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 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

 ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު 

 

ހުޅުާމލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން  ،މިއީ  .1 ތަޢާރަފު

 މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ުގޅޭ އުޫސލެވެ.

 މަގުސަދު 

 

 

 

 

އަހަރު ވުުމްނ ހުޅުމާެލ ހޮސްޕިޓަލުގެ  65ހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރުްނ   .2

އަހަރުވުމުްނ ހުޅުމާެލ ހޮސްޕިޓަލުގެ  55 މުސްުކޅި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްުކޅިކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުން މުސްުކޅި ކުރެވިއްޖެަނމަ، މި ގަވާއިދުގެ އަންނަނިވި 

ފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ުމްސކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށް

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން 

ން މުޢިނާޔަތް ލިބު

 އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތައް 

 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރަްއވާ މުވައްޒަފުން.  .3

އަހަރު ވުމުން  65

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުން 

އަހަރުވުުމން ހުުޅމާެލ  65ހުޅުމާެލ ހޮސްޕިޓަލުެގ މުވަްއޒަފެއްގެ ޢުމުރުްނ  (ހ)  .4

 ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

މުސްުކޅިކޮށް އަހަރުވުުމން ުހޅުމާެލ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިްނ  65ޢުމުރުން  (ށ)  

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅިކުުރމުގެ ޢިނާޔަތް ިމ އުސޫލުގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު ވުމުން  55

އަމިއްލައަށް އެދިގެން 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން  

އަމިއްލައަށް ، އަހަރުވުމަށްފަހު 55ހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރުން  (ހ) .5

ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްުކޅިވުމަށް އެދޭނަމަ، ަވޒީފާއިން މުސްުކޅިވުމަށް އެދޭ 

(އެކެއް) ަމސްދުވަހުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުުޅމާލެ ހޮސްޕިަޓލުގެ ހިއުަމން  1ތާރީޚުގެ 

 ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
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އަހަރުވެެގން ވަޒީފާއިން  55މުވައްޒަފެއްގެ ޢުމުރުްނ ހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ  (ށ)  

މުސްކުޅިކޮްށ ވަކިކުރެވޭއިރު، ުހޅުމާެލ ޮހސްޕިޓަލަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެްއ 

އޮތްނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭްޖމަންޓަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަހަރުވުމުން ހުޅުމާލެ  55

ލިބިދޭ  ހޮސްޕިޓަލަށް

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް 

 ވަކިކުރުން 

       އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެަނަމ، އުމުރުން  (ހ) .6

އަހަރު ވެފައިވާ މުވަްއޒަފެއް ުމސްކުޅި ކުުރމަށް ކަމާބެޭހ ލިޔުންތައް  55

 މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ، 

 މުވައްޒަފުގެ ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވުން. )1(  

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަުތ ހުރިގޮތުން ނުވަަތ ޖިްސމާީނ ނުވަތަ ނަފްސާީނ  )2(   

ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެްނ 

ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ޞިއްޙީ 

 އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދޫކުރުން.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަަސއްކަތް  )3(   

އުނިވެ، މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުްނ އިތުރުވެ، ިއތުރުވާ 

 ައހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ުހރުން. 55ޢުމުރުން މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެްއ ނުވަތަ  )4(   

       ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަަމ 

އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ހޮސްޕިޓަލުްނ 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު ެއ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނ 

ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ 

 ނުވަތަ ހުނަރު މުވަްއޒަފަށް ލިބިފައިނުވުން.

ހޮސްޕިޓަލުގެ އިދާރީ ހިންގުްނ ހަރުދަނާ ކުުރމުގެ ގޮތުްނ ނުވަތަ  )5(   

ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެަކމަށް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 

ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަރު ރަނަގުޅ ކުރުމުެގ ޮގތުން 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުިޅ ކުރަން ޮހސްޕިޓަލުން ބޭނުންވުން.

