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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދ ު ނަ ންބަރ ު ) 2014/R-311ދިވ ެހި ސި ވިލ ް ސަރވިސ ްގ ެ ގަ ވާއ ިދ ު  (2014އަ ށް
 9ވަ ނަ އި ޞްލާޙ ު ގެނައުމ ުގ ެ ގަ ވާއ ިދ ު

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2014/R-311ދިވެހި ސިވިލް ސަރވި ސްގެ ގަވާއިދު  (2014އަށް  9ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން.
 . 1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (5ވަނަ ނަންބަރު ،އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ

.28

)ނ(
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މަޤާމުގެ ޝަރުޠު

ޢައްޔަނުކުރާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަންމަ ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނުވަތަ
ދަރިޔަކު ،ނުވަތަ އަނތްބަކު ،ނުވަތަ ފިރިޔަކު ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ
މީހަކު ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހަކު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކު ސީދާގޮތުން
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސުޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީއަށް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މީހަކަށް ނުވުމާއި ،ނުވަތަ އެއިން
ފަރާތަކީ މިނި ސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން ހިނގާ ވަކި އޮފީހެއްގައި ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީއަށް ސީދާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާކަމުގައި ނުވުން.

 . 2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  35-3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ

.35-3

)ށ(
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ޢައްޔަނުކުރާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަންމަ ،ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނުވަތަ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ދަރިޔަކު ،ނުވަތަ އަނތްބަކު ،ނުވަތަ ފިރިޔަކު ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ

ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް

މީހަކު ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހަކު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކު ސީދާގޮތުން
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސުޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލ ަށް
ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ މީހަކަށް ނުވުމާއި ،ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އަވަށު އޮފީހެއްގައި ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލަށް ސީދާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމުގައި ނުވުން.
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ވޮލިއުމް50 :

އަދަދު342 :

ގަވާއިދު ނަންބަރު2021/R-174 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 . 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  258ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި

.258

އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވޭ

ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވި ސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އިދާރީ
މައް ސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ.

ހާލަތްތައް

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް ފުރަތަމަ ) 30ތިރީސ ް(
ދުވަހަށް އެ މުވައްޒަފަށް މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެ ސް) 30 ،ތިރީސ ް(
ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރާނަމަ ،އިތުރަށް ހިނގާ
މުއްދަތަށް މުވައްޒަފަށް މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅިގެން
މައް ސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުޖެހޭނަމައެވެ.

 . 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  260ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ

.260

)ށ(

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް ފުރަތަމަ

މުވައް ޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން

) 30ތިރީ ސް( ދުވަހަށް އެ މުވައްޒަފަށް މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެއެވ ެ.

މަނާކުރުން

ނަމަވެ ސް) 30 ،ތިރީ ސް( ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން
މަނާކުރާނަމަ ،އިތުރަށް ހިނގާ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފަށް މު ސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
ލިބޭނީ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅިގެން މައް ސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،މަދަނީ މިންގަނޑުން
ބަލާއިރު ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުޖެހޭނަމައެވެ.

 . 5މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2 ،ޖަނަވަރީ  2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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