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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

 

  ވާއިދު ގަ  ސަލާމް ބުނުމުގެ  ،ޗުއްޓީ ނެގުމާއި 

 

   

ގެ  )ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު( 2020/34 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ (ހ)  .1 ރުފާއި ނަން ޢާތަ

ބާރު ލިބިގެން  ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށނ1ްގެ () ނވަނަ މާއްދާގެ ( 133

ސަލާމް ބުނުމާެބޭހ އުސޫލުތައް  ،ލެވިފައިވާ، ޗުއްޓީ ނެގުމާއިއިއެކުލަވަ

 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

 

 ގަވާިއދު" އެވެ. ސަލާމް ބުނުމުގެ ،"ޗުއްޓީ ނެގުމާއި، ވާއިދަށް ކިޔަނީގަ މި (ށ)  

 

     

ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ގައިދަކީ، ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުޞަޤްގަވާއިދުގެ މަ މި  .2 ދު ޤްޞަ މަ

ސަލާމް ބުނުމާއި، ބާވަތްތަކާއި، ޗުއްޓީގެ މުއްދަާތއި،  މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެ ޗުއްޓީގެ 

، ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި މުސާރައާއި ލަތްތަކާއި ގޮްތތައް އަދިހާސަލާމްބުނެވޭނެ 

 ކުރުމެވެ. ނާޔަތްދިނުުމގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާން ޢި އެލަވަންސްތަކާއި،

 

     

 ންނެވެ. ނީ ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތުގަވާއިދު ހިންގާ މި  .3 ގަާވިއދު ހިންގާ ަފރާތް 

 

     

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ދެވޭނެ ޗުއްޓީގެ ާބވަތްތައް ތިރީގައި  (ހ)  .4 ޗުއްޓީގެ ާބވަތްަތއް 

 ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 

 

 ހަރީ ޗުއްޓީ؛އަ )1(   

 

 ޖެންސީ ޗުއްޓީ؛ރމައި )2(   

 

 ޗުއްޓީ. ވޭބޮޑެތި ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދެ )3(   

 

  ޗުއްޓީ؛ ޮގތަށް ދެވޭއިކުޅަ އެއްބައި) ލިބޭ(ދެބަ ½މުސާރައިގެ  )4(   
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 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ؛ )5(   

 

 ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ؛ހާސިލު ތަޢުލީމު )6(   

 

 މްރާގެ ޗުއްޓީ؛ޢުއްޖު އަދި ޙަ )7(   

 

 ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުން ދެވޭ ޗުއްޓީ؛ )8(   

 

 ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ ދެވޭ ޗުއްޓީ؛ ،ބަލިވެއިނުމާއި )9(   

 

 ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ؛ )10(   

 

 އަދި ޗުއްޓީ؛ ވޭގުޅިގެން ދެ އިލާގެ މީހަކު ނިޔާވުމާޢާ )11(   

 

 ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ؛ )12(   

 

އަދާކުރާ ދާއިމީ  އަހަރީ ޗުއްޓީއަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ (ހ)  .5 އަހަރީ ުޗއްޓީ 

    ކުރުމުން، އަދާ ދުވަހު ވަީޒފާ(އެކެއް) އަހަރު 1ޑި ނމުވައްޒަފަކު، މެދުނުކެ

 އިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކޮށްފަމުވައްޒަފަކު ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުގައި  އެ

 ޗުއްޓީއެކެވެ.  ޙައްޤުވާމުއްވައްޒަފަކަށް  ހަމަ މުސާރައާއެކު އެބިނާކޮށް، 

 

ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ  (ށ)  

ދެވޭނީ، ސަރުކާރު ބަންދު  ންމު މުވައްޒަފުންނަށް އަހަީރ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައިއާ

 (ތިީރސް) ދުވަހެވެ. 30އް ނުހިމަނައި ދުވަސްތަ

 

ފުލުހުންނާއި، ޕޮލިސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  )ނ(  

ގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މުއްދަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ރެކްރޫޓުންނަށް

  އެވަނީއެވެ.

 

ދުވަސް އަހަރު  (ަފހެއް) 5އިވާ ުމއްދަތު މަތުގައި ހޭދަކޮށްފަޚިދު )1(   

) ސްިތރީ( 30ސަރުކާރު ބަންުދ ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ވުމާހަމައަށް، 

 ؛ސްދުވަ

 

ށްވުެރ ދުވަހަ އަހަރު(ފަހެއް)  5 ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތު )2(   

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް  ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ،

 ؛ދުވަސް) އަށެއް ތިރީސް( 38ހިމަނައިގެން 

     

    ޙައްޤުވާނީ،  އަހަީރ ޗުއްޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފުންނަށް މާއްދާ މި )ރ(  

ނުވާ ދުވަސްތަކުގެ ރުހާޒިމުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް  އެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު އެ

މާއްދާގައި  މިމުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަްށ  ދަދު، އެއަ

 އިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ަމދުވާނަމައެވެ.ބަޔާންކޮށްފަ
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އަހަރީ  ،ނުވާ ދުވަސްތައްރުހާޒިއަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި، މުަވއްޒަފު ވަޒީފާއަށް  )ބ(  

 ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުން އުނިކުރަންާވނެއެވެ.

