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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ދު އި ގަވާ  މުވައްޒަފުންގެ 

 ބާބު އެއްވަނަ 

 ފެށުން 
(ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ  20/2021ރު މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫުނ ނަންބަ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

 ަނންބަރުގެ ދަށުން ) ވަނަ 3ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 69ގެ  )ޤާނޫނު

 " އެވެ. ގަވާއިދުމުވައްޒަފުންގެ " ފައިވާ،ވައިލައިއެކުލަ

 މިހެންނެވެ. "ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ" ،ނީމި ގަވާއިދަށް ކިޔަ (ށ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްެގ  20/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސަދަކީގުމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 މަގުސަދު 

ިހންާގ  ކަންކަންފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވަްއަޒފުންގެ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 

 ކަނޑަައޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ. ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައްބަލަހައްޓާނެ 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުން 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ 

އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާ 

 ކުރުން 

  ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިިނސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް މިނިސްޓްރީގެ ހިންގުން  .3

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެގ  ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، އިދާރީ އޮނިގަނުޑ މުާރޖަޢާކޮށް 

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ިމނިސްޓްރީން ގެންނަންާވނެއެވެ.ހުއްދަޔާއެކު 
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ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން 

ސަރވިސްގެ 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 

 އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން 

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭނީ އަންަނނި މަާޤމުތައް އަދާކުރާ މީހުންނެވެ. (ހ) .4

 ؛މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް )1(  

 ؛އެމްބެސެޑަރ އެޓް ާލޖް )2(  

 ؛މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު )3(   

 ؛ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ )4(   

 ؛ސެކްރެޓަރީ )5(   

 ؛އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ )6(   

 ؛ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ )7(   

 ؛ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ )8(   

 ؛ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )9(   

  ؛ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )10(   

  ؛ޑިރެކްޓަރ )11(   

  ؛ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ )12(   

  ؛ރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް ޑި )13(   

  ؛ޗީފް ޖެނެރަލް ސަރވިްސ އޮފިސަރ )14(   

  ؛ޗީފް ޑެސްކް އޮފިސަރ )15(   

  ؛ސީނިއަރ ޑެސްްކ އޮފިސަރ )16(   

 ؛ޑެސްކް އޮފިސަރ )17(   

 ؛ޑެޕިއުޓީ ޑެސްކް އޮފިސަރ )18(   

 ؛އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )19(   

ޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީގެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަމި  (ށ)  

 ލުކުރެވިއްޖެގަބޫހިންގުމަށް އިތުރު މަޤާމުތަކެއް ބޭނުންވާަކމަށް މިނިސްޓަރަށް 

އިތުރު މުވައްޒަފުްނ  ގެން ހިނދެއްގައި، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި

މަސައްކަތަށް ނެުގމުގެ އިޚްތިޔާރު ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، ފޮރިން ސަރވިސްގެ ހޯދުމުގެ 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-127/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             182 އަދަދު:          51 ވޮލިއުމް: 

12 

 

އިުޚލާސްތެރިކަމާއެކު ޚާރިީޖ  މާިއ ިއ އަމާނާތްތެރިކަތެދުވެރިކަމާ ޒިންމާއަކީ މުވައްޒަފުންގެ  .5 ޒިންމާ މުވައްޒަފުންގެ 

 އި ބޭނުންާވ ެއންމެހައި އެހީތެރިކަމާމިނިސްޓަރަށް  ގައިކުރުމުތަންފީޛުސިޔާސަތުތައް 

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" އާ އެއްގޮތަށް "އެއްބާރުލުން ދީ، ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ 

 އުސޫލުތައް

ތިރީގައިވާ  ،ކުރަންވާނީމުވަްއޒަފުން  ޢަމަލު  ފޮރިން ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި .6

  ކާ އެއްގޮތަށެވެ.އުސޫލުތަ

އެ މުވައްޒަފަުކ  ރިޕޯޓް ކުރަްނެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ެވސް، ފަކު ކޮންމެ މުވައްޒަ (ހ)  

 ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ. 

އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވެސް، މުވައްޒަފަކު  ކޮންމެ (ށ)  

އިދާރީ  ށާއިވާއިދުތަކަގައަށާއި ޤާނޫނުތަކަށާއި  ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސ

ކުރަންޖެޭހ ޢަމަލުމާބެހޭ އާްނމު ުއސޫލުތަކަށާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހިންގު

 ތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ. ޙުރުމަތްބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކަށް 

ހިމެޭނ ކަންތައްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ގަވާއިދުގައި މި ވެސް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު  (ނ)  

 ހިތަންވާނެއެވެ.

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯްޑ އޮފް ކޮންަޑކްޓާ އެއްގޮތަށް ، ވެސް ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކު ރ)(  

 ރަންވާނެއެވެ.ކުޢަމަލު

މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުީވ، މަޤާމުގައި ދެމިުހރިހާ ދުވަހަކު،  (ބ)  

ހެން މަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެޢަވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި 

މަސައްކަތެއްގައި ޝާމިލުވެ، އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަދަ އެހެން އެއްވެސް 

 މަސައްކަތެއްކޮށް، އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތާ 

 ގުޅޭގޮތުން ފާޑުކިޔުން 

ހަކު، ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތާ ދުވަ ހައިފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުގައި ދެމިހުރި .7

ޔާލެއްވިޔަސް، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި، އެއްވެްސ ޚިގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 

ކުރަންވާނީ މިނިސްޓަރު އަންާގ ޝާއިޢުތަނެއްގައި، އަދި އެއްވެސް ނަމެއްގައި އާްނމުކޮށް 

 މަތީންނެވެ. ގޮތެއްގެ
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ނުވަަތ  ކާ އުސޫލަ  ގަވާއިދަކާ ނުވަތަކުރަްނޖެހޭ  ަޢމަލުކު މުވައްޒަފުން އެއްވެސް މުވަްއޒަފަ  .8 ރިޕޯޓްކުރުން 

ކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭަކމަްށ ޚިލާފު ޓާކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކް ފޮރިން ސަރވިސްގެ

މުަވއްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  އިތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާ

 އަންގަންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަކުރާތަށް އެކަން އެނގުނު ބަލަހައްޓާ ފަ

 ބާބު ތިންވަނަ 

 މަސައްކަތު ގަޑި 

އާއި ހަފުތާމަސައްކަތު 

ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ގަޑި 

ވަހުން ދު ، އާދީއްތައަކީހަފުތާސައްކަތު ގޮތެއްގައި، މުވައްޒަފުންގެ މަ  އާންމު ) ހ( .9

 (ފަހެއް) ދުވަހެވެ.  5އަކު ފުތާހަނިޔަލަށް،  ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ފެށިގެން

 އްސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަތު ގަޑިއަީކ މިނިސްޓްރީގެ ރަްސީމ ަމސައްކަ )ށ(  

ަމސައްކަތު ފަިއވާ ޅައިމަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުްލޖުްމހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުްނ ކަނޑައަ

 ގަޑިއެވެ.

ހިރާއްޖޭގެ ދިވެނަމަވެސް އޮތް ފައިށްމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮ )ނ(  

ދުވަހާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުާލ ޕޯސްޓްތަކުގެ ރަްސމީ މަަސއްކަތު

އުމެއްގެ ޤަ ގަޑީގެ ގޮތުގައި އެ ރަްސމީދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ އުމެއްގެ ޤައެ  ގަޑިއަކީ

 އެވެ.ގަޑި އިރަސްީމ ދުވަސްތަކާ ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނަމަވެްސ އޮތް ފައިށްޔާންކޮމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެެހން ބަ )ރ(  

ފައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކުގެ ޅައިތަކަށް ކަނޑައަޖަމުޢިއްޔާ

އަކުން ރަސްމީަގޑީެގ ޖަމުޢިއްޔާ  ގަޑިއަކީ އެ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ 

 އެވެ.ފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިޅައިގޮތުގައި ކަނޑައަ

ވެސް، އަދި  ގެ ކޮންމެ ދުވަަހކުހަފުތާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން، މި (ބ)  

މުވަްއޒަފަކު  ވެސް، ވަޒީފާެގ ބޭނުމެއްގައި، އެ  ދުވަހުގެ ކޮންެމ ގަޑިއެއްގައި 

 ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ށްމަސައްކަތަ

 ، އިތުރުގަޑީގައި މަސަްއކަތް ކުރުވޭނީލައްާވ ރަސްީމ ގަޑީެގ އިތުރުން ކުމުވައްޒަފަ (ޅ)  

 ކައެވެ. ޓަކޮންމެހެން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށް
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ވެސް އެ މުވަްއޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ދުވަހަކު،  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު  (ކ)  

ޒުރެއް އުގަޑިއަށް ަމސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުެވވޭފަދަ 

އެ ުމވައްޒަފާ ދިމާވި  އެކަްނ އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ޗުއްޓީ އަށް އެދެންވާނެއެވެ. ޗުއްޓީ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދުގައިވާ ތާގުޅޭގޮތުންހާލަ

ނުނަގައި، މަސައްކަތަށް ާހޒިރުނުވެ ގަވާއިދުްނ އޮފީހަށް ނާންގަިއ ހުރެއްޖެަނމަ، 

 ޒިރު ނުާވ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ބަލާނީ ހާ

ބަލިވެގެން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގާނަަމ، ސަލާމުގެ ޗުްއޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފު  (އ)  

(އެކެއް)  1ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ަރސްީމ މަސައްކަތު ަގޑި ފެށޭތާ 

ންވާނެއެވެ. ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވަިއޒަރަށް އަންގަ

(އެކެއް)  1އަދި ލަސްވެގެން އެ މުވަްއޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ނިުމުމގެ 

ވެސް  ކުރިން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ގެގަޑިއިރު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

  ފަރާތް މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގަިއ  (ވ)  

ނާންގައިފިނަމަ، ބަލާީނ އޮފީހަށް ހާޒިުރނުވާ ދުވަހެއްެގ ގޮތުގައެވެ. ސަލާމުެގ 

        ވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަަމ،(ދޭއް) ދު 2ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން 

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް، ބަލީގެ ބާވަތާއި (ދޭއް)  2

ން މުވައްޒަފަށް ަމސައްކަތު ނުނުކުމެވޭެނ މުއްަދތު ބަޔާންކޮށް، އެ ބަލީގެ ސަބަބު

 ފިކެޓެއް، ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.ޓުމެޑިކަލް ސެ

 ލުވެފައިވާ ިޒންމާއަށް ބުރޫއެރިޔަނުދީހަވާއެ މުވައްޒަފަކާ  ވެސް ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކު .10 ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުން 

އްަޞ ާހޒިރުވެ މަސައްކަތުަގއި ދެމިހުރުމަށް ޚާ  ،ޑިއަްށ ހާޒިރުވުމަށާއިކަނޑައެޅިފައިވާ ގަ

 ސަމާލުކަމެްއ ދޭންވާނެއެވެ.

އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ 

 ހުރުން 

 ހުއްދަކުރާ ގަވާއިދުން މި، ހުރެވޭނީ ހާޒިރުނުވެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފެއް ވަކި ސަބަބެއް ނާންގާ .11

 އޮފީހަށް ދުވަހު(ފަހެއް)  5ާގ ވިދިވިދިގެން ނާން ސަބަބެއް ވަކިވެ. ންނެތީމަ ގޮތެއްގެ

 އެއްގޮތްވާ  ނު) އާ ޤާނޫ ވަޒީފާއާބެހޭ ( 2/2008ޤާނޫުނ ނަންބަުރ ، ހުރެްއޖެނަމަ ހާޒިރުނުވެ

 މިނިސްޓްރީއަށް އިްޚތިޔާރު ވަކިކުރުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ ގޮތުގެ މަތީން

 .ލިބިގެންވެއެވެ
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ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން 

ދިޔުމާއި ރަށުން ބޭރަށް

 ބޭރަށް ދިޔުން 

ރަސްމީ ުދވަހެއްގައި ނުވަތަ ބަންުދ  ،މުވައްޒަފުން ަރސްމީގަޑިގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއި .12

ގޮުތެގ ގޮތުގެ މަތީންތިރީގައިވާ  ،ދުވަހެއްގައި ރަށުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 މަތީންނެވެ.

ނުލަިއ،  ދު ދުވަހެއްގައި ނަމަވެްސ، ޗުއްޓީ ެނގުމަކާނުވަތަ ބަން ގައި ރަސްމީ ދުވަހެއް (ހ)  

ރަށުްނ ނުވަތަ  ،ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް އޮފީހަށް ނާދެވޭ ތަނަކަށްކުއްލި  ކުރަންޖެހޭ

އެންުގަމށް ފަހުގައެވެ.  ށްފުގެ ސުޕަވައިޒަރަެއ މުވައްޒަ ،ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ

  ،ރަށްރަށާއިފައިވާ ޅައިލައިގު މަގުން އި އެއްގަމުށާއެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށަ

މަދުވެގެން ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު އޮފީހާއި މުވަްއޒަފު ދާ ރަށާ ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތައް 

 އޮންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުން މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.

މުވަްއޒަފު އުފުލަންޖެޭހ  ،ދާންވާނީރަސްމީގަޑީގައި، މުވައްޒަުފ އޮފީހުން ބޭރަށް  (ށ)  

          ތަކުގައި ދާންެޖޭހ ހާލަތް ކާ ގުޅިެގން އޮފީހުން ބޭރަށް ކޮންމެހެންޒިންމާއަ

 އެ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވަިއޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފު ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ،  (ނ)  

އޮފީހަށް އެނބުރި އައުމަށްފަހު އަދި  ކުުރމަށްފަހުއެވެ. "އައުޓް-ސައިން"ސިސްޓަމުން 

 ކުރަންާވނެއެވެ. "އިން-ސައިން"

މުވައްޒަފު އޮފީހުން ބޭރަށް  ،ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފު އޮފީހުން ބޭރުގައި އުެޅންވާނީ (ރ)  

ބޭނުން ނިުމމާއެކު ޮއފީހަށް އެނބުރި  ދިންބޭނުމުގައެވެ. ހުއްދަ  ދިންދިއުމަށް ހުއްދަ 

 އަންނަންވާނެއެވެ.

ގަޑީގައި އާދަކޮށް ރަސްމީ

އޮފީހުން ބޭރަށް 

 ދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުން 

ޒިންމާއަކާ ުގޅިގެން،  ހޭމުވައްޒަފު އަމިއްލަ ހަިއސިއްޔަތުން ނުވަތަ ޢާއިލީގޮތުން އުފުލަންޖެ .13

އާދަކޮށް ކޮންެމ ދުވަހަުކ ރަސްމީަގޑީގައި އޮފީހުްނ ބޭރަށް ދިއުމަްށ ހުއްަދ  ގަޑިއަކަށް ވަކި 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ

ދަރިފުޅު  ،ނުކުންަނ މުވަްއޒަފުށް ަވޒީފާއަށް ވިހެއުމާ ުގޅިގެްނ ލިބޭ ޗުއްޓީ ަހމަކޮ (ހ)  

 ދުވާލަކު  ،ދުވަހަކުގާތަށް ދިއުމަށް، ވަޒީފާއަށް ނުކުތް ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންެމ 

އެވެ. މި ހުއްދަ ގެ ވަގުތުކޮޅެއް ދެވޭނެމިނިޓު(ތިރީސް)  30(ދޭއް) ފަހަރު  2

 (އެކެއް) އަހަރު ފުރުމާ ަހމައަށެވެ. 1މުރުން އުދަރިފުޅަށް  ،ދެވޭނީ
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(ތިރީސް)  30ދަރިފުޅު މަދަރުސާއަށް ގެންގޮްސ ގެނެްސ ހެދުމަށް ގިނަވެެގން  (ށ)  

  ދިރާސީ  ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެވޭނެއެވެ. މި ހުއްދަ ދެވޭނީ ،ގެ ވަގުތުކޮޅެއްމިނިޓު

އިތުރު ދިރާސީ އަހަރަކަށް ިމ ހުއްދަ  މުއްދަތަށެވެ.(އެކެއް) އަހަރުގެ  1

މަދަރުސާއަށް ގެންގޮްސ  ބޭނުންވާނަމަ، އަލުން ހުއްދައަށް އެދެންވާނެއެވެ. ދަރިފުޅު

އާ ދެމެދުެގ  2:00އާއި މެންދުރުފަހު  12:00މެންދުރު  ،ގެނައުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

ވަނަ  17މި ގަވާިއދުގެ  ،ށް ގެންގޮްސ ގެނައުމަށާއިލަމަ، ސްކޫނަވަގުތަކަށް ދިމާވާ

(އެކެއް) ގަޑިއިރު  1ދޭ ހުސްވަގުތުކޮޅާއެކު  އޮފީހުންމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގިނަވެެގން  ފެެށން  ދޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު  އަދި އޮފީހުން  ގުޅުވައިގެން ނެގިދާނެއެވެ. 

 ގެ ތެރޭގައި ިމނިޓު(ތިރީސް)  30އެ   ،ވެފައި ކަމަށް މިނިޓު(ތިރީސް)  30އޮތީ 

ސްކޫލުދޮށަށް ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ މުވައްޒަފުން ސްކޫލުދޮށަށް ދިއުމަށް ދޭ ވަގުތުކޮޅާ 

 ދޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގިދާނެއެވެ.ގުޅުވައިގެން އޮފީހުން

މުވައްޒަފު ބަލިވެގެްނ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވެގެން،  (ނ)  

ޓަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު މުވައްޒަފު އޮފީހުން ނި(ތިރީސް) މި 30  ބެލުމަށްއެ މީހަކު

(ދޭއް)  2ތެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ، ދުވާލަކު ގިނަވެެގން ހާލަބޭރުގައި އުޅެންޖެހޭ 

 ގަޑިއިރުގެ ވަގުތުކޮޅަށް އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. މި ހުއްދަ 

 ،ނީހުއްދައަށް އެދެ (ތިރީސް) ދުވަހަށެވެ. މި 30އަހަރަކު ގިނަވެގެން  ،ދެވޭނީ

      ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ކުުރ ވަުގތުކޮޅަކަށްނަމަ،  މިނިޓު(ތިރީސް)  30ދުވާލަކު 

(ތިރީސް)  30ތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހާލައެ ކަމެއްގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށާއި، މުވައްޒަފުގެ 

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މި ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި  އާއި،(ށ) ، އާއި މި މާއްދާގެ (ހ) (ރ)  

އެހެން ކަމަކަށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް، އާދަކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީގަޑީގަިއ 

އޮފީހުން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ، އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބަށާއި، 

 (ތިރީސް) މިނެޓަށެވެ.  30ނަވެގެން ތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދުވާލަކު ގިހާލަމުވައްޒަފުގެ 

ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި  (ބ)  

އަހަރު ބަލާ އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެްސ، ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު 

 ނުވިކަމުގައިވިއަސް، މި ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
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ރަސްމީ ގަޑީގައި 

ރަށް އޮފީހުން ބޭ

 ދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުން 

މުވައްޒަފު ައމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަަތ ޢާއިލީގޮތުން އުފުލަންެޖހޭ ޒިްނމާއަާކ ގުޅިގެްނ  .14

ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބަށާއި،  ،ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ

 ތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ.ހާލަމުވައްޒަފުގެ 

ގައި އޮފީހުން ރަސްމީގަޑީ

ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ 

ހޯދުމަށް މުވައްޒަފު 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ތްތަކުގައި މުވައްޒަުފ ހާލަވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  13 ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .15

"އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުްނ  ،ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ

 ޓާ ޒަރީޢާއިން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްެގ  މަށް އެދޭ ފޯމު"އެކި ކަންކަ

ގަިއ  1ަޖދުވަލު ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ފަރާތަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. މި ފޯމުެގ ނަމޫނާ

 ވާނެއެވެ.

ތްތަކުގައި މުވައްޒަުފ ރަސްމީ ަގޑީގަިއ ާހލަަނ މާއްދާގައިވާ ވަ 14ގަވާއިދުގެ މި  (ށ)  

  ވެ. މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވަިއޒަރެ ،ދޭނީ މުގެ ހުއްދަދިއު އޮފީހުން ބޭރަށް

ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން 

ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ 

ދިނުމުގައި ބަލާ 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

          ،ރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭ ވަގުތު ގުނުމުގައި (ހ) .16

ުމވައްޒަފަށް ލިބޭ  ،ވަގުތުދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްވަަނ  17ގެ ވާއިދުގަ މި 

 ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނުހިެމނޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ރަްސމީ ގަޑީގައި ބޭރަށް ދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި މުވަްއޒަފުގެ ޢާއިލާގެ  (ށ)  

، އާއިފިރިމީހާ ،ނުވަތަ އަނބިންނާއި އަނިބމީހާ  ،މެންބަރުން ަކމުގަިއ ބަލާނީ

ޤާނޫނީގޮތުން އެ މީހެއްެގ   ގޮތުންނާއިޝަރުޢީ، ޔާއިބައްޕަ، ޔާއިމަންމަ ،ނާއިދަރިން

 ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އްދާާއ ގުޅިގެްނ އޮފީހުން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ހުއްދަ ވަަނ މާ 13ގެ ވާއިދުގަ މި )ނ(  

ށް ނިމުްނ ތަހާލަދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވިނަމަވެސް، ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ 

ހުއްަދއަށް އެދިފައިވާ  ވާނެއެވެ.ބާޠިލު ފައިވާ ހުއްދައަތުވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފަށް ދީ

ތު ނިމުމަކަށް އައުމާއެކު، އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ހާލަ

ތަށް ނިމުްނ ހާލަފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ 

ނާންގައިފިނަމަ، އެކަން މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް  ،މުންއައު

 އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު އެޅޭނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީންބާބުގައިވާ ވަަނ  13ގެ ގަވާއިދު މި
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މަސައްކަތު ވަގުތު ލިބޭ 

 ހުސްވަގުތުކޮޅު 

ްނ މެންދުރުފަުހ އި 12:00ރަމަޟާންމަްސ ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ މަސްމަހުގަިއ މެންދުރު  .17

 ލިބޭނެއެވެ.ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މުވައްޒަފަށް ިމނިޓު(ފަސްދޮޅަސް)  60އާ ދެމެދު  2:00

ހުއްޓުމަކަްށ ދިނުން  ޚިދުމަތްތައް ންނަށް އޮފީހުން ދޭއާންމު  ،ހުސްވަގުތުކޮޅު ނަަގންވާނީ މި

 ންނެވެ. ތީނާންނާނެ އިންތިާޒމެއްގެ މަ

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން 

ގެ ފަހުން  12 ރުދަންވަ 

 މަސައްކަތްކުރުން 

 ނަމަ،މަސައްކަތް ކުރުވާ ގެ ފަހުން މުވަްއޒަފުން ލައްވާ 12 ދަންވަރުގައިގެން އޮފީހުން އަން .18

 ވާ އުސޫލަށެވެ.ތިރީގައި ،ބަލާނީއެފަދަ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެުހމުގައި 

     ންވަރުގެ ފަހުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރާަނމަ، ދަ 12:00ދަންވަރު   )ހ(

އެ ދުވަހު  ،އެއްގެިއރުއިރަކަށް ގަޑިއެއްގެގެ ފަހުން ހިނގާ ކޮްނމެ ގަޑި 12:00

 ކުތުމުގައި އެ މުވަްއޒަފަކަށް ފަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ނުހެނދުނު އޮފީހަށް 

ގެ ފަހުން  12:00ދަންވަރު  ،ނަމަވެސްއޮތްފައި ށްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(

ހެނދުނު އޮީފހަށް ނުކުތުން  ،ސްވިޔަކަތް ކުރިކަމުގަިއ ޒަފު މަސައްމުވައް

 އެވެ.  11:00އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ،ފަސްކުރެވޭނެ އެންމެ ަލސް ގަޑިއަކީ

އޮފީހުގެ  ،ސްވިޔަގެ ފަހުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައި  12:00ދަންވަރު   (ނ)

ހިެގން އަންނަ ދުވަުހ ެއ މުވައްޒަުފ ޖެ ،މަސައްކަތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ގެ މަތީން ތެއްމި މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮ  ،މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންީވ ގަޑި

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ހަމަޖެއްުސމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ން ހުާހޒިރުވާންޖެޭހ ަގޑިއަށްވުރެ ލަ، ވެސް އޮފީހުގެ ކޮންެމ މުވަްއޒަފަކު (ހ) .19 އުނިކުރުން ލާރި ގަޑީ 

މުވަްއޒަފެއްގެ  އެ  ގޮތުެގ މަތީން ހާޒިރުވެއްޖެނަަމ، ިމ މާއްދާެގ (އ) ގައިވާ 

  އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ލާރި ަގޑީ މުސާރައިން

ރަްސމީ  ގެރަމަޟާން މަްސ ފިޔަވައި އެހެން ަމްސމަހު ،ޖެނެރަލް ސްޓާފުން (ށ)  

ލާރި ހާޒިރުވެްއޖެަނމަ، ަގޑީ ން ފަހުގެ  8:01ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު 

ނުވަތަ  9:01ހެނދުުނ  ،އުނިކުރާނީރަމަޟާން މަހު ގަޑީލާރި ރެވޭނެއެވެ. އުނިކު

     ރަމަޟާން މަހުެގ ރަްސމީ ަގޑިކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގަޑިއެއް ފެށޭތާ

އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުން  އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެނަމައެވެ. ންފަހުމިނިޓު (އެކެއް)  1

 ންފަހުގެ  8:31ހު ެހނދުނު ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން ަމސްމަ

  ހާޒިރުވެއްޖެނަަމ، ގަޑީލާިރ އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 
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މުަވއްޒަފު ގަޑިޖެޭހ  ހުންނަލުވެހަވާފަހަރަކު  ރަސްމީގަޑިއަށް އޮފީސް ހުޅުުވމާ އެ (ނ)  

ވެ. ހެފަގެ  7:41އެހެން މަްސމަހު، ހެނދުނު  ވައިވަގުތަކީ، ރަމަޟާން މަސް ފިޔަ

ގެ ރަސްމީ ަގޑިކަަމށް ސަރުކާރުން ރަމަޟާން މަހު ،ގުތަކީރަމަޟާންމަހު ގަިޑޖެހޭ ވަ

 ކުރިއެވެ.  ގެމިނިޓު(ވިހި)  20ކަނޑައަޅާ ގަޑިއެްއ ފެށޭތާ 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ، ގަިޑ ޖެުހމުގެ ކުރިްނ އޮފީހަށް ހާޒިރުވިކަްނ  )ރ(  

ތެރެއިން  ގެމުފައިވާ ސިސްޓަ ސައިމުވައްޒަފުންގެ ާހޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ަހމަޖައް

އެވެ. ހާޒިރުވާްނޖެހޭ ަގޑިޖެުހމުެގ ކުރިްނ އޮފީހަށް ހާޒިރުވިޔަްސ ންވާނެކުރަ ރިކޯޑު

ކޮށްފައި ނުވާަނމަ، އެ މުވަްއޒަފަކު  ގަޑިޖެހޭނެއެވެ. ރިކޯޑުހާޒިރުވިގަޑި ގަވާއިދުން 

 ކުރި ގަޑިއެކެވެ.ރިކޯޑުހާޒިރުިވ ގަިޑ  ،ހާޒިރުވި ގަޑިަކމަށް ބަލާނީ

ގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭުރގައި އުޅުމުެގ އޮފީހުން އަން )ބ(  

           ،ުނކުރެވިއްޖެނަމަ ރިކޯޑުސަބަބުން، ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ާހޒިރުވިގަޑި 

ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ގެއެ މަސައްކަތެއް ނިމިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ، މުވަްއޒަފުން

ފައި ހާޒިރުވިގަިޑ ގައިޒަފަކަށް އެކަން އަންފަރާތުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައް

ތުގައި ހާލަ ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިރިކޯޑުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ސަބަބު ރިކޯޑު

 މުވައްޒަފު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އޮފީސް ހުޅުވާ މުވަްއޒަފަކު ހާޒިރުނުވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެްސ ސަބަބަކާހުރެ،  )ޅ(  

       ފީސް ނުުހޅުވިއްޖެަނމަ، އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިންގަޑިޖެހުނުއިރު އޮ

އޮފީސް  މުވަްއޒަފަކުއޮފީްސ ހުޅުވުމުެގ ހުއްދަ އޮންަނ ވަގުތު ހާޒިރުވެހުރި  އެ

 ހުޅުވަންވާނެއެވެ. 

 ،ބަލާނީ އަދަދުންނެވެ. މިނިޓަކަށް ެޖހޭ މިނިޓުގަޑީލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ  )ކ(  

، އަދަދުން  ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދުަމހެއްގައި ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ  އެމަހު ުމސާރަ 

ން ގެއްލައި، އަަދދުފައި އޮންނަ ަގޑީގެ ސައިރަްސމީ ަގޑިކަމަށް ަހމަޖައް  އާންމު

އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. އެއީ، ަރމަޟާން މަސް ފިޔަވައި  60 އަދަދުގެއްލީމާ އަންނަ 

ން ެގއްލީމާ އަންަނ އަދަދުނޭ ދުވަސްތަކުގެ މަހެއްގައި ިހމެ އެހެން މަްސމަހު، އެ

ްނ ގެއްލައިގެންނެވެ. ަރމަޟާން މަހު،  60 އަދަދުން ގެއްލީމާ ައންނަ  7 އަދަދު

    އަދަދު ން ގެއްލީާމ އަންނަ  4 އަދަދުްނ ގެއްލީމާ އަްނނަ  30މަހު ުމސާރަ 

 ން ގެއްލައިގެންނެވެ. 60
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އިތުރުން  ގެކުރެވިގެން ރަސްމީަގޑީ ވަލުތާ ނުވަތަ ރާވައި ،އޮފީހުން އަންގައިގެން )އ(  

ނުވަތަ ަގޑިއަށް ފައިާވ ގައިމުވައްޒަފުން ނުަރސްީމ ގަޑީގަިއ ނުކުންަނން އަން

      ގޮތުގެ މަތީންއިވާ ގަވާއިދުގަމި  ،ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކަށް ހާޒިރުނުވެްއޖެނަމަ

 އެޭޅނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 ،ކީއަދަދައްޒަފަކު ަގޑިޖެހިގެން، ދުވަހަކަށް ނެގޭ ަގޑީލާރި ނެގޭނެ އެންމެ ގިނަ މުވަ )ވ(  

 ދަދެވެ.އައެ މީހެއްގެ މުސާރައިްނ ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ 

 ވައިއޮފީސް ހުޅު 

 ލެއްޕުން 

 ވައި ފައިވާ އޮފީސް ހުޅުވައިލައި ލައްޕާނީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ ވައިއޮފީސް ހުޅު .20

 އެަކމަށް ހުއްދަދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.  ގޮތުެގ މަތީންއިވާ މުގެ އުސޫލުގަލެއްޕު

އޮފީސް ހިންގުމުގެ 

 އޮނިގަނޑު 

 20/2021ޤާނޫުނ ނަންަބރު ، ޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް (ހ) .21

 އާއި ވަނަ މާްއދާގެ (ހ)  56ގެ ) ނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫ(

އޮނިގަނޑެްއ  ވަޒީފާގެފައިވާ ވައިލައިއެކުލަ ގޮތުގެ މަތީން(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާގެފައިވާ ވައިލައި އެކުލަ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

ރިާހ ސަދާއި، ކުރަންޖެޭހ މަިއގަނޑު ހުގު އޮނިގަނޑުގައި ިހމެނޭ ބައިތަކުގެ މަ

މަސައްކަތެއް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތްކުރަންވާ ގޮތުގެ 

އުސޫލުތައް (ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް) ވެސް ލިޔެ، ފޮރިން 

 އެކު ފާސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ދަޔާގެ ހުއްމިނިސްޓަރު އިސެކްރެޓަރީގެ ލަފަޔާ

ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ 

 ކުރުން މަސައްކަތް

މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ަގޑީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ކަމެއް ނުވަަތ  މުވައްޒަފަކު، އެ .21

 މާލީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ނުވަތަ ނުލިބޭ މަސައްކަތެއްވިޔަސް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ،އިންފޮމޭޝަން

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ 

 ވަސީލަތްތައް 

 ބޭނުންކުރުން 

މުވައްޒަފުްނ  އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެްނޑް ޓެކްނޮލޮޖީެގ ަވސީލަތްތައްފީހުގެ އޮ .22

ބޭނުންކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްީރްނ  އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

 އެއްގޮތަށެވެ.  އުސޫލާ ފައިވާވައިލައިއެކުލަ
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 ބު ހަތަރުވަނަ ބާ

 ވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑި

 
ހިއުމަން ރިސޯސް 

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،އަކީޮކމިޓީއެންްޑ ޑިވެލޮްޕމަންޓް މަން ިރސޯްސ މެޭނޖްމަންްޓ އުހި .23

މަށާއި، ހިންގުމި ގަވާއިދު  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ޤާނޫނު) އާއި 2021/20

އި މުވައްޒަފުންެގ އްޔާށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ މުވައްޒަފުންނަ

ލުވެހުިރ އެްނެމ އިސްފަރާތަށް މުަވއްޒަފުންގެ ކަންތައްތަްއ ހަވާކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ 

  ކޮމިޓީއެކެވެ. އުފައްދާއި އިރުޝާދު ދިނުމަށް ޔާހިންގުމުގައި ލަފަ

ކޮމިޓީ އުފެއްދުމާއި 

 ތްއެކުލެވިގެންވާ ގޮ

މުވައްޒަފުންެގ  މިނިސްޓްރީެގ އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުންެގ ތެރެއިން ،މި ޮކމިޓީގައި ހިެމނޭނީ .24

އެގްޒެކެޓިްވ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން ޮކމިޓީއަްށ  ،ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ިއްސ ވެރިޔާއާއި

ފޮރިން ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން  ރާއި،މެންބަ(އެކެއް)  1ކުރެވޭ އިންތިޚާބު

ޕްރޮފެޝަނަްލ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިްނ  ،އިރާމެންބަ(އެކެއް)  1ރެޓަރީ އައްޔަނުކުރާ ސެކް

ެޖނެރަލް ސަރވިްސ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިްނ  ނާއި،ރުންމެންބަ(ދޭއް)  2 ރާކު އިންތިޚާބު

ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުންެގ   ،އިރާމެންބަ(އެކެއް)  1ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އައްޔަނުކުރާ 

(ހަތެއް)  7 ުޖމުލަ ލެވޭ  އެކު މައްޗަށްރުގެ މެންބަ(އެކެއް)  1 ރާކު އިންތިޚާބުތެރެއިން 

 ރުންނެވެ. މެންބަ

ފޮިރން ސަރވިސްެގ ދާއިީމ  ،ރުކަމަށް ކުިރމަތިލުމަށްމެންބަ ރާކުއިންތިޚާބުޮކމިޓީގެ  މި .25 އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ 

ރުން ހޮވުމަްށ މެންބަވެ. ލަންވާނެއެވައިގެ މުއްދަތަށް ހުޅުހަފުތާ(އެކެއް)  1މުވައްޒަފުންނަށް 

ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ލަފާެގ  ،ގެންދަންވާނީ ކުރިޔަށް އިންތިޚާބުބާއްވާ 

ިރސޯސް މެޭނޖްމަންޓް އެްނޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީެގ  ލެވޭ ހިުއމަންވައިން އެކުލަތީމަ

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންބާއްވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ  އިންތިޚާބު

ގެ މުއްދަތެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ ދުވަހުއަހަރު (ދޭއް) 2ީމލާދީ  ،ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ .26 އުރު ކޮމިޓީގެ ދަ

ފޮރިްނ  ،ކޮމިޓީގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ބެއް ނުބޭއްވިއްޖެނަމަޚާކޮމިޓީގެ އިންތި

 ރެވެ. ދައު(އެކެއް)  1 ،މި ގޮތަށް އިތުރުކުރެވޭނީސެކްރެޓަރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ކޮމިޓިގެ ޗެއަރ 

ޕަރސަންއާއި ވައިސް 

 ޗެއަރ ޕަރސަން 

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ކަންކަްނ ބަލަަހއްޓާ އިސް ވެރިޔާއެވެ.  ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންއަކީ .27

ރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ލައިެގންނެވެ. ޗެއަރޕަރސަން މެންބަ ،ވައިސް ޗެއަރޕަރސަން ހޮވާނީ

ބަކާ ހުރެ، މި ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިނުވެޭވ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރުން ފަދަ ސަބަ

ހާލަތެއްގައި، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބައްދަލުވުުމެގ 

   ވެ.ނެރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޗެއަރޕަރސަ

ރުންގެ ތެރެއިްނ މެންބަމި ކޮމިޓީގެ  ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ .28 ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް 

 އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ާހޒިރުވެގެންނެވެ. ކުޅަދެބައި

ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ 

 ބާރުތައް

 ކޮމެޓީގެ ބާރުތަކަކީ އަންނަނިވި ބާރުތަކެވެ.  .29

ގުޭޅ  ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަކަިއ ކޮމިޓީްނ ބަާލ މަްއސަލަތަކާ (ހ) .30

 ސިއްރު ރިކޯޑުތަކާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލުން.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ  (ށ)  

 ހޯދުން.

