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ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
   )މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  R/2012-35ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  9( އަށް 2012
 

 
( އަށް އަންަނނިިވ 2012)މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  R-35/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 .1 ވަނަ މާއްދާ އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމެްއ ފިޔަވައި 
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލި ކަމަކާމެދު މުވައްޒަފު ކަމަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން ކުރި 
އެކަން ހިނގި ދުވަހުން ފެށިގެްނ ނުވަަތ  ،ވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމުގައި

)ހަތެްއ( ދުވަހުގެ   7އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ތެރޭގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް އިްލތިާމސްކުރުމުގެ 
އިޚްތިޔާރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދައިްނ ހުށަހެޭޅ 

ރިސޯސް  )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއުމަން 30ގެން ގިނަވެ ،މައްސަލަތައް
އެކަން ނިންމުމަށްފަހު މުވައްޒަފަްށ ލަިއ މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ބަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

  އިލްތިާމސްކުރުން  .7 )ހ(

ރިސޯސް މެނޭޖްމަްނޓް ބޯޑަްށ  މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ހިއުމަން
މުވައްޒަފާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް އިލްތިމާސްކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި، 

  ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ނިންިމ ިނންމުމާމެދު  ބެލުމަށްފަުހ، ހިއުމަން 
ރިސޯސް  ގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަަމ، ހިއުމަން ލައިމައްސަ އެ

        މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ނިންމުްނ މުވައްޒަފަށް އަންގާ ދުވަުހްނ ފެށިގެން 
)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ިމނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  7
މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ. މިފަދަ މައްސަލައެއް މިނިސްޓަރަށް  އެ

    )ށ(
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       )ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45ގިނަވެގެން  ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ
 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން އްޒަފަށް ނިންމުމަށްފަހު މުވަލައި އެ މައްސަލައެއް ބަ

ވަަނ  (7) ވަނަ ނަްނބަރާއި (6)ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގެ  48މި ގަވާއިދުގެ 
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މިނިސްޓަރަށް 

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމެްއ  ލަފާދިނުމަށް ހިއުމަން
ގައި ލައިމައްސަ އެ ،މުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިނަމަ

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ނިންމުން ަތންފީޛުުކރަންވާނީ،  ހިއުމަން
އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ މައްސަލައާމެދު މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. 

ނުވާނަމަ،  ފައިޅައިމަށް ހުށަހަމައްސަލަ މިނިސްޓަރަށް އިލްތިމާސްކުރު އަދި އެ
       ،ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ނިންމުން ތަންފީޛު ކުރަންވާނީ ހިއުމަން

މައްސަލަ އިްލތިާމސްކުރުމަށް  ން އެތީމަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
 ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.ޅައިކަނޑައަ

    )ނ(

        މުވައްޒަފާމެދު އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަން 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6އެ މުވައްޒަފަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލަްށ 
މައްސަލައެއް  އެ ،ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުމައްސަލައެއް  އެނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަށް 

 ރައްދުވާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

    )ރ(

 .2 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ތިރިއަށް )ޅ( ެގ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

މި ގަވާއިދުގައި "މުވައްޒަފަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތައް" 
ބަލީގެ ބާވަތާއި ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް  ،އެވަނީ ބުނެފައިކަމުގައި 

ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި  ،މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ ުމއްދަތު ބަޔާންކޮށް
ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެްއ ރަޖިސްޓަ

އްޙީ ޞިރީކޮށްފައިވާ ޓަދޫކުރި ޤައުމެއްގެ ރަޖިސް ޓުނުވަތަ ސެޓުފިކެ
މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓުގައި 

ރޮނިކް ނުވަަތ ކްސަބަބުން  ގެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓަރމިނަލް ިއލްނަސްއެއް
ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެުހން ނުވަަތ  ުމއްދަތަކަށް ދިގު ކޮންޑިޝަނެއްގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ ޯބންމެޯރ ހެދުމަށް  މަށްގުނަވަނެއް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭނުންވު
 ބޭނުންވުމަށެވެ.

