
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ، ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން  	

ނެރުއްވާ އިޢުލާންތަކާއި، ދެންނެވުންތަކާއި، ނޫސްބަޔާންތައް ފަދަ ލިޔުންތަކެވެ. 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ    

އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި 

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ލިޔުންތައް 

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

ގެޒެޓުގައި  ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ލިޔުންތައް  ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ   

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2013/R-50 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 103       ތާރީޚު:  18 ޝަޢުބާން 1434  -  7 ޖޫން 2013   އާދީއްތަ





3

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު

ތަޢާރުފު

މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާއި 9 ވަނަ )ހ(

މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

މިގަވާއިދަކީ ކެޕިިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ )އޮތޯރިޓީ(ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށާއި އެޤާނޫނުގެ 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދާ ބެލެހެއްޓުމާއި 

އަދި އޮތޯރިޓީ އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ ]ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު[ އެވެ.)ށ(

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިގަވާއިދަށް )ނ(

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު، މެމޯ، އެންގުން ފަދަ ލިޔުންތައް މިގަވާއިދާ 

އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރަންވާނެއެވެ.

މިގަވާއިދު ހިންގާނީ އޮތޯރިޓީންނެވެ. އަދި ގަވާއިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވަނީވެސް އޮތޯރިޓީއަށެވެ. )ރ(

އެގޮތުން ގަވާއިދަށް އުނިއިތުރު ގެނެވޭނީ އޮތޯރިިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެ އުންޏެއް ނުވަތަ އިތުރެއް ފާސްކުރުމުންނެވެ.
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1 ވަނަ ބާބު

އާންމު މާއްދާތައް

މުވައްޒަފުންގެ )ހ(1.އިދާރީ ހިންގުން ކޮންޓްރެކްޓް  މުވައްޒަފުންނާއި  ދާއިމީ  އޮތޯރިޓީގެ  ހިނގާނީ  މިގަވާއިދު 

މައްޗަށެވެ.

މިގަވާއިދަށް ގެނެވުމުންދާ ބަދަލުތަކަށްވެސް، އެބަދަލެއް ގެނެވުމުން، އެބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް )ށ(

އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އާ )ނ( ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި 

ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް  މިގަވާއިދު  ހިންގުމަށް  އެކުލަވާލައި  އުސޫލުތައް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2.އޮތޯރިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް  2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކުލެވިގެންވަނީ  އޮތޯރިޓީ 

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ 

އަދި  ބޯޑަކާއި  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އެކުލެވޭ  މައްޗަށް  މެންބަރުންގެ  )ހަތެއް(   7 އޮފިސަރާއެކު 

މައްޗަށެވެ. މުވައްޒަފުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑު އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން )ހ(އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަ

ހިންގުމާބެހޭ  އޮތޯރިޓީ  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ނޑެއް  އޮނިގަ އިދާރީ  ފާސްކޮށްފައިވާ 

ގަވާއިދުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ނޑުގައި ހިމެނޭ )ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އުފައްދާ އިދާރީ އޮނިގަ

މަސައްކަތްތައް  ހުރިހާ  ނޑު  މައިގަ ކުރަންޖެހޭ  މަޤްޞަދާއި  މަސައްކަތާއި،  ބައިތަކުގެ 

ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައްވެސް )ސްްޓޭންޑަޑް 

އޮފިސަރު  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ލިޔެވި  މެނުއަލް(  ނުވަތަ  ޕްރޮސީޖަރސް  އޮޕަރޭޓިންގ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ފާސްކޮށްފައި 

ނޑު )ނ( ނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އިދާރީ އޮނިގަ އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަ

މުރާޖަޢާކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނާނީ އޮތޯރިޓީގެެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.

މަސައްކަތު )ހ(3. މަސައްކަތު ގަޑި ރަސްމީ  ސަރުކާރުން  ދުވަސްތަކަކީ،  މަސައްކަތްކުރާ  ރަސްމީ  އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް  ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަ

އެހެން  މަތިން  ގޮތެއްގެ  އަންގާ  އޮތޯރިޓީން  ގުޅިގެން  މަސައްކަތަކާ  މުހިންމު 



8

ދުވަސްތަކުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ނެރެވިދާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސްމަހު ހެނދުނު )ށ(

8:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

ރަސްމީގަޑިއަކީ  މަހުގެ  ރަމަޟާން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:30 އަށެވެ. ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން 

)އެކެއް(   1 ދެމެދު  އާ   2:00 މެންދުރުފަހު  އާއި   12:00 މެންދުރު  މަސްމަހުގައި 

ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީގަޑީގައި 

ނަގަންވާނީ  ހުސްވަގުތުކޮޅު  މުވައްޒަފުން  ސެކްޝަންތަކުގެ  ދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތް 

ނޑޭ ގޮތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތް މެދުނުކެ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު ގަޑިއަށް )ނ(

އުޒުރެއް  ދުވަހެއްގައި   މަސައްކަތު  ރަސްމީ  ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތަށް 

އެއްވެސް  ނެގުމަކާނުލައި،  ޗުއްޓީ  ނުވަތަ  ނުލައި  ބުނުމަކާ  ސަލާމް  މެދުވެރިވެގެން 

މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން )ރ(

މަސްމަހު، ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު 8:01 ހިނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް 

އޮފީހަށް  ހިނގުމަށްފަހު   9:01 ހެދުނު  ގަޑިޖެހޭނީ  ރަމަޟާންމަހު  ހާޒިރުވުމުންނެވެ. 

ހާޒިރުނުވާ  ނުވެއްޖެނަމަ  ހާޒިރު  ވަޒީފާއަށް  ގަޑިއަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހާޒިރުވުމުންނެވެ. 

ނޑޭނެއެވެ. ކެ ގަޑީލާރި  ވަގުތަށް 

އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފުންނާއި ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން )ބ(

ހިނގުމަށްފަހު   7:51 ހެނދުނު  ގަޑިޖެހޭނީ  ދުވަހު  ދުވަސް  ރަސްމީ  މަސްމަހު، 

އޮފީހަށް  ހިނގުމަށްފަހު   8:51 ގަޑިޖެހޭނީ  ރަމަޟާންމަހު  ހާޒިރުވުމުންނެވެ.  އޮފީހަށް 

ހާޒިރުނުވާ  ނުވެއްޖެނަމަ  ހާޒިރު  ވަޒީފާއަށް  ގަޑިއަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހާޒިރުވުމުންނެވެ. 

ނޑޭނެއެވެ. ކެ ގަޑީލާރި  ވަގުތަށް 

އޮފީހުން )ޅ( ނުވަތަ  އޮފީހުގައި  މަސައްކަތެއްގައި  އޮފީހުގެ  ފަހުން  ގެ   12:00 ނޑު  ރޭގަ

ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް އަންނަންވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ މުވައްޒަފުން 

ފަހުންނެވެ.  ގަޑިއިރު  )ނުވައެއް(  ފެށިގެން 9  ގަޑިން  ގަޑިޖެހޭނީ މަސައްކަތް ނިމުނު 

މިފަދަ މުވައްޒަފުން ހެނދުނު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން 

އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ގަޑި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަން 

ވާނެއެވެ.
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ހުއްދަ )ހ(5.އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުން މުވައްޒަފުންނެވެ.  ހުއްދަދީފައިވާ  އެކަމަށް  ލައްޕާނީ،  ހުޅުވައި  އޮތޯރިޓީ 

ދީފައިވާ މުވައްޒަފު ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ އޮފީސް ހުޅުވާނީ، އޮފީސް ހުޅުވައި 

ލެއްޕުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ އެހެން މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގައި މުވައްޒަފުން 

މަތީންނެވެ. ގޮތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ އޮތޯރިޓީން  ޢަމަލުކުރަންވާނީ 

ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ގަޑިޖެހުމުގެ 10 )ދިހައެއް( މިނެޓް ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވެ.)ށ(

ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި 

ފަރާތްތައް

ފަރާތްތަކަށް )ހ(6. ގުޅުންހުރި  ޢާއިލީގޮތުން  ތިރީގައިމިވާ  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ނުދެވޭނެއެވެ. ފުރުޞަތެއް  އަދާކުރުމުގެ  ވަޒީފާ  އޮތޯރިޓީގެ 

މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ދަރިން؛ 

ކާފަ، މާމަ؛ 

އަނބިމީހާ އަދި ފިރިމީހާ؛

ނޑުމީހުން.  ނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަފާ، އަދި އެއްބަ އެއްބަ

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ދެ މުވައްޒަފުން ކައިވެނިކުރަން ނިންމައިފިނަމަ )ށ(

ކައިވެނިކުރާ ތާރީޚުގެ 30 )ތިރީސް( ދުވަސްކުރިން އޮތޯރިޓީން ވަކިވާނެ ފަރާތެއް ޗީފް 

ދެމުވައްޒަފުންނަށް  އެ  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމަކުން  އޮފިސަރަށް   އެގްޒެކެޓިވް 

ވަކިގޮތެއް ނުނިންމުނުނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކިވާންޖެހޭނީ އެންމެ ފަހުން އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުނު 

މުވައްޒަފެވެ. މިގޮތުން މިދެމުވައްޒަފުންވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ވަދެފައިވަނީ އެއް ތާރީޚެއްގައި 

ނޑައަޅާނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ  ކަމުގައި ވަނީނަމަ ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ކަ

މަތީން  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރއެވެ.

ފައިސާގެ ހިސާބުތައް 

ބެލެހެއްޓުމާއި ބަޖެޓް 

އެކުލަވައިލުން 

އޮތޯރިޓީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބޭފައިސާއާއި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި )ހ(7.

ނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި  އޭގެ ހިސާބުތައް، ބަލަހައްޓާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ

ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  އުސޫލުތަކަކީ  ނޑައަޅާ  ކަ މިގޮތުން  މަތިންނެވެ.  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި،  ޤާނޫނު(  މާލިއްޔަތުގެ  )ދައުލަތުގެ   3/2006

ޕްރެކްޓިސްތަކާއި  ބެސްޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަދި  ރޫޙާއި  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ 

ވާންޖެހޭނެއެވެ.  އުސޫލުތަކަކަށް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މަތިން  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

ހާސިލުކުރަން )ށ( ނޑިތަކެއް  ނޑުދަ ލަ ނޑައަޅާ  ކަ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ  އެކުލަވައިލާ  ބަޖެޓް 

ހަަރުދަނާ  ގެންގުޅޭ  ގޮތުން  ފަންނީ  ކުރުމުގައި  އެކަން  ބިނާކޮށް  ހަރަކާތްތަކަށް  ހިންގާ 

ބަލައިގެންނެވެ. އަސާސަކަށް  ޕްރެކްޓިސް(  )ބެސްޓް  އުސޫލުތައް 

ކަންކަމަށް )ނ( ހިމަނާފައިވާ  ބަޖެޓުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  ކުރަންވާނީ  ޚަރަދު  ފައިސާ  އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނާއި ޕްރޮސީޖަރއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އޮތޯރިޓީން ކަ
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ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ 

މަސައްކަތް ކުރުން 

އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު،  ރަސްމީ ގަޑީގައި ރަސްމީ މަސައްކަތް ފިޔަވައި މާލީ )ހ(8.

ފައިދާއެއް ލިބޭ ނުވަތަ ނުލިބޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުވަތަ )ށ( ފައިދާއަށްޓަކައި  އަމިއްލަ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  މުވައްޒަފަކު،  އެއްވެސް  އޮތޯރިޓީގެ 

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކަށް މަންފާއެއް 

ލިބޭ ނުވަތަ ނުލިބޭ ކަމަކަށް، އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި 

އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި ޚާއްޞަ 

ހާލަތްތަކުގައި ދެވޭ ޢިނާޔަތް

ނުރައްކާތެރި )ހ(9. ކުރިމަތިވެދާނެ  ނުވަތަ  ގެއްލުމަކުން  ލިބިދާނެ  އުޅެނިކޮށް  މަސައްކަތުގައި 

 2/2008 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި  މުވައްޒަފުން  ހާދިސާއަކުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 72 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  އޮތޯރިޓީގެ  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅުތައް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަނިކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ޞިއްޙީ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފަކަށް )ށ(

އެކަށީގެންވާ ސިިއްޙީ ފަރުވާ އޮތޯރިޓީން ދޭންވާނެއެވެ. 

