
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

)4 ވަނަ އިޞްލާޙާއެކު(

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ހޯމަ   2015 ޖޫން   15  -  1436 ޝަޢުބާން   28 ތާރީޚު:      206 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 





3

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

2012 ޖުލައި 1 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުން 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ޢިބާރާތް އިޞްލާޙު ކުރުމަށްފަހު، މި 

އުސޫލު މިހާރު އޮންނާނެގޮތް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މިއީ، މި އުސޫލަށް ގެނެވުނު 4 ވަނަ އިޞްލާޙެވެ. މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާނީ، މި އިޞްލާޙް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

ތަޢާރުފު. 1

ގޮތުގައި  ފިޔަވައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ  ވަޒީރުން  މި ލިޔުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުން، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެވެ. މި ލިޔުމުގެ ބޭނުމަށް 

ނޑައަޅުއްވާ ފަރާތަކުން ސޮއިކުރައްވާ  ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންކަމަށް ބަލާނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ލިޔުމަކުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަ. 2

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ވަޒީރުން ފިޔަވައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޢައްޔަންކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފައަކީ، މުވައްޒަފުގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގަޔާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި 

ހިފެހެއްޓުމާއި،  ނޑު  މިންގަ ސުލޫކީ  ދަރަޖައަކަށް  އެންމެމަތީ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ  ހަރަކާތްތެރިވުމުގަޔާއި، 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނާއި 

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސިފައެވެ.

ނޑު. 3 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

މުވައްޒަފު  ނައިބަށާއި،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،  އަދާކުރުމުގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުގެ  )ހ( 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިރާގެ ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
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ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް އަބަދުވެސް އިސްކަން ދިނުން. )ށ( 

ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ބަލައިގަނެ، އެ ނިންމުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން. މިފަދަ ނިންމުންތަކާމެދު ޚިޔާލު  )ނ( 

ތަފާތުވިނަމަވެސް، އެކަމާގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންގާތުގައާއި، އާންމު ތަންތާނގައި ނުވަތަ މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކައި، 

ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެއްޗާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔެ ނުހެދުން. 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ތަފާތު ވިސްނުމެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަރާކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ އުސޫލުތަކެއް  )ރ( 

ނުގެންގުޅުން.

އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުން. )ބ(  

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް  )ޅ( 

މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް، ފައިސާއެއް، ނުވަތަ ވަސީލަތެއް، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް  )ކ( 

މެނުވީ ބޭނުން ނުކުރުން.

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވާ، ސަރުކާރުގެ  )އ( 

މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި، މުވައްޒަފުގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް މެނުވީ ނުކުރުވުން.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމަށް  )ވ( 

ބާރު ލިބޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުން. އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމަށް ބާރު 

ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން.

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް  )މ( 

އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ލިބެންއޮތް މަންފާއަކުން މަޙުރޫމުކުރުމަށް، ބޭނުން ނުކުރުން.

މަގާމުގެ  އަދި  ދިނުން.  ތެދުވެރިކަމާއެކު  ޙާލަތެއްގައިވެސް،  ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތު  ހާމަކުރަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން  މަގާމުގެ  )ފ( 

ހައިސިއްޔަތުން، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ވީހާއަވަހަކަށް ރަނގަޅު ކުރުން. އަދި ޤައުމީ 

ސަލާމަތަށާއި، އާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުން.

މަގާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، މުވައްޒަފުގެ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިދާނެ  )ދ( 

ގޮތަކަށް، އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ބަލައިނުގަތުން. އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިފަދަ ހަދިޔާއެއް ފޮނުވައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

2/2000 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް  ލަސްނުކޮށް، އެ ހަދިޔާއެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ފޮނުވުން.

މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭނަމަ، އެކަމެއް ހާމަކޮށް،  )ތ( 

އެ މަސައްކަތުން ތަނާޒިލުވުން.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން. 4

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ޢާއިލީ 

ގުޅުމެއް އޮތް، ނުވަތަ ރައްޓެހިކަމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން 
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ލިޔުމެއް،  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ހާމަކޮށްފައިނުވާ  ކުރިން  ލިބިފައިވާ،  ހައިސިއްޔަތުން  މަގާމުގެ  އަދި،  ނުވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނަކުން އެހެންގޮތަކަށް ލާޒިމު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ބޭނުންކުރުން. 5

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައި، ދައުލަތާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާއި، އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ 

ކަންތައްތަކާއި، ޢާއިލީގޮތުން ނުވަތަ ރައްޓެހިކަމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ގުޅުންހުރި މީސްމީހުންގެ ކަންތައްތައް ވަކިކޮށް، 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފާނެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ ގަޑީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތް ނުކުރުން. 6

ރަސްމީ ގަޑީގައި، މުވައްޒަފު އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހާޒިރީ. 7

މުވައްޒަފުގެ މަގާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އެއިރަކު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހަކަށް،  )ހ( 

