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 އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅު  އިޞްލ ޙީ  ،ބެލުމ އި  މައްސަލަތައް  އިދ ރީ ގުޅ   މުވައްޒަފުންނ  
 ގައިޑްލައިން  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރ ނެ 

 ގަވ އިދަށް އަހުލުވެރިވުން  .1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނ  ގުޅ  މައްސަލަތައް އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ބަލައި އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅު އަޅ ނަމަ،  .1.1

)ޮއފީހަށް ނުކުުތން  27)ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް( ޗެޕްޓަރ  2ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވ އިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

އި ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުން( ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔައި )އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމ  28މަނ ކުރުން( އަދި ޗެޕްޓަރ 

 ހުންނަންވ ނެއެވެ. އ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ކުށްތަކ އި، އިޖްރ ޢަތްތަކަށް އަހުލުވެރިވެަފއި 

 މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުން  .2

 ހައްޤުތަކަށް ލިިބދީފަިއވ  ޤ ނޫނުތަކުން މުވައްޒަފަށް އެ  ،ނަމަވެސް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ކުށެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް .1.2

 ބެލުން  މައްސަލަ ގޮތުން ގުޅ  ތުހުމަތ  ކުރެވ  ބަލ އިރު މައްސަލަ އަބަދުވެސް އިހްތިރ މްކުރަންވ ނެއެވެ. އަދި

 ވ ންވ ނެއެވެ.  އަމ ޒަކަށް

 މައްސަލަތަކ އި، ޝަކުވ ތައް ދެނެގަތުން  .3

 އޮފް ކޯޑް ގަވ އިދ އި ،ޤ ނޫނ އި ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްގެ ސިވިލް މައްސަލަތަކަކީ .1.3

 ގަވ އިދަކ   ުނވަތަ ޤ ނޫނަކ އި ހެދިފައިވ  އަމަލުކުރުމަށް އިދ ރ އެއްގައި އެ ނުވަތަ  ޚިލ ފުވެގެން ކޮންޑަކްޓ 

 ކެވެ. މައްސަލަތަ އިދ ރީ ތުހުމަތުކުރެވ   ޚިލ ފުވެފައިވ ކަމަށް

 ނުވަތަ ގެންގުޅުން އެއްޗެހި ތޫނު ހަތިޔ ރ އި ނުރައްކ ތެރި ބިރުދެއްކުމ އި ،ކުށްތަކ އި ޓެރަރިޒަމްގެ އިތުރުން މީގެ .1.4

ވަަނ  22ގެ ( ޤ ނޫނު އިޖުރ އަތުގެ ޖިނ އީ) 2016/12 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު  ުނވަތަ ބ ނުންކުރުން މަސްތުވ ތަކެތި

 ތުހުމަތުުކރެވުމެވެ.  ފަށްމުވައްޒަ ކުށަކަށް ތެރެއިން  ކުށްތަކުގެ ބޮޑެތި ޖިނ އީ ފަދަ ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ އްދ ގައި

ޝަކުވ ތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފ އ  ގުޅ  ގޮތުން ކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް އެދި  .1.5

 އަމިއްލަ ގޮތުން ގުޅ  ޚިދުމަތަކ  ދެވ  އިދ ރ އިން އިތުރުން މީގެހުށަހެޅުންތަކެވެ. ކަށް އެދި ހުށަހަޅ  ނުވަތަ ޖަވ ބަ

ނެއެވެ. ހުށަހަޅ  ޝަކުވ ތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރ ނީ ދިވެހި ހިމެނ  ޝަކުވ ތެރ ގައި ކަންކަންވެސް ހުށަހަޅ  ފަރ ތަކުން

 ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  29ގެ  2014ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވ އިދު 
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 މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އިދ ރީ ކުށަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވުން  .4

އެ ގޮތުން ކ  ގުޅ  ގޮތުން މައްސަލައެއް ބަލ ނަމަ، އ ނ ގެ މައްޗަށް ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް އޮންަނންވ ެނއެވެ. މުވައްޒަފަ .1.6

ގައި  2ގެ ޗެޕްޓަރ  2014ކުށެއްގެ ތުހުމަތެއް އޮތްކަމުގަިއ ބަލ ނީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވ އިދު 

)ފުރަތަމަ  269ގެ  28ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓ  މުވައްޒަފަކު ޚިލ ފުވުން ނުަވތަ އެ ގަވ އިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

)ވަޒީފ އިން ވަކިކުރެވ  ކުށްތައް( ގައި  272ަވނަ ދަރަޖަ( އަިދ )ތިން 271)ދެވަނަ ދަރަޖަ(،  270ދަރަޖަ(، 

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކުށްތަކުގެ ތެރެިއން ކުށަކަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ވަޒީފ ގެ މ ހައުުލން ބ ރުން، މުވައްޒަުފން ކުރ  ޖިނ ޢީ ބޮޑެތި ކުްށތަކަށް ކުރެވ  ތުހުމަތު )ދިެވހި  .1.7

އެއް ބަލަން ފެުށން( ވެްސ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އެަފދަ ަމއްސަލަ

 ބަލ ނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް އިދ ރީ މިންގަނޑުން ބަލ ީނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 ޖިނ ޢީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރ ގައި ހިމެނެނީ: .5

 މުގެ ކުށް.ރި ހަތިޔ ރ އި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކ އި، ބިރުދެއްކުމ އި، ނުރައްކ ތެ .1

 މީހުން މެރުން. .2

 .މަސްތުވ ތަކެތި ބ ނުންކުރުމުގެ ުކށް .3

 އިންތިޒ މުވެގެން ހިންގ  ބޮޑެތި ިޖނ އީ ކުށް. .4

 ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް. .5

 މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނ ންސްކުރުމުގެ ކުށް. .6

 މީހުން ޓްރެފިކެކުރުމުގެ ކުށް. .7

 މަސްތުވ ތަކެތި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް. .8

)އެއްލައްކަ(  -/100000ވައްކަން، ޓެކުން، ޚިޔ ނަތްތެރިވުމ އި، މަކަރ އި ޙީލަތް އަދި ފ ރުމުގެ ކުށުގެ ތެރެއިން  .9

 ރުފިޔ އިން ފެށިގެން މަތީގެ މައްސަލަތައް.

 ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް. .10

 ގ ންގު ކުށް. .11

 ނުވަތަ ހިއްސެއް ނެތިދ ފަދަ ޮގތަކަށް މ ރ މ ރީ ހިންގުން.މީހެއްގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ ބައެްއ  .12

 ދައުލަތުގެ އިސްތިޤުލ ލ އި މިނިަވންކަމަށް ގެއްލުންވ  ޢަމަލު ހިންުގން. .13
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 ތުޙުމަތު ކުރެވ  ކުށަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ ބެލުން  .6

ދިވެހި ސިވިލް  ށްޓަކައި އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ  ކުރަންޖެހ  ނަމަ ޢަމަލުކުރ ނީ ތުހުމަތު ކުރެވ  މައްސަލައެއް ބެލުމަ .1.8

މި ޗެޕްޓަރުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ބަޔ ންވެގެންވ  ގޮުތގެ މަތިންނެވެ.  ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި 27ގަވ އިދުގެ  ސަރވިސްގެ

 އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރުމަކީ އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރުމެއް ނޫނެވެ. 

 މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރުން  .7

 258ގެ  2014ނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވ އިދު މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރ  .1.9

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތުެގ މަތިްނނެވެ. އެ މ އްދ ގައި މުވައްޒަފުްނ އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނ ކުރަންެޖހ  ހ ލަްތތަކ އި 

 ހ ލަތު ވަޒަންކުރ ނެ ގޮތްތައް ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. 

