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 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 
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  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 
  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ 
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 ފިހުރިސްތު  
 

 12 ބާބު  އެއްވަނަ 

 12 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއީ

 12 ތަޢާރަފް 

 12 ނަން  މިގަާވއިދުގެ

 12 ހިންގުން  ގަާވއިދު

 12 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން

 13 އުެފއްދެވުން  ބޯޑުތައް

 13 ވުން ޚިލާފު ގަާވއިދާ

 13 އިލްތިމާސްކުރުން 

 14 ބަހުގެމާނަ

 14 ބާބު  ދެވަނަ

 14 ކޮންޑަކްޓް  އޮފް ކޯޑް  އަދި  އެތިކްސް  އޮފް ކޯޑް 

 14 ތަޢާރަފް 

 15 ޒިންމާ  އަމިއްލަ

 17 ގަތުން ލިބި ފައިދާ އެިކއެކި

 17 ދުރުހެލިވުން ކަްނކަމުން އެޅިދާނެ ހުރަސް ވާޖިބަށް

 18 ކުރުން ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި މަޤާމު ރަސްމީ

 18 ބަިއވެރިވުން  ޙަރަކާތްތަުކަގއި ސިޔާސީ

 19 ފަރުވާތެރިވުން 

 19 ން ގޯނާކުރު މުވަްއޒަފުންނަށް

 20 ވައްތަރުަތއް  ގޯނާގެ



 
 

 20 ގޯނާކުރުން ޖިންސީ

 21 ގުޅުން އޮންނަ    ޢާންމުންނާއެކު

 23 ލިިބގަތުން މުދަލެއް ސަރުކާރުގެ

 24 ބޭނުންކުރުން   ޚިދްމަތްތައް   ވަސީލަތްތަާކއި   ކަސްޓަމްސްގެ

 24 ތަބާވުން ޤާނޫނަށް

 25 ތިންވަނަބާބު  

 25 ޔުނިފޯމު  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް 

 25 ޔުނިފޯމުތައް   މުވަްއޒަފުންގެ

 25 ޔުނިފޯމު ވާރކިްނގ

 26 ޔުނިފޯމު ލްއޮޕަރޭޝަނަ

 27 ހެދުން ފޯރމަލް

 27 ހަވީރީހެދުން

 27 ދޫކުރުން ޔުނިފޯމު

 27 ހާލަތްތައް ބަދަލުދޭންޖެހޭ ޔުނިފޯމަށް

 27 އެޅުން ނިފޯމުޔު

 28 ަބއިވެިރވުން  ހަރަކާުތގައި ިސޔާސީ ޔުނިފޯމުގައި

 28 ގެަނއުން އުނިއިތުރު ޔުނިފޯމަށް

 28 ބާބު  ހަތަރުވަނަ

 28 ސަލާންބުނުން  ނެގުމާއި  ޗުއްޓީ 

 28 ބާވަތްަތއް  ޗުއްީޓގެ

 29 ޗުއްޓީ  އަހަރީ

 30 ޗުްއޓީ  ސަލާމުގެ

 32 ޗުއްޓީ  ދޭ ގުިޅގެން ވިހެއުމާއި އިނުމާއި ބަލިވެ

 33 ޗުއްޓީ  ލިބޭ ބަފަޔަކަްށވުުމން ނުވަތަ މަޔަކަށް



 
 

 33 ުޗއްޓީ  ޒިންމާގެ ޢާއިލީ

 34 ޗުްއޓީ ދޭ ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ

 34 ޗުއްޓީ  ލިބޭ ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު

 34 ުޗއްޓީ  ޢުމްރާގެ އަދި ޙައްޖު

 34 ޗުއްޓީ  ނުލިބޭ މުސާރަ

 36 ޗުއްޓީ  ލިބޭގޮތަށްދޭ މުސާރަ

 37 ުޗއްޓީ  ދޭ ތަށްލިބޭގޮ 2/1 މުސާރަ

 38 ވަނަބާބު ފަސް  

 38 ދިނުން  އަދަބު  އިދާރީ 

 38 އެޅުން  ފިޔަވަޅު

 38 ވަިކކުރުން  ވަޒީފާއިން އަދި ކުރުން ށްދަ މަޤާމު

 39 އެޅުން  ފިޔަވަޅު އިދާރީ

 40 ކުށްަތއް  އިދާރީ އަދި އަޙުލާޤީ

ނަޑއަޅާނެ އަދަބު  40 މިންަގނޑު  ކަ

 41 ނަސޭހަތްދިނުން 

 42 އިންޒާރުދިނުން

 42 ޖޫރިމަނާކުރުން

 42 ސަސްޕެންޑުކުރުން   ަވޒީފާއިން  ވަކިމުއްދަަތކަށް

 43 ކުރުން  ދަށް މަޤާމު

 43 ވަިކކުރުން  ވަޒީާފއިން

 43 ބަދަލުނެގުން ެގއްލުމަށް މާއްދީ ލިބޭ ފަރާތުން މުވަްއޒަފެްއގެ

 43 ަކނަޑއެޅުން  ގެއްލުން މާއްދީ

 44 ބަދަލުނެގުން  ގެއްލުމަށް މާއްދީ

 44 ބާބު  ހަވަނަ 



 
 

ނޑައެޅުމާއި  ތަންތަން  އަދާކުރަންވީ ވަޒީފާ    44 ބަދަލުކުރުން  ކަ

 44 ތާރީޚް ފަށާ ގުނަން މުއްދަތު

 44 މާޙައުލު  މަސައްކަުތގެ

ނޑައެޅުން  ތަން ކުރާނެ މަސައްކަތް  45 ކަ

 46 ބަދަލުކުރުން އަާދކުރާތަން ވަޒީފާ

 47 ޙާލަތްަތއް  ިއސްތިސްނާވާ ބަދަލުކުރުމުގައި އަާދކުރާތަން ވަޒީފާ

 48 ބަދަލުކުރުމުގެނޯޓިސް 

 49 ތްވަނަބާބު ހަ 

 49 ތަމްރީނުކުރުން 

 49 މަޤްޞަދު

 49 ހިންގާފަރާތް  ތަމްރީނު ޢުލީމާއިތަ މުވަްއޒަފުންނަށް

 50 މަްސޫއލިއްޔަތު  އެަކޑަމީގެ ކަސްޓަމްސް

 50 ހިފެހެއްޓުން ފެންވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނު

 51 ޝަރުތުތައް  މުދައްރިބުްނގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 52 ޢިނާޔަތްތައް  ވޭދެ މުދައްރިބުންނަށް

 52 މަސްއޫލިއްޔަތު  މީހުންގެ ލިބިގަންނަ ތަމްރީނު

 52 ތަމްރީނުތައް  ހިންގޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްްސގެ ަދއުރުއަދާކުރުާމއި ކަސްޓަމްސްގެ

 54 ަވކިކުރުން  މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުތަކުން

 55 ކުރުން ރަނަގޅު ޚިދުމަތް މުވަްއޒަފުންގެ

 55 ތަމްރީނުތައް ތަޢުލީމާއި ހިންގާ އެހެންފަރާތްތަކުން

 55 ފޮނުވުން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ތަމްރީނުކުރުމަށް މުވަްއޒަފުން

 55 ގޮތްަތއް  ނެބޭނުންުކރެވޭ ހިންގުމުގައި ތަމްރީނު

 56 ބައިވެިރކުރުން ތަމްރީނުތަކުގައި މުވަްއޒަފުން

 56 އެކުލަވާލުން  ޕްލޭން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީނު



 
 

 56 )ރިުކއަރމެންޓް ޓްރެއިނިންގ(

 57 ހޮވުން  މުވައްޒަފުން ފުރުޞަތުތަކަށް  މުއްދަތުގެ ކުރު

 58 ހޮުވން މުވަްއޒަފުން ފުރުޞަތުތަކަށް އުނގެނުމުގެ ތީތަޢުލީމުމަ

 59 ޗުއްޓީދިނުން މުސާރަނުލިބޭ ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމު އަމިއްލަގޮތުން

 59 ޗުއްޓީ  ދޭ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ ޙާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމް ގޮތުން އަމިއްލަ

 60 ފުރުޞަތު ހާޞިލްކުރުމަށްދެވޭ ތަޢުލީމް އަާދކުރާގޮތަށް ވަޒީފާ

 60 ފުރުޞަތުދިނުން  ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމް ވަޒީާފގައިހުރެ

 60 ލިޔުންތައް  އެދިހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރުޞަތަށް ޙާޞިލުކުރުމަށްދެވޭ ތަޢުލީމް

 61 އަދާކުރުން ބޮންޑު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު

 62 އިޤްރާރުވުން 

 62 ޚިލާފުވުން  އިޤްރާރާއި

 62 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ނުވާނަމަ ކުރިމަތިލާފައި މުވައްޒަފުން  ޝަރުތުފުރިހަމަވާ

 62 ފަރާތް  އިސްތިސްނާވާ

 63 ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު  މީހުންގެ ތަމްރީނުދޭ

 63 އަށްވަނަބާބު  

 63 ކުރުމާއި  މުދަށް މަޤާ  ދިނުމާއި  ކުރިއެރުން  މަޤާމުގެ  ،ވަޒީފާދިނުމާއި 

 63 ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން 

 63 ލަފާދިނުން  މިނިސްޓަރަށް

 63 މަސްޫއލިއްޔަތު  ބޯުޑގެ ވަޒީފާދިނުމުަގއި

 64 ހޯދުން  ންމީހު މަޤާމުތަކަށް

 65 ކުަލވާުލންއެ ޕެނަލް އިންޓަރިވއު

 65 މަސްއޫިލއްޔަތު  ެސކްޝަނުގެ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްަތއް މުވަްއޒަފުްނގެ ދިނުމުަގއި ވަޒީފާ

 66 ަވގުތު  މަސައްކަތު

 66 މަސައްކަުތގަޑި 



 
 

 67 ރެޯކޑްކުރުން  ހާޒިރުވިކަން

 68 ކޯޑްުކރުންރެ  ނިންމިގަޑި މަސައްކަތް

 68 ގަޑިޖެހުން

 68 ހުރުން ހާޒިރުނުވެ އޮފީހަށް ނާންަގއި ވީގޮެތއް

 69 ދިޔުން ބޭރަށް ރަށުން ދިޔުމާއި ބޭރަށް އޮފީހުން

 69 ވީއްލުން  މުވަްއޒަފުން

 69 ންގެ މުވަްއޒަފު

 69 ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑުތައް

 70 ބެލެހެއްޓުން ރަޖިސްޓަރީ

 70 ރަޖިސްަޓރީ މުވަްއޒަފުންގެ ދާއިމީ

 71 ރަޖިސްޓަރީ މީހުންގެ ގެްނގުޅޭ  ކޮްށގެން ކޮންޓްރެކްޓް

 72 ރަޖިސްޓަރީ މަޤާމުތަކުގެ

 73 ަރޖިސްޓަރީ މުަވއްޒަފުންގެ ސްކަސްޓަމް

 76 ގެނައުން ބަދަލު ަމޢުލޫމާތުތަކަށް މުަވއްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 76 ިލއުން  ަވޒީފާގެ އަދާކުރި

 77 ދިނުން ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ

 77 ކަންތައްތައް  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ބޯޑުން ދިނުމުގައި  ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ

 78 .ހަމަޖެއްސުން މަޤާމު ރިޒާރްވކޮށްފަިއވާ

 79 މަޤާމުދަށްކުރުން 

 79 ވަިކވުން  ޒީފާއިންވަ  ކަސްޓަްމސްގެ ޝަރަފްވެރިކަމާެއކީ

 79 ޙާލަްތތައް  ވަިކކުރެވޭނެ ވަޒީަފއިން

 80 ވަިކކުރުން  ވަޒީާފއިން

 80 ވަިކކުރުން ވަޒީފާއިން އެދިގެން

 82 ދިނުން ނޯޓިސް



 
 

 82 މަޞްލަޙަތު  މުވަްއޒަފުގެ ުއޅޭ ކަންކަމުަގއި ވަޒީާފއާގުޅޭ

 82 ބާބު  ނުވަވަނަ  

 82 ބޭނުންކުރުން  ގެންގުޅުމާއި  ކާޑު  އައިޑެންޓިޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ 

 82 މަޢުލޫމާތު  ހުންނަންވާނެ ާކޑުަގއި އަިއޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 83 ކުރުންދޫ އަިއޑެންޓިޓީާކޑު  ކަސްޓަމްސްގެ

 83 ބޭނުންކުރުން އަިއޑެންޓިޓީާކޑު  ގެކަސްޓަމްސް

 83 ޙަވާުލކުރުން  އަދި އަތުލުން ާކޑު އަިއޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 84 ހޮވުން  ާކޑު އަިއޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 84 ނަކަލުކުރުން  ާކޑު އަިއޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 84 ހަލާކުވުން  ނުވަތަ ެގއްލުން ާކޑު އަިއޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 84 މުއްދަތުހަމަވުން  ާކޑުގެ އަިއޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 84 ދިހަވަނަބާބު 

 84 ވެލްފެއަރފަންޑު  މުވައްޒަފުންގެ  ޓަމްސް ކަސް 

 84 މަޤްޞަދު ފަންޑްގެ

 84 ބަދަލުގެނައުން  އުސޫލަށް ދޫކުރުމުގެ ފައިސާ

 85 ފަާރތްތައް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ފަންޑުން

 85 ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ގެންުގޅޭ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

 85 ޢަދަދު  ދޫކުރެވޭ ފައިސާ

 85 ދެއްކުން  އަނބުރާ ފައިސާ

 86 ދޫކުރުން ފައިސާ ފަހަރަށް ދެވަނަ

 86 އެއްބަްސވުން 

 86 ފައިސާހޯދުން ފަރާްތތަކުން ވަިކވެފަިއވާ ވަޒިާފއިން

 86 ޚަރަދުކުރުން ފައިސާ ފަންޑުން

 87 މަޢާފުވުން ަފއިސާ ނަގާފައިވާ ފަންޑުން



 
 

 87 ހޯދުން ފައިސާ ފަންޑަށް

 87 މައްސަލަ  އިތުރު

 87 އެގާރަވަނަބާބު  

 87 ރިޓަޔަރމަންޓް 

 87 ޙާލަތްަތއް  ކުރެވޭ ރިޓަޔަރ

 88 ޝަރުތު  ރިޓަޔަރކުރުމުގެ

 88 ނިޔާވުން  މުަވްއޒަފު ދެމިހުއްޓާ ވަޒީާފގައި

 88 ަވޒީފާއިްނވަިކވުން  ޝަރަފުވެރިކަމާެއކު

 88 ކުރުން ރިޓަަޔރ އިން ވަޒީފާ ސަބަބުން ތަންނުދިނުމުގެ ޙާލަތު ޞިއްޙ

 89 ރިަޓޔަރވުން  އެދިގެން އަމިއްލައަށް

 89 ކުރުން  ރިަޓޔަރ ގުިޅގެން އަނިޔާައކާއި ލިބޭ ތެޭރަގއި ކުރުމުގެ ވާޖިބުއަދާ

 90 ޢިނާޔަްތތައް  ދެވޭ ރިޓަޔަރކުރުމުން

 91 ރިޓަޔަރކުރުން  ވަނިކޮށް ސަސްޕެންޝަނުގައި

ރޑް  91 ގެްނގުޅުން  ތަޖުރިބާކާރުން ރިޓަޔަ

 92 ކާޑް  ރިޓަޔަރމެންޓް

 މަޤާމުން ކަސްޓަމްސް އޮފް ކޮިމޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ އާއި ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 92 ރިޓަޔަރކުރުން 

 92 ހިސާބުކުރުން އިނާޔަތް ދެވޭ މަހުންމަހަށް

 92 ބަލާނެގޮތް މުއްދަތު

 93 ރަވަނަބާބު ބާ 

 93 ޢައްޔަންކުރުން  ބަޔަކު ނުވަތަ  މީހަކު  ޤާމަށް މަ  ކަސްޓަމްސްގެ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ 

 93 ތަޢާރަފް 

 93 ހުށަހެޅުން މީހަކު މަޤާމަށް ަކސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 93 ޝަރުުތތައް  މަޤާމުގެ ަކސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ



 
 

 94 ވަކިކުރުން  ޢަްއޔަންކުރުމާއި  ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ަކސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 94 މަސްއޫލިްއޔަތު  ޢައްޔަންކުރުާމއި ގިނަމީހުން ކަކަްށވުރެއެ މަޤާމަށް ަކސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 94 ތޭރަވަނަބާބު  

ނޑައެޅުމާއި މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް   94 ދިނުން  އެލަވަންސް  އި މުސާރައާ  ،މުސާރަކަ

 94 ނަޑއެޅުން ުމސާރަކަ މުަވއްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 95 ދިރާސާ ގެނައުމުގެ ބަދަލު ރައަށްމުސާ

ނޑަެއުޅން މުސާރަ މުވަްއޒަފުގެ  95 ކަ

 96 މުސާރަ ފުންގެމުވަްއޒަ ދަށްކުރެވޭ މަޤާމު

 96 މުސާރަ  ަވްއޒަފުންގެމު ރުޖޫޢަކުރެވޭ ާފއަށްވަޒީ

 97 މުސާރަދިނުން 

 98 ރަމުސާ ުމވަްއޒަފުންގެ ކުރެވިަފއިވާ ހަްއޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފަިއވާ

 99 ޙަވާލުކުރުން  މުސާރަ

 99 އުނިކުރުން  މުސާރައިން

 100 އުނިކުރުން  މުސާރައިން ހޯދުމަށް ބަދަލު ލުުމގެގެއް މާއްދީ

 100 އުނިުކރުން މުސާރައިން ފައިސާ ދައްކަންެޖހޭ ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ ުނވަތަ އިދާާރއަކަށް ދައުލަތުގެ

ނޑަެއޅުމާއި އެލަވަންސްަތއް  100 ބަދަލުގެނައުން  ކަ

 100 ބަހާލެވިފަިއވާޮގތް އެލަވެންސްަތއް

 101 ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ )G100(އެލަވަންސް ޢާންމު

 101 އެލަވަންސް  ދަތުރު

 102 މިްނވަރު  އެލަވަންސްގެ ދަތުރު

 103 އެލަވަންސް  ދޭ ކުރާތީ މަނާ އަދާކުރުން ވަޒީާފއެއް އެހެން

 103 ިމންވަރު އެލަވަންސްގެ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީާފއެއް ހެންއެ

 103 އަދާކުރުން  ވަޒީާފއެއް އެހެން

 103 ޙާލަތު  ނުލިބޭނެ) G102(އެލަވަންސް ދޭ ކުރާތީ މަނާ



 
 

 103 އެަލވަންސް  ސަރވިސް

) G103( 103 

 104 އެަލވަންސް  ސާރވިސް

) G103(ެ104 މިންވަރު  ގ 

 104 ޙާލަތްތައް ނުދެޭވނެ އެަލވަންސް ސާރވިސް

 104 ަފއިސާ  އިތުރުަގޑީގެ

 105 މިްނވަރު ަފއިސާގެ ޑީގެއިތުރުގަ 

 105 ފައިސާ  ދުވަހުގެ ބަންދު

 105 ފައިސާ  ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 106 ޙާލަތްތައް  ނުދެވޭނެ ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 106 އެަލވަންސް  ޚާއްޞަ

 106 ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ

 106 އެލަވަންސް  ސަރވިސް ލޯންގ

 107 ޙާލަތްތައް ނުދެވޭނެ އެލަވަންސް  ސަރވިސް ލޯންގ

 107 އެލަވަންސް  އެޖަސްޓްމަންޓް

 107 މިންވަރު އެލަވަންްސގެ އެޖަސްޓްމަންޓް

 108 ތައް ޙާލަތް އެލަވަންސްނުެދވޭނެ އެޖަސްޓްމަންޓް

 108 އެލަވަންސް  ޔުނިފޯމު

 109 މިންވަރު  ގެ)S103( އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު

 109 ޙާލަތު ވަންސްނުދެވޭނެއެލަ ޔުނިފޯމު

 S104( 109( އެލަވަންސް ފޯނު

 109 ރު މިންވަ ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް) S104( ފޯނުއެލަވަންސް

 S105( 110( އެަލވަންސް އައުޓްްސޓޭޝަން

 110 މިންވަރު  ގެ)S105( އެަލވަންސް އައުޓްްސޓޭޝަން



 
 

 110 .މުވަްއޒަފުން ދެވޭނެ އެލަވަންސް  ސްޭޓޝަން އައުޓް

 S107( 110( އެލަވަންސް ހެދުން

 111 އިާވގޮތް ބަހާލެިވފަ ސްއެަލވަން ވެލްފެއަރ

 W101( 111( ފައިސާ ކޮއްތު

 111 މިންވަރު ދެވޭނެ އެަލވަންސް ފައިާސގެ ކޮއްތު

 111 ބަލާނެގޮތް ތާރީޚު ދިނުމުަގއި އެލަވަންސް

 112 ހަމަޖެއްސުން އެަލވަންސް މަޤާމުތަކަށް އަްއޔަނުކުރާ

 112 އިންޝުއަރެންސް 

 112 ބާބު  ސާދަވަނަ  

 112 ފެންވަރުބެލުން  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސް 

 112 ބޭނުން ބެލުމުގެ ިޚދުމަތުގެފެންވަރު މުަވއްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 112 ފޯމު ބަލާ ފެންވަރު ގެޚިދުމަތު މުވަްއޒަފުންގެ

ނާޑއި ދިނުމުގެ މާރކްސް  113 ކަންތައްތައް  ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މިންގަ

 113 މުއްދަތު ބަލާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ

 113 މުވައްޒަފުން  ފެންވަރުނުބެލޭނެ

 113 ރޯލް ސުޕަވަިއޒަުރގެ

 114 ންބަދަލުވު ސުޕަަވއިޒަރ ބަދަލުވުމާއި ސެކްަޝން/  ޑިވިޜަން/  ރީޖަން

 114 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 114 ރޯލް  ސެކްޝަންގެ ަބލަހައްޓާ ކަންތައްަތއް މުވަްއޒަފުންގެ

 114 މަސްއޫިލއްޔަތު  ބޯޑުގެ
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 އެއްވަނަ ބާބު  

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

) ގެ  2011/8މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 ތަޢާރަފް  ވަަނ 110(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު

.  މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަާވލެވިފައިވާ  ގަވާއިދެވެ

 

" އެވެ. .2 މިަގވާިއުދގެ ނަން   މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު

 

 މިގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިންނެވެ. .3 ގަާވިއދު ހިންުގން 

 

ޝާއިުޢގެޒެޓްގައި ިހ ސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، މިގަވާއިދު ދިވެ (ހ) .4 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

.  ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 
ވަނަ ބާުބ 13ނަމަވެސް މިގަވާއިދުގެ  މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް (ށ) 

ނޑައެޅުމާއި މުސާރައާއި އެލަވަންސް (ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

 ( ްށ ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުންޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ މިގަވާއިދު ޢާއްމުކޮައށް ދިނުން

) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 1ފެށިގެން މީލާދީގޮުތން   (އެކެއް

 

އޮްތކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިގަވާއިދުގެ ތިރީގައިވާ ބައިތަކަްށ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން (ނ) 

3ން ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިގަވާއިދު ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީގޮތު

 (ތިނެއް)މަސްދުވަސް ތެރޭގައެވެ.

1. 11 (  ވަނަ ބާބު (ކަސްޓަމްސް ރިޓަޔަމަންޓް

ނޑައެޅުމާއި ބަދަުލކުރުން) 6 .2  ވަނަ ބާބު (ވަޒީފާ އަދާކުރަްނވީ ތަންތަން ކަ

3. 42 (  ވަނަ މާއްދާ  (މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

4. 43 (  ވަނަ މާއްދާ (މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްދޭ ޗުއްޓީ



13 

 
މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބޯޑުތަްއ )(ހ .5 ބޯޑުަތއް އުފެްއެދވުން 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އުފައްދަންވާނެއެވެ.

 . ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑު:1

 . ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކަޑަމިކް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު.2

 

ވަނަ ބާުބ 5ކަސްޓަމްސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މިގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މިގަވާއިދުގެ  .6 ން ގަާވިއދާ ޚިލާފުވު 

) ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  (އިދާރީ އަދަބު ދިނުން

 

ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން ކަސްޓަމްސްއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދުމިގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ހ) .7 އިލްތިާމސްކުރުން 

އެކަން ނިންމިތާ ،ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމުގައިވަީނނަމަމުވައްޒަފު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާމެދު 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސަށް 60 (ފަސްދޮޅަސް

.  އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނިންމިމިމާއްދާ (ށ)  

ނިންމުމަކާމެދު ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުކޮށް ދޫކޮށްލި

އެކަން ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ،ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަުމގައިވަނީނަމަ

) ދުވަހުގެ 60ކަސްޓަމްސް ނިންމިތާ  ތެރޭގައި މިނިސްޓަރަށް (ފަސްދޮޅަސް

.  އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިާވ ގޮތަށް މިނިސްޓަރ ނިންމާ ނިންމުމާމެުދ (ނ)  

) 60މިނިސްޓަރ އެކަމެއް ނިންމިާތ ، ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމުގައިވަީނނަމަ (ފަސްދޮޅަސް

އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ 

.  އެމުވައްޒަފަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތަްށ ކަސްޓަމްސްގެ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ (ރ)  

ނިންމުމާމެދު ިހތްހަމަނުޖެހޭ ަކމުގައިވަނީނަމަ، އެކަްނ ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިުއނަލަްށ

 ރުޢީ ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ނުވަތަ ޝަ

 



14 

އިލްތިމާސްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ މިމާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ) އަދި (ބ)  

.  (ރ) ގައިވާ ތަރުތީބުްނނެވެ

 

ޑިވްސް ކަސްޓަމްސްމިގަވާއިދުގައި "ކަސްޓަމްސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ މޯލް (ހ) .8 ބަހުެގމާނަ 

 .ސަރވިސްއަށެވެ 

 
" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް (ށ)  މިގަވާއިދުގައި "މުވައްޒަފުން

.  ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންނަށެވެ

 
" ކަމުގައި ބަލާނީ ސަރުކާ  (ނ)  ރު ބަންދުދުވަސްތަކާއިމިގަވާއިދުގައި "ބަންދު ދުވަްސތައް

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ.

 

" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ  (ރ)  ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް، މިގަވާއިދުގައި "ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން

ސަރވިސްގެ އެކި ރީޖަން،ޑިވިޜަން، ސެކްޝަންތަކާއި ކަސްޓަްމސްގެ މަސައްކަތް ހިނގާ

 ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށެވެ.

 

ގައި " ރިޓަޔަރމެންޓް ޕޭ" ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ރިޓަޔަރކުރާ ދުވަހުންމިގަވާއިދު (ބ) 

 ފެށިގެން އެމީހަކަށް މަހުން މަަހްށ ދެވޭ ފައިސާ އަށެވެ.
   

 ދެވަނަ ބާބު  

 ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

،ޞާއެއް ފޯރުކުރާ ދާއިރާއަކަށްވެފައިދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް މުހިންމު ޙިއް ،ކަސްޓަމްސްއަކީ.9 ތަޢާރަފް 

ގަާވއިދާ ،މަސްތުވާތަކެތި ރާްއޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމާއި ،އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ ނެގުމާއި

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަާލުތތައް ،ޚިލާފަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓް އަދި އިމްޕޯރޓް ކުރިޔަ ނުދިނުމާއި

ާރތްތަކާ ރަޙްމަތްތެރި ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުާމއިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަ ،ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި

ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހިންގާ ތަންފީޒުކުރުމާއި، ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުންހުރި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަާދތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން ުއފެދޭ އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުުރމުގެ
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ކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މިކޯްޑ އޮފް، ތު ޙަވާލުވެފައިވާ އިދާރާކަމުގައިވީތީމަސްއޫލިއްޔަ

އެތިކްސްއާިއ ކޯޑްއޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނމެހައި ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަަމއަށް

 ޢަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެކެވެ.

 
 އަިމއްލަ ޒިންމާ 

 
އި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށްކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާ (ހ).10

.  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، މިކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުޮކށް، ޒިންމާ އުފުލަންވާނެއެވެ

 
ނޑިތަކާއި މަސައްކަތްތައް ،ކަސްޓަމްސްގެ ތަޞައްވުރާއި  .1    ނޑުދަ މަޤްޞަދުތަކާއި ލަ

.  ރަނގަޅަށް ދަންނަ ބަޔަކަށްވުން

 
ކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިލުކަސްޓަމްސްގެ ތަޞައްވުރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު   .2   

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން.

 
ކުރުމުގައިމުާޢމަލާތުކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކާއެކު   .3   

ދުމަތުގެ ދާއިރާގައިއިޚްލާސްތެރިކަމާއި އަބުރުވެރިކަމާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ ޚި

ނޑުތަކުެގ ތެރޭގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ ،ހިމެނިގެންވާ މިންގަ

.  ބަޔަކަށްވުން

 
ކަސްޓަމްސްގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްގެ އަބުރާއި ޤަދަރު  .4   

ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުޞޫުލތައް ހިފަހަްއާޓ ،ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

.ބަ  ޔަކަށްވުން

 
ކަސްޓަމްސްގެ ޔުނީފޯމާ ގުޅޭގޮތުން މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޞޫލުތަކަްށ  .5   

.  ތަބާވާ ބަޔަކަށްވުން

 
އެކުގައި ،ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަށާއި  .6   

މިއްޔަތުކަންޭދމަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަހަން

.  ބަޔަކަށްވުން

 
މުވައްޒަފުންގެ ޙަވާލުގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލާެމދު އެކަށީގެންާވ  .7   

 މިންވަރަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ތިބޭ ބަޔަކަށްވުން.
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،ފާސްތަކާއި ،ބެޖުތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ  ޙައިސިއްޔަތުން  ރަސްމީ ވަޒީފާގެ  .8   

ޕާސްވޯޑުތައް ފަދަތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅޭ ،ނޑިތަކާއިތަޅުދަ

.  ބަޔަކަށްވުން

 
ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގަިއ  .9   

ރަސްމީ ބޭުނންތަކަށް ނުވަަތ ،އެންމެ ަފއިދާ ހުރި ގޮތުގައި ،އިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު

. ކަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތަ  ބޭނުންކުރާ ބަޔަކަށްވުން

 
ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލުގެ މާއްދީ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް ބެލުމާއެކު މުދަލާއި  .10   

 ވީހާވެސް ކުޑަކޮށްކުރާ ބަޔަކަށްވުން. ،ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް

 
ހޭދަކުރާރަސްމީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް  ،ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ވަގުތުތައް  .11   

.  ބަޔަކަށްވުން

 
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެެރއިން ވެރިން  ކުރާ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވުމާއި،  .12   

ރަސްމީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޑިއުޓީ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް،

 ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރާ ބަޔަކަށްވުން.

 
ސް މުވައްޒަފަކު އަންނަނިވި ކަންތައްތައްތަުކގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްގެންކަސްޓަމްސްގެ އެއްވެ  (ށ)  

.  ނުވާނެއެވެ

 
ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ ހިންގުމެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލުމާއި، ހުއްޓުވާލުްނ.1  

ނުވަތަ ހުއްޓުވާލުަމށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، އަދި މިއިން ކަަމކަށް ބުރޫއަރާފަަދ

ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތަކާއި، މުވަްއޒަފުންގެ މެދުގައިަމޞްލަޙަުތ ތަނުގެ ޢަމަލުތަކާއި، 

 އޮންނަ އެއްބައިވަންތަކަން ގެއްޭލފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން.

 
ކުރުމުގައްޔާއި މުޢާމަލާތުކަސްޓަމްސްގެ އެއްމުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު .2  

ނޑުން ބޭޢާންމު މުޚާޠަބުކުރުމުގައި  ޭބއަދަބީ ބަސްތަްއރު އަޚްލާޤީ މިންގަ

.  ބޭނުންކުރުން

 
ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫާމުތ.3   

.  ނަހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުން
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ވަޒީފާގެ ގޮތުން އެނގޭ މަޢުލޫމާތެއް، ސިއްރު ލިޔުމެއް ނުވަތަ ،ރަސްމީ ލިޔުމެއް.4   

މާުތ ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތެްއޙަރަކާތެއް ނުވަތަ މަޢުލޫ

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނޫން އެެހންފަރާތަަކށް ދީ ނުވަތަ ހާމަކުރުްނ.

 
މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިާވ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން(ނ)   

. އަދި އެ ވަނަ ާބބު 5މިގަވާއިދުގެ ފަދަ ފަރާތްތަކާމެުދ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުެށކެވެ

) ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  (އިދާރީ އަދަބު ދިނުން

 

އެކިއެކި ފަިއދާ 

 ލިބިގަތުން 

 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަްމސްއިން ދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ޚިދުމަތުގެ ބަދަލެއްގެ (ހ).11

ކުން ޭދ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށްގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަ

  .ހުއްދަކަމެއް ނެޫނވެ

 

ނޑައަޅުއްވައި ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އުޞޫލެއްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ  (ށ)   ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

ދިޔާއެއް ލިބިގަތުމަކީދެވޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ނޫންޮގަތކަށް ލިބޭ އެއްވެސް ކަަހލަ އަގެްއހުރި ހަ

 .  މުވައްޒަފުންނަށް ހުއްދަ ކަމެއް ޫނނެވެ

 
ވާިޖބަށް ުހރަްސ 

އެިޅދާނެ ކަންަކމުްނ 

 ދުރުހެިލވުން 

 

ކަސްޓަމްސާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސުްނ ކަމަކަށް އެދެންޖެހޭ ފަާރތްތަާކ (ހ).12

،ތެއްގައި މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީދެމެދު މުވައްޒަފަކު މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހިއްޖެ ފަދަ ޙާލަ

 .  އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަޞްލަޙަތު ފުށޫނާރާނެ ގޮތުގެ މަތިްނެނވެ

 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން (ށ)  

ރުކޮށްފާނެނުވަތަ އަސަ ،އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަްށ ުނރަނގަޅު ގޮތެއްގައި އަސަރުކުރާ

ލިޔުމުން ވީއެންމެ ،އެކަމެއްގެ ަމޢުލޫމާތު ،މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެއްވެސް ޙާލަތެއް

. ،އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 
،ވިޔަފާރިކުރާނަމަކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ  (ނ)  

އެވިޔަފާރިއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިޔުމުްނ

.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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/އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ކުރާ (ރ)   ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން އެކްްސޕޯޓް

. ނަ މަވެސް، ަކސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއިތަނެއްގައި ވަޒީފާއަދާ އަދާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ޙުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށްަފހު

. އަދި /އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާދާރަކަށް ވެވިދާނެއެވެ އެކްސްޕޯޓް

/އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިއެއް އަމިްއލަ ގޮތުން ކުރަން  ބޭނުންނަމަ، އެކަން ކަސްޓަމްސްގެ އެކްސްޕޯޓް

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދަންވާނެެއވެ.

 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން އެއްެވސް އުޖޫރައަކަށް ނުވަތަ ހިލޭ (ބ)  

ރަސްމީ ،ކުރުމުގައި ރަސްމީ ވަޒީފާއިން ބޭރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ،ސާބަހަށް ނަމަވެސް

 ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 
ރަްސމީ މަާޤމު 

ނަހަަމގޮތުަގއި ބޭުނން 

 ކުރުން 

 

ނުވަތަ އޭނާ އެމަޤާމުގައި އަާދކުރާ ،އޭނާ ފުރަމުންދާ މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުން ،އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު.13

 ގުޅޭ ގޮތުން އަންނަނިިވ ކަންތައްތައް ކޮށްގެން ނުވާނެއެެވ. ވާޖިބުތަކާ

 އެއްވެސް ޢަަމލެއްކުރުން. ،ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން (ހ)   

 
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އަމިްއލަ ބޭނުްނތަކެއް (ށ)   

 ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުންުކރުން.

 
ނުަވތަ ކަސްޓަމްސުން ބޭރުގެ ފަރާތަކުްނ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާަތކުން (ނ)   

ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ނިންާމ ،ހިންގާ ނުވަތަ ހިންަގފާނެ ތަޙުޤީޤެއް ،ނަމަވެސް

ނުވަތަ ނިންމަފާނެ ނިންމުމެއް ނުވަތަ އަޅާ ނުވަތަ އަޅާފާނެ ފިޔަވަޅަކަށް ނުފޫޒު

މަޤާމު ނުވަަތ ،ނުވަތަ ެއކަމަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން  ،ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން

 އެމަޤާމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިާވ އެއްވެސް ގުޅުމެއްގެ ބޭނުންކުރުން.

 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ،މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން (ރ)   

އެމުވައްޒަފުެގ ،ކޮށްދިނުމަށް މުވައްޒަފު ލައްވާ ކުރުވުން ުނވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރު

 ބޭނުން އެހެން މުވައްޒަފަކު ހިުފްނ.

 
ސިޔާސީ 

ޙަރަކާތްތަުކގައި 

 ބަިއވެިރވުން 

ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި (ހ).14

ނުވަތަ އެފަދަ ،ޓަކައިބައިވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް
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އްޔަތުންޓަމްސްގެ  މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިކަސް ،ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 

. އަދި މިފަދަ ފަރާތެއްގެ ސިޔާސަތަކަށް ނުވަތަ ފިކުރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ކޮޅު ހަދައިގެންވެސްކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ފާޑުކިޔާ ނުވަތަ ދެ

 .ނުވާނެއެވެ

  

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ (ށ)   

ޕްރޮގްރާމެއްގެ މަޤްޞަދާ ފުށޫއަރާފާނެ ގޮތަކަށް ފާޑުކިޔައި އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް

.  ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 

ިއ އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުންމިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގަ (ނ)   

 ސިޔާސީހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމަށް މިގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

ކަްސޓަމްސްގެ ހުރިހައި  މުވައްޒަފުން ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ފެތުރުމަށް.15 ފަރުވާެތރިުވން 

. ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުވެސްމަސައްކަތް ކުރަން ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތަކަްށ އިޚްލާޞްތެިރވެ ،ވާނެއެވެ

. އަދި ޮކންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ،އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންާވނީ ،ފަރުވާތެރިވާންވާނެއެވެ

މަލުކުރެވޭ އުޞޫލުަތކާއިމުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ެއކިއެކި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ކަމާގުޅޭގޮތުން ޢަ

މަސައްކަތުގެ ،ފަރުވާތެރިވެ ،އެކަންކަމަށް ރައްކާތެރިވެ ،އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

.  އަޚްލާޤާއި ސުލޫކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 
މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ގޯނާކުުރން 

 

 

 

ަތފާތު ގޮތް ގޮތުން އެހެން، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާކުރުމަކީ(ހ).16

ުމވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންަތކެއް ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ުމވައްޒަފަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް

. ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެންމެހައި ކުރިމަތި ކުރުވުމެވެ

ހަމަޖެހުން ލިބިދޭ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްމުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި، މަސައްކަތުގެ ހިތް

. އެހެންކަމުން ކަސްަޓމްސްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން މި މަގުސަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ދިނުމަށެވެ

 މަސައްކަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުްނނަްށ އަބުރުވެރިކަމާއި ނަފުސުގެ(ށ)  

 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.ޢިއްޒަތާއެކު 
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ކަސްޓަމްސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާކުރުމުގެ(ނ)  

.  ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

 

މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް،، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް.17 ގޯާނގެ ަވއްތަރުަތއް 

އެހެން މުަވއްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ކުރުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް

.ގޯނާކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް ޢަތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ   މަުލތަކެވެ

 

ވަތަ ނިކަެމތިކޮށްުލމުގެ ގޮތުން މަލާމާތްކުރުން،މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް، ދެރަކޮށްލުމަށް ނު(ހ)  

 ދިމާކުރުން، ޖެއްސުންކުރުން ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުން.

 

މުވައްޒަފުގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، ުނވަތަ ދެވިދާނެ ފަދަ ޢަމަލެްއ(ށ)  

 .  ކުރުން ނުވަތަ ބަހެއް ުބނުން

 

 ގޯނާކުރުން. މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ(ނ)  

 

 މުވައްޒަފަކާ ދިމާއަށް އަޚުލާޤީ ގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާތަބު ުކރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން.(ރ)  

 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް، ނުވަތަ ހަރުކަށި އަަދބެއް(ބ)  

.  ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން

 

އްގެ މަސައްކަތަށް ޖެއްސުން ކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުންމުވައްޒަފެ(ޅ)  

: މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ . (މިސާލު ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް

މަޢުލޫމާތު ގަސްތުގައި ނުދިނުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުްނ، ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަދަ

 ކަންތައްތައް.)

 

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ތިރީގައި ބުނެފައި މިވާ ޢަމަލުތަކަކީ ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ކަމުގައި.18 ޖިންސީ ގޯނާކުުރން 

.  ބެލެވޭނެއެވެ
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ޖިންސީ ބޭނުމަކު ނުވަތަ ޖިންީސ އެދުމެއް އޮވެގެން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފަކާ،(ހ)  

ނޑުގައި ޖެހުމާއި، އަނގަބަހުން ނުަވތަ އިޝާރާތަކުން ބެހުމާއި، އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަ

 ކޮއްޓުމާއި، ވިކުމާއި، އަތްކޭއްތުާމއި، ފިރުމުން.

 

މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހުގައި ނުވަަތ ކަސްޓަމްސްގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ(ށ)  

ޓަކައި އެހެން ުމވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްވެސްމާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް

 ޢަމަލެއް ކުރުވުން ނުވަތަ ކުރުވަން އުޅުން.

 

އެކަށީގެން ނުވާ ހަޑިހުތުރު ިޢބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާބެޭހ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި،(ނ)  

ބޭނުމަށްޓަކައިމުވައްޒަފަކު ޖިންސީ ގޮތުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، މި 

އަނގަބަހުން ނުަވތަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި އަނެކަކު

ބޭނުންނުވާ ޮގތަށް ބައްދަލު ކުުރމަށް ހުށަހެޅުމާއި، ހަޑިހުތުރު ަބސް ބުނުމާއި، ހަޑިހުތުރު ޖޯކު

.  ކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު ޢަމަލެއް ހިންގުން

 

ށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޛަރިޢާއަކުން އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއި، ޖިންސީއެހެން މުވައްޒަފަކަ(ރ)  

 ޝައުގުވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން.

 

މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްަބތްކޮށް އެ މުވައްޒަފަކު ކުޑައިމީސްކުރުމާއި، މަލާމާތްކުރުމާއި،(ބ)  

.، ބެހުމާއި، ފޮށުމާިއ، ދިމާކުރުމާއި  ދެރަކުރުމާއި، އެކަހެރި ކުރުމާއި، އެކިއެކި ބަސްބުނުން

 

ޖިންސީ އެދުމެއް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އިދާރީގޮތުްނ ކޮށްދޭން ނުެޖހޭ ކަމެއް(ޅ)  

ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކޮްށދޭން ޖެޭހކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި، ދޭންޖެޭހ ޙައްޤެއް ނުދީ ހިފެހެްއޓުްނ

 ވަތަ ޭދްނނުޖެހޭ ޙައްޤެއް ދީ ބިރުދެއްކުން.ނުވަތަ ބިރުދެއްކުން ނު

 

ޢާންމުންާނއެކު    

 އޮންނަ ުގޅުން 

 

މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތްތަކާއެކު (ހ).19

 ނެއެވެ.އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޫޙުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ
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ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްަތކުގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ،ވަކިފަރާތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  (ށ)   

 ހޯދޭނެގޮތަށް ޚިދުމަތް ދޭންާވނެއެވެ.

