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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ލު އުސޫ  މުގައި ޢަމަލުކުރާ މުސްކުޅިކުރު ވަޒީފާއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން 

 ތަޢާރުފު 

 

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން މިއީ، އޮޑިޓަރ   .1
އިން ވަކިކުރާ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރުވުމުން ޢިނާޔަތް ިލބޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ 65

ގޮަތށް ޢިނާޔަތް ލިބޭ)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރުވުމުން  55އުމުރުން  މުވައްޒަފުންނާއި،
 ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގައި

ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުރާ 

މުަވއްޒަފުްނނަށް ޢިނާޔަތް 

 ހަމަަޖއްަސއިިދނުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެްނ ވަދެފައިވާ  (ހ) .2
)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރުވުމުްނ  65މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 

)ފަްނސާސްފަހެއް(  55މުސްކުޅިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އުމުރުން ވަޒީފާއިން 
އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އުސޫލުގައި 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް އޮފީހުްނ ގޮތުގެ މަތީން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް (ށ)  
      އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގެ ،ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ

މަތީން އޮީފހުން ޢިނާޔަްތ ގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ  11.9ގެ ބާބުވަނަ  11
 ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. 

ދަށުން މުވައްޒަަފކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭނެ ހާލަްތތަްއ މި އުސޫލުގެ  )ހ( .3 ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުުރން 
 ވަނީއެވެ. މިތިރީގައި 

)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރު ފުރިހަމަވުމުން މުވައްޒަފު  65އުމުރުން  (1)   
 ؛ންވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރު 
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)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55އުމުރުން  (2)   
 ؛ންނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރު

)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރުވުމުން، އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55އުމުރުން  (3)   
 .ންވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރު 

އަންނަނިިވ  ،މުވައްޒަފުން)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރު ފުރިފައިވާ  55އުމުރުން  )ށ(  
ހާލަތްތަކުން ހާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފުްނ ވަޒީފާއިްނ 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

ބެލުމަްށ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ެފންވަރު (1)   
މުވައްޒަފެއްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ 

އޮޑިޓަރ  އެކަށީގެންވާކަމަށް ،މަސައްކަތް އިވެލުއޭޓްކޮށް ެބލިއިރު
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ަކނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަސައްކަތުގެ 

  ؛ފެންވަރު ދަށްވުން

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުަވތަ ނަްފސާނީ  ،މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަުތ ހުރިގޮތުން  (2)   
 ،ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަުބން، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން

ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ކަންކަމާބެހޭ ޞިއްޙީ 
  ؛މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދޫކުރުން

 ،ސަބަބުންގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  (3)   
ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުމަށް ގެންނަ ބަަދލެއްގެ 

މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުން  ،މަސައްކަތް އުނިވެ ،ސަބަބުން
               އިތުރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ،އިތުރުވެ

)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަުރ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ އުުމރެއްގެ  55
 ؛މުވައްޒަފަކު ހުރުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ުނވަތަ  (4)   
        ،ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ

          ހުނަރެއް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތުއެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ 
    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްަފހު، މުވަްއޒަފު 

ނުވަތަ ދިން ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން، ، އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭުނން ނުހިފަިއިފނަމަ
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ހާސިލުކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ަމޢުލޫމާތު ނުަވތަ ހުނަރު މުވަްއޒަފަށް 
 ން.ހޯދިފައި ނުވު

             އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން )ނ(  
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުެގ  ،)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރު ފުރޭ މުވައްޒަފުން 65

 މަތީން ވަފީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

 )ރ(  

 

)ފަްނސާސްފަހެއް(  55އޮފީހުގެ ުމވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
            ،މުވައްޒަފު އަމިއްލަައށް އެދުމުން ،އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންނަމަ ،އަހަރު ފުރުމުން

މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުރާ 
 މުަވއްޒަފުްނގެ ޢިނާޔަތް ިދނުން 

 ތިރީަގއިމިވާ ގޮތަށެވެ.  ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދެޭވނީ .4

)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރު ފުރުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ  65އުމުރުން  )ހ(  
ޢިނާޔަތާއި،  އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދޭ  ވަނީހަމަޖެިހފައިވައްޒަފުންނަށް ދިނުަމށް މު

 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނެވެ. 

