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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 މުވައްޒަފުން  ކުރާ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނު  ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު 

ގަިއ ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފައިވާ "ސިޔާސީ ުމވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ  1ޖުލައި  2012
( ވަަނ ނަންބަރު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، މި ުއސޫުލ 15ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 9މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަްނޖެޭހ އުސޫލު" ގެ 

 ވަނަ އިޞްލާޙެވެ. 10ިމ އުސޫލަށް ގެަނއި  މިހާރު އޮންނާނެގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މިއީ،

 ތަޢާރަފު  .1

ވަަނ މާއްދާގެ )ޅ( ެގ ދަށުން، ވަޒީރުން ފިޔަވައި ސިާޔސީ މުވައްޒަފުންެގ  115މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ 
އުސޫލުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ. މި 

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންކަމަށް ބަލާނީ، ރައީުސލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން  ،ބޭނުމަށް
ސޮއިކުރާ ލިޔުމަކުން ވަޒީފާ ަހމަޖައްސާ ފަރާތްތަކެވެ. މިގޮތުން ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ވަނަ މާއްދާއިްނ  8ަވނަ މާއްދާއާއި  7މަށް ޓަކައި ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުން، މި އުސޫލުގެ  ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތް ކުރު
 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 

 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތައް  .2

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ވަޒީރުން ފިޔަވައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުންގައި ހުންނަްނެޖހޭ އަސާސީ ސިފަތަކަކީ، މުވައްޒަފުގެ އާންުމ 

ގައްޔާއި، މަޤާމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެންމެ މަީތ ދިރިއުޅުމުގައްޔާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމު
ދަރަޖައަކަށް ސުލޫކީ މިންގަނުޑ ހިފެހެއްޓުމާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު، ތެދުވެރިކަމާއި، ައމާނާތްތެރިކަމާއި، 

ކުރުމަށް،  ފީޛުއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާޫނނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަން
 ކުރުމުެގ ސިފަތަކެވެ. މަސައްކަތް
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 ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު  .3

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާކުރުމުގައި، ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެގ ނައިބަށާއި،  )ހ(
 ްސވެރިޔާއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވުން.މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިރާގެ ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އި 

 ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް އަބަދުވެސް އިސްކަންދިނުން. )ށ(

ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ބަލައިގަނެ، އެ ނިްނމުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން. އަދި މިފަދަ  )ނ(
ަކމާ ުގޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ގާތުގައްޔާއި، އާންުމ ނިންމުންތަކާމެދު ޚިޔާުލ ތަފާތުވިނަމަވެސް، އެ

ފަދަ ތަކެއްޗާއި ސޯޝަލް ީމޑިއާގައި ލިޔެ  ތަންތާނގައި ނުވަތަ ީމޑިއާގަިއ ވާހަކަދައްކައި، ނޫްސ މަޖައްލާ 
 ނެހެދުން. 

ފުށުއަރާކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަާތ ތަފާތު ވިސްުނމެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތާ  )ރ(
 އުސޫލުތަކެއް ނުގެންގުޅުން.

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

ންފާއެއް މަޤާމުގެ ނުފޫޒުެގ ބޭނުންކޮށްގެން، ައމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުުރމަށް ނުވަތަ އެހެްނ ފަރާތަކަށް މަ )ޅ(
 ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް، ނުވަަތ ފައިސާއެއް، ނުވަަތ ވަީސލަތެއް، މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަްނޖެހޭ  )ކ(
 މަސައްކަތްތަކަށް މެނުވީ ބޭނުްނ ނުކުރުން.

ންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް، ނުވަތަ މާލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަ )އ(
މުވައްޒަފަކު ލައްވައި، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި، މުވައްަޒފުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުވަންޖެޭހ 

 މަސައްކަތެއް މެނުީވ ނުކުރުވުން.

