޢަސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފަކު 

އްޔަނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ޢަޝަކުވާތައް ބަލާނީ، އެ މަޤާމަްށ މުވައްޒަފު 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް  60ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް. 

 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުމު ުމއްަދތު  .301 (ހ)

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލާނީ،  އިޞްލާޙީ

ފެށިގެން ރަސްީމ  ފެށިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ތާރީޚުންއެޅި ފިޔަވަޅު 

   (ށ)
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(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް  60ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެްނ  ބަންދު

 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް. 

(ށ) ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ފަދަ ޝަކުވާތައް ފިޔަވައި، މުވައްޒަފަކާ  އާއި މި މާއްދާގެ (ހ) 

ކުރި ގޮތުން، އެ މުވައްޒަފަކަށް މި ގަވާއިދުން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ޢަމަލުމެދު އިދާރާއަކުން 

އްޤެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން އެކަން ހިނގިތާ ރަސްމީ ޙަލިބިފައިވާ 

 (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް. 90ން ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ

   (ނ)

އާއި، (ނ) ގައި ބަޔާކޮށްފައިާވ ޝަކުވާތައް ފިޔަވައި ، (ށ) އާއި ، މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި

އެހެން ޝަކުވާއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   (ރ)

    

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ، ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އާންމު 

ޔާލު ބަލަިއގަނެ، އެ ޚިޔާލުތަކާ މެދު އިދާރާަތކުން ފެންނަ ރަނގަޅު ޚިރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ 

  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތްތަކަށް

 ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން  .302 (ހ)

އެ އިދާރާއެއްގެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް ނުަވތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ 

ދުމަތް ހޯދި ފަރާތަކުން ދެކޭ ގޮތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިގުޅޭ ގޮތުން 

 ޚިޔާލެއް ފާޅުކޮށްފިނަމަ، އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން 

 އެ އިދާރާއަކުން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަްތތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަހަާޅނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަްއ 

 އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަަޖއްސަންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

    

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ 

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސީ.އެސް ވިއުގަ ޕޯޓަލްއިންނެވެ.  ،ހުށަހަޅަން އެދެވިގެންވާ ގޮތަކީ

 ޝަކުވާ ހުށަަހޅާނެ ގޮތް  .303 (ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ސީ.އެސް ވިއުގަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ފަހިވެފައިވާތީ، އެ ޕޯަޓލް މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ 

  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   (ށ)
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 ންވެސް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ތީ ނުވަތަ ތިރިގައި މިވާ ގޮތުގެ މަ

، ) ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމ1ު(

 ގައި އެވަނީއެވެ.  29މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

) www.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް () 2(

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ އޮންލައިން ފޯމުން.ގައިވާ 

އީމެއިލް ނުަވތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން ) 3(

 މެދުވެރިކޮށް، ނުވަތަ ސިޓީން.

   (ނ)

ސީ.އެސް ވިއުގަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ޝަކުވާ 

ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އެނގެން ޭބނުްނ ނުވާނަމަ، ސީ.އެސް 

ވިއުގައިން ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ނަމަ އެ އޮޕްޝަން 

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ލިޔުމުގައި އެކަން  ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމުން

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

   (ރ)

    

އެނގިހުރި މިންވަރަކުން ތިރީގައި   ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ  ،ހުށަހަޅާއިރު ޝަކުވާއެއް

 .މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  މިވާ

މުވައްޒަފުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނަމަ، އެ ) 1(

 އި، ވަޒީފާއަދާކުރާ އިދާރާގެ ނަން.މާނަމާއި، މަޤާ

 އިދާރާއަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ނަމަ، އެ އިދާރާގެ ނަން.) 2(

ސިވިލް ސަރވިސްގެ (ދިވެހި  5/2007ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މުވައްޒަފު) 3(

އި ގަވާއިދާއި ނުވަަތ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަމަށް ދެކޭ ނު) އާޤާނޫ

ނުވަަތ އިދާރާގެ ޚިދުމަްތތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަމަ، ޚިދުމަްތ ދިނުމުގައި  ،ބުސަބަ

 މުވައްޒަފު ޢަމަލުކުރި ގޮތް.

 ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި ހެކިަތއް ނުވަތަ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު.) 4(

ނަްނބަރު ނުވަަތ ޯފނު ގުޅޭނެ  ތާޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާ ،ދެވެން އޮްތނަމަ) 5(

 އީމެއިލް އެޑްރެސް. 

ޝަކުވާ ހުށަަހޅާިއރު ހުށަހަަޅންޖެހޭ  .304 (ހ)

 މަޢުލޫމާތު 
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ލޫމާތު ޢުލޫމާުތ ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް، މަޢުއެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަ

ލޫމާތު ޢު(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަ 7ރަސްމީ މަސައްކަތު  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

ތަކަށް އެންގިދާނެއެެވ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ އަލުން ހުށަހެުޅމަށް އެ ފަރާ ފައިލާޙުކޮށްޞްއި

ފައި ނުާވނަމަ، އެފަދަ ޝަކުވާތަްއ ޅައިލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޢުތެރޭގައި އެ މަ

 ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   (ށ)

    

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް  އާއިސީ.އެސް ވިއުގަ ޕޯޓަލް

 ކުރެވިފައެވެ.  ތަރުފުހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ހުންާނނީ ދަ

އިާދރާތަކުން ޝަުކވާތައް  .305 (ހ)

 ބަލަިއގަތުާމއި ދަފްަތރުކުރުން 

ނޫން ގޮތަކަށް ުހށަހަޅާ ޝަކުވާތައް،  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް

އިދާރާތަކުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސީ.އެސް ވިއުގައަށް އެ މަޢުލޫމާތު 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

    

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ުހށަހެޭޅ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިްނ، މި ގަވާއިދުގައި ނުބެލޭެނ 

ހަމަވުމުގެ ފަހުްނ ފައިވާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މުއްދަތު ޅައި ކަމުގައި ކަނޑައަ ޝަކުވާއެއް

އެކަން ބަޔާންކޮށް ނުބެޭލނެ ޝަކުވާެއއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ، ފައިވާ ޝަކުވާއެއްޅައިހުށަހަ

 (ތިނެްއ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދޭންާވނެއެވެ.  3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ރަސްމީ 

ޝަކުވާ ހުށަަހޅާ ފަރާތަށް ަޖވާބު  .306 (ހ)

 ދިނުން 

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ުހށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާ 

ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއްނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ 

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅީތީ ޝުކުރުގެ ޖަވާބެއް  3ރަސްމީ 

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 

ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ، ޝަކުވާ ބެުލމަށްފަހު ނިންމި ގޮްތ  ޝަކުވާއެއް

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ޖަވާބު  3ރަސްމީ  ،އަންގާނެކަން ބަޔާންކޮށް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

   (ނ)

ކަށް އުނިކަން ޙައްޤަޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ނުވަތަ އޭނާގެ 

އް އުނިވެފައިވާކަމާއި އަދި ޙައްޤެއެފަދަ  ،ޅޭ ޝަކުވާއެއްގައިަށހެލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެ ހު

ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ޝަކުވާ ބެލުމުން ސާބިތުވާނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި  ޙައްޤު

 ނިމުމުން އެފަރާތަށް ނިންމި ޮގުތގެ ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ރ)
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މުވައްޒަފުގެ އީމެއިލް  މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު،

ން މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ލު ޕޯޓަށް، ނުވަތަ ސީ.އެސް ވިއުގަ އޮންލައިންހައެޑްރެ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ފޮނުވުމަކީ އެ މުވައްޒަފަށް އެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވުނީ

   (ބ)

