`

ވޮލިއމް46 :

އަދަދ157 :

ބރާސްފަތި

ތާރީޚ 19 :ރަބީޢލްއައްވަލް  7 – 1439ޑިސެންބަރ 2017

ގަވާއިދ ނަންބަރ2017/R-91 :

މންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދ
ވލޮޕް ަ
ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑި ެ
ގނައން
(ގަވާއިދ ނަންބަރ )2013/R-50 :އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙ ެ

ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑތަކރފާނމަގ



ބރާސްފަތި ދވަހއެވެ.


މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހޯމަ

ދވަހގެ

ގެޒެޓގައި

ޝާއިޢކރމަށް

ފޮނއްވާ

ގަވާއިދތަކާއި

އސޫލތައް

ފޮނއްވމގެ އެންމެ ފަހ ވަގތަކީ ،ކރީ ހަފްތާގެ ބރާސްފަތި ދވަހގެ މެންދރ
 12:00ގެ ކރިންނެވެ .އަދި ބރާސްފަތި ދވަހގެ ގެޒެޓގައި ޝާއިޢކރމަށް ފޮނއްވާ
ގަވާއިދތަކާއި އސޫލތައް ފޮނއްވމގެ އެންމެފަހ ވަގތަކީ ،ހިނގަމންދާ ހަފތާގެ

ފޯނ333 6334 :
ފެކްސް331 0274 :

ގަވާއިދތަކާއި އސޫލތައް ގެޒެޓގައި ޝާއިޢކރާނީ ކޮންމެ ހަފތާއެއްގެ ހޯމަ ދވަހާއި



އަންގާރަ ދވަހގެ މެންދރ  12:00ގެ ކރިންނެވެ.
ގަވާއިދތަކާއި

އސޫލތައް

ގެޒެޓގައި

 legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

ޝާއިޢކޮށްދިނމަށް

އެދި

ފޮނއްވާނީ

ދދު157 :
އަ ަ

ވޮލި ުއމް46 :

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު
(ގަވާއިދު ނަންބަރު )2013/R-50 :އަށް  1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ކރުން:
ނވިގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ތަޢާރުފުގެ (ހ) އަންނަ ި
(ހ)

ރ ( 2/2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ނ
ނ މާއްދާގެ (ހ) އި ް
ގ  60ވަ ަ
ނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނު ެ
ގ  7ވަ ަ
ޤާނޫނު) ެ
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ .މި ގަވާއިދަކީ ،ކެޕިޓަލް
މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް
ޓ
އަދާކުރުމަށާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރެވޭނެ އުސޫލަކުން އޮތޯރި ީ
ބނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،އޮތޯރިޓީ
ހިންގުމަށްޓަކައި އޮތޯރިޓީއަށް ޭ
ދފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށްޓަކައި ހަ ާ

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
( .3ނ)

އޮތޯރިޓީގެ

އިދާރީ

އޮނިގަނޑަށް

ބަދަލެއް

ނން
ގެން ަ

ނންވެއްޖެނަމަ ،އިދާރީ
ބޭ ު

ދލު ،އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް
އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ،އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ަ
އެގްޒެކެޓިވް

ޑިރެކްޓަރުންގެ

އޮފިސަރ،

ބޯޑަށް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ޮ

1

ހުށަހަޅައި،

އެފަދަ

ބަދަލުތައް

ވޮލި ުއމް46 :

( .4ށ)

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނ މަސްމަހު ހެނދުނު
އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެ ް
ގ
 8:00އިން މެންދުރުފަހު  3:00އަށެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމު ެ
އިޚްތިޔާރު

އޮތޯރިޓީގެ

ރަސްމީގަޑިއަކީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ސަރުކާރުން

ބޯޑަށް

ރަސްމީ

އވެ.
ލިބިގެންވެ ެ

މަސައްކަތު

ގަޑީގެ

ރަމަޟާންމަހުގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާ

ގަޑިއެވެ .ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސްމަހުގައި މެންދުރު  12:00އާއި
މެންދުރުފަހު

2:00

އާ

ދެމެދު

1

(އެކެއް)

ގަޑިއިރުގެ

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ރަސްމީގަޑީގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި
މުވައްޒަފުން

ހުސްވަގުތުކޮޅު

ނަގަންވާނީ

މަސައްކަތް

މެދުނުކެނޑޭ

ގޮތަށް

ބަހާލައިގެންނެވެ.

ތށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވިގޮ ަ
( .4ރ)

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން އާންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން
މަސްމަހު ،ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު  8:01ގެ ފަހުން އޮފީހަށް
މސައްކަތު ގަޑިކަމުގައި
ހ ގަޑިޖެހޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ަ
ހާޒިރުވުމުންނެވެ .ރަމަޟާންމަ ު
ފހު
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް ( 1އެކެއް) މިނެޓް ހިނގުމަށް ަ
ށ ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،
މޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަ ް
އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ .ހަ ަ
ހާޒިރުނުވާ ވަގުތަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.

