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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

a

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު

ބާބު 1
އާންމު ބައި
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ
ނބަރުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހަދައިފައިވާ،
 69ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( )5ވަނަ ނަ ް
ފހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދެވެ.
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮ ީ

(ށ)

ހ
ގ މުވައްޒަފުންނާބެ ޭ
ފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހު ެ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،އިން ޮ
ގަވާއިދު" މިފަދައިންނެވެ.

(ނ)

މއެކަނި އިންފޮމޭޝަން
ވނީ ،ހަ ަ
ނއުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ަ
މި ގަވާއިދަށް އުނިއިތުރު ގެ ަ
ކޮމިޝަނަރަށެވެ.

(ރ)

ށ
ލ ކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދަ ް
ގނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަ ު
މި ގަވާއިދަށާއި މި ގަވާއިދަށް ެ
ޢަމަލުކުރާ ތާރީޚުކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ބާބު 2
އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން
ކއި
ވސްތަ ާ
ސމީ ދު ަ
ރަ ް

.2

(ހ)

ޑ
ސއްކަތުގެ ގަ ި
މަ ަ

އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކީ ،ރަސްމީ ދުވަސްތައް ކަމުގައި ސަރުކާރުން
ހންމު މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަސްތަކެވެ .ނަމަވެސް އޮފީހުގެ މު ި
ކޮމިޝަނަރު ހަމަޖައްސާ ދުވަސްތަކެއްގައި މުވައްޒަފުން ނެރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

ނރު ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް ކޮމިޝަ ަ
ގަޑިއެވެ .މި ގަޑި ،މުވައްޒަފުންނަށް ދުރާލައި ލިޔުމުން އަންގައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނވެސް ސަބަބަކާހުރެ
އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރު ނުވެގެން ،ނުވަތަ އެހެ ް
ގަޑިޖެހުނު އިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެ ނަމަ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަގުތު
ހާޒިރުވެ ހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު ،ނުވަތަ އޭނާ ހަވާލުކުރާ މުވައްޒަފަކު ،އެހެން
މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލައި ،އޮފީސް ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ ރިކޯޑު ކުރާނީއެވެ.

(ރ)

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ ،އޮފީހަށް
ހާޒިރުވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހި  1މިނިޓު އިތުރަށް ހިނގުމުންނެވެ .އޮފީސް ހުޅުވާ
މުވައްޒަފުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ،ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު
ގަޑިޖެހޭނީ ،ހެނދުނު  7:51ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ .ރަމަޟާންމަހު
ފހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ .ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް
ގަޑިޖެހޭނީ 8:51 ،ހިނގުމަށް ަ
ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ހާޒިރުނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ .ގަޑީލާރި
ކެނޑޭނީ ،އެ ވަގުތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާގެ ނިސްބަތަކުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ
މުސާރައިންނެވެ.

(ބ)

ރޭގަނޑު  12ގެ ފަހުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ،
އެ މަސައްކަތެއް ނިމުނު ގަޑީގެ  7ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ( .މިސާލަކަށް ،މެންދަމުން އަލިވެ
ގ  10ޖަހާއިރުއެވެ).
ވހު ެ
މހަކު ގަޑިޖެހޭނީ އަނެއް ދު ަ
 3ޖެހިއިރު ނިމުނުނަމަ ،އެ ީ
މި ގޮތުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ،ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިކަން،
މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން،
ހާޒިރުވިގަޑި

ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
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ހާޒިރުވާންޖެހޭ

ގަޑިޖެހުމުގެ

ކުރިން

އޮފީހަށް

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ހާޒިރުވިޔަސް ،ހާޒިރުވި ގަޑި ގަވާއިދުން ރިކޯޑުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ގަޑިޖެހޭނެއެވެ .ހާޒިރުވި ގަޑިކަމަށް ބަލާނީ ،ހާޒިރުވި ގަޑި ރިކޯޑުކުރި ވަގުތެވެ.
ދރަތީ ކާ ި
ޤު ު
ރސާ ެއއްގެ .3

(ހ)

ގޑިއަށް
ބބުން ަ
ސަ ަ

މވޭ ގޮތް ވެއްޖެ ނަމަ،
ތިރީގައިވާ ފަދަ ސަބަބަކާ ހުރެ ،މުވައްޒަފަކަށް ގަޑިއަށް ނުނިކު ެ
ވނެއެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް
އެ މުވައްޒަފަކު އެ ދުވަހަކު ގަޑިނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭން ާ

ނ
ވ ް
ނވެ ު
ހާޒިރު ު

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،ގަޑިނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލަ ނިންމާނީ ،އޮފީސް
ހިންގުމަށް އެ ވަގުތަކު ހުންނެވި އެންމެ އިސް ވެރިޔެކެވެ.
()1

ގޑިއަށް ހާޒިރު
ށ ހާޒިރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ަ
އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ޓަކައި އޮފީހަ ް
ނުވެވުނީ ،އޮފީސް ހުޅުވަންޖެހޭ ގަޑީގެ  30މިނިޓު ކުރީން ފެށިގެން ،އޮފީސް
ހުޅުވާ ގަޑި ޖެހެން  10މިނިޓަށް ވަންދެން ،މެދުނުކެނޑި ވަރަށް ބޯކޮށް
ވތަ
ކރެވޭ ވަރަށް ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ނު ަ
ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު ނު ު
ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވުން؛

()2

ގ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެގެން
ވނީ ،ތިމާ ެ
އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެ ު
ކަމުގައި ވުން.

(ށ)

ތ
ދ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ހާލަތެއް ނިމޭ ާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަ ަ
ނ
ލަސްވެގެން  15މިނިޓުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .މާލެ ފިޔަވައި އެހެ ް
ގ ތެރޭގައި އޮފީހަށް
ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން ،ލަސްވެގެން  30މިނިޓު ެ
ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

ނ
ޑ ް
ގަޑީލާރި ކެނ ު

.4

(ހ)

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާ
ވަގުތަށް ގަޑީ ލާރި ކެނޑޭނެއެވެ .މި އުސޫލުން ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ ،އެ ވަގުތަކަށް ޖެހޭ
ފައިސާގެ ނިސްބަތަކުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިންނެވެ.

(ށ)

ނނަ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާމެދު
މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑިޖެހޭ ނަމަ ،ނުވަތަ އޮފީހަށް ނާ ް
އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ވެސް

އެ މުވައްޒަފެއްގެ އުޅުމަށް ބަދަލެއް ނައި ނަމަ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ދަށްކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

5

އމް51 :
ވޮލި ު
ވމާއި
ހޅު ު
އޮފީސް ު

އަދަދު224 :

.5

(ހ)

ނ
ލެއްޕު ް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވައި ލައްޕާނީ ،އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ
ބކުންނެވެ .މި ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ،އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ
ތ ަ
މެދުގައި ބަހައިލައިފައިވާ ތަރު ީ
އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތީން ،އެ ކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފެކެވެ.

(ށ)

ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ ބަންދު ދުވަސްދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވާންވާނީ ،ކޮމިޝަނަރު އަންގާ
ބހޭ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ
ކމިޝަނަރަށް އެނގިގެން ،ކަމާ ެ
ނނެވެ .ނުވަތަ ޮ
ގޮތެއްގެ މަތީ ް
ހއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް
ޝނަރުގެ ު
ލިބިގެންނެވެ .ކޮމި ަ
ހުޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ވެސް ނުރަސްމީ ގަޑިގަޑީގައި އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީ،
ތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި
ނ ނިންމާންޖެހޭ އަވަސް މަސައްކަ ެ
ށ ކޮންމެހެ ް
ވަގުތުން ވަގުތަ ް
ނުވަތަ

އެކަންޏެވެ.

އެ

މސައްކަތަކީ
ަ

ރަސްމީ

ގަޑީގައި

ނުކުރެވޭ

ބާވަތުގެ

މށް ޓަކައެވެ.
މަސައްކަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރަށް ފެންނަ މަސައްކަތެއް ނިންމު ަ

ބާބު 3
މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބައި
ވއްޒަފުން
މު ަ

.6

(ހ)

ރމަތްތެރިކޮށް
ޙު ު

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް މި އޮފީހުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި
ށ ހިތާންވާނެއެވެ .އަދި މި އޮފީހުގެ
ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮ ް

އންމު
ހިތާންޖެހޭ ާ

އެންމެހައި

ލތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
މުވައްޒަފުން ވެސް ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫ ު

އ
ތ ް
އުސޫލު ަ

ހިތާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގއި އަންނަ މީހުންނާ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައްޔާއި އޮފީހަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކު ަ
މުޚާޠަބުކުރާންވާނީ ،އިޙްތިރާމާއެކު ރިވެތި ބަހުންނެވެ.

(ނ)

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ
ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ
ނ ހިފައިގެން
ގ ބޭނު ް
ކއި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ެ
މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަ ަ
ނުވާނެއެވެ.

(ރ)

އޮފީހުގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ފިޔަވައި އޮފީހުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް
ނވެ .އެއްޗެއް އޮފީހުން
ލބިގެން ެ
ގ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ި
ގެންދަންވާނީ ،އޮފީހު ެ
ދތު
ނދާ ބޭނުމަކާއި މުއް ަ
ދން ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ ،ގެންދާ އެއްޗަކާއި ،ގެ ް
ބޭރަށް ގެން ާ
ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ލިޔެ ،އެ ލިޔުމުގައި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހާ ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

6

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

އަދި އޮފީހުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހަވާލުކުރާންވާނީ ،އެ އެއްޗެއް
ތކެތި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހގައެވެ .މި ގޮތަށް ގެންދެވޭ ަ
ހަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަ ު
ހއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ
ކތި ބެލެ ެ
ގނައިތޯ ބެލުމަކީ ،އެ ތަ ެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނބުރައި ެ
މުވައްޒަފަކާއި އެ އެއްޗެއް ބޭރަށް ގެންދިޔަ މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އިސްވެ
ގންދާ މީހަކު އޭގެ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އެއަށް ގެއްލުމެއްނުދީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ެ
ވނެއެވެ .އަދި އެ އެއްޗަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.
އަނބުރައި ގެންނަން ާ
(ބ)

އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ އަމިއްލަ ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން
ގ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް
ރމުގެ ގޮތުން ވިޔަސް ،އޮފީހު ެ
ނުވަތަ އޭނާގެ ޚަރަދު ކުޑަކު ު
ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

މިފަދަ

ކަމަކަށް

އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކު

އެހީތެރިވެދީގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ.
(ޅ)

މަސައްކަތުގެ ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ބޭރަށްދާ ނަމަ ދާންވާނީ ،އެ އިރެއްގައި
ހފައިވާ އުސޫލަކުން ލިޔުމަށްފަހު ،ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ
ބޭރަށްދާއިރު ލިޔުމަށް ހަމަޖެ ި
ލިބިގެންނެވެ.

(ކ)

ވ
ނނިވި މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ނު ާ
ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅާންވާނީ ،އަން ަ
ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
()1

ގމީސް ނުވަތަ
ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ަ
ހވެ .މި ގޮތަށް
އަތްކުރު ގަމީހެވެ .ނުވަތަ ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ބުސް ގަމީ ެ
ނވަތަ ރަސްމީ
ޓށް ު
ބން ޖެހޭނީ ،އޮފީސް ބޫ ަ
ހެދުންއަޅާއިރު މުވައްޒަފުން ތި ެ
މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންވާ ބޫޓަކަށް އަރައިގެންނެވެ.

()2

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ،ރަސްމީ
ފއިވާނެވެ.
ށގެންވާ ހެދުމަކާއި ބޫޓު ނުވަތަ ަ
މާޙައުލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަ ީ

()3

ސަޕޯޓް ސްޓާފްގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،ފަޓުލޫނާއި
ގަމީސް ،ނުވަތަ ބުސް ގަމީހާއި އެކަށީގެންވާ ބޫޓެކެވެ .މި ގިންތީގެ އަންހެން
ބ
މޢުގެ އަދަ ާ
ދ މުޖުތަ ަ
ތނުވާ ،އަ ި
މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ،މަސައްކަތަށް ދަ ި
ނވާ ފައިވާން ނުވަތަ ބޫޓެކެވެ.
ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި ،އެކަށީގެ ް
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

()4
(އ)

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ވނީ ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ހެދުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓީޝާޓް ބެލެ ޭ

ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ވެސް ،ރަސްމީ ގަޑީގައި ރަސްމީ
ނވާ ހެދުމެއްގައެވެ.
މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާނަމަ ހާޒިރުވާންވާނީ ،އެކަށީގެ ް

(ވ)

ނ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ވހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަ ،މަދުވެގެ ް
ދެ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދު ަ
ކުރީން ،ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައި ،އެ މުވައްޒަފަކު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކާއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
ނންމަންޖެހޭ
ކންމެހެން ި
ގ ތެރޭގައި ޮ
އަދި އެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު ެ
ކަމެއް އޮތް ނަމަ ،އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

(މ)

ޓއެއް ނަގާ ނަމަ ،ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަޔާއެކު ޗުއްޓީގައި
ދެ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ނޫން ޗުއް ީ
ހުރެވިދާނެއެވެ .އަދި އެކަން ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ޗުއްޓީއަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ،ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ފ)

އޮފީހުގައި ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

ވެސް ،މެންދުރު

ކެއުމަށާއި

ޑއިރުގެ ވަގުތު ،މެންދުރު  11:00ން  13:00އާ
ނަމާދުކުރުމަށް ( 1އެކެއް) ގަ ި
ދޭތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ .މި ވަގުތު ހަމަޖައްސާނީ ،އޮފީހުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ތިބޭ
ގޑިއެއްގައި މުވައްޒަފަކު
ބހައިލައިގެންނެވެ .މި ނޫން ަ
ހން ަ
މުވައްޒަފުން މަދުނުވާނޭ ެ
ބރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާ
މުހިންމު ބޭނުމެއްގައި އޮފީހުން ޭ
ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަން ހަމަޖައްސާނީއެވެ.
ނނަށް ގޯނާ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.7

(ހ)

ނ
ނުކުރު ް

އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ޢަމަލެއް

ނއެވެ.
ނުވާ ެ

ހިންގައިގެން

މަސައްކަތުގެ

މާޙައުލުގައި

މުވައްޒަފުންނަށް

ނ އެހެން މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ
ގޯނާކުރުމަކީ ،ތަފާތު ގޮތްގޮތު ް
ށ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރިމަތިކުރުވުމެވެ.
ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަ ް
(ށ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ،މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންތަކެއް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުރުމަކީ ،ނުވަތަ
އެފަދަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ގޯނާކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

()1

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ތ
ތން ،ނުވަ ަ
މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ،ނުވަތަ ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮ ު
ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ

ތން،
ގޮ ު

މލާމާތްކުރުން،
ަ

ވތަ
ނު ަ

ރން،
ދިމާކު ު

ނުވަތަ

ކރާ ޢަމަލެއްގެ
ޖެއްސުންކުރުން ،ނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުން .މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ު
ނޖެހޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ނުވަތަ
ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ ު
ފކަށް ،އެ ޢަމަލެއް ރައްދުވި މުވައްޒަފަކު
އެ ޢަމަލެއް ހިންގި މުވައްޒަ ަ
އަންގަންވާނެއެވެ.
()2

