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އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

c

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

Information Commissioner’s Office

މާލެ،

Male’, Republic of Maldives

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ފ
ތަޢާރު ު

.1

ނ
ރ ް
މސްކުޅިކު ު
ފއިން ު
ވަޒީ ާ

.2

ފއިން
މން ވަޒީ ާ
 65އަހަރުވު ު

.3

ނރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން
މިއީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަ ަ
ވޒީފާއިން ވަކިކުރާ
( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ަ
ށ
މުވައްޒަފުންނާއި ،އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮތަ ް
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.
އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން
މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވުމުން މުވައްޒަފުން
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ.
ވ
މސްކުޅި ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،މި އުސޫލުގެ އަންނަނި ި
ކން ު
މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަ ު
މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ
ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ނ
ކޅިކުރު ް
މުސް ު
ވމުން
މރުން  65އަހަރު ު
އު ު
ވއިރު
ރ ޭ
މސްކުޅިކު ެ
ފއިން ު
ވަޒީ ާ
ތ
ވނޭ ގޮ ް
ޢިނާޔަތް ދެ ޭ

މުވައްޒަފެއްގެ

އުމުރުން

65

(ފަސްދޮޅަސްފަހެއް)

އަހަރުވުމުން

ވަޒީފާއިން

މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
.4

ގަވާއިދު

2022/R-155

ނަންބަރު

(އިންފޮމޭޝަން

ޝނަރުގެ
ކޮމި ަ

އޮފީހުގެ

ގ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު) ެ
އުމުރުން ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ،މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ،ކޮންމެ
މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ،ތިރީގައި މިވާ ދެ ގޮތުން ކުރެ ،އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ
މަތީން ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު227 :

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

(ހ)

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ
އސާ ލިބޭއިރު
އެލަވަންސެއް ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ލިބުން (މި ފަ ި
ގ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ).
ޕެންޝަނަރެއް ނަމަ ،ޕެންޝަނު ެ

ފއިން
ރވުމުން ވަޒީ ާ
މރުން  65އަހަ ު
އު ު
ފންނަށް
ވއްޒަ ު
ރވޭ މު ަ
ކޅިކު ެ
މުސް ު
ނ
އސާ ޢިނާޔަތް ލިބު ް
މޖަ ް
އޮފީހުން ހަ ަ

.5

(ށ)

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ ޢިނާޔަތް.

(ހ)

މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް (މި ޢިނާޔަތް ލިބޭއިރު ޕެންޝަނަރެއް
ނަމަ ،ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްލާ ގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ
ޔތް ހިސާބު
ދވޭނެއެވެ .މަހުންމަހަށް ލިބޭ ޢިނާ ަ
ލިބޭގޮތަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ެ
ނގެ މުއްދަތު
ކށް ޕެންޝަ ު
ކުރެވޭނީ ،ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަ ަ
ނުހިމަނައެވެ).
()1

ފއިން
ވ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،ވަޒީ ާ
މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެ ޭ
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި
ރމުން
ގތަށް ހިސާބުކު ު
އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ .މި ޮ
ޖެހޭ ޢިނާޔަތް ،އެ މީހަކަށް ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ
ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ،
ރކީ،
ހށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަ ަ
އެ މީހަކަށް މަހުން މަ ަ
އެ

މުސާރައިގެ

އަދަދެވެ.

ނުވަތަ

ޖެހޭވަރު

ހިސާބުކުރުމުން

( 500/ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.
()2

ވ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،މިހާރު
މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެ ޭ
ލިބެމުންދާ

ޝން
ޕެން ަ

ހއްޓަން
ދަމަ ަ

މުވައްޒަފު

ނން
ބޭ ު

ނަމަ

ށގެން
ފ ި
ހިސާބުކުރާނީ ،އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ެ
ނ
މުވައްޒަފަށް ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބު ް
މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ
ދއި،
އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަ ާ
( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި
ކުރެވޭއިރު

އެ

މުވައްޒަފަކަށް

ލިބެމުން

އައި

މުސާރައިގެ

މން
ލބެ ު
ލބޭ އަދަދުި ،
( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ި
އދަދު
ނތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ ަ
އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަ ް
4

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު227 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

މން
އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ދެ ު
ޖއްސާ ގޮތަށެވެ.
ގެންދާނެ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަ ަ
()3