ން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުެގ ކުރިން، އެ މުވައްޒަަފކު ވަޒީފާއި (ށ)  

މުސްކުޅިކުރަން ނިްނމައިފައިވާކަން މުވައްޒަފު މުސްކުޅި ކުރަން ބޭުނންވާ ތާރީޚުގެ 

 މަސްދުވަހުގެ ކުރިްނ ލިޔުމުްނ އެ މުވަްއޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 1
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 މުއްދަތު ގުނުން 

 

ވަޒީފާއިން މުސްުކޅި ކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަާލނީ، އެ ީމހަކު   .7

އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި ޖުމުލަ މުއްދަތަށެވެ. އެއީ

ޚިދުމަތުގެ އަހަރުގެ ގޮތުގައި ގުނައިގެންނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ، ވަޒީފާއިން 

 މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު، ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރާނެ ގޮތުގެ ިމސާލެވެ.

(ނަވާވީސް)  29މަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު ޚިދު

     (ދިހައެއް) ދުވަސް ކަމުގައިވާނަމަ، 10(ދިހައެއް) މަހާއި  10އަހަރާއި 

 އަހަރު ހިސާބު ކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް:

 އަހަރު + 29

 އަހަރު + 0.83މަްސ =  10

 އަހަރު   0.03ދުވަސް =  10

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

އަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން 

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ 

ފަރާތްތަކަށް މުސްކުޅި 

ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދެވޭނޭ 

 ގޮތް 

އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިުވމުގެ ޙައްޤު ހުޅުމާެލ  55ޢުމުރުން  (ހ)  .8

ނަށް ލިބިދޭތީ، އެފަދައިން ުމސްކުިޅ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި 

 އެވަނީއެވެ.

އަހަރުވުމުްނ މުސްކުިޅ ކުރެޭވ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް  55ޢުމުރުން  (ށ) 

 އެއީ، ބަޔަކަށް ބަހައިލެވެއެވެ. 2ހަމަޖެއްުސމުގައި ެއ ފަރާތްތައް 

އަހަރުވުމުްނ އަމިއްލައަްށ އެދިގެން ުމސްކުިޅ ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  )1(  

 މުވައްޒަފުން 

އަހަރުުވމުން ައމިއްލައަށް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް ުމސްކުިޅ  55ޢުމުރުން  )2(   

 ކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 

އަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން 

މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް 

އެދިގެން ވަޒީފާއިން 

 މުސްކުޅި ކުރުން 

9. 

 

އަހަރު ުވމުްނ އަމިއްލައަށް އެދިގެްނ ހުުޅމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިްނ  55ޢުމުރުން 

ދެވޭ މުސްކުޅިކުރެޭވ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހުްނ މަަހށް ޢުމުރުދުވަހަށް 

 ޢިނާޔަތެވެ. އެ ޢިނާޔަތުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

މަހުން މަހަށް މުޅި 

ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ 

 ޢިނާޔަތް

ަވޒީފާއިން ުމސްކުިޅ  ،މަހުން މަހަށް ުމޅި ޢުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ިހސާބު ކުރާނީ (ހ) .10

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި  ،ކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަްށ ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި

ނުވަތަ  ހުުޅމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ަވޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު މުްއދަތު ކަމުގައި 
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ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުުރމުްނ ޖެޭހ ޢިނާޔަތް ެއ މީަހކު ުމސްކުިޅ  

ިޅ ކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި ުމސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެ މީހަކަށް މަުހން މަހަށް މު 

ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ެއ މީހަކަށް މަހުން ަމހަށް  500-/ކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

 ރުފިޔާއެވެ. 500-/ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

ހިސާބު ކުރުމުގައި، މިހާރު މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް  (ށ)  

ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވަްއޒަފު ބޭނުންނަަމ، ހިސާުބކުރާނީ އެންެމ 

ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ާތރީޚާ ހަމައަށް 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ުހޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާ އަާދކުރި އަހަރުގެ 

        މުސްކުިޅ ކުރެވޭއިރު ، ދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، ެއ އަދަދާއިއަދަ

ގުނަކުރުުމްނ ލިބޭ އަދަދު،   1/40އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އަިއ މުސާރައިގެ

ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު 

ހުރިާހ ދުވަހަކު، ދެމުން ެގންދެވޭ  އެއީ ކޮންެމ މަހަކު، އެ މީހަުކ ދުނިޔޭގައި

 ޢިނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖަްއސާ ގޮތަށެވެ.