 ިތރީގައި  ،ަމނ ކުރަންވ ނީ ނުކުތުން އޮފީަހށް މުވައްޒަފަކު ންމަތީ ގޮތުގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު މ އްދ ގައިވ  .1.10

 ހ ލަތެއް އެަކށީގެންވ  މަނ ކުރުމަށް ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު ،ފަހު ވަޒަްނކުރުމަށް ކަންކަން ބަޔ ންކޮށްފައިވ 

 .ވ ނަމައެވެ އޮތްކަމުގައި

 1ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގެ  258:  1ހ ލަތު 

 ތުހުމަތުކުރެވިފައިވ  މުވައްޒަފ މެދު އެ ވަގުތެއްގައި ބަލަމުންދ  މައްސަލައެއް ގުޅުންހުރި ވަޒީފ އ  މުވައްޒަފެއްގެ

 ؛ޓަކައި ކަމަށް ކޮށްފ ނެ މަސައްކަތް  ނައްތައިލުމަށް ނުވަތަ ފޮރުވުމަށް ހެކި މައްސަލައެއްގެ

 ހ ލަތު ވަޒަންކުރުން 

 ވަޒީފ އެއް ނުވަތަ މަޤ މެއް ފަދަ ނައްތައިލެވިދ ނެ ނުވަތަ ފޮރުވިދ ނެ ހެއްކެއް އެފަދަ މުވައްޒަފަކީ އެ ހ ލަތުގައި މި

 .ވ ންވ ނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އަދ ކުރ  ވަޒީފ އެއް އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަޒީފ ގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް އަދ ކުރ 

 2ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގެ  258:  2ހ ލަތު 

 މުވައްޒަފުންނަށް  އެހެން މަސައްކަތްކުރ   އިދ ރ ގައި އެ  ނުވަތަ އިދ ރ އަށް އެ އުޅުމުން ނުކުމެ  ވަޒީފ އަށް މުވައްޒަފު އެ

 ގެއްލުމެއް  ސީދ  ަބލ އިރު ހަމަތަކަށް އެކަށީގެންވ  ބަޔަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ައންނަ ލިބިގަްނނަން ޚިދުމަތް ނުވަތަ

 ؛ބެލެވުން ކަމަށް ނެކުރިމަތިވެދ  މައްސަލައެއް ނުވަތަ

 ހ ލަތު ވަޒަންކުރުން 
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 ނުވަތަ  ގެންގުޅުން އެއްޗެހި ތޫނު ހަތިޔ ރ އި ުނރައްކ ތެރި ބިރުދެއްކުމ އި ،ކުށްތަކ އި ޓެރަރިޒަމްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ މިފަދަ

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ގައި( ޤ ނޫނު އިޖުރ އަތުގެ ޖިނ އީ) 2016/12 ނަންބަރު ޤ ނޫނު ނުަވތަ ބ ނުންކުރުން މަސްތުވ ތަކެތި

 .ުމވައްޒަފުންނެވެ ތުހުމަތުކުރެވ  ކުށަކަށް ެތރެއިން ގެކުށްތަކު ބޮޑެތި ޖިނ އީ ފަދަ

 3ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގެ  258:  3ހ ލަތު 

 ހަވ ލުވެ  ކަމަކ  މީހުންގެ ދީފައިވ  ރައްކައުތެރިކަން މ އްދ އިން ވަނަ 35 ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ދިވެހިރ އްޖ ގެ

 ނުަވތަ އުޅުން އަރައިަގންނަން ނުވަތަ ބެލެވުން އަރައިގެންފ ނެކަމަށް ރައްކައުތެރިކަމަށް ީމހެއްގެ އެއިން މީހަކު ހުންނަ

 ؛ކުރެވުން  ތުހުމަތު އަރައިގަތްކަމަށް

 ހ ލަތު ވަޒަންކުރުން 

 ކުޑަކުދިންނ  ،ފަރ ތްތަކ އި ަދށުގައިވ  ބެލުމުގެ ދަތުލަތުގެ ،ފަރ ްތތަކ އި ބ ނުންވ  އެހީއަށް ޚ އްޞަ މުވައްޒަފުންނަކީ މިފަދަ

 .މުވައްޒަފުންނެވެ އަދ ކުރ  ވަޒީފ  ދ އިރ ތަކުގައި ގުޅުންހުރި

 އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު ،އިތުރުން ހ ަލތްތަކުގެ މަނ ކުރަންޖެހ  ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު މީގެ އިތުރުން .1.11

ފެންނަ ހ ލަތްތަކުގައިވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ކޮމިޝަނަށް  އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް މަގުބޫލު މަނ ކުރުމަށް ނުކުތުން

 މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނ ކުރެވިދ ނެއެވެ. 

 މަނ ކުރުން  ނުކުތުން  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފުން  ތުހުމަތުކުރެވ   ކުށްތަކަށް  ޖިނ އީ  .8

 މަސްތުވ ތަކެތި  ،ގެންގުޅުން އެއްޗެހި ޫތނު ހަތިޔ ރ އި ނުރައްކ ތެރި ބިރުދެްއކުމ އި ،ކުށްތަކ އި ޓެރަރިޒަމުގެ .1.12

 އަދި ފަދަ ބަޔ ންކޮށްަފއިވ  ގައި( ޤ ނޫނު އިޖުރ އަތުގެ ޖިނ އީ) 2016/12 ނަންބަރު  ޤ ޫނނު ،ބ ނުންކުރުން

ފަށައިފި  ތަޙުޤީޤުކުރަން މައްސަލައެއް އެ ޚިދުމަތުން ފުލުުހންގެ ދިވެހި ތުހުމަތުކޮށް ކުށަކަށް ބޮޑު ޖިނ އީ އެނޫންވެސް

ވިސްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުުތން މަނ ކުރެވ ނެއެވެ. މިހ ލަތުގައި މުވައްޒަފުން އޮފީހަްށ ނަމަ، ސިވިލް ސަރ

ނުކުތުން މަނ ކުރ ނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ނަމަވެސް އިދ ރ އެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މިފަދަ 

 ަބލ ކަމުގެ މަޢުލޫމަތު ިލބިއްޖެނަމަ އެ އިދ ރ އަކުން ތުހުމަތެއް ކޮށް ދިެވހި ފުލުުހންެގ ޚިދުމަތުން އެ މައްސަލައެއް

 ކޮމިޝަނުގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެންަނންވ ނެއެވެ. 
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 އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރެވ  މުއްދަތު  .9

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މި މުްއދަތުގެ  30 މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އޮފީަހށް ނުކުތުން ަމނ ކުރ ނީ ފުރަތަމަ .1.13

މި މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި މުަވއްޒަފު އޮފީހަށް  މައްސަލަ ބަލައި ނިްނމުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށ އި ައދިތެރ ގައި 

 ނުކުތުން މަނ ކުރި ހ ލަތު ނިމުަމކަށް ގެނައުމަށް އިދ ރ އިން މަސައްކަތްކުރަންވ ނެއެވެ. 