 

ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ، ޤުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން މުވައްޒަފަްށ ޙައް މި )ޅ(  

 ލައިގެންވެސް ނެގިދާނެއެެވ.އިކިވަކިން ބަހައްފަހަރާ ނުވަތަ ވައެކީ އެ

 

މަސައްކަތަްށ  ،، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭންާވނީމުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ  )ކ(  

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ  ،. މިޮގތުންގެަމތިންނެވެދަތިނުވާނެގޮތު

ވަހަްށ ގެ ޗުއްޓީ ޕްލޭންކޮށް، އަހަރުދުބަހާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

ނެގުމަށް  ގޮތަކަށް ޗުއްޓީ ލައިގެން މަސައްކަތަްށ ދަތިނުވާފަދައިބަހަ

މެދުވެރިނުވާނަމަ،  ޙާލަތެއްއްޞަ ޚާއަދި  މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދޭންާވެނއެވެ.

 އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނެގުމަްށ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ އެ އަހަރީ އަހަރެއްގެ  އެ

 ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.

 

  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަހަރުގެ  ) އ(  

   ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ  ލަތަކާހާ، ނުވަތަ ދިމާވާ ވަކި އިވަކި ދުވަސްވަރެއްގަ

މަްށ ޓުތެއްވަންދެން މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދީ، ޗުްއޓީ ހިފެއްވަކި މުއްދަ

 ނިންމިދާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް

 

) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން މުވައްޒަފުންނަށް އަހަީރ އމާއްދާގެ ( މި )ވ(  

ކަމަކާ  ގައިވެސް، މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ކުއްލިްތތަކުޗުއްޓީ ނުދިނުމަށް ނިންމާ ޙާލަ

ޖެންސީ ޗުއްޓީ ރމަ ގޮތުގެމަތިން އި ބަޔާންކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި  މި ގުޅިގެން

ދިނުމުގައި ޗުއްޓީ  ޖެންސީރމައިލަތެއްގައި ހާދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

ޗުއްޓީގެ  ޖެންސީރމައިބާކީަގއި ދުވަސްތައް ހުރިނަމަ،  މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ

 މުއްދަތު އުނިކުރަންވާނީ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކުންނެވެ. 

     

     އަށްޗުއްޓީ ބާކީ

 ފައިސާ ިދނުން 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ދާއިމީ އާންމު މުވައްޒަފަކު، އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި  (ހ)  .6

(ތިނެްއ)  3މުވައްޒަފެއްެގ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަްއ  ހުރެއްޖެނަމަ، އެ

މީހެއްގެ ައހަރީ ޗުއްޓީގައި  އަހަރުވަންދެން ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން، އެ

    (ނުވަދިހަ) ދުވަހެވެ. އަދި ައހަރީ ޗުއްޓީގައި 90ނީ ގިނަވެގެން ޖަމާކުރެވޭ

 ،(ނުވަދިހަ) ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުވާ ދުވަސްތައް އުނިކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން 90

 ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.ށް ދުވަސްތަކަ ގެޗުއްޓީ ބާކީއުނިކުރެވޭ 

 

ފައިވަީނ، ދިވެހި ފުލުހުންެގ އިޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ނުދީ ހިފަހައްޓައާންމު މުވައް (ށ)  

ޚިދުމަތުގެ ބޭނުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް އުނިވެގެން 

     ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ(ހ) މާއްދާގެ  ނުދާނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގަިއ މި
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ވެސް، ޗުއްޓީގައި  ދުވަސްތައް (ނުވަދިހަ) ދުވަހަށްވުެރ އިތުރުވާ 90

 .ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ

 

އަހަީރ ޗުއްޓީ ނުނަގަިއ  ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ ފުލުހުްނނާއި ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުން )ނ(  

 ގިނަވެގެން، މީހެއްގެ އަހަީރ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ޖަމާކުރެވޭނީ ހުރެއްޖެނަމަ، އެ

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، އިތުރުވާ  ވެ. އެއަށްވުރެނެންވަންދެދުވަސް (ތިނެއް) އަހަރު 3

ސާސީ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ޗުއްޓީ ބާކީވާ ފައިސާގެ މީހެއްގެ އަ އެ

  މީހަކަށް ދޭންވާނެއެެވ. ގޮތުގައި އެ

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން އަހަރީ ޗުއްޓީ ަޙއްޤުވާ، ފުލުހަކު ގަވާއިދު މި )ރ(  

 ންމު މުވައްޒަަފކު، ވަޒީފާއިންއާނުވަތަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓަކު ުނވަތަ ދާއިމީ 

      ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް ނުނަގައި އޮވެއްޖެނަމަ،ޤުއްޙަވަކިކުރާއިރު އޭނާއަށް 

ސާރައިގެ އިރަކު ލިބޭ އަސާސީ މު މުވައްޒަފަކަށް އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އެ އެ

 ެޖހޭ މިންަވރަށް، ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.ނިސްބަތުން ދުވަހަކަށް

 

     

އަދާކުރާ  ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ ޖެންސީރމައި (ހ)  .7 ޖެްނސީ ޗުއްޓީ ރމަ އި

 ބޮުޑކަމަކާ ގުޅިގެން، ކަްށ ދިމާވާ ނުވަތަ އޭނާެގ ޢާިއލާގެ މެންބަރަމުވައްޒަފު

ހަމަުމސާރައާއެކު ދެވޭ މުވައްޒަފު ކުއްލިއަކަށް ޗުއްޓީއަށް ދާންޖެހިެގން 

  ޗުއްޓީއެކެވެ.