މަހުްނ މަހަްށ މުިޅ ޢުމުރުދުވަހަށް ދެޭވ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުުމގައި މިހާުރ  (ނ)  

       ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ 

މުވައްޒަފު  ،ލިބިފައިނުވާނަމަ ހިސާބު ކުރާނީ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ުނވަތަ ހުޅުމާލެ 

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، 

މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ އައި މުސާރައިެގ ، އެ އަދަދާއި

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެ މީހަުކ ދުނިޔޭގައި  1/40

 ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަމުގަިއ ހަަމޖައްސާ ޮގތަށެވެ.

އަހަރު  55ޢުމުރުން 

ވުމުން ހުޅުމާލެ 

ލިބިދޭ ހޮސްޕިޓަލަށް 

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން 

އަހަރުުވމުން ޮހސްޕިޓަލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން  55އުމުރުން  .11

 ބާވަތުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް ހަަމޖެހިފައިވެއެވެ.  2މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި 

 އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް  (ހ) 

 މަހުން މަހަށް ުމޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް (ށ) 

މި ދެންނެވުނު ގޮތަށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ދެމުން ގެްނދާނީ ހުޅުމާލެ  (ނ)  

ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުުރމާބެޭހ ކަންތައްތައް 

އެކަށައަޅައި ޢަމަލުުކރުމަށް ފެށުމާ ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެްއ ނުވަތަ އެހެްނ ގަވާއިދެއް 

 ހަމަޔަށެވެ.
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އަހަރު  55ޢުމުރުން 

ވުމުން ހުޅުމާލެ 

ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިދޭ 

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

 

އަހަރުވުމުން ހުުޅމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން  55 (ހ) .12

މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވަްއޒަފު ސަރުކާރުގައި ނުވަތަ ހުުޅމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގައި ޚިދުމަތް 

އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަަމ، މުސްުކިޅ  30ކޮށްފައިވަނީ 

އަށް ޖެޭހ (ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި)  1/3އިެގ ކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރަ

އަދަދު، އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރ 

 1/65ކުރެވޭއިރު އެ މީހެއްެގ ޢުމުާރ ގުނަކުރުމަށްފަހު، ެއ އަދަދުގެ 

 (ފަސްދޮޅަސްފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރުވުމުން ހުުޅމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން  55 (ށ)  

މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވަްއޒަފު ސަރުކާރުގައި ނުވަތަ ހުުޅމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގައި ޚިދުމަތް 

އަހަރު ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްކަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ،  30 ކޮށްފައިވަނީ

(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) އަށް  1/2މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

ޖެހޭ އަދަދު، އެ މީހަކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުލަ ައހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރ 

(ފަސްދޮޅަސް  1/65ނަ ކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދުގެ ކުރެވޭއިރު އެ މީހެއްގެ ޢުމުރާ ގު

 ފަހެއް ބައިކުޅަ އެއްބައި)  އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު  55ޢުމުރުން 

ވުމުން ހުޅުމާލެ 

ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިދޭ 

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް މަހުން 

މުރުދުވަހަށް މަހަށް މުޅި ޢު 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

ވަޒީފާއިން  ،މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ  (ހ) .13

މުސްކުިޅ ކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާިއ ސަރުކާރުގެ 

ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ހުުޅމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާގައި ުއޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ 

ދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް އެ ީމހަކު މުސްުކިޅ މުއް

ެއ މީހަކަށް މަހުްނ މަހަްށ  ،ކުރެވޭއިރު ލިބެމުްނ އަިއ ުމސާރައަށްވުރެ ބޮޑުަނމަ

މުޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަީކ އެ މުސާރައިގެ ައދަދެވެ. ނުވަތަ 