 ،ރުން ނޫން ފަރާތްތަކަށް މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީމެންބަ (ނ)  

އެއްވެސް  ޮކިމޓީގެ ފިނަމައެވެ. ަނމަވެސް މިކޮމިޓީން އެކަން އެގޮތަށް ނިްނމައި

 ކަމެއްގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ވޯޓެއް ނުލެވޭނެއެވެ. 

ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ކުދި ސަބްކޮމެޓީ ނުވަތަ ޕެނަލްތައް  (ރ)  

 ލުން.ވައިއެކުލަ

ދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެްއ އޮތްކަމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ރެއްގެ ައމިއްަލ ފައިމެންބަމި ޮކމިޓީގެ ވަިކ  .31 ފުށުއެރުން  މަޞްލަޙަތު 

ރަކު މެންބަތެއް އޮތް ޙަލަޞް ގައި އެ މައްކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރާނަމަ، އެފަދަ ބައްދަލުވުމެ

ރެއްގެ އަނބިީމހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަަތ މެންބައެވެ. އަދި ޮކމިޓީގެ ތަނާޒުލް ވާްނޖެހޭނެ

އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮްތ ބަލަދުވެރިކަން  މީހެއްގެ ޝަރުޢީ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ އެ

ހިމެޭނ ކަމަާކމެދު ިމ ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާ ކުރާނަމަ، އެފަދަ  މަޞްލަޙަތުމީހެއްގެ 

 ތަނާޒުްލ ވާންޖެޭހނެއެވެ.ރަކު މެންބަވެސް އެ މަކުން ބައްދަލުވު
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ރުން މެންބަގެ ކޮމިޓީ 

ބައްދަލުވުންތަކަށް 

 ހާޒިރުވުން 

ރުން، ޮކމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވެ، ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތުގަިއ ބަމެންކޮމިޓީގެ  .32

ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރު ނުވެވޭަނަމ،  ހުރެބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާ

އެކަްނ ށް ނަކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަ ،(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން 1ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

(ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުާވ  3ވިދިވިދިގެން  ،ވެ. މަޤުބޫލް ސަބަބެއްނެތިއަންގަންވާނެއެ

ހިއުމަން ރިޯސސް މެޭނޖްމަންޓް އެްނޑް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީްނ  ،ރުންމެންބަ

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ރެއްގެ މެންބަގެ ކޮމިޓީ 

 މަޤާމު ހުސްވުން 

(އެކެއް)  1ސްވެއްޖެަނމަ، ެއ މަޤާމަކަްށ ގެ މަޤާމެްއ ހުއެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މި ޮކމިޓީ .33

   އިންތިޚާބުކުރަންވާނެއެވެ. ރަކު މެންބަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވެހުިރ  .34 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ދު ދިނުން.އި އިރުޝާފަޔާއެންމެ އިްސ ފަރާތަށް ލަ

ފޮރިން މުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދޭން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅު  (ހ)  

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުެގ  މާއި،ލަފާދިނުސެކްރެޓަރީއަށް 

ދުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭްޖމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީން ގަވާއި

 ތްތައް ކުރުން. ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަ

 (ށ)  

 

މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ަކންކަން މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަްނ 

 .ގުޅިގެން ހިންުގން ނާބަލަހައްޓާ ސެކްޝަ

މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ފޮރިން ސަރވިްސ  (ނ)    

 .ރިވެދިނުންއެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށް ލަފާދީ އެހީތެ

ތަކަށް ތަޙުޤީޤު ޅޭ މަްއސަލަތަކުގައި ކުރެވޭ ހެމުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަ (ރ)  

 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 .މި ނޫަނސް އޮފީހުގެ ހިންގުްނ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންާވ ަލފާ ދިނުން (ބ)  
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ސަރވިްސގެ ޤާނޫނު) ެގ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޅ)  

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ ގައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުދައިދަށުން ހަ

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް 

 ބެލެހެއްޓުން 

ށް ރުްނނަށް ބައްދަލުވުންތަކަމެންބަކޮމިޓީގެ  ،މާއިލިޔު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .35

ާމ ގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރީ ަމސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންެގ އެންގުމާ

  ންނެވެ. ތުފަރާކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ 

 ލޫމާތު ދިނުން ޢުމަ

 ،ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިމަޢުލޫމާތެއް އަށް ކޮމިޓީކޮމިޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން   .36

 ޯފރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތެއް ޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން މުވައް

ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކަށް 

ކުރުމާއި ޢަމަލު

 އިލްތިމާސް ކުރުން 

(ސާދަ)  14ރަސްމީ މި ކޮމިޓީގެ ނިންުމމަކާމެދު އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭަނަމ،  .37

އަލުްނ ބަލައިދިނުމަށް އެިދ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް ކަމެްއ  އެ ތެރޭގައި ހުގެ ދުވަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީއާ ބެހޭގޮތުން 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ 

 ބެލުން 

       ބަލައި،  ތައްމި ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތްތަކާއި ނިންމުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޭޅ މައްސަލަ .38

 ްނ ސެކްރެޓަރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފޮރި ،ފިޔަވަޅު ެއޅުމުގެ ބާރުއެ މައްސަލަތަކުގައި 

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް 

 ހުށަހެޅުން 

(އެކެއް)  1މި ކޮމިޓިގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ރިޕޯޓެއް، ކޮންމެ މަސައްކަތު އަަހރެއް ނިމޭތާ  .39

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށް،  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

    މިނިސްޓަރަށް  އަށާއިފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ފައި،އެކު ފާސްކޮށްޔާެގ ލަފަރުންމެންބަކޮމިޓީގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ ރިޕޯޓު 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ބައި  ގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުން

 
މުވައްޒަފުން 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިތަންޖެހޭ އާންމު 

 އުސޫލުތައް

 ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން 2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  .40

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޯކޑް އޮފް ކޮންަޑކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފައިާވ ޅައިފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުުކރުމަށް ކަނޑައަ ،ކަންކަމަށާއި ހައިއެންމެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޢަަމލުން ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު ،ހުރިހާ އުސޫލުތަކަށް
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މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ 

 ތު ހާމަކުރުން މަޢުލޫމާ

މިިނސްޓްރީގެ ަކމާގުޭޅ ފަރާތްތައް ނޫްނ ތު، މަޢުލޫމާމިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންެގ ޒާތީ  .41

މިނިސްޓްރީން ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންވާނީ، ކަމާ ގުޭޅ އެހެން ފަރާތަކަށް އަދި 

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންދުތަކާ އެއްގޮތްވާޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއި

 ގެ ފޮރިން ސަރވިސް

 ތައް ޝަރުޠުތަކުގެ މަޤާމު

"ފޮރިްނ  ލާވައިކުލައިދުގެ ދަށުން އެގަވާމި  ،ތައްޝަރުޠުރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ފޮ .42

ިއ ގަ ލު"ސޫކުރުުމގެ އު ނުސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަ

 .ފައިވާނެއެވެ ކޮށްބަޔާން

އެހެން ޤައުމެއްގެ 

ދާއިމީ 

ރަށްވެއްސެއްކަމަށް 

 ބަލާނެ މިންގަނޑު 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،އެހެން ޤައުމެއްގެ ދާއިމީ ރައްވެއްސެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ މިންގަނޑު .43

 .އެހެން ޤައުމެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ސިިޓޒަންޝިޕް ލިބައިފައިވުން (ހ) 

ންޓް ރެިސޑެންސީ، ރެސިޑަްންސ  ރަށްވެހިކަްނ (ޕަރމަނައެހެން ޤައުމެއްެގ ދާއިމީ (ށ) 

 .ފަދަ) ލިބިފައިވުން  ◌ުްގީރްނާކޑ، ކާޑު

 ގެ ފޮރިން ސަރވިސް

މުވައްޒަފުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ޒިންމާތައް 

     ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރވިްސ ޤާނޫނު)( 2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .44

ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާންވަނަ  8ވަަނ މާއްދާއާއި  7

 .ރަށާއި މިިނސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވެދިނުންއަދާކުރުމުގައި މިނިސްޓަ

ެގ ގޮތުން އެ މުވައްޒަަފކާ ހަވާލުކުރެވޭ މުޤާފޮރިން ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ މަ (ށ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.

 ،ވަޒީފާ ދިނުމާއި

ވަޒީފާގެ 

 ،އެއްބަސްވުމާއި

 ބަޔާން  ގެވަޒީފާ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މުވައްޒަފަުކ ހިނދު، ލިޔެފައިވާ  މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދޭ .45

ޖަދުވަުލ މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމޫނާ "ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ"އެވެ. ކުރުވަންވާނެލައްވާ ސޮއި

ވައްޒަފުންެގ އި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރާނީ، މުގައި ވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަ 2

ފަރާތުން ކަނޑަައާޅ  ލުވެހުރި އެްނމެ ިއސްވެރިޔާ، ނުވަތަ އެހަވާކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ 

 މުވައްޒަފެކެވެ.

އެ މުވަްއޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، މުވައްޒަފުެގ  ،މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ހަަމޖެހުމުން (ހ)  

މުވައްޒަފަކަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ، ވަޒީފާ ދޭ  އްޓާ ފަރާތުން އެކަންތައްތައް ބަލަހަ

 ގެދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ލައްވައި ވަޒީފާ(ސާދަ)  14ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
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 ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްުވމުގެ ކޮޕީއެއް (ށ)  

       ،. އަިދ އެ އެއްބަސްުވމުގެ ކޮޕީއެއްލާންވާނެއެވެފައިލަްށ ރިކޯޑުމުވައްޒަފުގެ 

 ދޭންވާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަށް 

 ސްދުވަހުމަ (ތިނެއް) 3ފުރަތަމަ  ،ފޮރިން ސަރވިސްއިން ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފު (ނ)  

 2008/2ޤާނޫުނ ނަންަބރު ގައެވެ.  ިމ މުއްދަތުގައި، ނުހުންނާނީ ޕްރޮބޭޝަ

އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން ފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)(ވަޒީ

ވެްސ ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުން  ދިނުމަކާނުލައި، ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

 ލުކުރެވިދާނެއެވެ.ޠިބާ

 ސްދުވަހުމަ (ތިނެްއ) 3ފޮރިން ސަރވިސްއިން ވަޒީފާދޭ މުވަްއޒަފު ފުރަތަމަ  (ރ)  

 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު ގައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި، ނުރޮބޭޝަހުންނާނީ ޕް

އެއްވެސް ނޯޓިހެއް  ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)

ވެްސ ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުން  ދިނުމަކާނުލައި، ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

 ލުކުރެވިދާނެއެވެ.ޠިބާ

މުވައްޒަފުން ކުާރ މަސައްކަތަކާ ަވޒީފާ ބަޔާންތައް  ،ކު އެއްފަހަރުކޮންމެ އަހަރަ (ބ)  

 ގެމެއްގެ ަވޒީފާޤާ ނަމަ، އެ މަވާމަސައްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިމަޤާމުގެ ބަލައި، އަޅާ

 ނެއެވެ. ވަންވާބަޔާން އަލުން ލިޔެ، މުވައްޒަފު ލައްވައި ސޮއިކުރު

ގައިވާ  3ގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިދުމި  ،ނީވާނަންއޮންފައި ކޮށްބަޔާން ތައްޔާރު ގެވަޒީފާ (ޅ)  

 ބައިތައް ހިމަނައިގެްނނެވެ. ވާ ބަޔާން" ެގ ނަމޫނާގައި ގެ"ވަޒީފާ

ްނ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ަވޒީފާ ދެވޭނީ .46 ވަޒީފާގެ ގިންތިތައް 

 ގިންތިއަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.

 .ފައި ނުވާ ވަޒީފާ)ޅައިވަޒީފާ (ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަދާއިމީ  (ހ)  

 .ފައިވާ ވަޒީފާ)ޅައިވަގުތީ ވަޒީފާ / ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ (ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑަ  (ށ)  
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ވަޒީފާއަށް މީހުން 

 ހޮވުމާއި ހަމަޖެއްސުން 

ިއޒަރީ އެޑްވަ ގެފޮރިން ސަރވިސް  ،ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ (ހ) .47

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާިއ   ގެފޮރިން ސަރވިސް"ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާގަިއ ބަޔާން "އުސޫލުތައް އި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ

 ނެވެ. މަތީން

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެކަށީގެންވާ  ،ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން (ށ)  

މީހަކަށް ވަޒީާފ  ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނިްއޖެ ިހނދެއްގައި، އެ ގޮތަކަށް

 އޮފީހަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ،ނުދިނުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު

އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުީމ ސަާލމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަްނޖެޭހ  )1(   

 ؛މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ މީހެއްކަމުގަިއ ނުވުން

ނުވަތަ ދާއިީމ ރަށްވެއްސަކަށް  ،ވުންއުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް އެހެން ޤަ )2(   

 ؛ވުން

ނުވަަތ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުެރވޭ،  ގެ ދަށުންޤާނޫނުއަސާސީ )3(   

 .ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ ީމހެއްކަމުގައި ވުން

އަންނަނިިވ  ،ގައި ކުރިން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހަކަށްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތު .48 ވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ހާލަތު 

  ތްތަކުގައި އަލުން އޮފީހުގެ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ހާލަ

ތިރާޒު އުސަބަބަކީ އަލުްނ ވަޒީފާއެްއ ދިނުަމށް އި ރިވަޒީފާއިން ކުރިްނ ވަކިކު (ހ)  

 ކުރެވިދާނެ ފަދަ ސަބަބަކަށްވުން.

(ނަމަވެސް،  .އަހަރު ފުރިފައިވުން) (ފަންސާސްފަހެއް 55މުރުން އު (ށ)  

 ނެއެވެ.)ނޭނުހިމެ ރެޔަކުވަގުތީ/ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާތަކަށް ހޮވާ ފަރާތްތައް މީގެ ތެ

މަށް ބަދަލުކުރާއިރު، ެއ މުަވއްޒަފަކު އަދާކުރަމުންާދ ޤާމުްނ އަނެްއ މަޤާމުވައްޒަފަކު އެްއ މަ .49 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން 

ރެ ދަށް ފަންތިއަކަށް އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް، ނުވަަތ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަށްވު

  ތްތަތަކުގައެވެ.ހާލަރުހުމާއެކުގައި، ެމނުވީ ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ 

 .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 130މި މިގަވާއިދުގެ  (ހ)  

ށް ބޭނުންވާ މުިހންމު ޝަރުޠެއް މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރުމަ (ށ)  

 .މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވުން
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އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ ިމންވަރަށް ުނވަތަ ފެންވަރަށް  (ނ)  

 .މަސައްކަތް ނުކުރުން

ދިމާވާ ޖިްސމާީނ ނުވަތަ ނަފްސާީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަުފ  (ރ)  

 . ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުންހުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާ  (ބ)  

 .ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

 ދިނުން 

މުވައްޒަފުންގެ ވަީޒފާގެ ޒިންމާތައް  ،ނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީމުވައްޒަފުން (ހ) .50

ފުރިހަމައަށް އުފުލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ބަހައްޓައި، މަސައްކަތުގެ 

ރަނގަޅުވެގެްނ ެއ ކަންކަްނ ސާބިތުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންެގ ޚިދުމަތުގެ އަގު  އަޚްލާޤު

ެއއަށްވުރެ މަތީ ، ކަމުެގ މައްޗަށް ބަލައިވަޒަންކުރުމަށް ނުވަތަ، ެއ ކަން

 ން ލުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ަވީޒފާގެ ކުރިއެރުހަވާމަސްއޫލިއްޔަތެއް 

 ގޮތުގެ މަތީން އާންމުއާްނމުދިނުމުގައި ބެލޭނެ އަސާސްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ކުރިން، އޮީފހުގެ ކުރުމުގެ ނުކޮށް އިޢުލާއާްނމުމަކަށް ޤާއޮފީހުގެ ހުސް މަ )1(   

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިއެރުން ދެވިދާނެ 

މަކަށް ޤާއެ މަ .ކުރެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އިޢުލާނު

    ކޮށްއާންމު ލަތުގައި ެމނުވީ، ހާއެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފަކު ނުލިބިއްޖެ 

 މަކަށް އިޢުލާނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ޤާއެ މަ

މުގެ ޤާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޚިދުމަތުގެ އޮނިަގނޑުގެ މަ )2(   

 ަޝރުޠުގެ ނުމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަޤާގައި ޖެހިގެން އޮތް މަނުކްލެސިފިކޭޝަ

 ،ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

މަކަށް އޮީފހުން ޤާމެއް އޮވެ، އެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، ުހސްމަޤާމަ

 މަށް ވާދަކޮށް ހޮވިއްޖެަނމައެވެ. ޤާއެ މަ ،ކުރުމުން ނުއިޢުލާ
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ގޮތުން ކޯސް ފުރިހަަމކުރާ އްލަސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ އަމި )3(   

ގެ ަޝރުޠު ނުމުެގ ކްލެސިފިކޭޝަޤާމުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީގޮތުްނ މަީތ މަ

ފެންވަރުގެ ުހސް  އެ ،ނީމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭޤާހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް، މަ

މަށް ވާދަކޮށް ޤާމަ އެ ،މަކަށް އިޢުލާނު ކުރުމުންޤާމެއް އޮވެ، އެ މަޤާމަ

 ހޮވިއްޖެނަމައެވެ.

ފުލާ، މަސައްކަތަށް ފަރުވާުކޑަ، ނޫތެއްގައި ވަޒީފާގެ ޒިްނމާ ހާލައެއްވެސް  )4(   

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ދަށް މުވަްއޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެުރމެއް 

      އެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް،ވަޅު އިޞްލާޙީ ފިޔަ އަދިދެވޭނެއެވެ. ނު

 އެ މީހާގެ ކިަބއިން ،ގޮތުގެ މަތީންވަނަ ބާބުގައިވާ  13ގެ ގަވާއިދުމި 

 ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް ސާބިތުވެގެްނ ނޫީނ އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ

 . ކުރިއެރުމެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 ގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލޭނެއެވެ.ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ތިރީ (ށ)  

 ؛މުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރު ޤާމަ )1(   

މުވައްޒަފަކު ހާޒިރީއަށާއި މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަމާއި،  )2(   

 ؛މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ؛ޖުރިބާމުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަ )3(   

 ؛މުވައްޒަފަކު އެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގައި ުއޅެފައިވާ މުއްދަތު )4(   

ކޮށްފައިވާ ހިއްސާކުުރމަށް މުވަްއޒަފު ހާސިލުދު ގުސައޮފީހުގެ މަ )5(   

 ؛މިންވަރު

 ؛ މުގެ ާވޖިބުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންަވރުޤާމުވައްޒަފު ހުރި މަ )6(   
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ވަޅެއް އެޅިފައިވޭތޯއާއި، އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު ފިޔަ ޙީއިޞްލާ )7(

ފައިވަނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ޅައިއެޅިފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަ

 ދަރަޖަ؛ފައިވާ ޅައިފިޔަވަޅު އަ އެ ،މައްސަލައެއްގައިތޯއާއި

މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުން 

މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގަިއ  ވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މު ހުސްނުޤާމުވައްޒަފަކު ވަކިވާން އެދުމުން، މަ .51

މަކަްށ ޤާއެހެން މީހަކު ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު އެހެން މަ

ީމހާގެ ބަދަލުގައި އެހެން  ޔަސް، އެވިމު ހުސްނުިވ ކަމުގައި ޤާމަ ،މުންބަދަލުކުރަން ނިން

 މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.

ބޭޝަން (ވަގުތީ ޕްރޮ

 މުއްދަތު)

އޮފީހުގެ ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފަކީ، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ  (ހ) .52

(ތިނެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ  3ޤާބިލުކަން ހުރި މުވައްޒަފެއްތޯ ބެލުމަށް، ގިނަވެގެން 

ދަތުގެ މުއް ގައި ގެންގުޅެވޭނެއެވެ. އަިދ އެނުދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޕްރެބޭޝަ

މުވައްޒަފަކީ، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ަކމުގައި ުނވާނަމަ، އެކަްނ  ތެރޭގައި އެ

މުވަްއޒަފުން  ،އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަުހ މުވައްޒަުފ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރެވޭނީ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މީހަކު އެކަށީގެން ނުވާނަމަ،  މަށް އެޤާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަގެނުޕްރޮބޭޝަ (ށ)  

ގެ މުއްދަތު ނުއެދިއްޖެނަަމ، ޕްރޮބޭޝަ ވަކިވާން  އިން ވަޒީފާ ނުވަތަ ެއ މީހަކު 

 ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ގައި ހުންނަ ނު ޕްރޮބޭޝަ

މުވައްޒަފާމެދު 

 ތް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮ

ގޮތުގެ މަތީްނ މެދު، އަންނަނިިވ މުވައްޒަފުންނާގައި ހުންނަ ނުބޭޝަރޮޕް (ހ) .53

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް )1(  

ކަންަކން،  ހައި ޓަކައި، އެ މުވަްއޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ވުމަށް

މުވައްޒަފުންެގ ކަްނކަން ފެށުމާއެކު ެއ މުވަްއޒަފަށް  ދާކުރަންވަޒީފާ އަ

 ؛އެންގުންބަލަހައްޓާ ފަރާތުން 
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    މުއްދަތުގައި ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، ނުގެޕްރޮބޭޝަ )2(   

 ؛އެ ތަމްރީނެއް ދިނުން

މަތުގެ ގެ މުއްދަތުގައި، އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުނުޕްރޮބޭޝަ )3(   

މުވައްޒަފަށް އޭނާގެ ޚިދުމަތް ކުރަުމންދާ  ،ކުރުމާއި ރިކޯޑުފެންވަރުބަލައި 

 ސުޕަވައިޒަރު ދިނުން؛ ފީޑްބެކްގޮތާބެހޭ 

ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާއި ޚިދުމަތް ނުޕްރޮބޭޝަ )4(   

ކުރުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވާނަމަ، ެއކަން 

 .ޅުކުރުމަށް މުވަްއޒަފަށް ސުޕަވައިޒަރު އަންގައި ރިޯކޑުކުރުންރަނގަ

ރަނަގޅުކުރުަމށް މުވައްޒަފަށް  ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ ވަނަ ަނންބަރު 4މި މާއްދާގެ  (ށ)  

         ނުވާނަމަ،  ފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްފައިގައިއަން

 ލައިއިތުރު ނޯޓިހަކާ ނު ގޮތުގެ މަތީންވާ އްދާގައިވަނަ މާ 59ގަވާއިދުގެ މި 

   މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ރަނަގޅުކުރުަމށް މުވައްޒަފަށް  ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ ވަނަ ަނންބަރު 4މި މާއްދާގެ  (ނ)  

          ނުވާނަމަ، ފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ރަނަގޅުކޮށްފައިގައިއަން

 ލައިއިތުރު ނޯޓިހަކާ ނު ގޮތުގެ މަތީންއްދާގައިވާ ވަނަ މާ 59ގެ ގަވާއިދުމި 

ގޮތުގެ ގައިވާ ވަނަ ނަންބަރު 4މި މާއްދާގެ . މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ

ފައިވާ ކަމެްއ ނުވަަތ ކަންތައްތަކެއް ގައިރަނަގޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް ައން މަތީން

 ގޮތުގެ މަތީންއްދާގައިާވ ވަަނ މާ 59އިދުގެ ގަވާނުވާނަމަ، މި  ރަނގަޅު ކޮށްފައި

 .މުވަްއޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ ލައިއިތުރު ނޯޓިހަކާ ނު

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި 

 ވަކިކުރުން 

މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވޭނީ، ތިރީގައިވާ ވަކިވާން އެދޭ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން  (ހ) .54

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީން

ކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތް ކޮންެމ ވަ )1(   

މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާަނމަ، ވަކިވާން ބޭުނންވާ 

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް، ލިޔުަމކުން  1ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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  ސިޓީ ހުށަހަޅާތާ، ލަސްެވގެންމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްއެދި  )2(   

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީާފއިން  1

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 ާވނެެއވެ. ހާޒިރުވާންވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ަހމަޔަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް  )3(   

މުވައްޒަފަކު ކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ  ތަކުންތިރީގައިވާ ސަބަބު  (ށ)  

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ަވޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ )1(   

 ؛ތެއް މެދުވެރިވުންހާލައަދާނުކުރެވޭނެ ފަދަ 

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށް ސާބިތުވެ، އެ ކުށުގެ  )2(   

 ؛މުވައްޒަފަކު ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ

ފޮރިން ސަރވިސްެގ ވަޒީފާތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ  )3(   

ތަކާ އުސޫލު މީހުން ހޮުވމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުެގ މިންަގނޑުތަކާއި 

 ކަށްޤީޤަ ޙުން ކުިރ ތަޓުޚިލާފަށްކަން ހިއުމަން ިރސޯްސ މެޭނޖްަމން

 ؛ންސާބިތުވު

ކުން ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ ތަމްރީނަ  ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް  )4(   

 ފުރިހަމަ ނުކުރުން. ތަމްރީނު ފާސްނުވުން، ނުވަތަ 

 ،ފޮރިން ސަރވިސްެގ ކޯްޑ އޮފް ކޮންޑަކްާޓ ޚިލާފުވިކަން ސާބިތުވުުމން )5(   

އަޅާ ފިޔަވަެޅއްގެ  ބެުލމަށްފަހުއެ މީހަުކ ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް 

 ؛ގޮތުން

ވަނަ  73 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 71 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 72މި ގަވާއިދުގެ  )6(   

 ؛މުސްކުޅިކުރުންމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  ގޮތުގެ މަތީންމާއްދާގައިވާ 

މުވަްއަޒފަކު  ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން އެ  ޞިއްޙީމުވައްޒަފަށް ދިމާާވ  )7(   

 އަދާނުކުރެވޭ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވުން. އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ
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ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ (ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ) ދަށުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ  (ނ)  

އެ އެްއބަސްވުމެއްގައި  ،ޢަމަލުކުރާނީ އިމުވައްޒަފަކާމެދު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުުރމުގަ

 ވެ.ނެގޮތުގެ މަތީން(ކޮންޓްރެކްޓްގައި) ބަޔާންވެގެންވާ 

  ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. ފާއެ މުވައްޒަފެއްގެ ަވޒީ  ފެށިގެން މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުމުްނ، އެހިނދުން .55 މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ 

 ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުން 

 ގޮތުގެ މަތީން ވި ނިއަްނނަ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފައިްނ ވަކިކުރުމުެގ ކުރިން .56

 ދެވޭނެއެވެ. ނޯޓިސް

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން (އެކެއް)  1މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި (ހައެއް)  6 (ހ)  

ަމސްދުވަހުގެ ނޯޓިްސ (އެކެއް)  1މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 

 .ދިނުން

ގުނޫން އަހަރަށްވުރެ ދި(ފަހެއް)  5އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި (އެކެއް)  1 (ށ)  

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް (ދޭއް)  2މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 

 .ދިނުން

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ (ފަހެއް)  5 (ނ)  

 .މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިްސ ދިނުން(ތިނެއް)  3 ،މުވައްޒަފެއްނަމަ

ނޯޓިސް ދިނުމުގެ 

އިސާ ބަދަލުގައި ފަ

 ދިނުން 

ގެ ހުގެވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ނޯޓި (ހ) .57

      ހާ ހަމަޔަށްެގ މުއްދަތު ިނޭމ ދުވަހުމުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ެއ ނޯޓި

ތައް ހަމަޔަށް ތްއެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަ

 މަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ދިނު

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް  ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

         ،ވާނަަމ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރެވޭނީޙައްޤުމުއްދަތުގައި އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް 

 ށެވެ. ގޮތައެ މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ހުރިާހ ޢިނާޔަތެއް ލިބޭ
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ނޯޓިސް ދިނުމަކާ 

ނުލައި ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރުން 

ެއ މުވައްޒަފަުކ  ،ކަމަށާއިމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވާ (ހ) .58

 ،ނުފެންނަ ނަމަވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް އޮފީހަށް 

އޮފީހަށް  ،ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމުެގ ބާރު ދިނުމަާކ ނުލަިއ މުވައްޒަފަކު ނޯޓިސް 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ވަކިކުރެޭވ މުވައްޒަފުެގ އަހަީރ ޗުއްޓީ ދުަވސްތަކުން ބާކީ 

 ދުވަސްތަކެއްވާނަމަ، އެ ދުވަސްތަކަށް ހަަމޖެހިފައިވާ އުސޫުލން ފަިއސާ ދެވޭނެއެވެ.  

 ތްތަކުގައެވެ. ާހލައަންނަނިވި  ،ވޭނީމުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށް ބެލެ (ށ)  

ވަޒީާފ  ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށްވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން  )1(   

 ؛ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން އަދާކުރާ ތަނަށް

 ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން. )2(   

މިނިސްޓްރީއަށް 

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 

އެއްބަސްވުން އޮތް 

ވަޒީފާއިން  ފަކުމުވައްޒަ

 ވަކިކުރުން 

ފައިވާ މުވައްަޒފަކު، ޚިދުމަތްކުރަންޖެޭހ ދައިހޯ ނު ލީމާއި ތަމްރީޢުމިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ތަ .59

ލީމާިއ ޢުކުރި ތަހާސިލުއޭނާ  ،މުއްދަތު ހަމަނުވަީނސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު

އިވާނަމަ ެއ އެލަވަންސް، ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި، އޭނާއަށް އެލަވަންސެްއ ދީފަ

     ،ލުމުން، ޚިދުމަތް ނުކޮށް އޮތް މުއްދަތަށްވާ ފައިސާހައިޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަ

        މީހަކު ދައްކަން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ

   މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭނެއެވެ.ތްޢަފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީ އެ

ނިސްޓްރީގެ މި

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ 

 މުވައްޒަފުން 

 ކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާން 62މި ގަވާއިދުެގ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަކީ،  (ހ) .60

 ތެއް ދިމާވެގެން، ިމނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުާރ ވަކިކުރުމެެވ. ހާލަ

 ނެއްތިރީގައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި (ށ) 

ނުހިމެނެއެވެ. މިއިން މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރަްނ ޖެހިްއެޖނަމަ ަވޒީފާއިން 

ެއ މުވަްއޒަފަކާއި އޮފީހާ ދެމެދު ވެފައިވާ  މި ގަވާއިދާއި ،ވަކިކުރެވޭނީ

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންއެއްބަސްވުމުގައިވާ 

 ؛އި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންމުއްދަތުގަ ގެވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަނު )1(   

މިނިސްޓްރީގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްެރކްޓް  )2(   

 ޝަރުޠު އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

 ؛ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް
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ސައްަކތެއް ކޮންޓްރެކްޓް ުއސޫލުްނ އޮފީހުގެ މަ/  ވަގުތީ މުވައްޒަފުން  )3(   

 ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 ދޫކޮށްލެވޭނެ ހާލަތްތައް 

ތެއް މެދުވެރިވުމުްނ އޮފީހުގެ ދާއިމީ މުވަްއޒަފަުކ ހާލައިން ތްތަކުގެ ތެރެހާލައަންނަނިވި  .61

 އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ. 

ށްލަންޖެުހން: އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑަްށ ވަޒީފާ އުވިގެން މުވަްއޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮ (ހ)  

ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެއް 

ހުގެ އުވި، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަީޒފާއެއް އޮފީ ލުމުގެ ސަބަބުން ަވޒީފާޓައިހުއް

ވަޒީފާއެއް ެވސް  ގެންދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއަޅައިދައިތެރެއިން ހޯ

 .ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ ދޫކޮށްލަންޖެހުންދައިހޯ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން/ޔުނިޓް އުވިގެން މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިން  (ށ)  

ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިާޒމަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

ހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުްނ މިނިސްޓްރީގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ލުުމން، ބަދަލުގައި ވައިވަޒީފާތައް އުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އު

ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ދައި ތެރެއިން ހޯހުގެ އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އޮފީ

، އެ މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ނުދެވިއްޖެަނމަދައިވަޒީފާއެއް ހޯވެސް  ގެންފިޔަވަޅުއަޅައި

 .ދޫކޮށްލަންޖެހުން

ވުރެ މުވައްޒަފުން ގިނަވެެގން މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިން ވަރަށްބޭނުންވާ (ނ)  

ުލމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޒަމާީނ ވައިތައް އަލުން ރުކުރުމަޤާމު: ދޫކޮށްލަންޖެހުން

ަސއްކަތް އެހެން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ަވޒީފާގައި ކުރަމުންގެންދިޔަ މަ

 މަޤާމު ށްއޮފީހަށް ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ އިތުރަ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން،ގޮތަކަށް ކުރާ

ުލމުގެ ސަބަބުން، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ ވައިމު އުޤާހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ މަ

 ގެންދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ިފޔަވަޅުއަޅައިދައިތެރެއިން ހޯހުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އޮފީ

 .ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުންދައިވަޒީފާއެއް ހޯވެސް 

މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަްނ ނެތިގެން ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ވަީޒފާ އަދާކުރުމަށް  (ރ)  

 ދިން ގެންގުޅެންޖެޭހ ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު 

 މަވެސް އެ ފުރުޞަތުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ހާސިލު ނުކުރެުވމުގެ ސަބަބުން މުވަްއޒަފަކުނަ
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ދޫކޮށްލަން ޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވާ    

 ކެރިކުޅަދާނަކަން ނެތިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.

މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު އަދާކުރި ވަޒީފާގެ  (ބ)  

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ 

ާލއި، ބަދަލުގައި ވައިއު މަޤާމުއެ  ،ވަޒީފާއެއް އައުޓްސޯސް ކުރުމުެގ ސަބަބުން

ށީގެންވާ ދިނުމަށް އެކަދައި ތެރެއިން ހޯހުގެ އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އޮފީ

ނުދެވިއްޖެަނމަ، އެ މުވައްަޒފަކު ވަޒީފާއިން ދައިވަޒީފާއެއް ހޯވެސް  ގެންފިޔަވަޅުއަޅައި

 .ދޫކޮށްލަންޖެހުން

ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް، ެއހެން އޮފީހަކަށް  އޮފީހުން (ޅ)  

ހުްނ: ސަރުކާރުގެ ބަދަލުވާއިރު އިތުރުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެ

ކުަރމުންދިޔަ މަސައްކަްތ  އޮފީހުންހިންގުމުގެ ނިާޒމަށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

       ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް ސަރުކާރުގެ އެހެްނ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރުމުން،

އެ މަސައްކަްތ ބަދަލުވި އޮފީހަށް އެ މަސައްކަތްކުރި މުވަްއޒަފުން ބަދަލުކުރެވޭއިރު 

ތެރެއިން ހުގެ އިތުރުވާނަމަ، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް އޮފީވައްޒަފަކު މު

ވަޒީފާއެއް ެވްސ  ގެންދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއަޅައިދައިހޯ

 .ނުދެވިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ ދޫކޮށްލަންޖެހުންދައިހޯ

މިނިސްޓްރީގެ 

ވަޒީފާއިން 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭ 

އްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުވަ

 ޢިނާޔަތް

މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަްށ ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް  .62

 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

އަހަުރ ވެފައިވާ މުވައްޒަުފންގެ ތެރެއިން (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އު (ހ) 

 .ޖެޭހ މުވަްއޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްމިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން

އަހަރު ނުާވ މުވައްޒަފުންެގ ތެރެއިން އޮފީހުގެ (ފަންސާސްފަހެއް)  55އުމުރުން  (ށ) 

 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް.

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން 

ދޫކޮށްލުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް 

ްނ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، ތިރީގައިމިވާ ަކންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަުހ އޮފީހުން މުވައްޒަފު .63

  ންވާނެއެވެ. އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަ

 .ލެވޭނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފުންނަށް ެއންގުންޓައިއޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ހުއް )ހ( 
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ފޮރިން ސަރވިްސ ގައި ތެއްހާލައޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ޖެހިްއޖެ  )ށ(  

ކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ަކނޑައެޅުމަށްފަހު، ޢަަމލުމިަކމުގައި  އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން 

ތައް ބަޔާންކޮށް މުވަްއޒަފުންނަށް އެންގުން. ައދި އަމިއްލައަށް މަޤާމުމަދުކުރަންޖެހޭ 

އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު  ނަށްމުވައްޒަފުން ވާއެދިގެން ވަކިވާން ބޭނުން

 .ލުންވައިހުޅު

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެޭހ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން  )ނ(  

އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މުވައްޒަފަކު ނުހިފިނަމަ،  ،ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ދެވެމުން

ތަމްރީާނ ގުޅިގެްނ އިތުރު ކުރިއެުރމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިނުވާތީ  ދިންނުވަތަ 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، އެ ަވޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް މުވަްއޒަފުގެ ކިބައިން  ޒީފާއިންވަ

އުނިވަނީ ކޮންަކމެއްކަްނ ބަޔާންކޮށް، ވަޒީފާއިްނ ދޫކޮށްލާނެކަން މުވަްއޒަފަށް 

 .އެންގުން

އޮފީހުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް ަސރުކާރުގެ އެހެން  )ރ(  

ަމސައްކަތެއް ކުރަުމންދިޔަ ހުރިހާ  ރިލުކޮށްފިނަމަ، އެ ބަދަލުކުއޮފީހަކަށް ބަދަ

ތުގައި އެ ބަދަލުކުރެވޭ އޮފީހެއްގެ ހާލަމުވައްޒަފުން އެ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރުން. މި 

މުވައްޒަފުން ތިބި މިންވަރުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަާތ  ،މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި

ން އިތުރުވާނަމަ، މިގޮތަށް އިތުރުވާ މުވައްޒަފުްނ އަޅާބަލާއިރު ބަދަލުވާ މުވައްޒަފު

ބައެއް  ގެންވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް މުވައްޒަފުން އިތުުރވެ

މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭަނމަ، އެ އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރެވޭ 

ން "މެިރޓް" އުސޫލުްނ މުވައްޒަފުން، އެ ަވޒީފާއެއް އަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއި

 ކަނޑައެޅުން. 

އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަކަށް 

މުވައްޒަފަކު 

ހަމަނުޖެއްސޭނެ 

ކުށްތަކާއި 

 ހަމަނުޖެއްސޭނެ މުއްދަތު 

އްދެއް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޓެކުން، ނުވަތަ މަކަރާއި ހައިސްލާމްދީނުގެ  (ހ) .64

(ފަހެއް)  5 ވޭތުވެދިޔަ ހީލަތްހެދުން، ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން

ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމަށް ާވނަމަ، އޮފީހުެގ  އަހަރުދުވަހުގެ

 ނުޖެްއސޭނެއެވެ.  ވަޒީފާއަކަށް ހަމައެއް

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ އިތުރުން (ށ) 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ އުޤޫބާތް) ގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް 2014/9

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް (ފަހެއް)  5ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 

 ނުޖެްއސޭނެެއވެ.  އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަކަށް ހަމައެއް  ހަކު،ސާބިތުވެފައިވާ މީ
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ވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން ބުނެފައި ގައިޖިނާއީ ކުށެއްގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު )ނ(  

ލުމަްށ ވައި(އަށާރަ) މަހަށްވުެރ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ނުވަތަ އަރު 18

ފައިވާނަމަ، އެފަދަ ކުށެއް ބެލެވޭނީ، ބޮޑެތި ޅައިބަންދުކުރުމަށް ކަނޑައަ ގައިނުވަތަ ގޭ

 ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ތުކުރެވޭ ތުހުމަކުށެއްގެ 

ފަރާތްތަކަށް އޮފީހުގެ 

 ޒީފާ ހަމަޖެއްސުން ވަ

 ތަކުން ެއ ފަރާ ،ތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އޮފީހުގެ ވަޒީާފ ހަަމޖެއްުސމުގައިތުހުމަކުށެއްގެ  .65

  ންވާނެއެވެ. ކުރަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށުގެ ބާވަތަށާއި ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ިރޢާޔަތް

އޮފީހުގެ 

ވަޒީފާދިނުމުގައި 

 ކުށްތަކާމެދު ބެލޭނޭ ގޮތް 

ހައްުދ  ގޮތުގެ މަތީންވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  65މި ގަވާއިދުގެ  .66

 އީ ޖިނާ  ށާއި،ޚިާޔނާތުގެ ކު ،ލަތް ހެދުމާއިހީކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށްތަކާއި، ޓެކުމާިއ، މަކަރާއި 

ެވސް ަވޒީފާއަްށ  ކުށެްއ ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންެއނޫން ފިޔަވައި ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތައް 

ވަޒީފާ ދެވޭ މީހާ ކޮށްފައިވާ ކުށް، ހަމަޖެްއސޭ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުިރ  ،މަޖެއްުސމުގައިހަ

 މިންވަރުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަކަށް މަޤާމުއިތުރު 

 މުވައްޒަފުން ނެގުން 

   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރވިްސ ޤާނޫނު) ެގ  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .67

އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވަނަ މާއް 37

ލުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ފޮރިން ގަބޫތަކެއް ބޭނުންވާކަމަށް މިިނސްޓަރަށް މަޤާމު

ން ރައީސުލްުޖމްހޫިރއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތީސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަ

  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. މަޤާމުއެކު ޔާހުއްދަ

"ފޮރިްނ  ،ތަކަށް މީުހން އައްޔަނުުކރާނީމަޤާމު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)  

ގަިއ  ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސޫލު"

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފައިވާބަޔާން

ދައުލަތުގެ އެހެން 

ވަކި  ،މުއައްސަސާއަކުން

 މުއްދަތަކަށް ފޮރިން 

ސަރވިސްއަށް 

 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

  ޤާނޫނު) ގެ  ގެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރވިސް  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .68

މަޤާުމތަކުގެ ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާން 35

އްޒަފުްނ މަޤާމަކަށް، ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަުކން، ވަިކ މުއްދަތަކަށް މުވަ

ނުވަތަ މިނިސްްޓރީގެ ބޭނުމަކަށް  ،މަށް އެދި އެ މުއައްަސސާއަކުން ހުށަހެުޅމުންވީއްލު

އެހެން މުއަްއސަސާއަކުްނ މުވަްއޒަފަކު ވީއްލާަނމަ، މިިނސްޓްރީގެ މަޤާމަްށ 

  އައްޔަނުކުރާނީ ފޮރިން ސަރވިސް ެއޑްވައިޒަރީ ބޯޑުެގ ލަފަޔާއެކު ިމނިސްޓަރެވެ. 
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ވީއްލާ މުއްދަތު  ،އްލާ މުވަްއޒަފުން ވީއްލަނީ ކޮްނ މަސައްކަތަކަށްތޯއާއިމިގޮތުން ވީ (ށ)  

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ  ފައިވާލައިފޮރިން ސަރވިސްއަށް ވީއް  (ނ)  

ސާރަދޭ ދުވަސް ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުލައިވީއް މިިނސްޓްރީގައެވެ.ސޮއިކުރާނީ 

ރިޕޯޓު، ެއ މުވައްޒަފެއްެގ  ާހޒިރީއަންނަނަމަ، އެދުވަހާ ހަމަޔަްށ އެ މުވައްޒަފުގެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީންމުއައްސަސާއަށް 

 ފައި ގައިމިިނސްޓަރު އެހެން ގޮތަކަށް އަން ދުމުސާރައާމެ ފައިވާ މުވައްޒަފުގެލައިވީއް (ރ)  

 މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ  ،ްންސ ދޭނީއެލަވަ އިނުވާނަމަ، ުމސާރައާ

 މުއައްސަސާއިންނެވެ.  

ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

ވަކި ޒިންމާއެއް 

ވަކި  ،އަދާކުރުމަށް

މުއްދަތަކަށް ފޮރިން 

ސަރވިސްއިން ބޭރުން 

މުވައްޒަފުން އައްޔަނު 

 ކުރުން 

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަިކ ިޒންމާއެްއ އަދާކުރުމަށް، ވަިކ މުއްަދތަކަށް ފޮރިން  (ހ) .69

ކުރާނީ މިފަދަ މަާޤމަކަށް މީހުްނ އްޔަނުއަސަރވިސްއިން ބޭރުްނ މުވަްއޒަފުން 

 ނެގުމަށް މިިނސްޓަރު ނިންުމނުންނެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުވަްއޒަފުން އައްޔަނުކުރާނީ (ށ) 

ަވީޒފާ ހަމަޖައްާސ  ވަނަ މާއްދާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 47

 އުސޫލުންނެވެ. 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯްޑ އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި ފޮރިްނ ސަރވިްސގެ މުވައްޒަފުްނ  (ނ) 

ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ  ،ޢަމަލުކުރަން ޖެޭހނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތައް

 މައްޗަށް  އަދާކުރާ ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ

 ވެސް ހިނގާނެއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާއި ޕެންޝަން 

އަހަރުވުމުން  65

ވަޒީފާއިން 

 މުސްކުޅިކުރުން 

ވަޒީފާއިން  ،އަހަރުވުމުން (ފަސްދޮޅަސްފަހެއް)  65މުރުން އުމުވައްޒަފެއްގެ  (ހ) .70

 ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ،މުސްކުޅިކޮށް

(ފަސްދޮޅަސްފަހެއް)  65ގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހުއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން މި މި މާ (ށ) 

 ،ަވޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮްށ ވަޒީފާއިްނ ވަކިކޮށް ދޫކޮށްލާއިރު ،އަހަރުވުމުން

 އެވެ. މިގޮތުްނ ދެވޭ ޢިނާޔަތް  ހަމަޖަްއސައިދެވޭނެމުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތްތައް

   ނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތިންނެވެ.ހަމަޖައްސާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޭ ޮކމިޝަ
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އަހަރުވުމުން  55

އަމިއްލައަށް އެދިގެން 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން 

އަހަރުވުމުން، އަމިއްލައަްށ (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުްނ އުމުވައްޒަފެއްގެ  (ހ) .71

ރާތަށް ވަޒީފާއިން މުސްުކޅިވުމަށް އެދޭނަމަ، މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެކަން 

އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އުމުވައްޒަފެއްގެ  (ށ)  

މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭއިރު، ވަކި މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ވެފައިވާ 

 އެއްބަސްވުމެއްވާނަމަ، އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. 

އަހަރުވުމުން، މުވަްއޒަފު އަމިްއލައަށް އެދިގެން (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އު (ނ)  

އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާއިރު، މުވައްޒަފަށް ލިބިދެވޭ ޢިނާޔަތް 

   ހަމަޖައްސާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޭ ޮކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ަމތިންނެވެ.

އަހަރުވުމުން  55

ދޭ ލިބިއޮފީހަށް

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް 

 ވަކިކުރުން 

 ޞިއްޙީ އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މުވައްޒަފުގެ (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އު (ހ) .72

ހުރިގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަްށ ނުކުޅެދިއްޖެަނމަ، ަވޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރު  ހާލަތު

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ،ފިކެޓެއްޓުނުވާކަމުގެ މެޑިކަލް ސެ

ހެޅުމުން، އޮފީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ެއ މުވަްއޒަފަކު ފަރާތަށް ހުށަ

 ވަޒީފާއިން މުސްުކޅި ކުރެވޭނެއެވެ. 

ނުވަތަ އޮފީުހގެ ހިންގުމަްށ ސަބަބުން  ގެއޮފީހުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެޭވ ބަދަލެއް (ށ)  

ގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވެ، ަމސައްކަތް ކުރަންތިބި މުވައްޒަފުްނ ގެނެވޭ ބަދަލެއް

(ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އުމުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި  ރިޑަންޑަންޓްވާއިތުރުވެ، 

ވަނަ މާއްދާއާ  76ގަވާއިދުގެ ިމ ހުރެއްެޖނަމަ،  އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު

 ސްކުިޅ ކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއިން މުއެ މުވައްޒަފަކު  އެއްގޮތަށް

ލުކުރެވިފައިވާ ަހވާހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އަ(ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އު (ނ)  

ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް އޫމަސް

 ވަޒީާފ ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދޭނަމަ، ނުވަތަ

ތު ރަނގަޅަށް އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަުތމުގެ ފުރުޞަ

ހިމެނޭ  ގަވާއިދުގައިނުވާނަމަ، މި  ތުރު ކުރިއެރުމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިލިބި، އި

ވަޒީފާިއން މުސްުކޅި އެ މުވައްޒަފަކު  ގޮތުގެ މަތީންކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްވާ

  ކުރެވޭނެއެވެ.
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އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުްނ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ނުވަތަ އޮފީުހގެ ހިންގުމަްށ  (ރ)  

އަހަރުވެފައިވާ (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުްނ އުބަދަލެއް ގެނެވޭ ހިނދެއްގަިއ 

މުވައްޒަފުންތިބި ކަމަށްވާނަމަ، އޮފީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެ މުވައްޒަފުްނ 

 ޅިކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއިން މުސްކު 

(ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އުއޮފީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު  (ބ)  

މަން ރިޯސސް ެމނޭޖްަމންޓް އުއަހަރުވުމުން ަވޒީފާއިން ުމސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާއިރު، ހި

ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެ މަޝްވަރާގައި ނިްނމި ގޮތެއް ލިުޔމުން ސާފުކޮށް 

 އެވެ.  ންވާނެފައި އޮންނަކޮށްބަޔާން

އަހަރުވުމުން، އޮފީހަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ (ފަންސާސްފަހެއް)  55މުރުން އު (ޅ)  

ޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅިކުރުމުެގ އިން މުސްކުދަށުން، ވަޒީފާ

ގޮތެއްގެ  ހަމަޖައްސާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕޭ ކޮމިޝަނުްނ ކަނަޑއަޅާޢިނާޔަތް 

   މަތިންނެވެ.

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދިުނމުގައި ޢަމަލުކުެރވޭނީ .73 ޕެންޝަން ދިނުން 

ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެޭދ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ ޤާނޫނު) އާއި 2009/8

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ

 ބު ހަތް ވަނަ ބާ

 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑުތައް 

މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުންނަންވާނީ، އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގަިއ  .74 ހެދުން އަޅާނެ ގޮތް 

ތިބެންވާނީ، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ީމހުންގެ ކުރިމަތީގަިއ މުވައްޒަފާއި އޮފީހުެގ 

 ،ހެދުމުގައި ގެންވާށީއެކަ ،ކޮށްސާފުތާހިރު ،ގޮތަށްޤަދަރާއި ހައިބަތު ހިފެހެއްޓޭ

ލުކުރާ އަޚްލާޤީ ހަމަތަްއ ގަބޫ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު  ،ރީތިކޮށްއިސްތަށިގަނޑާއި ބޮލާއި ތުނބުިޅ 

 ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގައެވެ. 

ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި 

މުވައްޒަފުން 

ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ 

 ނޫން ހެދުމާއި ތަކެތި 

އޮފީހުގެ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް އޮފީހުން ބޭރުގަިއ  ގަޑީގައްޔާއި މުވައްޒަފުން ރަްސމީ .75

 އި މިވަނީެއވެ.  ގަމަސައްކަތްކުރާއިރު ހުއްދަ ނޫން ހެދުމާިއ ތަކެތި ތިރީ

ކުރެހުން، ުނވަތަ ޢިބާރާތް، ނުވަތަ އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެން ނުވާ ހުތުރު ބަސް،  (ހ) 

 ހުންަނ ހެދުން.ފައި ހައިފޮޓޯ ޖަނުވަތަ ކާޓޫނު، ނުވަތަ 

 ހަން ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން.ގައިގެ  (ށ)  
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 ހެދުން. ހުންނަ  ފައިލައިނުވަތަ ވީދާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވީދިފައި (ނ)  

 .ކާގޯ ޕޭންޓްސް (ރ)  

 .ފައިވާނާއި ބޫޓު އެހެނިހެން އުލާ ނުގުޭޅ ޙައޮފީސް މާ ،ނާއިވާފެންފައި (ބ)  

ހެދުންއެޅުމުގައި މީހާ 

އެނގޭ ގޮތަށް ފާހަގަވެ 

 ހެދުން އެޅުން 

ވެސް ޒިންމާދާރުކަާމއެކު ދޭންޖެހޭ އަދި  ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީދޭ މިނިސްޓްރީން  .76

އަދި ބޭުރ ވެފައި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަްނނަ ފަރާތްތަކާ  ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް

މުޢާމަލާތްކުރާ  ފަރާތްތަކާ ޒިޔާރަތްކުރާޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި 

މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތުގަޑީގައި ހެދުްނ  ،އެ މީހަކު ފާހަގަކޮށް އެނގެން ޖެހޭނެތީފަރާތްތަކަށް 

 ކާކުކަްނ ރަނގަޅަށް އެނގޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ،ފައި ހުންނަންވާނީޅައިއަ

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި 

 ހެދުންއަޅަންވީ ގޮތް 

އެ ރަސްމިްއޔާތަކަށް ހެދުން އެޅުމަށް  ،ގައި މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީރަްސމިއްޔާތުތަކު މުހިންމު .77

  ފައިވާ ގޮތަށެވެ. ޅައިކަނޑައަ

 ބު އަށް ވަނަ ބާ

 ތްތައް ޢިނާޔަމުސާރައާއި 

 
ތްތައް ޢިނާޔަމުސާރައާއި 

 ކަނޑައެޅުން 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވަްއޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގަިއ ހިމެޭނ މުވައްޒަފުންެގ  (ހ) .78

(ދައުލަތުގެ  2016/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަނޑައަޅާނީ އްތްތަޢިނާޔައާއި މުސާރަ

ކަނޑައަާޅ  މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިަޝނުން

 ންނެވެ.  ސުިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ގޮތުގެ މަތީންމިންގަނޑުތަކާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ

ކުރުވައިފިނަމަ، މުވައްޒަފެއްެގ  ގަޑީގައި މަސައްކަތްމުވައްޒަފަކު ލައްވައި އިތުރު )ށ(  

ބަޔަށްވާ  )1.25( 1¼ޖެޭހ މިންވަރުެގ މަދުވެގެްނ އެއްގެއިރަށްމުސާރައިްނ ގަޑި

ައިދ ެއަފަދިއްނ ަމަސްއަކްތުކުރވީ، ަރްސީމ ަބްނުދ ުދަވެހްއަގިއަނަމ، ، ފައިސާ

) ބަޔަށްވާ 1.5( 1½ގެ ޖެހޭ މިންވަރުއެއްގެއިރަށްެއ ުމަވްއަޒެފްއެގ ުމާސަރިއްނ ަގޑި 

 . އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާެނއެވެ ،ގެ ގޮތުގައިފައިސާ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
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މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް 

 ޖެހޭ އަދަދު 

  ދުވާލަކު ،ދުވަހު(ހަތެއް)  7އަކު ހަފުތާ ،މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނާނީ .79

ޒަފަކަށް ދުވަހަކަށް ދޭންޖެހޭ ުމސާރާއިެގ ގަޑިއިރަށެވެ. މިގޮތުން މުވައް(ސައުވީސް)  24

ްނ ގެއްލައިގެންނެވެ. ުމވައްޒަފުގެ ުމސާރައިްނ (ތިރީސް)  30 ،ބެލޭނީ އަދަދު

 ން ގެއްލައިގެންނެވެ.  (ހައެއް) 6ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު  ،ބެލޭނީ އަދަދުޖެހޭ އެއްގެއިރަށްގަޑި

ވަޒީފާ ދިްނ ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ަވީޒފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައި  ،މުވައްޒަފަށް ުމސާރަ ދެވޭނީ .80 މުސާރަ ދޭ ތާރީޚު 

މުސާރަ ބަދަލުވި ތާރީޚުކަމަށް ލިޔެފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަްށ 

ުމސާރަ ބަދަލުވިކަމުެގ  ،މުސާރަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނީ ނައިބަދަލުއަތުވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުގެ

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އިވާ  ބަޔާންކޮށްފަޗިޓުގައި

ދަށްކުރާ  ފަންތި

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

ދާިއމީކޮށް ނުވަތަ  ،ފަކުފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަ އިޞްލާޙީ (ހ)  .81

އަދާކުރަމުންގެންދާ ަވޒީފާ ިހމެނޭ ފަންިތއަށްވުރެ ދަށް ވަގުތީގޮތުން، އޭނާ 

ނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ކޮށް މަޤާުމ ދަށްފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަކަށް

 ވަޒީފާގެ ފަންތިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައެެވ. ރިދަށްކު ،ދޭންވާނީ

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ 

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

ގޮތުން ނުވަތަ ިއޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ،ފަކުފައިވާ މުވައްޒަކޮށްމައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކި .82

ޤާމަްށ ނުވަތަ މަ ،ފަކުފައިހުރި މުވައްޒަކޮށްގުތީގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާވަ

އޭނާެގ  ،އަށް އަލުން ނެރޭަނމަ، ނުވަތަ ރުޖޫޢަކުރާނަމަވަޒީފާ ،ފަކުފައިވާ މުވައްޒަސްބަދަލުގެނެ

 މުސާރަކަމަށް ަހމަޖަްއސަންވާނީ، ެއ ވަޒީފާގައި އޭާނ ރުޖޫޢަކުރާ ަމޤާމުގެ މުސާރައެވެ.  

ސާރައިގެ ކުރިއެރުން މު

 ދިނުން 

ގިނަވެގެްނ  ،މުވައްޒަފަކަށް މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެުރެމއް ދެވޭނީ .83

            ،އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދޭއިރުއެއްފަހަރުއެވެ. މުވައްޒަފަކަ

ުޅތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމޭނ ފަންތިއަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މުސާރައިެގ ކުރިއެރުމުެގ ފިޔަވަ އެ

ދައުލަތުގެ މުސާރައިެގ  ،ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅަކަށެވެ. މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ

  ނެވެ.ގެ މަތީންއްގޮތެއޮނިގަނޑުގައި އެކަން ަހމަެޖހިފަވާ 

ފައިވާ ކޮށްހައްޔަރު

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

ރުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައިާވ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަ .84

ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި، ަވޒީފާއިން ވަކިނުކުރާނަަމ، ހަްއޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުާމ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންތިރީގައި ިމވާ  ،ނީދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރާ
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އި ހުރި ކޮށްފަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، ބަންދުތުގައި ކުޢަމުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ޝަރީ )ހ(  

  ނުން. ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައެއް ނުދި

 ،ތުގައި ކުށް ސާބިތުނުވެ މައްސަަލ ނިމިްއޖެނަމަޢަމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީ )ށ(  

ނާޅައި މައްސަަލ ށަނުވަތަ ކަމާބެޭހ ފަރާތުން ެއ މައްސަަލ ޝަރީޢަތަށް ހު

 ނުން. އި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ދިކޮށްފަޒަފަކު ބަންދުނިންމައިފިނަމަ، އެ މުވައް

މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްަސލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ނ(  

  ނާފުކޮށް، ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަަލ ނިންމައިފިނަމަ،އުހައިކޯޓުން އިސްތި

ކުށް  އަދި ތަކަށް މުސާރަ ދެވޭނެއެވެ.އި ހުރި ދުވަސްކޮށްފައެ މީހަކު ބަންދު

ކޮށް، އެ ކޯޓުން ކުށް ފުނާއުސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ސުޕްީރމް ކޯޓުްނ އިސްތި

އި ހުރި ދުވަސްތަކަށް ކޮށްފަީމހަކު ބަންދު ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެ

  މުސާރަ ދިނުން. 

މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ 

 ޖަމާކުރުން 

ން ސުމުސާރަ ޖަމާކުުރމުގައި މިިންސޓްރީ އޮފް ފިނޭން ،ރާނީމުސާރަ ޖަމާކުމުވައްޒަފުގެ  .85

 ފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. ޅައިކަނޑައަ

މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ  މެހުރިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ުނނިކުމެއްެޖނަމަ، ނުނިކު  (ހ) .86 މުސާރައިން އުނިކުރުން 

ނޑޭނެއެވެ. ަނމަެވސް، ވަޒީފާއަށް ވަގުތަކަށް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިްނ ކެ

 ނުނިކުންނަ ދުވަހަށާއި ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުާސރައިން ކެނޑުން 

ގުޅިެގން އިތުރު ޖޫރިމަނާއެްއ ހުރުމާ  މެފިޔަވައި، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކު

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އްޒަފަކު ަވޒީފާއަށް ުނނިކުތުމުންނާއި މުވަ ގޮތުގެ މަތީން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ  (ށ)  

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، 

  ތިރީގައި މިާވ ގޮތަށެވެ.  ،މުވައްޒަފުގެ ުމސާރައިން ކެނޭޑނީ

އިދާ އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި، ނުވަތަ ގަވާއިދު ތަންނުދޭ ގަވާއޮފީހުގެ އިޒުނަ،  )1(   

ގައި މުވައްޒަުފ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުާވ ދުވަހަކަށް މުސާަރއިން ގޮތެއް

 ކެނޑޭނީ މުވަްއޒަފުގެ ުމސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެޭހ އަދަދެވެ.
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ގަިއ ވަޒީފައަށް ނުނިުކންނަ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރަންޖެޭހ ގަޑީ )2(   

 ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، ަގޑީލާރީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުގެ މުސާަރއިން

 ކެނޑޭނެއެވެ.

 ައދަދު މުވަްއޒަފުގެ މުސާރައިްނ ދުވަހަކަށްޖެހޭ  ،ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ )3(   

އާ ގުނަކުރުމުން ައންނަ  60ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީެގ އަދަދު (

ކަމުގައި އަދަދުޓަކަށް ޖެހޭ ނިއެއީ މި )އަދަދުއަދަދުން ގެއްލީމައި އަްނނަ 

ަވގުތާ  ޖުމުލަނުނިކުމެ ހުރި  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް އަދަދުބަލައި، އެ 

 ގުނަކޮށްގެންނެވެ.

ވިދާނެއެވެ. ރުގައި މުވައްޒަފުން ލައްވައި ަމސައްކަތް ކުރަސްމީގަޑި ނޫން ވަގުތުތަކު (ހ) .87 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 

މިގޮތަށް ކުރުވާ ަމސައްކަތަކީ، ރަްސމީގަޑީގަިއ އެކަނި ކޮށްގެްނ ނިންމެްއނެތް 

ވެ. އަދި ެއ ަމސައްކަތަކީ، އޮފީހުގެ ުހއްދަ ލިބިގެން، މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެ

ބެުލމުގެދަށުން، އިތުރުގަޑީގައި ކުާރ މަސައްކަތެއް  ގެމުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު

ކަމަށް ވާްނޖެހޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުްނ ލައްވާ ަރސްމީގަޑީެގ ިއތުރަށް ކުރުވާ 

 ފައިސާ ދެޭވނެއެވެ. އިތުރުގަޑީގެ  ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިމިވާ  ،މަސައްކަތަށް

 ،ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަުހ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނީ (ށ)  

ން (ހައެއް)  6ން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު (ތިރީސް)  30މަސްދުވަހުގެ މުސާަރ 

އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެން، މި މާއްދާގެ ، އަދަދުގެއްލީމާ އަންނަ 

 ނެވެ. ތުގެ މަތީންގޮގައިވާ  (ބ)

(ތިރީސް)  30ރަމަޟާންމަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިާސ ދެވޭނީ، ަމސްދުވަހުގެ މުސާަރ  (ނ)  

        އެއީ ގަޑިއަކަށްޖެހޭވަރު ކަމަށް ބަލައިގެން، ، އަދަދުއަންަނ  އިން ގެއްލީމަ

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  މި މާއްދާގެ (ބ)

ޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އޭާނގެ މުސާރައިްނ މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އިތުރުގަ (ރ)  

) ބަޔަށްވާ ފައިސާ، ައދި އެފަދައިން 1.25(¼1ގަޑިއަކަށް ޖެޭހ މިންވަުރ 

ީމހެްއގެ ުމސާރައިން  މަސައްކަތް ކުރުވީ، ރަްސީމ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ، އެ 
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 ފައިސާގެ ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ )1.5(   ½1ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ

  މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނެވެ. ގޮތުގައި އެ

ދެވޭނީ، މަސްދުވަހަކަށްވާ ފައިސާ، އެއްފަހަރާއެވެ. މިގޮތުން  ގެ ފައިސާއިތުރުގަޑީ )ބ(  

ވަަނ  15ހިނގާަމހުގެ ފެށިގެން ން ވަނަ ދުވަހު 16އެ ފައިސާ ދެވޭނީ، ކުރީމަހުގެ 

 އެކުގައެވެ. ޔާމަހުެގ ުމސާރަ  ހިނގާ ،ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ

ަމސައްކަތްތައް ކުރާއިރު، ސައިެގ ގަޑިއަާކިއ ޚާއްޞަ ފޮރިން ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުްނ  .88 ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު 

ނުވަތަ ކެއުމުގެ ގަޑިއަކާ ދިމާވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާނަމަ، ކެއުމާއި ސައި، ނުވަތަ އެކަމަްށ 

ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިާދ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، އެ މަސައްކަތް

 ދެވިދާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީންއެއްގޮތްވާ

މިނިސްޓްރީގެ 

ހުރުމުގެ  ،ދަތުރުތަކުގައި

ކެއުމުގެ  ،ޚަރަދާއި

ޚަރަދާއި ދަތުރު 

 އެލަވަންސް 

ކުރާ  މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ނުވަތަ ާރއްޖެއިން ބޭރަށް .89

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭނީ

2017/R-20 )ުގޮތުގެ މަތީން ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ) ގަވާއިދު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތ 

 ފައި އޮންަނ އުސޫާލ އެްއގޮތަށެވެ.ޅައިްނ ކަނޑައަސުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 ހުޅުމާލެއާއި 

ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

 ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 

      އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހުުޅމާލެއާއި، ވިލިނގިލީގަިއ ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން،  .90

އެލަަވންސް ހޯދުމަްށ އެިދ  ލިުޔމަކާއެކު އެ އަވަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭކަން އަންގައިދޭ

ޕޭ ކޮމިޝަުނން ހަަމޖައްސައިފައިާވ  ،ހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެންމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ

 ިމ އެލަވަންްސ ހަަމޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ސްޓޭންޑަޑަށް

 R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯުނ އެލަވަންްސ ދޭނީ .91 ފޯނު އެލަވަންސް 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގައި ބަޔާން) ވާއިދުގަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ (

ެގ ގޮތުން އެލަވަންސްދެޭވ މިގޮތުން މަޤާމު ފިނޭންސްގެ މަޝްވަރާެގ މަތީންނެވެ.

ފޯނު އެލަަވންސް ދޭނެ މުވައްޒަފުންާނއި އެ މުވަްއޒަފުންނަްށ  ،މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން

 ،ލަފަޔާއެކު ންސްގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ،އެލަވަންސް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑަައޅާނީ

 މިނިސްޓަރެވެ.
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ގަތުމުގެ ހެދުން 

 އެލަވަންސް 

މިނިސްޓްީރ  ،ނީވޭއެލަވަންްސ ދެގަތުމުެގ  ހެދުންމިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފުންނަށް  (ހ) .92

ގެ ގޮތުން މިގޮތުން މަޤާމު ހުއްދަދޭ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.ން އޮފް ފިނޭންސު

އެލަވަންސް ދޭނެ ގަތުމުގެ  ދުންހެއެލަވަންސްދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން 

  ،އެލަވަްނސް ދޭނެ މިންވަުރ ކަނޑައަޅާނީމުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 މިނިސްޓަރެވެ.ލަފަޔާއެކު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ

މެޑިކަލް 

 ސާއި އިންޝޫރަން

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް 

ޒަފުންނަށް ހެލްތު ިއންޝޫރަންސްގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން މުވައް )ހ( .93

 ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ. 

ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ަރމަޟާން މަހުެގ   ،ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހު )ށ( 

ގައިވާ ) ވަޒީފާ އާބެހޭ ޤާނޫނު(  2/2008، ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ

މިިނސްޓްރީ  ،ން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދޭނީގޮތުގެ މަތީން ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރަމަޟާ

 ންނެވެ. ތީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަސުއޮފް ފިނޭން

 އޮފީހުންުއޅެނިކޮށް ނުވަތަ  އިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަ (ނ)  

ހުނަރެއް ދަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް،  ޚާއްޞަފޮނުވައިގެން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

ގައި މަސައްކަތްކޮށް ޫނޅެވޭވަރުގެ ގެއްުލމެއް، މުވައްަޒފުގެ ޖިސްމަްށ ވަޒީފާ އޮފީހުގެ

 ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ އޮފީހުގެަކމެއް ރަނޅުވަންދެން،  ލިބިއްޖެނަމަ، އެ

ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިނުމުގައި، ހެލްތު އިންޝޫރަންސް 

 އޮފީހުގެ  ، ކުރަްނޖެހިއްެޖނަމަގެ ތެރެއިްނ ކުރެވެން ނުުހންނަ ފަރުވާއެއްމުސްކީ

 ވޭނެއެވެ. ފަރުވާއެއް ކޮށްދެ ޚަރަދުގައި އެ

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އޮފީހުން ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭ  (ރ)  

މީހަކު ފަސޭހަ ނުވަނީްސ އެ މީހަކު ައމިއްލައަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން 

 ށް ބޭސްފަރުވާ ކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ހުއްޓައިލައިފިނަމަ، އަލުން އެަކމަކަ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ަމސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ  (ހ) .94 ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާ 

ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮފީހުން ފޮނުވައިގެން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ 

ހުގެ ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްޮކށް ނޫޅެވޭވަރުގެ ހުނަރެއް ދަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް، އޮފީ

 ގެއްލުމެއް،  މުވައްޒަފުގެ  ޖާނަށް ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް ލިބިއްޖެނަމަ،  އެަކމަށް 
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ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، އާމްދަނީއެއް ލިޭބ މަސައްކަތެއް ކުެރވޭވަރުވަންދެން،    

ުރ ނުވާަނމަ، ެއ މީހަުކ އަދި އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭވަ

ނިޔާވަންދެން، ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ އިރަކު އެ މީހަަކށް ލިބެމުންއަިއ 

މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ، މަހު އެހީއެއްެގ 

 ގޮތުގައި ކޮންމެ ަމހަކު ވެްސ ދެވޭނެއެވެ. 

