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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ތަޢާރުފް

.1

ގަވާއިދުގެ ނަން

.2

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ [އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު] އެވެ.

މަޤްޞަދު

.3

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ ،މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާއި އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި އޮފިސަރުންގެ

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

.4

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލަ ކުރަން

.5

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް

.6

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2013ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެވެ.

އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އަދި އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ދަމަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި އެކަންކަން
އޮފިސަރުންނަށް އަންގައިދިނުމެވެ.

ފެށުން

ކިޔަމަންވުން

ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
(ހ)

އޮފިސަރުންނަކީ

އިސްލާމްދީނާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު

އަސާސީއާއި،

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާ ބަޔަކަށްވާންވާނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި އޮފިސަރުން ވަފާތެރިކަމާއެކު ސާބިތުވެ ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ)

ޖަލު އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާޖިބުތައް
އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކަށް
އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ދުވަހުން

އަދާކުރަންޖެހޭ

ދުވަހަށް

ވާޖިބުތަކާއި

މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކަށް ކޮންމެ
ޖަލު އޮފިސަރަކާއި ،މުވައްޒަފަކުމެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކުމެ އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ

3

ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އެވަގުތަކު ސަރުކާރު ހިންގުމާ ހަވާލުވެތިބި
ފަރާތްތަކުން އެކުލަވައިލާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރި
ކަމާއެކު ތަންފީޛުކުރަން ވާނެއެވެ.
(ބ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާޖިބުތަކުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކަށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ ،ފަރިތަވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަން
ވާނެއެވެ.

ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަދާކުރުން

.7

(ހ)

އޮފިސަރުންނަކީ އެމީހުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި
ތެދުވެރިކަމާއެކު އެ މީހެއްގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް
ޚިދުމަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ރައްކާތެރިކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓުމާއި އެމީހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެމީހުން އަނބުރާ
މުޖުތަމަޢަށް ނުކުތުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށް
ދިނުމާއި އެމީހުންނާމެދު އިޙްތިރާމާއެކު ހަމަހަމަ ،އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުރުމަކީ
ކޮންމެ އޮފިސަރެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ނ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤުޞަދުތަކާއި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ،ޚަރަދުކުޑަކޮށް،
ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭ އުސޫލުތަކުން ،އެޖަލު އޮފިސަރަކު
ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤުޞަދުތަކާއި އަމާޒުތަކާއި
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ
ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ،އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި ،ފިކުރު
ގެންގުޅެ ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި އައުގޮތްތައް ހޯދައި
ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެ ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ
ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެ ޖަލު އޮފިސަރަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ
ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން ކުރަންވާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު ކަމަށްކަމޭ ހިތައިގެންނެވެ.

(ކ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ނުވަތަ އެހެން
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ފަރާތަކަށް ލިބިދާނޭ ،ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި ،ނިންމުންތައް
ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލުވެ ،އެފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް
ހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
އެކަމެއް ވަންހަނާނުކޮށް ،އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(އ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން ،ނުވަތަ އެހެން
އިދާރާއަކުން ތިމާކުރެން ލަފައަކަށް ނުވަތަ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ވަކި ފަރާތަކަށް
ނުޙައްޤުން ބުރަނުވެ ތެދުވެރިކަމާއެކު ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދީ ،ތެދުވެރިކަމާއެކު އެއްވެސް
ގޮތަކުން ވަންހަނާނުކޮށް ލިބިހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ދީ ،ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ވ)

ކޮންމެޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ
ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ،ހަރުދަނާ ،ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭ ހާމަ
އަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އުސޫލަކުން ކަންހިންގުމަށް
ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ.

(މ)

ކޮންމެޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން
ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށް ކަނޑއެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަށް
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް

.8

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.9

ރައްކާތެރިވުން

އޮފިސަރުންގެ

ވާޖިބުތައް

އަދާކުރުމުގައާއި،

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

އޮފިސަރުންނަކީ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއެކު ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ
ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްވެސް މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާނުބެހޭ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ
މަ ނާ ކަމެ ކެ ވެ.

(ށ)

އޮފިސަރުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި
ރެކޯޑް ކުރެވި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެތަކެތި އެހެން
ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ލާޒިމުކޮށްފި ހިނދެއްގައި މެނުވީ އެހެން ފަރާތަކަށް ދެވިގެންވާނެ
ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.