އެ ީމހަކަށް މަހުން  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ 500-/ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

 ރުފިޔާއެވެ. 500-/މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

މަހުން މަހަށް ުމޅި އުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގަިއ މިހާރު ލިޭބ  (ށ)  

އެންމެ ފަހު  ،ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުންނަމަ ހިސާބު ކުރާނީ

ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ 

ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ހުުޅމާެލ ހޮސްޕިޓަލުގެ ަވޒީފާގައި ވަޒީފާ އަާދކުރި އަހަރުގެ 

        މުސްކުިޅ ކުރެވޭއިރު ، އަދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، ެއ އަދަދާއި

ގުނަ ކުުރމުްނ ލިބޭ އަދަދު،  1/40 ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ އެ މުވައްޒަފަކަށް

ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ އަދަދު 
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އެއީ ކޮންެމ މަހަކު، އެ މީހަުކ ދުނިޔޭގައި ހުރިާހ ދުވަހަކު، ދެމުން ެގންދެވޭ 

 ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްާސ ގޮތަށެވެ.

ން މަހަށް މުިޅ ޢުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުުރމުގައި މިާހރު ލިބެމުންދާ މަހު (ނ)  

ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ނޫންަނމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 

މުވައްަޒފު މުސްކުިޅ  ،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައިނުވާނަމަ ިހސާބު ކުރާނީ

އެއްގައި ނުވަތަ ހުޅުާމލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާ

، ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާއި

 1/40މުސްކުިޅ ކުރެވޭއިރު ެއ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ އަިއ ުމާސރައިގެ 

ރިހާ ގުނަކުރުމުން ލިޭބ އަދަދު އެއީ ކޮންެމ މަހަކު، ެއ ީމހަކު ދުިނޔޭގައި ހު

 ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަަމޖައްސާގޮތަށެވެ.

އަހަރު  65ޢުމުރުން 

ވުމުން ހުޅުމާލެ 

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން 

މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު 

 ޢިނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް 

އަހަރުވުމުން ުހޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން މުސްުކޅި ކުރެވޭއިރު،  65ޢުމުރުން  (ހ) .14

     މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ތިރީގައި 

މި ދަންނަވާ ދެގޮތުން ކުރެ، އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢިނާޔަތް 

 ދެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ ުމސާރަާއ  )1(   

އަހަރުދުވަސްވަންދެން ލިބުްނ (ިމ ފައިާސ  2އެއްވަރުގެ އެލަވަންްސ 

    ލިބޭއިރު ޕެންޝަނަރެއް ނަމަ، ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި

) ގައިވާ 2އަހަރުދުވަސްވުމުން އޭެގ ފަހުން ލިބޭނީ ނަންބަރު ( 2

 ޢިނާޔަތެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާަނމަ، އެ ޢިނާޔަތެކެވެ.)

ުމސްކުޅިކުރެޭވ މުވައްޒަފުންނަްށ ހުުޅމާލެ ހޮސްޕިޓަލުްނ ވަޒީފާއިން  )2(   

 ހަމަޖައްސަާވ ޢިނާޔަތް ލިބުން.

ހުުޅމާެލ  ،މި ދެންނެވުުނ ގޮތަށް ުމސްކުޅިކުރުމުެގ ޢިނާޔަތް ދެމުްނ ގެންދާނީ (ށ)  

ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން މުސްކުޅި ކުުރމާބެޭހ ކަންތައްތައް 

ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެްއ ނުވަތަ އެހެްނ ގަވާއިދެއް އެކަށައަޅައި ޢަމަލުުކރުމަށް ފެށުމާ 

 ހަމަޔަށެވެ.

