
` 

 

 

 

   

 

 G-35/2022: ނަްނބަރު އުސޫލު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު: 227 ތާރީޚު: 1444 ރަބީޢުލްއައްވަލް 14  – 2022 ބަރުއޮކްޓޫ 10  ހޯމަ

 
 އުސޫލު ގޮތުގެ ކުރާނެ ޢަމަލުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               G-35/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              227 އަދަުދ:              51 ވޮލިުއމް:

 

3 
 

 
 
 
 

  
 

 އުސޫލު ތުގެ ގޮ ކުރާނެ ޢަމަލު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި 
 

 

     މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 
ގޮތަށް ަވޒީފާއިން ވަކިކުރާ ފަހެއް( އަހަރުވުމުން ޢިނާޔަތް ލިބޭ)ފަސްދޮޅަސް 65

ނާޔަތް ލިބޭގޮތަްށ ވުމުން ޢި )ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރު 55އުމުރުން  މުވައްޒަފުންނާއި،
 އުސޫލެވެ.ގޮތުގެ ކުރާނެ ޢަމަލުވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި 

 ތަޢާރުފު  .1

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

       ދާނެއެވެ. ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވި ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ
 އަންނަނިވި  އުސޫލުގެނަމަ، މި  ގޮތުންކުރެ ގޮތަުކން ުމސްކުޅި ކުރެވިއްޖެ މި ދެ
ކުރުމުގެ މުސްކުޅި  ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ތަކުގައި ބަޔާންމާއްދާ

 ނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.ޢި

 ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުުރން  .2

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން  )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( 65މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން 
 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ހަރުވުުމން ވަޒީާފއިން އަ 65 .3
 ކުރުން މުސްުކޅި

ނަރުގެ އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަ ) R-155/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 20 ގެ ( ބެހޭ ގަވާއިދުމުވައްޒަފުންނާ

އޮފީހުގެ އަހަރުވުމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ  )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( 65އުމުރުން 
ކޮންމެ  ،ނާޔަތުގެ ގޮތުގައިމުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢި ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު

ރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ އެ ފަ ،ގޮތުން ކުރެ ތިރީގައި މިވާ ދެ ،ވެސް މުވައްޒަފަކަށް
  ދެވޭނެއެވެ.ޢިނާޔަތް ން މަތީ

ުވމުން  އަހަރު 65އުުމރުން  .4

 ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުެރޭވއިރު
 ނާޔަތް ދެޭވނޭ ގޮތް ޢި

Male’, Republic of Maldives 
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 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ
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 އެއްވަރުގެ  މުސާރައާ ލިބޭ ވަކިކުރެވުނުއިރު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން
އިރު ފަިއސާ ލިބޭ އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ލިބުން )މި)ދޭއް(  2 އްސެއެލަވަން

  (ނެއެވެ.ެގ ފައިސާ ލިބޭނަމަ، ޕެންޝަނު ޕެންޝަނަރެއް

   )ހ(

   )ށ( .ނާޔަތްޢި ހަމަޖައްސާ އޮފީހުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސްކުޅިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން

 އިރު ޕެންޝަނަރެއްނާޔަތް ލިބޭޢިނާޔަތް )މި ޢި  ދެވޭ އުމުރަށް މުޅި މަހުންމަހަށް
ގެ ފައިސާ ނުގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަ ގެ ފައިސާ ދޫކޮށްލާނުނަމަ، ޕެންޝަ

ނާަޔތް ހިސާބު ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިެދވޭނެއެވެ. މަހުންމަހަށް ލިބޭ ޢިލިބޭގޮތަށް 
ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކށް ޕެންޝަުނގެ މުއްދަތު  ،ކުރެވޭނީ

 ނުހިމަނައެވެ.(

 ވަޒީާފއިންއަހަުރވުމުން  65އުުމރުން  .5 )ހ(
 މުަވއްޒަުފންނަށް މުސްުކޅިކުެރވޭ

 ލިބުން ނާޔަތް ޢިހަަމޖަްއސާ  އޮފީހުން

ވަޒީާފއިން  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީޢި ދެވޭ  އުމުރަށް މުޅި މަހުންމަހަށް
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި 