ނިމިފައި ނުވ ނަމަ، އި ބަލަމި ދެންނެވުނު މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފ  ގުޅ  ގޮތުން ބަލަމުންދ  މައްސަލަ  .1.14

އެހ ތަނަށް ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތް އެނގ ހެން، އިތުރަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރަްނޖެހ  ސަބަބު 

 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. ވިއުގަ މެުދވެރިކޮށް ސ ފުކޮށްދިނުމަށްފަހު 

ތްކަމަށް ކޮމިޝަަނށް ފެންަނ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުްނ މަނ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވ  ސަބަބެއް އޮ .1.15

 ހ ލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފ އަށް ނުކުތުން މަނ ކޮށްފައިވ  މުއްދަތު އިތުކޮށްދ ނެއެވެ. 

 އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރެވ  މުވައްޒަފުންނަށް މުސ ރައ އި އިނ ޔަތްތައް ދިނުން  .10

ދުވަަހށް މުސ ރަ  30ންނަށް ފުރަަތ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އޮީފހަށް ނުކުުތން މަނ ކުރެވ  މުވަްއޒަފު .1.16

ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރަށް މުވައްޒަފު އޮފީަހށް ނުުކތުން މަނ ކުރެވ   30އ އި އިނ ޔަތްތައް ިލބ ނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ހ ލަތުގައި އިތުރުވ  ދުވަސްތަަކށް މުސ ރައ އި އިނ ޔަތްތައް ދެވ ނީ، އެ މުވައްޒަފ  ގުޅ  ގޮތުން ބަލަުމންދ  މައްސަލަ 

 މުމުން، މަަދނީ މިންގަނޑުން ބަލ އިރު އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފ އިން ވަކިކުރަން ނުޖެހ ނަމައެވެ. ބަލައި ނި

  ފަރ ތް  ނުކުތުން މަނ ކުރ  އޮފީހަށް  .11

 އޮތްަކމުގައި ހ ލަތެއް ފަދަ ބަޔ ްނކޮށްފައިވ  ގަވ އިދުގައި މަނ ކުރުމަށް ނުުކތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު .1.17

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް އިދ ރ އެއްގެ  އެ މަނ ކުރ ނީ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ،ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ހ ލަތު އެ ،ވ ނަމަ

 .އިސްވެރިޔ އެވެ އެންމެ

 އެންގުން  މަނ ކުރުމަށް  ނުކުތުން  އޮފީހަށް  .12

 ލިޔުން  އަންގ  މަނ ކުރިކަން ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ،މަނ ކުރުމަށްފަހު ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު .1.18

ގަޑި އިރު  24އަދި އެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  .ހަވ ލުކުރަންވ ެނއެވެ މުވައްޒަފަށް ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ( ސައުވީސް) 24

 ތެރ ގައި ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވ ނެއެވެ. 
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 ތައްޔ ރުކުރެވ   ލިޔުން މަނ ކުރެވ  ނުކުުތން އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ވިއުގަ. އެސް.ސީ .1.19

 ތައްޔ ރުކުރ   މެދުވެރިކޮށް  ވިއުގަ. އެސް.ސީ ،މަނ ކުރަންވ ނީ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ،އިދ ރ ތަކުން

 ގަވ އިދުގެ މި މަނ ކުރ ނީ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން އިދ ރ ތަކުން ނެތް ލިބެން ޚިދުމަތް އެ. ލިޔުމުންނެވެ

 .އިންނެވެ" ލިޔުން އަންގ  މަނ ކުރިކަން ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު" ގައިވ  21 ޖަދުވަލު

ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުުތން މަނ ކުރި ލިުޔން ޖެނެރ ޓްކޮށްިފ ނަމަ، ވިއުަގ މައި  .1.20

އެކައުންޓުން އެ މުވައްޒަފަށް އެ ލިޔުން ދ ނެއެވެ. ނަމަވެސް މެނުއަލްކޮށް ތައްޔ ރުކޮށް ހަވ ލުކުރ  ލިޔުންތައް އެ 

 ށް ހަވ ލުކުރެވުނުކަން އެނގ ނެ ލިޔުމެއް ކޮމިޝަނަށް ފޮުނވަން ވ ނެއެވެ. މުވައްޒަފަ

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުުތން މަނ ކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަަނށް ފޮނުަވންޖެހ  ލިޔުންތައް ހިެމނ  ޗެކް ލިސްޓު  .1.21

 ގައި ހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ.  1މި ގައިޑްލައިންގެ އެނެކުސް 

 ކުރުން ބ ޠިލުކުރުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރި  .13

 ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ،މަނ ކޮށްަފއިވަނީ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .1.22

 ކަމުގައި ޚިލ ފަށް އުސޫލުތަކ  ކަނޑައެޅިފައިވ  ގަވ އިދުގައި ނުަވތަ ،ނެތި ަސބަބެއް މަޤްބޫލު ފަދަ މަނ ކުރަންޖެހ 

 ސިވިލް  އިޚްތިޔ ރު ބ ޠިލުކުރުމުގެ ކުރުން ަމނ ކުރި ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ،ހ ލަތުގައި ފެންނަ ކޮމިޝަނަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް

 މައްސަލަ ބެލުން  .14

އި ުފރިހަމަ މުގަކުރިން މި ބަޔ ންކުރެވުނީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރު .1.23

ދެން ތިރީގައި ބަޔ ންކުރެވިގެން ދ ނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ސ މ ލުކަން ދ ންޖެހ  ކުރަންޖެހ  ކަންކަމެވެ. 

 ކަންކަމ އި، ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހ  ކަންކަމެވެ. 

 ޑިއު ޕްރޮސެސް  .15

 ޢަދުލުވެރިކަމުގެ  އިޖުރ އީ ،މިނެއްގައި އަަވސް އެކަށީެގންވ ފަދަ ބަލަންވ ނީ މައްސަލަތައް ގުޅ  މުވައްޒަފުންނ  .1.24

 ފިޔަވަޅެއް  އިޞްލ ޙީ އެއްވެސް ،ބަލައި މައްސަލަތައް ބަލ  މިގޮތުން އަދި. މަތީްނނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވ  ހަމަތަކ 

 .ހަމަހަމަކަމ އެކުގައެވެ ހ މަކަމ އި ،ފުރުޞަތުދީ ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ މުވައްޒަފަށް ރައްދުވ  މައްސަލަ ،އަޅަންވ ނީ

 މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ފަށައި، ބ ކ ރު ލަސްތަކެއް ހ ދަކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ.  .1.25
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 ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު  ރައްކައުކުރުމ އި  މަޢުލޫމ ތު  .16

 ފަރ ތްތަކ  ެނތް ގުޅުން ކަމ  ،މަޢުލޫމ ތު މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް ބަލ  ގޮތުން ގުޅ  މުވައްޒަފ  .1.26

 ހުންނަންވ ނީ  މަޢުލޫމ ތުތައް  އެންމެހ  ގުޅ  އެއ  މަޢުލޫމ ތުތަކ އި އެ އަދި. ނުވ ނެއެވެ ހިއްސ ކޮށްގެން

 .އްޓަންވ ނެއެވެހިފަހަ  ސިއްރު އ ގެ އަދި. ރައްކައުކުރެވިފައެވެ ރައްކައުތެރިކަމ އެކު

 ތަޙުޤީޤުކުރުން  މައްސަލަ  .17

 މައްސަލައިގެ  އެއީ. ހޯދިދ ނެއެވެ ގޮތަކަށް ދެ  ޙަޤީޤަތް މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވ  މެދު މުވައްޒަފަކ  .1.27

 ހެކިތަކަށް ހޯދ  ހެކިބަހުން ހެކިންގެ ނުވަތަ ،ހެކިތަކަށ އި ހުރި ެފންނަން ލިޔެކިއުންތަކުން ބ ވަތުން