އި ސިިވލް ސަރިވސްގެ ގަވާއިދާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަްއޒަފަކު ލައްވައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނާ )ވ(
ކަމެއް ނުކުރުވުން. އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކު ލައްވައި،  ފަދަ އެއްވެސް ލިބޭ ޚިލާފުވުމަށް ބާރު

 ފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއ ނުކުރުވުން. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމަށް ބާރު ލިބޭ

ކުުރމަށް ނުވަތަ  އިވާ މަޢުލޫމާތެއް، ައމިއްލަ ަމންފާއެއް ހާސިލުމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފަ )މ(
       އޮތް މަންފާއަކުން  އެހެން މީހަކަށް އެފަދަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ލިބެން

 ކުރުމަށް ބޭނުްނ ނުކުރުން. މަޙުރޫމު

ކޮްނެމ ހާލަތެއްގައިވެސް، ތެދުވެރިކަމާއެކު ދިނުން. އަދި  މަޤާމުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ާހމަކުރަންޖެޭހ މަޢުޫލމާތު، )ފ(
 މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރެވިއްޖެަނމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް

           ވީހައި އަވަހަކަށް ރަނަގޅުކުރުން. އަދި ޤައުީމ ަސލާމަަތށާއި، އާންުމ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި، 
 ގޮތުގެ މަތިން، ސިއްރުކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުުކރުން.ޤާނޫނުގައިވާ 
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މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، މުވަްއޒަފުގެ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާމެދު ސުވާުލ  )ދ(
ގަތުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި އުފެދިދާނެ ގޮތަކަށް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދޭންއުޅޭ، ނުވަތަ ދީފާނެ ހަދިޔާއެއް ބަލައި

 2000/2ނަމަ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  އެފަދަ ހަދިޔާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީފިނަމަ، ނުވަތަ ދޭން ހުަށހަޅައިފި
ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންާވ ގޮތުގެ މަތިން،  16)ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ަމނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ 

އެއީ، "ދައުލަތުން ކަމަކަށް އެދިެގންއުޅޭ މީހެއްގެ ކިބައިން، ނުވަތަ ދައުލަތާ  މުވައްޒަފު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ކަމަކާބެހޭ ދައުލަތުގެ  ގުޅިގެން ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެްނ ކަމެްއ ކުރާ ނުވަތަ ކުރަންުއޅޭ ީމހެއްގެ ކިބައިން، އެ 

އެއްގެގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވަްއޒަފެއްގެ އަނތްބަކަށް، ނުވަތަ ފިރިއަކަށް، ހަދިޔާ
ނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ކަމެްއ  ލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ެއ ކޮމިޝަނުްނ ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ -އެންޓި
 ." އަންގަންވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭަނމަ، އެ ކަމެްއ  )ތ(
 ހާމަކޮށް، އެ މަސައްކަތުން ތަނާޒުލުވުން.

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  .4

ޞްލަޙަތެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާެތއް، އަމިއްލަ މަ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގުޅުމެއް އޮތް މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް ގުޅުމެއް އޮތް، އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތް، ނުވަތަ ރައްޓެހިކަމުގެ 

ނުވާ ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ކުރިން ާހމަކޮށްފައި
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް، ޤާނޫނަކުްނ އެހެން ޮގތަކަށް ލާޒިމު ނުކުރާހައި ހިނދަކު، ހާމަކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

 ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ބޭނުންކުރުން  .5

        ،  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު ބޭނުންކުރުުމގައި، ދައުލަތާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާއި
ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ގުޅުންހުިރ  އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި، އާއިލީގޮތުން ނުވަތަ ރައްޓެހިކަމުގެ

މީސްމީުހންގެ ކަންތައްތައް ވަކިކޮށް، މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރައިފާނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަމާލުކަްނ 
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ގަޑީގައި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތް ނުކުރުން ރަސްމީ  .6

 ރަސްމީ ގަޑީގަިއ، މުވަްއޒަފު އެހެން އެއްެވސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ހާޒިރީ  .7

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު ހަަމޖެހިފައިވާ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ އެ އިރަކު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަން ހަަމޖެހިފައިވާ  )ހ(
 ޟާންމަްސ ފިޔަވައި އެހެްނ މަްސަމހު، ސަރުކާުރ ބަންދުނޫން ކޮްނމެއޮފީހަކަށް، ރަމަ
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ގެ ކުރިްނ، އަދި ަރމަޟާންމަުހ އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަްށ ސަރުކާރުްނ ހަަމޖައްާސ  8:30ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 
 ކުރަންާވނެއެވެ. ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުވެ، ާހޒިރުވިކަން ރެކޯޑުކުރަްނ އޮންނަ ުއސޫލަކުން، އެކަން ރެކޯޑު