ވ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ،މިހާރު
މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެ ޭ
ނމަ،
ނ ނޫން ަ
ޓން މުވައްޒަފު ބޭނު ް
ޝން ދަމަހައް ަ
ލިބެމުންދާ ޕެން ަ
ބފައި ނުވާ ނަމަ
ފށް ޕެންޝަން ލި ި
ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަ ަ
ހިސާބުކުރާނީ ،މުވައްޒަފަށް ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ
ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި
ގން،
އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައި ެ
އެ އަދަދާ ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި
އިރު

ކުރެވޭ

އެ

މުވައްޒަފަކަށް

އައި

ލިބެމުން

މުސާރައިގެ

( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ،
ދ
ގން ާ
އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ކޮންމެ މަހަކު ދެމުން ެ
ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
(ށ)

އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް
()1

ނ މުސްކުޅިކުރެވޭ
ރ ފުރުމުގެ ސަބަބު ް
( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަ ު
މުވައްޒަފު

ސަރުކާރުގައި

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ

30

ރސް)
(ތި ީ

އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާ ނަމަ ،އެ މީހަކު ސަރުކާރަށް
ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް( 65 ،ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު
ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން
މުސާރައިގެ

އައި

1/3

(ތިންބައިކުޅަ

އެއްބައި)

ހރާ
އެއްފަ ަ

ލިބިދެވޭނެއެވެ.
()2

( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް) އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ
މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ( 30ތިރީސް) އަހަރު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާ ނަމަ ،އެ މީހަކު
ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ( 65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް)
އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު227 :

ޓ
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ދިވެހި ސަރު ާ
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އުސޫލު ނަން ަ

ހރާ
ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ( 1/2ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) އެއްފަ ަ
ލިބިދެވޭނެއެވެ.
ލއަށް
އމިއް ަ
މން ަ
 55އަހަރުވު ު

.6

(ހ)

ނ
މސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރު ް
ދގެން ު
އެ ި

މުވައްޒަފެއްގެ

އުމުރުން

55

(ފަންސާސްފަހެއް)

ވމަށް
އަހަރު ު

ފަހު،

ބ
ފއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ ނަމަ ،ސަބަ ު
އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ވަޒީ ާ
އކު އެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށް ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާ ެ
(ށ)

މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން
މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭއިރު ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތް ނަމަ،
އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ) އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ،މި މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ،މުސްކުޅިވާން އެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ މުވައްޒަފަކީ ޖިނާއީ
ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދާރީ ތަޙުޤީޤަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއިން
ބލުމަށްފަހު،
ވަކިކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ެ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
ނރަށް
މން ކޮމިޝަ ަ
 55އަހަރުވު ު
ފއިން
ދށުން ވަޒީ ާ
ރގެ ަ
އޚްތިޔާ ު
ލިބިދޭ ި
ނ
ރ ް
ކޅިކޮށް ވަކިކު ު
މުސް ު

.7

(ހ)

ހރު ވެފައިވާ
ރން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަ ަ
ތތަކުގައި ،އުމު ު
އަންނަނިވި ހާލަ ް
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()1

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ
ދަށްވުން؛

()2

މުވައްޒަފުގެ

ބަލިހާލަތު

ހރިގޮތުން،
ު

ނުވަތަ

ޖިސްމާނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުން ،ނުވަތަ ނަފުސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
ފސާނީ
ހުރުން .މި ހާލަތުގައި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ނަ ު
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ،ޞިއްޙީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
()3

މށް
ހންގު ަ
ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ި
މސައްކަތް އުނިވެ ،މަސައްކަތް ކުރަން
ބބުންަ ،
ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަ ަ
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އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު227 :

ޓ
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އުސޫލު ނަން ަ

ތިބި މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ ،އިތުރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން
( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ހުރުން؛
()4

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް
ނުވަތަ

އ
ލބިފަ ި
ި

ހުނަރެއް

ނެތުމުގެ

ވަޒީފާ

ބން،
ސަބަ ު

ތމުގެ
އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ ،އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަ ު
ފހު ،މުވައްޒަފު އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން
ށ ަ
ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަ ް
ވ
ނުހިފައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުން ާ
ވން.
ހނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނު ު
މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ު
()5

އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ
ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިގެން ނުވަތަ ތަނުން ދެވޭ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން
މުސްކުޅިކުރަން ބޭނުންވުން.

