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ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް   

 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

ންބަރު  ވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  R/2012-35ގަވާއިދު ނަ   ) އަށް 2012(މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މު

ު މުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައު  8 ވާއިދ  ގަ

 

ށް އަންނަނިވި ) އ2012ަ(މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  R-35/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ލާޙުތައް ގެނައުން.ޞްއި

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ގެ (ނ) ވަނަ މާއްދާ 35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ސަ ގައި ބަޔާންކުރާމާއްދާގެ (ހ)  މި (ނ) .35 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 

    (ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ  2(ފަނަރަ) ދުވަސް، ވިދިވިދިގެން  15ތެރެއިން 

 ނުލައި، ސަލާމުގެ  ފިކެޓާމަތިން، މެޑިކަލް ސެޓުގެދިގު ނުވާނެ ގޮތެއް

         ގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭލާމުސަ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 

(ފަނަރަ) ދުވަސް،  15(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮންނަ  30

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ،ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ފިކެޓުމެޑިކަލް ސެޓުމަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ 

 ފިކެޓުސެޓުސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ބަންދު ދުވަސް ހިމެނިއްޖެނަމަ އަދި 

 ހުށަހަޅަންވާނީ، ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް 150ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. އަންނަނިވި ފަދައިން

ރިޓަޔަރ ކުރެވޭ  

 ޙާލަތްތައް

 ނުވަތަ ؛ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަން ނުދިނުން (ރ) .150

މީގެތެރެއިން،  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއެކު ދުވަހު(ވިހި) އަހަރު 20 ލަތަށްއުދަ (ކ)   

ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު  ދުވަހު(ދިހަ) އަހަރު 10މަދުވެގެން 

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ރިޓަޔަރ ކުރުން.
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 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ  151ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ރިޓަޔަރކުރުމުން ދޭ  

ނާޔަތް ލިބުމުގެ ޢި

 ޝަރުތު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  157އިދުގެ ގަވާ ރިޓަޔަރ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް މި .151

 ތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.ޠުނާޔަތް ލިބޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޢިގޮތުގެމަތިން 

، (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ޙާލަތުގައި ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 150ގަވާއިދުގެ  މި (ހ)   
 ދުވަހު(ވިހި) އަހަރު 20ލަތަށް އުވަކިކުރެވޭއިރު ދަ ވަޒީފާއިން

 ދުވަހު) އަހަރުއެއް(ދިހަ 10މީގެތެރެއިން މަދުވެގެން  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއެކު

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވުން.

(ކ) ގައިވާ  (ޅ) އަދި، (ބ)، ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 150ގަވާއިދުގެ  މި (ށ)   

ދުވަހުގެ (ދިހައެއް) އަހަރު 10މަދުވެގެން ޚިދުމަތުގައި  ،ޙާލަތުގައި

 ށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވުން. ކަދަތަމުއް

ލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި ދައުކަސްޓަމްސް ފިޔަވައި  (ނ)   

މުއައްސަސާ ނުވަތަ  ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ

ނާޔަތްތަކެއް ޢިދަރަޖަދީ، ވަކި އޮފީހަކުން ރިޓަޔަރ ނުވަތަ މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ 

 ފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.އިހަމަޖައްސަ

 ގެ (ށ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ 155ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

އަމިއްލައަށް އެދިގެން  

 ރިޓަޔަރވުން

އެކަމަށް އެދެން  ،ވާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންރިޓަޔަރއަމިއްލައަށް އެދިގެން  (ށ) .155

ފައިވާ އިބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ކަނޑައަޅަ ވާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް

މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބަށް  ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އެ

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޓަޔަރ ކުރެވޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  މި ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ.ނިންމާނީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 158ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ރިޓަޔަރކުރި ކަމުގެ  

ދަރަޖަ އަނބުރާ 

 ،އަތުލުމާއި

ނާޔަތްދިނުން ޢި

  ހުއްޓާލުން

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު  (ހ) .158

 ފުރިހަމަވާ ޠުގަވާއިދުގައިވާ ރިޓަޔަރކުރުމުގެ ޝަރު ކުރަމުންދާނަމަ، މި

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ  ،މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީރިޓަޔަރމެންޓާމުވައްޒަފެއްގެ 

ގެ ބޯޑުގެ ލަފާ  ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ،ނިމުމުން ތަޙްޤީޤުމައްސަލައިގެ 

 ވެ.މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެ

ވެރިކަމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ޝަރަފުރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ (ށ)   

ގެ ދަރަޖަ އަނބުރާ އަތުލެވޭނެ ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރިކަމު

 އެވަނީއެވެ.  ލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިޙާ
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ކޮށްފައިވާ ރިޓަޔަރކުރި ފަރާތް ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި  )1(    

ފަރާތެއްގެ  ކަމަކާއި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ

  ކުރުން؛މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމް

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ  )2(    

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނުގައި އީފަރާތެއްގެ މައްޗަށް، ޖިނާ

 ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް އީޖިނާ

ލަތުގައި މި ޙާސާބިތުވާކަމަށް، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއްކުރުން. 