ނަމަވެސް، ސަޕޯޓް ސަރވިސްގެ ރޭންކުގެ އޮތް މަތީގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި 

          ލިޔުންތައް،މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ 

 ށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހައެ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް ނުވަތަ އެޑްރެ

   (ޅ)

ފަރާތަކުން ދީފައިާވ  ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަާވބު ދިނުމުގައި އެ 

 އެ ފަާރތެއްގެން ލުށް، ނުވަަތ ސީ.އެސް ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަހައީމެއިލް އެޑްރެ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އެކައުންޓަށް ފޮނުވުމަކީ އެ މުވަްއޒަފަށް އެ ލިޔުން ހަވާލުކުރެވުނީ 

   (ކ)

    

މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅޭ 

ވެ. ކެކަމެ އެކަށީގެންވާމައްސަލައެއް ނުވަތަ އިދާރާއަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހުމަކީ 

ޝަކުވާއެއްގެ ތެރެއިން އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަންޖެހޭނަމަ، ެއފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި، 

 ންނެވެ. ތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ 28މި ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރު  ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ

 ޝަކުާވގެ ތެެރއިން ަމއްސަލަބެުލން  .307

    

ކޮމިަޝނުން ިނންމާ ނިންުމންތަކާއި އަންގާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެްއ ބެލުމަށްަފހު، 

     ދު ފިޔަވަޅަކާ މެ އިޞްލާޙީ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އަޅަން ނިންމި  ނުަވތަ ކާމެދުއެންގުންތަ

ސަރވިސްގެ ސިވިލް (ދިވެހި  5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ މުވައްޒަފެއް ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތުގެ ަމތީްނ  ަވނަ މާއްާދގެ (ށ) ގައިވާ 32ގެ ) ޤާނޫނު

 .ށް ނުަވތަ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށައެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެޓްރައިބިއުނަލަ

ކޮމިޝަުނގެ ނިންުމމާެމދު  .308

 މުަވއްޒަފު ހިތްަހމަނުެޖހުން 
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c 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ،މާލެ 
                                                          ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ނަންބަރު:         

 މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން  ނުކުތުން އޮފީހަށް 

 ލޫމާތު:ޢު. މުވައްޒަފާ ބެހޭ މ1ަ

 ނަންބަރު:  ޑުގެކާ  ދިވެހި ރައްޔިޔެއްކަން އަންގައިދޭ  :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ދޭން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.) (ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ހަވާލާ ތު ހާލަމަތީން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ސަބަބާއި،  . ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ2ެ

 

 

 ތްތައް ދިނުން:ޢިނާޔަ. މުސާރައާއި 3

 ،ތްތައް ިލބޭނީ ޢިނާޔަމަނާކޮށްަފއިވާ މުަވއްޒަފަަކށް މުސާަރާއއި  ނުކުތުންެތްއަގއި އޮީފަހށް ހާލަ މަނާުކރެވޭ ނުކުތުން އޮފީހަށް ޓަަކއި ބެލުމަށް މަްއސަލަެއއް .1

 ނުޖެޭހނަަމއެވެ.ތުހުމަތުކުެރވޭ ކުށާ ުގޅިެގން މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު ުމަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން ވަކިުކރަން 

ަމާނކުރެވޭ ުމަވއްޒަފުްނނަށް އޮފީހަށް  ނުކުތުންވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އޮފީަހށް  259ގެ  )2014ިދވެހި ިސވިލް ަސރވިްސގެ ަގާވއިދު ގަާވިއދު ނަންަބރު ( .2

 އް ނުިލބޭެނއެވެ. ކެތްތަޢިނާޔަަފއިވާ ުމްއދަތަށް ުމާސރަާއއި ކޮށްމަނާ ނުކުތުން

 މަނާކުރެވޭ މުއްދަތު: ނުކުތުން. އޮފީހަށް 4

 (ތިރީސް) ދުވަުހގެ ުމްއދަތަށެވެ.  30ަތަމ ރަވަނަ މާްއާދގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުެރވޭނީ ފު 258ގަާވިއދުގެ  .1