 

  ބަހުގެ މާނަ  .8 )ޅ(
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ވަނަ ނަންބަރުެގ  (1)އަކުރުގެ  ވަނަ ނަންބަރު އެއީ އެ (10) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 42އިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާ
( ވަނަ ަންނބަރުގެ ގޮތުގައި 2އެީއ އެ އަކުރުގެ ) ވަނަ ަނންބަރު (11)އެ އަކުރުގެ ، ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި

 ( ަވނަ ނަްނބަރުގެ 5) ( ވަނަ ަނންބަރާއި،4( ވަނަ ަނންބަރާއި، )3) ަފހަތަށް ނަންބަރުގެ އެހަމަޖައްސައި، 
 ގޮތަށް ނަްނބަރުތައް އިތުރުކުރުން. ވިނިގޮތުގައި އަންނަ

3. 

ޓަކައި ރާއްޖެއިން  ލުކުރުމަށްހާސިމުވައްޒަފު އަމިއްލަގޮތުން ތަޢުލީމު 
 ބޭރަށް ދިއުމަށް ބޭުނންވުން؛

ދޭ  މުާސރަ ނުލިޭބގޮތަށް .42 )ހ( (2)

 ޗުއްޓީ

 

ޓަކައި  ލުކުރުމަށް ހާސިމުވައްޒަފުގެ ފިރި/ އަނބި/ ދަިރ ތަޢުލީމު 
 ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިއުމުގައި އާއިލާއާއެކު ދިއުމަށް ބޭނުންވުްނ؛

(3)     

ދަުއލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ޭބނުމަކަށް ނުަވތަ 
އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ފޮނުވާ 

 ؛މުވައްޒަފުންގެ ފިރި/އަނބި މީހާއާއެކު ދިއުމަށް ބޭނުންވުން

(4)     

  ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރީގެ  ،އާއިއްޔާޢި ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމް
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި  ،އްޔާ ފަދަޢިޖަމް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއައްސަސާއެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފު ދިއުމަށް ބޭނުންވުން.

(5)     

 .4 .ިއޞްލާޙުކުރުން އަންނިވިގޮަތށް( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 42 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

 ،ން މުސާރަ ނުިލބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީތީމަ ޮގތުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ން އިޤުރާރުކުރުވުމަށް ފަހުގައެވެ. ތީމަ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ

އެ ޗުއްޓީއެއް ނެގި  ،މިގޮތުން ދެވޭ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ބޭނުންކުރަންވާނީ
 ،މަށެވެ. އަދި ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމާ ޚިލާފަށް ޗުއްޓީ ބޭުނންކޮށްފިނަކަބޭނުމަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ޗުއްޓީ ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ދޭ  މުާސރަ ނުލިޭބގޮތަށް .42 )ނ(
 ޗުއްޓީ

 

 .5 .އިޞްލާޙުކުރުން އަންނަނިވިގޮަތށް( އ) މާއްދާގެ ވަނަ 42 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

ަވނަ ަނންބަރުގައި  (4)ަވނަ ނަންބަރާއި  (1)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
 ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ދޭ ޗުއްީޓ ދެވޭނީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތު ފިޔަވައި

)ދޭްއ( އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަސްަޓމްސްއަށް  2މަދުވެގެން 
 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަެށވެ.