       ށްފައިވާ ޚާއްޞަ އެހީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ (ށ)  

އެ މައްސަލައެްއ ދިމާުވމުން، މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ ފަރާތުން 

ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން، އެ ކަމެއް، 

 ޅިދާނެއެވެ.މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ެވސް އޮފީހަށް ތަފުސީލާއެކު ހުށަހެ

މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ހާލަތަާކ ގުޅިގެްނ އޮފީހުގެ ވަޒީާފ އަދާކުރުމަށް  (ނ)  

 ،ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި، އެ ަކމެއްގެ ތަފުސީލު ބަޔާންކޮށް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން

އޮފީހުން އެ ަކމެއް ބެުލމަށްފަހު، އެ މުވަްއޒަފަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ަމސައްކަތެއް 

ވޭވަރުވަންދެން، އަދި އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވަރުގެ ަމސައްކަތެއް ކުރެވޭވަރު ކުރެ

ނުވާނަމަ، އެ މީހަކު ނިޔާވަންދެން، ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާ ހަަމޖަްއސައިދެވޭނެއެވެ. 

(ދިހައެއް)  10މިގޮތުން ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސަވައިދެވޭނީ، ެއ މީހަކު 

ތްކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވުނުއިރު ލިބުނު އަހަރަށްވުރެ ގިނ ދުވަހު ޚިދުމަ

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާ ުގނަކޮށްގެންނެވެ.  ،(ސާޅީސް) އިން ގެއްލައި 40މުސާރަ 

މުވައްޒަުފ ވަޒީފާއިން ވަކިކުާރ  ،މިގޮތުން އެހީެގ ފައިާސ ހަަމޖައްސައިދެވޭނީ

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގަިއ ޢަމަލީގޮތުން  ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޒިންމާއާއި  (ރ)  

ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ދިމާވާ ނުވަތަ ދިމާކުރުވާ ހާދިސާއެއްގެ ަސބަބުން ނިޔާވާ 

މުވައްޒަފުން، ެއ މީހަުކ ހީވާގިަކމާއެކު ކޮށްދިން ޚިދުމަތް އޮފީހުްނ ވަޒަންކުރުމުެގ 

 ަމތީން ޢިނާޔަތް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ،ގޮތުން، ނިޔާވި މުވަްއޒަފުގެ ޢާއިލާއަށް

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 ނިޔާވި މުވައްޒަފުގެ ޖަނާޒާެގ ޚަރަދު؛ )1(   
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(ފަސްދޮޅަސް  60ނިޔާވި މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ % )2(   

އެ މުވަްއޒަފު އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރި މުްއދަތު  ،އިންސައްތަ) އާއި

ދެވޭ ޢިނާޔަތެއްގެ  ގަނޑުކޮްށ އެއްފަހަރާ ،ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދު

 ގޮތުގައި އެ މީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް ލިބިދިނުން؛

(އެއްސަތޭކަ  140ނިޔާވި މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދިޔަ ުމސާރައިގެ % )3(   

ސާޅިސް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ، ކޮންމެ މަހެއްގެ ޚާއްޞަ 

 އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ެއ މީހެއްެގ ޢާއިލާއަށް ލިބިދިނުން. މިޮގތުން

ހުވަފަތް އަނބިން ނުވަަތ ފިރިމީާހ ކައިވެނިކުރަންދެން ނުވަަތ ޭއނާގެ 

(އަށާރަ) އަހަރު ފުރެންދެން ނުވަތަ އޭނާ  18ދަރިންނަށް 

         ބަލަންޖެހިފައިވާ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގައި ތިބިހައި ދުވަހަކު 

 މި އެލަވަންްސ ދިނުން؛

ރު ނުފުރޭ ދަރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި (އަށާރަ) އަހަ 18ނިޔާވި މުވައްޒަފުގެ  )4(   

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާނަަމ، ތަޢުލީމު އުނގެުނމަށް ދައްކަންޖެޭހ 

ފީއާއި އިމްތިޙާނުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ، ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެނަމަ، 

 ދިނުން؛

މުވައްޒަފު ނިޔާުވމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ޢާއިލާ ދިރިއުޅެމުން އައި ަރށުން  )5(   

 ދިރިއުޭޅ އެހެްނ ރަށަކަށް ނުވަތަ އަވަށަކަށް ދިރިުއޅުން މީހުން

ބަދަލުކުރާނަމަ، މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާއަށް ޕެސެޖް ފީ ލިބިދިނުން.  ޕެސެްޖ 

ފީ ދެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މީުހން ދިރިއުޭޅ އެއްތަނުްނ އަނެްއ ތަނަށް 

ށަށް ނުވަތަ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުވަތަ އެއް އަވަށުން އަނެއް އަވަ 

 ބަދަލުވާނަމަ؛

(އަށާރަ) އަހަރު  18 ،ނިޔާވި މުވައްޒަފު ބަލަންޖެހޭ މައިންބަފައިންނަށާއި )6(   

ނުފުރޭ ދަރިންނަށާއި، ހުވަފަތް އަނބިންނާއި ފިރިމީހާއަށް، އެ އިރެްއގައި 

ސަރުކާރުން ަހމަޖައްސައިފަިއ އޮންަނ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ިނޒާެމއްގެ 

ސްފަރުވާ ކުރުމުެގ ޚިދުމަތް ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭ

ހަމަޖައްސައިދިނުން؛ މިގޮތުްނ މި ޚިދުމަތް ަހމަޖަްއސައިދެވޭނީ، ެއފަދަ 
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ޚިދުމަތެއް ދައުލަތުން ފޯރުވައި ނުދޭނަމަ. ފިރިމީހާއަށް ިމ ޚިދުމަތް 

ހަމަޖައްސައިދެވޭީނ އޭނާއަށް ދައުލަތުން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހަމަެޖިހފައި 

ނބިމީހާއަށް މި ޚިދުމަތް ަހމަޖައްސަވައިެދވޭނީ ނުވާނަމަ. އަދި ހުވަފަތް އަ

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ  18އޭނާގެ ޔަތީމު 

ހޯދުމަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާަނމައާއި ކައިވެިނ ކުރުާމ ހަމައަށް ުނވަތަ 

 ؛  އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާނަމަދައުލަތުން

ޒަފުގެ ޢާއިލާއަށް މި ުއސޫލުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޢިާނޔަތް ނިޔާވި މުވައް )7(   

ހަވާލުކުރުމުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ލިބިދިނުމުގައި ނުވަތަ ޢިނާޔަތް 

މައިފައި ނުާވ ހާލަތުގައި، ޢިނާޔަތް ހަވާލުކުެރވޭނީ ވަކިގޮތަކަށް ނިން

ގެ ޢާއިލާގެ އެއް މެންބަރަކަށް. މި ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ނިޔާވި މުވައްަޒފު

އެ މީހެއްގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ، އުފަންދަރިން އަދި  ،ޢާއިލާކަމަށް ބަލާނީ

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން އެ މުވަްއޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 

  .ފަރާތެއް

މުވައްޒަފު ބޮޑު 

ބައްޔެއްވެގެން ދެވޭ 

 ޢިނާޔަތް

ވާ ޚާއްޞަ އެހީގެ ފައިސާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 95ގެ މި ގަވާއިދު (ހ) .95

ޔަވައި، މުވައްޒަފު ބޮޑު ބައްޔެއް ެވގެން އޮފީހުގެ ތްތައް ފިހާލަހަމަޖައްސައިދޭ 

މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން، އެފަދަ ުމވައްޒަފުންނަށް 

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރެވޭނީ

 އްޒަފު ބޮޑު ބައްޔެއްވެގެން ޢިނާޔަތް ހަަމޖައްސައިދޭ ހާލަތް: މުވަ (ށ)  

މުވައްޒަފު ބޮުޑ ބައްޔެއްވެގެން ނުވަަތ އެކްސިޑެންޓެްއ ވެގެްނ ނުަވތަ މިނޫންވެްސ 

މިފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން، ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހި، އޮފީހުެގ 

ނުވަތަ ނަފްސާީނ ގެއްލުމެއް ލިުބާމ  މަސައްކަތަށް ނުނުުކމެވޭވަރުގެ ޖިްސމާނީ 

ގުޅިގެން، ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މުވައްޒަފަށް 

 ދިމާވުމުންނެވެ.

، މުވައްޒަފު ބޮޑު ބައްޔެއްވެގެން ހަަމޖައްސައިދެވޭ ޢިނާޔަތާއި ޢިނާޔަތް ދެވޭ މުއްދަތު (ނ)  

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ތުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ދެވޭނީ ެއ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެުމންދާ މި ޢިނާޔަ )1(   

 އަސާސީ ުމސާރައިގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔާއި، އެލަވަންސްތަކެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ފުރަތަމަ  )2(   

ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެވޭނެަކމަށް ޑޮކްޓަރު 

        ދު ދީފައިވާނަމަ، ބަލިވި ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެންއިރުޝާ

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެއަށްފަހުވެސް އޮފީހުގެ  3

މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެވޭނެަކމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދީފިނަމަ، އިތުރު 

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް މި ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް މި ޢިާނޔަތް  3

 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 6ގިނަވެގެން  ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ

މުވައްޒަފު ބޮުޑ ބައްޔެއްވެގެން ޢިނާޔަތް ަހމަޖަްއސައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  (ރ)  

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 މި ޢިނާޔަތް ހަަމޖައްސައިދެވޭނީ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )1(   

ފަދަ ހާލަތެއް މުވައްޒަފަށް މެދުވެރިވެގެން ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ 

ކުރަންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް، މެޑިކަްލ ސެޓުފިކެޓާއެކު ޢިާނޔަތް 

ހަމަޖައްސައިދިނުމަްށ އެދި އޮފީހަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެުޅުމން، 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ބަލަންޖެޭހ 

އްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކަށް އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭގައި ކަންތަ

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވެފައިވާަނެމވެ. 30ޙައްޤުވާ 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބޮޑު ބައްޔެއްވުުމން ުނވަތަ  )2(   

    އި ިމ ގަވާިއދުގެ އެކްސިޓެންޑެއްވުމުން އެކަން އޮފީހަށް އެންުގމުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން  111

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދާއިމީ މަޤާމުތަުކގައި   މިިނސްޓްރީގެމި  ،މި ޢިނާޔަތް ހަަމޖައްސައިދެވޭނީ )3(   

 ތިބި މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އް ހުރިކަުމގައި މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޖަމާގައި ބާކީ ދުވަސްތަ )4(   

ވިޔަސް، މުވައްޒަފު އެދޭކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް 

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
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 ،މި ޢިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުންނަ މުއްދަތަކީ )5(   

 މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ޚިދްމަތްކުރި މުއްދަތެއްކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ޔަތް ހަމަޖަްއސައިދީފައިވާ މުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތް ލިބެމުންދާހައި މި ޢިނާ )6(   

 ހިނދަކު، މުވައްޒަފަކު ހާލަތު އޮފީހުްނ މޮނިޓަރކުރަމުްނ ގެންދާނެއެވެ.

މި ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މުވައްޒަފު، އެހެން ަވޒީފާއެއް  )7(   

 މިނިސްްޓރީން ށް ލިބިއްޖެނަމަ،މިިނސްޓްރީއަ އަދާކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ބެލުމަށްފަހު، މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދެމުންދިޔަ ޢިނާޔަތް  އެކަން

ގޮތުގެ  ވަަނ ބާބުގައިވާ 13ކަނޑައިލެވޭނެއެވެ. އަދި، މި ގަވާއިދުގެ  

 މަތީން އެ މުވައްޒަފާ މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ެއޅޭނެއެވެ.

ަލއަށް މި ޢިނާޔަތް ހަަމޖައްސައިދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު އަމިއް )8(   

ބޭސްފަރުވާކުރުން ހުއްޓައިލައި، އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ހުންނަކަމުގެ 

އެކަން ބެުލމަށްފަހު، ވަގުތުން  ންމިނިސްޓްރީ، މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ

        އެ މުވަްއޒަފަށް ދެމުންދިޔަ ޢިނާޔަތް ކަނޑައިލެވޭނެއެވެ. އަދި 

ވައްޒަާފމެދު ގޮތުގެ މަތީން ެއ މު ވަނަ ބާބުގައިވާ 13މި ގަވާއިދުގެ 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ބަލި  )9(   

ފަސޭހަވެ، ވަޒީފާއަށް ނުކުމެވޭވަރުވެއްެޖނަމަ، ވަގުތުން އެކަން އޮފީހަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ 

 
ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުްނ، ޮކންެމ އަހަރަކު، ުމސާަރ ލިބޭގޮތަށް ކޮންެމ  (ހ) .96 ޓީ އަހަރީ ޗުއް

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  30މުވައްޒަފަކަށް ވެސް 

  ބަންދު ދުވަސްތައް ނުިހމަަނއެވެ.  ،ދޭންވާނެއެވެ. މި ދުވަސްތައް ގުނޭނީ

ީރ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، ެއ މުވަްއޒަފަކު އާދައިގެގޮތުން މުވައްޒަފަކު އަހަ (ށ)  

މަސައްކަތްކުރަންޖެޭހ ދުވަހެއް އެީއ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެްއޖެނަމަ، ެއ ދުވަހަކަށް 

 ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
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(ބާރަ) މަސްދުވަހުެގ  12ވާތާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އަހަީރ ޗުއްޓީ ޙައްޤު (ނ)  

 ތެރޭގައި އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޗުއްޓީ ފެށިދާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ ކޮްނމެ ސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހިްނގުމަށް ހަވާލުެވ  (ރ)  

ކޮްނމެ މީލާދީ އަހަރެްއ ފެށުމާއެކު، އެ ސެްކޝަނުގެ ނުވަތަ  ،ހުންނަ އިސްވެރިޔާ

މަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ތަނުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން، ޑިޕާޓް

      ޗުއްޓީނަގާ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ެއ ަމސައްކަތް ކުރާެނ ުމވައްޒަފުންނާއި

އެ އިންތިޒާމާއެުކ  ،އެ މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ  އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސޭނޭގޮތް ރާވައި

މުވައްޒަފުންނާއި މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  ،ދައި ތާވަލެއް ހަމުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ

  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ ފަރާތާ 

މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ުޗއްޓީ ކެންސަލް  (ބ)  

ލުގައި ފައިސާއެއް ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަ

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު (ޅ)  

ބޭނުންނުކޮށް އޮތްނަމަ، އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި މުސާރަާއއި ސަރވިްސ 

 އެލަވަންސުން ދުވަހަކަށްޖެޭހ އަދަދުން ެއ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

 ކެންސަލްވެފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ފައިސާއެއް ނުދެވޭެނއެވެ.  

ިމ ގަވާއިދުގައި ަކނޑައަޅައިފައިވާ  ،މުވައްޒަފަކު އަހަީރ ޗުއްޓީއަށް އެދުމުގައި (ކ)  

 އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އިގެ އިވާ ޗުއްޓީގެ ހުއްދަގަ 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީއަށް ދެވޭނީ (އ)  

ޗިޓުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ ހިއުމަން ރިސޯްސ މެނޭްޖމަންޓް 

ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން 

 މުވައްޒަފަށް ފޮނުވޭ އޮންލައިން ޗިޓަކުން ނުވަަތ ލިޔުމަކުންނެވެ. 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީ ތާވަލުގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ (ރ) ގަ (ވ)  

ފައިވާ މުއްދަތުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަކަށް ކޮންެމހެން ނެރެްނ ޅައިހުށަހަ

 ،ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނެރޭަނމަ، އަދި އެ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ެކންސަލްވާނަމަ

 ދުވަސްތައް ޖަާމކުރެވިދާނެއެވެ.  ށް އެއޮތް ޗުޓީ އަހަރަ ކުރިޔަށްއެ މުވައްޒަފެއްގެ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-127/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             182 އަދަދު:          51 ވޮލިއުމް: 

54 

 

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި 

މުވައްޒަފުން 

 މަސައްކަތަށް ނުނެރުން 

އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އޮފީހުގެ އެއްެވްސ މަސައްކަތެއް   (ހ) .97

ވެސް  މަށް ހުއްދައެއްވުކުރު ވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްރުނުކު

ވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އޮފީހުން ކޮންމެެހން ބޭނުންވެެގން އޮފީހުގެ ަމސައްކަތެއް ނުދެ

ހާލަތަށް  ކުރުމަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނެރެން ޖެހިއްެޖނަމަ،

ލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް، ޑައިމުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ މެދުކަނ ރިޢާޔަތްކޮށް

 ނެއެވެ. މުވައްޒަފަށް އެންގިދާ

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވަްއޒަފަކު އޮފީހުގެ ަމސައްކަތެއް ކުރުަމށް އަމިއްލައަށް  (ށ)  

އެދިގެން ނުކުމެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތުގެ ވަގުތަށް އިތުރުގަޑީގެ 

 ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

ވެގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު، އޮފީހުން ބޭނުން (ނ)  

ނެރެނީ ޗުއްޓީ މެދުކެނޑޭގޮތަށް ކަމަށް ވާނަމަ، އަލުން އެ މުަވއްޒަފަށް ޗުއްޓީ 

 ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަ އުސޫުލން ޗުއްޓީއަށް އެދިގެންނެވެ.  ،ލިބޭނީ

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވަްއޒަފަކު، އޮފީހުން ބޭނުންެވގެން، ޗުއްޓީ  (ރ)  

       އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނެރުމުގެ ސަބަބުން، މި މާއްދާގެ މެދުކެނޑޭގޮތަށް

ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުމުވައްޒަފަށް  އެއަދި ނުކުތްނަމަ،  ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  (ހ)

ހިނަގމުންދާ އަހަރުގެ  ،ކެންސަލްވާނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތައް

 އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ފާއިން ވަޒީ

ވަކިވުމަށްފަހު އަލުން 

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ 

މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ 

 ޗުއްޓީ

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު އަލުން އޮފީހުގެ  .98

އޮފީހަްށ  ،ވަޒީފާއަކަށް ހަމަޖައްާސނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީ ގުުނމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ

 ހަމަޖައްާސ މުވަްއޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލުންނެވެ.  އަލަށް

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ 

 ދޭ ޗުއްޓީ  ގުޅިގެން 

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެންނާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  (ހ) .99

 ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ. 

 ލަފާކުާރ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް މެޑިަކލް ސެޓުފިކެޓު މުވައްޒަފަކު ވިހާނެަކމަށް (ށ)  

އެ މުވައްޒަފަކަށް، ެއ ސެޓުފިކެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން  ،ހުށަހެޅުމުން

 ،(ހައެއް) ަމސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް، ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިެގން 6ފެށިގެން 

 ހަމަ ުމސާރަޔާއެކު ދެވޭނެއެވެ. 
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(ހަތާވީސް) ހަފުތާގެ ފަހުން ވިހޭއިރު، ދަރިފުޅުގެ  27ނދެ ލިވެއިމުވައްޒަފަކު ބަ (ނ)  

ވަަނ  43ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ( 2/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު ފުރާނަ ނެތްނަމަ، 

        ބަލިެވ އިނުމާިއ ނުވަތަ ވިހެުއމާ ގުޅިގެންޭދ  ،ގޮތުގެ މަތީން މާއްދާގައިވާ

ުފ ވިހާދުވަހުްނ ފެށިގެން ބަންދު (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެްއ މުވައްޒަ 60

  ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، މުސާރައާއެކު ދެވޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ވިހެުއމުގެ ދުވަްސ ކައިރިވުމުެގ ސަބަބުން، ނުވަަތ ބައްޔެއް ވުމުގެ  (ރ)  

ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން ޢުޒުރުވެރިވާަނމަ، ވިހާނެކަމަށް ަލފާކުރާ ދުވަހުގެ 

ތަށް ވިހެުއމާ ުގޅިގެްނ ދޭ ޗުއްޓީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ކުރިން ހިނގާގޮ

(ހައެއް) މަސްދުވަހުން ކެނޑޭގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް  6ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  30ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެން 

 މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ. 

ގޮތުގެ މަތީން  މުވައްޒަފަކު ބަލިވެިއނުމާއި ވިހެއުާމ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ (ބ)  

ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ މުވައްޒަފު އާދައިގެގޮތުން މަސައްކަްތ 

ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެީއ ރަްސމީ ބަންުދ ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަަމ، އެ ދުވަހަކަށް 

ން ދޭ ޗުއްޓީއަށް އެ މުވައްޒަފު ބަލިވެއިނުމާއި  ވިހެއުމާ ގުޅިގެ ،ދުވަހެއް

 އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

މުވައްޒަފު ބަލިވެއިނުމުެގ ސަބަބުން ަވޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާެގ ޞިއްޙީ ހާލަތު  (ޅ)  

ތަންނުދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ިވހެއުމުެގ 

 ،) ދުވަުހގެ ޗުއްޓީއެއް(އަށާވީސް 28ކުރިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 އެ މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ.  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

މަޔަކަށް ނުވަތަ 

ބަފަޔަކަށް ވުމުން ލިބޭ 

 ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާގުޅިގެން އަންހެްނ މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުްނ، ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ  (ހ) .100

ދޮޅަސް ފަހެއް) ދުވަހަށްވުރެ (ތިންސަތޭކަ ފަސް 365މަންމަޔަށް ނުވަތަ ބައްޕަޔަށް 

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ. ،ދިގުނޫން ޗުއްޓީއެއް

މި ޗުއްޓީ ބޭނުންަނމަ، ވިހެއުާމ ގުޅިގެްނ އަންހެްނ މުވައްޒަފަްށ ލިބޭ ޗުއްޓީ  (ށ)  

 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.  15ހަމަވުމުގެ 
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ގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާަރ ނުލިޭބ ޗުއްޓީއަށް އެދޭ އަންހެްނ މި މާއްދާ (ނ)  

(ދޭއް)  2މުވައްޒަފާއި ފިރިހެން މުވައްޒަފަކީ މިިނސްޓްރީގެ 

(ދޭއް)  މުވައްޒަފުންެގ ދެމެދުގައި ދުވަސްތައް  2މުވައްޒަފުންކަމަށްވާނަމަ، 

 ބަހައިލައިގެން މި ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.  

ުގޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ަހމަވުމުްނ، އެ މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ުޗއްޓީގެ ޖަމާގަިއ ވިހެއުމާ  (ރ)  

(ފަނަރަ)  15ނުނަގާ ޗުއްޓީއެއް އޮތްނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް އެންގުމަށްފަހު، އެ ޗުއްޓީ ނެިގދާނެއެވެ. އަދި 

(ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ  365ހަމަުވމުން، މި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު 

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. 

ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ  ިވެހުއމާ ، މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތީން (ބ)  

 ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ/އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ،ހަމަވުމުން އޮފީހަށް ނުކުތުމަށްފަހު

ހުރި މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުމެ ވަކި ދުވަސްކޮޅަކަށް 

މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީއަށް އަލުން އެދިއްޖެނަމަ، ވިހެުއމާ  ،ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު

(ތިންސަތޭކަ  365ގުޅިގެން ލިޭބ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

     ހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ޗުއްޓީއެއް ނެިގދާނެއެވެ. އަދި ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ދުވަ

(ތިންސަތޭކަ ފަްސދޮޅަސް ފަހެއް)  365 ،މި ޗުއްޓީ އެްނމެ ގިނަވެގެްނ ދެވޭނީ

 ދުވަހުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށެވެ. 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ 

 ޢިނާޔަތްތައް

ޒީފާއަށް ނުުކންނަ ދުވަހުްނ މުވައްޒަފަކު، ިވހެއުާމ ގުޅިގެްނ ޗުއްީޓ ހަމަކޮްށ ވަ (ހ) .101

(އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަށް  1ފެށިގެން، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 

. އަދި (ދޭއް) ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ 2(ތިރީސް) މިނިޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ދުވާލަކު  30

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ  1މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ، މި ވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައި، 

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ 

 ގަޑިޔަކު ނުދެވޭނެއެވެ.

 (އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދީން ގެންގުޅޭ އަންހެން  1އުމުރުން  (ށ)  

މުވައްޒަފުންނަށް، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާގޮތުން، ވީވަރަކުން ލުއިކޮށްދެވޭތޯ 

 އޮފީހުން ބަލަންވާނެއެވެ. 
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ގިނައިރު ކޮޅަށް ހުންނަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކާއި، މާ ބުރަކޮށް މަސަްއކަތް ކުރަންޖެހޭ  (ނ)  

ވެއިނުމުެގ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުން، ބަލި

އުނދަގޫތަކަށް ލުއިވާނޭ ގޮތަށް، ވީވަރަކުން، މަސައްކަްތ ރާވައިދެވޭތޯ 

 ބަލައިދޭންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކު ވިހެުއމާ ުގޅިގެން ލިޭބ ޗުއްޓީގައި ހުންަނ މުއްަދތުގައި ވަޒީފާގެ  (ރ)  

ޒް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެޕްރޭ

އެ ކުރިއެުރމެއް ލިބިދިނުން ފަދަ  ،ކުރުމުން މަޤާމުެގ ކުރިއެރުމެއް ޙައްޤުވެއްޖެަނމަ

ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެއެވެ. މިގޮތުްނ ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ 

އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިުބމަށާއި، ަވޒީފާގެ މުއްދަތު 

 އެއްވެސް އުނިަކމެއް ނާންާނނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގުނޭ ގުނުމަކަށް

     މުއްދަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެްއ އައީކަމަށް ނުވަތަ މެދުކެނުޑނީަކމަކަށް ނުވަތަ

 އެ މުއްދަތު ކުރުވީ ކަމަކަށްވެސް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި (ސޯޅަ) ހަފުތާއަށްވުރެ މަ 16މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިންތާ  (ބ)  

އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެންދިޔުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަަމ، އެަކން ބަޔާންކޮށްދޭ 

ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މުސާަރ  ،ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން

 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ. އެ ފަދަ ހާލަތަކީ، 10ލިބޭގޮތަށް، 

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ހަތާވީސް) ަހފުތާއާ ދެމެދުގެ  27(ސޯޅަ) ހަފުތާއާ  16މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިންތާ  (ޅ)  

ނެތަސް)  ުފާރނަ ، މުއްދަތެއްގައި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ (ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  100ދުގެ ގަވާއިމި  ،ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ބަފަޔަކަށް ވުމުން ލިބޭ 

 ޗުއްޓީ

ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިޔަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަލިބޭގޮތަށް، ބަންދު  .102

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުސާރަލިބޭ ޗުއްޓީއެއް 30 ،ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން

 މަތީން ދެވޭނެއެވެ.
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ޤާނޫނު ުމސާރަ ިލބޭގޮތަށް  ،ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިޔަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން (ހ)  

ވަނަ މައްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  14ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ( 2/2008ނަންބަރު 

 ވެ.(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވޭނެއެ 3ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

     ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެވޭ މި މާއްދާގެ  (ނ)  

(ހަތެއް) މަސްދުވަސްވުމާ ދެމެދު،  7(ހ) ގައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު، ދަރިފުޅަށް 

ބަންދު ދުވަސްަތއް ހިމަނައިގެްނ  ،(ހަތާވީސް) ދުވަހުގެ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް 27

 . ދެވޭނެއެވެ

 އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ. ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ (ރ)  

ދަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން 

 ދޭ ޗުއްޓީ 

(ފަހެއް)  5މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް،  ،މުވައްޒަފުގެ ދަރިޔަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން .103

 މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ. މި ޗުއްޓީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް

 އަންހެން މުވަްއޒަފުންނަށާއި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ެވސް ދެވޭެނއެވެ.

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙައްޖު ޗުއްޓީ  (ހ) .104 ޙައްޖު ޗުއްޓީ

 ދެވޭނެއެވެ. 

ރާ ދުވަހަކުން ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްަތއް ހިމަނައިެގން އެ މުވަްއޒަފަކު މާލެއިން ފު (ށ)  

 (ތިރީސްފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 35

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހަަމ ުމސާރައާއެކު ޙައްޖު ޗުއްީޓ  (ނ)  

 ދެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ފަރުޟު ޙައްޖަށް އެކަންޏެވެ.

އްޓީ" ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް، "ޙައްޖު ޗު (ރ)  

 އެ މުވައްޒަފަކު އެދޭނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ަހމަޖައްސައިެދވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފިޔަވައި އެހެން ޙައްޖަކަށް ައހަރީ ޗުއްޓީގައި  (ބ)  

އެ ދުވަސްތަކަށް މުސާަރ ނުލިބޭ ގޮތަށް، ެއކަމަށް އޮފީހުން  ،ނޫންގޮތަކަށް ދެވޭނީ

ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެ މީހެއްގެ ފަރުޟު ޙައްޖު ފިޔަވައި، ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް 

ކޮންމެ އަހަރަކު، ނުވަތަ އަވަސް އަވަހަށް ދާ ދިއުމުގައި އެ މުވައްަޒފެއްގެ ވަޒީފާގެ 

 އެވެ.ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ސަމާލުަކން ދޭންވާނެ
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މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ޢާއިލީގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިްނމާއަކާ  (ހ) .105 ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ

ގުޅިގެން އޮފީހަށް ނާދެވޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ބަންދުދުވަސްތައް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު ،(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 10ނުހިމަނައި، ގިނަވެގެން 

 ،ދެވޭނެއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ބޭުނމަށް ޢާއިލާގެ މެންބަރުންކަުމގައި ބަލާނީ

ޔާއި، ބައްޕަ، ޔާއިަމންމަ، ނާއިދަރިން، އާއިފިރިމީހާ، އަނބިމީހާއާއި

ޝަރުޢީގޮތުންނާއި  ޤާނޫނީގޮތުން އެ މީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަުމގެ ދަށުގައިވާ 

 ފަރާތްތަކެވެ. 

ންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާީނ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަުރ ޢާއިލީ ޒި (ށ)  

  ބަލާ އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެްސ، ަވޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަުރ ނުވިކަުމގައި ވިޔަސް، 

 މި ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

އާ އަދި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ،ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ (ނ)  

 އަންނަނިިވ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ،ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރެވޭނީ

       އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިައށް، )1(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން، ަވޒީފާއަށް 

މީ މަސަްއކަތު ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސް 

            (އެކެއް) ަގޑިއިރުެގ ތެރޭގައި  1ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެެގން 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންުގމާއެކު އެ ދުވަހަކު އެ މުވަްއޒަފާ 

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން ނިްނމަންެޖހޭ  މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުޫލމާތު 

މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި  ދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ލަސްވެގެން އެ

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  1ނިމުމުގެ 

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ވެސް އެ މުވައްޒަފަކު އަންގަންވާނެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ވެސް މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްަޒފުގެ  )2(   

ސުޕަވައިޒަރަށް އެންގުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ަރސްމީ ގަޑި ިނުމމުގެ 

(އެކެއް) ަގޑިއިރުގެ ކުރިްނ މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް  1ލަސްވެގެން 

ްނމާގެ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ޢާއިލީ ޒި 

ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގައިވާ 
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ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އަދި، 

ވީނުވީއެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ  ،އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ

 ދުވަހަކަށެވެ.

ިއ ހުންަނ މުވަްއޒަފަކީ ވަިކ ޚާއްޞަ ޢާއިލީ ޒިންމާެގ ޗުއްޓީގަ )3(   

މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވަކި ގަޑިއަކަށް އަވަސް މަސައްކަތެއް ނިންމަްނ 

ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަަމ، ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ ަމސައްކަތް ެއހެން 

           މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮްށ ހިންގަްނ ފެށޭހައި ވަގުުތ އޮއްަވއި،

  ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އަންގާއިރުއެ މުވައްޒަފެއްގެ 

އެ މުވައްޒަާފ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ބުރޫނާރާގޮތަށް ހިންުގމަށް 

އޮފީހުން އިންތިޒާމުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދީ، އެ ކަމުގައި 

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ތުގެ މަތީން ޢާއިލީ ޒިންމާެގ ޗުއްޓީގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮ )4(   

) ގައިވާ 1މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( ،މުވައްޒަފު ހުންނަ ހުރިާހ ދުވަހަކު

ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކުރިޔަށް ރާވައިގެން 

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖަްއސާ މުވައްޒަފުން މިޮގތަށް 

 ވެ.ޢަމަލުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެ

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު، ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަިލވުން  )5(   

ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ޢާއިލީގޮތުން 

އުފުލަންޖެހޭ މުހިންުމ ިޒންމާއަާކ ގުޅިގެްނ ަމސައްކަތް ކުުރމަށް 

 ބޮުޑބައި އުޒުރުވެރިވެފައި، އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ

މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައި ވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްަކތަށް 

ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަށް ބަލައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު 

އެދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ުކޑަބައި ަމސައްކަތުގައި 

ގެ ދުވަހެއްގެ ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

 ގޮތުގައި ބަލައި، ޢާއިލީ ޒިންމާެގ ޗުއްޓީ ހަަމޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
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ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުްނ ފަދަ، މުވައްޒަފަކަށް ދިމާާވ މުިހންުމ  )6(   

ޒިންމާއަާކ ގުޅިގެން، ބަލިވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ބަލީެގ ބާވަތް 

އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް،

 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ކުރިޔަށް ވެްސ ނެގިދާނެއެވެ.

