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   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

ވަނަ    7  އަށް( 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ) R /2014- 311ގަވާއިދު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 

ނަންބަރު   ސަރވިސްގެ   R/2014-311ގަވާއިދު  ސިވިލް  އިޞްލާޙުތައ2014ްގަވާއިދު  )ދިވެހި  އަންނަނިވި  އަށް   ) 
 ގެނައުން.

 ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ނ( އަންނަނިވި 25ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 1

 ތަޢާރަފު 

 

ނަންބަރު   )ހ(  . 25 ސަރވިސްގެ   5/2007ޤާނޫނު  ސިވިލް       )ދިވެހި 
ދަށުން ސަރުކާރުގެ ކޮންެމ މަސްއޫލު ވަނަ ާމއްދާގެ    62ޤާނޫނު( ގެ  
ޤާނޫނާއި  ،އޮފީހެއްގައި ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އޮފް   ،ދިވެހި  ކޯޑް 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގަންެޖހޭ ކަންކަން ހިންގުުމގެ   ،ކޮންޑަކްޓާއި

ހަވާލުކުރާ ޒިންާމވެ   ނެމަސްއޫލިއްޔަތު  ކަންކަަމށް  އެ  އަދި 
އިސްވެރި  ،ަޖވާބުދާރީވާނެ ސަރވިސްގެ  ޔަކު ސިވިލް 

ތެރެއިން  އޮފީސްތަކުގެ  މަސްއޫލު  ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ހުންނާނީ  ،ިމނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީހުގައި  ނާއިބުގެ   ، ބަންޑާރަ 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ  )ނ(    
 ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލެވެ. ،ުމވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ 

(  ވަނަ  4( ވަނަ ނަންބަރާއި، )3( ވަނަ ނަންބަރާއި، )2ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ )  28ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 2
އިޞްލާޙުކޮށް އަންނަނިވިގޮތަށް  ގޮތަށް  4)  ،ނަންބަރު،  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  ނަންބަރު    2( 

 އިތުރުކުން. 
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ޕަރމަނަންޓް   
ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމުގެ  

 ޝަރުޠު 

 

ވަޒީފާއިން  (2) )ނ(  . 28 ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 
ނުވުާމއި ފަރާތަކަށް          އުުމރުން   ،މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ 

އުުމރުގެ   60 ދޮށީ  ވުރެ  އަހަރަށް        )ފަސްދޮޅަސް( 
 ކަުމގައި ނުވުން. ކު ީމހަ

ނަންބަރު   (3)     އިުޖރާއަތުގެ   2016/12ޤާނޫނު    )ިޖނާއީ 
ގޮތުގައި   ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ިޖނާއީ  ގައި  ޤާނޫނު( 

ސާބިތުވެ ކުރިކަން  ކުށެއް  ޙުކުްމ    ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
އެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ    ،ކޮށްފައިވާ ީމހެއް ނަަމ

ކަނޑައެޅި  ޙުކުުމން  އެ  ާމފުކުރި  ނުވަތަ    ތާ        އަދަބު 
ނަަމވެސް    3 ވެފައިވުން.  އަހަރުދުވަސް  )ތިނެއް( 

ކުށެއް   ގޯނާކުރިކަުމގެ  ިޖންސާ  ކުޑަކުދިންނަށް 
ީމހަކު ސެކްރެޓަރީގެ    ، ސާބިތުވެފައިވާ  ޕަރމަނަންޓް 

  ަމޤާަމށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނަންބަރު   (4)     ަމނާކުރުުމގެ    2015/32ޤާނޫނު  )ޓެރަރިޒަމް 
ޓެރަރިސްޓް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

 ަޖާމޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުވުން. 

ަމންމަ،   (5)     ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް  ނުވަތަ  ޢައްޔަނުކުރާ 
ދަރިއަކު ނުވަތަ  އަނތްބަކު، ބައްޕަ،  ނުވަތަ ، ނުވަތަ 

ީމހަކު، ފިރިއަކު އެއްބަނޑުއެއްބަފާ  ނުވަތަ ، ނުވަތަ 
ީމހަކު  އެއްބަފާ  ނުވަތަ  ީމހަކު                 އެއްބަނޑު 
ީމހަކަށް   މަސައްކަތްކުރާ  ސީދާ  ިމނިސްޓްރީއެއްގައި  އެ 

ހިނ ދަށުން  ިމނިސްޓްރީއެއްގެ  ނުވަތަ       ގާ ނުވުާމއި، 
ސީދާ   ސެކްރެޓަރީއަށް  ޕަރމަނަންޓް  އޮފީހެއްގެ  ވަކި 

އެއިން ފަރާތެއް  ރިޕޯޓްކުރަންެޖހޭ ޒިންާމދާރު ވެރިޔާކަުމގައި  
 ނުވުން.

ދަށުން   (6)     ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ކަުމގައި ނުވުން. ކު  އިންތިޚާބުކުރާ ަމޤާެމއް ފުރަުމންދާ ީމހަ

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން.  29ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 3

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން   
 ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުން 

ސެކްރެޓަރީގެ  )ހ(  . 29 ޕަރމަނަންޓް  އޮފީސްތަކަށް  މަސްއޫލު  ސަރުކާރުގެ 
ކުރާނީ ޢައްޔަނު  ީމހުން  ހިންގުާމ   ،ަމޤާަމށް  ިމނިސްޓްރީއެއް  އެ 
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ލަފަޔާއެކު  ިމނިސްޓަރެއްގެ  ސަރވިސް   ،ހަވާލުވެހުރި  ސިވިލް 
 ކޮިމޝަނުންނެވެ.

ގަވާއިދުގެ   . 4 )  30ބުނެވިދިޔަ  )ނ( ގެ  ާމއްދާގެ  އިޞްލާޙުކޮށ5ްވަނަ  ނަންބަރު  ފަހަތަށް    ،( ވަނަ  ާމއްދާގެ  އެ 
 ނަންބަރެއް އިތުރު ކުރުން.

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން   
 ވަޒީފާިއން ވަކިކުރުން 

 

ޤާނޫނާއަސާސީގައި   (5) )ނ(  . 30 ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ވާދަކުރާ  އިންތިޚާބެއްގައި  އާންމު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިސްތިޢުފާ ނުދީ  ަމޤާުމން  ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް
 ހުރެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުން. 

ިމނިސްޓްރީގެ   (6)     އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް 
އިތުބާރު    ،ިމނިސްޓަރަށް ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް 

ިމނިސްޓަރަށް   ބޭނުަމށްޓަކައި،  ނަންބަރުގެ  މި  ނެތުން. 
 ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އިތުބާރު ނެތްކަަމށް ބެލެވޭނީ

ެމދުވެރިވެއްެޖ   ހާލަތެއް  ކުރެ  ހާލަތްތަކުން  އަންނަނިވި 
 ނަަމއެވެ. 

     i.    ެއޮންނަ ސަރުކާރެއްގ ސިޔާސަތުތައް  އެއިރެއްގައި 
ތަންފީޛު ކުރުަމށް ޓަކައި އެ އޮފީހެއްގެ ެމންޑޭޓުގެ 
ކަނޑައަޅާ   ިމނިސްޓަރު  ކުރުަމށް  ދަށުން 
ަމޤުބޫލު  އަދާކުރުަމށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ސަބަބަކާ ނުލައި އުޛުރުވެރިވުން.

     ii. 6
.
2 

ހައިސިއްޔަތުން   ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަުމގައި އޭނާގެ  އަދާކުރަންެޖހޭ  

ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުަމށް ަމޤުބޫލު ސަބަބަކާ 

 ނުލައި އުޛުރުވެރިވުން.

     iii. 6
.
3 

ހައިސިއްޔަތުން   ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް 
ފަދަ   ތައާރުޒުވާ  ަމސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންެޖހޭ 

ނުވަތަ އަިމއްލަ   ފައިދާއެއް  ނުވަތަ  ަމޞްލަޙަތެއް 
 ަމންފާއެއް އޮތް ކަެމއްގައި ޝާިމލުވުން.

 ވަނަ ާމއްދާގެ )މ( އުނިކުރުން.  30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 5



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 ،އެ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި، ވަނަ ާމއްދާގެ އަރިަމތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް  32ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 6
 އެ ާމއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުން. ،)ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ،)ށ( އާއި

ޒިންމާދާރު ިއސްވެރިންނާިއ   
 ޒިންމާދާރުވެރިން 

 

އިދާރާ )ހ(  . 32 ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  ފިޔަވައި، ިމނިސްޓްރީތަކާއި  ތައް 
އިދާރީގޮތުން ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގާ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ 
އޮނިގަނޑުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް ަމޤާުމގައި ހުންނަ 

 އެ އިދާރާގެ ޒިންާމދާރު އިސްވެރިޔާއެވެ. ،ުމވައްޒަފަކީ

ކައުންސިލްތަކުގެ  )ށ(     ލޯކަލް  ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީއަށް  ޕަރމަނަންޓް 
އިސްވެރިޔާއަށް  ޒިންާމދާރު  ނުވަތަ  ެޖނެރަލްއަށް  ސެކްރެޓަރީ 
ސަރުކާރުގެ  ިމނިސްޓްރީތަކާއި،  ގޮތަށް،          ރިޕޯޓްކުރަންެޖހޭ 
ލޯކަލް  އިދާރާތަކާއި،  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ގޮތުގައި  އޮފީހެއްގެ  ވަކި 

އިދާރާ އިދާރީ ކައުންސިލް  އިދާރާތަކުގެ  ދަށުގައިވާ  ތަކުގެ 
އޮނިގަނޑުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް ަމޤާުމގައި ހުންނަ 

 ވެރިޔާއެވެ. އެ އިދާރާގެ ޒިންާމދާރު ،ުމވައްޒަފަކީ

ގޮތަށް  )ނ(     ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  ާމއްދާގެ            މި 
އެ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި އޮންނަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
ަމޤާުމގައި ުމވައްޒަފަކު ނެތް ހާލަތުގައި އެ އިދާރާގެ  އެންމެ އިސް 
ޒިންާމދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ޒިންާމދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކަނޑައަޅާނީވަގު ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  ިމނިސްޓްރީގެ   ،ތީގޮތުން 
އިދާރާއެއްގެ ޒިންާމދާރު ދާއިރާގެ   ، ވެރިޔާ ނަަމ  ދަށުން ހިނގާ  އެ 

ސެކްރެޓަރީ ގޮތުގައި ، ޕަރމަނަންޓް  އޮފީހެއްގެ  ވަކި  ސަރުކާރުގެ 
ޒިންާމދާރު  އިދާރާއެއްގެ  ދަށުގައިވާ  އޮފީހެއްގެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ނަ ލޯކަލް   ، ަމއިސްވެރިޔާ  އަދި  ކޮިމޝަން  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ވެރިޔާ   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްގެ ދަށުގައިވާ އިދާރާއެއްގެ ޒިންާމދާރު

 ނަމަ އެ ކައުންސިލެއްގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ާމއްދާތައް އިތުރުކުރުން.  35ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 7

ލޯކަލް ކަުއންސިލްގެ   
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

ހުންނާނީ . 35-1 ގޮތުގައި  ުމވައްޒަފެއްގެ  އިސް  އެންމެ  ކައުންސިލްތަކުގެ    ،ލޯކަލް 
 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްއެވެ.

