
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 17 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2013/R-36 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 42       އަދަދު: 80          ތާރީޚު:  3 ރަޖަބު 1434  -  13 މެއި 2013   ހޯމަ
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 17 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީ  ބަޔާންކޮށް،  ދުވަސް  ލަފާކުރާ  ވިހާނެކަމަށް  މުވައްޒަފެއް 

ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުމެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  ދޫކުރާ  މަސައްކަތްތެރިޔަކު 

އެ މުވައްޒަފަކަށް، އެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ 

ގުޅިގެން 60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުސާރައާއެކު 

ދޭންވާނެއެވެ.

)ހ( .165

ނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން  މާބަ

އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރި ވާނަމަ، ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާގޮތަށް 

ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން 30 )ތިރީސް( ދުވަސް 

އެ މުވައްޒަފަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން 

މުވައްޒަފެއް ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ މުވައްޒަފެއް އާދައިގެ 

ވެއްޖެނަމަ،  ދުވަހަކަށް  ބަންދު  ރަސްމީ  އެއީ  ދުވަހެއް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ގޮތުން 

ޗުއްޓީއަށް  ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ  ބަލިވެއިނުމާއި  މުވައްޒަފުގެ  އެ  ދުވަހެއް  ދުވަހަކަށް  އެ 

ވާނެއެވެ. އިތުރުކޮށްދޭން 

)ނ(

ހާލަތު  ޞިއްޙީ  އޭނާގެ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަބަބުން  ބަލިވެއިނުމުގެ  މުވައްޒަފެއް 

ސެޓްފިކެޓް  މެޑިކަލް  އިދާރާއަކުން  ކަމާބެހޭ  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތަންނުދޭކަމަށް، 

ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ، ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ 

ބަންދުދުވަސް  ކުރިން  ވިހެއުމުގެ  ނޑޭގޮތަށް،  ނުކެ ދުވަހުން  )ފަސްދޮޅަސް(  ޗުއްޓީގެ 60 

ހިމަނައިގެން 28 )އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް 

ނެގިދާނެއެވެ. 

)ރ(

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 ގެ 165 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
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މުވައްޒަފެއް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ 60 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން 

މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ 

އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް 

ނޑޭގޮތަށް،  ނުކެ ދުވަހުން  )ފަސްދޮޅަސް(   60 ޗުއްޓީގެ  ގުޅިގެންދޭ  ވިހެއުމާ  ދީފިނަމަ، 

ދުވަހުގެ   40 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ވިހެއި  ހިމަނައިގެން،  ބަންދުދުވަސް  ފަހުން  ވިހެއުމުގެ 

މުވައްޒަފަށް  އެ  ނުލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ޗުއްޓީއެއް  ދުވަހުގެ  )އަށާވީސް(   28 ތެރޭގައި 

ނެގިދާނެއެވެ. 

)ބ(



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