 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކާ މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ، އިޙްތިރާމާއެުކގައެވެ. (ނ)   

 

އްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި މީހުންގެ ނަސްލަށް،ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެ (ރ)   

ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަަތށް، ދީނަްށ، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް ނުވަތަ

ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް، ކައިވެނީގެ ނިްސބަތަްށ، ޢާއިލާގައި އަާދކުރާ

.ޒިންމާތަކަށް އަދި ނުކުޅެދުންތެ  ިރކަމަށް ބަލައި އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 

ކުރާ، އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި (ބ)   

ކަންކަމާއި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ޙައްޤުނޫން މަންފާއެއް

. ހޯދައިދޭން  މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ (ޅ)   

ޢިއްޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެމީހަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް

.  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

 

،ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަްށ އަންނަ ފަާރތްތަކަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުަމށް ފަޭސހަވާނޭ ކޮންމެ މަޢުލޫާމތެއް (ކ)   

. އަދި ޚިދުމަތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާިއ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން އެފަރާތަކަށް ފޯރުޮކްށދޭންވާނެއެވެ

ފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ. ހޯދުން ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތު އަންގައި އޮޅުން

.  މިގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ައނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި ވާންވާނެއެވެ

 

ޢާންމު ފަރުދުންނާއެކު ަކސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަުފން (އ)   

.  މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ، އަްނނަނިިވ ގޮތުގެމަތީންނެވެ

 

،މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށް މުވައްޒަފެއްެގ ގާތުން އެދެފިނަމަ  އެއްވެސް މީހަކު .1    

އެކަމަކަށް އަޅާނުލައި އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދީ ،ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމަކަށް އެދެިފނަމަ

.  ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
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ޅުންއަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށްގޮތަކަށް ނުވަތަ ނުރުހުން ރައްދުވާ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ އު .2    

.  ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ

  

ނޑިވަޅެއްގައިވެސް  .3     ،އަދަބާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ާޢންުމންގެ ފަރުދަކު މުޢާމަލާތު ކުާރ ދަ

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފު، އެމީހަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަަދބާ ޚިލާފު އެއްވެސް

 ބަހެއް ބޭުނންކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

  

ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ،ޑެންޓިޓީ ކާޑުޖަހާފައި ހުރުމުގެ އިތުރުންކަސްޓަމްސްގެ އައި  (މ)   

ނޑިވަޅުތަކުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެމުވައްޒަފަކީ ،ޢާންމުންނާ މުޢާަމލާތު ކުރަންޖެޭހ ދަ

. މީގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުންނާއި ފޯނުން ،ކާކުކަން ޢާންމުންގެ މީހާއަށް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ

.މުޢާމަލާތުކުރު  މުގައިވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ

 
ސަރުކާުރގެ ުމދަލެއް 

 ލިބިގަތުން 

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި ޢާންމު ފަރުދެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ވިއްކާ.20

އޮފިސަރުންނާއި ުނވަތަ ނީލަން ކިޔާ ނުވަތަ ަނއްތާލާ މުދާ ލިބިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްގެ 

 އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންަނށް ލިިބގެންވެއެވެ.

 

ރަސްމީވަޒީފާގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެމުދަލަކާއި ބެހޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިާވ (ހ)    

 މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މުދާލިބިގަުތން.

 

ތަ ނައްތާލުމުގައި ނުވަަތރަސްމީވަޒީފާގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެމުދަލެއް ވިއްކުމުގައި ނުވަ (ށ)    

  ނީލަން ކިޔުމުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވުން.

 

ޢާންމު ފަރުދެއްެގ ،ވަކި ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު (ނ)   

ޙައިސިއްޔަތުން ނުލިބޭ ޑިސްކައުންޓެއް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން

 .ލިބިގަތުން

 

ނުވަތަ ކަސްަޓމްސްއިން އަންގާ އެންގުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ،ކަސްޓަމްސްއިން(ރ)   

.  ވިއްކާ ނުވަތަ ނީލަންކިޔާ ނުވަތަ ނައްތާލާ މުދަލެއް ލިބިަގތުން
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ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތން ވިޔަސް، ކަސްޓަމްސް ބައިވެރިވެގެން ވިއްކާ(ބ)    

ނަްއތާލާ މުދަލެއް ސީދާ ގޮތުން ނުަވތަ ނުސީދާ ގޮތުްނނުވަތަ ނީލަން ކިޔާ ނުަވތަ 

 ވިޔަސް ލިބިގަތުން.

  

ކަސްޓަމްްސގެ   

ވަސީލަތްތަާކއި   

ޚިްދމަތްތައް   

 ބޭނުންުކރުން 

 

ހުއްދަދެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލާއި ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަްތތައް (ހ).21

. މިގޮތުން ަމނާކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެއަމިއްލަ ބޭނުމަށް ޭބނުން ކުރު މަކީ، މަނާކަމެކެވެ

ވަސީލަތްތައް ،އާލާތްތަކާއި ،ޚިދުމަތްތަކާއި ،ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ މުދަލަކާއި

 .  ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ

 

،ފާސް ،ކަސްޓަމްސްގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޙަވާލުކުރެވޭ ބެޖް (ށ)   

ރޑް ނޑި އަދި ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ފަދަ ތަކެތި ރަސްމީ ،ޕާސްވޯ ތަޅުދަ

 .  ބޭނުންތަަކށް ނޫން ގޮތަަކށް ބޭުނން ކުރުމަކީ، މަނާކަމެކެވެ

 

ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ،އާލާތްތަކާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި (ނ)   

އަދި މިތަކެތީގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ،ން މިތަކެއްޗަށާއިހުއްދަ އޮންނަ މުވައްޒަފު

 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްކާތެރިވާންާވނެއެވެ.

 

މި ސިސްޓަމްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި (ރ)   

ޓްވެއަރ އަދި ނެޓްވޯރކްސޮފް ،އާލާތްތަކާއި ،ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ސިސްޓަމްތަކާއި

ނޑައެޅިފައިވާ . ނަމަވެސް، ކަ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ަކސްޓަމްސްގެ ބޭނުންތަކަށެވެ

ހުނަރު އަިދ ،ޤާނޫނުތަާކ ގަވާއިުދތަކާއި ޚިލާުފނުވާ ގޮތުގެމަިތން ފަްނނީ ޢިލްުމ އުނގެނުމަށާއި

ތިމާއާއި ތިމާއާއެކު، ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްނޭޅޭ ފަދަގޮތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭުނން ކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ށާއި އުޞޫލުތަކަށް،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެހައި ޤާނުނުތަކަށާއި ގަވާއިދުތަކަ (ހ).22 ޤާނޫނަށް ަތބާުވން 

 .  ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ަތބަޢަވާްނވާނެއެވެ

 
އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި، ޤާނޫނާއި (ށ)   

އަމުރުތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ ަމތިން ވެރިން އަންގާ ެއންގުްނތަކަށާއި، ކުރާ
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.  ފަސްޖެހުމެއްނެތި މުވައްޒަފުން ކިޔަމަންތެރިވާންވާނެއެވެ

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކަށް އަމުރެއް ކޮށްފިކަމަށް  (ނ)  

ރަންނުވަތަ ަޤބޫލުނުކުރެވޭ ކަމެއް އޮީފސް މާޙައުލުގައި ހިނގަމުންދާނަަމ އެކަމެއް އޭނާ ރިޕޯޓްކު

ނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތަކަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ  .ކަ

 

 ތިންވަނަބާބު  

 ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމު 

މުަވއްޒަފުްނގެ  

 ޔުނިފޯމުތައް 
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ(ހ) .23

 ގައި  ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.އެކިއެކި ޔުނިފޯމުތަކުގެ ނަންތައް ތިރީ

 ވާރކިންގ ޔުނިފޯމު .1

 އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމު .2

 އެހެނިހެން ޔުނިފޯމު  .3

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޔުނިފޯމު ތަކުެގ ނަމޫނާގެ ތަފްޞީލު (ށ) 

. ނޑައަޅައި ޢާންމު ކުރަންވާނެއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލު، ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް ކަ

 

 ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ ވާރކިންގ ޔުނިފޯމުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ޔުނީފޯމު ހިމެނެއެވެ.(ހ) .24 ރކިްނގ ޔުނިޯފމު ވާ

 ޔުނިފޯމު ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ .4

 

އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ވާރިކންގ ޔުނިފޯމުގެ ގެގޮތުގައި އަންނަނިވި ޔުނީފޯމުތައް(ށ)  

 ހިމެނެއެވެ.

 ތްކުރު ޔުނިފޯމުއަންހެން އޮފިސަރުންގެ އަ .5

 އަންހެން އޮފިސަރުންގެ އަތްދިގު ޔުނިފޯމު .6
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 އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ބުރުގާ އެޅި ޔުނިފޯމު .7

ނޑު އޮފިސަރުންގެ އަތްކުރު އަދި އަތްދިގު ޔުނިފޯމު .8  މާބަ

ނޑު އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމު .9  ބުރުގާ އެޅި މާބަ

  
ނޑައަޅާފައިވާއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމު އަޅާނީ، އޮޕަ(ހ) .25 އޮޕަރޭަޝނަލް ޔުނިފޯމު  ރޭޝަނަލް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަ

 މުވައްޒަފުން ، އޮޕަރޭޝަނަލް މަސައްކަތް ކުރުމުގައެވެ.

 
އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމު އަޅާނީ، ތިރީގައި މިވާ ދާއިރާތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރާ(ށ)  

 .  މުވައްޒަފުންނެވެ

 ވާ   މުވައްޒަފުންމުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި .1

 ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންސް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން .2

 ބޯޓު ފަހަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން .3

ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލްޑް އޭރިޔާތަކަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ދޮރާށިތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް .4

 އްޒަފުންއެސަރަޙައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވަ

 ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން .5

 
ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގެ ޮގތުގަިއ އަންނަނިިވ ޔުނީފޯމު(ނ) 

 ހިމެނެއެވެ.

 ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމު .1

 
ިއ އަންނަނިވި ޔުނީފޯުމއަންހެން އޮފިސަރުންގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯމުގެ ގެގޮތުގަ(ރ) 

  ހިމެނެއެވެ.

 އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމު .1

 އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ބުރުގާ އެޅި ޔުނިފޯމު .2

ނޑު އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމު .3  މާބަ
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ފޯރމަލް ހެދުން ބޭނުންކުރަންާވނީ، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ .26 ެހދުން ލްފޯރމަ

 ގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނެވެ.ސެކްޝަން، ޔުނިޓް ތަކު

 

 
ރަސްމީ ޑިއުޓީ ގަޑި ނޫން ގަޑިތަކުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުންނައިރު ހަވީރީ(ހ) .27 ހަވީީރހެދުން 

  .  ހެދުމެއް އެޅިދާނެއެވެ

 
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި މިހެންޮއތް ނަމަވެސް، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ކަންކަމަށް ނެރެވޭ(ށ)  

ޔުނިފޯމު އެޅުމަށް، އެ އޮފިސަރަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިވިޜަން ހެޑް، ނުވަތަ، އޮފިސަރަކަށް

ސެކްޝަން ހެޑް، ނުވަތަ ޔުނިޓް ހެޑް އަންގައިފިނަމަ، މަސައްކަތަށް ނިކުންނަންވާީނ،

 .  ޔުނިފޯމު އަޅައިގެންނެވެ

 
ނިފޯމު ދޫކުރާނެ  ޢަދަާދއިކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނނަްށ ޔު .28 ޔުނިފޯމު ދޫކުުރން 

ނޑައަޅައި ޢާންމު ޔުނިފޯމު ދޫކުރާނެ އުޞޫލު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެއަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަ

 .  ކުރްަނވާނެއެވެ

 
ޔުނިފޯމަށް 

ބަދަުލދޭންޖެހޭ 

 ހާލަތްތައް 

ޔުނިފޯމާއެކު ޭބނުންކުރާ އައިޓަމެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލުން ،ޔުނިފޯމާއި(ހ) .29

މަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެއެއްޗެއްގެ އަގަށް ޖެހޭ މިންވަރު އޮފިސަރަކުހަލާކުވެއްޖެނަ

 .  ދަްއކަން ޖެހޭނެއެވެ

 

ޔުނިފޯމާއެކު ޭބނުންކުރާ ތަކެތީގެ އަގު ިލސްޓެއް އޮފިސަރުންނަށް ،ޔުނިފޯމާއި(ށ) 

.  ފެންނާނޭެހން، ފައިސާ އާބެހޭ ސެކްޝަނުން ޝާއިޢުކުރެވިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ

 
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ(ހ) .30 ފޯމު ެއޅުން ޔުނި

ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނިފޯމު، ޑިއުޓީ ގަޑީގައި

 ައޅަންވާނެއެވެ.

 
ޔުނިފޯމު އަޅާފައި ހުންނަންވާނެކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން  (ށ) 

ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުޞޫލު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޢާންމު

 .  ކުރަންވާނެއެވެ
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ޔުނިފޯމުަގއި ސިާޔސީ 

ހަރަކާތުަގއި 

 ބަިއވެިރވުން 

 

އެއްވެސްކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނ، ޔުނިފޯމުގައި ސިޔާސީ  .31

  ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ، މަނާކަމެކެވެ.
 

ޔުނިފޯމަށް އުިނއިުތރު 

 ގެަނއުން 
މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިފޯމުތަކަށް އުނިއިތުރު ެގނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަީނ(ހ) .32

 .  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށެވެ

 

ޔުނިފޯމަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ހުއްދަ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ(ށ) 

 ލިބިގެންމެނުވީ އެއްވެސް އުނިއިުތރެއް ގެނައުމަކީ، މަނާކަމެކެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާންބުނުން 

 ވަނީއެވެ.ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެ ޗުއްޓީތައް ތިރީގައި ބަޔާންެވގެން އެ .33 ޗުއްޓީގެ ާބވަތްަތއް 

 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ؛(ހ) 

 

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ؛(ށ) 

 

 ބަލިވެއިނުމާ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ެދވޭ ޗުއްޓީ؛(ނ) 

 

 މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުްނ ދެވޭ ޗުއްޓީ؛(ރ) 

 

 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ؛(ބ) 

 

 އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދެވޭ ޗުއްީޓ؛(ޅ) 

 

 ރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ؛ޚިތާނުކު(ކ) 

 

 ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީ؛(އ) 
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 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ؛(ވ) 

 

 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީ؛(މ) 

 

) ލިބޭ ގޮަތށް ދޭ ޗުއްޓީ؛ 2/1މުސާރައިގެ (ފ)   (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

 
ރަކު ނުވަތަ  އެހެނިހެން މުވައްޒަފަކުއަހަރީ ޗުއްޓީއަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަ(ހ) .34 އަހަރީ ުޗއްޓީ

ވަޒީފާއަދާކުރާތާ އެއް އަހަރުވުމުން، ކޮންމެ އަހަރަކު، ހަަމ މުސާރައާއެކު ޙައްޤުވާ

. މި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުަވސްތަާކއި ރަސްމީ ބަންދު ޗުއްޓީއެކެވެ

 ދުވަހެވެ. 30ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް 

 

ގެ ކުރީން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ލިބިފައި ތިިބ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ 1984މެއި  01(ށ) 

.  30އިން އޭޕްރީލް  01ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އަހަރު ބަލާނީ މެއި  މެއި 01ެގ ނިޔަލަށެވެ

ގެ ފަހުން ސަރުކާރު ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚަކުން (އަހަރުގެ 1984

 . ) ފެށިގެްނނެވެ  އެ ދުވަހަކުން

 

އަލަށް ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އަހަރު ަބލާނީ(ނ) 

. ) ފެށިގެންނެވެ  އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބުނު ާތރީޚަކުން (އަހަރުގެ އެ ދުވަހަކުން

 

ނޑުމަށްފަހު، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ (ރ)  ޗުއްޓީޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު މެދުކެ

ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި އަހަރުގެ ،ޙައްޤުވާ ތާރީޚު ބަލާނީ، އަލުން ޚިދުމަތްފަށާ ދުވަހާއި

ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވާލައި، ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި އަހަރުގެ ބައިކުޅަބަޔާ އެއްކޮށްލުމުން

. އެީއ މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދިނުންފަދަ އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް އަހަރު  އަހަރުވާ ތާރީޚުންނެވެ

 .  ބަލާނެ ތާރީޚެވެ

 

އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް އެއްފަހަރާ ނުވަތަ އެކި ފަހަރު މަތިން ބަހާލައިެގންވެސް(ބ) 

.  ނެގިދާނެއެވެ

 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  އެހެނިހެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު(ޅ) 

މަ، އެޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް އެއިރަކުއޭނާއަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް އޮވެއްޖެނަ

ލިބޭ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން ުދވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ ރޭޓުން އެދުވަސްތަކަށް ފައިސާ

 .  ދޭންވާނެއެވެ



30 

 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިުނވާ ގޮތަށް އެމުވައްޒަފަކު(ކ) 

 ން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަށެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނަކު

 

މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެުށމަށްފަހު، ޗުއްޓީެގ މުއްދަތު ހަަމނުވަނީސް އެމުވައްޒަފަކު(އ) 

ނޑާލުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުުކމެވިދާނެއެވެ.  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ޗުއްޓީ މެދުކަ

 

 

އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ޗުއްޓީ ަޙއްޤުވާމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ (ވ) 

އަދި މިފަދަިއން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ. އެ ޗުއްޓީ ެކންސަލް ވާނެއެވެނުނަގައިފިނަމަ، 

 .ދުވަސްތަކަށް، ބަދަލުގައި ފައިާސއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 

01ޗުއްޓީގައި ހުރެފައި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭނަމަ، ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ (މ) 

. (އެ ) ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން ޗުއްޓީ އިތުރުކުރުމަށް އެދެންވާނެއެވެ  ކެއް

 
ބަލިވުމާ ގުޅިގެން މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ(ހ) .35 ސަލާުމގެ ޗުއްޓީ 

 ދުވަހެވެ. 30އަހަރަކު 

 
ނޑަެއޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު (ށ)  ގަޑިއަށް، ތިމާބަލިވުމުގެ ސަލާން ބުނަންާވނީ، ކަ

ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ނުކުުތމަށް ޢުޒުރުވެރިވުމުން ކޮންމެހެން ސަލާން ނުބުެނ

 ނުވެއްޖެނަމައެވެ.

 

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ޑޮކްޓަރަކު ނުަވތަ ޙަކީމެއްގެ، މެޑިކަލް(ނ) 

) ދުވަހަށެވެ. 02ޖެހިޖެހިގެން ސެޓްފިކެޓެކާ ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ޤަބޫލުކުރެވޭނީ  (ދޭއް

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ބަްނދު ދުވަސް ހިމެނިއްޖެނަމަ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންާވނީ،

.  ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ

 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ބަްނުދ ދުވަސް ހިމެނިއްޖެނަމަ، އެދުަވހެއް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ(ރ) 

.ދުވަހެއްގެ ގޮތުގަ  އި ނުގުނޭނެއެވެ

 

ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް(ބ)  ،ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ކަ

މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ،ނުކުތުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ
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) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަ 04ލަސްވެގެން  ށް(ަހތަރެއް

. ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އަންގަންވާނެއެވެ  އޮފީހުން ކަ

 

،އެ މުވައްޒަފަކީ ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ(ޅ) 

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ހިންގަން ފެށޭހާ ވަގުުތ

. އަދި އަންގާއިރު،އޮއްަވއި، އެމުވައްޒަފެއްގެ ސު ޕަވައިޒަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

އެމުވައްޒަފެއް ޙަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރައި އެ މަސައްކަތެއް ހިންގުމަށް

އޮފީހުން އިންތިޒާމުތަްއ ކުރުމަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާުތ ދީ، އެ ކަމުގައި ފުރިހަމަ

  .  އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

 

އްވައި ނޭންގޭ ފަަދ، ޞިއްޙީ ގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްާމނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްވަގުތު އޮ(ކ) 

މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ، އެންގޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް

ސަލާމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ޞިއްޙީ ފަރުވާ، އެމުވައްަޒފަކު އައުމުން

ކްަޓރަކު ނުވަތަ ޙަކީމެއްގެ، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް، އޮފީހުްނދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ޑޮ

.  ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޫޞލާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް (އ)  ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަށް ކަ

ަކން އަންގާފައިުނވާނަމަ، އެމުވައްޒަފެއްގެބަލިވުމުގެ ސަަބބުން ނުުކތުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެ

ނޑައަޅާ ސަލާން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ކަސްޓަްމސްގެ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ކަ

ގޮތެއްގެމަތިން އެމުވައްޒަފަކަްށ ދިމާވެފައިވާ ބަލިޙާލަތަްއ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެއީ

.މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް ކަމުގައި ހިއުމަންރިސޯްސ މެނޭޖްމަ   ންޓް ބޯޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމައެވެ

 

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސް(ވ)  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަ ހެދުމަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހުގެ ކުރިން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ،އަތުވެއްޖެނަމަ އޮފީހުން ކަ

ށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްއެމަހުގެ މުސާރަ ދޭންާވނީ ސަލާމުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަ ،މެނުވީ

އޮފީހަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް. އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

ނޑި މުސާރައާއި ޢިާނޔަތަށްވާ އަދަދު، ޖެހިެގން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ސަލާމުގެ މުްއދަތަށް ކެ

 .އަންނަ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ

 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ ،މުގައި އަހަރު ބަލާނީސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނު(މ) 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ، އަދި ވަޒީފާ ައދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް. އުޞޫލުންނެވެ

 ދެވޭނެއެވެ.
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މުވައްޒަފެއް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ބުނާ ސަލާން އަދި ސެޓްފިކެޓް(ފ) 

ބުނާ ސަލާމުގެ ރެކޯޑް، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮަތށް

. ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ  ސެކްޝަނުން ކަ

 

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ބަލިވެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޢުޒުރުވެރިވެފައި،(ދ) 

) ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުނޫން 04އިން އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގެ ތެރެ (ހަތަރެއް

ވަގުތެއްގައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައި ވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް

. އަދި މުވައްޒަފު އެދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގައި  04ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަށް ބެލިދާނެެއވެ

) ގަޑިއިރު ހަމަނުވާނަމަ ވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިއެ ދު، (ހަތަރެއް

 ބަލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.

 
ބަލިވެ ިއނުާމއި 

ވިހެުއާމއި ގުިޅގެން ދޭ 

 ޗުއްޓީ

)  27ބަލިވެއިނދެ  މުވައްޒަފަކު(ހ) .36 ކުއްޖާެގ(ހަފްތާެގ ފަހުްނ ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ (ަހތާވީސް

60ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ ހަމަމުސާރައާއެކު  )،ސްފުރާނަ ހުއްޓަސް ނެތަ

.  (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޗުއްޓީ، މުވައްޒަފު ވިހާނެ ކަމަށް ލަާފކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް(ށ) 

ދޫކުރާ މެޑިކަލް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމެއް

.  ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، އެ ސެޓްފިކެޓްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ދެވިދާނެއެވެ

 

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުުތމަށް ޞިއްޙީ ޙާލަތު(ނ) 

އްތަންނުދޭކަމަްށ، ޞިއްޙ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ ޙަކީމެ 

60ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 

ނޑޭ ގޮތަށް ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދު ދުވަސްތައް ) ދުވަހުން ނުކެ (ފަސްދޮޅަސް

) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް 28ހިމަނައިގެން މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް  (އަށާވީސް

 ދެވިދާނެއެވެ.

 

) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން 60މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ )(ރ  (ފަސްދޮޅަސް

ޞިއްޙީ ،ވިހެއުމުގެ ސަބަބުްނ މުވައްޒަުފ ނުވަތަ ިވހޭ ދަރިފުޅު ަބލިުވމުގެ ސަބަބުން 

ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، ޞިއްީޙ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ޑޮކްޓަރަކު ނުވަތަ

60މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުން، ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ޙަކީމެއް ދޫކުރާ 

ނޑޭ ގޮތަށް ވިހެއުމަށްފަހު ވިހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  ) ދުވަހުން ނުކެ 40(ފަސްދޮޅަސް
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) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއމުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ބަންުދ ދުވަސްތައް (ސާޅީސް

) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް 28ަތށް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ނުލިބޭގޮ (އަށާވީސް

 ދެވިދާނެއެވެ.

 
މަޔަކަށް ނުވަތަ 

ބަފަޔަކަށްުވމުން ލިބޭ 

 ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން ުމވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަުވމުން، ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ(ހ) .37

) އަހަރު ދުވަ 01މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް  ހަށްވުެރ ދިގުނޫން ޗުއްޓީއެއް(އެކެއް

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެެވ. 

 

ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކަސްޓަމްސްގައި ކަމަށް ވަނީނަމަ،(ށ) 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޗުއްޓީ އެދެމީހުންނަްށ ފެްނނަ ގޮތަކަށް އެ ޗުއްޓީެގ

. މުއްދަތު ދެމީހުން  ގެ މައްޗަށް ބަާހލެވިދާނެއެވެ

 
ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބަލިވުން ުނވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން،(ހ) .38 ޢާއިލީ ޒިންާމގެ ޗުއްޓީ 

) ދުވަހުެގ 10މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި، ގިނަވެގެްނ  (ދިހައެއް

. ޢާއިލާގެ މެމްބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ ޗުއްޓީއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ  ތެރޭގައި ދޭންވާނެއެވެ

އަނބިމީހާ، ފިރިމީާހ، ދަރިން، މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން

 އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުަގއިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

 

ޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއް(ށ) 

. ނަމަވެސް، ވަީޒފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް، މި ޗުއްޓީ އުޞޫލުންނެވެ

 .  ދެވިާދނެއެވެ

 

ނޑައެޅިފައިވާ(ނ)  މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާފަދަކަމެްއ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުަވއްޒަފަށް ކަ

ެއ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ، ރުވެރިވެއްޖެނަމަނުކުތުމަށް ޢުޒު ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް

މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ސުޕަވައިޒަރަށް އެމުވައްޒަފަކު ޢާއިލީ ޒިންމާގެ

 ޗުއްޓީގައި ހުރިކަން އަންގަންވާެނއެވެ.

 

ޖަދުވަލް  ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް ނުކުްނނަ ދުވަހު މިގަވާއިދުގެ (ރ) 

" ފޯމް ފުރިހަމަ ުކރުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފަކު  11 ގައިވާ "ޗުއްޓީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ

މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނަށް، އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮފީހުން ހަމަޖަްއސާފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ

.  މަތިން އެކަން ޑިއުޓީ ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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އަނިބމީހާ ިވހެުއމުން 

 ދޭ ޗުއްޓީ 
) 03ހެން މުވައްޒަފަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަުހން ެފށިގެން، މުސާރަ ލިބޭ ގޮަތށް ފިރި .39 (ތިނެއް

 .  ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ

 
ދަރިުފޅު ޚިތާނުުކރުުމން 

 ލިބޭ ޗުއްޓީ 
ބަންދު ދުވަސްތައް، މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ިލބޭ ގޮތަށް .40

. ޚިތާނު ކުރުމުން ދޭ 05 ހިމަނައިގެން ) ދުަވހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ (ފަހެއް

.  ޗުއްޓީ، ދަރިފުޅުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށްވެސް ލިބޭނެއެވެ

 
ޙަްއޖު ައދި ޢުމްާރގެ 

 ޗުއްޓީ

 

ތައްފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަންދު ދުވަސް ،ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ޗުއްޓީއަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް(ހ) .41

(ތިރީސް ފަހެްއ) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 35ހިމެނޭ ގޮތަްށ ހަމަ މުސާަރއާއެކު، 

. ދެވަނަފަހަަރށް ުނވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ދޭންވާނެއެވެ

) އަހަރުްނ  05މުވައްޒަފުންނަށް، މުސާރައާއެކު، ކޮންމެ  ) ފަހަރު، 01(ފަހެއް (އެކެއް

) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ.(ތިރީސް ފަހެ 35  އް

 

ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް ޗުއްޓީއަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް(ށ) 

) އަހަރަކުން 10(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ކޮންމެ  30ހަމަމުސާރައާއެކު،  (ދިހައެއް

01  .  (އެކެއް) ފަހަރު ދެވިދާނެއެވެ

 

މާލެސިޓީ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ (ހ)(ނ) 

10އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

. ) ދުވަސް  ދޭންވާނެއެވެ  (ދިހައެއް

 

ތުގެ ޗުއްޓީ އެއްފަހަރާ މީލާދީމިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ ބާވަ(ރ) 

12 . ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުލިބޭނެއެވެ  (ބާރަ

 
މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ(ހ) .42 މުާސރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 

ޑުގެ ލަފާގެމަތިން،މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯ

.  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެނެްނވެ

 

10. .  މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުން
 

 އަމިއްލަ ގޮތުން ތަޢުލީމު ޙާޞިުލކުރުމަށްޓަކައި ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންުވން. .11
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އްޤުވާ ދުވަސްތަކެއް އޮތް މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭއަހަރީ ޗުއްޓީގައި، ޗުއްޓީ ޙަ(ށ) 

ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ، އަހަރީ ޗުއްީޓގައި އޮތް ދުވަސްތަކަށް ޗުއްީޓ ދިނުމަށްފަުހ، އިތުރަްށ

 .  ޗުއްޓީއެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެެގން ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

ޓީއެއް ނެގި ބޭނުަމށެވެ.މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ުޗއްޓީ ބޭނުންކުރަންާވނީ، އެ ޗުއް (ނ) 

އަދި ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމާ ޚިާލފަށް ޗުއްޓީ ބޭުނންކޮށްފިނަމަ ޗުއްޓީ ކެންސަލްކުރުމުގެ

. އެމުވައްޒަފެއްެގ ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ އިޚްތިޔާރު، ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ފަށް ކުރިކަމެއްބޭނުންތަަކށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނތަްއތައް ކުރުމަކީ އެޗުއްޓީ ނެގި ޭބނުމާ ޚިލާ

.  ކަމަށް ނުބެެލވޭނެއެވެ

 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުންނަ މުއްދަތަށް އޭނާއަށް މުސާރަ(ރ) 

 އާއި، މަހުން މަހަށް ދިނުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ އެލަވެންސްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

) ދުވަަހށްވުރެ 15މުއްދަތު  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ުޗއްޓީގައި ހުންނަ(ބ)  (ފަނަރަ

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ނުގުނޭނެތީ، ،އިތުރުވާނަމަ

އެދުވަސްތައް ޕެންޝަންގެ މުއްދަތާއި ރިޓަޔަރމެންޓްގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައިވެސް

. ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފަ އިވާ މީހަކު މިޗުއްޓީނުގުނޭނެއެވެ

ނަގައިފިނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭ ުޗއްޓީގައި ހުރި ދުވަސްތައް، އެމުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތް ކުރަން

.  ޖެހިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

 

) ގައިވާ ޙާލަތް މެދުވެރިވެގެން، މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނ1ީމިމާއްދާ (ހ) ގެ ((ޅ) 

. 01ގިނަވެގެން  ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ  (އެކެއް

 

) ގައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން، އެޙާލަތު ބަޔާންކޮށް އޮފީހަށ1ްމިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ((ކ) 

ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ހުށަހެޅުމުން، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުްނ ކަ

) ދުަވހަށްވުރެ ދިގުނޫން 15މިަތން،  މުއްދަތަކަްށ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތައް (ފަނަރަ

. މިގޮތުން މުވައްޒަފަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ އެމުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ

. ނަމަވެސް މިޙާލަތުގައި ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަށް ޙައްޤުާވ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނެތްނަމައެވެ

. އަދި މުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައިއެމުވައްޒަފަށް ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކު ރެވޭނެއެވެ

 .  ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ

 

) ގައިވާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެން، މުސާރަ ނުލިބޭގޮަތށް ދޭ ޗުއްޓ2ީމިމާއްދާ (ހ) ެގ ((އ) 
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) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 02ދެވޭނީ  (ދޭއް

. މިގޮުތން ޗުއްޓީ ދެވޭނީ މުވައް ) އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ 04ޒަފުންނަށެވެ (ަހތަރެއް

.  މުއްދަތަށެވެ

 

) ގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޗުއްޓީއެއް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފަކަށް މ2ިމިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ((ވ) 

ފައިވާ ކަމުގެޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ތަޢުލީމުދޭ ނުވަަތ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކުން އެމީހަކު ޤަބޫލުކޮށް

ލިޔުމާއެކު އެކޯހަށް ފަންޑުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންެނވެ.

އަދި އެކޯހަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ަޤޫބލުކުރާ، ކަސްޓަމްސްގެ

ޓްރޭނިންގ ރިކްއަރމަންޓްސްގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ

. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް މިޗުއްޓީ ލިބޭނީ، އެމީހަކު ކިޔަވަންދާކޯ ހަކަށްވާންވާނެއެވެ

މަރުކަޒަކަށް ދިއުމަށާއި، އެތަަނކުން އެނބުރި އައުމަްށ ލަފާކުާރ މުއްދަތު ހިމަނައިެގން

) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތަްށ 14ކޯހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ  (ސާދަ

ނޑައަޅާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.ދަތިނު  ވާ ގޮތަްށ، ކަސްޓަމްސްއިން ކަ

 

) ގައިވާ ޗުއްޓީ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މުސާރ2ަމިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ((މ) 

04ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  

) އަހަރު ދުވަހުގެ  . މިގޮތުން(ހަތަރެއް މުއްދަތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުންނެވެ

. 02ޗުއްޓީ ދެވޭނީ  ) އަހަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ މުއްދަތަށެވެ  (ދޭއް

 
މުާސރަ ލިބޭގޮަތށްދޭ 

 ޗުއްޓީ
މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ތަޢުލީމު ާޙޞިލުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާގެ (ހ) .43

ށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރުވާޖިބު އަދާކުރަނިކޮ

ޙަރަކާތް ތަކުގައި ނުވަތަ ކަސްަޓމްސްއިން ހިންގާ ކުޅިވަރު ޙަރަކާތް އަދި އިޖިުތމާޢީ އެކި

އެކި ޙަރަކާތް ތަކުގައި ލިބޭ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަށް ހިއުމަންރިސޯސް

.މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ހުއް  ދަ ިލބުުމންނެވެ

 

 

އަމިއްލަގޮތުން ތަުޢލީމު ޙާޞިުލކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަލިބޭ ގޮތަްށ ދެވޭ ޗުއްޓީ ދެވޭީނ، (ށ) 

. ތަޢްލީމް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަަކއި ދެވޭ ޗުއްޓީ ދޭންވާީނ 04ގިނަވެގެން  ) އަހަެރވެ (ހަތަރު

ގެ ޓްރޭނިންގމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ަކސްޓަމްސް

 ރިކްއަރމަންޓްސްގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްެގ މަސައްކަތާގުޅޭ ކޯސްތަކަށެވެ.

 

އަމިއްލަގޮތުން ތަޢުލީމު ޙާިޞލުކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ،(ނ) 
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) ައހަރު ދުަވހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 03ކަސްޓަމްސްއަށް މަދުވެގެން  (ތިނެއް

.   މުވަ  އްޒަފުންނަށެވެ

 

ކަސްޓަމްސްއިން ރާވައި ހިންގާ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ކުޅިވަރު (ރ) 

ޙަރަކާތެއްގައި މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޭބސްފަރުވާ ކުރުމަށްޓަކައި

އްވާ ލިޔުމުގައިވާޗުއްޓީދޭނީ، އެ އަނިޔާއަކަށް ބޭސްފަރުވާކޮށް ނިމޭނެކަމަށް ޑޮކްޓަރ ދެ

. މިގޮތުން ގިނަވެެގން ދެވޭނީ، ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން އަހަރަކު މުއްދަތަށެވެ

90 .  (ނުަވދިހަ) ދުވަހެވެ

 

އަމިއްލަގޮތުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދީފައިވާ (ބ) 

ތަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްގެންމުވައްޒަފަކަށް ދެވަނަ ފަހަަރށް ުމސާރަ ލިބޭގޮ

) އަހަރު ދުވަހުގެ ުމއްދަތަށް ކަސްޓަމްސްއަށް 02އައުމަށްފަހު، މަދުވެގެން  (ދޭއް

. މިޙާލަތުގައި ޗުއްޓީ ދެވޭނީ  ) އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން 03ޚިދުމަތްކުރުމުންނެވެ (ތިނެއް

 .  މުއްދަތަށެވެ

 

ދެވޭނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ބާކީއޮތްނަމަ އެދުވަސްތައް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ (ޅ) 

.  ހިމަނައިގެންނެވެ

 

މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފު ހުންނައިުރ މުވައްޒަފަށް ލިބޭީނ، (ކ) 

އެމުވައްޒަފު މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ފެށި ތާރީޚުގައި އެމުވައްޒަފަށް ލިބެމުން އައި

 އެއްވަރު ޢަދަދެކެވެ.އަސާީސ މުސާރައާ 

 

ޗުއްީޓަގިއ ހުއްޓާ އެމުވަްއޒަފުމިމާއްދާގެ (ކ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް،  (އ) 

އަދާކުރި މަޤާމުގެ މުސާރައަްށ ބަދަލެއް އައި ކަމުަގިއވީނަމަވެސް، ލިބެނީ ކުރިްނ

.  ލިބެމުންއައި މުސާރައާ ެއްއވަުރގެ އަދަދެެކވެ

 
 2/1މުާސރަ 

 ދޭ ޗުއްޓީ  ލިބޭގޮތަށް
) ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްީޓ ދެވޭނީ 2/1މުސާރައިގެ  (ހ) .44 ކަސްޓަމްސްގެ ،(ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ދިމާވާ ބޮޑު ކަމަކާ ގުޅިގެން، ހިއުމަންރިސޯސް

. ގެެޑުމެނޭޖްމަންޓް ބޯ  ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ

 
) ލިބޭ ޮގތަށް ދޭ ޗުްއޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ، (ދެބައިކުޅަ 2/1މުސާރައިގެ  (ށ)  އެއްބައި

 (ފަނަރަ) ދުވަހެެވ. 15ގިނަވެގެން 
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 ފަސްވަނަބާބު  

 އިދާރީ އަދަބު ދިނުން 

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު އަދި މިަގވާއިދާ އަދަބާ ޚިލާފު ވާ މުވައްަޒފުންނާ މެދު ިމބާބުގައިވާ ޮގތުގެ  .45 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ވެ.މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެ

 

ތަޙްީޤޤްކުުރާމއި އަަދުބ 

ނޑަެއޅުން   ކަ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤީ އަދި އިދާރީ (ހ)  .46

މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރަންޖެހޭނަމަ، އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރާނީ ކޮމިޝަނަރ

. މިގޮތުން ތަޙްޤީޤުޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަކުންނެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހިއުމަންރިސޯސް 5ނިންމުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤް ރިޕޯޓް މިގަވާއިދުގެ 

 މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ޮފނުވަންވާެނއެވެ.

 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤީ އަދި އިދާރީ (ށ)  

ނ ވަނަ މާއްދާގައި ބުާނ 5ޑައަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ މައްސަލަތަކަށް އިދާރީ އަދަބު ކަ

 ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޯބޑުންނެވެ.

 

މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއާބެހޭ މަްއސަލަތައް ބަލަހައްޓައި ފިޔަވަޅުައޅާނީ މުވައްޒަފުންގެ (ނ)  

.  ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނުންނެވެ

 

ލަށް އަދަބުވެރިކުރުމަށް ނަސޭހަްތދޭނީ އެމުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގެ މާހައު (ރ)  

 .  މަސައްކަތްކުރާ ސެކުޝަނަކުންނެވެ

 

މަާޤމު ދަށް ކުރުން 

އަދި ވަޒީފާިއން 

 ވަކިކުރުން 

އެއްވެސް މައްސަލައަކާހުރެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން (ހ)  .47

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 5ގަވާއިދުގެ ވަކިކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާޭދނީ މި

 ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޯބޑުންނެވެ.

 
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދައިން ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ނިންމާ (ށ) 

ނިންމުންތައް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

 ންވާނެއެވެ.ކަސްޓަމްސްގެ ލަފާ ހޯދަ
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މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާ ޮގަތށް ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަްނޓް ބޯޑުން ިނންމާ (ނ)  

ނިންމުންތައް މިނިސްޓަރަށް ޮފނުވުމުން މަޤާމު ދަށް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން

 . ނޑައެޅިދާނެއެވެ  ވަކިކުރުމަށް މިިނސްޓަރަށް ކަ

 

ވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ހިއުމަންރިސޯސްމިމާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި (ރ)  

މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ނިންމަިއ މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވުމުން، އެ ނިންމުން އަލުްނ

ވިސްނުމަށް އަނބުރާ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖަްމންޓް ބޯޑަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

.  މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ޑުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް އަންނަނިިވބޯހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  (ބ)  

 .ފުރުސަތުތައް ދޭންވާނެއެވެ

 

އެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަޔާ ބެހޭ އެންމެހާ ލިޔެ .1

 ކިޔުންތައް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު 

ކަމާބެހޭގޮތުްނ އަނގަބަުހން ނުަވތަ ލިޔުމުން ޖަވާުބ ދިނުމުގެ ެއކަށީގެންާވ .2

 ޞަތު ފުރު

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ޯހދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ފުރުސަތު  .3

 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެޭދ (ހ)  .48 އިާދރީ ފިޔަަވޅު އެުޅން 

ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އާއި ކޯޑްއޮފްކޮންޑަކްޓާ އަދަބާ ޚިލާފު ވާ، ގަވާއިދުތަކާއި

.މުވައްޒަފުންނާމެ  ދުގައެވެ

 
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ. (ށ)  

1. .  އަނގަބަހުން ނަސޭޙަތް ދިނުން

 ލިޔުމުން ނަސޭޙަތް ދިނުން. .2

 އިންޒާރު ދިނުން. .3

 ޖޫރިމަނާކުރުން .4

 ން.ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން  މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރު 14 .5
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 މަޤާމު ދަށްކުރުން. .6

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން .7

 

) ގައި ބުނެފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ފިޔަވައ2ި) އަދި (1މިމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

 .  އެހެނިހެން އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ

 
ފައިވާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ) ގައި ބުނ2ެ( ) އަދި 1މިމާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)  

.  އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ސެކުޝަނުންނެވެ

 
އެ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ، މުވައްޒަފަކާމެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ (ބ)  

 ރެކޯޑް ފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ.

 
އަޙުާލޤީ ައދި އިާދރީ 

 ކުށްތައް 
.އަޙުލާޤީ އަދި އިދާ  .49  ރީ ކުށް ކަމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކުށްތަކެވެ

ކަސްޓަމްސްގެ ޯކޑް އޮްފ އެތިކްސްާއއި ކޯޑް ޮއފް ކޮންޑަކްޓުަގއި (ހ)  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތކާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކޮންމެ ކަމެއް.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަްނކަން ފިޔަވަިއ އަޚްލާގީ ކުށެްއ (ށ)  

.ކަ  މުގައި ިމގަާވއިދުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ކޮންމެ ކަމެއް

 

) ެގ ދަށުްނ 2011/8ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ނ)    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު

ކަސްޓަމްސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހަދާ ގަވާއިދު ފިޔަަވއި މި ޤާނޫނާ އަދި

 ފަށް ކުރާ ކޮންމެކަމެއް.މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެެހނިެހން ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާ

 

 .ކަމެއްކުރުން ޚިލާފު ޢާންމު އިޖްރާއަތުތަކާއި  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގައި ކަސްޓަމްސް (ރ)  

ނަޑއަާޅނެ  އަަދބު ކަ

 މިންަގނޑު 
އަޚްލާގީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކަށް މިބާބުގެ ދަށުން އަަދބު ދިނުމުގަިއ ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ (ހ)  .50

ނޑައަޅަ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 48ންވާީނ މިގަވާއިދުގެ ގޮތުން އަދަބު ކަ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަރުތީުބންނެެވ. ނަމަވެސް، މުވައްޒަފެއް ކުރާ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު

 މިނަށް ބަލައި، މި ޫނން ގޮތަކަްށ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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އި އެމުވައްޒަފެއްގެ ދިފާޢުގައި ދައްކާފައިވާމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ަކނޑައެޅުމުގަ (ށ)  

 ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ.

 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ދިފާޢުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު އެކުށަކީ އޭނާ (ނ)  

މަޤަޞްދުގައި ކޮށްފައިވާ ކުށެއްނޫްނކަމަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ކުށަކަށް ފުރަތަ

.  ފަހަރަށް އިންޒާރަކަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ދީގެންނުވާނެއެވެ

 

އެއް މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާނަަމ (ރ)  

. ނަމަވެސް އެމައްސަލަތައް ބަލަންވާނީ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ނޑައެޅުމު ގައި ކުރިން ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައަކަށްމިމަްއސަލަތަކަށް އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުމުގައި . އަދި އަދަބު ކަ ރިޢާޔަތް ކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

.  ސިާބތުނުވެހުރި އެއްވެސް ކަމަކަށް ރިޔާޢަތް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 

ން މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާމުވައްޒަފަކަށް އަނގަބަހުން ަނސޭހަތްދެވިއްޖެނަމަ، އެކަ (ހ)  .51 ނަސޭހަްތދިނުން 

ސެކްޝަނަކުން ލިޔެ މުަވއްޒަފުންގެ ކަންކަން ބަލަަހއްޓާ ސެކްޝަނަށް

. އަނގަބަުހންޭދ ނަސޭޙަތް ލިޔެަފއި އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 .ގައި އެވަނީއެވެ 2ޖަދުވަލު  މިގަވާއިދުގެ 

 

ގައި އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް ދެވޭނީ އެއްކުށަކަށްމުވައްޒަފަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ގޮތު (ށ)  

. ނަމަވެސް މިގޮތުން ދެވޭ ނަސޭހަތް ދެވޭ ާތރީޚުން ފެށިގެން  1އެއްފަހަރުއެވެ

) އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކުށެއް ަތކުާރރުކޮށްފައިނުވާނަމަ ، (އެކެއް

 އެނަޞޭހަތަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެޭވނެއެވެ.

