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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
  

މުވައްޒަފުން  ކުރާ"ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުގައި ޢަމަލުުކރަން ފަށާފައިވާ  1ޖުލައި  2012
( ށނަްނބަރުގެ )ވަަނ  9ަވނަ ަނންބަރާއި  13ނަްނބަރާއި ވަނަ  12ގެ  (ހވަނަ ނަްނބަރުގެ ) 9ގެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" 

 ވަނަ އިޞްލާޙެވެ. 9 އިމި އުސޫލަށް ގެނަ ،މިއީމި އުސޫލު މިހާރު އޮންނާނެގޮތް ތިރީގައި މިަވނީއެވެ.  ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހު
 

 މުަވއްަޒފުން  ުކރާމުވައްޒަުފންެގޮގތުގައި ރައީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާ ޢައްޔަނުސިޔާސީ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ އުސޫލު 

 ފު ތަޢާރަ  .1

ވަޒީރުން ފިޔަވައި ސިޔާސީ  ،ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ކީއުސޫލަ މި 
ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ،މުވައްޒަފުން ކުރާމުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ  ،ބޭނުމަށް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންކަމަށް ބަލާނީ  އުސޫލުގެމި  ލެވެ.އުސޫ
މިގޮތުން  ފަރާތްތަކެވެ. ލިޔުމަކުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާ ސޮއިކުރާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން

 ،މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރާ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސައްކަތެއްކަމަށްމަ ޚާއްޞަ
  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ އިން  8 އާއި 7 ނަންބަރު  މާއްދާ އުސޫލުގެ މި

 ތައް ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަ  .2

ވަޒީރުން ފިޔަވައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި  ،ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މުވައްޒަފުގެ އާންމު  ،ތަކަކީމުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަ  ކުރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެންމެ  ،ޔާއިއްސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގަ  ،ޔާއިއްދިރިއުޅުމުގަ
 ،އަމާނާތްތެރިކަމާއި ،ތެދުވެރިކަމާއި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ،މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމާއި

` 
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 ،ށްކުރުމަޒުޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަންފީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު
 ވެ.ތަކެމަސައްކަތްކުރުމުގެ ސިފަ 

 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  .3

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ،އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ )ހ(
 އިސްވެރިޔާއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވުން.އަދާކުރާ ދާއިރާގެ ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ  މުވައްޒަފު ވަޒީފާ

 ލަޙަތަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދިނުން.ޞް ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަ  )ށ(

މިފަދަ އަދި އެ ނިންމުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.  ،ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ބަލައިގަނެ )ނ(
އާންމު  ،ގެ ގާތުގައްޔާއިގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ފަރުދުން އެކަމާ ،ނިންމުންތަކާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވިނަމަވެސް

 ލިޔެ  އްޗާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައިމަޖައްލާފަދަ ތަކެ ނޫސް  ،ތަންތާނގައި ނުވަތަ މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކައި
 ހެދުން. ނެ

ކަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ތަފާތު ވިސްނުމެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަރާކަމަ )ރ(
 މަގުފަހިވެދާނެ އުސޫލުތަކެއް ނުގެންގުޅުން.

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

އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް މަންފާއެއް  ،ބޭނުންކޮށްގެން ގެމަޤާމުގެ ނުފޫޒު )ޅ(
 ސިލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.ހާ

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ  ،ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ،ފައިސާއެއް ނުވަތަ  ،ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް  )ކ(
 މަސައްކަތްތަކަށް މެނުވީ ބޭނުން ނުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ  ،ނުވަތަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ފައިދާއެއް، އިޤްތިޞާދީ )އ(
މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން  ،ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި ،އިމުވައްޒަފަކު ލައްވަ

 ކުރުވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް މެނުވީ ނުކުރުވުން.

ގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ،ލައްވައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު )ވ(
 ން. އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވު ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމަށް ބާރުލިބޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރު

 ން.ވުވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމަށް ބާރު ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރު ،ލައްވައި

އަމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ  ،ލޫމާތެއްބިފައިވާ މަޢު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލި )މ(
އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ލިބެންއޮތް މަންފާއަކުން 

 ކުރުމަށް ބޭނުން ނުކުރުން.ރޫމުމަޙު
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ތެދުވެރިކަމާއެކު ދިނުން.  ،ލަތެއްގައިވެސްހާކޮންމެ  ،ލޫމާތު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢު  )ފ(
 ލޫމާތެއް އެ މަޢު ،ލޫމާތެއް ހާމަކުރެވިއްޖެނަމައްޙަނޫން މަޢުޞަ ،އަދި މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން

ޤާނޫނުގައިވާ  ،ންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައިއާ ،އަވަހަކަށް ރަނގަޅުކުރުން. އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށާއިއިވީހަ
 ލޫމާތު ސިއްރުކުރުން.ރުކުރަންޖެހޭ މަޢުސިއް  ،ގޮތުގެމަތިން

ކަމާމެދު އަމާނާތްތެރި މުވައްޒަފުގެ ތެދުވެރިކަމާއި  ،މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި )ދ(
ގަތުމަކީ ހަދިޔާއެއް ބަލައި ނުވަތަ ދީފާނެ  ،ފަރާތަކުން ދޭންއުޅޭ އެއްވެސް ،ސުވާލު އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް

ޤާނޫނު ، ނުވަތަ ދޭން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އަދި އެފަދަ ހަދިޔާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީފިނަމަ ކުށެކެވެ.
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ  16ޤާނޫނު( ގެ  )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ 2000/2ނަންބަރު 

 ،މަކަށް އެދިގެންއުޅޭ މީހެއްގެ ކިބައިން"ދައުލަތުން ކަ ،މުވައްޒަފު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ، ގޮތުގެމަތިން
އެކަމަކާބެހޭ  ،ނުވަތަ ދައުލަތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެން ކަމެއްކުރާ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ މީހެއްގެ ކިބައިން

ހަދިޔާއެއްގެގޮތުގައި އެއްވެސް  ،ނުވަތަ ފިރިއަކަށް  ،ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އަންބަކަށް
ލަސްނުކޮށް އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެއްޗެއް ލިބިއްޖެނަމަ
އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ-އެކަމެއް އެންޓި

 ވާނެއެވެ." ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އަންގަން

އެކަމެއް  ،މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭނަމަ )ތ(
 ލުވުން.އެ މަސައްކަތުން ތަނާޒު ،ހާމަކޮށް

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  .4

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރުމަށް  ،ލޫމާތެއްމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢު
ނުވަތަ ރައްޓެހިކަމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް  ،އިލީ ގުޅުމެއް އޮތްއާނުވަތަ 

ނުވަތަ ކުރިން ، މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިވާ ،ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި
 ،ހިނދަކު އި ޤާނޫނަކުން އެހެންގޮތަކަށް ލާޒިމު ނުކުރާހަ ،ލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެއްވެސް މަޢުހާމަކޮށްފައިނުވާ 

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 ތިޔާރު ބޭނުންކުރުން ބާރާއި އިޚު  .5

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާއި ،ދައުލަތާއި ،ތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގައިމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރާއި އިޚު
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން  ގޮތުންއިލީގޮތުން ނުވަތަ ރައްޓެހިކަމުގެއާ ،މީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި އެ

ލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް ހާފާނެ އިމަޞްލަޙަތު ފުށުއަރަ ،ގުޅުންހުރި މީސްމީހުންގެ ކަންތައްތައް ވަކިކޮށް
 ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
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 މްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތް ނުކުރުން ރަސްމީ ގަޑީގައި އާ  .6

 މުވައްޒަފު އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ،ރަސްމީ ގަޑީގައި

 ހާޒިރީ  .7

ހަމަޖެހިފައިވާ  ރަންމުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އެއިރަކު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކު )ހ(
 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ  ،އެހެން މަސްމަހު ފިޔަވައިރަމަޟާންމަސް  ،އޮފީހަކަށް

އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ އަދި ރަމަޟާންމަހު  ،ގެ ކުރިން  8:30ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 
 އެކަން ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ،ހާޒިރުވިކަން ރެކޯޑުކުރަން އޮންނަ އުސޫލަކުން ،ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުވެ

ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ  ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭގޮތް މުވައްޒަފަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ )ށ(
އަދި ރަމަޟާންމަހު  ،ގެ ކުރިން 9:30ހެނދުނު  ،އޮފީހުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް ،އިއިސްވެރިޔާއަށާ

އެކަން  ގަޑިއިރު ވުމުގެ ކުރިން )އެކެއް( 1 ފަހުއޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ ގަޑިޖެހުމަށް 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގަޑީލާރި ނެގުން  .8

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ،މުވައްޒަފު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ )ހ(
 ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ.

ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް  8:31ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު  ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހުގެ ރަސްމީ )ށ(
ރަމަޟާންމަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް  ،ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ. ރަމަޟާންމަހު ގަޑީލާރި ނެގޭނީ ،ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ

 މިނެޓް ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމައެވެ. )އެކެއް( 1ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާ ގަޑީގެ 
ހުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ގަޑިއަށް އޮފީ )ނ(

 ،އެ މަސައްކަތެއް ނިމިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ،ހާޒިރީ ރެކޯޑް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ
 ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުގައި ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގައި

ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ނާދެވުނު ސަބަބުވެސް ރެކޯޑުކޮށްފައި 
 ނެއެވެ.އޮންނަންވާނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭ 

 ،މަހު މުސާރަ ،ގަޑީލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ. މިނެޓަކަށްޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ )ރ(
 އާންމު ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް  ،އެ މަހެއްގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު

 

)ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.  60 ،ދަދުހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގަޑީގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަ 
އެ މަހެއްގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ  ،ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ،އެއީ

)ފަސްދޮޅަސް( އިން  60 ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު ،އަންނަ އަދަދު
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 ،)ތިރީސް( އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު 30އެ މަހުގެ މުސާރަ  ،ދި ރަމަޟާންމަހުގެއްލައިގެންނެވެ. އަ
 )ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. 60 ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު 

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

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

 ދަތުރުތައް ސަލާންބުނުމާއި،  ،ޗުއްޓީއާއި .9

އެކުގައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޔާވަޒީރުގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ  ،މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ  )ހ(
 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. ،ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ

)ތިނެއް(  3 ށް އަލަށް ހަމަޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންކަ ސިޔާސީ މަޤާމަދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ  (1)
އަދި އިތުރު  ލިބޭނެއެވެ. ދުވަސް )ތިނެއް(  3 ޗުއްޓީގެގޮތުގައި އަހަރީ  ،މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން
ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތަށް )ތިނެއް(  3އިތުރު  އަހަރީ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ،މަސްދުވަހެއް ހަމަވުމުން

)ތިރީސް(  30އަހަރީ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި  ،މަސްދުވަސް ހަމަވަންދެން )ބާރަ( 12މަތުގެ ފުރަތަމަ ޚިދު
 ނެއެވެ. ލިބޭދުވަސް 

މަތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ޚިދު ،މަތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަހަރީ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި ލިބޭނީ ޚިދު (2)
ދުވަހުގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކެވެ. މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި )ތިރީސް(  30އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 

ލައިގެންވެސް އި ދުވަސްތައް އެއްކޮށް ނުވަތަ އެކިފަހަރުމަތިން ބަހަ އޮތްއަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި ބާކީ 
އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައިވާ ދުވަސްތައް  ،މަތުގެ ދެވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުނެގިދާނެއެވެ. ޚިދު
 ކެންސަލްވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 30 މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް  އިދާރީ  ،މަށްފަހުމަތުގެ ދެވަނަ އަހަރު ހަމަވުޚިދު (3)
 ލިބޭނެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއް ހަމަވުމުން ،އަހަރީ ޗުއްޓީ

  މުއައްސަސާއެއްގެއެހެން  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކީ  ޢައްޔަންކުރާ  މުވައްޒަފެއްގެގޮތުގައި ސިޔާސީ (4)
 މަތްކުރި ކުރިން ޚިދު ،ނަމަމުވައްޒަފެއްދާ ގެންމުންރަމަސައްކަތްކު ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި

