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a 

 
 
 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 
 މާލެ،      

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 

 ފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު މުވައްޒަ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ 
 

 

1 ބާބު   
ބައި މު އާން   

 ނު( ގެނޫޤާ އްޤުގެބިގަތުމުގެ ޙަތު ހޯދައި ލިމަޢުލޫމާ) 1/2014ނު ނަންބަރު ނޫޤާމިއީ، 
 ،ހަދައިފައިވާލިބިގެން  ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ބާރު (5)ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  69

 ގަވާއިދެެވ. ންނާބެހޭމުވައްޒަފުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފހުގެ 

 ފާއި ނަން ތަޢާރަ .1 )ހ(

 ފުންނާބެހޭ މުވައްޒަ"އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުެގ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ
 .ނެވެންގަވާއިދު"  މިފަދައި

   )ށ(

އިންފޮމޭޝަން ހަަމއެކަނި  ،ލިބިގެންަވނީ އުމުގެ ބާރުދަށް އުނިއިތުރު ގެނަ ގަވާއި މި
 ކޮމިޝަނަރަށެވެ.

   )ނ(

މި ގަވާއިދަްށ  ،މަުލ ކުރެވޭނީޢަތަކަށް ޙުލާޞްއިދަށް ެގނެވޭ ގަވާއި ދަށާއި މިގަވާއި މި
 ން ފެށިގެންނެވެ.މަލުކުރާ ތާރީޚުކަމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުޢަ

   )ރ(
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 2ބާބު 
 އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ސަރުކާރުން ކަމުގައި  ތައްރަސްމީ ދުވަސް ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކަކީއޮފީހުގެ 
 މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން  މުިހންމުގެ އޮފީހުވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްތަކެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ން ނެރެވިދާނެއެވެ.ފުމުވައްޒަކޮމިޝަނަރު ހަމަޖައްސާ ދުވަސްތަކެއްގައި 

 ދުަވސްތަާކއި ރަްސމީ .2 )ހ(

 މަަސއްކަތުގެ ގަޑި 

އިވާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިކަމަށް ކޮމިޝަަނރު ކަނޑައަޅައިފަ ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ
 އެވެ.މުން އަންގައިފައި އޮންނަންވާނެފުންނަށް ދުރާލައި ލިޔުމުވައްޒަ ،ގަޑިއެވެ. މި ގަޑި

   )ށ(

    ޒިރު ނުވެގެން، ނުވަތަ އެހެްނވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހާ ފަކު އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަ
ގުތު ވަ ތެރެއިން އެ ންގެމުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގަޑިޖެހުނު އިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެ ނަމަ، 

އެހެން  ނުވަތަ އޭނާ ހަވާލުކުރާ މުވައްޒަފަކު، ފަކު،ޒިރުވެ ހުރި އިސް މުވައްޒަހާ
 އެވެ.ކުރާނީ ރިކޯޑުޒިރީ ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލައި، އޮފީސް ހުޅުވުމުން ހާން މުވައްޒަފު

   )ނ(

އޮފީހަށް  ،ން ގަޑިޖެހޭނީފުމުވައްޒަލެއްގެ ގޮތުން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު އުސޫ އާންމު
ފީސް ހުޅުވާ އޮ އިތުރަށް ހިނގުމުންނެވެ. މިނިޓު 1ޒިރުވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހި ހާ

މަސްމަހު، ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު  ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެންމުވައްޒަފުން 
އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ. ރަމަޟާންމަހު  ހިނގުމަށްފަހު 7:51ހެނދުނު  ،ގަޑިޖެހޭނީ
ހާޒިރުވުމުންނެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް  ހިނގުމަށްަފހު އޮފީހަށް 8:51 ،ގަޑިޖެހޭނީ

ލާރި ގަޑީ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ. ހާޒިރުނުވާ ،ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ
އެ ވަގުތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާގެ ނިސްބަތަކުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ  ،ކެނޑޭނީ

 މުސާރައިންނެވެ.

   )ރ(

 ،މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭނީ ގެ ފަހުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެންޖެހޭ 12ރޭގަނޑު 
 މެންދަމުން އަލިވެ  ،ފަހުންނެވެ. )މިސާލަކަށް ގަޑިއިރު  7އެ މަސައްކަތެއް ނިމުނު ގަޑީގެ 

    ޖަހާއިރުއެވެ(.  10ގަޑިޖެހޭނީ އަނެއް ދުަވހުެގ  ޖެހިއިރު ނިމުނުނަަމ، އެ ީމހަކު 3
އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ، ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިކަން، މި ގޮތުން 

 ން،މަތީ ގޮތުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ކަނޑައަޅައިފައިވާހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް  މުވައްޒަފުންގެ
ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް  ހާޒިރުވިގަޑި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. ހާޒިރުވާންޖެހޭ

   )ބ(
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ރިކޯޑުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު  ގަޑި ގަވާއިދުން ޒިރުވިހާ ،ހާޒިރުވިޔަސް
 ހާޒިރުވި ގަޑި ރިކޯޑުކުރި ވަގުތެވެ. ،ހާޒިރުވި ގަޑިކަމަށް ބަލާނީ ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.

 ،ނަމަ ފަކަށް ގަޑިއަށް ނުނިކުެމވޭ ގޮތް ވެއްޖެތިރީގައިވާ ފަދަ ސަބަބަކާ ހުރެ، މުވައްޒަ
ގޮތަކަށް  ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެވެ. މިނޫން ދުވަހަކު ގަޑިނުޖެހޭފަކު އެ މުވައްޒަ އެ

އޮފީސް  ،ގަޑިނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލަ ނިންމާނީ ،ނަމަ ދިމާވެއްޖެ
 ހިންގުމަށް އެ ވަގުތަކު ހުންނެވި އެންމެ އިސް ވެރިޔެކެވެ.

ޤުުދރަތީ ކާިރސާެއއްގެ  .3 )ހ(

ސަަބބުން ަގޑިއަށް 
 ުނވެުވން  ހާޒިރު

ރު ހާޒިފަކަށް ަގޑިއަށް ވާންޖެހޭ މުވައްޒަރުހާޒިޓަކައި އޮފީހަށް  އޮފީސް ހުޅުވުމަށް
އޮފީސް  ،ކުރީން ފެށިގެން މިނިޓު 30ނުވެވުނީ، އޮފީސް ހުޅުވަންޖެހޭ ގަޑީގެ 

މެދުނުކެނޑި ވަރަށް ބޯކޮށް  ،މިނިޓަށް ވަންދެން 10ހުޅުވާ ގަޑި ޖެހެން 
ނުަވތަ  ސަބަބުން ވަރަށް ކަނޑުގަދަވުމުގެ ނުުކރެވޭވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު 

 ؛ވުން ކަމަށް ސަބަބުން ވައިގަދަވުމުގެ

(1)    

 ގެންވެމެދުވެރި ތިމާެގ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ހާދިސާއެއް ،އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެުވނީ
 .ވުން ކަމުގައި

(2)    

ލަތެއް ނިމޭާތ ހާމެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އެ  ތެއްހާލަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަަދ 
މާލެ ފިޔަވައި އެހެްނ ގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. ޓުމިނި 15ލަސްވެގެން 

ެގ ތެރޭގައި އޮފީހަށް ޓުމިނި 30ލަސްވެގެން  ،ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުން
 ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ރުނުވާ ހާޒިފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަ
ވަގުތަކަށް ޖެހޭ  އެ ،ލާރި ކެނޑޭނީލުން ގަޑީއުސޫވަގުތަށް ގަޑީ ލާރި ކެނޑޭނެއެވެ. މި 

 ޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިންނެވެ.އްމުވަ ފައިސާގެ ނިސްބަތަކުން އެ

 ގަޑީލާރި ކެނުޑން  .4 )ހ(

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު  ،މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑިޖެހޭ ނަމަ، ނުވަތަ އޮފީހަށް ނާްނނަ ނަމަ
    އަޅައިގެން ވެސް  ފިޔަވަޅު ޙީލާޞްއަޅަންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް އި ފިޔަވަޅު  ޙީލާޞްއި

          ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ އުޅުމަށް ބަދަލެއް ނައި ނަމަ
އިންފޮމޭޝަން  ،މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ދަށްކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުއެ 

 ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(
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އެ ކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  ،ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވައި ލައްޕާނީ
އިދާރީ ސެކްޝަނުގެ  ،ނީމެދުގައި ބަހައިލައިފައިވާ ތަރުީތަބކުންނެވެ. މި ތަރުތީބު ަކނޑައަޅާ

 އެ ކަމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފެކެވެ. ،އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތީން

އޮފީސް ުހޅުުވމާއި  .5 )ހ(

 ލެއްޕުން 

ކޮމިޝަނަރު އަންގާ  ،ބަންދު ދުވަސްދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވާންވާނީ  ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުވަތަ
ކަމާެބހޭ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ  ،ގޮތެއްގެ މަތީްނނެވެ. ނުވަތަ ޮކމިޝަނަރަށް އެނގިގެން

ލިބިގެންނެވެ. ކޮމިަޝނަރުގެ ުހއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީސް 
 ،ރަސްމީ ގަޑިގަޑީގައި އޮފީސް ހުޅުވަންވާނީހުޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ވެސް ނު

ނިންމާންޖެހޭ އަވަސް މަސައްކަެތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެްނ ވަގުތަްށ  ވަގުތުން
      އެކަންޏެވެ. ނުވަތަ އެ ަމސައްކަތަކީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ 

 ނިންމުަމށް ޓަކައެވެ.މަސައްކަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރަށް ފެންނަ މަސައްކަތެއް 

   )ށ(

 3ބާބު 
 މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބައި 

ނުތަކާއި ނޫޤާދާކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައޮފީހުގެ ވަޒީފާ  މި ވެސް ފަކުކޮންމެ މުވައްޒަ
    އެންމެހައިރުމަތްތެރިކޮްށ ހިތާންވާނެއެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ  ޙުގަވާއިދުތަކަށް 

ރުމަތްތެރިކޮށް ޙުުލތަކަށް އުސޫފައިވާ ކޮށްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ،ވެސް ފުންމުވައްޒަ
 ންވާނެއެވެ.ހިތާ

ފުން މުަވއްޒަ .6 )ހ(

ތްތެރިކޮށް ޙުުރމަ
 ާއންމުންޖެހޭ ހިތާ

 ލުަތއް އުސޫ

މެދުގައްޔާއި އޮފީހަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުަގއި އަންނަ މީހުންނާ  ގެފުންއޮފީހުގެ މުވައްޒަ
 އެކު ރިވެތި ބަހުންނެވެ.ތިރާމާޙްއި ،ންވާނީބުކުރާޠަމުޚާ

   )ށ(

ބައިވެރިވާ  ތެއްގައިހަރަކާއެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ 
ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް ޓަކައި ގެޖަމްޢިއްޔާއެއް

މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުެގ ބޭނުްނ ހިފައިގެން  މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި، އެ
 .ނުވާނެއެވެ

   )ނ(

އޮފީހުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ފިޔަވައި 
އޮފީހުެގ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ިލބިގެންެނވެ. އެއްޗެއް އޮފީހުން  ،ގެންދަންވާނީ

ގެންދާ އެއްޗަކާއި، ގެްނދާ ބޭނުމަކާއި މުއްަދތު ، ބޭރަށް ގެންާދން ވެރިޔަކު ހުއްދަ ދޭންވާނީ
އެ ލިޔުމުގައި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހާ ސޮއިކުރުމުންނެވެ.  ،ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ލިޔެ

   )ރ(
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ވާލުކުރާންވާނީ، އެ އެއްޗެއް ހައްވެސް އެއްޗެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދި އޮފީހުގެ އެ
ވާލުވިކަމުގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަުހގައެވެ. މި ގޮތަށް ގެންދެވޭ ަތކެތި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަ

ވާލުވެފައިވާ ހަެހއްޓުމާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަނބުރައި ެގނައިތޯ ބެލުމަކީ، އެ ތަެކތި ބެލެ
ފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އިސްވެ އްޗެއް ބޭރަށް ގެންދިޔަ މުވައްޒައެ ފަކާއި އެމުވައްޒަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ެގންދާ މީހަކު އޭގެ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އެއަށް ގެއްލުމެއްނުދީ 
 ންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.ފަކު ޒި މުވައްޒައަނބުރައި ގެންނަންާވނެއެވެ. އަދި އެ އެއްޗަކަށް އެ 

ފަކު ކުރަންޖެހޭ އަމިއްލަ ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އްޒައެއްވެސް މުވައޮފީހުގެ 
އޮފީހުެގ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް  ،ނުވަތަ އޭނާގެ ޚަރަދު ކުޑަކުުރމުގެ ގޮތުން ވިޔަސް
    ފަކު ކަމަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

 ެވ.އެއެހީތެރިވެދީގެން ވެސް ނުވާނެ

   )ބ(

އެ އިރެއްގައި  ،ފަކު ބޭރަށްދާ ނަމަ ދާންވާނީރަސްމީގަޑީގައި އޮފީހުގެ މުވައްޒަމަސައްކަތުގެ 
ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ  ،ލަކުން ލިޔުމަށްފަހުއުސޫބޭރަށްދާއިރު ލިޔުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ 

 ނެވެ.ލިބިގެން

   )ޅ(

ޚިލާފު ނުާވ  އަންަނނިވި މިންަގނޑުތަކާ ،ފުން ހެދުން އަޅާންވާނީރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަ
 ގެ މަތީންނެވެ.ތެއްގޮ

   )ކ(

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ަގމީސް ނުވަތަ 
އަތްކުރު ގަމީހެވެ. ނުވަތަ ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ބުސް ގަމީެހވެ. މި ގޮތަށް 

އޮފީސް ބޫަޓށް ުނވަތަ ރަސްމީ  ،ހެދުންއަޅާއިރު މުވައްޒަފުން ތިެބން ޖެހޭނީ
 މާޙައުލެއްގައި ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންވާ ބޫޓަކަށް އަރައިގެންނެވެ.

(1)    

ރަސްމީ  ،ތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާޖަމާޢަ ،އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ
 ބޫޓު ނުވަތަ ަފއިވާނެވެ.  އިއުލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ހެދުމަކާޙަމާ

(2)    

ފަޓުލޫނާއި  ،މަކީހެދުސަޕޯޓް ސްޓާފްގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ 
ގަމީސް، ނުވަތަ ބުސް ގަމީހާއި އެކަށީގެންވާ ބޫޓެކެވެ. މި ގިންތީގެ އަންހެން 

މަސައްކަތަށް ދަިތނުވާ، އަިދ މުޖުތަަމޢުގެ އަދަާބ  ،މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ
 ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި، އެކަށީގެްނވާ ފައިވާން ނުވަތަ ބޫޓެކެވެ.

(3)    
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    (4) އޮފީހުގެ ރަސްމީ ހެދުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ޓީޝާޓް ބެލެޭވނީ

ރަސްމީ ގަޑީގައި ރަސްމީ  ،ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ވެސް
 އެކަށީގެްނވާ ހެދުމެއްގައެވެ. ،މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާނަމަ ހާޒިރުވާންވާނީ

   )އ(

( ދުވަހުގެ ތިނެއް) 3މަދުވެގެްނ  ،ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަދެ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުަވހުގެ 
ވާލުކުރެވިފައިވާ ހަކުރުމަށް ކަނޑައެޅި  ކު ފައެ މުވައްޒަ ،ކުރީން، ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދައި

ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަފަކާ އެހެން މުވައްޒަ ތަކާއި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައްމަސައްކަތް
އަދި އެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ޮކންމެހެން ިނންމަންޖެހޭ 

 މާތު ދޭންވާނެއެވެ. މަޢުލޫ ގެކަމެއް އެ ،ކަމެއް އޮތް ނަމަ

   )ވ(

އެކު ޗުއްޓީގައި ޔާވައިޒަރުގެ ހުއްދަސުޕަ ،ދެ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ނޫން ޗުއްީޓއެއް ނަގާ ނަމަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ،ހުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެކަން

 ފައި ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،ޗުއްޓީއަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   )މ(

މެންދުރު ކެއުމަށާއި  ވެސް، ފަކަށްއަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ
އާ  13:00ން  11:00މެންދުރު  ،އް( ގަިޑއިރުގެ ވަގުތުކެ)އެ 1ނަމާދުކުރުމަށް 

އޮފީހުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ތިބޭ  ،މި ވަގުތު ހަމަޖައްސާނީ ދޭތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ.
ފަކު ނޫން ަގޑިއެއްގައި މުވައްޒަ މިމުވައްޒަފުން މަދުނުވާނޭެހން ަބހައިލައިގެންނެވެ. 
ފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާ އެ މުވައްޒަ ،ޖެ ނަމަމުހިންމު ބޭނުމެއްގައި އޮފީހުން ޭބރަށް ދާން ޖެހިއް

 މަޖައްސާނީއެވެ.ހައެކަން ވާހަކަދައްކައިގެން 

   )ފ(

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ  ،އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް  .މަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާެނއެވެޢަ

ތަފާތު ގޮތްގޮތުްނ އެހެން މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ  ،ގޯނާކުރުމަކީ
 .މަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަްށ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރިމަތިކުރުވުމެވެޢަ

ނަށް ގޯނާ މުަވއްޒަފުން  .7 )ހ(

 ނުކުރުން 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ، ވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއްމިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 
ނުވަތަ  ،މުވައްޒަފުންތަކެއް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުރުމަކީ
 އެފަދަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ގޯނާކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. 