(ށ)

ކ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ( 1އެކެއް)
މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަ ު
ކުރިން،

މަސްދުވަހުގެ

އެ

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

މުސްކުޅިކުރަން

ނިންމައިފައިވާކަން ،ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ފއިން
ރވުމުން ވަޒީ ާ
މރުން  55އަހަ ު
އު ު
ރވޭ ފަރާތްތަކަށް
ކޅިކު ެ
މުސް ު
ދވޭނޭ
މގެ ޢިނާޔަތް ެ
ކޅިކުރު ު
މުސް ު

.8

ތ
އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަ ް
ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ ފަރާތްތައް ( 2ދޭއް) ބަޔަކަށް ބަހައިލެވެއެވެ.

ތ
ގޮ ް

(ހ)

އުމުރުން

55

ހއް)
(ފަންސާސްފަ ެ

އަހަރުވުމުން

ށ
އަމިއްލައަ ް

ނ
އެދިގެ ް

ފހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮ ީ
އ ޢިނާޔަތް
ހން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެެ .
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،މަ ު
އ މިވަނީއެވެ.
ދެވޭގޮތް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
()1

ފއިން
ވ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،ވަޒީ ާ
މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެ ޭ
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި
ރމުން
ގތަށް ހިސާބުކު ު
އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ .މި ޮ
ޢިނާޔަތް

ޖެހޭ

އެ

މީހަކު

މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު

ލިބެމުން

އައި

މރަށް
މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއު ު
ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ ،އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ .ނުވަތަ
7

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

އަދަދު227 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ކުޑަ ނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ،
( 500/ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.()2

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު
ލިބެމުންދާ

ޝން
ޕެން ަ

ހއްޓަން
ދަމަ ަ

މުވައްޒަފު

ނން
ބޭ ު

ނަމަ

ށގެން
ފ ި
ހިސާބުކުރާނީ ،އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ެ
މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ
ދއި،
އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަ ާ
ނ އައި މުސާރައިގެ
މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމު ް
މން
ލބެ ު
ލބޭ އަދަދުި ،
( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ި
އދަދު
ނތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ ަ
އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަ ް
އެއީ ،ކޮންމެ މަހަކު އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ދެމުންގެންދާ
ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
()3

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު
ނމަ،
ނ ނޫން ަ
ޓން މުވައްޒަފު ބޭނު ް
ޝން ދަމަހައް ަ
ލިބެމުންދާ ޕެން ަ
ބފައި ނުވާ ނަމަ
ފށް ޕެންޝަން ލި ި
ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަ ަ
ހިސާބުކުރާނީ ،މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު
ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި
ށ
ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާއި ،މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަ ް
ލިބެމުން

އައި މުސާރައިގެ 1/40

(ސާޅީސްބައިކުޅަ

އެއްބައި)

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި
ތށެވެ.
ނދާ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮ ަ
ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ދެމުން ގެ ް
(ށ)

އުމުރުން ( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް
ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ( 2ދޭއް)
ވއެވެ .އެ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ ގޮތް ،ތިރީގައި
ށ ހަމަޖެހިފައި ެ
ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަ ް
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
()1

އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް:

8

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު227 :

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

1.1

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް
ވޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު
ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ަ
ނ ( 30ތިރީސް) އަހަރަށްވުރެ ކުރު
ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަ ީ
މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު ލިބެމުން އައި
މުސާރައިގެ ( 1/3ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި)

އަށް ޖެހޭ އަދަދު،

ޓޔަރ
ރ ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ،ރި ަ
އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކު ި
ކުރެވޭއިރު އެ މީހެއްގެ އުމުރާ ގުނަ ކުރުމަށްފަހު ،އެ އަދަދުގެ
( 1/65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށް ޖެހޭ އަދަދު
އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
1.2

( 55ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވުމުން ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް
ވޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު
ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ަ
ތ
ނވަ ަ
ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ( 30ތިރީސް) އަހަރު ު
އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާ ނަމަ ،މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު
ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ( 1/2ދެބައިކުޅަ އެއްބައި)