އޞްލާޙުކުރުން:
ނނިވިގޮތަށް ި
 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަން ަ
( .4ބ)

ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ،ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ ،ރަސްމީ ގަޑި ފެށުމުގެ 30
މނީ ،ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ
ގ ކުރިންނެވެ .މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ނި ޭ
(ތިރީސް) މިނެޓު ެ
ށ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު
( 30ތިރީސް) މިނެޓުގެ ކުރިންނެވެ .ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަ ް
ށ ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.
ނުވެއްޖެނަމަ ،ހާޒިރުނުވާ ވަގުތަ ް

ނ
 .6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އުނިކުރު ް
އޞްލާޙުކުރުން:
ގތަށް ި
 .7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
(.8ހ)

އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ރަސްމީ ގަޑީ ގައި ރަސްމީ މަސައްކަތަށް
2

ވޮލި ުއމް46 :

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބުރޫއަރާފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އޞްލާޙުކުރުން:
ގތަށް ި
 .8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ޮ
(.8ށ)

އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު،

އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ނުވަތަ

ތ އެ މުވައްޒަފަކަށް
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސްލަޙަތެއް އޮތް ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަ ަ
މަންފާއެއް

ލިބޭފަދަ

ށ
ގތަކަ ް
ޮ

އޮތޯރިޓީގެ

އެއްވެސް

އެއްޗެއް

ބޭނުންކުރުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.
ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ޮ
(.17ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިނަމަ ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރަށް

އެ

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅުމުގެ

ޙައްޤު،

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފަކު މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ ( 14ސާދަ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ބަލައި ،އެ މައްސަލަޔާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .01ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަން ަ
(.17ބ)

މުވައްޒަފަކު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތް ނޭނގޭގޮތަށް
އސަލައިގެ ބާވަތަށާއި
ސިއްރިއްޔާތުގައި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،މަ ް
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތް
ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ބަލައި ،އެ މައްސަލަޔާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޗީފް
ނވެއެވެ.
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ލިބިގެ ް

ނ.
 .00ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )4އުނިކުރު ް
ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .01ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1އަންނަނިވި ޮ
(.19ށ) .1

ނަސޭހަތްދިނުން

ތށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .01ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ގެ ( )iއަންނަނިވިގޮ ަ
(.19ށ) i .1

މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ވާހަކަ
3

ވޮލި ުއމް46 :

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މށް ނަސޭހަތްތެރި ވާންވާނެއެވެ.
އ ނުބެހެއްޓު ަ
ދައްކައި ،އެފަދައިން ޢަމަލުތަ ް

އަދި

ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް އޮޅުންފިލުވައި ،މައްސަލަ އިތުރަށް
ނކަން ރަނގަޅުކުރަން
ގޯސްނުވަނީސް އެކަންކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ،އެ ކަ ް
ތން ދެވޭ ނަސޭހަތް ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުގައި
މަގުފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ނޯޓުކޮށްފައި ،މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ.

ތށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .14ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ( )ii( )1އަންނަނިވިގޮ ަ
(.19ށ) ii .1

.i

އިޞްލާޙްވުމަށް އަންގައި ،މުވައްޒަފަކަށް މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ފަހަރު
އން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް( 1 ،އެކެއް)
ނަސޭހަތް ދޭންވާނެއެވެ .މިފަދަ ި
ގިނައިން

ފަހަރަށްވުރެ

ނސޭހަތްދިނުމުގެ
ަ

އިޚްތިޔާރު

އޮތޯރިޓީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
ކރުން:
 .15ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2އުނި ު
ތށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .16ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ( )iii( )3އަންނަނިވިގޮ ަ
(.19ށ) iii.3

އިންޒާރާއި ނަސޭހަތްދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 2ދޭއް) އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އިތުރު

ކުށެއް

ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ،

އެ

އިންޒާރަށް

ށ
ޢަމަލުނުކުރާގޮތަ ް

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 .17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ( (i) )4އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.19ށ) i.4

މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ  1އާއި  2ގައި އެވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންވެސް މުވައްޒަފަކު
އިޞްލާޙް ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކީ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެވޭފަދަ
މުވައްޒަފެއްކަމަށް،

މުވައްޒަފުންގެ

ފެންވަރު

ބެލުމުގެ

ޒމުން
ނި ާ

(ޕަރފޯމަންސް

ސސް ކޮމިޓީން ޗީފް
އެޕްރައިޒަލުން) ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހިއުމަން ރި ޯ
އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ލަފާ އަރުވައިފިނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަށް
މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  i.5އަން ަ