 

ށް ލިޔުމުން ނަސޭޙަތް ދެވިއްޖެނަމަ، އެކަން އެމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާމުވައްޒަފަކަ (ނ)  

. ސެކްޝަނަކުން މުވައްޒަފުންނާބެޭހ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަަނށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ގައި 3ޖަދުވަލު ލިޔުމުންދޭ ނަސޭޙަތް އޮންަނންާވނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މިގަވާއިދުެގ 

 .އެވަނީއެވެ

 

ކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި ލިއުމުން ނަސޭހަތް ދެވޭނީ އެއްކުށަކަށްމުވައްޒަފަ (ރ)  

. ނަމަވެސް މިގޮތުން ދެވޭ ނަސޭހަތް ދެވޭ ތާރީޚުންފެށިގެން  ) 02އެއްފަހަރުއެވެ (ދޭއް

އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފައިނުވާަނމަ، އެ ނަޞޭހަަތްށ
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 .ރިޢާޔަތް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 
(ދޭއް) 02އިންޒާރު ދެވޭނީ އެކުށަކަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިން ދުވަުހން ފެށިގެން  (ހ)  .52 އިންާޒރުިދނުން 

. މިގޮތުން ލިޔުމުންދެވޭ އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކުށް ތަކުރާރު ކުރުމުންނެވެ

 .ވެގައި އެވަނީއެ 4ޖަދުވަލު  އިންޒާރު އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ަނމޫާނ މިގަވާއިދުގެ 

 

މިގޮތަށް ދޭ. މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާހުވުމަށް ިއންޒާރުދޭނީ އެއްކުށަކަށް އެއްފަަހރުއެވެ (ށ)  

) އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ 03އިންޒާރެއް، އެ އިންޒާރު ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ތިނެއް

 .އެ އިންޒާރަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެވޭނެއެވެ، ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާކަމުގައި ވާނަމަ

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހން އޮތްކަމުގައިވިއަސް މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚުލާގީ އަދި (ނ)  

 އިދާރީ ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ނަސޭހަތް ދިނުމަކާ ނުލާ ިއންޒާރު ދެވިދާނެއެވެ.

 
ންޒާރު ދިން ދުވަހުްނމުވައްޒަފަކު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރި ކުށަކަށް އި (ހ)  .53 ޖޫރިަމނާކުރުން 

،(ތިނެްއ) އަހަުރގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކުްށ ތަކުރާރު ކުރުމުން 03ފެށިގެން 

) އަށްވުރެ 10އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ % (ދިހައެއް އިންސައްތަ

 .  ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުްނނެވެ

 

ރާ އަޚުލާގީ އަދި އިދާރީމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ކު (ށ)  

ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކަށް، ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ިއތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލައި

 މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 
ވަކިުމއްދަތަކަށް  

ވަޒީާފއިން  

 ސަސްޕެްނޑުކުރުން 

ޚުލާގީ އަދި އިދާރީމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނީ މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަ (ހ)  .54

) އަހަރުދުވަހުެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ 03ކުށަކަށް އިންޒާރު ދިނުމަށްފަުހ  (ތިނެއް

 އެކުށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމައެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚުލާގީ އަދި އިދާރީ (ށ)  

ސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިންކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އިތުރު އި

 ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރެަހއްނާޅައެވެ.

 

އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑު ކުރެވޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް (ނ)  

) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ  14 ހިމަނައިގެން އެންމެ ގިނަވެގެން  .(ސާދަ



43 

 

އިން ސަސްޕެންޑުކުރުމަށްފަހު އެކަން އެންގުމަށް ދެވޭ ލިޔުން މިގަވާއިދުގެވަޒީފާ (ރ)  

 ގައިއެވަނީއެވެ. 55ޖަދުވަލު  

 
މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު ދަށްކުރެވޭނީ، މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚުލާގީ އަދި އިދާރީ ކުށަކަށް (ހ)  .55 މަާޤމު ދަށް ކުރުން 

) އަހަ 02މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްފަހު  ރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި(ދޭއް

 އެކުށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމައެވެ.

 

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމު  ދަށް ކުރެވޭނީ އެމުވައްޒަފަކު ހުރި ަމޤާމަށްވުރެ އެއްދަރަޖަ (ށ)  

 ދަށް މަގާމަކަށެވެ.

 

ރީމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚުލާގީ އަދި އިދާ (ނ)  

ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އިތުރު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލައި މަޤާމު

 ދަށް ކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚުލާގީ އަދި އިދާރީ ކުށަކާ (ހ)  .56 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 

) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 05ދަށްކުރުމަށްފަހު  ގުޅިގެން މަޤާމު (ފަހެއް

 އެކުށް ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމައެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރާ އަޚުލާގީ އަދި އިދާރީ (ށ)  

އި ވަޒީފާއިންކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި އިތުރު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކާ ނުލަ

 ވަކި ކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 
މުަވއްޒަެފއްގެ ަފރާތުން 

ލިބޭ މާްއދީ ެގއްލުމަށް 

 ބަދަލުެނގުން 

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އެއްވެސް ސާމާނަކަށް ނުވަތަ އާލާތަަކްށ  .57

ލުމެއް ލިޭބނެކަން އެނގިހުރެ މުވައްޒަފަުކނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން އޮފީހަށް މާއްދީ ގެއް

ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަްށ

.  މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އެކަށީގެންާވ ބަދަލު ނެގިދާނެއެވެ

 

މާްއދީ ެގއްލުން 

ނޑަެއޅުން   ކަ
ނޑައަޅާނީ، ެއމުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ކަސްޓަްމސަށް ލިބޭ މާ (ހ)  .58 އްީދ ގެއްލުމުގެ ަބދަލު ކަ

 ބޯޑުންެނވެ.ހިއުަމންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު، 
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ނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ެއ ށ)(   މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބޭ މާއްީދ ގެއްލުން ކަ

. އަދި އެކަމުގައި މުވައްޒަ ފުގެ އިހުމާލުވުން އޮްތމުވައްޒަފުގެ ބަޔާން ހޯދަންާވނެެއވެ

.  މިންވަރު ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ

 
މާްއދީ ެގއްލުމަށް 

 ބަދަލުެނގުން 
މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުުނ މާއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު، އެ މުވައްޒަފަކަށް(ހ)  .59

. ނުވަތަ އެކި މަސްތަކަށް ބަހާލައިގެްނ އަމިއްލައަށް އެއްފަހަރާވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ

 ޞްކުރާގޮތަށް، ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.ދައްކާ ޚަލާ

 

މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުނު މާއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ނެގުމުގެ ގޮތުން ނެގޭ (ށ)  

ނޑައަޅާނީ، އެމުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިން 33% ފައިސާގެ މިންވަރު ކަ

) އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތީްނނެވެ.  (ތިރީސް ތިނެއް އިން ސައްތަ

 

މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުނު މާއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދައްކާ ޚަލާޞްވުމުގެ ކުރިން (ނ)  

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެިވއްޖެނަމަ އެފައިސާ

. މިގޮތުން އެަފިއސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ

.  އެފައިސާ ހޯދުމުގެ  މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

 

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ލިބޭ މާއްީދ (ރ)  

ގެއްލުމަށް ނެގޭ ބަދަލު ނެގުމުެގ ސަބަބުން ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، އެ

 އް ނާޅައެވެ.މުވައްޒަފަކާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް ހުރަހެ

 

 ހަވަނަ ބާބު  

ނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުން   ވަޒީފާ އަދާކުރަންވީ ތަންތަން ކަ

މުްއދަތު ގުަނން ފަށާ 

 ތާރީޚް 
މި ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރާ ދުވަުހން ފެށިގެްނ މުވައްޒަފުން ަބދަލުކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ،  .60

) އަހަރަށްވުރެ 05ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއްގައި  ގިނަ ދުވަސްވެފައިާވ (ފަހެއް

.  މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 
ރައްކާތެރި ،ޞިްއޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ،އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކުގެ ަމއްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  .61 މަަސއްކަތުގެ ާމަޙއުލު 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނަނށް
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 ޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާއެކެވެ.ކޮމި ،ޤާއިމްކޮށްދިނުމަކީ

 
 ؛އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ (ހ)  

 

 ؛ރައްކާތެރި އަދި މަދަދުވެރި  (ށ)  

  
،ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު  ،މުވަްއޒަފުންގެ މެދުގައި ަވކި ބަޔަކާ ދިމާކުރުމެއް ނެތް (ނ)  

 ؛ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް ،އަސާެސއްނެތި

  
އި މުަވއްޒަފުްނގެ މެދުގައި މަަސއްކަތްކުެރވެމުންދާ ގޮތާމެދުއޮފިސަރުންނާ (ރ)  

ައދި އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަުފންގެ ތަރައްޤީއަްށ ،ތެދުވެރިކަމާެއކު ފާޑުކިޔޭ 

 އަދި  ؛ފުރުޞަތު ލިއްބައިދޭ

  
އޮފިސަރުންނާިއ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެިކއެކި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި (ބ)  

.ޝައުޤުވެިރކަމާއެކު   ަބއިވެިރެވވޭ

  
މަަސއްކަތް ކުރާނެ 

ނޑަެއޅުން   ތަން ކަ

 

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަްސޓަމްސްގައި ވަޒީފާ (ހ)  .62

އަދާކުރަމުންދާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން، އެވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަނަކީ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ކަސްޓަމްސްގައި އެ މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން 

 

ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ (ށ)   ކަސްޓަމްސްގައި، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ތަންތަން ކަ

ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ކަސްޓަމްސް

ނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.  ކަ

 

ވަޒީާފ އަދާކުރަންވީ ތަނެއް ،ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން  (ނ)  

. ނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަްށފަހުއެވެ  ކަ

އެމުވައްޒަފެއްގެ ބޭނުން އެވަުގެތއްގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެންމެޮބޑަށް ހިފޭ .1

 ދާއިރާ.

 އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނާއި، ހުނަރު އަދި ަތޖްރިބާ. .2
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ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށް އަދި ކަސްޓަމްސްގެކަސްޓަމްސް (ރ)   އިން ކަ

އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެްނ މުވައްޒަފުން ހުވާ ކުރުމުން، އެމުވައްޒަފަކު

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ވަޒީފާއަާދކުރާތަން ކަ

 

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު (ބ)   ކޮންެމ ،ކަސްޓަމްސްއިން ކަ

) އަަހރުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ދާއިރާތަކުެގ 04އޮފިސަރަކު  (ހަތަރެއް

) މަސްދުވަހު ވަޒީފާ 03ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  (ިތނެއް

 އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

 ޕެސެންޖަރ ޕްރޮސެސިންގ ދާއިރާ  .12

 އިންޓެލިޖެންސް އެންޑް އެންފޯސްމެންޓް ދާއިރާ .13

 ލުއޭޝަން / ޑޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސިންގ ދާއިރާ ވެ .14

 އެގްޒަމިނޭޝަން ދާއިރާ .15

 

ޢިލްމީ އަދި  ފަްނނީ ތަޖުރިާބ ލިބިފައިވާ  މުވައްޒަފުން ިމމާއްދާގެ (ބ) ިއްނ (ޅ)  

އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ

.ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް  ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ކަ

 
ވަޒީފާ ައދާކުރާަތން 

 ބަދަލުކުުރން 
ތަނެއްގެ ނުވަތަ ރަށެއްގެ ާޢްނމު މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި، ވަިކ މުވައްޒަފަކު ވަކި (ހ)  .63

ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސްގެ ތަޞައްވުރަށް ނޭދެވޭ

އްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަސަރެއް ޮކށްފާނެ ކަމަްށ ބެލެވި

އެހެން ތަަނކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް، އަދާކުރަމުންދާ ތަން

ނޑައަޅާ އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ކޮިމޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަްސޓަމްސް ކަ

 .  ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

އެހެނިހެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ (ށ) 

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެެގން އެދިއްޖެނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަުހ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

. ނޑައަޅާފަރާތަކުން ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސް ކަ
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) މަސް ދުވަހު ވަޒީފާ 06ހުރި ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  އެމުވައްޒަފު .1 (ހައެއް

 އަދާކޮށްފައިވުން 

މުވައްޒަފު ބަދަލުވާން އެދޭ ތަނުަގއި އެމުވައްޒަފަކު ހުރިމަޤާމާ އެއްފެންވަރުެގ .2

 މަޤާމެއް އޮތުން

 ބަދަލުވާން އެދޭ ދާއިރާއަކަށް ބޭުނންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިުވން  .3

 ގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން ބަދަލުވާން އެދޭ ދާއިރާއެއް .4

 

ވަކި ތަނަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުާރތަން ބަދަލުކުރުމަށް އެކަކަށްވުެރ ގިނަ މުވައްޒަފުން (ނ)  

އެދިއްޖެނަމަ، އެތަނަށް ބަދަުލވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، އެތަނެއްގައި ކުރުމަށް

އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހުންެގ، ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ާބަވތަށް ބަލައި 

. މިގޮތުންވެސް  ބަދަލުކުރާނެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްަފހުގައެވެ

ނޑަނޭޅިްއޖެ ޙާލަތެއްގައި އިސްކަންދޭނީ ފުރަތަަމ އެދުނު ތަރުީތބަްށ މުވައްޒަފަކު ކަ

.ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބަލައިގެން   ބޯޑުންނެވެ

 މުވައްޒަފަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުން. .1

އެދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތާ، ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނާއި ހުނަރު އަދި ޤާބިލުކަން .2

.  ލިބިފައިވުން

 ބަދަލުވާން އެދޭ ތަނަކީ ޢާއިލާ ިދރިއުޅޭ ތަން ކަމުގައިވުން. .3

 

ން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުރީޖަން، ޑިވިޜަން އަދި ސެކްޝަން ތެރޭގައި މުވައްޒަފު (ރ)  

.  އެ ރީޖަން ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިޔަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ވަޒީފާ ައދާކުރާަތން 

ބަދަލުކުުރުމގައި 

އިސްިތސްާނވާ 

 ޙާލަތްތައް 

ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުުރން ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިސްނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  .64

ރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްކޮމިޝަނަ

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  ކަ

ބަލިވެއިނުމާއި ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަކިކަހަލަ މާޙައުލެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް (ހ)  

 ،ޢުޒުރުވެރިވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދުމުން
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ނޑުއެއްބަފާ މީހުން  އެއްއަނބި (ށ)   މީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިްނ، މަންމަ، ބައްޕަ އަދި އެއްބަ

 ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭނެ ފަދަގޮތަަކށް ހަމަޖެްއސުމަށް،

 

ސެންޓްރަލް ރީޖަން ފިޔަވައި، އެހެން ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކުގައި (ނ)  

ރެއިން އެސަރަޙައްދުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެ

 މުވައްޒަފުން.

 

02އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނީ މެދުނުެކނޑި ގިނަވެގެން  (ރ)  

. މީގެ ތެރެއިން، ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ) އަހަރު ދުވަހުއެވެ (ދޭއް

އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް މުވައްޒަފުން އިސްތިސްނާ ކުރުމުގެ

ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް

.  ލިބިގެންވެއެވެ

 

ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ ބަދަލުކުރެވޭނީ، (ބ)  

) އާއި %(ފަހެއް އިން ސަ 5ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ % (ވިހި އިން 20އްތަ

) ދޭތެރޭގެ މިންވަރަކަށެވެ.  ސައްތަ

 

 

 
  

މި މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ސެކްޝަންގައި (ޅ) 

) މުވައްޒަފުންނަށްވުެރ 05މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  (ފަހެއް

) މުވައްޒަފެކެވެ.( 01މަދުވާނަމަ، ބަދަލުކުރަންާވނީ ފަަހރަކު   އެކެއް

 
މުވައްޒަފުން ބަދަލު ކުރަން ނިންމުމާއެކު އެކަން އެމުވައްޒަފަށާއި ކަމާބެހޭ ރީޖަން، ޑިވިޜަން  .65 ބަދަލުކުުރުމގެނޯޓިސް 

. މިގޮތުން އަންގަންޖެޭހ 02ނުވަތަ ސެކްޝަނަށް  (ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން  އަންގަންވާނެއެވެ

 ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވާނީއެވެ.

 މުވައްޒަފަށް (ހ)  

 މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ރީޖަން، ޑިވިޜަން ނުވަތަ ސެކްޝަން  (ށ)  

 މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރާ ރީޖަން، ޑިވިޜަން ނުވަތަ ސެކްޝަން  (ނ)  

 އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެްކޝަން (ރ)  
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 ހަތްވަނަބާބު  

 ތަމްރީނުކުރުން 

ސްޓަމްސްގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ަކސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއިމިބާބުގެ މަޤްަޞދަކީ ކަ  .66 މަޤްަޞދު 

އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ަކސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި

އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނނަކީ ހުަނރުވެރި އަދި ޢިލްމީ ގޮތުްނ ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށް ަހދަިއ،

ޓުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންަންށއެކަން ދެމެހެއް

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްާވގޮތުެގ ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުތައް، ބައިނަލްއަޤުވާީމ ިމންގަ

މަތިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ެއފަދަ ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރު  ހިފެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ

ނޑައެޅުމާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނނަްށމި ނޑުތައް ކަ ންގަ

ހަމަހަމަކަމާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ތަޢުލީމާއި، ތަމްީރނާއި، އުނެގނުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި،

 މިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރުމެެވ.

 
ށް މުަވއްޒަފުްނނަ

ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު 

 ހިންގާަފރާތް 

މިބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ (ހ)  .67

 .  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއިންނެވެ

މްސް އެކަޑަމީގައި ތިރީގައިމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވާ ކަސްޓަ (ށ)  

 ބަޔާންކުރާ ސިފަތައް ހުންނަންވާެނއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންަނށް ތަމުރީނު .1

ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ

 ތަނަކަށް ވުން؛

 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށާއިކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި  .2

ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރު އުނގަްނނައި ިދނުމަށް ބޭުނންވާ

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކްލާސް ރޫމްތަކާއި ކިޔަވައި

 ދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ވަސީލަްތތައް ޤާއިމްވެފައިވާ ތަނަކަށް ވުްނ.
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ސްޓަމްސް އެކަޑަީމގެ ކަ

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
 ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  .68

 

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ (ހ)  

ްށފެންވަރު މަތި ކުރުމަށާއި، ކަސްޓަމްސުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަ

ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ހިންގަންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ެދެނގަތުމަށް ކުރަންޖެޭހ

 އެންމެހައި ކަންކަންކުރުން؛

 

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް (ށ)  

 ؛ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން

 

ވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރުކޮށްކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭ މު (ނ)  

 ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ތަްމރީނުތައް ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން؛

 

ކަސްޓަމްސުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން (ރ)  

.ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ަތމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން  ގާ ބެލެހެއްޓުން

 

މިމާއްދާގެ (ށ) (ނ) އަދި (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރު (ބ)  

 ؛ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންެމހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 

ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞކޮށްގެން ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް (ޅ)  

.ފަރުމާކޮ  ށް، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން

 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުޤަްއރަރު އެކަށައަޅައި، އަދި ދެވޭ އިމްތިޙާނުތައް ހިންގާ (ކ)  

  .  ބެލެހެއްޓުން

 
ތަމްރީނު 

ޕްރޮްގރާމްތަުކގެ 

 ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުން 

އެންމެހައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެމިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއިން ހިންގާ   .69

 ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތިީރގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.

 

ވަނަ މާްއދާގެ (ށ) ގައި 67ތަމްރީނު ހިންގުަމށްޓަކައި ިމގަވާއިދުގެ  (ހ)  

 ވެ.ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސިފަތައް ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގައި ހުންނަން ވާނެއެ
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ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއިން ރާވާ ހިންގާ އެންމެހާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން (ށ)  

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިްނ، ޖެހޭނީ ޒަމާނީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއިކަންތައްތައް ބަލަހަ އްޓާ ދާއިރާިއން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަ

.  އެއްގޮތަށެވެ

 

ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއިން ދެވޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާ (ނ)  

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެކިއެކި ތަމްރީނު ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުން ދޭ ތަމްރީނު

ތައް ދިރާސާކޮށް އަދި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ތަްމރީނުތަކުގެޕްރޮގްރާމް

 ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަާވ 73މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

 މުދައްރިބުން ބޭުނންކުރަންވާނެއެެވ.

 

 ތަމްރީނުތަުކަގއި

ސަލާމަާތއި ޞިްއޙ 

 ރައްކާެތރިކަން ދިުނން 

ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއިން ރާވާ ހިންގާ އެންމެހާ ތަމްރީނުތައް ިހންގަންވާނީ ސަލާމަތާ ޞިއްޙ  .70

 . ނޑުތަކާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިންނެވެ  ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަ

 
ތަމްރީން 

ޕްރޮްގރާމްތަކަށް މީހުްނ 

 ހޮވުން 

ކަޑަމީއިން ހިންގާ ތަމްރީނުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ތަމްރީނުކަސްޓަމްސް އެ  .71

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކަޑަމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ

.  އެޑްވައިޒަރީ  ބޯޑުންނެވެ

 
ދިގު ުމްއދަތުގެ 

 ތަމްރީން ހިްނގުން 
މަްސ 03ންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތަުކގެ މުއްދަތު ގައި މުވައްޒަފުކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ  .72

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގަންވާނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން

 އޮތޯރިޓީގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނަމަ އެކްރެޑިޓް ުކރުމަށްފަހުއެވެ.

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

މުަދއްިރބުްނގެ 

 ޝަރުތުަތއް 

ގެ މުދައްރިބުންގެ ކިބައިގައި ައންނަިނވި ޝަރުތުތައް ފުރިަހަމކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީ  .73

.  ވާންވާނެއެވެ

 

) އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 01ކަސްޓަމްސް ގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން  (ހ)   (އެކެއް

 އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށްވުން؛
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ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންާވ ހުނަރުވެރިކަމާ (ށ)  

 މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން؛

 

ކަސްޓަމްސްގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ކަންތަްއތައް ބަަލހަްއޓާ ދާއިރާއިން ނުވަަތ (ނ)  

ތަމްރީނު ދޭ އެހެން ފަރާތަކުން ހިންގާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނު

 ރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށްުވން؛ޕްރޮގްރާމެއް ކާމިޔާބުަކމާއެކު ފު

 

އެ މީހަކު ތައުލީމީ ގޮތުން ޚާއްޞ ވެފައިވާ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ ތަމްރީނު (ރ)  

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ، (ށ) އަދި

.  (ނ) ހުަރހެއް ނާޅައެވެ

 
މުަދއްިރބުންނަށް ދެވޭ 

 ތްތައް ޢިނާޔަ

 

ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގައި މުދައްރިބެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، (ހ)  .74

) ރުފިޔާގެ މަގުން ފައިސާގެ 100/-މިނެޓަކަށް  50ކިޔަވައިދޭ ކޮންމެ  (އެއްސަތޭކަ

.  ޢިނާޔަތެއް ދެވޭނެއެވެ

 

ނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ކޮންމެމިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ކިޔަވާ ދެއްވާ ކޮންމެ ތަމްރީ (ށ)  

) 1000/-މުދައްރިބަކަށް ހަްފތާ އަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެްނ ދެވޭނީ  (އެއްހާސް

 .ރުފިޔާއެވެ

 

އެދުވަސްވަރެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަލައި، މި ެއލަވަްނސަށް އުނި އިތުރު (ނ)  

ޑުގެ މަޝްވަރާގެބޯޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކަޑަމިކް އެޑްވައިޒަރީ ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

.  މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ައށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
ތަމްރީނު ލިިބގަްނނަ 

މީހުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ އުޞޫލުތަކާއި ކަސްޓަމްސް ގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހެދިފައިވާ  .75

.ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ަތމްރީނު ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކުން ޢަ  މަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

ދަުއރުައދާކުުރމާއި 

ކަސްޓަމްްސގެ ިޚދުމަތް 

ރަނަގޅުކުުރމަށް ހިްނގޭ 

 ތަމްރީނުަތއް 

ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރު އަދާކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު (ހ)  .76

މްސްގެ ޚިދުމަތުގައިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްޓަ 

ދެމިތިބޭ ފަރާތްތަަކށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނ

.  ހިންގަންވާނެއެވެ
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މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއިން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި (ށ)  

.ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީ  ނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ

 އިންޑަކްޝަން ޓްރެއިނިންގ ( ަކސްޓަމްސް ސްޓަޑީޒް ކޯސް) .1

 އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓްރެއިނިންގ .2

 ވެލުއޭޝަން އަދި ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް .3

 ޑޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސިންގ .4

 ކާގޯ ކްލިއަރެންސް އަދި އެގްޒެމިނޭޝަން  .5

 ހާމަނައިޒްޑް ސިސްޓަމް  .6

 ޖްމަންޓްރިސްކް މެނޭ .7

 ޕެސެންޖަރ ޕްރޮސެސިންގ .8

 އިންވެސްޓިގޭޝަން  .9

 އޯޑިޓްކުރުން .10

 ޑްރަގް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް .11

 ބޯޑަރ ޕްރޮޓެކްޝަން .12

 ކަސްޓަމަރ ކެއަރ އަދި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  .13

 ލީޑަރޝިޕް އަދި މެނޭޖްމަންޓް .14

 ސެލްފް ޑިފެންސް އަދި ފިޒިކަލް ޓްރެއިނިންގ .15

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު  .16

ނުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާެނމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދި .17

 ޓްރޭނިންގތައް 

 

ނޑައެޅިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ިއތުރުން އެއިރެއްގައި (ނ)   މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަ

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް މުހިންމު ކަމަށް ބެލެވޭ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ



54 

ހިންގަން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަދާއިރާތަކަކުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް 

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނިންމަވައިފިނަމަ

 އެްޕރޮގްރާމެއް ހިންގަންވާނެއެވެ.

 
ތަމްރީނުތަުކން 

 މުަވއްޒަފުން ވަކިކުރުން 

 

ގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ތަމްރީނެއް  .77

 މުވައްޒަފަކު އެތަމްރީނަކުން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ކަސްޓަމްސްގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވުން. (ހ)  

 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ހާޒިރީން ހަމަވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ހާޒިރީ ަހމަނުވުން  (ށ)  

 

. ތަމްރީނުން ފާސް (ނ)    ވާން ޖެހޭ މިންަވރަށް މާކްސް ނުލިބުމުން

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކާހުރެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކުން (ރ)  

) އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން 01ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކުރިޔަށްއޮތް  (އެކެއް

 .އެއްވެސް ޓްރެއިނިންގ އެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެވެ

 

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކާހުރެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކުން (ބ)  

) މަްސ ދުވަސް ވަންދެން 06ވަކިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކުރިޔަށްއޮތް  (ހައެއް

 އެއްވެސް ޓްރެއިނިންގ އެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެވެ.

 

ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންޞިއްޙ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެހެން (ޅ)  

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ފަރާތްތައް މިމާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގެ

. އަދި، ކޯހެއްގެ އެއް މޮޑިއުްލ ނުވަތަ އެއްބައިން ފާސްނުވާ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

ފުރިހަމަކުރުމަށް، އެކޯހެއްފަރާތަކަށް، އެކޯހުން ފާސްނުާވ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ބައި 

ހިންގުމުގެ ޕްރޮސީޖަރު ނުވަަތ ގަވާއިދުގައި ތަންދޭނަަމ ެއކަން ހަމަޖައްސައި

 ދެވިދާނެއެވެ.

 

މިމާއްދާގައި ހިމެނޭ ބައިތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަމްރީނުތަކުން ވަިކކުރެވޭ މުވައްޒަފުން، (ކ)  

ވާ ލިއުެމއް އެމުވައްޒަފެއްގެތަމްރީނުން ވަކިކުރެވުނުކަމާއި ސަބަބު ބަޔާންކޮްށފައި

 ރެކޯޑް ފައިލްގައި ބަހައަްޓންވާނެެއވެ.
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މުަވއްޒަފުްނގެ ިޚދުމަތް 

 ން ރަނަގޅު ކުރު
ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޑައިރެކްޓަރޭޓް، ޑިވިޜަން ނުވަަތ  .78

.ހުށަހަކަސްޓަމްސް އެކަޑަމީއަށް ސެކްޝަންތަކުން ހިންގަްނބޭނުްނވާ ތަމްރީން   ޅަން ޖެހޭނެއެވެ

 
އެހެންަފރާތްތަކުން 

ހިންގާ ތަޢުލީާމއި 

 ތަމްރީނުަތއް 

ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާިއ، އުނެގނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި  .79

އެހެނިހެން މުވައްޒަފުްނނަށް ފުުރޞަތު ދިނުމާއި، އަދި މުވައްޒަުފން އަމިއްލަ ގޮތުން ޯހދާ ިމ

ކުގައި ބައިވެިރވުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަާލނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައިފަދަ ފުރުޞަތުތަ

 އެވަނީއެވެ.

 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި، އުނގެނުމުގެ ފުރުަޞތުތަކަކީ  ކުރިމަގަށް (ހ)  

 ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަކަށް ރޭވިގެން ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކަކަށް ވުން؛

 

ރީނާއި، އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތަަކށް ހޮުވމުގައި ހާމަކަންބޮުޑތަޢުލީމާއި، ތަމް (ށ)  

 ސިޔާސަތަކާއި އުޞޫލުތަކެއް ބޭނުންކުރުން؛

 

ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި، ުއނެގނުމުގެ ފުރުޞަތުތަަކށް ފޮނުާވ ފަރާތްތަކަކީ އެފަަދ (ނ)  

 ކޯހަކަށް ފޮނުވުމަށް އެންމެ އެކަީށގެންވާ ޤާބިލް ބަޔަކަށްުވން؛

 
ފުން މުަވއްޒަ

ތަމްރީނުުކރުމަށް 

ރާްއޖެއިން ބޭރަށް 

 ފޮނުވުން 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖެއިން  .80

. ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު ދެވެން ހުރިނަމަ އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ދޭނީ ރާއްޖެއިންނެވެ

ގައި ތަމްރީނު ދެވެންނެްތނަމަ ނުވަތަ އެދާއިރާއަކުްނދިނުމަށް ފޮނުާވނީ އެކަަމށް ރާއްޖޭ

. ނުވަތަ ތަމްީރުނ ތަމްރީނުދޭން ބޭުނންވާ ފެންވަރަްށ ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެން ނެތްނަމައެވެ

 ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީ ލިބުުމްނނެވެ.

 
ތަމްރީނު ހިްނުގމުަގއި 

 ބޭނުންުކރެވޭނެ ގޮތްަތއް 
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ަފހަރަކު ބޭނުންކުރާެނ ގޮތެްއ ތިރީގައިވާ ތަމްރީނު ިހންގުމުގެ   .81

ނޑައަޅާނީ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ،ތަމްރީނު ދޭންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށާއި ،ކަ

. ،ބާވަތަށާއި  އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ

 

ބިފައިވާ މީހުްނމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުަނރުވެރިކަމާއި ކުޅަދާނަކަން ލި (ހ)  

މެދުވެރިކޮށްގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި

 .ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން

 

ވަކި ދާއިރާތަކަށް ޚާއްޞކޮށްގެން ހިންގޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކޯސްތަކާއި، ސެމިނަރ (ށ)  
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ގްރާމުތަކުގައި މުވައްޒަފުންއަދި ވަރކްޝޮޕާއި، ސްޓަޑީ ޓުއަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮ

 .ބައިވެރިކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ުހނަރު މަތިކުރުން

 

) ން 01ވަކި ފަންނުތަކުން މީުހން ބިނާުކރުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓްފިކެޓް ލެެވލް  (ނ)   (އެކެއް

ފެށިގެން މަތީެފންވަރުގެ ކޯސްތައް މެދުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ އެކި ފަންނުތަކަށް ބޭނުްނާވ

. މީހުން  ބިނާކުރުން

 
މުަވއްޒަފުން 

ތަމްރީނުތަުކަގއި 

 ބަިއވެރިުކރުން 

އެމުވައްޒަފު އެހެން ،ކުރިން ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ  .82

ތަމްރީެނއްގައި ބައިވެރިކުރަންވާީނ، ކުރީގައި އެމުވައްޒަފަކު ބައިވެރި ކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ

.މުއްދަތަށް ބަ  ލައި، ތިރީގައިވާ އުސޫލަށް ފެތޭގޮތަށެވެ

 

) އަހަރަށްވުރެ ިދގު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގަިއ ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ 01 (ހ)   (އެކެއް

) އަހަރު 01 ،މުވައްޒަފެއްނަމަ، އެތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހު (އެކެއް

.  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން

 

) މަހާއި 06 (ށ)   ) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި 01 (ހަޔެއް (އެކެއް

،ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އައުމަށްފަހު

) މަސްދުވަސް ެވފައިވުން. 06  (ހަޔެއް

 

) މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެ 06 (ނ)   ރިކުރެވިފައިވާ(ހަޔެއް

(ތިނެްއ) 3އެ ތަމްރީެނއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އައުމަށްފަހު  ،މުވައްޒަފެއްނަމަ

 މަސްދުވަސް ވެފައިވުން.

 
ތަމްރީނު ދިނުާމބެހޭ 

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުން 

(ޓްރެއިނިްނގ 

(  ރިކުައރމެންޓް

ކުރާނެ ކުރިއަށް އޮތް މީލާދީ އަހަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ އިންސާނި ވަސީލަތް ތަރައްޤީ (ހ)  .83

ކަސްޓަމްސްގޮތުގެ ޕްލޭނެއް މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓ ސެކްޝަނާއި 

. މި ޕްލޭން މިގަވާއިދުގެ އެކަޑަމީ ވަނަ މާއްދާގައި 5އާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެކަޑަމިކް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންގައި ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި، (ށ)  

އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ިހނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.
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ނޑައެޅުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް (ނ)   މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ދާއިރާތައް ކަ

ނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްސަރވިސްގެ ސްޓް ރެޓެޖިކް ލަނޑުދަ

.  ދޭންވާނެއެވެ

 
ކުރު މުްއދަުތގެ 

ފުރުޞަތުތަކަށް 

 މުަވއްޒަފުން ޮހވުން 

ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރާ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި، (ހ)  .84

އި، އެފަދަ އެެހނިހެން ފުރުަޞތުތަކަްށތަމްރީނާއި، އުނެގނުމުގެ ފުުރޞަތުތައް ފިޔަވަ

މުވައްޒަފުން ހޮވަންވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު،

ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން އެފުރުޞަތަކަށް ފޮނުވަން އެންމެ އެކަށީގެންާވ

 މުވައްޒަފެކެވެ.

 

ނާއި، އުނގެނުމުގެ ފުުރޞަތު ކަމަށް ބަޔާްނކުރު މުއްދަތައް ތަޢުލީމާއި، ަތމްރީ (ށ)  

) މަސް ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ 03ކޮށްފައިއެވަނީ  (ތިނެއް

.  ފުރުޞަތެވެ

 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި، (ނ)  

އަރ ފަދަ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުންޓްރެއިނިންގ، ސެމިނަރ، ވޯކްޝޮޕް، ސްޓަޑީ ޓު

 ބައިވެރިކުރުވުމުގައި، ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިާޢޔަތްކުރަންާވނެއެވެ.

 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އޮފީހަށް ބޭުނން .1

 ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން؛

ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މުވައްޒަފަކީ އެ ތަމްރީނެއް  .2

 ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން؛

އެތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާގޮތަށް އެހެްނ ތަމްރީނެއްގައި .3

 ބައިވެރިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި ނުވުން.

މްރީނުކުރެވޭ ދާއިރާއިންކުރިން ތަމްރީނަކަށް ފޮނުވިފައިާވ މީހަކުނަމަ، އެ މީހަކު ތަ .4

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުން.
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މަތީތަޢުލީމު 

އުނގެނުުމގެ 

ފުރުޞަތުތަކަށް 

 މުަވއްޒަފުން ޮހވުން 

ކަސްޓަމްސްއިން ޚަރަދުކުރާ މަތީތަޢުލީމު ުއނގެނުމުގެ ފުުރޞަތުތަކާއި، އެެހްނ (ހ)  .85

ތީތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މުވައްޒަފުންފަރާތަކުން ޚަރަދުކުރާ މަ

ހޮވަންވާނީ ާޢންމުކޮށް އިޢުާލުނކުރުމަށްފަހު، ކުރިމަތިާލ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން

 އެފުރުޞަތަކަށް ފޮނުވަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފެކެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީމަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުަޞތުކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ިދވެހި (ށ)  

ނޑުގައި ލެެވލް  ) ނުަވތަ އެއަްށވުރެ މަތީފެންވަރުގެ 05ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ (ޑިޕްލޮމާ

 ކޯހެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ ކޯސްތަކެވެ.

 

ނޑައަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އިން (ނ)   ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަސްޓަމްސް އަށް ކަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު، މަތީތަޢުލީމުގެ ިއތުރު ފެށިގެން މަތީފެންވަރުގެ ކޯހެއް

ފުރުސަތެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޚަރަދު ކުރާ ގޮތަށް ފޮނުވަންވާނީ ކުރިން ފުރިހަމަ

) އަހަރު ޚިދުމަތް 01ކުރި ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް  (އެކެއް

 .  ކުރުމުންނެވެ

 

ވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރާ މަތީަތޢުލީމުގެ ކޯސްތަކަށްކަސްޓަމްސްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މު (ރ)  

ނޑުގައި މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 . ނޑެވެ  ބަޔާންކުރާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ އަސާީސ ޝަރުތުތަކުގެ މިންގަ

 

ސީ ޝަރުތުތަކުގެމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ އަސާ (ބ)  

 . ނޑައެޅުން މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ  އިތުރަށް އިތުރު ޝަރުތުތަކެއް ކަ

 

ކަސްޓަމްސް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުެގ (ޅ)  

ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިްނ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެެހނިހެން މުވައްޒަފުްނ

ނޑަައޅާ ޝަރުތުތަކެއްބައިވެރިކު ރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި އެފަރާތަކުން ކަ

ނޑައަޅާފައިނުވާ ަނމަ ބޭނުންކުރަންާވނީ . މި ޮގތުން ވަިކ ޝަރުތެއް ކަ ހިމެނިދާނެއެވެ

 ިމމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޝަރުތުތަކެވެ.

 

ގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާމަތީތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާކަން އަން (ކ)  

މަތީތަޢުލީމުގެ ސެޓްފިކެޓަީކ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިްނ

.  އެކްރެޑިޓްޮކށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ
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މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ (އ)  

ތުތައް ފުރިހަމަވާކަން ައންގައިދިނުމުގެ ގޮތުްނނުވާ މުވައްޒަފުން، އިތުރު ޝަރު

ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ

ނޑަށް ޝަރުތު ހަމަވާކަްނ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  މިންގަ

 

ހަމަާވ  މުވައްޒަފުންނަށް، މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުަޞތުތަކަށް ުމވައްޒަފުން ހޮވާނީ ޝަރުތު (ވ)  

ނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކަކުން މާކްސް ދީ، އެންމެ މަތީ  މާކްސް ލިބޭ މުވައްޒަފެކެވެ. ކަ

ނުޑތައް މިގަވާއިދުގެ މާކްސް ދޭނެ ދާއިރާތަކާއި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 66ޖަދުވަލް  

 
އަިމއްލަގޮުތން ތަޢުލީމު 

ހާޞިލްކުރުމަށް 

ލިބޭ މުާސރަނު

 ޗުއްޓީދިުނން 

އަމިއްލަ ގޮތުން ތަޢުލީމް ހާިޞލްކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ުމސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ (ހ)  .86

(ތިނެއް 3ދެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަުފންގެ %

. ) އަށް ވުރެ އިތުރުނުވާނެ މިންވަރަކަށެވެ  އިންސައްތަ

 

) އާއި އެއްގޮތްވާމިޗުއްޓީ ދެވޭނީ ހަތަރުވަ (ށ)   ަނ ާބުބ (ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމުުބުނން

.   ގޮތުގެ މަތިން، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުްނނެވެ

 

އަމިއްލަ ގޮތުން ތަޢުލީމު ހާިޞލްކުރުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ބަލާެނ (ނ)  

ެގ ތަފްޞީލު ަހތަރުވަނަޝަރުތުތަކާއި، މިޗުއްޓީ ައށް ެއދި ހުށަހަޅަންޖެޭހ ލިއުންތަކު

. ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެއެވެ  ބާބު (ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމުުބުނން

 
އަިމއްލަ ގޮތުން 

ތަޢުލީމް 

ޙާޞިލްކުުރމަށް 

މުާސރަލިބޭ ގޮަތށް ދޭ 

 ޗުއްޓީ

އަމިއްލަ ގޮތުން ަތޢުލީމް ހާިޞލްކުރަން މުވައްޒަފުންނަށް މުާސރަ ލިބޭ ގޮަތށް ޭދ (ހ)  .87

(ދޭއް 2ސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންގެ %ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކަ

 އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ މިންވަރަކަށެވެ.

 

) އާއި އެއްގޮތްވާ (ށ)   މިޗުއްޓީ ދެވޭނީ ހަތަރުވަަނ ާބުބ (ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމުުބުނން

.  ގޮތުގެ މަތިން، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުްނނެވެ

 

އަމިއްލަ ގޮތުން ތަުޢލީމު ހާިޞލްކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްީޓ ދިނުމުގައި ބަާލނެ (ނ)  

ޝަރުތުތަކާއި، މިޗުއްޓީ އަށް ެއދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުްނތަކުގެ ތަފްޞީލު ހަތަރުަވނަ

. ) ގައި ބަޔާންކޮށަްފއިވާނެއެވެ  ބާބު (ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ސަލާމުުބުނން
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ވަޒީފާ ައދާކުާރގޮތަށް 

މް ތަޢުލީ

ހާޞިލްކުރުމަްށެދވޭ 

 ފުރުޞަތު 

(ތިނެްއ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަެތއްގެ ކޯހެއްގައި އޮފީހުގަިއ 03ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ   .88

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން،

ތުން މުަވއްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުާރމުވައްޒަފު އަމިއްލަ ގޮތުން ބަިއވެރިވެވިދާނެއެެވ. މިގޮ

ގޮތަށް ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަްށ ދެވޭ ފުރުޞަތު ދޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާނީ ހިއުމަންރިސޯސް

.  މެނޭޖްމަންޓް ޯބޑުްނނެވެ

 
ވަޒީާފގައިުހރެ ތަޢުލީމް 

ހާޞިލްކުރުމަށް 

 ފުރުޞަތުިދނުން 

ވައްޒަފުންނަށް އެކަމަށްވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ތަޢުލީްމ ހާޞިލްކުރުމަށް ބޭުނންާވ މު  .89

ފުރުޞަތުދެވޭނީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ތިރީގަިއވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަްށ

 .  ރިޢާޔަތް ކުުރމަށްފަހުގައެވެ

 

 .އޮފީހުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯހެއްކަމުަގއިވުން (ހ)  

 

ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނަމަ، ޮބންޑުކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުވުމުގެ  (ށ)  

 .އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވެފައިވުން

 

އެ، ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފަކީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ (ނ)  

މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނު ލިބިއްެޖނަމަ، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް 

 .ލިބިދޭނެ ފަދަ މުަވއްޒަފެއް ކަމުަގއިވުން

 

/ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިނުާވ ގޮތަށް ތަމްރީުނތަކުގައި މުވައްޒަފުން (ރ)   ސެކްޝަން

 .  ބައިވެރިކުރުން

 
ތަޢުލީމް 

ޙާޞިލުކުުރމަށްެދވޭ 

ފުރުޞަތަށް 

އެދިހުަށހަޅަްނޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ތަޢުލީމް ާހޞިލް  .90 ކުރަން ދޫކޮށްދޭން އެދޭިއރު އެކަމަށް ކަ

.  ފޯމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ކޯސްލިބިފައިވާކަން އެނޭގނެ ލިޔުމެއް؛ (ހ)  

 

 ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި، މުއްދަތު އެނގޭނެ  ލިޔުމެއް؛ (ށ)  
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ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި އެމުވައްޒަފަކު ރަސްމީ ޑިއުޓީ އަދާކުރަން ޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުާރ (ނ)  

 ތާވަލް ނުވަތަ ލިޔުމެއް؛

 
ތަމްރީނު ުނވަތަ ކޯސް 

ފުރިހަމަުކރުމަށްފަހު 

 ބޮންޑު ައދާކުުރން 

ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރާގޮތަށް، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ޭބރުން ތަމްރީނުދެޭވ (ހ)  .91

ތަކުގައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުރާކޯސް

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮުނވައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ ،މުވައްޒަފުންނާއި

އެ މުވައްޒަފަކަްށ ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްީރނު ދެވުނު މުއްދަތަާކ، މުވައްޒަފުން

ގެމަތިްނ ކަސްޓަމްސަށްގުޅޭގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތު

 ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.

) މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު 03ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .1 (ިތނެއް

. 01މުއްދަތެއްނަމަ،  ) ައހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  (އެކެއް

) މަހާއި  03(ހަޔެއް) މަސްދުވަސް ނުވަތަ  06ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .2 06(ތިނެއް

) މަހާ ދެމެ ) އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް. 02ދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، (ހަޔެއް  (ދޭއް

) އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  01ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .3 ) މަހާއި  06(އެކެއް 01(ހަޔެއް

) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ،  ) ައހަރު ދުވަހުގެ 03(އެކެއް (ިތނެއް

.  މުއްދަތަށް

) ައހަރު ދުވަސް 02ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .4 ) އަހަރާއި  01ނުވަތަ  (ދޭއް 02(އެކެއް

) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ . 4، (ދޭއް ) އަހަރު ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް (ހަތަރެއް

) އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  04ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .5 ) އަހަރާއި 02(ހަތަރެއް (ދޭއް

) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ،  04 ) އަހަރު ދުވަހު 05(ހަތަރެއް ގެ(ފަހެއް

.  މުއްދަތަށް

) އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަަމ،  05ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .6 (ަހތެއް) 07(ފަހެއް

.  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 

ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އަމިއްލަ ގޮތުން (ށ)  

އި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިްނތަމްރީނު ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތައް ތިރީގަ

 ކަސްޓަމްސަށް ޚިދުަމތްކުރަންވާނެއެވެ.

) މަސް ދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު 03ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .1 (ތިނެއް
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) ަމސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 06މުއްދަތެއްނަމަ،   (ހަޔެއް

) މަސް ދުވަސް ނުވަތަ  06ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .2 ) މަހާއި 03(ހަޔެއް 06 (ތިނެއް

) މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ،  . 01(ހަޔެއް ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް (އެކެއް

) އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  01ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .3 ) މަހާއި  06(އެކެއް 01(ހަޔެއް

) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ،  ) އަހަރާިއ 01(އެކެއް (ހައެއް) 06(އެކެއް

 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

) ައހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  02ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .4 ) އަހަރާއި  01(ދޭއް 02(އެކެއް

) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ،  ) އަހަރު ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް. 02(ދޭއް  (ދޭއް

) އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ  04ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .5 ) އަހަރާއި 02(ހަތަރެއް (ދޭއް

) އަހަރާ ދެމެދުގެ މު 04 ) އަހަރާއި  02އްދަތެއްނަމަ، (ހަތަރެއް 06(ދޭއް

) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.  (ހައެއް

) އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްަނމަ،  05ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ،  .6 (ތިނެްއ)03(ަފހެއް

. 06އަހަރާއި  ) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  (ހައެއް

 
ނުގެ ފުުރޞަތުތަކުގައި މުވައްޒަފުްނމިބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ  .92 އިްޤރާުރވުން 

ބައިވެރިކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް އިޤުރާރުކުރުވަން

. އެ އިޤުރާރު މިގަވާއިދުގެ   ގައި އެވަނީއެވެ. 7ޖަދުވަލު  ވާނެއެވެ

 
ނަމަ އިުޤރާރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނމިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއޤުރާއި ޚިލާފުވެއްޖެ  .93 އިްޤރާާރއި ޚިލާުފވުން 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 
ޝަރުތުފުިރހަަމވާ 

މުަވއްޒަފުން 

ކުރިމަތިލާފައި ުނވާަނމަ 

 ޢަމަލުކުރާެނގޮތް 

މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަުޢލީމާއި، ތަމްރީނާއި، އުނގެނުުމގެ ފުރުޞަތަކަށް އިޢުލާްނ  .94

މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާނަަމ، އިުތުރ ކުރުމުން އެޢިލާނުގައިވާ ޝަރުުތ ފުރިހަމަވާ

.  ފުރުޞަތަކަށް ހުޅުވާލަންވާނެވެ

 
މިބާބަށް ޢަަމލުކުރަން ފަާށއިރު ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީުނަތއް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ  .95 އިސްިތސްާނވާ ފަރާތް 

ވާ ގޮތުގެމުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެފަރާތްތަކާމެދު ކުރެވިފައިވާ އިޤްރާރާއި އެއްގޮތް

.  މަތިންނެވެ
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ތަމްރީުނދޭ މީުހންގެ 

 މަޢުލޫމާތު ބެލެެހއްޓުން 
މުވައްޒަފުންގެ ،ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުޭދ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާބެހޭ މަުޢލޫާމތު (ހ)  .96

 .މަޢުލޫމާތު ބަލަހަްއޓަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ

 

،ެރކޯޑު ބަލަހައްޓާނީ  ޚިދުމަތް ކުރުމާބެހޭ ،ކޯހުގައި ފޮނުވާ މުވައްޒަފުްނގެ (ށ)  

 .މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންކަން ބަލަަހއްޓާ ސެކްޝަނުންނެވެ

 

އެމުވައްޒަފަކު ކޯހުގައި ގޮސް ހުންނަ ހުރުމުގަިއ ،ކޯހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ފުރުމުން (ނ)  

 .  ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލަންާވނެއެވެ

 

ގޮސް ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ކޯސް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ކޯހުގައި (ރ)  

. އަިދ ކޯހާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯހުގެ ަނތީޖާ ހުށަހަޅަންެޖހޭނެއެވެ

އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެބަދަލެއް ގެންނަންާވނީ ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން

.  ލިބުމުންނެވެ

 

 އަށްވަނަބާބު  

 ދިނުމާއި މަޤާމުދަށް ކުރުމާއި  މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ، ވަޒީފާދިނުމާއި

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

މިނިސްަޓރަށް 

 ލަފާދިނުން 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންަންށ ވަޒީފާ ދިނުމާއި، މަޤާމުގެ  .97

ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މަޤާމު ދަށްކުރުމާއި، މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިއުމަންރިސޯސް 5ށް ލަފާ ދޭނީ މިގަާވއިދުގެ މިނިސްޓަރަ

.  މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުްނނެވެ

 
ވަޒީާފދިނުުމަގއި ބޯުޑގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 
ވަޒީފާ ދިނުމުގައި، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި  .98

.  ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުަގއި އިސްކަންދޭނެ ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާއެއް ވާނަމަ (ހ)  
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ނޑައެޅުމާ، މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމުގަިއ މާކްސް ޝީޓުގެ ކްރައިޓީރިއާ ކަ

ނޑައެޅުން.  ބައިތަކަށް ދެވޭ މާކްސްގެ ވެއިޓޭޖަށް ބަދަލެއް ގެންަނންޖެހޭނަމަ ެއކަމެއް ކަ

 
ށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުާރނެ  މީހުންގެ ޢަދަދުވަޒީފާއަ (ށ)  

ނޑައެޅުން.  ކަ

 
ނޑު، އިންޓަވިއުކުރުމުގައި އިންޓަވިއު ޕެނަލަށް ބޭނުންާވނެ (ނ)   މާްކސްދޭނެ މިންގަ

ނޑައެޅުން.  ކަ

 
. (ރ)    އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުން

 
މަާޤމުތަކަށް މީހުން 

 ހޯދުން 
ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަކަށް މީހުްނ ހޮވާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭަގއިކުރެވޭ އިޢުލާނަކުން (ހ)  .99

.  ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް އިޢުާލނު ކޮށްެގންނެވެ

 

ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދޭނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުެގ (ށ)  

.  މަތީންނެވެ

.ހުސްވި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ބޭުނންވު .1  ން

2. .  އަލަށް އުފައްދާ މަޤާމަކަށް މީހުްނ ބޭނުންވުން

3. .  ފަންނީ މީހުން ޭބނުންވުން

 

ގައިވާ  110ޖަދުވަލް  ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ  (ނ) 

.  ފޯމުންނެވެ

 
ކޮންޓްރެކްޓް 

އުޞޫލުންާނއި 

ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ 

ގޮތުަގއި މީުހން 

 ގެްނގުޅުން 

ގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުންކަސްޓަމްސް (ހ)  .100

ނޑައަޅާީނ ހިއުމަންރިސޯސް . މިގޮތުްނ ެގންގުޅެވޭނެ މީހުން ކަ ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

 .  މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުެގ ލަފަޔާއެކު މިނިސްޓަރެވެ

ރުމަށްކަސްޓަމްސްގެ ވަކި ޚާއްޞ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް ކު (ށ)  

ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިންބޭރުން ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި މީހުން

ނޑައަޅާީނ ހިއުމަންރިސޯސް . މިގޮތުްނ ެގންގުޅެވޭނެ މީހުން ކަ ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ
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 މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ.

 
އިންޓަރވިއު ޕެނަލް 

 އެކުލަވާލުން 
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނަްނވާނީ އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާ ޢާއިލީ ގުޅުމެއްނެތް (ހ)  .101

ނުވަތަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަުތ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުހިމެނޭ ކަސްޓަމްސްގެ

.  އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންނެވެ

 

) މެ 03އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި މަދުވެގެން  (ށ)    މްބަރުން ތިބެންާވނެއެވެ.(ތިނެއް

 

) މެމްބަރަކު 01އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ  (ނ)   (އެކެއް

.  މަދުވެގެން ހިމެނެންވާނެއެވެ

 

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މުޤައްިރރަކަށްވާނީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުްނ (ރ)  

ނޑައަޅާ   މެމްބަރެކެވެ.އިންޓަވިއު ޕެނަލްއަށް ކަ

 
ވަޒީފާ ިދނުުމގައި 

މުަވއްޒަފުްނގެ 

ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ 

ސެކްޝަުނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން އަންނަނިިވ (ހ)  .102

.  ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

މާތު މުވައްޒަފުްނގެ ކަންތައްތައްމަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ އެމަޤާމަކާ ބެހޭ މަޢުލޫ .1

.  ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން ހިއުަމްނރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ހިއުމަންރިސޯސް .2

.  މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ުހށައެޅުން

ުނމުގެ އިންތިޒާމްވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާްތތަކަށް އެކަން އެންގުމާއި، ވަޒީފާދި  .3

 ހަމަޖެއްސުން.

 ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ެއކަން ލިޔުމަކުން އަންގައި ޖަވާބުދާރީވުން. .4

 
ށްޓަކައި، މިނިްސޓަރ ސޮއިކޮށްފައިވާވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ެއކަން އެންގުމަ (ށ)  

 ލިޔުމެއް ޙަވާލުކުރަންވާނެވެ.

 

ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ވަޒީފާދިނުމުެގވަނަ  03މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަްނތައްތައް ބަލަހައްާޓ
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 ސެކްޝަނުން އަންނަނިވި ކަންަތއްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްުވން މުވައްޒަފާ .1

 ން.ޙަވާލު ކުރު

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި، .2

.  ގަވާއިދުތަކުގެ ތަޢާރަފެއް ދިނުން

 ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ބަޔާން ހަވާލުކުރުން. .3

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަނާ  .4

 ހަވާލުކުރުން.

ސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަ .5

.  އިނާޔަތްތަށް ހަމަޖެއްސުމާ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފު ތަމްރީން ކުރުާމ ބެހޭ ބާބުގައިާވ .6

 އްސުން.ގޮތުގެމަތިން ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެ

 
ކަސްޓަމްސަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކަިއ (ހ)  .103 މަަސއްކަތު ަވގުތު 

އެހެންކަމުން ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު. އުފެދިފައި އޮންނަ މުއައްސަސާއެކެވެ

ނޑައަ ނޑައެޅިފައި އޮންނާނީ ސަރުކާރުން އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ކަ ޅާ ގޮތެއްގެކަ

އެގޮތުން، މުޅި ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތަށް ނުވަތަ ގަޑިއަށް އަންނަ .މައްޗަށެވެ

ނުވަތަ ގެނެވޭ ބަަދލާ ގުޅިގެްނ، ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތު ވަގުތު އަދި ގަޑި

.  ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮއފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
ސްޓަމްސްގެ ފުލް ޓައިމް ވަޒީފާއެއް ދީފައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ހަފްތާއަކުކަ (ށ)  

) ދުވަަހށް ދުވާލަކު 07 ) ގަޑި އިރަށް ވަޒީފާދީފައި ހުންަނ 24(ހަތެއް (ސައުވީސް

. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިާލފު ނުވާ ގޮތުގެ ަމތީން، ކަސްަޓމްސްގެ މުވައްޒަފަކަށް މީހެކެވެ

ހަކުވެސް، އަދި ދުވަހުގެ ކޮންެމ ގަޑިއެއްގައިވެސް، ވަޒީފާގެހަފްތާގެ ކޮންެމ ދުވަ

 ބޭނުމެއްގައި، މަސައްކަތު ނެރުަމކީ ކަސްޓަމްސަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ.

 
ނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް (ހ)  .104 މަަސއްކަތުަގޑި  ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތު ގަޑި ކަ

 ކަސްޓަމްސްއެވެ.

 



67 

ގައި (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފްމިމާއްދާ (ށ)  

ނޑައަޅާ ވަކި މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޑިއުޓީއަށް ކަސްޓަމްސް ކަ

ނުކުންނަން ޖެހޭ ވަގުތު ނުވަތަ ވަގުތުތައް ބަދަލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ

. ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބި  ގެންވެއެވެ

 
ހާޒިުރވިކަން 

 ރެކޯޑްކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތީން ހާޒިރުވި ގަޑި (ހ)  .105 މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިޔަސް. ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ

.އެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހޭނެއެވެހާޒިރުވިގަޑި ގަވާއިދުން ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާނަމަ 

 ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.

 
ކަސްޓަމްސުން އަންގައިގެން ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގަިއ (ށ)  

މަ އެގަޑިޖެހުމުެގ ކުރިން ހާޒިރުވި ގަޑި ރެކޯޑް ނުކުރެވިއްޖެނަ ،އުޅުމުގެ ސަބަބުން

ހާޒިރީ ބަލަހަްއޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން، މަސައްކަތެއް ނިމިގެން އޮފީހަްށ ހާޒިރުވެ

އަދި ސަބަބު ރެކޯޑް ކޮށްފައި އޮންނަން. އަންގާފައި ހާޒިރުވިގަޑި ރެކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ

 .މިގޮތަށް ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާނަމަ މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހޭނެއެވެ. ވާނެއެވެ

 

މްސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުނުވެގެން، ނުވަތަ އެހެްނވެސް ސަބަބަކާހުރެ،ކަސްޓަ (ނ)  

ގަޑިޖެހުނުއިރު ކަސްޓަމްސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި

އެހެން، އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން އެވަގުތު ހާިޒރުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު

ކަސްޓަމްސް ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ ރެކޯޑްކުރާނީ. ލާނީއެވެމުވައްޒަފުން ހާޒިރުވި ގަޑި ބަ

 .އެވެ

 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ުނކުންނަން ހަމަެޖހިފައިވާ ގަޑިއަްށ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުެމ (ރ) 

 ގަޑިޖެހިގެންނުކުމެއްޖެނަމަ، އެ ިނކުތް ގަޑިއާ ހަމައަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.

 
ނުވަަތ ރާވައި ތާވަލް ކުރެވިގެން ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން ،އޮފީހުން އަންގައިގެން (ބ) 

މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑިގައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން އަންގާފައިވާ ނުވަތަ

އަދި ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ،. ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކަށް ހާޒިރު ުނވެއްޖެނަމަ ގަޑިޖެހޭނެއެވެ

ޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޫޞލުގެމަތިން އިސްލާީހއެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަ

 ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.
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ދުަވހަކަށް ނެގޭ ގަޑީލާރި ނެގޭެނ އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކީ ެއ ،މުވައްޒަފަކު ގަޑި ޖެހިގެން (ޅ) 

 މީހެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ ޢަދަދެވެ.

 
މަަސއްކަތް ނިންިމގަޑި 

 ރެކޯޑްކުރުން 
މަސައްކަތް ނިންމި ގަޑި މަސައްކަތް ނިންމާފައި ދިއުމުގެ ،ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ  .106

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ  .ކުރިން ކަ

 
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަްށވުރެ ލަހުން ހާޒިރު (ހ)  .107 ގަޑިެޖހުން 

 މަ ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.ވެއްޖެ ނަ

 
(އެކެއް) 01މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހުނުކަމަށް ބަލާނީ ހާޒިރުވާންެޖހޭ ގަޑިއަްށވުރެ  (ށ)  

.  މިނެޓުން ފެށިެގން އިތުރަށް ހިނގުމުންނެވެ

 

10ކަސްޓަމްސް ހުޅުވުމާ އެފަހަރަކު ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ރަސްމީ ގަޑި ފެށުމުގެ  (ނ)  

) މިނެޓް ކުރިން  ނުހުޅުަވއިފިނަމަ ގަޑިޖެހޭނެއެވެ. (ދިހެއް

 
އެ މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީއަށް ،ޝިފްޓް ޑިއުޓީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ގަޑި ޖެހެނީ (ރ)  

 ނިކުންނަން ހަމަޖެިހފައިވާ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުްނނެވެ.

 

 
ވީގޮެތއް ނާްނަގއި 

އޮފީހަށް ހާިޒރުނުވެ 

 ހުރުން 

ވީގޮތެއް ނާންގައި، ،ސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށްކަސްޓަމް (ހ)  .108

. އެ ގޮތަށް ހުންނަ އެންމެ ،ހާޒިރުނުވެ ވަޒީފާގައި ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ

ދުވަހެއްވެސް ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއަށާއި ޒިންމާއަށް އިހުމާލު ވުމެއް ކަމުގައެވެ.

ޒަފަކަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެވޭީނކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ މުވައް

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މިގަވާއިދުގެ ޗުއްޓީނެގުމާއި ސަލާމުބުނުމުގެ ބާބުގައި ކަ

.  މަތިންނެވެ

 
) ދުަވހު ހުރެއްެޖނަމަ، އިތުރު ޯނޓިހެއް 15މުވައްޒަފަކު ވީނުވީއެއް ނާންގަިއ  (ށ)  (ފަނަރަ

ކިކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުދިނުމަކާ ނުލައި، އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަ
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ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިްނ

. ވީނުވީއެއް އެންގުން ކަމުަގއި ބެލެވޭނީ ލިޔުމުްނ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ

.  ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ

 
އޮފީހުން ޭބރަށް 

ދިޔުާމއި ރަށުން ބޭރަށް 

 ދިޔުން 

ކަސްޓަމްސްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި (ހ)  .109

 . ވެރިއެްއގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ،އޮފީހުން ބޭރަށްދާންާވނީ

 
ޑައިރެކްޓަރޭޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތައް ހިްނގުމާ ޙަވާލުވެ ތިޭބ (ށ)  

ޗުއްޓީ، ނުވަތަ ަބންދު ދުވަހެއްގަިއ ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން، ރަސްމީ ދުވަހެއް 

ނެގުމަކާނުލައި، ދިމާވެދާނެ ކުްއލި ކަމަކަށް އިޖާބަނުދެވޭ ހިާސބަށް، ރަުށން ބޭރަްށ

.އެ މުވައްޒަަފކު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ވެރިއަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ ،ދާނަމަ ދާންވާނީ 

ގުޅުވާލެވިފައިވާ ރަށްރަށާއި އަދިއެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށާއި، އެއްގަމުމަގުން 

މަދުވެގެން ގަޑިއަކު އެއްފަހަުރ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާތަާނ މުވައްޒަފު ދާ ރަށާ

 .ދެމެދު ފެރީދަތުރުތައް އޮންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުން މީގެތެރެއަުކ ނުިހމެނެއެވެ

 
ޖެހޭ ޚާއްޞ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް،ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ކުރަން (ހ)  .110 މުަވއްޒަފުން ވީއްލުން 

،ނުވަތަ އެހެން ޭބނުމަކަށް، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

އެމުއައްސަސާއަކުން ކަސްޓަމްސަށް ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކު ވީއްލުމުގެ އިޚުތިޔާރު

 .ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
އެހެން އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތަްށ ވީއްލާފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެްނ (ށ)  

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާިޒރުވެ ސޮއިކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވިފައިވާ

ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ، އެދުވަާހ. އޮފީހުގައެވެ

ޚިދުމަތް ިލބިގަންަނ އޮފީހުން ކަސްޓަމްސަްށ، މުވައްޒަފުގެ ހާޟިީރ ރިޕޯޓް ހަމަޔަށް އެ

 .ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 
ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު، މިނިސްޓަރު އެހެންގޮތަކަްށ (ނ)  

 .މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދޭނީ  ކަސްޓަމްސުންނެވެ ،އަންގާފައިނުވާނަމަ

 
 މުަވއްޒަފުްނގެ 

 ތައް ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑު
ކަސްޓަމްސް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ  .111

.  މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސުން ބަލަހަްއޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ
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ރަިޖސްޓަރީ 

 ބެލެހެއްޓުން 
ޓަރީމުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސް ،ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި (ހ)  .112

މިގޮތުން ިތރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ މިކަމަށް ތައްޔާރު. ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 .ކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއް ގައި ނުވަތަ ފޮތްތަކުގައި ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ

 މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ. .1

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ. .3

 ސްޓަރީ.ޢާންމު މުވައްޒަފުންގެ ރަޖި .4

 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ. .5

 ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ .6

ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމްސް ގައި .7

.  ނުހިމެނޭމީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 
ޒީފާާއވަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީތަކުގައި ލިޔަންވާނީ (ށ)  

މިފަދަ. އޭަގއިވާ ގޮތަށެވެ ،ގުޅިގެން އޮފީހަށް ލިބޭ ލިޔުން އެއީ އަސްލުކަމަށް ބަލައި

ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކަށް ގެންނަ ބަދަލަކީ ޞައްޙަ ބަދަލެއް ،ލިޔުމެއްނެތި

.  ނޫނެވެ

 
ދާިއމީ ުމވައްޒަުފންގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ 
،ޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހަްއޓާނީކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަ (ހ)  .113

ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ

 .މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ

 

 .އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހުްނނަން ވާނެއެވެ ،ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި (ށ) 

1. .  މަޤާމުގެ ނަން

 ގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް.މުވައްޒަފު .2

3. .  މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު
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ކަސްޓަމްސް ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ .4

 ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު

5. .  މުވައްޒަފުގެ ނަންބަރު

 މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ސެކްޝަން. .6

 މަޤާމުގެ މުސާރަ. .7

 ލެސިފިކޭޝަން.މަޤާމުގެ ކް .8

 މަޤާމުގެ ރޭންކް. .9

 ސަރވިސް ކެޓަގަރީ. .10

 މުވައްޒަފަށްލިބޭ މުސާރަ. .11

12. .  މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް

 މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންފެށި ތާރީޚު. .13

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދިން ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން .14

 ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ޗިޓު ނަންބަރު.

 

ވަކިވި ،ަރޖިސްޓަރީގައި ،ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން (ނ)  

 .ނުވަތަ ބަދަލުވި ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ

 

 

ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން 

ީމހުންގެ ގެްނގުޅޭ 

 ރަިޖސްޓަރީ 

ގެ އޮފިސަރުންނާއިކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކަސްޓަްމސް (ހ)  .114

ގެންގުޅޭ މީުހންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ،އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންޫނން މީުހން ގެންގުޅޭނަމަ

 .  ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ

 

ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

ންނޫން މީުހންނަކީ ކަސްޓަްމސްގައި މަސައްކަތެއްއޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވަްއޒަފު
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މިގޮތަްށ. ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ މީހުންނެވެ

 .މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ 

 

ކަސްޓަމްސްގެ ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ (ނ)  

އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނޫން މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިިވ

 .މަޢުލޫމާތތައް ހުްނނަން ވާނެއެވެ

 ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް. .1

2. .  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު، ބިޭދސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

3. .  ޤައުމީ ނިސްބަތް

 އުފަން ތާރީޚު. .4

 މު އޮތް ދާއިރާ.މަޤާ .5

 ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހާ ގެްނގުޅޭ މަޤާމު. .6

 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން. .7

 މަޤާމުގެ މުސާރަ. .8

9. .  މީހާއަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު. .10

 ދޫކޮށްލި ތާރީޚު. .11

12. .  ދޫކޮށްލި ސަބަބު

 

މަާޤމުތަކުގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ 
ކަސްޓަމްސްގައި އެވަގުތަކު ހުރި ،އި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީމަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގަ (ހ)  .115

މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި، ެއ، ކުރިން ހުރި މަޤާމުތަކާއި ،މަޤާމުތަކާއި

 .މަޤާމުތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތެވެ

 
 .މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހންނަންވާނެެއވެ (ށ)  
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1. .  މަޤާމުގެ ނަން

.މަޤާމު .2  ގެ ނަންބަރު

 މަޤާމު އިތުރުކުރި ޢަދަދު. .3

 މަޤާމު އުނިކުރި ޢަދަދު. .4

 މަޤާމު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމްލަ ޢަދަުދ. .5

 މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީޚު. .6

 މަޤާމު އުވާލި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީޚު. .7

 މަޤާމުގެ މުސާރަ. .8

.މަޤާމުގެ އެލަވަންސްތަކާ .9  އި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

 އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު. .10

 
ކަސްޓަމްސް 

މުަވއްޒަފުްނގެ 

 ރަިޖސްޓަރީ 

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫާމތު ފައިލެްއ  .116

 .ބަލަހައްޓަުމން ގެްނދަން ވާނެއެވެ ،ތައްޔާރުކޮށް

 

މުވައްަޒފުންގެ ކަންތައްތަްއ ،ފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކުވަޒީ (ހ)  

ެއ ފައިލަށް ނަންބަރެއް ،ބަލަހައްޓާ ދާއިރާއިން މުވައްޒަުފގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި

. މިފައިލަށް ދޭީނ އެ މުވައްޒަފަކަށް މިނިސްޓަރު ދީފައި އޮންނަ ،ދޭންވާނެއެވެ

އެ ުމވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ،އަދި ފައިލް ހެދުމަށްފަހު. ންބަރެވެޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު ނަ

 .ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 
،ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެްނގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި (ށ)  

 .ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަންވާނެއެވެ

 
ިތރީގައިވާ ލިޔުންތައް ،މަޢުލޫމާތު ފަިއލުގައި އެންމެ މަދުވެގެން  މުވައްޒަފުންގެ (ނ)  

 .ހުންނަންވާނެއެވެ
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 ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ. .1

ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން .2

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

ނުން ދީފައިާވ ލިޔުންކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަ .3

.  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް

 ވަޒީފާއަށް ވަންނަންއެދޭ މީހުންެގ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު. .4

 ވަޒީފާދިން ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ). .5

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު. .6

ވަޒީފާ ދިނުމުން، ބަދަލުކުރުމުން، ވަކިކުރުމުން، އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގި .7

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ. .8

 މުވައްޒަފާ ގުޅޭގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .9

ސަލާމު ސިޓީއާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި، ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް. .10

 ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން (ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ). .11

ކޯހެއް ފުރިހަމަވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު، ތަމްރީނު  .12

ކޮށްފައިވާނަމަ، ފުރިހަމަކުިރ ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ލިބިފައިވާ

 ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު)

  އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު. .13

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ަބންދެއްވެ، ޝަރީއަތުން .14

 އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު.

އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާއެހެން  .15

ކަމެއްގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި

 ކަސްޓަމްސް ތަމްސީލުކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ.
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ކަމުގެވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެ .16

.  މަޢުލޫމާތު

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ). .17

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލި ފޯމު. .18

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ). .19

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ). .20

 ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. .21

 
،މްސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުޭދ ކޮންެމ މީހަކާ ބެހޭގޮުތންކަސްޓަ (ރ) 

 .ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ ފައިލުގައި ފައިލް ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުަމތް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު ފޯމު. .1

ގައި ދިއުމަށް އެދޭ މީހުންދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕް .2

 ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.

 ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ކަސްޓަމްސާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން. .3

4. .  ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް

ކޯހުން ޚާއްޞ ވަނައެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ލިޔުން. .5

 
މަުޢލޫމާތު ފައިލުތަކުގައި އެމުަވއްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުްނ ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ  (ބ) 

 .  ފައިލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަެކއް ހަމައަށް ފައިލުކުރަމުން ގެންަދންވާނެއެވެ

 
މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިުލަތއް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށް ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި (ޅ) 

 .ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ

 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިާވ (ކ) 

މަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުން ކޮންމެހެްނ ،ވީމާ. ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ
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ބަލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަްއ

 .ވާނެއެވެބަލައި ހަދައިގެން ނު

މުވައްޒަފަކު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، (އ) 

ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްާޓ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަުށން އެ ފައިލުގައިވާ

 .ިލޔެކިޔުންތައް ދައްކަންވާނެއެވެ

 
ވެއްޖެނަމަ ބަދަލުވި އޮފީހަށް އެކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލު (ވ)  

މިގޮތުްނ ފޮނުވާނީ ފަިއލްެގ. މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިްލ ފޮނުވަން ާވނެއެވެ

 .  ފޮޓޯކޮޕީއެކެވެ

 
ކަސްޓަމްސް 

މުަވއްޒަފުްނގެ 

މަޢުލޫމާތުތަކަށް ަބދަލު 

 ގެަނއުން 

ލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެްއމުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ މަޢު (ހ)  .117

އަތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ މުވައްޒަފަކު، އެ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮފީހަށް އަންަގންޖެހޭނެއެވެ 07ބަދަލެއް ގެންނަތާ   .(ހަތެއް

 
ގެނެވުނު މަޢުލޫމާުތ، މުވައްޒަފެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ބަދަލު (ށ)  

) ދުވަހުގެ 7ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ހުށަހަޅާތާ  (ހަތެއް

ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަުކން އެކަން އިސްލާހު

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 
އަދާުކރި ވަޒީާފގެ 

 ލިއުން 
ކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަަދލުވުމަށްފަުހ ނުވަތަ ވަޒީފާއިްނކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަ (ހ)  .118

ވަޒީފާ އަދާކުިރގޮތުގެ ލިޔުން ވަޒީފާއިން ވަިކވި ނުވަތަ ބަދަލުިވ ،ވަކިވުމަށްފަހު

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު) ހަޔެއް( 06ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އަދާުކރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން އަންަނނިވި ކަްނތައްތަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ،އެދިއްޖެނަމަ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާގައި އުޅުނުމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. .1

 ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް. .2

ނޑުމެއްނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި އެ މުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި .3 މެދުކެ

 މުއްދަތު.
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. ،ސެކްޝަން ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން .4  ނުވަތަ ޔުނިޓް

ކިވިއިރުއެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އަދިވަޒީފާއިން ވަ .5

 ޒިންމާ.

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި .6

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަްތތައް.

 
އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު ނުވަތަ ބަދަލުވި ސަބަުބ ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ (ށ)  

،ދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް (ރަނގަޅު ނުވަތަ ރަނގަޅު ނުވިޔަސް)އަދާކުރި ގޮތާމެ

މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ހިމަނައިގެްނ ،ވަޒީފާއަދާކުރި ލިޔުމުގައި

 .ނުވާނެއެވެ

 
މަާޤމުގެ ކުިރެއރުން 

 ދިނުން 

 

މަޤާމުތައް ފިޔަވައި ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ  (ހ)  .119

އެހެން މަޤާމުތަކަށް މަޤާމުގެ ުކރިއެރުން ދޭނީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުެގ

.  ލަފާގެ މަތީން މިނިސްޓަރެވެ

 

މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި ހިއުމަންިރސޯސް މެނޭޖްމަންޓް (ށ)  

ތްކުރާ ޑައިރެކްޓަރޭޓް، ޑިވިޜަން ނުވަތަބޯޑަށް ހުށަހަޅާނީ އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަ

 ސެކްޝަން  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންަނ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

 
މަާޤމުގެ ކުިރެއރުން 

ދިނުުމަގއި ބޯޑުން 

ރިޢާޔަތްކުރަްނޖެހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން މިގަވާއިދުގެ (ހ)  .120

ގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަްށ 99ވަލް  ޖަދު  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ .1

 .މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރު

ހާޒިރީއަށާއިވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކު  .2

 .މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ ފަރުވާތެިރކަމާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 .އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ .3

 .އެ މުވައްޒަފަކު އެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު .4
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 .އޮފީހުގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލްކުރުަމށް އެ މުވައްޒަފު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު .5

 އެ މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރު. .6

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ސްޓާފް އެޕްރައިސަލް ފޯމުން .7

 ލިބުނު މާރކްސް.

 

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތްކަމުގަިއވީނަމަވެސް މަޤާމުގެ 04މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

ރިއެރުން ދިނުމަށްޓަކައި ިހއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާއިުރކު

މުވައްޒަފާ މެދު އެޅިފައިވާ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ިއދާރީ އަދަބުގެ މުއްދަުތ،

.  މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގުނޭނެއެވެ

 

ނޑަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައިމިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އޮނި (ނ)   ގަ

މަޤާމުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މިގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން

ދިނުމުގައި އެމީހަކު ހިޖުރަކުރި މަޤާމުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ އޮނިަގނޑަށް ހިޖުރަކުރިއިރު

 ހިމަނައިގެނެެވ. އެމީހަކު ހުރި މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

 
ރިޒާރވްކޮށްަފއިވާ 

.  މަާޤމު ހަމަެޖްއސުން
މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރި ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުާރ (ހ)  .121

ކޯހެއްކަމަށްވެފައި، އެ މަޤާމަކީ އެ މުވައްޒަފަށް ރިޒާވްކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްނަމަ، ކިޔެވި

ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން، އެ މަޤާމަށް ވަޒީފާމަރުކަޒަކުން ދޫކުރާ ކޯސް ނިމުނު

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 

) އަހަރުދުވަހުގެ 01މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަްށ މަޤާމު ހަމަޖައްސާތާ  (ށ)   (އެކެއް

ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަީކ އެ މަޤާމުގެ ގިންތިއާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއްގެ

ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫުލކުރިކަމުގެ ލިޔުންގޮތުގައި މޯލްޑިވް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އެ ކޯހަކީ އެ (ނ)  

މަޤާމުގެ ގިންތިއާއި އެއް ެފންވަރެއްގެ ކޯހެއްކަމަށް ަޤބޫުލކުރިކަމުގެ ލިޔުން

 ޅައިފިނަމަ، ކޯަހށް ދިޔައިރު ހުރި ފެންވަރުގެ މަޤާމަކަށް އިޔާަދކުރެވޭނެއެވެ.ހުށަނާ

 

މިމާއްދާގެ (ނ)ގައިވާގޮތަށް ިއޔާދަކުރެވޭނީ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ހުސްކޮށް (ރ)  
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 އޮވެއްޖެނަމައެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންުކރާ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއް ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ (ބ)  

. މިފަދައިްނއޮ ނޑުގައި ނެތްނަމަ، އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ނިގަ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ އެމައްސަލަ ިހއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން

 .  މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގަެއވެ

 
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭ އިދާރީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މަޤާމު ދަށްކުރުމާމެދު (ހ)  .122 މަާޤމުދަށްުކރުން 

ގޮތެއްނިންމަން ެޖހިއްޖެނަމަ، ަޢމަލުކުރާނީ ފަސްވަނަ ާބބު (އިާދރީ އަދަބު ދިނުްނ)

.  ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީންނެވެ

 

މަޤާމުކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ  (ށ)  

 ދަށްކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ހުށަެހޅުމަށް މިމާއްދާގެ (ހ) ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 
ޝަރަފްެވރިކަާމއެކީ 

ކަސްޓަމްްސގެ 

 ވަޒީާފއިން ވަިކވުން 

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ފިލަިއގެން ނުވަަތ އަޚުލާޤީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުަވތަ (ހ)  .123

ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން ކަސްޓަމްސްގެކުށެއްކޮއްގެން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުން ފިޔަވައި  ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިްނ ވަކިވާ ކޮންމެ މީހަކީ

 ޝަރަފްވެރިކަމާއިއެކު ވަކިވާ މީހެކެވެ.

 

ޝަރަފުވެރިކަމާއިއެކު، އަހަރުދުވަހު ޚިދްމަތްކުރުމަށްފަހު 20ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި  (ށ)  

މްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަްތތަކާއި އިމްތިޔާޒުތަށްކަސްޓަ

ނޑައަޅާނީ އެގާރަވަނަ ބާބު (ރިޓަޔަރމަންޓް)ގައިވާ ގުޮތގެމަތިްނެނވެ.  ކަ

 
ވަޒީަފއިން ވަކިުކރެޭވނެ 

 ޙާލަތްތައް 
ތަކުގައިމިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، އަންނަނިވި ޙާލަތް  .124

 .  ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

 

 ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރުމުން؛ (ހ)  

 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއިން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކުން މުވައްޒަފަކު ޤާނޫނާއި (ށ)  

ފު  ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ކަްސޓަމްސްގެ ތަޙްޤީޤަށްނުވަތަ ގަވާއިދާއި އަދަބާ ޚިލާ 

ސާބިތުވާ ޙާލަތެއްގައި، އެކުަޅ ޢަމަލެއްގެ ސަބަުބން މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް

ސާރވިސް ފަދަ ތަންފީޒީ މުއައްސަސާއެއްގައި، އެފަދަ މީހަކު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި
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ސާގެ މައްޗަށް ޢާންމުބެހެއްޓުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި މުއައްސަ 

ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ކުޑަވެދާނެ ނުވަތަ ބުރޫ އަރާފާނެ ަކމެއް ކަމަށް އިދާރީ

ނޑައަޅާ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޯބޑުން ނިންމުން  ؛ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަ

 

އަހަރު ހަމަވުމުން  55އެގާރަވަނަ ބާބު ( ރިޓަޔަރމަންޓް )ގައިވާ ގޮތަށް އުމުރުން  (ނ)  
އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 20ނުވަ◌ަތަ ކަސްޓަމްސްގައި 

 ވަޒީފާއިން ވަކިވުން
 

 (ފަސްދޮޅަސް ފަސް) އަހަރު ހަމަވުމުން؛ 65އުމުރުން  (ރ)  

 

) ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަިކކުރަން ނިންމުން؛ (ބ)     ފަސްވަނަ ބާބު (އިދާރީ އަދަބު ިދނުން

 

ސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުުކޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން މޯްލޑިވްސް ކަސްޓަމްސްޖި (ޅ)  

 ސާރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން؛

 

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދުން؛ (ކ)  

 

 މުވައްޒަފަކު މަރުވުން؛  (މ)  

 
ވަނަ މާއްދާގައި 124ވަކިކުރެވޭނީ، މިގަވާއިދުގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  (ހ)  .125 ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ ލަފާގެ

މަތީން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ކަސްޓަމްސް ލިޔުމުން މިނިސްޓަރަށް

.  ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

މަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު އެމުވައްޒަފަށްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަ (ށ)  

.  އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

 
އެިދގެން ަވޒީފާިއން 

 ވަކިކުރުން 
ވަޒީފާއިން ވަކިވާން މުވައްޒަފަކު އެދެންވާނީ ލިޔުމުން، މޯްލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް (ހ)  .126

. ވަކިމުއްދަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވި  ސްއަށްސާރވިސްގައެވެ

ޚިދުމަތްކުރަންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިާވން ެއދެންވާނީ އެމުއްދަުތ

. ވަކިވާން ފޮނުވާ ސިޓީގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދޭ ސަބަބު ހަމަވުމަށް ފަހުގައެވެ

.  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
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14ރަސްމީ މަސައްކަތު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހެޅުމުން،  (ށ)  

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްއިން، އެ މުވައްޒަފަކު (ސާދަ

. އަދި ގިނަވެގެން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ޖަވާބު ދޭންޖެހޭނެއެވެ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެމުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަ 30 ތަކާއި،(ތިރީސް

ފައިސާ އާބެހޭ ކަންތަްއތަްއ ހުރި ގޮތް މުވައްޒަފުންެގ ކަންކަން ބަލަހައްާޓ

) ދުވަސް ހަމަވުމުގެ 30ސެކްޝަނުން ބަލައި، އެކަންަކްނ ނިންމުމަށްފަހު  (ތިރީސް

. ބަޔާންކުރެވުނު  30ކުރިންވެސް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

) ދުވަސް ގުނާނި ވަޒީ ފާއިން ވަކިވުމަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން(ތިރީސް

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 30ފެށިގެން ރަސްމީ މަސައްަކތު 

 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެމުވައްޒަފު ަވޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން (ނ)  

"ގައިވާ "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އ12ަޖަދުވަލު  އަންގާނީ މި ގަވާއިދުގެ  ންގާ ޗިޓް

" އެމުވައްޒަފަށް ލިބެންދެްނ، . "ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ޗިޓް އިންނެވެ

ގަވާއިދުން އޮފީހަށް ނުކުމެ އެމުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް

 އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންާވެނެއވެ.

 

" ގަ (ރ)   ."ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިކަން އަންގާ ޗިޓް  އި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ވާނެއެވެ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިމީހާގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު؛ .1

 ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚް؛ .2

 ؛ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު .3

 

ޒީފާއިންވަކިމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤުރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަ (ބ)  

 .  ވަކިކުރެވޭނީ އެއިޤްރާރުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާން އެދިފައިވާ މުވައްޒަފަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން (ޅ)  

ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްމެދުވެރިވެގެން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން

އް ނުަވތަ ފައިސާއެއް ނަގާފައިވާ ފަރާެތއް ނަމަ އެފައިސާއެއްެއއްވެސް ބާވަތެއްގެ ލޯނެ

ނަޑއަޅާ ނިންމުމަށްފަހު ެމނުވީ ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް އަނބުރާ ދައްކާނެގޮތެއް ކަ

  .  ނުކުރެވޭނެއެވެ
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ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިްނ ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން (ހ)  .127 ނޯޓިސް ދިނުން 

.  ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން (ށ)  

ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަަދލުގައި، ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން

ޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭފެށިގެން އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައް 

މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޔަށް އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، ވަޒީފާއިން

 ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

 
ވަޒީާފއާުގޅޭ 

ކަންކަމުަގއި ުއޅޭ 

މުަވއްޒަުފގެ 

 މަޞްލަޙަތު 

ން ވަކިވަޒީފާ ދިނުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މަޤާމު ދަށްކުރުމާއި ވަޒީފާއި (ހ)  .128

ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިމެނޭ ކަމެއްގައި، ެއމުވައްޒަފު ެއއްވެސް

. މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްެޖނަމަ އެކަމެއް ހާ މަމިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެން ނުާވނެއެވެ

 ކުރަންވާނެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފަށް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިމެނޭ (ށ)  

ކަމެއްގައި، އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު ނަހަމަ

ދާރީގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމަށް ބަަލއި އެމުވައްޒަފަކާމެދު ަފސްވަނަ ބާބު (އި

)  ވާގޮަތށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.  އަދަބުދިނުން

 

 ނުވަވަނަ ބާބު  

 ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން 

ކަސްޓަމްްސގެ 

އައިެޑންޓިޓީ ކާޑުގައި 

ހުންނަްނވާނެ 

 މަޢުލޫމާތު 

 (ހ)  .129

 

 ްނ ވާނެއެވެ.ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަ

 މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ ނަން؛ .1

 މުވައްޒަފުގެ ރޭންކް ނުވަތަ މަޤާމު؛ .2

 ކަސްޓަމްސް ކާޑު ނަންބަރު؛ .3

 ކާޑު ހެއްދި ތާރީޚް؛ .4
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 ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް؛ .5

 ކާޑުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު؛ .6

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛ .7

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ބެޖް؛ .8

 ކާޑު ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ ފޮޓޯ؛ .9

 ކާޑު ހޮވައިފިނަމަ ޙަވާލުކުރަންވީ އެޑްރެސް؛ .10

 ކަސްޓަމްސްގެ މިލްކިއްޔާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. .11

 

ގައި 112ޖަދުވަލު  ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ނަމޫނާއެއް މިގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ވާނެއެވެ.

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

އައިެޑންޓިޓީކާޑު 

 ރުން ދޫކު

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ  .130

.  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ކަސްޓަމްސް އިން ދޭންވާނެއެވެ

 

 

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

އައިެޑންޓިޓީކާޑު 

 ބޭނުންުކރުން 

އެހެން ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު، (ހ)  .131

 މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކުރުމަކީ ނުވަަތ އެހެން މީހަކަށް ދިނުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

 

ކަސްޓަމްސްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި، އެމީހަކީ ކާކުކަން އަންގަިއދޭން ޖެހިއްޖެ ކޮންެމ (ށ)  

 ހިނދެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރަންާވނީ ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑެވެ.

 

ސްގެ އޮފީހެއްގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު،ކަސްޓަމް (ނ)  

 ފެންނަ ގޮތަށް ޔުނީފޯމްގައި ހަރުޮކށްފައި ހުންނަން ާވނެއެވެ.

