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ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

`

ސ
ރކްޝަނަލް ސަރވި ް
މޯލްޑިވްސް ކަ ެ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

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

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2015/R-218މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް އަންނަނިވި

ލޙުތައް
ޞ ާ
އި ް

ގެނައުން.
.1

ގތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.
ނނަނިވި ޮ
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  89ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް ،އަ ް

ކރުމާ
ފއިން ވަކި ު
ވަޒީ ާ

.90

(ހ)

ނ
ކވާ އުފުލު ް
ދގެން ޝަ ު
ވި ި

ދވެރިވެގެން ،ވަޒީފާއިން
މި ގަވާއިދުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް މެ ު
އ
ވއްޒަފަކު ވަކިކުރީ ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމުގަ ި
އެ ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މު ަ
ކރެވޭ ނަމަ ،ވަޒީފާއިން
ވަޒީފާ އަދާކުރި ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ގަބޫލު ު
ނ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ
ބންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ ް
ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންަ ،
ށ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު،
ތެރޭގައި އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަ ް
އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާގެ

ވަގުތީ

މުއްދަތުގައި

ޖަލު

އޮފިސަރަކު

ނުވަތަ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ގ
ވަކިކުރުމުން ،އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރުމު ެ
ޙައްޤެއް ،އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.
.2

ޞލާޙުކުރުން.
ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  92ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ރ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ް

ހއުމާ
މއި ވި ެ
އނު ާ
ބަލިވެ ި
ޓ
ޗއް ީ
ޅގެން ދޭ ު
ގު ި

.92

(ހ)

ނ
ގ ް
ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ،ވިހާ ދުވަހުން ފެށި ެ
( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،މުސާރަޔާއެކު
ދޭން ވާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ،ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު،
ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން،
އެ ސެޓުފިކެޓުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ
ޗުއްޓީ ،އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

(ރ)

ށ
ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ،ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަ ް
ދ ކަމަށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
ތ ތަން ނު ޭ
އެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަ ު
ވހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދު
މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންި ،
އ
ށވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ެ
ދުވަސް ހިމަނައިގެން( 28 ،އަ ާ
ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ .އަދި މި ( 28އަށާވީސް)
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހައިފިނަމަ ،ޗުއްޓީ
ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

ނނިވި ފަދައިން އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން.
ތށް އަން ަ
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  92ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަ ަ
.92

(ޅ)

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށް ފަހު ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރުގައި
ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،ނިޔާވި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި
ތ
ޗއްޓީއެއް މުސާރަޔާއެކު ،އެ ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ނުވަ ަ
( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ު
މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

(ކ)

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށް ފަހު ދޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރުގައި
ފށިގެން ޗުއްޓީގެ ބާކީ ( 60ފަސްދޮޅަސް)
ޔވި ދުވަހުން ެ
ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،ނި ާ
ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ ،ޖަލު އޮފިސަރު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން
ރފުޅު ނިޔާވި ތާރީޚުން
ދީފައިވާ ޗުއްޓީ ނިމޭ ތާރީޚު ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދާނީ ،ދަ ި
ފެށިގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚެއެވެ .އަދި ދަރިފުޅު ނިޔާވި ތާރީޚުން
ދޅަސް) ދުވަހަށް ވުރެ
ދވަސްތަކުގެ އަދަދު ( 60ފަސް ޮ
ފެށިގެން ޗުއްޓީގެ ބާކީ ހުރި ު
ނ
ކުރުވާ ނަމަ ،ޗުއްޓީގެ ބާކީ ހުރި ދުވަސްތައް ،އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނެތި ލިބިގެ ް
ދާނެއެވެ.

(އ )

ޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމުގެ ކުރިން ދަރިފުޅު
ވއްޖެ ނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ލތެއް މެދުވެރި ެ
ބައިގެންދާ ހާ ަ
ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއަކު

ދޫކުރާ

މެޑިކަލް

ސެޓުފިކެޓެއް

ހުށަހެޅުމުން،

ދ
ބަން ު

މސާރަޔާއެކު ،އެ ޖަލު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ( 20ވިހި) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ު
އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭން ވާނެއެވެ.
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އަދަދު1051 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ރއަކު ލިބުމުން ދޭ
ދަ ި

.93

(ހ)

ޗުއްޓީ

ނ
ފށިގެ ް
ނވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ެ
ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރަކަށް ު
ނ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ
މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ ް
ށ
ވހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަ ް
ހތެއް) ދު ަ
ނއެވެ .އަދި މި ަ ( 7
މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާ ެ
ފަހު ދަރިފުޅަށް ( 7ހަތެއް) މަސްދުވަސް ވުމާ ދެމެދު( 23 ،ތޭވީސް) ދުވަހުގެ ،މުސާރަ
ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ،ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދޭން ވާނެއެވެ .މި ( 23ތޭވީސް)
ދުވަސް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭން ވާނީ އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ.

 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  93ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުން.
ރއަކު ލިބުމުން ދޭ
ދަ ި

(ށ)

ޗުއްޓީ

ފިރިހެން ޖަލު އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ދަރިފުޅު ( 7ހަތެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން
ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،އަދި ނިޔާވި އިރު ( 23ތޭވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނުނަގާ އޮތް ނަމަ ނިޔާވި
ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ ( 23ތޭވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ،ފިރިހެން
ޖަލު އޮފިސަރަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޗުއްޓީ ނިމޭ ތާރީޚު ކަމަށް
ކަނޑައެޅިގެން ދާނީ ،ދަރިފުޅު ނިޔާވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 23ތޭވީސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚެވެ.

 .6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ އަކުރުތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އުނިކުރާ މާއްދާތަކާއި އަކުރުތަކާ ގުޅިގެން މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ
ނަންބަރާއި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.
 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން ،މި ގަވާއިދުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ
ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
 .8މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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