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރެޭވީނ  .106 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންއަންނަނިވި 

ށް، ބަލިުވމުގެ ސަބަބުން އަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާމުވަ )ހ(  

ޒުރުވެރިވެްއޖެނަމަ، ެއ މުވައްޒަފެއްގެ ރަްސމީ މަސައްކަުތ އުއޮފީހަށް ނުކުތުމަށް 

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ  1ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

އްަޒފެއްގެ ރަސްީމ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި، ލަސްވެެގން ެއ މުވަ

މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  ،ކުރިން ގެ(އެކެއް) ގަޑިއިރު 1ގަޑި ނިމުމުގެ 

ދުަވހަކު މުވަްއޒަފާ  ވެސް އެ މުވައްޒަުފ އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ އެ ފަރާތަށް

ލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން ނިންމަންެޖހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާުތ ދޭންވާނެއެވެ. ހަވާ

ކުރިން  ގެ(އެކެއް) ގަޑިއިރު 1ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ ަގޑި ނިުމމުގެ މި

ވީ ުނވީއެއް ނާންގަިއ  ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަުނޖައްސައިފިނަމަ، އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ

އިވާ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރަމަޟާްނ މަހުެވސް މި މާއްދާގަ

އެ މުވަްއަޒފެއްގެ ރަސްމީ  ،ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އެންުގމަށްފަހުމުވަްއޒަފު ގޮތުގެ މަތީން

ކުރިްނ މުވައްޒަފުންގެ  ގެ(އެކެއް) ގަޑިއިރު 1ގަޑި ނިުމމުގެ ލަސްވެގެން 

 ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގެން ކޮށްލުހަވާސަލާމުެގ ޗުއްޓީ ނަާގ މުވަްއޒަފުގެ ަމސައްކަތް އެހެްނ މުވައްޒަފަކާ  )ށ(  

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް  ،ވައިވަގުތު އޮއް ހައިހިންގަން ފެށޭ

ލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ހަވާ. އަދި އަންގާއިރު، އެ މުވައްޒަފަކާ އަންގަންވާނެއެވެ

ހިންގުމަްށ އޮފީހުން އިންތިާޒމުތައް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާުތ  ނޭހެންބުރޫނާރާ

ފަދައިން،  ިމ ބަޔާންކުރިހަމަ އެއްބާރުލުްނ ދޭންވާނެއެވެ. ދީ، އެ ކަމުގަިއ ފުރި

ވަގުތުން ނޭންޭގ ފަދަ ޞިއްޙީގޮތުން ިޖސްމާީނ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވުްނ 

ކަހަލަ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެންގޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް އެ މުވައްޒަފަުކ 
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ޓަކައި، އެ މުވައްޒަފަުކ  މަޖެްއސުމަށްއަވަހަކަށް، ސަާލމުގެ ކަންތައް ހަ  ހައިއައި

އެކަން އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަރިދަފުސް ރޯގާފަދަ ކަންކަްނ އެއީ އެފަދަ 

 ހާލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ހަމައެަކނި އެ މުވައްަޒފަކު ބަލިވެގެން  ،މުވައްޒަފަކު ސަާލމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންާވނީ )ނ(  

    ވޭވަރު ވެްއެޖ ނަމައެވެ. ގައިްނ ގަޔަްށ އަރާ ބަލިތައްމަސައްކަތަށް ހާޒިުރ ނުވެ

   ހާލަތުގައި ނުިހމެނޭނެއެވެ. މި

(ދޭއް) ދުވަހު، މި މާއްދާގެ  2މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ  )ރ(  

 ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން(ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ 

ރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގެ ޮގތުގައި މުސާރަ މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކު  )ބ(  

(ތިރީސް) ދުވަހެވެ. ބަލީގެ ބާވަތާއި، އެ ބަލީގެ  30ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން 

ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިުކމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، 

 ،ފިކެޓެއްޓު މެޑިކަްލ ސެކު ދޫކުރާޔަމަސައްކަތްތެރި ޞިއްޙީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

(ތިރީސް)  30އެ މުވަްއޒަފަށް ލިބޭ  ނުވަތަ ،ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ހުށަހެުޅމުން

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

ފިކެޓަކާ ނުލައި، ަސލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ޓުމަތީން، މެޑިކަލް ސެ ގޮތެއްގެ ދިގުނުވާ

 ގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގޮތު

(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް  2މުވައްޒަފު ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން   )ޅ(  

 ސެޓުފިކެޓުދުވަހު   މުސާރަ ހިސާބުކުރާ ދުވަސް އަތުވެއްޖެަނމަ، އެމަހުގެ ޓައި،ހުއް

ސަލާމުެގ  ،އެ މަހުގެ މުސާރަ ެދވޭނީ ނުދެވޭނެއެވެ.، މުސާރައެއް ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ

(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ހުރި ދުވަސްތަކަށްވާ މުސާރަ  2ވިދިވިދިގެން 

 ސެޓުފިކެޓު އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު މެޑިކަްލ 

މަހުގެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ސަލާމުެގ މުއްދަތަށް ކެނޑި މުސާރަ، ޖެހިގެްނ އަންނަ

 އެކު ދެވޭނެއެވެ. ޔާމުސާރަ
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ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުަގއި އަހަރު ބަލާ  ރުސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަ )ކ(  

އުސޫލުންނެވެ. ނަމަެވސް ަވޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިަކމުގައި ވިަޔސް، ަސލާމުެގ 

 ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.

(ދޭއް) ދުވަސް  2ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނެ  ނުލައި ކާއިފިކެޓަޓުމެޑިކަލް ސެ )އ(  

ބަންދު ދުވަސްތައް  ،(ދޭއް) ދުވަސްކަމަށް ބަލާނީ 2އައި ވިދިވިދިގެން އެއީ 

 ނުހިމަނައެވެ.

ޒުވެރިވެފައި،  އުމުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ބަލިވެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް  )ވ(  

      ބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑު

. އަދި ލަްނވާނެއެވެއެ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއް ަކމަށް ބަ

މުވައްޒަފު އެދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، 

ގައި ބަލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އެ ދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތު

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު 

 ހުށަހެޅުން 

(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު  2ގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން މުމުވައްޒަފަކު، ސަލާ (ހ) .107

ހުރެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު، އެ މުވަްއޒަފު ސަލާމުެގ 

ހުރި ދުވަްސތަކަށް، ބަލީގެ  (ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް 2ޓީގައި ފުރަތަމަ ޗުއް

ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުްނ މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިުކެމވުނު މުއްދަތު 

ފިކެޓެއް ހުށަހަޅަްނ ޖެޭހނެއެވެ. މުަވއްޒަފު އޮފީހަށް ޓުބަޔާންކޮށް، މެޑިކަްލ ސެ

ފައި ވީ ނަމަެވސް، މަސައްކަތަށް ގައިހަށް އަންހާޒިރުނުވީ ބަލިވެގެންކަން އޮފީ

ދުވަހުގެ އިތުރަށް ހުިރ   2ނުކުންނަ ފުރަތަަމ ދުވަހު (ސަާލމުގަިއ ހުރި ފުރަތަަމ 

     ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ސަާލމުގަިއ ވިދިވިދިގެން  ސެޓުފިކެޓުދުވަސްތަކަށް) މެޑިކަލް 

ވީނުީވއެއް ނާންގަިއ  ،(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށްހުރި ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ 2

 އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

 ،ސަލާމުެގ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ލައިނު ހުށަހެޅުމަކާ ސެޓުފިކެޓުމުވައްޒަފަކަށް  (ށ)  

 .(ދޭއް) ދުވަހުއެވެ 2ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު 
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ަމސައްކަތަށް  ޒަފުބަލިވެގެން، ބަލީެގ ބާވަތާއި ެއ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައް  (ނ)  

ފިކެޓެއް ޓުފަދަ ސެ ކޮށްފައިވާނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާން

 ވެސް ނެގިާދނެއެވެ. ކުރިޔަށްއޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ސަާލމުގެ ޗުއްޓީ 

ހު (ދޭއް) ދުވަ 2މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ވަިކ އެއްޗެްއ ނާންގަިއ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުެވ  (ރ)  

 ސެޓުފިކެޓު (ތިނެއް) ވަނަ ދުވަހު އޮފީހަށް ނުކުތްއިރު، ސަާލުމގެ  3ހުރެފައި، 

 ވިޔަސް، އެ ދުވަސްތައް ސަާލމުގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިކަމުގައި

ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެ ދުވަސްތައް ބެލޭނީ، ވަކި އެއްޗެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުނުާވ 

ގައެވެ. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގަިއ އެ މުވައްޒަފު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތު

 ތަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.ހާލައޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވުނު ސަބަބާއި މުވަްއޒަފުގެ 

ބަންދު ދުވަސްތަކާ 

ގުޅުވައިގެން ސަލާމް 

 ބުނުން

، އާދަވެ ހަފުތާ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާ ގުޅުވައިގެން (ހ) .108

 މުވައްޒަފަކާމެދު މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ އެސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމަކީ، 

ބަންދު  ހަފުތާމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އޮފީހަށް ލިބިދޭ ކަމެކެވެ. 

ދުވަސްތަކާ ދިމާކޮށް، ޗުއްޓީ ދިގުކުރުމުެގ ބޭނުމުގަިއ މުވައްޒަފަުކ ޗުއްޓީ ނަގަން 

ެއ މުވަްއޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުްއޓީން، އޮފީހުގެ  ، ނަަގންވާނީބޭނުންނަމަ

 މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ަމދު މުއްދަތަކަށް  1ފޮރިން ސަރވިސްގައި ވަގުތީގޮތުން  (ށ)  

ފުންނަށް ސަލާމާއި ޗުއްީޓ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަ

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.ލިބޭނީ ކޮންޓްރެކްޓްގަ

ކުއްލި ނުރައްކަލެއްގެ ހާލަތެއްގައި، މުވައްޒަަފކަށް އޮފީހަށް  ޞިއްޙީމު ންއާ (ނ)  

ތާ ހާލަެހލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން  ،ތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަހާލަހާޒިރުނުވެވޭ 

 ކަނޑައާާޅ ގޮތެއްގެ މަތީން، ެއ މުވައްޒަފަަކށް ޗުއްޓީއެއް ގުޅިގެން

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފަކު ސަބަބެއް 

ނާންގާ މަސައްކަތަށް 

 ނުނުކުތުން 

) ހެއް(ފަ 5މުވައްޒަފު، ވަިކ ސަބަބެއް ނާންގަިއ ަމސައްކަތަށް ނުނުުކމެ ހުންަނތާ  (ހ) .109

ކުުރމަށް ފެންނަ ގޮތެްއ ޢަމަލުޒީފާއާމެދު ދުވަސް ވެއްޖެަނމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަ 

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޑިވިަޜން ހިންގާ ވެރިޔާ، 

ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރު، މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަްނ ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް 

ްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މުވަްއޒަފުންގެ ކަންކަްނ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ލަސްނުކޮ

 އެ މައްސަަލ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ހާޒިރުނުވެ ރަސްީމ  އޮފީހަށް ބަންދެއްގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ޢީމުވައްޒަފަކު ޝަރު (ށ)  

ްނ ނުދުވަސް ވެއްޖެަނމަ، އެ މުވައްޒަފު ަވޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަ )ފަނަރަ( 15

ދާކުރަމުންގޮްސފައިވާ ގޮތުގެ ނުވަތަ ޑިވިޜަނުން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަ

އަކާއެކު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފޮރިން ޞާޚުލާ

ސެކްރެޓަރީ، އެ މައްސަލަ މިިނސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ 

ކުރާެނ ގޮތެއް ނިްނމާނީ، ޢަމަލުމައްސަލަތަކުގައި ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެުދ 

 އެކު މިނިސްޓަރެވެ. ޔާކްރެޓަރީގެ ލަފަފޮރިން ސެ

އްލޭނީ، ތިރީގައިާވ ރިން ސަރވިސްެގ މުވަްއޒަފަކު، މުސާަރ ނުލިޭބ ގޮތަށް ވަޒީފާިއން ވީފޮ .110 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 

މަން ރިސޯސް މެޭނޖްަމންޓް ކޮމިޓީން އެގޮތަށް އުސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ، ހި

(ހަތަރެއް)  4ިގނަވެގެން  ،ތަށް އެްނމެ ދިގު މުއްދަކަށް ވީއްލޭނީނިންމުމުްނނެވެ. އަދި މިގޮ

 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަަތ ބަލަހައްޓަން  ރަންފަރުވާއެއް ކު ޞިއްޙީ (ހ)  

 .ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންާވ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް

ރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ބަލިވީ ތިާމނަމަ، އެ ބަްއޔެއްގެ ބާވަތާއި، މުވައްޒަފު ުމސާ (ށ)  

   މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްުލމަށް ބޭނުންވާކަމާއި، ބޭނުންާވ މުއްަދތު ބަޔާންކޮށް، 

 ޞިއްޙީފައިވާ ޅައިގަބޫލުކުރާކަމަށް ކަނޑައަ ސެޓުފިކެޓުމި ގަވާއިދުގައި 

 ވެ.ހުށަހެޅުމުންނެ ޓުއެހީތެރިޔެއްގެ ސެޓުފިކެ
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ބަލިވީ ތިމާ ބަލަހައްޓަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެ މީހެއްެގ  (ނ)  

    ބަލީގެ ބާވަތާއި، އެ މީހަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާޭނ މުއްަދތު ބަޔާންކޮށް،

 ޞިއްޙީފައިވާ ޅައިގަބޫލުކުރާކަމަށް ކަނޑައަ ޓުގަވާއިދުގައި ސެޓުފިކެ މި

ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކު، ެއ މީހެއްގެ ގާތުގަިއ ތިމާ ކޮންެމހެން ޓުގެ ސެއެހީތެރިއެއް

 ހުންނަންޖެހޭކަްނ ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމުންނެވެ.

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރުމަށްފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ (ރ)  

 :އެކު ދިއުމަށް ބޭނުންުވންފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ފިރި/އަނބިން އާއިލާއާ

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންެގ ފިރި/އަނބިން، އާއިލާއާއެކު ދިއުމަްށ މުާސރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

ސާރަ (ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މު 4ގިނަވެގެން  ،މުވައްޒަފު ވީއްލޭނީ

(އެކެއް) އަހަރު ނުވަތަ  1ފައި ހުންނަ މުއްދަތު ލައިނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއް

ްވ ޒާއެއަށްވުރެ ކުރުނަމަ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފުެގ މަޤާމު ރި

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްެގ  1ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

ފައި ހުންަނ މުއްދަތަށް ރިޒާވްކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ ނުވަަތ ލައިއްމަޤާމު، ވީ

  ލިބިގެންވެއެވެ.އޮފީހަށް ،ތިޔާރުޚްނުބޭއްވުމުގެ އި

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމަށް  (ބ)  

ފުން، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަށް ގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަޓުކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަން

ނުވަތަ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިްނ 

ބޭރަށް ފޮނުވާ މުވަްއޒަފުންގެ ފިރި/އަނބިން، އާއިލާއާއެކު ދިއުަމށް ިމ ހާލަތުެގ 

 ން ނުވީއްލޭނެއެވެ.ށަކުދަ

 ދިހަ ވަނަ ބާބު 

 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 

 
ކަމެއްގައި އެ މުއައްަސސާއަކަށް މުވައްޒަފަުކ  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ހިންގާ .111 ވީއްލުން  މުވައްޒަފުން 

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިތަކަކަށް ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް

 .އެ މުއައްސަސާއަކަށް ވީއްުލމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެމަތީން 
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ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ިހންގާ ަކމެއްގައި އޮފީހުެގ މުވައްޒަަފކު ވަގުތީގޮތުން  )ހ(  

މުވައްޒަފަުކ ވަގުތީގޮތުން  އެ ،ބޭނުންކުރަން ޖެހިްއޖެަނމަ އެކަްނ ަހމަޖަްއސާނީ

މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ  ވީއްލުމަށް އެދި، އެ

 ފައި ކުްނ މުވައްޒަުފ ބޭނުންވާ ސަބަބާއި މުއްދަތު ާސފުކޮށް ލިޔެމުއައްސަސާއަ

ދޫކުރާ،  މިނިްސޓްރީން  ފައިހުށަހެުޅމުން، އެކަްނ ހަަމޖައްސައި މިނިސްޓްރީއަށް

 މުވައްޒަފު ވީއްލިކަން ބަޔާންކުރާ ލިުޔމަކުންނެވެ.

އްދަތު (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ މު 1މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ  )ށ(  

  ހަމަވުމުން، އެ މުވަްއޒަފުގެ ޚިދުމަތް އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންވާނަމަ، އަލުން 

ވާހަކަދައްކައިގެން، ލިއުމުްނ އެ މައްސަަލ  މިނިސްޓްރީއާއެ މުއައްަސސާއަކުން 

ފައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ދިުގ ލައިމުވައްޒަފަކު ވީއް މިގޮތުންހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. 

 ނެއް) މަސްދުވަހެވެ.(ތި 3 ،މުއްދަތަކީ

ފައިވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ާހޒިރުވެ ސޮއިކުރާީނ، އެ މުވައްޒަފަުކ ލައިވީއް )ނ(  

ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ލައިދޫކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާއެއްގައެވެ. ވީއް

ތް ޚިދުމަ ޓު،ދުވަސް އަންނަނަމަ، އެދުވަހާ ހަމަޔަށް މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީ ިރޕޯ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނިސްޓްރީއަށްލިބިގަންނަ މުއައްަސސާއަކުން މި 

ވީއްލައިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު، މިނިސްޓްރީްނ އެހެންގޮތަކަށް  (ރ)  

އަންގައިފައި ނުވާނަމަ، އެ މުވަްއޒަފަށް މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް 

ނާޔަތްތައް (މިސާލަކަްށ އިތުރުގަޑީގެ މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެހެނިެހން ޢި ،ދޭނީ

        ،މަސައްކަތްކުރާ ގަޑީގައި ދެވޭ ކެުއމާއި ސައިގެ ޚަރަދު) ދޭނީ، ފައިސާއާއި

 އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލައިފައިވާ މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

ން ގަވާއިދު ،ފައިވާ މުވައްަޒފުލައިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވީއްލައިމުވައްޒަފު ވީއް (ބ)  

 ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް
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މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

 މުވައްޒަފު ވީއްލުން 

ލަތަކާ ހާއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި، ދިމާވާ ޚާއްޞަ  (ހ) .112

 ގުޅިގެން ދިގުމުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ހުރުމަށް

 އެދިއްޖެނަމަ، މުސާރަ ުނލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުާސރަ ނުލިބޭގޮތަށް  (ށ)  

ލުވެފައިވާ މަސައްކަތް، އެ މުވައްޒަފަކު ހަވާއެ މުވަްއޒަފަކާ  ،މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ

ލާ މުއްދަތުގައި ކުރާނޭ ގޮތުގެ  ިއންތިޒާުމ ހަމަޖެްއސުާމ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއް

 އެކުގައެވެ.

ގައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުމުސާަރ ނުލިބޭ ގޮތަްށ މުވައްޒަފަުކ ވީއްލޭނީ، ިމ  (ނ)  

ޢަމަލުކުރުމަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެއްބަސްވެ، ުމސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއިން 

 ޒަފަކު ހުށަހެޅުމުްނނެވެ.ވީއްލައިދިނުމަށް ސަބަބާއެކު، އެ މުވައް 

މުވައްޒަުފ  ފައި ުހންަނ މުއްދަތުގައި އެ ލައިމުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް މުވަްއޒަފަކު ވީއް (ރ)  

 ފައި ހުްނނަ މުއްދަތުގައިލައިވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވީއްވަގުތީގޮތުން 

ތު މުވައްޒަފު މުސާރައާއި އެހެިނހެން ޢިނާޔަތްތަކެއް ނުލިބޭނެއެވެ. އަދި ެއ މުްއދަ

 ދުމަތްކުރި މުއްދަތެއްކަމުގައެއް ނުގުނޭނެއެވެ.ޚި

އްުލމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިްނ މުސާރަ ުނލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީ  (ބ)  

ފައި ހުރި މުވައްޒަފަކު، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ހުރި މުއްދަތު ަހމަކޮށް އޮފީހަށް ކޮށްވަކި

ރަ ނުލިބޭގޮަތށް ވީއްލިއިރު މުވައްޒަފު މުސާ މުން، އެނުކުތުމަށް އެދި ހުށަހެޅު

 ހަމަޖައްސަިއދެވޭނެއެވެ. ކަށްވަޒީފާއަމުންދިޔަ ވަޒީފާއާ އެއްފެންވަރުގެ އަދާކުރަ

ފައިހުރި ކޮށްމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކި (ޅ)  

ފައި ހުރި މުއްދަތު ހަމަނުވަނީްސ އިލަމުވައްޒަފަކު، މުސާރަ ުނލިބޭގޮތަށް ވީއް

ކުރިން މުަވއްޒަފު އޮފީހަށް ހުގެ (ތިނެއް) މަސްދުވަ 3އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އެދޭނަމަ، 

މުގަިއ ވަގުތީގޮތުން ޤާމަ އެކަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހެުޅމުްނ އެ

ން ވަކިކޮށް، ވަޒީފާއި ފައިގެންގުޅޭަނމަ، އެ މުވައްޒަފަށް ނޯޓިސްދީ ފަކުމުވައްޒަ

ްނ ކުރި މުވަްއޒަފަށް އޭނާ ރި ވަޒީފާއިން ވަކިކު ލައިފައިމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއް

 އަދާކުރި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

 ،ފައިވާ މުވައްޒަފަުކ ވީއްލުނު މުއްދަތު ހަމަވާއިރުލައިމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއް (ކ)  

ގެްނ ނުވަތަ އެހެންެވްސ ސަބަބަކާހުރެ، ބަދަލަކާ ގުޅި ނައި އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެ
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ފައިވުމުެގ ސަބަބުން ވަޒީާފ ދެވެން ނެތްނަމަ، ވީއްލި މުއްދަތު ވައިލައިމު އުޤާމަ

ކުރިން އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް  ހުގެ(އެކެއް) މަސްދުވަ 1ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 

ދަތު ނިންމާ އެންގޭނެއެވެ. އެކަން ނޭންގި އޮތުމަކުން، ެއ މުވައްޒަފު ވީއްިލ ުމއް

 ވަޒިފާ ދިުނމަކަށް ލާިޒމެއް ނުކުރެއެވެ. ،އެނބުރި އައުމުން

   ގެ ޖަދުވަލުގަާވއިދު މި  ،އަންގާނީމުސާރަ ުނލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީއްލިކަްނ  (އ)  

 ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށް ދޫކުރާ ޗިޓަކުންނެވެ. 5

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނެ 

 ތައްކަންތައް

ތްތަކުގެ ހާލައޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ތިރީގައިވާ  (ހ) .113

ތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ހާލަތެރެއިން 

ފައި ހުންނަ ލައިޅުމާއި، މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްވީއްލުމަށް ކަނޑައެ  މުވައްޒަފު

ުމ ޤާއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ މުަވއްޒަފުގެ މަ(އެކެ 1މުއްދަތު 

މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް  ،ރިޒަރވްކުރުމަށް ނުވަަތ ނުކުރުމަްށ ނިްނމާނީ

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނެވެ.

ލޭނީ،  ވީއްމުވަްއަޒފަކު ޓަކަިއ މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް  ން ކިޔެވުމަށްއަމިއްލަގޮތު (ށ)  

 ގެ މަތީންނެވެ.ތިރީގައިވާ ގޮތު

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްަޒފަކު  )1(   

އޮފީހުގެ ޓްރޭނިންގ ރިކްއަޔަރމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ  ،ވީއްލޭނީ

ގުޭޅ ތަމްީރނެއް  ކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާމުވައްޒަފަ އެ

 ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.

ޓަކައި މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްުލމަށް  ތުން ކިޔެވުމަށް އަމިއްލަގޮ )2(   

ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ވީްއލޭނީ، ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްީރނުދޭ  

 ލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުްނެނވެ.ގަބޫމީހަކު  މަރުކަޒަކަށް އެ

ޒަފު ނުލިބޭގޮތަށް މުވައް  ޓަކައި މުސާރަ  އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް  )3(   

ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވަްއޒަފު  ،ވީއްލޭނީ

(އެކެއް) އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުނަމަ،  1ފައި ހުންނަ ލައިވީއް

މުވައްޒަފުގެ މަާޤމު ރިަޒރވް  ގޮތުގެ މަތީންމި ގަވާއިދުގައިވާ 

      (އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، 1ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

ފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް ރިޒަރވްކޮށްފައި ލައިމަޤާމު، ވީއް މުވައްޒަފެއްގެ އެ

 އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ބޭއްވުމުގެ ނުވަތަ ނުބޭއްވުމުެގ އިޚްތިޔާރު
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ން ބޭރުން ކިޔެވުމަްށ މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް މުވަްއަޒފަކު ޖެއިރާއް )4(   

       މަރުކަޒަކަށް ދިއުމަާށއި،ވީއްލުމުގައި، އެ މުވައްޒަފަުކ ކިޔަވަންދާ

(އެކެއް) މަސްދުވަސް  1އެ ތަނަކުން އެނބުރި އައުމަށް، އިތުރު 

 ދެވިދާނެއެވެ.

ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި،     

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުެގ ދަށުން 

 ން ނުވީއްލޭނެއެވެ.ށަކުްއޒަފުން ިމ މާއްދާގެ ދަގެންގުޅޭ މުވަ

ތިމާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ  (ނ)  

ޓަކައި،  ޯހދުމަށް ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ

 ތީންނެވެ.ލޭީނ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މައްމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީ

         ،މުވައްޒަފު މުސާރަ ުނލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ބަލިވީ ތިާމަނމަ )1(   

އެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްުލމަށް ބެނުންވާަކާމއި، 

ފިކެޓެއް ޓުމެޑިކަްލ ސެ ،ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، ސިޓީއަކާއެކު

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ތިމާ ބަލަހައްޓަްނ ޖެހިފައިާވ ނުވަތަ ތިާމ ބަލަންެޖހިފައިވާ ބަލިވީ  )2(   

މީހެއްނަމަ، ެއ މީހެއްެގ ބަލީގެ ބާވަތާއި، ެއ މީހަކަްށ ފަރުވާކުރުމަށް 

ފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާެއކު، ޓުބޭނުންވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް މެޑިކަްލ ސެ

 ،ންކޮށްއެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންެމހެން ހުްނނަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާ

 އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުުމންނެވެ.

(ތިނެއް)  3ގިނަވެގެން  ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލޭނީ )3(   

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވަްއަޒފަކު 

(އެކެއް) އަހަރު ނުވަަތ އެއަށްވުރެ  1ވީއްލައިފައި ހުންނަ މުއްދަތު 

ވް ޒާގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ މުވަްއޒަފުގެ މަޤާުމ ރި ިމ  ،ކުރުނަމަ

     (އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ،  1ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

ވްކޮށްފައި ޒާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް ރިލައިއެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާުމ، ވީއް

 ގެންވެއެވެ.ބޭއްވުމުގެ ނުވަތަ ނުބޭއްވުމުެގ އިޚްތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބި
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ން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެްނ ޖެއި ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއް (ރ)  

ވީއްލޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން ޢާއިލާއާއެކު ދިޔުމަށް

 މަތީންނެވެ.

އްގެ އަނބިމީާހ އެ މުވަްއޒަފެ ،މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ )1(   

ނުވަތަ ފިރިމީހާ ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ މަޤާމެއްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު 

ން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ އެހެްނ ރަށަކަށް ޖެއިއަދާކުރުމަށް ރާއް

ފޮނުވާކަމުގެ ރަްސމީ ލިޔުމަކާިއ އެ މުވައްޒަފަކާއެކު ާޢއިލާ 

ުގޅުން ބަޔާންޮކށްދޭ  އެ މުވައްޒަފަކާ އޮންނަ ޢާއިލީ ގެންދާކަމަށްވާނަމަ،

 ލިޔުން އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް  )2(   

ން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާްއޖޭގެ ެއހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްަޒފުން ޖެއިރާއް

ތަށެވެ. މުސާރަ (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަ 3ގިނަވެގެން  ،ވީއްލޭނީ

(އެކެއް) އަހަރު  1ފައި ހުންނަ މުއްދަތު ލައިނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއް

 ގޮތުެގ ަމތީންގައިވާ ގަވާއިދުނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުނަަމ، ިމ 

(އެކެއް)  1ްވ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޒާމު ރިޤާމުވައްޒަފުގެ މަ

ފައި ލައި މު، ވީއްޤާ އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ މުވަްއޒަފެއްގެ މަ

ވްކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ ނުވަަތ ނުބޭއްުވމުގެ ޒާހުންނަ މުއްދަތަށް ރި

 ބިގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ލި  މިއިޚްތިޔާރު

ގުތީ މުވައްޒަފުން، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއްގެ ވަ )3(   

ހެން ޖޭެގ އެ ްނ ބޭރަށް ނުވަަތ ރާއްޖެއިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއް 

ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއާއެކު ދިއުމަށް 

 ން ނުވީއްލޭނެއެވެ.ށަކުމި މާއްދާގެ ދަ

ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގައި 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

 ވީއްލުން 

ިއ ހާލަތަކާ ގުޅިގެން ުމސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލުމުގަ ޚާއްޞަމުވައްޒަފަށް ދިމާވާ   (ހ) .114

 ނެވެ.ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ކުރާނީ ޢަމަލު
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 ؛ހާލަތު ބަޔާންކޮށް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން ޚާއްޞަމުވައްޒަފަށް ދިމާވާ  )1(   

ހިއުަމން ިރސޯްސ މެޭނޖްަމންޓް މުވައްޒަފު ހުށަހަާޅ ކަންތައްތަކަށް  )2(   

އި ގަ) ކޮމިޓީ .އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ( އެންޑް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ޮކމިޓީ

 ؛މަޝްވަރާ ކުރުން

 ިއންތިޒާމު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގަިއ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބަދަލު  )3(   

 ؛ހަމަޖެއްސުން

އޮފީހުެގ  ،ތު ބަޔާންކޮށް އޮފީހަށް ހުށަހެުޅމުންހާލަމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ  )ށ(  

 .ެއޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ( ހިއުމަން ރިސޯްސ މެޭނޖްމަންޓް އެްނޑް ޑިވެލޮްޕމަންޓް  ކޮމިޓީ

މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެޭހ  އެ  ،ގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު) ކޮމިޓީ

(ފަނަަރ) ދުވަހަށްވުރެ  15 ،ަހމަޖެްއސުމަށްފަހު އިންތިާޒމުމަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ 

ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ުމސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިަމނައިގެްނ 

ޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ. ަނމަވެސް، މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު މުާސރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައް

ތުގައި ހާލައެ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ. މި  ،ވީއްލޭނީ

   އެ މުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މުވަްއަޒފުގެ ބަދަލުގައި 

މުވައްޒަފު  ،ެގންގުޅެވޭނެއެވެ. އަދި އެ މުއްަދތުވެސް އްޒަފަކު ނުއެ މަޤާމުގައި މުވަ

ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ. އަދި، މި މުއްދަތުގައި 

 މުސާރައާއި އެހެނިހެްނ ޢިނާޔަތްތަކެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ސަރުކާރަށް ނުވަތަ 

އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރަން 

 ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

 ވީއްލުން 

ނުލިބޭގޮތަްށ  ސަރުކާރަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ .115

ށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ުމއްދަތު ފަސްކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއަވީއްލޭނީ، 

ވަަނ  113  ،ވަަނ ާމއްދާއާއި 112 ،ވަަނ މާއްދާއާއި 111އެދުމާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.   މާއްދާގައިވާ

ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ކޯހަށް ހިނގި ޚަރަދު ނުވަތަ ޚަރަދުގެ ބައެއް  )ހ(  

ށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން އިުތރަށް ކިޔެވުމަށް މިނިސްޓްރީއަ

ށް މިނިސްޓްރީއަ، އެ މުވަްއޒަފަކު ސަރުކާރަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ

ށް ނުވަތަ ިމނިސްްޓރީއަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ޒިްނމާވާނެ ފަރާތެއް 
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ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ދެއްކުމަށްފަހު، އެ ފަރާތަކުން އެކަން ގަބޫލުކުރިކަމުގެ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުުމންނެވެ.

ދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތު ަހމަކުރެވޭނީ، މުާސރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ޚި )ށ(  

 ފައި ހުންނަ މުއްދަތު ނުިހމަނައެވެ.ލައިވީއް

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވަްއޒަފަކު މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް  )ނ(  

މާއްދާގައި  ވަނަ 112ގަވާއިދުގެ  މުވަްއޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާމެދު މި  ވީއްލައިފިނަމަ، އެ

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ކޮށްބަޔާން

ވަަނ މާއްދާެގ  114ގެ ގަވާއިދު މި ލަތާ ުގޅިގެން، ހާމާާވ ޚާއްޞަ ދިމުވައްޒަފަށް  )ރ(  

ކަންތައްތައް ނޫން ކަންކަމުގަިއ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން (ނ) އާއި،) ށ(، އާއި (ހ)

ތަށް ހާލަފު އެދޭކަމަށްވާނަމަ، މުވަްއޒަފުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަ

      ކޮށްފައިވާ ންވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާ 114ގެ ގަވާއިދުމި ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 

ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އެއަށް ވުރެ ދިގު (ފަނަރަ)  15

މަނައިެގން ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހި ،ވެސް ުމސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް މުއްދަތަކަށް

ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެްސ، މިގޮތަށް ހަަމޖައްސައިދެވޭ މުސާރަ ުނލިބޭ 

 (ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ަފހެއް) ދުވަހެވެ. 365ގިނަވެގެން  ،ޗުއްޓީގެ ދިގު މިނަކީ

ސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މު

ފައި ހުންނަ ލައިވީއް

މުއްދަތު ބޭނުންކުރުމާއި 

 ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން 

ފައި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭނުންކުރަންވާނީ، މުސާަރ ލައިމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއް (ހ) .116

ކޮށްފިނަމަ، މުސާރަ ނުލިޭބ ޢަމަލުލާފަށް ޚިބޭނުމަކަށެވެ. މިގޮތާ  ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި

ވަޒީފާއަށް ނުކުުތމަށް އަންގައި،  ،ކުރުމާއެކު ބާޠިލު ގޮތަށް ވީއްލި ވީއްލުްނ 

ރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހުން ފެށިގެން ގަވާއިދާ ކުމެއްޖެަނމަ މުސާނުނު

ލާފުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފު ޚި

 ރެވިދާނެއެވެ. ވަކިކު

ވީއްލި ބޭނުން ބަދަލުކުރަން ، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލައިފައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު (ށ)  

 ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

ުމާސރަ ނުލިބޭގޮތަށް  ،ހިއުމަން ރިޯސސް ެމނޭްޖމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން

 ވީއްލި ބޭނުން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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މަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލި މުއްދަތު ަހމަވުމަށްފަހު، އޮފީހުގެ ވަޒިާފއަށް ނުކުތު (ނ)  

       (ފަހެއް) ދުވަސް ވެއްޖެަނމަ، 5 އި އެދި ހުށަނާޅައި ނުވަތަ ވީގޮތެއް ނާންގަ

 ވިދާނެއެވެ. އެ މުވައްޒަފު ދާއިމީކޮށް، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކިކުރެ

 ގެވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންެހން މުވަްއޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން، ދަރިފުޅު (ރ)  

(އެކެއް)  1ޓަކައި،  ތަ ބައްޕައަށް ަހމައެކަިނ ދަރިފުޅު ބެލުމަށް މަންމައަްށ ނުވަ

މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ. ިމ ޗުއްޓީ  ،އަހަރުދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް

    ބޭނުންވާނަމަ، އަންހެން މުވައްޒަފަށް ވިހެއުމާ ުގޅިގެން  ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ 

 އެދެންވާނެއެވެ.  (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް 15

މުސާަރ  ފަކުސަރުކާރަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މުވަްއޒަ (ބ)  

ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުްނ ނުހިފައި، އެހެންކަމެްއ ކުރާަނމަ، ނުވަތަ މުސާަރ 

 ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު، އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެދި 

(ފަނަރަ) ދުވަސް ވެއްޖެަނމަ، ދާއިމީކޮްށ  15ހުށަނާޅައި، ނުވަތަ ވީގޮތެއް ނާންގައި 

މުވައްޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރާއި  އެ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ލުން މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެ

މުވައްޒަފުންގެ 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުން 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް  (ހ) .117

(އެކެއް) ފަހަރު އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ  1ލް ހަދައި، އަހަރަކު ޒައެޕްރައި

ވާ ޙައްޤު ކުރިެއރުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން  ުމސާރައިގެ ވާގޮތުގެ މަތީން،ހަމަޖެހިފައިބަޖެޓް  މުވައްޒަފުންނަށް

 ދޭންވާނެއެވެ. 

    ،ގެންދަންވާނީ ކުރިޔަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުެގ ކަންކަން  (ށ)  

ލްއާބެހޭ ޒަޕްރައިންސް އެ މަފޯޕަރފައިވާ " ވައިލައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންއުސޫލު" ގައިާވ 
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މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު 

 ބެލުމުގެ އުސޫލުތައް 

ލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަވާމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ބޭނުމަކީ، މުވަްއޒަފާ  (ހ) .118

 ،ތާއިމަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެުވނު ވަގު ރާއި،މިންވަ ،ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި

ފެންވަރު ރަނގަޅު،  މާއިމަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިާޒޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަތު

މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި މި ނިާޒމުގެ ސަބަބުން 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ، 

 ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމެވެ.