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2014

(ޖިންސީ

ފުރައްސާރަކުރުމާއި

ގޯނާކުރުން

ނކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުން؛
ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާ ް
()3

ނ
ނވަތަ ދެވިދާ ެ
މުވައްޒަފެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުންު ،
ތން ކަނޑައެޅިގެން ދެއްކުން؛
ވތަ އިޝާރާ ު
ކަމަށް ބުނުން ،ނު ަ

()4

މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން؛

()5

މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވައްޓައިލުމަށް މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި
އލެވުން؛
ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ،ބާރަށް ހަޅޭ ް

()6

ރމާއި އެއްޗެހި
ބހުން މުޚާޠަބުކު ު
ދބީ ަ
ތން ބޭއަ ަ
މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އަޚުލާޤީގޮ ު
ގޮވުން؛

()7

ށ
ނވަތަ ހަރުކަ ި
ނތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ު
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ެ
ހރެ މިގޮތަށް
ބރުދެއްކުން .އެއްވެސް ސަބަބަކާ ު
އަދަބެއް ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ި
ރސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް އެ ކަމެއް
މން ި
މުޚާޠަބުކޮށްފިނަމަ ،ހިއު ަ
ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

()8

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ
ހވާލުކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުން( .މުވައްޒަފަކާ ަ
ތ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ގަސްތުގައި ނުދިނުން ،ނުވަ ަ
ތ ދިނުން ފަދަ ކަންކަން މީގެ
ވތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާ ު
ހިފެހެއްޓުން ،ނު ަ
ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ).
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

()9

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނ
ވތަ އިޝާރާތަކު ް
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކާ އަނގަބަހުން ނު ަ
ޖިންސީ ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބެހުމާއި ،މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހުމާއި،
ކޮށްޓުމާއި ،ވިކުމާއި ،އަތްލުމާއި ،ފިރުމުން؛

( )10މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ
ނ
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެހެ ް
މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުވުން ،ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން؛
އ ،މުވައްޒަފަކު
( )11ހަޑިހުތުރު ޢިބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމާ ި
ޖިންސީގޮތުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެއްކުމާއި ،މި ބޭނުމަށް ޓަކައި
ހށަހެޅުމާއި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި
އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ު
ހޑިހުތުރު ޖޯކު
ބައްދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ހަޑިހުތުރު ބަސް ބުނުމާއިަ ،
ކިޔުމާއި ،ހަޑިހުތުރު ޢަމަލު ހިންގުން؛
ނ ދެއްކުމާއި،
( )12އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޒަރީޢާއަކުން އޮރިޔާ ް
ށދޭ އެއްވެސް
އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއި ،ޖިންސީ ޝައުޤުވެރިކަން ދޭހަކޮ ް
ހަރަކާތެއް ހިންގުން؛
އމީސްކުރުމާއި،
( )13މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ މުވައްޒަފަކު ކުޑަ ި
މއި ،ދިމާކުރުމާއި ،ދެރަކުރުމާއި ،ހަނގާކުރުމާއި،
މަލާމާތްކުރުމާއި ،ބެހުމާއި ،ފޮށު ާ
އެކަހެރިކުރުމާއި ،އެކިއެކި ބަސް ބުނުން؛
( )14ޖިންސީ އެދުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކޮށްދޭން ނުޖެހޭ ކަމެއް
ނޖެހޭ ޙައްޤެއް
ވތަ ދޭ ް
ހކަމެއް ކޮށްނުދިނުން ،ނު ަ
ދން ޖެ ޭ
ކޮށްދިނުން ،ނުވަތަ ކޮށް ޭ
ބރުދެއްކުން؛
ނޖެހޭ ޙައްޤެއް ދިނުން ،ނުވަތަ ި
ވތަ ދޭން ު
ނުދީ ހިފެހެއްޓުން ،ނު ަ
(ނ)

ރވެރިކަމާއި ނަފުސުގެ
ނންނަށް އަބު ު
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެ ު
ޢިއްޒަތާއެކު ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ،
ތ
އ ކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ނުވަ ަ
އެ ޢަމަލެއް ހިންގި ،އަދި ެ
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

މުވައްޒަފުންގެ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މައްޗަށް

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

މަތީން

އިޞްލާޙީ

ފިޔަވަޅު

އަޅަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުމާމެދު އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި
އށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް
ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ ަ
ލިބިގެން ވެއެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފަކު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ،
މގެ ކޮމިޓީން ބަލައި،
އެ މައްސަލަ ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވު ު
ގޮތެއް ނިންމާން ވާނެއެވެ.

ނގެ ޒާތީ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.8

މަޢުލޫމާތު

ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
ހާމަނުކު ު
ދމާއި
އ ު
ޤމު އުފެ ް
މަ ާ

ނ ފިޔަވައި އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް

.9

(ހ)

ނ
ވއިލު ް
އު ަ

ބނުންވާ
އ އޮފީހަށް ޭ
ކޮމިޝަނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޓަކަ ި
މަޤާމުތައް އުފައްދައި އުވައިލާނީ ކޮމިޝަނަރެވެ.

(ށ)

ފހަށް
އ އުފެއްދޭނީ ،އޮ ީ
ތގެ މަތީން އެއްވެސް މަޤާމެ ް
ވ ގޮ ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ާ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަޖެޓުން އެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެކަން
ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ހން
ވަޒީފާތަކަށް މީ ު

.10

(ހ)

ޢލާނު ކޮށްގެންނެވެ.
މހުން ހޯދަންވާނީ ،އާންމުކޮށް އި ު
ނންވާ މަޤާމުތަކަށް ީ
އޮފީހަށް ބޭ ު

ނ
ހޯދު ް

(ށ)

ނން
ނ ވެސް ،ރަސްމީ ބަންދު ޫ
މށް ،އެންމެ މަދުވެގެ ް
ހން ކުރިމަތިލު ަ
މަޤާމުތަކަށް މީ ު
( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

މީހުންނަށް ވަޒީފާ
މއި
ދިނު ާ
ރމާއި
ބަދަލުކު ު
ނ
ވަކިކުރު ް

.11

(ހ)

ވޒީފާ ދިނުމާއި ،އިތުރު
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ަ
މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ،ތަމްރީނު ދިނުމާއި ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ،މަޤާމުން
ވަކިކުރުމަކީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރެކެވެ .މި އިޚްތިޔާރު
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ގމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ
ބޭނުންކުރަންވާނީ ،އޮފީސް ހިން ު
ބަޖެޓާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ.
(ށ)

ނވެގެން ( 12ބާރަ)
ފކަށް ވަޒީފާއެއް ދޭންވާނީ ،ގި ަ
ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަ ަ
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .އަދި މި މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ތރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ނުނިމޭ ނަމަ ،ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުމުގެ މުއްދަތު އި ު

(ނ)

ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެ މީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވަންވާނީ ،ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް،
އެ

މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތުގެ

ކުރާ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ވާޖިބުތައް

ކށް،
ބަޔާން ޮ

ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ލިޔެފައި އޮންނާން ވާނެއެވެ.
()1

ގތެއްގެ މަތީން،
އ ޚިލާފުނުވާ ޮ
ޤނޫނު) ާ
ނންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ާ
ޤާނޫނު ަ
އވެ.
ޖހޭ އުނިއިތުރު އޮފީހަށް ގެނެވިދާނެ ެ
ވަޒީފާގެ ބަޔާނަށް ގެންނަން ެ

()2

ރ
ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފަކީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން ހު ި
މީހެއްތޯ ބެލުމަށް ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ
ޕްރޮބޭޝަން (ވަގުތީ މުއްދަތު) ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެ މުވައްޒަފަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ފެންނަ ނަމަ ،އެ މީހަކީ
ދާއިމީ

މުވައްޒަފެއްކަމަށް

ހމަޖައްސައި،
ަ

އެކަން

ލިޔުމުން

ށ
އޭނާއަ ް

އަންގަންވާނެއެވެ.
()3

ޕްރޮބޭޝަނުގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް
ފެންނަ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި ،އެ މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

()4

މުއްދަތު

ޕްރޮބޭޝަނުގެ

ރގައި
ތެ ޭ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިވާން

ޒފަކު އެކަން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ވަޒީފާއިން
ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައް ަ
ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ވަޒީފާ ބަޔާން ،އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް ،ކޮންމެ
6

(ހައެއް)

ނ
މަސްދުވަހު ް

12

އެއްފަހަރު

މުރާޖާކޮށް،

މަސައްކަތަށް

ބަދަލެއް

އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ފހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ،
މށް ާ
ބދަލެއް ގެންނާންޖެހޭ ކަ ަ
އައިސްފައިވާ ނަމަ ،ނުވަތަ ަ
ވަޒީފާ ބަޔާން އައުކޮށްފައި ،އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ސޮއިކުރުވާންވާނެއެވެ.
(ބ)

ނއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ތ ެ
ގނަވެގެން ި ( 3
ދތު ހަމަވާތާ ި
ފ ދެވޭ މުއް ަ
ވަގުތީގޮތުން ވަޒީ ާ
ފށިގެން އެ މުވައްޒަފަކު
ވގުތީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ެ
ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށް ނުދީފި ނަމަަ ،
ވަޒީފާ ދާއިމީވާނެއެވެ.

ނ
ކވު ް
ފއިން ވަ ި
ވަޒީ ާ

.12

ތގޮތުން މީހުން
ވަގު ީ

.13

(ހ)

ބނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އެކަމަށް އެދެންވާނީ،
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ޭ
ސިޓީއަކުންނެވެ .އެ ސިޓީގައި ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބު
އވެ.
ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނާންވާނެ ެ

(ށ)

ފކު ،ޚިދުމަތްކުރާންޖެހޭ
އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދައިފައިވާ މުވައްޒަ ަ
މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި ،އެލަވަންސެއް ދީފައިވާ ނަމަ އެ އެލަވަންސް ،ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ
މުއްދަތަށް ބަހައިލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާ ،ބޮންޑުގެ މުއްދަތުގައި ބާކީ އޮތް
ދުވަސްތަކަށް

ގން
ބަހައިލައި ެ

ދެއްކިދާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ފައިސާ

ނުދައްކައިފިނަމަ،

އެ މައްސަލަ ސަރިޔަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް،
ގ ނޯޓިހެއް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް
ރަސްމީ ( 7ހަތެއް) ދުވަހު ެ
ގންވެއެވެ.
ވަކިކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބި ެ

(ރ)

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދިގެން ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ފަހުގައި ވެސް ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން
މ ،އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ
ނ އޮފީހަށް ނުކު ެ
ނދެން ،ގަވާއިދު ް
ގ ް
އެ މީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަން ަ
އަދާކުރާންވާނެއެވެ.

(ހ)

ނ
ނގުޅު ް
ގެ ް

ތން ވަޒީފާގައި މީހުން
( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ވަގުތީގޮ ު
ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ .ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާދޭ މީހާއަށް ވެސް ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް ހަވާލުކުރާނީ،
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ،އެއްބަސްވުމެއްގެ އަސާސީ
ހުރިހާ

ސިފަތަކެއް

ނވާނެއެވެ.
އެކުލެވެ ް

އޭގެ

ތެރޭގައި،

އ
ެ

މީހަކު

ކުރަންޖެހޭ

ލކު މަދުވެގެން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި ،ދެވޭ އުޖޫރައާއި،
މަސައްކަތާއި ،މުއްދަތާއި ،ދުވާ ަ
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އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނންވާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމާ
ޢނާޔަތެއް ލިޔެފައި އޮން ަ
ޢިނާޔަތެއް ދޭނަމަ ،އެ ި
ނވާނެއެވެ.
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކުރިޔަށްދާނޭ މަރުޙަލާތައް ބަޔާންވެފައި އޮންނާ ް
(ނ)

ހންގެ ހާޒިރީ ،އޮފީހުން
ސވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މީ ު
މި މާއްދާގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަ ް
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓާން ާ

ބާބު 4
މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ނނާ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.14

(ހ)

ރވޭ
ހަވާލުކު ެ

މސައްކަތެއް ކުރާންވާނީ،
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް އެ މީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ަ
އެ މީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު އެ ކަމަކަށް ތަންދޭ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ،ކަމަށް

ތ
ސއްކަ ް
މަ ަ

ކަމޭހިތައިގެން ،ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
(ށ)

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ
ތކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
މަތީން ވެރިން އަންގާ އެންގުން ަ

(ނ)

އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އޮފީހުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ރިކޯޑިންގއެއް ،އޮފީހުގެ
ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އޮފީހުން އާންމުކުރާން ކޮމިޝަނަރު
ނިންމާ

މކޮށްފައިވާ
އން ު
ާ

މަޢުލޫމާތާއި،

މަޢުލޫމާތެއް

ނމަކަށް
ދި ު

މި

ގަވާއިދު

ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
(ބ)

ފހުގެ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ
ވނީ ،އޮ ީ
އޮފީހުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދާން ާ
ލިބިގެން ،އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހަކު ޒިންމާވާ ގޮތަށް ،ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
އަދި އެ މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ގެންދާ އެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އެ އެއްޗެއް ގެންދިޔަ
މީހަކު އުފުއްލާންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ނވަތަ ދުވަސްތަކެއްގައި
އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ު
ނުވަތަ ހަފުތާ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ވިޔަސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ އޮފީހާ ގުޅުން
ރށް ފޮނުވާ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ
ހުރި ކަމެއްގައި މާލެއިން ބޭ ަ
ސެކްޝަނެއްގެ  /ޔުނިޓެއްގެ ވެރިޔަކަށް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

އ އެންގުމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ފޮނުވާން ހަމަޖެއްސި
ހަވާލުކުރެވޭހައި ވަގުތު އޮއްވަ ި
ވެރިޔަކާއި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ކ )

އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ރަސްމީ ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި
ކއްލި ހާލަތެއްގައި މާލެއިން ބޭރަށް ފުރާންޖެހިއްޖެ ނަމަ،
މާލެއިން ބޭރަށް ދާނަމަ ،ނުވަތަ ު
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭހައި ވަގުތު އޮއްވައި،
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާންވާނެއެވެ.