 ކަުއންސިލްގެ ލޯކަލް 
 ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ 

 ޢައްޔަނުކުރުން 

އިސް   )ހ(  . 35-2 އެންެމ  ކައުންސިލުގެ  ގޮތުގައި، ލޯކަލް  ުމވައްޒަފެއްގެ 
ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ލަފަޔާއެކު،  ކައުންސިލްގެ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުންނެވެ.  ،ޢައްޔަނުކުރާނީ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ޢައްޔަނުކުރާނީ )ށ(     ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ          ، ލޯކަލް 
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތަށެވެ.   5

ނަންބަރު   )ނ(     ސަރވިސްގެ   5/2007ޤާނޫނު  ސިވިލް       )ދިވެހި 
ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ވަކިކުރާ  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  ޤާނޫނު( 

)ފަހެއް(   5ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންެމ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްއެއް އަލުން  
ގޮތަށް އަހަރުދުވަހުގެ   ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެ  ޢައްޔަނު  ދައުރަކަށް 

)ފަހެއް( އަހަރަކުން   5ޢައްޔަނުކުރާ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްއެއް ކޮންމެ  
 ޢައްޔަނުކުރަުމން ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

 ކަުއންސިލްގެ ލޯކަލް 
 ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ 

 ޢައްޔަނުކުރުމުގެ
 ޝަރުޠުތަްއ 

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްގެ ަމޤާުމގެ ޝަރުޠުތަކާއި ލޯކަލް  )ހ(  . 35-3
ިމންގަނޑުތަކާއި  ގެންގުޅޭނެ  ކުރުުމގައި  ޢައްޔަނު  ހޮވާ  ަމޤާަމށް 

 އުސޫލުތައް ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަޅައި އާންުމކުރާނެއެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް   ، ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްގެ ަމޤާަމށް ކުރިަމތިލާ ީމހަކީ )ށ(    
ފާއަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުަމށް ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ވަޒީ

ގައި   5/2007ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ދިވެހި 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ   ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުން.  (1)    

ވަޒީފާއިން  (2)     ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 
ނުވުާމއި ފަރާތަކަށް          އުުމރުން   ،މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ 

އުުމރުގެ   60 ދޮށީ  ވުރެ  އަހަރަށް        )ފަސްދޮޅަސް( 
 ކަުމގައި ނުވުން.  ީމހެއް

ނަންބަރު   (3)     އިުޖރާއަތުގެ   2016/12ޤާނޫނު     )ިޖނާއީ 
ގޮތުގައި   ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ިޖނާއީ  ގައި  ޤާނޫނު( 

ސާބިތުވެ ކުރިކަން  ކުށެއް  ޙުކުްމ    ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
އެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ    ،ކޮށްފައިވާ ީމހެއް ނަަމ

ާމފުކުރިތާ  އަދަބު  ކަނޑައެޅި  ޙުކުުމން  އެ            ނުވަތަ 
ވެފައިވުން.)ތި  3 އަހަރުދުވަސް  ނަަމވެސް   ނެއް( 

ކުށެއް   ގޯނާކުރިކަުމގެ  ިޖންސާ  ކުޑަކުދިންނަށް 
ީމހަކު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ    ،ސާބިތުވެފައިވާ  ލޯކަލް 

 ެޖނެރަލްގެ ަމޤާަމށް ޢައްޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ނަންބަރު   (4)     ަމނާކުރުުމގެ    2015/32ޤާނޫނު  )ޓެރަރިޒަމް 
ޓެރަރިސްޓް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

 ަޖާމޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުވުން. 

ނުވަތަ   (5)     ަމންމަ،  ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ޢައްޔަނުކުރާ 
ދަރިއަކު ނުވަތަ  އަނތްބަކު، ބައްޕަ،  ނުވަތަ ، ނުވަތަ 

ީމހަކު، ފިރިޔަކު އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  ނުވަތަ  ، ނުވަތަ 
އެއްބަނޑު ީމހަކު، ނުވަތަ އެއްބަފާ ީމހަކު އެ ކައުންސިލްގެ  
އިދާރާގައި ސީދާ މަސައްކަތްކުރާ ީމހަކަށް ނުވުާމއި، ނުވަތަ  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ    ،އެ އިން ފަރާތެއް
ސެކްރެޓަރީ    ގައިއިދާރާއެއް އޮފީހެއްގައި  އަވަށު  ނުވަތަ 

ރިޕޯޓްކުރަން ސީދާ  ޒިންާމދާރު ެޖނެރަލްއަށް    ެޖހޭ 
 ވެރިޔާކަުމގައި ނުވުން.

ދަށުން   (6)     ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
 ކަުމގައި ނުވުން. ކު  އިންތިޚާބުކުރާ ަމޤާެމއް ފުރަުމންދާ ީމހަ

 ކަުއންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް 
 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ވަގުތީ 

 ޢައްޔަނުކުރުން 

ލޯކަލް ކައުންސިލެއްގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުުމގެ  )ހ(  . 35-4
ނެތް  އަދާކުރެވެން  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން 
ހިނދެއްގައި  ހުސްވެއްެޖ  ަމޤާުމ  ނުވަތަ                ހިނދެއްގައި 
މަސްއޫލިއްޔަތު  ަމޤާުމގެ  އެ  ަމތިން  ލަފާގެ  ކައުންސިލެއްގެ  އެ 

ޢައްޔަނު އަދާކުރުަމށް ކޮިމޝަނުން  ެޖނެރަލެއް  ސެކްރެޓަރީ  ވަގުތީ   
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  )ށ(     ުމއްދަތުގައި  ހުންނަ  ޗުއްޓީގައި  ެޖނެރަލް         ސެކްރެޓަރީ 
ހާޒިރުނުވާ  އޮފީހަށް  ވަގުތީގޮތުން  ސަބަބަކާހުރެ  ނޫންވެސް  އެ 

ގޮތުގައި   ،ުމއްދަތުގައި ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ވަގުތީ 
ކަނޑައަޅާނީ ުމވައްޒަފަކު  ކައުންސިލެއްގެ   ،ހަރަކާތްތެރިވާނެ  އެ 
 ަމޝްވަރާގެ ަމތިން ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްއެވެ.

 ،ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް )ނ(    
 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ދުވަސްތަކަށް

އެލަވަންސް  ހިންގުުމގެ  ވަގުތީ  ަމތީން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ 
 ދޭންވާނެއެވެ. 
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 ކަުއންސިލްގެ ލޯކަލް 
 ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

 މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ

ނަންބަރު   . 35-5 އުޞޫލުން   2010/7ޤާނޫނު  ލާަމރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  )އިދާރީ 
ގެ   ޤާނޫނު(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   126ހިންގުުމގެ  ގައި  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ަމތިން  ގޮތުގެ 
 ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.

ުމވައްޒަފުގެ  )ހ(     އިދާރީ  އިސް  އެންެމ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 
ބޭނުންވާ   ހިންގުަމށް  ކައުންސިލް  އެންެމހައި ހައިސިއްޔަތުން 

ހަަމަޖއްސައި  ހިންގައި   ،އިންތިޒާުމތައް  މަސައްކަތްތައް  އިދާރާގެ 
 ބެލެހެއްޓުން. 

ކައުންސިލްގެ  )ށ(     ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 
 ރައީސަށް ނުވަތަ ޭމޔަރަށް ރިޕޯޓުކޮށް ަޖވާބުދާރީވުން. 

ނިންާމ   )ނ(     އުސޫލުތައް ކައުންސިލުން  ކަނޑައަޅާ  ނިންުމންތަކާއި 
 ތަންފީޛުކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ  )ރ(     ޚިދުަމތްތައް  ުމނިސިޕަލް  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން 
އިންތިޒާމު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ެމދުވެރިކޮށް  ުމވައްޒަފުން  އިދާރާގެ 

އުސޫލުތަކާ   ، ހަަމަޖއްސައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކައުންސިލުން 
 އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުަމތްތައްފޯރުކޮށްދިނުން. 

އިންސާނީ  )ބ(     ހަރަކާތްތަކާއި  ަމސައްކަތްތަކާއި  ކައުންސިލްގެ 
ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ޭމޔަރަށާއި 

 ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުން.

