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 ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސިވިލް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ލަތުގައިހާ ތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙަ އްޞި ންމު އާ

 2020 ވާއިދުޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ގަ ޞަޚާއް 

  

 ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ،މި ގަވާއިދަކީ
)ޢާންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޤާނޫނު  2020/20ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޗުއްޓީތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ  ޞަ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވޭ ޚާއ2020ް
 ތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. އަތުރާޖުލުތަކާއި އިސޫއު

 ތަޢާރަފު .1 )ހ(

 ސިވިލް ަލތުގައިހާ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ޞިއްޙަތުގެ ްނމުއާ" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ
 " އެވެ. 2020 ގަވާއިދު ދިނުމުގެ ޗުއްޓީ ޞަޚާއް މުވަްއޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ

   )ށ(

ކޮށްފައިާވ  ާއ ގުޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޢުލާނު 19-މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާީނ، ކޮިވޑް
 2020/20ނުވަތަ ޤާނޫުނ ނަންބަރު ލަތު، ހާއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ންމު ޞިއާ

 ( ތަޞްދީޤުކޮށް، އެ ޤާނޫނަށ2020ް)ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤާނޫނު 
        އިޢުލާނުކުރާ  އާ ގުޅިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގައި 19-ފަހު، ކޮވިޑްޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް

ނިމުމަކަށް ގެންނަާތ ލަެތއް ހާ ނުވަތަ ކާރިސާގެހާލަތެއް ވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ނޫން އެ
 .ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަމަވާ 60

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  .2
 މުއްދަތު

އާ ުގޅިގެްނ  19-ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްެގ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން، ކޮިވޑް
ލަތުެގ ހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އާކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު

ޗުއްޓީ  ޞަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއް  )ށ( އާއިމުއްދަތުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( 
 ހަމަޖައްސައިދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ކަރަންޓީނުގައި  .3
ލަތުގައި ހާ ހުންނަންޖެހޭ 

ޗުއްޓީ  ޞައްޚާ
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
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އަނބުރާ އައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  ،ފަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް
މުގެ ސަބަބުްނ އުރަށް ދޫކޮށްދި އެ ،ފަހު ހުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށެއްގައި 

 ނެއްގައިތަެވސް  ނޫން  މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި ނުވަތަ އެ ނުކަރަންޓީ
 ދޭންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތަށް މި ޗުއްޓީ  ،ނަށްފުންވާންޖެހޭ މުވައްޒަ ކަރަންޓީނު

   )ހ(

މަރުކަޒެއްގަިއ  ނުލާމާތެއް ފެނިގެން ކަރަންޓީއައަށް ޝައްކުކުރެވޭ  19-ކޮވިޑް
      ނަށް ންޖެހޭ މުވައްޒަފުންތިބެވެސް ތަނެއްގައި  ނޫން ނުވަތަ ގޭގައި ނުވަތަ އެ
 ދޭންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތަށް މި ޗުއްޓީ 

   )ށ(

ލާމާތެްއ އައަށް ޝައްކުކުރެވޭ  19-މި މާއްދާގައިވާ ޗުއްޓީ ަހމަޖެއްުސމުގައި ކޮވިޑް
ރ ޖެނެރަލް އޮފް ލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޑިރެކްޓައަފަދަ  ފެނުނުކަމުގައި ބަލާނީ، އެ

ނުވަތަ އޭާނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް މުވަްއޒަުފ  ތްޕަބްލިކް ހެލް
އޭނާ ގޮތުން ބަލި ހާލަތު ހުރި ގެސް މުވަްއޒަފުނަމަވެ ނަމައެވެ. ފައިވާޅައިހުށަހަ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގަވާއިދު  ،ލަތުގައިހާ އުޒުރުވެރިވާ  ންއޮފީހަށް ނުކުންނަ
 ން ސަާލމުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 188ގެ  2014

   )ނ(

 ،ލަތްތަކުގެ އިތުރުންހާ)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ( 
ވެފައިވާ  ނަމަވެްސ، ކަރަްނޓީނު ވީކަރަންޓީނު ނިމުނު ކަމުގައި ގެޒަފުމުވައް