ވެރިކަމާއެކު ޝަރަފު ،އިވާ މުވައްޒަފަށް ދީފައިވާރިޓަޔަރކޮށްފަ

ޝަރުޢީ  ،ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރިކަމުގެ ދަރަޖަ އަނބުރާ އަތުލެވޭނީ

 އެވެ.ގަކުރުމަށްފަހު ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރު ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ

 

ލަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާމާއްދާ މި (ނ)   

އެކު ކަމާވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ޝަރަފުވެރި

ކުރިކަމުގެ ދަރަޖަ އަތުލުމުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޓަޔަރކުރެވޭ ކަސްޓަމްސް 

ކަށް ދިނުން ފަރާތަ ނާޔަތްތައް އެޢިދާ ގެންމުވައްޒަފުންނަށް ދެމުން

 ލެވޭނެއެވެ.އިހުއްޓަ

 

ބެލުމަށްފަހު  ކަމެއް އިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، އެމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަ މި (ރ)   

ކަމުގެ ދަރަޖަ ޔަރކުރިމުވައްޒަފަށް ދީފައިވާ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަ އެ

ނާޔަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ޢިރިޓަޔަރކުރުމުން ދެވޭ  އި،އަތުލުމާ

މަންޓް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖް ،ނިންމާނީ

 މިނިސްޓަރެވެ.

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ 159 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ .6

ރިޓަޔަރޑް  

ތަޖުރިބާކާރުން 

 ގެންގުޅުން

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރު ހަމަވުމުން އެ މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރ  .159

 އެފަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ހާސިކުރުމަށްފަހު ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވަކި މަޤްޞަދެއް 

ލުން ގެންގުޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ސޫބަޔަކު ކޮންޓްރެކްޓް އު

 ކަސްޓަމްސްއަށް އޮންނާނެއެވެ. 

 

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 161ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7
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ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް  

އޮފް ކަސްޓަމްސްއާއި 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ކަސްޓަމްސް 

މަޤާމުން 

 ރިޓަޔަރކުރުން

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ (ހ) .161

 ،މަޤާމު ކަމުގައިވާތީ  އްޔަންކުރާ ދެޢަކަސްޓަމްސްއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ރިޓަޔަރ ފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކުމުވައްޒަ ތިއްބެވިމަޤާމުގައި ދެ  އެ

 ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ހުށަހަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.

 އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. އަންނަނިވި ފަދައިންގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް ވަނަ މާއްދާ 163ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

ގެ އެހެން ދައުލަތު ފިޔަވައި،މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު  (ނ) .163 މުއްދަތު ބަލާނެގޮތް 

މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުޅުވާފައި އޮތް ކަމުގައިވާނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް  ،ސަބަބުން

 މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ.  އެ ދުމަތްކުރި މުއްދަތު ގުނުމުގައިޚި

  ،ށް ބާބެއް އިތުރުކޮ އަންނަނިވި ގޮތަށްވަނަ ބާބުގެ ގޮތުގައި  15ވަނަ ބާބުގެ ފަހަތަށް  14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 9
 އިތުރުކުރުން.ތައް މާއްދާއަންނަނިވި  އެ ބާބަށް

ބު 15 ނަ ބާ  ވަ

ނާ  ކުރުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަ

އޮފީހަށް ނުކުތުން  

 މަނާކުރުން

ތަށް ކަރާމާ ނުކުތުން މަނާކުރުމަކީ، މުވައްޒަފުގެ އަބުރަށާއިމުވައްޒަފު އޮފީހަށް  .224

އަޅަންވާނީ އެކަމަށް  އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ވުމާއެކު، މި ފިޔަވަޅު މުވައްޒަފާމެދު

ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެންނެވެ. މި ބާބުގެ ބޭނުމަކީ މުސާރަ ދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން 

 އް ބަޔާންކުރުމެވެ.ލުތަސޫއޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމާބެހޭ އު

މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް  

ނުކުތުން މަނާ 

 ކުރެވޭނެ މުއްދަތު

ލަތްތަކުގައި، ކުށެއްގެ  މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާވަނަ 226ގަވާއިދުގެ  މި (ހ) .225

ކުރެވޭ މުވައްޒަފުން މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ތުހުމަތު

ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާ

ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  މި (ށ)   

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، އެކު (ތިރީސް)  30 ފަހަރަކު ،ނުކުތުން މަނާކުރެވޭނީ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވާ  (ނުވަދިހަ) 90ޖުމްލަ ގިނަވަގެން 