ހިފަހައްޓަިއގެން ުނވަތަ ުމއްަދތު  ަވގުތީގޮުތން  އިާދރާއަކުން ކަާމބެހޭ ލަިއސަްނސެއް އެފަދަ ފަކުމުަވއްޒަ ައާދކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާ ޮއެވގެން ލައިަސންެސއް ވަކި .2

 ުނވަތަ ލަިއސަންސް އައުނުުކެރވި ހިނގާ މުްއދަތަެށވެ. ށްފަިއވާނަމަ އެ މުްއދަތަޓައިހިަފަހއް  ލަިއސަންސްހަމަެވގެން ަނމަ، 

 ޙުކުުމގައި މަނާކުެރވޭނީ ނުކުތުންޖަލަށްލުމާ ގުިޅގެން އޮފީހަްށ  މުްއދަތަކަށް ވަކި ނުަވތަ ގޭބަްނދުކުުރން ޙުކުމަކުން ކުރާ ކޯޓަކުން މަްއސަލަެއއްަގއި މަދަނީ .3

 .ުމއްަދތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ފުލުހުްނގެ  ިދވެހި ގެްނނާނީ ނިުމމަކަށް ުކރުން މަނާކުރި ނުކުތުން އޮފީހަށް ވޭ މުަވއްޒަުފންވަނަ ާމއްާދގެ ަދށުން ޮއފީހަށް ނުކުތުން މަނާުކރެ 260ގަާވިއދުގެ  .4

 .ުނޖެހޭަނމަެއވެ ވަކިކުރަން ަވޒީފާިއން ،ބަާލއިރު  ންމިންަގނޑު މަދަނީ ކުށްތަކަށް ކުެރވޭ ތުހުމަތު ،ނިމުމުން  ތަުޙޤީޤު  ބަަލއި ަމއްސަލަ އެ ،ޚިުދމަތުން 

 

 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން:5

 :މުމަޤާ  ނަން:

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

  21 ލު ޖަދުވަ 
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c 
 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް ސިވިލް

 ،މާލެ 
                                                          ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ނަންބަރު:         

 ކުތުމަށް އަންގާ ލިޔުން ނު އޮފީހަށް 

 ލޫމާތު:ޢު. މުވައްޒަފާ ބެހޭ މ1ަ

 ނަންބަރު:  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެދިވެހި   :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ސަބަބު އަންގާ  ކުތުމަށްނު އޮފީހަށް. 2

 

 

 ފަރާތުން: . ކޮމިޝަނުގެ 3

 :މުމަޤާ  ނަން:

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

 

 

 

  22 ލު ޖަދުވަ 
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c 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ،މާލެ 

 ނަންބަރު:                                                         ދިވެހިރާއްޖެ 

 އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތް 

 ލޫމާތު:ޢުމުވައްޒަފާ ބެހޭ މަ. 1

 ނަންބަރު:  އަންގައިދޭ ކާޑުގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ޢަމަލު ކުރި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ . މުވައްޒަފ2ު

 

 

 ޚިލާފުވި މާއްދާތައް: . ގަވާއިދ3ާ

 

 

 ތް ސޭހަ. ނ4ަ

ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޢަމަލުއި، ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، މުވައްޒަފު ނު) އާޤާނޫ ގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް( 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް  ތަނުގައި މިފަދަ ކުށްތައް ނުކުރުމަށް  ށް އޮތްޔަހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ކުރިސޭރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ނަޙުއިދުތަކަށް ވާޤާނޫނުތަކާއި ގަ

 ސޭހަތްތެރިވަމެވެ. ނަ

 

 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން: 5

 :މުމަޤާ  ނަން:

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

   

  23 ލު ޖަދުވަ 
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c 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ،މާލެ 
 ނަންބަރު:                                                         ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް 