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

އައިެޑންޓިޓީ ކާޑު 

އަތުލުން ައދި 

 ޙަވާލުުކރުން 

 

ނުވަަތ ވަކިވެއްޖެނަމަ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮްށފިނަމަ  .132

އެމީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ،ނުވަތަ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިނަަމ ނުވަތަ ރިޓަޔަރ ކޮށްިފނަމަ

 ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ކަސްޓަމްްސގެ 

އައިެޑންޓިޓީ ކާޑު 

 ހޮވުން 

ކާޑެއް ނުވަތަ ކާޑުތަކެއް އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އޮތްކަން ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ  .133

ކަސްޓަމްސްއަށް އެނގިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގައިފިނަމަ،

 އެކާޑެއް ނުވަތަ އެކާޑުތަކެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ގެނައުމަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންާމއެކެވެ.

 

ކަސްޓަމްްސގެ 

ޓީ ކާޑު އައިެޑންޓި

 ނަކަލުކުރުން 

ކަސްޓަމްސް އިން ހުއްދަ ނުހޯދާ، އެއްވެސް މީހަކު، ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑާއި  .134

ވައްތަރު ކާޑެއް، ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ކާޑު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ޑިޒައިނެއްގައި އެއްވެސް

 ކާޑެއް ހަދާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަީކ މަނާ ކަމެކެވެ.

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

އިެޑންޓިޓީ ކާޑު އަ

ގެއްލުން ުނވަތަ 

 ހަލާކުވުން 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ،  .135

ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ލަްސނުކޮށް ކަސްޓަމްސް ގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ދޫކުރާ ޑިވިޜަން

.ނުވަތަ ޔުނިޓަށް ލިޔުމަކުން އަްނގަންވާ  ނެއެވެ

 
ކަސްޓަމްްސގެ 

އައިެޑންޓިޓީ ކާޑުގެ 

 މުްއދަތުހަަމވުން 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ މުއްދަތު  .136

(ތިނެްއ) ދުަވސް ކުރިން އެކަން ބަޔާންކޮްށ ލިޔުމަކުން އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު 03ހަމަވުމުގެ 

. ދޫކުރާ ޑިވިޜަން ނުވަތަ   ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ދިހަވަނަބާބު  

 ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރފަންޑު 

ވެލްފެއަރ ފަންޑުގެ މަޤުަޞދަކީ، މުވައްޒަފުންނަްށ ދިާމވާ ބޮޑެތި ކަްނތައްތަކުގައި  .137 ފަންޑްގެ ަމޤްަޞދު 

 އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަނބުރާ ަދއްކާގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމެވެ.

 
ދޫުކރުުމގެ ފައިސާ 

އުސޫލަށް 

 ބަދަުލގެނަުއން 

138.  .  އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރާނީ އަންނަނިވި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށެވެ

 

މުވައްޒަފު ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރި ނުވަތަ އަނބި ނުވަތަ ދަރިން ނުވަތަ މައިންަބފައިްނ (ހ)  

. ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން އޭނާ ބަަލންޖެހޭ މީހުން ބަލިވުމު   ން ބޭސްުކރުމަށް

 

މުވައްޒަފު ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިން ނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންެޖހޭ ކުދިންގެ ސްކޫލަށް (ށ)  
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 .ބޭނުންވާ ތަެކތި ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް

 

ށް ކަމެއްމިމާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުްނ މުވައްޒަފަ (ނ)  

ދިމާވެގެން އެކަމެއް ހުށަހަޅަިއފިނަމަ، އެކަމެއްގެ ބޮޑު ކުޑަމިނަށްބަާލ ފައިސާ

.ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ދޫކުރުމަށް ކަޑައަޅާނީ   ބޯޑުންނެވެ

 
ފަންޑުން ފަިއސާ 

 ދޫކުެރވޭ ފަރާތްަތއް 
 (ހ)  .139

 

06ދުވެގެން  ފައިސާ ދޫކުރާނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާގައި މަ

) މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން.  (ހައެއް

 (ށ)  

 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަސްޓަމްސަްށ ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ފައިސާގެ އެހީ

ލިބޭގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ނުަވތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކެއުމާއި

 ހުރުމުގެ ޚަރަދު ނުލިބޭ ކުދިން.

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

ގެްނގުޅޭ 

މުަވއްޒަފުްނނަށް 

 ދޭންޖެހޭ ަފއިސާ 

ނޑައަޅާނީ  .140 ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޭޅ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ކަ

ނޭޖްމަންޓްކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތައް ބަލައި ހިއުމަންރިސޯސް މެ

.  ބޯުޑންނެވެ

 
ނޑައަޅާނީ  .141 ފައިސާ ދޫުކރެވޭ ަޢދަދު  އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށްދޫކުރާ ފައިސާގެ ޢަދަދު އާއި ފައިސާދެވޭނެ ކަންކަން  ކަ

 . ނޑުތަކެއްެގ މަތިންނެވެ  ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޯބޑުން ނިންމަވާ މިންގަ

 
ފައިސާ ައނުބރާ 

 ދެއްކުން 
) މަސް ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ 12އިސާ ލަްސވެގެން ފަންޑުން ދޫކުރި ފަ (ހ)  .142 (ބާރަ

.  ނިންމަންވާނެއެވެ

 

 (ށ)  

 

މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި އެހެްނ އޮތްަކމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންގުޅޭ

) އަހަރަށް ވުރެ ކުރުނަމަ 01މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު  (އެކެއް

) މަސް ކުރިއަށް ފައިސާ ދައްކާ 01ދަތު ހަމަވުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއް (އެކެއް

.  ނިންމަންވާނެއެވެ

 

 (ނ)  

 

) މަސްދުވަހަށްވުރެކުރުަނމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް 12ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ މުއްދަތު  (ބާރަ

) މަސް ކުރިއަށް ފައިސާ ދައްކާ 01ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ މުއްދަތު ަހމަވުމުގެ  (އެކެއް
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 .އެވެ ނިންމަންވާނެ 

 

ފަންޑުން ދޫކުރި ފައިސާ އިްނ މަހަކަށް ޖެހޭ ޢަަދދު ޖެހިެގން އަންނަ މަހުެގ(ރ)   

. އަދި އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ެނގި ފައިސާގެ ޢަދަދު ނޑަން ފެށޭނެއެވެ މުސާރައިން ކަ

 .  ހަމަވަންދެން މުސާރައިން ަކނޑަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ

 

އްޔާރުކުރެވޭ ތާވަލާ އެއްގޮތަްށ ފައިސާ ދައްކަމުންފަންޑަށް ފައިސާ އަދާކުރުމަށް ތަ (ބ)   

ގެންގޮސް ނުދެއްކި ބާކީ އޮތްބަިއ އެއްފަހަރާ ދައްކާ ނިންމަން ޭބނުންވާނަމަ އެފައިާސ

. އަދި ތާވަލުގައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނުާވގޮތަށް ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދެއްކިދާނެއެވެ

އް ެގންނަންެއދި ފަންޑު ކޮމެޓީއަްށދައްކަން ބޭުނންވާ ފަރާްތތަކުްނ ތާވަލަށް ބަދަލެ

.  ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން އެކަންބެުލމަށްފަުހ ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ

 

ދެަވނަ ފަހަރަށް 

 ފައިސާ ދޫުކރުން 
މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވާ ފަންުޑން ފައިސާ ނަގާފައިވާ މީހަަކށް ދެވަނަ ަފހަރަށް ފައިސާ  .143

. ދޫކުރެވޭނީ ކުރިން ނެގި ފައިސާ އަނބު  ރާ ދައްކާނިމުމުންނެވެ

 
ނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި  .144 އެްއބަްސވުން  މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވާ ަފންޑުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ކަ

 .  ސޮއިކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 
ވަޒިާފއިން ވަިކވެފަިއވާ 

ފަރާތްތަކުން 

 ފައިސާޯހދުން 

ފައިސާ ނަގާފައިވާ މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރަންޖެހިގެްނ ފަންޑުން  .145

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އެފައިސާއެއް ދައްކާ ނިންމަންވާނެއެވެ. ވަކިކޮށްފިނަމަ ކަ

މިގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޝަރަީޢތަށް

. ހު  ށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

ފަންޑުން ފަިއސާ 

 ޚަަރދުކުރުން 
ފަންޑުގެ ފައިސާ ބަހައްޓަްނވާނީ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންްކ (ހ)  .146

 އެކައުންޓެއްގައެވެ.

 

ސޮއިކުރާނެ މީހުން ހަމަޖައްސާނީ މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވާ ފަންޑުން ދޫކުރާ ޗެކުގައި (ށ)  

 .  ފަންޑް ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ޮކމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ
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ފަންޑުން ނަގާަފިއވާ 

 ފައިސާ މަޢާުފވުން 
ފަންޑުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ނުވަނީސް ނިޔައުވެއްޖެނަމަ އެ  .147

. މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާ ފައި  ސާގެ ބާކީ ނުދައްކާ އޮތް ޢަދަދު މަާޢފުވާނެއެވެ

 
ފަންޑަށް ފައިސާ 

 ހޯދުން 
148.  .  މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވާ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތްަތކުންނެވެ

 (ހ)  

 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާްއޖެއިން ބޭރުކުރާ ތަކެއްޗާއި އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗާއިބެހޭ

) 10ކުރެވޭ  ޖޫރިމަނާގެ % މައްސަލަތަކުގައި   (ދިހައެއް އިން  ސައްތަ

  ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ހަދިޔާކުރާ ފައިސާ  (ށ)  

  ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން ހަދިޔާކުރާ ފައިސާ  (ނ)  

 ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރާ ފައިސާ (ރ)  

  

ބުގައި ހިމެނިފަިއނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނަރމި ބާ  .149 އިތުރު ަމްއސަލަ

 ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ފަންޑު ކޮމެޓީްނނެވެ.

 

 އެގާރަވަނަބާބު  

 ރިޓަޔަރމަންޓް 

ރިޓަޔަރ ކުެރވޭ 

 ޙާލަތްތައް 
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނީކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  އެހެނިހެން   .150

 .  ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 

) އަހަރު ހަމަވުމުން ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން 65ޢުމުރުން  (ހ)   (ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް

 ރިޓަޔަރ ކުރުން ؛ ނުވަތަ

 

) އަހަރުވުމުން އެމުވައްޒަ 55ޢުމުރުން  (ށ)   ފަކު ައމިއްލައަށް އެދިގެްނ(ަފންސާސް ފަހެއް

 ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކުރުން ؛ ނުވަތަ

 

) ައހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު އަމިއްލަ އަށް އެދިގެްނ 20ކަސްޓަމްސްއަށް  (ނ)   (ވިހި

 ރިޓަޔަރ ކުރުން ؛ ނުވަތަ
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 ނުވަތަ ؛  ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ޞިއްޙ ޙާލަތު ތަން ނުދިނުން (ރ)  

 

މަސްއޫލިއްޔަތާ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ އަނިޔާގެ ސަބަބުްނވަޒީފާގެ  (ބ)  

 ނުވަތަ ؛  ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދުންތެރިވުން

 

 ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވުން. (ޅ)  

 
ރިޓަޔަރކުުރމުގެ 

 ޝަރުތު 
(ޅ) ގައިވާ ޙާލަތުގައި (ށ)، (ނ) އަދި)، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ 150މިގަވާއިދުގެ  (ހ)  .151

) 20ރިޓަޔަރ ކުރިކަމުގެ ދަރަޖަދެވޭނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭއިރު މަދުވެގެން  (ވިހި

 . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަސްޓަމްސް އަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 
ިރޓަޔަރ ކުރުމުގެ ދަރަޖަ ދެވޭނީވަނަ މާއްދާެގ (ރ)ގެ ދަށުން  150މިގަވާއިދުގެ  (ށ)  

) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ ކަސްޓަމްސް އަށް 10ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން  (ދިަހއެއް

 .  ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންަނށެވެ

 
ވަޒީާފގައި ދެމިުހއްޓާ 

 މުަވއްޒަފު ނިާޔވުން 
ވައްޒަފަކަށް ޙައްގުވާ ރިޓަޔަރމަންޓްވަޒީފާގައި ދެމިހުއްޓާނިޔާވެއްޖެނަމަ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެމު  .152

ފައިސާ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ަކނޑައަޅާ ޝަރުޢީ ވާރިސުންނަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޙަވާލު

 ުކރަންވާނެއެވެ.

 
ޝަރަފުެވރިކަާމއެކު 

 ވަޒީާފއިްނވަކިވުން 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަްތ ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތެއް 150މިގަވާއިދުގެ   .153

ވެގެން ނުވަތަ އެހެްނ ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު، އަމިއްލައަށް އެދިގެްނމެދުވެރި

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިނަމަވެސް އެއީ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ

. އެހެން ނަމަވެސް، އެފަދަ މީަހކީ މިގަވާއިދުގެ  ވަނަ 151މީހަކު ކަމުގައި ވާނެއެވެ

ޝަރުތު ފުރިހަމަ ުނވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ މިބާބުަގއި ބަޔާންވެގެންވާ އިނާޔަތެްއ މާއްދާގައިވާ

.  ނުދެވޭނެއެވެ

 
ޞިްއޙ ޙާލަތު 

ތަންނުދިުނުމގެ 

ސަަބބުން ަވޒީފާ އިން 

 ރިޓަޔަރ ކުރުން 

މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ (ހ)  .154

ރުމަށް، އެމުވައްޒަފެއްގެ ޞިއްޙ ޙާލަތު ތަންނުދޭ ކޮންމެ މީހަކުމަސައްކަތެއް ކު

. މިސަބަބާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މީހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 151ތެރެއިން ރިޓަޔަރ ކުރި ކަމަށް ބަލަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ 

 . މުވައްޒަފުގެ ޞިއްޙ ޙާލަތު ހުރިގޮތުންގައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ
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ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ތަންނުދޭ ކަމަށް ނިންމާނީ އޭނާެގ

މަސައްކަތަށާއި މެޑިކަލް ހިސްޓްރީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

 ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އެވެ.

 
މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، މި (ށ)  

) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަަތށް ކަސްޓަމްސްއަށް 20އެމުވައްޒަފު މަދުވެގެން  (ވިހި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 157ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާނަމަ މިގަވާއިދުގެ 

.  އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް  ލިބޭނެެއވެ

 
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، (ނ)  

) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަސްޓަމްސް އަށް 10އެމުވައްޒަފު މަދުވެގެން  (ދިހައެއް

) އަހަރު ހަމަނުވާނަމަ ހަމައެކަނި 20ޚިދުމަތްކޮށް އަދި ޚިދުމަތުގައި  ދެވޭީނ (ވިހި

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ އިާނޔަތެވެ. 157މިގަވާއިދުގެ  

 

އަިމއްލައަށް އެިދގެން 

 ރިޓަޔަރވުން 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ނުވަތަ  އެހެނިހެްނ މުވައްޒަފަކު އަިމއްލަ އަށް އެދިގެްނ (ހ)  .155

. ނަމަވެސް ރިޓަޔަރމަންޓްގެ އިނާޔަތްތައް  ދެވޭނީ މިގަވާއިދުގެރިޓަޔަރ ވެވިދާނެއެވެ

151  .  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ުފރިހަމަ ވާނަމައެވެ

 

އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން ރިޓަޔަރ ވާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން، އެކަމަށް އެދެން ވާނީ (ށ)  

. އެމުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރކުރަން ބޭނުންާވ 14ޖަދުވަލު  މިގަވާއިދުގެ  ގައިވާ ފޯމުންނެވެ

ރިޢާޔަތްކޮށް މިގަވާއިުދގެ ދަށުން ރިޓަޔަރ ކުރެވޭކަްނ ނުވަތަ ޫނންކަްނސަބަބަށް 

.  ނިންާމނީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ

 
ވާިޖބުައދާ ކުުރމުގެ 

ތެރޭަގއި ލިބޭ 

އަނިޔާއަާކއި ުގިޅގެން 

 ރިޓަޔަރ ކުރުން 

ކަށް ލިބިފައިާވކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭ އެމުވައްޒަފަ (ހ)  .156

އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން  އެމުވައްޒަފެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ނުވެ، އެގޮތަށް

ނުވަަތ އޭނާއަްށ، ދެމިގެންދާނަމަ ނުަވތަ އިތުރަްށ އޭނާގެ ޙާލަތު ގޯސްވަމުންދާ ނަމަ 

ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަކީ ޢާމްދަނީއެއްލިބޭ އެއްެވސް މަސައްކަތެއް

ނޑައަޅައިފިނަމަހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ވޭވަރުގެ މީހެއްކަމަށް ނުކުރެ ބޯޑުން ކަ

 ރިޓަޔަރ ކުރަން ވާނެއެވެ.

 

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރކުރުމަށް ނިންމަންާވީނ (ށ)  
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ބޯޑުްނހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ތިރީގައިވާ ކަންތައް ތަކަށް 

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ރިޢާޔަތް

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްތަކަށާއި ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ  .1

އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދާ މަސައްކަތާއި އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެ .2

 އެހެން މަސައްކަތް

 ޞިއްޙ ޙާލަތު މެދުވެރިވި ސަބަބު ނުވަތަ ގޮތް  .3

 

ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ހާ (ނ)  

ނުކުރެވޭނަމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް މުވައްޒަފަކު

) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ 20ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، އެމުަވއްޒަފު މަދުވެގެން  (ވިހި

ވަނަ މާއްދާގައި 157ދުގެ ކަސްޓަމްސް އަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާނަމަ މިގަވާއި

.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިނާޔަތްތައް ުފރިހަމައަށް ލިބޭނެއެވެ

 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ (ރ)  

ނުކުރެވޭނަމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް މުވައްޒަފަކު

) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ 20ކުރާއިރު، އެމުވައްޒަފު މަދުވެގެން  ރިޓަޔަރ (ވިހި

ވުރެ މަދުން ކަސްޓަމްސް އަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާނަމަ ހަމައެކަނި ދެވޭީނ

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޢިނާޔަެތވެ. 157މިގަވާއިދުގެ 

 
ރިޓަޔަރކުުރމުން ެދވޭ 

 ޢިނާޔަތްތައް 
.ރިޓަޔަރ ކުރެ  .157  ވޭ ކަސްޓަސް މުވައްޒަފަކަށް ތިރީގައިވާ ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭނެއެވެ

 

ނޑުކޮްށ ދެވޭ ފައިސާގެ (ހ)   ރިޓަޔަރ ކުރެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، އެއްފަހަރާ ގަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި، އެމީހަުކ ހުރި ރޭންކަށް ކަ

ޢަދަދަށްވާ ފައިސާ އެއްފަހަރާ އެމީހަކަށް ޚިދުމަތްކުރި އަހަރު ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ

. ނަމަވެސް އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރި އަހަރު  40ލިބިދޭންވާނެއެވެ

ނޑުކޮށް ދެވޭ ފައިސާ (ސާޅީސް)އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެއްފަހަރާ ގަ

) އަހަރަށެވެ. 40ދިނުމުގައިބަލާނީ   (ސާޅީސް
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) އަހަރު ވަޒީފާ  20ކަސްޓަމްސްގައި  (ށ)   އަދާކުރުމަްށފަހު ކަސްޓަމްސްގެ(ވިހި

ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް، އޭނާގެ މުޅި ޢުމުރަށް ދެވޭ

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އެންމެފަހުން ހުރި ރޭންަކށް ކަ

ޓް ޕޭ ގެރިޓަޔަރމެން، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕަސެންޓް 14ނިސްބަތުން ޖަދުވަލު 

 .  ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ

 

އަހަރުވުމަށްފަހު މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރކުރާނަމަ ރިޓަޔަރމަންޓް 40ޚިދުމަތްކުރާތާ  (ނ)  

ނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ ދެވޭނެއެވެ.  ޕޭގެ ގޮތުގައި އެމީހަކު ހުރި ރޭންކަށް ކަ

 

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވާ މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބަލާއިރު (ރ)  

މީހުން ޚިދުމަތް ކޮށްފައިާވ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ސަރަކާރުގެ ެއހެން އޮފީހެއްގަިއ

ނޑި އޮތްނަމަ އެމުއްދަތު ރިޓަޔަރމެންްޓ އަަހރު ގުނުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް، މެދުނުކެ

.  ބެލޭނެއެވެ

 

ނިޔާ ވެއްޖެނަަމ އެމީހާގެ ޝަރުޢީކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުއްޓާ (ބ)  

ވާރިސުންނަށް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޢިނާޔަތް

 އެކަންޏެވެ.

 

ޖަދުވަލް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ ގެ އިންސައްތަ ހިސާބު ކުރާނެގޮތް މިގަވާއިދުގެ  (ޅ)  

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.114  (ސާދަ

 

 
ސަސްޕެްނޝަުނގައި 

 ވަނިކޮށް ރިޓަޔަރުކރުން 
ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަްށ  .158

ރިާޢޔަތްކޮށް، އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ މިގަވާއިދުގައިވާ ރިޓަޔަރ

ންޓާއި މެުދ ގޮތެއް ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މުަވއްޒަފެއްގެ ރިޓަޔަރމެ

.  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 
ރޑް  ރިޓަޔަ

ތަޖުިރބާކާރުން 

 ގެްނގުޅުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރު ހަމަވުމުން އެ މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރ  .159

ވަކި މަޤްޞަދެއް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަބަޔަކު ކުރުމަށްފަހު ވަކި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ގެންުގޅުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް

. (މިސާލަކަށް ކަސްޓަމްސް ގެ މުހިއްމު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަން ނުވަަތ އޮންނާނެއެވެ

)ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ލަފާ ހޯ  ދުން
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 ރިޓަޔަރެމންޓް ކާޑް

 

 

ރިޓަޔަރ ކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސް މުޥައްޒަފުންނަށް ފޮޓޯޖެހި ރިޓަޔަރމެންްޓ  .160

 ކާޑްދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް 

އޮފް ކަސްޓަްމސް އާއި 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ 

އޮފް ކަސްޓަްމސް 

މަާޤމުން 

 ރިޓަޔަރކުުރން 

ސްޓަމްސް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރއޮފް ކަސްޓަމްސްކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަ (ހ)  .161

އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރާ ދެމަޤާމު ކަމުގައިވާތީ، އެމަޤާމުގައި ހުރި

މުވައްޒަފަކު ރިޓަޔަރކުރަން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ އެކަްނ ހުށަހަޅާނީ ސީާދ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ.

 

ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފްކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް  (ށ)  

ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށްވެރިނުވެ، މަޤާމުން

ވަކިކުރުން ނުވަތަ މަޤާމުްނ އިސްތިއުފާ ދިނުްނ، މިދެސަަބބުގެ ެތރެއިން ސަބަބަކާިއ

އްޒަފަކާއި މެދުގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެމުވަ

 .  ޢަމަލުކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސް ގެ ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 
މަހުންަމހަށް ެދވޭ 

 އިނާޔަތް ހިާސބުކުުރން 
މަހުން މަހަށް  ދެވޭ ޢިނާަޔތް ދިނުމުގައި ެބލެވޭނީ ރިޓަަޔރ ކުރިއިރު އެމުވައްޒަފަކަށް  .162

 ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައަށެވެ.

 
ނޑައަޅަން ޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަުލ (ހ)  .163 ްއދަތު ބަލާެނގޮތް މު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން، ޢުމްރާއި މުއްދަތު ކަ

ކުރަންވާނީ މީލާދީ ތާރީޚަށެެވ. އަދި، މީހަކު ޚިދުމަތްޮކށްފައިވާ މުއްދަުތ

) މަސް ނުވަަތ އެއަްށވުރެ އިތުރުވާނަމަ 06އަަހރަކަށްވުރެ ކުރު، ނަމަވެސް  ،(ހައެއް

 ޔަތްތައް ހިސާބުކުރުމުގައި އެއީ އެއްއަހަރު ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.ޢިނާ

 

ކަސްޓަމްސް ފިޔަވައި  އެއްވެސް އެހެން މުއައްސަސާ ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި ވަކި (ށ)  

މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެމުއައްސަސާ ނުވަތަ އޮފީހަކުން

ދަރަޖަދީ، ވަކި ޢިނާޔަތްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައިވާރިޓަަޔރ ނުވަތަ މުސްކުޅިކުރިކަމުގެ 

މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރާއިރު، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުޅުވާފައި އޮތް ކަމުގަިއ

 ވީނަމަވެސް، މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރުމުގައި އެމުއްދަތު ނުގުނޭނެއެވެ.
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 ބާރަވަނަބާބު  

 މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަންކުރުން  ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް 

މިބާބަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް  .164 ތަޢާރަފް 

ރާވައި، ދުވަހުން ދުވަހަްށ ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮމިަޝނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް

ަޓމްސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފްއެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ކަސް

ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަންކުރުމާއި އެމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

.  ބަޔާންކުރާ ބާބެވެ

 
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް 

ކަސްޓަމްްސގެ ަމޤާމަށް 

 މީހަކު ހުށަހެުޅން 

 

ނޑައަޅާނީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް   .165 ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަ

. ިމ ގޮތުްނ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންނެވެ

ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް

 ތިން މިނިސްޓަރެވެ.އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ލަފާގެ މަ

 
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް 

ކަސްޓަމްްސގެ ަމޤާުމގެ 

 ޝަރުތުަތއް 

 ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  .166

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން؛ (ހ)  

) އަހަރުން މަތީގެ މީހެއްކަމުގައިވުން 30އުމުރުން  (ށ)    ؛(ތިރީސް

 

އެމީހަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާުކރެވޭފަދަ ލަޔާޤަތާއި (ނ)  

 ޤާބިލިއްޔަތު ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުްނ؛

 

ނޑުލެވެލް  (ރ)   ) ގެ ކޯހެއް ނުވަތަ 09ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ (ނުވައެއް

ަކސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ،އެކުއެއަށްވުރެމަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯެހއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާ

) އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން؛  05މަދުވެގެން   ނުވަތަ (ފަހެއް

 

ނޑުލެވެލް  ) ގެ ކޯހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެމަތީ 05ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ (ފަހެއް

15ން ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެ

) އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަަހރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން؛  ނުވަތަ  (ފަނަރަ
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(ތިނެއް) 03ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަޤާމެއްގައި 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއެކު، ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން

 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން؛ (ވިހި) 20

 
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް 

ކަސްޓަމްްސގެ ަމޤާމަށް 

މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު 

ޢައްޔަންކުުރމާއި ވަކިކުރުން 

 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ޢައްޔަންކޮށް  .167

 ރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.ވަކިކު

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަަނރ އޮފް 

ކަސްޓަމްްސގެ ަމޤާމަށް 

އެކަކަށްުވރެ ގިަނމީހުން 

ޢައްޔަންކުުރމާއި 

 މަްސއޫލިއްޔަތު 

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޢައްޔަންކޮްށފިނަމަ،  .168

ގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮްފ ކަސްޓަމްސްގެ ވާޖިބުތަކާއިތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަވާލުކުރާނެ މީހަކު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް

 . ނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ކަ

 

 ނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނެތުމުން؛ ނުަވތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ކޮމިޝަ (ހ)  

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ސަސްޕެންޑްވުމުން؛ ނުވަތަ (ށ)  

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމު ހުސްވުމުން؛ ނުވަތަ (ނ)  

އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އޭނާގެ (ރ)  

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޛުރުވެރިވުން.

. (ބ)    ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޗުއްޓީއާއި ސަލާމުގައި ހުންނެވުން

 

 ތޭރަވަނަބާބު  

ނޑައެޅުމާއި، މުސާރައާއި އެލަވަންސް ދިނުން   ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަކަ

ކަސްޓަމްސް ުމަވއްޒަފުްނގެ 

ނަޑއެޅު   ން މުާސރަކަ
ނޑައަޅާނީ، (ހ)  .169 ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތިްނ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
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ނޑައެޅުމާއި، (ށ)   ނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ުމސާރަ ކަ ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރީ އޮނިގަ

 .ދަލުގެނައުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ުކރަން ވާނެއެވެމުސާރައަށް ބަ

ނޑުގެއެކިއެކި މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަ. .1  ކަސްޓަމްސްގެ އޮނިގަ

2. .  މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ިޢލްމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ތަުޖރިބާ. .3

ޓް ސެކްޓަރުން ލިބޭ މުސާރައަށާއި، ދައުލަތުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެ .4

ނޑަައޅާފައިވާ މުސާރަ.  އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަށް ކަ

5. .  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތަކާއި ތަކެތީގެ އަގުތައް

6. .  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޤްތިޞާދީ ހާަލތު

 ތަންފީޒީ މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަ. .7

 
ަބދަލު މުާސރައަށް 

 ގެަނއުުމގެ ދިާރސާ 
) އަހަރު 1(ތިނެްއ) އަހަރަކުން 3ކޮންމެ  (ހ)  .170 އެއަހަރެްއގެ އަހަރީ ބަޖެުޓ ،(އެކެއް

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި، އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ

މްސުންމުސާރައިގެ ދަރަޖަތަކަށް އަސަރުކުރާނެ ކަންކަމާބެހޭ ދިާރސާ ރިޕޯޓެއް ކަސްޓަ

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

 

މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަްށފަުހ (ށ)  

ނޑަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި، އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ މުާސރައިގެ އޮނިގަ

ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަްށ ކޮމިޝަނަރ ެޖނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާިއ، އެބަދަލު ގެންަނންގަ ބޫލުކުރެވޭނަމަ، މުސާރައިގެ އޮނިގަ

.  ބޭނުންާވ ސަަބބު ބަޔާންކޮށް މިިނސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
މުަވއްޒަުފގެ މުާސރަ 

ނޑަެއޅުން   ކަ
ސީކަސްޓަމްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދޭއިރު އެ މުަވއްޒަފެއްގެ އަސާ (ހ)   .171

ނޑައަޅާފައެވެ ނޑައަޅާ. މުސާރައާއި އެލަވަންސް އޮންނަންވާނީ، ކަ މިގޮތުން ކަ

މުސާރައަކީ އެމުވައްޒަފު ހަމަޖައްސާ މަޤާމަށް، ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ

ނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައަށް ވާންވާނެއެވެ. ނޑުގައި ކަ  އޮނިގަ
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ގައި، ކަސްޓަްމސް މުވައްޒަފުންގެރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު (ށ)  

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނީ، ހަފްތާއަކު  07މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ކަ

. މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ 08ދުވާލަކު  ،(ހަތެއް)ދުވަހު  (އަށެއް)ގަޑިއިރަށެވެ

30މުވައްޒަފަކަށް ދުވަހަކަށްޖެހޭ ުމސާރަ އަދި އެލަވަންސްތަކުގެ އަދަދު ބަލާީނ 

މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު. )ން ގެއްލައިގެްނނެވެ(ތިރީސް

) ން ގެއްލައިގެންނެވ08ެބަލާނީ، ދުަވހަކަށް ޖެހޭ އަދަދު   .(އަށެއް

 

ނޑައެޅިފައި (ނ)   ރަމަޟާންމަހު ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ކަ

) ދ07ުއޮންނަންވާީނ، ހަފްތާއަކު  ވަހު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް(ހައެއް

. މިގޮތުން ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް އޮފް ނޑައަޅާ ގަޑިއަކަށެވެ ކަސްޓަމްސް ކަ

ނޑައަޅާ ގަޑި  . 08ކަސްޓަމްސް ކަ ) ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ  (އަށެއް

 

ގެމިމާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަްށ ބަދަލު ގެނައުމު (ރ)  

 އިޚްތިޔާރު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

އެ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދިންކަން އަންގާ ޗިޓުގައި (ބ)  

އެހެން މަގާމަކަްށ. މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރަ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ

ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރިކަން އަންގާ ޗިޓުގައި އެ މަޢުލޫމާތުބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 

 .ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

 

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައަށް ނުވަތަ އެަލވަންސަށް ބަދަލެްއ (ޅ)  

.  އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެވެ

 
މަާޤމު ދަށްކުެރވޭ 

 ުމސާރަ މުަވއްޒަފުްނގެ 
ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން، އޭނާ ހުރިމަޤާމަށްވުރެ ދަށް، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  .172

ނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކޮްށފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ، ަދށްކުރެވޭ މަޤާމަށް ކަ

 އަސާސީ މުސާރައާއި، އެލަވަންސްތަކެވެ.

 
ވަޒީާފއަށް ރުޖޫޢަުކރެވޭ 

 ްނގެ ުމސާރަ މުަވއްޒަފު
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް، ނުވަތަ  .173

ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ،މުވައްޒަފެއް މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ

ރި މުވައްޒަފެއްގެގޮތުން ވަޒީފާއިްނ ސަސްޕެންޑު ކުރެވިފައި ނުވަތަ ަމޤާމު ަދށްކުރެވިފައިހު

މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުން ބަރީޢަވެގެން އެމުވައްޒަފު އަލުން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރާނަމަ،

ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް އަލުން ނެރޭނަމަ، އޭނާގެ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް



97 

ނޑި އޭނާ ދެމިހުރިނަމަ މުސާރަ ލިބޭނެ، ހަމަޖައްސަންވާނީ މިންވަރަށް އެވަޒީފާގައި މެދުނުކެ

 .ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ

 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންަނށް ލިެބންޖެހޭ މުސާރައާއި (ހ)  .174 މުާސރަދިުނން 

މިގޮތުން މުސާރައާއި. އެލަވަންސްތައް ދިނުމަކީ، ކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ފަހު ދެދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެލަވަންސްތައް ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެ 

. މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންުދ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ

ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެމަހެްއގެ ބަންދުނޫން އެންމެ ަފހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ުދވަހަކު

.  މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ

 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދޭންވާނީ، އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިން )(ށ  

މުވައްޒަފެއްގެ. ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ަބދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ބަދަލު ގެނެވުނު މުސާރައާއި

ސްތައް އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ، މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ބަދަލުކުރިއެލަވަން

.  ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މީހުންަނށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައްދޭންވާނީ، ވަޒީފާއިްނ (ނ)  

ވެސް ސަބަބަކާހުރެއެއް . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ ،ވަކިކުރި ޗިޓުގައިވާ

ޗިޓުގައިވާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚަށް ޗިޓް ރައްދު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހަުކ

އެންމެ ފަހުން އެީމހަކު އޮފީހަށް ނުކުމެ، އޮފީހަށް ނުކުމެ ވަޒީފާ އަދާކޮްށފައިވާނަމަ

ސާރައާއިހާޒިރުވިކަމަށް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ މީހަކަށް ިލބެންޖެހޭ މު

 .އެލަވަންސްތައް ދޭންވާނެއެވެ

 

ވަޒީފާއަށް އަލަށް ނުކުންނަ މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދޭންވާނީ، (ރ)  

އެއްވެސް. ވަޒީފާ ދީފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ ،ވަޒީފާ ދިން ޗިޓުގައިވާ

ރައްދު ނުކުރެވުމުގެސަބަބަކާހުރެ ޗިޓުގައިވާ ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚުގެ ކުރިން ޗިޓް 

،ސަބަބުން، ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚަށް އެމުވައްޒަފަކަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވިއްޖެނަމަ

އެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައްދޭންވާނީ، އެމުވައްޒަަފުކ އެންމެ އަވަހަށް

.  އޮފީހަށް ހާޒިރުވިކަމަށް ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 

އްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާމަޤާމު އެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލު ުކރެވިގެން ނުވަތަ ެއމުވަ (ބ)  

ނޫން ގޮތަކުންވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލެއް
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ގެނެވިއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލު ގެނެވުނު ދުވަހާ ހަމައަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ،

. އަދި ބަދަލު ގެނެވުނުކުރިން ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާ އި އެލަވަންސްތަކެވެ

ދުވަހުންފެށިގެން ެއބަދަލާ ެއއްގޮތަށް އެމުވަްއޒަފަކަށް ލިެބންޖެހޭ މުސާރައާއި

 .އެލަވަންސްތައް ދޭންވާނެއެވެ

 

) މުސާރަ ލިބޭ 2/1މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  (ޅ)   (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

(ދެބައިކުޅަ   2/1ވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ މުސާރައިގެ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މު

) ދޭންވާީނ އެމުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީދިންއިރު އެމުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމުެގ އެއްބައި

.  އަސާސީ މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ

 
ބަންދުުކެރވިފަިއވާ ނުވަތަ 

ހައްޔަރު ކުެރވިަފއިވާ 

 ްނގެ ުމސާރަ މުަވއްޒަފު

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގަިއ މުވައްޒަފަކު ބަންދުކޮްށފިނަމަ ނުވަތަ ހައްަޔރުކޮށްފިނަމަ، އެކަމާ ގުޅިގެްނ  .175

އެުމވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެވި ހުންނަންޖެހޭ ދުަވސްތަކުގައި، އެމުވައްޒަފެއްގެ

 .ަފއިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެމުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް

 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތުުހމަތު ކުރެވުނު ކުށް ޝަރީޢަތަްށ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، (ހ)  

ބަންދުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް

.  އެމުވައްޒަަފކަށް ނުލިބޭނެއެވެ

 

ށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ޝަރީޢަަތށް ހުށަހެޅުމުން އެއެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަ (ށ)  

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ މައްސަލައިގެ ޝަރުީޢ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް

ނިމިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކަާމބެޭހ ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ަޝރީޢަތަށް ުހށަނާޅައި

ގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވިފައި ހުރިމައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ބަންދު

ދުވަސްތަކުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާިއ އެލަވަންސްތައް

.  އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 

 (ނ)  

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ބަންދުގައި ނުވަތަ

ސްތަކުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް އެމުވައްޒަފަކަށްހައްޔަރުކުރެވިފައި ހުރި ދުވަ

ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ތިރީގައި

.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެލަވަންސްތައް އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 ސަރވިސް އެލަވަންސް؛ .1

 ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް؛ .2
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 އެލަވަންސް؛ ލޯންގ ސަރވިސް .3

 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފަިއސާ. .4

 
މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުާސރައާއި އެލަވަންސްތައް ދޭންވާީނ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .176 މުާސރަ ަޙވާލުކުރުން 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ  . އަތަށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކު ލިޔުމަކުން ކަ

 

ކަމުގައިވީނަމަވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެމިމާއްދާގެ (ހ)ގައި އެހެން އޮތް (ށ)  

ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ އެކައުންޓަކަށް، މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް

ޖަމާކުރުމާމެދު އެ މުވައްޒަފެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުެގ ލިޔުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،

އް، އެ އެކައުންޓަކަށްއެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަ

 ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދޭއިރު، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)  

 .މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ގެމުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ  މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކު .1

 ޖުމްލަ ޢަދަދު؛

. މުވައްޒަފަށް ލިބޭ އަސާސީ މުސާރައާއި، ލިބޭ އެކި އެލަވަންސްތަކުގެ ޢަދަދާއ2ި

 ތަފްސީލު؛

. މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުން އެއްވެސ3ް

ނޑި ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ތަފްސީލު. ނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ކެ  ފައިސާއެއް  ކަ

އާއި އެލަވަންސްތައް ބޭންކު އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރާ ނަމަ، ޖަމާކުރިމުސާރަ .4

.  ބޭންކުގެ ނަމާއި، އެކައުންޓުގެ ެވރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެކައުންޓު ަނންބަރު

 
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުެމއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ނުކުްނނަންޖެޭހ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް (ހ)  .177 މުާސރައިން އުނިކުުރން 

ކުމެއްޖެނަމަ، އެމުއްދަތަކަްށ ނުވަތަ އެވަގުތަކަށް، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައާއިނުނި

 އެލަވަންސްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރަްނވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަްށ ނުނިކުތުމުންނާިއ، (ށ)  

އޭނާގެ ،ޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްާވ މިންވަރުވަޒީފާ އަދާކުރަން
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ނޑާނީ، ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ  .މުސާރައިން ކަ

ކަސްޓަމްސްގެ އިޒުނަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި، ނުވަތަ ގަާވއިދު ތަން ނުޭދ .1

ނޑާ ނީގޮތެއްގައި މުވައްޒަުފ ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން ކަ

 މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ނުވަތަ ގަޑިޖެހިގެން .2

ވަޒީފާއަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ، އެމުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިން މިނިޓަކަށް ޖެހޭ

 މިންވަުރ އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

 
ބަދަލު  މާްއދީ ެގއްލުުމގެ

ހޯދުމަށް މުާސރައިން 

 އުނިކުުރން 

ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ުމވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  .178

މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް، މުވައްޒަފު ގަސްދުގައިކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ

ބުން، ގެއްލުމެްއ ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ގެއްލުމެއްއިހުމާލުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކްށލި ަކމެއްގެ ސަބަ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން އަގުކުރުމަށްފަހު، އެކަމަށް ކަ

 .  އެޢަދަދު އުނިކުރަންވާެނއެވެ

 
ދައުލަުތގެ ިއދާާރއަކަށް 

ނުވަތަ ައމިއްލަ ފަާރތަކަށް 

ދައްކަްނޖެހޭ ފަިއސާ 

 ން މުާސރައިން އުނިކުރު 

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް (ހ)  .179

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް، އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން އުނިކުރެވޭނީ، އެކަމަށް

. ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ކަ

 

ހެން މުވައްޒަފުން، ކަސްޓަމްސް ރިކްރިއޭޝަންކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނި (ށ)  

ކްލަބަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާާއއި، އެހެނިހެން ފައިސާއާއި އަދި ކަސްޓަމްސްގެ

ވެލްފެއަރ ފަންޑަށް ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާއާއި، އަދި ިމނޫންވެސް ގޮތަކުްނ

ގެކަސްޓަމްސްއަށް  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ، އެފަިއސާ އެމުވައްޒަފެއް

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ މުސާަރއިން އުނިކުރެވޭނީ، އެކަމަށް ކަ

 .  ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 
އެލަވަްނސްަތއް 

ނޑަެއޅުާމއި  ކަ

 ބަދަުލގެނަުއން 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ަކސްޓަމްސްގެ ލަފާގެމަތިން ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެޭވ  .180

ނޑައެޅުމާއި ބަދަލު .އެލަވަންސްތައް ކަ  ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

އެލަވެްނސްަތއް 

 ބަހާލެވިަފއިާވގޮތް 
181.  .  އެލަވަންސްތައް ބަހާލެވިފައިވަީނ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ
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 (G100)ޢާންމު އެލަވަންސް (ހ)  

 

  (S100)ޚާއްޞަ އެލަވަންސް (ށ)  

 

  (W100)ވަންސްވެލްފެއަރ އެލަ (ނ)  

 
ޢާންމު 

) ) G100އެލަވަްނސް

 ބަހާލެވިަފއިވާ ގޮތް 

 ޢާންމު އެލަވަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެލަވަންސްތަކެވެ.  .182

 )G101 ދަތުރު އެލަވަންސް( (ހ)  

 

 )G102 ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް( (ށ)  

 

 )G103ސަރވިސް އެލަވަންސް ( (ނ)  

 

 )G105އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ( (ރ)  

 

 )G106ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާ ( (ބ)  

 

 )G107ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފަިއސާ ( (ޅ)  

 
މި އެލަވަންސް ދެވެނީ، ކަސްޓަމްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން (ހ)  .183 ދަތުރު އެަލވަްނސް 

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެެވ.

ޓަމްސްގައި  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ނިދުމާއިކަސް .1

ކެއިންބުއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަްށނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

.  ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންަތނަށާއި، ަދތުުރ އުޞޫލުން .2

 އްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޮފނުވާ މުވައްޒަފުން.މުދާއަރުވައި ބޭލުމުގެ މަސަ

 ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކަށް ފޮުނވޭ މުވައްޒަފުން. .3

އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް .4

.  ރަށަށް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުން
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ތުގެމަތިން ަދތުރުވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ 1މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

އެލަވަންސް ދެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފަކު އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭކަން ބަޔާންކޮށް

މި އެލަވަންްސ، އެރަށެއްގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާައކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު

. މި އެލަަވންސް ދެވޭނީ، ސިޓީ ހޯދުމަށް ސިޓީއަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

. ނަމަވެސް، ައއްޑޫ ސިޓީއާއި، ލ.ކަސް ޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނނެވެ

ގަމާއި، އަދި ކ. ތިލަފުށީގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކުގައި

.  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މި ލިޔުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

 
ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މިކަސްޓަމްސްގެ ފެރީ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން (ނ)  

 އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ދަތުރު އެަލވަްނސްގެ 

 މިންަވރު 

 

ގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ދެވޭެނ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  200މި ގަވާއިދުގެ   .184

 މިންވަރު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 ދެވޭ ޢަދަދުއެލަވަންސް  ތަފްޞީލު  އެލަވަންސް ކޯޑް

G101.1/G10
1.2 

ފެރީ/ބަސް ޚިދުމަތް އޮންނަ
 ތަންތާނގައި 

 ފެރީ/ބަސް ދަތުރުގެ ޚަރަދު 

G101.2.1  ްރ 18/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް  ލ. ފޮނަދޫން ލ. ގަމަށ 

G101.2.2 ްރ 21/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް  ސ. ހިތަދޫން ސ. ގަމަށ 

G101.2.3  ްރ 9/-ކަށް ހާޒިރުވާ ދުވަހަ ސ. މަރަދޫން ސ. ގަމަށ 

G101.2.4 ްރ 5/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް  ސ. ފޭދޫން ސ. ގަމަށ 

G101.2.5 
ސ. މަރަދޫފޭދޫން ސ.