ލިބިއްޖެނަމަ )ނ( ގެއްލުމެއް  ފުރާނައަށް  މުވައްޒަފެއްގެެ  އުޅުއްވަނިކޮށް  ޑިއުޓީގައި  ވަޒީފާގެ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  ދިމާވުންފަދަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ނުވަތަ 

ނޑައަޅުއްވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގެ 2/3 )ތިންބައިކުޅަ  ބޯޑުން ކަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ދެބައި( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ކަ

ޤާނޫނު( )ހ(10. އިލްތިމާސްކުރުން  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އޮތޯރިޓީން  މުވައްޒަފަކާމެދު  ތަންފީޒުކުރުމުގައި،  ގަވާއިދު  އިދާރީ  އޮތޯރިޓީގެ  އާއި 

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެޤާނޫނާއި، މިގަވާއިިދާއި އަދި އެމުވައްޒަފަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ 

ތާރީޚުން  ހިނގި  އެމައްސަލައެއް  ދެކޭނަމަ،  މުވައްޒަފަކު  ޚިލާފަށްކަމަށް  އެއްބަސްވުމާ 

ފެށިގެން 2 )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ގޮތަކާމެދު މުވައްޒަފު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެދެވޭ 

ޙައްލެއް ނުލިބުނުނަމަ އެމައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  އޮތޯރިޓީގެ  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ 

އެކަން )ށ( ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ  މުވައްޒަފަކު  ކަމަކާމެދު  ނުހިމެނޭ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  ޙައްޤު  އިލްތިމާސްކުރުމުގެ  ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 15 ވަނަ)ހ(11. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީިން  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ 
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މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ނުވަތަ ހޯދާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، 

އެ މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އަދި އޮތޯރިޓީގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެ )ށ( ޤާނޫނު(  ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ބޭނުންވެއްޖެ  ކޯޓަކަށް  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   15

ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ 

ނުބެލެވޭނެއެވެ.  ޚިލާފުވިކަމަކަށް  އާއި  )ހ(  މިމާއްދާގެ  ހާމަކުރުމަކުން  މަޢުލޫމާތުތައް 

މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮންމެ  އިޤުރާރުވެ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އިޤްރާރެއްގައި  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ސިއްރު 

ޝަރީޢަތަށް )ނ( ޚިލާފުވިކަން  އިޤްރާރާ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ސިއްރު  މުވައްޒަފަކު   އެއްވެސް 

މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދަބު ދެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއިން )ރ( އަދާކުރި  އެމުވައްޒަފަކު  އޮތޯރިޓީގައި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  އޮތޯރިޓީގެެ 

ސިއްރުތައް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މިމާއްދާގެ  ކަމުގައިވިޔަސް  ވަކިވެފައިވީ 

ޖެހޭނެއެވެ. ހިފަހައްޓަން 

އޮތޯރިޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކޮށް އަދި އޮތޯރިޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް )ހ(12.މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. އޮފިސަރ ކަ

އޮތޯރިޓީން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް )ށ(

ނޑައަޅާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. އޮފިސަރ ކަ

އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ނެރޭ ނޫސްބަޔާންތައް ނެރެންވާނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ )ނ(

ހުއްދައާއެކުއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ 13. މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގަވާއިދާ  ޤާނުނާއި  ނިޔަތެއްނެތި  ނުބައި  ބޭނުން  ބާރެއްގެ  ލިބިދޭ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

އެމަސްއޫލިއްޔަތެއް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު،  ފަރުވާތެރިކަމާ  އެކަށީގެންވާ  އެއްގޮތްވާގޮތަށް 

އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ، ނުވަތަ މެދުވެރިވާ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ، އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ 

އުފުލާކަށް  ފަރާތްތަކުންވެސް  މަސައްކަތްކުރާ  ނަމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  މުވައްޒަފުން 

ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުން އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް 
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ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކުށެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެފަރާތެކެވެ. 

މުވައްޒަފު ކުރުން މަނާ 

ކަންތައްތައް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކެވެ.14.

ފުށުއަރާފަދަ )ހ( މަޞްލަޙަތު  ވަޒީފާއާއި  އަދާކުރާ  އޮތޯރިޓީގައި  މަސައްކަތާއި  އޮތޯރިޓީގެ 

ކުރުން، މަސައްކަތެއް  އަމިއްލަ  އެއްވެސް 

އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުން )ށ(

އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވުން،

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނާއި )ނ(

ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން.

2 ވަނަ ބާބު

ނޑާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ސުލޫކީ މިންގަ

މުވައްޒަފުންވެސް )ހ(15. ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހުރިހާ  އޮތޯރިޓީގެ  އުސޫލުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިމާއްދާގައި 

ހިތަންވާނެއެވެ.  ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

އަދި  )ށ( ނޑާއި  މިންގަ ސުލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް 

މަތިން  ގޮތުގެ  މިގަވާއިދުގައިވާ  ޚިލާފުވެއްޖެނަަމަ،  އެތިކްސްއާ  އޮފް  ކޯޑް  އޮތޯރިޓީގެ 

ބޯޑުން  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި  އަޅަންވާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު  މުވައްޒަފަކާމެެދު  އެ 

އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ  އެއްގޮތަށް  އެތިކްސްއާ  އޮފް  ކޯޑް  އޮތޯރިޓީގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ 

ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ. ތާއަބަދުމެ 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެމުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި )ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޝަރީޢަތަށާއި،  އިސްލާމްދީނުގެ  އަދާކުރުމުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތު 

ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  އަސާސީއަށާއި  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ހިތަންވާނެއެވެ. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

އަދާކުރުމުގައި )ރ( މަސްއޫލިއްޔަތު  ވާޖިބާއި  އެމުވައްޒަފެއްގެ  މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮންމެ 

އަދަބުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

އަދި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން )ބ(

ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.

އެހެންވެސް )ޅ( ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  އޮތޯރިޓީން  ފަރާތްތަކާއި  ރެގިއުލޭޓްކުރާ  އޮތޯރިޓީން 

އިޙްތިރާމާއެކު  މަޑުމައިތިރިކަމާއި  އަދަބުވެރިކަމާއި  މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި  ފަރާތްތަކާ 

ގެންގުޅެންވާނެއެވެ. އުސޫލެއް  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  ފަސޭހައިން  މުޢާމަލާތުކޮށް 

އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން، ލިބޭ )ކ(

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮންމެ  އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދާ 

މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.)އ(

ކަމަށްކަމޭ )ވ( ކަމާއެކު  ޕްރޮފެޝަނަލް  ކުރަންވާނީ  ކަންކަން  ހަވާލުކުރެވޭ  މުވައްޒަފަކާ 

. ހިތައިގެންނެވެ

އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ގަވާއިދުން އެކަމެއް އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި )މ(

އެހެން މީހަކަށް އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ 

ފަރާތަކަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުން 

އެމަޢުލޫމާތެއް ހިމާޔަތްކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުު އެފަރާތަކަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ، ކޮންމެހެން )ފ(

ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓް، ސެކްޝަން، 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ  ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މިކަމަށްޓަކައި ކަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އާންމު މަޞްލަޙަތާއި އޮތޯރިޓީ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްމުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް )ދ(

އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ލިބިއްޖެނަމަ)ތ( ގެއްލުމެއް  މުދަލަކަށް  އޮތޯރިޓީގެ  އިހުމާލުން  މުވައްޒަފެއްގެ  އެއްވެސް 

އެ އެއްޗެއްގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެދެވިގެންވާ )ލ(

ކަމެއްނޫނެވެ.

ފޮއްޗަކުން )ހ(16. ހެދުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް  މާޙައުލާގުޅޭ  އޮފީހުގެ  ހެދުމަކީ،  މުވައްޒަފުންގެ  އަންހެން  ރަސްމީގަޑީގައި 
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ފަހާފައިވާ އޮފީސް ގަމީހާއި އޮފީސް ފަޓުލޫނު/ހަރުވާޅު، ނުވަތަ އޮފީސް ގަމީހާއި އޮފީސް 

ސްކަރޓެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މިގޮތަށް ހެދުން އެޅުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

ހެދުމެއް  ޚިލާފުނުވާ  އަދަބާ  މުޖުތަމަޢުގެ  އަދި  ގުޅޭ  މާޙައުލާ  އޮފީހުގެ  މިނޫންވެސް 

ލެވިދާނެއެވެ.

ރަސްމީ ގަޑީގައި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، އޮފީހުގެ މާޙައުލާގުޅޭ ފޮއްޗަކުން )ށ(

އަތްދިގު  ޓައީއެވެ.  ގަމީހާއި  އަތްކުރު  ނުވަތަ  އަތްދިގު  ފަޓުލޫނާއި  ދިގު  ފަހާފައިވާ 

ހަމައަށެވެ. ކުޑަހުޅާ  އަތުގެ  ހުންނަންވާނީ  އަތް  އެގަމީހުގެ  ގަމީހެއްނަމަ 

ހެދުން އެޅުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަމަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.)ނ(

ރަސްމީ ގަޑީގައި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާއިރު ގަމީސް ހުންނަންވާނީ 1.

އެއްކޮށް  ކަމަރު  ހުންނަންވާނީ،  ޖަހާފައި  ދަށަށް  ގަމީސް  ޖަހާފައެވެ.  ދަށަށް 

ނުފޮރުވޭ ވަރަށެވެ. އަދި ކަމަރު ވާންވާނީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު ބޭނުންކުރުމަށް 

އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށެވެ.

ހެދުމުގެ މަތިން ގަމީހާއި ސޫޓް ޖެކެޓް ލާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ 2.

ލެވިދާނެއެވެ. އެއްޗެހި 

ރަސްމީ ގަޑީގައާއި  ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ 3.

އޮފީސް ބޫޓުގައެވެ. އަދި އަންހެން މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ އޮފީސް ބޫޓު ނުވަތަ 

އޮފީސް ފައިވާނެއްގައެވެ.

ހާޒިރުވާއިރު ކެޝުއަލްކޮށް 4. އޮފީހަށް  ގަޑީގައި  އޮފީހުގެ ނުރަސްމީ  މުވައްޒަފުން 

އަދި  ސޯޓު  ފައިވާނާއި،  ފަދަ  ފެންފައިވާން  ނަމަވެސް  ހެދުންއެޅިދާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން  ބޭނުމަށް  އޮފީހުގެ  މަނާކަމެކެވެ.  އައުމަކީ  ލައިގެން  ނޑި  ނޑުކެ ކޮ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ތަންތަނަށް ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ހެދުން އަޅަންވާނީ އޮފީހުން ކަ

މަތިންނެވެ.

މުހިންމު 5. ބާއްވާ  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  އަދި  ތަންތަނުން  ސަރުކާރުގެ 

އެކިއެކި  ރަސްމީ  ތިބެންވާނީ،  މުވައްޒަފުން  އޮތޯރިޓީގެ  ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި 

ނުވަތަ  ހެދުމެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންކުރުމަށް  މުނާސަބަތުތަކުގައި 

ހެދުމެއްގައެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އެމުނާސަބަތަކަށް 

އަޅާފައި 6. ހެދުން  ކުރާއިރު  މަސައްކަތް  އޮފީހުގައި  މުވައްޒަފުން  އޮތޯރިޓީގެ 
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ހުންނަންވާނީ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަދަ ގޮތެއްގައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓުން 7. ކޯޕަރޭޓް  ބަހައްޓަންވާނީ  ހެދުން  ސްޓާފުން  ސަޕޯޓް  އޮތޯރިޓީގެ 

މަތިންނެވެ. އުސޫލެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ

މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާކުރުމާއި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ނުވަތަ )ހ(17. މުވައްޒަފަކަށް  އަނެއް  މުވައްޒަފުންތަކެއް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް 

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ގޯނާ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ގޯނާކުރުން ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 

ތަފާތު ގޮތްގޮތުން އެހެން މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން 

މުވައްޒަފަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރިމަތި ކުރުވުމެވެ.

ނުވަތަ )ށ( މުވައްޒަފަކު  ކަމެއް،  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

މުވައްޒަފުންތަކެއް، އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުރުމަކީ ނުވަތަ 

ބައެއް  ބެލެވިދާނެ  ގޯނާކަމުގައި  ކުރުމަކީ  ތަކުރާރުކޮށް  ކަންތައްތައް  އެކިއެކި  އެފަދަ 

ޢަމަލުތަކެވެ.

ނޑުތަކުގައި ގޯނާއެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ޢަމަލެއް ކުރުން؛1. އާންމު މިންގަ

މުވައްޒަފުގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، ނުވަތަ ދެވިދާނެ 2.

ކަމެއް ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަހުން ދެއްކުން؛

މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން؛ 3.

މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އަޚްލާޤީ ގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބުކުރުމާއި އެއްޗެހި 4.

ގޮވުން؛

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް. މިސާލު: 5.

މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފަކާ 

ހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ  ނުދިނުން  ގަސްދުގައި 

ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުންފަދަ ކަންތައްތައް.6.

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް )ނ(

އޮފިސަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 )ތިނެއް( މަސް )ރ(
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އޮފިސަރަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އިޚުތިޔާރު  ނުބެލުމުގެ  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ  ފާއިތުވުމުން 

ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނޭނގޭނެ ގޮތަކަށް )ބ(

ސިއްރިއްޔާތުގައި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތް 

އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  މައްސަލަ  ގޮތަކަށް  ނޭނގޭނެ 

އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 

ހާމަކުރުން

ރައްކާތެރިކަމާއި )ހ(18. މަޢުލޫމާތު  ޒާތީ  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އޮތޯރިޓީގައި 

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް )ށ( ޒާތީ  މުވައްޒަފެއްގެ  މެނުވީ  ޙާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކުރާ  މިގަވާއިދުގައި 

ޒާތީ  ލިބިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރަންވާނީ  ހާމަކުރަންވާނީ 

ހިމެނެނީ: ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ 

މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރު ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ޙާލަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛ 1.

މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ، ޞިއްޙީ، ޖިނާޢީ، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 2.

އަދި ވަޒީފާގެ ހިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް؛3.

މުވައްޒަފުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛4.

އެޑްރެސް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުވަތަ ސޮއި.5.

އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު އެމުވައްޒަފެއްގެ ރުހުންނެތި )ނ(

ހާމަކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޤާނޫނެއްގައި ބުނާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ހެދޭ 1.

ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހާމަކުރުން؛ 

ކޯޓު އަމުރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރޭ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ދަށުން ހާމަކުރުން؛2.

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް؛3.
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ތަޙުޤީޤަކަށް 4. ކުރާ  ފަރާތަކުން  ލިބިފައިވާ  އިޚުތިޞާޞް  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ 

؛ ށް މަ ރު ކު ން ނު ބޭ

ބާރުލިބިދޭ 5. ޤަރާރަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނުވަތަ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ 

ބޭނުންވުމުން.   ފަރާތްތަކަށް  މުއައްސަސާތަކަށާއި  އެންމެހާ 

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިކަން )ރ(

ބާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  ގޮތުގެމަތިން  މިގަވާއިދުގައިވާ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 

ލިބިގެންވެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް 

މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފެއްގެ އަބުރަށް، ޝަރަަފަށް، )ބ(

ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑާ ޚިލާފުވާނަމަ ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ކަމަކުންކުރެ )ހ(19.އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  މިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ސުލޫކީ މިންގަ

ކަމެއް ނުވަތަ އެއާ އެއްފަދަ ޢަމަލެއް މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިއްޖެނަމަ  އިޞްލާޙީ 

ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން؛1.

ޒިންމާ ނުނެގުން؛2.

ވަޒީފާގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން؛ 3.

ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުން؛4.

ވަރަށްވުރެ 5. ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދަށުން  ނިޒާމުގެ  ބެލުމުގެ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 

ދަށްވުން. ފެންވަރު 

ކަމުގެ )ށ( އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  ޖެހިއްޖެނަމަ  އަޅަން  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފަކާމެދު 

ބާވަތާއި ކުޑަ ބޮޑުމިނަށާއި އަދި އެކަމެއް ތަކުރާރުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައި ތިރީގައިވާ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މިގޮތުން އެޅޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ދެމެދުގައި 10 )ދިހައެއް( 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުނ1ް.
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.i ިޙާލަތެއްގައ އަޅަންޖެހިއްޖެ  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ  މުވައްޒަފަކާމެދު 

ނުބެހެއްޓުމަށް  ޢަމަލުތައް  އެފަދައިން  ދައްކަައި  ވާހަކަ  އެމުވައްޒަފަކާ 

ނަސޭހަތްތެރި ވާންވާނެއެވެ. އަދި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް މެދުވެރިވި 

ނުވަނީސް  ގޯސް  އިތުރަށް  މައްސަލަ  ފިލުވައި  އޮޅުން  ސަބަބުތައް 

ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކަންތައްތައް  އެހީތެރިވެ  ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް  އެކަންތައް 

މަގުފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަނގަބަހުން ދެވޭ ނަސޭހަތް އެކަމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ނޯޓުކޮށް، މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ. ކަ

.ii ުމުވައްޒަފަކަށް އަނގަބަހުން އިޞްލާޙުވުމަށް މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( ފަހަރ

ނަސޭހަތް ދޭންވާނެއެވެ.

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުނ2ް.

.i ްމުވައްޒަފެއްގެ އިޞްލާޙީީ ފިޔަވަޅާބެހޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީކޮށ

ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި އެފަދައިން ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓުމަށް ލިޔުމުން 

ނަސޭހަތްތެރިވާން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ނަސޭހަތް ލިޔެ މުވައްޒަފުގެ 

ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ.

.ii ުފަހަރ )ދޭއް(   2 މަދުވެގެން  އިޞްލާޙުވުމަށް  ލިޔުމުން  މުވައްޒަފަކަށް 

ދޭންވާނެއެވެ. ނަސޭހަތް 

ލިޔުމުން އިންޒާރުދިނުނ3ް.

.i ެލިޔުުމުން އިންޒާރު ދިނުމަކީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ދަށްވ

ވިޔަނުދިނުމަށާއި  ތަކުރާރު  އިޞްލާޙުނުވިނަމަ  ނަސޭހަތްތެރިވުމުންވެސްް 

ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ އަޅާނެފިޔަވަޅު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދިނުމެވެ.

.ii )ްއެކެއ(  1 ދޭނީ  އިންޒާރު  އިޞްލާޙުވުމަށް  ލިޔުމުން  މުވައްޒަފަކަށް 

. ފަހަރުއެވެ

.iii ިއިންޒާރާއި ނަސޭހަތްދޭ ތާރީޚުން 2 )ދޭއް( އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ

އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާކަމުގައި ވާނަމަ، އެ އިންޒާރަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ގޮތަށް 

ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

މަޤާމު ދަށްކުރުނ4ް.
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.i ްމި މާއްދާގެ )ށ(ގެ 1، 2، އަދި 3 ގައި އެވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންވެސ

އެމުވައްޒަފަކީ  ނުވަތަ  ނުވެއްޖެނަމަ  އިޞްލާޙު  އަޚުލާޤު  މުވައްޒަފެއްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ  ކަމަށް  މުވައްޒަފެއް  ނުކުރެވޭފަދަ  އަދާ  ވާޖިބު  މަޤާމުގެ 

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން )ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް( ފާހަގަކުރެވުމުން 

އޮފިސަރަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ކޮމިޓީން  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ނުވަތަަ 

މަޤާމަކަށް  ދަށް  މަޤާމަށްވުރެ  ހުރި  އެމުވައްޒަފަކު  އަރުވައިފިނަމަ  ލަފާ 

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު  އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުނ5ް.

.i ްމިމާއްދާގެ )ށ(ގެ 1، 2، 3، އަދި 4 ގައި އެވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންވެސ

މުވައްޒަފެއްގެ އަޚުލާޤު އިޞްލާޙުނުވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެއީ  ބެހެއްޓުން  ވަޒީފާގައި  އިތުރަށް  ސަބަބުން  ކުށުގެ  ކުރި  ނުވަތަ 

މަސައްކަތަށް ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް ގެއްލުމެއް 

ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު  ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ،  ފެންނަ  ލިބިދާނެކަމަށް 

ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.ii ްކޮމިޓީއަށ ރިސޯސް  ހިއުމަން  މައްސަލަ  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން 

ފިޔަވަޅުތަކާއި،  އިޞްލާޙީ  އަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފަކާމެދު  އެ  ހުށަހަޅާއިރު، 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަފުސީލު  މުއްދަތުގެ  ދިން  އިޞްލާޙުވުމަށް 

.iiiަމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިގަވާއިދުގެ 25 ވަނ

ގޮތްތަކުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ގައި  ވަކިކުރުން(  )ވަޒީފާއިން  މާއްދާ 

. ވެ ނެ ން ތި މަ

3 ވަނަ ބާބު

ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

މަޤާމު އުފެއްދުމާއި މަޤާމު 

އުވާލުން

އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މަޤާމުތައް އުފައްދާ، އުވާާލާ )ހ(20.

ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ގެންނާނީ   ބަދަލު  ނޑަށް  އޮނިގަ އިދާރީ  އޮތޯރިޓީގެ  އަދި 

ބޯޑުންނެވެ.
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އަލަށް މަޤާމު އުފައްދަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެމަޤާމު އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބާއި އެފަދަ )ށ(

މަޤާމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހިމަނައިގެން )ނ( ބަޖެޓުގައި  މަސައްކަތްތަކަށް  ސްޕެޝަލައިޒްޑް  ކުރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން 

ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. މި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމުގައި 

އުސޫލުންނެވެ. ޢަމަލުކުރާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދާއިމީ  ޢަމަލުކުރާނީ 

އުވިއްޖެނަމަ، )ރ( މަޤާމު  ބަދަލުތަކުން  ގެންނަ  ނޑަށް  އޮނިގަ މަޤާމުތަކުގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމުގެ  މަޤާމަކަށް  އެހެން  އޮތޯރިޓީގެ  މުވައްޒަފަކު  ހުރި  އެމަޤާމުގައި 

ލިބިގެންވެއެވެ. ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އިޚުތިޔާރު  ދޫކޮށްލުމުގެ 

އޮތޯރިޓީން )ހ(21.ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުން އިޢުލާނުކޮށްގެން  އާންމުކޮށް  ހޯދަންވާނީ  މީހުން  މަޤާމުތަކަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން ކުރާ އިޢުލާނުގައި 

ހުންނަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ  މަދުވެގެން 

މަޤާމުގެ ނަން؛1.

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން؛ 2.

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ޝަރުޠުތައް؛3.

ނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު؛4. މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަ

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިިނާޔަތްތައް؛5.

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް؛ އަދ6ި.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު.7.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.)ށ(

ލިޔުުމެއް 1. އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ހުރިކަމުގެ  ފެންވަރު  ނުވަތަ  ސަނަދެއް 

ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ، އެފަދަ ސަނަދެއް ނުވަތަ ލިޔުމަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން 

އަދި  ބެލުމާއި،  ލިޔުމެއްތޯ  ނުވަތަ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސަނަދެެއްތޯ  އޮތޯރިޓީން 

މިފަދަ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުން، އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
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މޮޑިއުލް/2. އެކިއެކި  ކޮލިފިކޭޝަންތަކުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ގަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީ 

ސަބްޖެކްޓް/ ޕޭޕަރުތައް ނިންމިކަމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ލިޔުން މިމާއްދާގެ )1( އިން

އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި 3.

ހޮވުމަށް  މުވައްޒަފުން  މަޤާމުތަކަށް  މިގޮތުން  ކުރަންވާނެއެވެ.  އިންޓަވިއު 

ޕެނަލަކުންނެވެ. އިންޓަވިއު  އައްޔަނުކުރެވޭ  އެކަމަށްޓަކައި  އިންޓަވިއުކުރާނީ 

އިދާރީ )ނ( އޮތޯރިޓީގެ  ވީނަމަވެސް،  އޮތްކަމުގައި  އެހެން  )ށ(ގައި  އަދި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

މަސައްކަތްތަކަށް  އިދާރީ  އޮތޯރިޓީގެ  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާ  އަންނަ  ނޑަށް  އޮނިގަ

ގެނެވޭ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެކި ސެކްޝަންތަކަށް 

ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަންގާ އެންގުމަކުންނެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވަންވާނީ، މީލާދީ ގޮތުން )ހ(22.ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުން 

18 )އަށާރަ( އަހަރު ފުރި 65 )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތަކެވެ.

)މެނުއަލް( )ށ( އުސޫލު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ހޮވަންވާނީ  މުވައްޒަފުން  ވަޒީފާތަކަށް 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  ގައިވާ 

ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވަންޖެހޭނީ މެރިޓް އުސޫލުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން )ނ(

އެންމެ  އެވަޒީފާއަށް  ބަލައި  އިންޓަރވިއުއަށް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ޤާބިލު  އެންމެ 

މީހެކެވެ. އެކަށީގެންވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ )ހ(23.ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާގެ ބަޔާން  ކަ ޙައްދެއް  ފަރާތަކީ، ޝަރީޢަތުގައި  ހަމަޖައްސާ  ވަޒީފާއަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

ކުށެއް ކުރިކަން، ނުވަތަ ވައްކަން ޓެކުން، މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން، އަދި ޚިޔާނާތްފަދަ 

ޝަރީޢަތަށް  ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ  )ފަހެއް(   5 ވޭތުވެދިޔަ  ކުރިކަން   ކުށެއް  ބޮޑު 

ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކޮށް 

ނޑައަޅާ އުސޫލަކަށް ފެތޭ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް  އެރިކޯޑާއި އަދި އޮތޯރިޓީން ކަ

އަންގަންވާނެއެވެ. އޭނާއަށް 

އެއްބަސްވުމުގައި )ށ( ވަޒީފާގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ވެއްދުމަށްފަހު  މީހަކު  ވަޒީފާއަކަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  އެމީހަކު 

ހުރި )ނ( އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަން  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފަކީ،  
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)ޕްރޮބޭޝަން(  މުއްދަތެއް  ވަގުތީ  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  ބެލުމަށް، 3  މުވައްޒަފެއްތޯ 

ދޭންވާނެއެވެ.

ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ވެވޭނީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި )ރ(

ދާއިމީ  ނަމައެވެ.  ފެންނަ  ކަމުގައި  މުވައްޒަފެއް  ޤާބިލު  މަސައްކަތަށް  އެމުވައްޒަފަކީ، 

ޕްރޮބޭޝަން  ވާނެއެވެ.  އަންގަން  އެކަން  ލިޔުމަކުން  ބަދަލުވުމުން  މުވައްޒަފަކަށް 

އެމުއްދަތުގެ  ވަނީނަމަ  ނޫންކަމުގައި  ޤާބިލު  މަސައްކަތަށް  އެމުވައްޒަފު  މުއްދަތުގައި 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއިން  ނުލައިވެސް  ނޯޓިސްއަކާއި  އެއްވެސް  ތެރޭގައި 

މުއްދަތު )ބ( ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މިގަވާއިދުގައި  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭޝަން  މުވައްޒަފެއްގެ 

ހަމަވުުމުގެ 10 )ދިހައެއް( ދުވަސްކުރިން ޕްރޮބޭޝަނަރީ އިވެލުއޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަ 

ސެކްޝަނަށް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ކުރުމަށްފަހު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕްރޮބޭޝަނަރީ އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓުން 

ނިންމި ނިންމުންތައް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި )ޅ( އޮތޯރިޓީން  މުވައްޒަފަކާމެދު  ކޮންމެ  ހުންނަ  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮބޭޝަން 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން 

ވަގުތީ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރިކޯޑު 1.

ކުރުމާއި، މުވައްޒަފަށް އޭނާ ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

ޚިދުމަތް 2. އަޚުލާޤާއި  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ވަގުތީ 

ރަނގަޅު  އެކަންކަން  ވާނަމަ  ކަންތައްތަކެއް  ކުރަންޖެހޭ  ރަނގަޅު  ދިނުމުގައި 

ރިކޯޑުކުރުން؛ އަންގައި  މުވައްޒަފަށް  ކުރުމަށް 

ކަމެއް 3. އަންގާފައިވާ  ގައި   2 )ޅ(  މިމާއްދާގެ  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މުވައްޒަފަށް 

ޤާބިލު  އެމުވައްޒަފު  ނުވަތަ  ކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ރަނގަޅު  ކަންތައްތައް  ނުވަތަ 

އެމުވައްޒަފަކާމެދު  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ރ(  މިމާއްދާގެ  ވާނަމަ  ނޫންކަމަށް 

ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް )ކ(

ބަޔާންކޮށް، ވަޒީފާ ބަޔާނެއް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ދޭ ދުވަހު މުވައްޒަފު 

ލައްވައި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.
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އުނިއިތުރު )އ( ގެންނަންޖެހޭ  ބަޔާނަށް  ވަޒީފާ  އެވަގުތަކު  ދަށުން  އުސޫލުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ގެނެވިދާނެއެވެ.

ބޯޑުން )ހ(24.ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން ޑިރެކްޓަރުންގެ  ކުރިއެރުންދެވޭނީ  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ  ނޑާއި އަދި އެކަމަށް ކަ ފާސްކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

އެއްގޮތަށެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ ޝަރުޠު )ށ(

އޮތްނަމަ  ދެވެން  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ތެރެއިން  ނޑުގެ  އޮނިގަ އިތުރުން  ހަމަވުމުގެ 

ކުރުމަށްފަހު  ރިޢާޔަތް  އުސޫލުތަކަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އަދި  ކަންތައްތަކަށް  އަންނަނިވި 

ބޯޑުންނެވެ. ޑިރެކްޓަރުންގެ  މަތިން  ލަފާގެ  ކޮމިޓީގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެމުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރު؛1.

އެމުވައްޒަފަކު ހާޒިރީއަށާއި މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ ފަރުވާތެރިކަމާއި، މުވައްޒަފުންގެ 2.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ މާރކްސް؛

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވޭތޯއާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާނަމަ، އިޞްލާޙީ 3.

ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު.

އެކަން )ނ( ބަދަލުވެއްޖެނަމަ،  މަޤާމު  މުވައްޒަފެއްގެ  ގޮތުގެމަތިން  )ހ(ގައިވާ  މިމާއްދާގެ 

އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމަކުން 

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ )ހ(25.ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ތެރެއިން ގޮތެއް މެދުވެރިވުމުން އޮތޯރިޓީން އެ މީހަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކު ހުރި 1.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ 2.

އަދާނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން؛

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު( 3.

މިގަވާއިދާއި  އަދި  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  އާއި 

ޚިލާފުވިކަން ސާބިތުވުމުން އެމުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައިގެން 

އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން؛
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ބުނެފައިވާ 4. ގައި  އެޅުން(  ފިޔަވަޅު  )އިޞްލާޙީ  މާއްދާ  ވަނަ   19 މިގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެމަތިން އެޅޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 

އޮތޯރިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީން ލަފާދިނުން؛

މިގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާ )މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް( ގައިވާ 5.

މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ ކަމެއް ކުރުން؛

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 6.

އެެމުވައްޒަފަކު ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އަރުވާލުން.

އުމުރުން 55 )ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު )ށ(

ސަބަބުން،  ކަމެއްގެ  ނުކުޅެދުންތެރި  ނަފްސާނީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ  ހުރިގޮތުން 

ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭވަރު ނުވާކަމަށް 

އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ  ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ  ހެލްތުގައި ނުވަތަ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އޮތޯރިޓީއަށް  ސެޓުފިކެޓެއް  މެޑިކަލް  ދޫކުރާ  މަސައްކަތްތެރިއަކު  ޞިއްޙީ  ކޮށްފައިވާ 

ހުށަހެޅުމުން މިމާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާއެކު ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ނ(

ގޮތުގެ  އަންނަނިވި  ކުރިން  ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  އޮތޯރިޓީގެ  މަތިން 

މަތިން ނޯޓިސް، ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ނޯޓިހުގެ 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި މަގާމާއި ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހާ ޢިިނާޔަތެއް 

ދޭންވާނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ 6 )ހައެއް( މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި 1 )އެކެއް( 1.

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށްނަމަ 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން؛

)ފަހެއް( 2.  5 އަދި  ކުރުނޫން  އަހަރަށްވުރެ  )އެކެއް(   1 ކޮށްފައިވަނީ  ޚިދުމަތް 

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށްނަމަ 2 )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން؛

މުއްދަތަށްނަމ3ަ. ދުވަހުގެ  ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ  )ފަހެއް(   5 ކޮށްފައިވަނީ  ޚިދުމަތް 

3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްދިނުން؛

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ރ(

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި،  އެނޯޓިސްގެ 
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އޭނާއަށް  ހަމައަށް  ޢިނާޔަތްތައް  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި  ލިބިދޭންޖެހޭ  މުއްދަތަށް 

ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު  ދިނުމަށްފަހު، 

އިތުރަށް )ބ( ވަޒިފާގައި  އޭނާ  އެކަށީގެންނުވުމާއެކު  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ 

ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ނުފެންނަނަމަ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ނޯޓިސް  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   23 ޤާނޫނު(ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008

ދިނުމަކާނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދީފިނަމަ، ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، ނޯޓިސް ދިން ނުވަތަ )ޅ(

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު އެމުވައްޒަފަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

25 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 3،4،5،6 އާއި )ބ(ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކު )ކ(

ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  ޚަރަދުގައި  އޮތޯރިޓީގެ  އެމުވައްޒަފަކީ  ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން 

ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ވަނީނަމަ، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކުރި ޚަރަދާއި، އެލަވަންސެއް ދީފައިވާނަމަަ 

އެ އެލަވަންސް،  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަހާލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާ 

މިގޮތުން  ދައްކަންވާނެއެވެ.  އެމުވައްޒަފަކު  މަތިން  އުސޫލެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ އޮތޯރިޓީން 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެމައްސަަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން އެދިގެން 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ވަކިވުމަށް އެދެންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.)ހ(26.

އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ )ށ(

މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް 

ކުރި ޚަރަދާއި، އެލަވަންސެއް ދީފައިވާނަމަ އެ އެލަވަންސް، ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް 

ބަހާލުމުން ބާކީވާ މުއްދަތުގެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކު އެއްފަހަރާ ދައްކަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ އެމައްސަަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ )ނ(

މުއްދަތު އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންވާނެއެވެ. މިމުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެމަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނެ 

ހަވާލުވެފައިވާ  މުވައްޒަފާއި  އެދިފައިވާ  ވަކިވާން  ނުވަތަ  ލިބިއްޖެނަމަ،  މުވައްޒަފަކު 

އެކަންކަން  ހުރިގޮތްބަލައި،  ކަންތައްތައް  ފައިސާއާބެހޭ  ތަކެއްޗާއި،  މަސައްކަތްތަކާއި، 

ނިމިއްޖެނަަމަ، އެމުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

އެމީހަކަށް )ރ( ވަކިކުރިކަން  ފޮނުވުމަށްފަހުގައިވެސް  ސިޓީ  އެދި  ވަކިވުމަށް  ވަޒީފާއިން 
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ލިޔުމަކުން އަންގަންދެން ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ނިކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 

ގެންދަންވާނެއެވެ.

4 ވަނަ ބާބު

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޑިރެކްޓަރުންގެ )ހ(27.މުސާރަ ނޑަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަ

ހުށަހަޅައިި  ޓްރެޜަރީއަށް  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނިންމާގޮތް  ބޯޑުން 

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  މަޤާމުތަކަށް  އޮތޯރިޓީގެ  މަޝްވަރާއާއެކު  އެމިނިސްޓްރީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.  ނޑައަޅާނީ  ކަ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދިންކަން އަންގާ ލިޔުމުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ )ށ(

ވަޒީފާ  މުވައްޒަފެއްނަމަ  ބަދަލުކުރެވޭ  މަޤާމަކަށް  އެހެން  ކުރަންވާނެއެވެ.  ބަޔާން 

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މުސާރަ  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ލިޔުމުގައި  އަންގާ  ބަދަލުކުރިކަން 

އެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ )ނ( އަތުވެއްޖެނަމަ،  ބަދަލު  އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް  ބަދަލުވިކަމުގެ 

މުސާރަ ދޭނީ އޮތޯރިޓީން ވަޒީފާދިން ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ލިޔުމުގައިވާ )ރ(

ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލުއަތުވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުގެނެވެނު 

މުސާރަ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ  މުސާރަ ބަދަލުވިކަމުގެ ލިޔުމުގައިވާ މުސާރަ ބަދަލުވި 

ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ގެނެވުނު )ބ( އެބަދަލު  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން،  އަންނަ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފެއްގެ  އެއްވެސް 

ލިބެމުުންދިޔަ  ހަމައަށް  ދުވަހާ  ބަދަލުގެނެވުނު  ދެވޭނީ،  މުވައްޒަފަށް  ހަމައަށް  ތާރީޚަކާ 

ބަދަލާއެކު  ގެނެވުނު  ދެވޭނީ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ގެނެވުނު  ބަދަލު  އަދި  މުސާރައެވެ. 

މުސާރައެވެ. ހަމަޖެހުނު 

މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާނޫން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ދެވޭއިރު )ޅ(

ގެންދިޔަ  އަދާކުރަމުން  ކުރިން  އެމުވައްޒަފު  މަޤާމަކީ  ހިމެނޭ  ވަޒީފާ  ކުރިއެރުންދެވޭ 

އެމަޤާމަށް  މަޤާމެއްނަމަ،  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މުސާރައެއް  ބޮޑު  މުސާރައަށްވުރެ  ވަޒީފާގެ 

އެމުވައްޒަފެއްގެ  މަތިން  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ނޑާ  އޮނިގަ މުސާރައިގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ
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މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ވާނެއެވެ. ބަދަލުކުރެވޭ މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ ކުރިން އަދާކުރި މަޤާމުގެ 

މުސާރައާ އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ނަމަ މުސާރަ އޮންނާނީ އެއްވަރަށެވެ.