 

ދެވޭނީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް  ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ޖެންސީރމައި (ށ)  

  (ދިހައެއް) ދުަވހެވެ. 10ހިމަނައިގެން 

 

މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ  ޗުއްޓީ ބޭނުންވި ސަބަބަކީ އެ ޖެންސީރމައިމުވައްޒަފަކަށް  )ނ(  

ބަލިވުމާ މެްނބަރަކު މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާގެ  މި

ގޭނެ ޑޮކްޓަެރއްގެ ލިޔުމެއް ނވާނަމަ، އެކަން އެގުޅިގެން ކަމުގައި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ، މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބާކީގައި ދުވަސް  ޖެންސީރމައި )ރ(  

 (އެކެއް) ފަހަރު އެވެ.   1، އަހަރަކު ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޒަފަށް ދިނުމަށްޗުއްޓީ މުވައް އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމާ މި (ބ)  

ޗުއްޓީ ހޯދުމަށް  ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުްނ ނިންމުމުގައި،

ފައިވާ ސަބަބަކީ، މި ޗުއްޓީ ދެވިދާނެފަދަ މަޤުޫބލު ސަބަބެއްކަން އިއެދި ހުށަހަޅަ

 ވަޒަންކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 

އެއް ޓީ ބާކީގެ ޮގތުގައި ޖަމާޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް، ޗުއް ޖެންސީރމައި (ޅ)  

 ވެ.ނުކުރެވޭނެއެ
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ބޮޑެތި ކަންތަކާ ުގޅިެގން 

 ދެވޭ ުޗއްޓީ 

 

 ބޮޑެތި ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ  (ހ)  .8

        ތަ އޭނާެގ ޢާއިާލގެ މެންބަރަކު އަދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަ

ޖެހިގެން،  ވުމުގެ ސަބަބުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަންބޮޑު ބައްޔެއް

މާއްދާގައި  މިފަރޓިިލީޓ ޓްރީޓްމަންްޓ ނެގުމަށްޓަކަިއ  ނުވަތަ މުއްވައްޒަފު

 ހަަމމުސާރައާއެކު ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން 

 

ނީ، ފަކަށް ހަމަޖައްސައިދެޓީ މުވައްޒަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއް (ށ)  

އި ލިޭބ އަނިޔާއަކަށް މީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގަ މުވައްޒަފަކު އެ

         ވާނަމަ،ކަމުގައި ނޫން އެހެން ބޮޑުކަމަކާ ގުޅިގެންން ކުރުބޭސްފަރުވާ

މުއްވައްޒަފުެގ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  އެއެ މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނީ، 

  ދުވަހެއް ނެތް ޙާލަތްތަކުަގއެވެ.އިތުރު

 

ދަދު އަބޮޑެތި ކަންތަކާ ގުޅިގެން ދެޭވ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ ދުވަހުގެ  (ނ)  

ކަނޑައަޅަންވާނީ، މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ޙާލަތަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ސަރުކާރު ބަންދު 

 އިތުރުވެގެން (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހަށްވުރެ 60ސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަ

 ނުވާނެއެވެ. 

 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ) ގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް މިނމާއްދާގެ ( މި )ރ(  

ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ދެީނ، ވާޖިބުގައި ލިބުނު ައނިޔާއަކަށް ބޭސްފަރުވާ 

ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް އިވާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅަފަރުކުރުމަށްކަމުގައިވާނަމަ، ބޭސް

(ފަްސދޮޅަސް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް  60ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، 

 ނިންމިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް 

 

ހަޅާއިރު އެދި ހުށަ އަށްމިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ޗުއްޓީ (ބ)  

ރިޓލިޓީ ޓްރީޓްަމްނޓް ބޭުނންވާކަން ގޭނެ ލިޔުްނތަްއ ނުވަތަ ފާނއެ ހާލަތު ލިބަ

ފައިވާ އިހުށަހަޅަމުވައްޒަފު ގޭނެ ލިޔުންތައް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ނއެ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި، ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަށް ބަލައި، 

ންތައްތަްއ ބަލަހަްއޓާ އިދާރީ ބަހާއިްނ ނިންމާނީ މުވަްއޒަފުންގެ ކަޗުއްޓީ ދިނުމަށް 

 ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

 

އްޓީ ހޯދުމަށް އެދި ދެވޭ ޗުމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މި (ޅ)  

ޖެންސީ ރއިމައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ހުސްވުމަށްފަހު އަދި މުވަ ހުށަހަޅަންވާނީ

އަށް އެދި މި ޗުއްޓީވެ. ކުރިންނެ ފަހެއް) ދުވަސް( 5ޗުއްޓީ ހުސްވުމުގެ 

ހުށަހަޅަންވާނީ، މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރީ ބަހާއިްނ 

 އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯމެއް ނުވަތަ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ލިބޭ ގޮތަށް  ½މުާސރަިއގެ 

 ދެވޭ ުޗއްޓީ 

ޓީއަކީ، ދިވެހި (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއް  ½މުސާރައިގެ  (ހ)  .9

އަދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ

 ލީމުޢުޢާއިލާގެ މެންބަރަކަށް ދިމާވާ ޮބޑުކަމަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ މުވައްޒަފު ތަ

    ލަތުގައި، ހާ، ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ ގުޅިގެން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކާ ހާސިލު

ޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އިތުރު ދުވަހެއް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި މުއްވައް އެ

 ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.  (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) ލިބޭ ގޮަތށް  ½މުސާރައިގެ 

 

  ނޫން އެހެން ބޭނުމަކަްށ  މަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށްކުރުހާސިލުޢުލީމު ތަ (ށ)  

ސަރުކާރު ބަންދު  ،ގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، ޗުއްީޓގެ މުއްދަތު މި

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 30ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަެވގެން 

 

 މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ މިގުޅިގެން،  ކުރުމަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަމަކާ ހާސިލު ތަޢުލީމު (ނ)  

     ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮަތށް ގިނަވެގެން 

 ސްދޮޅަސް) ދުވަހެވެ.(ފަ 60

 

މާއްދާގައި  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކަށް ދިނުމުގައި، މި މި (ރ)  

   ދީފައިވާނަމަ، މުވައްޒަފަށް  ކުރިން އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ

 ގޮތުެގމައްޗަށް ބަލައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  ޗުއްޓީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެ

 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހޯދުމަށް އެދި  މި (ބ)  

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ިއވާގަވާއިދުގަ ހުށަހަޅަންވާނީ، މި

ނުވަަތ  ވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރީ ބަހާއަށް، ެއ ބަހާއިްނ ކަނޑައަޅާ ފޯމެއްހަޒިންމާ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.ޕޯޓަލް 

 

     

އަދާކުރާ ދާއިމީ  ދިެވހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ  އަކީ،މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ (ހ)  .10 ރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ މުސާ 

ދެވޭ ނުލިބޭގޮތަްށ،  މުސާރައަންަނނިިވ ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް، 

 ޗުއްޓީއެކެވެ. 

 

އްދަތުގެ ޗުއްޓީއެްއ ލުކުރުމަށްޓަކައި ދިގުމުހާސިގޮތުން ތަޢުލީމު އަމިއްލަ )1(   

 ބޭނުންވުްނ؛

 

މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބޮޑު ބައްޔެއްވުމުގެ  )2(   

ޖެހިގެން ޗުއްޓީ  ސަބަބުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ޭބސްފަރުވާ ކުރަން 

 ބޭނުންވުްނ؛

 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެްއ  އިމާބަލިވެއިނު )3(   

 ؛ވުން ބޭނުން
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        ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަްށ ޞަމުވައްޒަފަށް ދިމާވާ ޚާއް )4(   

ގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ޗުއްޓީއެއް ގަވާއިދު މި

އްޓީއެއް ލިބެންެނތް ޙާލަތެއްގައި މުވައްޒަފު ކޮންމެހެންވެސް ޗު

 ްނ؛ބޭނުންވު

 

ރީ ޗުއްޓީގެ ދުަވސްތަކަށް ޗުއްޓީ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދޭްނވާނީ، އަހަ (ށ)  

 ދިނުމަށްފަހު، ިއތުރަށް ޗުއްޓީއެއް ކޮންމެހެން ބޭނުްނވެގެން ހުށަެހޅުމުންނެވެ. 

   

ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު، މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ (ނ)  

ގެ މުއްދަުތ މަންޓުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގުޭނނެއެވެ. އަދި އެދުވަސްތައް ރިޓަޔަރ

 ބެލުމުގައިވެސް ނުގުނޭނެއެވެ. 

 

ތަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަ (ރ)  

ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު  ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކަށް މި

ާވ ފައިސާ ދައްކާ ނިމުމަށްފަހުގައެވެ. ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑަށް

 ކުރުމުންނެވެ. ޞްޚަލާ

 

ގައި ހާލަތު) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްަފއިވާ 1މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( މި )ބ(  

އް) ފަހެ( 5ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، މުވައްޒަފު މެދުނުކެނޑި  މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ 

 އެެވ.ދުވަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާނަމައަހަރު

 

 ގައި، މުސާރަހާަލތު) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 1މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( މި (ޅ)  

ދޭ ަތނަކުްނ ހިންގާ އެފަަދ  ލީމު ދޭ ނުވަތަ ތަމްީރނުޢުނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެޭވނީ، ތަ

ފައިވާަކމުގެ، ލިޔުމާއެކު ރާމެއްގައި މުވައްޒަފު ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިޕްރޮގް

  ޔަތްކުރުމަށްފަހުއެެވ. ޢާށް ރިލޫމާތަޢުށް ފަންޑުކުރާނެ ގޮތުގެ މައެކޯހަކަ

 