އަށް ޖެހޭ

އަދަދު ،އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި،
ރިޓަޔަރ ކުރެވޭއިރު އެ މީހެއްގެ އުމުރާ ގުނަކުރުމަށްފަހު ،އެ އަދަދު
( 1/65ފަސްދޮޅަސްފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި)

އަށް ޖެހޭ އަދަދު

އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
.2

މަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

2.1

ވ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ،ވަޒީފާއިން
މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެ ޭ
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި
ނ
އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމު ް
ޢިނާޔަތް

ޖެހޭ

އެ

މީހަކު

މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު

ލިބެމުން

އައި

މރަށް
މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއު ު
ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ ،އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ .ނުވަތަ
ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ
ކުޑަ ނަމަ ،އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ
( 500/ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާއެވެ.9

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

އަދަދު227 :

2.2

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު
ލިބެމުންދާ

ޝން
ޕެން ަ

ހއްޓަން
ދަމަ ަ

މުވައްޒަފު

ނން
ބޭ ު

ނަމަ

ގން
ފށި ެ
ނ ތާރީޚުން ެ
ހ ޕެންޝަން ދި ް
ހިސާބުކުރާނީ ،އެންމެ ފަ ު
މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ
ދއި،
އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން ،އެ އަދަ ާ
ނ އައި މުސާރައިގެ
މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމު ް
މން
ލބެ ު
ލބޭ އަދަދުި ،
( 1/40ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި) ގުނަކުރުމުން ި
އދަދު
ނތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ ަ
އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަ ް
އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުންގެންދާ
ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
2.3

މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު
ނމަ،
ނ ނޫން ަ
ޓން މުވައްޒަފު ބޭނު ް
ޝން ދަމަހައް ަ
ލިބެމުންދާ ޕެން ަ
ނމަ
ބފައި ނުވާ ަ
ފށް ޕެންޝަން ލި ި
ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަ ަ
ހިސާބުކުރާނީ ،މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރު
ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި
ކޅި ކުރެވޭ އިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް
ބަލައިގެން ،އެ އަދަދާ ،މުސް ު
ލިބެމުން

އައި މުސާރައިގެ 1/40

(ސާޅީސްބައިކުޅަ

އެއްބައި)

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ ،އެ މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު،
ނޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.
ކޮންމެ މަހަކު ދެމުންގެންދާ ޢި ާ
އޒަފު ް
މވަ ް
ކޅިކުރާ ު
މުސް ު
ނގެ ިޚދުމަ ުތގެ .9

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ،އެ މީހަކު

ތ
އަހަރު ބަލާނެ ގޮ ް

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތަށެވެ .އެއީ އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ޚިދުމަތުގެ
ގ
ގޮތުގައި ގުނައިގެންނެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު ،ޚިދުމަތު ެ
މުއްދަތު ހިސާބުކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލެކެވެ.


ނ
މިސާލު :ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަ ީ
 29އަހަރާއި  10މަހާއި  10ދުވަސް ކަމުގައި ވާނަމަ އަހަރު ހިސާބުކުރާނީ،
ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/G-35 :
އުސޫލު ނަން ަ

އަދަދު227 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

 29އަހަރު +
 10މަސްދުވަސް =  0.83 = 12/10އަހަރު +
 10ދުވަސް =  0.03 = 365/10އަހަރު
ޖުމުލަ ޚިދުމަތުގެ އަހަރު =  29.86 = 29 + 0.83 + 0.03އަހަރު
ނ
ކ ް
އެހެނިހެން ކަން ަ

.10

ނ
މާނަކުރު ް

.11

ޚ
ކރަން ފަށާ ތާރީ ު
އުސޫލަށް ޢަމަލު ު

.12

އފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް،
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮ
މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރަން ނިންމިކަން ،އެ މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުރުމުގެ ( 1އެކެއް)
ނ
މަސްދުވަސް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމު ް
މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފެއް ނަމަ( 1 ،އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އޮފީހަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.
ނންބަރު 8/2009
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޤާނޫނު ަ
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހ ޤާނޫނު)
ޕެންޝަނާބެ ޭ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރިޓަޔަރމަންޓް

ޓށެވެ.
ބެނިފި ަ
ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ނވެ.
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ެ
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