އަހަރު  65ޢުމުރުން 

ވުމުން ހުޅުމާލެ 

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން 

ވަޒީފާއިން  ،މަހުން މަހަށް ުމޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބު ކުރާނީ  (ހ) .15

މުސްކުިޅ ކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާިއ ސަރުކާރުގެ 

ގެ ވަޒީފާގައި ުއޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ހުުޅމާލެ ޮހސްޕިޓަލު
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މުސްކުޅިކުރެވޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް މަހުން 

މަހަށް މުޅި ޢުމުރުދުވަހަށް 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

      މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް އެ މީހަކަށް

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި ުމސާރައަށްވުރެ  65

 އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ  ،ބޮޑުނަމަ

           މިންވަރަކީ ެއ ުމސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާުބ ކުރުުމން ޖެހޭވަރު 

އެ މީހަކަށް މަހުްނ މަހަށް ެދވޭ ޢިނާޔަތުގެ  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ 500-/

 ރުފިޔާއެވެ. 500-/އަދަދަކީ 

މަހުން މަހަށް މުޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބު ކުރުމުގައި، މިހާރު  (ށ)  

އެންެމ  ،ންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަްނ މުވައްޒަފު ބޭނުންަނަމ ހިސާބުުކރާނީލިބެމު

އަހަރު ފުރުމުގެ  65ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުވައްޒަފަށް 

ސަބަބުން މުސްުކޅި ކުރެޭވ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާެއއްގައި ނުވަތަ 

ރުގެ އަދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަ

    އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްުކޅި ކުރެވޭއިރު 65، ބަލައިގެން، އެ އަދަދާއި

ގުނަކުރުުމްނ ލިބޭ އަދަދު،  1/40އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އަިއ މުސާރައިެގ 

ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު 

 ކޮންެމ މަހަކު، އެ މީހަުކ ދުނިޔޭގައި ހުރިާހ ދުވަހަކު، ދެމުން ެގންދެވޭ އެއީ

 ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްާސ ގޮތަށެވެ.

މަހުން މަހަށް ުމޅި ޢުމުރުދުވަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާުރ  (ނ)  

       ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުްނ ނޫްނ ނަމަ، ނުވަތަ

މުވައްޒަފަށް  ،އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައިނުވާނަމަ ހިސާބު ކުރާނީ

އަހަުރ ފުރުމުެގ ސަބަބުން މުސްކުިޅ ކުރެޭވ ތާރީޚާ ަހމައަށް ސަރުކާރުެގ  65

ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަުރގެ އަދަދު އެއީ 

އަހަރު ފުރުުމގެ ސަބަބުން  65ގެން، އެ އަދަދާއި، މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައި

 1/40މުސްކުިޅ ކުރެވޭއިރު ެއ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ އަިއ ުމާސރައިގެ 

ގުނަކުރުމުން ލިޭބ އަދަދު އެއީ ކޮންެމ މަހަކު، ެއ ީމހަކު ދުިނޔޭގައި ހުރިހާ 

 ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތް ކަމުގައެވެ.

އަހަރު  65ޢުމުރުން 

މުން ހުޅުމާލެ ވު

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާއިން 

މުސްކުޅިކުރެވޭ 

މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްުކޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަުފ ސަރުކާރުގެ  65 (ހ) .16

    ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ ުހޅުމާެލ ޮހސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާގަިއ ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ

އެ މީހަކު ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ، އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ 30

އަހަރު ފުރުމުގެ  65ހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

 1/3ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި ުމސާރައިގެ 

 ރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.(ތިންބައިކުޅަ އެއް ބައި)  އެއްފަހަ
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އަހަރު ފުރުމުގެ މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވަްއޒަފު ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާެއއްގައި ނުވަތަ  65 (ށ)  

އަހަރު ނުަވތަ އެއަށްވުރެ  30ހުޅުމާލެ ޮހސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާ  ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ 

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހަކު ސަރުކާރަށް ުނވަތަ ހުޅުމާލެ 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން  65ކޮންމެ އަހަރަކަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ޚިދުމަތްކުރި 

(ދެބައިކުޅަ  1/2މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 އެއްބައި) އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އިޢުކުރާ ދުވަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާ ،މި އުސޫލަށް ަޢމަލުކުރާނީ .17 އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 

__________________ 

 