   )ށ(
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ނުވަަތ  ،ގޮުތން މުގެނުވަތަ ދެރަކޮށްލު ،ގޮތުން މުގެމުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވު
ނުވަތަ  ،ަމލާމާތްކުރުން، ނުަވތަ ދިމާކުުރން ،ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ގޮުތން

މަލެއްގެ ޢަނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުން. މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ުކރާ  ،ޖެއްސުންކުރުން
  ކަމެއް ނުވަތަ  އެ ،ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަުނޖެހޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

މަލެއް ރައްދުވި މުވައްޒަފަކު ޢައެ  ،ށްމަލެއް ހިންގި މުވައްޒަަފކަޢައެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

(1)    

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ) 2014/16ބަރު ންޤާނޫނު ނަ
 ؛ހިންގުން މަލެއްޢަ ށްފައިވާގައި ބަޔާްނކޮ (ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

(2)    

ުނވަތަ ދެވިދާެނ މުވައްޒަފެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، 
 ؛ނުަވތަ އިޝާރާުތން ކަނޑައެޅިގެން ދެއްކުން ،ކަމަށް ބުނުން

(3)    

    (4) ؛ކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުންމުވައްޒަފަ

މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވައްޓައިލުމަށް މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި 
 ؛ބާރަށް ހަޅޭްއލެވުން، ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން

(5)    

ބުކުުރމާއި އެއްޗެހި ޠަމުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އަޚުލާޤީގޮުތން ބޭއަަދބީ ަބހުން މުޚާ
 ؛ގޮވުން

(6)    

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްެނތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ުނވަތަ ހަރުކަިށ 
އަދަބެއް ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ިބރުދެއްކުން. އެއްވެސް ސަބަބަކާުހރެ މިގޮތަށް 

ކަމެއް  އެ ހިއުަމން ިރސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ،ބުކޮށްފިނަމަޠަމުޚާ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން

(7)    

ކުރުން ނުވަތަ  ކަމެއް ކުރުމުގެ ގޮތުންމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޖެއްސުން
 ފައިވާކޮށްވާލުހަ ކުރުން. )މުވައްޒަފަކާ  މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް

ނުވަަތ  ،ގައި ނުދިނުންތުމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ގަސް
 ނުަވތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާުތ ދިނުން ފަދަ ކަންކަން މީގެ ،ހިފެހެއްޓުން

 ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.(

(8)    
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މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކާ އަނގަބަހުން ނުަވތަ އިޝާރާތަކުްނ 
 ،ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބެހުމާއި، މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހުމާއިޖިންސީ 

 ؛ފިރުމުން ،އަތްލުމާއި ،ވިކުމާއި ،ޓުމާއިށްކޮ

(9)    

މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ 
ކުރުމަށް ޓަކައި އެހެްނ ހާސިލުމަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް 

 ؛ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން ،މަލެއް ކުރުވުންޢަ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްވެސް 

(10)    

މުވައްޒަފަކު  ،ބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމާއި ޢިހަޑިހުތުރު 
މި ބޭނުމަށް ޓަކައި  ،ވެރި ކުރުވުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދެއްކުމާއިޤުޖިންސީގޮތުން ޝައު

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި  ،އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ުހށަހެޅުމާއި
ަހޑިހުތުރު ޖޯކު  ،ހަޑިހުތުރު ބަސް ބުނުމާއި ،ބައްދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި

 ؛ހަޑިހުތުރު ޢަމަލު ހިންގުން ،ކިޔުމާއި

(11)    

އަކުން އޮރިޔާްނ ދެއްކުމާއި، ރީޢާޒަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ
ވެރިކަން ދޭހަކޮްށދޭ އެއްވެސް ޤުޖިންސީ ޝައު ،އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއި

 ؛ތެއް ހިންގުންހަރަކާ

(12)    

 ،މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ މުވައްޒަފަކު ކުޑަިއމީސްކުރުމާއި
، ހަނގާކުރުމާއި ،ދެރަކުރުމާއި، ދިމާކުރުމާއި ،ފޮށުާމއި ،ބެހުމާއި ،މަލާމާތްކުރުމާއި

 ؛ބުނުން އެކިއެކި ބަސް ،އެކަހެރިކުރުމާއި

(13)    

ޖިންސީ އެދުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އިދާރީގޮތުން ކޮށްދޭން ނުޖެހޭ ކަމެއް 
ނުވަތަ ކޮށްޭދން ޖެޭހކަމެއް ކޮށްނުދިނުން، ނުަވތަ ދޭްނޖެހޭ ޙައްޤެއް  ،ކޮށްދިނުން

 ؛ނުވަތަ ިބރުދެއްކުން ،ނުަވތަ ދޭންުނޖެހޭ ޙައްޤެއް ދިނުން ،ނުދީ ހިފެހެއްޓުން

(14)    

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނންނަށް އަބުުރވެރިކަމާއި ނަފުސުގެ 
 .ތު ދޭންވާނެއެވެޞަމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރު ،ޢިއްޒަތާއެކު

   )ނ(

       މަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ،ޢައެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ 
ނުވަަތ މައްޗަށް  ގެއަދި ެއ ކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއް ،މަލެއް ހިންގިޢައެ 

   )ރ(
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 ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިޞްލާޙީ
 އަޅަންވާނެއެވެ.

މެދު އެއްވެސް ނިންމުމާ މާން އޮފީހުން ނިންތީގޮތުގެ މަ މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ މި
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި  ،މައްސަލައެއް އެ  ،މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް  ،ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީައށް

 .ލިބިގެން ވެއެވެ

   )ބ(

     ،މަތީން މުވައްޒަފަކު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ގައިވާ ގޮތުގެ( ބ)މި މާއްދާގެ 
 ،ބަލައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ ކޮމިޓީން ،އެ މައްސަލަ
 ން ވާނެއެވެ.ގޮތެއް ނިންމާ

   )ޅ(

އްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ފެމުވައްޒަ އެއްވެސް އޮފީހުގެޤާނޫނުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ފިޔަވައި 
 ނުވާނެއެވެ. ހާމަކޮށްގެން

ފުްނގެ ޒާތީ މުަވއްޒަ .8

މާތު މަޢުލޫ
 ކުުރން ނުހާމަ

ޓަކަިއ އޮފީހަށް ޭބނުންވާ  ކޮމިޝަނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް
 އުފައްދައި އުވައިލާނީ ކޮމިޝަނަރެވެ.މުތައް ޤާމަ

މު އުފެްއުދމާއި ޤާ މަ .9 )ހ(
 އުަވއިލުން 

މެްއ އުފެއްދޭނީ، އޮީފހަށް ޤާއިާވ ގޮުތގެ މަތީން އެއްވެސް މަމި މާއްދާގެ )ހ( ގަ
   ނާޔަތްތައް ދެވޭނެކަންޢި ފަކަށް މުސާރައާއި ޅައިފައިވާ ބަޖެޓުން އެ މުވައްޒަކަނޑައަ
 ފަހުގައެވެ.   ކުރުމަށް ކަށަވަރު

   (ށ)

ވަޒީފާތަކަށް މީުހން  .10 )ހ( ންނެވެ.ލާނު ކޮށްގެޢު އާންމުކޮށް އި ،ހުން ހޯދަންވާނީތަކަށް މީ މުޤާމައޮފީހަށް ބޭުނންވާ 

 ހޯދުން 

     ރަސްމީ ބަންދު ޫނންވެސް، މަދުވެގެްނ  އެންމެ ،މުތަކަށް މީުހން ކުރިމަތިލުަމށްޤާމަ
 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 5

   )ށ(

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ަވޒީފާ ދިނުމާއި، އިތުރު 
މުން ޤާމަ ،މުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއިޤާމަ ،ދިނުމާއި ތަމްރީނު ،މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރެކެވެ. މި އިޚްތިޔާރު  ،ވަކިކުރުމަކީ

މީހުންނަށް ވަޒީފާ  .11 )ހ(

ދިނުާމއި 
މާއި ބަދަލުކުރު 

 ވަކިކުރުން 
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އޮފީސް ހިންުގމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ،ބޭނުންކުރަންވާނީ
 ބަޖެޓާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ.

)ބާރަ(  12ގިަނވެގެން  ،ވަޒީފާއެއް ދޭންވާނީވަޒީފާދޭ މުވައްޒަަފކަށް  ވަގުތީގޮތުން
ކުރެވިފައިވާ  ޞައަދި މި މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

 ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުމުގެ މުއްދަތު އިުތރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ،މަސައްކަތް ނުނިމޭ ނަމަ

   )ށ(

ވަޒީފާގެ  ،މަސައްކަތްކުރުވަންވާނީ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެ މީހަކު ލައްވާ
    ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް،  އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

        މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް ބަޔާންޮކށް،  ކުރާއެ މުވައްޒަފަކު 
 ން ވާނެއެވެ.ލިޔެފައި އޮންނާ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް

   )ނ(

ްނ، ތީގެ މަތެއްޚިލާފުނުވާ ގޮ  ނު( އާ )ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫ 2008/2 ޤާނޫނު ަނންބަރު
 .ގެނެވިދާނެެއވެވަޒީފާގެ ބަޔާނަށް ގެންނަންެޖހޭ އުނިއިތުރު އޮފީހަށް 

(1)    

ޤާބިލުކަން ހުިރ  ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފަކީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3މީހެއްތޯ ބެލުމަްށ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

)ވަގުތީ މުއްދަތު( ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ޕްރޮބޭޝަން
ކީ ހަމީ ނަމަ، އެ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ފެންނަ މުވައްޒަފަކީ އެ

ަހމަޖައްސައި، އެކަން ލިޔުމުން އޭނާއަްށ  ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްކަމަށް
 އަންގަންވާނެއެވެ.

(2)    

ކަމަށް  މަޤާމަށް އެ މީހަކު އެކަށީގެންނުވާ ގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެޕްރޮބޭޝަނު
މުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި، އެ ނަމަ، އެ  ފެންނަ

 .ވަކިކުރަންވާނެއެވެ ވަޒީފާއިން

(3)    

     ގެ މުއްދަތު ތެޭރގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާންނުޕްރޮބޭޝަ
 މުވައްަޒފަކު އެކަން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ވަޒީފާއިން އެ ނަމަ، ބޭނުންވެއްޖެ

 .ވަކިކުރަންވާނެއެވެ

(4)    

       ކޮންމެ ވެސް، ލަސްވެގެން އެންމެ  ،ފުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ވަޒީފާ ބަޔާންމުވައްޒަ
     ކޮށް، މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ްނ އެއްފަހަރު މުރާޖާސްދުވަހު( މައެއް)ހަ 6

   )ރ(
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     ނަމަ، ނުވަތަ ަބދަލެއް ގެންނާންޖެހޭ ކަަމށް ާފހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ،  އައިސްފައިވާ
 ލައްވައި ސޮއިކުރުވާންވާނެއެވެ. ފަކުއެ މުވައްޒަ ފައި،ކޮށްއައުވަޒީފާ ބަޔާން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ިތެނއް(  3ވަގުތީގޮތުން ވަޒީާފ ދެވޭ މުއްަދތު ހަމަވާތާ ިގނަވެގެން 
ވަޒީފާ ދާއިމީކޮށް ނުދީފި ނަމަ، ަވގުތީ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ެފށިގެން އެ މުވައްޒަފަކު 

  ދާއިމީވާނެއެވެ.ވަޒީފާ 

   )ބ(

 ،ންވާނީއެކަމަށް އެދެ ،ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ޭބނުންވެއްޖެ ނަމައެއްވެސް މުވައްޒަ
ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބު މުވައްޒައެ ސިޓީއަކުންނެވެ. އެ ސިޓީގައި، 

 ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނާންވާނެެއވެ.

 ވަޒީާފއިން ވަިކވުން  .12 )ހ(

ޖެހޭ ޚިދުމަތްކުރާން ،އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދައިފައިވާ މުވައްޒަަފކު
 އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ވަކިކުރާނަމަމުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީފާއިން 

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  ،އެލަވަންސެއް ދީފައިވާ ނަމަ އެ އެލަވަންސް ،ތަމްރީނަށް ކުރި ޚަރަދާއި
ބޮންޑުގެ މުއްދަތުގައި ބާކީ އޮތް  ،މުއްދަތަށް ބަހައިލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާ

        ،އިސާ ނުދައްކައިފިނަމަދުވަސްތަކަށް ބަހައިލައިެގން ދެއްކިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ފަ
 އެ މައްސަލަ ސަރިޔަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ، ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ 
އް ދޭންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް ހެ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ނޯޓި 7ރަސްމީ 

 އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ވަކިކޮށްދިނުމުގެ 

   )ނ(

ވަކިކުރިކަން ވަޒީފާއިން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދިގެން ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ފަހުގައި ވެސް، 
މީހެއްގެ ވަޒީފާ  އެ ،މީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންަގްނދެން، ގަވާއިދުްނ އޮފީހަށް ނުކުމެ  އެ

 އަދާކުރާންވާނެއެވެ.

   )ރ(

ހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ވަގުތީގޮުތން ވަޒީފާގައި މީހުން ސްދުވަ)ބާރަ( މަ 12
 ،ވާލުކުރާނީހަގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާދޭ މީހާއަށް ވެސް ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް 

 އެވެ.ގައެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު

ވަގުީތގޮތުން މީހުން  .13 )ހ(
 ގެްނގުޅުން 

އެއްބަސްވުމެއްގެ އަސާސީ  ،އެއްބަސްވުމުގައި ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާންމި މާއްދާގެ 
މީހަކު ކުރަންޖެހޭ   އެ  ،ތެރޭގައި ހުރިހާ ސިފަތަކެއް އެކުލެވެްނވާނެއެވެ. އޭގެ

ދެވޭ އުޖޫރައާއި، ، މަސައްކަތާއި، މުއްދަތާއި، ދުވާަލކު މަދުވެގެން ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތާއި

   )ށ(
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ޔަތެއް ލިޔެފައި އޮންަނންވާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ނާޢި  އެ ،ނާޔަތެއް ދޭނަމަޢި
 ްނވާނެއެވެ.އޮންނާ ފައިޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކުރިޔަށްދާނޭ މަރުޙަލާތައް ބަޔާންވެ

އޮފީހުން  ،މާއްދާގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މީުހންގެ ހާޒިރީ މި
 ންާވނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ

   )ނ(

 4ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 ،ންވާނީވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ަމސައްކަތެއް ކުރާހަމީހަކާ  ވެސް އެ ފަކުކޮންމެ މުވައްޒަ
ކަމަށް  ،ހަމަކޮށްބިލިއްޔަތު އެ ކަމަކަށް ތަންދޭ އެންމެ ފުރިޤާތާއި ޤަމީހެއްގެ ލަޔާ އެ

 އެވެ.ގަފަރުވާތެރިކަމާ އެކު ،ކަމޭހިތައިގެން

 ފުްނނާމުަވއްޒަ .14 )ހ(
ވާލުކުެރވޭ ހަ

 މަަސއްކަތް 

ގޮތުގެ  ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުނުވާޤާއޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 .މަލުކުރަންވާނެއެވެޢަ ވެސް  ފަކުކޮންމެ މުވައްޒައަންގާ އެންގުންަތކަށް މަތީން ވެރިން 

   )ށ(

އޮފީހުގެ  ،އޮފީހުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް، ރިކޯޑިންގއެއް ،ފަކުމުވައްޒައޮފީހުގެ އެއްވެސް 
  ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

މުކުރާން ކޮމިޝަނަރު ންއާ އޮފީހުން  ،ނަމަވެސް ( ގައި އެހެން އޮތްނމާއްދާގެ ) މި
ލޫމާތެއް ދިުނމަކަށް މި ގަވާއިދު ޢުުމކޮށްފައިވާ މަންއާ މަޢުލޫމާތާއި، ނިންމާ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   )ރ(

އޮީފހުގެ ވެރިޔެއްގެ ހުއްދަ  ،އޮފީހުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮފީހުން ބޭރަށް ގެންދާންާވނީ
     ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ،ލިބިގެން، އެ އެއްޗެއް ގެންދާ މީހަކު ޒިންމާވާ ގޮތަށް

ވާލުގައި ގެންދާ އެއްޗެއްގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އެ އެއްޗެއް ގެންދިޔަ ހައެ މީހެއްގެ އަދި 
 ންވާނެއެވެ.އުފުއްލާ ހަކުމީ

   )ބ(

އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ުނވަތަ ދުވަސްތަކެއްގައި 
ނުވަތަ ހަފުތާ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ވިޔަސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ އޮފީހާ ގުޅުން 
ހުރި ކަމެއްގައި މާލެއިން ބޭަރށް ފޮނުވާ ނަަމ، އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ 

އްގެ / ޔުނިޓެއްގެ ވެރިޔަކަށް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ސެކްޝަނެ

   )ޅ(
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ވަގުތު އޮއްވަިއ އެންގުމަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ފޮނުވާން ހަމަޖެއްސި  ހައިވާލުކުރެވޭހަ
 ވެރިޔަކާއި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަްށ، އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި  ފަކު، ރަސްމީޒައޮފީހުގެ އެއްވެސް މުވައް
 ،ބޭރަށް ފުރާންޖެހިއްޖެ ނަމަ މާލެއިންނުވަތަ ުކއްލި ހާލަތެއްގައި މާލެއިން ބޭރަށް ދާނަަމ، 

      އި ވަގުތު އޮއްވައި، ވާލުކުރެވޭހަހަފަކާ އްގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފެއެ މުވައްޒަ
 އެވެ.ޒަރަށް އަންގާންވާނެވައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަ

   (ކ)

ފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަ ،ވެސް ފަކުކޮންމެ މުވައްޒަ
ރެއް އުޒުމަސައްކަތަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި  

ނުލައި، އެއްވެސް  މެދުވެރިވެގެން ސަލާމް ބުނުމަކާ ނުލައި، ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމަކާ
 ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ނަމަ ބަލާނީ ފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެ ހުރެއްޖެމުވައްޒަ

 ރިކޯޑު ހާޒިރީ  .15 )ހ(

އިދާރީގޮތުްނ އެކަމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުވައްޒަފަކަށާއި އެ މުވައްޒަފުގެ  ،ސަލާމް ބުނަންވާނީ
ވައިޒަރަށް ފޮނުވާ މެސެޖަކުންނެވެ. ސަލާމް ބުނުމަށް މެސެޖު ފޮނުވަންވާނީ، އޮފީހުެގ ސުޕަ

 (އްކެއެ) 1ކުރިން ފެށިގެން ރަސްމީ ގަޑީގެ  ގެގަޑިއިރު އް(ދޭ) 2ރަސްމީ ގަޑި ފެށުމުގެ 
ތެރޭގައެވެ. މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ އަވަހަށް  ގަޑިއިރުގެ
 ހުން ޮފނުވާ މެސެޖު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ ލަ

   )ށ(

ސަލާމުގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ފޯމު ނުވަތަ މެޑިކަލް 
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޓުފިކެޓުސެ

   )ނ(

ގަޑިއިރު ހޭދަނުކޮށް )ތިނެއް(  3މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުމަްށ ފަހު، އޮފީހުގައި 
   މުހިންމުކަމެއް ދިމާވެގެން ވެސް ދުވަހުގެ ބާކީ ބަޔަށް އޮފީުހން ދާން ޖެހިގެްނ 
 ،ހިނގައްޖެ ނަމަ ބެލެވޭނީ، ސަލާމުގެ ދުވަހަކަށެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ދާންވާނީ

 ވައިޒަރަށް އެނގުމަށް ފަހުގައެވެ. ސުޕަ

   )ރ(

    ފަކު މުވައްޒަ އެ ،ނަމަ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާފަކު އެއްވެސް މުވައްޒަ
 ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.