ދުތައް ުގސަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލމުެގ ނިާޒމުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ އޮފީހުގެ މަ  (ށ)  

އޮފީހުގެ  ބަލައި،ގެންދޭތޯ  ކުރިޔަށްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް  ލުވސިހާ

މީހުންެގ މަސައްކަތުގެ  ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ގެންލުވެހަވާމަސައްކަތްތަކާ 

 ރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅޭނެއެވެ.ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކު

ކުރިއެރުން  މުސާރަިއގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅ މުވައްޒަފުންނަށް،  (ނ)  

މި ނޫންވެސް މަސައްކަތާއި އެހެނިެހން ޢިނާޔަތްތައް ގުޅުވޭނެއެވެ.  ،ދިނުމާއި

ށް ފައިވާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ިއޞްލާޙުކުރުމަޅައިކަނޑައަ

އެކަން އިންތިާޒމުކުރާ ިނޒާމަކަށް، މަސައްކަތުެގ ފެންވަރު ބެލުމުެގ  ،މަގުފަހިކޮށް

 ނިޒާމު ާވނެއެވެ.

 ،އި އޮންނާނީފަ ހަަމޖެހި މު މުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާ )ރ(  

ލެއްގެ އިދާރީގޮތުން ބުރަބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަކަށް، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި އިންސާފުވެރި އުސޫ

 މައްޗަށެވެ.

ފައި ޅައިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގަިއ އަންނަނިވި ކަންަކން ލިޔުުމން ކަނޑައަ  )ބ(  

 ަހވާ ންވާނެއެވެ. އޮންނަ

 ؛މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭނޭ މުއްދަތު )1(   

ލުކުރެވޭ ހަވާމުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު  )2(   

 ؛މުވައްޒަފު (ސުޕަވައިޒަރ)

ލުކުރެވޭ ހަވާމުވައްޒަފެއްގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރުމަްށ   )ޅ(  

 ސުޕަވައިޒަރުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 ؛މަސައްކަތުގެ އަހަރު ފެށޭއިރު ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅުން )1(   
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ބަދަލެއް  ،ލައިބަ ހަރުގެ މެދުތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްއަ )2(   

 ؛ގެންނަންޖެހޭަނމަ، ެއ ބަދަލެއް ގެނައުން

 ،މަސައްކަތުގެ އަހަުރ ނިުމމުްނ މުވަްއޒަފުގެ މަސައްކަތަށް މާްކްސދީ )3(   

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

އޭގެ ނަީތޖާގެ ކޮޕީއެއް  ،ލުމަށްފަހުމުވައްޒަފުންގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެ )ކ(  

ފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުގެ ޅައިމުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ކަނޑައަ

ން ފިޔަވަޅު ތީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްނަމަ، ކަނޑަެއޅިފައިވާ އުސޫލުެގ މަ 

 އެޅޭނެއެވެ.

ތްހަަމ ުނެޖހޭނަމަ، ސަބަބު އްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުެގ ނަތީޖާާއމެދު ހިފެމުވައްޒަ )އ(  

ލުވެހުިރ ހަވާއްޓުާމ ހެލެބަޔާންކޮށް، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައް ބެ

ވެސް ކޮންމެ މުވައްަޒފަކަށް  ،އިސްވެރިޔާއަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   ނީނޫ ނަށްންކަމާބެހޭ މުވައްަޒފު ،މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ )ވ(  

 ހާމައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ބާބު ބާރަވަނަ 

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން ،ތައް ބެލެހެއްޓުމާއިރިކޯޑު

 
ުތ މަޢުޫލމާތަކާއި މިނިސްޓްރީގަިއ މަސައްކަތްކުާރ ުމވައްޒަފުންގެ މަޤާމުމިނިސްޓްރީގެ  .119 ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން 

 ކަމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލާ އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިނިސްޓްރީގައި އެބަލަހައްޓަންވާނީ، 

މުވައްޒަފުންގެ 

 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

މަޢުޫލމާުތ  ޮގތުގެ މަތީންތިރީގައިވާ  ،އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންެމ މުވައްޒަފަކަށް .120

 ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް، ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ.

ބިގެން މުވަްއޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު، އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުެގ ވަޒީފާ ލި )ހ(  

 ،މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި، އެ ފައިލަށް ނަންބަރެއް ދެވޭނެއެވެ. މި ފައިލަށް ދޭނީ

 ނަންބަރެވެ.  ގެކާޑު ރިކޯޑް އެ މުވައްޒަފެއްގެ 
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ބަލަހައްޓަމުން އެ ފައިލު ދައި، ވެސް މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް )ށ(  

 ގެންދެވޭނެއެވެ.

އޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮްނމެ މީަހކާ ބެހޭގޮތުން،  )ނ(  

 ގޮތުގެ މަތީންތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ ފައިލުގައި ފައިލް ކުރަުމން ގެންދެވޭނެއެވެ.

 ؛ކުރަންޖެޭހ މީުހންގެ ރިކޯުޑ ފޯމުޚިދުމަތް  ގޮތުގެ މަތީންޤާނޫނުގައިވާ  )1(   

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ސްޮކލަރޝިޕްގައި ދިއުމަށް އެދޭ ީމހުން  ދިވެހި )2(   

 ؛ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

 ؛ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ އޮފީހާ ދެމެދު ވެޭވ އެއްބަސްވުން )3(   

 ؛ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުުމން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު )4(   

    ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެްއ ހޯދުާމ ުގޅިގެްނ ލިޔުމެްއ ލިބިފައިވާނަމަ،  )5(   

 ؛ އެ ލިޔުން

ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަަފކާ ބެހޭގޮތުން  )ރ(  

ށް ފައިލުކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ. ޔަފައިލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ަހމަ

އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަރު  ،ރާ ލިޔުންތަކުގައިމިގޮތުން ފައިލުކު

 ޖަހަމުްނ ގެންދެވޭނެއެވެ.

ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ.  ޕަރސަަނލް ފައިލުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ  )ބ(  

ވީމާ، މަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުން ކޮްނމެހެްނ ބަލަންޖެޭހ މުވަްއޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން 

 އްޒަފުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަލަިއ ހަދައިގެން ނުވާނެެއވެ.މުވަ

މުވައްޒަފަކު، ެއ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރަސނަްލ ފައިލް ބަލަްނ ޭބނުންވެއްޖެނަަމ،   )ޅ(  

ޕަރސަނަލް ފައިްލ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ބެުލމުެގ ދަށުން ެއ ފައިލުގައިވާ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ދެއްކޭނެއެވެ.

އެ އޮފީހަުކން ބޭނުންވެްއޖެ  ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ (ކ)  

 . ބަދަލުވި އޮފީހަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިްލ ފޮނުވޭނެއެވެ ،ހިނދެއްގައި
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މުވައްޒަފުގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު 

 ގެނައުން 

ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިާވ މަޢުލޫާމތަކަށް ބަދަލެއް މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއް (ހ) .121

) ދުވަހުގެ އް(ހަތެ 7އެކަން އެ މުވައްޒަފަކު، އެ ބަދަލެއް ގެންނަތާ  އަތުވެއްޖެނަމަ،

 ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިާވ ަބދަލު ގެނެވުނު  (ށ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ  7ލޫމާތު، އޮފީހަށް ހުށަހަޅާތާ މަޢު

 ވަޒީފާއާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެކަން އިޞްލާޙު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ 

 ލިޔުން 

ުނ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ ވަކިވާނަމަ، ނުވަތަ ވަކިުކރާނަމަ، ޤާނޫ  (ހ) .122

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 24ގެ  (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) 2008/2ނަންބަރު 

 ލިޔުްނ އޭނާއަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ.  ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެގޮތުގެ މަތީން 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާއިން   (ށ)  

ވަޒީފާއިން ވަކިވި ނުވަތަ ހޯދުމަށް އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން  ވަކިވުމަށްފަހު، ވަޒީފާ

އް) މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ މުވަްއޒަފަކު އެ(ހަ 6ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ލިޔުން އަދާކުރިގޮތުގެ  އެދިއްޖެނަމަ، އަންަނނިވި ކަންތައްތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ވަޒީފާ

 މަޤާމުދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 ؛ އުޅުނު މީހާގެ ަނމާއި އެޑްެރސްވަޒީފާގައި  )1(   

 ؛ކަތުގެ ބާވަތްއްއޮފީހުގެ މަސަ )2(   

މެދުކެނޑުމެއްނެތި އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު ދެިމހުރި  )3(   

 ؛މުއްދަތު

 ؛ނުވަތަ ޔުނިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަންވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް/  )4(   

އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގައި )5(   

 ؛ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައްމަޤާމު

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާަރއާއި  )6(   

 .އެހެނިހެން މާީލ ޢިނާޔަތްތައް

 އެ މުވައްޒަފަުކ ވަޒީފާއިން ވަކިިވ ސަބަުބ ނުވަތަ ބަދަލުވި ސަބަުބ ނުވަތަ އޭނާ  (ނ)  

ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތާމެުދ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް (ރަނގަުޅ ނުވަތަ ރަނގަުޅ 
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އަދާކުރި ލިޔުމުގައި، މުވަްއޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ  ނުވިޔަސް) ވަޒީފާ

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ 

މަޢުލޫމާތުގެ ތަޢާރުފާއި 

 މާނަކުރުން 

 ދިރިއުޅުމާއި،  ޢާއިލީ ދިރިއުުޅމާއި، ގޯތިގެދޮރާއި، އަނެކުންާނ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ  (ހ) .123

ކުރާ ޒާތީ މުއާޞަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަނެވެ. ހަމަ 

އަނެކުންެގ ިމ ބަޔާންވެވުުނ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ، ކޮންމެ މީހަުކ ވެސް

ޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ޮއފީހުން ޙިމާޔަތް ހިތަންވާނެއެވެ. އޮފީހުގައި ހުންނަ މުވައް

 ،ޤާޫނނުއަސާސީއާއި ،ކޮށްދޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނީ

 އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  ،ލޫމާތު" ގެ މާނަ"ޒާތީ މަޢު ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގައި ބަޔާން  (ށ)  

 .މިވަނީއެވެ

 ؛ތާ ުގޅޭ މަޢުލޫމާތުހާލަވެނީގެ އިމުުރ ނުވަތަ ކައުމުވައްޒަފެއްގެ  )1(   

މުވައްަޒފުގެ   ،ހާލަތާއި ޞިއްޙީ ،ފެންވަރާއި މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ )2(   

 ަވޒީފާ އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާއި

 ؛ބެހޭ މަޢުލޫމާތުއަދާކުރިގޮތާ

ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ުނވަތަ  އާއި،މުސާރަ ،އާއިމުގެ ގިންތިޤާމަ )3(   

 ؛ޒިންމާ

 ޑްެރސް  އެމުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ  )4(   

 ންއިނގިލީެގ ނިޝާމުވައްޒަފުންގެ  )5(   

 ؛ސޮއިމުވައްޒަފުންގެ  )6(   

އިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ދާއިމީ ވައްޒަފުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަމު )7(   

 އެޑްރެސް

މުވައްޒަފުންގެ ޕާސްޕޯޓްގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރާއި   )8(   

 ދާއިމީ އެޑްރެސް 

ލަތްތަކުގައި މެނުވީ މި މާއްދާގައި ހިމެނޭ ޒާީތ ހާ ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންގަވާއިދު މ (ނ)  

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ  ،ޢުކުރެވޭނީނުވަތަ ޝާއި ކުރެވޭނީމަޢުލޫމާތެއް ހާމަ

 ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ.
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މަޢުލޫމާތު 

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ކަމާިއ ރައްކައުތެރިއޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންެގ ޒާީތ މަޢުލޫާމތު  .124

އޮފީހުްނ  ގޮތުގެ މަތީންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުއަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، މި 

 ންވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަ

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް 

އެ މުވަްއޒަފެއްގެ ރުހުން  ،އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު (ހ) .125

 ހާލަތްތަކުގައެވެ. ގައިވާ ތިރީ ،ނެތި ހާމަކުރެވޭނީ

އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގައި ރައްޔިތުން )ށ(  

 .ދެއްގެ ދަށުންގަވާއި ހަދާޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  ސަބަބަކަށް

 .މުރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރޭ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ދަށުންއަކޯޓު  )ނ(  

ވާކުރާ އަދި ދައުލަތަށް ދައުވާ ލިބޭ ޢުދައުލަތުގެ ަނމުގައި ދަ ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް )ރ(  

 .މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ޤީޤަކަށް ޙުތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތަޚްކުރުމުގެ އި ތަޙުޤީޤު )ބ(  

  .ބޭނުންކުރުމަށް

ކުރާ ބަޔަކަށް އައްޔަނުއެނާެގ މަސައްކަތުެގ ދާއިރާއިން އޭާނ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި )ޅ(  

 .ރުމުގެ ބޭނުމަށްއޮޑިޓްކު

ކުރާ އައްޔަނުއެނާެގ ަމސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އޭާނ  ،ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި )ކ(  

 .ބަޔަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް

            ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެގ ޤަރާރަކުން  (އ)  

 ހައިވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ބާރުިލބިދޭ އެންމެިމނިސްޓްރީޢަށް މު މި

 .މުއައްސަސާތަކަށާއި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވުން

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 

ހާމަކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

ތު ކޮްނމެހެްނ މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާއެހެން އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފަކު،  .126

ގަިއ ގަވާއިދުހާމަކުރަންޖެޭހ ފަރާތް ނޫން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ިމ 

މަތީން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޮފީހަްށ ތޭރަވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ތޭރަ ވަނަ ބާބު 

 ޅު އެޅުން މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް 

ޢަމަލުކުރާ 

 މުވައްޒަފުންކަމުގައިވުން 

ފޮރިން ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް ޤާޫނނާއި ގަވާއިދަށް  (ހ) .127

ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ާވޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ެއ 

ޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ،  މުވައްޒަފެއްގެ ލަ

މިނިސްޓްރީގެ ޯކޑް އޮްފ ކޮންޑަކްާޓ އެއްގޮތަށް ަމސައްކަތްކުރާ، ޕްރޮފެޝަނަލް 

މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ،  އާންމު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު މުވަްއޒަފަކު ކަމުގައި 

 ވާންވާނެއެވެ. 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ައދި މި ބާބުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ (ށ)  

 ،ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު

 މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެ މަތީން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ައޅަންވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުމުގެ މަގުސަދު 

ލުވެފައިވާ ޒިންމާތަްއ ހަވާއެ މުވައްޒަފަކާ  މަގުސަދަކީއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ  .128

 ޓަކައި  ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

، މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް، ފަންނީ ފެންވަރުގައި

ހެޔޮ އަޚުލާޤުގެ މަތީގައި ކުރަުމން ދިއުމަށް މުވައްޒަފުންެގ ކިބައިން ދިމާވާ ހުަރސްތަްއ 

ލުމާއި، މުވައްޒަފުން އިޞްލާޙުކޮށްގެން ރަނަގޅަށް ަމސައްަކތްކުރުވޭތޯ ބެލުމެވެ. އަދި ތައިނައް

 މިިނސްޓްރީން ފުލާ، މިންަގނޑުތައް ުނހިފަހައްޓާ މުވަްއޒަފުންގެ ކިބައިން ނޫޒިންާމ 

 ކުރުމެވެ.ރައްކައުތެރިދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް 

މުވައްޒަފުންނާމެދު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ތަކުގައި ވަޒީާފ ަމޤާމުފޮރިން ސަރވިސްެގ މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ  .129

 2021/20ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،އަދާކުރާ ފޮރިން ސަރވިސްއިްނ ބޭރު މުވަްއޒަފަކު

 ަވނަ  49ވަަނ ާމއްދާއާއި  48ޤާނޫނު) ގެ  ގެ ރވިސް(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަ

ިމިނސްޓްރީގެ ހިއުމަްނ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރުްނ ަމނާކޮށްފައިވާ ކަމެްއ ކޮށްފިކަމަށް 

ރިސޯސް މެޭނޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން މައްަސލަ ބަލައި އެކަްނ 

މުވައްޒަފަކާެމުދ  ވަޅެއް އެސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އަްނނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.  ސެކްރެޓަރީއަށް ފޮރިން ،ތިޔާރުޚްއެޅުމުގެ އި
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 ނުވަތަ .(އެކެއް) ދަރަޖަ ދަށްކުރުން 1މުގެ ޤާމަ (ހ)  

 ސަސްޕެންޑު އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ފޮރިން ސަރވިސްއިން  (ށ)  

 ނުވަތަ .ކުރުން

   .ރުންމުން ވަކިކުޤާމަ (ނ)  

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ، މުވައްޒަފަކު ަމސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން، ނުވަތަ ޒިންާމ  .130 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

ނޫފުލައިގެން، ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ދަށްވެގެން، ނުވަަތ މި އުސޫލުގަިއ ިހމެޭނ 

އެ މުވައްޒަފަކު ކުރި ނުވަތަ ނުކުިރ  ،ކަންތައްތަކާ ޚިލާފުވެގެން ނުވަތަ ކަމަކާ ޚިލާފުވެގެން

 ިމނަށް ބަލައިގެން، އެ ަކމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް ިފޔަވަޅު އެޅުމެވެ.ޢަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑު

މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ފަރާތުންނެވެ.  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ )ހ(  

ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ނުވަތަ ނަމަވެސް، މުވައްޒަފާމެދު މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު 

ސެކްޝަނަށް ފެނިގެން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެްއގައި އެކަމާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަުރ ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ  ނުވަަތ ސެކްޝަނުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.  ،ވެރިޔާ

 ،އްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިްއޖެނަަމ، ެއ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތުމުވަ

 މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށެވެ ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

 ؛ނަސޭހަތް ދިނުން )1(   

 ؛އިންޒާުރ ދިނުންލިޔުމުން  )2(   

           ؛ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނުކުެމ ހުރުމަށް އެްނގުން )3(   

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް.) 14(

 .ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން )4(   

 އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުން: (ހ) .131 ނަސޭހަތް ދިނުން 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންެގ ސުޕަވަިއޒަރު ނުވަތަ  ،ގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުމަކީއަނ

 މުަވއްޒަފުންނާމެދުނުވަތަ ލުވެހުރި އިސްވެރިޔާ، ހަވާއްޓުމާ ބެލެހެކަންތައް 

 ލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މުވަްއޒަފެއްގެ އިޞްލާޙީހަވާއިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
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ވައްޒަފަކާ ވާހަކަދައްކައި، އެފަދައިން ޢަމަލުތައް މު ފިޔަވަޅާ ބެހޭގޮތުން އެ   

ނުބެހެއްޓުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، އެކަން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުމެވެ. މުވައްޒަފަކަށް 

 ސުޕަވައިޒަރުއެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ނީންވާނަސޭހަތް ލިޔެ ބަލަހައްޓަ ދޭ އަނގަބަހުން

ލުވެހުިރ އިސްވެރިޔާއެވެ. ވާހަނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއ ބެލެހެއްޓުމާ 

(ދޭއް) ފަހަރުއެވެ.  2ގިނަވެގެން  ،އިޞްލާޙުވުމަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްތެރިވެވޭނީ

. އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތުގެ ދެވަނަ ފަހަރަށްފަހު ދެން ނަސޭހަތްދެވޭނީ ލިޔުމުންނެވެ

     .އެވެއެވަނީަގއި  6ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،ލިޔުން އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

މި ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް މުވަްއޒަފަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު، 

 މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ،މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތާ

 ވެ.ރަންވާނެއެހިއްސާކު

 ދެވޭނެ ގޮތްތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ލިޔުމުން ނަސޭހަްތ  (ށ)  

ސުޕަވައިޒަުރ ުނވަތަ އޮފީހުެގ  ،ލިޔުމުން ނަސޭހަްތ ދިނުމަކީ )1(   

ުނވަތަ ލުވެހުރި ިއސްވެރިޔާ، ހަވާމުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއ ބެލެހެއްޓުމާ 

ލުކޮށްފައިވާ ހަވާމުވައްޒަފުންނާމެުދ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަްށ 

          މުވައްޒަފަކު، މުވައްޒަފެއްެގ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅާ ބެހޭޮގތުން 

އެ މުވަްއޒަފަކަށް ރަސްމީކޮްށ ލިޔުމުްނ އެކަްނ އަންގައި، އެފަދައިން 

ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓުމަށް ލިޔުމުްނ ނަސޭހަތްތެރިވުމެވެ. މުވައްޒަފަކަށް 

 ސުޕަވަިއޒަރުއެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ލިޔުމުން ަނސޭހަތްދީ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީ

ލުެވހުރި ވާހަނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުާމ 

މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  ،އިސްވެރިޔާއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު

ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. ލިޔުުމންދޭ  ސުޕަވައިޒަރު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް

ގައި  7ޖަދުވަލު ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ނަސޭހަތް އޮންނާނެ ގޮތުގެ ަނމޫނާ

 ވާނެއެވެ.

އާދައިގެ ކުދިކުދި ކުށްތައް  ،މި ުއސޫލުްނ ނަސޭހަްތ ދިނުމުެގ ބޭނުމަކީ )2(   

(އެކެއް) ގަިއ ިހމެޭނ  1އިޞްލާޙު ކުރުމެވެ. މިގޮތުްނ ކުށުެގ ދަރަަޖ 

އަނގަބަހުްނ ނަޭސހަތް  ،ކުށްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ެއޅޭެނ ފިޔަވަޅަކީ

ނުވިަނމަ، ލިޔުމުްނ ނަޭސހަތް އިޞްލާޙުވެސް  ދިނުމެވެ. އެއަށްފަހު

 ދެވޭނެއެވެ.
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 ،ށް، އިޞްލާޙުވުމަށް ލިުޔމުން ނަސޭހަތްތެރި ވެޭވނީމުވައްޒަފަކަ )3(   

(ދޭއް) ފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް ދެވޭ ނަސޭހަތެއް ދޭ ތާރީޚުން  2ގިނަވެގެން 

(ދޭއް) އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް  2ފެށިގެން 

(ދޭއް) ފަހަރު ވަންދެން އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް  2ނުކުރާނަމަ، އަލުން 

ގަިއ ދީފައިވާ ނަސޭަހތަށް  3 މޭ  2020. މިސާލަކަށް ދެވިދާނެއެވެ

    އެއަށްވުރެ މަތީ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ، ނަޭސހަތް ދިންތާ ،ރިޢާޔަތްކޮށް 

 (ދޭއް) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގައި ާވނަމައެވެ. 2

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް (ނަސޭހަތްދިނުން)  )4(   

          ،ދެޭވނީ ުމސާރައިގެ ކުރިއެރުންޒަފަކަށް ފައިވާ މުވައްޅައިއަ

      އެ މުވަްއޒަފުގެ ޢަމަލުތަްއ އިޞްލާޙުވެ، ކުށެްއ ނުކުރާތާ ުނވަތަ 

(އެކެއް)  1އެ މުވައްޒަފަކާ މެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާތާ 

) ދޭއް( 2މުގައި ޤާފަހުގައެވެ. ހުރި މަ ވުމަށް އަހަރުދުވަސް

ގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުްނ މުޤާއަހަރުދުވަސްވެގެން މަ

(އެކެއް) ފަހަރު ނަސޭހަތްދެވިފައިވާނަމަ، ކުށުގެ ުކޑަބޮޑުިމނަށް  1

 ބެލުމަށްފަހު، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެްއ ދެވިދާނެއެވެ.

(ދޭއް) ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު އިޞްލާޙު ނުވިަނމަ،  2ލިޔުމުން  )5(   

 ށް ދެން ދެވޭނީ ލިޔުމުން އިްނޒާރެވެ.އެފަދަ މުވައްޒަފަކަ

ލިޔުމުން އިންޒާރު 

 ދިނުން 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުާމ  ،ލިޔުމުން އިްނޒާރު ދިުނމަކީ (ހ) .132

މުވައްޒަފުންާނމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ ނުވަތަ ލުވެހުރި އިސްވެރިޔާ ހަވާ

ޤު ދަށްވެ، ނަސޭހަތްތެރިވުމުން ވައްޒަފެއްގެ އަޚުލާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މުހަވާ

 2ކުށަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  ވެސް އިޞްލާޙު ނުވިނަމަ، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކުރި

ގަިއ ިހމެޭނ ކުށެއްނަމަ، އެކަްނ ތަކުރާރު ނުކުރުަމށާއި، ތަކުރާރު  3ނުވަތަ 

ން އެޅޭެނ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެްއ ދިނުމެވެ. ިމގޮތު ،ކޮށްފިނަމަ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ފަންތި  ، ތެރޭގައިފިޔަވަޅުތަކުގެ

ދޭ އިްނޒާރު އޮންނާެނ  ދަށްކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ހިމެނެއެވެ. ލިޔުމުން

 ގައި ވާނެއެވެ. 8ޖަދުވަުލ މި ގަވާއިދުގެ  ،ގޮތުގެ ނަމޫނާ
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ޙުވުމަށް ލިޔުމުން އިންޒާރު ދެވޭނީ އެއްފަަހރުއެވެ. މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކަށް، އިޞްލާ (ށ)  

) އަހަރުެގ ތެރޭގައި އިތުުރ ކުށެއް ނުކުރާ ދޭއް( 2އިންޒާރުދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ނުވާަނމަ) އެ ިއްނޒާރަށް ޢަމަލު  ފައިޅައިނަމަ، (އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަ

 ،ްނ ިއންޒާރު ދޭނީނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. މުވަްއޒަފަށް ލިޔުމު

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނެވެ.

   ނުވަތަ ުމސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި،  މުެގ ކުރިއެރުންޤާމަމުވައްޒަފެއްގެ  (ނ)  

މުވައްޒަފުގެ  އެ ،ޔަތް ކުރެވޭނީޢާމި ފިޔަވަޅަށް (ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން) ރި

 ނަމައެވެ. (ދޭއް) އަހަރު ވެފައިވާ 2ކުށެއް ނުކުރާތާ،  ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުވެ،

ވަކި މުއްދަތަކަށް 

ވަޒީފާއަށް 

ނުނިކުމެހުރުމަށް 

 އެންގުން 

ނުވަތަ  2ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންުގމަކީ، ކުށުގެ ަދރަޖަ  (ހ) .133

ކުށުގެ  ން އެގައި ހިމެޭނ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބު  3

ެއ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެުރމަީކ އޭގެ ސަބަބުން އެހެްނ  ލައި،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަ

މުވައްޒަފުންނަށާއި، އޮފީހުގެ ަމސައްކަތަށް ނުރަނގަޅު ައސަރު ކޮށްފާނެ 

ކަމަކަށްވާތީ، އެ މުވަްއޒަފަކަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭ ޮގތަށް ވަޒީފާއަށް 

މަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ޒިްނމާ އަދާނުކޮށް ހުރުމަށް އަންގާ އެންގުމެކެވެ. ނުނިކުމެ ހުރު

މި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ އިސްެވ ބަޔާން ކުރެވުނު އިޞްލާޙީ ިފޔަވަޅުތަކަށްވުރެ 

 ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެކެވެ.

 ،ެވސް މުވައްޒަފަކާމެދު އެޅޭނީއްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފިޔަވަޅެއް އޮފީހުގެ އެ (ށ)  

އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުްނގެ ކަންތައްތައް  ހެދިފައިވާ ވަކި ުއސޫލެއްގެ ދަށުންށް އެކަމަ

ގައި ިހމެޭނ  3 އާއި  2ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންނެވެ. ނަމަވެސް، ކުށުގެ ދަރަޖައިެގ 

އަންގާ ނުކުތުމަށް ކުށެއްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުށްކުރި މުވައްޒަފަށް ވަގުތުން އޮފީހުން 

 ގައިވާ ފިޔަވަޅުއެީޅ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.އެންގުން އެއީ ިމ ނަންބަރު

ބަންދު  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުެމ ހުރުމަށް ެއންގޭނީ (ނ)  

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 14ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެްނ 

ާވ ގައި 9ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި  ދެވޭ، މި ފިޔަވަޅު އެުޅމަށްފަހު އެކަން އެންގުމަށް  (ރ)  

"ވަޒީފާއަށް ނުނިުކމެ ހުުރމަށް އަންާގ ޗިޓް" ެއ މުވަްއޒަފެއްގެ ޕަރސަނަްލ 

 ގައި ފައިލުކުރެވޭނެއެވެ. ލުފައި
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މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް (ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް  (ބ)  

މުގެ ުކރިއެރުން ދެވޭނީ ޤާޒަފަކަށް މަފައިވާ މުވައްޅައިނުނިކުމެހުރުމަށް އެންގުން) އަ 

އެ މުވަްއޒަފުގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުވެ،  ،ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދެވޭނީ

 (ދޭއް) އަހަރުދުވަސް ވުމަށްފަހުގައެވެ. 2ކުށެއް ނުކުރާތާ 

    ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު 

 ދަށްކުރުން 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަުކ  ،މަކަށްޤާމަމަށްވުރެ ދަށް ޤާހުރި މަ .134

 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ. ،ބަދަލުކުރެވޭނީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މު ދަށްކުރުމަކީޤާފެއްގެ މަވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަ )ހ( 

 ވަނަ މާއްދާއާއި 48(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  20/2021

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރުްނ މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއްކޮށްފިކަމަށް  49

ގައި ިހމެނޭ ކުްށތަކުގެ ތެރެއިން  3ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ ނުވަތަ  ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ެއ ުމވައްޒަފަކު ހުރި  ކުށެއް

މެއް ޤާމިގޮތުން ފަންތި ދަށްކުރެވޭނީ މަވެ. ށެމަކަޤާށްވުރެ ދަށް މަމަޤާފަންތީގެ މަ

މެއް ނެތް ަކމުގައި ވާަނމަ، ޤާއޮތް ކަމުގައި ވާަނމައެވެ. ފަންތި ދަށްކުރުމަށް މަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.ވަޒީފާއިން ވަކި

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް (ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ  މި )ށ(  

 ނުވަތަ މުގެ ކުިރއެރުންޤާމަފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޅައިން) އަމު ދަށްކުރުޤާމަ

އެ މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުވެ، ކުށެއް  ،ދެވޭނީ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން

 އަހަރުދުވަސް ވުމަށްފަހުގައެވެ.(ދޭއް)  2ނުކުރާތާ 

އް އިޞްލާޙު މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަްށ މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެންެވސް ޢަަމުލތަ (ނ)  

 ނުވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ގެ ) ނޫނުޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިްސގެ ( 20/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) .135 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް 49ވަނަ މާއްދާއާއި  48

ގަިއ  3ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ކުށުގެ ދަަރޖައިގެ  ،ތުވެއްޖެނަމަކޮށްފިކަން ސާބި

ކުށުެގ ކުޑަބޮޑުިމނަށް  ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުުރމުގެ ސަބަބުން އެ

   އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަަމކަށް ނުވާނަމަ  ،ލައިބަ

 ނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ
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ގަިއ ހިމެޭނ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީްނ އެކިފަހަރު މަތީްނ ގަވާއިދު މި (ށ)  

ތަކުރާރުކޮށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މުވައްޒަފުގެ އަުޚލާޤު ރަނގަޅު 

ނުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމަށް ަކމާބެހޭ ސެކްޝަނަކުްނ މުވައްޒަފުންެގ 

ުކށުގެ ސަބަބުން   ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުރިޓާލަހައްކަންތައްތައް ބަ

އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ އެހެން  މުވައްޒަފު

ގެއްުލމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކުށެއް  އޮފީހަށްމުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ 

 ށަހަޅަން ާވނެއެވެ.ނަމަވެސް، އެ މީހަުކ ވަޒީފާއިން ވަކިކުުރމަށް ހު

ވަޒީފާއިން  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ހުށަހަާޅ މުވައްޒަާފމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ  (ނ)  

 ފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތީންެނވެ.ޅައިކަނޑައަ ވާއިދުގައިވަކިކުރުމަށް މި ގަ

ވަޒީފާގެ ކުށުގެ 

 ދަރަޖަތައް

 (އެކެއް): 1ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  (ހ) .136

ފިޔަވަުޅ ެއ ނޫން ނަސޭހަތްދީގެންނާއި  ެއ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ މި ކުށްތަކަކީ، 

މުވަްއޒަފުންނަށް އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ކުށްކުށެވެ. ވެްސ އަޅައިގެން 

އަށް ފެތޭނޭކަމަށް ބެލޭނޭ ކަންަތއްތައް ތިރީގައި  1މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 މިވަނީއެވެ.

ވަޒީފާގެ ިޒންާމ  ،މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ުކޑަކުރުމާއިލުކޮށްފައިވާ ހަވާ )1(   

ލުކުރެޭވ ަމސައްކަތްތައް އެ ަމސައްކަތެއް ނިްނމަްނޖެޭހ ހަވާ ލުމާއި،ފުނޫ

 ؛އަވަސްމިނުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ނުކުރުން

ފައިވާ ގަޑިއަްށ އޮފީހަށް ނުވަތަ ރަްސމީ މަސައްަކތަށް ޅައިކަނޑައަ )2(   

މުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއެރުްނ މުވައްޒަފު ހާޒިރު ނުވު

ނުވަތަ އެހެން މުވަްއޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާއި މަސައްަކތުގެ 

މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީއަށް  ،އަޚްލާޤަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރުމާއި

 ؛ފަރުވާކުޑަކުރުން

 ؛ދިނުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންެޖހޭ އެއްބާރުލުން ނު )3(   

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފަށް ކުރެވޭ އަމުރަށާއި އަންާގ  )4(   

 ؛ކުޑަކުރުންއަދާކުރުން އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން 
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ފައިވާ ަމސައްކަތު ގަޑީގައި އޮފީހުެގ ހުއްދަނެތި ބޭރުގައި ޅައިކަނޑައަ )5(   

އަމިއްަލ މަސަްއކަތް ފައިވާ ަމސައްކަތުގަޑީގައި ޅައިއުޅުމާއި، ކަނޑައަ

ަވގުތު  ،އަމިއްަލ ކަންކަމުގަިއ ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި ،ކުރުމާއި

 ؛ރުކުރުންބޭކާ

ބަލިނުވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި، ބަލިވެގެން ެވސް އޮފީހަށް ނާްނގައި  )6(   

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމާއި، އެކިއެކި ޗުއްޓީ ނެގުުމގައި 

ިއ، ޗުއްޓީގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ޢިނާޔަތް ލުމާވައިމަކަރުހެދުމާއި، އޮޅު

 ؛ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން

ލާޤީ މިންަގނޑަށްވުރެ ދަށްފަންތީގެ ޚްމުޖުތަމަޢުގެ އާންމު އަ )7(   

ކުުރމުގައި ހަޑިުހތުރު  ބުޔާއި މުޚާޠައްވާހަކަދެއްކުމުގަ ،ޢަމަލުކުރުމާއި

 ؛ބަހުރުވަ ބޭނުންކުރުން

 ؛އިޙުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވުންވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި  )8(   

ސަރުކާރުގެ އުޅަނދެއް ދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި ގަވާއިދުތަކާ  )9(   

ޚިލާފުވެ ކުށްވެރިވުން (ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުން 

ލުން، ުނވަތަ ވައިކަނޑައެޅީ ަޖލަށްލުން، ނުވަތަ އަރު

 ؛ބެއްނަމަ)ގޭބަންދުކުރުމަށްވުރެ ކުޑަ އަދަ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ަހމަުނޖެހުްނ އުފެދިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް  )10(   

  ؛ބެހެއްޓުން

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެުކ ގުިޅގެން  )11(   

 ؛ކުރަންޖެހޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުން

 މަސައްކަތު ގަޑީގައި ނިދުން؛  )12(   

 (ދޭއް):  2ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  (ށ)  

މި ކުށްތަކަކީ، އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތުދީ ތަކުރާރުވާނަމަ، ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމަްށ 

 ހުށަހެޅޭނެ ކުށްކުށެވެ.
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އޮފީހުގެ އެންގުންތަކާއި އޮފީހުން ހަދައިފައިވާ އެހެނިހެން  )1(   

ޭނ ކަންތައްތަކާ ގަވާއިދުގައި ިހމެމި  ،ގަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށާއި

ފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ ގަސްތުގައި ޅައިޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށައަ

މާލުވުްނ، ނުވަތަ ފަރުާވކުޑަ ހުކަމަކަްށ އި ޚިލާފުވުން، ނުވަތަ އެއިން

 ؛ކާ ޚިލާފުވުންސިޔާސަތަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއިްނ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ 

ގަާވއިދާ  އި ޤާނޫނާ ،ރިޔަކުމުވައްޒަފުގެ ިއސްކޮށް ހުންަނ ވެ )2(   

ދޭ އިރުޝާދަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ގަސްުތގައި އެއްގޮތްވާގޮތަށް 

 ؛ކުރުމުގައި އިުހމާލުވުންަމސައްކަތް ނުކުރުން، ނުވަތަ މަސައްކަތް 

ފައިވާ ަމސައްކަތުގަޑި ިނމުމުެގ ކުރީން ހުއްދަނެތި އޮީފހުން ޅައިކަނޑައަ )3(   

 ؛ދިޔުން

ސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ަމސައްކަތުގަޑީގެ އިުތރުން އެއްބަ )4(   

އިތުރުގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެަކމަށް 

 ؛އިންކާރުކުރުން

 ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަކާ ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްވާގަވާއިދުމި  )5(   

ތަ އަންގަްނޖެހޭ ފަރާތަކަށް ނުވަ ،ނުލައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން

 ؛އެންގުމަކާ ނުލަިއ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެުކ ގުިޅގެން  )6(   

 ؛ކުރަންޖެހޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރުން

ގައި ރުގެ މުދަލާއި، ފައިސާއާއި، އޮފީހުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތު ސަރުކާ )7(   

 ؛ބޭނުންކުރުން

ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ފަދަ ަމސައްކަތެއް ކުރިކަމުގައިވީ ަނމަެވސް  )8(   

ކަމުެގ ފިޔަވަޅުތައް ރައްކައުތެރިއެ ަމސައްކަތެއްގައި ގެންގުެޅންޖެޭހ 

 ؛މާލުވުންހު އެޅުމުގައި އި

މަޢުލޫާމތެއް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ހާމަކުރަްނޖެހޭ އެއްވެސް  )9(   

 ؛ގަސްތުގައި ހާމަނުކުރުން
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މާރާމާރީ ިހންގުން ނުވަަތ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެާދފަދަ  )10(   

 ؛ޢަމަލެއްކުރުން

 ؛ގައިވާ ކުށްތައް އިޞްލާޙު ނުވެ ތަކުރާރުވުން 1ކުށުގެ ދަރަޖަ  )11(   

 (ތިނެއް):  3ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ  (ނ)  

ކިކުރުމަްށ ވަެވސް ަވޒީފާއިން  ކުށްކުާރ ފުރަތަމަ ފަހަރުން މި ކުށްތަކަކީ،

 ހުށަހެޅިދާނެ ކުށްތަކެވެ.