 ގައި، މުސާރަހާަލތު) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 2މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( މި (ކ)  

ގޭނެ ަރސްމީ ލިޔުންތައް ނއްޙީ ފަރުވާ ބޭނުންވާކަްނ އެޞިނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެޭވނީ، 

 އްޗަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ލިޔުންތަކުގެ މަ ހުށަހެޅުމުން އެ

 

ލަތު ފިޔަވައި ހާ) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( މި )އ(  

(އެކެއް)  1، ގިނަވެެގން ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ލަތްތަކުގަިއ، މުސާރަހާއެނޫން 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.އަހަރު

 

ނުލިޭބ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ،  ގެމަތިން މުސާރަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު މި (ވ)  

ފައިވާ ހުށަެހޅުމަކާ ގުޅިގެން އިއްޓީ ބޭނުންވެގެން އެދި ހުށަހަޅަޗު މުވައްޒަފު އެ

މުވައްޒަފު ދޫކުރުމުން، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ބަލަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ބެލުމަްށަފހު، އެ

 ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނަމައެވެ.
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 ލިބޭ ގޮަތށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ނެގި ޭބނުން ފިޔަވަިއ އިތުރު އެހެން މުސާރަ ނު (މ)  

ތުމަްށ ނުކުބޭނުމަކަށް، ޗުއްޓީގެ ބޭުނންކޮށްިފނަމަ ޗުއްޓީ ކެންސަލްކޮށް، ވަޒީފާއަށް 

 އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

އެދި ހުށަހަޅަންވާީނ، އަށް ން ދެޭވ ޗުއްޓީމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތި (ފ)  

ވާލުކޮްށފައިވާ އިދާރީ ހަމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ. ނުވަތަ ޕޯޓަލް ބަހާއަށް، އެ ަބހާއިން ކަނޑައަޅާ ފޯމެއް

     

ކުުރމަށް ހާސިލު ތަޢުލީމު

މުާސރަ ލިބޭގޮަތށް ދެވޭ 

 ޗުއްޓީ

  

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ  ،ކުރުމަށްހާސިލު ލީމުތަޢު (ހ)  .11

 ކުރުމަށް ހާސިލުންނަށް، ތަޢުލީުމ ދާއިމީ މުވައްޒަފުއަދާކުރާ  ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ

 މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީ ބޭުނންވުމާ ގުޅިގެން 

 ވެ.ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެ

މުސާރަ  ،ުކރުމަށްހާސިލު ަތޢުލީމުމި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން  (ށ)  

ހޯދުމަްށ އެދި ހުށަހެޅޭނީ، ދިވެހި ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތަށް ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ 

 ންނަށެވެ.މުވައްޒަފުޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ  ުދވަހު(ފަހެއް) އަހަރު 5މެދުނުކެނޑި 

 

ހޯދުމަށް އެދި ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ލުހާސި ތަޢުލީމު )ނ(  

ރުމަށް ފުރުޞަތު ކުހާސިލުމުވައްޒަފަށް ތަޢުލީމު  އެފައިވާނަމަ، އިހުށަހަޅަ

 ލިޔުމެއް  ގޭނެ ރަސްމީނއެފަންޑިންގ ހަމަޖައްސާނެގޮތް  މާއި،ލިބިފައިވާކަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ސާރަ ކުރުމަށް މުހާސިލު ތަޢުލީމުތުގެމަތިން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ މި )ރ(  

 ތަޢުލީމުލަތެއްގައި ހާކަމުގައިވާނަމަ، އެފަދަ  ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ދޭ

ގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަންވާނީ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ކުރުމަށްހާސިލު

 ށްފަހުގައެވެ. ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަ ކުރުމާހާސިލުތަޢުލީމު 

 

މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ )ބ(  

 ނުވާނެއެވެ.އެއް ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ޖަމާ

 

ހުށަހަޅަންވާީނ،  އެދި އަށްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ދެޭވ ޗުއްޓީ )ޅ(  

ވާލުކޮްށފައިވާ އިދާރީ ހައްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަ

 މެދުވެރިކޮށެވެ.ނުވަތަ ޕޯޓަލް ބަހާއަށް، އެ ަބހާއިން ކަނޑައަޅާ ފޯމެއް 

     

އަދާކުރާ  ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ ގެޙައްޖު އަދި ޢުމްރާ (ހ)  .12 ޙަްއޖު ައދި ޢުމްާރގެ ޗުއްޓީ 

މާއްދާގައި  މިފުންނަށް ޙައްޖު ައދި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަްށ ދާއިމީ މުވައްޒަ

 ގޮތުގެމަިތން ހަަމމުސާރައާއެކު، ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 އެދި ހުށަހަޅަނީ، ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އަށްމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ މި (ށ)   

ފުރަތަމަފަހަރު ވައްޒަފު ހުށަހަޅަނީ އެދި މު އަށްޗުއްޓީ  ކަމުގައިވެފައި، އަދި އެ 

ގައި ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ، ރަސްމީ ހާލަތު ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޙައްޖަށް ދާން 

 (ތިރީސް ފަހެއް) ދުވަހެވެ. 35ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮަތށް 

 