އަހަރު ފުރުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން )ފަންސާސްފަހެއް(  55އުމުރުން  )ށ(  
އިވަީނ ނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ަހމަޖެހިފަ

    ޢިނާޔަތާއި، މަހުން މަހަށް އެ މީހަަކށް އުމުރުން  އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދޭ
   އަދި ޢިާނޔަތެވެ. އަހަރު ވަންދެން ދެމުން ގެންދާ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65
 ،އަހަރު ފުރުމުން އެ މީހަކަށް ލިބެމުންދާނީ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65

 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނެވެ. 

ޞިއްޙީ ހާލަތެއް ، އަހަރު ފުރުމުން)ފަންސާސްފަހެއް(  55އުމުރުން  )ނ(  
މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަްށ  ރިވުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރާމެދުވެ

އެ މީހަކަްށ މަުހން މަހަށް  ޢިނާޔަތާއި، ގަނުޑކޮށް ދޭހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއްފަހަރާ 
ޢިނާޔަތެވެ.   އަހަރު ވަންދެން ދެމުންގެްނދާ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65 އުމުރުން
، އަހަރު ފުރުމުން އެ މީހަކަށް ލިބެމުންދާނީ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އަދި 

 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނެވެ. 

ޞިއްޙީ ސަބަބެއްެނިތ  ،)ފަންސާސްފަހެއް( އަހަރުވުމުން 55އުމުރުން  )ރ(  
މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުަމްށ  ދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއަމިއްލައަށް އެ
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)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އެ މީހަކަށް އުމުރުން  ،މަހުން މަހަށް ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ
)ފަސްދޮޅަްސފަހެއް( އަހަުރ  65އަދި  ންދެން ދެުމންގެންދާ ިޢނާޔަތެވެ.އަހަރު ވަ

 ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނެވެ.، ފުރުމުން ލިބެމުންާދނީ

ިއރު ވަޒީާފއިން ުމސްކުޅިކުރާ 
 އެއްފަަހރާ ގަނޑުކޮށް ދޭ

 ޢިނާޔަތް

 )ހ( .5

 

       ކޮށްފައިވަނީ  ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް  ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ
އިރު )ތިރީސް( އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް ވާނަމަ، މުސްކުޅިކުރި 30

     )ތިްނބައިކުޅައެއްބައި( އަްށ ެޖހޭ އަދަދު،  1/3 ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ
އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ 

 އެއްފަހަރާ އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދަދުގެ ފައިސާ

        ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިަވނީ  ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ )ށ(  
)ތިރީސް( އަހަރު ނަމަ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް  30

   އިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ހަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާވާނަމަ، އެ މީ
އެ މީހަކު ދައުަލތަށް ޚިދުމަތްކުރި  ،އެއްބައި( އަްށ ެޖހޭ އަދަދު)ދެބައިކުޅަ 1/2

       ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދުގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ  ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާ 
 އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ުމވައްޒަުފންނަށް   މުސްުކޅިކުރާ

މަހަކު ލިބޭނެ ޢިނާޔަތް 
 ހިސާބުުކރުން 

        ، މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު ދޭނެ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ  .6

          އިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއެ މުވައް
އެ މުވައްޒަފަކު ދައުލަަތށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ    )ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި(  40/1

        އެ މީހަކު އުމުރުން އެއީ  ،ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދުގެ ފައިސާ އަހަރުގެ އަދަދާ
ޢިނާޔަތް ކަމުގައި  ންދެން މަހަކަށް ދެުމންގެންދާ އަހަރު ވަ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65

 ބަލައިގެންނެވެ. 

ްއޙީ ހާލަތެއް ެމދުެވިރވުުމގެ ޞި
ސަަބބުން ައމިއްަލއަށް ެއދިެގން 

  މެދުމުސްުކޅިކުރާ ުމވަްއޒަފުންނާ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މުވައްޒަފަކަށް ޞިއްޙީ ހާލަތެއް އަހަރުވެފައިވާ )ފަންސާސްފަހެއް(  55 )ހ( .7
ރާއްޖޭގައި  ،މެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ރަޖިސްޓަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް 

 ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

           ،މުވައްޒަފުންނަށް ޢިާނޔަތް ދޭނީ އްދާގައިވާ ގޮތަށް މުސްކުޅިކުރާމި މާ )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  6 ވަނަ މާއްދާއާއި، 5 ، ވަނަ މާއްދާއާއި 4މި އުސޫލުގެ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-16/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              135 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

 ގެުމވަްއޒަފުން  މުސްުކޅިކުރާ

 ޚިުދމަތުގެ އަހަރު ބަލާނެ ގޮތް 
އެ މީހަުކ  ،އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ .8

އެއީ އަހަރާއި މަާހއި ދުވަސް ޚިދުމަތުގެ  އަދާކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތަށެވެ. ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ
ރު، ވަޒިފާއިން ުމސްކުޅި ކުރެވޭއި ،އަހަރުގެ ގޮތުގައި ގުނައިގެންނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ

 މިސާލެވެ. ގޮތުގެ ކުރާނެޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހިސާބު

    ިއިރު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިަވނީ މުސްކުޅި ކުރާސާލު: ވަޒީފާއިން މ
ވާނަމަ، އަހަރު ހިސުާބ  ދުވަސް ކަމުގައި 10މަހާއި  10އަހަރާއި  29

 ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 
 އަހަރު + 29
 އަހަރު + 0.83=  12/10މަސް =  10
 އަހަރު  0.03= 365/10ދުވަސް =  10

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

ފައިސާ ިދނުމަށް ޓަކައި 
 ޚިުދމަތުގެ މުްއދަތު ުގނުން 

އެ މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ  ،ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި  ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތު ބަލާނީ )ހ( .9
 އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުޅުވައިލައިގެންނެވެ. 

)ހ( ގައިާވ އުސޫލުން ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަްތކުރި ޖުމުަލ މި މާއްދާގެ  )ށ(  
މުއްދަތު ބެިލނަމަވެސް، ވަޒީފާިއން ވަކިވާއިރު އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ދޭެނ  
ފައިސާގެ އަދަދު ބެލުމަށް މުއްދަތު ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ މެދުކެނޑިގެްނ 

 މުއްދަތާއި، ޚިދުމަތް ނުލިޭބ ގޮސްފައިވާ މުއްދަތާއި، ނޯޕޭ ލީވުގައި ހުރެފައިވާ
ގޮތަށް ސްކޮލަރޝިޕުގައި ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ލީވުގައި ހުރެފައިވާ މުއްދަތާއި، 
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ިހއްސާ އޮންނަ 
ކުންފުންޏަކުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖް ނަގައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަުހ 

ކުރިން ނެގި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖް  ،ށް ޚިދުމަތާ ގުޅިފަިއވާނަމަދެވަނަފަހަރަ
 ،ނެގުމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާ މުްއދަތު ވެސް

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އުނިކުރަްނ 
 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ދައުލަތުްނ  ފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮ )ހ( .10 އެހެނިހެން ކަންަކން 
ތާރީޚުްނ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮަތށް ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަން ަފށާ

ތެރޭގައި އެކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ  )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ  10ފެށިގެން 
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ،އިޤުރާރެއްގައިއެންގުމަށް ލާޒިމުވާ 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް  ދިވެހި             G-16/2022ނަންަބރު:  އުސޫލު              135 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް:

 

ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސޮއިކުރުވަން 
 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  )ށ(  
         )އެކެއް( މަސްދުވަުހގެ ކުރިްނ  1މުސްކުޅިކުރަން ނިންމައިފައިވާކަން 

        ،       އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ އަންގާނީ
       އަަހރުވެގެން މުސްކުޅިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65
         އަަހރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ )ފަންސާސްފަހެއް(  55

 ޭބނުންވެގެން މުސްކުޅިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

 ކުރުން މާނަ

 

         ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު .11
ވާ ރިޓަޔަރމަންޓް ގައި ބަޔާންޮކށްފައި ހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނު()ދިވެ 2009/8

 ބެނިފިަޓށެވެ.

އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ 

 ތާރީޚު 
ކުރާ ޝާއިޢުމި އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަމި އުސޫލަށް  .12

ން ފެށިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚުތާރީ ން ފެށިގެންނެވެ. އެޚުތާރީ
 ގޮތުގައި މި އުސޫލު ހިމެޭނނެއެވެ. ވަނަ ބާބުގެ 12( ގެ 2017ގަވާއިދު )
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