4

ވޮލި ުއމް46 :
(.19ށ) i .5

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2އަދި  3ގައި އެވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުންވެސް މުވައްޒަފަކު
އިޞްލާޙުނުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ،ހިއުމަން
ރށް
ގ ސަބަބުން އިތު ަ
ނވާނެއެވެ .ނުވަތަ ކުރި ކުށު ެ
ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަ ް
ވަޒީފާގައި

އެއީ

ނ
ބެހެއްޓު ް

ގެއްލުމެއް

މަސައްކަތަށް

ނނަ
ފެ ް

ބދާނެކަމަކަށް
ލި ި

ތރިޓީއަށް ގެއްލުމެއް
ވތަ އޮ ޯ
ހން މުވައްޒަފުންނަށް ނު ަ
ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ ެ
ގއިވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ
ލިބިދާނެކަމެއްކަމަށް ފެންނަކަމު ަ
މައްސަލަ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.21ނ)

ސ ،އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ
އ އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެ ް
މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގަ ި
ދރީ މަސައްކަތްތަކަށް
ދލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ އި ާ
އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަ ަ
ގެނެވޭ

ގުޅިގެން،

ބަދަލަކާ

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގައި

މގެ
ބަދަލުކުރު ު
މިގޮތަށް

މަސައްކަތްކުރާ

އިޚްތިޔާރު

ދލުކުރެވޭނީ
ބަ ަ

ޗީފް

ޗީފް

މުވައްޒަފުން

އެގްޒެކެޓިވް

އެގްޒެކެޓިވް

އެކި

އޮފިސަރަށް

އޮފިސަރ

އަންގާ

ބދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ ހުނަރާއި
ނވޭ ބަދަލުތަކުގައިަ ،
އން ގެ ެ
އެންގުމަކުންނެވެ .މިފަދަ ި
ލޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ޤާބިލުކަމަށާއި އޮތޯރިޓީގެ މަސް ަ

 .20ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.23ރ)

ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ވެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކީ ،މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފެއްކަމަށް ހިއުމަން ރިސޯސްއަށް
ފެންނަ

ނަމައެވެ.

ޕްރޮބޭޝަނަރީ
ލިޔުމަކުން

ނ
ހިއުމަ ް

ރިސޯސް

ށފަހުގައެވެ.
އިވެލުއޭޝަނަ ް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.

ސެކްޝަނުން
ދާއިމީ

އެކަން

ކަނޑައަޅާނީ،

މުވައްޒަފަކަށް

ބަދަލުވުމުން،

ޕްރޮބޭޝަން

މުއްދަތުގައި

އެ

މުވައްޒަފު

އ ،އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މުއްދަތުގެ
މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ނޫންކަމުގަ ި
ތެރޭގައި

އެއްވެސް

ކ
ނޯޓިހަ ާ

ނުލައިވެސް

ވަޒީފާއިން

އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .21ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:

5

ވކިކުރުމުގެ
ަ

އިޚްތިޔާރު

ވޮލި ުއމް46 :
(.23ބ)

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އދަތުގައި ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު
މުވައްޒަފެއްގެ ޕްރޮބޭޝަން މު ް
ހަމަވުމުގެ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ޕްރޮބޭޝަނަރީ އިވެލުއޭޝަން ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،
ސެކްޝަނަށް

މުވައްޒަފެއްގެ

އެ

އވެ.
ހުށަހަޅަންވާނެ ެ

ޑިޕާޓްމަންޓުން،

ޕްރޮބޭޝަން

ހިއުމަން

މުއްދަތުގައި

ރިސޯސް
މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރުބަލައި ،އެ މުވައްޒަފަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބިލް ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
ނންމި
ި
ޕްރޮބޭޝަނަރީ އިވެލުއޭޝަން ފޯމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑިޕާޓްމަންޓުން
މން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް
ނިންމުންތައް ،ހިއު ަ
ށހަޅާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ހ ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ު
ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމުގެ ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .22ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.23އ)

ނންޖެހޭ އުނިއިތުރު
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން އެވަގުތަކު ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ގެން ަ
ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.24ށ) .1

 .1މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގެ

ޤާބިލިއްޔަތު

އ
ެ

މުވައްޒަފަކަށް

ލިބިފައިވާ މިންވަރު؛

 .24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.24ށ) .2

އެ

މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތްތަކުގައި

ހާޒިރީއަށާއި
އިސްނަގައިގެން

މަސައްކަތަށް

ބަހައްޓާ

މަސައްކަތްކުރާ

މިންވަރާއި،

ފަރުވާތެރިކަމާއި،
މުވައްޒަފުންގެ

ކސް؛
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ މާ ް

 .25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
(.25ކ)