ދޭ  މުާސރަ ނުލިޭބގޮތަށް .42 )އ(

 ޗުއްޓީ

 

       ،އާއި )ލ( ،ާއއި )ތ( ،އާއި )ދ( ،އާއި ފަހަަތށް )ފ( ގެ( މ) މާއްދާގެ ވަނަ  42 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ
 .)ޏ( ގެ ގޮތުގައި އަންނިވި ގޮތަށް މާއްދާތައް އިތުރުުކރުން ،އާއި)ގ( 

6. 
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި  (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
)ހަތަރެއް(  4 ،ދެވޭނީ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ޗުއްޓީ

 ށްވުރެ އިތުރުނުވާ މުއްދަތަށެވެ.ދުވަހައަހަރު

ދޭ  މުާސރަ ނުލިޭބގޮތަށް .42 )ފ(
 ޗުއްޓީ

 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި  (3)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ތަޢުލީމުޭދ ނުވަަތ  ،ދެވޭނީ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ޗުއްޓީ

ދަރިއަށް ޕްލޭސްމަންޓް  /އަނބި /މުވައްޒަފުގެ ފިރި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކުން އެ
ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދޭ  އެ މުވައްޒަފާ އޮތް އާއިލީ ،ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއެކު

ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިޔުން 
)ަހތަރެއް( ައހަރަށްވުރެ  4 ،ޗުއްޓީ ދެވޭނީހުށަހެޅުމުންނެވެ. މިގޮުތން 

ެގ ނުއިތުރުނުވާ މުއްދަތަށެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޕެންޝަ
 ނުގުނޭނެއެވެ. ތެއްގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި މި މުއްދަޓުމުއްދަތާއި ރިޓަޔަރމެން

    )ދ(

ތުގައި، ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ (4)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ދެވޭނީ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ

ފިރި/އަނބި މީހާ، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ދައުަލތުގެ މަޤާމެއްގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ ރަށަކަށް 

ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދޭ  އޮތް އާއިލީ އެ މުވައްޒަފާ ،ފޮނުވާކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއި
 ށަހެޅުމުންނެވެ.ލިޔުން ހު

    )ތ(

ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި،  (4)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
އެ މުވައްޒަފެއްގެ  ،ދެވޭނީ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ

ދައުަލތުގެ މަޤާމެއްގެ ފިރި/އަނބި މީހާ، ދައުލަތުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ 
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން 
ރަށަކަށް ފޮނުވާކަމުގެ ރަސްމީ ިލޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަަތށް ނުވަތަ 

)ހަތަރެއް( އަަހރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަިދ މަޤާމުގެ  4ގިނަވެގެން 
ެގ ޓުރިޓަޔަރމެން އްޔާއިބެލުމުގަމުއްދަތު  ނުގެޕެންޝަ ،ކުރިއެރުން ދިނުމާއި

 ނުގުނޭނެއެވެ. ތެއް މުއްދަތު ބެލުމުގައި މި މުއްދަ

    )ލ(

ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި،  (5)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
ބަިއަނލްއަޤްވާމީ  ،ދެޭވނީ މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ނުލިބޭޮގތަށް ޗުއްޓީ

ނުމަށް އެ މުވައްޒަފު ދާކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން މުއައްސަސާގެ ބޭ
އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި  ،ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މިގޮުތން ދެވޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ

)ފަހެްއ( އަަހރުދުވަހުގެ  5ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަަކށް ނުަވތަ ގިނަވެގެން 
އްދަތު މު ނުގެ ޕެންޝަ ،މުއްދަތަށެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ުކރިއެރުން ދިނުމާއި

    )ގ(
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 ތެއް ގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި މި މުއްދަޓުރިޓަޔަރމެން އްޔާއިބެލުމުގަ
 ނުގުނޭނެއެވެ.

ވަނަ ަނންބަރުގައި  (2) އްޔާއިނަންބަރުގަ (1)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ފިޔަވައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށްދެވަނަފަހަރަށް ން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ތީމަ
މުވައްޒަަފށް އެންމެފަހުްނ ދީފައިވާ މުާސރަ ނުލިބޭ  ،ދެވޭނީމުވައްޒަފަށް 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހު ކަސްޓަމްސްއަށް  2ޗުއްޓީ ނިންމުމަށްފަހު 
 ޚިދުމަތްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޏ()     

 .7 .)ރ( އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން އާއި( ހ) މާއްދާ ވަނަ 43 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

ތަޢުލީމު  ،މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ޭދ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ
ލުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރަނިކޮށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ހާސި