 އެދި ހުށަހަޅަނީ، ޙައްޖަށް ދިއުމަށްއަށް މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ މި (ނ)  

ފަހަުރ  ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަނީއެދި މުވައްޒަފު އަށް ޗުއްޓީ އިވެފައި، އަދި އެކަމުގަ

ށް މުއްވަޒަފަްށ ޙައްޖަށް ދިއުމަ ވާނަމަ، ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އެނު ކަމުގައިޙައްޖަށް ދާން

 ވެފައިވާނަމައެވެ.  ދުވަސް) އަހަރު(ދިހައެއް 10ތާ އެންމެފަހުން ޗުއްޓީ ދެވުނު 

ގޮތުގައި ދެވޭނީ، ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަސްތައް  ލަތުގައި ޗުއްޓީގެހާ އަދި އެ

 (ތިރީސް) ދުަވހެވެ. 30ހިމެނޭގޮތަށް 

 

 ރާއަށް ދިއުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ، ޢުމްއަށް މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ މި (ރ)  

  ކުންދުވަހަ(ފަހެއް) އަހަރު 5ކޮންމެ  ޗުއްޓީގެ ގޮތުގަިއ ދެވޭނީ، ކަމުގައިވާނަމަ،

    ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ގިނަވެގެްނ (އެކެއް) ފަހަރު،  1

 (ވިހި) ދުވަހެވެ. 20

 

ކެއް) އަހަރުދުވަހުެގ (އެ 1މުވައްޒަފަކަށް،  ،ޗުއްޓީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ބ)  

 ތެރޭގައި ދެވޭނީ، ކޮންމެވެސް އެއް އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމަށެވެ. 

 

     

ތް ދިުގމުްއދަެތއްަގއި ިޚދުމަ

 ކުރުމުން ެދވޭ ުޗއްޓީ

ދިވެހި ފުލުހުންެގ  ،ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުން ދެވޭ ޗުއްޓީއަކީ (ހ)  .13

    މުވައްޒަފަކު  އަދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަްށ، އެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ

ދުވަސް ނުވަތަ (ދިހައެއް) އަހަރު 10ޑި ނދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް މެދުނުކެ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޚިދުމަތް ކުރުމުން، މިވުރެ ގިނަދުވަހު، އެއަށް

 ގޮތުގެމަތިން، ހަމަމުސާރައާއެކު ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.  

 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ، ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުތައް ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި  މި )ށ(  

 އެވަނީއެވެ. 

 

ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރުމުން، ރު(ދިހައެއް) އަހަ 10ޑި ނމެދުނުކެ )1(   

(ހަތެއް)  7ހަމަމުސާރައާއެކު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 ދުވަހެވެ.

 

(ފަނަރަ) އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރުމުން،  15 ޑިނމެދުނުކެ )2(   

      ހަމަމުސާރައާއެކު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ިހމަނައިގެން 

 .) ދުވަހެވެދިހައެއް( 10
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ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރުމުން، (ވިހި) އަހަރު 20ޑި ނމެދުނުކެ )3(   

      ހަމަމުސާރައާއެކު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ިހމަނައިގެން 

 ) ދުވަހެވެ.ފަނަރަ( 15

 

  (ަފންސަވީސް) އަހަރުދުވަހު ޚިދުމަތް ުކރުމުން،  25ޑި ނމެދުނުކެ )4(   

     ސްތައް ހިމަަނއިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަ

 ) ދުވަހެވެ.ވިހި( 20

 

      މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއަކީ އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.  މި (ނ)  

 ނުނެގޭނެއެވެ.  ނެއްވަކިންސްތައް ވަކިޗުއްޓީގެ ދުވަ މި

 

އިވާ ޗުއްޓީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު، މި )ރ(  

މުވައްޒަފަކަށް އެއިރަކު ލިބޭ  ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އެ ނުނަގައި އޮތްނަމަވެސް، އެ

 ނުލިބޭނެއެވެ. އެއްމިންވަރުން ފައިސާ ޖެހޭސާރައިގެ ނިސްބަތުން ދުވަހަކަށްމު

 

(ދޭއް)  2 އްޤުވާތާޙަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކަށް  )ބ(  

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(ދޭއް) އަހަރު  2ތެރޭގައި ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި  ދުވަހުގެއަހަރު

 ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.  ޗުއްޓީ ނުނަގައިފިނަމަ އެ

     

 ިވހެުއމާ އިބަލިެވއިނުމާ 

 ގުިޅގެން ެދވޭ ުޗއްޓީ

ގައި ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ ދެވޭ ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ުފލުުހންގެ ޚިދުމަތު އިބަލިވެއިނުމާ (ހ)  .14

އަދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އަނބިމީހާ ވިހެއުމާ  ވަޒީފާ

މާއްދާގައި  މިމުވައްޒަފަްށ  އެ ،ގުޅިގެން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ބަލިެވއިނުމާ ގުޅިގެން

 ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން 

 

ދާގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ، ގުޅިގެން މިމާއް ވިހެއުމާމުވައްޒަފު،  (ށ)  

 (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހެވެ. 180ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 

ދެވޭނީ ރަސްމީ  ،މާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައިމުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ ވިހެއު (ނ)  