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭގޮްތ މުވައްޒަފަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ވަޒީރަށް ނުވަަތ އޮފީހުގެ  ށ()
ގެ ކުރިްނ، އަދި ރަމަޟާްނމަުހ  9:30އިސްވެރިޔާއަށާއި، އޮފީހުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް، ހެނދުނު 

އެކަްނ  ،)އެކެއް( ގަޑިއިުރ ވުމުެގ ކުރިން 1 ،މަށްފަހުއޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ސަރުކާރުން ހަަމޖައްާސ ގަޑިެޖހު
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގަޑީލާރި ނެގުން  .8

މުވައްޒަފު ާހޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ަލހުން ާހޒިރުވެއްޖެަނމަ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ަގޑީލާރި  )ހ(
 ނެގޭނެއެވެ.

ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް  8:31ރަސްމީ ދުވަސްދުވަުހގެ ހެނދުނު ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަްސމަހުގެ  )ށ(
ހާޒިރުވެއްޖެނަަމ، ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ. ރަމަޟާންމަހު ަގޑީލާރި ެނގޭނީ، ރަމަޟާންމަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުުވމަށް 

 )އެކެއް( މިނެޓް ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމައެވެ. 1ސަރުކާރުން ހަަމޖައްސާ ަގޑީގެ 
އޮފީހުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ގަޑިއަށް  ()ނ

ނުކުރެވިއްޖެަނމަ، އެ މަސައްކަތެއް ނިމިެގން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ، މުވަްއޒަފުންގެ  ހާޒިރީ ރެކޯޑު  އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ،
    ާހޒިރުވި ަގޑި  ޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވަްއޒަފަކަށް އެކަން އަންގައި،ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުގައި ހާ

   ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ވެސް ރެކޯޑު  ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ަގޑިއަށް އޮފީހަށް ނާދެވުނު ސަބަބު  ރެކޯޑު
 މި ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ގަޑިއެްއ ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ، މަހު މުސާރަ، އެ މަހެއްގަިއ  ނީ މިނެޓުންނެވެ. ިމނެޓަކަށްގަޑީލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާ )ރ(
 ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އާންމު ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް

)ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ.  60ހަމަޖައްސައިފައި އޮްނނަ ަގޑީގެ އަދަދުން ގެއްލީާމ އަންަނ އަދަދު، 
އެއީ، ރަމަޟާންަމސް ފިޔަވައި އެހެން ަމސްމަހު، އެ މަހެއްގައި ިހމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންަނ 

)ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. އަދި  60އަދަދު، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު،  
އްލީމާ އަންނަ އަދަދު، ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަިޑން )ތިރީސް( އިން ގެ 30ރަމަޟާންމަހު، އެ މަހުގެ ުމސާރަ 

 )ފަސްދޮޅަސް( އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. 60ގެއްލީމާ އަންަނ އަދަދު، 

މުވައްޒަފަކު ގަިޑޖެހިގެން ދުވަހަކަށް ނެގޭ ަގޑީލާރި ނެގޭނެ އެްނމެ ިގނަ އަދަދަކީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން  )ބ(
 އަދަދެވެ.ދުވަހަކަށްޖެހޭ މުސާރައިގެ 

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

 ޗުއްޓީއާއި، ސަލާންބުނުމާއި، ދަތުރުތައް  .9

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ، ވަޒީރުގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެިރޔާގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ. މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ  )ހ(
 ފައިވަނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.ހަމަޖެހި
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)ތިނެއް(  3ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްެގ ސިޔާީސ މަޤާމަކަށް އަލަްށ ހަަމޖެޭހ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (1)
)ތިނެއް( ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު  3މަސްދުވަސް ހަމަުވމުން، އަހަީރ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 

)ތިނެއް( ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތަށް  3ތުގައި އިތުރު މަސްދުވަހެއް ަހމަވުމުން، އަހަީރ ޗުއްޓީގެ ގޮ
)ތިރީސް(  30)ބާރަ( މަސްދުވަސް ަހމަވަންދެން، އަހަީރ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  12ޚިދުމަތުގެ ފުރަތަމަ 
 ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. 

