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2013/R-51 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު  އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަ

ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ 

ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ފަ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 42     އަދަދު: 104       ތާރީޚު:  29 ޝަޢުބާން 1434  -  8 ޖުލައި 2013     ހޯމަ



މިއީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 17 ނޮވެމްބަރ 2011 ގައި ބޭއްވުނު 116 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ "އުމުރުން 

ނޑިޔާރުންނަށާއި 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި  55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް ވަކިވާން ބޭނުން ފަ

މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި މިގަވާއިދުގެ 

5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( އަށް 10 އޭޕްރީލް 2013 ގައި ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 42 ވަނަ

ނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު  ބައްދަލުވުމުން އެ ގަވާއިދުގެ ނަން "އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި  ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށް 05 ޖޫން 2013 ގައި ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 59 ވަނަ 

ބައްދަލުވުމުން އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާ ގަވާއިދެވެ. 

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު: މިގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް 14 މާޗް 2013 ގައި ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް   -

ކޮމިޝަންގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙު. 

 މި އިޞްލާޙާއެކު މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު  އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަ

ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ 

ނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ)ހ(1.ތަޢާރުފާއި ނަން މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  އަހަރުވުމުން   55 އުމުރުން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   25

ނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ ޤާނޫނުގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދެވޭ  ފަ

ޢިނާޔަތާއި އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 64 ގެ )ނ( ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 

ގަވާއިދެވެ. ބަޔާންކުރާ  ޢިނާޔަތް  ނޑައަޅާ  ކަ ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް 

ވަކިވާ )ށ( އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  އަހަރުވުމުން   55 "އުމުރުން  ކިޔަނީ،  ގަވާއިދަށް  މި 

ޞިއްޙީ  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  ނުވިނަމަވެސް  އަހަރު   55 ނޑިޔާރުންނަށާއި،  ފަ

ދިނުމުގައި  ޢިނާޔަތް  ނޑިޔާރުންނަށް  ފަ މުސްކުޅިކުރާ  މަޤާމުން  ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި 

އެވެ. ގަވާއިދު"  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް 

ހަމަޖެއްސޭނެ ފަރާތްތައް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.2.

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 25 ވަނަ )ހ( ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

މާއްދާ ދަށުން އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް 

ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ލިޔުމަކުން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އެދި 

ނޑައަޅާ ފަރާތްތައް.   ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 64  ވަނަ )ށ( ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑިޔާރުން. މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ 

ޢިނާޔަތްތައް 

ވަކިވާ 3. ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   1 ގަވާއިދުގެ  މި 

ލިބިދެވޭނެއެވެ. ޢިނާޔަތްތައް  ތިރީގައިވާ  ނޑިޔާރުންނަށް  ފަ
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އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް)ހ(

މުޅި އުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް)ށ(

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް )ނ(

ޞިއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ ވަކިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް)ރ(

ވަކިވާ 4.އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  ނަންބަރުގެ  ވަނަ   1 ގަވާއިދުގެ  މި 

ގޮތަށެވެ. ތިރީގައިވާ  ކުރާނީ  ހިސާބު  ޢިނާޔަތް  ދެވޭ  އެއްފަހަރާ  ނޑިޔާރުންނަށް  ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވަނީ 30 އަހަރަށްވުރެ )ހ( ނޑިޔާރަކު ފަ މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަ

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހަކު ވަކިވާއިރު، އެ މީހަކަށް މަހަކަށް ލިބޭ 

ޚިދުމަތްކުރި  ނޑިޔާރުކަމުގައި  ފަ އެމީހަކު  އެއްބައި(،  )ތިންބައިކުޅަ  މުސާރައިގެ 1/3 

މުއްދަތާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު )ށ(  30 ކޮށްފައިވަނީ  ޚިދުމަތް  ނޑިޔާރުކަމުގައި  ފަ ނޑިޔާރަކު  ފަ މުސްކުޅިކުރެވޭ 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެ މީހަކު ވަކިވާއިރު، އެ މީހަކަށް 

ނޑިޔާރުކަމުގައި  ފަ އެމީހަކު  އެއްބައި(،  )ދެބައިކުޅަ   1/2 މުސާރައިގެ  ލިބޭ  މަހަކަށް 

ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތާ ގުނަކުރުމުން ލިބޭ މިންވަރު އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މުޅި އުމުރަށް މަހުން މަހަށް 

ދެވޭ ޢިނާޔަތް

ނޑިޔާރުކަމުން މުސްކުޅި )ހ(5. މުޅި އުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  ނޑިޔާރަށް ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި ފަ ކުރެވޭއިރު ފަ

މުސްކުޅި  އެމީހަކު  ޢިނާޔަތް  ޖެހޭ  ހިސާބުކުރުމުން  މިގޮތަށް  ބިނާކޮށެވެ.  މުއްދަތަށް 

މަހުން  އުމުރަށް  މުޅި  އެމީހަކަށް  ބޮޑުނަމަ  މުސާރައަށްވުރެ  ލިބެމުންއައި  ކުރެވޭއިރު، 

ދިޔަ  ލިބެމުން  އެމީހަކަށް  ކުރެވޭއިރު  މުސްކުޅި  މިންވަރަކީ  ޢިނާޔަތުގެ  ދެވޭ  މަހަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެއިރަކު  ޖެހޭވަރު  ކުރުމުން  ހިސާބު  އަދި  އަދަދެވެ.  މުސާރައިގެ 

އަސާސީ ޕެންޝަނަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

މިންވަރެވެ. ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ގޮތުގައި  ޕެންޝަނުގެ  އަސާސީ  އެއިރަކު 

ލިބެމުންދާ )ށ( މިހާރު  ކުރުމުގައި،  ހިސާބު  ޢިނާޔަތް  ދެވޭ  މަހަށް  މަހުން  އުމުރަށް  މުޅި 

ދެވުނު  ޕެންޝަން  އެންމެފަހުން  ހިސާބުކުރާނީ  ބޭނުންނަމަ  ދަމަހައްޓަން  ޕެންޝަން 

ނޑިޔާރުކަމުގައި  ފަ ހަމައަށް  ތާރީޚާ  މުސްކުޅިކުރެވޭ  ނޑިޔާރު  ފަ ފެށިގެން  ތާރީޚުން 

އަދަދާ،  އެ  ބަލައިގެން،  މުއްދަތުކަމުގައި  އެއީ  އަދަދު  އަހަރުގެ  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

)ސާޅީސް   1/40 މުސާރައިގެ  ލިބެމުންއައި  ނޑިޔާރަށް  ފަ އެ  ކުރެވޭއިރު  މުސްކުޅި 

ނުވަތަ  ޕެންޝަނާ  ލިބެމުންއައި  އަދަދު،  ލިބޭ  ކުރުމުން  ގުނަ  އެއްބައި(  ބައިކުޅަ 

ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި 

ގޮތަށެވެ. ހަމަޖައްސާ  ޢިނާޔަތްކަމުގައި  ގެންދެވޭ  ދެމުން  ދުވަހަކު  ހުރިހާ 
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ލިބެމުންދާ )ނ( މިހާރު  ހިސާބުކުރުމުގައި  ޢިނާޔަތް  ދެވޭ  މަހަށް  މަހުން  އުމުރަށް  މުޅި 

ނޑިޔާރަށް  ނޑިޔާރު ބޭނުން ނޫންނަމަ، ނުވަތަ އެހިސާބަށް ފަ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ފަ

ނޑިޔާރު މުސްކުޅި ކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް  ޕެންޝަން ލިބިފައިނުވާނަމަ ހިސާބު ކުރާނީ ފަ

ނޑިޔާރުކަމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ އަދަދު އެއީ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން،  ފަ

ނޑިޔާރަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 1/40  އެ އަދަދާ މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެ ފަ

)ސާޅީސް ބައިކުޅަ އެއްބައި( ގުނަ ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު، އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު 

ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމައްޖައްސާ ގޮތަށެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އަންނަނިވި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެއެވެ. 6.އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ލިވިންގ އެލަވަންސް)ހ(

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް)ށ(

ސެކިއުރިޓީ)ނ(

ޗުއްޓީ ފައިސާ)ރ(

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވުމުން ދެވޭ ލަޤަބު)ބ(

ނޑިޔާރަކަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ނޑިޔާރަކު ވަކިވާއިރު ހުރި ކޯޓެއްގެ ފަ ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެފަ

ލިބޭ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާ އެއްވަރުގެ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މެޑިކަލް 

އިންޝުއަރެންސް

ކޯޓެއްގެ  ހުރި  ވަކިވާއިރު  ނޑިޔާރަކު  ފަ އެ  ގޮތުގައި  އިންޝުއަރެންސްގެ  މެޑިކަލް 

ޕެކޭޖެއް  އެއްވަރުގެ  އާ  "ޕެކޭޖު"  އިންޝުއަރެންސް  މެޑިކަލް  ލިބޭ  ނޑިޔާރަކަށް  ފަ

ނޑިޔާރެއްގެ އަނބިމީހާ  ނޑިޔާރަށާއި، އެ ފަ ހަމަޖައްސައި އޭގެދަށުން މަޤާމުން ވަކިވާ ފަ

ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަދާކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ އެބޭފުޅަކު  މީހަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ނޑިޔާރުކަން  ފަ ކޯޓެއްގައި  ޝަރުޢީ 

މަޤާމާ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ސަލާމަތީ ގޮތުން ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ބޭނުން ޗުއްޓީ ފައިސާ ޗުއްޓީގެ  އަހަރީ  ޙައްޤުވާ  އޭނާއަށް  ވަކިވާއިރު  ވަޒީފާއިން  ނޑިޔާރުކަމުގެ  ފަ

ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  ބިނާކޮށް  މުސާރަޔަށް  އަސާސީ  އެދުވަސްތަކަށް  ނުހިފައިވާނަމަ، 

ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު 

ވަކިވުމުން ދެވޭ ލަޤަބު

ނޑިޔާރެއްނަމަ އެމީހަކަށް  އެމީހަކީ ސުޕްރީމްކޯޓު ނުވަތަ ހައިކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރި ފަ

މި  ރޑް("  )ރިޓަޔަ "ޖަސްޓިސް  ކުރިއަށް  ނަމުގެ  އެމީހެއްގެ  މުޚާތަބުކުރުމުގައި 

ކޯޓުގައި  ސުޕީރިއަރ  ތެރެއިން  ކޯޓުތަކުގެ  ދަށު  އެމީހަކީ  އަދި  ބޭނުންކުރުން  ލަޤަބު 

ރޑް(" މި ލަޤަބު ބޭނުންކުރުން އަދި  ނޑިޔާރެއްނަމަ "ޖަޖް )ރިޓަޔަ މަސައްކަތްކުރި ފަ

"މެޖިސްޓްރޭޓް  ނޑިޔާރެއްނަމަ  ފަ މަސައްކަތްކުރި  ކޯޓުގައި  މެޖިސްޓްރޭޓް  އެމީހަކީ 

ބޭނުންކުރުން.                                                                                                                                    މިލަޤަބު  ރޑް("  )ރިޓަޔަ
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ނޑިޔާރަކަށް ލިބެންވާ ޝަރަފުވެރިކަމާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި )ހ(7.ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސާނެ ފަރާތް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކިވާ ފަ

ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ކަންތައްތައް  ދިނުމުގެ  އެމީހަކަށް  ޙިމާޔަތްތައް 

އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް 

ނޑިޔާރަކު މަޤާމުން ވަކިވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމީހަކަށް ލިބިދޭންވާނެއެވެ. އެފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް )ށ( މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަ

ގަވާއިދުން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޮމިޝަނުން 

އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ބަޔާންކުރާ ޢިނާޔަތްތައް 

ނުދެވޭނެ ޙާލަތު

ނޑިޔާރަކު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް 8. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ ފަ

ފުރާ މުއްދަތުގައި، މި ގަވާއިދުގެ )5( ވަނަ މާއްދާއާއި )6( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި

ބަޔާންކުރާ ޢިނާޔަތްތައް އެމީހަކަށް އެ މުއްދަތުގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ސަބަބަކާހުރެ ވަކިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ 64 ވަނަ މާއްދާގ9ެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

)ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއިން  މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޢިނާޔަތްތައް  ގަވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދުވަހުން 10.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

ފެށިގެންނެވެ. 