ޑ
ހާޒިރީ ރިކޯ ު

.15

(ހ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ،އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު
މަސައްކަތަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި

އުޒުރެއް

މެދުވެރިވެގެން ސަލާމް ބުނުމަކާ ނުލައި ،ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމަކާ ނުލައި ،އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެ ހުރެއްޖެ ނަމަ ބަލާނީ ،ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ށ)

ނ އެކަމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފަކަށާއި އެ މުވައްޒަފުގެ
ސަލާމް ބުނަންވާނީ ،އިދާރީގޮތު ް
ގ
ސުޕަވައިޒަރަށް ފޮނުވާ މެސެޖަކުންނެވެ .ސަލާމް ބުނުމަށް މެސެޖު ފޮނުވަންވާނީ ،އޮފީހު ެ
ރަސްމީ ގަޑި ފެށުމުގެ ( 2ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ފެށިގެން ރަސްމީ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް)
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ .މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ އަވަހަށް
ފނުވާ މެސެޖު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ނުވަތަ ލަހުން ޮ

(ނ)

ސަލާމުގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ފޯމު ނުވަތަ މެޑިކަލް
ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

ށ ފަހު ،އޮފީހުގައި ( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރު ހޭދަނުކޮށް
މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުމަ ް
ނ
ހން ދާން ޖެހިގެ ް
މުހިންމުކަމެއް ދިމާވެގެން ވެސް ދުވަހުގެ ބާކީ ބަޔަށް އޮފީ ު
ހިނގައްޖެ ނަމަ ބެލެވޭނީ ،ސަލާމުގެ ދުވަހަކަށެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ދާންވާނީ،
ސުޕަވައިޒަރަށް އެނގުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ބ)

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.

ވއްޒަފު ް
މު ަ
ނގެ ސުލޫކީ .16
ޑ
މިންގަނ ު

(ހ)

މސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި
އޮފީހުގެ ތެރޭގައްޔާއި އެ އިރެއްގައި އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ަ
އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް މުޚާޠަބު ކުރަންވާނީ އަދަބާއި އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ.
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި
އޮފީހުގެ ތެރޭގައްޔާއި އެ އިރެއްގައި އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ަ
ގތު ހޭދަކޮށް ،ބާރަށް އަޑުގަދަކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ހުންނަ ސައިކޮޓަރީގައި ގިނަ ވަ ު

(ނ)

މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑީގައި ނުވަތަ
ނ
މޭޒު ކައިރީގައި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެހެން މުވައްޒަފަކު އިށީނދެ ހަދައިގެ ް
ނުވާނެއެވެ.

ބާބު 5
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
އއި
ސރަ ާ
މު ާ

.17

(ހ)

އެހެނިހެން

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ،ދައުލަތުގެ
މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރުގެ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނަރެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ

އ
ޢިނާޔަތްތަ ް

މުސާރައާއި

މާލީ

ޢިނާޔަތްތައް،

އެ

މުވައްޒަފަކަށް

ވަޒީފާދޭ

ޗިޓުގައި

ލިޔެފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު ޢިނާޔަތްތަކާއި،
މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މުހިން ު
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ
ނންބަރު 2017/R-20
ގުޅިގެން ދެވޭ ޚަރަދުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ،ގަވާއިދު ަ
ތންނެވެ.
(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ

(ނ)

ގ ތެރޭގައެވެ .މުސާރަ
ދ ދުވަހު ެ
މހެއްގެ އެންމެ ފަހު ެ
މުސާރަ ދޭނީ ،ކޮންމެ މީލާދީ ަ
ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވާ ނަމަ ،މުސާރަ ދޭނީ ،އެ މަހެއްގެ ބަންދުނޫން
އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހުން ކުރެ ދުވަހަކުއެވެ.

(ރ)

ކ
މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފައިވާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭން ް
އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްގެންނެވެ .އަދި އެ މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓް
ފއިސާ ޖަމާކުރި ގޮތުގެ
ނކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު ަ
ސްލިޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބޭ ް
ހިސާބު ،ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނުން ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދޭއިރު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ( 1އެކެއް)
ގން
ދން ތާރީޚުން ފެށި ެ
މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ ،އޭނާގެ މުސާރަ ދޭނީ ،ވަޒީފާ ި
މަހުގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވި މުއްދަތަށެވެ .އެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ ،އެ މަސް ފެށުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ،ނުވަތަ އެ މަހުގައި
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ފއިން ވަކިވި ދުވަހުގެ
ގން ވަޒީ ާ
ވަޒީފާ ދީފައިވާ ނަމަ ،ވަޒީފާ ދިން ދުވަހުން ފެށި ެ
ކުރީ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
(ޅ)

މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ ،ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާއި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައި ހިނގާ ދުވަސްތަކުގެ އުޖޫރަ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ
ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
()1

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ސަރިޔަތުން ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ބަންދުގައި ހުރި
ދުވަސްތަކުގައި އުޖޫރަ ނުދިނުން؛

()2

އެ

މައްޗަށް

މުވައްޒަފެއްގެ

ކުށް

ސަރިޔަތުން

ށ
ސާބިތުނުވާކަމަ ް

ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް އުޖޫރަ ދިނުން؛
()3

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެގެން ސަރިޔަތުން ހުކުން ކޮށްފައިވާ
ނ ބާޠިލުކޮށް،
މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިފައި އެ ހުކު ް
ރ ދުވަސްތަކަށް
ބންދުގައި ހު ި
ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ނިންމައިފި ނަމަަ ،
ނ ސަރިޔަތުން
ބތުވެގެ ް
ޒފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާ ި
އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މުވައް ަ
ހުކުން

ކޮށްފައިވާ

ބަލައި

މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން

ށ
ކު ް

ސލަ ސުޕްރީމް
ނ މި މައް ަ
ނމައި އަދި ދައުލަތު ް
ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ނި ް
ކޯޓަށް

ޖހޭ
ހުށަހަޅަން ެ

ތގެ
މުއްދަ ު

ތެރޭގައި

އެ

ކޯޓަށް

ހުށަހަޅައިފައި

ނުވާ ނަމަ ވެސް ،ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ.
(ކ )

މުވައްޒަފުން ލައްވައި ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން ،އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ،
އ މަސައްކަތަކީ އޮފީހުގެ
ދ ެ
ހލަތްތަކުގައެވެ .އަ ި
ނ ނެތް ާ
ވ ް
އެފަދަ މުވައްޒަފަކު ނުނެރެ ާ
ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް އިތުރު
ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ރިކޯޑު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދ
ޚރަ ު
ކގެ ަ
ދަތުރުތަ ު

.18

(ހ)

އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

އޮފީހުގެ ދަތުރުތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންނަށް ،ފުރުމުގެ ކުރިން ،ދަތުރު އެލަވަންސާއި
އވެ .މި ގޮތުން ދެވޭ އެލަވަންސް ،ދަތުރަށް ފުރުމުގެ
އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދޭންވާނެ ެ
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކުރިން ނުދެވޭ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ދަތުރު ނިންމައިފައި އައުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
މތީން ދޭންވާނެއެވެ.
( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
އެހެނިހެން

.19

(ހ)

އ
ޢިނާޔަތްތަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކޮންމެ
މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ނނު) އާއި،
ނޝަނާބެހޭ ޤާ ޫ
ނނު ނަންބަރު ( 8/2008ޕެ ް
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،ޤާ ޫ
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެންޝަން ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ށ ،ވަޒީފާ އަދާކުރަން
މލޭގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަ ް
ވށާއި ހުޅު ާ
މާލޭ ވިލިނގިލީ އަ ަ
ތ
އ އިރަކު ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފެރީގެ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަ ަ
ދިޔުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށްެ ،
ބަހުގެ ޚިދުމަތަކަށް ނަގާ މަހުފީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް
ނސް އިސްކީމުން ޚަރަދު
ތ އިންޝުއަރެ ް
ލބޭ ގެއްލުމަކަށް ،ދައުލަތުގެ ހެލް ު
ހަށިގަނޑަށް ި
ހަމަޖައްސައި

ނުދެވޭ

ނަމަ،

އެ

ގެއްލުމަކަށް

އޮފީހުގެ

ޚރަދުގައި
ަ

ބޭސްފަރުވާ

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި ،މަސައްކަތު އުޅެނިކޮށް
އެކްސިޑެންޓެއްވެ ،ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން
ކޅައެއްބަޔަށް ވާވަރުގެ
ނބައި ު
ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެ މީހަކު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތި ް
އަސާސީ މުސާރައިގެ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައްޔާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ވެސް ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ
ދ
މުވައްޒަފުންނަށް ،ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އަދާކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަ ި
އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ،ހަމަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފއިން
ވަޒީ ާ
ނ
ކޅިކުރު ް
މުސް ު

.20

(ހ)

އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ،މުވައްޒަފުން
ވަޒީފާއިން

މުސްކުޅިކުރުމަށް

ހިތްވަރުދީ،

ނ
ވަޒީފާއި ް

މުސްކުޅިކުރެވިދާނެއެވެ.

މސްކުޅި ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ އަންނަނިވި
މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުން ު
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ
ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.
()1

( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުން.
1.1

ނ
މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއި ް
މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

1.2

އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް
ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ،މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ،މި ގަވާއިދުގެ
ނ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް

()2

( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން.
2.1

ށ
މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމަށްފަހު ،އަމިއްލައަ ް
ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ ނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ކަމާބެހޭ
ލިޔުންތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

2.2

ނ ވަޒީފާއިން
މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވެގެ ް
ބންޑެއް އޮތް ނަމަ،
ށ ޮ
މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭއިރު ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަ ް
އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

2.3

ނ
ލއަށް އެދިގެ ް
އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ،މުވައްޒަފު އަމިއް ަ
ސކުޅި ކުރުމުގެ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މު ް
ޢިނާޔަތް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ވާނެއެވެ.

2.4

އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،މި މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ،މުސްކުޅިވާން އެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ މުވައްޒަފަކީ ޖިނާއީ
ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދާރީ ތަޙުޤީޤަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،ގަވާއިދުން އެ މައްސަލައެއް
ބެލުމަށްފަހު ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

()3

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ދ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން
ރ ވުމުން ،ކޮމިޝަނަރަށް ލިބި ޭ
( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަ ު
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކި ކުރުން.
3.1

އހަރު ވެފައިވާ
މރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) ަ
ލތްތަކުގައި ،އު ު
އަންނަނިވި ހާ ަ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޮމިޝަނަރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
3.1.1

ވރެ
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ު
ދަށްވުން.

3.1.2

ތ
ބަލިހާލަ ު

މުވައްޒަފުގެ

ތ
ނުވަ ަ

ހުރިގޮތުން

ޖިސްމާނީ

ކމެއް
ނވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުންު ،
ހުރުން .މި ހާލަތުގައި ،ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ
ނަފްސާނީ

އ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެ ް

ހުރިކަމަށް،

ޞިއްޙީ

ވުޒާރާގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
3.1.3

މށް
ވތަ އޮފީހުގެ ހިންގު ަ
ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނު ަ
ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ،މަސައްކަތް އުނިވެ ،މަސައްކަތް ކުރަން
މރުން
ތރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އު ު
އތުރުވެ ،އި ު
ތިބި މުވައްޒަފުން ި
( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ހުރުން.

3.1.4

އ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެ ް
ނމަ،
ގ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ ަ
ނތުމު ެ
ލބިފައި ެ
ނުވަތަ ހުނަރެއް ި
އެ

ތަމްރީނެއް

ތ
ނުވަ ަ

ހނަރެއް
ު

ގ
ލިބިގަތުމު ެ

ޞތު
ފުރު ަ

ހފުން
އޒަފު އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނު ި
ފހު ،މުވަ ް
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ަ
ނރު
ތ ނުވަތަ ހު ަ
ވ މަޢުލޫމާ ު
ނ ބޭނުން ާ
ނ ފުރުޞަތާ ގުޅިގެ ް
ނުވަތަ ދެވު ު
މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވުން.
3.1.5

ފހުގެ
ތ އޮ ީ
ދނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަ ަ
އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރު ަ
ނ ދެވޭ
ނ ނުވަތަ ތަނު ް
ނނަން ޖެހިގެ ް
ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެ ް
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ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ފއިން
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީ ާ
މުސްކުޅިކުރަން ބޭނުންވުން.
ދ
ޝނަރަށް ލިބި ޭ
އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ،ކޮމި ަ

3.2

އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ
މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ކުރިން،

3.3

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަން ނިންމައިފައިވާކަން ،ލިޔުމުން
އެ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

އފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް،
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރަން ނިންމިކަން ،އެ މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުރުމުގެ ( 1އެކެއް)
މަސްދުވަހުގެ

ކުރިން

ނވާނެއެވެ.
އަންގަ ް

އަދި

ށ
އަމިއްލައަ ް

އެދިގެން

މަޤާމުން

މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ( 1 ،އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އޮފީހަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ،އެ މީހަކު ދައުލަތުގެ
ށވެ .އެއީ އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތަ ެ
ގުނައިގެންނެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު ،ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު
ހިސާބުކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލެވެ.


މިސާލު:

ވަޒީފާއިން

މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު

ޚިދުމަތުގައި

ހޭދަކޮށްފައިވަނީ

 29އަހަރާއި  10މަހާއި  10ދުވަސް ކަމުގައިވާނަމަ ،އަހަރު ހިސާބުކުރާނީ،
ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
 29އަހަރު +
 10މަސްދުވަސް =  0.83 = 12/10އަހަރު +
 10ދުވަސް =  0.03 = 365/10އަހަރު
ޖުމުލަ ޚިދުމަތުގެ އަހަރު = 29.86 = 29 + 0.83 + 0.03
އަހަރު.
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ބާބު 6
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ
ނ
ނ ް
ސަލާންބު ު

.21

(ހ)

ނ އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް
ގ ް
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސަލާމް ބުނަންވާނީ ،ތިމާ ބަލިވެ ެ
އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ.

(ށ)

ނވެ.
ތން ެ
ނވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ީ
ސަލާން ބުނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަ ް
()1

އެ މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް ނުކުތުމަށް
އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި
ފެށުމުގެ ( 2ދޭއް) ގަޑިއިރާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި ފެށިގެން ( 1އެކެއް)
ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމާއެކު ،އޮފީހުގެ
ބލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް އެންގުމުން ،އެ ދުވަހުގެ
އތައް ަ
މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތަ ް
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ސަލާމުގެ
ގ
ރނުވާ ދުވަހެއް ެ
ބލާނީ ،ހާޒި ު
ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަން ނާންގައިފި ނަމަ ،އެ ދުވަސް ަ
ގޮތުގައެވެ.

