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 ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮިމަޝން 
 ިދވެިހރާއްޖެ     

 
 އަށް) 2014ވާއިދު ގަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ( R/2014-311ވާއިދު ނަންބަރު ގަ

  ވާއިދުގަވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  6
 

 

 ން.ންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައު) އަށް އ2014ަ(ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގަވާއިދު  R/2014-311ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 

 އިތުރުކުރުން. އަކުރު  5ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ފަހަތަށް އަންނަިނވި ފަދައިން  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

އެވަނީ، ފުރާނަ ަސލާމަްތކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ "ޓަރމިނަލް އިލްަނސް" ަކމަށް ބުނެފައި 

ފަރުވާއާ ނުލައި، ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި މަރުވެދާނެ ފަދަ ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި 

 ހޭނެތިދާނެ ފަދަ ރަނގަޅުނުކުރެވޭ ފަދަ ބައްޔެއް ނުވަތަ ޙާލަތަކަށެވެ.

 މާނަ ކުރުން  .5 (ޅ)

އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ، "ކްރޮނިކް ކޮްނޑިޝަން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ

 .ޙާލަތެއް ދިމާވާ ބަލިތަކަށެވެ

 ބައްޔެއް،(ތެލަސީމިއާ ބަލި ފަދަ) ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދިގުދެމިގެންދާ  .1

 ބަލީގެ ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް، .2

ނަންރިވަރސިބްލް ޕެތޮލޮޖިކަލް އަލްޓަރޭޝަނެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ  .3

 އް، ނުވަތަ ބައްޔެ

 ދިގުމުއްދަތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި ބެލެހެއްޓުން ބޭނުންވާ ބައްޔެއް. .4

   (ކ)

"ބޯންމެރޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނާގެ ކަށީގެ ކެވިޓީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ 

 މަޑު މެޓީރިއަލަށެވެ.

   (އ)
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"ގުނަވަން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިތް، ފުއްޕާމޭ، ފުރަމޭ، ޕެންްކރިއޭސް، ކިޑްނީ، 

      ގޮހޮރު ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރުމުގެ ބޭނުަމށް ހުއްޓުމެއްނެތި 

 ލޭ ހިނގަންޖެޭހ ގުނަވަންތަކަށެވެ.

   (ވ)

ވިއުގަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިލް ސަރވިސްެގ އިދާރީ ކަންކަން ސީ.އެސް "

ށްފައިވާ އޮންލައިން ކޮރީޢާއިން ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާއިމުޛައިލެކްޓްރޯނިކްގެ 

 އަށެވެ. ސޮފްޓްވެއަރ

   (މ)

 އަކުެރއް އިތުރުކުރުން.  ގޮތުގައިވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  75ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ަނމަވެސް،  (ހ) ގައި ެއހެން އޮތްމި މާއްދާގެ 

އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަިތލުމަށް މި ފަދަ 

ފަރާތްތަކަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާުލމަށާއި، ަވޒީފާގެ މާޙައުލަީކ ޚާއްޞަ އެހީއަށް 

ވެރިވެވޭ ފަދަ މާޙައުލަކަށް ހެދުމަްށ، ދިވެހި ސިވިލް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައި

ސަރވިސްގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަކީ، ަހމައެކަނި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ލެއްގެ ތެރެއިން ސޫ ލާ އުއިއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުްނ އެކުލަވަކެޚާއްޞަ މަޤާމުތަ

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.  ކަނޑައެޅުމަށް

ވަޒީފާއަށް  .75 (ނ)
ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

 ލުތައް ސޫއަސާސީ އު 

 

 އަކުރު އިތުރުކުރުން.  5) ގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި ފަދައިން ޅވަނަ މާއްދާގެ ( 188ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަެވސް، ޓަރމިނަލް ިއްލނަސްއެއް ނުވަތަ 

ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެޭހ ކްރޮނިކް ކޮންޑިޝަނެއްގެ ސަބަބުން 

   ލިބޭގޮތަށް، އަހަރަކު އިތުރު  މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، މުސާރަ

 (ތިރީސް) ދުވަސް ދެވިދާނެއެވެ. 30

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  .188 )ކ(

       ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީްނ ސަާލމުެގ ުޗއްޓީ ދިނުމުގައި، ކމި މާއްދާގެ (

