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  ީދުަވާހިއ  ކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

އީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް ރަ  
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އަންގާރަ   : :  2018 ސެޕްޓެންބަރު 25 – 1440 މުޙައްރަމް 15ތާރީޚު 165އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

  R-35/2012: ނަންބަރު ގަވާއިދު

 އަށް 2012 ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް 
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  ކަްސޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް 

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

  R-35/2012: ނަންބަރު ގަވާއިދު

 އަށް 2012 ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް

 ގެނައުން ލާޙުއިޞް ވަނަ 3
  
 

 އިތުރުކުރުން.) ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި އަކުރު ކމާއްދާއަށް ( ވަނަ  182 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 
  ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލެވެންސް

 

 އެލަވަންސް  ޢާންމު .182 )ކ(
)G100( ާބަހާލެވިފައިވ 

  ގޮތް
  

 ކުރުން އިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނިވިމާއްދާ  ވަނަ  189 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 
 ސަރވިސް ، ދުވަހަކަށް ކޮންމެ  ކުންނަ ވަޒީފާއަށް ނު މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސް
  .ދޭންވާނެއެވެ ރުފިޔާ )ދުއިސައްތަ(  200/- ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

 

     އެލަވަންސް ސާރވިސް .189 )ހ(
)G103(  ެމިންވަރު  ގ  

ވަންސްދޭނީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ އްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެލަމި މާ
ގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ލިބޭ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކާއި، ވިހެއުމާގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް 

 .   ނުހިމަނައެވެ

     (ށ)

 
. އިޞްލާޙު ގޮތަށް އަންނިވިމާއްދާ  ވަނަ  190 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3  ކުރުން

 
 ތިރީގައި  މުވައްޒަފުންނަްށ ލުކޮށްފައިވާ ހާސި ތަޢުލީމު ގުޅޭދާއިރާއާ ގެކަސްޓަމްސް

  . ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސް ކޯ ޓެކްނިކަލް މަތީން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
  

  ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް .190

ނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަނަދެއް  ދަްށ އަްށވުރެ 5 ލެވެލް އޮނިގަ
 ފަސް( 500/-  މަހަކު ކޮށްފައިވާނަމަހާސިލު އެއްގކަސްޓަމްސްގެ ޓްރެއިނިން  ނުވަތަ
  .ރުފިޔާ) ސަތޭކަ

  

     )ހ(

ނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަނަދެއް ގެ 6 ނުވަތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަ
  .ރުފިޔާ) ފަންސާސް ސަތޭކަ ހަތް( 750/- މަހަކު ކޮށްފައިާވނަމަހާސިލު

  

     )ށ(
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ނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަނަދެއް ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަ
  .ރުފިޔާ) ހާސް އެއް( 1000/- މަހަކު ކޮށްފައިާވނަމަހާސިލު

  

     )ނ(

ނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަތީ އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ 9 ލެވެލް އޮނިގަ
ސަތޭކަ)  ހާސް ފަސް (އެއް  1500/- މަހަކު ކޮށްފައިވާނަމަހާސިލު ސަނަދެއް
 .   ރުފިޔާ

  

     )ރ(

 
   .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގަވާއިދު މި ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .4
 

 