ޮގތަށް ހިސާބުކުުރމުން  އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މި
އަހަރު ފުރުމުގެ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65މީހަކަށް  އެ ،ނާޔަތްޢިޖެހޭ 

 ،ނަމަ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު
 ،ނާޔަތުގެ މިންވަަރކީޢިހަކަށް މަހުން މަަހށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ މީ އެ

       ކުރުމުން ޖެހޭވަރުރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުއެ މުސާ
 އެ މީހަކަށް މަހުން ،ނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ  ސަތޭކަ()ފަސް -/500

 ރުފިޔާއެވެ.ސަތޭކަ( )ފަސް -/500ނާޔަތުގެ އަދަދަކީ ޢިމަހަށް ދެވޭ 

(1)    

މިހާރު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢި ދެވޭ  އުމުރަށް މުޅި މަހަށް މަހުން
ނަމަ  ލިބެމުންދާ ޕެންަޝން ދަމަަހއްޓަން މުވައްޒަފު ބޭުނން

އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ެފިށގެން  ،ހިސާބުކުރާނީ
އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުްނ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65މުވައްޒަފަށް 

ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ ޔަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ
 ،އިމުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެްނ، އެ އަދަދާ  އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި އަދަދު
އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ފަހެއް( )ފަސްދޮޅަސް 65

         މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ކުރެވޭއިރު އެ
ިލބެުމން  ،)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ިލބޭ އަދަދު 40/1

ލަ ައދަދު މުޖެހޭ ޖު އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަްނތަކާ އެއްކުރުމުން

(2)    
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ދެުމން  ،މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު އެ ،އެއީ ކޮންމެ މަހަކު
 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަަޖއްސާ ގޮތަށެވެ. ޢި ދާނެގެން

މިހާރު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢި ދެވޭ  އުމުރަށް މުޅި މަހަށް މަހުން
ލިބެމުންދާ ޕެންަޝން ދަމަހައްަޓން މުވައްޒަފު ބޭނުްނ ނޫން ަނމަ، 

ނަމަ  ވާނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަަފށް ޕެންޝަން ލިިބފައި ނު
އަހަރު ފުރުމުގެ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65މުވައްޒަފަށް  ،ހިސާބުކުރާނީ

ރި ވަޒީފާ އަދާކު ށް ސަރުކާރު ޔަސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ
މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިެގން،  ވަޒީފާ އަދާކުރިއަހަރުގެ އަދަދު އެއީ 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އެ އަދަދާ 
        މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ކުރެވޭ އިރު އެ

 ،)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ 40/1
 ދާ ދެމުންެގން ކޮންމެ މަހަކުމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު،  އެ
 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢި

(3)    

   )ށ( ނާޔަތްޢިއެއްފަހަރާ ދެވޭ 

އަހަުރ ފުރުމުގެ ސަބަބުްނ މުސްކުޅިކުރެވޭ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65
)ތިީރސް(  30މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

 ސަރުކާރަށް މީހަކު ނަމަ، އެ އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާ
އަހަރު )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65 ،އަހަރަކަށް ކޮންމެ ޚިދުމަތްކުރި

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން  ކުރެވޭ އިރު އެފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި 
އެއްފަަހރާ  (އެއްބައި ތިންބައިކުޅަ) 1/3އައި މުސާރައިގެ 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

(1)    

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65
އަހަރު )ތިރީސް(  30މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

 މީހަކު ނަމަ، އެ  އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނުވަތަ 
)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އަހަރަކަށް  ކޮންމެ ޚިދުމަތްކުރި ސަރުކާރަށް

މުވައްޒަފަކަށް  އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ

(2)    
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އެއްފަަހރާ  (އެއްބައި ދެބައިކުޅަ) 1/2ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 
 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 ފަހު، އަހަރުުވމަށް)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން 
ނަމަ، ސަބަުބ  އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ވަޒީާފއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ

 ޅަން ވާނެއެވެ.ހަހުށަ ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާެއކު އެ މުވައްޒަފަކު ،ބަޔާންކޮށް

ައމިއްަލއަށް އަހަރުވުުމން  55 .6 )ހ(

 އެިދގެން ުމސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން 

 އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން 
 ،ނަމަ ބޮންޑެއް އޮތް މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭއިރު، ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