ރަކާތްތަކުގައި ނުވަތަ ހަޓަކައި ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު  ތަމްސީލުކުރުމަށް
އިޖުތިމާީޢ އެކިއެކި  ތަކާއިރަކާތްހަކަސްޓަމްސްއިން ހިންގާ ކުޅިވަރު 

ކުރުމަށް ނުވަތަ  ފަރުވާގުޅިގެން ބޭސް ހާނީއްކައާރަކާތްތަކުގައި ލިބޭ ހަ
ރިސޯސް  މުވައްޒަފަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ހިއުމަން 

 ންނެވެ.މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ހުއްދަ ިލބުމު 

ދޭ  މުާސރަ ލިބޭގޮަތށް .43 )ހ(
 ޗުއްޓީ

 

ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރަނިކޮށް ުނވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން ރާވައި ހިްނގާ ނުވަަތ 
ތެއްގައި ަރކާހަނުވަތަ ކުޅިވަރު  ގައިރަކާެތއްހަބައިވެރިވާ އިޖުތިމާޢީ 

 ޗުއްޓީޓަަކއި  އަކާ ުގޅިގެން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށްހާނީއްކަމުވައްޒަފަށް ލިބޭ 
ދޭ ލިޔުމުގައިވާ  ދޭނީ، އެ އަނިޔާއަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ޑޮކްޓަރު

މުއްދަތަށެވެ. މިގޮތުން ގިނަވެގެްނ ދެވޭނީ، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 
 )ނުވަދިހަ( ދުވަހެވެ. 90އަހަރަކު 

    )ރ(

)ތ( ެގ  އާއި،)ދ(  ،އާއި )ފ( ،އާއި )މ( ،ާއއި (ވ) ފަހަަތށް ގެ( އ) މާއްދާ ވަނަ 43 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ
 ގޮތުގައި އަންނަވި މާއްދާތައް އިުތރުކުރުން. 

8. 

ލަތެއް ދިމާވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ހާޚާއްޞަ ޞިއްޙީ 
     )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް  60އިތުރަށް، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، އަހަރަކު 

 .ޗުއްޓީ" ގެ ގޮތުގައި ދެވިދާނެއެވެ"ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ 

ދޭ  މުާސރަ ލިބޭގޮަތށް .43 )ވ(
 ޗުއްޓީ

 

ން ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ތީމަ ގޮތުގެ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ވ( ގައި ބަޔާން
ބޭނުންތަަކށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގަިއ، އެ މުވައްޒަފަކީ ޓަރމިނަލް ިއލްނަސްއެއް 

ދާ ފަރާތެއްކަމަށާއި، ބަލީެގ ނުވަތަ ކްރޮނިކް ކޮންޑިޝަނެއް ަތޙައްމަލު ކުރަމުން

    )މ(
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ބާވަތާއި ބަލީގެ ސަަބބުން މުވަްއޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭެނ މުއްދަތު 
ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޓަޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސް ،ބަޔާންކޮށް

ދޫކުރި  ޓުމަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ ސެޓުފިކެ
އްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ ޞިރީކޮށްފައިވާ ޓަޤައުމެއްގެ ރަޖިސް

 .މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި، އެ މުވައްޒަފަކީ ބޯންމެރޯ 
ސަރޖަރީގެ ނުވަތަ ުގނަަވނެއް ހަދިޔާކުރާ ފަރާތެއްކަމާއި،  ފަރާތެއްކަން ހަދާ

 ،ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށް
ރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ޓަޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސް

މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓް ދޫކުރި ޤައުމެއްގެ 
އްކަތްތެރިޔަކު އްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ މަސަޞިރީކޮށްފައިވާ ޓަރަޖިސް

 .ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

    )ފ(

        ސް، ވިޔައޮތްކަމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ވ( ގައި އެެހން 
 ޓުފިކެޓުން މެޑިކަލް ސެތީމަ )ފ( ގައިވާ ގޮތުގެ އާއިމި މާއްދާގެ )މ( 