()2

ވހަކު ،ފޯނުން
ސަލާމުގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ( 2ދޭއް) ދުވަހުންކުރެ ކޮންމެ ދު ަ
ގުޅައިގެން

ނުވަތަ

މެސެޖަކުން،

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ސުޕަވައިޒަރަށާއި،

ބލަހައްޓާ ސެކްޝަނުގެ އެ ކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ
އތައް ަ
މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތަ ް
މުވައްޒަފަކަށް

ވަކިވަކީން

ނގަންވާނެއެވެ.
އަ ް

ނަމަވެސް

ރތަމަ
ފު ަ

ހ
ދުވަ ު

ވސް ބެލެވޭނީ،
ފހަށް ނާންގާ ނަމަ ،ދެވަނަ ދު ަ
ނ ދުވަހު އޮ ީ
އެންގުމަށްފަހު ދެވަ ަ
ގ ގޮތުގައެވެ .އެހެންކަމުން ،އޭނާގެ ވަޒީފާގެ
އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހެއް ެ
ލވިދާނެއެވެ.
ޒިންމާއަށް އިހުމާލުވީކަމުގައި ބެ ެ
()3

މދުވެރިވެގެން
ލތެއް ެ
އތް ނަމަވެސް ،ކުއްލި ހާ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ޮ
އ
މސެޖަކުން ސަލާމް ނުބުނެވޭ ފަދަ ގޮތެ ް
ވތަ ެ
އޮފީހަށް ގުޅައިގެން ނު ަ
ނ
މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތު ް
ގތަކު އޮފީސް
އެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެންގުމުން ،އެ ކަން ހަމަޖައްސާނީ ،އެ ވަ ު
ހިންގަން ހުރި އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

()4

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

މހިންމު ކަމެއް
މންޖެހޭ ު
ސަލާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު އެ ދުވަހު ކޮންމެހެން ނިން ަ
މސައްކަތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރަށް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ނަމަ ،އެ ަ
ވ
އަންގާންވާނެއެވެ .އެ ދުވަހަކު ނިންމަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކާ ހަވާލުވެފައި ާ
މުވައްޒަފެއް ނަމަ ،އެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކުރެވޭނެހައި ވަގުތު
އޮއްވައި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް
އަންގައި ،ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބުރޫ ނާރައި އެ މަސައްކަތެއް
ތދީ ،އެކަމުގައި
މ ު
ށގެން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ނތިޒާމުކޮ ް
ހިންގުމަށް އޮފީހުން އި ް
އވެ.
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެ ެ

()5

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ،މެސެޖުކޮށްގެން ހަމަޖެއްސި ކަމުގައި ވިޔަސް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
ނނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ،ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ
ހށް ނުކު ް
ނިންމުމަށް ފަހު އޮފީ ަ
ޅންވާނެއެވެ.
ކުރީން "ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައި ،އެ ފޯމު ހުށަހަ ާ

()6

އ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ހށް އެންގުމަކާ ނުލައި އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އޮފީ ަ
ހުރެފައި ،މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ގެނައި ނަމަވެސް ،މި ދުވަސްތައް ،ސަލާމުގެ
ވނެއެވެ.
ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެއް ނުބެލެ ޭ

(ނ)

މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭ
ގން ( 30ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
ގޮތަށް ދެވޭނީ ،ގިނަވެ ެ

(ރ)

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެން
ލއި ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
( 20ވިހި) ދުވަސް ،މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމަކާ ނު ަ
ނެގިދާނެއެވެ.

(ބ)

ތ ނަމަވެސް ،މުވައްޒަފަކަށް މެޑިކަލް
ގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮ ް
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެ ޮ
ނ ( 2ދޭއް) ދުވަހުއެވެ.
ގ ް
ގނަވެގެން ހުރެވޭނީ ،ވިދިވިދި ެ
ސެޓުފިކެޓު ނެތި ސަލާމުގައި ި
ގއި ހުރެއްޖެ ނަމަ،
ނ ދުވަހު ވިދިވިދިގެން ސަލާމު ަ
( 2ދޭއް) ދުވަހަށް ވުރެ ގި ަ
ލމުގައި ހުރި ފުރަތަމަ
ކންނައިރު ،އެ މުވައްޒަފު ސަ ާ
އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނު ު
ތ ބަޔާންކޮށް ،މެޑިކަލް
ދެ ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށް ،ސަލާމުގެ މުއްދަ ު
ފށިގެން ވެސް މެޑިކަލް
ހން ެ
ވނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ފުރަތަމަ ދުވަ ު
ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ާ
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ގ މުއްދަތަށް އިތުރަށް
ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ސަލާމް ބުނެފި ނަމަ ،ސެޓުފިކެޓު ެ
އަންގާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ޅ)

ޅމަކާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ،ވިދިވިދިގެން
މުވައްޒަފަކަށް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެ ު
ނ
ކޓާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުރެވޭ ެ
( 2ދޭއް) ދުވަހުއެވެ .ސެޓުފި ެ
ނނަ ،ވިދިވިދިގެން އަންނަ
ވހެއް ނުވަ ް
ލނީ ،މެދަށް ބަންދު ދު ަ
( 2ދޭއް) ދުވަސް ކަމަށް ބަ ާ
މަސައްކަތު ( 2ދޭއް) ދުވަހެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހަކީ ބަންދު
ދުވަހަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ވިދިވިދިގެން އަންނަ
ވދިވިދިގެން ( 2ދޭއް)
( 2ދޭއް) ދުވަސްކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ .ބަންދު ދުވަހާއެކުި ،
ލމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ،މި ( 2ދޭއް)
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަ ާ
ނތައްތައް
ދުވަހު ވެސް ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި ،މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަ ް
ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުގެ އެ ކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހު ،ފަހު ދުވަހަށް ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު ވެސް ހުށަހަޅާން
ވާނެއެވެ.

(ކ)

ބަލިވެގެން ،ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއަށް

ނުނިކުމެވޭނެ

ނމަ ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި ަ
ކުރިޔަށް ވެސް ނެގިދާނެއެވެ.
ޗއްޓީ
އަހަރީ ު

.22

(ހ)

އފީހުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ކޮންމެ އަހަރަކު،
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮ
މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި
ލިބޭނެއެވެ .ޗުއްޓީ ދޭ ދުވަސްތައް ގުނާނީ ،ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.

(ށ)

ތނުވާ ގޮތަށެވެ.
މުވައްޒަފަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަ ި

(ނ)

މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް އެ މުވައްޒަފު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް
ސމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ،
ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަ ް
އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ،އެ މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ކޮންމެ މަހަކު
ދެ ދުވަހާއި ބައިގެ ޗުއްޓީއެއް އޭނާގެ ޗުއްޓީއަށް ޖަމާވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ،ކޮންމެ
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ކ ް
މ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ޮ
މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ލިބޭނީި ،
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަހަރަކު ( 30ތިރީސް) ދުވަހެވެ .މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދާއިމީވުމަށްފަހު ،ޗުއްޓީގެ
މި ދުވަސްތައް އެއްކޮށްގެން ވެސް އަދި ވަކިވަކިން ވެސް ނެގިދާނެއެވެ.
(ބ)

މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުމަށް ފަހު ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ،އާންމު
ގ
ވނެއެވެ .ނަމަވެސް އޮފީހު ެ
ގން ނު ާ
އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އަންގައި ެ
ނމުވެއްޖެކަމަށް އޮފީހަށް
މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެހެން މުހި ް
ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއެކު އޮފީހަށް ނުކުމެވިދާނެއެވެ.
ސތައް އެ މުވައްޒަފަށް
ގ ޗުއްޓީގެ ބާކީ އޮތް ދުވަ ް
އެ ހާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފު ެ
އގައި އެ ދުވަސްތައް ކެންސަލެއް ނުވާނެއެވެ.
ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އެއްވެސް ހާލަތެ ް

(ޅ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ނ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނެއެވެ.
އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިފައި މިވާ ގަވާއިދާ ތައާރުޒު ނުވާނޭހެ ް
ނސަލްވުމުގެ ( 1އެކެއް)
ނމެ ފަހު ތާރީޚަކީ ،ޗުއްޓީ ކެ ް
އ ް
މި ގޮތަށް ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ެ
ދުވަހުގެ ކުރިއެވެ.

(ކ)

ފ ނަމަ ،އެ ޗުއްޓީ
ށލައި ި
މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮ ް
އ
ދވަސްތަކަށް ބަދަލުގަ ި
ދއިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ު
ކެންސަލްވާނެއެވެ .އަދި މިފަ ަ
ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(އ)

ވނީސް ،އެ މުވައްޒަފަކު
ދތު ހަމަނު ަ
މށްފަހު ،ޗުއްޓީގެ މުއް ަ
މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށު ަ
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޗުއްޓީ މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުމެވިދާނެއެވެ .އަދި
ކރުމަށް ނިންމައިފައިވާ
ފހު ،ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހޭދަ ނު ު
ކތުމަށް ަ
މި ގޮތަށް އޮފީހަށް ނު ު
ދުވަސްތައް ،ނުނަގައި ހުރި ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހޭނެއެވެ.

މި ޗުއްޓީތައް ކެންސަލް

ހން ވެސް މި ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނެގިދާނެއެވެ.
ނުވާހައި ހިނދަކު ،ފަ ު
(ވ)

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރާއިރު

ނުވަތަ

އަމިއްލައަށް

އެދިގެން

ނ
ވަޒީފާއި ް

ވަކިވާ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުންނުކޮށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް
ކން
އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަ ު
ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުން އެ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
(މ)

މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ،އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ
ބެހޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނެއްގެ އިސްވެރިޔަކާ މަޝްވަރާ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ކުރުމަށްފަހު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .ވެރިންނަށް ޗުއްޓީ
ދޭނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނެތް ހާލަތެއްގައި،
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެވެ .ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ ،އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރެވެ .އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނެތް ހާލަތެއްގައި ،ހިއުމަން ރިސޯސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
މު ާ
ސރަ ނުލިބޭ ޗުއް ީޓ .23

(ހ)

ނ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލޭނީ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއި ް
ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އެ ގޮތަށް ނިންމައިފި ނަމައެވެ .މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް
ބރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ
ނމަވެސް ،މި މުއްދަތުާ ( 12 ،
ނންމި ަ
ވީއްލަން ކޮމިޝަނަރު ި
ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
()1

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލުން.
1.1

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކު
ވތަ
ނންގ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނު ަ
އ ި
ވީއްލަންވާނީ ،އޮފީހުގައި ޓްރެ ި
އެ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ
ކުރުމަށެވެ.

1.2

ތށް ވީއްލަންވާނީ ،ހިއުމަން ރިސޯސް
މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮ ަ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާޔާއެކު ،ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ގޮތެއްގެ
މަތީންނެވެ.

1.3

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކު
ތމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކަށް އެ މުވައްޒަފު
ދ ނުވަތަ ަ
ވީއްލޭނީ ،ތަޢުލީމު ޭ
ހށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި
ގ ލިޔުމެއް މި އޮފީހަށް ު
ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމު ެ
ހަދާ

ކޯހަކީ

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީން

ކރާ
ގަބޫލު ު

ކޯހަކަށް ވާ ނަމައެވެ.
1.4

މުވައްޒަފަކު ހަމަ މުސާރަ ނުވަތަ ½ (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) މުސާރަ
ލިބޭ

ގޮތަށް

ވތަ
ނު ަ

މުސާރަ

ނުލިބޭ

ގޮތަށް

3

ނއް)
(ތި ެ

ނންގ
މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނުވާ ގޮތަށް ،ކުރު ކޯހާއި ޓްރެއި ި
އހެން
ޕްރޮގްރާމާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފަދަ ކަންކަމަށް ނުވަތަ ެ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ށ
އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަށް ވީއްލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ،ކޮމިޝަނަރަ ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
()2

ހފައިވާ ނުވަތަ
ތިމާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެ ި
ބަލަހައްޓަން

ޖެހިފައިވާ

ކ
މީހަ ު

ފަރުވާއަށް

ބޭނުންވާ

ބައްޔަކަށް

ފަރުވާ

ހޯދުމަށް ޓަކައި ،މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލުން.
2.1

މުވައްޒަފަކު

މުސާރަ

ބަލިވެގެން

ނުލިބޭ

ގޮތަށް

ވީއްލޭނީ،

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު ،އެ ބައްޔެއްގެ
ބޔާންކޮށް ،ދީފައިވާ ސެޓުފިކެޓަކާއެކު
ނންވާ މުއްދަތު ަ
ބާވަތާއި ބޭ ު
މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލާން އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
2.2

ވގެން
ލހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ބަލި ެ
ހފައިވާ ނުވަތަ ބަ ަ
ތިމާ ބަލަންޖެ ި
މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
މއި
ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު ،އެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާކަ ާ
އ ދޭ
ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފަ ި

ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމާއެކު،

ނކޮށް
ކން ބަޔާ ް
އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ަ
ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
2.3

ނކޮށް
ހލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ހާލަތު ބަޔާ ް
މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ާ
ކޮމިޝަނަރަށް

ހުށަހެޅުމުން،

ކޮމިޝަނަރާއި

ހިޔުމަން

ރިސޯސް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފު
ވަޒީފާގައި

ކުރާންޖެހޭ

މަސައްކަތުގެ

ކަންކަމުގެ

އިންތިޒާމު

ށ
ހަމަޖެއްސުމާއެކު( 3 ،ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަ ް
މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ.
2.4

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން،
ދަރިފުޅުގެ

މަންމައަށް

ތ
ނުވަ ަ

ބައްޕައަށް،

ހަމައެކަނި

ދަރިފުޅު

ބ
ހރުދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،މުސާރަ ނުލި ޭ
ބެލުމަށް ޓަކައި( 1 ،އެކެއް) އަ ަ
ގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ .މި ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ ނަމަ ،އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ހގެ
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ ( 15ފަނަރަ) ދުވަ ު
ކުރިން ،ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އެދެންވާނެއެވެ.
2.5

ޔވެ،
މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށްފަހު ،ވިހޭ ދަރިފުޅު ނުވަތަ ދަރިފުޅަކު ނި ާ
އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ޞިއްޙީ

ހާލަތު

ވަޒީފާއަށް

ށ
ކތުމަ ް
ނު ު

ށފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު
ތަން ނުދޭ ނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކޮ ް
ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ޗުއްޓީއެއް ،މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ނވާނީ ،މުސާރަ ނުލިބޭ
ނންކުރަ ް
ފއި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭ ު
މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލައި ަ
ލ
ޏވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއް ި
ގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުމަކަށް އެކަން ެ
ލން ކެންސަލްކުރުމާއެކު
ށ ޢަމަލުކުރާނަމަ ،ވީއްލި ވީއް ު
ނ ގޮތަކަ ް
ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެ ް
ހން
ނނިކުމެއްޖެ ނަމަ ،މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލި ދުވަ ު
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައިު ،
ފެށިގެން އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ށ ވީއްލި
ބ ގޮތަ ް
ނޑެއް އޮތް މުވައްޒަފަކު ،މުސާރަ ނުލި ޭ
ބ ް
އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ޮ
ދތު
ބ ގޮތަށް ވީއްލި މުއް ަ
ތ މުސާރަ ނުލި ޭ
ކރާ ނަމަ ،ނުވަ ަ
ބޭނުން ނުހިފައި ،އެހެން ކަމެއް ު
ހަމަވުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނަމަ ،ނުވަތަ ވީ ގޮތެއް ނާންގައި ރަސްމީ
( 5ފަހެއް) ދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
އަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ނންގައި ރަސްމީ ( 5ފަހެއް) ދުވަސް
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ވީގޮތް ާ
ވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައާ ދޭތެރޭ ވަކިގޮތެއް ނިންމާންވާނެއެވެ.