 ލިބިގެންވެއެެވ. ޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރަށްޢާއެކަމަށް ރި

   )ށ(

މާއްދާގައިވާ  އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މި)ފަންސާސްފަހެއް(  55އުމުރުން 
މުވައްޒަފަކީ ޖިނާއީ  ން، މުސްކުޅިވާން އެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް، އެތީގޮތުގެ މަ

ޔަތްކޮށް ވަޒީފާއިން ޢާރި ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދާރީ ތަޙުޤީޤަށް
މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ެބލުމަށްފަހު، ވަކިކުރަންޖެހޭ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

   (ނ)

 އަަހރު ވެފައިވާ )ފަންސާސްފަހެއް(  55އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި، އުމުުރން 
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރަޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނައިވަކިކުރުމުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

އަހަރުވުުމން ކޮމިޝަަނރަށް  55 .7 )ހ(
ލިބިދޭ ިއޚްތިޔާުރގެ ަދށުން ވަޒީާފއިން 

 މުސްުކޅިކޮށް ވަކިކުުރން 

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ 
 ؛ދަށްވުން

(1)    

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ  ،މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ުހރިގޮތުން
ސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ނަފުހުރުން،  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
ސާނީ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނުވަތަ ނަފު  ހުރުން. މި ހާލަތުގައި
ވުޒާރާގައި ކަންކަމާބެހޭ  ޙީއްޞި ،ހުރިކަމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  ޙީއްޞިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

(2)    

ބަދަލެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ިހންގުަމށް  ންނަސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެ
ަމސައްކަތް އުނިވެ، މަސައްކަތް ކުރަން  ،ބަދަލެއްގެ ސަަބބުން ންނަގެ

(3)    
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މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ، އިތުރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން  ތިބި
 ؛ހުރުން ފަކުއަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަ)ފަންސާސްފަހެއް(  55

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް 
     ހުނަރެއް ިލބިފަިއ ނެތުމުގެ ސަބަުބން، ވަޒީފާ  ނުވަތަ

ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަުތމުގެ  އެ ،ނަމަ އަދާނުކުރެވޭ
 ތުގެ ބޭނުންޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަްށަފހު، މުވައްޒަފު އެ ފުރުޞަފުރު

ތާ ގުޅިގެން ބޭނުންާވ ޞަނުވަތަ ދެވުނު ފުރު ،ނަމަ ނުހިފައިފި
 .ނުވަތަ ުހނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުުވން މަޢުލޫމާތު

(4)    

 ގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެފީހުއޮ
 ނުވަތަ ތަނުން ދެވޭ ނަން ޖެހިގެންހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެން

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން
 .މުސްކުޅިކުރަން ބޭނުންވުން

(5)    

)އެކެއް(  1މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ 
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަން  ކުރިން، އެ ދުވަހުގެމަސް

 .މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން އެ ،ނިންމައިފައިވާކަން

   (ށ)

ނާޔަްތ ޢިއަހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް )ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އު
 ލެވެއެވެ.އިބަޔަކަށް ބަހަ)ދޭއް(  2ފަރާތްތައް  ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ

އަހަުރވުމުން ވަޒީާފއިން  55ުމރުން އު .8
 ފަރާތްތަކަށް މުސްުކޅިކުެރވޭ

ނާޔަތް ެދވޭނޭ ޢި މުސްުކޅިކުރުުމގެ
 ގޮތް 

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަްށ އެދިގެްނ )ފަންސާސްފަެހއް(  55މުރުން އު
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 

ެއ ޢިނާޔަތް ނާޔަތެވެ. ޢިމަހަށް ދެވޭ  މަުހން ،ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
 ދެވޭގޮތް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މިވަނީއެވެ.

