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 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ  
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 
   މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 މުވައްޒަފުން  އަދާކުރާ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގައި ވަޒ ފާ ،މިއ  .1 ފު ރަޢާތަ
  .ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެވެ މުސްކުޅިކުރުމުގައި ވަޒ ފާއިން

މުސްކުޅި  އަހަރު ވުމުން އޮފ ހުގެ މުވައްަޒފުން ވަޒ ފާއިން )ފަހެއް ފަސްދޮޅަސް (65އުމުރުން  .2 ވަޒ ާފއިން ުމސްކުޅިކުުރން 
ވަޒ ފާއިން  އަހަރު ވުމުން މުވައްޒަފުން )ފަހެއް )ފަންސާސް 55ދި ކުރެވޭނެއެވެ. އަ

މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުން ވެ. މުސްކުޅިކުރުމަށް ހިތްވަރުދ ، ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެ
މާއްދާތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ  ސޫލުގެ އަންނަނިވިމުސްކުޅި ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މި އު 

 .ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ މަތ ން ވަޒ ފާއިން ވަކިކޮށް މުސްކުޅި ކުރުމުގެ

އަހަރުވުުމން ވަޒ ާފއިން  65
 މުސްުކޅިކުރުން 

މުސްކުޅިކޮށް  ވުމުްނ ވަޒ ފާއިން އަހަރު( ފަހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ  65ވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން މު .3
  .ވަޒ ފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

އަހަރު ުވމުން 65އުުމރުން   

 ވަޒ ާފއިން ުމސްކުޅިކުެރޭވއިރު
ގޮތް  ޢިނާޔަތް ދެޭވނެ  

މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރނޭ) R-1079/2019ނަންބަރު  ގަވާއިދު .4
 އަހަރު ( ފަހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ  65ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  26 ގެ (ވާއިދުގަމުވައްޒަފުންގެ 

މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ،އޮތޯރިޓ ގެ ވަޒ ފާއިން މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ވުމުން މި
ާރތަކުްނ ގޮތުން ކުރެ، އެ ފަ ވާ ދެވެސް ތިރ ގައި މި ނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްޢި

 ނާަޔތް ދެވޭނެއެވެ.ޢިން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތ  

 

 

 )ހ( 

 

އެއްވަރުގެ  ޔާ ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރަވަޒ ފާއިން ،ފާއިން މުސްކުޅިކޮށްވަޒ 
 އަހަރުދުވަސް ވަންދެން ލިބުން )ިމ ފައިސާ ލިބޭއިރު )ދޭއް( 2އެލަވަންސް 

 ).ޕެންޝަނަރެއް ނަމަ، ޕެންޝަނުެގ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންްޓ ޭނޝަނަލް  ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް )ށ(  
  .ޢިނާޔަތް އޮތޯރިޓ ން ހަމަޖައްސާ
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އަހަުރވުމުން  65ުމރުން އު

ުމސްކުޅިކުެރވޭ ން ވަޒ ާފއި
         މުަވއްޒަފުްނނަށް

ަހމަަޖއްސާ  މި އޮތޯރިޓ ން
 ޢިނާޔަތް ލިބުން 

       ލިބޭއިރުނާޔަތް ޢިނާޔަތް )މި ޢިމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  މަހުން )ހ( .5
ެގ ނުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްލާގޮަތށް ުނވަތަ ޕެންޝަނުޕެންޝ   ،(ނަމަ ޕެންޝަނަރެއް

ން މަހަށް ލިބޭ ޢިނާޔަްތ އްސައިދެވޭނެއެވެ. މަހުފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖަ
ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު  ،ނ ކުރާހިސާބު

  .ނުހިމަނައެވެ

 ހުންމަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނ ، ވަޒ ފާއިންމަ (1)   
 ށާއި ސަރުކާރުގައިއަމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަ

ޖެހޭ  އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮަތށް ހިސާބުކުުރމުން
ސަބަބުން  ރު ފުރުމުގެއަހަ (ފަހެއް ަފސްދޮޅަސް) 65 ޢިނާޔަތް، އެ މ ހަކަށް

އެ މ ހަކަށް  މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ،
އެ މުސާރައިގެ  މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކ ،

 ( )ފަސްސަތޭކަ 500/- އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު
 ދަކ މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަ ށް މަހުންރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ، އެ މ ހަކަ

 .ރުފިޔާއެވެ( )ފަސްސަތޭކަ 500/-

މިހާރު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ޢި ދެވޭ އުމުރަށް  މުޅި މަހަށް މަހުން (2)   
 ،ހިާސބުކުރާނ  ހަްއަޓން މުވައްޒަފު ބޭނުންނަމަލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަ

            އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ެދވުނު ތާރ ޚުން ފެށިގެން ުމވައްޒަފަށް
ން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރ ޚާ ފުރުމުގެ ސަބަބު އަހަރު ( ފަހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ 65

މުއްދަތު ކަމުގައި އެއ  ށް ސަރުކާރު ވަޒ ފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު ހަމަޔަ
ފުރުމުގެ ސަބަބުން  އަހަރު( ފަހެއް ޅަސް ސްދޮފަ ) 65 ،އިބަލައިގެން، އެ އަދަދާ

        މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ 
ލިބެމުން އައި  ،ބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު)ސާޅ ސްބައިކުޅަ އެއް 40/1

ލަ އަދަދު ެއއ  ކޮންމެ ންަޝންތަކާ އެއްކުރުމުންޖެހޭ ޖުމުޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެ
ނާޔަްތ ޢިދެމުން ެގންދެޭވ  ،މ ހަކު ދުނިޔޭގައި ުހރިހާ ދުވަހަކު އެ ،މަހަކު

 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. 

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންާދ ޢި ދެވޭ އުމުރަށް މުޅި މަހަށް މަހުން (3)   
ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުަވތަ އެ ހިސާބަްށ 

       މުވައްޒަފަށް ،ހިސާބުކުރާނ  ށް ޕެންޝަން ލިބިަފއި ނުވާނަމަފަމުވައްޒަ
ން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރ ޚާ އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބު)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  65

ވަޒ ފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު އެއ  މުއްދަތު ކަމުގައި  ށް ސަރުކާރު ހަމަޔަ
އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  65ބަލައިގެން، އެ އަދަދާ 
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        މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ 
ބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަަދދު ެއއ  ކޮންމެ )ސާޅ ސްބައިކުޅަ އެއް 40/1

ނާޔަްތ ޢިމ ހަކު ދުނިޔޭގައި ުހރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުްނ ގެންދެޭވ  މަހަކު، އެ
 ތަށެވެ. ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮ

 އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް   )ށ(  

ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  އަހަރު( ފަހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ 65 (1)   
ައހަރަށްވުރެ )ތިރ ސް(  30މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނ  

 ކޮންމެ  ޚިދުމަތްކުރި ސަރުކާރަށް މ ހަކު ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ
ފުރުމުގެ ސަަބބުްނ މުސްކުޅި  އަހަރު( ަފހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ 65އަހަރަކަށް 

                 މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ކުރެވޭއިރު އެ
 އެްއފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. އެއްބައި( )ތިންބައިކުޅަ 1/3

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ( ފަހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ 65 (2)   
އަހަރު ނުވަަތ )ތިރ ސް(  30މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނ  

 ސަރުކާރަށް މ ހަކު ވާނަމަ، އެ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް
ފުރުމުގެ  އަހަރު( ފަހެއް ސްދޮޅަސް)ފަ 65އަހަރަކަށް  ކޮންމެ ޚިދުމަތްކުރި

މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ
 އެއްބައި( އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. )ދެބައިކުޅަ 2/1

އަހަރު ވުމުން  55

އަިމއްލައަށް އެިދގެން 
 މުސްުކޅިކޮށް ވަކިކުުރން 

 އަމިއްލައަށް ،ވުމަްށފަހުއަހަރުފަހެއް(  )ފަންސާސް 55 މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން )ހ( .6
 ނަންބަރު ގަވާއިދު ،އެދޭނަމަ ުމސްކުޅިވުމަށް ވަޒ ފާއިން ބޭނުންވެގެން

2019/R-1079 (ޭމެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރނ
 ޅިދާނެއެވެ.ހެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަ 26 ގެ (ވާއިދުގަ

 ވަޒ ފާއިން އަހަރުވެގެންފަހެއް(  )ފަންސާސް 55 މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން )ށ(  
 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް  ،ވަކިކުރެވޭއިރު މުސްކުޅިކޮށް

    ،އިޚްތިޔާރު ކުުރމުގެ ރިޢާޔަތް އެކަމަށް ،އޮްތނަމަ ބޮންޑެއް ޚިދުމަތްކުރުމަށް
 .ލިބިެގންވެއެވެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަްނޓް އޮތޯރިޓ އަށް

 ފަހެްއ( އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މި މާއްދާގައިވާ )ފަންސާސް 55 އުމުރުން )ނ(  
ބޮޑު  ްނ، މުސްކުޅިވާން ެއދުނުކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މުވަްއޒަފަކ  ޖިނާއ ގޮތުގެ މަތ 