 މުއައްސަސާގައި ބަދަލުކުރާ  ،އޮތް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ދުވަސްތައްމުއައްސަސާގައި 
 ،ފައިވާނަމަހަމަޖައްސާ ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް )އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ގެންދެވޭގޮތަށް

 މުއައްސަސާއާ ދެމެދު  ބަދަލުކުރާ  އާއި މުއައްސަސާ ރިނުވަތަ ކުރިން ވަޒީފާގައި ހު
 އަށް ބަދަލުވާ މުއައްސަސާ ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީގައި އޮތް ދުވަސްތައް (އެއްބަސްވާކަމަށްވާނަމަ 

 ގެންދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. 
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ފައި ށްމަޤާމުން ވަކިކޮސިޔާސީ  ހުރި ކުރިން މުވައްޒަފަކީ ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެގޮތުގައި  ސިޔާސީ (5)
މަތުގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ޚިދު ،ނަމަމުވައްޒަފެއް އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ހަމަޖެއްސި

 ހަމަޖައްސާއަލަށް ށް ކަ މަޤާމަ ސިޔާސީ ،ނީ އަހަރީ ޗުއްޓީއާމެދު ޢަމަލުކުރާ ،ފެއްނަމަމުވައްޒަ
 އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.  މުވައްޒަފަކަށް

 ސިޔާސީ މުއައްސަސާގެ އެ ،މުވައްޒަފަކު ހުރި އްގައިމަޤާމެ އިދާރީ މުއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ (6)
 ،ޗުއްޓީ އަހަރީ  ޖަމާވެފައިވާ ހުރިއިރު މަޤާމުގައި ހުރި ކުރިން ،ބަދަލުކުރާނަމަ މަޤާމަކަށް

ދައުލަތުގެ އެއް  ،މަވެސްނަ. ބެހެއްޓިދާނެއެވެ ޖަމާގައި ޗުއްޓީގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަހަރީ
އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ  މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ ރިމުއައްސަސާއެއްގެ އިދާރީ މަޤާމެއްގައި ހު 

 ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީއޮތް ދުވަސްތައް ގެންދެވޭނީ ،ނަމަސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރާ
 އެގޮތަށް  ،އަދި. ވެގެންނެވެއެއްބަސް ހަމަޖައްސަން މިގޮތަށް  ދެމެދުގައި މުއައްސަސާގެ އެ ދެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފެންނަން  ލިޔުމުން ،ރެކޯޑް ހަމަޖެއްސިކަމުގެ

އާއިލީ  ،ފައިވަނިކޮށްށްބޭނުންކޮ  ކީގައިދުވަސް އެ )ތިރީސް( 30އަހަރީ ޗުއްޓީގެ މުވައްޒަފު  (7)
ޖެހޭފަދަ ގަންނަ ވެސް ނުފެތޭކަމެއް ދިމާވެގެން ކޮންމެހެން ޗުއްޓީއެއް ށްނުވަތަ ސަލާމަކަ ޒިންމާއަކަށް 

މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ކަށްއެދިއެކަމަ  ،ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
  ޗުއްޓީ ލިބޭނީ އެކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. ،އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށްފަހު

 އިރު އިރު ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދޭމަޤާމުން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ކުރާޔަނުޢައްސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް  (8)
ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި  އެ ،އޮތްނަމަ ގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި ދުވަސްތަކެއްމުވައްޒަފެއް އެ

 ދަދުން ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.އަ ލިވިންގ އެލަވަންސުން ދުވަހަކަށްޖެހޭ 

 ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ،ވެސް ދުވަހަކަށްކެންސަލްވެފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ އެއް (9)

 އާންމު މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް  ،އޭގެފަހުން ،ޚިދުމަތުގެ ދެވަނަ އަހަރު ހަމަވުމުންނާއި (10)
 ކޮންމެ އަހަރެއް ހަމަވުމުން ލިބޭނެއެވެ. ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 30

 އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  ، ނުހިމަނައިބަންދު ދުވަސްތައް  ،އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައިއާ (11)
 ލިބޭނެއެވެ. ވަސް ދު )ދިހައެއް( 10