ނމާގެ
އާއިލީ ޒި ް
ޗުއްޓީ

.24

ށ ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި ދަރީން ޚިތާނުކުރުމާއި ދަރިޔަކު ނުވަތަ މަޔަކު
އ ް
އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ފިރިމީހާ ަ
ވ
ބލިވުމާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކ ނުވަތަ ފިރިޔަކު ަ
ބފަޔަކު ނުވަތަ އަނތްބަ ު
ނުވަތަ ަ
ށ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.
އުސޫލުގެ މަތީން މުވައްޒަފުންނަ ް
(ހ)

އާއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 10ދިހައެއް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއް
ބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
ނެގިދާނެއެވެ .މި ޗުއްޓީ ދޭނީަ ،

28

އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބނުން ނަމަ،
ޓ ނަގަން ޭ
ގ އިތުރަށް އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއް ީ
އަހަރުގެ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހު ެ
ޗއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން ،އިތުރު ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ު
މި ގޮތަށް އިތުރަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން
ޅ އެއްބައި ކެނޑޭނެއެވެ.
ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދުގެ ދެބައިކު ަ

ފޅަކު
ދަރި ު

.25

ރމުން ދޭ
ޚިތާނުކު ު

ނުހިމަނައި ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ޙައްޤުވާނެއެވެ.

ޗުއްޓީ
ބރަކު
ނ ަ
އާއިލާ މެ ް

ދ ދުވަސްތައް
ލބޭ ގޮތަށް ،ބަން ު
ގން ،މުސާރަ ި
މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިފުޅަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށި ެ

.26

(ހ)

ޓ
މން ދޭ ޗުއް ީ
ނިޔާވު ު

މުވައްޒަފެއްގެ މައިންބަފައިން ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުން ،ދަރިން ،ފިރިން އަނބިން،
ކ ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،އެއީ
މއިންބަފައިންގެ ތެރެއިން މީހަ ު
ގ ަ
އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ެ
އވެ .އަދި މާލެ ފިޔަވައި
މާލޭގައި ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭނެ ެ
އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ނަމަ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ޗުއްޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ނަމަ
ރވެއްޖެ ނަމަ އޮފީހަށް
ބނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެ ި
( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލި ޭ
ބނީ،
މ ލި ޭ
ބރަށް ނުދާ ނަ ަ
ވސް އެ މުވައްޒަފަކު މާލެއިން ޭ
މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަ ެ
ވސް އޮފީހަށް ނުކުންނަ
( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ .މިއިން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ެ
ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރގެ
މ ާ
އޖާއި ޢު ް
ޙަ ް

.27

(ހ)

ޓ
އޞަ ޗުއް ީ
ޚާ ް

ނ އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ނުވަތަ ޢުމްރާ
ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދާ ް
ނ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ،އެ މީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން
ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތު ް
ހމަނައި ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .މި ގޮތަށް
ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްތައް ނު ި
މި މުއްދަތު ދެވޭނީ ،އަލަށް ފަރުޟު ޙައްޖާއި ޢުމްރާވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ޙައްޖު ޗުއްޓީ ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށް ވުރެ ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް
އެދޭނަމަ ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

މއި
ވއިނު ާ
ބަލި ެ
ޅގެން ދޭ
ގ ި
އމާ ު
ވިހެ ު
ޗުއްޓީ

.28

(ހ)

މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
އޒަފަށް ،އެ ލިޔުމުގައި
އ މުވަ ް
ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއްގެ އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންެ ،
ނ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ
ގން ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެ ް
ފށި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ެ
ހމަނައިގެން ،މުސާރަޔާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
ޗުއްޓީއެއް ،ބަންދު ދުވަސްތައް ި
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

މުވައްޒަފަކު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ވިހެއުމާ

ގުޅިގެން

ލިބޭ

ޗުއްޓީގައި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ހުންނަ

މުއްދަތުގައި

ވަޒީފާގެ

އ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ި
ވނެއެވެ .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ހމަޔަށް ލިބެން ާ
ނ ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރި ަ
ލިބިދިނު ް
ށ
ކ ް
ދ މިފަދަ އެއްވެސް ޙައްޤަކަށް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަ ަ
އޭނާއަށް ލިބި ޭ
އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ނ)

ބއްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން
ވތަ ަ
މުވައްޒަފު ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން ،ނު ަ
އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާ ނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު
ށފައި ދޫކުރާ އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ
އެ ކަން ބަޔާންކޮ ް
ވސްތައް ހިމަނައިގެން،
ބންދު ދު ަ
ހން ނުކެނޑޭ ގޮތަށްަ ،
ޗުއްޓީގެ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަ ު
ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ނ
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށްފައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ް
ފެށިގެން ،ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ( 1އެކެއް) އަހަރުވަންދެން ،ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ
ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ،މުސާރައިން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް،
ރ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ،މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން
ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް އިތު ު
މ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ދޭންވާނީ( 30 ،ތިރީސް)
( 2ދޭއް) ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެި .
މިނިޓެވެ( 30 .ތިރީސް) މިނިޓުގެ މި ދެ ހުސް ވަގުތުކޮޅު މުވައްޒަފަކު ބޭނުން ނަމަ
އެއްފަހަރާ ވެސް ނެގިދާނެއެވެ .ދަރިފުޅަށް ( 2ދޭއް) އަހަރު ވަންދެން ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ހުސްވަގުތުގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އޮފީހުން
ދެވިދާނެއެވެ.

އމުން
ވހެ ު
ބމީހާ ި
އަނ ި

.29

(ހ)

ޓ
ދޭ ޗުއް ީ

ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ބަންދު ދުވަސްތައް
ށ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ތ ް
ހިމަނައިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮ ަ

(ށ)

ވ
ފށިގެން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ާ
ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ،ދަރިޔަކު ލިބޭ ދުވަހުން ެ
ރފުޅަށް ( 7ހަތެއް) މަސްދުވަސް ފުރުމާ ދެމެދު،
ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށް ފަހު ،ދަ ި
( 25ފަންސަވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ،މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ،ބަންދު ދުވަސްތައް
ޗއްޓީ ދޭންވާނީ ،އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ.
ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ .މި ު
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އމް51 :
ވޮލި ު
ވހުގެ ޚާއްޞަ
އދު ަ
އެ ް

އަދަދު224 :

.30

(ހ)

ޗުއްޓީ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މި ޗުއްޓީގެ މަގުސަދަކީ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ،ދުވަހުން ދުވަހަށް
މމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު ،މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް
ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިން ު
ދޭ ސަމާލުކަމާއި ،ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ސަލާމާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
މށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.
ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރު ަ

(ށ)

އ
ޖހޭ ހުރިހާ ދުވަހެއްގަ ި
މި ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ،ވިދިވިދިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ،ހާޒިރުވާން ެ
އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

(ނ)

ޓ ހަމަޖައްސައިދޭނީ ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ
މި ޗުއްޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ޗުއް ި
ގޮތަށް ،މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ.

(ރ)

ނ އަންނަ ( 30ތިރީސް)
ކންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ޖެހިގެ ް
މި ޗުއްޓީއަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ޮ
ނ
ތރޭގައި ޗުއްޓީގެ ބޭނު ް
ށހެޅޭނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގެ ެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަށް ހު ަ
ކުރަން ވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގައި ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުކޮށްފިނަމަ ،އެ ޗުއްޓީ ބާޠިލުވާނެއެވެ.

(ބ)

މި ޗުއްޓީ ،ހަފުތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނެގިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ
ފމު ހުށަހަޅައި ،ޗުއްޓީ
ދުވަސް ފެށުމުގެ މަސައްކަތު ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ،ޗުއްޓީ ޯ
ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ބާބު 7
މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނު ކުރުން
ނނަށް
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.31

(ހ)

ނ
ތަމްރީނު ދިނު ް

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

މގެ
ބެލު ު

ނިޒާމު

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

އފީހުގެ
ޮ

މަގުސަދުތައް

ރން،
ތ ބެލުމުގެ އިތު ު
ހާސިލުވާގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދޭ ޯ
މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކޮށް

ކުރިއެރުވުމަށް

ބާރުއަޅައި،

ނ
އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފީހު ް
ތަމްރީނު ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ފހަށް
ނށް ބޭނުންވާކަމަށް އޮ ީ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ަ
މވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު
ު
ގތުން
ނއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ނތައް ދީގެން ާ
ފެންނަ ތަމްރީ ު
ކގެ ތެރެއިން އެފަހަރަކު
މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތްތަ ު
ވ
ބނުން ާ
ހފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއިޭ ،
ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،ތަމްރީނު ދޭންޖެ ި
ށ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައި ،ހިއުމަން ރިސޯސް
ތަމްރީނުގެ ބާވަތަށާއި ،އެކަމަ ް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ،ކޮމިޝަނަރެވެ.
31

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

(ނ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ނނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު
ނނަށް އަންގައިގެން ،މުވައްޒަފު ް
ދުރާލައި ރާވައިގެން މުވައްޒަފު ް
ބައިވެރިވާންޖެހޭ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކު

ވެސް،

އެ

ތަމްރީނު

ނ
ތ އެ ފަދަ ތަމްރީ ު
ލ އުޒުރެއް ނެ ި
ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ .މަޤުބޫ ު
ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،އެކަން ލިޔުމުން
ރިކޯޑުކުރާންވާނެއެވެ.
(ރ)

ދިގު މުއްދަތަށާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް ފޮނުވާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅަންވާނީ،
އޮފީހުގެ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންނަށް

ހން
އެނގޭނޭ ެ

ކށްގެންނެވެ.
އިޢުލާނު ޮ

ށ
މިގޮތަ ް

ހވުމުގައި ،ޝަރުޠު ހަމަވާ އަދި އެކަމަށް އެންމެ އައުލާ
އިޢުލާނުކޮށްގެން ކެންޑިޑޭޓުން ޮ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭންވާނީ އޮފީހުގައި ( 1އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ
ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.
(ބ)

އ
ދވެންހުރި ދާއިރާއެއްގެ ތަމްރީނެއް ނަމަ ،އެ ތަމްރީނުގަ ި
ބޭނުންވާ ތަމްރީނަކީ ރާއްޖެއިން ެ
ބައިވެރިކުރާނީ،

ރާއްޖޭގައި

ތަމްރީނުދޭ

ކޯހުގައެވެ.

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ތަމްރީނު

ދިނުމަށް ޓަކައި ފޮނުވާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ،ހިޔުމަން ރިސޯސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ،ކޮމިޝަނަރެވެ.
(ޅ)

ޓރެއިނިންގއާއި ،ސެމިނާރާއި ،ވާރކްޝޮޕާއި ،ސްޓަޑީ
ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއިް ،
ޓުއަރ ފަދަ ކަންކަމަށް މީހުން ފޮނުވާނީ ،ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ
ލަފާގެ މަތީން ،ކޮމިޝަނަރެވެ .މިފަދަ ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގައި ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންކަމުގެ

މައްޗަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް

އެކުލަވައިލައިފައި

އޮންނަ

ލންވާނެއެވެ.
މިންގަނޑުތަކަށް ބަ ަ
()1

ވ
އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޓަކައި އޮފީހަށް ބޭނުން ާ
ތަމްރީނެއްކަމުގައި ވުން؛

()2

ވ
ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ ،އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ފެންވަރުހުރި،

އޭނާގެ

މަސައްކަތު

ދާއިރާއާ

ގުޅޭ

އަދި

އެކަމަށް

ޝައުޤުވެރިކަންހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވުން؛
()3

ގ ތަމްރީނަކަށް
ހން ކަމެއް ެ
ރ ފުށުއަރާ ގޮތަށް އެ ެ
އެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަ ާ
ކމުގައި ނުވުން؛
ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހެއް ަ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

()4

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ރަނގަޅު ރިކޯޑެއް އޮތުން؛

()5

ހަދާ ކޯހަކީ ނުވަތަ ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނަކީ އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގައި އަދާކުރާ
ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކޯހަކަށް ނުވަތަ ތަމްރީނަކަށް ވުން.

(ކ)

އޮފީހުން ޚަރަދެއް ކުރާ ގޮތަށް ،ނުވަތަ އޮފީހަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގައި މުވައްޒަފުން
އފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
ށފަހު ޮ
ތމްރީނު ލިބިގެން އައުމަ ް
ވނީަ ،
ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވަން ާ
އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

(އ)

( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހަކަށް މުވައްޒަފަކު
ވޒީފާއިން ވަކިނުކޮށެވެ.
ނމަ ،އެ މީހަކު ފޮނުވާނީަ ،
ަ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ
އެ ދުވަސްތަކަށް ގަވާއިދުން އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ.

(ވ)

މވައްޒަފަކު ތަމްރީނަކަށް
ގ ދާއިމީ ު
ދގު މުއްދަތަކަށް އޮފީހު ެ
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ި
ނއް ހަދަމުންދާ އިރު،
ފޮނުވާއިރު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަޔަށް ހޯދައިގެން ތަމްރީ ެ
އަސާސީ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
ށ
އެ މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ނަމަ ،ކޮމިޝަނަރު ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަކަ ް
ދނެއެވެ.
އެފަދަ ޢިނާޔަތެއް އޮފީހުން ދެވި ާ

(މ)

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ދިގު މުއްދަތުގެ
ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފު ބައިވެރިވި ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް
ކ ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން
ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި ތަމްރީނު ނިމުމުން ،އެ ތަމްރީނަ ީ
ތމްރީނު ނިމޭތާ ،ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި
ހަދައިފައިވާ ތަމްރީނެއް ނަމަަ ،
( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަދި ތަމްރީނަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހަދައިފައިވާ
ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް އަންގާންވާނެއެވެ.
ތަމްރީނެއް ނަމަ ،ނިމޭތާ ި ( 30

(ފ)

ތަމްރީނު

ނިމިގެން

ށ
އޮފީހަ ް

ނުކުންނައިރު

ގ
ތަމްރީނު ެ

ސެޓުފިކެޓު

އޮފީހަށް

ލސްވާ ނަމަ ،ކިޔެވި
ލބުން ަ
ތމްރީނުގެ ސެޓުފިކެޓު ި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ަ
މަރުކަޒުން

ތަމްރީނު

މކޮށްފައިވާކަމުގެ
ފުރިހަ ަ

ލިޔުމެއް،

ލސްނުކޮށް
ަ

އޮފީހަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ދ)

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ ފައިސާގެ އެހީ (މުސާރަ ނުވަތަ އެލަވަންސް) ލިބިގެން
ދިގު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގައްޔާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެ،
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ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ތަމްރީނުވާ

މުވައްޒަފަކު،

މަޤުބޫލު

އުޒުރެއް

ނެތި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ރނު
ތަމް ީ

ފުރިހަމަ

ނުކޮށް

ށ
އ ތަމްރީނެއް ހެދުމަ ް
ރނުން ފާސް ނުވެއްޖެ ނަމަެ ،
އަތުވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަތަ ތަމް ީ
އެ މީހަކަށް އޮފީހުން ކުރި ޚަރަދު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މި ގޮތަށް މި ޚަރަދު،
އޮފީހާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ،
ސަރިޔަތަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިގެން މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ބާރު،
ބގެންވެއެވެ.
ލ ި
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ި
ކރުމާ
ކޯސް ފުރިހަމަ ު