ވަކިކުރަންޖެހޭ  ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އިދާރ  ތަޙުޤ ޤަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒ ފާއިން
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ވަޒ ފާއިްނ  ކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު،މުވައްޒަފެއް 
 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

       އަހަރުވުުމން  55

އޮތޯރިޓ އަށް ލިިބދޭ  މި
އިޚްތިާޔުރގެ ދަށުން 

ާފއިން ުމސްކުޅިކޮށް ވަޒ 
 ވަކިކުރުން 

ވެފައިވާ ފަހެއް( އަހަރު  )ފަންސާސް 55އުމުރުން  ،އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގައި )ހ( .7
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ިލބިެގންވެއެވެ. 

 ؛ދަށްވުން މިންވަރަށްވުރެ އެކަށ ގެންވާ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ (1)  

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ޖިސްމާނ  ނުވަތަ ހުރިގޮުތން ބަލިހާލަތު މުވައްޒަފުގެ (2)   
 ވަޒ ފާ ސަބަބުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ނަފްސާނ   ނުަވތަ ސަބަބުން

 ކޮށްފައިވާ  ރ  ޓަރަޖިސް ވުޒާރާގައި  ޞިއްޙ  ނަމަ،ނުކުޅެދިއްޖެ އަދާކުރުމަށް
 އޮންނަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމެއްދ ފައިވާ  ،ބަޔާންކޮށް އެކަން ،ޑޮކްޓަރަކު

 އޮފ ހުގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން ބަދަލެއް ގެންނަ އޮނިގަނޑަށް ސަރުކާރުގެ (3)   
 މަސައްކަތް ،އުނިވެ މަސައްކަތް ،ސަބަބުން ަބދަލެއްގެ ގެްނނަ ހިންގުމަށް
އުމުރުން  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިތުރުވާ ،އިތުރުވެ މުވައްޒަފުން ތިބި ކުރަން
 ؛ހުރުން މުވައްޒަފަކު އަހަރު ވެފައިވާފަހެއް(  )ފަންސާސް 55

 ނުވަތަ ތަމްރ ެނއް ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި (4)   
 ތަމްރ ނެއް އެ ،އަދާނުކުރެވޭނަމަ ވަޒ ފާ ސަަބުބން ނެތުމުގެ ލިބިފައި ހުނަރެއް
 ތަނަވަސްކޮށް އޮފ ހަކުން އެ ތުޞަފުރު ލިބިގަތުމުގެ ހުނަރެއް ނުވަތަ

 ިދން  ނުވަތަ ުނހިފައިފިނަމަ ޭބނުން ތުގެޞަފުރު އެ މުވައްޒަފު ،ދިނުމަށްފަހު
 ލިބިފައި މުވައްޒަފަށް ހުނަރު ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ގުޅިގެން ތާޞަފުރު

 ނުވުން؛

 އޮފ ހުގެ ނުވަތަ ގޮތުން ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ހިންގުން މި އޮތޯރިޓ ގެ އިދާރ  (5)   
 ޚިދުމަތުގެ ދެވޭ  ތަނުން ނުވަތަ ގެެނވިދާނެކަމަށް ބަަދލެއް އެދެވޭ ހިންގުމަށް
 މުސްކުޅިކުރަން ވަޒ ފާއިން މުވައްޒަފު ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ފެންވަރު

 .ބޭނުންވުން

އަހަުރވުމުން  55އުުމރުން 

ުމސްކުޅިކުެރވޭ  ވަޒ ާފއިން
މުސްުކޅިކުުރުމގެ  ފަރާތްތަކަށް

 ގޮތް  ޢިނާޔަތް ދެޭވނެ

އަހަރުވުމުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް  ފަހެއް( )ފަންސާސް  55މުރުން އު .8
 ލެވެއެވެ.ހައިބަޔަކަށް ބަ)ދޭއް(  2ފަރާތްތައް  ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ

އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނުވަތަ  ،ވުމުން އަހަރު ފަހެއް( )ފަންސާސް 55 އުމުރުން )ހ( 
ތޯރިޓ އަށް ލިބިދޭ ިއޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭްޖމަންޓް އޮ



 ދިވެހި ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް            G-3/2023 އުސޫލު ނަންބަރު:                55 އަދަދު:               52 ވޮލިުއމް:

 

7 

ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް   
 .ދެވޭގޮތް، ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ މިވަނ އެވެ

ވަޒ ފާއިން  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުާރނ ޢިމަހުން މަހަްށ މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  (1)   
ށާއި ސަރުކާރުގައި އަމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަ

އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮަތށް ހިސާބުކުުރމުން ޖެހޭ 
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ  ކުމ ހަ ޢިނާޔަތް އެ

 މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކ  ށް މަހުން މަހަށްކަމ ހަ އެ ،ބޮޑުނަމަ
                 އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު

އެ މ ހަކަށް މަހުން މަހަްށ  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ( )ފަސްސަތޭކަ 500/-
 ރުފިޔާއެވެ.( )ފަސްސަތޭކަ 500/- ،ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކ 

މިހާރު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  (2)   
 ،ހިާސބުކުރާނ  ހަްއަޓން މުވައްޒަފު ބޭނުންނަމަލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަ
ށް ޔަން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރ ޚާ ހަމަތާރ ުޚން ފެށިގެ ންއެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދި

މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން،  އެއ ސަރުކާރު ވަޒ ފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު 
އިގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރަ މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ ،އިއެ އަދަދާ

ލިބެމުން އައި  ،ބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު)ސާޅ ސްބައިކުޅަ އެއް 40/1
ލަ އަދަދު ެއއ  ކޮންެމ ޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެން

ނާޔަްތ ޢިދެމުން ެގންދެޭވ  ،ދުވަހަކު އިމ ހަކު ދުނިޔޭގައި ުހރިހަ އެ ،މަހަކު
 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންާދ ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  (3)   
ހިސާބަްށ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުަވތަ އެ 

ފު މުވައްޒަ ،ހިސާބުކުރާނ  ފަށް ޕެންޝަން ލިބިަފއި ނުވާނަމަމުވައްޒަ
ށް ސަރުކާރު ވަޒ ފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު ޔަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރ ޚާ ހަމަ

       މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު  ،އިއެއ  މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިެގން، އެ އަދަދާ
ބައި( )ސާޅ ސްބައިކުޅަ އެއް 40/1އިގެ ުމސާރަމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި  އެ

 އިމ ހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހަ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއ  ކޮންމެ މަހަކު، އެ
 ނާޔަްތ ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢިދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އަހަރުވުމުން  ފަހެއް( )ފަންސާސް  55މުރުން އު )ށ(  
      މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒ ފާއިންއޮތޯރިޓ އަށް 
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، ސ ލުތަފުނާަޔތްތަކުގެ ޢި)ދޭއް( ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެ  2

 ވަނ އެވެ.ތިރީގ އި މި

 ؛ނާޔަތްޢިއެއްފަހަރާ ދެވޭ  (1)   

ނޭޝަނަްލ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންްޓ ވުމުން އަހަރު  ފަހެއް( )ފަންސާސް 55 1.1   
މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒ ފާއިން  އޮތޯރިޓ އަށް

އަހަރަްށވުރެ ކުރު  )ތިރ ސް( 30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނ  
މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުްނ  ކުރެވޭއިރު އެ ވާނަމަ، މުސްކުޅި  މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް
ުކ އަށް ޖެޭހ އަދަދު، އެ މ ހަ (ތިންބަިއކުޅަ އެއްބައި) 3/1އައި މުސާރައިގެ 

        ަލ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރކުރެވޭއިރު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމު
 )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް  65/1ކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދުގެ މ ހެއްގެ އުމުރާ ގުނަ އެ

 ބައިކުޅަ އެއްބައި( އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

ނޭޝަނަްލ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންްޓ ވުމުން އަހަރު  ފަހެއް( )ފަންސާސް 55 1.2   
މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒ ފާއިން އޮތޯރިޓ އަށް 

އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  )ތިރ ސް( 30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނ  
މުވައްޒަފަކަށް  ވާނަމަ، މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް

    ައށް ެޖހޭ އަދަދު،  (ބައިކުޅަ އެއްބައި)ދެ 2/1ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 
 ލަ އަހަރުގެ އަދަދާއި ރިޓަޔަރކުރެވޭއިރު ކު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރި ޖުމުއެ މ ހަ

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް  65/1މުރާ ގުނަކުރުމަށްފަހު، އެ އަދަދުގެ އުމ ހެއްގެ  އެ
 ބައިކުޅަ އެއްބައި( އަށް ޖެހޭ އަދަދު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

 ؛ނާޔަތްޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  (2)   

ވަޒ ފާއިން  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުާރނ ޢިމަހުން މަހަްށ މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  2.1   
ށާއި ސަރުކާރުގައި އަމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަ

އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮަތށް ހިސާބުކުުރމުން ޖެހޭ 
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ  ކުމ ހަ ޢިނާޔަތް އެ