ދެ )ކ( ފަހު  އެންމެ  މަހެއްގެ  މީލާދީ  ކޮންމެ  ދޭނީ  މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ 

ދުވަހަކުއެވެ. ދުވަހުންކުރެ 

މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ޖަމާކޮށްދޭންވާނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ބޭންކެއްގައި އޮތް )އ(

އެ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަކަށެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނުކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، )ވ(

ނޑޭނެއެވެ. ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން ކެ

ނޑޭނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދު މުވައްޒަފަކު ދުވާލަކު )މ( ގަޑީލާރި ކެ

ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ ގަޑީގެ އަދަދަށް ބަހާލުމުން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ  މަސައްކަތްކުރަން ކަ

ޖެހޭ  މިނިޓަކަށް  އެއީ  އަދަދު  އަންނަ  ގެއްލީމާ  އިން  )ފަސްދޮޅަސް(   60 އަދަދު 

އަދަދުކަމުގައި ބަލައި، އެ އަދަދު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ނުނުކުމެހުރި ޖުމުލަ މިނިޓުން 

ގުނަކޮށްގެންނެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި )ހ(28.އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

މަސައްކަތްކޮށްގެން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާނުލެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި 

ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

މުސާރައިން )ށ( އޭނާގެ  ކުރުވައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި  ލައްވައި  މުވައްޒަފަކު 

ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 1/4 1 )އެކެއް ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި( އަށްވާ 

ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވީ، ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު 

މަދުވެގެން  މިންވަރުގެ  ގަޑިއަކަށްޖެހޭ  މުސާރައިން  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ދުވަހެއްގައިނަމަ، 

1/2 1 )އެކެއް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި( އަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 

ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  އާންމުކޮށް  ދޭންވާނެއެވެ.  އެމުވައްޒަފަކަށް 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ 1/2 )ދެބައިކުޅަ  މަދުވެގެން ކަ

އިތުރުން  ފައިސާގެ  އިތުރުގަޑީގައިލިބޭ  ފައިސާ  އަދަދެއްގެ  އެއްވަރުގެ  އާއި  އެއްބައި( 

ދޭންވާނެއެވެ. އެމުވައްޒަފަކަށް  ހިމަނައިގެން  މުސާރައިގައި  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

މުވައްޒަފު )ނ( ދަށުން  އުސޫލުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ލިބޭނީ  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގެ 

ކުރުމުންނެވެ. ކްލެއިމް 
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ވެރިންނަށް 29.ފޯން އެލަވަންސް ސެކްޝަންތަކުގެ  އަދި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ނޑައަޅާ ]ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ކަ

އެލަވަންސް ދިނުމާބެހޭ[ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޯން އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މި 

ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެލަވަންސެއް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ 30.ފެރީ އެލަވަންސް ދިރިއުޅެމުންދާ  ސަރަހައްދުގައި  މާލެކައިރީ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ 

ފެރީ  އައުމަށް  އެނބުރި  ދިއުމަށާއި  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  އަނެއްރަށަށް  އެއްރަށުން  މުވައްޒަފުން 

ދޭންވާނެއެވެ. ހަމަޖައްސައި  އެލަވަންސް 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި،  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން 31.ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް

މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 51 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޭންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއްގައި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި 32.މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް އޮތޯރިޓީން ކަ

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ސްކީމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ އިމީޑިއަޓް ފެމިލީގެ، އިންޝުއަރަންސް 

ނަމަވެސް  ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.  ގޮތަށް  ދައްކާ  އަމިއްލައަށް  މުވައްޒަފަކު  ޕްރީމިއަމް 

ދައުލަތުން ފޯރުވައިދޭ ސްކީމެއްގެ ދަށުން މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ލިބިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި 

ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އިޚުތިޔާރު  ބައިވެރިނުކުރުމުގެ  ސްކީމެއްގައި  އިންޝުއަރެންސް  އިތުރު 

ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު، ކެއުމާއި 33.ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

ގަވާއިދާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ދޭންވާނީ  ސައި  ކެއުމާއި  މިގޮތުން  ދެވިދާނެއެވެ.  ސައި 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާ 

އޮތޯރިޓީގެ ދަތުރުތަކުގައި 

ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި  

ދަތުރު އެލަވަންސް

ކަންތައް )ހ(34. ކެއުމުގެ  ހުރުމާއި  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ދަތުރުތަކުގައި  އޮތޯރިޓީގެ 

މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ  އެޚަރަދުތައް  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ 

އޮތޯރިޓީގެ ދަތުރުތަކުގައި ދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ދަތުރު އެލަވަންސާއި )ށ(

ދޭންވާނެއެވެ. އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ޚަރަދު  އެހެނިހެން 

އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގައިހުރި މުވައްޒަފަކަށް އުމުރުން 65 )ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރު ވެއްޖެނަމަ 35.މުސްކުޅިކުރުމާއި ޕެންޝަން

ޕެންޝަން  މުވައްޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީގެ  ކުރަންވާނެއެވެ.  މުސްކުޅި  ވަޒީފާއިން  އެމުވައްޒަފަކު 
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ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ  ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ 

ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

5 ވަނަ ބާބު

ސަލާމާއި ޗުއްޓީ

ތިރީގައި މިވާގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި 36.ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ

ދެވޭނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ )ހ( ދުވަސްތަކަކީ  ބަންދު  ރަސްމީ  ހުރިހާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ސަރުކާރުން 

މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކެކެވެ. މިގޮތުން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްކަމުގައި ބެލެވޭނީ 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރާ ]ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކަށެވެ.  ޗުއްޓީ[ ކަމަށް ކަ

ވަޒީފާއަށް )ށ( މުވައްޒަފަކު  ދުވަހެއްގައި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ދުވަހެއްކަމަށް  ބަންދު  ރަސްމީ 

ގެ  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008 ނަންބަރު:  ޤާނޫނު  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ނުކުންނަން 

38 ވަނަ މާއްދާއާއި މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ޢިނާޔަތް  އެމުވައްޒަފަކަށް  އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޢިނާޔަތްދޭން  މުވައްޒަފުންނަށް 

ދެވޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ އެކިއެކި ޗުއްޓީ ގުނުމުގައި ބަންދު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ )ނ(

ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ.

މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން  ޗުއްޓީ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހިއުމަން ރިސޯސް )ރ(

ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސަލާމް ބުނުމާއި ވަޒީފާއަށް 

ހާޒިރުވުން

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 42 ވަނަ )ހ(37.

މާއްދާއާއި މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ 

އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ 1.

ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 30 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ.
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ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް، ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން 2. އެމުވައްޒަފަށް ކަ

ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ 

ސުޕަވައިޒަރަށް  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  )އެކެއް(   1 ލަސްވެގެން 

ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެމަތިން  އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން 

އެންގުމާއެކު އެދުވަހަކު އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ 

މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ. 

ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ  ނާންގާ  އޮފީހަށް  ތެރޭގައި  ގަޑިއިރު  )އެކެއް(   1 މިގޮތުން 

ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ، އެދުވަހެއް ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަށެވެ. 

މުވައްޒަފެއްނަމަ، 3. ހަވާލުވެފައިވާ  މަސައްކަތެއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  މުވައްޒަފަކީ 

މަސައްކަތެއް  އެ  ހަވާލުކޮށް،  މުވައްޒަފަކާ  އެހެން  މަސައްކަތް  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

ކުރަންފެށޭހާ ވަގުތު އޮއްވައި، އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން 

އަންގާއިރު،   އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  މަތިން  ގޮތެއްގެ  އޮންނަ  ހަމަޖައްސާފައި 

އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ބުރޫނާރާ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުދީ، އެކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. ބުނެވުނު 

ފަދައިން ވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭ ފަދަ ޞިއްޙީގޮތުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެންގޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް 

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ކަންތައް  ސަލާމުގެ  އަވަހަކަށް،  އައިހާ  އެމުވައްޒަފަކު 

އެމުވައްޒަފަކު އެކަން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

އަރިދަފުސް ރޯގާއެއް ޖެހުން ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނާންގާ ހުންނަ ހުރުމެއް 4.

މުވައްޒަފުންގެ  ޢަމަލުނުކުރާ  އެގޮތަށް  ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.  ޙާލަތެއް  އެފަދަ 

އެޢަމަލަކީ ވަޒީފާގެ ޒިންމާއަށް އިހުމާލުވީކަމަށް ބެލުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ ހަމައެކަނި އެމުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން 5.

މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެވޭވަރު ވެއްޖެނަމައެވެ. ބަލިނުވެ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި 

ސަލާމް ބުނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އެމުވައްޒަފަކު ބަލިނުވެ 

ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް 

ނާންނަ ނައުން ބެލެވޭނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަށެވެ.

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރުބަލާ 6.

އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ސަލާމުގެ 

ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފަކަށް ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމަކާއި ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ 7.

ޖައްސަޖައްސައިގެން 2 )ދޭއް( ދުވަހުއެވެ. 2 )ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 

ސަލާމުގެ  ދުވަހު،  ނުކުންނަ  މަސައްކަތަށް  ހުރުމަށްފަހު،  ޗުއްޓީގައި  ސަލާމުގެ 

ސެޓްފިކެޓް ހުރިހާ ދުވަހަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއް ސެޓުފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، 8.

ހުރި ސަބަބު  ޗުއްޓީގައި  އެމުވައްޒަފު ސަލާމުގެ  ދުވަހު  ނުކުންނަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން  ބަޔާންކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް، ކަ

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިލިޔުން މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި 

ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި 2 )ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ 9.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު، އެމުވައްޒަފު ސަލާމުގެ 

ސަބަބުން  އެބަލީގެ  ބާވަތާއި  ބަލީގެ  ދުވަސްތަކަށް،  ހުރިހާ  ހުރި  ޗުއްޓީގައި 

މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށް،  މުއްދަތު  ނުނުކުމެވުނު  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފަށް 

މެޑިކަލް  މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ  ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ހެލްތުގައި  އޮފް 

ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން 

ޖެހޭނެއެވެ. 

އާދަވެ ހަފުތާ ބަންދު އަދި ޗުއްޓީއާއި ގުޅުވައިގެން މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ ސަލާމުގެ 10.

މަސައްކަތަށް  އެމުވައްޒަފަކާމެދު  ކަމަކަށްވާތީ،   ނާދިރު  ނަގަންޖެހުމަކީ  ޗުއްޓީ 

އޮތޯރިޓީއަށް  އިޚުތިޔާރު،  ބެލުމުގެ  ގޮތުގައި  މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރުވާކުޑަކުރާ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އެފަދަ ހަފުތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް،  ޗުއްޓީ ދިގުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި 

މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންނަމަ ނަގަންވާނީ އެމީހަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތަށް  ޗުއްޓީން، އޮތޯރިޓީން ކަ

ދަށުންނެވެ.   އިންތިޒާމެއްގެ  ދަތިނުވާނޭ 

މަސައްކަތަށް 11. މުވައްޒަފުން  ސަބަބުން  އެބަލީގެ  ބާވަތާއި  ބަލީގެ  ބަލިވެގެން، 

ނުނުކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މިމާއްދާގެ 9 ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށްވެސް ނެގިދާނެއެވެ. 

ދުވަހު 12. ނުކުންނަންޖެހޭ  ނިމިގެން  ޗުއްޓީ  އަދި  ކުރިން  ދުވަހުގެ  ފެށޭ  ޗުއްޓީ 

ނުބުނެވޭނެއެވެ. ސަލާމް  ނުލައި  ސެޓްފިކެޓާއި 
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މަސައްކަތްކުރުމަށް 13. ބަލިވެގެން  ހާޒިރުވުމަށްފަހު  އޮފީހަށް  މުވައްޒަފަކު 

މަސައްކަތުގައި  ބޮޑުބައި  ގަޑީގެ  މަސައްކަތު  އެދުވަހުގެ  އަދި  އުޒުރުވެރިވެފައި، 

ދުވަހެއްކަމަށް  ހާޒިރުވި  މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފު  އެދުވަހަކީ  ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ 

ކުޑަބައި  މަސައްކަތުގަޑީގެ  އެދުވަހުގެ  މުވައްޒަފު  އަދި  ނޑައެޅިދާނެއެވެ.  ކަ

މަސައްކަތު ގަޑީގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ އެދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ 

ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. ޗުއްޓީ  ސަލާމުގެ  ބަލައި،  ގޮތުގައި 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ )ހ(38.ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

މަތިން ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާއި 

ގިނަވެގެން  ނުހިމަނައި،  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ރަސްމީ  ލިބޭގޮތަށް  މުސާރަ  ގުޅިގެން 

10 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ. ޢާއިލާގެ 

މެންބަރުންކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިން، މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ޝަރުޢީ 

އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

ޙާލަތެއް )ށ( ޚާއްޞަ  ހަމަވުމަށްފަހު  ޗުއްޓީ  ޒިންމާގެ  ޢާއިލީ  ނަގާފައިވާ  މުވައްޒަފަކު 

ލިޔުމަކުން  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ޖެހިއްޖެނަމަ،   އިތުރުކުރަން  ޗުއްޓީ  މެދުވެރިވެގެން 

ހުށަހެޅުމުން ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދައާއެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ޗުއްޓީ އިތުރު 

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރުބަލާ )ނ(

އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ 

ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 1 )އެކެއް( އަހަރުވުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ )ހ(39.އަހަރީ ޗުއްޓީ

އަހަރަކު، މުސާރަލިބޭގޮތަށް  ކޮންމެ  ގޮތުގެމަތިން  ޤާނޫނު( ގެ 39 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް 30 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް،  އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 

ދެވޭނެއެވެ. މިދުވަސްތައް ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ފެށިގެން )ށ( ދުވަހުން  ޙައްޤުވާ  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  އެމުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮންމެ 

އެމުވައްޒަފަކަށް  ނަގަންވާނެއެވެ.  ޗުއްޓީ  އަހަރީ  ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ  )އެކެއް(   1

ފާއިތުވެއްޖެނަމަ،  އަހަރު  )އެކެއް(   1 އޮވެ  ބޭނުންނުކޮށް  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙައްޤުވާ 

އެ ޗުއްޓީ ކެންސަލްވާނެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

41 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެދަށުން މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި ފައިސާ 

ދީގެންނުވާނެއެވެ.
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މަސައްކަތެއް )ނ( އެއްވެސް  ލައްވާ  އެމުވައްޒަފަކު  ހުއްޓާ  މުވައްޒަފަކު  ޗުއްޓީގައި  އަހަރީ 

ޚިދުމަތް  އެމުވައްޒަފެއްގެ  ކޮންމެހެން  ނަމަވެސް  އެހެން  ނުވާނެއެވެ.  ކުރުވައިގެން 

ޗުއްޓީގެ  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  އެމުވައްޒަފަކާއި  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް 

ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އެހެންގޮތަކަށް  ކަންތައް 

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު، މުވައްޒަފުންނާއި )ރ(

މަޝްވަރާކޮށް ތަނުގެ  މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނެހެން، ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ރާވައި، 

ޗުއްޓީ ތާވަލެއްހަދައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުންނުކޮށް )ބ(

އޮތްނަމަ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ 

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ 

މިންވަރުން އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީދޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ޗުއްޓީ ޗިޓުންނެވެ.)ޅ(

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ޚާއްސަ ޙާލަތެއް )ކ(

ލިޔުމަކުން  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ޖެހިއްޖެނަމަ،   އިތުރުކުރަން  ޗުއްޓީ  މެދުވެރިވެގެން 

ޗުއްޓީ  ސެކްޝަނަށް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ހުއްދައާއެކު  ސުޕަވައިޒަރުގެ  ހުށަހެޅުމުން 

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

ދެވޭ ޗުއްޓީ

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިނުމުން، ބަލިވެ އިނުމުގެ އުނދަގޫތަކަށް ލުއިވާނޭގޮތަށް، ވީވަރަކުން، )ހ(40.