)ފަސްދޮޅަސް(  60ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހަޅާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޚާއްސަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުެގ 

 .ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ިލބިގެންވެއެވެ ހިއުމަން ،އިޚްތިޔާރު

    )ދ(

ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފު ޚާއްސަ ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ 
ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ރިކަވަރީ މުއްދަތުގައި، 
މުވައްޒަފަށް ރިމޯޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު، ކަްސޓަމްސްއިން 

     މިގޮުތން ރިމޯޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މުއްދަތު،  .ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ
 ރެޔަކު ޞިއްޙީ ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ ޗުއްީޓގެ ތެ ޞަފަރާތަށް ދީފައިވާ ޚާއް އެ

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

    )ތ(

 .9 .އިޞްލާޙުުކރުން އަންނިވިގޮތަށް މާއްދާ ވަނަ 47 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

އަންނަނިވި  ،ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި ހިއުމަން
 .ދޭންވާނެއެވެމުވައްޒަފަކަށް  އެފުރުޞަތުތައް 

ހ()  47. ހިއުަމންިރސޯސް  
މެނޭްޖމަންޓް ބޯުޑން 

 މަްއސަލަ ބެލުން 

 

 ،ޤީޤު ރިޕޯޓާއިޙުމައްސަލައިގެ ތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްޗަށް މުވައްޒަފުގެ އެ

ގުޅޭ  ޤީޤު ރިޕޯޓުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއާ ޙުތަ
(1)     



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-238/2022    ގަާވިއދު ނަންަބރު:             322އަދަދު:        ލިުއމް: ވޮ

 

9 

މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ރިސޯސް  ހިއުމަން ،ލިޔެކިޔުންތައް
 ން ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު؛ތީމަ ގޮތެއްގެ

     ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް 
މިގޮތުްނ މުއްދަތު ުގަނން  ؛)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ފުުރޞަތު 30

ފުރުޞަތު ދެވުނުަކްނ މުވައްޒަފަށް އަންގާ ދުވަުހން  ،ފަށާނީ
 ފެށިގެންނެވެ.

(2)     

     ،ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ހުަށހަޅާ ޖަވާބު (2)މި މާއްދާގެ 
ގޮތެއްަގއި ޞާރުވެ، ޚުލާޒިރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ހާ ހިއުމަން

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު؛

(3)     

     (4) .ފުރުަޞތު ލިބިގަތުމުގެ ޯހދުމާއި އެހީތެރިކަން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ

      ވަަނ މައްދާެގ )ށ( ގެ 48މި ގަވާއިދުގެ  ،އެއްވެސް މައްސަލައަކާހުރެ
ަފދަ އިދާރީ ކޮށްފައިވާ ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާން (7)ވަނަ ަނންބަރާއި  (6)

ވަނަ މާއްދާގައި  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭނީ
 ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ. ހިއުމަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

    )ށ(

 ފިޔަވަޅެއް ހިއުމަން އެއްވެސް އިދާރީ  ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން
ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެޅުމަށް 
ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން މުވައްަޒފަށް ލިޔުމުން އަންގާ ވަުގތު، ިމ މާއްދާގެ 

 ހިއުމަން  ،ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި (1))ހ( ގެ 
އެ މުަވއްޒަފަކަށް  ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން މަްއސަލަ ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ދޭންވާނެއެވެ.

    )ނ(

 . 10 .އަންނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން މާއްދާ ވަނަ 92 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކުގައި މުވައްޒަފުން 
 ކޮށް އިޤުރާރު ޠުބައިވެރިކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝަރު

 ކުރުވަން ވާނެއެވެ. 
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 . 11 އުނިކުރުން. 7ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

 .12 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު  ގެޒެޓުގައި ސަރުކަރުގެ ދިވެހި ޢަމަލުކުރަންފަށާީނ، ގަވާއިދަށް މި

_____________________ 