ހަރަކާތްތަކުގައި  )ޅ(    ހިންގާ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރާ  ކައުންސިލުން 
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ރިޕޯޓުތައް  )ކ(     ބަެޖޓާއި  ޕްލޭންތަކާއި  ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭ  ކައުންސިލުން 
ކަންކަން   ކައުންސިލުން ނިންާމ ގޮތެއްގެ ަމތިން އެ   ،ތައްޔާރުކުރުާމއި

 ފީޛުކުރުން. ތަން

ޚިދުަމތްތަކުގެ ފެންވަރު   ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް )އ(    
ފަންނީ  ގުޅޭ  ބަދަލުތަކާ  ގެންނަންެޖހޭ  ހަރުދަނާކުރުަމށް  ަމތިކޮށް 

ޚިދުަމތްތަކާއި   ،ދިރާސާތައްކޮށް ކައުންސިލްގެ  އަލީގައި  އޭގެ 
ނުވަތަ  ރައީސަށް  ކައުންސިލްގެ  ތަރައްޤީކުރުަމށް  މަސައްކަތްތައް 

 ޭމޔަރަށް ލަފާދިނުން. 
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ބޭނުަމށްދައުލަތުގެ   )ވ(     ޤާނޫނުގެ  ރައީސް   ،ާމލިއްޔަތުގެ  ކައުންސިލްގެ 
ަމތިން ލަފާގެ  ޭމޔަރުގެ  ޒިންާމދާރު   ، ނުވަތަ  ާމލީ   ކައުންސިލްގެ 

 ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

އިތުރު   ަމޤާމާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރާ  ، ަމތީގައިވާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން )މ(   
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ލޯކަލް ކަުއންސިލުގެ   
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  
 ވަޒީފާިއން ވަކިކުރުން 

ވަކިކުރާނީ  )ހ(  . 35-6 ވަޒީފާއިން  ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް 
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުންނެވެ. 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ނަމަ، ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަލް   )ށ(    
 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ސަބަބު ލިޔުުމން އޭނާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ވަކިކުރާ  )ނ(     ވަޒީފާއިން  ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ލޯކަލް 
 ސަބަބުތައް ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ.

އަދާކުރުަމށްޓަކައި   ( 1)     ވާިޖބުތައް  ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ  ވަޒީފާގެ 
ކޯސް   ނުވަތަ  ފާސްނުވުން،  ކޯހަކުން  ތަްމރީނު 

 ؛ފުރިހަަމނުކުރުން

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު   (2)    
ޤާނޫނު( އާއި، މި ގަވާއިދާއި، ދިވެހ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  
  ؛ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވިކަން ކޮިމޝަނަށް ސާބިތުވުން

ަމޤާަމށް   (3)     ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ  ލޯކަލް 
)ދިވެހި    5/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  
ކުރި   ކޮިމޝަނުން  ޚިލާފަށްކަން  ގަވާއިދަކާ  ހަދައިފައިވާ 

 ތަޙްޤީޤަކަށް ސާބިތުވުން. 

ކައުންސިލަށް   (4)     އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ 
ނަންބަރުގެ   މި  ނެތުން.  އިތުބާރު  ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 

ެޖނެރަލްގެ  ބޭނުަމށް ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލުގެ  ޓަކައި، 
ބެލެވޭނީ ހާލަތްތަކުންކުރެ   ،އިތުބާރުނެތްކަަމށް  އަންނަނިވި 

 ހާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެ ނަަމއެވެ. 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

     i.  ެއިރެއްގައި އޮންނަ ކައުންސިލުގެ ސިޔާސަތުތައް    އ
ތަންފީޛު ކުރުަމށް ޓަކައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ  
ަމޤުބޫލު  އަދާކުރުަމށް،  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ސަބަބަކާ ނުލައި އުޛުރުވެރިވުން.

     ii.    ްހައިސިއްޔަތުނ ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 
އަދަކުރަންެޖހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަުމގައި އޭނާގެ  
ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ބަޔާނުގައި  ވަޒީފާ 

ސަބަބަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދަކުރުަމށް ަމޤުބޫލު 
 ނުލައި އުޛުރުވެރިވުން.

     iii.    ްހައިސިއްޔަތުނ ެޖނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ 
ފަދަ   ތައާރުޒުވާ  ަމސްއޫލިއްޔަތާ  އަދާކުރަންެޖހޭ 
ނުވަތަ  ފައިދާއެއް  ނުވަތަ  ަމޞްލަޙަތެއް  އަިމއްލަ 

 ަމންފާއެއް އޮތް ކަެމއްގައި ޝާިމލުވުން.

( ވަނަ  5)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ4ި)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ3ިާމއްދާގެ )ހ( ގެ )ވަނަ    78ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 8
އަކުރު    ދެއެ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް    ،އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް  ، ( ވަނަ ނަންބަރ6ު)، ނަންބަރާއި

 އިތުރުކުރުން.  

ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނު   
 ކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަްއ

ވަޒީފާއިން   (3) )ހ(  . 78 ފަރާތަކީ،  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 
އުުމރުން  ނުވުާމއި،  ފަރާތަކަށް          މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ 

ީމހަކަށް    60 އުުމރުގެ  ދޮށީ  އަހަރަށްވުރެ  )ފަސްދޮޅަސް( 
ހުރި ވަޒީފާއެއްގައި  ސަރވިސްގެ  )ސިވިލް    ، ނުވުން. 

ުމވައްޒަފަކު    60އުުމރުން   އަހަރުވެފައިވާ  )ފަސްދޮޅަސް( 
  ށް ކަލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުކުރުަމސިވި

 މި ާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.(

ނަންބަރު   (4)     އިުޖރާއަތުގެ   2016/12ޤާނޫނު     )ިޖނާއީ 
ގޮތުގައި   ކުށެއްގެ  ބޮޑު  ިޖނާއީ  ގައި  ޤާނޫނު( 
ޙުކުްމ   ސާބިތުވެ،  ކުރިކަން  ކުށެއް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ނަމަ، އެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކޮށް ނިުމނުތާ  ކޮށްފައިވާ ީމހެއް  
ާމފުކުރިތާ  އަދަބު  ކަނޑައެޅި  ޙުކުުމން  އެ            ނުވަތަ 

ނަަމވެސް    3 ވެފައިވުން.  އަހަރުދުވަސް  )ތިނެއް( 
ކުށެއް   ގޯނާކުރިކަުމގެ  ިޖންސާ  ކުޑަކުދިންނަށް 
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، ކުޑަކުދިންނާ ުމޢާަމލާތު ކުރަންެޖހޭ  ސާބިތުވެފައިވާ ީމހަކު
 ޔަނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަކަށް ޢައް

ނަންބަރު   (5)     ަމނާކުރުުމގެ    2015/32ޤާނޫނު  )ޓެރަރިޒަމް 
ޓެރަރިސްޓް  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

 ަޖާމޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަުމގައި ނުވުން. 

ޢައްޔަނުކުރާ ީމހަކީ، އޭނާގެ ަމންމަ، ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ   (6)    
އަނތްބަކު، ދަރިޔަކު ފިރިޔަކު، ނުވަތަ  ނުވަތަ ، ނުވަތަ 

ީމހަކު އެއްބަފާ  ީމހަކު  ، އެއްބަނޑު  އެއްބަނޑު  ނުވަތަ 
ސުޕަވައިޒްކުރަންެޖހޭ   ީމހަކު ސީދާގޮތުން  އެއްބަފާ  ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ރިޕޯޓްކުރަންެޖހޭ ީމހެއްކަުމގައި ނުވުން. 

     i.    ްިމހެނ ާމއްދާގައި  ، ސްވިޔަ  އޮތްކަުމގައިމި 
ސަރުކާރުގެ   ފަރާތަކީ،  ކުރިަމތިލާ  ވަޒީފާއަށް 
ަމސައްކަތްކުރުަމށް   ސީދާ  ިމނިސްޓްރީއެއްގައި 

ވަޒީފާއެއް ނުވެފައި،    ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކަުމގައި 
ހިނގާ  ދަށުން  ިމނިސްޓްރީއެއްގެ           އެއީ 
ވަކި އޮފީހެއްގެ ވަޒީފާއެއް ކަުމގައިވާ ނަަމ، އަދި  

އޮ ފަދަ  ޕަރަމނަންޓް  އެ  ިމނިސްޓްރީގެ  ފީހަކީ 
ތަނެއް   ހިނގާ  ދަށުން  ބެލުުމގެ  ސެކްރެޓަރީގެ 
ޒިންާމދާރު   އެހެން  އެއީ  ނުވެފައި،  ކަުމގައި 
އޮފީހެއް   ހިނގާ  ދަށުން  ބެލުުމގެ  އިސްވެރިއެއްގެ 

ހާލަތުގައި ނަންބަރުގައި    ، ކަުމގައިވާ  މި 
ކަުމގައި   އޮތް  ގުޅުެމއް  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންާމދާރު އިސްވެރިޔާއާއި    ބެލެވޭނީ،
ވަޒީފާއަށް ކުރިަމތިލާ ފަރާތާ ދެެމދު އެފަދަ ގުޅުެމއް  

 އޮންނަ ނަަމއެވެ. 

     ii.   ުޢައްޔަނ ވަޒީފާއަށް  ފަރާތަށް  ހޮވޭ   ވަޒީފާއަށް 
ފަރާތުން   އެ  ކުރިން،  ފޮނުވުުމގެ  ކުރުަމށް 

ފަރާތުގެ    މަސައްކަތް އެ  އޮފީހުގައި  ކުރަންެޖހޭ 
ސުޕަވައިޒް ކަނޑައަޅާ    މަސައްކަތް  ކުރުަމށް 

ރިޕޯޓް ފަރާތުން  އެ  ނުވަތަ  ކުރަންެޖހޭ    ފަރާތަކީ 
ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުގައި  މި  ފަރާތަކީ، 
އޮތް   ދެެމދު  ފަރާތާ  ހޮވޭ  ވަޒީފާއަށް  ގުޅުެމއް 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

ސިވިލް   އިދާރާގެ  އެ  ނޫންކަން  ފަރާތެއް 
އިސްވެރިޔާ   އެންމެ  ސަރވިސްގެ 

 ންވާނެއެވެ. ކަށަވަރުކުރަ

ބަލާނީ )ރ(     ރެކޯޑު  ކުށުގެ  ުމވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ          ، ސިވިލް 
މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުންނެވެ. އަދި އެ އިދާރާތަކުން 
ނުވަތަ  ޒަރީޢާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހޯދުުމގައި  ރެކޯޑު           ކުށުގެ 

 ގައިވާ ފޯުމ ެމދުވެރިކޮށް ހޯދިދާނެއެވެ.  5މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 

ޖުޑީޝަލް   (1)     އޮފް    –އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓްަމންޓް 
 ؛ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް

 ؛ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތް (2)    

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީސް (3)    

 ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަން-އެންޓި (4)    

 . ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (5)    

  ވަނަ ނަންބަރާއި،   (4)ވަނަ ނަންބަރާއި،    (3)މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   )ބ(    
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު ގުނާނީ، ަމޤާަމށް   (7)

 އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަަމވާ ތާރީޚާ ހަަމއަށެވެ.  ީމހަކު ހޮވުަމށް ކުރާ

 ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.10ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ) 103ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 9

ވަޒީފާިއން ވަކިވުމާއި،   
 ވަކިކުރުން 

އައި   (10) )ރ(  . 103 ކުރަުމން  އިދާރާއަކުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
 މަސައްކަތެއް ހުއްޓައިލުން.