ން ޗުއްޓީއާއި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ،ނާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން (12)
)ހަތާވީސް(  27ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނީ ބަލިވެއިނދެ  .ނެއެވެވޭޢިނާޔަތް ދެ

 ހަފުތާގެ ފަހުން ވިހައިފިނަމައެވެ.
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(i)  ްމުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުނ  
 ،މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  6އެސެޓްފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،އެ މުވައްޒަފަކަށް

 .ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު ދެވޭނެއެވެ
(ii)  ެދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ  ،)ހަތާވީސް( ހަފުތާގެ ފަހުން ވިހޭއިރު 27މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނދ

ދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަލިވެއިނުމާއި ނުވަތަ ވަނަ މާއް  43ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،ނެތްނަމަ
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފު ވިހާދުވަހުން  60ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ 

 މުސާރައާއެކު ދެވޭނެއެވެ. ،ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި
(iii) ުސަބަބުން  ވުމުގެ އްބައްޔެ ނުވަތަ ،ސަބަބުން ކައިރިވުމުގެ ދުވަސް  ވިހެއުމުގެ މުވައްޒަފ 

 ހިނގާގޮތަށް  ކުރިން ދުވަހުގެ ލަފާކުރާ ކަމަށް ވިހާނެ ،ވާނަމަ ޢުޒުރުވެރި ނުކުންނަން އޮފީހަށް
 ދުވަހުން  މަސް 6 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( i) މާއްދާގެ މި ،ޗުއްޓީ ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ

 ދުވަހުގެ ( ތިރީސް) 30 ގިނަވެގެން ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް ބަންދު  ،ނުކެނޑޭގޮތަށް
 .ދެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފަށް ލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ ޗުއްޓީއެއް

(iv) ުޙާލަތު  ޞިއްޙީ އޭނާގެ ނުކުތުމަށް ވަޒީފާއަށް ސަބަބުން ބަލިވެއިނުމުގެ މުވައްޒަފަކ 
 ބަންދު  ކުރިން ވިހެއުމުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ސެޓްފިކެޓެއް މެޑިކަލް  ކުރާ ބަޔާން ތަންނުދޭކަމަށް 
  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( އަށާވީސް ) 28 ހިމަނައިގެން ދުވަސްތައް

 .ދެވޭނެއެވެ އްޒަފަށްމުވަ އެ
(v) ިމާއްދާގެ މ (ii )ާމުވައްޒަފެއް  ގުޅިގެން ޗުއްޓީއާ ދެވޭ  މުވައްޒަފަށް ގޮތުގެމަތީން ގައިވ

 އާދައިގެގޮތުން  މުވައްޒަފު އެ ،ވަނިކޮށް ޗުއްޓީގައި  ގުޅިގެންދޭ  ވިހެއުމާ ބަލިވެއިނުމާއި
 ދުވަހަކަށް  އެ ،ވެއްޖެނަމަ ދުވަހަކަށް ބަންދު ރަސްމީ އެއީ ދުވަހެއް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 ޗުއްޓީއަށް  ގުޅިގެންދޭ ވިހެއުމާ ބަލިވެއިނުމާއި އެމުވައްޒަފު ދުވަހެއްއިތުރު ޗުއްޓީ 
 .އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ

(vi) ުއޭނާގެ  ތެރޭގައި ދުވަސްކޮޅެއްގެ މަދު  ހަފްތާއަށްވުރެ ( ސޯޅަ ) 16 ބަލިވެއިންތާ މުވައްޒަފަކ 
 ލިޔުމެއް  ޑޮކްޓަރުގެ ބަޔާންކޮށްދޭ އެކަން  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ފަދަ ދިއުން  ބައިގެން ދަރިފުޅު

 ދުވަހުގެ ( ދިހައެއް) 10 ،ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ  ،ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް ބަންދު  ހުށަހެޅުމުން
 ކަމަކަށް  ވިހެއުން ކުރާ ބަޔާން އުސޫލުގައި  މި ،ކީޙާލަތަ  ފަދަ އެ . ދެވިދާނެއެވެ ޗުއްޓީއެއް

 .ނުބެލޭނެއެވެ
(vii) ުދެމެދުގެ  އާ  ހަފްތާ( ހަތާވީސް ) 27 އާ  ހަފްތާ( ސޯޅަ ) 16 އިންތާ ބަލިވެ  މުވައްޒަފަކ 