 .ރިޢ ޔަތްކޮށްގެންނެވެ

 ޢަމަލުކުރ ނީ ވ ނަމަ ކަމުގައި މަްއސަލައެއް ފަދަ ނަގަންޖެހ  ބަޔ ން ހެކިންގެ  މައްސަލައަކީ ބަލަމުންދ  .1.28

 ގައި ވ ނެއެވެ.( 3)ބަޔ ން އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަޫމނ  އެނެކްސް  .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ މިވ  ތިރީގައި

 .ނެގުން ފުރަތަމަ ބަޔ ން މުވައްޒަފުގެ ރައްދުވ  ޝަކުވ  ނުވަތަ މައްސަލަ .1

 މީހުންގެ  ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ބެލ  ލިބިފައިވ ަކމަށް މަޢުލޫމ ތު ގޮތުން ގުޅ   ޝަކުވ އ  ނުވަތަ މައްސަލަ .2

 .ނެގުން ބަޔ ން

 ނަގަންޖެހ ކަމަށް  ބަޔ ން މުވައްޒަފުގެ ރައްދުވ  ޝަކުވ  ނުވަތަ މައްސަލަ ،ނެގުމަށްފަހު ބަޔ ން ހެކިވެރީންގެ .3

 .ނެގުން ބަޔ ނެއް އިތުރު މުވައްޒަފުގެ ހ ަލުތގައި ފެންނަ ކޮމެޓީއަށް ތަޙުޤީޤު

 މުވައްޒަފުގެ ރައްދުވ  ޝަކުވ  ،މައްސަލައެއްނަމަ ނަގަންނުެޖހ  ބަޔ ން ހެކިންގެ  މައްސަލައަކީ ބަލަމުންދ  .1.29

 މުވައްޒަފަށް ރައްުދވ  ޝަކުވ  ފުރުޞަތު ޖަވ ބުދ ރީުވމުގެ ،ނަމަ އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު އިޞްލ ޙީ ،ބަޔ ންނަގައި

 .ދ ންވ ނެއެވެ

 މުވައްޒަފުގެ   ހެކިބަހ އި ހެކީންގެ މައްސަލަތަކަކީ ބައެއް އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު އިޞްލ ޙީ  މެދު މުވައްޒަފ  .1.30

 ނަމަވެސް . ވެދ ނެއެވެ ކަމުގައި  މައްސަލައެއް ފަދަ އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު  ބަލައި މައްސަލައެއް ނުލައި ނެގުމަކ  ބަޔ ން

 ހ ޒިރުނުވުން ވަޒީފ ައށް މިސ ލަކަށް. ދ ންވ ނެއެވެ ފުރުޞަތު ރީވުމުގެޖަވ ބުދ  މުވައްޒަފަށް މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ

 .މައްސަލަތައް ފަދަ ފަރުވ ކުޑަކުރުން ހ ޒިރީއަށް ނުވަތަ

 ކަމެއް  5 ބަލަންޖެހ   ތަޙުޤީޤެއްގައި  .18

 ކަންތަކަށް ސަމ ލުކަން ދިނުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.  5ތަހުގީގެއް ކުރ އިރު ތިރީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   .1.31
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 ކުރެވ  ތުޙުމަތ  ގުޅ  އެންމެހ  ލިޔެކިއުންތަކ އި، ހެކިވެރިން ބ ނުންވ ނަމަ އެ ފަރ ތްތައް ލިސްޓްކުރުން.  .1

  ގުޅުން  މުވައްޒަފ  ތުހުމަތ އި ކުރެވ  ދިރ ސ ކޮށް ،ހޯދައި ލިޔެކިއުންތައް ހުރިހ   ގުޅުންހުރި މައްސަލައ 

 . ދެނެގަތުން މިންވަރު އޮތް

 ުަކނޑައެޅުން ޫނންތޯ ކުރަންޖެހ ތޯ ތަހުޤީޤ . 

 ުއެަކނި  ލިޔެކިއުންތަކުން ؟ަނގަންޖެހ ތޯ ހެކިބަސް ހެކިންގެ) ަކނޑައެޅުން ިމންވަރު ހިންގަންޖެހ  ތަޙުޤީޤ 

 (؟ނިންމ ލެވ ތޯ

 ު؟ކޮބައިކަން މުވައްޒަފަކީ ކުރެވ  ތުހުމަތ 

 ި؟ކޮބައިކަން ޢަމަލަކީ ކުރ 

 ި(.ރިޢ ޔަތްކޮށް މ އްދ ތަކަށް) ގަވ އިދެއްކަން ކޮން ،އުޞޫލަކ އި ކޮން ވަނީ ޚިލ ފުވެފައ 

 ް؟ވަގުތު ،ތ ރީޚ އި ،ތަނ އި ހިނގި ކަނ 

 ިބެލުން އޮތްތޯ ގުޅުން ފަރ ތްތަކ  އިތުރު ތުޙުމަތުތަކ އ . 

  ހޯދުން  ޤަރީނ  ،ހެއްކ އި ބ ނުންވ. 

 ުކަނޑައެޅުން މަނ ކުރަންޖެހ ތޯ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފ! 

 ުއޮތުން ކަނޑައެޅިފަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅ ނެ ސ ބިތުވެއްެޖނަމަ ކުށް ކުރެވ  ތުހުމަތ. 

 

 ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދ ނެ ގޮތުގެ ޕްލ ނެއް އެކުލަވ ލުން.  .2

 ުކަނޑައެޅުން  ތ ރީޚެއް ނަގ ނެ ބަޔ ންތައް އަދި ކަނޑައެޅުން ތ ރީޚެއް ނިންމ ނެ ،ތ ރީޚ އި ފަށ  ތަޙުޤީޤ . 

 ެކަނޑައެޅުން ގޮތްތައް ކުރ ނެ ރައްކ  ލިޔެކިއުންތައް އަދި ސިއްރުކޮށް ތަޙުޤީޤުގ . 

 ިކަނޑައެޅުން ޕެނަލިސްޓް ލިޔ ނެ ރިޕޯޓް ބަޔ ންތަކ ޢ . 

 ެކަނޑައެޅުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމ ތަކ އި ޕެނަލިސްޓުންގ . 

 ްކަނޑައެޅުން ޕެނަލިސްޓް ކުރ ނެ ސުވ ލު އިސްކޮށ . 

 ުތަކުގައި ބަޔ ންތައް ނަގ ނީ ހ ޒިރުކޮށްގެންނެވެ. މި ގޮތަށް ނުކުރެވ  ހ ލަތްތަކުގައި އޮންލައިންކޮށް ތަހުޤީޤ

 .ކުރުން
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 ޮތަހުގީގު ކުރ ނަމަ، މީހ އަކީ ކ ކުކަން އެނގ  ގޮތަށް ވީޑިއޯ ފެންނަން ހުރުމ އި، މީހ ގެ ންލައިންކޮށް އ

  އަޑު ރަނގަޅަށް ސ ފުކޮށް ލިބ ކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

 

 ތަޙުޤީޤަށް މީހުން ހ ޒިރުކޮށް ބަޔ ންތައް ނެގުން.  .3

 ްއަޅަންވ ނެ މައްސަލަ ވިއުގައިން އެސް.ސީ ފެށުމ އެކު ތަހުޤީޤެއ. 

 ަނެގުން ބަޔ ން ،ޙ ޒިރުކޮށް ފަރ ތް ކުރެވ  ތުހުމަތު ފުރަތަމ . 

  ސުވ ލުކުރުން  ގޮތުން ގުޅ  މައްސަލައ  ބަލަމުންދ  އިރު ސުވ ލުކުރ . 