އެ މުވަްއޒަފަކީ ޓަރމިނަްލ އިލްަނސްއެއް ނުވަތަ ކްރޮނިްކ އިލްނަސްއެްއ 

ކަމަށާއި، ބަލީގެ ބާވަތާއި ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް  ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތެއް

މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭެނ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި 

އްކަތްތެރިއެއްގެ ސަާލމުެގ ެސޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސަރަޖިސްޓަ

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ ދޫކުރި ޤައުމެއްގެ ރަޖިސްޓަ ސެޓުފިކެޓު

 މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންެޖހޭނެއެވެ.

   )އ(
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ބޯންމެރޯ ނުވަތަ ގުނަވަނެއް  މި މާއްދާގެ (ބ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މުވައްޒަފަކު

ލިބޭގޮތަށް، އަހަރަކު އިތުރު  ހަދިޔާކުރުމަށްޓަކައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި، މުސާރަ

 (ތިރީސް) ދުވަސް ދެވިދާނެއެވެ. 30

   )ވ(

     ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ސަާލމުގެ ުޗއްޓީ ދިނުމުގައި، ވމި މާއްދާގެ (

ނުވަތަ ގުނަވަނެްއ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތެއްކަމާއި، ސަރޖަރީގެ  އެ މުވައްޒަފަކީ ބޯްނމެރޯ

ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ަމސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ޞިއްޙީ 

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓެއް ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަ

ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުްނ ދޫކުރި ޤައުމެއްގެ ަރޖިސްޓަ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު

 ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

   )މ(

) ގަިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި، މުވަްއޒަފު ގޭގައި ހުރެގެން ވމި މާއްދާގެ (

މުވައްަޒފަށް ރިމޯޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ރިކަވަރީ މުއްދަތުގައި، 

މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު، މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާެއކު، އެ އޮފީހެއްގެ 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތުން ަހމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

   )ފ(

  ގެ ޮގތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  1-188 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް 188ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވާ މުވަްއޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީެގ 

ދުވަސް "ޚާއްަޞ  ފަސްދޮޅަސް)( 60އިތުރަށް، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، އަހަރަކު 

 ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ" ގެ ގޮތުގައި ދެވިދާނެއެވެ. 

މިނަލް އިލްނަސްއެއް ނުވަތަ ކްރޮނިކް ކޮންޑިޝަނެއްގެ ސަބަބުްނ ޓަރ .1

 ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހުން.، ދިގުމުއްދަތަކަށް

 ބޯންމެރޯ ނުވަތަ ގުނަވަނެްއ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވުން. .2

ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ  .1-188 (ހ)
ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ 

 ޗުއްޓީ 

 ނުވަތަ) ނަނމަވެސް، މި މާއްދާގެ ( ވީއޮތްކަމުގައިގައި އެހެްނ  މި މާއްދާގެ (ހ)

(ފަސްދޮޅަސް)  60 ހުށަހެޅުމުން، ފިކެޓުގޮތުގެ މަތިން މެޑިކަލް ސެޓު ) ގައިވާރ(

 ނެއެވެ.ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް މި ޗުއްޓީ ދެވިދާ

   (ށ)

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން ުޗއްޓީ ދިނުމުގައި،  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ކްރޮނިްކ އިލްނަސްއެްއ ނުވަތަ  ،މުވައްޒަފަކީ ޓަރމިނަލް އިލްނަސްއެއްއެ 

ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ބަލީގެ ބާވަތާއި ބަލީގެ ސަަބބުން މުވައްޒަފަްށ 

މަސައްކަތަށް ނުނިުކމެވޭެނ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ޞިްއޙީ ވުޒާރާގަިއ 

ސެުޓފިކެޓެއް ނުވަތަ  މެޑިކަލް އެއްގެ ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިރަޖިސްޓަ

   )(ނ
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އްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިއްީޙ ޞިރީކޮށްފައިވާ ދޫކުރި ޤައުމެއްގެ ރަޖިސްޓަ ސެޓުފިކެޓު

 ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންެޖހޭނެއެވެ. މެޑިކަލްމަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެމަތީން ުޗއްޓީ ދިނުމުގައި، ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ  2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