ގަވާއިދުގެ   . 10 ާމއްދާގެ    112ބުނެވިދިޔަ  ގޮތުގައި  ވަނަ  ގެ  )ރ(  ާމއްދާގެ  އެ  އިޞްލާޙުކޮށް،  ސުރުޚީ  އަރިަމތީ 
 އަންނަނިވިގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 

ވަގުތީ ގޮތުން މުވަްއޒަފުން   
 ހޮވޭނެ މުްއދަތު 

 

"ކޮންޓްރެކްޓް އެްމޕްލޯއިަމންޓް" އުސޫލުގެ ދަށުން ހޮވޭ ުމވައްޒަފުން  )ރ(  . 112
ުމވައްޒަފުންނާއެކު ހަދައިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުުމގެ ުމއްދަތު އެ 

ބަެޖޓް   ، ހަަމވި ނަަމވެސް، ުމވައްޒަފު ގެންގުޅެންެޖހޭ ހާލަތު ދެިމއޮވެ
ވަޒީފާގެ  ނުލައި  ކުރުަމކާ  އިޢުލާނެއް  އިތުރު  ނަމަ،  ހަަމެޖހިފައިވާ 

ުމއްދަތު   ުޖުމލަ  ވުރެ   2އެއްބަސްވުުމގެ  އަހަރުދުވަހަށް  )ދޭއް( 
ގޮތަށް އިތުރުކުރަުމން ، އިތުރުނުވާ  ުމއްދަތު  އެއްބަސްވުުމގެ 

ުމވައްޒަފު   ،ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ފަދައިން ުމއްދަތު އިތުކުރެވޭނީ
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އިތުރުކުރެވޭނެކަން  ުމއްދަތު  އިޢުލާނުގައި  ކުރާ  ހޮވުަމށް 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަަމއެވެ. 

 ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. ވަނަ  115ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 11

 ޗުްއޓީ 

 

ހޮވޭ  )ނ(  . 115 ދަށުން  އުސޫލުގެ  އެްމޕްލޯއިަމންޓް"  "ކޮންޓްރެކްޓް 
ޗުއްޓީގެ   ،ުމވައްޒަފުންނަށް ދޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  ބަލިވެއިނުާމއި 

ހިަމނައިގެން    ،ގޮތުގައި ދުވަސްތައް  )ފަސްދޮޅަސް(   60ބަންދު 
ިމ ގަވާއިދުގެ   ، ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނެއެވެ.  މި ޗުއްޓީ ދިނުުމގައި

 ވަނަ ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޢަަމލު ކުރެވިދާނެއެވެ. 181

ުމވައްޒަފަށް "ކޮންޓްރެކްޓް އެްމޕްލޯއިަމންޓް" އުސޫލުގެ ދަށުން ހޮވޭ   )ރ(    
މުސާރައާ ފެށިގެން  ދުވަހުން  ލިބޭ  ލިބޭ   އި ދަރިއަކު  ޢިނާޔަތްތައް 

ހިަމނައިގެން    ،ގޮތަށް ދުވަސްތައް  ދުވަހުގެ   3ބަންދު  )ތިނެއް( 
 އަނބިީމހާ ވިހެއުުމން ދޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ. ،ޗުއްޓީއެއް

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(  123ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 12

މިސްކިތު މުވަްއޒަފުންގެ   
 އިތުރުގަޑި 

 

މިސްކިތު މަސައްކަތު ީމހުންގެ   ނާއި މިސްކިތު އިާމމުންނާއި ުމދިުމން )ރ(  . 123
ަމތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށް ހަަމެޖހިފައިވީ   ، މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

ޤާނޫނު   ،ަމސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަށް  ، ނަަމވެސް
ވަނަ ާމއްދާއާއި   38)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ    2/2008ނަންބަރު  

ަމތީން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ދުވަހުގެ   ،މި  ބަންދު 
 ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުރުން. 158ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 13

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުން. 170ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 14

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. 200ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 15

މުސާރަނުލިބޭ ާޚްއޞަ   
 ޗުްއޓީ

 

ދިާމވާ   . 200 ރިޢާޔަތްކޮށްުމވައްޒަފަށް  ހާލަތަށް  ވަޒީފާ  ، ޚާއްޞަ  ުމވައްޒަފު  އެ 
ުމސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ނުލިބޭގޮތަށް   ،އަދާކުރާ އިދާރާއަށް އެދި ހުށަހެޅުުމން

ތެރޭގައި  އަހަރުދުވަހުގެ  ގޮތަށް،  އުނިނުވާ  ުމއްދަތުން  ޚިދުަމތުގެ         އަދި 
  މި ޗުއްޓީގެ )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި  15

 ބަންދު ދުވަސްތައް ހިަމނައިގެންނެވެ.  ،ދުވަސްތައް ގުނާނީ
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އެ ާމއްދާގެ އަރިަމތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި    ،ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް  204ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 16
 ގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. 

ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ   
 ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން 

ުމވައްޒަފަކަށް )ހ(  . 204 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނަންބަރު   ،ދިވެހި  ޤާނޫނު 
ގެ   2010/10 ޤާނޫނު(  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  )ލޯކަލް 

އިންތިޚާބަކަށް ބާއްވާ  ހުރެ  ،ދަށުން  އިސްތިޢުފާނުދީ   ، ވަޒީފާއިން 
 ކުރިަމތިލެވިދާނެއެވެ. 

ުމވައްޒަފު،  )ށ(     ކުރިަމތިލާ  އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ         ލޯކަލް 
ހުށަ ނަން  ުމވައްޒަފުގެ  ކޮިމޝަނުން އެ  އިލެކްޝަންސް  ފޯމު  ހަޅާ 

ީމހަކު  އެ  އިންތިޚާބަކަށް  އެ  ލިބުާމއެކު،  ލިޔުން  ގަބޫލުކުރިކަުމގެ 
ކުރިަމތިލައިފައިވާކަން ހަމަ އެ ދުވަހު އެ ުމވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 އޮފީހަށް ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ.

އެ ާމއްދާގެ އަރިަމތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި    ،ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި  205ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   . 17
 ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 

ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ   
ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ  

މުވަްއޒަފުންގެ ވަޒީފާާއިއ  
 މުސާރަާއިއ ޢިނާޔަތްތަްއ 

އިންތިޚާބަކަށް  )ހ(  . 205 ބާއްވާ  ހޮވުަމށް  ެމންބަރުން  ކައުންސިލެއްގެ  ލޯކަލް 
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ުމވައްޒަފުން،          2010/10ކުރިަމތިލާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ   13)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ  
ަމތީން ގޮތުގެ  ގައިވާ  އިންތިޚާބަށް   ،)ހ(  ުމވައްޒަފު  އެ 

އި ގަބޫލުކުރި ކުރިަމތިލައިގެން  ކަން  އެ  ކޮިމޝަނުން  ލެކްޝަންސް 
ފެށިގެން ސަސްޕެންޑް   ،ތާރީޚުން  ވަޒީފާއިން  ުމވައްޒަފު  އެ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

ސަސްޕެންޑް  )ށ(     ުމވައްޒަފު  ކުރާ  ސަސްޕެންޑް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
އެފަދަ    ،ކުރާނީ ކޮިމޝަނުންނެވެ. ނަަމވެސް  ސަރވިސް  ސިވިލް 

އެ ުމވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއިން   ،ުމވައްޒަފުންގެ ަމޢުލޫާމތު
 ކޮިމޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  223ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 18

ސިވިލް ސަރވިސްގެ   
މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާިއން  

 ދޫކޮށްލެވޭ ހާލަތްތަްއ

ހާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ    ށްފައިވާމި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮ . 223
 ުމވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.
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ގެނައުުމގެ  )ހ(     ބަދަލު  މަސައްކަތަށް  ނުވަތަ  އޮނިގަނޑަށް  އިދާރާއެއްގެ 
ހުއްޓައިލުުމގެ   ،ސަބަބުން މަސައްކަތެއް  އައި  ކުރަުމން  ނުވަތަ 

 ސަބަބުން ވަޒީފާ އުވުން.

ނުވަތަ   ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުުމގެ ނިޒާަމށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން )ށ(    
ރައްޔިތުންގެ ަމިޖލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހުގެ 

ބުން އިދާރާއެއް ނުވަތަ ނުވަތަ އެ ބައެއްގެ ވަޒީފާތައް އުވުުމގެ ސަބަ
 އިދާރާގެ ބައެއް އުވައިލުން. 

ަމޤާުމތައް   ،ވަޒީފާތަކުގެ އެނަލިސިސް )ޮޖބް އެނަލިސިސް( އަށް ފަހު )ނ(    
ސަބަބުން ރުކުރުވައިލުުމގެ  ޓެކްނޮލޮީޖ   ،އަލުން  ޒަާމނީ  ނުވަތަ 

އެހެން  ަމސައްކަތް  ކުރަުމންދިޔަ  ވަޒީފާގައި  އެ  ބޭނުންކޮށްގެން 
ކޮިމޝަނަށް  އެކަން  ނިންަމއި  އިދާރާއަކުން  ކުރުަމށް  ގޮތަކަށް 

ހުށަހެޅުުމން އިތުރަށް   ، ތަފުސީލާއެކު  ވަރަށްވުރެ  ބޭނުންވާ  އޮފީހަށް 
 ވައިލުން. ަމޤާމު ހުރިކަަމށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ަމޤާުމ އު

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާސިލުކުރުަމށް އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ރ(    
ާމކުސް  އެޕްރައިޒަލްއިން  ޕަރފޯަމންސް  ުމވައްޒަފުގެ  ިމންވަރަށް 

 ލިބިފައިނުވުުމގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން. 

ގެންގުޅެންެޖހޭ ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަްމރީނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގައި   )ބ(    
ދިންނަަމވެސް ހާސިލު   ،ފުރުޞަތު  ނަތީާޖ  އެދެވޭ  ފުރުޞަތުގެ  އެ 

 ނުކުރެވުން.