(ނ)

އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރަންވާނީ
އެ މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްދަދީފައިވާ
އޮފިސަރުން އެކަންޏެވެ.
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(ރ)

އާންމު ތަންތަނުގައި ރަސްމީކަންކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ އޮފިސަރުންނަށް
މަނާކަމެކެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާބެހޭ ވާހަކަތަކާއި ޖަލުގައި
ތިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެހެން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ވާހަކަތައް ،ކަމާނުބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި
ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޚިދުމަތުގައި ތެދުވެރިވުމާއި

.10

މަޤާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރުގެ

.11

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ

.12

ވަފާތެރިވުން

(ހ)

އޮފިސަރުންނަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ތެދުވެރި ،ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އަދި އޮފިސަރުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ޑިއުޓީ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައާއި އަދި ޢާންމު
ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އޮފިސަރުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރި ،ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި
އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

އޮފިސަރަކު ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާމެދު
ސުވާލު އުފެދޭފަދަ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ބަދުނާމުވާފަދަ އެއްވެސް
ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

އޮފިސަރުންނަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި ސާބިތުކަމާއެކު
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ބޭނުން ކުރުން

އޮފިސަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި ،ނުފޫޒުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި
އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ .އަދި އެއްވެސް އޮފިސަރަކު ،އޭނާ ފުރަމުންދާ މަޤާމާ
ގުޅޭގޮތުން ،ނުވަތަ އޭނާ މަޤާމުގައި އަދާކުރާ ވާޖިބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ހ)

ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ އެއްވެސް
ކަމެއް ކުރުން؛

(ށ)

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް
މަޤާމުގެ ބޭނުންކުރުން؛

(ނ)

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ،ނުވަތަ އެނޫން ފަރާތަކުން
ނަމަވެސް ހިންގާ ނުވަތަ ހިންގަފާނެ ތަޙުޤީޤެއް ،ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ނިންމާ ނުވަތަ
ނިންމައިފާނެ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އަޅާ ނުވަތަ އަޅައިފާނެ ފިޔަވަޅަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ
ގޮތުން ،ނުވަތަ އެކަމަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ،މަޤާމު ނުވަތަ އެމަޤާމުގެ ސަބަބުން
އުފެދިފައިވާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްގެ ބޭނުން ކުރުން؛

ޢާންމު ރައްޔިތުންނާ މެދުގައި
އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި އޮފިސަރުންނާދެމެދު އުފައްދާ
ޤާއިމު ކުރަންޖެހޭނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެކެވެ .އަދި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް
ހަދަންޖެހޭނީ އިޙުތިރާމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

6

(ހ)

ކޮންމެ ޖަލުއޮފިސަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު
ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަބަދުމެ ކުރިއަށްނެރެ
އިސްކަންދޭންވާނީ ،ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށެވެ.

(ށ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރު އަދި

މުވައްޒަފަކުމެ ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ،ރައްޔިތުންގެ

ޢިތުބާރާއި ،ޔަޤީންކަން ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރަކު އަދި
އަދަބުވެރިކަމާއި
އުސޫލެއް

(ރ)

މުވައްޒަފަކުމެ ރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު

މުޢާމަލާތްކޮށް

ފަސޭހައިން

ބައްދަލުކުރެވޭނެ

ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ޖަލު އޮފިސަރކު އަދި މުވައްޒަފަކުމެ އެޖަލު އޮފިސަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ
ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޢިއްޒަތަށާއި،
ކަރާމާތަށާއި ،އެރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ހިތަން ވާނެއެވެ.

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި

.13

(ހ)

އޮފިސަރުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އޯގާތެރި ،އެކުވެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި

އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން

ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.
(ށ)

ހުރިހާ މަޤާމެއްގެ އޮފިސަރުންވެސް އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ އަދަބު
އިޙުތިރާމާ އެކުގައެވެ .ބުނެވޭ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުރެވޭ ކަމަކުންވިޔަސް ،ތިމާއާ އެކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް
ކުރުމާއި ،ބަހެއް ބުނުމާއި ކުރެހުމެއް ކުރެހުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

(ނ)

ކޮންމެ އޮފިސަރަކުވެސް ތިމާއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން
ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އެކަމެއް ޙައްލު ކުރުމަށް އެހީތެރިވާންވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުންނާއި
ކަމާ ނުބެހޭ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރުގައި އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ރ)

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އޮފިސަރަކު ޤާނުނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެހެން
މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި ނުވަތަ އަމުރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި
އޮފިސަރަކަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަށް އެހެން އޮފިސަރަކު ނުވަތަ
އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެނޫން ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
އެކަމެއް ލަސްނުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ވަޒީފާގެ

މާޙައުލުގައި

7

ދިމާވާ

ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެ

ސަބަބުން

ނުވަތަ

އެހެން

ސަބަކާހުރެވިޔަސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ
ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން
ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް އައިސްގެންނުވާނެއެވެ.
(ޅ)

އެއްވެސް އޮފިސަރަކު އެހެން އޮފިސަރަކާމެދު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާމެދު ޖިންސީ ގޯނާއެއް
ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ކ)
މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް

.14

ލިބިފައިވާ އިޚުތިޔާރުގެ

.15

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން

.16

ޚިޔާނާތާއި ،ކޮރަޕްޝަންގެ

.17

ރައްކާތެރިވުން

ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ ތިމާއަށްވުރެ ޖޫނިއަރ އޮފިސަރުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވާނެޖެހޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދުފަހަރާއި،
ޢިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވެ ،އެތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ
ކޮންމެ އޮފިސަރެއްގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ .ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ގަސްތުގައި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ޒިންމާ ،އެ އިހުމާލުވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އުފުލަން
ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ބޭނުންކުރުން

އޮފިސަރަކަށްވީތީ އެކިއެކި ޙާލަތްތަކުގައި ތިމާއަށް ލިބޭ އިޚުތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަންވާނީ
ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާއި މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީގޮތާއި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭގޮތް
މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ އެކިއެކި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
އޮފިސަރުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ނަސޭހަތްދީގެން އެކަމެއް ޙައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުމަށްފަހު އެ ކަމެއް އެފަދައިން ޙައްލުނުވެއްޖެ ހިނދު ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދަށް ތަބާވުމަށް
އެންގުމަށްފަހު ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ ސީދާ އިރުޝާދާ އަމުރުގެ މަތިންނެވެ .އެއްވެސް ހާލެއްގައި
އެ ހާލަތަކާ އެކަށީގެންނުވާ ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މައްސަލަތަކާ ދުރުހެލިވުން

(ހ)

ކޮންމެ އޮފިސަރަކީވެސް ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގައި އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވާ ބަޔަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންނާމެދު
އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލައިގެން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ އޮފިސަރަކުވެސް
މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި ކޮރަޕްޝަން ނެއްތައިލުމަށްޓަކައި
މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.

(ށ)

އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ނިންމުމާއި ކަންކަން
ކުރަންވީގޮތް ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ގުޅުމެއް
ނުވަތަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ،ފައިދާއެއް ،މަންފާއެއް އަދި އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ގަބޫލު
ކުރުމަކީ މަނާކެމެކެވެ.

(ނ)

ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ
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ފަރާތުން ނުވަތަ މިފަދަ މީހަކާ ގުޅުންހުރި އެނޫންވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް
ކަހަލަ ހުށަހެޅުމެއް ،މަންފާއެއް ،ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް
ކަމެއް ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ
ލަސްނުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

އިތުރު ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެއްޖެނަމަ ،އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
އޮފިސަރެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމަށްޓަކައި އޮފިސަރެއްގެ ވަޒީފާގައި
ހުރެގެން ކުންފުނި ،ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވަޒީފާއެއް
އަދާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުން

.18

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި

.19

އޮފިސަރުންނަށް ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރަކަށް
ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ފަސްނުޖެހި އިޖާބަ ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

އޮފިސަރުންނާ ދެމެދު

(ހ)

އޮފިސަރުންނާއި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ މަސައްކަތާ
ގުޅިގެން އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން

އަދި އެފަދަ މީހަކާއި އޮފިސަރާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭގޮތަށް އުޅުމާއި
ގުޅުންތައް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ޖަލުން މިނިވަންވެފައިވާ މީހުންނާމެދު އޮފިސަރުން ދެކެންވާނީ މުޖުތަމަޢުގެ އެހެނިހެން
ފަރުދުންނާމެދުވެސް ދެކެންޖެހޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި އެފަދަ މީހުންނަކީ ކުށްވެރިންގެ ގޮތުގައި
ދެކިގެންނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުން އެދޭ ކަންކަމުގައި އޮފިސަރުން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު
ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށެވެ.

(ރ)

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި އޮފިސަރުން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ
އޯގާތެރިކަމާއި އިޙުތިރާމާއެކުގައެވެ .ނަމަވެސް ރައްޓެހި ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން
ބަދަހިކޮށްގެން

(ބ)

ނުވާނެއެވެ.

އޮފިސަރުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އޮފިސަރުންނަށް ދިމާވާ
އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި ،ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ޖަލުން
މިނިވަންވެފައިވާ މީހުންނާއެކު ހިއްސާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .އެހެނީ އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ
އޮފިސަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވުމުގެ އަސްލެއްކަމަށްވާތީއެވެ.

(ޅ)

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި އޮފިސަރުންނާ ދެމެދު އެއްވެސް ޒާތެއްގެ އަމިއްލަ ގުޅުމެއް
އުފެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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(ކ)

ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛު ކުރަމުންގެންދާ އެއްވެސް މީހަކާ ނުވަތަ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި
ނުވަތަ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކާ ،އޮފިސަރަކު ކައިވެނި
ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(އ)

ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ ވަކި ކުލައަކަށް ،ވަކިދީނަކަށް
ވަކި ނަސްލަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ،އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަފާތު ކުރުމެއް
ނެތް ގޮތުގައެވެ.

ފިޔަވަޅު އެޅުން

.20

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މިސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ[ ،މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގަވާއިދު] ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
y

y

y

y

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