 ގަމަށް
 ރ 8/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް 

G101.2.6 
ން ސ.ސ. މަރަދޫ

 ހިތަދުއަށް 
 ރ 9/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް 

G101.2.7 ްރ 14/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް  ސ. ފޭދޫން ސ. ހިތަދުއަށ 

G101.2.8 
ސ. މަރަދޫފޭދޫން ސ.

 ހިތަދުއަށް 
 ރ 11/-ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް 

 

    

 
ވަނަ ނަންބަރުގައި 4އަދި  2،3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  200މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)   

ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ަދތުރު އެލަވަންސް ދެވޭނީ، ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
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.  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

 
އެހެން ަވޒީފާެއއް 

އަދާުކރުން މަނާ ކުާރތީ ދޭ 

 އެލަވަްނސް 

އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސަކީ، ކަސްޓަމްސް (ހ)  .185

މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ބާވަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު

އްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިާވއެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަކީ، ވަކި ޙުދޫދެ

ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއާއި، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް

" އުފެިދދާނެފަދަ ވަޒީފާއެއް ބުރޫއަރާފާނެ ނުވަތަ "ކޮްނފްލިްކޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް

 ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުކުރުމަށްދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

 
ޒީފާެއއް އެހެން ވަ 

އަދާުކރުން މަނާުކރާތީ ދޭ 

 އެލަވަްންސގެ މިްނވަރު 

އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި މުވައްޒަފުގެ (ހ)  .186

) ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 35އަސާސީ މުސާރައިގެ % (ތިރީސްފަހެއް އިންސައްތަ

.  ދޭންވާނެއެވެ

 
(ދެބައިކުޅަ 2/1އޮްތކަމުގައި ވީނަމަވެސް މުސާރައިގެ  މިމާއްދާގެ (ހ)ގައި އެހެން (ށ)  

) ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް، އެއްބައި

އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ، އެހެން

) އެވެ. 2/1ސްގެ  ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަން  (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

 
އެހެން ަވޒީފާެއއް 

 އަދާުކރުން 

މަނާ ކުރާތީ ދޭ 

) ) G102އެލަވަްނސް

 ނުލިބޭނެ ޙާލަތު 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް  .187

.  ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

 

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން. (ހ)  

 

 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން (ށ)  

 

ނޑާލެިވފައިވުން. (ނ)    ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ މެދުކަ

 

 ހުއްދަ ނުހޯދާ އޮފީހަށް ުނނިކުމެ ހުރުން. (ރ)  

 
 ސަރވިސް އެލަވަްނސް 

) G103( 
އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ކަސްޓަމްސްގެސަރވިސް އެލަވަންސަކީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ   .188
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 ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

 
 ސާރވިސް އެލަވަްނސް 

) G103 ުގެ މިންަވރ( 
3500/-ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް އެލަވަންސް ދެވޭނީ، މަހަކު  (ހ)  .189

 ވެ.ރުފިޔާއެ )ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ(

 
(ދެބައިކުޅަ 2/1މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، މުސާރައިގެ  (ށ)  

) ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ،އެއްބައި

2/1ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ 

) އެ .(ދެބައިކުޅައެއްބައި  ވެ
ސާރވިސް އެލަވަްނސް 

 ނުެދވޭނެ ޙާލަތްަތއް 
ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަްށ ސަރވިސް އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި  .190

.  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

 

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން. (ހ)  

 

 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން (ށ)  

 

ނޑާލެިވފައިވުން. ވަގުތީގޮތުން (ނ)    ވަޒީފާ މެދުކަ

 

 ހުއްދަ ނުހޯދާ އޮފީހަށް ުނނިކުމެ ހުރުން. (ރ)  

 
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ، ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ (ހ)  .191 އިތުުރގަީޑގެ ފަިއސާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުަތށްވުރެ އިތުރަށް މުވައްޒަފުްނ ލައްވައި މަސަ އްކަތްގޮތުގައި ކަ

 ކުރުވާނަމަ، އެ މަސައްކަތްކުރި ވަގުތަކަށް ދެޭވ ފައިސާއެކެވެ.

 

،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނީ، ަކސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުަވއްޒަފުންގެ ތެރެއިން (ށ)  

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ގެ މަޤާމުން ފެށިގެން ދަށުެގ

އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެމުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމުންނެވެ.  ގޮތުގައި ކަ

 

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ (ނ)  

ހަފްތާގެގަޑިއިރު ހަަމނުވާނަމަ،  48މަސައްކަތުގަޑީގެ ގޮތުގައި ަހފްތާއަކު 
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 ރަސްމީގަޑީގެ މަސައްކަތް ހަމަނުވާކަމަށްބަލައި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ރަމަޟާންމަހު ކަސްޓަމްސް ުމވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގެ ގޮތުގައި (ރ)  

ނޑައަޅާ ވަގުތު ހަމަނުވާނަމަ، ހަފްތާެގ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަ

 ޑީގެ މަސައްކަތް ހަމަނުވާކަމަށްބަލައި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިާސއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ރަސްމީގަ

 

މިމާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ވަކި ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ (ބ)  

މަސައްކަތު ގަޑިއަށްވުރެ އިތުރަށް އެދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އެދުވަހެއްގެ

.އިތުރުގަޑީގެ ފަ  އިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

 

 
އިތުުރގަީޑގެ ފަިއސާގެ 

 މިންަވރު 
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހިސާބުކުރުމުގައި ބަލާނީ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނޫންނަމަ، މުވައްޒަފުގެ  .192

. އަދި ސަރުކާރު ¼1އަސާސީ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ  ބަޔަށްވާ ފައިސާއެވެ

މީ ބަންދުދުވަހެއްަނމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭނުވަތަ ރަސް

 ބަޔަށްވާ ފައިސާއެވެ. ½1މިންވަރުގެ 

 
ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާއަކީ، ަސރުކާރު ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ުދވަހަކު ކަސްޓަމްސް (ހ)  .193 ބަންދު ދުވަުހގެ ފަިއސާ 

 އްކަތްކޮށްފިނަމަ ދެވޭ ފައިސާއެކެވެ.މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށްނުކުމެ، މަސަ

 

ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ދޭންާވނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ (ށ)  

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރު ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ،ތެރެއިން

ގަޑީގެ ގޮތުގައިދުވަސްތަކުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުމެ، ރަސްމީ މަސައްކަތު

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ  ) ވަގުތު މަސައްކަތް 2/1ދުވާލަކަށް ކަ (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

.  ކޮށްފައިވާނަމައެވެ

 

ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުން މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ނ)  

އި ަމސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ،ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރު ނުވަތަ ަރސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގަ

ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގަިއ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައިްނ ދުވާލަށް ޖެޭހ

.  2/1މިންވަރުގެ  ) ދޭންވާނެއެވެ  (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

 
ރަމަާޟންމަުހގެ ޢިނާޔަުތގެ 

 ފައިސާ 
ޟާންމަހުގެރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާއަކީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަ (ހ)  .194

މުނާސަބަތުގައި، ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބި ކޮންމެ މުްސލިމު މުވައްޒަފަކަށް
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ އުޞޫލުން ދެވޭ އެލަވަްނސެކެވެ.

 
ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބި ކޮންމެ މުސްލިުމ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއާބެޭހ (ށ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަމަޟާންމަހުގެ ޤާނޫނުގައި

 ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

 
ރަމަާޟންމަުހގެ ޢިނާޔަުތގެ 

ފައިސާ ުނދެޭވނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ަރމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުެގ ފައިސާ ނުދެވޭނެ ޙާލަްތތައް ތިރީގައި  .195

. ބަޔާންކޮށްފައި  މިވަނީއެވެ

 
 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން. (ހ)  

 

 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށްދޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން. (ށ)  

 
ނޑާލެިވފައިވުން. (ނ)    ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ މެދުކަ

 
 ޚާްއޞަ އެލަަވންސް 

 ބަހާލެވިަފއިވާ ގޮތް 
 ވާ އެލަވަންސްތަކެވެ.ޚާއްޞަ އެލަވަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައި   .196

 

 )S101ލޯންގ ސަރވިސް އެލަވަންސް (ސްޓެޕް އެލަވަންސް) ( (ހ)  

 

 )S102އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސް ( (ށ)  

 

 )S103ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް ( (ނ)  

 

 )S104ފޯނު އެލަވަންސް ( (ރ)  

 

 )S105އައުޓް ސްޓޭޝަން އެލަވަންސް ( (ބ)  

 

 )S107(ހެދުން އެލަވަންސް  (ޅ)  

 
ލޯންގ ަސރިވސް 

 އެލަވަްނސް 
ނޑި  (ހ)  .197 10ލޯންގ ސަރވިސް އެލަވަންސަކީ، ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުގައި މެދުނުކެ

) އަހަރަށްވުރެ ިގނަުދވަހު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރާ ުމވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ (ދިހައެއް

 އެލަވަންސެކެވެ.
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ނޑި ސަރުކާރަށް (ށ)   ) 10ޚިދުމަތްކުރާތާ  ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެ (ދިހައެއް

އަހަރު ހަމަވުމުން، ޯލންގ ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް

. އަދި  -/1,000 ) ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ ) އަހަުރ 10(އެއްހާސް (ދިހައެއް

) ރުފިޔާ -/100ހަމަވުމަށްފަހު، ިއތުރުވާ ކޮްނމެ އަހަރަކަށް  (ެއއްސަތޭކަ

 އަށް އިތުރުކުރަންވާނެއެވެ.މިއެލަވަންސްގެ ތެރެ

 
ލޯންގ ަސރިވސް 

އެލަވަްނސް ނުެދވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ލޯންގ ސަރވިސް އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި  .198

.  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

 

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން. (ހ)  

 

 އްޓީގައި ހުރުން.މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗު (ށ)  

 

ނޑާލެިވފައިވުން. (ނ)    ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ މެދުކަ

 
އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސްއަކީ، ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލުގެ  .199 އެަޖސްޓްމަންޓް އެަލވަންސް 

ޒަފަކަށްސަބަބުން އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ގޮތުގައި މުވައް

ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ ޢަދަދު މަުދވާނަމަ، އެ މަދުވާ އަދަދު މުވަްއޒަފަށް ލިބިދިނުަމށްޓަކައި ދެވޭ

 އެލަވަންސެކެވެ.

 
އެަޖސްޓްމަންޓް 

 އެލަވަްންސގެ މިްނވަރު 
މުވައްޒަފަކަށް ކުރިން ލިބެމުންިދޔަ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ވޭތުވެދިޔަ (ހ)  .200

) މަ 6 ސްދުވަހުގެ އެވްެރޖް ޢަދަދަށްވުރެ މުސާރައަށް ގެަނއި ބަދަލާ ގުޅިގެްނ(ހައެއް

ނޑައެޅިފައިވާ ލިބޭ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމްލަ މަދުވެއްޖެނަމަ، ކަ

އުޞޫލުގެ މަތީން ކުރިްނ ިލބެމުންދިޔަ ޖުމްލަ ޢަދަާދ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް

. އެމުވަްއޒަފަކަށް އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަން  ސްގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެެއވެ

 
) މަސްދުވަސް ކަމުގައި ބަލާީނ، 6މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ  (ށ)   (ހައެއް

 އަށެވެ. 2012އިން ފެށިގެްނ އޭޕްރިލް  2011ނޮވެމްބަރ 

 

މުވައްޒަފަކު ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެދާއިރާއަކުން (ނ)  

ފަކަށް ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއް މަދުވުމުގެ ސަބަބުންއެމުވައްޒަ
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އެމުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުގެ އެވްރެޖް ޢަދަދުން މަދުާވ

 އަދަދު ލިބިދިނުމަްށޓަކައި އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެެއވެ.

 

ގައި ވީނަމަވެސް،  ފަހުންއައި ބަދަލަކާމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ އޮތްކަމު (ރ)  

ގުޅިގެން، މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް ކުރިން ލިބުނު ޢަދަދަށްވުރ އިތުރުވާނަމަ،

. އަދި އިތުރުވިބައި އިތުރުވިބައި  އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސުން އުިނކުރެވިދާނެއެވެ

ވަންސް ދިނުންއެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސްއަށްުވރެ ބޮޑުވާނަމަ، އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަ

.  ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ

 

ނޑަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން މުސާރައާއި އެލަވަންސްގެ (ބ)   މުވައްޒަފުން އައު އޮނިގަ

މިންވަރު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސް ލިބެްނޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ

ޑައަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނ 90ލިސްޓާއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު 

އަދި މިމުއްދަތުގެ ފަހުން، ިލސްޓާއި ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރަށް ބަދަލެއް

.  ނުގެނެވޭނެއެވެ

 
އެަޖސްޓްމަންޓް 

އެލަވަްނސްުނދެޭވނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތައް ތިރީގައި  .201

.ބަޔާންކޮށްފައި މިވަ  ނީއެވެ

 

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން. (ހ)  

 

 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުން (ށ)  

 

ނޑާލެިވފައިވުން. (ނ)    ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ މެދުކަ

 
ޔުނިފޯމު އެލަވަންސަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ (ހ)  .202 ޔުނިފޯމު އެަލވަންސް 

ން ޔުނިފޯމު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން، ޔުނީފޯމާއެކު ބޭުނންކުރަންޖެހޭ ބޫޓް،ތެރެއި

 އިސްޓާކީން އަދި ބުރުގާ ހޯދުމަށް ފަިއސާއިންދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

 

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް ދޭންވާނީ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ޔުނިފޯރމް (ށ)  

ނޑައަޅާ، އެފަރާތްތަކަށް ޔުނި .އަޅަން ކަ  ފޯރމް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 

އަލަށް ޔުނީފޯމްއަޅާ މުވައްޒަފުްނނަށް ޔުނިފޯމު ެއލަވަންސް ދޭްނވާނީ، މުވައްޒަފުންެގ (ނ)  
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ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން މުވައްޒަފު ޔުނިފޯމު އެޅުމަށް އެންގި ތާރީޚުން

ގި ތާރީޚް، މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަންމިގޮުތން ޔުނިފޯުމ އެޅުމަށް އެން. ފެށިގެންނެވެ

.ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނުން  މުސާރައިގެ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އަދި މިމަޢުލޫމާތު މުސާރައިގެ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނަށް ލިބުީނ އެމަހެއްގެ މުސާރަ

އިވާނަމަ،ޖެހިގެްނދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމުނުފަހުން ކަމުގަ

 .އަންނަ މަހު މިއެލަވަންސް ދޭންާވނެއެވެ

 

ކޮންމެ ހަމަހަކުން އެއްފަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމު އެލަވަްނސް ދޭންވާނެއެވެ.މި (ރ)  

 ގޮތަށް މިއެލަވަންސް ދޭނީ ޖަނަަވރީ މަހާއި ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައާއި އެކުގައެވެ.

 
ޔުނިފޯމު އެަލވަންސް 

)S103ެމިްނވަރު  )ގ 
ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  .203

 މިވަނީއެވެ.

  ރޭޓް    ރޭޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު    ތަފްޞީލު  

 ރ 400/- ޖޯޑު އިސްޓާކީން 2ބޫޓް /  1 ބޫޓާއި، އިސްޓާކީން 

 ރ 100/- ބުރުގާ 2 ބުރުގާ
 

ޔުނިފޯމު 

 ދެޭވނެ ޙާލަތު އެލަވަްނސްނު 
އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޔުނީފޯމާއި ގުޭޅ އެހެނިހެން އައިޓަމްތައް ހަމަޖަްއސައިދީފައިވާނަމަ، މި ތަކެތި  .204

 ހޯދުމަށް ދޫކުރެވޭ އެލަވަންސް ނުދެވޭނެއެވެ.

 
އޫލިއްޔަތާއިފޯނު އެލަވަންސަކީ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެމީހެްއގެ ވަޒީފާގެ މަސް  .S104( 205ފޯނު އެލަވަްނސް (

ވާޖިބުތަކާއި ގުޅިގެން އޮފީހުގެ ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ ފޯނުން އެކިފަރާތްތަކަށް

. އަދި ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންތަކަށް ގުޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަްށ ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ

މި އެލަވަންސް މުވައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ފޯނުން އާދަކޮށް ގުޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

 ދެވޭނެއެވެ.

 
) S104ފޯނުއެލަަވންސް (

ދިނުމަށް ަހމަޖެހިަފިއވާ 

 މިންަވރު 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯނު އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރު ތިރީގައި (ހ)  .206

 .  ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

.(ފަނަރަ ސަތޭކަ ) ރުފިޔާ 1500/-ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް  .1

(އެއްހާސް ) 1000/-ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް މަހަކު  .2
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 ރުފިޔާ.

) ރުފިޔާ.-/500ޑިވިޜަން ހެޑް / ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް އަށް  .3  (ފަސްސަތޭކަ

) ރުފިޔާ. -/350ސެކްޝަން ހެޑް އަށް  .4  (ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް

ކޮށްފައިވާަވނަ ނަްނބަރަްށ ބަޔާން 5ވަަނ ނަންބަރުން  1މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  .5

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި، ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންތަކަށް އަމިއްލަ ފޯނުން ގުޅަންޖެހޭ

) އާއި  -/100މުވައްޒަފުންނަށް  (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް) -/250(ސަތޭކަ ރުފިޔާ

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ދެވިދާނެއެވެ.

 

ސް ދެވޭނެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފޯނު އެލަވަން 5މިމާއްދާ (ހ)ގެ  (ށ)  

ނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފުންނާއި، އެލަވަންސްެގ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެވޭނެ މިންވަރު ކަ

 ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ.

 
އައުޓްސްޭޓޝަން 

 )S105އެލަވަްނސް (
އައުޓް ސްޓޭޝަން އެލަވަންސަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު ދިރިއުޅޭ ރަށްނޫން (ހ)  .207

ރުމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، އޮފީހަްށއެހެން ރަށަކަށް ވަޒީފާ އަދާކު 

 ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެމުވައްޒަފަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެވެ.

 
އައުޓްސްޭޓޝަން 

)ގެ S105އެލަވަްނސް (

 މިންަވރު 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން އޮފީހަްށ ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އަުއޓް ސްޓޭޝަން އެލަަވންސްގެ  .208

 ( ސާޅީސް ) ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ. 40/-ގޮތުގައި

 
އައުޓް ސްޓޭަޝން 

އެލަވަްނސް ެދވޭނެ 

.  މުަވއްޒަފުން

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު އައުޓްސްޓޭޝަން އެލަވަންްސ ދެވޭނެ މުވައްޒަފުން ތިރީގައި  .209

 މިވަނީއެވެ.

 
 ކ.ހުޅުލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. (ހ)  

 
 ށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން.ކ. ތިލަފު (ށ)  

 
 ސ. ގަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން. (ނ)  

 

ހެދުން އެަލވަްނސް 

)S107( 
މިއެލަވަންސަކީ ކަސްޓަމްސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން، (ހ)  .210
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ނެރަލް އޮފްކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެ

ނޑައަޅާ ޤަނޫނީ ވަކީލުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސެކެެވ.  ކަސްޓަމްސް ކަ

 
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުން ެއލަވަންސްގެ ގޮތުގައި (ށ)  

 (ތިންހާސް ) ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ. 3,000/-އަހަރަކު 

 
ވެލްފެައރ އެލަަވންސް 

 ބަހާލެވިަފއިާވގޮތް 
 ވެލްފެއަރ އެލަވަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެލަވަންސްތަކެވެ.  .211

 
 )W101ކޮއްތު ފައިސާގެ އެލަވަންސް ( (ހ)  

 
 )W102އިންޝުއަރެންސް ( (ށ)  

 
ން އޮފީހުގެކޮއްތު ފައިސާގެ އެލަވަންސް ދޭންވާނީ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއި (ހ)  .W101( 212ކޮއްތު ފައިސާ (

 ވަޒީފާގައި ދެމިތިބި އަދި އޮފީހަްށ ޙާޒިރުވާ  ކޮންމެ ދުވަހަކަށެވެ.

 
ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށާިއ، ދަތުރު އުޞޫލުން މުދާއަރުވައި (ށ)  

ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނާއި، ރީޖަނަލް

މުވައްޒަފުންނާއި، އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުމަްށ ވަކިކަސްޓަމްސްތަކަށް ފޮނުވޭ 

މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުްނ އަނެއް ރަށަށް ފޮނުވޭ މުވަްއޒަފުންނަށް ކޮއްުތ

 ފައިސާދެވޭނީ ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ.

 
ކޮއްތު ފައިާސގެ 

އެލަވަްނސް ެދވޭނެ 

 މިންަވރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި  އެހެން 212ގެ މިގަވާއިދު  .213

މުވައްޒަފުންނަށް، އޮފީހަށް ހާޒިުރވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކޮއްތު ފައިސާގެ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި

) ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ. 60/-  (ފަސްދޮޅަސް

 
އެލަވަްނސް ދިުނުމގައި 

 ތާރީޚު ބަާލނެގޮތް 
ގަޑިއާއި ބަންދު ފަިއސާއާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާއާއިއިތުރު (ހ)  .214

އެޖަސްޓްމަންޓް އެލަވަންސް ފިޔަވައި ދެންހުރި އެލަވަންްސތައް ދިނުމަްށ މި

އިން 2013ޖެނުއަރީ  1ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 

.  ފެށިގެންނެވެ

 
ދެމުން ގެންދާނީ މި ޤަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ގެ ނިޔަލަށް 2012ޑިސެމްބަރ  31 (ށ)  

. މީގެ ތެރޭގައި "އެހެން ވަޒީފާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ދެމުން ގެންދިޔަ އެލަވަންސްތަކެވެ
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" ގެ މިންވަރަކީ މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން އަދަކުރުން މަނާކުރާތީދޭ އެލަަވންސް

. ނަމަވެސް،ފަށާއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން ދިޔަ ފައިސާގެ މި ންވަރެވެ

އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދުފައިސާއާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ިޢނާޔަތުެގ ފައިސާ ދިނުމުގައި

ނޑައެޅިފައިވާ ނޑުގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި މަޤާމަށް ކަ ބަލަނީ އައު އޮނިގަ

. އަދި އެލަވަންސްތައް އުނިކުރުމުގައިވެސް ބަލާނީ މިޤަވާއިަދށް އަސާސީ މުސާރައެވެ

ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެލަވަންސްތައް އުނިކުރަމުން ދިޔަ އުޞޫލުތަކަށާއިޢަމަލު

. ނޑު ތަކަށެވެ  މިންގަ

 
އައްޔަނުުކރާ ަމޤާމުތަކަށް 

 އެލަވަްނސް ހަަމޖެްއސުން 
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަ  .215

ގެން މަތީގެ މަޤާމުތަކަށް އެލަވަންސް ދޭނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެއޮފް ކަސްޓަމްސްއިން ފެށި

.  މަތީންނެވެ

 
ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަުފންނަްށ   .216 އިންުޝއަެރންސް  ކަސްޓަމްސްއިން ކަ

 .ގޮތެއްގެ މަތިން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ހެލްތް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތްދޭންވާނެއެވެ

 

 ސާދަވަނަ ބާބު  

 ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބެލުން 

 

ކަސްޓަމްސް 

މުަވއްޒަފުްނގެ 

ޚިުދމަތުގެެފންަވރު 

 ބެލުުމގެ ބޭނުން 

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ، މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ  .217
ކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ވަގުުތގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގައިފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައް

މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަތުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފު ބަހައްޓާ
ޝައުގުވެރިކަން ދެނެގަތުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީއާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް

.  އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ފެންަވރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށްއަންނަ ބަަދލު ދެނެގަތު މެވެ
.  އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޢާންމުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަްތ ހަރުދަާނވެގެން ދިއުމެވެ.
 

މުަވއްޒަފުްނގެ 

ރު ޚިުދމަތުގެ ފެްނވަ 

 ބަލާ ފޯމު 

 

ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުަމށްޓަަކއި ބޭނުންކުރާނީ އަންަނނިވި  .218

 ފޯމުތަކެވެ.
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ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ އިން ފެށިގެން ަމތީގެ މަޤާމުަތކަށް މުވައްޒަފުންެގ (ހ)  

 ) 15(ޖަދުވަލު   1-ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު 

 

ގެ މަޤާމުން ފެށިގެން ދަށުެގ 3ސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ސީނިއަރ ކަ (ށ)  

2-މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު

 )16(ޖަދުވަލު  

 

މިފޯމަކީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު، ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ފޯރމް (ނ)  

 )17(ޖަދުވަލު  

 
މާރކްސް ދިނުުމގެ 

މިންަގނާޑއި 

ސަމާލުކަްނދޭންެޖހޭ 

 ކަންތައްަތއް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފޯމުތަކުގައި މާރކްސް 218މިގަވާއިދުގެ   .219
ނޑާއި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން މިގަވާއިދުގެ  ( ގައި )18ޖަދުވަލު ދިނުމުގެ މިންގަ

.  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ
 
 

އްޒަފުްނގެ މުވަ 

ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު 

 ބަލާ މުްއދަތު 

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ މުއްދަތަކީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  .220
) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  01 ) ގެ 31(އެކެއް (ތިރީސް އެކެއް

 ނިޔަލަށެވެ.
 
 

ފެންވަުރނުބެލޭނެ 

 ފުން މުަވއްޒަ

 

)މަސްދުވަސް ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރެއް 06ވަޒީފާއަދާކުރާތާ   .221 (ހައެއް
.  ނުބެލޭނެއެވެ

 
 ސުޕަަވއިަޒރުގެ ރޯލް

 
މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި  .222

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައް ސުޕަވައިޒަރު ފުރިހަމަ

 
އެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް އެ (ހ)  

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާގޮތް މިނޭނެ ގޮތަށް ެއ

ރީޖަން / ޑިވިޜަން / ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތަށް ބިނާކޮްށ ޗެކް ލިސްޓެއް

.  އަދި ޗެކް ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ހަރަކާތްތައް ރަނގަޅަށްތައް ޔާރުކުރުން

.  މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުން
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މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓަވާ ސެކްޝަނުން އަންގަވާ ގޮތަށް ޗެކް ލިސްޓް (ށ)  

  .  ފޮނުވަމުން ގެންދިއުން

ންވަރު ބެލުމުގައި މި ޗެކް ލިސްޓަށް ބިނާކޮްށމުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެ (ނ)  
 މުވައްޒަފުންނަށް މާކްސް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

 
ރީޖަން / ިޑވިަޜން / 

ސެކްޝަން 

ބަދަުލވުާމއި 

ސުޕަަވއިަޒރ 

 ބަދަުލވުން 

 

މުވައްޒަފު އުޅެމުންދާ ސެކްޝަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެމުވަްއޒަފުގެ ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަ  .223

ނެއެވެ.މަށްފަހު މުވައްޒަފުންނާ ެބޭހ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ ސެކްޝަނަށް ފޮނުަވން ވާކުރު

ސުޕަވައިޒަރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޗެކްލިސްޓުތައް ފުރިހަމަ

 ކުރުމަށްފަހު އަލަށް އަންނަ ސުޕަވައިޒަރަކާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.  

 
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ ބެލުމުެގ ފޯމަށް ލިބިފައިވާ މާކްސް އާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ  .224 ހުށަހެޅުން މަްއސަލަ 

އެފޯރމުގައި ސޮއި ނުކޮށް އެކަން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ބަލަަހއްޓާ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ
.  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

 
މުަވއްޒަފުްނގެ 

އްަތއް ބަލަހައްޓާ ކަންތަ

 ސެކްޝަްނގެ ރޯލް 

 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގަިއ (ހ)  .225

ނާޑބެހޭ ަމޢުލޫމާތު އެނގޭނެ އިންތިޒާމު މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ

.ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާ ސެކްޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާ  ނެއެވެ

 
ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން ހުަށހަޅޭ 224މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކުރުމަށް ހިއުމަންރިސޯސް

 މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ުހށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްވަނަ މާއްދާ 224މި ގަވާއިދުގެ   .226 ބޯޑުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު 

. އަދި 14ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޯބޑަށް ހުށަހަޅައި  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ

 މި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ސުޕަވައިޒަރާއި މުވައްޒަފު ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
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   11ޖަދުވަލު 

14 
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c 

 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ނަންބަރު:       ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ
    

 

 އަނގަބަހުން ދޭ ނަސޭހަތް 
 

 މުވައްޒަފާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  ވޭ ނަސޭހަތް ދެ 

 ފުރިހަމަ ނަން: .1

 ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑް ނަންބަރު: .2

 ސްޓާފް އައި.ޑީ: .3

 މަގާމު: .4

 ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން: .5

 - ކަމެއްގައި މުވައްޒަފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް:ސޭހަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ނަސޭހަތް ދޭންޖެހުނު އަނގަބަހުން ނަ  .6
 

( ހަވާލުުކރެވިަފިއވާ  ،އާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަަސއްކަތްަތއް ފަރުވާެތރިކަާމއި ޒިންާމދާރުަކމާއެކު ުކރުމަާށއި،.....................(މުވައްޒަުފގެ ނަން

މޯްލޑިްވސް ،އްކަތެއް ނިްނަމންޖެހޭ ައވަްސމިެނއްަގއި ކުރުމަާށއި ިމފަދަ ކުށެއް ކުރިޔަށް އޮތް ތަުނގައި ަތކުރާރު ނުކުުރމަށާއި މަަސއްކަތްތައް އެ ަމސަ 

.ގެ ޤާޫނނާއި ޤަާވޢިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޙުުރމަތްެތރިކޮށް ހިތުމަށް ..........................އަށް ނަޞޭޙަތްެތރިވަ ކަސްޓަމްސް ަސރވިސް   ެމވެ

 

 ގެ::ނަސޭހަތް ދިން މުވައްޒަފު

 ނަން: .1

 މަގާމު: .2

 ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން: .3

 ސޮއި: .4

 :ތާރީޚް .5

  ގެ:މުވައްޒަފު   ވުނު  ނަސޭހަތް ދެ 

 :ސޮއި .1

 ނަން: .2

 މަގާމު: .3

 ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން: .4

 :ތާރީޚް .5
 

 

ގަ ފައިލު ލް ފައިލު އަދި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަ   ނޯޓް:  ނަސޭޙަތް ދިނުމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ލަސްނުކޮށް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ.

(  (ތާރީޚް

 22ޖަދުވަލު 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން 
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cc 

 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ނަންބަރު:       ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ

    

 

 ތް ޙަ ލިޔުމުން ދޭ ނަސޭ
 

 މަޢުލޫމާތދެވޭ މުވައްޒަފާ ބެހޭ ނަސޭޙަތް 

 ކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):ޢާންމު ން (ފުރިހަމަ ނަ .1

 ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑް ނަންބަރު: .2

 :މަޤާމު  .3

 ޑިޕާޓްމަންޓް / ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް: .4

:ދޭންޖެހުނު ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ނަސޭޙަތް ލިޔުމުން  .5  - ކަމެއްގައި މުވައްޒަފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް
 

ހަވާލުުކރެވިަފިއވާ  ،އާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަަސއްކަތްަތއް ފަރުވާެތރިކަާމއި ޒިންާމދާރުަކމާއެކު ުކރުމަާށއި،).....................(މުވައްޒަުފގެ ނަން

މޯްލޑިްވސް ،ށާއި މަަސއްކަތްތައް އެ ަމަސއްކަތެއް ނިްނަމންޖެހޭ ައވަްސމިެނއްަގއި ކުރުމަާށއި ިމފަދަ ކުށެއް ކުރިޔަށް އޮތް ތަުނގައި ަތކުރާރު ނުކުުރމަ

.ަސރވިސް  ކަސްޓަމްސް  ގެ ޤާޫނނާއި ޤަާވޢިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޙުުރމަތްެތރިކޮށް ހިތުމަށް ..........................އަށް ނަޞޭޙަތްެތރިަވެމވެ
 

 މަޢުލޫމާތދިން މުވައްޒަފާ ބެހޭ ނަސޭޙަތް 

 ނަން: .1

 :މަޤާމު  .2

 ޑިޕާޓްމަންޓް / ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން / ޔުނިޓް: .3

4. :  ސޮއި

5. :  ތާރީޚް

 

ސޭޙަތް ދިނުމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ލަސްނުކޮށް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.  އަދި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަލް ފައިލަށް ނޯޓް:  ނަ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  

(  (ތާރީޚް

 33ޖަދުވަލު 
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cc 

 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ނަންބަރު:       ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ
    

 

 އިންޒާރު 
 

 މުވައްޒަފާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  ވޭ ދެ އިންޒާރު 

 ފުރިހަމަ ނަން: .7

 ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑް ނަންބަރު: .8

 ސްޓާފް އައި.ޑީ: .9

 މަގާމު: .10

 ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން: .11

:އިންޒާރު ދިނުމުގެ ކުރިން ނަސޭހަތް ދޭންޖެހުނު  .12  - ކަމެއްގައި މުވައްޒަފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް
 

................( ހަވާލުުކރެވިަފިއވާ  ،އާ ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަަސއްކަތްަތއް ފަރުވާެތރިކަާމއި ޒިންާމދާރުަކމާއެކު ުކރުމަާށއި،.....(މުވައްޒަުފގެ ނަން

މޯްލޑިްވސް ،ށާއި މަަސއްކަތްތައް އެ ަމަސއްކަތެއް ނިްނަމންޖެހޭ ައވަްސމިެނއްަގއި ކުރުމަާށއި ިމފަދަ ކުށެއް ކުރިޔަށް އޮތް ތަުނގައި ަތކުރާރު ނުކުުރމަ

.ކަސްޓަމްސް ަސރވިސް   ގެ ޤާޫނނާއި ޤަާވޢިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ޙުުރމަތްެތރިކޮށް ހިތުމަށް .......................... އަށް އިްނޒާުރދެެމވެ

 

 ގެ::އިންޒާރު ދިން މުވައްޒަފު 

 ނަން: .6

 މަގާމު: .7

 ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން: .8

 ސޮއި: .9

 :ތާރީޚް .10

  ގެ:މުވައްޒަފުު ވުނު  އިންޒާރު ދެ

 :ސޮއި .6

 ނަން: .7

 މަގާމު: .8

 ޑިވިޜަން / ސެކްޝަން: .9

 :ތާރީޚް .10
 

 

ގަ ފައިލު ލް ފައިލު އަދި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޕަރސަނަ . ނޯޓް:  އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު މި ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ލަސްނުކޮށް މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

(  (ތާރީޚް

 

 44ޖަދުވަލު 

 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން 
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cc 

 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ނަންބަރު:       ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ

    

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އަންގާ ޗިޓް 

 މުވައްޒަފާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން: .1

 ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑް ނަންބަރު: .2

 ސްޓާފް އައި.ޑީ: .3

 މަގާމު: .4

 ން:ޑިވިޜަން / ސެކްޝަ .5
 

 މައްސަލައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅލި ސިޓީ ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު: .1

 މައްސަލައިގެ ބާވަތް: .2

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ: .3

 ގަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި ޙާލަތް: .4

 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ލިބިފައިވާ ހެކި: .5

 

).....................( ...... ދުވަހުގެ ުމއްދަތަްށ ަގވާިއދުައށް މޯލްޑިވްސް ކަސްަޓމްްސގެ (،މުވައްޒަުފގެ ނަން ) އާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ަމތިން ގެ ނަން

.  ވަޒީާފއަށް ނުނިކުމެ ުހރުމަށް އަްނގައިީފމެވެ

 

(  (ސޮއި

:  ނަން

:  މަާޤމު

:  ތާރީޚް

 

 55ޖަދުވަލު 
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ނޑުތައް ގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަ މަތީތަޢުލީމު  ލާނެ މިންގަ
 

 ޕޮއިންުޓގެ ެތރެއިން) 100ޕޮއިންޓް ( ދާއިރާ #
) 25( ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު 1  ޕޮއިންޓް

) 40( އެކެޑެިމކް ކޮލިފިކޭޝަން  2  ޕޮއިންޓް

) 25( ޕާފޯމަންސް  3  ޕޮއިންޓް

) 10( އިންޓަިވއު  4  ޕޮއިންޓް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66ޖަދުވަލު 
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c 

 

 ،މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް

 / ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ
 

 ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ފޮނުވާ މީހުންގެ އެއްބަސްވުން  ،ސްކޮލަރޝިޕް

މިއީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްްސ ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްްސ 
) ފައިވާަފރާތް ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާދޭ ،ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަކަށް ީމހަކު ތަމްރީނުކުރުމަށް (މި އެއްބަސްވުުމގައި 
މުަވއްޒަފު ނުވަތަ ތަމްރީނުދެވޭ ފަރާތް  ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ާއއި ........... (މި ެއއްބަސްވުުމގައި 

.ފައިވާކަމަށް ބުނެ  ) ...................އާ ދެމެދު ވެފަިއވާ ެއއްަބސްވުމެެކވެ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:: .1
:  ވަޒީފާ އަާދކުރާ އޮފީސް

:  ޑިވިޜަން / ސެްކޝަން

 މުވައްޒަފު / ތަމްރީނުދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:: .2
.ޑީ ކާޑް / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު: މުވަްއޒަފު / ތަމްރީނުދެވޭ މީހާގެ ނަން:  އައި

:  އުފަން ތާރީޚް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

:  ޤައުމީ ނިސްބަތް: ފޯނު ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް

:އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަ  ފޯނު ނަންބަރު: ރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް

  ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު:  ،ސްކޮލަރޝިޕްް .3
 ނަން:

 ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު:

 ތަމްރީނު ހިންގޭ ޤައުމާއި ރަށް:

 ތަމްރީނު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: ތަމްރީނު ފެށޭ ތާރީޚް:

 ޚަރަދު:: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ތަމްރީނަށް ކުރަންޖެހޭ   .4
 ކޯސް ފީ:

 77ޖަދުވަލު 
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 އެހެނިހެން ޚަރަދު:

 ތަމްރީނުދެވޭ މީހާ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު:

ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތަމްރީނުދެވޭ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ތަމްރީނުދެވޭ  .5

  ފަރާތް އެއްބަސްވެއެވެ..

ކު ...... އަހަރު ވަންދެން މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސްސްކޮލަރޝިޕް / ފެލޯޝިޕް /  ޓްރެއިނިންގ ނިމުމާއެ-ހ

 ސަރވިްސއަށް ޚިދުމަތްކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން 

އަހަރު ދުވަހު މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ސޮއިޮކށްފައި ކިަޔވަިއގެން 3-ށ

ކަްތ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްްސއެ ދަސްކުރި މަސައް ،އައުމަށްފަހު ސޮިއކުރި ..... އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި

 ސަރވިްސގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި އަމިއްލަ ގޮެތްއގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.

ނ

- 

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ސްކޮލަރޝިޕް / ފެލޯޝިޕް / ޓްރެއިނިންގ ބަދަލުނުކުރުން އަދި ސްކޮލަރޝިޕް /

ބަދަލުކުރުމުގެ ުކރިން މޯލްޑިވްސް ،ޖެ ހިނދެއްަގއިފެލޯޝިޕް / ޓްރެއިނިންގ ބަދަލުކުރުމަށް މަޖްބޫރުވެއް

 .  ކަސްޓަމްސް ސަރިވސްއަށް ުހށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދުން

ރ

- 

ޚިދުމަތްކުރުަމށް ސޮއިކުރި ..... އަހަރުދުަވހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ަބއެއް ޚިދުމަތުަގއި ކަސްޓަމްސްއަށް

ނުަވތަ ޓްރެއިނިންގއަކަށްފެލޯޝިޕެއް  ،ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް 

އެ ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ޚިދުމަތްކުރަން ،......................................... ހޮވައިފިނަމަ

ވަނަ ކޯހުަގއި 2 ،ިޚދުމަތުން ބާކީއޮތް މުއްދަތާއި  ،ވަަނ ކޯހަށް ފުރާއިރު  2އެއްބަްސވި ުމއްދަތުގެ ތެެރއިްނ 

 މި ދެބައިންކުރެ ބޮޑުބަިއަގިއ ޚިދުމަތްކުރުން. ،ންޖެހޭ މުއްދަތާއި މި ދެބަޔަށް ބަލައި ދާންޖެހުމުން ޚިދުމަތްކުރަ

ޚާއްޞސްކޮލަރޝިޕް / ފެލޯޝިޕް / ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް -ބ

 .ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކޯުހގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ

ކޯހުގެ ކިެޔވުން ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި ސެމިސްޓަރ / ޓްަރއިމެސްޓަރގެ ނަތީޖާ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް-ޅ

.  ސަރވިްސއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

ނުވަތަ އަމިއްލަޔަށް ،ނުވަތަ ިކޔަވާތަނުން ވަިކކޮށްފިނަމަ ،އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯހުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ-ކ

. ،މަކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަ  އެކަްނ ލަސްނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއަށް އަންަގންވާނެެއވެ

އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯްސ ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކޯސް / ތަމްރީނު ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެކަން-އ

.  ތަފްޞީލާއެކު މޯލްޑިްވސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއަށް އަންަގންވާނެެއވެ
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ނުވަަތ ސްކޮލަރޝިޕް / ،ޝިޕް / ފެލޯޝިޕް / ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފަިއ ނުވާ ފަރާތެއް ނަމަ ސްކޮލަރ-ވ

އެާހތަނަށް ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހީގެ ގޮުތގައި ދިން ،ފެލޯޝިޕް / ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ރވިްސިއން އަންގާ ގޮތެްއގެފައިސާާއއި ކޯހަށް ކުރެވިަފިއވާ ޚަރަދުެގ ބަދަލު މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަ

ެއގޮތުެގ މަތިން ،ކުރުމަށާއިޚަލާޞް މަތިން ޚިދުމަތްކުރަން އެއްަބސްވެފަިއވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ދަްއކާ 

 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ

މަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މި އެއްބަްސުވމުގަިއވާ ފަދައިންސްކޮލަރޝިޕް / ފެލޯޝިޕް / ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަ-މ

ނަޑއަަޅއި  ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތެއް ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް އަމުރުކޮށް ،އެއްބަސްުވމާ ޚިލާފުވިކަމަށް ކަ

.  ދިނުން އެދި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

ރެ ................................އަްށ ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެިވއްޖެނަމަ ނުވަތައެްއވެސް ސަބަަބކާހު-ފ

މޯލްިޑވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސގެ ވަޒީފާއިން ާދއިީމކޮށް ަވކިކުރުމުެގ ،ެއކަން ބަލައި ،ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

. ދާއިީމކޮށް ަވޒީފާއި ްނ ވަކިކުރާ ތާރީްޚއިޚްތިޔާރު މޯލްިޑވްސް ކަސްަޓމްސް ސަރވިްސއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ

ނަޑއަޅާ ނަޑއަޅާނީ އެ މަްއސަަލއެްއ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމސް ސަރިވސްއިން ބެލުަމށްފަހު ކަ ކަ

.  ތާރީޚަކުންނެވެ

ަދއުލަތުގެ ،ސްކޮލަރޝިޕްަގއި ގޮސް ާރއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ ހުރުމުގައިެވސް އިސްލާމްދީަނށާއި-ދ

. އަދި އެްއވެސް ަޤއުމެްއގެ ިސާޔސަތާބެހޭ އެްއވެްސއަމުރުތަކަށް ިކޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަން  ވާނެެއވެ

.  ޙަރަކާތެްއގައި ަބއިވެރިުނވެވޭެނއެވެ

 

....................................ކޯުހގައި މި ދަނީ މި އެއްބަސްވުމުަގއި ބަާޔންކުރެވިފަިއވާ އެންމެހާ ،އަޅުަގނޑު

.ަޢމަލުކުރުމަށް ރުހި ޤަ ،ކަންތައްތަކަށް އެއްބަްސވެ  ބޫލުވެގެންނެވެ

  ސްކޮލަރޝިޕް / ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތް:: .66
  ނަން:

:  ސޮއި

 

 ތާރީޚް:
 މަޤާމު:

  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް /  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް  

 :  ތާރީޚް: ނަން
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cc 

 

 ،މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް

 މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 ކުރުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ޙާޞިލު މު އަމިއްލަ ގޮތުން ތަޢުލީ 

މިއީ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމސް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަުފންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޮގތުން ތަޢުލީމު 
.ޙާޞިލު  ކުުރމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ަނގާ ފަރާތްތަކާއެކު ުކރެވޭ އިޤްރާެރވެ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:: .7
: ވަޒީފާ  އަާދކުރާ އޮފީސް

:  ޑިވިޜަން / ސެްކޝަން

 މުވައްޒަފު / ތަމްރީނުދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:: .8
.ޑީ ކާޑް / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު: މުވަްއޒަފު / ތަމްރީނުދެވޭ މީހާގެ ނަން:  އައި

:  އުފަން ތާރީޚް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

:  ޤައުމީ ނިސްބަތް: ފޯނު ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް

:އިމަ  ފޯނު ނަންބަރު: ޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް

 ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު:: .9
 ނަން:

 ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު:

 ތަމްރީނު ހިންގޭ ޤައުމާއި ރަށް:

 ތަމްރީނު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: ތަމްރީނު ފެށޭ ތާރީޚް:

އްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތަމްރީނުދެވޭ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ތަމްރީނުދެވޭ ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ އެ   .10
 ފަރާތް އެއްބަސްވެއެވެ.