.32

(ހ)

ފހަށް
ޅގެން އޮ ީ
ގު ި

އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެ މުވައްޒަފަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު
ނުވަތަ

ނ
ދމަތްކުރު ް
ޚި ު

ތަމްރީނު

ދެވުނު

މުއްދަތަކާ

ގުޅޭ

ގޮތުން

އޮފީހަށް

ޚިދުމަތްކުރުމަށް

އިޤުރާރުވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ކހެއްގައި ބައިވެރިވެގެ ް
ހފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވެ އޮއްވައި ޯ
އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެ ި
ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންނަ
ދމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ
ކ ޚިދުމަތްކުރަންވާނީ ،ކުރިން ޚި ު
އ މީހަ ު
ގޮތް ދިމާވެއްޖެ ނަމަެ ،
ޑ ބަޔަކަށެވެ.
ބލައި ،މި ދެ ބައިގެ ތެރެއިން ބޮ ު
މުއްދަތުން ބާކީ އޮތް ދުވަހަށް ަ

ހންގެ
ނދޭ މީ ު
ތަމްރީ ު

.33

(ހ)

މަޢުލޫމާތު

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،އޮފީހުގެ
ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އިދާރާގެ އެ ކަމާ ބެހޭ ބައިން ަ

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

(ށ)

ކޮންމެ ސެމެސްޓާއެއް ނުވަތަ ޓާމެއް ނިމުމުން ،އެ ސެމެސްޓާއެއް ނުވަތަ އެ ޓާމެއްގެ
ވނެއެވެ .ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ،ނުވަތަ ކިޔަވާ ނުވަތަ ތަމްރީނު ހޯދާ
ނަތީޖާ އޮފީހަށް ފޮނުވަން ާ
ނންވާނީ ،އޮފީހަށް ލިޔެ،
ނ ަ
ޖހިއްޖެނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެ ް
ނނަން ެ
ދާއިރާއަށް ބަދަލެއް ގެ ް
ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ބާބު 8
ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން
ޖސްޓަރީ
ރަ ި

.34

(ހ)

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

އ
ލހައްޓާނީ ،އޮފީހުގެ މަޤާމުތަކުގަ ި
މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަ ަ
އ ،ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
އެ ވަގުތަކު ތިބި މުވައްޒަފުންނާ ި

(ށ)

ނނަންވާނެއެވެ.
ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހު ް
()1

ލަގަބު؛
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

()2

މަޤާމުގެ ނަން؛

()3

އޑްރެސް (ވަގުތީ އެޑްރެހެއްގައި އުޅޭ ނަމަ
މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ ެ
އެ އެޑްރެހާއެކު)

()4

މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛

()5

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު؛

()6

މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން؛

()7

މަޤާމުގެ މުސާރަ؛

()8

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން؛

()9

މަޤާމުގެ ދަރަޖަ؛

( )10ޚިދުމަތުގެ ގިންތި؛
( )11މުސާރައިގެ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް؛
( )12ޚިދުމަތްކުރާން ފެށި ތާރީޚު؛
އން ވަކިކުރި
ވތަ ވަޒީފާ ި
( )13މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދިން ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނު ަ
ތާރީޚާއި ޗިޓު ނަންބަރު.
(ނ)

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ،ނުވަތަ ވަކިކުރުމުން ،ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން ،ވަކިވި،
ނުވަތަ ވަކިކުރި ،ނުވަތަ ބަދަލުވި ސަބަބު ،ތާރީޚާއެކު ރަޖިސްޓަރީން އެނގެން
އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނގެ
ވއްޒަފު ް
ވަގުތީ މު ަ

.35

(ހ)

އޮފީހުގައި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރ
ޖސްޓަ ީ
ރަ ި

(ށ)

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

ނަމާއި އެޑްރެސް؛
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()2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛

()3

އުފަން ތާރީޚު؛

()4

މަޤާމު އޮތް ސެކްޝަން؛

()5

މަޤާމުގެ ނަން؛

()6

މަޤާމުގެ ނަންބަރު؛

()7

މަޤާމުގެ ދަރަޖަ؛

()8

މަޤާމުގެ ގިންތި؛

()9

މަޤާމުގެ މުސާރަ؛

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

( )10މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ޢިނާޔަތްތައް؛
( )11ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު؛
( )12ދޫކޮށްލި ތާރީޚު؛
( )13ދޫކޮށްލި ސަބަބު.
ނގެ
ވއްޒަފު ް
މު ަ
މަޢުލޫމާތު
ނ
ބެލެހެއްޓު ް

.36

(ހ)

ކންމެ މުވައްޒަފަކަށް،
އ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ކުރެޮ ،
އޮފީހުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާ ި
ދން
ބލަހައްޓަމުން ގެން ަ
ޢލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ަ
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަ ު
ވާނެއެވެ.
()1

އ މުވައްޒަފުގެ
ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު ،އޮފީހުން ެ
ވނެއެވެ.
އލަށް ނަންބަރެއް ދޭން ާ
މަޢުލޫމާތު ފައިލު ހަދައި ،އެ ފަ ި

()2

ނނަ ޚިދުމަތުގެ
ދނީ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި އޮ ް
ނބަރު ޭ
މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ނަ ް
ނ
ގތު ް
އ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ ޮ
ފހުެ ،
ފއިލު ހެދުމަށް ަ
ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރެވެ .އަދި ަ
ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

()3

ޒފުންގެ ވެސް،
ނޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައް ަ
ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ކޮ ް
ނއެވެ.
ވ ެ
މން ގެންދަން ާ
ހދައި ،ބަލަހައްޓަ ު
އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލު ަ
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(ށ)

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ލގައި ،އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައި ު
ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ؛

()2

ފޯމާއެކު ނުވަތަ ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ވަނަވަރު؛

()3

ލިޔުންތަކުގެ

ލިބިފައިވާ

ފާސްތަކާއި

ދތަކާއި
ސަނަ ު

އަސްލާ

އެއްގޮތްކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ؛
()4

ތނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ
ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަނުން ނުވަތަ ތަން ަ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ ،އެ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛

()5

ނގެ ކުށުގެ ރިކޯޑުބަލާ ފޯމު؛
ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހު ް

()6

ވަޒީފާ ދިން ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ؛

()7

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އަސްލު؛

()8

އޒަފަށް އެންގި
ނ ،ވަކިކުރުމުން ،އެކަން މުވަ ް
ވަޒީފާ ދިނުމުން ،ބަދަލުކުރުމު ް
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛

()9

ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ؛

( )10މުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ؛
( )11ސަލާމް ސިޓީއާއި ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ،ޑޮކްޓަރު ސެޓުފިކެޓު؛
( )12ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
( )13ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ނަމަ،
އ ލިބިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީތައް؛
ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތާ ި
( )14އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުގެ ރިކޯޑު؛
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( )15ވަޒީފާ

ލިބުމަށްފަހު

ގތުން
ޤާނޫނީ ޮ

ބަންދެއްވެ،

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ސަރިޔަތުން

އަދަބެއް

ލިބިފައިވާ ނަމަ ،އެކަމުގެ ރިކޯޑު؛
ހންގާ ކަމެއްގައި
ގއި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ި
( )16އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއް ަ
ވރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި އޮފީސް ތަމްސީލު
ނލްއަޤްވާމީ ފެން ަ
ނުވަތަ ބައި ަ
ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ ނަމަ ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު؛
ނމަ ،އެކަމުގެ
( )17ވަގުތީގޮތުން ޚާއްޞަ އެކިއެކި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަ
މަޢުލޫމާތު؛
( )18ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ؛
( )19މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު؛
( )20މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ؛
( )21ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ؛
( )22ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛
( )23އެއްވެސް އެންގުމެއް އެންގިފައިވާ ނަމަ ،އެ އެންގުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ؛
( )24އެއްވެސް ބަޔާނެއް ނެގިފައިވާނަމަ ،އެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ.
(ނ)

ކންމެ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ،ތިރީގައިވާ
އޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ޮ
އވެ.
މަޢުލޫމާތު އެ މީހެއްގެ ފައިލުގައި ފައިލު ކުރަމުން ގެންދަންވާނެ ެ
()1

ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭ މީހާގެ ރިކޯޑު؛

()2

އޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕް ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމު؛

()3

ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ އޮފީހާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން؛
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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

()4

ކޯސްފުރިހަމަކުރުމުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ؛

()5

ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުމުގެ
ކޮޕީ.

(ރ)

ހ
ގތުން ފައިލުކުރަންޖެ ޭ
ފއިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭ ޮ
މޢުލޫމާތު ަ
ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ ަ
ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހަމަޔަށް ފައިލު ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ފައިލުކުރާ
ހންވާނެއެވެ.
ނބަރު ޖަ ަ
ލިޔުންތަކުގައި ،އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަ ް

(ބ)

ށ ރައްކައުތެރިގޮތެއްގައި
ވލުކޮ ް
ލތައް އިދާރީ ޔުނިޓާ ހަ ާ
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައި ު
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

(ޅ)

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ.
ޖހޭ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން
ހން ބަލަން ެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ ެ
އހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަލަ ި

(ކ )

މުވައްޒަފަކު ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕާސަނަލް ފައިލުގައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލަން
ށން،
ފގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
އޓާ މުވައްޒަ ު
ލ ފައިލު ބަލަހަ ް
ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،ޕާސަނަ ް
އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ނގެ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

.37

(ހ)

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

އ
މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެ ް
ތ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ
އަތުވެއްޖެ ނަމަ ،އެކަން ،އެ މުވައްޒަފަކު ،އެ ބަދަލެއް ގެންނަ ާ

ނ
އ ް
ލގެނަ ު
ބަދަ ު

ތެރޭގައި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މށްފަހު
މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވު ަ
ވހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ހުރިހާ
ހުށަހެޅުމުން( 7 ،ހަތެއް) ދު ަ
ލިޔެކިޔުންތައް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތ
މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް އަދި އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ރގައި އޮފީހަށް އެކަން
ނ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެ ޭ
ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ،ލަސްވެގެ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
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ބާބު 9
ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ބައި
ރމާއި މާލީ
ރދުކު ު
ޚަ ަ

.38

(ހ)

ތއް
ހިސާބު ަ

ބ ފައިސާއާއި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި އޭގެ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އޮފީހަށް ލި ޭ
ހިސާބުތައް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ

ނ
ބެލެހެއްޓު ް

ލހައްޓަންވާނެއެވެ.
ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަ ަ
(ށ)

މވައްޒަފުން އެ ތަކެތި
ު
އޮފީހުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ
ވނީ ،ރައްކައުތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ،މި މާއްދާގެ
ބަލަހައްޓަން ާ
އ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ) ގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނާ ި

(ނ)

ދ ކުރަންވާނީ ،އޮފީހުގެ
ކ އޮފީހަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަ ު
ޖޓުން އެ އަހަރަ ު
ދައުލަތުގެ ބަ ެ
ކމަށް ،ކޮމިޝަނަރު ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނާ
މނައިފައިވާ ކަން ަ
ބަޖެޓުގައި ހި ަ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

(ރ)

ހިނގަމުންދާ

ނވަތަ ފަހުން ތަޢާރަފު
ގއި ހިމަނައިފައިނުވާ ކަމަކަށް ު
އަހަރުގެ ބަޖެޓު ަ

ކުރެވޭ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،ދައުލަތުގެ
މާލީކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ،ކޮމިޝަނަރެވެ.
(ބ)

އޮފީހަށް

ހޯދޭ

ތަކެތީގެ

އިންވެންޓްރީ

ނަގައި،

ސްޓޮކް

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އއްޗެއް އިންވެންޓްރީން
ފހުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ެ
އިންވެންޓްރީގައި ލިޔެވިފައިވާ އޮ ީ
ލއްޔަތު ޤާނޫނު) އާއި،
ބރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާ ި
ނ ަ
އުނިކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ތ
އފައިވާ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ދށުން ހަދަ ި
އެ ޤާނޫނުގެ ަ
ނވެ.
ގަވާއިދު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ެ
(ޅ)

މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމެއް ނިންމާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ޤާނޫނު) އާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު) އާ
ފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އިން ޮ
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު
ނ
ލވައިލު ް
ބަޖެޓު އެކު ަ

.39

ޔވަޅު
އިޞްލާޙީ ފި ަ

.40

(ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ބަޖެޓު އެކުލަވައިލައި ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ،ހާސިލު ކުރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް
ބނާކޮށެވެ.
އަމާޒުކޮށް ،ހިންގަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ި

(ށ)

ޖޓު ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް،
ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އޮފީހަށް ދައުލަތުން ދޫކުރާ ބަ ެ
ލން ވާނެއެވެ.
ބަޖެޓު ސެކްޝަނުން އެކުލަވައި ާ

ބާބު 10
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ،ކުށުގެ ދަރަޖަ
ނ
އެޅު ް

(ހ)

ވތަ އެނޫން ވެސް އެފަދަ
ތއްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނު ަ
ކން ަ
ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަ
ކަމެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅަންވާނެއެވެ.
()1

މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން؛

()2

ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން؛

()3

ތން؛
ވަޒީފާގެ ޤާބިލުކަން ނެ ު

()4

ވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި

ޚިލާފުވުމާއެކު،

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

މުވައްޒަފުން

މިންގަނޑުތަކާއި

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ސިޔާސަތުތަކާ

ހިތަންޖެހޭ

އުސޫލުތަކަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުން؛
()5

ހން އުފެދިދާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެ ު

()6

ކށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުން؛
އޮފީހުގެ ނިންމުންތަ ަ

()7

އޮފީހުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ނުކުރުމާއި ،އެ ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ނުހިތުން؛

()8

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ނޫން ވެސް
ކަމެއް ކުރުން.
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(ށ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން
ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،އެ ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ތިރީގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
()1

މކީ ،އިޞްލާޙީ
ހތް ދިނު ަ
އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުން :އަނގަބަހުން ނަސޭ ަ
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،މުވައްޒަފެއްގެ އިޞްލާޙީ
އޒަފަކާ ވާހަކަދައްކައި ،އެފަދައިން ޢަމަލުތައް
ފިޔަވަޅާ ބެހޭގޮތުން އެ މުވަ ް
މށް
ނުބެހެއްޓު ަ

ތތެރިވެ،
ނަސޭހަ ް

އެކަން

އެ

ށ
މުވައްޒަފަކަ ް

އެންގުމެވެ.