ހަރުެގ ޚިދުމަތުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގަިއ ިލބޭނީ، ޚިދުމަތުގެ ފުރަތަމަ އަ (2)
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތް ދުވަްސތަކެވެ. މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަހަީރ  30އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 

އޮތް ދުވަސްތައް އެއްކޮށް ނުވަތަ އެކިފަހަރުމަތިން ބަހައިލައިގެންވެސް  ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި ބާކީ
ޓީގެ ަޖމާގައިވާ ދުވަސްތަްއ ނެގިދާނެއެވެ. ޚިދުމަތުގެ ދެވަނަ އަހަރު ިނމޭއިރު، އަހަީރ ޗުއް

 ކެންސަލްވާނެއެވެ.

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ޚިދުމަތުގެ ދެވަނަ އަހަރު ހަމަވުމަށްފަހު، އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް  (3)
 އަހަރީ ޗުއްޓީ، ކޮންމެ އަހަރެްއ ހަމަުވމުން ލިބޭނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ ސިޔާީސ ސިޔާސީ މުވަްއޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފަކީ  (4)
މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި މުއައްސަސާގައި އޮތް 

ގޮތަށް )އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ދުވަސްތައް، ބަދަލުކުރާ މުއައްސަސާގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ންދެވޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ ކުރިން ވަޒީފާގައި ހުިރ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ގެ

މުއައްސަސާއާއި ބަދަލުކުރާ މުއައްަސސާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވާކަމަށްވާނަމަ( އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީގައި އޮތް 
 ދުވަސްތައް، ބަދަލުވާ މުއައްސަސާއަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެްއސިދާނެއެވެ. 

އްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފަކީ ކުރިން ހުރި ސިޔާސީ މަޤާުމން ވަކިކޮށްފައި ސިޔާސީ މުވައްޒަފެ (5)
އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ަހމަޖެްއސި މުވަްއޒަފެއްނަމަ، ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑިފައިވާ 

މަޖައްސާ މުވައްޒަފަކަްށ މުވައްޒަފެއްނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީއާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، ސިޔާސީ މަާޤމަކަށް އަލަށް ހަ
 އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ަހމަެޖހިފައިވާ އުސޫލުންނެވެ. 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިދާރީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްަޒފަކު، އެ މުއައްސަސާެގ ސިޔާީސ  (6)
 ހަރީ ޗުއްޓީ، މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، ކުރިން ހުިރ މަާޤމުގައި ހުރިިއރު ަޖމާވެފައިވާ އަ

               އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ 
އެއް މުއައްސަސާއެއްގެ އިދާރީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްެގ 

              ާބކީއޮތް ދުވަސްތައް ގެންދެވޭނީ،  ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ
އެ ދެ މުއައްސަސާގެ ދެމެދުގައި މިގޮތަށް ހަމަޖަްއސަން ެއއްބަސްވެގެންނެވެ. އަދި އެގޮތަށް 

 ހަމަޖެއްސިަކމުގެ ރެކޯުޑ، ލިޔުމުްނ ފެންނަން އޮްނނަންވާނެއެވެ.
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ށްފައިވަނިކޮށް، އާއިލީ ޒިންމާއަކަށް )ތިރީސް( ދުވަސް އެކީގައި ބޭނުންކޮ 30މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  (7)
ެވސް ނުފެތޭކަމެއް ދިމާވެެގން ކޮްނމެހެްނ ޗުއްޓީއެއް ނަގަންޖެހޭފަދަ ކަމެްއ  ނުވަތަ ސަލާމަކަށް
ކަމަކަށް އެދި، ުމސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ހޯދުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް  ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ

  ލިބޭނީ އެ ަކމަކަށް ރައީސުލްުޖމްހޫިރއްޔާ ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.ސިޓީ ފޮނުވުމަށްފަހު، ޗުއްޓީ 

 ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުން މަޤާުމން ވަިކކުރާއިރު ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދޭއިރު  (8)
އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި ދުވަސްތަކެއް އޮތްނަމަ، އެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި ލިވިންގ 

 އެލަވަންސުން ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދުން ފައިސާ ަހމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ.

 ކެންސަލްވެފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ އެއްވެސް ދުވަހަކަށް، ފައިސާއެްއ ނުދެވޭނެއެވެ. (9)

 ޚިދުމަތުގެ ދެވަނަ އަހަރު ަހމަވުުމންނާއި، އޭގެފަހުން، ާއންމު މުވައްޒަފުންނެޭކ އެއްގޮތަށް  (10)
 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ، ކޮންމެ އަހަރެްއ ހަމަުވމުްނ ލިބޭނެއެވެ.)ތިރީސް(  30

 އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި  (11)
 )ދިހައެއް( ދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. 10

 މަތީން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެންނާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ (12)
)ހަތާވީސް( ހަފުތާގެ ފަހުން  27ބަލިވެއިނދެ  ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ ދޭ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނީ .ދެވޭނެއެވެ

 ވިހައިފިނަމައެވެ.

(i) ްމުވައްޒަފަކު ވިހާނެަކމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް މެޑިކަްލ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމުނ،  
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6ސެޓުފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އެ ،އެ މުވައްޒަފަކަށް

 .ހަަމ މުސާރައާއެުކ ދެވޭނެއެވެ ،ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،ޗުއްޓީއެއް
(ii)  ެދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ  ،)ހަތާވީސް( ހަފުތާގެ ފަހުން ވިހޭއިރު 27މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނދ

ުގޅިގެްނ  ބަލިވެއިނުމާ  ،ަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގ މަތީންވަ 43ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުެގ  ،ނެތްނަމަ
މުވައްޒަފު ވިހާ ދުވަހުްނ  ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 60ނުވަތަ ވިހެއުމާ ުގޅިގެން ދޭ 

 މުސާރައާއެުކ ދެވޭނެއެވެ. ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ފެށިގެން
(iii) ުނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް  ،ންމުވައްޒަފު ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިުވމުގެ ސަބަބ

ވިހެއުާމ  ،ވިާހނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާގޮތަށް ،ނުކުންނަން ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ
)ހައެއް( މަސްދުވަހުން  6( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ iމި މާއްދާގެ ) ،ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ގިނަވެގެްނ  ،ގެންބަންދު ދުވަސްތައް ިހމަނައި ،ނުކެނޑޭގޮތަށް
 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ. ،ޗުއްޓީއެއް

(iv)  ުމުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަްށ އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތ
ބަންދު  ،ވިހެއުމުގެ ކުރިން ،ތަންނުދޭކަމަށް ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ
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        މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  ،)އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 28ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 
 އެ މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ.

(v) ( ެމި މާއްދާގii ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީްނ މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޗުްއޓީއާ ގުޅިގެްނ )ަކު މުވައްޒަފ 
ެއ މުވައްޒަުފ އާދައިގެގޮތުން  ،ޭދ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް ގެންބަލިވެއިނުމާއި ވިހެުއމާ ުގޅި

އެ ދުވަހަކަށް  ،މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ
ދޭ ޗުއްޓީއަށް  އެ މުވައްޒަފު ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ،އިތުރު ޗުއްޓީ ދުވަހެއް

 އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
(vi) ަސޯޅަ( ހަފުތާއަށްވުރެ މަދު ދުަވސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާެގ  16އްޒަފަކު ބަލިވެއިންތާ މުވ(

އެކަްނ ބަޔާްނކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެްއ  ،ދަރިފުޅު ބައިގެންދިއުން ފަދަ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެަނމަ
ވަހުގެ )ދިހައެއް( ދު 10 ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ،ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،ހުށަހެޅުމުން

ިމ އުޫސލުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވިހެއުން ކަމަކަްށ  ،ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ ހާލަތަކީ
 ނުބެލޭނެއެވެ.

(vii)  ާހަތާވީސް( ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ  27 އި)ސޯޅަ( ހަފުތާއާ 16މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިންތ(
( ގަިއ iިމ މާއްދާގެ ) ޢަމަލުކުރެވޭނީ  ،މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ

         ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ 
    ިމ މާއްދާެގ  ،އެކަްނ ބަޔާންކޮށްދޭ ެމޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން ،ނެތް ަނމަ ފުރާނަ

(ii( ިއާއ )iv.ެގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވ ) 

ުމާސރަ ލިބޭގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް  ،ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން (13)
 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭނެއެވެ. ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުސާރަލިބޭ ޗުއްޓީއެއް 30 ،ހިމަނައިގެން