 ްނެގުން ބަޔ ން ހ ޒިރުކޮށް އެފަރ ތްތައް ނަމަ ހ ޒިރުކުރަންޖެހ  ހެކިވެރިނ . 

  .ްއެނެްކސް އެއްވެސް ފަރ ތެއްގެ ހެކިބަސް ެނގުމަށް ހ ޒިރު ކުރ ނަމަ، ލިޔުމުން ހ ޒިރުވުމަށް އެންގުނ(

 ގައި ނަމޫނ  ވ ނެއެވެ.( 2

 ެބަޔ ން  މުވައްޒަފުގެ  ރައްދުވ  ޝަކުވ   ނުވަތަ މައްސަލަ ،ނެގުމަށްަފހު ބަޔ ން ހެކިވެރީންގ 

 .ނެގުން ބަޔ ނެއް އިތުރު މުވައްޒަފުގެ ހ ަލތުގައި ފެންނަ ކޮމެޓީައށް ތަޙުޤީޤު ނަގަންޖެހ ކަމަށް

 

 (.ބަޔ ންތަކ އެކު ) ކުރުން  ޑޮކިއުމަންޓް  ލިޔެ  މަޢުލޫމ ތު  ހޯދުނު  ތަޙުޤީޤަށް  މުޅި  .4

 ްރެކޯޑްކުރެވިފަ ރެކޯޑް ހުްނނަންވ ނީ  ބަޔ ންތައް ފަރ ތްތަކުގެ ހުރިހ  ހ ޒިރުކުރ  ތަހުޤީޤަށ. 

  ލިޔެވިފަ އަކުރަށް އަކުރުން ހުންަނންވ ނީ ބަޔ ންތައް ހުރިހ . 

 ިސޮއިކުރެވިފަ ފަރ ތުގެ ނެގި ބަޔ ން ފަރ ތ އި ދިން ަބޔ ން ވ ނީ ހުންަނން ބަޔ ންތަކުގައ . 

 ިއަޕްލޯޑްކުރަންވ ނެ ވިއުގައަށް އެސް.ސީ ލިޔެކިއުންތައް ،ބަޔ ންތަކ އ. 

 

 ތަޙުޤީޤު ނިންމައި ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރުން.  .5

 ުވ ނެ އެކުލަވ ލަން ރިޕޯޓް ނިންމައި ތަހުޤީޤ . 

 ްބ ނުންކުރުން 27 ޖަދުވަލު ”ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ބެލި މައްސަލަ“ އެކުލަވ ލުމުގައި ރިޕޯޓ. 

 ްދިނުން އެއް ތައ ރަފް މައްސަލައިގެ ،ފުރިހަމަކުރ އިރު ރިޕޯޓ . 

 ެ(ބަޔ ންކުރުން ގޮތް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ،ތުޙުމަތު ކުރެވ ) ތަފްޞީލު މައްސަލައިގ 

 ިހިމެނުމަށް ކަންކަން ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަމ އި ބެުލނު ތަހުޤީޤުގައ . 
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 ިލިޔުމަށް ހަވ ލ ދީ ގަވ އިދ  މ އްދ ތައް ޚިލ ފުވި ގަވ އިދ އ . 

 ަބަޔ ންކުރުމަށް ގޮތް ފެންނަ ނިންމަން މައްސަލ . 

 ަސޮއިކުރުން ލިޔެ ނަްނތައް ފަރ ތްތަކުގެ ބެލި މައްސަލ . 

 ކޮމެޓީ  ތަޙުޤީޤު  .19

 ހިންަގންޖެހ   ގޮަތށް ނަގަންޖެހ  ަބޔ ން ފަރ ްތތަކުގެ އެ ސުވ ލުކޮށްގެން ހެކިވެރިންނ   މުވައްޒަފ އި .1.32

މި  .އެކުލަވައިލަންވ ނެއެވެ ޓީމެއް ތަޙުޤީޤު ޮގތަށް ހިމެނ  މުވައްޒަފުން( ތިނެއް) 3 ،ޓަކައި ހިންގުމަށް ތަޙުޤީޤުތައް

ގޮތަށް ތަޙުޤީޤު  މިތަހުގީގު ޓީމުތައް އެކުލަވ ލ ނީ އެ އިދ ރ އެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔ އެވެ. 

 ޓީމެއް އެކުލަވ ލ އިރު، ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނުވެ، ނުފޫޒުން އެއްކިބ ެވފައިވ  ޓީމެއް އެކުލަވ ލަން އިސްކަންދ ންވ ނެއެވެ. 

 ލިޔުމ އި ރިކޯޑުކުރުން  ޔައުމިއްޔ   ތަޙުޤީޤުތަކުގެ  .20

 ލިޔެވި  އަކުރުން އަކުރަށް ހުންނަންވ ނީ ބަޔ ންތައް ހެކިވެރީންގެ ،މުވައްޒަފ އި ސުވ ލުކުރެވ  ތަޙުޤީޤުގައި .1.33

  .ރެކޯޑިންގ ހުންނަންވ ނެއެވެ އޯޑިއޯ ތަޙުޤީޤުގެ އަދި. ކުރެވިފައެވެ ޔައުމިއްޔ 

 ވިއުގަ ވަޔޮލ ޝަން މޮޑިއުލްގައި މި ލިޔުންތައް ހުންނަންވ ނީ އަްޕލޯޑް ކުރެވިފައެވެ.  .1.34

 މިންގަނޑު  ބަލ   ސ ބިތުކުރުމުގައި  ކުށް  .21

 އޮފް ކޮންޑަކްޓ   ކޯޑް ގަވ އިދ އި އ އި(ޤ ނޫނު ސަރވިސްގެ )ސިވިލް 2007/5 ނަްނބަރު ޤ ނޫނު .1.35

 ފިޔަވަޅެއް  ިއދ ރީ އަދި މަދަނީ ،ސ ބިުތކުރުމަށް ބަލ ނީ ކުށް މައްޗަށް މުަވއްޒަފުންގެ ތުހުމަތުކުރެވ  ޚިލ ފުވިކަމަށް

ޤަރީނ ތައް  ެހއްކ އި ވ ލިބިފައި ގުޅިގެން މަްއސަލައ  ،ޮއންނަ މިންަގނޑުކަމަށްވ  ސ ބިތުވ ން  ޓަކައި އެޅުމަށް

 .މައްޗަށެވެ ގޮތެއްގެ ބުރަވެވ   ބޮޑަށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު

 ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ  ބެލި  މައްސަލަ  .22

 ގޮތުގެ ބެލި މައްސަލަ ކުށ  ގުޅިގެން ކުރި ،ކުރިން އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު އިޞްލ ޙީ ކުށްތަކަށް ކުރ  މުވައްޒަފު .1.36

 ޖަދުވަލު  ގަވ އިދުގެ މި ،ނަމޫނ  ގޮތުގެ  ޮއްނނަންޖެހ  ރިޕޯޓު ގޮތުގެބެލި  ަމއްސަލަ. އެކުލަވައިލަންވ ނެއެވެ ރިޕޯޓު

 .ގައި އެވަނީއެވެ 27
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 ބެލި ގޮތް މުވައްޒަފަށް އެންގުން  އި،މައްސަލަ ބަލަ  .23

 ނުެގންދަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ަމއްސަލަ އެ ،ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައެއް ގޮތުން ގުޅ  މުވައްޒަފަކ  .1.37

 ލިޔުމުން  މުވައްޒަފަށް ރައްދުވި މައްސަލަ އެ ،ބަލައިފައި ފައިލްޮކށްފިނަމަ މަްއސަލަ ނުވަތަ ،ވ ނަމަ ނިންމައިފައި

 .އެކަން އަންގަންވ ނެއެވެ

 ދިނުން  ފުރުޞަތު  ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ  .24

އެއްވެސް އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅ ނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފަށް ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ  .1.38

 ފުރުޞަތު ދ ންވ ނެއެވެ. 