ގެން )ޅ(    ހިންގުަމށް  އަދާކުރާ   ނަސަރުކާރު  ވަޒީފާ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 
ނުވަތަ  ރަށަކަށް  އެހެން  ަމސައްކަތް  ކުރަުމންދިޔަ  ނުވަތަ  އޮފީސް 

ުމވައްޒަފު އެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ރަށަކަށް   ،ށް ބަދަލުކުރުުމންތަނަކަ
 ނުވަތަ ތަނަށް ބަދަލުވުަމށް އުޒުރުވެރިވުން.

 ،އޮފީހެއް ނުވަތަ އޮފީހުން ބައެއް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުުމގެ ސަބަބުން )ކ(    
ކޯޕަރަޓައިޒް ސަބަބުން  ނުވަތަ  ނޫންވެސް   ،ކުރުުމގެ  މި  ނުވަތަ 

ސިވިލް  ޚިދުަމތެއް  ދެުމންދިޔަ  ސަރވިސްއިން  ސިވިލް  ގޮތަކަށް 
 ސަރވިސްގައި ނުހިެމނޭ ގޮތަށް ބަދަލުވުން.

ކުރުުމގެ  )އ(     އައުޓްސޯސް  މަސައްކަތް  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރި  ުމވައްޒަފަކު 
 ސަބަބުން އެ ަމޤާުމ އުވައިލުން.
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ނިޒާަމށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އޮފީހަކުން ސަރުކާރު ހިންގުުމގެ   )ވ(    
އެހެން  ބައެއް  މަސައްކަތުން  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ދިޔަ  ކުރަުމން 

ބަދަލުކުރުުމން އޮފީހަކަށް   ،އޮފީހަކަށް  ބަދަލުވި  މަސައްކަތް        އެ 
ބަދަލުކުރާ ުމވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރި  ުމވައްޒަފުން ، އިރުއެ 

 އިތުރުވުން. 

ސިވިލް ދައު )މ(    މަސައްކަތެއް  އައި  ކުރަުމން  ކުންފުންޏަކުން  ލަތުގެ 
ބަދަލުކުރުުމން މަސައްކަތްކުރާ   ، ސަރވިސްއަށް  ކުންފުނީގައި  އެ 

ސިވިލް  އޮފީހުގައި  ބަދަލުވި  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ުމވައްޒަފުން 
ރުޫޖޢަކުރުުމގައި ކޮިމޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮނިގަނޑަށް  ، ސަރވިސް 

 ވެރިވުން.ތިރީގައިވާ ކަންކަން ެމދު

 ؛ަމޤާަމށް ޝަރުޠު ހަަމނުވުން ޢައްޔަނު ކުރާ (1)    

 އޮނިގަނޑުގައިވާ ަމޤާުމތަކަށް ވުރެ ުމވައްޒަފުން އިތުރުވުން.  (2)    

ގަވާއިދުގެ   . 19 އިޞްލާޙުކޮށް  225ބުނެވިދިޔަ  އަންނަނިވިގޮތަށް  ާމއްދާ  ސުރުޚީ    ،ވަނަ  އަރިަމތީ  ާމއްދާގެ  އެ 
 ބަދަލުކުރުން. 

މުވަްއޒަފުން ވަޒީފާިއން   
ދޫކޮށްލުމާއި، ސިވިލް  

ސަރވިސްއަށް ރުޖޫޢަވާ  
މުވަްއޒަފުންނާމެދު  
 ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތް 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 225 ެމދުވެރިވެގެން   223މި  ހާލަތެއް  ާމއްދާގައިވާ  ވަނަ 
ވަޒީފާއިން   ނަމަ ުމވައްޒަފަކު  ވަޒީފާއިން ، ދޫކޮށްލާ  ުމވައްޒަފު 

ލިޔުުމން  ސަބަބު  ދޫކޮށްލަންެޖހޭ  ވަޒީފާއިން  ކުރިން       ދޫކޮށްލުުމގެ 
 އެ ުމވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮފީހަކުން ކުރަުމން ދިޔަ ަމސައްކަތެއް ނުވަތަ  )ށ(    
ނުހިެމނޭ ސަރުކާރުގެ  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ބައެއް  މަސައްކަތުން 
ނަމަ،  ބަދަލުކޮށްފި  ކުންފުންޏަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ      އޮފީހަކަށް 
ުމވައްޒަފުން  ހުރިހައި  ކުރަުމންދިޔަ  ަމސައްކަތެއް  ބަދަލުކުރި       އެ 

 ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ އޮފީހަކަށް ބަދަލުކުރުން. އެ 

ގަވާއިދުގެ   )ނ(     ަމތިން   223މި  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ވ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ސަރުކާރު ހިންގުުމގެ ނިޒާަމށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އޮފީހަކުން 
އެހެން  ބައެއް  މަސައްކަތުން  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ކުރަުމންދިޔަ 

ބަދަލުކު އޮފީހަކަށް   ،ރުުމންއޮފީހަކަށް  ބަދަލުވި  މަސައްކަތް        އެ 
ބަދަލުކުރެވޭ  ބަދަލުކުރެވޭއިރު  ުމވައްޒަފުން  ކުރި  މަސައްކަތް  އެ 
އޮފީހުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހުރި ހުސް ަމޤާުމތަކަށް އިންޓަރނަލީ ކުރެވޭ 

ކުރިަމތިލާން   ،އިޢުލާނަކަށް ުމވައްޒަފުން  އޮފީހުގެ  ބަދަލުކުރެވޭ 
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ވަޒީފާ   ،ފުރުޞަތުދީ ފަރާތްތަކަށް  ހޮވޭ  އުސޫލުން  ެމރިޓް 
 ހަަމެޖއްސުން. 

ގަވާއިދުގެ   )ރ(     ދައުލަތުގެ   223މި  ދަށުން  ގެ  )މ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ކުންފުންޏަކުން ކުރަުމން އައި ަމސައްކަތެއް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް 

އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ުމވައްޒަފުން ސިވިލް   ،ބަދަލުކުރުުމން
ސަރވިސް  ސިވިލް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ބަދަލުވާ  ސަރވިސްއަށް 
ރުޫޖޢަވުާމ ހަަމއަށް  އޮނިގަނޑަށް  ކަނޑައަޅާ ވަޒީފާގެ  ކޮިމޝަނުން 
އޮނިގަނޑުގައިވާ  ބަދަލުވި  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  ތިބޭނީ 

  އައި މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.ަމޤާުމތަކުގައި ލިބެުމން 

ާމއްދާގައި  )ބ(     މި  ދޫކޮށްލުުމގައި  ވަޒީފާއިން  ުމވައްޒަފުން 
ގަވާއިދުގެ   އިތުރުން، މި  ގޮތްތަކުގެ  ވަނަ   223ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

ދޫކޮށްލުުމގެ  ވަޒީފާއިން  ުމވައްޒަފުން  ހާލަތްތަކުގައި  ާމއްދާގައިވާ 
ޢަަމލުކުރަންެޖހޭ  އުސޫލެއްކުރިން  ގޮތްތަކުގެ  ހާލަތަކަށް ،   އެ 

ުމވައްޒަފުންނަށް   ،ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑައަޅައި އެ ހާލަތުގައި ތިބި 
އެ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުަމކަށް ، އެ ކަން ލިޔުުމން އަންގައި

 މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި   223މި ގަވާއިދުގެ   )ޅ(   
ަމތިން  ގޮތުގެ  ިމވާ  ތިރީގައި  ވަކިކުރާއިރު،  ވަޒީފާއިން  ުމވައްޒަފު 
ުމއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ނޯޓިހުގެ  ޚިދުަމތުގެ 

 ުމއްދަތަށްވާ ފައިސާ )މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް( ދޭންވާނެއެވެ.  

)އެކެއް( އަހަރު    1ވަޒީފާގައި ޚިދުަމތްކޮށްފައިވާ ުމއްދަތު   (1)    
ނޯޓިސް   1  ،ނުވާނަަމ  ފުރިފައި މަސްދުވަހުގެ  )އެކެއް( 

 .ނުވަތަ ނޯޓިހުގެ ުމއްދަތަށްވާ ފައިސާ

ުމއްދަތު   (2)     ޚިދުަމތުގެ  އަހަރާއި   1ވަޒީފާގެ           )އެކެއް( 
)ދޭއް(   2  ،ުމއްދަތެއް ނަަމ)ހަތަރެއް( އަހަރާ ދެެމދުގެ    4

ުމއްދަތަށްވާ  ނޯޓިހުގެ  ނުވަތަ  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ 
 .ފައިސާ

ުމއްދަތު   (3)     ޚިދުަމތުގެ  އަހަރަށްވުރެ   4ވަޒީފާގެ  )ހަތަރެއް( 
)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ    3  ،އިތުރުވާނަަމ

 ނޯޓިހުގެ ުމއްދަތަށްވާ ފައިސާ. 
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 އިތުރުކުރުން.  އްވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަކުރެ 228ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  . 20

ައހަރުވުމުން   55 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ  
ިއޚްތިޔާރުގެ ދަށުން  

ވަޒީފާިއން މުސްކުޅިކޮށް  
 ވަކިކުރުން 

ުމވައްޒަފަކު  55އުުމރުން   )ރ(  . 228 ވެފައިވާ  އަހަރު  ފަހެއް(      ، )ފަންސާސް 
 ، މުސްކުޅިވާން އެދުނުކަުމގައި ވިޔަސް  ،މި ާމއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން

ށެއްގެ ތުހުަމތުގައި އިދާރީ ތަޙުޤީޤަށް އެ ުމވައްޒަފަކީ ިޖނާއީ ބޮޑު ކު
 ، ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންެޖހޭ ުމވައްޒަފެއް ކަުމގައިވާ ނަަމ

ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިން އެ ުމވައްޒަފު
ގެ    5/2007 ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ވަނަ   47)ދިވެހި 

ގެ   )ނ(  ވަޒީފާއިން   (3)ާމއްދާގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ވަނަ ނަންބަރަށް 
 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ   . 21 )  229ބުނެވިދިޔަ  އަކުރުގެ  އެ  އާއި،  )ހ(  ާމއްދާގެ  ާމއްދާގ2ެވަނަ  އެ  ނަންބަރާއި،  ވަނަ   )         
 )ށ( އިޞްލާޙުކޮށް، )ނ( ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 

ައހަރުވުމުން   55 
ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ  
ިއޚްތިޔާރުގެ ދަށުން  

ވަޒީފާިއން މުސްކުޅިކޮށް  
 ވަކިކުރުން 

)ފަންސާސް ފަހެއް( އަހަރު   55އުުމރުން    ، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި )ހ(  . 229
މު  ވަޒީފާއިން  ުމވައްޒަފަކު  އިދާރާއަކުން ވެފައިވާ  ސްކުޅިކުރުަމށް އެ 

އިދާރާއިން  ގޮތުން  އެ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޮިމޝަނަށް  ތަފުސީލާއެކު 
 5/2007ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ގެ   ޤާނޫނު(  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ާމއްދާގެ  49)ދިވެހި        ވަނަ 
މުސްކުޅިކުރުުމގެ  ުމވައްޒަފު ވަޒީފާއިން  ަމތީން  )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރު

ިޖސްާމނީ   (2)     ނުވަތަ  ހުރިގޮތުން  ބަލިހާލަތު  ުމވައްޒަފުގެ 
ނަފްސާނީ    ،ހުރުން   ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ނުވަތަ 
ިޖސްާމނީ     ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ހާލަތުގައި  މި  ހުރުން. 

ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް  
ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ،ހުރިކަަމށް ވުޒާރާގައި  ޞިއްޙީ 

ލިޔުެމއް  ދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތެރިއަކު  ޞިއްޙީ 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނަަމވެސް،  )ށ(     އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި  މި 
ުމވައްޒަފަކު  55އުުމރުން   ވެފައިވާ  އަހަރު  ފަހެއް(   ، )ފަންސާސް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ   49ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  
އިޚްތިޔާރު މުސްކުޅިކުރުުމގެ  ވަޒީފާއިން  ަމތީން  ސިވިލް   ،ގޮތުގެ 

 ޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސަރވިސް ކޮިމ
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މި ާމއްދާގެ ދަށުން ުމވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުުމގެ ކުރިން،  )ރ(    
ނިންަމއިފައިވާކަން  ުމސްކުޅިކުރަން  ވަޒީފާއިން  ުމވައްޒަފަކު  އެ 

 ލިޔުުމން އެ ުމވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އިޞްލާޙު ކުރުން. 16އާއި، ަޖދުވަލު  5ަޖދުވަލު ، އާއި 2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު  . 22

ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން   . 23
 ފަށާ ތާރީުޚ 

ފަށާނީ ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ގަވާއިދު  ، މި  މި  ގެޒެޓުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
 . ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

______________________ 
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/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:   ދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު  މުވައްޒަފުގެ ނަން:   

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

ނަންބަރު: ފޯނު  މުވައްޒަފާ ގުޅޭނެ     :އުފަން ތާރީޚު ޤައުމީ ނިސްބަތް:   

 އިމަރޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  ފޯނު ނަންބަރު: 
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 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:  

:  މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކު  

   ވަޒީފާގެ ބޭނުން:

 
 

:)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް  

 ޑިޕާޓްމަންޓް:  ޑިވިޜަން:  ސެކްޝަން:  ޔުނިޓް: 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްވަޒީފާގެ ބާވަތް:            ދާއިމީ                   ވަގުތީ                      

 މުވައްޒަފު ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:  މަޤާމު: 

 )އިދާރީ، ޓެކްނިކަލް(  ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

 އާދައިގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި: 
 

 

 

 

 

  2  ލު ޖަދުވަ  



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން    -3
 

 އުސޫލު:   ލާމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަ
 

 

އަދާކުރަންޖެހޭ  
ސްއޫލިއްޔަތުގެ  މަ 

އިންސައްތަ  
 ންޓޭޖް %( )ޕަސެ 

 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   -4

ލު ފުސީމައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަ   
 

  



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ    ، ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި   ، ފެންވަރާއި   ލީމީ ޢު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަ ވަޒީފާގެ    -5

 ލީމީ ފެންވަރު:ޢުތަ

 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ: 

 

 

 މުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސިފަތައް:  ޤާމަ

 

 

 

 މަލާތް ޢާ އަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މު   ވަޒީފާ   -6 ކުއެންސީ( ރި ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު )ފް ތު  މަލާ ޢާމު 

 މަލާތް: ޢާ އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މު  
 މަލާތްޢާމަތީ ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާ ކުރަންޖެހޭ މު -

 
 

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާ   -
 މަލާތްޢާކުރަންޖެހޭ މު

 
 މަލާތް:  ޢާ ކުރަންޖެހޭ މު އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ   

 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން   -7

 ދަދު: އަނުސީދާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ   
 

ދަދު: އަބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ    ސީދާ  
 

  



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 ބެލެހެއްޓުން   ދައި ވަސީލަތްތައް ހޯ   -8
 ބަޖެޓާއި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު:   
 
 

 ތާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު:  ލައޮފީހަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އާ
 
 
 

 

 މިންވަރު )އޮޓޮނޮމީ(   މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ   -9

 

 

 ލާފު ސިފަތައް ޚި އުލުގެ އާދަޔާ  ޙަ އެ މާ   ، އުލާއި ޙަ މާ   ، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި   -10

 

 

 

 

 ތްތައް ލަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާ   -11

 

 

 ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު   ވަޒީފާ   -12

 ނަން:   ހައިސިއްޔަތު: ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

މަސައްކަތް: ކުރާ    
 އެޑްރެސް: 

 އިތުރު ބަޔާން   -13

 

 

 

 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

 ތަން ފާހަގަކުރުން(   މު ހިމެނޭޤާ)އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި މައިދާރީ އޮނިގަނޑު    -14

 

 

 ވާލުވި މުވައްޒަފު ހަ މަސައްކަތް    -15

 ސޮއި:  ތާރީޚު:
 ނަން:  

މު:ޤާމަ  

 

 ވާލުކުރި ފަރާތުން ހަ މަސައްކަތް    -16

 ސޮއި:  ތާރީޚު:
 ނަން: 

މު: ޤާމަ  



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

` 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 ާމލެ،      
 ދިވެހިރާއްެޖ. 

 މު ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ

 :ލޫމާތުމަޢު މީހާގެ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް

  : ނަންބަރު ކާޑުގެ  ދ.ރ.އ.   ފުރިހަމަ ނަން: 

  : ނަންބަރުފޯނު މޯބަިއލް   ެއޑްރެސް: 

 

 :ލޫމާތުވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުއިވާ ނަމަ، އެ  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފަ

އްލަ ތަނެއްގައި އަދާުކރި  ނުވަތަ އަމި ގައިއެންމެ ފަހުން  ސަުރާކުރ
 އާއި ތަން/ އޮފީސް: ވަޒީފާ

 

  : ވަޒީފާއިން ވަިކުކިރ ތާރީޚާއި ސަބަބު

 

ލޫމާތު  ޢު ދޮގު މަ   ކުރުމާއެކު، ބާޠިލު   ފޯމު   ނަމަ، މި   ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫން   ހުރެން ފޯމުގައި އަ   މި 
 ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.   ، ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް 

  :ުޚތާރީ  : ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ސޮއި 
 

 ލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުމަށް: ޢު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާބެހޭ މަ 
އޮތްކަން   ގޮޅީގަިއ   ިއދާރާެއްއގެ   ެއ  ، ގެތާވަލު  ވާ މި  ތިރީގަިއ   ައދި.  ެއދެމެވެ  ން ދިނު  ެއޓޭޗްކޮށް   ފޯމާ   މި   ޚުލާޞާެއްއ  ކުށެްއގެ   ެއ  ، ފާހަގަކޮށް  ކުށެއް 

  ލޫމާތުގެމަޢު   ހޯދިފަިއވާ   ތަނަށްހަިއެއ   މަްއސަލަެއްއގަިއ  ެއ   ،ނަމަ  އޮތް  މަްއސަލަެއްއ "  ކުރެވެމުންދާ  ޤީޤުުޙތަ"  މުގަިއ ދިނު  ރެކޯޑު  ިއދާރާތަކުން  ޤީޤުކުރާ ުޙތަ
 . ެއދެމެވެ  ން ދިނު ެއޓޭޗްކޮށް  ފޯމާ  މި  ެއްއޚުލާޞާ ކުރު

 އޮފީސް  ސާފުކޮށްދޭންވީ ކަންކަން ކުށުގެ ރެކޯޑް   އޮތް/ނެތް  ސްޓޭމްޕް / ސޮއި  ތާރީޚު 
ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ކުށެއް    3ޝަރުޢީ ދާިއރާގަިއ     

 ސާބިތުވިކަމުގެ ުޙކުމެއް އޮތްކަން 
 1 ޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑި 

ދަޢުވާެއްއ      ޖިނާީއ  ކޯޓެއްގަިއ  ެއްއވެސް 
 ހިނގަމުންދާކަން އުފުލައިފަިއވާކަން ނުވަތަ 

 2 ޕްރޮސެކިުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 3 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ތަުޙގީގުކުރަމުންދާ މަްއސަލަެއްއ އޮތްކަން    

 4 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -ެއންޓި ތަުޙގީގުކުރަމުންދާ މަްއސަލަެއްއ އޮތްކަން    

ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ުޙކުމް ތަންފީޛުކޮށް  ތަންފީޛުުޙކުމް     
ނުވަތަ   ައދަބު    މަށްުޙކުނިމުނުތާ  ކަނޑަެއޅުނު 

 ވާކަން. ވެފަިއ  އަހަރުދުވަސް ( ތިނެްއ) 3ތާ ރިފުކުމާ

 5 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފޯމުތައް ގަބޫލެއް ނުުކރެވޭނެއެވެ.  މަސްދުވަހަށް(  ތިނެއް )  3  ފުިރހަމަުކިރތާ  އިުރ، ފޯމު* ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  

  5  ޖަދުވަލު 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ،         

      . ދިވެހިރާއްޖެ     
   

 

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް  

 ގޮތް   ދޭ ޢިނާޔަތް 

 ، ގޮތާއިޢިނާޔަތް ދެވޭނެ    ، އިރުރާދޫކޮށްލަންެޖހޭ ުމވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން  އީ  ިމ
 ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނޭ ގޮތެވެ. ،މިންވަރާއިޢިނާޔަތް ދެވޭނެ 

 : ޢިނާޔަތް ދޭ ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ންސިިވލް ސަރިވސްގެ ަވޒީފާއިން ދޫކޮށްލަ 

ދޫކޮށްލަންެޖހޭ ދާއިީމ ުމވައްޒަފުންގެ އުުމރަށް ބަލައި، ތަފާތު ދެ ގޮތަކަށް ޢިނާޔަތް ދިނުަމށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން 
 ހަަމެޖހިފައި ވެއެވެ. އެއީ: 

ފަހެއް(    55އުުމރުން   .1 ވަޒީފާއިން  އަހަރު)ފަންސާސް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ތެރެއިން  ުމވައްޒަފުންގެ  ވެފައިވާ 
 ؛ ޔަތްދޫކޮށްލަންެޖހޭ ުމވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާ

ފަހެއް(    55އުުމރުން   .2 ވަޒީފާއިން  )ފަންސާސް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ތެރެއިން  ުމވައްޒަފުންގެ  ނުވާ  އަހަރު 
 ދޫކޮށްލަންެޖހޭ ުމވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް.