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކޯސް / ަތމްރީނު ބަދަލުނުކުރުން އަދި ކޯސް / ތަމްރީނު ބަދަލުކުރުަމށް މަޖްބޫރުވެއްޖެ-ހ
 ރވިްސއަށް ހުށަހަޅައި ހުްއދަ ހޯދުން.ބަދަލުކުރުމުގެ ުކރިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަ ،ހިނދެއްގައި 

މަސައްކަތަށް ދަތިވެއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނަގަިއގެން ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ-ށ
ން މުވައްޒަފުން ގެްނގުޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސްުއޞޫލުބަދަލުގައި ކޮންޓްެރކްޓް 
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.  ސަރވިްސއަށް ލިބިގެންެވެއވެ

ނ
- 

. ުޗއްޓީ ެނގި ،މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ދެޭވ ޗުއްޓީ ބޭނުންކުރަްނވާނީ އެ ުޗއްޓީެއއް ެނގި ބޭނުމަަކށެވެ
ބޭނުމާއި ޚިލާފަށް ޗުއްޓީ ޭބނުންޮކށްފިނަމަ ޗުއްޓި ކެންަސލްކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް

.  ސަރވިްސއަށް ލިބިގެންެވެއވެ

ސަމާލުކަެމއްދީެގން ކޯހުގެ ހުރިހާ ޚާއްޞރުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްަތަކށް ކޯސް / ތަމްރީނު ފުރިހަމަކު-ބ
.  ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ

ކޯހުގެ ކިެޔވުން ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި ސެމިސްޓަރ / ޓްަރއިމެސްޓަރގެ ނަތީޖާ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް-ޅ
.  ސަރވިްސއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

ނުވަތަ އަމިއްލަޔަށް ،ނުވަތަ ިކޔަވާތަނުން ވަިކކޮށްފިނަމަ ،އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯހުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ-ކ
. ،ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ  އެކަްނ ލަސްނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއަށް އަންަގންވާނެެއވެ

ވަތަ ކޯސް / ތަމްރީނު ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެކަންއެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯްސ ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނު -އ
.  ތަފްޞީލާއެކު މޯލްޑިްވސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއަށް އަންަގންވާނެެއވެ

ެއއްބަސްވުާމ ،ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ފަރާތެއް މި ެއއްބަްސވުމުަގިއވާ ފަދައިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ-މ
ނަޑއަަޅއި މަތަށް ނެރުމަށް އަމުރުކޮށް ދިނުން އެދި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެއެ ފަރާތެއް ޚިދު ،ޚިލާފުވިކަމަށް ކަ

.  މަތިން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

ަދއުލަތުގެ ،ސްކޮލަރޝިޕްަގއި ގޮސް ާރއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުންނަ ހުރުމުގައިެވސް އިސްލާމްދީަނށާއި-ދ
. އަދި އެއް  ވެސް ަޤއުމެްއގެ ިސާޔސަާތބެހޭ އެްއވެްސއަމުރުތަކަށް ިކޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަްނވާނެެއވެ

.  ޙަރަކާތެްއގައި ަބއިވެރިުނވެވޭެނއެވެ
 

....................................ކޯުހގައި މި ދަނީ މި އެއްބަސްވުމުަގއި ބަާޔންކުރެވިފަިއވާ އެންމެހާ ،އަޅުަގނޑު
. ،ކަންތައްތަކަށް އެއްބަްސވެ  ަޢމަލުކުރުމަށް ރުހި ޤަބޫލުވެގެންނެވެ

  ހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތް::ކޯ   .111
  ނަން:

:  ސޮއި

 

 ތާރީޚް:
 މަޤާމު:

  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް /  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް  

 :  ތާރީޚް: ނަން
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 ،މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް

 މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

 ޗުއްޓީ ނަގާ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭ ޙާޞިލު އަމިއްލަ ގޮތުން ތަޢުލީމު 

މިއީ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމސް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަުފންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޮގތުން ތަޢުލީމު 
.ޙާޞިލު  ުކރުމަށް މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީ ަނގާ ފަރާތްތަކާެއކު ުކރެވޭ އިޤްރާެރވެ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:: .12
:  ވަޒީފާ އަާދކުރާ އޮފީސް

:ޑިވިޜަން / ސެކް   ޝަން

 މުވައްޒަފު / ތަމްރީނުދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:: .13
.ޑީ ކާޑް / ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު: މުވަްއޒަފު / ތަމްރީނުދެވޭ މީހާގެ ނަން:  އައި

:  އުފަން ތާރީޚް: މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

:  ޤައުމީ ނިސްބަތް: ފޯނު ނަންބަރު: ދާއިމީ އެޑްރެސް

:އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެ  ފޯނު ނަންބަރު: ޑްރެސް

 ކޯސް / ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު:: .14
 ނަން:

 ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު:

 ތަމްރީނު ހިންގޭ ޤައުމާއި ރަށް:

 ތަމްރީނު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: ތަމްރީނު ފެށޭ ތާރީޚް:

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ތަމްރީނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު:: .15
 ކޯސް ފީ:

 އެހެނިހެން ޚަރަދު:
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 ތަމްރީނުދެވޭ މީހާ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު:

ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތަމްރީނުދެވޭ މުވައްޒަފު ނުވަތަ ތަމްރީނުދެވޭ   .116
  ފަރާތް އެއްބަސްވެއެވެ..

އަށްކޯސް /  ޓްރެއިނިްނގ ިނމުމާއެކު ...... އަހަރު ވަްނދެން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސް -ހ
 .ޚިދުމަތްކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން 

...... އަހަރު ުދވަހު މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ސޮިއކޮްށފައި ކިަޔަވއިގެްނ-ށ
އެ ދަސްކުރި މަސައްކަްތ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްްސ ،އައުމަށްފަހު ސޮިއކުރި ..... އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި

 އި އަމިއްލަ ގޮެތްއގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން.ސަރވިްސގެ ހުއްދަ ނުހޯދަ

ނ
- 

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކޯސް / ޓްރެއިނިންގ ބަދަލުނުކުުރން އަދި ކޯސް / ޓްރެއިިނންގ ބަދަލުކުރުމަށް
އްދަަބދަލުކުރުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއަށް ހުށަހަޅައި ހު ،މަޖްބޫރުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 .  ހޯދުން

ރ
- 

ކުރީަގއި ބުނެވުނު ޚިދުމަތްކުުރމަށް ސޮއިކުރި ..... އަހަރުދުވަހުގެ ުމއްދަތުގެ ތެެރއިން ަބއެއް ޚިދުމަުތގަިއ
ފެލޯޝިޕެއް ނުަވތަ ޓްރެއިނިންގއަކަށް ،ހޭދަކުރުމަށްފަހު އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕެއް 
ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ޚިދުމަތްކުރަން އެ ،......................................... ހޮވައިފިނަމަ

ވަނަ ކޯހުަގއި 2 ،ިޚދުމަތުން ބާކީއޮތް މުއްދަތާއި  ،ވަަނ ކޯހަށް ފުރާއިރު  2އެއްބަްސވި ުމއްދަތުގެ ތެެރއިްނ 
 މި ދެބައިންކުރެ ބޮޑުބަިއަގިއ ޚިދުމަތްކުރުން. ،ދާންޖެހުމުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި މި ދެބަޔަށް ބަލައި 

ސަމާލުކަމެއްދީެގން ކޯހުގެ ހުރިހާ ޚާއްޞކޯސް /  ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކަށް -ބ
.  ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ

ކޯހުގެ ކިެޔވުން ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި ސެމިސްޓަރ / ޓްަރއިމެސްޓަރގެ ނަތީޖާ މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް-ޅ
.ސަ  ރވިްސއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

ނުވަތަ އަމިއްލަޔަށް ،ނުވަތަ ިކޔަވާތަނުން ވަިކކޮށްފިނަމަ ،އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޯހުން ފެއިލްވެއްޖެނަމަ-ކ
. ،ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ  އެކަްނ ލަސްނުކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއަށް އަންަގންވާނެެއވެ

ކޯްސ ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކޯސް / ތަމްރީނު ހުއްޓާލައިފިނަމަ އެކަން އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ-އ
.  ތަފްޞީލާއެކު މޯލްޑިްވސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސއަށް އަންަގންވާނެެއވެ

ނުވަތަ ކޯސް /  ޓްރެއިނިންގ ،ކޯސް /  ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތެއް ނަމަ-ވ
އެާހތަނަށް ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހީގެ ގޮތުަގއި ދިން ފައިސާާއއި ކޯހަށް ކުރެވިފަިއވާ ،ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ޚަރަދުގެ ބަދަލު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްިއން އަންގާ ގޮތެްއގެ މަތިން ޚިދުމަތްކުރަން
،ކޮށްފިނަމަެއގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުނު ،ކުުރމަށާއިޚަލާޞްއެއްބަްސވެފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަްއކާ 

.  ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

ކޯސް /  ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މި އެއްބަސްވުުމގަިއވާ ފަދައިން-މ
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ނޑަައޅައި ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ކޮށްއެ ފަރާތެއް ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް އަމުރު ،އެއްބަސްވުާމ ޚިލާފުވިކަމަށް ކަ
.  ދިނުްނ އެދި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

ަދއުލަތުެގ ،ކޯސް /  ޓްެރއިނިންގގަިއ ޮގސް ރާއްޖެއިްނ ބޭރުަގއި ހުްނނަ ހުރުމުގަިއވެސް އިސްލާމްދީނަށާއި-ފ
. އަދި އެްއވެސް ަޤއުމެއް  ގެ ިސާޔސަތާބެހޭ އެްއވެްސއަމުރުތަކަށް ިކޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަްނވާނެެއވެ

.  ޙަރަކާތެްއގައި ަބއިވެރިުނވެވޭެނއެވެ

 

.................................... ކޯހުަގއި މި ދަނީ މި އެއްބަސްވުމުަގއި ބަާޔންކުރެވިފަިއވާ އެންމެހާ ،އަޅުަގނޑު
. ،ކަންތައްތަކަށް އެއްބަްސވެ  ަޢމަލުކުރުމަށް ރުހި ޤަބޫލުވެގެންނެވެ

  ވެރިވުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތް::ކޯހުގައި ބައިި .117
  ނަން:

:  ސޮއި

 

 ތާރީޚް:
 މަޤާމު:

  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް /  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް   .118
 :  ތާރީޚް: ނަން
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 އް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުތަ 
 

ނޑުފޮތިކޮޅުގެ ކުރެހުން  މަޤާމު   #  ކޮ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 1

 ކަސްޓަމްސް 

C
U
ST

O
M
S

 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޑެޕިއުޓީ 2

 ކަސްޓަމްސް 

CU
ST

O
M
S

 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮްފ 3

 ކަސްޓަމްސް 

C
U
ST

O
M
S

 

 ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 4

CU
ST

O
M
S

 

 ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 5

CU
ST

O
M
S

 

 ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 6

CU
ST

O
M
S

 

 88ޖަދުވަލު 
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 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 7

CU
ST

O
M
S

 

 ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 8

CU
ST

O
M
S

 

ރސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަ 9

 3 ގްރޭޑް

CU
ST

O
M
S

 

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ10

 2 ގްރޭޑް

CU
ST

O
M
S

 

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ11

 1 ގްރޭޑް

CU
ST

O
M
S

 

 3ގްރޭޑް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 12

CU
ST

O
M
S

 

 2ގްރޭޑް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ 13

CU
ST

O
M
S
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 1 ގްރޭޑް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ14

CU
ST

O
M
S

 

15

 

 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

CU
ST

O
M
S
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 ގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން
 

  ޝަރުތުތައް     މަޤާމު 
އެސިސްޓެންޓް 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ
. އީ އޯ ލެވެލް)1((ހ) . ސީ ) މާއްދާއިންދޭއް( 2ގައި އްއިމްތިހާނެނުވަތަ އެފެންވަރުގެޖީ

" ފާސް ލިބިފައިވުމާ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް ،އެކުދަށްވެގެން "ޑީ
" ފާސް ލިބިފައިވުއިމްތިޙާނު " މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ  ނުވަތަ ؛ ންގައި "ދިވެހި

 
ކަސްޓަމްސްގެ ޑްރައިވަރ / ނެވި / ފަޅުވެރި / ސީނިއަރ ޑްރައިވަރ /)2(  

) ގެ މަޤާމުގައި އުޅ3ެއަދި އެސް.އެސް  2ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 
.ތަޖު  ރިބާ ލިބިފައިުވން
 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ
 1ގްރޭޑް 

(ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހު 5އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި  )1((ށ)
އުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ިނޒާމުން ދަށްވެގެން 

 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް
 

) އަހަރު ދުވަހު 4އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި )2(   (ހަތަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން

އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް މާރކްސްގެ އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމު
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން 10ގެ އިތުރަށް %

 
) ނުވަތަ ކަސްޓަމްސ1ް(ޖީ. އެސް  3އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ  )3(  

. އެސް  1އޮފިސަރ   .) ގެ މަޤާމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުނ2ް(ޖީ
 

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ
 2ގްރޭޑް 

. އީ އޭ ލެވެލް )1((ނ) . ސީ ) މާއްދާއިްނދޭއް( 2ގައި އްއިމްތިހާނެނުވަތަ ެއފެންވަރުގެ ޖީ
" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކުދަ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް ،ށްވެގެން "އީ

" ފާސް ލިބިފައިވުއިމްތިޙާނު " މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ ނުވަތަ  ؛ންގައި "ދިވެހި
 

) އަހަރު ދުވަހު 05ގެ މަޤާމުގައި  01ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )2(   (ފަހެއް
ދަށްވެގެްނ ކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ިނޒާމުންއުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު ަމސައް

 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިަފއިވުން 75އެވަރެޖް%
 
 
 

 99ޖަދުވަލު 
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) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ 04މަޤާމުގައި  01ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )3(   (ހަތަރެއް
ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

) މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި(ތިނެ 03 އް
) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 03ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  މަސައްކަތުގެ  ،(ިތނެއް

 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން  75ދަށްެވގެންއެވަރެޖް %ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
 

) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 04މުގައި މަޤާ 01ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )4(   (ހަތަރު
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަސްޓަމްސް

އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް މާރކްސް ގެ އިތުރަށްގެ މަޤާމު 01އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ނުަވތަ ؛ލިބިފައިވުން %10
 

. އެސް  02ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ )5(   މުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ) ގެ މަޤ3ާ(ޖީ
 .ލިބިފައިވުން 

 
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

 3ގްރޭޑް 
) އަހަރު ދުވަހު 05ގެ މަޤާމުގައި  02ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )1((ރ) (ފަހެއް

އުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ިނޒާމުން ދަށްވެގެން 
 ނުވަތަ  ؛ވުންއިންސައްތަ ލިބިފައި 75% އެވަރެޖް

 
) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ 04މަޤާމުގައި  02ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )2(   (ހަތަރެއް

ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު
) މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި 03 (ތިނެއް

) މަސްދުވަސް ހަމަވުާމއެކު 03ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް  މަސައްކަތުގެ،(ތިނެއް
؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %

 ނުވަތަ 
 

) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 04މަޤާމުގައި  02ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )3(   (ހަތަރު
ތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަސްޓަމްސްތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަ

އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް މާރކްސް ގެ އިތުރަށްގެ މަޤާމު 02އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 .ލިބިފައިވުން  %10
 

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް
 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

ނޑުގެ ލެވެލް  )1( (ބ) ލެވެްލ ،) ަފހެއް( 05ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
؛) ނުވަތަ އެއަށްވުެރ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުންއެއްހަ( 06

 ނުވަތަ 
 

) އަހަރު ދުވަހު 05ގެ މަޤާމުގައި  03ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )2(   (ފަހެއް
ދަށްވެގެން އުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން

 ނުވަތަ  ؛ތަ ލިބިފައިވުންއިންސައް 75% އެވަރެޖް
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(ތިނެްއ) އަހަރު ދުވަހު 03ގެ މަޤާމުގައި  03ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )3(  

ނޑުގެ ،އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
) ގެ ެފންަވރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާެއކު 03ލެވެލް  ގެމަސައްކަތު ،(ތިނެއް

؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %
 ނުވަތަ 

 
) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ 04މަޤާމުގައި  03ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )4(   (ހަތަރެއް

ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު
03  ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި(ތިނެއް

) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 03ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  މަސައްކަތުގެ  ،(ިތނެއް
؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %

 ނުވަތަ 
 

) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 04ޤާމުގައި މަ 03ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )5(   (ހަތަރު
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަސްޓަމްސް

އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް މާރކްސް ގެ އިތުރަށްގެ މަޤާމު 03އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ނުަވތަ ؛ލިބިފައިވުން %10
 

. އެސް  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ )6(   ) ގެ މަޤާމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބ4ާ (ޖީ
 .ލިބިފައިވުން 

 
ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް

 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
) އަހަރު 05ގެ މަޤާމުގައި  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )1((ޅ) (ފަހެއް

ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުާމއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
 ނުވަތަ  ؛އިްނސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% ދަށްވެގެން އެވަރެޖް

 
) އަހަރު 03މަޤާމުގައި  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )2(   (ތިނެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ،ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުމާއެކު
ނޑުގެ ލެވެލް  ) ގެ ފެްނވަރުގެ ކޯހެއް 04އޮނިގަ (ހަތަރެއް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ިނޒާމުން އެވްރެޖް  ،ވުމާއެކުފުރިހަމަކޮށްފައި
 ނުވަތަ ؛ޕާރފޯމަންސްއިން ފާސްވުން

 
) އަހަރުހަތަރެއް( 04މަޤާމުގައި  1ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )3(  

ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ،ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވމާއެކު
) މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެްއގެ ކޯހެއް ނުވަތަ 3 ދާއިރާއަކުން (ތިނެއް

) މަސްދުވަސް 03ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  (ތިނެއް
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސްއިން،ހަމަވުމާއެކު
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 ނުވަތަ  ؛ފާސްވުން
 

) އަހަރު 04މަޤާމުގައި  1 ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )4(   (ހަތަރު
ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ

އެވްރެޖްގެ މަޤާމު 1ސީނިއަރ ަކސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ނުަވތަ ؛ލިބިފައިވުން 10ޕާރފޯމަންސްމާރކްސްގެ އިތުރަށް %

 
. އެސް  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ )5(   ) ނުވަތަ ިއންޖިނިއަރ/މާލިމ1ީ(އެމް

. އެސް  .2(އެމް  ) ގެ މަޤާމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
 

ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް
 3އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

) އަހަރު 05ގެ މަޤާމުގައި  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )1((ކ) (ފަހެއް
ކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައް

 ނުވަތަ  ؛އިްނސައްތަ ލިބިފައިވުން 75ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %
 

) އަހަރު 03މަޤާމުގައި  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )2(   (ތިނެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ،ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުމާއެކު

ނޑުގެ ލެވެލް ،(ފަހެްއ) ގެ ފެންވަރުެގ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައިވުމާއެކު 05 އޮނިގަ
އިންސައްތަ 75މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން ދަށްވެގެްނ އެވަރެޖް %

 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން
 

) އަހަރުހަތަރެއް( 04މަޤާމުގައި  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )3(  
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ،ބިފައިުވމާއެކުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލި

) މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެްއގެ ކޯހެއް ނުވަތަ 3ދާއިރާއަކުން  (ތިނެއް
) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 03ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  ،(ތިނެއް

؛ންސްއިން ފާސްވުންމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އެވްރެޖް ޕާރފޯމަ
 ނުވަތަ 

 
) އަހަރު 04މަޤާމުގައި  2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް )4(   (ހަތަރު

ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ
އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސްގެ މަޤާމު 2ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 .ލިބިފައިވުން  10ތުރަށް %މާރކްސް ގެ އި
 

ޗީފް ކަސްޓަމްސް
 އޮފިސަރ

ނޑުގެ ލެވެލް )1((އ) )  07ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ ލެވެްލ ،(ަހތެއް
) ނުވަތަ އެއަށްވުެރ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން 08 ؛(އަށެއް

 ނުވަތަ 
 

) އަހަރު 05ގެ މަޤާމުގައި  3ރޭޑް ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގް )2(   (ފަހެއް
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ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ
 ނުވަތަ  ؛އިްނސައްތަ ލިބިފައިވުން 75ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %

 
) އަހަރު 03މަޤާމުގައި  3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )3(   (ތިނެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ،ޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުމާއެކުދުވަހު އު
ނޑުގެ ލެވެލް  ) ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަަމކޮށްފައިވުމާއެކު 06އޮނިގަ ،(ހައެއް

އިންސައްތަ 75މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން ދަށްވެގެްނ އެވަރެޖް %
 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން

 
) އަހަރު 04މަޤާމުގައި  3ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ސީނިއަރ )4(   (ހަތަރެއް

ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ،ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވމާއެކު
) މަްސދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްަދތެްއގެ ކޯހެއް ނުވަަތ 06ދާއިރާއަކުން  (ހައެއް

،) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު(ހައެއް 06ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން 
އިންސައްތަ 75މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން ދަށްވެގެްނ އެވަރެޖް %

 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން
 

) އަހަރު 04މަޤާމުގައި  3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  )5(   (ހަތަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސްގެ މަޤާމު 3ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން 10މާރކްސް ގެ އިތުރަށް %

 
. އެސް)6(   ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އިންޖިނިއަރ/މާލިމީ (އެމް

 .) ގެ މަޤާމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 4
 

ނޑުގެ ލެވެލް )1((ވ) ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ) ނުވަަތ 09ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ (ނުވައެއް
 ނުވަތަ  ؛އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 
) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 05ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމުގައި  )2(   (ފަހެއް

ބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެންތަޖުރިބާލި
 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75އެވަރެޖް %

 
) އަހަރު ދުަވހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 3ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި  )3(   (ތިނެއް

ނޑުގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު 7ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
) ނުވަތަ ލެެވލް  ) ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު 8(ހަތެއް ،(އަށެއް

އިންސައްތަ 75މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން ދަށްވެގެްނ އެވަރެޖް %
 ނުވަތަ  ؛ލިބިފައިވުން
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) ައަހރު ދުވަ 04ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި  )4(   ހު އުޅެ(ހަތަރެއް
ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު

) މަސްދުވަހަށްވުެރ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެްއ ނުވަތަ ވަކިވަކި 06 (ހައެއް
) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 06ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  މަސައްކަތުގެ  ،(ހައެއް
؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75ން ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު

 ނުވަތަ 
 

) އަހަރު ދުަވހު އުޅެ ތަޖުރިާބ 04ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި  )5(   (ހަތަރު
ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ީޗފް ކަސްޓަމްސް

10ރކްސް ގެ އިތުރަށް %އެވްރެޖް ޕާރފޯމަންސް މާމަޤާމުގެ އޮފިސަރ 
 ނުަވތަ ؛ލިބިފައިވުން

 
 .ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ގެ މަޤާމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން )6(  

 
ސީނިއަރ 

 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް
) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 05ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި )1((މ) (ފަހެއް

ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ،ލިބިފައިވުމާއެކު 05މީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
) ނުވަތަ ލެވެްލ  ) ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް 06(ފަހެއް (ހައެއް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިާޒމުން ދަށްވެގެން   ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް

 
) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ 03 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި )2(   (ތިނެއް

ނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު 07ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
) ނުވަތަ ލެެވްލ  ) ގެ ފެންވަރުގެ ކޯހެއް 08(ހަތެއް (އަށެއް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިާޒމުން ދަށްވެގެން   ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% ޖްއެވަރެ

 
) އަހަރު ދުވަުހ އުޅެ ތަޖުރިބާ 02ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި  )3(   (ދޭއް

ނޑުގެ ލެވެލް  ،ލިބިފައިވުމާއެކު 09ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
) ގެ ެފންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު އްކަތުގެ ފެންވަުރމަސަ  ،(ނުވައެއް

 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެަވރެޖް ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން
 

) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާހަތަރެއް( 04ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް މަޤާމުގައި  )4(  
)06ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން  ،ލިބިފައިވުމާއެކު (ހައެއް

ވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ުމއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ނުވަތަ ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއްމަސްދު
) މަްސދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 06ހަދައިގެން  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ،(ހައެއް

 ނުވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެަވރެޖް ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން
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 .މުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުންކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މަޤާ)5(  
 

ޑެޕިއުޓީޗީފް 
 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

ނޑުގެ ލެވެލް )1((ފ) ) ނުވަަތ 10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ (ދިހައެއް
 ނުވަތަ  ؛އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 
) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ 50ޤާމުގައި ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްެގ މަ)2(   (ފަހެއް

ނޑުގެ ލެވެލް ،ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުމާއެކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ
) ނުަވތަ ލެވެްލ 05 ) ގެ ެފންވަރުގެ ކޯހެްއ 06(ފަހެއް (ހައެއް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިާޒމުން ދަށްވެގެން   ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް

 
) ައހަރު ދުވަހު އުޅެ 03ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި  )3(   (ތިނެއް

ނޑުގެ ލެވެލް ،ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުމާއެކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ
) ނުވަތަ ލެެވލް  07 ) ގެ ެފންވަރުގެ 08(ހަތެއް ކޯހެއް (އަށެއް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިާޒމުން ދަށްވެގެން   ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް

 
) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 02ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި  )4(   (ދޭއް

ނޑުގެ ލެވެްލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ،ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވުމާއެކު ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަ
) ގެ ެފންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު 09 މަސައްކަތުގެ  ،(ނުވައެއް

؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން
 ނުވަތަ 

 
) އަަހރު 04ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް މަޤާމުގައި  )5(   ދުވަހު އުޅެ (ހަތަރެއް

ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު
) މަސްދުވަހަށްވުެރ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެްއ ނުވަތަ ވަކިވަކި 06 (ހައެއް

) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 06ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  މަސައްކަތުގެ  ،(ހައެއް
؛ އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް ނިޒާމުން ދަށްވެގެންފެންވަރު ބެލުމުގެ 

 ނުވަތަ 
 

 .ކަސްޓަމްސްގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  )6(  
 

ޗީފް 
 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 05ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި )1((ދ) (ފަހެއް
ނޑުގެ ލެވެލް ،ލިިބފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ

) ނުަވތަ ލެެވލް  05 ) ގެ ެފންވަރުގެ ކޯހެއް 06(ފަހެއް (ހައެއް
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިާޒމުން ދަށްވެގެން   ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖް
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) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ 03ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި  )2(   (ތިނެއް

ނޑުގެ ލެވެލް ،ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުމާއެކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ
) ނުވަތަ ލެެވލް  07 ) ގެ ެފންވަރުގެ ކޯހެއް 08(ހަތެއް (އަށެއް

ކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލމުގެ ނިޒާމުްނމަސައް  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
 .އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން  75% އެވަރެޖްދަށްވެގެން

 
) އަހަރު ދުވަހު އުޅެ 02ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމުގައި  )3(   (ދޭއް

ނޑުގެ ލެވެލް ،ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުމާއެކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ
) ނުވަތަ ލެެވލް (ނުވައެ 09 ) ގެ ެފންވަރުގެ ކޯހެްއ 10އް (ދިހައެއް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެުލމުގެ ނިޒާމުްނ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
 ނުަވތަ  ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% އެވަރެޖްދަށްވެގެން

 
) އަަހރު ދުވަހު  04ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް މަޤާމުގައި  )4(   އުެޅ(ހަތަރެއް

ކަްސޓަމްސްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ،ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު
) މަސްދުވަހަށްވުެރ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކޯހެްއ ނުވަތަ ވަކިވަކި 06 (ހައެއް

) މަސްދުވަސް ހަމަވުމާއެކު 06ކޯސްތަކެއް ހަދައިގެން  މަސައްކަތުގެ  ،(ހައެއް
އިންސައްތަ 75ދަށްވެގެން އެވަރެޖް %ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ 

 ނުަވތަ ؛ލިބިފައިވުން
 

ކަސްޓްމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގަިއ އުޅެ ތަޖުރިބާ )5(  
 .ލިބިފައިވުން 

 
އެސިސްޓެންޓް 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް
 ކަސްޓަމްސް 

) އަހަރު ދުވަހު 05ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް މަޤާމެއްގައި )1((ތ) އުޅެ (ފަހެއް
ނޑުގެ ލެވެްލ ،ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަ

08ުނވަތަ ލެވެލް  ،(ހަތެއް) 07ލެވެލް  ،(ހަެއއް) 06ލެވެލް ،(ފަހެއް) 05
) ގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ (އަށެއް

 ުނވަތަ ؛އިންސައްތަ ލިބިފައިވުން 75% ޖްއެވަރެ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން
 

) އަަހރު ދުވަހު އުޅެ 03ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް މަާޤމެއްގައި  )2(   (ތިނެއް
ނޑުގެ ލެވެްލ ،ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަ

) ނުވަތަ ލެެވލް  09 ) ެގ ކޯހެއް ފުރިަހމަކޮ 10(ނުވައެއް ށްފައިވުމާއެކު(ދިހައެއް
އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން ދަށްވެގެން 

 .ލިބިފައިވުން 
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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ

 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު   .1
 ހ. މަގާމުގެ ނަން: 

ސިފިކޭޝަން:ށ. މަގާމުގެ ކްލެ 

ރ. އަސާސީ މުސާރަ:   ނ. މަގާމުގެ ރޭންކު: 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު   .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

މަގުގެ( އުޅޭ އެޑްރެސްމިހާރު ނ.  

 ނަމާއެކު):

ބ. ފޯނު ނަްނބަރު:   ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު: 

 ޅ. އުފަން ތާރީޚު:  ކ. ޖިންސް: 

 :މެއިލް-އީ. އ 

 

 

 

 

 

 

 ފަރާުތގެ އަށް އެދޭ ވަޒީފާ 

 ޕާސްޕޯޓު ޮފޓޯ 

 110ޖަދުވަލު 
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  ތައުލީމީ ފެންވަރު   .33
އީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ .ސީ.ޖީ އީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ .ސީ.ޖީ

 ނަތީޖާ 

އިންސްޓިޓިއުޝަން  އަހަރު ގްރޭޑް އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޝަން  މާއްދާ ގްރޭޑް  މާއްދާ

        

        

        

        

        

        

        

        

 މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު 

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ  

 ނަން / ގައުމު

ނިމުނު 

ތާރީޚު

ފެށި 

ތާރީޚު

ކޯހުގެ  

 ފެންވަރު

 ކޯހުގެ ނަން 

       

       

 ލިބިފައިވާ އެހެނިެހން ތަމްރީނު 

ބައިވެރިވި އަހަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ  މަރުކަޒު / ގައުމު ތަމްރީނު ހިންގި މުއްދަތު

 ނަން 

    

    

    

    

  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު   .44

މުސާރަ  ވަކިވި ސަބަބު މުއްދަތު އަދާކުރި ވަޒީފާ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން
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  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލޫމާތު   .55

ތް މިހާރު ކަންއޮތްގޮ ނިމޭނެ 

 ތާރީޚު

ފެށުނު 

 ތާރީޚު

ބޮންޑުގެ 

 މުއްދަތު

 ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބު 

     

     
 

  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު   .66

. މި ފޯމުގައިާވ ވަޒީާފއަށް އެދުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ

. އަދި މިމައުލޫމާތު ތެދުނޫން ކަމަށް ސާބި ތުވެއްޖެނަމަ މި ފޯމު ބާތިލު ކުރުމާމެދު އަޅުަގނުޑގެ ިއއުިތރާޒެއް ނެެތވެ

. ،ފޯމުގައިވާ ަމއުލޫމާތުގެ މަްއޗަްށ ބުރަވެ ެއޅިފަިއވާ ފިަޔވަޅެްއ ބަދަލުކުރެވޭނެކަންެވސް އަުޅަގނޑު ގަބޫލު ކުރަެމވެ

: ތާރީޚު:  ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޮސއި
 

 ންޖެހޭ ތަކެތި:މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަ  

 ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެްއކަން އަްނގައިދޭ ާކޑުގެ ކޮޕީ  .1

)  ލިބިފައިވާ ަތއުލީމީ ސެޓްފިކެްޓތަކުގެ .2 ކޮީޕ (އެެޓސްޓްކޮށް ަތްއގަޑު ޖަހާފަިއވާ (އެކްެރޑިޓް ކުރެވިަފިއވާ

(  އަސްލު

  )އާ ގުޅޭ މީހުންސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެުޓެގ ކޮޕީ (ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާ .3

4. (  ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަިރިކއުލަމް ވިޓާ (ީސވީ
 

 

  ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ 

 ނަން:  މަޤާމް:

:   ފޯމު ބަލައިގަތް ގަިޑ:  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު
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:      މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް   ނަންބަރު

 (ހިޖުރީ ތާރީޚް)        އްޖެ ދިވެހިރާ،މާލެ

       (   (މީލާދީ ތާރީޚް

 ވަޒީފާ ވަކިކުރެއްވި ޗިޓް  
 ނަން:

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރު:    ނަންބަރު:      އިޑެންޓިޓީ ކާޑު އަ

  ސްޓާފް އައި.ޑީ:

  :    މަގާމު 

 :       ކްލެސިފިކޭޝަން

   ރޭންކް:

  :  މަގާމުގެ ނަންބަރު

  :މަގާމުގެ މުސާރަ

 :މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުސާރަ

 :ސަރވިސް އެލަވަންސް
 

  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ތާރީޚް:

 :ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ސަބަބު 
     

     އެވެ. ފީމެ މަތިން ވަޒީފާ ވަކިކުރައްވައި  މަތީގައިވާ ގޮތުގެ   
  

(  (ނަން

 މިނިސްޓަރ      

 111ޖަދުވަލު 
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 ކާޑުގެ ނަމޫނާ  އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެެ

 

NIC No:
Serial No:
Issued Date:
Renewal Date:

a

Name
Rank

Stamp Size Picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112ޖަދުވަލު 
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 ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ދެވޭ އިނާޔަތްތައް 

 އަހަރު ުވމުން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ކުރިްނ ރިޓަޔަރ ކުރުމުން ދެވޭއިނާަޔތް 65އުމުރުން  - 1

 (ހ) މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް 

 ޚިދުމަތް ކުރި އަހަރު ގުނަކުރާ އަދަދު  މުސާރައިން ސައްތަ 

%50 2.5 20 

%52.5 2.5 21 

%55 2.5 22 

%57.5 2.5 23 

%60 2.5 24 

%62.5 2.5 25 

%65 2.5 26 

%67.5 2.5 27 

%70 2.5 28 

%72.5 2.5 29 

%75 2.5 30 

%77.5 2.5 31 

%80 2.5 32 

%82.5 2.5 33 

%85 2.5 34 

%87.5 2.5 35 
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%90 2.5 36 

%92.5 2.5 37 

%95 2.5 38 

%97.5 2.5 39 

%100 2.5 40 

 

 :   62.5= 2.5 × 25*މިސާލަކަށް ޓޭބަލް ގައި މުާސރައިގެ އިންސައްތަ

 

 (ހ) މަހުން މަހަށް ދެވޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ ހިސާބު ކުރާނެ ގޮތް 

 މަހުން މަހަށް ދެވޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ ހިސާބު ކުރާނެގޮތް  -

 62.5މުސާރައިގެ  3750މުސާރަ ހަދާ ޕަސެންޓޭޖް  62.5މުސާރަ % 6000 

 (6000x62.5%=3750)ޕަސެންޓް

 

 (ށ) އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަްތ 

 އެްއއަފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބު ކުރާނެގޮތް  -

  (6000x25=150,000)ައހަރު 25   ×މުސާރަ  6000
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c 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 ރިޓަރަޔަރ ކުރާފަރާތްތަކުން/ވާރިސުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމް.

 ޔަރކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:ރިޓަ

 ނަން:

.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރ:  އައި

:  ދާއިމީއެޑްރެސް

 ކަސްޓަމްސްކާޑްނަމްބަރ:

 އޮފީހަށް ވަން ތާރީޚް:

 ރިޓަޔަރ ވި އިރުގެ އަސާސީ މުސާރަ:

އަދި  ރފައިސާ  ެއކައުންޓަށް ޖަާމކުރުމަށް ބޭނުން ނަމަ  ެއ ކައުންޓް ނަމްބަ ޢިނާޔަތުގެރިޓަޔަމެންޓް ބެނެފިޓް/

 :ބޭންކް

 

.  ރިޓަޔަރ ކުރިސަބަބުަގއި ފާހަަގ  ޖައްސަވާެށވެ

 އަހަރު ވުމާއި ުގޅިގެން:. 65އުމުރުން 

: 55އުމުރުން   އަހަރު ވުމާއި ުގޅިގެން އަިމއްލަ އަށް އެިދގެން

: 20ކަސްޓަމްސް ަގއި   އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ފަހު އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން

 ން :ހުރިގޮތުޙާލަތް  ޞިއްޙ

 ވަޒީާފގެ ވާޖިބު އަާދކުރުމުގެ ެތރޭގައި ލިބުނު ދާއިމީ އަިނޔާ އަާކއި ގުިޅގެން:.

:  20ކަސްޓަމްސް ަގއި   އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަފަކު ވަޒީފާ އަާދކުރަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވުން

:   އަހަރު      މަސް  ކަސްޓަމްސް ޚިދުމަތުގައި ހޭަދކުރި މުއްދަތު
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 :މަޢުލޫމާތރާ ފަރާތުގެ ވާރިުސންނާއި ބެހޭ ޔަރ ކުރިޓަ

 ނަން:.

.ޑީ  ޑް.ނަމްބަރ:.ކާ އައި

 -:ދާއިމީ އެޑްރެސް

:ޢާއިލރިޓަޔަރ ކުރި ފަރާތާއި   -ގޮތުން ހުރި ގާތްކަން

އަދި  ަފއިސާ  އެަކއުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުން ނަމަ  އެ ކައުންޓް ނަމްބަރ ޢިނާޔަތުގެރިޓަޔަމެންޓް ބެނެފިޓް / 

 :ބޭންކް

 

ރޑް ކުރި ފަރާތުގެ   އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންގެ އަަދދު: 18ރިޓައަ

    ތާރީޚް:...............................