 މަނ ުކރ ނަމަ  ނުކުތުން ވަޒީފ އަށް ނުވަތަ ،ދަށްކުރ ނަމަ ރ ންކް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ  ޙީއިޞްލ  .1.39

 . ދ ންވ ނެއެވެ މުވައްޒަފަށް ،ފުރުޞަތެއް ދުަވހުގެ( ފަހެއް) 5 ޖަވ ބުދ ރީވުމަށް ،ވަކިކުރ ނަމަ ވަޒީފ އިން ނުވަތަ

 ،ތައްޔ ރުކުރަންވ ނީ ލިޔުން އެ އިދ ރ ތަކުން ދެވ  ފުރުޞަތު  ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ މެދުވެރިކޮށް ވިއުގަ އެސް.ސީ .1.40

 ނެތް ތައްޔ ރުކުރެވެން ފުރުޞަތު ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ މެދުވެރިކޮށް ވިއުގަ އެސް.ސީ އަދި. ވިއުގައިންނެވެ އެސް.ސީ

 .ރެވިދ ނެއެވެބ ނުންކު  ނަމޫނ  ގެ" ފުރުޞަތު ޖަވ ބުދ ރީވުމުގެ" ގައިވ  28 ޖަދުވަލު ގަވ އިދުގެ މި ،އިދ ރ ތަކުން

 އެދުން  ވަކިވ ން  ވަޒީފ އިން  މުވައްޒަފެއް  ހިމެނ   މައްސަލައިގައި  އެ  ވަގުތެއްގައި  ބަލަމުންދ   މައްސަލައެއް  .25

 ވަޒީފ އިން މުވައްޒަފު އެ ،ދަނިކޮށް ބަލަމުން މައްސަލައެއް ކުށެއްގެ ކުރެވިފައިވ  ތުހުމަތު މުވައްޒަފަކަށް .1.41

 .ނިމުުމންނެވެ މައްސަލަ ބަލަމުންދ  ،ވަކިކުރ ނީ ވަޒީފ އިން މުވައްޒަފު އެ ،ހ ލަތެއްގައި އެދިއްޖެ ވަކިވ ން

 ޕްރޮފައިލުގައި  ވިއުގަ އެސް .ސީ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ރިކޯޑު  މައްސަލައިގެ ބަލައިފަިއވ  ތުހުމަތުކުރެވިގެން އަދި .1.42

 .ގޮތުގައެވެ މީހެއްގެ ވަކިވ  ވަޒީފ އިން އެދިގެން ވަކިކުރ ނީ ވަޒީފ އިން މުވައްޒަފު މި އަދި. ބަހައްޓަންވ ނެއެވެ

 ކުށް ސ ބިތުވެ އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  .26

 ިއޞްލ ޙީ  ދިނުމުގެ  ނަސ ހަތް ިލޔުމުން ނުވަތަ  އަނގަބަހުން  އަޅ ނީ ކުށްތަަކށް ދަރަޖައިގެ ފުރަތަމަ .1.43

 .ފިޔަވަޅެވެ

 .ފިޔަވަޅެވެ އިޞްލ ޙީ ދިނުމުގެ އިންޒ ރު ދ  ލިޔުމުން އަޅ ނީ ކުށްތަކަށް ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ .1.44

 ފިޔަވަޅު މި .ފިޔަވަޅެވެ ދަށްކުރުމުގެ ފަންތި  މަޤ މުގެ މުވައްޒަފުގެ ައޅ ނީ ކުްށތަކަށް ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ .1.45

 ފަންތީގެ ދަށް ުވރެ ފަންތިއަށް( އެކެއް) 1 ހިމެނ  އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފ ގެ މަޤ މުގެ އަދ ކުރ   މުވައްޒަފަކު އެޅުމުގައި
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 ވަޒީފ ގެ ިހމެނ  މުވައްޒަފު. ދަށްކުރެވިދ ނެއެވެ ފަންތި  މަޤ މުގެ  މުއްދަތަށް އަހަރުދުަވހުގެ( އެކެއް) 1 މަޤ މަކަށް

 އެ މުއްދަތަށް އެ  އުފައްދައި މަޤ މެއް ފަންތީގެ އެ  ވަގުތީޮގތުން ،ނެތްނަމަ ަމޤ މެއް ންތީގެފަ ދަށް އޮނިގަނޑުގައި

 ފިޔަވަޅު  މި. ރުޖޫޢަކުރެވ ނެއެވެ މަޤ މަށް ހުރި ކުރިން ހަމަވުމުން މުއްދަތު އެ އަދި. ހަމަޖެއްސިދ ނެއެވެ މަޤ މަށް

 ވަޒީފ   މުަވއްޒަފަށް އެ އަދި. ހުންނަންވ ނެއެވެ ން ފެންނަ ރިކޯޑު ބަދަލުތަކުގެ މި ވިއުގައިން. އެސް.ސީ އަޅ އިރު

 .ހަވ ލުކުރަންވ ނެއެވެ ޗިޓު ބަދަލުކުރެއްވި

 ދުވަހަށް( ސ ދަ) 14 ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިޞްލ ޙީ ކުށްތަކަށް ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ ދަރަޖައ އި ދެވަނަ .1.46

 .ރެވިދ ނެއެވެމަނ ކު އޮފީަހށްނުކުތުން  ގޮތަށް ނުލިބ  މުސ ރަ މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން ވުރެ

 އިންޒ ރުގެ އެ  އިންޒ ރަށްފަހު ދ  ލިޔުމުން އަޅ ނީ ފިޔަވަޅު މި އަޅ ނަމަ ފިޔަވަޅު މި ދަރަޖައިން ދެވަނަ .1

 .ކުރުމުންނެވެ މުވައްޒަފު ކުށެއް ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ

 އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ދަށްކުރުމުގެ ފަންތި މަޤ މުގެ އަޅ ނީ ފިޔަވަޅު މި އަޅ ނަމަ ފިޔަވަޅު  މި ދަރަޖައިން ތިންވަނަ .2

 .ކުރިންނެވެ

 ނުވަތަ ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ ތެރ ގައި އަހަރުދުވަހުގެ( ދ އް) 2 ،ފިޔަވަޅަށްފަހު މަނ ކުރުމުގެ ނުކުތުން އޮފީހަށް .3

 ކުށުގެ  ނުވަތަ. ދަށްކުރެވިދ ނެއެވެ ރ ންކު މަޤ މުގެ  މުވައްޒަފުގެ އެ ،ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ

 .އެވެވަކިކުރެވިދ ނެ ވަޒީފ އިން ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް

 އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅު ދެމި އޮންނ ނެ މުއްދަތުތައް  .27

( ެއކެއް) 1 ދެމިއޮންނ ނީ  ނަސ ހަތެއް ދީފައިވ  ލިޔުމުން ނުަވތަ އަނަގބަހުން ،ނުކުރ ނަމަ ކުށެއް އިތުރު .1.47

 .މުއްދަތަށެވެ އަހަރުދުވަހުގެ

 ކުށެއް  ދަރަޖައިގެ  ތިންވަނަ ނުވަތަ ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ މުވައްޒަފު އެ ،ދިނުމަށްަފހު އިންޒ ރު ދ  ލިޔުމުން .1.48