   )ބ(

ލުގައި މާޙައުއިރެއްގައި އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ަމސައްކަތުގެ  އެ އްޔާއިއޮފީހުގެ ތެރޭގަ
 . އެކުގައެވެ ތިރާމާޙްކުރަންވާނީ އަދަބާއި އި ޠަބުފަކަށް މުޚާފަކު އަނެއް މުވައްޒަ މުވައްޒަ އެއް

ފުްނގެ ސުލޫކީ މުަވއްޒަ .16 )ހ(

 މިންަގނޑު 
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ލުގައި މާޙައުއިރެއްގައި އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ަމސައްކަތުގެ  އެ އްޔާއިއޮފީހުގެ ތެރޭގަ
 ނުވާނެއެވެ. ހަދައިގެންބާރަށް އަޑުގަދަކޮށް  ކޮށް،ވަުގތު ހޭދަ ހުންނަ ސައިކޮޓަރީގައި ގިނަ

   )ށ(

ފައިވާ ގޮނޑީގައި ނުވަތަ ޞަކޮށްމައިދާނުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ޚާއްމަސައްކަތުގެ 
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެހެން މުވައްޒަފަކު އިށީނދެ ހަދައިގެްނ  ،މޭޒު ކައިރީގައި
 ނުވާނެއެވެ. 

   )ނ(

 5ބާބު 
 ނާޔަތްތައް ޢި މުސާރައާއި 

ދައުލަތުގެ  ،ނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީޢިފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަ
 ފުންނަށް ދޭ ގެ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނަރެވެ. މުވައްޒަކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު މާލީ

މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ޗިޓުގައި ލިޔެފައި  އެ ،ނާޔަތްތައްޢިމުސާރައާއި މާލީ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މުާސރަާއއި  .17 )ހ(
އެހެނިހެން 

 ތްތައް ޔަނާޢި

ނާޔަތްތަކާއި، ޢިފުން ކުރަންޖެހޭ މުހިންުމ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ އިތުރު މުވައްޒަ
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ 

 R-20/2017ގަވާއިދު ަނންބަރު  ،ގުޅިގެން ދެވޭ ޚަރަދުތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ

 ންނެވެ.ތީ ފައިވާ ގޮތުގެ މަބަޔާންކޮށްގައި ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު)

   (ށ)

ދުވަހުެގ ތެރޭގައެވެ. މުސާރަ  ކޮންމެ މީލާދީ ަމހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދެ  ،މުސާރަ ދޭނީ
އެ މަހެއްގެ ބަންދުނޫން  ،ދޭނީ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވާ ނަމަ، މުސާރަ

 ކުރެ ދުވަހަކުއެވެ.ން އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހު

   (ނ)

ފެއްގެ ބޭންްކ އެ މުވައްޒަފައިވާ ވައިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅު ،މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދޭނީ
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓް  ،އަދި އެ މުވައްޒަފަކު އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްގެންނެވެ.

ބޭްނކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު ަފއިސާ ޖަމާކުރި ގޮތުގެ  ސްލިޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.ކޮންމެ މުވައްޒަ ،ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނުން، ހިސާބު

   (ރ)

 (އްކެއެ) 1ފެއްގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެ މުވައްޒަ ،ފުންނަށް މުސާރަދޭއިރުމުވައްޒަ
ވަޒީފާ ިދން ތާރީޚުން ފެށިެގން  ،އޭނާގެ މުސާރަ ދޭނީ ،މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނަމަ

މަހުގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވި މުއްދަތަށެވެ. އެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ 
ނުވަތަ އެ މަހުގައި  ، ށިގެންއެ މަސް ފެށުނު ދުވަހުން ފެ ،ފުންނަށް މުސާރަ ދޭނީމުވައްޒަ

 (ބ)
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     ދުވަހުން ފެށިެގން ވަޒީާފއިން ވަކިވި ދުވަހުގެ  ނަމަ، ވަޒީފާ ދިން ދީފައިވާ ވަޒީފާ
 ކުރީ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.  

ނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާއި  ފަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފިމުވައްޒަ
މަލުކުރާނީ ޢަވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައި ހިނގާ ދުވަސްތަކުގެ އުޖޫރަ ދިނުމުގައި 

 ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

   (ޅ)

ބަންދުގައި ހުރި  ،ތުން ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަސަރިޔައްގެ މައްޗަށް ފެމުވައްޒަ އެ
 ؛ދުވަސްތަކުގައި އުޖޫރަ ނުދިނުން

(1)    

     ތުން ސަރިޔަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަްށ މުވައްޒަ އެ
 ؛ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް އުޖޫރަ ދިނުން ،ނަމަ ކަނޑައަޅައިފި

(2)    

ކޮށްފައިވާ  ންސަރިޔަތުން ހުކު ގެންމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ
ލުކޮށް، ޠިބާ ން ހުކުއެ  ފައިމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި

ނަމަ، ަބންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް  ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ނިންމައިފި
ސަރިޔަތުން  ގެން އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްަޒފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާިބތުވެ

ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބަލައި ކުްށ  ންހުކު
ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ނިްނމައި އަދި ދައުލަތުްނ މި މައްަސލަ ސުޕްރީމް 

          ފައި ޅައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އެ ކޯޓަށް ހުށަހަ
 އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ.  ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް ،ނަމަ ވެސް ނުވާ

(3)    

 ،އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ ،ފުން ލައްވައި ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުންމުވައްޒަ
ލަތްތަކުގައެވެ. އަިދ ެއ މަސައްކަތަކީ އޮފީހުގެ ހާ ފަކު ނުނެރެ ާވްނ ނެތް އެފަދަ މުވައްޒަ
ވާންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް އިތުރު ލިބިގެން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް  ހުއްދަސުޕަވައިޒަރުގެ 
 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ރިކޯޑުފަކު ކުރި މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި މުވައްޒަ

   (ކ)

ފަކަށް ވެސް، ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް އޮފީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި، ކޮންމެ މުވައްޒަ
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ދަތުރުތަުކގެ ަޚރަދު  .18 )ހ(

ދަތުރު އެލަވަންސާއި  ،ފުރުމުގެ ކުރިން ،ފުންނަށްއޮފީހުގެ ދަތުރުތަކުގައި ދާ މުވައްޒަ
ދަތުރަށް ފުރުމުގެ  ،އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ދޭންވާނެެއވެ. މި ގޮތުން ދެވޭ އެލަވަންސް

   )ށ(
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ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދަތުރު ނިންމައިފައި އައުމުން ،ލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަހާކުރިން ނުދެވޭ 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން ދޭންވާނެއެވެ. އާ  ނު(ނޫޤާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ) 2006/3

ކޮންމެ  ،ނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންޤާ)ވަޒީފާއާބެހޭ  2008/2ނޫނު ނަންބަރު ޤާ
 ދޭންވާނެއެވެ. ނާޔަތްޢިމަހުގެ  ރަމަޟާން ،ފަކަށް ވެސްމުވައްޒަ

އެހެނިހެން  .19 )ހ(

 ޢިނާޔަތްތައް 

ނު( އާއި، ނޫ ޤާ)ޕެްނޝަނާބެހޭ  8/2008ނު ނަންބަރު ނޫ ޤާ ،ފުންނަށްމުވައްޒައޮފީހުގެ 
 ނެއެވެ.ންވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެންޝަން ދޭގައިވާތަކުފައިވާ ގަވާއިދުހަދައިނުގެ ދަށުން ނޫޤާއެ 

   )ށ(

ވަޒީފާ އަދާކުރަން  ،މާލޭ ވިލިނގިލީ އަަވށާއި ހުޅުާމލޭގައި ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
އިރަކު ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފެރީގެ ޚިދުމަތަކަށް ނުވަަތ  އެ  ،ދިޔުމަށާއި އެނބުރި އައުމަށް

 ބަހުގެ ޚިދުމަތަކަށް ނަގާ މަހުފީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

   (ނ)

އުޅެނިކޮށް ފަކު އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައި މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަ
ދައުލަތުގެ ހެލްުތ އިންޝުއަރެްނސް އިސްކީމުން ޚަރަދު  ،ހަށިގަނޑަށް ިލބޭ ގެއްލުމަކަށް

އި ބޭސްފަރުވާ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭ ނަމަ، އެ ގެއްލުމަކަށް އޮފީހުގެ ަޚރަދުގަ
 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

   (ރ)

ކަތު އުޅެނިކޮށް މަސައް ،ފަކު އޮފީހުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރުމުގައިމުވައްޒަ
ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން  ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ، އެކްސިޑެންޓެއްވެ

މީހަކު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތިްނބައިުކޅައެއްބަޔަށް ވާވަރުގެ  ނަމަ، އެ ޖެހިއްޖެ
  ފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.މުސާރައިގެ ފައިސާ އެ މުވައްޒައަސާސީ 

   (ބ)

ގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އޮފީހު ،އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައްޔާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ވެސް
ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު އަދާކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަިދ  ،ފުންނަށްމުވައްޒަ

 ރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހަމަ އެއްވެސް ފަ ،އެކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް

   (ޅ)

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  ވުމުން އޮފީހުގެ އަހަރު)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އުމުރުން 
މުވައްޒަފުން  ،ވުމުން އަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

           ވަޒީފާއިްނ މުސްކުޅިކުރެވިދާނެއެވެ.  ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ
 ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ އަންނަނިވި ގޮތަކުން ުމސްކުޅި ކުރެވިއްޖެ ގޮތުންކުރެ މި ދެ

ވަޒީާފއިން  .20 )ހ(
 މުސްުކޅިކުރުން 
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މުސްކުޅިކުރުމުގެ  މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް
 ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

   (1) .މުސްކުޅި ކުރުންވުމުން ވަޒީފާއިން  އަހަރު)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65

ވުމުން ވަޒީފާއިްނ  އަހަރު)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  
 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

1.1    

 ވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް  އަހަރު)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އުމުރުން 
ގަވާއިދުގެ  މި ،މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ،ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ލިބިދެވޭނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު 

1.2    

   (2) .ވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން އަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55

އަމިއްލައަްށ  ވުމަށްފަހު، އަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން 
ކަމާބެހޭ  ،ނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ

 ޅަން ވާނެއެވެ.ހަހުށަ ލިޔުންތަކާއެކު އެ މުވައްޒަފަކު

2.1    

 ވެގެްނ ވަޒީފާއިން އަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން 
 ،ނަމަ ޮބންޑެއް އޮތް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭއިރު، 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމިޝަނަރަށް ،އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

2.2    

ވުމުން، މުވައްޒަފު އަމިއްަލއަށް އެދިގެްނ  އަހަރު)ފަންސާސްފަހެއް(  55އުމުރުން 
މުްސކުޅި ކުރުމުގެ  ދެވޭވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ގައި ވާނެއެވެ. 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޢިނާޔަތް

2.3    

މާއްދާގައިވާ  އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މި )ފަންސާސްފަހެއް(  55އުމުރުން 
މުވައްޒަފަކީ ޖިނާއީ  ން، މުސްކުޅިވާން އެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ގޮތުގެ މަތީ

ވަޒީފާއިން  ފައި ރިޢާޔަތްކޮށް އިދާރީ ތަޙުޤީޤަށް ބޮޑު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި
ވަކިކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، ގަވާއިދުން އެ މައްސަލައެއް 

 ބެލުމަށްފަުހ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

2.4    
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ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިޭދ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން  ،ވުމުން އަހަރު )ފަންސާސްފަހެއް(  55
 .ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކި ކުރުން

(3)   

 ައހަރު ވެފައިވާ)ފަންސާސްފަހެއް(  55އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި، އުުމރުން 
ށް ރަޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނައި  ވަކިކުރުމުގެ އްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްމުވަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

3.1    

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްުވރެ 
 .ދަށްވުން

3.1.1     

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަުތ ހުރިގޮތުން ނުވަަތ ޖިސްމާނީ 
ހުރުން، ުނވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިަކމެއް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ،ހުރުން. މި ހާލަތުގައި
ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި  ،ހުރިކަމަށް ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

3.1.2     

ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުަވތަ އޮފީހުގެ ހިންގުަމށް 
މަސައްކަތް އުނިވެ، މަސައްކަތް ކުރަން  ،ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ގެނެވޭ
މުވައްޒަފުން ިއތުރުވެ، އިުތރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުުމރުން  ތިބި
 .ހުރުން ފަކުއަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަ)ފަންސާސްފަހެއް(  55

3.1.3     

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެްއ 
 ،ަނމަ ހުނަރެއް ިލބިފައި ެނތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ ނުވަތަ

ތު ޞަ ތަމްރީނެއް ނުވަަތ ުހނަރެއް ލިބިގަތުމުެގ ފުރު އެ
 ފުންނުހި  ތުގެ ބޭނުންޞަތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްަފހު، މުވަްއޒަފު އެ ފުރު

ނުވަތަ ހުަނރު  ތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޞަނުވަތަ ދެވުނު ފުރު
 .ށް ލިބިފައި ނުވުންމުވައްޒަފަ

3.1.4     

 ގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުަދނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަަތ އޮީފހުގެފީހުއޮ
 ނުވަތަ ތަނުްނ ދެވޭ ނަން ޖެހިގެން ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެން 

3.1.5     
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 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީާފއިން
 .މުސްކުޅިކުރަން ބޭނުންވުން

އަހަރު ވުމުން، ކޮމިަޝނަރަށް ލިބިޭދ )ފަންސާސްފަހެއް(  55އުމުރުން 
 އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ

 ގައި ވާނެއެވެ. 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް

3.2    

        މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ކުރިން، 
      ލިޔުމުން  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަން ނިންމައިފައިވާކަން އެ
 .މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ އެ

3.3    

މުވައްޒަފުންނަށް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ 
)އެކެއް(  1މުގެ ރުކަން، އެ މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިކުމި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރަން ނިން

ކުރިން އަންގަްނވާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލައަްށ އެދިގެން މަޤާމުން  ދުވަހުގެމަސް
އެކަން ކުރިން އޮފީހަށް  ހުގެ )އެކެއް( މަސްދުވަ 1 ،މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ

 ގަންވާނެއެވެ.އަން

   )ށ(

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާީނ، އެ މީހަކު ދައުލަތުގެ 
ވަޒީފާ އަދާކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތަެށވެ. އެއީ އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި 

ކުރެވޭއިރު، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ގުނައިގެންނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި 
 ހިސާބުކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލެވެ.

   )ނ(

 ީމިސާލު: ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނ       
 ،ދުވަސް ކަމުގައިވާނަމަ، އަހަރު ހިސާބުކުރާނީ 10 އިމަހާ 10އަހަރާއި  29

 ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ.
 އަހަރު + 29      
 އަހަރު + 0.83=  10/12=  ދުވަސްމަސް 10      
 އަހަރު 0.03=  10/365ދުވަސް =  10      
 29.86=  29+  0.83+  0.03ޖުމުލަ ޚިދުމަތުގެ އަހަރު =       

 .އަހަރު
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 6ބާބު 
 ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ 

ރުވުމަށް ހާޒިތިމާ ބަލިވެެގްނ އޮފީހަށް  ،ފަކު ސަލާމް ބުނަންވާނީއެއްވެސް މުވައްޒަ
  ނަމައެވެ. ޒުރުވެރިވެއްޖެއު

 ސަލާންބުުނން  .21 )ހ(

   )ށ( ންނަނިވި ގޮތުގެ މަީތންެނވެ.ލު ކުރަްނވާނީ އަމަޢަސަލާން ބުނުމުގައި 

ފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް ނުކުތުމަށް މުވައްޒަ އެ
 ގަޑި  ފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުމުވައްޒަ އެ އެ ދުވަހު  ،ނަމަ ރުވެރިވެއްޖެއުޒު

)އެކެއް(  1ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި ފެށިގެން  އި)ދޭއް( ގަޑިއިރާ 2ފެށުމުގެ 
އޮފީހުގެ  ،އެކުވައިޒަރަށް އެންގުމާޕަސު ވައްޒަފެއްގެމު ތެރޭގައި އެދޭ ރާގަޑިއި

ދުވަހުގެ  އެ ،ގުމުންފުންނާބެހޭ ކަންތަްއތައް ަބލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް އެންމުވައްޒަ
ސަލާމުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައިސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. 

ހާޒިުރނުވާ ދުވަހެއްެގ  ،ނަމަ، އެ ދުވަސް ަބލާނީން ނާންގައިފި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަ
 ގޮތުގައެވެ.