 ލޫމާތު:ޢު. މުވައްޒަފާ ބެހޭ މ1ަ

 ނަންބަރު:  ކާޑުގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ޢަމަލު ކުރި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ . މުވައްޒަފ2ު

 

 

 ޚިލާފުވި މާއްދާތައް: . ގަވާއިދ3ާ

 

 

 ތް ސޭހަ. ނ4ަ

ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޢަމަލުއި، ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، މުވައްޒަފު ނު) އާޤާނޫ ގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް( 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް  ތަނުގައި މިފަދަ ކުށްތައް ނުކުރުމަށް  ށް އޮތްޔަހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ކުރިސޭރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ނަޙުއިދުތަކަށް ވާޤާނޫނުތަކާއި ގަ

 ނެސޭހަތްތެރިވަމެވެ. 

 
 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން: 5

 :މުމަޤާ  ނަން:

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

 

  24 ލު ޖަދުވަ 
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c 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ،މާލެ 
 ނަންބަރު:                                                         ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު 

 ލޫމާތު:ޢު. މުވައްޒަފާ ބެހޭ މ1ަ

 ނަންބަރު:  ކާޑުގެދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ޢަމަލު ކުރި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ . މުވައްޒަފ2ު

 

 

 ޚިލާފުވި މާއްދާތައް: . ގަވާއިދ3ާ

 

 
 . އިންޒާރު 3ތްސޭހަ. ނ4ަ

ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޢަމަލު އި، ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، މުވައްޒަފު ނު) އާ ޤާނޫ ގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް( 5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވެސް  ތަނުގައި މިފަދަ ކުށްތައް ނުކުރުމަށް ށް އޮތްޔަހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ކުރިސޭރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ނަޙުއިދުތަކަށް ވާޤާނޫނުތަކާއި ގަ 

 ވަޒީފާގެ  ދިނުމަކާނުލައި  އިންޒާރެއް އިތުރު ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް ކޯޑް އި ދާގަވާއި ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ދިވެހި ނެސޭހަތްތެރިވަމެވެ. މީގެފަހުން 

 ސަރވިސް ވިލްސި އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅެއް  ފަދަ ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން ނުވަތަ މަނާކުރުން ނުކުތުން ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ ،ދަށްކުރުން ފަންތި

 .އިންޒާރުދެމެވެ އަންގައި  ލިބިގެންވާކަން ކޮމިޝަނަށް

 
 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން: 6

 :މުމަޤާ  ނަން:

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

  25 ލު ޖަދުވަ 
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c 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ،މާލެ 
                                                          ދިވެހިރާއްޖެ. 

 ނަންބަރު:         

 

 މަނާކުރިކަން އަންގާ ޗިޓް  ނުކުތުން ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގެން އޮފީހަށް  އިޞްލާޙީ 

 ލޫމާތު:ޢުމަ. މުވައްޒަފާ ބެހޭ 1

 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ޢަމަލު ކުރި  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ . މުވައްޒަފ2ު

 

 

 ޚިލާފުވި މާއްދާތައް: . ގަވާއިދ3ާ

 

 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.  -- މަނާކުރެވޭ މުއްދަތު:  ނުކުތުން. އޮފީހަށް 4

 
 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން:6

  :މުމަޤާ  ނަން:

  :ޚުތާރީ  ސޮއި:

  26 ލު ޖަދުވަ 

 



 ދިވެހިސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް                  R-141/2021 : ނަްނބަރު  ގަާވއިދު              287އަަދދު:                 50ވޮލިުއމް: 

 

50 

` 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ނަންބަރު:         

 ރިޕޯޓު މައްސަލަ ބެލި ގޮތުގެ 

 ލޫމާތު:ޢުމުވައްޒަފާ ބެހޭ މަ މައްސަލަ ރައްދުވާ .1

 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  :ފުރިހަމަ ނަން 

 މަޤާމު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 :ފު . މައްސަލައިގެ ތަޢާރ2ަ

 

 

 ލު:ފުސީ. މައްސަލައިގެ ތަ 3

 

 

  27 ލު ޖަދުވަ 
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 . މައްސަލައިގައި ބެލުނު ކަންކަމާއި، ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:4

 

 

 . ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި މާއްދާތައް:5

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.)(ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި މާއްދާތަކަށް ހަވާލާދޭން 

 

 

 . މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް:6

 (ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ހަވާލާދޭން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.)