 .މުއްދަތަށެވެ އަހަރުގެދުވަހުގެ( ދ އް) 2 ދެމިއޮންނ ނީ ލިޔުން އެ ،ނުކުރ ނަމަ

 އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޖަދުވަލުތައް ބ ނުން ކުރުން  .28

އަޅަންވ ނީ ގަވ އިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ  ޖަދުވަލުތަކ  އެއްގޮތްވ  އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅު  .1.49

 ޅު އެޅެން ހުންނަ ނަމަ އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވ ނީ ވިއުގައިންނެވެ. ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ވިއުގައިން ިފޔަވަ

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅ ނެ ކުށެއްކުރުމުން އިތުރު ފިޔަވަޅަށްފަހު އިޞްލ ޙީ .2
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 ކުރިން  ބ ޠިުލވުމުގެ ލިޔުން އެ ،ނަސ ހަތްދީ އަނގަބަހުން  .ފަހަރުއެވެ( އެކެއް) 1 ނީނަސ ަހތްދ  އަނގަބަހުން .2.1

 .ނަސ ހަތްދ ންވ ނެެއވެ ލިޔުމުން ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިޞްލ ޙީ ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ދަރަޖައިގެ ފުރަތަމަ

 ލިޔުމުން ،މުވައްޒަފަކު ނަސ ހަތްދީފައިވ  ިލޔުމުން ެދފަހަރަށް .ފަހަރަށެވެ( ދ އް) 2 ދ ނީ ނަސ ހަތް ދ  ލިޔުމުން .2.2

 ދަރަޖައިން  ދެވަނަ މުއްޒަފަކަށް އެ ،ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ދަރަޖައިގެ  ފުރަތަމަ ކުރިން ބ ޠިލުވުމުގެ ނަސ ހަތް ދީފައިވ 

 .އެޅ ނެއެވެ ފިޔަވަޅެއް  ކަނޑައެޅ  އެޅުމަށް

 ބ ޠިލުވުމުގެ  އިންޒ ރު އެ ،ދިނުމަށްފަހު ންޒ ރުއި ދ  ލިޔުމުން .ފަހަރުއެވެ( އެކެއް) 1 ދ ނީ އިންޒ ރު ދ  ލިޔުމުން .2.3

 ވުރެ ދުވަހަށް( ސ ދަ) 14 ނުވަތަ  ދަށްކުރުން ފަްނތި  މަޤ މުގެ ކުރުމުން ކުށެއް އިތުރު  ދަރަޖައިން ފުރަތަ ،ކުރިން

 .ަމނ ކުރެވިދ ނެއެވެ އޮފީަހށްނުކުތުން ގޮތަށް ުނލިބ  މުސ ރަ މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން

 ،ކޮށްފިނަމަ ކުެށއް ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ  ނުވަތަ ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ ކުރިން ބ ޠިލުވުުމގެ އިންޒ ރު ދ  ލިޔުމުން .2.4

 ގޮަތށް ނުލިބ  މުސ ރަ  މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން ވުރެ  ދުވަހަށް( ސ ދަ) 14 ނުަވތަ ދަށްކުރުން  ފަންތި މަޤ މުގެ

 ވަޒީފ އިން މުވައްަޒފު ،ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ުކށުގެ ކުރި އެ ނުވަތަ. މަނ ކުރެވިދ ނެެއވެ އޮފީހަށްނުކުތުން 

 .ވަކިކުރެވިދ ނެއެވެ

 ފިޔަވަޅު  އެ ،މުވައްޒަަފކު ދަށްކޮށްފައިވ  ރ ންކް މަޤ މުގެ  ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު މަނ ޮކށްފައިވ   ނުކުުތން އޮފީހަށް .2.5

 ކުރި  އެ ،ކޮށްފިނަމަ ކުށެއް ދަރަޖައިގެ ތިންވަނަ ނުވަތަ  ދަރަޖައިގެ ދެވަނަ ތެރ ގައި އަހަރުދުވަހުގެ( ދ އް) 2 އެޅިތ 

 .ވަކިކުރެވިދ ނެއެވެ ވަޒީފ އިން ވައްޒަފުމު އެ ،ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށުގެ

 ގަވ އިދ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  .29

 ގަވ އިދ   މި ފިޔަވަޅު އިޞްލ ޙީ ކަނޑައަޅައިފައިވ  އަޅަން ދަރަޖައަކުން ކުށެއްގެ އެ ކުށްތަކަށް ކުރ  މުވައްޒަފުން .2.6

 އަޅަން  ،ރިޢ ޔަތްކޮށް ދަރަޖަތަކަށް ކުށުގެ އަދި. އަޅަންވ ނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެ އިދ ރ އަކުން އެ އެއްގޮތަށް

 އިދ ރ އަކަށް  އެއްވެސް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ،އިޚްތިޔ ރު ބަދަލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އިޞްލ ޙީ ކަނޑައަޅައިފައިވ 

 .ވެނުވެއެ ލިބިގެނެއް

 އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން  .30

މުވައްޒަފަށް އަޅައިފައިވ  އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅ  ގުޅ  ގޮތުން ނުވަތަ ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފައިވ  މުވައްޒަފަކު،  .2.7

އެ މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ތަފުސީލ އެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 

ހު، އެ ފިޔަވަޅު ދަށް ފިޔަވަޅަކަށް ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅު ބ ޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު، އެކަށީގެންވ  ހަމަތަކަށް ބެލުަމށްފަ 
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ވަޒީފ އިން ަވކިކުރަން ނިންމައިފައިވ  ފަރ ތެްއނަމަ، ވަޒީފ އިްނ 

ޅުމުގެ އިޚްތިޔ ރު، ސިވިލް ސަރވިސް ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީެގންވ  އެހެން އިްޞލ ޙީ ފިޔަވަޅެއް އެ

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދ ރ ތަކަށް ނުބެލ ނެ މައްސަލަތައް  .31
 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމ އި، ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމ  ގުޅ ގޮތުން ހުށަހެޅ   .31.1

 މިފަދަ  ރ އަކަށް ބެލުމުެގ އިޙްތިޞ ޞް ލިބިގެްނ ނުވެއެެވ. އަދިސިވިލް ސަރވިސްގެ އެއްވެސް އިދ  ޝަކުވ ތައް

 އެފަދަ  އަދި. ނުވެެއވެ ލިބިގެނެއް ބ ރު ނިންމުމުގެ ގޮތްތައް ބަލައި އިދ ރ އަކަށް އެއްވެސް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް

 .ނިންުމންތަކެވެ ބ ޠިލު ނިންުމންތަކަކީ ނިންމ  ،ބަލައި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވ އެއް
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މި ގައިޑްލައިންގައި ސީ.އެސް ވިއުގައަށް ލިޔުންތައް އަޕްލޯޑްކުރުމ އި، ވިއުގައިން ލިޔުންތައް ޖެނެރ ޓް ކުރުމަށް   ނޯޓް: 
 އިރުޝ ދު  ދީފައިވަނީ، ވިއުގަ "ވަޔޮލ ޝަން މޮޑިއުލް"  އިން އެކަން ކުރެވ ނެ އިންޒ މު ހަމަޖެހުމުން އެކަން ކުރުމަށެވެ. 