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްެވސް  )1(   

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް، (ފަހެއް)  5ސަބަބެއް ނާންގައި 

 ނުނިކުމެ ހުރުްނ ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުވަތަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް

(ފަހެއް)  5ހަމަކޮށްފައި އޮފީހަށް ނުކުންނަންެޖހޭ ތާރީޚު ަހމަވުމަށްފަހު 

 ؛ތަކަށް ނުނިކުމެ ހުރުންދަދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއް

ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ައސްލު  )2(   

ގައި، އެ މީހަކު ަމސައްކަތުގައި އޮޅުވައިލައި، ބަދަލުކުރުން. މީގެތެރޭ

ގެންގުޅެންޖެޭހ ލިޔުމާއި، އޮފީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެްއގައި 

، ޗުއްޓީގެ ރިކޯޑުތަކާއި، ވައުޗަރާއި، ހިމެނޭ ލިޔުމާއި، ހާޒިރީ ރިޕޯޓާއި

 ؛އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީއާބެހޭ ލިޔުން ފަދަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިޔުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރިވސްގެ  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  )3(   

ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދާ ޚިާލފަށް 

، ބޭރުކުރުމާއި، ދޫކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ާހމަކުރުމާއި

ރިކޯޑުކުރުން ނުވަަތ މިއިްނ ކަމަކަްށ މަގުފަހިކުުރން،  ،ކޮޕީހެދުމާއި

މަކަްށ އެހީތެރިވެދިނުމާއި މިއިްނ ކަމެްއ ކުރުުމގައި ނުވަތަ މިއިްނ ކަ

 ؛ބައިވެރިވުން

ަވސީލަތްތައް  ހައިސަރުކާރުގެ މުދަލާއި، ފައިސާއާއި، އޮފީހުގެ އެްނމެ )4(   

ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުްނ ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުގައި އެއިން އެްއޗެއް 

ކަށް ބޭނުންކުުރން، ކަމަ ނުވަތަ އެއިން އެއްޗެއް އަމިއްލަ ،ބޭނުންކުރުން

ނުވަތަ އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްުލމެއް ދިނުން، ނުވަތަ އެއިްނ އެއްޗަކަށް 

 ؛ގެއްލުން ވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން
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 ތަކެތި އެފަދަ ނުވަތަ  ރިޝްވަތު ހިފުން ނުވަތަ އަގުނެގޭ ޚިދުމަތެއް )5(   

 ؛އަގުއަދާނުކޮށް ލިބިގަތުން

ތިޔާރު، ގަސްތުގައި، މުގެ އިޚްޤާށް ލިބިފައިވާ މައެ މުވައްޒަފަކަ )6(   

ނާޖާއިޒުގޮތެއްގައި ތިމާެގ ފައިދާއަށް ނުވަތަ ޙައްޤުނޫން ފަރާތެއްގެ 

ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަސްލަޙަތަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން 

 ؛އުޅުން

. ކުރުން މުވާ ފަދަ ަކމެއް ، މިނިސްޓްީރ ބަދުނާދައުލަތާއި، ސަރުކާރާއި )7(   

އެކު ަވޒީފާ މާތެރިކަޞްލާކަމަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚް ނަމަވެސް އެ 

 ްނ؛ޓަކައި ކުރިކަމަކުން ނުކުތް ނަތީޖާއަކަށް ވެގެްނ ނުވު އަދާކުރުމަށް

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާެގ ކޮލިފިކޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުްނ ނުވަތަ ވަީޒފާގެ  )8(   

ފުގެ މަްއޗަށް ވާޖިބުއަދާ ނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަ

 ؛ޙުކުމެއް އައުން

ފައިވާކަމަށް ޅައިޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް )9(   

 ؛ސާބިތުވުން

ގެ ދަށުން  )ަމސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( 2011/17 ޤާނޫނު ނަންބަރު  )10(   

 ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއްކަމުގައި ބަލާ ޤަރީނާއެއް ލިބިފައިވާ، މަސްތުވާތަކެތި

ބޭނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ ގެންގުޅުނުަކމަށް ޤާނޫނީގޮތުން އެ ފަދަ މަްއސަލަ 

ލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ސާބިތުވުން ހަވާބެލުން 

 ؛އަކުން ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން ނިްނމުން)ރާ(އިދާ

ން (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރު 2014/16 ނޫނު ނަންބަރުޤާ )11(   

 ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކުރުން؛ 

ވެާދފަދަ  މާރާމާރީ ިހންގުން ނުވަަތ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް )12(   

  ؛ޢަމަލެއް ހިންގުން

ުނވަތަ  ،އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެްއ ކަނޑައެޅިފައިާވ ނުވަތަ ވައްކަން )13(   

ލަތްހެދުން ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ހީމަކަރާއި ނުވަތަ ، ޚިޔާނާތްނުވަތަ ޓެކުން، 

 ؛ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-127/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             182 އަދަދު:          51 ވޮލިއުމް: 

92 

 

ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ނުރައްކައުތެރި  )14(   

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުެޅންޖެޭހ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 ؛ވުންާމލުހުއެޅުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުްނ ނުވަތަ އި

ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، މަޢުޫލމާތު  ދާގަވާއި އިޤާނޫނާ )15(   

 ؛ލިބިގަތުން

 .އިޞްލާޙުނުވެ ތަކުރާރުވުން ،ގައިވާ ކުށެއް 2ކުށުގެ ދަރަޖަ  )16(   

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 ގޮތް 

ވަޅުތައް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެުޅމުގައި ފިޔަ އިޞްލާޙީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .137

 ގޮތަށެވެ.  ޢަމަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ

މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ލަްސނުކޮށް އެޅުމަކީ،  ) ހ( 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމާ މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރާއި، 

ލުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ހަވާއެކަން ނުވަތަ އިސްވެރިޔަކު، ލުވެހުރި ހަވާ

ފުލާނަަމ، ނޫމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެ ޒިްނމާ އަދާކުރަންޖެޭހ މުވަްއޒަފު އެ ިޒްނމާ 

 ނުވަތަ އިހުމާލުވެއްޖެަނމަ، އެއީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުށްވެރިވާނެ ކަމެެކވެ. 

ދަށްކުރުން އަދި ވަޒީފާއިން  މުެގ ފަންތިޤާއޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން، މަ (ށ)  

ޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މުވައް، ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ވަކިކުރުން

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓާ  ،އަޅާނަމަ، ެއ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ

އޮފީހުގެ  ،ފަރާތުންނެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުެގ ުކރިން

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަަފކަށް ނޯޓިސް 

 ނަންވާނެއެެވ. ތު ހިމަ މަޢުލޫމާގައި އަންނަނިވި ހުވެ. އެ ނޯޓިދޭންވާނެއެ

 ؛ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީފައިވާ ޅައިއޮފީހުން އަޅަން ކަނޑައަ  )1(   

 ؛ތާރީޚުސިފަ އަންނާޭނ  ފިޔަވަޅަށް ޢަމަލީ އެ )2(   

 ؛ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ،ފައިވާ ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތާއިގައިކަންހިނ )3(   

  އަންނަނިިވ ފުރުޞަތުތައް ދޭންވާނެއެވެ.  ،މުވައްޒަފަށް ދޭ ނޯޓިހުގައި  (ނ)   

 ހައިފިޔަވަޅުތައް ބިނާވެފައިވާ ެއންމެ  ޅޭއެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެ )1(   

 ؛ތުޞަބެލުމުގެ ފުރު ލިޔެކިއުންތައް
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އެކަމާބެހޭ ގޮތުން އަނގަބަހުްނ ނުވަތަ ލިޔުުމން ޖަވާބު ދިުނމުގެ  )2(   

 ؛ތުޞަފުރު

ގައި، އެ ނޯޓިހަށް ހުޓަކައި ފޮނުވާ ނޯޓި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް )3(   

މިގޮތުން ބަންދު ނުން. ތު ދިޞަޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފުރު ޖަވާބު ދިނުމަށް

  ސް ދިނުން؛(ހަތެއް) ދުވަ 7މަނައި ދުވަސްތައް ނުހި

 ؛އިލްތިމާސް ކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދުގައިވާ  )4(   

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު 

  އެޅޭނެ ހާލަތު 

ރަށް ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަަމތަކަށް ބަލާއިރު އިތުމުވައްޒަފެއް ވަޒީފާގައި  (ހ) .138

ވަަނ  140ިމ ގަވާއިދުގެ ފީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ކުރެވޭނެ ކަމެއް ޫނން ކަމަްށ އޮ

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަަފކު ވަޒީފާއިން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ކަމަކު އެގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ަޢމަލު އެކަށީެގން ނުވާަކމަށް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އެ

 ތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ަނމައެވެ. ހާލައަންނަނިވި  ،ބެލެވޭނީ

މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ޒިންާމ  ) ށ(  

 ފުލުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެްއ ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތުން. ނޫ

ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ މުވައްަޒފަށް ނުވަތަ  ) ނ(  

 ޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން. ވަ

ޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަމަުނެޖހުމެއް ހިންގުްނ  ރައްކައުތެރިއުލުގައި ނުޙަވަޒީފާ އަދާކުރާ މާ )ރ(  

 ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން. 

 އުން ވެހިރާއްޖެއަށް ގެނަދި( 75/4އައިއިުރ ޤާނޫނު ަނންބަރު  މަސައްކަތަށް )ބ(  

ހަތިޔާރެއް  ރައްކައުތެރިފައިވާ ފަދަ ނުކޮށްގައި ބަޔާން) މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު

 ގެނައުން. 

 މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެެހން މުވަްއޒަފަކަށް ޖިންީސ ގޯނާކުރުްނ. (ޅ)   

 މުދަލުން ވައްކަން ކުރުން.  ދައުލަތުގެ (ކ)  

މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް އެ މުވައްޒަފަކީ އެ  (އ)  

 ހުރި ނުރައްކަލަކަށްވުން. 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ  (ވ)  

ޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ އެހެން މުވައް ކަމެއް އެފަދަ ބޮޑު

 ހުރަސް އެޅުން. 
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ކުށުގެ އަދަބެއްގެގޮތުން  ،ކުށެއް ސާބިތުވެޖިނާއީ އި ގަމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓެއް )މ(  

   ޙުކުެމއް ކުރުން.ޖަލަށް ލުމަށް ނުވަަތ އަރުވައިލުމަށް ނުވަތަ ގޭބަންދުކުރުމަށް 

ނު ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީ  )ފ(  

  ގަސްތުގައި މުވައްޒަފު ފުރިހަަމ ނުކުރުން. 

އޮފީހުން ނުކުތުން 

މަނާކުރެވުނު އަދި 

ވަކިކުރި ސަބަބު 

 މުވައްޒަފަށް އެންގުން 

މަނާކުރެވިްއޖެނަމަ، ނުުކތުން އެއްެވސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  ގޮތުގެ މަތީންއިވާ ގަވާއިދުގަ މި .139

ސަބަބު، ނުވަތަ ވަޒީފާއިން  ރިނަމަ، އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

  އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން ެއ މުވައްޒަފަކަށް  ،ސަބަބު ރިވަކިކު

ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތާއި 

 ގުޅޭގޮތުން ފާޑުކިޔުން 

 ދުވަހަކު، ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތާ ހައިފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުގައި ދެމިހުރި .140

ޔާލެއްވިޔަސް، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި، އެއްވެްސ ޚިގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ 

ކުރަންވާނީ މިނިސްޓަރު އަންާގ ޝާއިޢުތަނެއްގައި، އަދި އެއްވެސް ނަމެއްގައި އާްނމުކޮށް 

 މަތީންނެވެ. ގޮތެއްގެ

 ވަނަ ބާބު  ސާދަ

 ބަދަލު ނެގުން  މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ލިބޭ މާއްދީ ގެއްލުމަށް

މާއްދީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު 

 ހޯދުން 

ފައިވާ ޒިންމާއެއް ގަސްތުގައި، ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުްނ ކޮށްލުހަވާމުވައްޒަފަކާ  .141

ލުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ ޒިންާމ ހަވާނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޒިްނމާ އެެހން މުވަްއޒަފަކާ 

ކަން ެއ މުވަްއޒަފަކު ރިޕޯޓްކުރަންެޖހޭ މީހާއަްށ ފުރިހަމައަްށ އުފުލެން ނެތް ހިނދެއްގަިއ އެ

ރިޕޯޓް ނުކުރުމުން ނުވަތަ އޮފީހަށް ނާންގަިއ ހާޒިުރ ނުވުމުެގ ަސބަބުން ނުވަތަ އޮފީހުެގ 

މަސައްކަތުގައި އުޅެފައި ނާންގަިއ ބޭރަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ެއ މީހެއްގެ މަސައްކަތަްށ 

ވަތަ އާލާތަކަށް ނުވަތަ އެ ނޫްނވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ސާމާނަކަށް ނު

        އެ މީހެއްގެ އަތުްނ  ގޮތުގެ މަތީންއިވާ ގަވާއިދުގަ މާއްދީ ގެއްލުމެއް ވެއްެޖނަމަ، މި

 އެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އޮފީހަށް ނެގިދާނެއެވެ.
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މާއްދީ ގެއްލުން 

 ކަނޑައެޅުން 

 ލިބޭ މާއްދީ ގެއްލުން ކަނޑައަޅާނީ، ހިއުމަްނ މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން އޮފީހަށް (ހ) .142

ރިސޯސް މެޭނޖްމަންޓް އެންްޑ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޮކމިޓީން އެ މައްސަލައެްއ 

ބެލުމަށްފަހު، ެއ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުާމ 

 ލުވެހުރި އިސްވެރިޔާއެވެ.ހަވާ

ދީ ގެއްުލން ކަނޑަެއޅުމުެގ މައްަސލަ ނިންުމމުގަިއ އްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބޭ މާއްމުވަ (ށ)  

މާލުވުން އޮްތ ހުއެ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާން ނެގޭނެއެވެ. އަދި އެަކމުގައި މުވައްޒަފުގެ އި 

 މިންވަރު ބެލޭނެއެވެ.

މާއްދީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު 

 ނެގުން 

   ފަކަށް އަމިއްލައަްށ މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުނު މާއްދީ ގެއްލުމެއްެގ ބަދަލު އެ މުަވއްޒަ .143

 ކައިލައިގެން ދައްހައިއެއް ފަހަރާ ވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެކި މަސްތަކަށް ބަ

ުލވެހުރި އިސްވެރިޔާއަްށ ހަވާޚަލާޞްކުރާގޮތަށް، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ 

ދަލު ނެގުމުގެ ގޮތުްނ މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުނު މާއްދީ ގެއްލުމުގެ ބަ ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

(ތިރީސް  %33ނެގޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާީނ، އެ މުވައްޒަފުގެ މަހު މުާސރައިން 

ެގ މަތީން މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތްއ ތެއްއަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތިނެއް އިންސައްތަ) 

ސް (ތިރީ %33ލުވެހުރި އިސްވެރިޔާއެވެ. އެ ފައިސާ މަހު މުާސރައިން ހަވާބެލެހެއްޓުމާ 

ތިރާުޒ އުމުވައްޒަުފ އެކަމަށް އި ،އަށްވުރެ އިތުރަށް ނެގޭނީތިނެއް އިންސައްތަ) 

 ނުކުރާނަމައެވެ.

މާއްދީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު 

ނެގުމަށްފަހު އިޞްލާޙީ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ލިބޭ މާއްދީ ގެއްލުމަށް ނެޭގ  މި ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން .144

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ  ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންދަލު ނެގުމުގެ ސަބަބުން މި ބަ

 .ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

 ވަނަ ބާބު  ފަނަރަ

 މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް 

 ނުކުތުން މަނާކުރުން 

ތަ މުސާރަ ުނލިބޭ ގޮތަށް ނަމަެވސް މުަވއްޒަފު އޮފީހަށް މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް ނުވަ (ހ) .145

ނުކުތުން މަނާކުރުމަކީ، މުވަްއޒަފުގެ އަބުރަށާއި ކަރާމާތަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަކަށް 

އެަކަމށް ކޮންމެހެން  ،ވުމާއެކު، މުވައްޒަާފމެދު މި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނީ

 ނުވަތަ ުމސާރަނުދޭ ގޮތަށް މުސާރަ ދޭގޮތަށް ،ބޭނުންވެގެންނެވެ. މި ބާބުގެ ބޭނުމަކީ

 މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރުމާބެހޭ އުޫސލުތައް ކަނޑަެއޅުމެވެ.
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މުސާރަ ދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާަރ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން  (ށ)  

  ގެމަނާކުރުމަީކ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމުެގ ގޮތުްނ ނޫންގޮތެއްގަިއ ިމ މާއްދާ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ މައްސަލައެއްެގ ތަޙުޤީޤު މުއްދަތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން  ށ)(

 މަނާކުރުމެވެ. 

ގެ ގަވާއިދުހިނދަކު، މި  ހައިފައި ނުވާބަޔާންކޮށް ގޮތަކަށް  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ) ޏ(  

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާަރ ނުލިބޭގޮތަށް،  ފަކުދަށުން އެއްވެސް މުވައްޒަ

ސާޅީްސ ( 45މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓޭނީ ފައި އެންމެ ދިގުށްކުތުން މަނާކޮފީހަށް ނުއޮ

  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.ފަހެއް

ބަންދު  ،މި ބާބުގެ ދަށުން އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކުރާ އެްނމެހައި މުއްދަތެއް ގުނާނީ (ރ)  

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. 

އެ މައްސަލައެއްެގ  ،ތެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނމަހާލަތެރެއިން ތްތަކުގެ ހާލައަންނަނިވި  (ބ)  

ފައިވާ މުއްދަތުގައި ޅައިތަށް ހުށަހަޢަ ޝަރީ ގެ މުއްދަތުގައްޔާއިތަޙުޤީޤު

މުސާރަދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން 

 މަނާކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުުޅންހުރި މަްއސަލައެއް ބަލަުމންދާ ވަގުތެއްގައި  )1( (ޅ)  

ރުުވމަށް ތުކުރެވިފައިވާ މަްއސަލައެއްގެ ހެކި ފޮތުހުމަމުވައްޒަފަކާމެދު  އެ

 ؛ޓަކައި ކަމަށް ލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެތައިނައްހެކި ނުވަތަ 

އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮފީުހގައި  ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުުކމެ ުއޅުމުން )2(   

މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވަްއޒަފުންނަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން 

އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެކަށީގެންވާ ަހމަތަކަށް ބަލާއިރު ސީދާ 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ މައްަސލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ފެިނއްޖެ 

 ؛ހިނދެއްގައި

ކަން ދީފައިވާ ރައްކައުތެރިވަަނ މާއްދާއިން  35އަސާސީގެ ޤާނޫނު )3(   

ލުވެ ހުންަނ މީހަކު އެއިްނ މީެހއްގެ ހަވާމީހުންގެ ކަމަާކ 

ކަމަށް އަރައިގަންނަން ުއޅުްނ ނުވަތަ އަރައިގަތްަކމަށް ރައްކައުތެރި

 ؛ތު ކުރެވިއްޖެނަމަތުހުމަ
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         ، ބަރާއިވަަނ ަނން 2، ވަަނ ނަންބަރާއި 1މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  )4(   

މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް  ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން 3

ނުކުތުން މަނާކުުރމަށް އެންުގމަށް މަޤްބޫލު ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އޮފީހަށް 

ފެނުން. މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ވަކި އިދާރާއަކުން 

ފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުުރމަށް އެދި ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން ވަޒީ

އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ތަންފީޛު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު 

 އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރާކުރުން ހިެމނެއެވެ.

ކުތުްނ މަނާކޮށްފައިވާ ނުމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އޮފީހަށް  ) ކ(  

 ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ގަވާއިދު މި ،މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ

ނުިނމެނީސް އަލުން ޮއފީހަށް ނެރުމަށް  މަތީން ނިްނމުމަށްފަހު، ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ

ލަތެއްގަިއ އޮފީހުން ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތީން ެއ މުވަްއޒަފަކަށް ހާބޭނުންވެއްޖެ 

 އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

އްޞަ ޚާ ދިމާވާ 

ހާލަތެއްގައި އޮފީހަށް 

ނުކުތުން ވަގުތީގޮތުން 

 މަނާކުރުން 

މަތީްނ  އިވާ ގޮތުގެގަވާއިދުގަތެއްގައި މި ހާލައޮފީސް މާޙައުލުގައި ދިމާވާ ޚާއްޞަ  (ހ) .146

ވަގުތީގޮތުން، މުސާރަދޭ ގޮތަށް ނުވަތަ މުސާަރ ނުދޭގޮތަށް މުވަްއޒަފަކު އޮފީހަށް 

އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް  ގެ އިރުޝާދާނުކުތުން، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ

ތެއް ހާލަލުވެރިހުރި ިއސްވެރިޔާއަށް މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ ހަވާހިންގުާމ 

           މެދުވެރިވެގެން މުވައްޒަފެްއ އޮފީހަށް ނުކުތުން ަމނާކޮށްފިނަމަ، އެކަން 

އެވެ. އަންގަންވާނެތެރޭގައި  ގެގަޑިއިރު(ސައުވީސް)  24އެ މުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން 

ލަތަކީ، އޮފީސް މާަޙއުލުގެ ތެރޭގައި ހާފައިވާ ޚާއްޞަ ބަޔާންކޮށްމި މާއްދާގައި 

ތު ކުރެވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުަރން އުޅުނުަކމަށް ތުހުމަކުށެއް ކުރިކަމަށް އީ ޖިނާ

 ތު ކުރެވިފައިވުމެވެ. ތުހުމަ

ވަަނ  145މަކާ ގުޅިެގން ިމ ގަވާއިދުގެ އޮފީސް މާޙައުލުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަ  (ށ)  

މާއްދާގެ (ނ) އާއި ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ހާލަތެއްގެ ދަށުްނ މައްަސލައެއް 

ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައިގައި އެ މުވައްޒަފާމެދު ތުުހމަތުކުރެވިފައިވާ 

މައްސަލައިގައި އިދާރީ މިންގަނުޑންނާއި މަދަނީ މިންގަނޑުްނ އެ ކުށެްއ 

މަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ލަސްކުރުމަާކ ނުލަިއ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ސާބިތުވާކަ

 އަޅަންވާނެއެވެ. 
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ތަޙުޤީޤު 

  އްޔާއި މަރުޙަލާގަ

ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި 

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 

ނުވަތަ މުސާރަ 

ނުލިބޭގޮތަށް 

މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް 

 ނުކުތުން މަނާކުރުން 

ފުލުހުން ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ތަޙުޤީޤެއް  އިދާރީގޮތުން މައްސަލަބެލުމަށް ނުވަތަ (ހ)  .147

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ހާލަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ  145ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހާލަތެއްގެ ދަށުން މުވަްއޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން  146

މުސާަރ ގައި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތު 145މަނާކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ލިބޭގޮތަށެވެ. 

ކުރެވުނު މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ތަޙުޤީޤުނިމުމަށްފަހު،  ތަޙުޤީޤު (ށ) 

ިއތުރަށް އޮފީހަށް  ފަކުނިންމަންެޖހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ވެއްޖެަނމަ، އެފަދަ މުވަްއޒަ

ގެ މައްޗަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވޭނީ، ުމސާރަ ުނލިބޭގޮތަށެވެ. އެ މުވައްޒަެފއް

ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އޮފީހަށް ނުނުުކމެ ހުރި ދުވަްސތަކުގެ މުސާަރ 

           ުމން، އެ މުވަްއޒަފަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ މައްސަލަ ިނމިއްެޖނަމަ، އޮފީހަށް 

ދެވޭނެއެވެ. އަދި މުވައްަޒފެއްގެ މައްޗަށް  ސްތަކުގެ މުސާރަ  ދުވަނުނުކުެމ ހުރި

ޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަހއިކޯޓުން ބަލައި 

 ބާޠިލުކޮށް ކުށް ސަބިތުނުވާނަަކމަށް މަްއސަލަ ނިްނމައިފިނަމަ، އޮފީހަްށ މްޙުކު

އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައި ނުނުކުމެ ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާަރ ދެވޭނެ

ވާނެކަމަްށ މައްސަަލ ިނންމާފައިވަނިކޮށް ނުކުރީގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮްށ ކުށް ސާބިތު

ތަނަށް މުވައްޒަފަށް ހައިސުޕްރީމް ކޯޓުން ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، އެ

ން މުވައްޒަުފ ދީފައިވާ މުސާރަ އަނބުރާ އަތުލެވޭނެއެވެ. ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުިޅގެ

 އި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާީނ އޮފީހުންނެވެ.ގަވަޒީފާ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ލިބިދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮފީސް މާޙައުލުެގ  145 ) ނ(  

ތެރޭގައި ހިންގައިފައިވާ ކަމެއް އިދާރީގޮތުން އޮފީހުން މައްސަަލ ބަލާ ނުވަތަ 

އެފަދަ ފަރާތަކުން ކުރާ ތަޙުޤީޤު ނިމިފައި ނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ފުލުހުންގެ ނުވަތަ 

 ،އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ހާލަތު ބަދަލުނުވެ ދެމިއޮތްަކމަށް އޮފީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ބަލަމުންދާ 

ސްއެޅިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތަކުން މައްސަލައަށް ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަ

އަންގައިފިނަމަ، ުމސާރަލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮްށފައިވާ މުއްދަތު 
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(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ހަމަވުމުެގ ކުރިން، މުސާަރ ނުލިބޭ ގޮތަށް ފަހަރަކު 

ވުރެ (ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 90މުއްދަތަށް، އެކު ޖުމުަލ ގިނަވެގެްނ 

އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެކަން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު އޮފީހުގެ ދުވަ (ތިރީސް) 30އްދާގެ (ށ) ގައިވާ މި މާ ) ރ(  

މަްއސަލަ ބެލުމަށްފަހު،  ގޮތުގެ މަތީން  ގައިވާގަވާއިދުމަސައްކަތަށް ނެރުާމމެދު، މި 

އޮފީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަިއ ނިްނމައިފިނަމަ، އެކަން ލިޔުމުްނ މުވައްޒަފުންެގ 

ލުވެހުިރ އިސްވެރިޔާ ެއ މުވަްއޒަފަށް އަންގާނެއެވެ. ހަވާކަންތައް ހިންގުާމ 

މެ އަވަހަކަްށ (ތިރީސް) ދުވަސް އޮތްކަމުގައި ވީ ނަމަެވސް، ވީ ެއން 30މުއްދަތުގައި 

 މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ިނންުމމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޙީމުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެްއގައި، އިޞްލާ ) ބ(  

އްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް ނިންާމ ަމއްސަލަތަކުގައި ޅެފިޔަވަ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ވަނަ ބާބު 13ގަވާއިދުގެ މި ޢަމަލުކުރާނީ، 

މި ގަާވއިދުގެ ޖަދުވަލު ، އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަްނ އަންާގ ލިޔުމުެގ ނަޫމނާ ) ޅ(  

 ގައި ވާނެއެވެ.  10

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ 

ގޮތުން ވަޒީފާއަށް 

 ނުކުތުން މަނާކުރުން 

ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ބަލައި، ކުްށ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާ .148

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު އޮފީހަްށ 

އިތުރު ނުވާގޮތަށް ަމާނ ކުރެވިދާނެއެވެ. ކުށް  (ސާދަ) ދުވަހަށްވުރެ 14ނުކުތުން 

ފައިވާ މަްއސަލައެއްނަމަ، ވައިޝަރީޢަތަށް ފޮނު ،ާޅނީސާބިތުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަ

ނޫން މައްސަލައެއްގައި ނަމަ، ކުށް ސާބިތުވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ  ޝަރީޢަތުންނެވެ. އެ

 ނެެވ.ގޮތުގެ މަތީންބާބުގައިވާ ަވނަ  13މި ގަވާއިދުގެ  ،ކަނޑައަޅާނީ
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 ވަނަ ބާބު  ޅަ ސޯ

 ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު 

ބޯޑުގެ 

 ސްއޫލިއްޔަތުތައްމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ  ،ފޮރިން ސަރވިްސ އެޑްވައިޒަީރ ބޯޑުެގ މަސްޫއލިއްޔަތަކީ .149

ޓަކަިއ  ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ސިޔާސަތާގުޅޭ އެކި

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން 2021/20މިނިސްޓަރ ބޭނުންވާ ލަފާދިނުމާއި، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

އިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާ ލާ ގަވާ ވައިޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ މި ،ޤާނޫނު) އާއި ގެސަރވިސް

ުގޅޭ އެހެނިހެން ަކންކަމުގައި މިނިސްޓަރަްށ  މުވައްޒަފުންނާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި

 ލަފާދިނުމެވެ.

 އަންނަނިިވ ބާރުތަކެވެ. ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑުގެ ބާރުތަކަކީ .150 ބޯޑުގެ ބާރުތައް 

 ނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން. މި (ހ)  

 .މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުން (ށ)  

 .މުވައްޒަފުންގެ މަާޤމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގަިއ ލަފާ ދިނުން (ނ)  

 .ުލމަށް ލަފާދިނުންވައިމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިަގނޑު އެކުލަ (ރ)  

ތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުެގ އިތުރަށް ިމނިސްޓަރ ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ މަ (ބ)  

 .މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަާޅ ކަންކަމަށް ލަފާދިނުން

މިނިސްޓަރެވެ.  ،ރުން ޢައްޔަނުކޮށް ވަިކކުރާނީމެންބަފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑަށް  .151 ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

 (ފަހެއް) މެންބަރުންެގ ަމއްޗަށެވެ.  5އަްނނަނިވި  ވަނީ،ބޯޑު އެކުލެވިެގން މި

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ. (ހ) .152 

ފޮރިން ސަރވިސް އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުންގެ ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  (ށ)   

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފެއް.

 ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިސްވެރިޔާ. (ނ)  

ފޮރިން ސަރވިސް ޖެނަރަލް ސްޓާފުންގެ ގިންތީެގ މުވައްޒަުފންގެ ތެރެއިން  )(ރ  

 މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ އިްސ މުވަްއޒަފެއް.

(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހު  10މިނިސްޓްރީގެ ިއްސ މަޤާމެއްގަިއ މަދުވެގެްނ  (ބ)  

ޔަނުކުރާ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ، ޚިދުމަތުގައި ނޫޅޭ މީހުންެގ ތެރެއިން މިނިސްަޓރު އައް

 މީހެއް.
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 ފޮރިްނ ސެކްރެޓަރީއެވެ. ،ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ .153 ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު 

 ،އެވެ. ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކުން ކަމެއް ފާސްކުރަންވާނީ (ތިނެއް) 3ކޯރަމަކީ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ  .154 ބޯޑުގެ ކޯރަމް 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވ ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

ބޯޑު މެންބަރުންގެ 

 ދައުރު

 އަހަރުދުވަހެވެ.( އެކެއް)  1 ،ދައުރަކީ ރުންގެމެންބަބޯޑުގެ  .155

ބޯޑު މެންބަރުން 

 ބައްދަލުކުރުން 

ފަހަރު (އެކެއް)  1މަަހކު އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް،  ،ރުންގެ ބައްދަލުވުންމެންބަބޯޑުގެ  .156

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ންނެވެ.  ޓުކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަން ،ތައް ހަމަޖަްއސާނީއިންތިާޒމުބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ  .157 ގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބޯޑު

ެގ ޓުކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަން ،އަދި ޖަލްސާގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާނީ

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

 ،ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރަންވާނީލިޔެ  ބޯޑު ޖަްލސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  .158 ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާ 

އަދި  ،އެ ދެއްކިގޮތަކަށް ޔައުމިއްޔާއިން ފެންނާނެ ،ބޯޑު މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް

ންނެވެ. ޖަލްސާތަކުެގ ތީމަ ގެތެއްގޮ ނޭޖަލްސާގައި ކަންހިނގައިދިޔަގޮތް ސާފުކޮށް އެނގޭ

  ންނެވެ.ޓުބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެ ،ނީޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާ

އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފޮރިން  ،ބޯޑުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ކުރިން (ހ) .159 ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ 

 ސެކްރެޓަރީ، މެންބަރުންނާ ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،ެގ މަޞްލަޙަތު ިހމެޭނ ުމހިންުމ އަދި ޮބެޑތި ކަންކަންފޮރިން ސަރވިސް (ށ)  

ނިންމައިގެްނ  ފައި ޖެންޑާގައި އޮްނނަ "އެހެނިހެން" ިމ ބައިގެ ދަށުގައި ހިމަނައިއެ

 ނިންމައިގެްނ ނުވާނެ ކަންކަްނ ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ. މިފަދައިންނުވާނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ކަންކަން؛ )1(   

 މަސައްކަތްތައް؛ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ ބެހޭ )2(   

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާބެހޭ މަސައްކަތްތައް. )3(   
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 ވަނަ ބާބު ސަތާރަ 

 އިންތިޒާމުއިންތިޤާލީ 

ޓިްކ މިޝަންތަކުގެ ހެްޑ އޮފް މިޝަންގެ ގޮތުގައި ވަީޒާފ ޖޭގެ ޑިޕްލޮމެދިވެހިރާއް .160 ސަފީރުން 

ކުރުމުގެ ކުރިްނ  ނުމަށް އައްޔަޤާއަދާކުރަމުންގެންދާ ސަފީރުންގެ ތެރެއިން، ސަފީރުކަމުގެ މަ

(ފަހެއް)  5މެއްގައި މަދުވެގެން ޤާނޫްނ އެހެން މަ މަޤާމު ރުކަމުެގ މިނިސްޓްރީގައި، ސަފީ

ތަކަށް މަޤާމުދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހުން، އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސަޓާފުންގެ ޚި ދުވަހުއަހަރު

 ބަދަލުވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.