ޢިނާޔަތުގެ ބަދަލުގައި، ދިވެހި ސިވިލް    ދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންެޖހޭ ުމވައްޒަފުންނަށް   •
ނާޔަތެއް ުމވައްޒަފަކަށް އިޚުތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަަމވެސް އެފަދަ  ޢިދުން ލިބިދޭ އެހެން  އި ގަވާސަރވިސްގެ

ޢިނާޔަތް އޭނާ ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ.   ދޭ  ކުރާނަމަ، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންެޖހޭ ުމވައްޒަފަށް ނާޔަތެއް އިޚުތިޔާރުޢި
ުމވައްޒަފުންނަށް    ،އެފަދައިން  ހަަމ ދޫކޮށްލަންެޖހޭ  ލިބިގަތުާމއެކު، ދިވެހި ސިވިލް  ޢި  ދޭވަޒީފާއިން  ނާޔަތް 

 ވާނެއެވެ. އެ ޢިނާޔަތެއް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ،ވާނަަމ ނާޔަތެއްޢިދުން ލިބިދޭ އެހެން އިސަރވިސްގެ ގަވާ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   16  ޖަދުވަލު 
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ެވފައިާވ މުަވއްޒަފުންެގ ތެރެއިން ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަވޒީފާއިން  އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(    55އުމުރުން   .1
 ޢިނާޔަތް   ދޭދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 

އުުމރުން   ުމވައްޒަފަކީ  ދޫކޮށްލަންެޖހޭ  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ފަހެއް(    55ސިވިލް  ވެފައިވާ )ފަންސާސް     އަހަރު 
ސިވިލް  ސަރވިސް  ކޮިމޝަނަށް     ،ކުރެވޭނީަމލުޢަބަދަލުގައި އޭނާއާ ދޭތެރޭ  ނަމަ، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުުމގެ    ީމހެއް
ވެގެން ވަޒީފާއިން ުމސްކުޅިކުރެވޭ ުމވައްޒަފަކާ  އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(    55އުުމރުން    ދޭ  އިޚުތިޔާރުގެ  ދަށުން،ލިބި

ކޮިމޝަނުގެ ސަރވިސް  ސިވިލް  އަދި  ގެ  (  2008  ބަރުންނޮވެ  19)  2008/29  ނަންބަރު   އެއްގޮތަށެވެ. 
އުުމރުން   ަމތީން،  ގޮތުގެ  ފަހެއް(    55ސަރކިއުލަރގައިވާ  މުސްކުޅިކުރެވޭ  )ފަންސާސް  ވަޒީފާއިން  އަހަރުވެގެން 

 ދެވޭނެއެވެ.އޭނާއަށް ނާޔަތް ޢިތިރީގައިިމވާ  ،އޭނާއަށް ދެވޭނެއެވެ. ީމގެ އިތުރުން  ނާޔަތްޢިުމވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 
 ؛ ނޯޓިސް ަމހުގެ)ތިނެއް(  3އެ އިރަކު ލިބެުމންދާ ުމސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ދެވޭ   .1

ދޫކޮށްލާއިރު .2 ުމވައްޒަފު  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ބޭނުން   ،ސިވިލް  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙައްޤުވާ        އޭނާއަށް 
 .ޢިނާޔަތްތަކުން ދުވަހަކަށް ެޖހޭ ިމންވަރުގެ ފައިސާވަސްތަކަށްވާ މުސާރައާއި ދު ނަމަ، އެ  ނުހިފައިވާ

 

ވަޒީފާއިން    ،ނަަމ  ުމވައްޒަފު ހުރީ ުމސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު •
ބަދަލުގައި،  ދިނުުމގެ    ފެށިގެން ގުނާގޮތަށެވެ. ނޯޓިސް  ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ހަަމވާ ތާރީޚުން  ދޫކޮށްލާނޭކަުމގެ ނޯޓިސް

ުމވައްޒަފަކަށް    ދުވަހާ ހަަމއަށް، އެ  ނޯޓިސްގެ ުމއްދަތު ނިޭމ  އެ ނޯޓިސްގެ ުމއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ
ެޖހޭ ިމންވަރުސަލިބިދޭންެޖހޭ އަސާސީ ުމސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަން  ހަަމއަށް އެއްފަހަރާ  އޭނާއަށް    ،ށް 

  ދިނުަމށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަވޒީފާއިން    އަހަރު)ފަންސާސް ފަހެއް(    55އުމުރުން   .2
 ޢިނާޔަތް   ދޭދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 
ސަރވިސް އުުމރުން  ސިވިލް  ުމވައްޒަފަކީ  ދޫކޮށްލަންެޖހޭ  ވަޒީފާއިން  ފަހެއް(    55ގެ  ނުވާ  )ފަންސާސް         އަހަރު 

 ީމހަކަށް ދެވޭނީ:  ނަމަ، އެ  ީމހެއް
 
  ގެ   2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު    ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު  އެ އިރަކު ލިބެުމންދާ މުސާރައާއި   .1

  ؛ވާ ފައިސާނުވަތަ ނޯޓިހުގެ ުމއްދަތަށް ނޯޓިސް ދޭ ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން 225
ދޭގޮތް   )މި ޢިނާޔަތް  ނާޔަތްޢިއަހަރު ނުވާ ުމވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ  )ފަންސާސް ފަހެއް(    55އުުމރުން   .2

 ؛ވަނީއެވެ(ިމތިރީގައި، ބަޔާންކޮށްފައި 
ދޫކޮށްލާއިރު .3 ުމވައްޒަފު  ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ބޭނުން   ،ސިވިލް  ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙައްޤުވާ        އޭނާއަށް 

 ށް ެޖހޭ އަދަދު. ވާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސަދުވަސްތަކަށް ނަމަ، އެ  ނުހިފައިވާ

ދޫކޮށްލާއިރު • ވަޒީފާއިން  ސަރވިސްގެ  ޗުއްޓީއެއްގައި  ،ސިވިލް  ލިބޭ  މުސާރަ  ހުރީ  ވަޒީފާއިން    މުވައްޒަފު  ނަމަ 
ނޯޓިސް ތާރީޚުންޗުއް  ،ދެވޭނީ  ދޫކޮށްލާނޭކަމުގެ  ހަމަވާ  ގުނާ  ޓީ  ބަދަލުގައި،  ފެށިގެން  ދިނުމުގެ  ނޯޓިސް        ގޮތަށެވެ. 
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މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ    ދުވަހާ ހަމައަށް، އެ  ގެ މުއްދަތު ނިމޭހުނޯޓި  ގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެހުއެ ނޯޓި
ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން  ހަމައަށް އެއްފަހަރާ އޭނާއަށް  ،ށް ޖެހޭ މިންވަރުއެލަވަންސައަސާސީ މުސާރައާއި ސަރވިސް 

 ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ހިސާބުކުރުން   ނާޔަތް ޢި  ދޭ ރު ނުާވ މުަވއްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ އަހަ)ފަންސާސް ފަހެއް(   55އުމުރުން 
 

ނުވާ  )ފަންސާސް ފަހެއް(    55އުުމރުން   ދޫކޮށްލަންއަހަރު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއިން ވަކިކޮށް  ެޖހިއްެޖ    ުމވައްޒަފަކު 
 ތިރީގައި ިމވާ ފޯިމއުލާ ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.  ،ނާޔަތުގެ ިމންވަރު ހިސާބުކުރާނީޢިހާލަތެއްގައި އެ ުމވައްޒަފަކަށް ލިބިދެވޭ 

 

 = ޢިނާޔަތުގެ މިންވަުރ  
ބުަރދަންުކރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ  

 މުއްދަތު 
)A ( 

× 
މަހު މުސާރައިގެ ދެބައިުކޅަ  

 އެއްބައި
)B ( 

 ލަތަށް ބަލާ ބަހާ ހާދޫޮކށްލެވޭ   ×
)C ( 

 
   : (A)ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު  

 
ހިސާބުކުރާނީ ބައި  ުމއްދަތުުމވައްޒަފުގެ    ،މި  ބަހާއުުމވައްޒަފުގެ    ޚިދުަމތުގެ  ކަނޑައަޅާ  ނިސްބަތްކޮށް  އާ  ުމރަށް 

 ގުނަކޮށްގެންނެވެ. 
ުމއްދަތު )މިސާލަކަށް    ،ބަލާނީ  ޚިދުަމތުގެ  ބައިކުޅަބައިންނެވެ  އަހަރުގެ  އަހަރުންނާއި                  އި އަހަރާ  1ީމލާދީ 

 އަހަރު ކަަމށެވެ(.  1.5 ، ނަމަ ބަލާނީ  ދުވަސްމަސް 6
 .ިމވާ ގޮތަށެވެތިރީގައި   ، އެކަށައަޅާނީ ުމރަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ ބަހާއުުމވައްޒަފުގެ 

 
 ުމރު  އު އުުމރަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ ބަހާ 

0.25 27-18  

0.50 36-28  

0.75 45-37  

1.00 54-46  

 
  :(B)މަހު މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

  
ހަަމއެކަނި އެ ުމވައްޒަފަށް ލިބޭ އަސާސީ ުމސާރައަށެވެ.   ، ަމހު މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިސާބުކުރުުމގައި ބަލާނީ

މަހުން ަމހަށް ުމވައްޒަފަށް ލިބޭ    ،އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ނުހިަމނައި  ސާއިއެއީ، ުމވައްޒަފަށް ލިބޭ ސަރވިސް އެލަވަން
 އަސާސީ ުމސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. 