 

 www.csc.gov.mvނޯޓް: މި ގައިޑްލައިންއ އި ގައިޑްލައިނުގައިވ  އެނެކްސްތަކުގެ ވޯޑް ފައިލްތައް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަިއޓް 
 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވ ނެއެވެ. 

http://www.csc.gov.mv/
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 ނުކުތުން މަނ ކުރ އެކު ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވ  ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓްއޮފީހަށް 

 .އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރިކަން އަންގ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .1
 މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނ ކުރިކަން އަންގ  ލިޔުން ހަވ ލުކުރެވުނުކަން އަންގައިދ  ލިޔުމެއް.  .2
 ނަމަ އެ ތުހުމަތ  ގުޅ  ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނ އެއް.މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ވ  .3

 
 

 ނޯޓް: ވިއުގަ ވަޔޮލ ޝަން މޮޑިއުލް ބ ނުންކުރަންެފށުމުން ލިޔުންަތއް ފޮނުވަންޖެހ ނީ ވިއުގައިންނެވެ. 

 

 

 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފ އިން ވަކިކުރުމ އި، އިސްލ ހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޮފީހަށް ނުކުތުން 
 ވަޒީފ ގެ ފަންތި ދަށްކުރަން ފޮނުވ އިރު ފޮނުވަންޖެހ  ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް މަނ ކުރުން 

 

 (27ޖަދުވަލު ގަވ އިދުގެ ) .މައްސަލަ ބެލި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް .1
 (1)އެނެކްސް  .އެއްވެސް ފަރ ތެއްގެ ބަޔ ނެއް ނަގ ފައި ވ ނަމަ، ބަޔ ންތަކުގެ ކޮޕީ .2
 .ކޮޕީމުވައްޒަފަށް އަޅ ފައިވ  އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  .3
 ހ ޒިރީއ  ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި ނަމަ، ސީސްޓަމް ހ ޒިރީ ރިޕޯޓް. .4
 (28ޖަދުވަލު ގަވ އިދުގެ ) .މުވައްޒަފަށް ދިން ޖަވ ބުދ ރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު .5
 ލިޔުމެއް()އީމެއިލް ނުވަތަ އެފަދަ މުވައްޒަފަށް ޖަވ ބުދ ރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަވ ލުކުރެވުނުކަން އަްނގައިދ  ލިޔުމެއް.  .6

 
 

 ނޯޓް: ވިއުގަ ވަޔޮލ ޝަން މޮޑިއުލް ބ ނުންކުރަންެފށުމުން ލިޔުންަތއް ފޮނުވަންޖެހ ނީ ވިއުގައިންނެވެ. 

  

 1އެނެކްސް 
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` 

 )އޮފީސް(
 )ރަށް(،

 ނަންބަރު:   ދިވެހިރ އްޖެ
 

 ބަޔ ން ނެގުމަށް ހ ޟިރުވުމަށް އަންގ  ޗިޓް 
 

 ފަރ ތް: ހ ޟިރުވ ންޖެހ  
 

  ނަން: ފުރިހަމަ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކ ޑުގެ 
 ނަންބަރު:

 

  އެޑްރެސް:

 ފަރ ތުގެ ކުރެވ  )ހ ޟިރު ބ ނުން: ހ ޟިރުކުރެވ 

 ޖެއްސެވުމަށް( ފ ހަގަ   ގޮޅީގައި
 ސުވ ލުކޮށް  ފަރ ތ އި ތިޔަ ހައިސިއްޔަތުން ފަރ ތުގެ ރައްދުވ  މައްސަލަ

 ހޯދުމަށް. މައުލޫމ ތު
 

 

 ލިބިފައިވ ކަމަށް  ފަރ ތަށް ތިޔަ މަޢުޫލމ ތު ގުޅ  މައްސަލައ  ބަލަމުންދ 

  ހޯދުމަށް. މަޢުލޫމ ތު ސުވ ލުކޮށް ފަރ ތ އި ތިޔަ ބެލެވ ތީ،
 

 

  ތަން: ހ ޟިރުވ ންޖެހ 

  ގަޑި: ތ ރީޚ އި ހ ޟިރުވ ންޖެހ 

 ވީޑިއޯ  / )އޯޑިއޯ ލިންކް ވީޑިއޯ / އޯޑިއޯ

 ނަމަ(: މެދުވެރިކޮށް
 

 ގަޑީގެ  ހ ޟިރުވ ންޖެހ  ބަޔ ންކޮށް، ސަބަބު ނެތްނަމަ، ހ ޟިރުވެވެން އޮވެގެން ސަބަބެއް މަޤްބޫލު ތ ރިޚަށް އަންގ ފައިވ  ޗިޓުގައި މި ނޯޓް:

  އަންގަންވ ނެއެވެ. އޮފީހަށް  އެކަން ކުރިން  އިރުގެ ގަޑި )އެކެއް( 1

 
  ގަމެވެ.އަން ހ ޟިރުވުމަށް ފަރ ތް ތިޔަ މަތިން، ގޮތުގެ އެވ  މަތީގައި

 1443 ޝަޢުބ ން 00
 2022 މ ރިޗް 00

 )ސޮއި(
 )އެންގި ފަރ ތުގެ ނަން( 

 )މަޤ މު(
 

 

 2އެނެކްސް 
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` 

 )އޮފީސް(
 )ރަށް(،

 ނަންބަރު:   ދިވެހިރ އްޖެ
 

 

 ބަޔ ން 
 

ނަންބަރު:ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކ ޑުގެ  ނަން:  
 ދ އިމީ އެޑްރެސް:  މަގ މް: 

 އޮފީސް: 
 

 
  ...... ނަމަކީ  އަޅުގަނޑު     

 
 
 

 
 ބަޔ ނެކެވެ. ތެދު ދިން އަޅުގަނޑު ސަލ މަތުންހުރެ ބުއްދި ނެތި މަޖުބޫރުކަމެއް އެއްވެސް )އޮފީހަށް( ދުވަހު ވަނަ )ތ ރިޚް(  މިއީ
 
 
 

 ()ބަޔ ން ދިން ފަރ ތުގެ ަނން
 )ސޮއި(
 )ތ ރީޚް(

 
 

 ސޮއި: ތ ރީޚް  އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު: ބަޔ ން ނެގި ފަރ ތުގެ ނަން:
    
    
    
 

 3އެނެކްސް 
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 އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަމަލުކުރ ނެ ގޮތުގެ ޗ ޓް 

 ޔުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރުން އެދެން(ގައިޑްލައިން ރަނގަޅަން ކި  ނެތީ )މި ޗ ޓުގައި ހިމެނ  ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލު މި ގައިޑްލައިންގައި ހިމެނިފައިވ  

 

ގީގަތަށް ބަލައިލިޔެކިއުންތަކުން ފެންނަ ހަ•
.ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

.ގުންހެކިބަސް ނަގާނަމަ، ބަޔާން ނެ•
ހުގީގު މެންބަރެއްގެ ތ3ަބަޔާން ނަގާނަމަ •

.ޓީމެއް އެކުލަވާލުން

އް  މުވައްޒަފަކު ކުށެ
ކުރުންކުރުމުން ތަހުގީގު

ބެލި ގޮތުގެ  ކޮންމެ ކުށަކަށްވެސް މައްސަލަ•
.  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނެ

ވާނީ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅަން•
.ނުމަށްފަހުޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދި

އިރު މައްސަލަ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭ•
.  ބެލި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދޭންވާނެ

ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  
ޅާއިރު، އެ ކުށްތަކަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަ•ފުރުޞަތު ދިނުން

ނޑައަޅާ ފައިވާ ފިޔަވަޅު  ދަރަޖައަކުން އަޅަން ކަ
.އެޅުން

 ކުށްތަކަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަދަ•
.  ވާނެވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ފޮނުވަން

ފިޔަވަޅު އެޅުން