ނވާނެއެވެ .އަދި
އޓަ ް
ދވޭ ނަސޭހަތް ލިޔެ ބަލަހަ ް
ގބަހުން ެ
މުވައްޒަފުންނަށް އަނ ަ
ޝނަށް ފޮނުވަން
އެ މަޢުލޫމާތު ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކް ަ
ވގެން ( 2ދޭއް)
ވާނެއެވެ .އިޞްލާޙުވުމަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްތެރިވެވޭނީ ،ގިނަ ެ
ނނެވެ.
ފަހަރުއެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށްފަހު ،ދެން ނަސޭހަތް ދޭންވާނީ ލިޔުމު ް
()2

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން :ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،މުވައްޒަފެއްގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅާ
ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި ،އެފަދައިން
ނނަށް ލިޔުމުން
ނ ނަސޭހަތްތެރިވުމެވެ .މުވައްޒަފު ް
ނބެހެއްޓުމަށް ލިޔުމު ް
ޢަމަލުތައް ު
ނވާނެއެވެ .އަދި
ދެވޭ ނަސޭހަތް ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަ ް
ޝނަށް ފޮނުވަން
އެ މަޢުލޫމާތު ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކް ަ
ވާނެއެވެ .މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވެވޭނީ ،ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް)
ފށިގެން ( 2ދޭއް) އަހަރުގެ
ހތެއް ދޭ ތާރީޚުން ެ
ފަހަރުއެވެ .މިގޮތަށް ދޭ ނަސޭ ަ
ނ
ށއް އޭނާ ނުކުރާކަމުގައިވާ ނަމަ ،އަނގަބަހު ް
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކު ެ
ނސޭހަތް ދެވިދާނެއެވެ .މިސާލަކަށް 2013 ،މޭ
( 2ދޭއް) ފަހަރު އަލުން ަ
ޔވަޅެއް އަޅާނީ،
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް އެއަށްވުރެ މަތީ ފި ަ
 15ގައި ދީފައިވާ ނަސޭހަތަ ް
އެ ފިޔަވަޅު އެޅިތާ ( 2ދޭއް) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ .ލިޔުމުން
ޞލާޙު ނުވި ނަމަ ،އެފަދަ
( 2ދޭއް) ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު އި ް
މުވައްޒަފަކަށް ދެން ދޭންވާނީ ،ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރެވެ .ލިޔުމުން ނަސޭހަތް
ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން
ދެވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުވެ ،ކުށެއް ނުކުރާތާ ( 2ދޭއް)
އަހަރުދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.
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()3

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ފޔަވަޅު އެޅުމަށް
ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން :ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުމަކީ ،އިޞްލާޙީ ި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،ނަސޭހަތްތެރިވުމުން ވެސް އިޞްލާޙު ނުވި ނަމަ،
ނުވަތަ އޭނާ ކުރި ކުށަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  2ގައި ނުވަތަ  3ގައި ހިމެނޭފަދަ
ކުށެއް ނަމަ ،އެކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި ،ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު
ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދިނުމެވެ .މި ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި،
މުވައްޒަފުގެ

މަސައްކަތް

ބަދަލުކުރެވިދާނެކަން،

ނުވަތަ

ވޒީފާގެ
ަ

ގިންތި

ޒފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ.
ދަށްކުރެވިދާނެކަން ،ނުވަތަ ވަ ީ
ނ
މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމުން ދޭ އިންޒާރު ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަ ް
ޓ ސެކްޝަނަށް
ވާނެއެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައް ާ
ނޒާރު ދެވޭނީ( 1 ،އެކެއް) ފަހަރުއެވެ .މިގޮތަށް
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .ލިޔުމުން އި ް
ދޭ އިންޒާރު ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ށ
އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ އިންޒާރަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ގޮތަ ް
ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ .ލިޔުމުން އިންޒާރު ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
އ އިޞްލާޙުވެ،
ދވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލުތަ ް
ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ެ
ހރުދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.
ކުށެއް ނުކުރާތާ ( 3ތިނެއް) އަ ަ
()4

މަސައްކަތް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ބަދަލުކުރުން:

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތް

ބަދަލުކުރުމަކީ ،މުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ،އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ
ނ
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތުގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއި ް
އެ ވަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކުން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ދުރުކޮށް،
އން ،އެ ވަގުތަށް
ގ މަސައްކަތުގެ ތެރެ ި
ތން ،އޮފީހު ެ
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮ ު
އެކަށީގެންވާ އެހެން ކަންތައްތަކެއް ހަވާލުކުރުމެވެ .ދާއިމީކޮށް މަސައްކަތް
ނ
ނ ނުވަތަ އެހެ ް
ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ހަވާލުކުރާނެ ޒިންމާތަކެއް އޮވެގެ ް
ތ އޮވެގެންނެވެ.
މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
ތ ނަމަ ،މަޤާމު
ނ ް
ެ
މސައްކަތް ބަދަލުކުރެވެން
މިގޮތުން ،ދާއިމީގޮތެއްގައި ަ
އޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރާ ނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅު
ދަށްކުރާނީއެވެ .ވަގުތީގޮތުން މުވަ ް
އެޅުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން ،ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް އިސްލާޙުވުމުން،
ނ ެވ ެގ ް
މުވައްޒަފު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައްި ،ގ ަ
ނ
( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ
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މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުވެ ،ކުށެއް
ވސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.
ނުކުރާތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދު ަ
()5

މިއީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  3ގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ

ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން:

ބލައި،
މނަށް ަ
ކށުގެ ކުޑަބޮޑު ި
ސބަބުން ،އެ ު
ަ
ތެރެއިން ކުށެއް ކުރުމުގެ
ށ
ށ ބަދަލުކުރުމަ ް
ނތީގެ މަޤާމަކަ ް
މޤާމަށްވުރެ ދަށްފަ ް
އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ ަ
އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ .މި ފިޔަވަޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނީ ،އެ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރު ނިންމައިގެންނެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު
އަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން
ތއް އިޞްލާޙުވެ ،ކުށެއް ނުކުރާތާ ( 4ހަތަރެއް)
ދެވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢަމަލު ަ
އަހަރުދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ .އަދި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފަކު
ތންނެވެ .މި ފިޔަވަޅު
މ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ފށިގެންި ،
ދަށްކުރި މަޤާމުން ެ
ށ އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި ،އެ ލިޔުން
އެޅުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފަކަ ް
އެ މުވައްޒަފުގެ ޕާރސަނަލް ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ފައިލުކޮށް
ޅ އެޅުމަށްފަހު ވެސް މުވައްޒަފު އިޞްލާޙުވެފައި
ވނެއެވެ .މި ފިޔަވަ ު
ބަލަހައްޓަން ާ
ނުވާނަމަ،

އެ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަރަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
()6

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން:

ނ
ށތަކުގެ ތެރެއި ް
މނޭ ކު ް
މިއީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  3ގައި ހި ެ

އ މުވައްޒަފަކު
އ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިެ ،
ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުންެ ،
ނވާ ކަމަކަށް ނުވާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެ ް
ވަކިކުރާ ކުރުމެވެ .މި ފިޔަވަޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނީ ،އެ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް

ކޮމިޝަނަރު

ނމައިގެންނެވެ.
ނި ް

މި

ޅ
ފިޔަވަ ު

އެޅުމަށްފަހު،

ޔމުން އަންގައި ،އެ ލިޔުން ،އެ މުވައްޒަފުގެ
އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލި ު
އޓަންވާނެއެވެ.
ޕާރސަނަލް ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ފައިލުކޮށް ބަލަހަ ް
(ނ)

ގން ނަސޭހަތްދީ އިޞްލާޙީ
ކޑަކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނި ެ
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފަރުވާ ު
ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް
ށވެ .މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހިއްޖެ
ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮ ެ
ހިނދެއްގައި

މތު،
މަޢުލޫ ާ

ބނުންވާ
ޭ

ސުޕަވައިޒަރު

ނުވަތަ

ސެކްޝަނުގެ

ވެރިޔާ،

ހއްޓާ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .މުވައްޒަފަކާމެދު
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަ ަ
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ގަވާއިދު ަ

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެ ނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު ،މުވައްޒަފުގެ ޕާރސަނަލް
ފައިލުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
(ރ)

ޗށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށާއި ތަކެއް ަ
މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެ ނަމަ ،އެކަން ،ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ޝަރުޢީ

ކޯޓަކުން

މުވައްޒަފެއްގެ

މައްޗަށް

ކުށެއް

ހުކުމެއް

ސާބިތުވެގެން

ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވާކަމުގެ ހެކި ތަޙުޤީޤުން ލިބިއްޖެ ނަމަ،
ދނެކަމަށް
ނތަކެއް ލިބި ާ
އލު ް
ނ އޮފީހަށް ގެ ް
ރށް ބެހެއްޓުމު ް
ނުވަތަ ވަޒީފާގައި އިތު ަ
ފެނިއްޖެ ނަމަ ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކާ ނުލައި ،އެ މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ ،ހިއުމަން
ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
(ޅ)

ސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އެ މީހެއްގެ
މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިގެން ނަސޭހަތް ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ،
ނަސޭހަތްދޭނީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ.

(ކ)

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުމެއް
ނޒާރެއް ދޭނީ ،ކޮމިޝަނަރެވެ .އަދި އޭނާ ވަޒީފާއިން
ދންޖެހޭ އި ް
އަންގާނީ ،ނުވަތަ ޭ
ވަކިކުރަން

ޖެހޭކަމަށް

ޖ
ފެނިއް ެ

އެކަމާމެދު

ނަމަ،

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅާނީ

ވެސް،

ކޮމިޝަނަރެވެ.
(އ)

ލޔުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ސޮއި ނުކުރި ނަމަ ،އިންޒާރު
އންޒާރުގެ ި
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ި
ދެވުނުކަން ،ދެ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި ،އެ މުވައްޒަފަށް އަންގާނީއެވެ .މި ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރާއިރު،

އިންޒާރު

ދިންކަމަށް

އެ

ދެ

މީހުން

ކވެ،
ހެ ި

އެ

ލިޔުމުގައި

ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
(ވ)

މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން
ކކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރަށް
އ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަ ި
އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެ ނަމަެ ،
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނ
ވަޒީފާއި ް

ވަކިކުރުމަށް

ކޮމިޝަނަރަށް

ހުށަހަޅާއިރު،

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅައިފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
މި ކަންކަން ކުރުމަކީ ،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(މ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

މުވައްޒަފަކަށް ،އިދާރީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާ
ކުޑަވެގެން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ނުޙައްޤުން ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ،
ކޮމިޝަނަރަށް އުފުލުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ފގެ ކުށުގެ
ވަޒީ ާ
ރޖަ 1
ދަ ަ

.41

ނއި އެ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ އެ ނޫން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ވެސް
މި ކުށްކުށަކީ ،ނަސޭހަތްދީގެން ާ
ށވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ ފަދަ ކުށްކު ެ
(ހ)

ރވާކުޑަކުރުމާއި ،ވަޒީފާގެ ޒިންމާ ނޫފުލުމާއި ،ހަވާލުކުރެވޭ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ފަ ު
ހ އަވަސްމިނުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު
މަސައްކަތްތައް ،އެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެ ޭ
ނުކުރެވުން.

(ށ)

މވައްޒަފު ހާޒިރުނުވުމުގެ
ށ ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ު
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް އޮފީހަ ް
އޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއެރުން ،ނުވަތަ އެހެން މުވަ ް
މާޙައުލާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުން.

(ނ)

މަސައްކަތު ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުދިނުމާއި ،އަމުރުތަކަށާއި
ވން.
އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިނު ު

(ރ)

ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުން ބޭރުގައި
ޅއިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް
ހުއްދަނެތި އުޅުމާއި ،ކަނޑައަ ަ
ކުރުމާއި ،އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި ،ވަގުތު ބޭކާރުކުރުން.

(ބ)

ށ ނާންގައި ސަލާމުގެ
ގމާއި ،ބަލިވެގެން ވެސް އޮފީހަ ް
ބަލިނުވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެ ު
އޅުވައިލުމާއި ،ޗުއްޓީގެ
ޗުއްޓީގައި ހުރުމާއި ،އެކިއެކި ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި މަކަރުހެދުމާއިޮ ،
ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޢިނާޔަތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ،ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކުރަން
އުޅުން.

(ޅ)

މުޖުތަމަޢުގެ

އާންމު

އަޚުލާޤީ

މިންގަނޑަށްވުރެ

ދަށްފަންތީގެ

ޢަމަލުކުރުމާއި،

ނކުރުން.
ވާހަކަދެއްކުމުގައްޔާއި މުޚާޠަބުކުރުމުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނު ް
(ކ)

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވުން.
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އމް51 :
ވޮލި ު

(އ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރި ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި
ގޯނާކުރުން (ގޯނާކުރުމާބެހޭ މާ ް
ދަރަޖަ  1އަށް ފެތޭ ނަމަ)

(ވ)
ފގެ ކުށުގެ
ވަޒީ ާ
ރޖަ 2
ދަ ަ

.42

ލތައް ބެހެއްޓުން.
ހން އުފެދިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަ ު
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެ ު

ތއް ތަކުރާރުވާ ނަމަ ،ވަޒީފާއިން
ފރުޞަތުދިނުމުން ވެސް ،އެ ކުށް ަ
މި ކުށްތަކަކީ ،އިޞްލާޙުވުމަށް ު
ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކުށްކުށެވެ.
(ހ)

އޮފީހުގެ

ގަވާއިދާއި،

ކޯޑް

އޮފް

ކޮންޑަކްޓާއި،

ތކާއި،
ނ ަ
އެންގު ް

އުސޫލުތަކާއި،

ތ
ވ ަ
ށ އިހުމާލުވުން ނު ަ
ވތަ އެއިން ކަމަކަ ް
ސިޔާސަތުތަކާ ގަސްތުގައި ޚިލާފުވުން ،ނު ަ
ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއިން ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުން.
(ށ)

މވައްޒަފުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ވެރިޔަކު ދޭ އިރުޝާދަކާ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ު
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަސްތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރުން ،ނުވަތަ ކުރުމުގައި
އިހުމާލުވުން.

(ނ)

ތ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރީން ،މަސަކަތްކުރާ ތަނުން ހުއްދަނެ ި
ދިއުން.

(ރ)

ތރުގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ
ތން ،މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރުން ،އި ު
އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރުން.

(ބ)

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން ،ނުވަތަ
މކާ ނުލައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން.
އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އެންގު ަ

(ޅ)

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ނުކުރުން.

(ކ)

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ،ފައިސާއާއި ،އޮފީހުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުން.

(އ)

އދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރި ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި
ގޯނާކުރުން (ގޯނާކުރުމާބެހޭ މާ ް
ދަރަޖަ  2އަށް ފެތޭ ނަމަ)
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(ވ)

ހަށިގަނޑަށް

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ބ
ނުލި ޭ

ގެއްލުން

ފަދަ

މަސައްކަތެއް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ކުރި

ކަމުގައިވީ

ނަމަވެސް،

އެ މަސައްކަތެއްގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވުން.
(މ)

މަސައްކަތު ގަޑީގައި ނިދުން.

(ފ)

އެނގިހުރެ ގަސްތުގައި ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް
މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން.

ފގެ ކުށުގެ
ވަޒީ ާ
ރޖަ 3
ދަ ަ

.43

(ދ)

ނ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން.
މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެ ް

(ތ)

ކުށުގެ ދަރަޖަ  1ގައިވާ ކުށްތައް އިޞްލާޙުނުވެ ތަކުރާރުވުން.