(1)    

ފޯނުން  ،ކޮންމެ ދުަވހަކު ކުރެން)ދޭއް( ދުވަހު 2ސަލާމުގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ 
އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި،  ،ގުޅައިގެން ނުވަތަ މެސެޖަކުން

 ހުންނަ ވާލުވެހަކަމާ  ގެ އެނުމުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތަްއތައް ަބލަހައްޓާ ސެކްޝަ
ނަމަވެސް ފުަރތަމަ ދުވަުހ އަްނގަންވާނެއެވެ. ވަކިވަކީން މުވައްޒަފަކަށް 

 ، ދުަވސް ބެލެވޭނީދެވަނަ ،ނަމަ އޮީފހަށް ނާންގާއެންގުމަށްފަހު ދެވަަނ ދުވަހު 
އޭނާގެ ވަޒީފާގެ  ،އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހެއްެގ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން

  ވިދާނެއެވެ.ޒިންމާއަށް އިހުމާލުވީކަމުގައި ބެލެ 

(2)    

ަލތެއް ެމދުވެރިވެގެން ހާކުއްލި  ،ނަމަވެސް މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ޮއތް މި
ސަލާމް ނުބުނެވޭ ފަދަ ގޮތެްއ  ގެން ނުަވތަ ެމސެޖަކުން ގުޅައިއޮފީހަށް

        ފެއްގެ ފަރާތުން ފަކު ނުވަތަ އެ މުވައްޒައެ މުވައްޒަ، މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ
އެ ވަުގތަކު އޮފީސް  ،އެ ކަން ހަމަޖައްސާނީ، އެންގުމުންކަމެއްގެ ވާހަކަ  އެ

 އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ. ރިހު ގަންހިން

(3)    
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ފަކު އެ ދުވަހު ކޮންމެހެން ނިންަމންޖެހޭ ުމހިންމު ކަމެއް ސަލާމުގައި ހުރި މުވައްޒަ
މާތު އޭނާގެ ސުޕަވައިޒަރަށް މަޢުލޫއެ ަމސައްކަތެއްގެ  ،ވާލުކުރެވިފައިވާ ނަމަހަ

ވާލުވެފައިާވ ހަޚާއްޞަ މަސައްކަތަކާ ދުވަހަކު ނިންމަންޖެހޭ އެ  އަންގާންވާނެއެވެ.
ވަގުތު  ކުރެވޭނެހައިވާލުހަ މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތް އެހެން ނަމަ، އެ ވައްޒަފެއްމު

ފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް އޮއްވައި، އެ މުވައްޒަ
އް ވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބުރޫ ނާރައި އެ މަސައްކަތެހަ ،އަންގައި

އެކަމުގައި  ،ލޫާމުތދީޢުހިންގުމަށް އޮފީހުން އިްނތިޒާމުކޮްށގެން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަ
 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެެއވެ.

(4)    

ހަމަޖެއްސި ކަމުގައި ވިޔަސް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  މެސެޖުކޮށްގެންސަލާމުގެ ޗުއްޓީ، 
ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ  ،ފަހު އޮފީަހށް ނުކުްނނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނިންމުމަށް

  ާޅންވާނެއެވެ.ހަހުށަ ފައި، އެ ފޯމުކުރީން "ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް

(5) 

 

   

 ގައި ( ވަނަ ނަންބަރ2ު) ވަނަ ނަންބަރާއި( 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )
އޮފީަހށް އެންގުމަކާ ނުލައި އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެ  ،ފައިވާ ފަދައިންބަޔާންކޮށް
ސަލާމުގެ  ،މި ދުވަސްތައް ،ސެޓުފިކެޓު ގެނައި ނަމަވެސް މެޑިކަލް ހުރެފައި،

 ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައެއް ނުބެލެޭވނެއެވެ.

(6) 

 

 

 

  

 ފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭމުވައްޒަ
 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ.  30ގޮތަށް ދެވޭނީ، ގިނަވެެގން 

   )ނ(

      ގިނަވެގެން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ،ނުަލއި ހުށަހެޅުމަކާ ޓުމެޑިކަލް ސެޓުފިކެ ،( ދުވަސް)ވިހި 20

  .ނެގިދާނެއެވެ

 )ރ(

 

  

ނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކަށް މެޑިކަލް  އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި ށްމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެޮގތަ
)ދޭއް( ދުވަހުއެވެ.  2ވިދިވިދިެގްނ  ،ނެތި ސަލާމުގައި ިގނަވެގެން ހުރެވޭނީ ޓުފިކެޓުސެ
          ،)ދޭއް( ދުވަހަށް ވުރެ ގިަނ ދުވަހު ވިދިވިދިގެން ސަލާމުަގއި ހުރެއްޖެ ނަމަ 2

        މުގައި ހުރި ފުރަތަމަ އެ މުވައްޒަފު ސަލާ  ،އެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުުކންނައިރު
މެޑިކަލް  ،ދެ ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްތަކަށް، ސަލާމުގެ މުއްދަުތ ބަޔާންކޮށް

ފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ދުވަުހން ެފށިގެން ވެސް މެޑިކަލް ޓުސެ

   )ބ(
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މުއްދަތަށް އިތުރަށް ެގ ޓުފިކެޓުސެ ،ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ސަލާމް ބުނެފި ނަމަ ޓުފިކެޓުސެ
 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްއަންގާކަ

ވިދިވިދިގެން  ،ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ހުށަހެުޅމަކާ ޓުފިކެޓުފަކަށް ސެމުވައްޒަ
    ފިެކޓާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުރެވޭނެ ޓުވެ. ސެހުއެ)ދޭއް( ދުވަ 2
ދުަވހެއް ނުވަްނަނ، ވިދިވިދިގެން އަންނަ  މެދަށް ބަންދު ،)ދޭއް( ދުވަސް ކަމަށް ބަާލނީ 2

 )ދޭއް( ދުވަހެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހަކީ ބަންދު  2މަސައްކަތު 
      ނަމަ، ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހަކީ ވިދިވިދިގެން އަންނަ  ދުވަހަކަށް ވެއްޖެ

)ދޭއް(  2ދުވަހާއެކު، ިވދިވިދިގެން  ބަންދު. ވޭނެއެވެ)ދޭއް( ދުވަސްކަމުގައެއް ނުބެލެ 2
  )ދޭއް(  2މި  ،ކަމުގައި ވިޔަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަާލމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި

ފުންނާބެހޭ ކަްނތައްތައް މުވައްޒައެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި،  ،ދުވަހު ވެސް
އަދި   ނަ މުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ވާލުވެ ހުންހަކަމާ  ގެ އެނުބަލަހައްޓާ ސެކްޝަ

ޅާން ހަހުށަވެސް  ޓުފިކެޓުސަލާމުގެ ސެފަހު ދުވަހަށް މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދުވަހު، 
 ވާނެއެވެ.  

   )ޅ(

ފަށް ވަޒީފާއަށް  ނުނިކުމެވޭނެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަ ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ،ބަލިވެގެން
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  ،ފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފިަނމަޓުމުއްދަތު ބަޔާންކޮށް މެޑިކަލް ސެ 

 ވެސް ނެގިދާނެއެވެ. ށްޔަކުރި

   )ކ(

 ،ކޮންމެ އަހަރަކު ،ފަކަށް ވެސްއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަ
އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30 މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.  ،ލިބޭނެއެވެ. ޗުއްޓީ ދޭ ދުވަސްތައް ގުނާނީ

 )ހ(

 

  އަހަރީ ުޗއްޓީ .22

   )ށ( ގޮތަށެވެ.  ދަިތނުވާށްއޮފީހުގެ މަސައްކަތަ ،ފަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީމުވައްޒަ

ފު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް އެ މުވައްޒަ ކުފަމުވައްޒަ
       އިފި ނަމަ،ޅަކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަްސމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަ

 އެ މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ. ،އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް

   )ނ(

        ކޮންމެ މަހަކު  ،ވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ހަމަޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެންވަޒީފާ 
ކޮންމެ  ،ށް ޖަމާވާނެއެވެ. މި ގޮތުންދެ ދުވަހާއި ބައިގެ ޗުއްޓީއެއް އޭނާގެ ޗުއްޓީއަ

ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،ވެސް ލިބޭނީ މުވައްޒަފަކަށް

   )ރ(
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       ޗުއްޓީގެ  ،( ދުވަހެވެ. މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ދާއިމީވުމަށްފަހު)ތިރީސް 30އަހަރަކު 
 މި ދުވަސްތައް އެއްކޮށްގެން ވެސް އަދި ވަކިވަކިން ވެސް ނެގިދާނެއެވެ.

އާންމު  ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ،ފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުމަށް ފަހުމުވައްޒަ
ނަމަވެސް އޮފީހުެގ  ން ނުާވނެއެވެ.އަންގައިގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

  މުހިންމު މަސައްކަތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެހެން މުހިްނމުވެއްޖެކަމަށް އޮފީހަށް 
     ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރާއެކު އޮފީހަށް ނުކުމެވިދާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުެގ ޗުއްޓީގެ ބާކީ އޮތް ދުވަްސތައް އެ މުވައްޒަފަށް އެ ހާލަތުގައި އެ 
 ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެްއގައި އެ ދުވަސްތައް ކެންސަލެއް ނުވާނެއެވެ.

   )ބ(

 ،)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 12ވާ ޙައްޤުއަހަރީ ޗުއްޓީ  ،ފަކު ވެސްކޮންމެ މުވައްޒަ
    ނެއެވެ. ނަގަންވާ ރުޒު ނުވާނޭހެްނ ޗުއްޓީއާގަވާއިދާ ތަފައި މިވާ ޅައިއޮފީހުން ކަނޑައަ

)އެކެއް(  1ޗުއްޓީ ކެްނސަލްވުމުގެ  ،ގޮތަށް ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ެއްނމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މި
  ވެ.އެކުރި ހުގެދުވަ

   )ޅ( 

އެ ޗުއްޓީ  ،ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮްށލައިިފ ނަމަޙައްޤުފަކަށް މުވައްޒަ
ކެންސަލްވާނެއެވެ. އަދި މިފަަދއިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ުދވަސްތަކަށް ބަދަލުގަިއ 

 ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

   )ކ( 

ފަކު އެ މުވައްޒަ ،ޗުއްޓީގެ މުއްަދތު ހަމަނުަވނީސް ،ފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުަމށްފަހުމުވައްޒަ
ލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުމެވިދާނެއެވެ. އަދި އިޗުއްޓީ މެދުކަނޑަ ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ފައިވާ މައިޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހޭދަ ނުުކރުމަށް ނިން ،މި ގޮތަށް އޮފީހަށް ނުުކތުމަށްަފހު
ހުރި ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހޭނެއެވެ.  މި ޗުއްޓީތައް ކެންސަލް  އިނުނަގަ ،ދުވަސްތައް

 އްޓީގެ ގޮތުގައި ނެގިދާނެއެވެ.ވެސް މި ދުވަސްތައް ޗު ފަުހން ދަކު،ހިނ ހައިނުވާ

   )އ(

      ފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިްނ މުވައްޒަ
ބޭނުންނުކޮށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް  ގެވާ އަހަރީ ޗުއްޓީޙައްޤުފަކަށް މުވައްޒަ ނަމަ، އެ ވަކިވާ

ނާޔަތްތަުކން ޢިއެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައާއި އެހެނިހެން 
 ށް ޖެހޭ މިންވަރުން އެ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.ކަދުވަހަ

   )ވ(

ވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާ ހަފަކާ އެ މުވައްޒަ ،ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ފުންނަށް އަހަރީމުވައްޒަ
ފު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނެއްގެ އިސްވެރިޔަކާ މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން އެ މުވައްޒަ

   )މ(
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ންނެވެ. ވެރިންނަށް ޗުއްޓީ ތީގެ މަތެއްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސާ ގޮ ،ކުރުމަށްފަހު
 ،ލަތެއްގައިހާވެ. އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނެތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެ ،ދޭނީ

އިންފޮމޭޝަން  ،ށް ޗުއްޓީ ދޭނީއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަ
 ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ލަތެއްގައިހާކޮމިޝަނަރެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނެތް 

  ންނެވެ.ތީގެ މަތެއްކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ،ވީއްލޭނީފަކު މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހުގެ މުވައްޒަ
ކަމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އެ ގޮތަށް ނިންމައިފި ނަމައެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

)ާބރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ  12 ،މި މުއްދަތު ،ވީއްލަން ކޮމިޝަނަރު ިނންމި ަނމަވެސް
 ނުވާނެއެވެ. ދިގުވެގެން

 މުާސރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ  .23 )ހ(

    (1) ގޮތަށް ވީއްލުން. ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް

ފަކު ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަ އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް
އޮފީހުގައި ޓްރެިއިނންގ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނުަވތަ  ،ވީއްލަންވާނީ

ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  އެ
 ކުރުމަށެވެ.

1.1     

ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ނުލިބޭ ގޮަތށް ވީއްލަންވާނީ ފަކު މުސާރަމުވައްޒަ
އެކު، ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ގޮތެއްގެ ޔާމަޝްވަރާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ

 މަތީންނެވެ.

1.2     

ފަކު ޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަ އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށް
މުވައްޒަފު  ތަޢުލީމުޭދ ނުވަތަ ަތމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކަށް އެ ،ވީއްލޭނީ

ުހށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މި އޮފީހަށް ބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމުެގ ލިޔުމެއް ގަ
    ބޫލުުކރާ ގަހަދާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން 

 ނަމައެވެ. ކޯހަކަށް ވާ

1.3     

)ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( މުސާރަ  ½ހަމަ މުސާރަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު 
    )ތިެނއް(  3ގޮތަށް  ގޮތަށް ނުަވތަ މުސާރަ ނުލިބޭ ލިބޭ
ކޯހާއި ޓްރެއިިނންގ  ކުރު ،ގޮތަށް ހަށް ވުރެ ދިގުނުވާސްދުވަމަ

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފަދަ ކަންކަމަށް ނުވަތަ ެއހެން  މާއިޕްރޮގްރާ

1.4     
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ކޮމިޝަނަރަްށ  ،ވީއްލުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަށް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެިހފައިވާ ނުވަތަ  ޞިއްޙީތިމާއަށް 
    ށް ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ އަބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަުކ ފަރުވާ

 ގޮތަށް ވީއްލުން. ޓަކައި، މުސާރަ ނުލިބޭ ހޯދުމަށް

(2)    

 ،މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލޭނީ
ބައްޔެއްގެ އެ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު

ފިކެޓަކާއެކު ޓުދީފައިވާ ސެ ،ބާވަތާއި ބޭުނންވާ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށް
 މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލާން އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

2.1     

 ބަލިެވގެންތިމާ ބަލަންޖެިހފައިވާ ނުވަތަ ބަަލހައްޓަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު 
 އްޙީޞިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލޭނީ،

ބައްޔެއްގެ ބާވަތާއި ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާކަާމއި  އެ، ރަކުފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަ
     ،މާއެކުހުށަހެޅު ޓުފިކެޓުސެ ފަިއ ދޭ ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭަކން ބަޔާްނކޮށް  އެ
 ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

2.2     

ހާލަތު ބަޔާްނކޮށް  ލަތަކާ ގުޅިގެން އެހާ  ޞަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްމުވައްޒަ
 ކޮމިޝަނަރާއި ހިޔުމަން ރިސޯސް  ،ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުމުން

ފު މުވައްޒަ އެ ،ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ވަޒީފާގައި ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ކަންކަމުގެ އިންތިޒާމު 

( މަސްދުވަހަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަްށ އް)ތިނެ 3ހަމަޖެއްސުމާއެކު، 
 ފު ވީއްލިދާނެއެވެ. މުވައްޒަ

2.3     

ހަމަވުމުން،  ފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަ
   ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު  ،ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަަތ ބައްޕައަށް

މުސާރަ ނުލިޭބ  ،)އެކެއް( އަަހރުދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 1ޓަކަިއ،  ބެލުމަށް
ފަކަށް އަންހެން މުވައްޒަ ،ގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ. މި ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ ނަމަ

2.4     
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)ފަނަރަ( ދުވަުހގެ  15ވުމުގެ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަ
 ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އެދެންވާނެއެވެ. ،ކުރިން

ނިާޔވެ،  ޅަކުވިހޭ ދަރިފުޅު ނުވަތަ ދަރިފު ،މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމަށްފަހު
          އްޙީ ހާލަތު ވަޒީފާއަށް ނުުކތުމަްށ ޞިއެ މުވައްޒަފެއްގެ 

 ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަކު ،ނަމަ ތަން ނުދޭ
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30 ،ހުށަހެޅުމުން ޓުފިކެޓުދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެ

 ދާނެއެވެ.ދެވިގޮތަށް  މުސާރަ ނުލިބޭ ،ޗުއްޓީއެއް

2.5     

 މުސާރަ ނުލިބޭ  ،ަފއި ހުންނަ މުއްދަތު ބޭުނންކުރަްނވާނީލައިމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއް
ގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުމަކަށް އެކަންެޏވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްިލ 

ވީއްލި ވީއްުލން ކެންސަލްކުރުމާއެކު މަލުކުރާނަމަ، ޢަފިޔަވައި އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބޭނުން 
ން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލި ދުވަހު  ،ނަމަ ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގަިއ، ުނނިކުމެއްޖެ
ފަކު ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރަށް ފެށިގެން އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

މުސާރަ ނުލިޭބ ގޮތަްށ ވީއްލި  ކު،ފައޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ޮބްނޑެއް އޮތް މުވައްޒަ
ގޮތަށް ވީއްލި މުއްަދތު  ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭ  ،ނަމަ ކަމެއް ުކރާ ބޭނުން ނުހިފައި، އެހެން

 ރަސްމީ  ނާންގައި އްނުވަތަ ވީ ގޮތެ ،ހަމަވުމަށްފަހު އޮފީހުގެ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ނަމަ
ނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ޤާފަކާމެދު ނަމަ، އެ މުވައްޒަ ( ދުވަސް ވެއްޖެފަހެއް) 5
 ޅަންވާނެއެވެ.އަ

   )ނ(

އް( ދުވަސް ފަހެ) 5 ރަސްމީ ާނންގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ވީގޮތް
 ފެއްގެ މައްސަލައާ ދޭތެރޭ ވަކިގޮތެއް ނިންމާންވާނެއެވެ.މުވައްޒަ ނަމަ، އެ ވެއްޖެ

   )ރ(

އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ފިރިމީހާައްށ ދެވޭ ޗުއްޓީއާއި ދަރީން ޚިތާނުކުރުމާއި ދަރިޔަކު ނުވަތަ މަޔަކު 
ފިރިޔަކު ަބލިވުމާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ބަކު ނުވަތަ ތްނުވަތަ ަބފަޔަކު ނުވަތަ ައނ

 އުސޫލުގެ މަތީން މުވައްޒަފުންނަްށ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. 