މަސައްކަތް ރާވައިދެވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނދެ 27 ހަފުތާ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ )ކުއްޖާގެ ފުރާނަ )ށ(

ހުއްޓަސް ނެތަސް(، ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންެ ޗުއްޓީއާއި 

ޢިނާޔަތް ދޭންވާނެއެވެ.

ހެލްތުގައި )ނ( އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަޔާންކޮށް  ދުވަސް  ލަފާކުރާ  ވިހާނެކަމަށް  މުވައްޒަފަކު 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން 

ގުޅިގެން ވިހެއުމާ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބުނާ  ސެޓުފިކެޓްގައި  އެ  މުވައްޒަފަކަށް،  އެ 

60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ހަމަ  ދަށުން  ގެ  )ރ(  މާއްދާގެ  ވަނަ    43 ގެ  ޤާނޫނު(  )ވަޒީފާއާބެހޭ   2/2008

ދޭންވާނެއެވެ. މުސާރައާއެކު 
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ނޑު މުވައްޒަފު،  ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެއްވުމުގެ )ރ( މާބަ

ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން 

ތެރެއިން ދުވަހުގެ  )ފަސްދޮޅަސް(   60 ޗުއްޓީގެ  ގުޅިގެންދޭ  ވިހެއުމާ  ހިނގާގޮތަށް 

30 )ތިރީސް( ދުވަސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.

ޙާލަތު )ބ( ޞިއްޙީ  އޭނާގެ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަބަބުން  ބަލިވެއިނުމުގެ  މުވައްޒަފަކު 

ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ގައި  ހެލްތު  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  ތަންނުދޭކަމަށް 

މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ،  ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 

ދުވަސް  ބަންދު  ކުރިން  ވިހެއުމުގެ  ނޑޭގޮތަށް،   ނުކެ ދުވަހުން  )ފަސްދޮޅަސް(   60

ހިމަނައިގެން 28 )އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެމުވައްޒަފަކަށް 

ނެގިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ 60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން )ޅ(

ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހެއި ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހެލްތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް 

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

ވިހެއުމުގެ ފަހުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން،  ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން 40 

)ސާޅީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28 )އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

އެމުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ.

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ 

ޢިނާޔަތްތައް

މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 44 41.

އަދި 45 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިރީގައިމިވާ ޢިިނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން )ހ(

ފެށިގެން،  ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 12 )ބާރަ( މަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ނޑޭގޮތަށް،  ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު  ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން ނުކެ

ތެރެއިން  ވަގުތުގެ  މަސައްކަތުގެ  ހުސްވަގުތުކޮޅެއް،   މިނިޓްގެ   30 ދިއުމަށް  ގާތަށް 

ކޮންމެ 8 )އަށެއް( ގަޑިއިރަކުން ދެފަހަރު، ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ،  

މިހުސްވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައި، 1 )އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ )ށ( މުއްދަތުގައި  ހުންނަ  ޗުއްޓީގައި  ލިބޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާއި  މުވައްޒަފަކު 

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެޕްރޭޒްކުރުމުން 

ޙައްޤުތައް  ލިބިދިނުންފަދަ  އެކުރިއެރުމެއް  ޙައްޤުވެއްޖެނަމަ  ކުރިއެރުމެއް  މަޤާމުގެ 

ފުރިހަމައަށް ލިބެންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ 
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ގުނޭގުނުމަކަށް  މުއްދަތު  ވަޒީފާގެ  ލިބުމަށާއި،  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  ޙައްޤުތަކަށާއި، 

އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް 

ނޑުނީކަމަށް ނުވަތަ އެމުއްދަތު ކުރުވީ  އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް އައީ ކަމަކަށް ނުވަތަ މެދުކެ

ކަމަކަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

އޭނާގެ )ނ( ތެރޭގައި  ދުވަސްކޮޅެއްގެ  މަދު  ހަފުތާއަށްވުރެ   16 ބަލިވެއިންތާ  މުވައްޒަފަކު 

ޑޮކްޓަރުގެ  ބަޔާންކޮށްދޭ  އެކަން  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ފަދަ  ބައިގެންދިޔުން  ދަރިފުޅު 

ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 10 ދުވަހުގެ

ވިހެއުންކަމަށް  ބަޔާންކުރާ  މިގަވާއިދުގައި  ހާލަތަކީ،  އެފަދަ  ދެވޭނެއެވެ.  ޗުއްޓީއެއް 

. ނުބެލޭނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިންތާ 16 ހަފުތާއާއި 27 ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަ ހުރި )ރ(

ޢަމަލުކުރުމަށް  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  މިގަވާއިދުގައި  ޢަމަލުކުރާނީ  ވިހައިފިނަމަ،  ކުއްޖަކު 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހެއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ،   ކަ

އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް 

ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 28 ދުވަހުގެ 

ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.

އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ލިބޭ 

ޗުއްޓީ 

ޤާނޫނު 42. ގޮތަށް  ލިބޭ  މުސާރަ  ފެށިގެން،  ދުވަހުން  ލިބޭ  ދަރިއަކު  މުވައްޒަފަކަށް،  ފިރިހެން 

ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަންދު 

ޙައްޤުވާނެއެވެ. ޗުއްޓީ  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް(    3 ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް 

ދަަރިފުޅު ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ 

ޗުއްޓީ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  43.

މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް 

ހިމަނައިގެން 5 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާނެއެވެ.

ހަމަ 44.ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ޗުއްޓީ މަތިން  ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  މީހުންނަށް،  އެދޭ  ޙައްޖަށްދާން  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ 

ދޭންވާނެއެވެ. ޗުއްޓީ  ޙައްޖު  މުސާރައާއެކު 

ޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރުކުރާ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް އެމީހަކު )ހ(

ހިނގާ  ދެމެދުގައި  ދުވަހާ  އަންނަ  މާލެ  އެނބުރި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފުރާ  މާލެއިން 

މުއްދަތަށް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށް،  އެމީހަކު މާލެއިން ފުރާ )ށ(

ދުވަހަކުން ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.
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މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ،  އެމުވައްޒަފު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ )ނ(

ޙައްޖަށް އެކަންޏެެވެ.

]ޙައްޖު ޗުއްޓީ[ ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް، )ރ(

އެމީހަކު އެދޭނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ.

އެހެން )ބ( ފިޔަވައި  ޙައްޖު  ފުރަތަމަ  އަދާކުރާ  މީހަކު  ނޫންގޮތަކަށް،  ޗުއްޓީގައި  އަހަރީ 

ގޮތަށް  އެދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ  ޢުމްރާއަށް ދާނަމަ، ދެވޭނީ  ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ 

ލިބިގެންނެވެ. ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލުން)ހ(45.މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

މުވައްޒަފަކު ޞިއްޙީ ފަރުވާއަކަށް ނުވަަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަަލަހައްޓަން 1.

މުސާރަ  ހޯދުމަށްޓަކައި  ފަރުވާ  ބައްޔަކަށް  ބޭނުންވާ  ފަރުވާ  މީހަކު  ޖެހިފައިވާ 

ވީއްލޭނީ،  މިގޮތުން  ވީއްލިދާނެއެވެ.  ދުވަހަށް  މަސް  )ހައެއް(   6 ނުލިބޭގޮތަށް 

ބަލީގެ ބާވަތާއި، ބޭނުންވާ ކަމަކާއި ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މިގަވާއިދުގައި 

ލިޔުމެއް  އެހީތެރިއެއްގެ  ޞިއްޙީ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ގަބޫލުކުރާކަމަށް  ސެޓުފިކެޓް 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ )1( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  މުވައްޒަފަކު ވީއްލާ ވީއްލުމުގެ 2.

އިތުރުން އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް 

މުވައްޒަފަކު ވީއްލިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ ތަޢުުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ 

މަރުކަޒަކަށް އެމުވައްޒަފަކު ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމުގައި ކޯހުގެ މުއްދަތުކަމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. ކަ

ވީއްލިފައިވާ 3. މުވައްޒަފަކު  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   )2( ގެ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

މުއްދަތު 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމަށް 

އެނބުރި  މުވައްޒަފަކު  ވީއްލިފައިވާ  އަދި  އައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ.  މުވައްޒަފަކު 

ހުސް  އެކަށީގެންވާ  އެމުވައްޒަފަކަށް  އެވަގުތަކު  ހަމަޖެއްސޭނީ  ވަޒީފާ  އައުމުން 

ވާނަމައެވެ. އޮތްކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް 

މުސާރަ ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން)ށ(

އޮތޯރިޓީގެ 1. މުވައްޒަފެއްނަމަ  ވީއްލާ  ހާސިލުކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  ރާއްޖޭގައި 

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އެމުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީގައި  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ



37

މުއްދަތަކަށް  ނޑައެޅޭ  ކަ ހަމަޖެއްސުމާއެކު  އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް 

. ވީއްލިދާނެއެވެ

ބޯޑުން 2. ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހާސިލުކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި 

ނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލިދާނެއެވެ. ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކަ ކަ

6 ވަނަ ބާބު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރު ބެލުން

1 )ހ(46. އަހަރަކު  މަދުވެގެން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އެންމެހައި  އޮތޯރިޓީގެ 

ބަލަންވާނެއެވެ. ފަހަރު  )އެކެއް( 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ސިޔާސަތާއި އުސޫލުތައް )ސްޓޭންޑަޑް )ށ(

ބޯޑުން   ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  މެނުއަލް(  ނުވަތަ  ޕްރޮސީޖަރ  އޮަޕަރޭޓިންގ 

ބަަލާނީ  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އޮންނަންވާނެއެވެ.   ފާސްކޮށްފައި 

ނޑުތައް  ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ މިސިޔާސަތާއި އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަމަށް ކަ

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ދަށްނަމަ )ނ( މިންވަރަށްވުރެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 

އަޅަންވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު  މަތިން  އުސޫލުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މިގަވާއިދުގައި 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިގަވާއިދުގެ )ރ(

10 ވަނަ މާއްދާ )އިލްތިމާސްކުރުން( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު 

ދެނެގަތުން

އެނުއަލް 47. އޮތޯރިޓީގެެ  އެކުލަވާލައި  ކުރިޔަށް  ޕްލޭނެއް  ބޭނުންވާ  ތަމްރީނުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން 

ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ޤާބިލު، އިސްނެގުމާއި ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ )ހ(48.މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ، ވަޒީފާގައިކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން 

ތަމްރީނު  ގޮތުން  ހޯދައިދިނުމުގެ  ހުނަރު  މަޢުލޫމާތާއި  ދޭންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ހުނަރު  މަޢުލޫމާތާއި  މުވައްޒަފުންނަށްދެވޭ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާއި  ދޭންވާނެއެވެ. 

ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އަދި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 
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އެހެނިހެން )ށ( ދީގެންނާއި  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ 

ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން މަަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގޮތެއް  ބޭނުންކުރާނެ  އެފަހަރަކު  ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ  ދިނުމުގެ  ތަމްރީނު  އެގޮތުން 

ތަމްރީނުގެ  ބޭނުންވާ  އަދަދަށާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ދޭންޖެހިފައިވާ  ތަމްރީނު  ނޑައަޅާނީ  ކަ

ބަލައިގެންނެވެ. ޚަރަދަށް  ކުރަންޖެހޭ  އެކަމަށް  ބާވަތަށާއި 

ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ރާއްޖެއިން ދެވެން ހުރިނަމަ އެފަދަ ތަމްރީނުދޭނީ ރާއްޖެއިންނެވެ. )ނ(

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފޮނުވާނީ އެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެންނެތްނަމަ 

ނުވަތަ އެރޮނގަކުން ތަމްރީނުދޭން ބޭނުންވާ ފެންވަރަަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެން ނެތް 

ނަމައެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް، މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް )ރ(

ކޯސްތަކަށް  މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި، ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ހިމަނައިގެން ދެވޭ ކޯސްތަކަށް އިޢުލާން ކުރާނީ އޮތޯރިޓީގައެވެ. 1.

ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ، އިޢުލާންކުރާނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.

ކޯސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ  އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި 2.

އެކޯހަށް  މުއްދަތަށާއި  ގޮތާއި  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ   މުވައްޒަފު  އޮތޯރިޓީގައި 

މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ތަޖުރިބާއަށާއި  ލިބިފައިވާ  ދާއިރާއިން  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ހުންނަގޮތް  އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ 

ކޯސްތަކާއި، )ބ( ކުރުމުއްދަތުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ލިބޭގޮތަށް  އެހީ  ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި 

ޓްރޭނިންގ، ސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮޕް، ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފަދަ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފުން  ބެލުމަށްފަހު  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ތިރީގައިިވާ  ބައިވެރިކުރުމުގައި 

ކޮމިޓީންނެވެ. ރިސޯސް  ހިއުމަން  ގެންދާނީ  ކުރިޔަށް  ކަންތައް  ބައިވެރިކުރުމުގެ 

ބޭނުން 1. އޮފީހަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ކުރިއަރުވައި  މަސައްކަތް  އޮފީހުގެ 

ކަމުގައިވުން؛ ތަމްރީނެއް 

ތަމްރީނުކުރުމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފަކީ، އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 2.

ފެންވަރު ހުރި މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން؛

ތަމްރީނަށް 3. ކަމެއްގެ  އެހެން  ފުށުއަރާގޮތަށް  ދުވަސްވަރު  އޮންނަ  ތަމްރީނެއް  އެ 

ކަމުގައިނުވުން؛ މުވައްޒަފެއް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފޮނުވުމަށް 
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ކުރިން ތަމްރީނަކަށް ފޮނުވިފައިވާ މުވައްޒަފަކުނަމަ، އެމުވައްޒަފަކު ތަމްރީނުކުރެވޭ 4.

ދާއިރާއިން އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުން؛

ޝްޕެޝަލައިޒްޑް ޓްރޭނިންގ އެކަށައެޅުމުގައި އެމަސައްކަތަކާގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ 5.

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން.

އިޞްލާޙީ )ޅ( ތަކުރާރުކޮށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  )ދޭއް(   2 ވޭތުވެދިޔަ  ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި 

ކުރެވިފައިވާ  އިންޒާރު  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  އިޞްލާޙީ  ނުވަތަ  އެޅިފައިވާ  ފިޔަވަޅެއް 

ވެގެންނުވާނެއެވެ. ކަމުގައި  މުވައްޒަފެެއް 

އެއްބަޔަކަށް )ކ( ނުވަތަ  އެއްމުވައްޒަފަކަށް  އަބަދު  ފުރުޞަތު  ދިއުމުގެ  ހޯދަން  ތަމްރީނު 

ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތެެއްގެ 

މަތިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

ބަޖެޓްކޮށްފައިނުވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސް، ޓްރޭނިންގ، ސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮޕް، ސްޓަޑީ )އ(

ޓުއަރފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެނަަމަ، 

އެކަންކުރާނީ އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓުން އެކަމަށް ޚަރަދުކުރެވެން ހުރިނަމައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާއި ގުޅިގެން 

ޚިދުމަތްކުރުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި އޮތޯރިޓީން ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، )ހ(49.

ނުވަތަ ކިޔަވައިދެވޭ މުވައްޒަފުން، އެމުވައްޒަފަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީނުދެވުނު 

މަދަރުސާތަކުގައި  )ސަރުކާރުގެ   29/76 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ގުޅޭގޮތުން،   މުއްދަތަކާ 

ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

ދަށުން، ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 3 )ތިނެއް( މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ، 1.

1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 6 )ހައެއް(  މަސްދުވަސް ނުވަތަ 3 )ތިނެއް(  މަހާއި 6 )ހައެއް(2.

މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 1 )އެކެއް( އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ 6 )ހައެއް( މަހާއި 1 )އެކެއް(3.

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 3 )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 2 )ދޭއް(  އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ 1 )އެކެއް( އަހަރާއި 2 )ދޭއް( 4.
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މުއްދަތަށް؛ ދުވަހުގެ  އަހަރު  )ހަތަރެއް(  މުއްދަތެއްނަމަ، 4  ދެމެދުގެ  އަހަރާއި 

އަހަރާއި 5. )ދޭއް(  އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ 2  )ހަތަރެއް(   މުއްދަތަކީ، 4  ކޯހުގެ 

4 )ހަތަރެއް( އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ 

މުއްދަތަށް؛

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 4 )ހަތަރެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ، 7 )ހަތެއް( 6.

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި އޮތޯރިޓީން ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ނުވަތަ )ށ(

ދެވުނު  ތަމްރީނު  ނުވަތަ  ކިޔަވައިދެވުނު  އެމުވައްޒަފަކަށް  މުވައްޒަފުން،  ކިޔަވައިދޭ 

މަދަރުސާތަކުގައި  )ސަރުކާރުގެ   29/76 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ގުޅޭގޮތުން،   މުއްދަތަކާ 

ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ޚިދުމަތް  އޮތޯރިޓީއަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ  ތިރީގައި  ދަށުން 

ދުވަހާއ1ި. )ތިރީސް(   30 ނުވަތަ  ދުވަސް  )ތިރީސް(   30 މުއްދަތަކީ،  ކޯހުގެ 

6 )ހައެއް( މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

މަހާއ2ިި. )ހައެއް(   6 ނުވަތަ  މަސްދުވަސް  )ބާރަ(   12 މުއްދަތަކީ،  ކޯހުގެ 

ދުވަހުގެ  އަހަރު  )ދޭއް(   2 މުއްދަތެއްނަމަ،  ދެމެދުގެ  އަހަރާ  )އެކެއް(   1

މުއްދަތަށް؛

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 18 )އަށާރަަ(  މަސްދުވަސް ނުވަތަ 12 )ބާރަ(  މަހާއި  18 )އަށާރަ(3.

މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، 3 )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ، 18 )އަށާރަ( މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ 4.

4 )ހަތަރެއް(  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް؛

އެމުވައްޒަފަކު )ނ( ގުނަންފަށާނީ  މުއްދަތު  ބޮންޑުގެ  ގައިވާ  )ށ(  އަދި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 

ކޯހަށް/ ހަދަމުންދާ  ނުވަތަ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ނިމޭ  ޓްރޭނިންގ  ކޯސް/  ހަދަމުންދާ 

ޓްރޭނިންގއަށް އޮތޯރިޓީން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

ކުރަނީނަމަ،   ފުރިހަމަ  ކޯހެއް  ބަހާލެވިފައިވާ(  ސްޓޭޖްތަކަށް  )އެކި  ގުޅުވައިގެން  އަދި 

ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި މުޅި ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭ ތާރީޚުން 

ފެށިގެންނެވެ.
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ބޮންޑުކުރެވިގެން ތަމްރީނަށް 

ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމު 

ރިޒަރވްކުރުން

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކޯހުގެ )ހ(50.

މުއްދަތަށް،  އޭނާ ހުރި މަޤާމު ރިޒާރވްކޮށްްފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.

މުއްދަތަށް، )ށ( ކޯހުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ބައިވެރިވާ  ކޯސްތަކުގައި  ޚަރަދުގައި  އަމިއްލަ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމު  އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަ

ބޭއްވިދާނެއެވެ. ރިޒަރވްކޮށްފައި 

ރިޒާރވް )ނ( މުވައްޒަފަކަށް  ފުރިހަމަކުރާ  ކޯސް  ބޮންޑުކުރެވިގެން  ޚިދުމަތްކުރުމަށް 

ކުރެވިފައިވާ މަޤާމު، މުވައްޒަފަކު ކޯސް ނިމިގެން އެނބުރި ވަޒީފާއަަށް ނުކުންނަންދެން 

ރިޒަރވް ކުރެވިފައި އޮންނަ މުއްދަތުގައި، އެމަޤާމުގައި މުވައްޒަފަކު ނެތުމުން، އޮފީހުގެ 

ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކު  އެމަޤާމުގައި  ގޮތުން  ވަގުތީ  ދަތިވާނަމަ  މަސައްކަތަށް 

ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން 

އިޤުރާރުކުރުން

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވަންވާނީ، ތަމްރީނު ލިބިގެން އައުމަށްފަހު  ޤާނޫނު ނަންބަރު 51.

އަމިއްލަ  އެހީވެދޭ  ސަރުކާރުން  ކުދިންނާއި  ކިޔަވާ  މަދަރުސާތަކުގައި  )ސަރުކާރުގެ   29/76

މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީނުދެވޭ މީހުން ސަރުކާރަށް 

ޚިދުމަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުުރުމުގެ އިޤްރާރެއްގައި 

ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން 

ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

3 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި އޮތޯރިޓީގެ )ހ(52.

ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެދުވަސްތަކަށް  ފަރާތުން 

ގަވާއިދުން މުސާރަ ލިބޭނެއެވެ.

ފަރާތުން )ށ( އޮތޯރިޓީގެ  ކޯހެއްގައި  މުއްދަތެއްގެ  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  މަސް  )ތިނެއް(   3

މުސާރަ  ގަވާއިދުން  ދުވަސްތަކަށް  އެ  ވަކިނުކޮށް،  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު  ބައިވެރިވާ 

ލިބިގެންވެއެވެ. ބޯޑަށް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ  އިޚުތިޔާރު  ބެހެއްޓުމުގެ  ލިބޭގޮތަށް 

ތަމްރީނު )ނ( ނަމަ،  ވަކިވެފައިނުވާ  ވަޒީފާއިން  ގުޅިގެން  ބައިވެރިވުމާ  ކޯހުގައި  ތަމްރީނު 

އޮތޯރިޓީއަށް  ފެށުމުން  ޚިދުމަތްކުރަން  އޮތޯރިޓީއަށް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ނިމުނު  ކޯސް 

ނޑެމުންދާނެއެވެ. ތަމްރީނު ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުން ކެ

ނޑެމުންދާނީ،  ކެ މުއްދަތު  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  މުވައްޒަފެއްނަމަ  ވަކިކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާއިން 

ތަމްރީނު ދިނުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ތަމްރީނު ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ 

ކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ )ހ(53.

އަދި  ނިންމަންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށް  ކޯސް  ބައިވެރިވި  އެމުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފުން، 

ކޯސް ނިމުމުން، އެކޯހަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ހެދި ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން
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ހެދި  ހުރެގެން  ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިން  އެކޯހަކީ  އަދި  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7

ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން 21 )އެކާވީސްް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޮތޯރިޓީއަށް 

ހިމަނައިގެންނެވެ.  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ގުނާނީ  ދުވަސްތައް  މި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓު 

ކޯސް ނިމިގެން އަންނައިރު ކޯހުގެ ސެޓުފިކެޓް ގެންނަންވާނެއެވެ. ރާއްޖެ އަންނަންވާއިރަށް )ށ(

ސެޓުފިކެޓް ނުލިބުނުނަމަ، ކިޔެވި މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް ހިންގުމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން 

އެމުވައްޒަފަކު ކޯސް  ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދައި، އެލިޔުން ގެންނަންވާނެއެވެ. 

އެނގެން   ފުރިހަމަކުރިކަން  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ބައިތަކެއް،  ހުރިހާ  ކޯހުގެ  މިލިޔުމުގައި 

އޮންނަންވާނެއެވެ.

މަޤާމު )ނ( މުވައްޒަފުންގެ  ފޮނުވާ  ތަމްރީނަށް  )ބޮންޑުކުރެވިގެން  ވަނަ   50 މިގަވާއިދުގެ 

ކޯސް  މަޤާމަށް  ރިޒަރވްކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  ރިޒަރވްކުރުން( 

މަރުކަޒުން  ކިޔެވި  ނުވަތަ  ސެޓުފިކެޓް  ހަމަޖެއްސޭނީ  މުވައްޒަފު  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

ލިޔުން  ކުރިކަމުގެ  ފުރިހަމަ  ކޯސް  ފަރާތަކުން،  ރަސްމީ  ހިންގުމާބެހޭ  ކޯސް  ނުވަތަ 

ކުރެވިފައިވާ  އެކްރެޑިޓް  ހުށަހަޅަންވާނީ  ހުށަހަޅާނަމަ  ސެޓުފިކެޓް  ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ސެޓުފިކެޓެކެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން،  މުވައްޒަފަކު އަދާކުރި މަސްއޫލިއްޔަތާއި )ރ(

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ވަކި ވަޒީފާއަކަށް ތަމްރީނުކުރެވޭ މުވައްޒަފަކު، ކޯސް ފުރިހަަމަކޮށް 

ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޯހުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް 

ރިޒަރވްކުރި މަޤާމު ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ )ބ(

މިބާވަތުގެ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ފަރުވާކުޑަކޮށް،  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްނުކޮށް،  މުއްދަތަށް 

އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު ހިިންގާނަމަ، މިގަވާއިދުގެ 19 ވަނަ )އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން( 

އަޅަންވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާގެ 

އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިވެގެން ތަމްރީނުވާ މުވައްޒަފަކު މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯސް ފުރިހަމަނުކޮށް )ޅ(

އަތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯހުން ފާސްނުވެ އަތުވެއްޖެނަަމަ، އެކޯހަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި 

މީހުންގެ  ފޮނުވާ  ކޯހަށް   [ ކޯހަކަށްވާނަމަ،  އެލަވަންސްދިން  އޮތޯރިޓީން  ނުވަތަ  ހެދި 

އެއްބަސްވުން[ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމުވައްޒަފަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ކޯހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ގޮސް ހުންނަ ހުރުމުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ކިޔެވުން )ކ(

ނޑައަޅާފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް   ކުރިޔަށްދާގޮތް ކަ

އަންގަންވާނެއެވެ.
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7 ވަނަ ބާބު

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

މުވައްޒަފުންގެ ރިކޯޑު 

ބެލެހެއްޓުން

އޮތޯރިޓީގެ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި، މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. )ހ(54.