   )ހ(

ވަޒީާފއިން  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީޢިމަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެޭވ 
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި 

ޮގތަށް ހިސާބުކުުރމުން  އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މި
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި  ކުމީހަ ނާޔަތް އެޢިޖެހޭ 

ށް މުޅިއުުމރަށް މަހަ ށް މަހުންކަމީހަ އެ ،ނަމަ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު
ރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ އެ މުސާ ،ނާޔަތުގެ މިންވަރަކީޢިދެވޭ 

(1)    



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި               G-35/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              227 އަދަުދ:              51 ވޮލިުއމް:

 

8 
 

    ރުފިޔާއަށްވުރެ )ފަސްސަތޭކަ(  -/500ކުރުމުން ޖެހޭވަރު ހިސާބު
 ،ނާޔަތުގެ އަދަދަކީޢިއެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ  ،ނަމަ ކުޑަ

 ރުފިޔާއެވެ.)ފަސްސަތޭކަ(  -/500

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 
ނަމަ  ލިބެމުންދާ ޕެންަޝން ދަމަަހއްޓަން މުވައްޒަފު ބޭުނން

އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ެފިށގެން  ،ހިސާބުކުރާނީ
ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ ޔަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ

 ،އިމުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެްނ، އެ އަދަދާ އީ ވަޒީފާ އަދާކުރި އެއަދަދު 
މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ އައި މުސާރައިގެ 

ިލބެުމން  ،)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ިލބޭ އަދަދު 40/1
 ލަ ައދަދުއައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަްނތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމު

 ދާދެމުންގެން ،މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ކޮންމެ މަހަކު އެ ،އެއީ
 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢި

(2)    

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ޢިމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  މަހުން
ލިބެމުންދާ ޕެންަޝން ދަމަހައްަޓން މުވައްޒަފު ބޭނުްނ ނޫން ަނމަ، 

ނަމަ  ހިސާބަށް މުވައްޒަަފށް ޕެންޝަން ލިިބފައި ނުވާ ނުވަތަ އެ
ށް ސަރުކާރު ޔަމުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ ،ހިސާބުކުރާނީ

މުއްދަތު ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ 
މުވައްޒަފަކަްށ  މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ ،އިބަލައިގެން، އެ އަދަދާ

)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި(  40/1ން އައި މުސާރައިގެ ލިބެމު
މީހަކު ދުނިޔޭގައި  އެ ،ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު

 ނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮަތށެވެ.ޢި ދާހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެން 

(3)    

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  ،އަހަރުވުމުން)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އު
)ދޭއް(  2ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 

އެ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ ގޮްތ، ތިރީގައި  ނާޔަތެއް ދިނުމަްށ ހަމަޖެހިފައިެވއެވެ.ޢި
 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

   )ށ(

    (1) ނާޔަތް:ޢިއެއްފަހަރާ ދެވޭ 
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ވުމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55
ކުރެވޭ މުވައްޒަފު މުސްކުޅިލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ަވޒީފާއިން 

އަހަރަށްވުރެ ކުރު )ތިރީސް(  30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަީނ 
ކުރެވޭ އިރު ލިބެމުން އައި ވާނަމަ، މުސްކުޅި މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް

       ދަދު، އައަށް ޖެހޭ   (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) 1/3 މުސާރައިގެ
ރިަޓޔަރ  ،މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުިރ ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި އެ

      ގުނަ ކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދުގެ މީހެއްގެ އުމުރާ  ކުރެވޭއިރު އެ 
 އަށް ޖެހޭ އަދަދު (ފަސްދޮޅަސްފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި) 65/1

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

1.1    

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  ،ވުމުންއަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55
ކުރެވޭ މުވައްޒަފު މުސްކުޅިދަށުން ަވޒީފާއިން  ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ

އަހަރު ުނވަަތ )ތިރީސް(  30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 
 ކުރެވޭ އިރުސްކުޅި، މުނަމަ ކަމަށްވާއެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

އަށް ޖެހޭ   (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) 1/2ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 
 ،މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ދަދު، އެއަ

ގުނަކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދު  މީހެއްގެ އުމުރާ ރިޓަޔަރ ކުރެވޭއިރު އެ 
އަށް ޖެހޭ އަދަދު   (ބައިކުޅަ އެއްބައިފަސްދޮޅަސްފަހެއް ) 65/1

 .އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ

1.2    

    .2 ނާޔަތްޢިމަހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 

ވަޒީފާއިން  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީޢި މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  މަހުން
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި 
އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުްނ 

މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި  ކުމީހަ ނާޔަތް އެޢިޖެހޭ 
ށް މުޅިއުުމރަށް ށް މަހުން މަހަކަމީހަ އެ ،ނަމަ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު

ރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ އެ މުސާ ،ނާޔަތުގެ މިންވަރަކީޢިދެވޭ 
    ރުފިޔާއަށްވުރެ )ފަސްސަތޭކަ(  -/500ކުރުމުން ޖެހޭވަރު ހިސާބު
   ނާޔަތުގެ އަދަދަކީޢިއެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ  ،ނަމަ ކުޑަ

 ރުފިޔާއެވެ.)ފަސްސަތޭކަ(  -/500

2.1    
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ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ޢިމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  މަހުން
ނަމަ  ލިބެމުންދާ ޕެންަޝން ދަމަަހއްޓަން މުވައްޒަފު ބޭުނން

ތާރީޚުން ެފށިެގން  ދިން އެންމެ ފަުހ ޕެންޝަން  ،ހިސާބުކުރާނީ
ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ ޔަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ

 ،އިމުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާ އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި އަދަދު 
މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ އައި މުސާރައިގެ  ކުރެވޭ އިރު އެމުސްކުޅި

ިލބެުމން  ،ބައި( ގުނަކުރުމުން ިލބޭ އަދަދު)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް 40/1
 ލަ ައދަދުއައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަްނތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމު

 ދާގެންނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުންމީހަކު ދު  އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އެ
 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢި

2.2    

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 
ލިބެމުންދާ ޕެންަޝން ދަމަހައްަޓން މުވައްޒަފު ބޭނުްނ ނޫން ަނމަ، 

ހިސާބަށް މުވައްޒަަފށް ޕެންޝަން ލިިބފައި ނުވާަނމަ ނުވަތަ އެ 
ށް ސަރުކާރު ޔަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަފު މުވައްޒަ ،ހިސާބުކުރާނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތު ކަމުގައި 
މުވައްޒަފަކަށް  މުސްުކޅި ކުރެވޭ އިރު އެ ،ބަލައިގެން، އެ އަދަދާ

)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި(  40/1އައި މުސާރައިގެ ލިބެމުން 
މީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު،  އެ ،ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ

 ާނޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢި ދާގެންދެމުން ކޮންމެ މަހަކު

2.3    

އެ މީހަކު  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ،
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތަށެވެ. އެއީ އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ޚިދުމަތުގެ 

އިރު، ޚިދުމަތުެގ  ގޮތުގައި ގުނައިގެންނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ
 ވެ.ކެމުއްދަތު ހިސާބުކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލެ

  ްމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ މިސާލު: ވަޒީފާއިނ     
 ،ވާނަމަ އަހަރު ހިސާބުކުރާނީ ދުވަސް ކަމުގައި 10 އިމަހާ 10އަހަރާއި  29

 ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.

 

މުސްުކޅިކުރާ ުމވަްއޒަފުްނގެ ިޚދުމަުތގެ  .9
 އަހަރު ބަލާނެ ގޮތް 
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 އަހަރު + 29      
 އަހަރު + 0.83=  10/12=  ދުވަސްމަސް 10      
 އަހަރު 0.03=  10/365ދުވަސް =  10      

 އަހަރު 29.86=  29+  0.83+  0.03ޖުމުލަ ޚިދުމަތުގެ އަހަރު =       

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، 
)އެކެއް(  1މުގެ މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުރު ކަން، އެ މިމުން މުސްކުޅިކުރަން ނިންޤާމަ

ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަޤާމުްނ  ދުވަސްމަސް
އެކަން ކުރިން އޮފީހަށް  ހުގެ)އެކެއް( މަސްދުވަ 1 ،ނަމަ މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފެއް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 އެހެނިހެން ކަންަކން  .10

 2009/8ނޫނު ަނންބަރު ޤާވަނީ،  ޕެންޝަންކަމުގައި ބުނެފައި އެރިޓަޔަރމަންޓް 
ނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ޤާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ 

 ބެނިފިަޓށެވެ.

 މާނަކުރުން  .11

ކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޢަމަލުމި އުސޫލަށް 
 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ. ޢުޝާއި

 ުކރަން ފަށާ ތާރީޚު ޢަމަލުއުސޫލަށް  .12

 
                             

 

 