މި ކުށްތަކަކީ ،އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުން ވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކުށްތަކެކެވެ.
(ހ)

ހށް ވުރެ
މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް ސަބަބެއް ނާންގައި ( 7ހަތެއް) ދުވަ ަ
ތ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުން ،ނުވަތަ ޗުއްޓީ
ވ ަ
ދިގު މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނު ަ
ތއް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގު
ހ ެ
ޖހޭ ތާރީޚު ހަމަވުމަށްފަހު ަ ( 7
ކންނަން ެ
ހަމަކޮށްފައި އޮފީހަށް ނު ު
މުއްދަތަކަށް ނުނިކުމެ ހުރުން.

(ށ)

ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުމެއްގެ އަސްލު އޮޅުވައިލައި ،އެ ލިޔުން
ށ
ބަދަލުކުރުން .މީގެ ތެރޭގައި ،އެ މީހަކު މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިޔުމާއި ،އޮފީހަ ް
އ ،ވައުޗަރާއި ،ޗުއްޓީގެ
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުމާއި ،ހާޒިރީ ރިޕޯޓާ ި
ރިކޯޑުތަކާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީ ފަދަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުންތައް ހިމެނެއެވެ.

(ނ)

ދއުލަތުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ،ދޫކުރުން،
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ަ
ކށް މަގުފަހިކުރުން ،ނުވަތަ
ކރުން ،ނުވަތަ މިއިން ކަމަ ަ
ބޭރުކުރުން ،ކޮޕީހެދުން ،ރިކޯޑު ު
އެހީތެރިވެދިނުމާއި މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.

(ރ)

ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ،ފައިސާއާއި ،އޮފީހުގެ އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި
ގއި އެއިން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން ،ނުވަތަ އެއިން އެއްޗެއް
އިހުމާލުވުން ،ނުވަތަ ނަހަމަގޮތު ަ
އަމިއްލަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން ،ނުވަތަ އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން ،ނުވަތަ
އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުންވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.

48

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު224 :

(ބ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ނ ވެސް އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުން ،ނުވަތަ އެއްޗެއް
ރިޝްވަތު ހިފުން ،ނުވަތަ އެނޫ ް
ތން.
ނުވަތަ އަގުނެގޭ ޚިދުމަތެއް ،އަގުއަދާނުކޮށް ލިބިގަ ު

(ޅ)

ތ
އޚުތިޔާރު ،ގަސްތުގައި ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ތިމާގެ ނުވަ ަ
ބފައިވާ މަޤާމުގެ ި
އެ މީހަކަށް ލި ި
ނ
ނ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަ ް
ބނުންކުރު ް
ޙައްޤުނޫން ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތަށް ޭ
އުޅުން.

(ކ)

ދައުލަތާއި ،ސަރުކާރާއި ،އޮފީސް ބަދުނާމުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން .ނަމަވެސް ،އެ ކަމަކީ
ތެދުވެރިކަމާއި ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރި ކަމަކުން ނުކުތް
ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(އ)

ފގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ
ކޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަޒީ ާ
މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ކޮލިފި ޭ
އޒަފުގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް ކަނޑައެޅުން.
ގޮތަކަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވަ ް

(ވ)

ބތުވުން.
ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފައިވާކަމަށް ސާ ި

(މ)

ނނު) ގެ ދަށުން ހަރުދަނާ
ނބަރު ( 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ނަ ް
ތ
ބނުންކުރިކަމަށް ނުވަ ަ
ވތަކެތި ޭ
އއް ލިބިފައިވާ ،މަސްތު ާ
ޤަރީނާއެއްކަމުގައި ބަލާ ޤަރީނާ ެ
އފަދަ މައްސަލަ ބެލުން ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ
ގެންގުޅުނުކަމަށް ،ޤާނޫނީގޮތުން ެ
މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަކަށް ސާބިތުވުން.

(ފ)

ގޯނާކުރުން (ގޯނާކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރި ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި،
ދަރަޖަ  3އަށް ފެތޭ ނަމަ)

(ދ)

ހން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާ ފަދަ ޢަމަލެއް
މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެ ެ
ތަކުރާރުކުރުން.

(ތ)

ކން ،ޚިޔާނާތް ،މަކަރާއި
އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ވައްކަން ،ޓެ ު
ހީލަތްހެދުން ފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން.

(ލ)

މސައްކަތް ކުރުމުގައި
ނ ލިބިދާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ަ
ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލު ް
ގެންގުޅެންޖެހޭ

ރައްކައުތެރިކަމުގެ

އިހުމާލުވުން.
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ފިޔަވަޅު

އެޅުމުގައި

ފަރުވާކުޑަކުރުން

ނުވަތަ

އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

(ގ)

ލބިގަތުން.
ލމާތު ހާމަކުރުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ި
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޢު ޫ

(ޏ)

ކުށުގެ ދަރަޖަ  2ގައިވާ ކުށެއް އިޞްލާޙުނުވެ ތަކުރާރުވުން.

ބާބު 11
އެހެނިހެން ކަންކަން
ގއި
އދު ަ
ވ ި
ގަ ާ

.44

ކމެއް
އނުވާ ަ
ހިމެނިފަ ި

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފައި ނުވާކަމެއް ހިނގައިފި ހާލަތެއްގައި،
ށ
ނ ކޮމިޝަނަރުގެ ސަމާލުކަމަ ް
އންފޮމޭޝަ ް
ި
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން،

ގއިފި ނަމަ
ހިނ ަ

އެ މައްސަލައެއް ގެނެސް ،ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފާގެ މަތީން އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީއެވެ.

ތ
ކަންކުރާނޭ ގޮ ް
ނ
މާނަކުރު ް

.45

އދަށް
ވ ި
ގަ ާ

.46

މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި
ރތަކުގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.
ބރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ،އެ އަކު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި އި ާ
(ހ)

"އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ.

(ށ)

ފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު
ނ ޮ
"މުވައްޒަފު" ނުވަތަ "މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އި ް
ކރުމަށް ޓަކައި ވަޒީފާ
ޝނަރުގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ު
ފިޔަވައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމި ަ
ދީފައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

(ނ)

ނރަށެވެ.
"ކޮމިޝަނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަ ަ

(ރ)

"ސުޕަވައިޒަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ބަލައި އިރުޝާދު
ޒފަކު ރިޕޯޓުކުރާންޖެހޭ
މވައްޒަފަށެވެ .ނުވަތަ އެ މުވައް ަ
ހންނަ ު
ދޭން އޭނާގެ މައްޗަށް ު
ވެރިޔަކަށެވެ.

(ބ)

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޖުމުލައެއް މާނަކުރުމުގައި ޚިޔާލު
ތަފާތުވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،އޮފީހުގެ ލީގަލް ޔުނިޓުގެ މަޝްވަރާގެ
މަތީން ،ކޮމިޝަނަރެވެ.

ނ
ޢަމަލުކުރު ް

ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ
ފ ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

`

އުމުރުން  65އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ޢިނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް

ގ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2022/R-155އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ،މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ތިރީގައި މިވާ ދެގޮތުން ކުރެ،
އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.
( )1ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަސް
ވަންދެން ލިބުން
ހރުދުވަސް ވުމުން ،އޭގެ
މި ފައިސާ ލިބޭއިރު ޕެންޝަނަރެއް ނަމަ ،ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .އަދި ( 2ދޭއް) އަ ަ
ނނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ،
ގއިވާ ،ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާ ޢިނާޔަތެވެ .ނުވަތަ ޤާ ޫ
ނބަރު (ަ )2
ބނީ ،ނަ ް
ފަހުން ލި ޭ
އެ ޢިނާޔަތެކެވެ.
( )2ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ ޢިނާޔަތް ލިބުން


ނގެ ފައިސާ
ޝ ު
ރ ޕެންޝަނަރެއްނަމަ ،ޕެން ަ
ލބޭއި ު
މ ޢިނާޔަތް ި
ވ ޢިނާޔަތް ( ި
ށ މުޅި އުމުރަށް ދެ ޭ
މަހުން މަހަ ް
ބ
ށ ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .މަހުން މަހަށް ލި ޭ
ނގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަ ް
ޝ ު
ދޫކޮށްލާގޮތަށް ނުވަތަ ޕެން ަ
ހމަނައެވެ).
ތތަކަށް ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ނު ި
ޢިނާޔަތް ހިސާބު ކުރެވޭނީ ،ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާ ް



މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް:
.1

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި
ށ
ހ ޢިނާޔަތް އެ މީހަކަ ް
ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެ ޭ
ށ
( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،އެ މީހަކަ ް
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ވ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ ،އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ .ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު
މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެ ޭ
ގ އަދަދަކީ( 500/- ،ފަސްސަތޭކަ)
ނ މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތު ެ
ށވުރެ ކުޑަނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހު ް
( 500/ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަ ްރުފިޔާއެވެ.
.2

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުންނަމަ
ހިސާބުކުރާނީ ،އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުވައްޒަފަށް ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ
ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން،
ނ އައި
ނ މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމު ް
ބބު ް
އެ އަދަދާއި( 65 ،ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަ ަ
ކ
ޝންތަ ާ
ޝނާ ނުވަތަ ޕެން ަ
ބ އަދަދު ،ލިބެމުން އައި ޕެން ަ
މުސާރައިގެ ( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލި ޭ
ތ
އެއްކުރުމުންޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހައި ދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަ ް
ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

.3

އޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން
މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހަ ް
ނޫން

ނަމަ،

ނުވަތަ

އެ

ހސާބަށް
ި

މުވައްޒަފަށް

ޝން
ޕެން ަ

ލިބިފައި

ވނަމަ
ނު ާ

ހިސާބުކުރާނީ،

މުވައްޒަފަށް

ކރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ
( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ު
އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާއި( 65 ،ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން
މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ
އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް:
.1

( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ
( 30ތިރީސް) އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ މީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް،
( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ
އފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
( 1/3ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) އެ ް

.2

( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ
އ މީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ
މށް ވާނަމަެ ،
އއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަ ަ
ވތަ ެ
( 30ތިރީސް) އަހަރު ނު ަ
އ
އަހަރަކަށް ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އަ ި
މުސާރައިގެ ( 1/2ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ނރުގެ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މި ބަޔާންވެދިޔަ ގޮތަށް ،މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދެމުން ގެންދާނީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަ ަ
ތ
ވ ަ
ކށައަޅައި އެ ޤާނޫނަކަށް ނު ަ
ގއި ނުވަތަ އެހެން ގަވާއިދެއް އެ ަ
މުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ަ
ގަވާއިދަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމަޔަށެވެ.

52

އަދަދު224 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ޖަދުވަލު 2

`

އުމުރުން  55އަހަރުވުމުން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް
ގ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2022/R-155އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ެ
ސސްފަހެއް) އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމުގެ ޙައްޤު ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ
ދަށުން ،އުމުރުން ( 55ފަން ާ
ގ
ގތު ެ
އފަދައިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތީެ ،
ތަފުޞީލު ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި ،އެ ފަރާތްތައް ( 2ދޭއް)
ބަޔަކަށް ބަހައިލެވެއެވެ .އެއީ،


އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން.



އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން.

 .1އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:
އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން
ތފުސީލު ،ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ށ ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ .އެ ޢިނާޔަތުގެ ަ
ހ ް
މހުން މަ ަ
މށް ހަމަޖެހިފައިވަނީަ ،
މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނު ަ
މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް:
ދ މުސާރަޔަށާއި
ޒފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުން ާ
ނ މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،ވަ ީ
(ހ) މަހު ް
ކ
ހ ޢިނާޔަތް އެ މީހަ ު
ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެ ޭ
މރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ
މހަށް މުޅިއު ު
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުން ަ
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މިންވަރަކީ ،އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ .ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ،
ފސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.
އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ ަ ( 500/-
މ
ނނަ ަ
މހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނު ް
ދ ޕެންޝަން ދަ ަ
ހށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،މިހާރު ލިބެމުން ާ
ހން މަ ަ
(ށ) މަ ު
ހިސާބުކުރާނީ ،އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި
އ ،މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި
އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާ ި
ކ
މުސާރައިގެ ( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު ،ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަ ާ
އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހައި ދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތް
ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
(ނ) މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން
ނޫން ނަމަ ،ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީ ،މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ
ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާ ،މުސްކުޅި
އ
ކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެ ީ
ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހައި ދުވަހަކު ،ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
 .2އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުން އެދިގެން ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:
ތ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް
ވ ަ
އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުން އެދިގެން ނު ަ
އ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ( 2ދޭއް) ޢިނާޔަތެ ް
ރގައި މިވަނީއެވެ.
އެ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ،ތި ީ
 2.1އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް:
(ހ) ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ
ހރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،މުސްކުޅި
މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ( 30ތިރީސް) އަ ަ
ކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ( 1/3ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށް ޖެހޭ އަދަދު ،އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި
ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރ ކުރެވޭއިރު އެ މީހެއްގެ އުމުރާ ގުނަ ކުރުމަށްފަހު ،އެ އަދަދުގެ ( 1/65ފަސްދޮޅަސް
އވެ.
ފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެ ެ
(ށ) ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ

ދތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ،
ހރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއް ަ
މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ( 30ތިރީސް) އަ ަ
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ ( 1/2ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށް ޖެހޭ އަދަދު ،އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި
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އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-155 :
ނން ަ
ގަވާއިދު ަ

އަދަދު224 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ސދޮޅަސް ފަހެއް ބައިކުޅަ
ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރ ކުރެވޭއިރު އެ މީހެއްގެ އުމުރާ ގުނަކުރުމަށްފަހު ،އެ އަދަދު (ފަ ް
އެއްބައި) އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
 2.2މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް:
ޒފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި
މހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،ވަ ީ
(ހ) މަހުން ަ
ހ ޢިނާޔަތް އެ މީހަކު
ކށެވެ .މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެ ޭ
ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާ ޮ
ގ
މރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތު ެ
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއު ު
ޖހޭވަރު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ،
މިންވަރަކީ ،އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ .ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ެ
ފސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.
އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ ަ ( 500/-
މ
ނނަ ަ
މހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނު ް
ދ ޕެންޝަން ދަ ަ
ހށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،މިހާރު ލިބެމުން ާ
ހން މަ ަ
(ށ) މަ ު
ހިސާބުކުރާނީ ،އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި
އަހަރުގެ އަދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާއި ،މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ
ނ
ނޝަންތަކާ އެއްކުރުމު ް
މން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެ ް
( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު ،ލިބެ ު
ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހައި ދުވަހަކު ،ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި
ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
(ނ) މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން
ނޫން ނަމަ ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީ ،މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ
ހަމަޔަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާއި ،މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު
އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ
ވ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހައި ދުވަހަކު ،ދެމުން ގެންދެ ޭ
ރގެ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދެމުން ގެންދާނީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ ު
މުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެހެން ގަވާއިދެއް އެކަށައެޅެންދެނެވެ.
_______________________
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