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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

285 އަދަދު: 2015 އޮކްޓޫބަރު 25 - 1437 މުޙައްރަމް 12 ތާރީޚު: އާދީއްތަ 44 ވޮލިއުމް:   

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  4ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ޖުޑީޝަލް ސަ
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން
 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް 
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން  4

 އިޞްލާޙްކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  58ގަވާއިދުގެ  .1

ވަނަ ދުަވހުން ފެށިގެން ކޮިމޝަނުގެ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮުތްނ  2015އޮކްޓޯބަރ  01 (އ) .58 
މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުނެރެ ފަރުޖެއްސެން ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި 
، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފު ހުންނެވި މަޤާމުގެ ކެޓެގަރީއަށް

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ގުނަްނފެށޭ ޢަދަދުކަމަށް ިމ ކޮިމޝަނުގެ މުސާރައިގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާ ވަގުތަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ނޑުގައި ކަ އޮނިގަ

ބަޔަށްވާ ފައިސާ ، (1.25) 1 ¼މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 
އްކަތެއް ކުރުވީ ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންުދ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މަސަ 

، (1.5) 1 ½ދުވަހެއްގައިނަމަ، އެމީހެއްގެ ުމސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިްނވަރުގެ 

ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ. ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން 
ން ގެއްލީމާ  22ދުވަހުގެ މުސާރަ މަސްމަހު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ މަސް

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ، ޢަދަދުލިބޭ  ދުވާލަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ކަ
 ދަދު އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.އަންނަ ޢަޢަދަދުން ގެއްލީމާ 

 އިޞްލާޙްކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ވ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  58ގަވާއިދުގެ  .2

ން  22ރަމަޟާން މަހު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ، މަސްދުވަުހގެ މުސާރަ  )ވ( .58 
ނޑައަޅާފައިވާ ، ޢަދަދުގެއްލީމާ ލިބޭ  ރަމަޟާންމަހު ދުވާލަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ކަ

އެއީ ގަޑިއަކަށް ، ޢަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދުރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ 
 ވަރުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.ޖެހޭ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙްކުރުން. 62ގަވާއިދުގެ  .3

ނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާީނ  2015އޮކްޓޯބަރ  01 )ށ( .62  ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން ގަޑި ލާރި ކެ
 މިނެޓުންނެވެ. ރަމަާޟން މަސް ފިޔަވައި، އެހެން މަސްމަހު މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް

ކޮމިޝަނުެގ ، ޢަދަދުން ގެއްލީމާ ލިބޭ  22 ދު ބަލާީނ، މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަޖެހޭ ޢަދަ
އެއީ ގަޑިއަކަށް ، ޢަދަދުރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ޢަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ 

 ޢަދަދު . ރަމަޟާން މަހު މުސާރައިން ަގޑިއަކަށް ޖެހޭ ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެްނނެވެ
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ރަމަޟާންމަހު ، ޢަދަދުން ގެއްލީމާ ލިބޭ  22މުާސރަ ބަލާނީ، މަސް ދުވަހުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ  ން ޢަދަދުދުވާލަކަށް މަސައްކަތްކުރަން ކަ

 އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.، ޢަދަދުގެއްލީމާ އަންނަ 
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