 

 

 . މައްސަލަ ބެލި ފަރާތް / ފަރާތްތައ7ް

 ތާރީޚު: ސޮއި: :)ނަންބަރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ( ނަން
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c 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ނަންބަރު:                                    

 ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލޫމާތު:ޢުބެހޭ މަ. މުވައްޒަފާ 1

 ނަންބަރު:  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  :ފުރިހަމަ ނަން 

  މު:ޤާމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އޮފީސް:

 

 ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ. ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 2

   މަޤާމުގެ ރޭންކް ދަށްކުރުން 

   ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން 

   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

 
 އެއްކަރުދާސްކުރަންވާނެއެވެ.) ރިޕޯޓު. މުވައްޒަފު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަންތައް: (މި ޖަވާބުދާރީއާއެކު މައްސަލަ ބެލި ގޮތުގެ 3

 

 
(ފަހެއް) ދުވަހުގެ  5އި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ، މިއަދުން ފެށިގެން މަސައްކަތު ދާތިޔަ ފަރާތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއި

މެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީ ދެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު  އިޞްލާޙީ ތެރޭގައި 

ފައިވާ ޅައިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ކޮމިޝަނުން އަޅަން ކަނޑައަ ޛުފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަންފީޅައިވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އެޅުމަށް ކަނޑައަމު  ،ވެފައި ނުވިނަމަވެސް

 .ފައިވާކަމަށް މި ކޮމިޝަނަށް ފެންނަ ހިނދެއްގައެވެޅައިއެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަ ،ފިޔަވަޅަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ

 . ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން:4

 :މުމަޤާ  ނަން:

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

 

  28 ޖަދުވަލު 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

  ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 މު ހުށަހަޅާ ފޯ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޝަކުވާ 

  :ނަންބަރު  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ  ނަން:

  :ނަންބަރުފޯނު މޯބައިލް   އެޑްރެސް:

 އީމެއިލް:  ޝަކުވާ ރައްދުވާ އިދާރާ:

 

 ން އެދެން.)ހުހަގަ ޖެފާޝަކުވާގެ ބާވަތް: (ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތުގައި 

  އިދާރާއާ ގުޅޭ  .10  ނުވަތަ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާއާ ގުޅޭ  ރާސުޕަވައިޒަ .1

  ވަޒީފާ ދިނުމާ ގުޅޭ  .11  ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ  .2

  ގުޅޭ ނާޕްރޮމޯޝަ .12  އާ ގުޅޭ ހާޒިރީ .3

  މުސާރައާ ގުޅޭ  .13  ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ  .4

  އެލަވަންސަކާ ގުޅޭ  .14  ނުލިބޭ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ  މުސާރަ .5

  ތަމްރީނާއި ބޮންޑްކުރުމާ ގުޅޭ  .15  މަނާކުރުމާ ގުޅޭ  ނުކުތުން އޮފީހަށް  .6

  ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއާ ގުޅޭ  .16  ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ގުޅޭ  އިޞްލާޙީ .7

  އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭ  .17  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން  .8

  އެހެނިހެން  18  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅޭ  .9

 

 ލު:ފުސީޝަކުވާގެ ތަ 

 

 

  29 ލު ޖަދުވަ 
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 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް:

 

 

 ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ. ،މި ފޯމުގައި އަހުރެން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ

 

 :ޚުތާރީ  ސޮއި:

 