އާއިލީ ޒިްނމާގެ  .24
 ޗުއްޓީ

ގޮތަށް  ފަކަށް ވެސް މުސާރަ ލިބޭއިލާގެ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ މުވައްޒައާ
)ދިހައެއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއް  10އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ނުހިމަނައެވެ. ތައްަބންދު ދުވަސް ،ނެގިދާނެއެވެ. މި ޗުއްޓީ ދޭނީ

   )ހ(
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 ،ނަމަ އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ޭބނުންއާ)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ އިތުރަށް  10އަހަރުގެ 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ުޗއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.  30އިތުރު  ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން

މީހެއްގެ މުސާރައިން  އެ  ،ގޮތަށް އިތުރަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މި
 ދަދުގެ ދެބައިކުަޅ އެއްބައި ކެނޑޭނެއެވެ.އަދުވަހަކަށްޖެހޭ 

   )ށ(

ދުވަސްތައް  ބަންދު  ،މުސާރަ ިލބޭ ގޮތަށް ،މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިފުޅަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގން
 ވާނެއެވެ.ޙައްޤުއެއް )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ 5ނުހިމަނައި 

ދަރިުފޅަކު  .25
ތާނުކުުރމުން ދޭ ޚި

 ޗުއްޓީ

ބިން، ނދަރިްނ، ފިރިން އަ، މުވައްޒަފެއްގެ މައިންބަފައިން، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހުން
އެއީ  ،ނަމަ ަމއިންބަފައިންގެ ތެރެއިން މީހަުކ ނިޔާވެއްޖެއަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާެގ 

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިބޭނެެއވެ. އަދި މާލެ ފިޔަވައި  2މުވައްޒަފަކަށް  މާލޭގައި ނަމަ އެ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާ ނަމަ 

        ނަމަ  ފަކު ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވާމުވައްޒަ ނަމަ އެ ގައި ޗުއްޓީ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރު
ނަމަ އޮފީހަށް  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ލިޭބނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެ 5

 ،މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަެވސް އެ މުވައްޒަފަކު މާލެއިން ޭބރަށް ނުދާ ނަަމ ލިޭބނީ
ކުންނަ ނުެވސް އޮފީހަށް  ތެއްގައިހާލަމިއިން ކޮންމެ  )ދޭއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ. 2

 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އާއިލާ މެްނަބރަކު  .26 (ހ)

 ނިޔާވުުމން ދޭ ޗުއްޓީ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ނުވަތަ ޢުމްރާ ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދާްނ އެދޭ 
އެ މީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން  ،ދެވޭނީ ގޮތުްނ ޗުއްޓީ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. މި

         މި ގޮތަށް  ށެވެ.ގެ މުއްދަތަ)ތިރީސް( ދުވަހު 30ބަންދު ދުވަސްތައް ނުިހމަނައި ފެށިގެން 
 އި ޢުމްރާވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.އަލަށް ފަރުޟު ޙައްޖާ ،މި މުއްދަތު ދެވޭނީ

 ގެްމރާ ޢު އިޙަްއޖާ .27 (ހ)

 ޗުއްޓީ  ޚާްއޞަ

އްޖު ޗުއްޓީ ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށް ވުރެ ދުވަސް އިތުރުކުރުމަށް ޙަ
 އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.  ،އެދޭނަމަ

   (ށ)

ދުވަސް ބަޔާންކޮށް، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ 
އެ ލިޔުމުގައި  އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން، ެއ މުވަްއޒަފަށް، ގެފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެއް

)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ  6ތާރީޚުން ެފށިެގން، ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ  ޔާންކޮށްފައިވާބަ
  .ޗުއްޓީއެއް، ބަންދު ދުވަސްތައް ިހމަނައިގެން، މުސާރަޔާއެކު ދޭންވާނެއެވެ

ބަލިެވއިނުާމއި  .28  )ހ(
ވިހެުއމާ ުގިޅގެން ދޭ 

 ޗުއްޓީ



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-155/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:               224 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް: 

 

30 

ފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ މުވައްޒަ
މުގެ ކުރިއެރުން ޤާމަ އި ނާޔަތްތަކާޢި އިތަކާޤުއްޙައެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ 

ށް ލިބެންާވނެއެވެ. ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔަތައް ފުރިަހމަޤުއްޙަފަދަ  ލިބިދިނުން 
ކަށް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަަކްށ ޤައްޙަމިފަދަ އެއްވެސް  އޭނާއަށް ލިބިދޭ 

 އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

 )ށ(

 

 

  

ވުމުގެ ސަބަބުން  ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުަވތަ ަބއްޔެއް މުވައްޒަފު
 ކު ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަ  ޙީއްޞިފައިވާ އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާ ނަމަ، ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ގުޅިގެން ދޭ  ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުްނ، ވިހެއުމާދޫކުރާ އެ  ފައިއެ ކަން ބަޔާންކޮށް 
)ހައެއް( މަސްދުވަުހން ނުކެނޑޭ ގޮތަްށ، ަބންދު ދުަވސްތައް ހިމަނައިގެން،  6ޗުއްޓީގެ 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް  30ގިނަވެގެން 
 .ދޭންވާނެއެވެ

 )ނ(

 

  

ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުްނ  މުވައްޒަފަކު ފައިވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް
ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ  ،)އެކެއް( އަހަރުވަންދެން 1މުރުން އުދަރިފުޅުގެ  ،ފެށިގެން

 ،ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ،މުސާރައިން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ،ޓަކައި ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް
      ތުގެ ތެރެއިންމަސައްކަތުގެ ވަގު ،ގާތަށް ދިއުމަށް އިތުުރ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދަރިފުޅު

)ތިރީސް(  30 ،ފަހަރަކު ވެސް ދޭންވާނީ ގޮތަށް ކޮންމެ )ދޭއް( ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ. މި  2
       ނަމަ  ގެ މި ދެ ހުސް ވަގުތުކޮޅު މުވައްޒަފަކު ބޭނުންޓުމިނި)ތިރީސް(  30 ޓެވެ.ނިމި

އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،)ދޭއް( އަހަރު ވަންދެން 2ދަރިފުޅަށް  އެއްފަހަރާ ވެސް ނެގިދާނެއެވެ.
)އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން އޮފީހުން  1ހުސްވަގުތުގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

   )ރ(

 ދުވަސްތައް ފެށިގެން، ބަންދު ދުވަހުން ލިބޭ ދަރިއަކު މުވައްޒަފަކަށް، ފިރިހެން
 ދޭންވާނެއެވެ. ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( ފަހެއް) 5 ލިބޭގޮަތށް  މުސާރަ ހިމަނައިގެން،

އަނިބމީހާ ިވހެުއމުން  .29 )ހ(
 ދޭ ޗުއްޓީ 

 ގައިވާ ( ހ) މާއްދާގެ މި ެފށިގެން، ދުވަހުން ލިބޭ ކުޔަދަރި މުވައްޒަފަކަށް، ފިރިހެން
          ދެމެދު، ފުރުމާ މަސްދުވަސް( ހަތެއް) 7 ދަިރފުޅަށް ފަހު، ހަމަވުމަށް ޗުއްޓީ
ގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް  ޗުއްޓީއެއް، މުސާރަ ލިބޭވީސް( ދުވަހުގެ ފަންސަ) 25

 އެކީ އެއްފަހަރާއެވެ. ،މި ުޗއްޓީ ދޭންވާނީ .ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ

   )ށ(
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އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް  ،މި ޗުއްޓީގެ މަގުސަދަކީ
 ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިންުމމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު، މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 

ވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ސަލާމާއި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ޤުދޭ ސަމާލުކަމާއި، ޝައު
 ންކުރުަމށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ބޭނު

 ޞައެްއދުަވހުގެ ޚާއް .30 )ހ(

 ޗުއްޓީ

ދުވަުހ، ހާޒިރުވާންެޖހޭ ހުރިހާ ދުވަހެއްގަިއ )ތިރީސް(  30ވިދިވިދިގެން  ،މި ޗުއްޓީ ލިބޭނީ
 އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

   )ށ(

އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެ  ،މި ޗުއްޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން ޗުއްިޓ ހަމަޖައްސައިދޭނީ
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއެވެ. ،މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،ގޮތަށް

   )ނ(

)ތިރީސް(   30ހަމަވާ ޮކންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ޖެހިގެްނ އަންނަ  ޠުމި ޗުއްޓީއަށް ޝަރު
ތުގެ ެތރޭގައި ޗުއްޓީގެ ބޭނުްނ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަށް ހުަށހެޅޭނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަ

 ލުވާނެއެވެ.ޠިކުރަން ވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ޗުއްޓީގެ ބޭނުން ނުކޮށްފިނަަމ، އެ ޗުއްޓީ ބާ
 

   )ރ(

ވެސް ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ  ތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުހަފު ،މި ޗުއްޓީ
ކުރިން، ޗުއްޓީ ޯފމު ހުށަހަޅައި، ޗުއްޓީ  ހުގެދުވަ)ދޭއް(  2ދުވަސް ފެށުމުގެ މަސައްކަތު 

 ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

   )ބ(

 7ބާބު 
 މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނު ކުރުން 

ދުތައް ގުސަމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުުމގެ ނިޒާމު ބޭނުންކޮށްެގން ޮއފީހުގެ މަ
 ،މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދޭޯތ ބެލުމުގެ އިތުުރންވާގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ހާސިލު

         ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅައި
މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުްނ  މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެ

 .ތަމްރީނު ދޭންވާނެއެވެ

 )ހ(

 

ފުްނނަށް މުަވއްޒަ .31

 ތަމްރީނު ދިނުން 

ފުންަނށް ބޭނުންވާކަމަށް އޮީފހަށް ގޮތުން މުވައްޒަ ފުންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭޒައޮފީހުގެ މުވައް
ފުންގެ ފެންވަރު  އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ުމވައްޒަދީގެންާނއި ތައްފެންނަ ތަމްރީނު 

ދިނުމުގެ ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން އެފަހަރަކު  ކުރަންވާނެއެވެ. ތަމްރީނު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް
ފުންނާއި، ޭބނުންާވ ތަމްރީނު ދޭންޖެިހފައިވާ މުވައްޒަބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް ަކނޑައަޅާނީ، 
ހިއުމަން ރިސޯސް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައި،  ތަމްރީނުގެ ބާވަތަށާިއ، އެކަމަށް 

 ވެ.ކޮމިޝަނަރެ ،ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން

   )ށ(
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ފުްނނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު މުވައްޒަ، ފުްނނަށް އަންގައިގެންދުރާލައި ރާވައިގެން މުވައްޒަ
އެ ތަމްރީނު  ،ވެސް ފަކުބައިވެރިވާންޖެހޭ ކޮންމެ މުވައްޒަޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 
ތަމްރީުނ  ޒުރެއް ނެިތ އެ ފަދައުބޫުލ ޤުމަ އެވެ.އިވެރިވާންޖެހޭނެޕްރޮގްރާމެއްގައި ބަ

ކަން ލިޔުމުން އެ ،އަޅައި ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ، އިދާރީ ފިޔަވަޅު ޕްރޮގްރާމެއްގައި
 ކުރާންވާނެއެވެ.ޑުކޯރި

   )ނ(

 ،ފުން ކަނޑައަޅަންވާނީޒަމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް ފޮނުވާނެ މުވައް ދިގު މުއްދަތަށާއި ކުރު
ލާނުޮކށްގެންނެވެ. މިގޮތަްށ ޢުއި ގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގޭނޭެހންއޮފީހު

އެކަމަށް އެންމެ އައުލާ  ހަމަވާ އަދިޠު ޝަރު ، ކެންޑިޑޭޓުން ޮހވުމުގައިލާނުކޮށްގެންޢުއި
      )އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ  1ފުންގެ ތެރެއިން އިސްކަންދޭންވާނީ އޮފީހުގައި މުވައްޒަ

 ފުންނަށެވެ. ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަގިނަ ދުވަހު

   (ރ)

އެ ތަމްރީނުގަިއ  ،ނަމަ ނުންވާ ތަމްރީނަކީ ރާއްޖެއިން ެދވެންހުރި ދާއިރާއެއްގެ ތަމްރީނެއްބޭ
      ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުދޭ ކޯހުގައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީނު ،ބައިވެރިކުރާނީ

 ހިޔުމަން ރިސޯސް  ،އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ،ނަމަ ޓަކައި ފޮނުވާން ޖެހިއްޖެ ދިނުމަށް
 ކޮމިޝަނަރެވެ. ،ގެ ލަފާގެ މަތީންކޮމިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

   ()ބ

ސްޓަޑީ  ،ޕާއިވާރކްޝޮ ،ނާރާއިސެމި ،މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި، ްޓރެއިނިންގއާއި ކުރު
ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ  ،ޓުއަރ ފަދަ ކަންކަމަށް މީހުން ފޮނުވާނީ

ތިރީގައި  ،ތަމްރީނުތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގައިކޮމިޝަނަރެވެ. މިފަދަ  ،ލަފާގެ މަތީން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވައިލައިފައި އޮންނަ 

 މިންގަނޑުތަކަށް ބަަލންވާނެއެވެ.

   ()ޅ

 ބޭނުންވާ  އޮފީހަށް ކުރުމަށް ޓަކައި ތަރައްޤީ ކުރިއަރުވައި  މަސައްކަތް އޮފީހުގެ
 ؛ވުން ތަމްރީނެއްކަމުގައި

(1)    

 ބޭނުންވާ  ފުރިހަމަކުރުމަށް ތަމްރީނެއް އެ މީހަކީ، ފޮނުވާ ތަމްރީނުކުރަން
އިރާއާ ގުޅޭ އަދި އެކަމަށް އްކަތު ދާމަސަ އޭނާގެ ،ހުރިފެންވަރު
 ؛ވުން ހުރި މީހެއް ކަމުގައިޤުވެރިކަންޝައު

(2)    

 ތަމްރީނަކަށް ކަމެއްގެ  އެެހން ގޮތަށް ފުށުއަރާ ދުވަސްވަރާ  އޮންނަ ތަމްރީނެއް އެ
 ؛ނުވުން ަކމުގައި މީހެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޮނުވަން

(3)    
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    (4) ؛އޮތުން ކޯޑެއްރި  ރަނގަޅު އަދާކުރުމުގައި ވަޒީފާ

ފަކު އޮފީހުގައި އަދާކުރާ ހަމަކުރާ ތަމްރީނަކީ އެ މުވައްޒަފުރި ނުވަތަ ކޯހަކީ ހަދާ
 .ތަމްރީނަކަށް ވުންވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކޯހަކަށް ނުވަތަ 

(5)    

ފުން ތެއްގައި މުވައްޒަޞަށް ލިބޭ ފުރުއޮފީހުން ޚަރަދެއް ކުރާ ގޮތަށް، ނުވަތަ އޮފީހަ
 ޮއފީހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވަންާވނީ، ަތމްރީނު ލިބިގެން އައުމަްށފަހު

 ރާރެއްގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.ޤުއި

   )ކ(

ފަކު މުއްދަތެއްގެ ކޯހަކަށް މުވައްޒަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު )ތިނެއް( މަސްދުވަސް  3
          ަވޒީފާއިން ވަކިނުކޮށެވެ. ،މީހަކު ފޮނުވާނީ ަނމަ، އެ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ

 އެ ދުވަސްތަކަށް ގަވާއިދުން އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ.

   )އ(

 ތަމްރީނަކަށް ފަކުދާއިމީ ުމވައްޒަށް އޮފީހުގެ ކަ)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ިދގު މުއްދަތަ 3
ހަދަމުންދާ އިރު، ތަމްރީެނއް ފަކު އަމިއްލަޔަށް ހޯދައިގެން ފޮނުވާއިރު ނުވަތަ މުވައްޒަ

      ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް  އަސާސީ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބޭ
ފަކަްށ މުވައްޒަ ން އެތީއްގެ މަކޮމިޝަނަރު ހަމަޖައްސާ ގޮތެ ނަމަ، ފަކު އެދިއްޖެއެ މުވައްޒަ

 ނާޔަތެއް އޮފީހުން ދެވިާދނެއެވެ.ޢިއެފަދަ 

   )ވ(

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ދިގު މުއްދަތުގެ 
ފުރިހަމަކޮށް  ތަމްރީނުބައިވެރިވި  މުވައްޒަފު އެ، މުވައްޒަފުންކުގައި ބައިވެރިވާ ތަމްރީނުތަ

ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން  ތަމްރީނަކީ  އެ ،ނިމުމުން ތަމްރީނުނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި 
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުލައި  ،ނިމޭތާަތމްރީނު  ،ނަމަ ތަމްރީނެއް ހަދައިފައިވާ

  ހަދައިފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން  ތަމްރީނަކީ)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަދި  15
 )ިތރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް އަންގާންވާނެއެވެ. 30ނިމޭތާ  ،ނަމަތަމްރީނެއް 

   )މ(

ސެޓުފިކެޓު އޮފީހަށް  ތަމްރީނުގެ ނިމިގެން އޮފީހަްށ ނުކުންނައިރު  ތަމްރީނު
ކިޔެވި  ،ނަމަ ސެޓުފިކެޓު ިލބުން ަލސްވާ ަތމްރީނުގެހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

ަލސްނުކޮށް އޮފީހަށް  ،ފުރިހަަމކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއްތަމްރީނު މަރުކަޒުން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   )ފ(

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ ފައިސާގެ އެހީ )މުސާރަ ނުވަތަ އެލަވަންސް( ލިބިގެން 
 ،ތަކުގައި ބައިވެރިވެތަމްރީނު މުއްދަތުގެ  އި ކުރުއްޔާތަކުގަތަމްރީނުދިގު މުއްދަތުގެ 

   )ދ(
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      ފުރިހަމަ ނުކޮށް  ތަމްީރނުރެއް ނެތި އުޒުބޫލު ޤުމަ ،ތަމްރީނުވާ މުވައްޒަފަކު
    ހެދުމަްށ  ތަމްރީނެއް ނަމަ، އެ  ފާސް ނުވެއްޖެ ތަމްީރނުންނަމަ، ނުވަތަ  އަތުވެއްޖެ

 ،ޚަރަދު  ގޮތަށް މި މީހަކަށް އޮފީހުން ކުރި ޚަރަދު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި އެ
 ،ނަމަ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުދެއްކިއްޖެއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ އޮފީހާ

 ،ވާ ކުރުމުގެ ބާރު ޢުފައިސާ ހޯދުމަށް ދަ  އިގެން މިފޮނުވަސަރިޔަތަށް މައްސަލަ 
 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ިލިބގެންވެއެވެ.   