(i) ްވަޒީފާއާ ބެހޭ  ،ބޭގޮތަށްމުސާރަ ލި ،ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެނ
 )ތިން( 3 ،ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިަމނައިގެން ،ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން 48ޤާނޫނުގެ 

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވޭނެއެވެ.
(ii) ( ެފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެވޭ މި މާއްދާގi ީގައިވާ ޗުއްޓ )

)ހަތާވީސް( ދުވަހުގެ  27 ،)ހަތެއް( މަސްދުވަްސ ވުާމ ދެމެދު 7ށް ދަރިފުޅަ ،ހަމަވުމަށްފަހު
އެކީ އެއްފަހަރާ ލިބިދޭ ގޮތަށް  ،ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް

 ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ.

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

މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮްނެމ އަހަރަކަށް، ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގެ ޮގތުގައި މުސާަރ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ،  (15)
)ތިރީސް( ދުވަހެވެ. ބަލީގެ ބާވަތާއި، އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ަމސައްކަތަށް  30ގިނަވެގެން، 
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ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞީއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ ެމޑިކަލް ، ނުނިކުމެވޭެނ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް
އެ މުވަްއޒަފަށް ސަާލމުެގ ޗުއްޓީ  ނީ ދުވަހު ހުށަހެުޅމުްނ ނޫވަޒީފާއަށް ނުކުންަނ  ،ސެޓުފިކެޓެއް

)ތިރީސް(  30، ަސލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް
)ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނުވާނެ ގޮތެއްެގ  2)ފަނަރަ( ދުވަސް، ވިދިވިދިގެން  15ގެ ތެރެއިން ދުވަހު

މަތީން، ެމޑިކަލް ސެޓުފިކެޓަކާ ނުލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، 
 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޙައްޖު ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، މުސާަރ ލިބޭގޮތަށް، މުވަްއޒަފު ޙައްޖަްށ ދިއުމަށް ފުާރ ދުވަހުން ފެށިގެން،  (16)
 )ތިރީސްފަހެއް( ދުވަސް ނެގިދާނެއެވެ.  35ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 މުވައްޒަފު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙައްޖުގެ އަޅުަކން އަދާކުރާނަމައެވެ.  ،މި ޗުއްޓީ ލިބޭނީ

     މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާކަމަށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތައް ހަމަވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި،  ()ށ 
ތިމާ ބަލިވެގެން ނުވަތަ އާއިލާެގ ެމންބަރަކު ބަލިވުންފަދަ މުހިްނމު ިޒންމާއަކާ ުގޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަަގން 

ދެބައިކުޅައެއްބައި ކަނޑައި، އެހެނިހެން އެލަވަްނސްތައް ޖެހިއްޖެަނމަ، ަހމައެކަނި އަސާސީ މުސާރައިގެ 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް  30ލިބޭގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، ގިނަވެގެން 

 ނެގިދާނެއެވެ. 

ގެ ހުއްދަ ދާނަމަ، ވަޒީުރގެ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ރަށުން ބޭރަށް )ނ(
 ދާނަމަ، ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް  ހޯދަންވާނެއެވެ. ރަސްމީ ކަމެއްގައި ރަށުން ބޭރަށް

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފާ ގުޭޅނެ ފޯުނ ނަންބަރު، ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ
ަތ އޮފީހުގެ އިސްވެރިާޔ ކަނޑަައާޅ ފަރާތަކާ އިސްވެރިޔާއަށް އަންގައި، މުވައްޒަފުެގ މަސައްކަތް، ވަޒީުރ ނުވަ

 ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުގަިއ ރާއްޖެިއން ބޭރަށް ކުާރ ދަތުރުތަކާއި، އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓު،  )ރ(

ރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ަކނޑައަޅައިފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްޮގތަށް ތައްޔާރުކޮށް، ވަޒީ
 އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތް  .10

ރަސްމީ ގަޑީގައްޔާއި، މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ޖަްލސާތަކަށާއި، ޙަފްލާތަކަށް ހާޒިރުވުމުގައްޔާއި،  )ހ(
 ނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެަމތިންނެވެ.ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ހެދުން ބަހައްޓަންވާ

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން: ދިގު ފަޓުލޫނާއި، އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުުރ ގަމީހާއި ޓައީ، ނުވަތަ އަތްދިގު ބުްސ  (1)
 ގަމީހާއި ބޫޓު، ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމެއް.