 
 

   :(C) ގުނަކުރާ ބަހާ   ގެން ލަތަށް ބަލައި ހާ ދޫކޮށްލެވޭ  
 

 ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.އަންނަނިވި ތާވަލު ، ހާ ކަނޑައަޅާނީގުނަކުރާ ބަ ގެންލަތަށް ބަލައިހާުމވައްޒަފު ދޫކޮށްލާ 
 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-83/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           192 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 ފުސީލު ތަ ލަތު ހާމުވަްއޒަފު ވަޒީފާިއން ދޫކޮށްލާ  
މުވަްއޒަފު ވަޒީފާިއން  
ދުކޮށްލާ ހާލަތަށް  

 ގުނަކުރާ ބަހާ  ލަިއގެން ބަ
ިއޚްތިޔާރުގައި    ނުއިޢުލާ ައމިްއލަ  ކުރުމުން 

އިޢުލާ ވަކިވުން  ދޫކޮށްލާ    ނު ނުވަތަ  ނުކޮށް 
 ދޫކޮށްލުން 

ދޫ އިޢުލާކޮށްލަމުވަްއޒަފުން  ޖެހޭކަން  އެކަމަށް    ،ކުރުމުން  ނު ން 
ނުކޮށް    ނު ނުވަތަ އިޢުލާ  ، ައމިްއލައަށް ެއދިގެން ކުރިމަތިލާ މުވަްއޒަފުން

 . ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުން
1.00 

ދޫ  އިޢުލާކޮށްލަމުވަްއޒަފުން    ނު ންޖެހޭކަން 
އެކަށީގެންވާ   މުވަްއޒަފުން  ައކުރުމާެއކު،  ދަދަށް 

ވަކިކުރާ  ވަކިނުވާތީ،  ެއދިގެން    ައމިްއލައަށް 
 . ވަކިކުރުން 

ންޖެހޭކަން  ކޮށްލަލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ދޫހާމުވަްއޒަފުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  
ދަދަށް މުވަްއޒަފުން ައމިްއލައަށް  ައކުރުމާއެކު، ެއކަށީގެންވާ    ނުއިޢުލާ

ދޫ ވަކިނުވާތީ،  ިއޚްތިޔާރު  ކޮށްލާެއދިގެން  އޮފީހުން  މުވަްއޒަފުން  ނެ 
 މުވަްއޒަފުން.    ރާޖެހިގެން ިއޚްތިޔާރުކޮށް ވަޒީފާިއން ވަކިކު  ކުރަން 

0.75 

ގޮތްތައް   ޤާބިލުކަން ުއނިވެގެން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން.    ޓެކްނޮލޮޖީާއިއ  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ައދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ 
ފުރު ތަމްރީނުގެ  ފުރު  ، ނަމަވެސްދިންތު  ޞަބަދަލުވެގެން  ތުގެ  ޞައެ 

ހާސި ނަތީޖާ  މުވަްއޒަފަކު    ލު ެއދެވޭ  ސަބަބުން  ނުކުރެވުމުގެ 
މުވަްއޒަފު   ނުވަތަ  ވަޒީފާގެ  ދޫކޮށްލަންޖެހުން  ައދާކުރަންޖެހޭ 

މުވަްއޒަފަކު   ނެތިގެން  ކެރިކުޅަދާނަކަން  ބޭނުންވާ  މަސަްއކަތަށް 
 ވަޒީފާިއން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.  

0.5 

 
ފަހެއް(    55އުމުރުން  :  2ޖަދުަވލު   މުވައްޒަފުންނަށް  އަ)ފަންސާސް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ަވޒީފާއިން  ނުވެ  ހަރު 
 ތައް ނާޔަތުގެ ބައެއް މިސާލުޢި  ދޭއެއްފަހަރާ 

 

 ޖުމުލަ 

  ލާ ދޫކޮށް
ލަތަށް ބަލަިއ  ހާ

ގުނަކުރާ ބަހާ  
(C) 

މަހު  
މުސާރަިއގެ  

2/1 (B ) 

ބުރަދަން  
 ކުރެވިފައިވާ 
ިޚދުމަތުގެ  

 ( A)މުްއދަތު 

ުއމުރަށް  
 ނިސްބަތްކޮށް
ކަނޑަައޅާ  

 ބަހާ

 ުއމުރު
ިޚދުމަތުގެ  
މުްއދަތު  
 )ައހަރުން( 

   ައސާސީ  
 މަހު މުސާރަ 

 މިސާލު 

 ހ 3,470.00 0.33 26 0.25 0.08 1,735.00 1 138.80

 ށ 4,465.00 1 52 1 1.00 2,232.50 1 2,232.50

 ނ 4,000.00 1.5 33 0.5 0.75 2,000.00 0.75 1,125.00

 ރ 7,035.00 3 34 0.5 1.50 3,517.50 0.5 2,638.13

 ބ 3,870.00 5 45 0.75 3.75 1,935.00 1 7,256.25

 ޅ 3,470.00 10 46 1 10.00 1,735.00 1 17,350.00

 ކ  6,295.00 15 42 0.75 11.25 3,147.50 0.5 17,704.69

 އ  5,610.00 20 48 1 20.00 2,805.00 1 56,100.00

 ވ  7,875.00 30 50 1 30.00 3,937.50 0.75 88,593.75

 މ 7,035.00 35 54 1 35.00 3,517.50 1 123,112.50
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 ފުސީލު ގެ ތަ " ހ"މިސާލު  
ޚިދުަމތްކޮށްފައިވާ    4އަކީ    "ހ" މިސާލު   ުމވައްޒަފެކެވެ. )ސައްބީސް(    26ުމރުން  އުމަސްދުވަހު         އަހަރުވެފައިވާ 

ޚިދުަމތުގެ   ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ  ުމވައްޒަފުގެ  ވަޒީފާއިން  0.33×0.25)  0.08ުމއްދަތަކީ  މި  ުމވައްޒަފު  އެވެ.   )
އެއްބަޔަކީ   ލިބެުމންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ  ުމވައްޒަފަށް  ުމވައްޒަފު    1735/-ވަކިކުރާއިރު  އެވެ. އަދި 

 ލާ ދޫކޮށް  ،ދިގެން ކަަމށްވާތީކުރުުމން އެކަަމށް އަިމއްލައަށް އެ  ނުފައިވަނީ، ުމވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަން އިޢުލާކޮށްވަކި
 (A x B x C) އެވެ. ިމގޮތުން ުމވައްޒަފުގެ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ގުނަކުރުުމން 1ގުނަކުރާ ބަހާއަކީ  ގެންލަތަށް ބަލައިހާ

ރުފިޔާ އައްޑިހަ ށްސަތޭކަ ތިރީސް އައެއް)  138.80ދެވޭނެ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ    އިރު އެއްފަހަރާރާވަޒީފާއިން ވަކިކު
 ލާރި( އެވެ.

  
 ފުސީލު ގެ ތަ "ކ"މިސާލު  

     ވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.    އަހަރު)ސާޅީސް ދޭއް(    42މުރުން  އުއަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  )ފަނަރަ(    15  އަކީ  "ކ"މިސާލު  
ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ   ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ    ވަކިކުރާއިރު  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފު.  އެވެ(  15× 0.75)  11.25މި މުވައްޒަފުގެ 

ފައިވަނީ، ވަޒީފާ  ކޮށްއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަކި  3147.50ޔަކީ  އެއްބަ  ދެބައިކުޅަ  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ލިބެމުންދިޔަ  މުވައްޒަފަށް
ތުގެ އެދެވޭ  ޞައެ ފުރު ،ނަމަވެސް ދިންތު ޞައަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރު

އެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ    0.5ގުނަކުރާ ބަހާއަކީ    ގެންލަތަށް ބަލައި ހާ  ރާވަކިކު  ،ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާތީ  ލުނަތީޖާ ހާސި
ގުނަކުރުމުން   ބަހާތަކެއް  ވަކިކA x B x Cު)ހުރިހާ  ވަޒީފާއިން  އެއްފަހަރާރާ(  މިންވަރަކީ  އިރު  ޢިނާޔަތުގެ        ދެވޭނެ 

  )ސަތާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި( އެވެ.  17،704.69

 ފުސީލު ގެ ތަ " ވ"  މިސާލު
ވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.    އަހަރު)ފަންސާސް(   50މުރުން  އު  ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ދުވަހުއަހަރު)ތިރީސް(    30އަކީ    "ވ"މިސާލު  

  މުވައްޒަފަށް ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު. އެވެ( 30× 1) 30ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ މި މުވައްޒަފުގެ 
  ރަކާފައިވަނީ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާކޮށްއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަކި   3937.50ޅައެއްބަޔަކީ  ދެބައިކު  މުސާރައިގެ  އަސާސީ  ލިބެމުންދިޔަ

އެވެ. މިގޮތުން    0.75ގުނަކުރާ ބަހާއަކީ    ގެންލަތަށް ބަލައިހާ  ރާވަކިކު  ،ވަކިކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމަށްވާތީ  ލައިނު
ދެވޭނެ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ    އިރު އެއްފަހަރާރާ( ވަޒީފާއިން ވަކިކA x B x Cު)މުވައްޒަފުގެ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ގުނަކުރުމުން  

 ހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި( އެވެ.ށް)އައްޑިހަ އަ  88,593.75
 

___________________ 

 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2021-R-83, Gavaaidhu nanbaru 2014-R-311, Dhivehi Civil Service ge gavaaidhu 2014 ah 7 vana islaahu genaumuge gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2021-R-83 (Gavaaidhu nanbaru 2014-R-311, Dhivehi Civil Service ge gavaaidhu 2014 ah 7 vana islaahu genaumuge gavaaidhu)