ދެވުނު ވައިކިޔައެ މުވައްޒަފަކަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ތަމްރީނުތައް އޮފީހުގެ ޚަރަދުގައި 
ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އޮފީހަށްގޮތުން  ނުވަތަ ތަމްރީނު ދެވުނު މުއްދަތަކާ ގުޅޭ

 ރާރުވާންވާނެއެވެ.ޤުއި

ކޯސް ފުރިހަމަުކރުމާ   .32 )ހ(

ގުިޅގެން އޮީފހަށް 

 ޚިުދމަތްކުރުން 

ހަމަނުވެ އޮއްވައި ޯކހެއްގައި ބައިވެރިވެގެްނ  ޖެިހފައިވާ މުއްދަތު އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރަން
 ވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންނަ ނޫން ނުވަތަ އެ

ޖެހިފައިވާ  ރަންކުކުރިން ޚިުދމަތް ،މީހަުކ ޚިދުމަތްކުރަންވާނީ އެ  ،ނަމަ ގޮތް ދިމާވެއްޖެ
 ބައިގެ ތެރެއިން ބޮުޑ ބަޔަކަށެވެ. ދެ އޮތް ދުވަހަށް ަބލައި، މި މުއްދަތުން ބާކީ

   )ށ(

އޮފީހުގެ  ،ލޫމާތުޢުފެއްގެ މައޮފީހުގެ ފަރާތުން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ މުވައްޒަ
 ބެހޭ ބައިން ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކަމާ އިދާރާގެ އެ

ތަމްރީުނދޭ މީުހންގެ  .33 )ހ(
މާތު މަޢުލޫ

 ބެލެހެއްޓުން 

ޓާމެއްގެ  އެ ސެމެސްޓާއެއް ނުވަތަ އެ ،ނުވަތަ ޓާމެއް ނިމުމުންކޮންމެ ސެމެސްޓާއެއް 
ނުވަތަ ކިޔަވާ ނުވަތަ ތަމްރީނު ހޯދާ  ،ނަތީޖާ އޮފީހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ. ކޯހުގެ މުއްދަތަށް

 ،އޮފީހަށް ލިޔެ ،ބަދަލެއް ގެްނަނންވާނީ އެ ،ދާއިރާއަށް ބަދަލެއް ގެްނނަން ެޖހިއްޖެނަމަ
 ނެވެ.ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން

   )ށ(

 8ބާބު 
 ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން 

      ކުގައި ތަމުޤާމައޮފީހުގެ  ،ރީގައި ހިމަނައި ބަަލހައްޓާނީޓަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްމުވައްޒަ
 މަޢުލޫމާތެވެ.ންގެ މުވައްޒަފުކުރިން އުޅެފައިވާ  ،ފުންނާއި ވަގުތަކު ތިބި މުވައްޒަ އެ

ރަިޖސްޓަރީ  .34 )ހ(
 ބެލެހެއްޓުން 

   )ށ( ވި މަޢުލޫމާތު ހުްނނަންވާނެއެވެ.އަންނަނި ،ރީގައިޓަފުންގެ ރަޖިސްމުވައްޒަ ދާއިމީ

    (1) ؛ލަގަބު
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    (2) ؛ގެ ނަންމުޤާމަ

        ނަމަ  ރެހެއްގައި އުޅޭދާއިމީ ެއޑްރެސް )ވަގުތީ އެޑް ،ފުގެ ނަމާއިމުވައްޒަ
 އެކު(އެޑްރެހާ އެ

(3)    

    (4) ؛ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުފުންގެ ދިވެހި މުވައްޒަ

    (5) ؛ކާޑު ނަންބަރު ރިކޯޑުފުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަ

    (6) ؛ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން މުޤާމަ

    (7) ؛ގެ މުސާރަމުޤާމަ

    (8) ؛ގެ ކްލެސިފިކޭޝަންމުޤާމަ

    (9) ؛ގެ ދަރަޖަމުޤާމަ

    (10) ؛ޚިދުމަތުގެ ގިންތި

    (11) ؛ނާޔަތްތައްޢިމުސާރައިގެ އިތުރު 

    (12) ؛ޚިދުމަތްކުރާން ފެށި ތާރީޚު

ވަކިކުރި ފަށް ވަޒީފާ ދިން ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުަވތަ ވަޒީފާިއން މުވައްޒަ
 .ތާރީޚާއި ޗިޓު ނަންބަރު

(13)    

 ،ބަދަލުވުމުން، ވަކިވިނުވަތަ  ،ނުވަތަ ވަކިކުރުމުން ،ފަކު ވަކިވުމުންއޮފީހުގެ މުވައްޒަ
އެނގެން  ންރަޖިސްޓަރީއެކު ތާރީޚާ ،ނުވަތަ ބަދަލުވި ސަބަބު ،ވަކިކުރިނުވަތަ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

ފުްނގެ ވަގުތީ މުަވއްޒަ .35 )ހ( ފުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.އޮފީހުގައި ވަގުތީ މުވައްޒަ

 ރަިޖސްޓަރީ 

   )ށ( މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި  ،ރަޖިސްޓަރީގައިފުންގެ ވަގުތީ މުވައްޒަ

    (1) ؛ނަމާއި އެޑްރެސް
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    (2)  ؛ން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރުރައްޔިތެއްކަ ދިވެހި

    (3) އުފަން ތާރީޚު؛

    (4) ؛މަޤާމު އޮތް ސެކްޝަން

    (5) ؛ގެ ނަންމުޤާމަ

    (6) ؛ގެ ނަންބަރުމުޤާމަ

    (7) ؛ގެ ދަރަޖަމުޤާމަ

    (8) ؛ގެ ގިންތިމުޤާމަ

    (9) ؛ގެ މުސާރަމުޤާމަ

    (10) ؛ނާޔަތްތައްޢިމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ޤާމަ

    (11) ؛ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު

    (12) ؛ދޫކޮށްލި ތާރީޚު

    (13) .ސަބަބުދޫކޮށްލި 

 ،މުވައްޒަފުން ކުރެ، ޮކންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަގުތީ އޮފީހުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި 
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަުޢލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ަބލަހައްޓަމުން ގެންަދން 

 ވާނެއެވެ.

ފުްނގެ މުަވއްޒަ .36 )ހ(
ތު މަޢުލޫމާ

 ބެލެހެއްޓުން 

ފުގެ މުވައްޒަ ކުތުމާއެކު، އޮފީހުން އެ ފު އޮފީހަށް ނުވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަ
 ިއލަށް ނަންބަރެއް ދޭންާވނެއެވެ.ފަ ހަދައި، އެ ލޫމާތު ފައިލުޢުމަ

(1)    

ފަކަށް ދީފައި އޮްނނަ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަ އެ ،އިލަށް ނަްނބަރު ޭދނީފުގެ ފަމުވައްޒަ
ފަކާ ބެހޭ ޮގތުްނ މުވައްޒަ ަފހު، އެ  ހެދުމަށް ަފއިލު ނަންބަރެވެ. އަދި ކާޑު ރިކޯޑު

 ބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ނަން މިލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި 

(2)    

       ،ފުންގެ ވެސްކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަ ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ކޮްނޓްރެ
 .ގެންދަންާވެނއެވެ ަހދައި، ބަލަހައްޓަުމން ލޫމާތު ފައިލުޢުމަމީހެއްގެ  އެ

(3)    



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-155/2022ގަވާއިދު ަނންަބރު:               224 އަދަދު:           51 ވޮލިުއމް: 

 

37 

ވާ ލިޔުންތައް ތިރީގައިވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ،ތު ފައިުލގައިލޫމާޢުމަފުންގެ މުވައްޒަ
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

    (1) ؛ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ

    (2) ؛އެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ވަނަވަރުނުވަތަ ސިޓީއާ މާއެކުފޯ

ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަުދތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން 
 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ

 

(3)    

ލިޔުން ނުވަތަ ތަންަތނުން ދީފައިވާ ތަނުން ނުވަތަ ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ 
 ؛ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެ ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ ތައްލިޔުން

 

(4)    

    (5) ؛ބަލާ ފޯމުރިކޯޑުވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުްނގެ ކުށުގެ 

    (6) ؛ދިން ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ ވަޒީފާ

    (7) ؛ލުސްއެ އެއްބަސްވުމެއްގެ އަ ،ނަމަ އޮތް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް

ފަށް އެންގި  ، ވަކިކުރުމުން، އެކަން މުވަްއޒަވަޒީފާ ދިނުމުން، ބަދަލުކުރުމުން 
 ؛ކޮޕީލިޔުމުގެ 

 

(8)    

    (9) ؛ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ

    (10) ؛ގުޅޭ ގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީފާ މުވައްޒަ

    (11) ؛ޑޮކްޓަރު ސެޓުފިކެޓު ،ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ،ސަލާމް ސިޓީއާއި

    (12) ؛ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

ނަމަ،  ފެށުމަށްފަހު ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން
 ؛ތަކުގެ ކޮޕީތައްލިބިފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ތާއި ލޫމާޢުމަފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ 

 

(13)    

    (14) ؛ރިކޯޑުފިޔަވަޅުގެ  ޙީލާޞްއި
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      ތުން އަދަބެއްސަރިޔަނީޮގތުން ބަންދެއްވެ، ނޫޤާވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު 
 ؛ރިކޯޑުއެކަމުގެ  ،ނަމަ ލިބިފައިވާ

 

(15)    

 ކަމެއްގައި އުމީ ފެންވަރުގައި ިހންގާޤައެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްަގއި ނުވަތަ 
ވާމީ ފެންަވރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި އޮފީސް ތަމްސީލު ޤްނުވަތަ ބައިަނލްއަ

 ؛ތުލޫމާޢުމައެކަމުގެ  ،ނަމަ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާ

 

(16)    

އެކަމުގެ  ،ަނމަ ވާލުކޮށްފައިވާހަމަސައްކަތް އެކިއެކި  ޞަވަގުތީގޮތުން ޚާއް
 ؛ތުމަޢުލޫމާ

 

(17)    

    (18) ؛ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ

    (19) ؛މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު

    (20) ؛އެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީމުސާރައިގެ ކުރި

    (21) ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ

    (22) ؛ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

    (23) ؛އެންގުމެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ އެ ،އެއްވެސް އެންގުމެއް އެންގިފައިވާ ނަމަ

    (24) ބަޔާނެއް ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ. އެ ،އެއްވެސް ބަޔާނެއް ނެގިފައިވާނަމަ

މީހަކާ ބެހޭގޮތުްނ، ތިރީގައިވާ  ތަމްރީނުދޭ ޮކންމެއޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ 
 އިލު ކުރަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ.މީހެއްގެ ފައިލުގައި ފަ ތު އެމަޢުލޫމާ

   )ނ(

    (1)  ؛ރިކޯޑު ގެޖެހޭ މީހާ ކުރަން ޚިދުމަތް

މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން  އޮފީސް މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕް ދިއުމަށް އެދޭ
 ؛ފޯމު

(2)    

    (3) ؛ފާ އޮފީހާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަ
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    (4) ؛ގެ ކޮޕީރިހަމަކުރުމުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓުކޯސްފު

ލިޔުމުގެ  އެ ،ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ ވަނައެއް ހޯދުމާ ޞަކޯހުން ޚާއް
 .ކޮޕީ

(5)    

ފަކާ ބެހޭޮގތުން ފައިލުކުރަންޖެޭހ މުވައްޒަ ތަކުގައި އެލޫމާތު ަފއިލުޢުމަ ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ 
ގޮތުން ފައިލުކުރާ  ށް ފައިލު ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. މިޔަހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ހަމަ

 ތީބުން ނަްނބަރު ޖަަހންވާނެއެވެ.ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރު އެ ،ލިޔުންތަކުގައި

   )ރ(

ތެއްގައި ތެރިގޮކައުާވލުކޮްށ ރައްހަ އިދާރީ ޔުނިޓާތު ފައިުލތައް ލޫމާޢުމަފުންގެ މުވައްޒަ
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

   )ބ(

ތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ. ލޫމާޢުމަފުންގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަ
ފުން މުވައްޒަ ފަކު ފިޔަވައި އެހެންބަލަންެޖހޭ މުވައްޒަގޮތުން ކޮންމެެހން  މަސައްކަތާ ގުޅޭ

  ބަލަިއހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.ގައިވާ ލިޔުންތައްފައިލު އެ

   )ޅ(

ފެއްގެ ޕާސަނަލް ފައިލުގައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލަން މުވައްޒަ ފަކު، އެމުވައްޒަ
          ،ގެ ބެލުމުގެ ދަުށންމުވައްޒަފު ނަަމ، ޕާސަނަްލ ފައިލު ބަލަހަްއޓާ  ބޭނުންވެއްޖެ

 ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް  އެ

   (ކ)

ތަކަށް ބަދަލެްއ ލޫމާޢުމަ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ  ދިވެހި ފެއްގެމުވައްޒަ
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ  7ގެންނަާތ  ބަދަލެއް ފަކު، އެމުވައްޒަ އެ ،އެކަން ،ނަމަ އަތުވެއްޖެ
 އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއެކު ،ތެރޭގައި

ފުްނގެ މުަވއްޒަ .37 (ހ)

ތުތަކަށް މަޢުލޫމާ

 ބަދަުލގެނަުއން 

ތު ބަދަލުވުަމށްފަހު ލޫމާޢުމައަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ  ފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަންމުވައްޒަ
ބެހޭ ހުރިހާ ފެއްގެ ވަޒީފާއާމުވައްޒަ ދުަވހުގެ ތެރޭގައި، އެ( )ހަތެއް 7 ،ހުށަހެޅުމުން

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޙުލާޞްއިލިޔެކިޔުންތައް 

   ށ()

މުވައްޒަފު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހަށް އަދި އެމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ 
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮފީހަށް އެކަން  3ލަސްވެގެްނ  ،ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   )ނ(
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 9ބާބު 
 ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ ބައި 

އާއި އޭގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާލިޭބ ފައިސާއާއި އޮފީހަށް  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
ނުގެ ނޫޤާ ނު( އާއި އެނޫޤާ)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  3/2006ނު ނަންބަރު ނޫޤާ ،ހިސާބުތައް
 ގެ މަތީން ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ.ގޮތު ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ހަދައިފައިވާދަށުން 

ޚަަރދުކުުރމާއި މާލީ  .38 )ހ(

ހިސާބުަތއް 
 ބެލެހެއްޓުން 

ތަކެތި  ން އެުމވައްޒަފުވާލުވެފައިވާ ހައޮފީހުގެ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ 
    މާއްދާގެ  މި  ،އެކުދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާތެ އިތެރިކަމާކައުރައް ،ބަލަހައްޓަންާވނީ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ތަކާގަވާއިދު ނާއި ނޫޤާފައިވާ ދީވާލާޙަ)ހ( ގައި 

   )ށ(

އޮފީހުގެ  ،އަހަރަުކ އޮފީހަށް ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަުދ ކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން އެ
 ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނާ  ޅާއަކޮމިޝަނަރު ކަނޑަ ،ފައިވާ ކަންަކމަށްނައިބަޖެޓުގައި ހިމަ 

 ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އެއްގޮތް
 

   )ނ(

 ފުތަޢާރަނުވާ ކަމަކަށް ުނވަތަ ފަހުން ފައިނައިހިނގަމުންދާ  އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަ
ދައުލަތުގެ  ،ކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ ،ނަމަ ކަމަކަށް  ޚަރަދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކުރެވޭ

 ކޮމިޝަނަރެވެ.ކުރުމަށް ފަހު،  މަޝްވަރާއާ މާލީކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާ
 

   (ރ)

. ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ގައި،ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ނަ އޮފީހަށް ހޯދޭ
ެއއްޗެއް އިންވެންޓްރީން އިންވެންޓްރީގައި ލިޔެވިފައިވާ އޮީފހުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ 

      އި، ނު( އާނޫޤާދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ) 2006/3 ޤާނޫނު ނަްނަބރު ،އުނިކުރަންވާނީ
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތ  R-20/2017 ގަވާއިދު ނަންބަރު، ހަދަިއފައިވާނުގެ ަދށުން ނޫޤާ އެ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންެނވެ.( ގަވާއިދު
 

   (ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކަމެއް ނިންމާނީ އެ ،ނަމަ ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެގަވާއިދުގައި  މި
މާލިއްޔަތު )ދައުލަތުގެ  2006/3 ޤާނޫނު ނަންބަރު ިއ،ނުތަކާނޫޤާ ،ނުއަސާސީއާއިނޫޤާ
 އާ  ()ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު R-20/2017 ގަވާއިދު ނަންބަރު ،އިނު( އާނޫޤާ

 އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެވެ. ،ތީންމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

   (ޅ)
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ދަނޑިތަކަށް ލު ކުރަންޖެހޭ ލަނޑުހާސި ،ކުރަންވާނީ ތައްޔާރު އިލައިބަޖެޓު އެކުލަވަ
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ިބނާކޮށެވެ.ހިންގަން  ،އަމާޒުކޮށް

 ލުން އިބަޖެޓު އެކުަލވަ .39 (ހ)

 ،ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ދޫކުރާ ބަެޖޓު ޚަރަދުކުރާނެވެސް އޮފީހަށް ދައުލަތުން  ކޮންމެ އަހަރަކު
 ން ވާނެއެވެ.އިލާ ބަޖެޓު ސެކްޝަނުން އެކުލަވަ

   (ށ)

 10ބާބު 
 ކުށުގެ ދަރަޖަ  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި

ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ަކންަތއްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުަވތަ އެނޫން ވެސް އެފަދަ 
އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ  ،ފުށުން ފެނިއްޖެ ނަމަކަމެއް މުވައްޒަފެއްގެ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅަންވާނެއެވެ.