ގައި ( i) މާއްދާގެ މި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ،ވިހައިފިނަމަ ކުއްޖަކު ފުރާނަހުރި މުއްދަތެއްގައި
 ފުރާނަނެތް  ދަރިފުޅުގެ  ވިހޭއިރު  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ އެ. ގޮތުގެމަތީންނެވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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 (ivއަދި )( ii) މާއްދާގެ މި ހުށަހެޅުމުން ސެޓްފިކެޓް މެޑިކަލް ބަޔާންކޮށްދޭ އެކަން ،ނަމަ
 .ދެވޭނެއެވެ ޗުއްޓީ ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ

 ދުވަސްތައް  ބަންދު ،މުސާރަލިބޭގޮތަށް ފެށިގެން  ދުވަހުން ލިބޭ ދަރިއަކު ،މުވައްޒަފަކަށް ފިރިހެން (13)
 .ދެވޭނެއެވެ ގޮތުގެމަތީން ތިރީގައިވާ  ޗުއްޓީއެއް މުސާރަލިބޭ ދުވަހުގެ( ތިރީސް ) 30 ހިމަނައިގެން

(i) ިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ފ
 )ތިން( 3ން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީ 48ޤާނޫނުގެ 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވޭނެއެވެ.
(ii) ްމާއްދާގެ މި ދެވޭ ފެށިގެން ދުވަހުން ލިބޭ ދަރިއަކު މުވައްޒަފަކަށް ފިރިހެނ (i )ާޗުއްޓީ  ގައިވ 

 ދުވަހުގެ ( ހަތާވީސް) 27 ،ދެމެދު ދުވަސްވުމާ މަސް( ހަތެއް ) 7 ދަރިފުޅަށް ،ހަމަވުމަށްފަހު
އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދޭ ގޮތަށް  ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް ބަންދު ޗުއްޓީއެއް ލިބޭ މުސާރަ
 .ދެވޭނެއެވެޗުއްޓީ 

 ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން  ،ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި (14)
 ލިބޭނެއެވެ. ދުވަސް)ފަހެއް(  5

ލިބޭނެއެވެ.  ދުވަސް )ތިރީސް( 30މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެގޮތުގައި  (15)
 ،ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެއްޖެނަމަ )ދޭއް( 2ވިދިވިދިގެން 

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  ،ބަޔާންކޮށް ޑޮކްޓަރު ދޭ ލިޔުމެއް ހާލުބަލިގެ ދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފު  އެ
 ހު އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ނުކުންނަ ދުވަ

 ،މަށް ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އުމުވައްޒަފު ޙައްޖަށް ދި  ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ،ޙައްޖު ޗުއްޓީގެގޮތުގައި (16)
 . ނެގިދާނެއެވެ ދުވަސް )ތިރީސްފަހެއް( 35 ހިމަނައިގެންބަންދު ދުވަސްތައް 

  އަޅުކަން އަދާކުރާނަމައެވެ.ޗުއްޓީ ލިބޭނީ މުވައްޒަފު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙައްޖުގެ  މި

ތިމާ  ،ލަތެއްގައިހާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީތައް ހަމަވެއްޖެ  ،ށް ޙައްޤުވާކަމަށްމުވައްޒަފަ (ށ) 
އިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުންފަދަ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން އާބަލިވެގެން ނުވަތަ 

ހެން އެލަވަންސްތައް އެހެނި ،ކަނޑައި އެއްބައި ދެބައިކުޅަ  މުސާރައިގެ  އަސާސީހަމައެކަނި ،ޖެހިއްޖެނަމަ
ޗުއްޓީއެއް  ޚާއްޞަދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 30 ގިނަވެގެން  ،ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،ލިބޭގޮތަށް

  ނެގިދާނެއެވެ.

ވަޒީރުގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ  ،މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ (ނ)
 ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް  ،ހޯދަންވާނެއެވެ. ރަސްމީ ކަމެއްގައި ރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ

 ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ  ،އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު
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ވަޒީރު ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ  ،ވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްމު ،އިސްވެރިޔާއަށް އަންގައި
 ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 ،އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓު  ،ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި (ރ)
ވަޒީރަށް ނުވަތަ  ،ނާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ނަމޫ  ފައިވާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅަ
 އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން އަޅަންވީގޮތް  .10

ޙަފްލާތަކަށް  ،ޖަލްސާތަކަށާއި  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ،އިއްޔާރަސްމީ ގަޑީގަ )ހ(
 .ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ،ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ހެދުން ބަހައްޓަންވާނީ ،އިޔާހާޒިރުވުމުގައް

ނުވަތަ އަތްދިގު  ،އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީ ،ފިރިހެން މުވައްޒަފުން: ދިގު ފަޓުލޫނާއި (1)
ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ  ،ބުސް ގަމީހާއި ބޫޓު

 ހެދުމެއް.

 ،އަންހެން މުވައްޒަފުން: ފާސްކުރި ހެދުން )ނަންބަރު ހެދުން ނުވަތަ ދިގު ހެދުން( ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި (2)
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ  ހަރުވާޅާ އެކުގައިލާ މަތީބައި ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

 ހެދުމެއް.

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ޙަފްލާތަކަށް  )ށ(
 ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ. ،ހާޒިރުވާއިރު ހެދުން ބަހައްޓާނީ 

 ނަމަ އެގޮތަކަށް.ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ،ދަޢުވަތުގައި (1)

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

ހެދުން  ،ހާޒިރުވާއިރުވެސް ކުރުމަށްމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ،)ނ( ނުރަސްމީ ގަޑީގައި
 ތިމާޢީ މިންގަނޑުން ބޭރުނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.އިޖު  ،ބަހައްޓާނީ

 

 މަޤާމުން ވަކިވުން  ،އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި  .11

 ،ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް އެންގުމަށްފަހު  ،މުވައްޒަފު މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެޑްރެސްކޮށް ،އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
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 ،ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނީ އެގޮތުން 
 ލިޔުމަކުން އެންގުމުންނެވެ.

 މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުން  ،މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު  .12

މަޤާމުން  ،ގުޅުންތައްފައިވާ އުފެދި ،ލޫމާތާއިމަޢު ފައިވާގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
 ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ،ވަކިވުމަށްފަހު

 ޚިލާފުވުން  ކަންތައްތަކާ ގައިވާ އުސޫލު މި  .13

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ގެ )ށ( މާއްދާވަނަ  7 އުސޫލުގެމި  ،ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން )ހ( ސަލާން
 މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެ ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.   ،ވެއްޖެނަމަޚިލާފު އުސޫލާ

މަށް ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފު ޢަމަލުކުރަމުންދާކަ ކަންތައްތަކާ ގައިވާ އުސޫލު)ށ( މި 
އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގޭނެއެވެ.  ،އިސްވެރިޔާއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް  ،މުވައްޒަފު ތަކުރާރުކޮށް މި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާނަމަ
 ގެނެވޭނެއެވެ.

 ން ފެށުން މަލުކުރަ އުސޫލަށް ޢަ  .14
 ޚުން ފެށިގެން އިން ފެށިގެންނެވެ. މި ތާރީ 1ޖުލައި  2012 ،ފަށާފައިވަނީމި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

އި ސަލާން ބުނުމުގެ ކަންކަމުގައި އަހަރު ގުނަން ޔާޗުއްޓީ ދިނުމުގައް ،ފެށިނަމަވެސް މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ޢައްޔަންކުރި މުވައްޒަފު ސިޔާސީ މަޤާމަށް  ،ފަށާނީ

 ފެށިގެންނެވެ.ން ޚުލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީމި އުސޫ  ،ފަށާނީ މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން
މަސް ނުވާ އަންހެން )ހައެއް(  6ޒަފުންގެ ތެރެއިން ދަރިފުޅަށް )އެހެންނަމަވެސް އަންހެން މުވައް

 ،ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް ބަލައި  ،މަސް ނުވާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް)ހަތެއް(  7ދަރިފުޅަށް  ،މުވައްޒަފުންނަށާއި
  ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަވައި ދެވޭނެއެވެ.(
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