 ،އުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކ  މަަހށް މުޅިށް މަހުން ކަމ ހަ އެ ،ބޮޑުނަމަ
 500/- އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

އެ މ ހަކަށް މަހުން ަމހަށް ދެވޭ  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ( )ފަސްސަތޭކަ
 ރުފިޔާއެވެ.( )ފަސްސަތޭކަ 500/- ،ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކ 
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މިހާރު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  2.2   
 ،ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހަްއަޓން މުވައްޒަފު ބޭނުންނަމަ ހިާސބުކުރާނ 

ށް ޔަން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރ ޚާ ހަމަތާރ ުޚން ފެށިގެ ންއެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދި
މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން،  އެއ ސަރުކާރު ވަޒ ފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު 

އިގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރަ މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ ،އިއެ އަދަދާ
ލިބެމުން އައި  ،ބައި( ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު)ސާޅ ސްބައިކުޅަ އެއް 40/1

ލަ އަދަދު އެއ  ޝަންަތކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުނުވަތަ ޕެން އިޕެންޝަނާ
ދެމުން ގެންދެވޭ  ،ދުވަހަކު އިމ ހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހަ އެ ،މަހަކުކޮންމެ 

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢި

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންާދ ޢިމަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ  2.3   
ހިސާބަްށ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުަވތަ އެ 

ފު މުވައްޒަ ،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިަފއި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނ 
ށް ސަރުކާރު ވަޒ ފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަދަދު ޔަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރ ޚާ ހަމަ

       މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،އިއެއ  މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާ
ބައި( ޅ ސްބައިކުޅަ އެއް)ސާ 40/1ސާރައިގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މު  އެ

 އިމ ހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހަ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު އެއ  ކޮންމެ މަހަކު، އެ
 ނާަޔތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ 

ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރަން  އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ފަހެއް( )ފަންސާސް 55 )ނ(  
އަށް ލިިބފައިވާ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ 

މުވައްޒަފު ރިޓަޔަރވާނަމަ،  ންށް އެދިގެމަ ނުަވތަ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަޔަނިންމާނަ
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކަށް  1ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ 

  އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން އަށް ނޭޝަަނލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ ނުވަތަ 

މުސްުކޅިކުރާ ުމވަްއޒަފުްނގެ 

 ޚިުދމަތުގެ އަހަރު ބަލާނެ ގޮތް 
 ގޮތުގައި ބަލާނ ، އެ މ ހަކު ގެމުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރާއިރު ޚިދުމަތުގެ އަހަރު .9

ދުވަސް ޚިދުމަތުގެ  އިލަ މުއްދަތަށެވެ. އެއ  އަހަރާއި މަހާދައުލަތުގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރި ޖުމު
އަހަރުގެ ގޮތުގައި ގުނައިގެންނެވެ. ތިރ ގައި މިވަނ ، ވަޒ ފާއިން ވަކި ކުރެވޭއިރު، ޚިދުމަތުގެ 

 ނެ ގޮތުގެ މިސާލެވެ. ރާމުއްދަތު ހިސާބު ކު

)ނަވާވ ސް(  29މިސާލު: ވަޒ ފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނ    
 ،ހިސާބުކުރާނ  އަހަރު ކަމުގައިވާނަމަދުވަސް )ދިހައެއް(  10މަހާއި )ދިހައެއް(  10އަހަރާއި 
 .މިވާގޮތަށެވެ ތިރ ގައި
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 އަހަރު + 29    

 އަހަރު + 0.83=  12/10=  ދުވަސްމަސް 10

 އަހަރު 0.03=  365/10=  ދުވަސްދުވަސް 10

 އަހަރު  29.86=  29+083+0.03އަހަރު = ލަ ޖުމުޚިދުމަތުގެ 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ  ،ގެންާދނ  ނާޔަތް ދެމުންޢިގޮތަށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ބަޔާންވެދިޔަމި  .10 އެހެނިހެން 
މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ ގަިއ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތަްއ 

 ެނވެ.ންއެކަށައެޅެންދެ ގަވާއިދެއްކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެެހން 

 2009/8ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަންކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނ ، ޤާޫނުނ ނަންބަރު  .11 މާނަކުރުން 
 .ބެނިފިަޓށެވެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިަޓޔަރމަންޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނު(

ސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ އު

  ތާރ ޚު
ގައި މި އުސޫލު ޝާޢިއުކުރާ ގެޒެޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނ  .12

 ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.

_______________________________ 