އިޞްލާޙީ ފިަޔވަޅު  .40 )ހ(
 އެޅުން 

    (1) ؛މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން

    (2) ؛ރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުންހާޒި

    (3) ؛ޒީފާގެ ޤާބިލުކަން ނެުތންވަ

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާ 
ލުތަކަށް ސޫމުވައްޒަފުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ އު ،ޚިލާފުވުމާއެކު

 ؛ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުން

(4)    

    (5) ؛ކުރުން ފަދަ ޢަމަލެއް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެުހން އުފެދިދާ

    (6) ؛ގެ ނިންމުންތަަކށް އިޙްތިރާމް ނުކުރުންފީހުއޮ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  އެ ގަވާއިދުތަކަށް ،ނުކުރުމާއި އޮފީހުގެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލު
 ؛ނުހިތުން

(7)    

މި ނޫން ވެސް  އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ކަމެއް ކުރުން.

(8)    
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ކަމަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މުވައްޒަފަކު ކުރާ 
ތިރީގައިވާ  ،އެ ކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،ޖެހިއްޖެ ނަމަ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

   )ށ(

އިޞްލާޙީ  ،އަނގަބަހުން ނަސޭަހތް ދިނުަމކީ އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުން:
މުވައްޒަފެއްގެ އިޞްލާޙީ  ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު

މަލުތައް ޢަފިޔަވަޅާ ބެހޭގޮތުން އެ މުވަްއޒަފަކާ ވާހަކަދައްކައި، އެފަދައިން 
އެކަން އެ މުވައްޒަފަކަްށ އެންގުމެވެ.  ،ނުބެހެއްޓުަމށް ނަސޭހަްތތެރިވެ
    ވޭ ނަސޭހަތް ލިޔެ ބަލަހަްއޓަްނވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އަނަގބަހުން ދެ 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްަޝނަށް ފޮނުވަން  ،އެ މަޢުލޫމާތު
)ދޭއް(  2ގިނަެވގެން  ،ވުމަށް އަނގަބަހުން ނަސޭހަތްތެރިވެވޭނީޙުލާޞްވާނެއެވެ. އި

 ލިޔުމުްނނެވެ.ދެން ނަސޭހަތް ދޭންވާނީ  ،ފަހަރުއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށްފަހު

(1)    

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  ،ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުމަކީ ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން:
މުވައްޒަފެއްގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅާ  ،އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުވައްޒަފަކު

ބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި، އެފަދައިން 
ުނބެހެއްޓުމަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވުމެވެ. މުވައްޒަފުްނނަށް ލިޔުމުން މަލުތައް ޢަ

      ތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ. އަދި ކައުދެވޭ ނަސޭހަތް ރައް
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްަޝނަށް ފޮނުވަން  ،އެ މަޢުލޫމާތު

)ދޭއް(  2ގިނަވެގެން  ،ނަސޭހަތްތެރިވެވޭނީ ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން 
އަހަރުގެ )ދޭއް(  2ފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް ދޭ ނަސޭަހތެއް ދޭ ތާރީޚުން ެފށިގެން 

     މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުެށއް އޭނާ ނުކުރާކަމުގައިވާ ނަމަ، އަނގަބަހުން 
      މޭ 2013 ،ފަހަރު އަލުން ަނސޭހަތް ދެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް)ދޭއް(  2

ޔަތްކޮށް އެއަށްވުރެ މަތީ ފިަޔވަޅެއް އަޅާނީ، ޢާގައި ދީފައިވާ ނަސޭހަތަްށ ރި 15
އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ. ލިޔުމުން )ދޭއް(  2އެ ފިޔަވަޅު އެޅިތާ 

އެފަދަ  ،ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު އިްޞލާޙު ނުވި ނަމަ)ދޭއް(  2
އިންޒާރެވެ. ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދޭ ލިޔުމުން  ،މުވައްޒަފަކަށް ދެން ދޭންވާނީ

ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން 
)ދޭއް(  2މަލުތައް އިޞްލާޙުވެ، ކުށެއް ނުކުރާތާ ޢައެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ދެވޭނީ

 އަހަރުދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.

(2)    
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ިފޔަވަޅު އެޅުމަށް  ޙީލާޞްއި ،ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުމަކީ ދިނުން:ލިޔުމުން އިންޒާރު 
ނަމަ،  ނުވި ޙުލާޞްވެސް އި ތްތެރިވުމުންސޭހަމުވައްޒަފަކު، ނަ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

   ގައި ހިމެނޭފަދަ  3ގައި ނުވަތަ  2ނުވަތަ އޭނާ ކުރި ކުށަކީ ކުށުގެ ދަރަޖަ 
ނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު  ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، އެކަން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށާއި،  ކުށެއް

 ،ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދިނުމެވެ. މި ގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި
ަވޒީފާގެ ގިންތި ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރެވިދާނެކަން، 

ވަީޒފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން ބަޔާންކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ދަށްކުރެވިދާނެކަން، 
 ތެރިކަމާއެކު ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަން އުދޭ އިންޒާރު ރައްކަ މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމުން

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް  ،ވާނެއެވެ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތު
ފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް )އެކެއް(  1 ،ދެވޭނީ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. ލިޔުމުން އިްނޒާރު

އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި )ތިނެއް(  3ރީޚުން ފެށިގެން ދޭ އިންޒާރު ދޭ ތާ
ގޮތަްށ  ނުކުރާ މަލުޢަނަމަ، އެ އިންޒާރަށް  އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާކަމުގައިވާ

މުގެ ކުރިއެރުން ޤާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަދީހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ލިޔުމުން އިންޒާރު 
ވެ، ޙުލާޞްމަލުތައް އިޢަޒަފެއްގެ އެ މުވައް ،ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ެދވޭނީ

 އަަހރުދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.)ތިނެއް(  3ކުށެއް ނުކުރާތާ 

(3)    

ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް  ވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން:ހަ 
ވާލުކޮށްފައިވާ ހަ ކާމުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން، އެ މުވައްޒަފަ ،ބަދަލުކުރުމަކީ

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތުގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިްނ 
 ،އެ ވަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަކުން ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ދުރުކޮށް

ވަގުތަށް  އެ ،މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮުތން، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެިއން
ހެން ކަންތައްތަކެއް ހަވާލުކުރުމެވެ. ދާއިމީކޮށް މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ އެ
ދާއިމީގޮތެއްގައި ހަވާލުކުރާނެ ޒިންމާތަކެއް އޮވެގެން ނުވަތަ އެހެްނ  ،ބަދަލުކުރެވޭނީ

ުތ އޮވެގެންނެވެ. ޞަމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރު
މު ޤާލުކުރެވެން ެންތ ނަމަ، މަދާއިމީގޮތެއްގައި ަމސައްކަތް ބަދަ ،މިގޮތުން

ކުރާނީއެވެ. ވަގުތީގޮތުން މުވަްއޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރާ ނަަމ، އެ ފިޔަވަޅު ށްދަ
ވުމުން، ޙުމަލުތައް އިސްލާޢަނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުގެ  ،އެޅުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން

ިގަނެވެގްނ ، މުވައްޒަފު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި )ތިނެއް(  3
މުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ ޤާފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް މަޅައިފިޔަވަޅު އަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

(4)    
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ވެ، ކުށެއް ޙުލާޞްމަލުތައް އިޢައެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ
 އަހަރުދުަވސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ.)ތިނެއް(  3ނުކުރާތާ 

ގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ  3މިއީ ކުށުގެ ދަރަޖަ  ވަޒީފާގެ މަޤާމު ދަށްކުރުން: 
          ،އެ ުކށުގެ ކުޑަބޮޑުިމނަށް ަބލައި ،ތެރެއިން ކުށެއް ކުރުމުގެ ަސބަބުން

މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަްށ އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ ަމޤާމަށްވުރެ ދަށްފަްނތީގެ 
އެ ފިޔަވަޅު  ،އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ. މި ފިޔަވަޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނީ

ފިޔަވަޅު  ބަޔާންކޮށްފައިވާއެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރު ނިންމައިގެންނެވެ. މި މާއްދާގައި 
 ފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ޅައިއަ

)ހަތަރެއް(  4މަލުަތއް އިޞްލާޙުވެ، ކުށެއް ނުކުރާތާ ޢައެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ދެވޭނީ
އެ މުވައްޒަފަކު  ،މުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީޤާއަހަރުދުވަސް ވުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި މަ

ންނެވެ. މި ފިޔަވަޅު ތީ ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ ،ދަށްކުރި މަޤާމުން ެފށިގެން
           އެ ލިޔުން  ،ވައްޒަފަކަްށ އެކަން ލިޔުމުން އަންގައިއެ މު ،އެޅުމަށްފަހު

އެ މުވައްޒަފުގެ ޕާރސަނަލް ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ފައިލުކޮށް 
ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. މި ފިޔަވަުޅ އެޅުމަށްފަހު ވެސް މުވައްޒަފު އިޞްލާޙުވެފައި 

ރުމަށް ކޮމިޝަނަރަށް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު ،ނުވާނަމަ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(5)    

ގައި ހިެމނޭ ކުްށތަކުގެ ތެރެއިްނ  3މިއީ ކުށުގެ ދަރަޖަ   ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން:
ެއ މުވައްޒަފަކު  ،ެއ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ،ކުށެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން

ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމަކަށް ނުވާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 
އެ ފިޔަވަޅު  ،ވަކިކުރާ ކުރުމެވެ. މި ފިޔަވަޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނީ

             ،އެޅުމަށް ކޮމިޝަނަރު ނިްނމައިގެންނެވެ. މި ފިޔަވަުޅ އެޅުމަށްފަހު
އެ މުވައްޒަފުގެ  ،އެ ލިޔުން ،މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިުޔމުން އަންގައިއެ 

 .ޕާރސަނަލް ފައިލުގައި ދާއިމީ ރިކޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ފައިލުކޮށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ

(6)    

މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފަރުވާުކޑަކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިެގން ނަސޭހަތްދީ އިޞްލާޙީ 
މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  ،އެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން

ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮެށވެ. މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހިއްޖެ 
 ،ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ،ހިނދެއްގައި ޭބނުންވާ މަޢުލޫާމތު

މުވައްޒަފަކާމެދު . އް ބަލަަހއްޓާ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަ

   )ނ(
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މުވައްޒަފުގެ ޕާރސަނަލް  ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެ ނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު
 .ފައިލުގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ

މައްސަލައެއް  ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށާއި ތަކެއްަޗށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ
 ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،އެކަން ،މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެ ނަމަ

   )ރ(

     ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ހުކުމެއް 
 ، ނަމަނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވާކަމުގެ ހެކި ތަޙުޤީޤުން ލިބިއްޖެ ،ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ

    ނުވަތަ ވަޒީފާގައި އިތުަރށް ބެހެއްޓުމުްނ އޮފީހަށް ގެްއލުްނތަކެއް ލިބިާދނެކަމަށް 
މުވައްޒަފަކު  އެ ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކާ ނުލައި ،ފެނިއްޖެ ނަމަ

ހިއުމަން  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ
 ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން އެކަން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

   )ބ(

ނުވަތަ ޔުނިޓެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އެ މީހެއްގެ  އްސެކްޝަނެ
 ،މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުން ފަދަ ކަމެއް ފެނިގެން ނަސޭހަތް ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލެވެ. ،ނަސޭހަތްދޭނީ

   )ޅ(

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލަށް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުމެއް 
ކޮމިޝަނަރެވެ. އަދި އޭނާ ވަޒީފާއިން  ،ނުވަތަ ޭދންޖެހޭ އިްނޒާރެއް ދޭނީ ،އަންގާނީ

 ،ކަނޑައަޅާނީ ވެސް އެކަމާމެދު ގޮތެއް  ،ވަކިކުރަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްެޖ ނަމަ
 ކޮމިޝަނަރެވެ.

   )ކ(

އިންޒާރު  ،ނުކުރި ނަމަ ިލޔުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ސޮއި ގެިއންޒާރުދޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
އެ މުވައްޒަފަށް އަންގާނީއެވެ. މި ގޮތަށް  ،ރުގައިހާޒިމީހުންގެ  ދެ ،ދެވުނުކަން

      އެ ލިޔުމުގައި  ،އިންޒާރު ދިންކަމަށް އެ ދެ މީހުން ހެިކވެ ،މަލުކުރާއިރުޢަ
 ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

   )އ(

ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން  ގަވާއިދުގައިވާ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް މި
ެއ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރަށް  ،އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެ ނަމަ

              ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާއިރު
ފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފުސީލު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޅައިއެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަ

 . ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާއެކެވެސެކްރެޓަރީ ،ކަންކަން ކުރުމަކީ މި

   )ވ(
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އިދާރީ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ފަރުވާ  ،މުވައްޒަފަކަށް
 ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ،ން ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭނަމަޤުއްޙަކުޑަވެގެން އިންޒާރު ދީފައިވަނީ ނު

 ކޮމިޝަނަރަށް އުފުލުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

   )މ(

ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އެ ނޫން ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ  މި ކުށްކުށަކީ، ނަސޭހަތްދީގެންާނއި އެ
 ފަދަ ކުށްކުެށވެ. ތު ދޭންވާނެޞަވުމަށް ފުރުޙުލާޞްމުވައްޒަފުންނަށް އި

41. 

 

ވަޒީާފގެ ކުށުގެ 
 1 ދަަރޖަ

 ހަވާލުކުރެވޭ މާއި،ފުލުނޫ  ޒިންމާ ވަޒީފާގެ ،ފަުރވާކުޑަކުރުމާއި މަސައްކަތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ
 ޒިންމާދާރުކަމާއެކު އަވަސްމިނުގައި ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް އެ ،މަސައްކަތްތައް

 . ނުކުރެވުން

   )ހ(

ރުނުވުމުގެ ހާޒިނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ުމވައްޒަފު ކަ
ނުވަތަ އެހެން މުވަްއޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  ،ބުރޫއެރުންސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 

 ށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުން.ޤަލާޚުއުލާއި މަސައްކަތުގެ އަ ޙަމާ

   )ށ(

ށާއި ރުތަކައި، އަމުން ނުދިނުމާމަސައްކަތު ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލު
 އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންތެރިނުުވްނ.

   )ނ(

މަސައްކަތުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުން ބޭރުގައި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ
 މަސައްކަތު ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް  ކަނޑައަަޅއިފައިވާހުއްދަނެތި އުޅުމާއި، 

 ވަގުތު ބޭކާރުކުރުން. ،ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި

   )ރ(

ވެސް އޮފީހަްށ ނާންގައި ސަލާމުގެ  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެުގމާއި، ބަލިވެގެންބަލިނުވެ 
ލުމާއި، ޗުއްޓީގެ އިއެކިއެކި ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި މަކަރުހެދުމާއި، ޮއޅުވަ، ޗުއްޓީގައި ހުރުމާއި

ކަމެއް ކުރަން  ކުރުން، ނުވަތަ އެއިން ބޭނުން  މަގޮތުގައިނާޔަތް ނަހަޢިތު ނުވަތަ ޞަފުރު
 އުޅުން.

   )ބ(

މަލުކުރުމާއި، ޢަމިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްފަންތީގެ  ޤީ ލާޚުގެ އާންމު އަޢުމުޖުތަމަ
 .ބުކުރުމުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނުްނކުރުންޠަޚާޔާއި މުއްވާހަކަދެއްކުމުގަ

   )ޅ(

   )ކ( ހުމާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަވުން.ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އި
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ން ކުރި ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީމާްއދާގޯނާކުރުން )ގޯނާކުރުމާބެހޭ 
 ނަމަ( އަށް ފެތޭ 1ދަރަޖަ 

   )އ(

   )ވ( މަުލތައް ބެހެއްޓުން.ޢަގޮތަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެުހން އުފެދިދާ ފަދަ

ވަޒީފާއިން ނަމަ،  ތަކުރާރުވާވެސް، އެ ކުށްަތއް  ދިނުމުންތުޞަވުމަށް ުފރުޙުލާޞްމި ކުށްތަކަކީ، އި
 ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކުށްކުށެވެ.

 ވަޒީާފގެ ކުށުގެ  .42
 2ދަަރޖަ 

ލުތަކާއި، ސޫވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި، އެންގުްނަތކާއި، އުގަ ފީހުގެއޮ
މާލުވުން ނުަވަތ ހުކަމަކަްށ އި ސްތުގައި ޚިލާފުވުން، ނުަވތަ އެއިންގަސިޔާސަތުތަކާ 

 ވާއިދަކާ ޚިލާފުވުން.ގަފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއިން 

   )ހ(

ދޭ އިރުޝާދަކާ  ކުޔަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ުމވައްޒަފުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ވެރިގަނޫނާއި ޤާ
މަސައްކަތް ނުކުރުން، ނުވަތަ ކުރުމުގައި ގައި ތުގަސްއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 އިހުމާލުވުން.

   )ށ(

މަސަކަތްކުރާ ތަނުން ހުއްދަނެިތ  ،މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
 ދިއުން.

   )ނ(

އިުތރުގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ  ،މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރުން ،ންތީ އްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މައެ
 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރުން.

   )ރ(

ރުނުވެ ހުރުން، ނުވަތަ ހާޒިވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއަށް ގަމި 
 ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުން.އި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އެންގުަމކާ ނުލަ

   )ބ(

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 
 ނުކުރުން.

   )ޅ(

ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި  އެންމެހައިއޮފީހުގެ ، ފައިސާއާއި ،ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި
 ބޭނުންކުރުން.

   )ކ(

ން ކުރި ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީމާްއދާގޯނާކުރުން )ގޯނާކުރުމާބެހޭ 
 ނަމަ( އަށް ފެތޭ 2ދަރަޖަ 

   )އ(
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           ،ނަމަވެސް ކުރި ކަމުގައިވީ ފަދަ މަސައްކަތެއް ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ 
 ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވުން.ކައުއެ މަސައްކަތެއްގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރައް

   )ވ(

   )މ( ގަޑީގައި ނިދުން. މަސައްކަތު

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް  ،ގައިތުސްގައެނގިހުރެ 
 މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުން.