އެ މުވަްއޒަފަކީ ބޯންމެޯރ ނުވަތަ ުގނަވަނެއް ހަދިޔާކުރާ ފަރާތެއްކަމާއި، ސަރޖަރީެގ 

ކޮށް ޞިއްޙީ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެޭވނެ މުއްދަތު ބަޔާން

ސެޓުފިކެޓެއް  ެމޑިަކލްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ވުޒާރާގައި ރަިޖސްޓަ

އްޙީ މަރުކަޒަކުްނ ޞިރީކޮށްފައިވާ ދޫކުރި ޤައުމެއްގެ ރަިޖސްޓަ ކެޓުނުވަތަ ސެޓުފި

 ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. މެޑިކަލްޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ 

   )(ރ

ރެގެްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފު ގޭގައި ހު

ނަމަ، ރިކަވަރީ މުއްދަތުގައި، މުވައްަޒފަށް ރިމޯޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭ

         ވައިޒަރުެގ ލަފަޔާއެކު،  އިންތިާޒމު، މުވައްޒަފުގެ ސުޕަމަސައްކަތްކުރުމުގެ

 އެ އޮފީހެއްގެ މުވަްއޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ފަރާތުން ހަަމޖަްއސައިދެވިދާނެއެވެ. 

   )ބ(

 ނަންބަރު އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 3އަދި  2، 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  190ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5
  

ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭެނ  .1

 ޙީއްޞި ،ރީކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަޙީއްޞިމުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، 

ދޫކުރި  ޓެއް ނުވަތަ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓުމަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެ

 ޙީއްޞި ،މަރުަކޒަކުން ޙީއްޞިއުމެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤަ

މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ވަޒީފާއަްށ ނުކުންަނ 

  ސަލާމުެގ ޗުއްޓީ ުނދެވޭނެއެވެ. ދުވަހު ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ، އެ މުވަްއޒަފަކަށް

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އަދި  .190 (ހ)
 އާއިލީ ޒިންމާގެ

ޗުއްޓީއަށް މެޑިކަލް 
 ސެޓުފިކެޓު
      ހުށަހެޅުމާއި

 ފޯމު ހުށަހެޅުން

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ އެހެންއޮތް ަނމަވެސް، މުވަްއޒަުފ  1މި އަކުރުެގ  .2

(ފަނަރަ)  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކޮންެމ އަހަރަކަށް، އަހަރުމަސައްކަތް

 ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.  ހުށަހެޅުމަކާ ސެޓުފިކެޓު ދުވަސް މެޑިކަލް

  

ވަކިަވކިން ނުވަަތ  ،(ފަނަރަ) ދުވަސް 15ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  2މި އަކުރުގެ  .3

 ެމޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ،(ދޭއް) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުާވ ގޮތަށް 2ވިދިވިދިގެން 

 ،ސަާލމު ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ،ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި

(ދޭއް) ދުވަހަށް ވުރެ  2ވިދިވިދިގެން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މަސައްކަތު 

ތަމަ ދުވަުހ އެ މުވައްޒަފަުކ އޮފީހަށް ނުކުންަނ ފުރަ ،އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް

 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު
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 ކުރުން. (ށ) ގެ ފަހަތަށް (ނ) ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުވަނަ މާއްދާގެ  197 ގަވާއިދުގެ ނެވިދިޔަބު .6

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
މުވައްޒަފެއް ވީއްލޭނެ 

 ކަންތައްތައް 

 

ޓަރމިަނލް އިްލނަސްއެއް ނުވަަތ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެެހން އޮްތ ނަމަެވސް (ނ) .197

ކްރޮނިކް ކޮންޑިޝަނެއްގެ ސަބަބުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭ 

އެ މުަވއްޒަފެއްގެ މަޤާމު  ،ނަމަސާރަ ުނލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިވާމު ،މުވައްޒަފަކު

ުމސާރަ  ،ރިޒަރވްކުރުމާއި ނުކުުރމާމެދު ެއ އިދާރާއަކުން ގޮތެއް ނިްނަމންވާނީ

ދުވަހަށް އް) މަސްއެ (ހަ 6(އެކެއް) އަހަރާއި  1ބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު ނުލި

 ވުރެ އިތުރުވާ ނަމައެވެ.
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