ފާސްކުރި ހެދުން )ނަންބަރު ހެދުން ނުަވތަ ދިގު ހެދުން( ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި، އަންހެން މުވަްއޒަފުން:  (2)
ހަރުވާޅާ އެކުގައި ލާ މަތީބައި ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުާރ 

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

 ދަޢުވަތުގައި، ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަ އެ ގޮތަކަށް. (1)

ގަިއ  )ހ( ދަޢުވަތުގައި، ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ިމ މާއްދާގެ (2)
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް.

)ނ( ނުރަސްީމ ގަޑީގައި، މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަްނޖެޭހ މަސައްކަތް ކުުރމަށް ހާޒިރުވާއިުރ ވެްސ، ހެދުްނ 
 ބަހައްޓާނީ، އިޖުތިމާޢީ މިންަގނޑުން ބޭރުނުވާެނ ގޮތެއްގެ މަތިންނެެވ.

 މަޤާމުން ވަކިވުން  ،އިސްތިޢުފާ ދިނުމާއި .11

މަޤާމުްނ އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ވަޒީރަްށ ނުވަތަ އޮފީހުެގ އިސްވެރިޔާއަށް އެންުގމަށްފަހު، މުވައްޒަފު 
އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެޑްރެސްކޮށް، ސިޓީއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ުފ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރިކަން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން، އެގޮތުން މުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ވަކިވާނީ، މުވައްޒަ
 ލިޔުމަކުން އެންގުުމންނެވެ.

 މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތު، މަޤާމުން ވަކިވުމަށްފަހު ބޭނުންކުރުން  .12

ވާ ގުޅުންތައް، މަޤާމުްނ މުވައްޒަފުގެ މަޤާމުެގ މަސައްކަތާ ުގޅޭ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އުފެދިފައި
 ވަކިވުމަށްފަހު، ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

 މި އުސޫލުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވުން  .13

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ  7)ހ( ސަލާން ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުމާ ުގޅޭގޮތުން، މި ުއސޫލުގެ 
 ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެ ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ުމސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ.  

ރަުމންދާކަމަށް ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް )ށ( މި އުސޫލުގައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފު ޢަމަލުކު
ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގޭނެއެވެ. މުވައްޒަފު  ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ

 ކަމެްއ ގެނެވޭނެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް މި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާނަމަ، ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް އެ 

 އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .14

 އިން ފެށިގެންނެވެ. ިމ ތާރީޚުން ފެށިގެން  1ޖުލައި  2012މި އުސޫލަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށައިފައިވަނީ، 
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިނަމަވެްސ، ޗުއްޓީ ދިނުމުގައްޔާއި ަސލާން ބުނުމުގެ ކަންަކމުގައި އަހަރު ގުނަން ފަށާނީ، 

 މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.މުވައްޒަފު ސިޔާީސ 

   މިގޮތުން، މުވައްޒަފުެގ  .އިްނ ފެށިގެންނެވެ 2021ޖަނަވަީރ  1މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށައިފައިވަނީ، 
( ގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު 2021މަސައްކަތު އަހަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތު އަަހރު )
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ވަަނ ދުވަހާ ހަމައަްށ  1ޖަނަވަީރ  2021 ،)ފަނަރަ( ދުވަސް ިލބޭނީ 15ހެޅުމަކާ ުނލައި ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގެ ހުށަ
     ،މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދުވަހެއް ބާކީ އޮތް ނަމައެވެ. މިސާލަކަށް

އާ ހަމައަށް މެޑިކަްލ  2021ަޖނަވަރީ  1 ،އަްށ މަސައްކަތުެގ އަހަރު ަހމަާވ މުވަްއަޒފަކު 2021މާރިުޗ  31
)ދިހައެއް( ދުވަސް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނަގައިފައިވާ ނަމަ، ހިނގަމުންދާ މަސައްކަުތ  10ސެޓުފިކެޓަކާ ނުލައި 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ސަލާމުެގ  5ފިކެޓަކާ ނުލައި ދެން ނެގޭނީ ިގނަވެގެން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަށް ެމޑިކަލް ސެޓު
 ޗުއްޓީއެވެ. 

________________________ 
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