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ، ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެވެ.  މިގޮތުން މައިގަ

ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ކޮމްޕިއުޓަރ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މިކަމަށް  ރަޖިސްޓަރީތައް  މި 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ފޮތްތަކުގައި 

ބަލަހައްޓާނީ، 1. ހިމަނައި  ރަޖިސްޓަރީގައި  )މަޤާމުތަކުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  މަޤާމުގެ 

އޮތޯރިޓީގައި އެވަގުތަކު ހުރި މަޤާމުތަކާއި، ކުރިންހުރި މަޤާމުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް 

މަޢުލޫމާތެވެ.( އެމަޤާމުތަކާބެހޭ  ބަދަލާއި،  އަންނަ 

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ )އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި 2.

ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ އޮތޯރިޓީގެ މަޤާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ތިިބި މުވައްޒަފުންނާއި 

ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ.(

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ )އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަގުތީ 3.

މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ، އޮތޯރިޓީގެ މަޤާމުތަކުގައި 

އެވަގުތަކު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 

އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެެވެ.(

ކޮންޓްރެކްޓް 4. މުއްދަތަކަށް  ވަކި  އަދާކުރުމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު  އޮތޯރިޓީގެ 

އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ )މި ރަޖިސްޓަރީގައި ބަލަހައްޓާނީ 

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 

މަޢުލޫމާތެވެ.( މުވައްޒަފުންގެ  އެފަދަ  ގެންގުޅޭނަމަ، 

އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ )ށ(

މަޢުލޫމާތު ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު )ނ( ޓްރޭނިންގތަކާބެހޭ  ތަމްރީނުދޭ  ނުވަތަ  ކިޔަވައިދޭ  މެދުވެރިވެގެން  އޮތޯރިޓީ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިލެއް 

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލްތައް ވަކިމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި )ރ(

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ. )ބ(

އެހެން  ފިޔަވައި  މުވައްޒަފަކު  ބަލަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ  ވީމާ، 

ނުވާނެއެވެ. ހަދައިގެން  ބަލައި  ލިޔުންތައް  އެފައިލުގައިވާ  މުވައްޒަފުން 

މުވައްޒަފަކު އެމުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ޕަރސަނަލް )ޅ(

ލިޔެކިޔުންތައް  އެފައިލުގައިވާ  ދަށުން  ބެލުމުގެ  މުވައްޒަފުގެ  ބަަލަހައްޓާ  ފައިލް 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ކަ އް ދަ

ބަދަލު )ކ( މަޢުލޫމާތަށް  ކާޑުގައިވާ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެެއްކަން  ދިވެހި  މުވައްޒަފެއްގެ 

އޮތޯރިޓީއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7 ގެންނަތާ  އެބަދަލެއް  ގެނެވިއްޖެނަމަ، 

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް(   7 ހުށަހަޅާތާ  އޮތޯރިޓީއަށް  މިގޮތުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ވަޒީފާއާބެހޭ  އެމުވައްޒަފެއްގެ 

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ އެޑްރެސް )ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް( ބަދަލުވެއްޖެނަމަ 7 )އ(

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

8 ވަނަ ބާބު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ )ހ(55.މަސްއޫލިއްޔަތު މާލީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2/2006 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ )1(ގައި ބުނެފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އުފުލުމަށްޓަކައި، މަޤުބޫލު އުުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން 

މެނުވީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް، އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތް ޙާލަތެއްގައި، )ށ(

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކާ  އޮފީސް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން 56. ހާޒިރީ ޕްރޮސީޖަަރއެއްގެ  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  އެކަމަށް  ހާޒިރީ  އޮފިސަރގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް 

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ނުކުމެވޭގޮތް )ހ(57. ސަލާމާއި ޗުއްޓީ އޮފީހަށް  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  ދުވަހެއްގައި  މަސައްކަތު  ރަސްމީ 

ނޑައަޅާ،  ކަ ފަރާތެއް  އަދާކުރާނެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ހިންގުމުގެ  އޮފީސް  ނުވެއްޖެނަމަ، 

އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން  އެފަރާތަކަށް 
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ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޗުއްޓީތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރީ )ށ(

ޗުއްޓީ  ދެވޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  ޗުއްޓީއާއި  ދެވޭ  ގޮތުގައި  ޒިންމާގެ  ޢާއިލީ  ޗުއްޓީއާއި 

ފިޔަވައި އެހެން ޗުއްޓީ ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 30 )ތިރީސް( ދުވަސް 1.

އާއިލީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 10 )ދިހައެއް( ދުވަސް 2.

ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން 5 )ފަހެއް( ދުވަސް 3.

އަނބިމީހާ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން  3 )ތިނެއް( ދުވަސް 4.

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް 5.

އަހަރަކުނ6ް.  5 )ކޮންމެ  ދުވަސް  )ތިރީސް(   30 ގިނަވެގެން  ޗުއްޓީ  ޙައްޖު 

1 ފަހަރު(

އަހަރަކުނ7ް.  5 )ކޮންމެ  ދުވަސް  )ތިރީސް(   30 ގިނަވެގެން  ޗުއްޓީ  ޢުމުރާގެ 

1 ފަހަރު(

އެއްކިބާވުމަށްޓަކައި، 58.ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން ނުފޫޒުން  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބު  ޤާނޫނީ  އޮފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް 

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ  ކަ

ފަރާތަކުން އަދި އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ދޭ އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ގަބޫލުކުރަންވާނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ 

ބޯޑުގެ ހުއްދައާ އެކީގައެވެ. މިގޮތުން އެކި ހައިސިއްޔަތުން އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ބޯޑު ނުވަތަ 

ކޮމިޓީތަކުންދޭ ޢިނާޔަތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

9 ވަނަ ބާބު

ކޮމިޓީތައް

ބަލައި )ހ(59.ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އަގުތައް  ހުށަހަޅާ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  އޮތޯރިޓީއަށް 

ނޑައެޅުމަށްޓަަކައި، މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަށް  އެކަމެެއް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

]ބިޑް އިވަލުއޭޝަން ކޮމިޓީ[ ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނަލް ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އަދި މިކޮމިޓީގެ ހާޒިިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ 

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަނާއެކު މަދުވެގެން 3 )ތިނެއްް( މެންބަރުންނެވެ.



46

މަތީ )ށ( ފެށިގެން  އޮފިސަރުން  ސީނިއަރ  އެކުލެވިގެންވަނީ  ކޮމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 

ނޑައަޅާނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  ފެންވަރުގެ 5 )ފަހެއް( މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމިޓީ ކަ

އޮފިސަރެވެ.

މާލިއްޔަތާބެހޭ )ނ( ދައުލަތުގެ  ބަލަންވާނީ  ޢަމަލުކުރުމުގައި  ކޮމިޓީން  އިވެލުއޭޝަން  ބިޑް 

ނިންމުމަށެވެ. ކަންކަން  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނާއި 

ހޯދުމުގައި )ރ( ޚިދުމަތް  ތަކެއްޗާއި  ބޭނުންވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ބައްދަލުވުންތައް،  ކޮމިޓީގެ  މި 

ބާއްވަންވާނެއެވެ. މަތިން  ގޮތެއްގެ  ދަތިނުވާނެ 

މެންބަރުންގެ )ބ( ވޯޓުލީ  ހާޒިރުވެ  ފާސްވާނީ  ކަމެއް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކޮމިޓީގެ 

. ވެ ނެ ން ތު ޔަ އް ބި ލަ ޣު އަ

މިކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާ، ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނީ ފައިނޭންސާބެހޭ މަސައްކަތް )ޅ(

ސެކްޝަނުންނެވެ.  ބަލަހައްޓާ 

އެހީތެރިވުމުގެ )ހ(60.ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ މަސައްކަތުގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އޮތޯރިޓީގެ 

ތަންފީޒުކުރުމަށް  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން  ގޮތުން 

އެހީތެރިވެދިނުމަށް ]ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ[ ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނަލް ކޮމިޓީއެއް 

ހިއުމަން  ބަލަހައްޓާނީ  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  ހާޒިރީއާއި  މިކޮމިޓީގެ  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނެވެ. )ތިނެއް(   3 ކޯރަމަކީ  ކޮމިޓީގެ  މި  ސެކްޝަނުންނެވެ.  ރިސޯސް 

މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑާއެކު 6 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. )ށ(

ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލާނީ ޗީފްއެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.)ނ(

މެންބަރުންގެ )ރ( ވޯޓުލީ  ހާޒިރުވެ  ފާސްވާނީ  ކަމެއް  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކޮމިޓީގެ 

. ވެ ނެ ން ތު ޔަ އް ބި ލަ ޣު އަ

އޮތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީ އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް )ހ(61.ސީިނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ 

އޮފިސަރަށްް ލަފާ އެރުވުމަށްޓަކައި ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ އިތުރުން ކޮންމެ )ށ(

މުވައްޒަފުންގެ  ޓެކްނިކަލް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ހެޑެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ 
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ނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކެވެ. ތެރެއިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ޗެއަރ ކުރާނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. އަދި ޗީފް )ނ(

ޗެއަރކުރާނީ   ބައްދަލުވުންތައް  މިކޮމިޓީގެ  ހާލަތެއްގައި  ނެތް  އޮފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް 

އެވަގުތަކު އޮފީސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތެވެ.

މި ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ބަލަހައްޓާނީ ސީ.އީ.އޯ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނެވެ.)ރ(

ހަދަން )ހ(62.އެހެނިހެން ކޮމިޓީތައް ކޮމިޓީއެއް  ދާއިމީ  ނުވަތަ  ވަގުތީ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާ  ކުރާ  އޮތޯރިޓީން 

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމާގުޅޭ ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އޮފިސަރަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  އިޚުތިޔާރު  އުފެއްދުމުގެ  ކޮމިޓީއެއް 

10 ވަނަ ބާބު

އެހެނިހެން މާއްދާތައް

ޕޮލިސީގެ 63.މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑް  އެކުލަވާާ  އޮފިސަރ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް  ގޮތުގައި  ފަންޑުގެ  ވެލްފެއަރ  މުވައްޒަފުންގެ 

ހެދިދާނެއެވެ. ފަންޑެއް  ވެލްފެއަރ  ދަށުން 

މުވައްޒަފަކާމެދު އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް އެއްވެސް 64.ސްޓާފް ގްރީވަންސް ޕްރޮސީޖަރ

މުވައްޒަފަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ގްރީވަންސް ޕްރޮސީޖަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މައްސަލައެއް 

ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަަމަށް ތުހުމަތު 65.ވިސްލް ބްލޯވިންގ ޕޮލިސީ

ކުރެވިއްޖެނަމަ، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ  ވިސްލް ބްލޯވިންގ 

ޕޮލިސީގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެންގިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މިފަދަ މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

ޤާއިމުކޮށް  އިންތިޒާމު  ގޮތުގެ  ފިޔަވަޅުއަޅާނެ  ބަލައި  މައްސަލަ  ހުށަހަޅާނެގޮތާއި،  ޝަކުވާއެއް 

އެކަން މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމުން އަންގާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 

ދިމާވުން

މިގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް )ހ(66.

މާނަކުރުމުގައި އޮޅުމެއް ނުވަތަ ޚިޔާލު ތަފާތު ވުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ 

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

ވަޒީފާއިން )ށ( ނުވަތަ  ބަދަލުވުމަށްފަހު،  އޮފީހަކަށް  އެހެން  މުވައްޒަފަކު  އޮތޯރިޓީގެ 
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ވަކިވުމަށްފަހު، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމަށް އެމުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް 

ލިޔުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގައި މިނިސްްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް )ނ(

އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދެއްވާ ބަޖެޓަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

މިގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާނަމަ  އެމާއްދާގައިވާ )ރ(

ކަމަކާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށެވެ.

މިގަވާއިދުގައި:67.މާނަކުރުން

“އޮތޯރިޓީ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

“މުވައްޒަފު” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 

މާނައިގައެވެ. ބުނެފައިވާ 