 މުގައި އައު ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ަރށުން މަޑުކުރަން  ތަނެއްގައި ނުވަތަމުވައްޒަފަކު 
ނުވަަތ ުގޅިގެން ކުރުމާ  ކަރަންޓީނު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ަނމަ، ނުވަތަ 

އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނުކުތުމަށް  ޖެުހމާ ގުޅިގެން ަވޒީފާ ތަނެއްގައި މަޑުކުރަން
        ފައި ކަންަކމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އެ ،ނަމަ އެކަށީގެންވާ ހުރަހެއް އޮތްކަމުގައިވާ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރު ގެމި ޗުއްޓީ

   (ރ)

ންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ އާކޮށްފައިވާ  ޢުލާނުއިއާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް
ލަތުގެ މުއްދަތުގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ދިރިއުޭޅ ރަށް ނޫްނ އެހެްނ ހާ

ރ ކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ޑިރެކްޓަ ދަތުރުފަތުރުފަރާތެއް ހުރި ވަގުތެއްގައި  ރަށެއްގައި އެ
ޒީފާއަށް އަާޅ ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިގެން ެއ މުވައްަޒފަކު ވަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

ލަތެްއ ހާނެތް  އަދާކުރާ ރަށަށް އަނބުރާ ދެވެން  ށް އޭނާ ަވޒީފާނުކުންނަންޖެހޭ ތާރީޚަ
 ޞަ ންެޖހުނު މުްއދަތަށް ޚާއްަނމަ، އޭނާ ވަޒީފާއަށް ާހޒިރުނުވެ ުހންނަ މެދުވެރިވެއްޖެ

 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އަޅާ  .4 )ހ(
ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް 
ދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭ 
ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީ 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

ޖެނެރަލް އޮްފ ލަތުގައި، ޑިރެކްޓަރ ހާ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން
އޭާނ ހުރި ރަށަކުން އެހެން ތަނަކަށް  ،އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ތްޕަބްލިކް ހެލް

މުވަްއޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއިން  ،ދަތުރުނުކުރެވި ހުންނަންޖެހުނުކަން

   )ށ(
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ފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ޅައިކަނޑައަ
ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން އެ ފިޔަވަޅަކާ ގުިޅގެން ނެރެފައިާވ  ތްހެލްޕަބްލިކް 

 އެންގުމެއް ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މުވައްޒަފުން، އެކެހެރިކުރުމުގެ މަރުަކޒެއްގައި ނުވަތަ ގޭގައި  19-ކޮވިޑް
ަނމަ ނުވަތަ ެއ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނެއްގައި  ޖެހިްއޖެން ހުންނަ

ޗުއްީޓ  ޞަނަަމ، ެއ މުއްދަތަށް ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަސލާމުގެ ޚާއް ޖެހިއްޖެ  ހުންނަން
 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ  .5
ފަރާތްތަކަށް ސަލާމުގެ 

 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 އަށް ޮޕޒިޓިވް 19-މުވަްއޒަފެއްގެ ޢާއިލާެގ މެންބަރަުކ ކޮވިޑް ގެ ސިވިލް ސަރވިސް
ހަވާލުވެފައިވާ ނަމަ، އަދި އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކީ ސީދާ އޭނާ ބެލުްނ  ވެއްޖެ

ނަމަ،   ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަްނޖެހެނީ ގޭގައި މަޑުޮކށްގެން ނަމަ، އަދި އެ   ފަރާތެއް
 ެއ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުްއދަތުގައި ޢާއިލީ އިލާގެ މެންބަރު އާއޭނާގެ 

 ޗުއްޓީ ަހމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  ޞަޒިންމާގެ ޚާއް

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  .6 )ހ(
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

ލަތުގައި، ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންާދ ހާ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން
ންޖެހެނީ އެކެހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒެއްގައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޢާއިލާގެ މެންބަރު ހުންނަ

ފަދަ ތަނެއްގައި އޭނާާއއެކު މުވަްއޒަފު  ވެފައި، އެ  ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގައި ަކމުގައި 
ޗުއްޓީ  ޮކށްފައިވާވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ޖެހޭ ހާލަތުގައިންހުންނަ