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 30ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި  (ރ)  

ވާ މުއްދަތަށް ޗުއްޓީ ދީފައިވަނިކޮށް، މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި

 އަންަނނިވި އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، 

 

ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގައި ބާކީ އޮްތ  ދަރިފުޅު ނިޔާވާ ދުވަހުން ފެށިގެން )1(   

ލަތުގަިއ ހާ  އިތުރުވާނަމަ، އެހަށްވުރެ (ނުަވދިހަ) ދުވަ  90މުއްދަތު 

 (ނުވަދިަހ) ދުވަހެވެ.  90ޗުއްޓީގެ ބާކީ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނީ 
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ދަރިފުޅު ނިޔާވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޗުއްޓީގެ މުއްދަތުގައި ބާކީ އޮްތ  )2(   

ަލތުގައި ޗުއްޓީެގ ހާ ހަ) ދުވަސް ހަމަނުވާނަމަ، އެ(ނުވަދި 90މުއްދަތު 

 ވެ. ބާކީގައި އޮތްމިންވަރެ ގެނީ ޗުއްޓީބާކީ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

 

އްޙީކަމެއްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަްށ ޞިމުވައްޒަފު، ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ  (ބ)  

ސްމީ ަބންދު ދުވަސްތައް ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވާނަމަ، ޗުްއޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ރަ

 (ިތރީސް) ދުވަހެވެ.   30ހިމަނައިގެން ގިނަވެގެން 

 

އްޒަފުގެ ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަތަށް ދެޭވ ޗުއްީޓއަކީ މުވަ(ބ) މާއްދާގެ  މި (ޅ)  

އަށް އެދި ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ. އަދި އެގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން

ޑޮްކޓަރަކު ދީފައިވާ އްޙީ ސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް ޞި ހުށަހަޅާއިރު، އެފަދަ

 ނުވަތަ އެފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ފިކެޓެއް ސެޓު

 

ލަތެްއ ހާވިހެއުމުގެ ކުރިން ދަރިފުޅު ަބއިގެންދާ  ،މުވައްޒަފަކު މާބަނޑު ދުވަސްވަރު (ކ)  

ނުވަތަ އެފަދަ ފިކެެޓއް ން ބަާޔންކޮށް، ޑޮކްޓަރެއްގެ ސެޓުމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަ

ންމު އުސޫލުން، ބަންދު ދުވަސްތައް އާރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން، 

މުވައްޒަފަކަށް  (ފަނަރަ) ދުވަހުެގ ޗުއްޓީއެއް އެ  15ހިމަނައިގެން މަދުވެގެްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ. 

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެފައިވަނީ، (ކ) މާއްދާގެ  މި (އ)  

 (ހަަތރެއް) މަހަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތެއް ވެފައިވަނިކޮށް 4ހެންމީހާގެ ބަނޑަށް އަން

      ކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ އަކުރުގައި ބަޔާން ނަމަ، އެކަމުގައިވާ

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 30ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 

ވައްޒަފަްށ ދެވޭ ޗުއްޓީ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މު މި (ވ)  

     (ދޭއް) އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން،  2 ންދަރިފުޅުގެ ުއމުރުހަމަވުމަށްފަހު، 

  ދުވަހަށްވުރެ އަހަރު(އެކެއް)  1ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް، 

 ގޮތަށް ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.ދިގު ނުވާ ގޮތަށް މުސާރަ ނުލިބޭ 

 

ލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި  ފުދިވެހި ވަޒީފާ އަދާކުރަނީއަދި ބައްޕަ  ދަރިފުޅުގެ މަންމަ މ)(  

ދެމީހުންނަްށ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީ އެ(ވ) މާއްދާގެ  މަ، މިވާނަކަމުގައި

ލައިގެްނ އި ދެމީުހންގެ މައްޗަްށ ބަހަޗުއްޓީެގ މުއްދަތު ފެންނަ ގޮތަަކށް އެ

 ނެގިދާނެއެވެ.

 

ޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންަނ ގު ކު ވިހެއުމާމުވައްޒަފަ (ފ)  

ނުމަށްޓަކަިއ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރުފުޅަްށ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދި
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    ގޮތަށް، ޮކންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށްޑޭނމުސާރައިން ނުކެ

ދޭްނ  ހަރުތެރޭގައި ދެފަ ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޑިއުޓީގަޑީގެ(އެކެއް)  1

         އަހަރުވަންދެން (އެކެއް)  1ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދަރިފުުޅގެ އުމުރުން 

 ހުސްވަގުތުކޮޅު ދޭންވާނެއެވެ. އެ

 

     

ޚިތާނުކުުރމާ ުގިޅގެން ެދވޭ 

 ޗުއްޓީ

 ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ (ހ)  .15

ކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން، ިޚތާނުކުރި ދުވަހުްނ އަދާ

 ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ. ފެށިގެން ހަމަމުސާރައާއެކު މުވައްޒަފަށް

 

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް  (ށ)  

  ) ދުަވހެެވ.ހަތެއް( 7ހިމަނައިގެން 

 

     