ވާ މުއްދަތު ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައި

ޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ލަތްތަކުގައި، ވައިތުރުކުރަންޖެހޭ ޙާ

 މުއްދަތު އިތުރު ކުރަންވާނެއެވެ.ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

މި ބާބުގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރާ މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު  (ނ)   

 .ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ
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އޮފީހަށް ނުކުތުން  

މަނާ ކުރެވޭނެ 

      ޙާލަތްތަކާއި 

ޙާލަތްތަކުގައި  އެ

 ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި (ހ) .226

 މަނާކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އޮފީސް މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ކުށެއް ކުރަން އުޅުނުކަމަށް ނުވަތަ  . 1   

 ؛ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުން

 ގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ތުހުމަތު .2    

ލުމަށް ނުވަތަ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް އިނައްތަ

 ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވުން؛

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމުން އޭނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެން  .3    

އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ  ށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަންމުވައްޒަފުންނަ

ކަމަށް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތި ވެދާނެ ބަޔަކަށް ސީދާ ގެއްލުމެއް

 ބެލެވުން؛

ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން، އެ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުވަތަ  .4    

ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ އުޅޭނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ ޝަރަފާއި 

މެދު  ކަސްޓަމްސްއާ ،ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވުމާއި

 ންމުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިދާނެކަމަށް ބެލެވުން؛އާ

ލަތުގެ އިދާރާއަކުން ބަލަމުންދާ ލިބިގެން ދައު ޤާނޫނަކުން ބާރު .5    

 މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް 

 މައްސަލައަކާ އެ އިދާރާއަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ އެ

މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް  ގުޅިގެން އެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނުން؛

މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެންއޮތް ކަމުގައިވިޔަސް، މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް  މި )(ށ   

މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް  ނުކުތުން ކުއްލިގޮތަކަށް މަނާ ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެ

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްނުކުތުން މަނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

މިގޮތުން ނިންމާ ނިންމުން އެންމެ އަވަހަށް  .ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ބާއްވާ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖުމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި ބޯޑުގެ ލަފާ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރަން ނިންމައިފިނަމަ  )(ނ   

 އެކަން ، ތަ އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަނުވަ

 ން އަންގަންވާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފަށް ލިޔުމު

 ގޮތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ހ) މި މާއްދާގެ )(ރ   

ން ބަލައި މަތިމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ ،ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަމަނާ

އަލުން  ވަތަ މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުގެކުރިން މުވައްޒަފުނިންމުމަށްފަހު ނު
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އޮފީހަށް ނުކުތުން ލަތެއްގައި، މުވައްޒަފު ފީހަށް ނެރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާއޮ

ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް، އެކަން މަނާ

ލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން އެ މުވައްޒަފަށް ވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަމު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ ކޮށް ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާމި ގަވާއިދުގެ )(ބ   

ކުރާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ޤާއިމުވެފައިވާ ރަށުން ފުރައިގެން އެހެން އަދާ

އްޓާ ސެކްޝަންގެ ހުއްދަ ރަށަކަށް ދާންވާނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަ

ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވޭއިރު، މުވައްޒަފު 

ހުރީ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ޤާއިމުވެފައިހުރި 

ނަމަވެސް، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި

 ށް އެކަން އަންގައި ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަ

އޮފީހަށް ނުކުތުން  

މަނާ ކުރުމަކީ 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އެޅުން ކަމުގައި 

 ނުބެލުން

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަކީ  .227

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  އި،ވަނަ ނަންބަރާ 5ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  48މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  3ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  19

 އެޅުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

އޮފީހަށް ނުކުތުން  

މަނާ ކުރެވޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް 

މުސާރަ ދިނުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

    މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކަށް  މި ބާބުގެ ދަށުން .228

މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ  އެ

 އެލަވަންސްތައް އެކަންޏެވެ. 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް؛ .1  

 ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް؛ .2   

 ސަރވިސް އެލަވަންސް؛ލޯންގް  .3   

 ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ؛ރަމަޟާންމަހުގެ  .4   

 ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް. .5   

އަނބުރާ އޮފީހަށް  

 ނުކުތުން

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޮފީހަށް  .229

އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަދި އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައި 

އެކަން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން އެ މުވައްޒަފަށް  ،ގެނެސް

އެންގި ތާރީޚުން ފެށިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. އެކަން އަންގައިފިނަމަ، 

ކުރިއަށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖެހިގެން ނުވަތަ ހާޒިރުނުވުމަށް 

ގޮތެއްގައި ހާޒިރުނުވެ ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ޣައިރު ހާޒިރީއެއް  ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫން

 .ކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ
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 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިމި ގަވާއިދަ .10

 

_____________________ 