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

   )ށ(

         ،ޗުއްޓީތަކުގައި މުވައްޒަފުްނ ތިބެންވާނީ ކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާންމި 
        ،އަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންއްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއެ މުވަ

އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އެ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފު ހުރިކަން ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ 
 ގަވާއިދުގައި މިން އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ކަ ފަދަ ޒަރީޢާއަކުން އެމެއިލް -އީ

 2012/7 ޤާނޫނު ނަްނބަރު ،ންވާނީހަމަޖައްސައިދޭ ތައްޗުއްޓީ  ކޮށްފައިވާބަޔާން
ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ( ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

މުވައްޒަުފ  ،ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ލިޔުެމއް ތްޕަބްލިކް ހެލް
އަދި . ޅުމުންނެވެވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހުށަހެ

އިދާރާއިން މި އިންތިޒާުމ ހަަމޖައްސަންވާީނ މުވަްއޒަފަށް ފަސޭހައިން ހުށަހެޭޅ 
 ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ޗުއްޓީ  .7 )ހ(
އެދި  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ޕޮޒިޓިވްވާ ަފރާތްތައް ފަރުވާ އަށް  19-ކޮވިޑްޗުއްޓީ ަހމަޖެހޭީނ،  ޞަސަލާމުގެ ޚާއް
ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ )އާ 2012/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު، ފަހުހޯދުމަށް
ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަާޅ  ތްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްގެ ދަށުން ( ޤާނޫނު

   )ށ(
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ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނެއްގައި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ 
 ޅުމުންނެވެ. ހޯދިކަމުގެ ލިޔުން އިދާރާއަށް ހުށަހެ

ޗުއްޓީ ހަަމޖެހޭނީ، މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާގެ ެމންބަރު ބައްޔަށް  ޞަޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޚާއް
ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމާއި، އޭނާ އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ގޭގައި ނުވަތަ އެނޫން 

ޢާންމު ) 2012/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު، ެޖހޭކަން ބަޔާންކޮށް ތަނެއްގައި މަޑުކުރަން
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  ގެ ދަށުން( ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް،  ،ދޫކުރާ ލިޔުމެއް ތްހެލް
 މުވައްޒަފު އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

   )ނ(

         އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ޗުއްޓީ ަހމަޖެޭހ ުމވައްޒަފުންނަށް،  މި ގަވާއިދާ 
ނާޔަތްތައް ޢިއެ މުވައްޒަފުްނ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުންަނ މުއްދަތުގައި ުމސާރަާއއި 

 ނާޔަތްތައް ދޭންވާނެއެވެ. ޢިމުސާރައާއި  ،ލިބޭ ފަދައިން

 އިޗުއްޓީގައި މުސާރައާ .8 )ހ(
 ،ނާޔަތްތައް ދިނުމާއިޢި

 މުއްދަތު ގުނުން 

ާވނީ، ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިމެޭނ ގޮތަށް ވާއިދުގެ ދަށުން މުއްދަތު ގުނަންމި ގަ
ގެ ( ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2012/7 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ދޫކުރާ ލިޔުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ 
 ކޮށްފައިވާ ފަރުވާ ހޯދިކަމުގެ ލިުޔމުގައި ބަޔާން އަށް 19-ވާދޭ ތަނެއްގައި ކޮވިޑްފަރު

 މުއްދަތަށެވެ. 

   )ށ(

ވަަނ  3ނަމަވެްސ، މި ގަާވއިދުގެ  ވީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި 
މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީ އިތުރުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.  

   )ނ(

     ބާވަތުގެ  ޗުއްޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެއް ކޮށްފައިވާޔާންބަ މި ގަވާއިދުގައި 
 ހުރިާހ ނަމަ، އެ  ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއަށް

ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ ޗުއްީޓތައް ދޭންވާނީ، 
އްޤުވާ ޙަގަިއ މުވަްއޒަފަށް )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

ޗުއްޓީއެއްގެ  ޞައެއްވެސް ޗުއްޓީއަކުން އުނި ނުވާގޮތަށް، އޭގެ އިތުރުން ދެވޭ ޚާއް 
 ގޮތުގައެވެ. 

   ()ރ

___________________________ 
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