އަދި  ކުރިން  ގެ   8:30 ހެނދުނު  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ބަންދުނޫން  މަސްމަހު، ސަރުކާރު  އެހެން  ނޫން  ރަމަޟާންމަސް 

އޮންނަ  ރެކޯޑުކުރަން  ހާޒިރުވިކަން  ހާޒިރުވެ،  ގަޑިއަކަށް  ހަމަޖައްސާ  ހާޒިރުވުމަށް ސަރުކާރުން  އޮފީހަށް  ރަމަޟާންމަހު 

އުސޫލަކުން، އެކަން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

އޮފީހުގެ  ނުވަތަ  ވަޒީރަށް  އެކަން  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  މުވައްޒަފަށް  ހާޒިރުނުވެވޭގޮތް  އޮފީހަށް  ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  )ށ( 

އިސްވެރިޔާއަށް އަދި އޮފީހުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް، ހެނދުނު 9:30 ގެ ކުރިން، އަދި ރަމަޟާންމަހު އޮފީހަށް 

ހާޒިރުވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ ގަޑިޖެހުމަށްފަހު 1 ގަޑިއިރު ވުމުގެ ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.

ގަޑީލާރި ނެގުން. 8

މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަސްވެގެން ހާޒިރު ވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގަޑީލާރި  )ހ( 

ނެގޭނެއެވެ.

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު 8:31 ހިނގުމަށްފަހު ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑީލާރި  )ށ( 

ގަޑީގެ ހަމަޖައްސާ  ސަރުކާރުން  ހާޒިރުވުމަށް  އޮފީހަށް  ރަމަޟާންމަހު  ނެގޭނީ،  ގަޑީލާރި  ރަމަޟާންމަހު  ނެގޭނެއެވެ. 

1 މިނެޓް ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމައެވެ.  

އޮފީހުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ގަޑިއަށް އޮފީހަށް  )ނ( 

ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ހާޒިރުވެ،  އޮފީހަށް  ނިމިގެން  މަސައްކަތެއް  އެ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ރެކޯޑް  ހާޒިރީ  ހާޒިރުވެ، 

ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުގައި ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގައި، ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި 

ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ނާދެވުނު ސަބަބުވެސް ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހިމެނޭ  އެމަހެއްގައި  މުސާރަ  މަހު  ބަލާނީ  އަދަދު  މިނެޓަކަށްޖެހޭ  މިނެޓުންނެވެ.  ބަލާނީ  ވަގުތު  ނޑުމުގައި  ކެ ގަޑީލާރި  )ރ( 

ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އާންމު ރަސްމީ ގަޑި ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގަޑީގެ އަދަދުން 

އެމަހެއްގައި  މަސްމަހު  އެހެން  ފިޔަވައި  ރަމަޟާންމަސް  އެއީ،  ގެއްލައިގެންނެވެ.  އިން  އަދަދު، 60  އަންނަ  ގެއްލީމާ 
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ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، 60 އިން 

ގެއްލައިގެންނެވެ. އަދި ރަމަޟާންމަހު މަހު މުސާރަ 30 އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީމާ 

އަންނަ އަދަދު، 60 އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.

މުސާރައިން  މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އަދަދަކީ،  ގިނަ  އެންމެ  ނެގޭނެ  ގަޑީލާރި  ނެގޭ  ދުވަހަކަށް  ގަޑިޖެހިގެން  މުވައްޒަފަކު  )ބ( 

ދުވަހަކަށްޖެހޭ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ.

މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑިޖެހޭނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. )ޅ( 

ޗުއްޓީއާއި ދަތުރުތައް. 9

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ، ވަޒީރުގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ  )ހ( 

ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ސިޔާސީ މަގާމަށް ހަމަޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން 3 ދުވަސް، އަދި އިތުރު މަސްދުވަހެއް   )1(

ހަމަވުމުން އިތުރު 3 ދުވަސް. މިގޮތަށް 12 މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 30 ދުވަސް، 

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭނެއެވެ. މި 30 ދުވަހުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަށް ޖަމާވާނީ، އަހަރުދުވަސް 

ނޑައި، ބާކީވާ ދުވަސްތަކެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި  ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއެއް ނަގާފައިވާނަމަ އެދުވަސްތައް ކަ

ބާކީހުރި ދުވަސްތައް އެއްކޮށް ނުވަތަ އެކިފަހަރުމަތިން ބަހާލައިގެންވެސް ނެގިދާނެއެވެ.

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 10 ދުވަސް.  )2(

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 60 ދުވަސް.  )3(

ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން  )4(

3 ދުވަސް.  

ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 5 ދުވަސް.  )5(

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 30 ދުވަސް. ވިދިވިދިގެން 2 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ   )6(

ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެނަމަ، އެދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފު ބަލިކަން ބަޔާންކޮށް ޑޮކްޓަރު ދޭ ލިޔުމެއް، 

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޙައްޖު ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، މުވައްޒަފު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ބަންދު   )7(

އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  މުވައްޒަފު  ލިބޭނީ  ޗުއްޓީ  މި  ދުވަސް.   35 ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް 

ޙައްޖަށް  މުވައްޒަފު  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ޗުއްޓީ ނަގަން  އަދާކުރުމަށް  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  އިތުރަށް  އަދާކުރާނަމައެވެ. 

ދިޔުމަށް މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، 35 ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާއިރު، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ  )ށ( 

ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮތްނަމަ، ބޭނުން ނުކުރާ ދުވަސްތަކަށް، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސް 

ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

ބަލިވެގެން  ތިމާ  ޙާލަތެއްގައި،  ހަމަވެއްޖެ  ޗުއްޓީތައް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ޙައްޤުވާކަމަށް،  މުވައްޒަފަށް  )ނ( 
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މުސާރައިގެ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ނަގަން  ޗުއްޓީއެއް  ގުޅިގެން  ޒިންމާއަކާ  މުހިންމު  ބަލިވުންފަދަ  މެންބަރަކު  ޢާއިލާގެ  ނުވަތަ 

ދެބައިކުޅައެއްބައި ލިބޭގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، ގިނަވެގެން 30 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ، ވަޒީރުގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.  )ރ( 

އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން  އިސްވެރިޔާއަށް  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ  ވަޒީރަށް  ދާނަމަ،  ބޭރަށް  ރަށުން  ކަމެއްގައި  ރަސްމީ 

މުވައްޒަފާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު، ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް އަންގައި، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް، ވަޒީރު 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ. ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ ކަ

ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި، އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ބ( 

ނޑައަޅާފައިވާ  ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އޮފީހުން ކަ

މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން އަޅަންވީގޮތް. 10

ރަސްމީ ގަޑީގައާއި، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޙަފްލާތަކަށް ހާޒިރުވުމުގައާއި، ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ހެދުން  )ހ( 

ބަހައްޓަންވާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން: ދިގު ފަޓުލޫނާއި، އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީ، ނުވަތަ އަތްދިގު ބުސް ގަމީހާއި،   )1(

ބޫޓު. ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމެއް.

ހަރުވާޅާ  ހަރުވާޅާއި،  ނުވަތަ  ހެދުން(  ދިގު  ނުވަތަ  ހެދުން  )ނަންބަރު  ހެދުން  ފާސްކުރި  މުވައްޒަފުން:  އަންހެން   )2(

އެކުގައިލާ މަތީބައި ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމެއް.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ޙަފްލާތަކަށް ހާޒިރުވާއިރު ހެދުން  )ށ( 

ބަހައްޓާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.

ދަޢުވަތުގައި، ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަ އެގޮތަކަށް.  )1(

ދަޢުވަތުގައި، ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް.  )2(

)ނ( ނުރަސްމީ ގަޑީގައި، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާއިރުވެސް، ހެދުން ބަހައްޓާނީ، އިޖުތިމާޢީ 

ނޑުން ބޭރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. މިންގަ

އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި، މަގާމުން ވަކިވުން. 11

މުވައްޒަފު މަގާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް އެންގުމަށްފަހު، އިސްތިޢުފާދޭން 

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ސިޓީއެއް  އެޑްރެސްކޮށް،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބަޔާންކޮށް،  ސަބަބު  ބޭނުންވާ 

ވަކިވާނީ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން، ލިޔުމަކުން އެންގުމުންނެވެ.

މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު، މަގާމުން ވަކިވުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުން. 12

މުވައްޒަފުގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި، އުފެދޭ ގުޅުންތައް، މަގާމުން ވަކިވުމަށްފަހު، ނާޖާއިޒުގޮތުގައި 

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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މި ލިޔުމުގައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުން. 13

)ހ( ސަލާން ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން، މި ލިޔުމުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި، 9 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ

)6( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެ ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.    

އިސްވެރިޔާއަށް  އޮފީހުގެ  ނުވަތަ  ވަޒީރަށް  ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމަށް  މުވައްޒަފު  ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާ  ލިޔުމުގައިވާ  މި  )ށ( 

ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގޭނެއެވެ. މުވައްޒަފު ތަކުރާރުކޮށް މި 

އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް ގެނެވޭނެއެވެ.

އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން. 14

އުސޫލަށް  މި  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  މި  ފެށިގެންނެވެ.  އިން   1 ޖުލައި   2012 ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  އުސޫލަށް  މި  )ހ( 

ޢަމަލުކުރަންފެށި ނަމަވެސް، ޗުއްޓީ ދިނުމުގައާއި ސަލާން ބުނުމުގެ ކަންކަމުގައި އަހަރު ގުނަން ފަށާނީ، މުވައްޒަފު ސިޔާސީ 

މަގާމަށް ހަމަޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި އުސޫލުގެ 8 ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 2015 ފެބުރުވަރީ 16 އިން ފެށިގެންނެވެ. )ށ( 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