   )ފ(

   )ދ( މަލެއް ކުރުން.ޢަފަދަ  މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެްނ މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާ

   )ތ( ނުވެ ތަކުރާރުވުން.ޙުލާޞްގައިވާ ކުށްތައް އި 1ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 ވަޒީާފގެ ކުށުގެ  .43 ކިކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކުށްތަކެކެވެ.ވެސް ވަޒީފާއިން ވަ ކުށްތަކަކީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުންމި 
 3ދަަރޖަ 

ވުރެ  )ހަތެއް( ދުވަަހށް 7ން އެއްވެސް ސަބަބެއް ނާންގައި ތީވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަގަމި 
ނުވަތަ ޗުއްޓީ  ،މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުންދިގު މުއްދަތަކަށް އޮފީހަށް ނުަވތަ އޮފީހުގެ 

)ަހެތއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު  7ހަމަކޮށްފައި އޮފީހަށް ނުުކންނަންެޖހޭ ތާރީޚު ހަމަވުމަށްފަހު 
 މުއްދަތަކަށް ނުނިކުމެ ހުރުން.

   )ހ(

އެ ލިޔުން ލައި، ވައިސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުމެއްގެ އަސްލު އޮޅު
ބަދަލުކުރުން. މީގެ ތެރޭގަިއ، އެ މީހަކު މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިޔުމާއި، އޮފީހަްށ 

ޗުއްޓީގެ  ،ރާއިވައުޗަ ،ޓާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުމާއި، ހާޒިރީ ރިޕޯ
 ދަ އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުންތައް ހިމެނެއެވެ.އިތުރުގަޑީގެ ހާޒިރީ ފަ ،ކާއިރިކޯޑުތަ

   )ށ(

ލޫމާތު ހާމަކުރުން، ދޫކުރުން، ޢުވާއިދާ ޚިލާފަށް ަދއުލަތުގެ ސިއްރު މަގަނޫނާއި ޤާ
ކަމަަކށް މަގުފަހިކުރުން، ނުވަތަ  ުކރުން، ނުވަތަ މިއިންރިކޯޑުބޭރުކުރުން، ކޮޕީހެދުން، 

 އެހީތެރިވެދިނުމާއި މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.

   )ނ(

ލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސީވަ އެންމެހައިސަރުކާރުގެ މުދަލާއި، ފައިސާއާއި، އޮފީހުގެ 
ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުަގއި އެއިން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ އެއިން އެއްޗެއް  ،އިހުމާލުވުން

ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން، ނުވަތަ އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، ނުވަތަ  އަމިއްލަ
 މަލުކުރުން.ޢައެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުންވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 

   )ރ(
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ވެސް އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުން، ނުވަތަ އެއްޗެއް  ޝްވަތު ހިފުން، ނުވަތަ އެނޫން ރި
 އަދާނުކޮށް ލިބިގަުތން.އަގު ،ނުވަތަ އަގުނެގޭ ޚިދުމަތެއް

   )ބ(

ގޮތެއްގައި ތިމާގެ ނުވަަތ ގައި ނާޖާއިޒުތުސްގަތިޔާރު، ޚުމުގެ އި ޤާމީހަކަށް ލިިބފައިވާ މަ އެ
ތަށް ޭބނުންކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރަްނ ޙަލަޞްއްޤުނޫން ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަޙަ

 އުޅުން.

   )ޅ(

ކަމަކީ  މެއް ކުރުން. ނަމަވެސް، އެފަދަ ކަ ބަދުނާމުވާދައުލަތާއި، ސަރުކާރާއި، އޮފީސް 
ކަމަކުން ނުކުތް  އި ކުރިޓަކަ ތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޞްލާޚްތެދުވެރިކަމާއި، އި

 ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ކ(

 މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ކޮލިފިޭކޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަޒީާފގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭ
 ކޯޓަކުން މުވަްއޒަފުގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް ކަނޑައެޅުން. ޢީގޮތަކަށް ޝަރު

   )އ(

   )ވ( ފައިވާކަމަށް ސާިބތުވުން.ޅައިޓަކައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް

ގެ ދަށުން ހަރުދަނާ  ޫނނު(ޤާ)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  17/2011ނޫނު ނަްނބަރު ޤާ
ނުވަަތ  ރިކަމަށްރީނާެއއް ލިބިފައިވާ، މަސްތުާވތަކެތި ޭބނުންކުޤަ ލާރީނާއެއްކަމުގައި ބަޤަ

ވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ހަނޫނީގޮތުން ެއފަދަ މައްސަލަ ބެލުން ޤާ ،ގެންގުޅުނުކަމަށް
 ށް ސާބިތުވުން.ކަމުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަ

   )މ(

 ،ން ކުރި ކުށުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލައިމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެމާއްދާބެހޭ  ގޯނާކުރުން )ގޯނާކުރުމާ
 ނަމަ( އަށް ފެތޭ 3ދަރަޖަ 

   )ފ(

މަލެއް ޢަފަދަ  މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެެހން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާ
 ތަކުރާރުކުރުން.

   )ދ(

ޚިޔާނާތް، މަކަރާއި ، އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ވައްކަން، ޓެުކން
 ތަށް ސާބިތުވުން.ޢަފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީ ލަތްހެދުންހީ

   )ތ(

ކުރުމުގައި  ފަދަ ނުރައްކާތެރި ަމސައްކަތް ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލުްނ ލިބިދާނެ
ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރުން ނުވަތަ ކައުގެންގުޅެންޖެހޭ ރައް

 އިހުމާލުވުން.

   )ލ(
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   )ގ( ލޫމާތު ިލބިގަތުން.ޢުމާތު ހާމަކުރުމާއި، މަމަޢުލޫ ވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަނޫނާއި ޤާ

   )ޏ( ނުވެ ތަކުރާރުވުން.ޙުލާޞްގައިވާ ކުށެއް އި 2ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 11ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

  

 ،ހިނގައިފި ހާލަތެއްގައިގަވާއިދުގައި ހިމަނައިފައި ނުވާކަމެއް  މި ،އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
        ިއންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަނަރުގެ ސަމާލުކަމަްށ  ،ކޮމިޓީން ޑިވެލޮޕްމަންޓްހިއުމަން ރިސޯސް 

 ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފާގެ މަތީން އެ މައްސަލައެއް ނިންމާނީއެވެ. ،ގެނެސްއެ މައްސަލައެއް 

ގަާވިއދުަގއި  .44

ނުވާ ަކމެއް ހިމެނިފައި 
ހިނަގއިފި ނަމަ 

 ކަންކުރާނޭ ގޮތް 

ތިރީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި  ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަފުޒުތަކާއި އިާބރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ އަކުުރތަކުގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ

 މާނަކުރުން  .45

   )ހ( އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށެވެ. ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "އޮފީސް"

އިްނޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު  ،ވަނީއެ "މުވައްޒަފު" ނުވަތަ "މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައި
 ޓަކައި ވަޒީފާ ފިޔަވައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްުކރުމަށް

 ނަށެެވ.މުވައްޒަފުންފައިވާ ހުރިހާ ދީ

   )ށ(

   )ނ( އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރަށެވެ. ،"ކޮމިޝަނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ބަލައި އިރުޝާދު  ،"ސުޕަވައިޒަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ
ކުރާންޖެހޭ ށެވެ. ނުވަތަ އެ މުވައްަޒފަކު ރިޕޯޓުުމވައްޒަފަދޭން އޭނާގެ މައްޗަށް ުހންނަ 

 ވެރިޔަކަށެވެ.

   )ރ(

   ލައެއް މާނަކުރުމުގައި ޚިޔާލު މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޖުމު
 ގެ މަޝްވަރާގެއޮފީހުގެ ލީގަލް ޔުނިޓު ،އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،ނަމަ ތަފާތުވެއްޖެ

 ކޮމިޝަނަރެވެ. ،މަތީން

   )ބ(

ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދުގައި ޓުގެޒެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގަާވިއދަށް  .46
 މަލުކުރުން ޢަ
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 ނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް ޢި  އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު  65އުމުރުން 

 

ވަނަ މާއްދާގައި  20ގެ ( މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުގެ) R-155/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން  ،އަހަރުވުމުން)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އުމުރުން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން

          ތިރީގައި މިވާ ދެގޮތުން ކުރެ،  ،ވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ނާޔަތުގެ ގޮތުގައިޢިމުސްކުޅިކުރުމުގެ  ،މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު
 ނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.ޢިން ތީއެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަ

އަހަރުދުވަސް )ދޭއް(  2ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް  (1)
  ވަންދެން ލިބުން

އޭގެ  ،ވުމުން އަަހރުދުވަސް)ދޭއް(  2ނެއެވެ. އަދި ބޭގެ ފައިސާ ލިނުޕެންޝަނަރެއް ނަމަ، ޕެންޝައިރު ބޭފައިސާ ލި މި
        ނަމަ، ކަނޑައަޅައިފައިވާޢިނާޔަތެވެ. ނުވަތަ ޤާޫނނެއްގައި  ސާކޮމިޝަނުން ހަމަޖައް ،( ަގއިވ2ާނަްނބަރު ) ،ނީބޭ ފަހުން ލި

 އެ ޢިނާޔަތެކެވެ. 
 ނާޔަތް ލިބުން ޢި މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ  (2)

  ގެ ފައިސާ ނު އިުރ ޕެންޝަނަރެއްނަމަ، ޕެންޝަ ބޭނާޔަތް ލި ޢިނާޔަތް )ިމ ޢިމަހުން މަހަްށ މުޅި އުމުރަށް ދެޭވ
ގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަްށ ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މަހުން މަހަށް ލިޭބ ނު ދޫކޮށްލާގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަ 

 ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާްތތަކަށް ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ނުިހމަނައެވެ.( ،ޢިނާޔަތް ހިސާބު ކުރެވޭނީ
  ޭނާޔަތްޢިމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދެވ 

 ނާޔަތް:ޢި މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  .1
            މީހަކަށް  ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެޭހ ޢިނާޔަތް އެ

މީހަކަްށ  އެ ،މުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމައަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65

  1ޖަދުވަލު 
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      އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު  ،މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެޭވ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ
)ފަސްސަތޭކަ(  -/500 ،އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ ،ރުފިޔާއަްށވުރެ ކުޑަނަމަ)ފަސްސަތޭކަ(  -/500

 ރުފިޔާއެވެ.
މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުންނަމަ  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  .2

އަހަރު ފުރުމުގެ )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65ފެށިގެން މުވައްޒަފަށް  އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ،ހިސާބުކުރާނީ
  މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެއީ ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު ޔަސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ އައި  ރު އެއަހަރު ފުރުމުގެ ސަަބބުްނ މުސްކުޅި ކުރެވޭ އި)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65 ،އިއެ އަދަދާ
ލިބެމުން އައި ޕެންަޝނާ ނުވަތަ ޕެންަޝންތަާކ  ،)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިޭބ އަދަދު 40/1މުސާރައިގެ 

ނާޔަްތ ޢިދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ  ހައިމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެ ،ލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކުމުއެއްކުރުމުންޖެހޭ ޖު
 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހަްއޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  .3
                 މުވައްޒަފަށް ،ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ިހސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންަޝން ލިބިފައި ނުާވނަމަ ހިސާބުކުރާނީ

ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ ޔައަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިުކރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65
           އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65 އި،އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާ

)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  40/1މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ   އެމުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު 
 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢިމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ  އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެ

 ނާޔަތް:ޢިއެއްފަހަރާ ދެވޭ 

        ކޮށްފައިވަނީ  އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65 .1
    ،މީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ވާނަމަ، އެ އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް)ތިރީސް(  30
   މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު އެ އަހަރު )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65
 އެްއފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި) 1/3

        ކޮށްފައިވަނީ  އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65 .2
މީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ  ވާނަމަ، އެ  އަހަރު ނުަވތަ ެއއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަަމށް)ތިރީސް(  30

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އަިއ  އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ އިރު އެ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް(  65އަހަރަކަށް 
 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. (އިދެބައިކުޅަ އެއްބަ) 1/2މުސާރައިގެ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރުގެ އޮފީހުގައި  ،ނާޔަތް ދެމުން ގެންދާނީޢިމުސްކުޅިކުރުމުގެ  ،ގޮތަށް ބަޔާންވެދިޔަމި 
އެ ޤާނޫނަކަށް ނުަވަތ  ޅައިދެއް އެަކށައައިވާގަނުވަތަ އެހެން  ަގއިމުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ހަމަޔަށެވެ.ގަވާއިދަކަށް 
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 ފަރާތްތަކަށް  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ  ،އަހަރުވުމުން 55މުރުން އު 

 ނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް ޢި މުސްކުޅިކުރުމުގެ 
 

ވަނަ މާއްދާގެ  20ގެ ( އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު) R-155/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ  ،އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމުގެ ޙައްޤު)ފަންާސސްފަހެއް(  55މުރުން އު ،ދަށުން

ޮގތުެގ  ނާޔަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާޢިމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތީ، ެއފަދައިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި  ލު،ޞީފުތަ

)ދޭއް(  2ފަރާތްތައް  އެ ،ތަކަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައިއަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތް)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އު
 ލެވެއެވެ. އެއީ،ހައިބަޔަކަށް ބަ

 ުއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުން)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އ. 
 ުނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން )ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އ. 

 އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:)ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އު  .1

އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން )ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އު
 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި  ،ފުސީލުނާޔަތުގެ ތަ ޢިަމހުން މަަހށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ. އެ  ،މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުަމށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

 ނާޔަތް:ޢި މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 

ވަީޒފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީޢި)ހ( މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 
މީހަުކ  ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެޭހ ޢިނާޔަތް އެ

 މުޅިއުުމރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މީހަކަށް މަހުން ަމހަށް އެ ،މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ

  2ޖަދުވަލު 
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    ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ)ފަސްސަތޭކަ(  -/500އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު  ،މިންވަރަކީ
 ރުފިޔާއެވެ.)ަފސްސަތޭކަ(  -/500އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

 
މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަަމހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުްނނަަމ  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢި)ށ( މަުހން މަަހށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 

ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި ޔައެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ  ،ހިސާބުކުރާނީ
މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި  މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ ،އި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާއެއީ  އަހަރުގެ އަދަދު
ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަާކ  ،)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު 40/1މުސާރައިގެ 

ނާޔަތް ޢިދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ  ހައިމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެ  ،މަހަކުލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މުއެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖު
 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

  
ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ޢި)ނ( މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 

މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ  ،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 
މުސްކުޅި  ،ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެްނ، އެ އަދަދާޔަތާރީޚާ ހަމަ

ސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެީއ )ސާޅީ 40/1މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ކުރެވޭއިރު އެ
 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ  ހައިމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި ކޮންމެ މަހަކު، އެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުން އެދިގެން ނުވަތަ  )ފަންސާސްފަހެއް( 55މުރުން އު  .2
 އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:

އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުން އެދިގެން ނުަވަތ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް )ފަންސާސްފަހެއް(  55މުރުން އު
            ޢިނާޔަތެްއ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. )ދޭއް(  2ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު

 ވަނީއެވެ.މިތިީރގައި  ފުސީލު،ނާޔަތްތަކުގެ ތަޢިއެ 

 ނާޔަތް:ޢިއެއްފަހަރާ ދެވޭ  2.1

އަހަރުވުމުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ )ފަންސާސްފަހެއް(  55)ހ( 
ވާނަމަ، މުސްކުޅި  އަަހރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް)ތިރީސް(  30މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި  ދަދު، އެއައަށް ޖެހޭ  (ކުޅަ އެއްބައިތިންބައި) 1/3ކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 
ފަސްދޮޅަސް ) 65/1މީހެއްގެ އުމުރާ ގުނަ ކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދުގެ  ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރ ކުރެވޭއިރު އެ 

 އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެެއވެ. (ފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި
 

އަހަރުވުމުން  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ )ފަންސާސްފަހެއް(  55)ށ( 
ވާނަމަ،  އަަހރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްަދތެއްގައި ކަމަށް)ތިރީސް(  30މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި  އެ  ،ދަދުއައަށް ޖެހޭ  (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) 1/2އި މުސާރައިގެ މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުންއަ
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ފަްސދޮޅަސް ފަހެއް ބައިކުޅަ ) މީހެއްގެ އުމުރާ ގުނަކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދު ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރ ކުރެވޭއިރު އެ
 .ނެއެވެޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭއަށް  އި(އެއްބަ

 ނާޔަތް:ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  2.2

ވަީޒފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީޢި)ހ( މަހުން ަމހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 
މީހަކު  ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާޮކށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެޭހ ޢިނާޔަތް އެ

 މުޅިއުުމރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުެގ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް އެ ،މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ
   ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ)ފަސްސަތޭކަ(  -/500އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ެޖހޭވަރު  ،މިންވަރަކީ

 ރުފިޔާއެވެ.)ަފސްސަތޭކަ(  -/500އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 
 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަަމހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުްނނަަމ  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢި)ށ( މަުހން މަަހށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 
ށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި ޔައެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމަ  ،ހިސާބުކުރާނީ

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ  ،އި މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާއަހަރުގެ އަދަދު
ލިބެުމން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެްނޝަންތަކާ އެއްކުރުމުްނ  ،)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު 40/1

ނާޔަތް ކަމުގައި ޢިދެމުން ގެންދެވޭ  ،ދުވަހަކު ހައިމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެ  ،މަހަކުލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މުޖެހޭ ޖު
 ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

  
ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ޢި)ނ( މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ 
މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ  ،ވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީނޫން ނަމަ ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މު

މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު  ،އިވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާ ގެ ށް ސަރުކާރުޔަހަމަ
ޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ )ސާ 40/1މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  އެ

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެޭވ  ހައިމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި މަހަކު، އެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަުރގެ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،ނާޔަތް ދެމުން ގެންދާނީޢިގޮތަށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ބަޔާންކުރިމި 
 ދެއް އެކަށައެޅެންދެނެވެ.އިވާގަމުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެހެން 
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