 

:.................  ނަން:.....................................       ފޯންނަމްބަރ:......................  ސޮއި

  

 

ހުށަހަޅާ އިރު ފޯމް އާއެީކ ވާރިސުން ގެ ފަރާތުން މި ފޯމް  ނޯޓް::

. ވާރިސުްނގެފަރާތުންމިފޯމްހުށަހެޅޭނީ  ާވރުތަވެިރޔާކަންސާބިތުކޮށްދޭަފދަޝަރުއީކޯެޓއްގެިލޔުންހުށަހަޅުއްވަްނވާނެެއވެ

 . އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ތިބި ނަމަ މި ފޯމާއި އެކު ެއކުދިންެގ  18ރިޓަޔަރ ކުރި ފަރާތް ދުނިޔޭަގއި ނެތްނަމައެވެ

.ޑީ ކާޑް ގެ  .ވެކޮޕީ ހުށަހަަޅން ވާނެއެ  އައި
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 މޯލްޑިވްސްކަސްޓަމްސްސަރވިސް 

 މާލެ،
 

 މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު 

      1 –މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު 

) ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަޤާމު (ޗީފް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ހުރިހާ   މުވައްޒަފުންނަށް

 
 

 މަޢުލޫމާތޚިދުމަތުގެފެންވަރުބެލޭމުވައްޒަފާބެހޭ :  1 ސެކްޝަން 

މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސަސް  

 .ސެކްޝަނުންނެވެ

 

 :ކ ނަންބަރު.ރ        :ނަން

 :ކަސްޓަމްސް ކާޑު ނަންބަރު     :މަގާމާއި ކްލެސިފިކޭޝަން

 :                      ދާއިމީ އެޑްރެސް

 :ޔުނިޓް/ ސެކްޝަން / ޑިވިޜަން 

 :އަދި ޔުނިޓް މަޤާމުސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި 
 

 :މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު
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 :ީމފާސްތަމްރީނުތައް ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީ ޚާއްޞލިބިފައިވާ 

  

  

 

 ):ހ( 2ކްޝަން ސެެ

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްޤާމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ – މުގެ މައިގަ

ޒީާފ ނުންނަމަ ނުވަތަ ވަކުރަން ބޭ ޗްޓޭއިތުރު ަގނޑު އެ. (ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފެވެ މަސައްކަތުގެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 .) ކުެރވިދާނެއެވެނަމަ ބޭނުންންކުރަ ޗްޓޭބަޔާނުގެ މަސައްކަތު ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ގަޑެއް އެ

 

 މަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލޭނެ މަޤްޞަދުތައް ނުވަތަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މި ބައިގައި ލިސްޓް ކުރާށެވެ. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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ނޑެވެ  6އަދި   ,4 ,35ސެކްޝަން   .އަށް މާކްސް ދިުނމުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ތިީރގައިވާ މިންގަ
 

ނޑެވެބޭުނން ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލުމަށް ތިރީގައި މިވަނީ  ންެޖހޭ ލަބަ ށްޓަކައިރޭްޓކުރުމަ. މިންގަ

 ޤަވައިދު އަދި މާކްްސ ދިނުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން ގައި އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.މާތުލޫޢުއިތުރުމަ

 

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ރަ    މެދުމިން    ރަނގަޅު    ވަރަށް ރަނގަޅު  

10-9 8-7 6-4 3-1 

 

 މަސައްކަތުގެފެންވަރުބެލޭމުއްދަތުގައިޙަވާލުކޮށްފައިވާމަސައްކަތްތައްފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް :3ސެކްޝަން  

އެވެ.   40މިބައިން މުވައްޒަފަށް ިލބޭ ޖުމްަލ މާކްސްއަކީ . ރިހަމަކުރާނީފެންވަރުެބލޭުމއްދަތުނިމުމުންސުޕަވައިޒަރެވެމިބައިފު 

 އެވެ. 14މިބައިން މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭީނ %

 

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

 މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު .  ހ

ނޑަެއޅިަފއިވާ  .ދަދުޢަ ަމަސއްކަތަށް ބަލައި ަމސައްކަތް ނިްނމާ މިްނވަރު އަދި  މަަސއްކަތުގެެފންަވރުބެލޭ ުމއްަދތުަގއި ކަ
 

 މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު .  ށ

 .މަަސއްކަތުގެ ުފރިހަމަކަްނ، ފަުރވާތެރިަކމާިއރަނގަޅުކަްނ، އަދި ސާފުތާހިރުަކން
 

 މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު .  ނ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަ  .ގުެތްއގެ ތެޭރގައި ަމސައްކަތް ނިްނމުންކަ
 

ލުތަކަށް ޞޫ ތަކާއި އު ގަވާއިދު ންމު ޢާ މަސައްކަތް ކުރުމުގައާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި .  ރ

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު  
 

   ޖުމްލަ 
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 ލޫމާތާއިހުނަރު މަސައްކަތުގެމަޢު: 4ސެކްޝަން  

އެވެ.  މިބައިން މުވައްޒަފުންނަްށ  60ބައިން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ މި. މިބައިފުރިހަމަކުރާނީސުޕަވައިޒަރެވެ  

. 21ލިބޭނީ %  އެވެ

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ  ..ހ

 މިންވަރު 

 

 ޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާ ގު .  ށ

މަަސއްކަތް ކުރުުމގައި ިއންސާނީ ަވސީލަތްތަކާއި، ާމްއދީ އާލާތްތަކާިއ، ަޚރަދު އެްނމެ އުެފއްދުްނތެރި ގޮެތްއގަިއ ރޭވުުމގެ 

 ކުރުުމގެ ހުނަރު  ތައް ރަނގަުޅގޮުތގަިއ ޑެލިގޭޓްތްޭރވުުމގައި މަަސއްކަ ތްއަދި ަމަސއްކަ.ހުނަރުުހރި މިްނވަރު

 

  ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި ނިންމުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު .  ނ

ނަޑއަަޅއި ނިްނަމންޖެހޭ ަވގުުތގެ ތެޭރަގއި ނިންުމމުެގ ހުނަުރ ޙާޞިލުއޮފީހުގެ މަްޤސަުދތައް  ާވގޮތަްށ، ކަންތައްަތއް ކަ

 .ލިބިފަިއވާ މިްނވަރު

 

 ތުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  ރަނގަޅު ގޮ .  ރ

ކުުރަމށްޓަކައި ބޭނުްނވާ އެްއބާރުުލމާއި ެއއްަބއި ަވންތަކަން ުމަވއްޒަފުްނގެ މެުދގައި ޙާޞިލުދުަތއް ޞައޮފީހުގެ މަޤް 

 .ިއމުކުުރމަށްޓަކައި ފަިއދާުހރި ގޮެތއްަގިއ މުޢާމަލާތު ކުރުންޤާ

 

 މުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރު .  ބ

 .ބިލުކަންޤާ މަްއސަލަތައް ެދނެގަުތާމއި މަްއސަލަތަްއ ހައްލުކުރެިވދާނެ ތަފާތު ގޮތްތައް ޯހދުުމގެ 

 

  ދުރުވިސްނުން، އުފެއްދުންތެރިކަން .  ޅ

އި ގޮތްަތއް، ަމސައްކަތަްށ ކަންކަމާެމދު ދުރާލާ ވިްސނުާމއި، އެަކމަށް އެކަީށގެްނވާ ފިޔަަވޅު އެުޅާމއި، އުފެްއދުންެތރި ޚިޔާލާ

 .ފައިދާ ުހރި ގޮެތއްަގއި ބޭުނންކުރުން

 

   ޖުމްލަ 

 

 މުވައްޒަފުގައިހުންނަންވީސިފަތައް : 5ސެކްޝަން 

.  މިބައިން  90މިބައިން މުވައްޒަފަްށ ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ . މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެވެ  އެވެ

 .އެވެ 31.5މުވައްޒަފުންނަށް ލިޭބނީ %

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ
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  އިސްނެގުން  .  ހހ

ތައް ވަީސލަތްކުުރަމށް ބޭނުްނވާ ަވސީލަތްަތއް ޭރވުާމިއ، އުފެްއދުންެތރި ގޮތެްއގައި އެ ޙާޞިލުުދތައް ޞައޮފީހުގެ ަމޤް

ނިޑތައް  ނުޑދަ ިއ ނަމޫނާ ުކރުމަށް އިސްކަްނދިުނމުަގއާިއ، ހަރުަދނާުވމުގަ ޙާޞިލުބޭނުންުކރުުމގައި ިއސްަދއުެރއް އަދާުކުރމާއި ލަ

 .އަކަށްުވން

 

  )  ތެރިކަން  ޞް  ލާ  ޚް  ތެދުވެރިކަން، އި  ((އިންޓެގްރިޓީ  .  ށށ

ގެ ބޭނުންކޮްށގެން ުނރަނގަޅު ގޮުތގައި ކަންަތއްަތއް ކުރުުމން ުދރުހެލިުވާމއި، އެެހންމީުހންނަށް ިއތުާބރު ހިފޭފަދަ ތެދުެވރި މަާޤމު

 .ތަކެއް ުހރުންފަސި

 

  ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމަހަމަކަން  .  ނނ

 .އްކަތް ކުރުުމަގއާއި، މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާކުުރމުަގއި ިއންސާުފވެިރވުާމއި ހިްތހެޔޮވުންމަސަ 

 

  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤްއަދި ސުލޫކީމިންގަޑު ..ރ

ައދި އޮފީސްގަޑި ބޭުނންތެިރގޮުތގައި އޮފީުހެގަމސައްކަތަްށ .ތަކަށް ޙުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތުާމއި އަޚްލާޤް ރަނަގޅުުވންގަާވިއދު

 ިމންަވރު ހޭދަކުރާ 

 

 ވަގުތު އެންމެ އެދެވޭ އަދި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުނަރު .  ބ

ނޑު މަަސއްކަތްަތއް އަިދ އެހެނިހެން ަމސައްކަްތތައް ފުިރހަމަ ޮގތުގައި ރޭުވން އަދި ބޭނުން ކުުރން މަާޤމު  ގެ ަމިއގަ

 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ޤާދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ .  ޅ

 .ބިލުކަން ޤާ ުލވާ މާަޙއުލެްއަގއި ދިާމވާ ަދތިތަކާިއ އެކަންތައްތަކާ ކުިރމަތިލުުމގެ ބަދަ

 

  މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު .  ކ

 .އުފުލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއުޤވެރިކަން  މަްސއޫލިއްަޔތުމަަސއްކަތްކުުރމުަގއި ައދި 

 

  ލީޑަރޝިޕް ހުނަރުތައް  .  އ

ބިާނކުރަނިިވ ،ޒިްނމާާދރުުވން ،ުމވަްއޒަފުްނގެ ކުރިެއރުާމމެދު ިވސްުނމާއި  ،ާވލުކުރުމާއި ޙަ ކަތްަތއް މަަސއްށް މުަވއްޒަފުްނނަ

 .ބާ ކިޔާ މިްނވަރު އަިދ މުވަްއޒަފުން ަމސައްކަތް ކުާރގޮތް ބަލާ މިންަވރުފާޑުކިޔުމަށް މަްރހަ

 

  ސެލްފް ޑިވަލޮޕްމަންޓް .  ވ

ލޫމާތު ކިޔައި ައދި ަވޒީފާަގއި ޢުވަޒީާފއާބެހޭ ައއުލިޔެކިޔުންތަާކއި މަަޓކައި ށްމުަވއްޒަފުްނގެ ައމިއްލަކުިރެއރުުވމަ

 ލޫމާތު ހޯދާ ބަލާ ކިޔާ މިންަވރު ޢުމުހިްނމު މަށް ޓަކަިއދެެނގަުތމަށްކުރިެއރުމަ

 

   ޖުމްލަ 

 

 ގެދާއިރާގައިބަހައްޓަންޖެހޭގުޅުންއޮފީހަށްއެންމެފައިދާހުރިގޮތެއްގައިބެހެއްޓުން މަސައްކަތު : 6ސެކްޝަން 
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އެވެ.  މިބައިން މުވައްޒަފުންނަްށ  10މިބައިން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ . އިފުރިހަމަކުރާނީސުޕަވައިޒަރެވެ މިބަ 

. 3.5ލިބޭނީ %  އެވެ

ނޑުތައް     މާކްސް    މިންގަ

  ގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިންވަރު  ސައްކަތު  މަ  

ބިލުކަާމއި ވިސްުނންތެރިަކން ހުރިމިްނަވރު، ރާްއޭޖގެ އަިދ ޤާ ޙައުލަކަށް ހެުދމުގެ މަަސއްކަތުގެ ާމޙައުލަކީ އެުކވެރި ހަަމެޖހޭ މާ

 .ރާްއޖެއިން ބޭުރގެ ަސރުކާރު ައދި ައމިްއލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަހައްޓާ ިމންަވރު

 

   ޖުމްލަ  

 

 ދަބު މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީއާއި އިދާރީ އަ :7ސެކްޝަން  

.  މިބައިން މުވައްޒަފަށް ލިޭބ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ   -ހ  40މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުންނެވެ

  .  އެވެ. 30މިބައިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭނީ %އެވެ
 

7.1  :  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މާކްސްދެވޭނީ ގޮތް

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

މާކްސް އުނި ކުރަމުންގެން ދިއުން، އަދި ދެވޭނެ އެންމެ ދަށް 1ކޮންމެ ސަލާމަކަށް  ސަލާމަށް ވުރެ އިތުރުވާ 30

 މާކްސް އެވެ. 1އަދަދަކީ 

 

   ޖުމްލަ 

 
 

 ވީގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަށް ޙާޒިރުނުވާ ދުވަހަށް މާކްސް ދެވޭ ގޮތް:  7.2

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

މާކްސް ދިނުން އަދި ވީގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަށް 10މަ ވީގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަށް ޙާޒިރުނުވާ ދުވަހެއް ނެތްނަ

މާކްސް 1މާކްސް ދަށްކުރަމުން ދިއުން، މިގޮތަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަދަދަކީ  1ޙާޒިރުނުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 އެވެ.

 

   ޖުމްލަ 
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 ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޒިރުވުމުން މާކްސްދެވޭނެ ގޮތް: 7.3

 

. އިދާރީ އަދަބެއް ދެވިފައިވާނަމަ މާކްސް  10އެއްވެސް އިދާރީއަދަބެއް ދެވިފައި ނެތްނަމަ  7.4 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ

ނޑޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލް  ؛ކެ

  

 ލިބުނުޖުމްލަމާކްސް އިން ކީޕަރފޯމަންސްއިންޑިކޭޓާރސް :8ސެކްޝަން 

މިބައި ( ވެ.މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެ. ނީ އެސެކްޝަނަކަށް ލިުބނު ާމކްސްއެވެހާމިބައިގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަ 
 ). ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައިގައިޑް ލައިންގެ ސެކްޝަން ...........ބަލާ

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް 

ވި ދުވަހެއް ޙާޟިރު

 ނެތްނަމަ 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް

ޙާޟިރުވި ދުވަުހގެ 

ނަމަ  5-1ޢަދަދު 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް

ޙާޟިރުވި ދުވަުހގެ 

ނަމަ  10-6ޢަދަދު 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް

ޙާޟިރުވި ދުވަުހގެ 

 15-11ޢަދަދު 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް

ޙާޟިރުވި ދުވަސް 

ދުވަހަށްވުރެ  15

 އިތުރުވާ 

މާކްސް  1ގަޑިއަކަށް  5ކޮންމެ  7 8 9 10

 ދަށްކުރަމުން ދިއުން

     ލިބުނު ޖުމްލަ މާްކސް 

އެްއވެސް 

އަދަބެއްދެވިަފއި

 ނެތްނަމަ 

ބަހުން އަނގަ

ނަސޭހަތް 

ދެވިފަިއވާނަމަ 

ލިޔުމުން 

ނަސޭހަތް 

ދެވިފަިއވާނަމަ 

އިންޒާރެއް 

ދެވިފަިއވާނަމަ

ޖޫރިމަނާއެއް 

ކޮށްފައިވާނަމަ 

 ސަސްޕެންޑް 

ކޮށްފައިވާނަމަ 

 މަޤާމު

ދަށްކުރެވިފަިއވާނަމަ

0 2 4 6 8 9 10 

       ލިބުނު ޖުމްލަ މާްކސް 

 ލިބުނު އިންސައްތަ  ސެކްޝަންތައް މާކްސްލިބޭ
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 ލީމާއިތަމްރީން ވަޒީފާއަށްބޭނުންވާތަޢު :  9 ސެކްޝަންް

ކޮށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސް މުޢާމަލާތުން ފުރިހަމަ ކުރާނީމުވައްޒަފާ އަދި މިސެކްޝަ. މިބައިފުރިހަމަކުރާނީސުޕަވައިޒަރެވެ  

 .ވުމުގެ މައްޗަށެވެ

 

 

 

 3 ސެކްޝަން 

 

14X

     40

 

 4ސެކްޝަން 

 

21X

60 

 

 5ސެކްޝަން 
31.5X

90 

 

  6ސެކްޝަން 

 

3.5 X

      10

 

 7ސެކްޝަން 

 

30X

 40

 

    ލިބުނު މާކްސްގެ ޖުމްލަ:
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 ސަބަބު  ތަމްރީން

  

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު  -) ހ( 10ސެކްޝަން  

 .މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް. ހ

 

 .ޔާލުޚިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ . ށ

 

 

 ސުޕަވަިއޒަރު  މުވަްއޒަފު

 

 ނަން:

 :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 

 ނަން:

 :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 ލު ޚިޔާސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ) ށ( 11ސެކްޝަން 

 .ވެމިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެ

ނޑު އެ(  .)ޗްކުރެވިދާނެއެވެޓޭއިތުރު ގަ
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،ގައިވަޒަންކުރުމު ފެންވަރުޚިދުމަތުގެ ވަރުެބލޭމީހާގެފެން ޚިދުަމތުގެރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮުތން، ވަ ފެން  ޚިދުމަތުގެމުވައްޒަފު . ހ

ހޯުދންތަކާއިހޯދާ  ބެލޭނެޮގތްތަކުންސާިބުތވާހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާޮކށް ފޯމުގައިވާހެކިތަކުގެމަތިންނާއިެއޫނންވެސް

 ނިންމެވުންތައް 

 

 :ނަން

 :ސޮއި

 : ނަންބަރު. ކ.ރ

 :ޤާމު ސެކްޝަންމަ
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c 
  

 

 މޯލްޑިވްސްކަސްޓަމްސްސަރވިސް 

 މާލެ،

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު 

   2 -މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު 

) މަޤާމުން ފެށިގެން ދަށުގެ ހުރިހާ  3ރޭޑް (ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގް  ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

 

 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތުގެފެންވަރުބެލޭމުވައްޒަފާބެހޭ :  1 ސެކްޝަން 

މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސަސް  

 .ނުންނެވެސެކްޝަ

 

 :ކ ނަންބަރު.ރ        :ނަން

 :ކަސްޓަމްސް ކާޑު ނަންބަރު     :މަގާމާއި ކްލެސިފިކޭޝަން

 :                      ދާއިމީ އެޑްރެސް

 :ޔުނިޓް/ ސެކްޝަން / ޑިވިޜަން 

 :އަދި ޔުނިޓް މަޤާމުސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި 
 

 :ދަތުމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއް

 116ޖަދުވަލު 
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 :ތަމްރީނުތައް ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީީމފާސް ޚާއްޞލިބިފައިވާ 

  

  

 

 ):ހ( 2ކްޝަން ސެެ

ނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްޤާމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރާ – މުގެ މައިގަ

ނުންނަމަ ނުވަތަ ވަޒީާފ ކުރަން ބޭ ޗްޓޭއިތުރު ަގނޑު އެ. (މުވައްޒަފެވެ ފެންވަރުބެލޭ މަސައްކަތުގެމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 .) ކުެރވިދާނެއެވެނަމަ ބޭނުންންކުރަ ޗްޓޭބަޔާނުގެ މަސައްކަތު ޒިންމާތަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަންގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ގަޑެއް އެ

 

 ގައި ލިސްޓް ކުރާށެވެ.މަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލޭނެ މަޤްޞަދުތައް ނުވަތަ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މި ބައި  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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ނޑެވެ 5އަދި  4 ،3ސެކްޝަން   .އަށް މާކްސް ދިުނމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައިވާ ިމންގަ
 

ނޑެވެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެފެންވަރު ބެލުމަށްގައި މިވަނީ ރީތި ންޖެހޭ ލަބަ ށްޓަކައިރޭޓްކުރުމަ. މިންގަ

 ޤަވައިދު އަިދ މާކްސް ދިނުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން ގައި އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.ލޫމާތުޢުއިތުރުމަ

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ރަ    މެދުމިން    ރަނގަޅު    ވަރަށް ރަނގަޅު  

10-9 8-7 6-4 3-1 

  

 ލުކޮށްފައިވާމަސައްކަތްތައްފުރިހަމަކޮށްފައިވާގޮތް މަސައްކަތުގެފެންވަރުބެލޭމުއްދަތުގައިޙަވާ  :3ސެކްޝަން 

 

އެވެ.   40މިބައިން މުވައްޒަފަށް ިލބޭ ޖުމްަލ މާކްސްއަކީ . މިބައިފުރިހަމަކުރާނީފެންވަރުެބލޭުމއްދަތުނިމުމުންސުޕަވައިޒަރެވެ 

 އެވެ. 28މިބައިން މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭީނ %

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

 ވަރު  މަސައްކަތްކުރާ މިން .  ހ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ަމަސއްކަތަށް ބަލައި ަމސައްކަތް ނިްނމާ މިްނވަރު އަދި   .ދަދުޢަ މަަސއްކަތުގެެފންަވރުބެލޭ ުމއްަދތުަގއި ކަ
 

  މަސައްކަތް ކުރާ ފެންވަރު .  ށ

 .މަަސއްކަތުގެ ުފރިހަމަކަްނ، ފަުރވާތެރިަކމާިއރަނގަޅުކަްނ، އަދި ސާފުތާހިރުަކން
 

 ގުތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު  މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަ .  ނ

ނޑަެއޅިަފއިވާ ވަގުެތްއގެ ތެޭރގައި ަމސައްކަތް ނިްނމުން  .ކަ
 

  ލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މިންވަރު ޞޫތަކާއި އު ގަވާއިދު ންމު ގައި ޢާ މަސައްކަތް ކުރުމު .  ރ

   ޖުމްލަ 

 

 ލޫމާތާއިހުނަރު މަސައްކަތުގެމަޢު: 4ސެކްޝަން 

އެވެ.   20މިބައިން މުވައްޒަފަްށ ލިޭބ ޖުމްަލ މާކްސްއަކީ . ކުރާނީފެންވަރުެބލޭުމއްދަތުނިމުމުންސުޕަވައިޒަރެވެމިބައިފުރިހަމަ 

 އެވެ. 14މިބައިން މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭީނ %
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 މުވައްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : 5ސެކްޝަން  

އެވެ.   40މިބައިން މުވައްޒަފަށް ިލބޭ ޖުމްަލ މާކްސްއަކީ . މިބައިފުރިހަމަކުރާނީފެންވަރުެބލޭުމއްދަތުނިމުމުންސުޕަވައިޒަރެވެ 

 އެވެ. 28މިބައިން މުވައްޒަފުންނަށް ިލބޭީނ %

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

 އަދި ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމަހަމަކަން  ) ތެރިކަން  ޞް ލާ  ޚް ތެދުވެރިކަން، އި  (ޓެގްރިޓީ  އިން .  ހ

ުނރަނަގޅު ގޮުތގައި ކަންަތއްަތއް ކުރުުމން ުދުރހެލިވުާމއި، ެއހެންީމހުންނަށް އިތުާބރު ހިފޭފަދަ  މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާުކރުުމގައި

 އޫލިއްޔަތު އަދާުކރުުމގައި އިންސާުފެވރިުވމާއި ހިތްހެޮޔވުން ުރމާއެކު، މަަސްއކަތް ކުރުމުަގާއއި މަސް ތަެކއް ހުފަތެދުެވރި ސި

 

  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤްއަދި ސުލޫކީމިންގަޑު ..ށ

އަިދ އޮީފސްގަިޑ ބޭުނންތެިރގޮުތގައި އޮފީުހގެަމސައްކަތަްށ .ތަކަށް ުޙރުމަްތތެރިކޮށް ހިުތާމއި ައޚްލާޤް ރަނގަުޅވުންގަާވިއދު

 ހޭދަކުރާ ިމންަވރު 

 

އަދި މަސައްކަތަށް  މެ އެދެވޭ އަދި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުނަރު  ވަގުތު އެން .  ނ

 ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު 

މާއެކު، ގެ މަިއަގނޑު މަަސއްކަތްތައް ައދި އެެހނިހެން މަަސއްކަތްތަްއ ފުރިަހަމ ގޮުތގައި ރޭުވން ައދި ޭބނުން ުކރު މަާޤމު

 ލުމުަގއި ބަަހއްޓާ ޝަުއޤުެވރިކަން އުފު  މަްސއޫިލއްޔަތުމަަސއްކަތުަގއި ައދި 

 

 ބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ޤާދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ .  ރ

 .ބިލުކަން ޤާ ބަދަުލވާ މާަޙއުލެްއަގއި ދިާމވާ ަދތިތަކާިއ އެކަންތައްތަކާ ކުިރމަތިލުުމގެ 
 

   ޖުމްލަ 

 

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

ތަށް ކުރާ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވުމާއެކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަ .  ހ

 މިންވަރު 
 

  ރަނގަޅު ގޮތުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު .  ށ

ކުރުމަްށޓަކައި ބޭނުންވާ ެއއްާބރުލުާމއި އެްއަބއި ވަންތަކަން ުމވައްޒަުފންގެ ެމދުަގިއ ާޙޞިލުދުތައް ޞަ އޮފީހުގެ ަމޤް

 .ރުންިއމުކުުރމަށްޓަކައި ފަިއދާުހރި ގޮެތއްަގިއ މުޢާމަލާތު ކުޤާ

 

   ޖުމްލަ 



163 

 މުވައްޒަފުގެ ޙާޟިރީއާއި އިދާރީ އަދަބު  :6 ސެކްޝަން  

.  މިބައިން މުވައްޒަފަށް ލިޭބ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ މިބައި ފުރި  -ހ  40ހަމަކުރާނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސެކްޝަނުންނެވެ

.  (މިބައިން މުވައްޒަފުންނަްށ ލިބޭނީ %  އެވެ.) 30އެވެ

 

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މާކްސްދެވޭނީ ގޮތް:  6.1

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

 1މާކްސް އުނި ުކރަމުްނެގން ދިުއން، އަދި ދެޭވނެ އެްނމެ ަދށް އަަދދަކީ  1 ސަލާމަށް ވުރެ އިުތރުވާ ކޮްނމެ ސަލާމަކަށް 30

.  މާކްސް ެއވެ

 

   ޖުމްލަ 

 

 ވީގޮތެއް ނާންގާ އޮފީހަށް ޙާޒިރުނުވާ ދުވަހަށް މާކްސް ދެވޭ ގޮތް: 6.2

ނޑުތައް    މާކްސް   މިންގަ

އަދި ވީގޮެތއް ނާންގާ އޮފީހަށް ާޙޒިރުުނާވ ކޮންމެ މާކްސް ދިނުން  10ވީގޮެތއް ނާްނގާ އޮފީހަށް ޙާޒިުރނުވާ ުދވަހެއް ނެތްަނމަ 

. 1މާކްސް ދަށްކުަރމުން ިދުއން، މިޮގތަށް ެދވޭނެ އެްނމެ ދަށް އަަދަދކީ  1ދުވަހަކަށް   މާކްސް އެވެ

 

   ޖުމްލަ 

 

 ގަޑިނުޖެހި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމުން މާކްސްދެވޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލް: 6.3

 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް 

 ނެތްނަމަ  ޙާޒިރުވި ދުވަހެއް 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް 

ޙާޒިރުވި ދުވަހުގެ 

 ނަމަ   55-11ޢަދަދު 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް 

ޙާޒިރުވި ދުވަހުގެ 

 ނަމަ   110-66ޢަދަދު 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް 

ޙާޒިރުވި ދުވަހުގެ 

 115-111ޢަދަދު 

ގަޑިޖެހިގެން އޮފީހަށް 

 15ޙާޒިރުވި ދުވަސް 

 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ 

10 9 8 7 
 1ގަޑިއަކަށް  5މެ ކޮން

މާކްސް ދަށްކުރަމުން ދިއުން 

    ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް 
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. އިދާރީ އަދަބެއް ދެވިފައިވާނަމަ މާކްސް  10އެއްވެސް އިދާރީއަދަބެއް ދެވިފައި ނެތްނަމަ  6.4 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ

ނޑޭނެ ގޮތުގެ ތާވަލް؛    ކެ

  

 ބުނުޖުމްލަމާކްސް ލި ކީޕަރ ފޯމަންސް އިންޑިކޭޓާރސްއިން  :7ސެކްޝަން 

މިބައި ( ވެ.މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ސުޕަވައިޒަރެ. ނީ އެސެކްޝަނަކަށް ލިުބނު ާމކްސްއެވެހާމިބައިގައިވާ ހުސްގޮޅިތަކުގައި ޖަ 
 ). ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައިގައިޑް ލައިންގެ ސެކްޝަން ...........ބަލާ

އެއްވެސް 

އަދަބެއްދެވިފައި 

  ނެތްނަމަ 

އަނގަބަހުން 

ސޭހަތް  ނަ 

 ދެވިފައިވާނަމަ 

ލިޔުމުން 

ނަސޭހަތް 

 ދެވިފައިވާނަމަ 

އިންޒާރެއް 

 ދެވިފައިވާނަމަ 

ޖޫރިމަނާއެއް 

 ކޮށްފައިވާނަމަ 

  ސަސްޕެންޑް 

 ކޮށްފައިވާނަމަ 

 މަޤާމު 

 ދަށްކުރެވިފައިވާނަމަ 

0 2 4 6 8 9 10 

       ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

 ލިބުނު އިންސައްތަ  ސެކްޝަންތައް މާކްސްލިބޭ

 3ސެކްޝަން 
28X

     40

 

14X 4ސެކްޝަން 

20 

 

 

 5ސެކްޝަން 

 

28X
40 
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 ލީމާއި ތަމްރީން ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢު: 8ސެކްޝަން  

ކޮށް ދެފަރާތުގެ އެއްބަސް ލާތުމުޢާމައަދި މިސެކްޝަން ފުރިހަމަ ކުރާނީމުވައްޒަފާ . މިބައިފުރިހަމަކުރާނީސުޕަވައިޒަރެވެ  

 .ވުމުގެ މައްޗަށެވެ

 ސަބަބު ތަމްރީން 

 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު  -) ހ( 9ސެކްޝަން 

 .މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭގޮތް. ހ

 

 6ސެކްޝަން 

 

30X

40 

 

    ލިބުނު މާކްސްގެ ޖުމްލަ:
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 .ޔާލުޚިއްޒަފުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވަ. ށ

 

 

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު

 

 ނަން:

 :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 

 ނަން:

 :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 

 ލު ޚިޔާސެކްޝަން ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ) ށ( 10ސެކްޝަން  

ނޑު އެ(.މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ  .)ވެޗްކުރެވިދާނެއެޓޭއިތުރު ގަ

،ގައިވަޒަންކުރުމު ފެންވަރުޚިދުމަތުގެ ވަރުެބލޭމީހާގެފެން ޚިދުަމތުގެރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮުތން، ވަ ފެން  ޚިދުމަތުގެމުވައްޒަފު . ހ

 ހޯދުންތަކާއި ހޯާދ ބެލޭނެގޮތްތަުކންސާބިތުާވހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ފޯމުގައިވާހެކިތަކުގެމަތިންނާއިެއޫނންވެސް

 :ނަން

 :ސޮއި

 : ނަންބަރު. ކ.ރ

 

 :ޤާމު މަ
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c 
  

 

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 މާލެ،        

 

 ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ފޯމް 

(        ) 
 

 

 މަޢުލޫމާތޚިދުމަތުގެފެންވަރުބެލޭމުވައްޒަފާބެހޭ :  1 ސެކްޝަން 

ލަހައްާޓ ބައިން ނުވަަތ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުންނާބެޭހ ކަންތައްަތއް ބަ

 .ސެކްޝަނުންނެވެ

 )އެކުލެޭވނެއެވެތަްފޞީލުއަތްމަތީ ފޮތުގެ ސެކްޝަން ......................   ގައިމިބައިފުރިހަމަކޮށްފުރާނެގޮތުގެ(

 

 

 :ކ ނަންބަރު.ރ        :ނަން

 :ކަސްޓަމްސް ކާޑު ނަންބަރު     :މަގާމާއި ކްލެސިފިކޭޝަން

:                    ދާއިމީ އެޑްރެސް:                               ބަދަލުވި ތާރީޚް ޤާމަށްމަ

 :ޔުނިޓް/ ސެކްޝަން / ޑިވިޜަން 

 :އަދި ޔުނިޓް މަޤާމުސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި 

 :މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު
 

 117ޖަދުވަލު 



168 

  

 :ތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީީމފާސްތަމްރީނުތައް ނުވަ ޚާއްޞލިބިފައިވާ 

  

  

 

 . އެވަނީ މާކްސް ދޭންވީ މިންގަނޑެވެތިރީގައި

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ރަ    މެދުމިން    ރަނގަޅު    ވަރަށް ރަނގަޅު  

10-9 8-7 6-4 3-1 

 

  މާކްސް    ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  

  މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު  .1

  މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރު .2

  ވަގުތުެގ ތެރޭގައި ނިންމާފައިވާ މިންވަރު  މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ .3

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްިހތާ ގަވާއިދުމަސައްކަތް ކުރުމުގައާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި  .4
 މިންވަރު

 

ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެނގި އޮޅުންފިލާފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ފައިދާ މަސައްކަތަށް ކުރާ  .5
 ރުމިންވަ

 

  މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ރޭވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  .6

ނޑައަޅައި ނިންމުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  .7   ވިސްނުންތެރި ގޮތެއްގައި ކަންތަްއތައް ކަ

  ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މުޢާމަލާތުރަނގަޅު ގޮތުގައި  .8

  ހައްލު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު  މައްސަލަތައް .9

  ދުރުވިސްނުން، އުފެއްދުންތެރިކަން  .10

  އިސްނެގުން .11

  އިންޓެގްރިޓީ (ތެދުވެރިކަން ، އިޚްލާސްތެރިކަން) .12

  ހިތްހެޔޮކަމާއި ހަމަހަމަކަން  .13
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:  މުވަްއޒަފުގެ ނަ :                          ތާރީޚް:                    ން  ސޮއި

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑު .14   މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ އަދި ސުލޫކީ މިންގަ

  ތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުަނރުވަގުތު އެންމެ އެދެވޭ އަދި ފުރިހަމަ ގޮ .15

  ކަން ހުރި މިންވަރު ާޤބިލުދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ  .16

  ލީޑަރޝިޕް ހުނަރުތައް .17

  ސެލްފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .18

  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ަފއިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ބަހައްޓާ މިްނވަރު .19
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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

 މާލެ،        

 

ނޑާއި  މާކްސް   ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ

 އަދި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް 
 

 )1 – (މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު 

 

 : ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް  3ސެކްޝަން 

.  އެ  4މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ               ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު މަަސއްކަތް  4ބަޔެވެ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ މިވާ ގޮތަެށެވ.

 ހޭ :ރަނގަޅުކުރަންޖެ 3-1

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށްވެ 

މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ކުޑަވެ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަދުން 

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ވަރަށްގިނަފަހަރު ގަވާއިދުމު ނިންމާފައި ވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާން

 ތެރިކޮށް ނުހިތައެވެ.ޙުރުމަތް

 

 މެދުމިން : 6-4
 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާވަރަށް 

މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ  ހުރުމާއެކު މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވެސް އެކަށީގެންވުމާއެކު،

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގަވާއިދުތެރޭގައި ބައެއްފަހަރު ނިންމާފައި ވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު 

 ތެރިކޮށް ނުހިތައެވެ.ޙުރުމަތްބައެއްފަހަރު 
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 : މަސައްކަތުގެ މަޢްލޫމާތާއި ހުނަރު  4ސެކްޝަން  

.  އެ  6މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ           ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ މަސައްަކތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  6ބަޔެވެ

. މަޢްލޫމާތާ ހުނަރަށް  ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ

 

 ރަނގަޅު : 8-7

 

ކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ހުރުމާއެކު މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަ

ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވެސް ރަނގަޅެުވ، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރު 

ތެރިކޮށް ޙުރުމަތް ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގަވާއިދުނިންމާފައި ވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު 

 ހިތައެވެ.

 

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު : 9-10

 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހުރުމާއެކު 

މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅުވެ، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގަވާއިދު އްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު ބަރާބަރަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު މަސަ 

 ތެރިކޮށް ހިތައެވެ.ޙުރުމަތް

 

 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ : 3-1

 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައެއް ނެތެވެ.  ނުވަތަ 

.  މިހެން ކަމަށްވުމާއެކު މީނާއާ  ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު މަސައްކަތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ

.  އަދި އެކުގައި ހަ ވާލުކުރާ   އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުނިންމެއެވެ

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަަޅއިގެން ނުވަތަ އެހީތެރިވެގެން މެނުވީ 

.  ނުވަތަ،  އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަނީ ނުކުރެވިފައެވެ

 

ފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބިފައިނެތުމުން ނުވަތަ ބޭނުން ވަޒީ

.  އަދި  ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް މަދުފަހަރަކު ނޫނީ މަސައްކަތްތައް މުޅިން ފުރަހަމައަށް ނުކުރެވެއެވެ

 ރާ މުވައްޒަފުން ބާރުއަޅަންޖެހެއެވެ.   މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ސުޕަވައިޒަރާ، އެކުގައި މަސައްކަތްކު

 

 

 

 މެދުމިން : 6-4
 

 

ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ މައްލޫމާތާ ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  ނުވަތަ އެ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު 

.  އެހެން ކަމުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރުގެ އަ ލީގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެއެވެ

.  ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ  ނިންމައެވެ

  .  ބޭނުންވެއެވެ
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 އްޒަފުގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް : މުވަ  5ސެކްޝަން 

.  އެ  9މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ              ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ މުަވއްޒަުފގެ ތެދުވެރިކަމާ  9ބަޔެވެ

އިހްލާސްތެރިކަން އަދި ހިތްހެޮޔކަމާ ހަމަހަމަކަމުގެ އިތުރުން މަސައްކަުތގެ އަޚްލާާޤއި ސުލޫާކއި މަސައްކަތަށް ހުންނަ 

.ޤާބިލުއަދި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ  ޝައުުގވެރިކަާމއި  ކަން ހުރި މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައި މިާވގޮތަށެވެ

 ރަނގަޅު : 8-7

 

ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު ލިބި އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން 

.  ބައެއް ފަހަރު ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދައެވެ.މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވެ  އެވެ

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު : 9-10

 

 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު ލިބި އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން 

  .  ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ފުރިހަމަކުރެއެވެ

 
 

 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ : 3-1

 

.  އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ވަރަށް ދަށެވެ

. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އާއި  ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަ 

.  މީގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ އެއްވެސް  ކަމެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ޤާބިލުކުރެވެއެވެ

.   ނުވަތަ،  ކުރެވެއެވެ.  މީގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ

 

ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ވަރަށް ދަށެވެ. އަދި ގިނަފަހަރަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 

ދި ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަ

ކުރުމުގަ އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތްކަން 

ކަމެއް ގިނަފަހަރަށް ޤާބިލުފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ އެއެްވސް 

.    ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެ .  މީގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ  ވެ

 

 މެދުމިން : 6-4
 

 
 

ބައެއްފަހަރު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ދަށެވެ.  އަދި ބައެއްފަހަރު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 

ރު މަސައްކަތް ކުރުމުގަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަ

އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ 

.  މީގެ ޤާބިލުއިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތުިލމުގެ  ކަމެއް ބައެއްފަހަރު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

.   ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަ   ށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ
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: މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން އޮފީހަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި  6ސެކްޝަން 

 ބެހެއްޓުން 

އި ހިމެނޭ ބަޔަށް މާކްސް ދޭނީ އެހެން މުވައްޒަފުންނާިއ، އޮފީހުން މި ސެކްޝަންގަ            

  .  ޚިދްމަތްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުމަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައި މިވާ ގޮތަެށވެ

 ރަނގަޅު :7-8 
 

 

.  އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓާކަން  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ރަނގަޅެވެ

. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

.  މީގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ  ހިތްހެޔޮކަން ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

. ޤާބިލު  ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ

 

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު :9-10 
 

 

.  އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ

. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު  ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

.  މީގެ  އަދާކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ހުރިކަންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ހުރެއެވެ.  މީގެ ސަބަބުން ޤާބިލު މަތިލުމުގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރި

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާ ކުރެއެވެ.

 

 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ : 3-1

 

ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު (އެކުގައި މަ މުޢާމަލާތުވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި 

.  މީގެ ސަބަބުން  ކަސްޓަމަރުން، އޮފީހުގެ ވެރިން) ބަހައްޓަންޖެހޭ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ނުބަހައްޓައެވެ

ވަރަށްގިނަ ފަހަރަށް އޮފީހަށް މައްސަލަތާަކ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. (މިސާލަކަށް: ކަސްޓަމަރުން 

އްޒަފުންނަށް މީނާއާއެކު މަސައްކަތްކުރަން އުނދަގޫވުން). ހިތްހަމަނުޖެހުން، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަ

.  އަދި އެ  ޙައްލުކުރުމަށް މީނާގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް  އެއްގޮތަކަށްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ

.   ނުވަތަ،  މައްސަލަތަކުގައި އެހެން މީހުން ކުށްވެރިކުރެއެވެ

 

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން ގިނަފަހަރަށް ކުރަ މުޢާމަލާތު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި 

.  އަދި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މީނާއާއެކު  ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުނދަގޫވެއެވެ.  އެހެންކަމުން ކަސްޓަމަރުންނާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ 

.  ބައެއް ފަހަރަށް މީނާގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ލި އަމިއްލައަށް  ޙައްލުކުރުމަށް ބެއެވެ

 މަސައްކަތްކުރެއެވެ.
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 މެދުމިން : 6-4
  

 

ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން ގިނަފަހަރަށް ބަހައްޓައެވެ.  މުޢާމަލާތުވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި 

.  އަދި މައްސަލައެއް  އެހެންކަމުން މަދުމަދުން ނޫނީ މީނާގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމައެއް ނުވެއެވެ

 އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ޙައްލުކުރުމަށްދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަންތައް 

 

 

 ރަނގަޅު : 8-7

  

 

. ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން ރަނގަޅެވެ މުޢާމަލާތު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި 

މިހެންކަމަށްވުމާއެކު ވަރަށް މަދުންނޫނީ މީނާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓާ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް 

.  އަދި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ ކަސްޓަމަރަކާ މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ  ނުޖެހެއެވެ

.  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބަހައްޓާ ރަނގަޅު ގުޅުމުގެ އެ މައްސަލަ ގިނަފަހަރަށް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރެއެވެ

   .  ސަބަބުން އޮފީހަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ

 

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު : 9-10

  

 

.  މުވައްޒަފުންނާ ޚިދްމަތްދޭންޖެހޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅެވެ

ޅުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ނުޖެހެއެވެ.  އަދި ވަޒީފާ މީހުންނާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ބަހައްޓާ ގު

 އަދާކުރުމުގައި މީހުންނާ ބަހައްޓާ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިދާ ކުރެއެވެ.
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c 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  

 މާލެ،        

 

ނޑާއި  މާކްސް   ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ

 ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް  އަދި ސަމާލުކަން
 

 )2 -(މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު 

 

 31ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  01މުވަްއޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ބަލާ ފޯމު ފުރާނީ ޖެނުއަރީ  

 . .  ައދި މުވައްޒަުފގެ ޙާޒިީރވެސް ަބލާނީ މި މުއްދަތަށެވެ  ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަެށވެ

 

އަށް މާކްސް  05ން ސެކްޝަން  03ްއޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގެ ސެކްޝަން މުވަ 

ދޭންވާނީ ސެކްޝަންތަުކގައި ަތއްޔާރުކޮށްަފއިވާ ޗެކްލިސްްޓަގިއ މުވައްޒަފު މަަސއްކަތްކޮށްަފިއވާ ގޮތަށް 

 ބަލައިގެންނެެވ. 

 

] މުވަްއޒަފު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމަށް މާކްސް ދިނުމުގެ ކުރިން [ސެ   ލްފް އެޕްރައިޒަލް ފޯމު

.  އަދި  އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަެފއްގެ ސުަޕަވއިޒަރާ ަޙވާލު ކުރަންވާެނއެވެ

ސުޕަވަިއޒަރާ މުަވއްޒަފާ ދެމީހުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޗެްކ ލިސްޓާއި، ސެލްފް އެޕްަރއިަޒލް ފޯމުގެ 

. މައްޗަށް ބިނާކޮށް މުަވއްޒަުފގެ  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ
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 މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑު      
 

 : ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް  3ސެކްޝަން 

 

.  އެ  4މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ               އަހަރު މަަސއްކަތް  ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ ވޭުތވެދިޔަ 4ބަޔެވެ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ މިވާ ގޮތަެށެވ.

 

 

 

 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ : 3-1

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށްވެ 

ތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަދުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ކުޑަވެ މަސައްކަ

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ވަރަށްގިނަފަހަރު ގަވާއިދުނިންމާފައި ވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު 

 ތެރިކޮށް ނުހިތައެވެ.ޙުރުމަތް

 

 މެދުމިން : 6-4
 

ގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާވަރަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކު

ހުރުމާއެކު މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވެސް އެކަށީގެންވުމާއެކު، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ 

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގަވާއިދުތެރޭގައި ބައެއްފަހަރު ނިންމާފައި ވުމުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު 

 ތެރިކޮށް ނުހިތައެވެ.ތްޙުރުމަ ބައެއްފަހަރު 

 

 ރަނގަޅު : 8-7

 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ހުރުމާއެކު މަސައްކަތް 

ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވެސް ރަނގަޅުވެ، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރު 

ތެރިކޮށް ޙުރުމަތް ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގަވާއިދުގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު ނިންމާފައި ވުމު

 ހިތައެވެ.

 

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު : 10-9
 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހުރުމާއެކު 

ސް ވަރަށް ރަނގަޅުވެ، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ މިންވަރު ވެ 

ތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގަވާއިދު ބަރާބަރަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢާންމު 

 ތެރިކޮށް ހިތައެވެ.ޙުރުމަތް
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.  އެ  2ޝަންގައި ހިމެނޭނީ މި ސެކް          ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ މަސައްަކތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  2ބަޔެވެ

.  މަޢްލޫމާތާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ

 
 

 

 

 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ : 3-1

 

ވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބިފައެއް ނެތެވެ.  ނު

.  މިހެން ކަމަށްވުމާއެކު މީނާއާ  ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު މަސައްކަތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ

.  އަދި އެކުގައި  ހަވާލުކުރާ   އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުނިންމެއެވެ

އަޅައިގެން ނުވަތަ އެހީތެރިވެގެން މެނުވީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ވަރަށްބޮޑަށް ބާރު

.  ނުވަތަ،  އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަނީ ނުކުރެވިފައެވެ

 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ލިބިފައިނެތުމުން ނުވަތަ ބޭނުން 

.  އަދި ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް މަދުފަހަރަކު ނޫނީ މަސައްކަތްތައް މު ޅިން ފުރަހަމައަށް ނުކުރެވެއެވެ

 މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ސުޕަވައިޒަރާ، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބާރުއަޅަންޖެހެއެވެ.   

 

 

 

 މެދުމިން : 6-5
 

 

ނަރު ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ މައްލޫމާތާ ހުނަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  ނުވަތަ އެ މަޢްލޫމާތާ ހު

.  އެހެން ކަމުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރުގެ އަލީގައި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންކުރެއެވެ

.  ނަމަވެސް ބައެއްފަހަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެހީ  ނިންމައެވެ

  .  ބޭނުންވެއެވެ

 

 ރަނގަޅު : 8-7
 

މުގައި ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު ލިބި އޭގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރު

.  ބައެއް ފަހަރު ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދައެވެ.  މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރެވެއެވެ

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު : 10-9
 

 

ގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޢްލޫމާތާ ހުނަރު ލިބި އޭ

  .  ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ފުރިހަމަކުރެއެވެ
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.  އެ  4މި ސެކްޝަންގައި ހިމެނޭނީ              ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ މުަވއްޒަުފގެ ތެދުވެރިކަމާ  4ބަޔެވެ

މާ ހަމަހަމަކަމުގެ އިތުރުން މަސައްކަުތގެ އަޚްލާާޤއި ސުލޫާކއި މަސައްކަތަށް ހުންނަ އިހްލާސްތެރިކަން އަދި ހިތްހެޮޔކަ

.ޤާބިލުޝައުުގވެރިކަާމއި އަދި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ   ކަން ހުރި މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައި މިާވގޮތަށެވެ

 

 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ : 3-1

 

.  އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ވަރަ ށް ދަށެވެ

. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އާއި  ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތްކަން ފާހަގަ 

.  މީގެ ކަމެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ޤާބިލުއިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ އެއްވެސް  ކުރެވެއެވެ

.   ނުވަތަ، .  މީގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ  ކުރެވެއެވެ
 

ހުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ވަރަށް ދަށެވެ. އަދި ގިނަފަހަރަށް އޮފީ

ބަހައްޓަންޖެހޭ ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަކަން ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތް 

ކުރުމުގަ އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތްކަން 

ކަމެއް ގިނަފަހަރަށް ޤާބިލުވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ އެއްވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން

    . .  މީގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ  ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

 

 މެދުމިން : 6-5
 

 
 

ހުގެ މަސައްކަތަށް ބައެއްފަހަރު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ދަށެވެ.  އަދި ބައެއްފަހަރު އޮފީ

ބަހައްޓަންޖެހޭ ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެެވއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު މަސައްކަތް ކުރުމުގަ 

އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ 

.  މީގެ ޤާބިލުލުމުގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ކަމެއް ބައެއްފަހަރު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

   .  ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ

 

 ރަނގަޅު : 8-7
 

 

.  އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓާކަން  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ރަނގަޅެވެ

އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

.  މީގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ  ހިތްހެޔޮކަން ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

. ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  މީގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ފައިދާ ކުޤާބިލު  ރެއެވެ

 

 ވަރަށް ރަނގަޅު : 10-9
 

 

.  އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ

. އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގަ އާއި މަސްލޫލިއްޔަތު  ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

.  މީގެ އަދާކުރުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އިންސާފުވެރިކަމާ އި ހިތްހެޔޮކަން ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ހުރިކަންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ހުރެއެވެ.  މީގެ ސަބަބުން ޤާބިލު އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ 

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާ ކުރެއެވެ.