ވ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކު
 25ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  6،5،4،3އާއި (ބ)ގައި ބުނެފައި ާ
ނ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ ު
ނވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ،
އބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ު
ހޯދުމަށްފަހު ،ޚިދުމަތްކުރަން އެ ް
6

ވޮލި ުއމް46 :

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން
ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ

ކުރި ޚަރަދާއި ،އެލަވަންސެއް ދީފައިވާނަމަ އެ އެލަވަންސް،

މއްދަތުގެ ފައިސާ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ
ބހާލުމުން ބާކީވާ ު
މުއްދަތަށް ަ
އެ

މަތިން

މުވައްޒަފަކު

ނ
މިގޮތު ް

ދއްކަންވާނެއެވެ.
ަ

ދއްކަންޖެހޭ
ަ

ފައިސާ

ނުދައްކައިފިނަމަ ޝަރުޢީ މަރުހަލާ މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވިގޮ ަ
(.26ށ)

ފކު ،ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ
އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދާފައިވާ މުވައްޒަ ަ
ށ
ދގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަ ް
މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އޭނާ އެ ި
ކުރި

ޚަރަދާއި ،އެލަވަންސެއް

ދީފައިވާނަމަ

އެ

އެލަވަންސް ،ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ

އދަތުގެ ފައިސާ ،އެ މުވައްޒަފަކާއި އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު
ހލުމުން ބާކީވާ މު ް
މުއްދަތަށް ބަ ާ
އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ތށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .27ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވިގޮ ަ
( .27ހ)

އޮތޯރިޓީގެ

އިދާރީ

އޮނިގަނޑާ

އެއްގޮތަށް

މުސާރައާއި

ޢިނާޔަތްތައް

ސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާގޮތް ،މިނި ް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި ،އެ މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ
މަޤާމުތަކަށް

ނޔަތްތައް
ޢި ާ

މުސާރައާއި

ކަނޑައަޅާނީ

އޮތޯރިޓީގެ

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުންނެވެ.

އޞްލާޙުކުރުން:
 .28ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް ި
.29

ސކޮށް މަސައްކަތްކުރާ
ރއިން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި އި ް
އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެ ެ
ނސެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އޮފީސް
ނ އެލަވަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ފޯ ު
ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރަށް އެލަވަންސެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް46 :

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އޞްލާޙުކުރުން:
 .29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  31ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް ި
.31

ހގެ މުނާސަބަތުގައި،
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަ ު
ރަމަޟާންމަހުގެ

ޢިނާޔަތުގެ

ފައިސާ ،ޤާނޫނާއި

ގ މުވައްޒަފުންނަށް،
އޮތޯރިޓީ ެ
ގަވާއިދާ

ނ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތި ް

ދޭންވާނެއެވެ.
 .30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ މާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ،އެ މާއްދާއަށް
ރން:
ތށް (ށ) އިތުރުކު ު
އަންނަނިވިގޮ ަ
(.35ށ)

އޮތޯރިޓީން އެދިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ،އުމުރުން 55
ށފަހު ނުވަތަ ( 65ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) އަހަރުވުމުން،
(ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރުވުމަ ް
މަޤާމުން

މުސްކުޅިކުރެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ނ
މަޤާމު ް

މުސްކުޅިކުރުމަށް

ހުށަހަޅާ

ހާލަތުގައި ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ،އަދި
މުވައްޒަފުންނަށް

ވނެ
ލިބިދެ ޭ

ޢނާޔަތްތައް
ި

ކަނޑައަޅައި،

ޑިރެކްޓަރުންގެ

ބޯޑުން

އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .31ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
(.36ހ)

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ ،އޮތޯރިޓީގެ
ނދު ދުވަސްތަކެކެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ބަ ް

ގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:
 .32ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ޮ
(.41ހ)

ނ
މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށްފައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ް
ށ
ނ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަސް ވަންދެން ދަރިފުޅަ ް
ފެށިގެން ،ދަރިފުޅުގެ އުމުރު ް
ކޮށްދޭންޖެހޭ

ކަންތައް

ދނުމަށްޓަކައި
ކޮށް ި

މުސާރައިން

ނުކެނޑޭގޮތަށް،

ކޮންމެ

ޓގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް،
މނި ު
ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް ( 30ތިރީސް) ި
މަސައްކަތުގެ

ވަގުތުގެ

ތެރެއިން

ކޮންމެ

8

(އަށެއް)

ގޑިއިރަކުން
ަ

ދެފަހަރު

ކޅު އެއްކޮށްލައި1 ،
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ ،މިހުސްވަގުތު ޮ
(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވިދާނެއެވެ.

8

ވޮލި ުއމް46 :

ދދު157 :
އަ ަ

ޓ
ގޒެ ް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ރތީބުކުރުން.
 .33ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަ ު
 .34ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން ،މި ގެނެވޭ
އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
 .35މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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