މަްށ ޤާިއ ތިއްބެވި ސަފީރުްނ ސެކްރެޓަރީގެ މަރޭންކުގަ މިނިސްޓަރ ޓޭޓްސް (ހ)   

 .ބަދަލުވުން

ތިއްބެވި ސަފީރުން އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ފެންވަރުގައި  (ށ)   

 .މަށް ބަދަލުވުންޤާމަ

ދިވެހި ސިވިލް 

 ގެ ސަރވިސް 

 މުވައްޒަފުން 

ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން، ޤާމު މައެއަށްވުރެ މަތީ ނާއިޑިރެކްޓަރުން (ހ) .161

 .އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުންގެ ގިންތިއަށް ބަދަލުވުން

ތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން، މަޤާމު ދަށުގެ ޑިރެކްޓަރަށްވުރެ (ށ) 

ތަމަ (ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާއި ފުރަ 2ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ  ރިޖީ ދާއިރާއާޚާ

ކޮށްފައިވާ ލުޑިގްރީ، ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެއް މަތީ ފާހެއް ހާސި

 .ގިންތިއަށް ބަދަލުވުންޕްރޮފެޝަނަލް ސަރވިްސ މުވައްޒަފުން، 

ޑިރެކްޓަރަށްވުރެ ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން،  (ނ)  

ށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ރުދުވަހަ(ދިހައެއް) އަހަ 10ދުމަތުގައި ޚިމިނިސްޓްރީގެ 

(އެކެއް) ޕޯސްޓިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  1މަދުވެގެން  ،ހޭދަކޮށް

 . ގިންތިައށް ބަދަލުވުން ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރިވސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން

މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން، ތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ މަޤާމުރެ ދަށުގެ ޑިރެކްޓަރަށްވު (ރ)  

ށްވުރެ ިދގު މުއްދަތެއް ރުދުވަހަ(ފަނަރަ) އަހަ 15ދުމަތުގަިއ ޚިމިނިސްޓްރީގެ 

 . ގިންތިއަށް ބަދަލުވުން ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުންގެހޭދަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން 
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ތައް ޝަރުޠު ކޮސްފައިވާބަޔާން) އާއި، (ރ) ގައި ނ(، (ށ) އާއިދާގެ މި މާއް (ބ)  

ޖެނެރަލް ސަރިވސް ސްޓާފުންެގ ން، ޖެނެރަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުރިހަމަނުވާ ފު

  .ގިންތިތަކަށް ބަދަލުކުރުން 

ޤާނޫނު) އަްށ  ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރވިސް 2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޅ)  

   ޤާނޫނުގެ އެ   ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

ޝަރުޠުތައް  ކޮށްފައިވާ) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާނ1ްވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( 42

ޖެނުއަީރ  1ޓަކައި  ފުރިހަމަނުވާ މުވަްއޒަފުންނަށް އެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  3 އިން ފެށިގެން 2023

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

162. 

 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުާރ  ފަށާނީ، ދިވެހި ދަށް ޢަމަލު ކުރަން އިމި ގަވާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ިހނދަކު، ައންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ހައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި .163 މާނަކުރުން 

ތިރީގައި ދީފައިވާ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކާ ގުޅިގެން، ލަފުޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ 

 މާނަކުރުމެވެ.

އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  "ޤާނޫނުއަސާސީ" ަކމަށް ބުނެފައި (ހ)  

 ވެ.ކަށެއެ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

 ތަންފީޛު ހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު "މިިނސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެ  (ށ)  

 އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާއަށެވެ. ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެ

 ތަންފީޛު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިާޔސަތު  "މިނިސްޓަރު" )ނ(  

ރުކާރުގެ ވުޒާރާެގ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަ ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެ

 ވަޒީރަށެވެ. 

"ސަފީރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކުެގ " ެހޑް އޮފް  (ރ)  

ޢިއްޔާއެއްގައި މުމިޝަން" ބޭރު ޤައުމެއްގަިއ، ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަ 

ޢިއްޔާއަކަށް، ކޮންމެ މުކުރުމަށް އެ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ޖަސީލުދިވެހިރާއްޖެ ތަމް

 ވެ. ތަށެނަމެއްގައި ވިޔަސް ރަީއސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާ ފަރާ
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ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަުރ  "މުވަްއޒަފުން ސަރވިސްގެ  ފޮރިން" )ބ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  34ޤާނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ  20/2021

ވް ސަރވިސްެގ ސްޓާފުންނާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓި

 ޖެނެރަލް ސަރިވސްގެ ސްޓާފުންނަށެވެ.

 ބޭރު ސަރވިސްއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ސަރވިސްގެ  "ފޮރިން )ޅ(  

 20/2021ޤާނޫނު ނަންބަުރ   ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ، "މުވައްޒަފުން

ނަ މާއްދާގައި ވަ 57ގެ ) ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

 ވެ.ނަށެވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުން ގޮތުގެ މަތީން ކޮށްފައިވާބަޔާން

 20/2021ޤާނޫނު ނަންަބރު  ނީ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ "މިޝަން  "ޑިޕްލޮމެޓިކް )ކ(  

އި ވިއެާނ ކޮްނވެންޝަން އޮން އާ ) ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

ޤާއިމުކުރާ  ގޮތުގެ މަީތންއެއްގޮތްވާ  އާ 1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 ވެ.ކަށެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަ

 20/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  "ޕޯސްޓް "ކޮންސިއުލާ )އ(  

އި ބައިނަލްއަޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކާ އާ ) ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

ޓަކައި  ކޮންސިއުލަރ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ންގޮތުގެ މަތީއެއްގޮތްވާ 

 ން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮްނސިއުލޭޓްތަކަށެވެ.ޖެއިދިވެހިރާއް

" ޕޯސްޓިންގ" ކަަމސް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށާއި  )ވ(  

 ވެ. މަށެއަދާކުރުމަށް ދާދިއު ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓްތަކުގެ ވަޒީފާ

"އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮޮލޖީގެ ވަސީަލތްތައް" ކަމަށް  )މ(  

ލާތީ އާޞަމިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މު ،ބުނެފައި އެވަނީ

 ވަސީލަތްތަކެވެ.

ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ  ”" ދައުލަތުގެ މުސާރާއިެގ ސިޔާސަތުެގ ޤާނޫނު ) ފ(  

        (ދައުލަތުގެ މުސާރާއިެގ ސިޔާސަތުެގ ޤާނޫނު) އާއި 2016/11ނަންބަރު 

 ވެ.ކަށެތައިޞްލާޙުފައިވާ އެންމެހަިއ ސްއެ ޤާނޫނަށް ގެނެ

 2016/11" ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  )ދ(  

ން ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށު 5(ދައުލަތުގެ މުސާރާއިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ެގ 

 ފައިވާ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށެވެ.ދައިއުފައް

__________________ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  

 މާލެ،  

   ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެކިކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް 

  

 މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 ދާއިމީއެޑްރެސް: .......................... މިހާރުއުޅޭ ެއޑްރެސް: ........................... މަ ނަން: ............................ފުރިހަ

   މަޤާމު: .................................... ރިކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު: ...........................

 ސެކްޝަން: ..................................................../ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް

 

 ތު މަޢުލޫމާ އެދޭ ކަންތަކާބެހޭ 

 މިފާހަގަޖަހައި، އިތުރު ތަފްސީލު ބޭނުންވާ ބަިއތައް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ. ކަމެއްގައި  އެދޭ

 

 އްވުން އެދެމެވެ. މަތީގައި އަޅުގަނޑު އެދިފައިވާ ކަންތައް ހަމަޖައިސަވައި ދެ

 : ...................................ތާރީޚު   ................................... :މުވައްޒަފުގެ ސޮއި

 

1ޖަދުވަލު   

 

އް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގެއަށް . ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތ1ަ

 ދިޔުމަށް 

. ވިލިނގިލި ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ދަތުރު އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވައި 2

ދެއްވުމަށް (ފޯމާއެކު، ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން، 

އެއަވަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭކަން އަންގައިދޭ، އެއަވަށެއްގެ ކަންތައްތައް 

ރުކާރުގެ ރަސްމީއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ބަލަހައްޓާ ސަ

 ހުށަހެޅުން.) 

. ކޯހަކަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް (ކޯހާބެހޭ އިޢުލާންގެ ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު 3

 ހުށަހެޅުން) 

 އެދޭ ކޯހުގެ ނަން: 
 

 

 . ސްކޫލް ދޮށަށް ދިޔުމަށް 4

 ----------------------ދަރިފުޅު ގެންދަންޖެހޭ/ބަލާދާންޖެހޭ ގަޑި: 

 -------------------އޮފީހުން ބޭރަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ގަޑި: 

 . ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އިތުރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް 5

ވަޒީފާ އަދާކުރަންބޭނުންވާ ތަނުގެ ނަމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި 

 މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ގަޑި: 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 . މި އޮފީހުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް 6

 އެމް.އެފް.އެލް.ސީ    އެމް.އައި.ބީ  ބީ.އެމް.އެލް 

 އެހެނިހެން   އެސް.ޓީ.އޯ 

 

 :..................................................................އިތުރު މައުލޫމާތު 

 ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު މެމްބަރަކަށް ވުމަށް . 7

-----------------------------------ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 

------------------------------------------------------------------ 
 

. ކުޅިވަރު މުބާރަތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް (ކުޅެންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ ތާވަލު 8

 ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުން) 

---------------------------------------------މުބާރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 

------------------------------------------------------------------ 
 

 . މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް: 9

-------------------------------------------އެޙަރަކާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 

------------------------------------------------------------------ 
 

 ނުވަތަ މަޖައްލާ އަކަށް ލިޔުމަށް: . ނޫސް 10

 --------------------------------------ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާގެ ނަން: 

 ------------------------ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް: 
 

. ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިކަން ނުވަތަ އެހެން މަޤާމެއް 11

 ފުރުމަށް. 

ސް ނުވަތަ މަޖައްލާގެ ނަން، އަދި ނޫސް، މަޖައްލާއާބެހޭ ކުރު ތަފްސީލެއް ނޫ

------------------------------------------------------------ލިޔުން 

------------------------------------------------------------------ 

 އެދޭނަމަ އެދޭ ގައިވާ ކަންތައް ނޫން އިތުރު ކަމަކަށް  11-1. ނަންބަރު 12

 ކަންތަކުގެ ތަފްސީލް: 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
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 އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 

ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ސެކްޝަނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް (މިބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ  .1

ލުވެ ހަވާ އްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ސެކްޝަން ހިންދެވުމާ އެމުވަ 

  ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.)

 ޖަހާށެވެ. އަދި ހުއްދަ ދެވެންނެތްނަމަ "ހުއްދަ ދޭކަށް ނުފެނޭ" މިބައިގައި  (ހުއްދަ ދެވެންއޮތްނަމަ "ހުއްދަ ދިނުން" މިބައިގައި 
 . ޖަހާށެވެ 

 ހުއްދަ ދޭކަށްނުފެނޭ       ހްުއދަ ދިނުން     

 ހުއްދަ ދޭން ނުފެންނަ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ސަބަބު: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 : .......................................... ތާރީޚުސޮއި: .........................................  ނަން: ............................................

 

 އުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހި  .2

 ހ. މުވައްޒަފުގެ ހުއްދައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 .........................................................................  މީގެ ކުރިން ނަގާފައިވާ ހުއްދަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: 

      ............. ............................................................ 

 ށ. ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން އަޅަންވި ފިޔަވަޅު 

 އެދިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ދެއްވުން      

 ވެރިއެއްގެ   ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގަވާ 

 : .......................................... ތާރީޚު ނަން: ............................................ސޮއި: .........................................

 

 ...................................................ސިޮއ: ....... ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން: .................................................

ޖަވާބުގެޚުލާޞާ: 

............................................................................................................................. ....................................... 

................................................................................................................................................... ................. 

 ............................ : .............ތާރީޚުޖަވާބުދިން  ޖަވާބުގެ ނަންބަރު: ............................................................
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް  

 މާެލ،  

   .ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 

    

 އެއްބަސްވެވޭ ދެ ފަރާތް 

 ....................................................................................................ފަރާތް:........................ ވަޒީފާ ދޭ
 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް (މުވައްޒަފު)
 

 ...................ނަން:........................................................................................................................

އިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަ

 ނަންބަރު:...........................................................................................

ދާއިމީ 

 .............................އެޑްރެސް:........................................................................................................

 ................................................................................................................. އެޑްެރސް:ޅޭމިހާރު ދިރިއު

އުފަން 

 ................................................................:.........................................................................ތާރީޚު

ޤައުމީ 

 .................ނިސްަބްތ:....................................................................................................................

ގުޅޭނެ ފޯނު 

 ..................................................................................................................ނަންބަރު:....................
 

 ތެއްގައި ގުޅާނެ ފަރާތް ހާލަ ކުއްލި 

 ......................................ނަން:.....................................................................................................

 .................އެޑްރްެސ:....................................................................................................................

ގުޅޭނެ 

 .......................................................................................................................................ނަންބަރު

ހުރި  މުވައްޒަފާ

 .......................................................................................................................................ގާތްކަން:

 

 

2ޖަދުވަލު   
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.......އެވެ. މި އެއްބަސްވުން ފެށޭ .......ކީ................................ޚަފާ ފެށޭ ތާރީމުވައްޒަފުގެ ވަޒީ .1

 ތާރީޚަކީ.....................................އެވެ.

             މުވައްޒަފުގެ މަގާމާއި، މުސާރައާއި، މުވައްޒަފަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް،  .2

 އެއްބަސްވުމާއިއެކުގައިވާ ަވޒީފާ ބަޔާނުގައިވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ މުސާރައާއި ާމލީ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނީ މި 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު

 ނެވެ.ތީންގޮތުގެ މަގައިވާ މުވަްއޒަފުންގެ ގަވާއިދުމުވައްޒަފަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އެހެނިހެްނ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ  .3

ގައި މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ާލޒިމުކުރާ ކަންތައްތައް ތެރެއިން ކަމަކަށް މުވައްޒަފު ތަބާނުވާަނމަ، މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު .4

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންފިޔަވަޅު އެޅޭީނ އެ އުސޫލުގައިާވ  އިޞްލާޙީމުވައްޒަފާމެދު 

) އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 2009/8ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ .5

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންދަށުން ހެދޭ ގަވައިދުގައިވާ 

"މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތުެގ  މި ގަވާއިދާއި މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރަުމންދާ ގޮތް ބަލައި ވަޒަންުކރާނީ .6

 ނެވެ. ގޮތުގެ މަތީންފޮތް" ގައިވާ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އަތްމަތީ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ މުވައްޒަފުންެގ ގަވާއިދު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭީނ  .7

މުވައްޒަފަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ލިޔުމުން އޮފީހުްނ އަންގާފައިނުވާނަމަ، މުވައްޒަފުެގ ވަޒީފާއާގުޭޅ އެންމެާހ ކަންތައްތައް  .8

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ ގަވާއިދު މުވަްއޒަފުންގެހިންގާނީ 

 އި މުވަްއޒަފުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ ގޮތުްނ ނެރޭ އުސޫލުތަކަކީ މި އެއްބަސްުވމުގެ ބައެކެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދާ .9

 ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިްސޓްރީއަށްއުނިއިތުރު ގެނައުމުެގ އިޚްތިޔާރު  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދަށް .10

 މިނިސްޓްރީއިން ކުރާނީ ޢަމަލުގައި ބަޔާންވެފައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ންގެ ގަވާއިދުމުވައްޒަފު .11

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 މި އެއްބަސްވުމުގައިާވ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވެ. .12

 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފު     ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން                                 

             ނަން:...............................................     ނަން:..........................................................     

 ............................މަޤާމު:.............................................                ސޮއި:..............................

 :..............................................               ތާރީޚުސޮއި:..............................................                 ސޮއިކުރި 

 :................................ތާރީޚުސޮއިކުރި   
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  އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ވަޒީފާ ބަޔާން
 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު -1

  ނަން:               އެޑްރެސް: 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު -2

  ނަން:               ޙިދުމަތުގެ ރިކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު:

:އެޑްރެސް ދާއިމީ މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:   

ަންބަރު:ފޯނު ނ  : އުފަން ތާރީޚު 
 އައިޑީ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު:

 ޤައުމީ ނިސްބަތް:

 

 

 

ތުގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަން/އެޑްރެސް:ހާލަކުއްލި   

 ޢާއިލީ ގޮތުން ހުރި ގާތްކަން:

ތުގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަންބަރު:ހާލަކުއްލި   

     

 

 

 

         

 

  
  

           

       

      

       

      

                

 

  

                

 

       

   
  

    

  

 

 

                    

   

   

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 
 
 

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން -4

 
 މަތީން ގޮތުގެގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު

 ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު-3

ހޭ ތަން:ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެ  މަގާމުގެ ނަން: ރޭންކް: 

 މަގާމުގެ ބޭނުން:

 :ތާރީޚުމި މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި 
 އޮފީސް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ ޔުނިޓް:

:ޚުތާރީވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ   

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް             ވަޒީފާގެ ބާވަތް:     ާދއިމީ                    ވަގުތީ    

 މުވައްޒަފު ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ނަން: ޤާމު:މަ

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް            އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:  އިދާރީ             ޓެކްނިކަލް ވަޒީފާ

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑި:

 

 

3ޖަދުވަލު   
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 މަގާމަށް ބޭނުންވާ ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ -5

 

 ތައް:ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު -6

ހަކު ކުރާ ލުކުރެވޭ މައިގަނޑު (ޕްރައިމަރީ) މަސައްކަތްތައް: (މި ބައިގައި ހިމަނާނީ މުވައްޒަފު ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުވަތަ ޢާއްމުކޮށް ކޮންމެ ދުވަ ހަވާ މުވައްޒަފާ  .16

ތްތަކަކީ އިދާރީ ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތަކެވެ). މުވައްޒަފު ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަ ބާވަތު 

  ގައެވެ. 6.2މަސައްކަތްކަމަށްވާނަމަ، އެ މަސައްކަތްތައް ހިމަނުއްވާނީމި ފޯމުގެ ނަންބަރު 

 ހ. 

 ށ.      

 ނ.     

 ތުގެ ޓާގެޓުތައް:މަސައްކަ 

 ހ.

 ށ.

 ނ.

 ލުކުރެވޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް:ހަވާ މުވައްޒަފާ  6.2

 ހ.

 ށ.

 ނ.

 ރ.

 :ސައްކަތުގެ ޓާގެޓުތައް މަ 

 ހ.

 ށ.

 ނ.

 ރ.

 އެހެނިހެން: (ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް) 6.3

 ޚާއްޞަ ލުކުރާ ހަވާސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސް/ސެކްރެޓޭރިއެޓް/ޔުނިޓުން ނުވަތަ އޮފީހުން މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކާއި އިދާރީ މަހ. 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު -7

 ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު

 އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް -8

  މުސާރަ: :ލިވިން އެލަވަންސް

 
 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް:

 އެލަަވަންސް: ޚާއްޞަ ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް/ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް/އޮގްޒިލަރީ ސަރވިސް 

 އެލަވަންސް:

 ގޮތުގެ މަތީން ގަވާއިދުގައިވާ އިތުރު ގަޑި: "މުވައްޒަފުންގެ 
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 އުޖޫރަދެވޭ މިންގަނޑާއި ހިސާބުކުރެވޭ ގޮތް: "މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކު. 2އުޖޫރަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު: ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ރަސްމީ އެންމެ ފަހު   

 ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމް ބުނުން -9

 ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައިވާ  

 ލުވި މުވައްޒަފުހަވާކަތް މަސައް -10

:ތާރީޚު  ސޮއި: 
 ނަން: 

މު: ޤާމަ  

 ލު ކުރި މުވައްޒަފުހަވާމަސައްކަތް  -11

:ތާރީޚު  ސޮއި: 
 ނަން: 

މު: ޤާމަ  
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a 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 ދިވެހިރާއްޖެ

 
    

 ޗުއްޓީ ޗިޓު 

 ޗިޓް ނަންބަރު:

 

  މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފާއި ބެހޭ 

 
 

 ފުރިހަމަ ނަން:

 އައިޑީކާރޑް ނަންބަރު:

 ރެކޯރޑްކާޑު ނަންބަރު:

:މަޤާމު  

 އޮފީސް:

 

 ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 ޗުއްޓީގެ ބާވަތް:

:ތާރީޚުޗުއްޓީ ފަށާ   

:ތާރީޚުޗުއްޓީ ހަމަވާ   

 މުއްދަތު:

 

 ޗުއްޓީގެ ބާކީ 
 

 

)           -އަހަރީ ޗުއްޓީ:............ދުވަސް (އަހަރު ހަމަވާ ދުވަސް  

)     ޢިާއލީ ޒިންމާ ޗުއީްޓ:.............(އަހަރު ހަމަވާ ދުވަސް         

 

 

 

 

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޤަވައިދުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ. ގޮތުގެ މަތީން މަތީގައިވާ   
 

 ސޮއި: 

:  ނަން  

 މަޤާމު: 

 
 

ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިްނ ެއފެއާޒް މި  
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 ދިވެހިރާއްޖެ
    

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިކަން އަންގާ ޗިޓް 

 

 ޗިޓް ނަންބަރު:

 

 މުވައްޒަފާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 
 

 ފުރިހަމަ ނަން:

 އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 ރެކޯރޑްކާޑު ނަންބަރު:

:ޤާމުމަ  

 ކުލެސިފިކޭޝަން: 

 އޮފީސް:

 މަޤާމުގެ މުސާރަ: 

 

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިގޮތުގެ ތަފްސީލު 
 

 

:ތާރީޚުވީއްލި   

:މުއްދަތު (ދުވަސް)  

 ހަމަވާ މުސާރަ:

ފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ، މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިވާތީ ދެންނެވީމެވެ. މިގޮތަށް ޥިއްލާފައިވަނީ އޮ

ގުޅުމަށް ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މަޤާމުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ގެން 

ތުގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.މުވައްޒަފު އެދިލައްވާފައިވާތީއެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ޙިދްމަ  

 

 

 

 

 ސޮއި: 

: ނަން  

 މަޤާމު:

 

 

  
 

ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިްނ ެއފެއާޒް މި  

 

 

 

 

 

 

 

5ޖަދުވަލު   
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-127/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:             182 އަދަދު:          51 ވޮލިއުމް: 

115 

 

c 
 

 

 

 ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މި

 މާލެ، ދިވެހިރާއްެޖ       

 

 ނަންބަރު:

 

 ދޭ ނަސޭހަތް  އަނގަބަހުން 

 

 ބެހޭ މަޢްލޫމާތު:ނަސޭހަތް ދެވޭ މުވައްޒަފާ 

 ރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާަނމާއެކު):ފު .1

 ކާޑު ނަންބަރު:ރިކޯޑުޚިދުމަތުގެ  .2

 މު:ޤާމަ .3

 :ޔުނިޓް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން/  ޑިޕާޓްމަންޓް  .4

 އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުމުެގ ކުރިން ަނސޭހަތް ދޭންޖެހުުނ ކަެމއްގައި މުވައްޒަފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް: .5

 

 

ލުކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއި ޒިންމާދާުރ ކަމާެއުކ ހަވާ(މުވައްޒަފުގެ ނަން) ާއ ................... 

ވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންެޖހޭ އަވަސްިމނެއްގައި ކުރުމަށް، ނުވަަތ ކުރުމަށާއި، ހަވާލުކުރެ

 ކުރިޔަށް އެމުވައްޒަފެއް ކުރި ކަމެއް ބަޔާންކޮށް) މި ފަދަ ކުށެއް ގައި  1..................... (ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ 

ގަވާއިދާއި ކޯުޑ އޮފް ކޮންޑަކްޓަްށ  ފޮރިން ސަރިިވސްގެ ޤާނޫާނއި މުވައްޒަފުންގެ އޮތްތަނުގައި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި 

 ވެ. ތެރިކޮށް ހިތުމަށް .............. (މުވައްޒަފުގެ ނަން) އަށް ނަސޭހަތްތެރި ވަމެޙުރުމަތް

 

 ތު:މަޢުލޫމާ ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފާ ބެހޭ 

 ނަން: .1

 މަޤާމު: .2

 ޑިޕާޓްމަންޓް / ޑިވިޜަްނ / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް: .3

 ސޮއި: .4

 :ތާރީޚު .5

ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ިމ ލިޔުމުެގ ކޮޕީއެއް ލަްސނުކޮށް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވަްއޒަފެއްެގ ނޯޓް: 

 ނުވަން ވާނެއެވެ. ޕަރސަނަލްފައިލަށް ފޮ

 )ތާރީޚު.... / .. / .. (
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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މި

                      މާލެ، ދިވެހިރާއްެޖ                                          

 

 ---------------------ނަންބަރު:

 

 ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭހަތް 

 

  މަޢްލޫމާތު:ބެހޭ ލިޔުމުން ނަސޭޙަތްދެވޭ މުވައްޒަފާ 

 ):ކިޔާނަމާއެކު އާންމުކޮށް( ނަން  ފުރިހަމަ .  1     

 ކާޑު ަނންބަރު:ރިކޯޑު.  ޚިދުމަތުގެ 2        

 މު:މަޤާ .1

 :ސެކްޝަން .2

 ލިޔުމުން ނަސޭހަްތ ދިނުމުގެ ކުރިްނ ނަސޭހަތް ދޭންޖެުހނު ކަމެއްަގއި މުވައްޒަފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް: .3

 

 

ލުކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއި ޒިންމާދާުރ ކަމާެއުކ ހަވާވައްޒަފުގެ ނަން) ާއ ................... (މު

ކުރުމަށާއި، ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންެޖހޭ އަވަސްިމނެއްގައި ކުރުމަށް، ނުވަަތ 

 ކުރިޔަށް މުވައްޒަފެއް ކުރި ކަމެއް ބަޔާންކޮށް) މި ފަދަ ކުށެއް ގައި އެ 1..................... (ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ 

 ޙުރުމަތް ކޯޑު އޮފް ކޮްނޑަކްޓަށް ގަވާއިދާއި  ފޮރިން ސަރިިވސްގެ ޤާނޫނާިއ މުވައްޒަފުންގެއޮތްތަނުގައި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި 

 ތެރިކޮށް ހިތުމަށް .............. (މުވައްޒަފުގެ ނަން) ނަޞޭހަތްތެރިވަމެވެ. 

 

 ތު:މަޢުލޫމާ ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފާ ބެހޭ 

 ނަން: .1

 މަޤާމު: .2

 :ޔުނިޓް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން /  ޑިޕާޓްމަންޓް .3

 ސޮއި: .4

 :ތާރީޚު .5

ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ިމ ލިޔުމުެގ ކޮޕީއެއް ލަްސނުކޮށް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވަްއޒަފެއްެގ ނޯޓް: 

 ވާނެއެވެ.  ޕަރސަނަލްފައިލަށް ފޮނުވަން

 )ތާރީޚު .... / .. / .. (
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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މި

 މާލެ، ދިވެހިރާއްެޖ                                          

                                                          

 ނަންބަރު:

  އިންޒާރު 

 

 މާތު:ބެހޭ މަޢްލޫއިންޒާރު ދެވޭ މުވައްޒަފާ     

 ):ކިޔާަނމާއެކު އާންމުކޮށް( ނަން ފުރިހަމަ .1

 ކާޑު ނަންބަރު:ރިކޯޑުޚިދުމަތުގެ  .2

  މު:މަޤާ .3

 :ޔުނިޓް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން /  ޑިޕާޓްމަންޓް .4

 އިންޒާރު ދިނުމުގެ ކުރިްނ ނަސޭހަތް ދޭްނޖެހުނު ަކމެއްގައި މުވަްއަޒފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް: .5

 

 

ލުކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއި ޒިންމާދާުރ ކަމާެއުކ ހަވާއްޒަފުގެ ނަން) ާއ ................... (މުވަ

ކުރުމަށާއި، ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންެޖހޭ އަވަސްިމނެއްގައި ކުރުމަށް، ނުވަަތ 

 ކުރިޔަށް ވައްޒަފެއް ކުރި ކަމެއް ބަޔާންކޮށް) މި ފަދަ ކުށެއް ގައި އެމު 2..................... (ނުވަތަ ކުށުގެ ދަރަޖައިގެ 

ތެރިކޮށް ޙުރުމަތްއޮތްތަނުގައި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ކޯޑު އޮފް ކޮްނޑަކްޓަށް 

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އި ގަވާއިދާ ފޮރިން ސަރިވިސްގެ ޤާނޫނާއި މުވައްޒަފުންގެއަދި މީގެފަހުން  ،ހިތުމަށާއި

ުނވަތަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުްނ ނުވަތަ ަވޒީފާއިްނ  ،އިތުރު އިންޒާރެއް ދިުނމަކާނުލައި ަވޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރުން

 . އިްނޒާރުދެމެވެވަކިކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވާކަން އަންގައި

 ތު:މަޢުލޫމާ އިންޒާރު ދިން މުވައްޒަފާ ބެހޭ     

 :ނަން .1

 މަޤާމު: .2

 ޑިޕާޓްމަންޓް / ޑިވިޜަްނ / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް: .3

 ސޮއި: .4

 :ތާރީޚު .5

އިންޒާރު ދިުނމަށްފަހު ިމ ލިޔުމުެގ ކޮޕީއެއް ަލސްނުކޮށް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެ މުވައްޒަފެއްެގ ނޯޓް: 

 ނަލްފައިލަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. ޕަރސަ

 )ތާރީޚު .... / .. / .. (
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 ނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މި

 މާލެ، ދިވެހިރާއްެޖ    

                                                                                            

 ނަންބަރު:

 ޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އަންގާ ޗިޓް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަ  އިޞްލާޙީ

 ބެހޭ މަޢްލޫމާތު:މުވައްޒަފާ 

 ):ކިޔާނަމާއެކު އާންމުކޮށް ( ނަން  ފުރިހަމަ  .1

 ކާޑު ނަންބަރު:ރިކޯޑުޚިދުމަތުގެ  .2

  މު:ޤާމަ .3

 :ޔުނިޓް /  ސެކްޝަން /  ޑިވިޜަން/  ޑިޕާޓްމަންޓް   .4

 ތު:މަޢުލޫމާ ބެހޭ  މައްސަލައާ 

 ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިޓީ 5

 :ބާވަތް އްސަލައިގެ މަ .6

 މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:  .7

 

 ތް: ހާލަގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި  .8

 

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެކި:  .9

 

...........ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާއިން  ގޮތުގެ މަތީން ގޮތްވާ އެއްދާއި މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއި....................(މުވައްޒަފުގެ ނަން) އަށް 

 ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އަންގައިފީމެވެ.

 )ތާރީޚު.... / .. / .. (

 (ސޮއި)          

 ނަން:          

 މަގާމު:                                                                   

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި ލިޔމުގެ ކޮޕީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް   24ކޮޕީއެއް  މި ލޔުމުގެ  -1ނޯޓު: 

 ފައިލަށްވެސް ލެވޭނެއެވެ.

 (ސާދަ) ދުވަހު  14 ގިނަވެގެން  ނުހިމަނައިފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް  އިޞްލާޙީ -2

 މުއްދަތަށެވެ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                                               

 

 ނަންބަރު:

 އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ލޫމާތު:ބެހޭ މަޢު މުވައްޒަފާ 

 ):ކިޔާނަމާއެކު އާންމުކޮށް ( ނަން  ހަމަ ފުރި .1

 ކާޑު ނަންބަރު:ރިކޯޑުޚިދުމަތުގެ  .2

  މު:ޤާ މަ .3

 ސެކްޝަން:/  ޑިވިޜަން /  ޑިޕާޓްމަންޓް   .4

 

 ތު:މަޢުލޫމާ މައްސަލައާ ބެހޭ 

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު:5

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް: .6

 މައްސަލައިގެ ޙުލާސާ:  .7

 

 ތް: ހާލަގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ގަވައިދު .8

 

 

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެކި:  .9

 

 މަށް އޮފީހުން ނިންމި ގޮތް:މައްސަލާގައި ޢަމަލުކުރު 

 މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު މުއްދަތަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރަން:  .10

 ސަލަ ފޮނުވާފައިވުމުން، ޝަރީއަތުން މައްސަލަ ނިމެންދެން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރާނަމަ:ޝަރީއަތަށް މައް .11

 (ހ) މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް:         

 (ށ) މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް:       

ގައި ނަމަ، މައްސލައިގެ ތަހުގީގު މުއްދަތަށް/ މަރުޙަލާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ (ތަހުގީގު ....................(މުވައްޒަފުގެ ނަން)

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ ގޮތުގެ  10އަދި  7ލައެއްކަމަށްވާނަމަ، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ނިމެންދެން) މި ލިޔުމުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ

 މަތީން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ.

 )ތާރީޚު .... / .. / .. (

 (ސޮއި)          

 ނަން:          

 މަގާމު:                                                                          

 ވޭނެއެވެ.ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި ލިޔމުގެ ކޮޕީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް  ފައިލަށްވެސް ލެ 24ނޯޓު: މި ލޔުމުގެ ކޮޕީއެއް 
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	ގަޑީލާރި އުނިކުރުން
	އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުން
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	ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުން
	އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން


	ހަތަރުވަނަ ބާބު
	ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
	ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
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	ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
	ކޮމިޓީގެ ދައުރު
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	އެހެން ޤައުމެއްގެ ދާއިމީ ރަށްވެއްސެއްކަމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު 
	ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 
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	ޕްރޮބޭޝަން (ވަގުތީ މުއްދަތު)
	ޕްރޮބޭޝަނުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް
	ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން
	މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުން
	ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުން
	ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުން
	ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
	މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން އޮތް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
	މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުން
	މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެ ހާލަތްތައް
	މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް
	މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް
	އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަނުޖެއްސޭނެ ކުށްތަކާއި ހަމަނުޖެއްސޭނެ މުއްދަތު 
	ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އޮފީހުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން
	އޮފީހުގެ ވަޒީފާދިނުމުގައި ކުށްތަކާމެދު ބެލޭނޭ ގޮތް
	އިތުރު މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުން 
	ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން، ވަކި މުއްދަތަކަށް ފޮރިން ސަރވިސްއަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 
	ފޮރިން ސަރވިސްގެ ވަކި ޒިންމާއެއް އަދާކުރުމަށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުން މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުން


	ހަވަނަ ބާބު
	ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާއި ޕެންޝަން
	65 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން
	55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން
	55 އަހަރުވުމުން އޮފީހަށްލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން
	ޕެންޝަން ދިނުން


	ހަތް ވަނަ ބާބު
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	ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ނޫން ހެދުމާއި ތަކެތި
	ހެދުންއެޅުމުގައި މީހާ ފާހަގަވެ އެނގޭ ގޮތަށް ހެދުން އެޅުން
	ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ހެދުންއަޅަންވީ ގޮތް
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