ނިާޔވުމުން މެންަބރަކު ޢާއިލާ 

 ދޭ ޗުއްޓީ 

ނިޔާވުމުން ދޭ ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މެންބަރަކު ޢާއިލާ  (ހ)  .16

ގުޅިގެން،  ނިޔާވުމާ އަދާކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ވަޒީފާ

ކައި، ކުއްލިއަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަެޖއްސުމަށްޓަ

 ޗުއްޓީއެކެވެ. ހަމަމުސާރައާއެކު ދެވޭ

 

ާޢއިލާގެ މެންބަުރ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ،  މި (ށ)  

 އަންަނނިވި އުސޫލުންނެވެ.  ނިޔާވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 

 ހުރި މުވައްޒަފު އެވަގުތު މެންބަރު ިނޔާވެފައިވަނީ،  ގެމުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާ )1(   

ގިނަވެގެން ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ނޫން އެހެން ރަށެއްގައިނަމަ،  ރަށް

 (ހަތެއް) ދުވަހެވެ. 7ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 

މެންބަރު ިނޔާވެފައިވަނީ، މުވައްޒަފު އެވަގުުތ ހުރި  ގެމުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާ )2(   

ރަސްމީ ބަންުދ ގިނަވެގެން  ރަށެއްގައި ނަމަ، ޗުއްޓީގެ ގޮތުަގއި ދެވޭނީ

 (ފަެހއް) ދުވަހެވެ. 5ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 

ގަވާއިދުގައި  މި، ރު މުވައްޒަފު ހުރީމުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ނިޔާވިއި (ނ)  

މާއްދާގައި  ލަތުގައި މިހާ ނަމަ، އެބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ޗުއްޓީއެއްގައި

 ނުލިޭބނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއެއް

 

މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެންޮއތްނަމަވެސް، މުވައްޒަފު ހުރި ޗުއްޓީގެ ބާކީގަިއ  މި (ރ)  

މާއްދާގައި  (ަފހެއް) ދުވަހަށްވުރެ މަދުާވނަމަ، މި 5އޮތް ދުވަހުގެ އަދަދު 

 ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
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ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ޢާއިލާގެ މެންބަރު"  މި (ބ)  

، ދަިރްނ، މާމަ، ކާފަ، ންމުވައްޒަފުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ފިރިމީހާ، އަނބި

ޢީޮގތުން ަބލަންޖެހޭ ނުވަތަ ފިރިމީހާެގ މައިންބަފައިން އަިދ ޝަރުންގެ އަނބި

 ގޮތުްނނެވެ.މީހުން ހިމެނޭ

    

އްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޞިންމު އާދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއަކީ  (ހ)  .17 ޚާްއޞަ ޗުއްޓީ 

 ލިއްޔަތު އޫވަޒީފާެގ މަސްަލތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުްނ، ހާ ލާނުޮކށް އެއިޢުލަތެއް ހާ

 ހުށަހެޅުމަކާ ފިކެޓުމެޑިކަލް ސެޓުއަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އްޞަ ޗުއްޓީއެކެވެ.  ޚާ ހަމަމުސާރައާއެކު ދެވޭ ނުލައި، 

 

އެފަދަ ސަރުކާރުން ދިވެހިވަގުތެއްގައި  އެ ،އްޓީގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީޚާއްޞަ ޗު (ށ)  

 ންނެވެ.ލަތަކާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިހާ

     

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނަންވާނީ، މުވައްޒަފު ބަިލވެގެން ނުވަަތ  (ހ)  .18 ވަޒީާފއަށް ސަލާމް ުބނުން 

ީމހާ، ދަރިން ނުވަތަ މައިްނބަަފއިންގެ ތެރެއިން ފިރި ން،މުވައްޒަފެއްގެ އަނިބި

ލަތެއް މެދުވެރިވުމުން ހާތަނުގައި މުވައްޒަފު ނުހުރެ ނުވާފަދަ  މީހަކު ބަލިވެގެން އެ

 ކޮންމެހެން ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ުބނަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ. 

 

މް ލަތެއް މެދުވެިރވެގެން ސަލާޙާމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި (ށ)  

        ، ރުނުވެވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުހާޒިބުނަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން، ވަޒީފާއަށް 

ކުރިން،  (ތިރީސް) މިނެޓު 30ގަޑި ޖެހުމުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޑިއުޓީ  އެ

ގެ އިމީޑިއެްޓ ސުޕަވައިޒަރަށް މުވައްޒަފު ،ސަލާމުގައި ހުންނަން ޖެހިފައިވާ ސަބަބު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ބުނުމުގައި ސަލާމް ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ށގެ (މާއްދާ މި (ނ)  

މް ގަބޫލުކުރެވޭނީ، ގެ ސަލާޢަމަލުކޮށްފައި ނުާވނަމަ، އެަފދަ މުވައްޒަފުން

ސަލާމް ބުނެފައިވަީނ ޔަތްކުރުމަށްފަހު ޢާރި ށްލަތަޙާށް ދިމާވެފައިވާ މުވައްޒަފަ

 ލަތްތަކުގައި އެކަންޏެވެ.ޙާ ކުރެވޭގަބޫލުސަބަބެއް އޮވެގެންކަމުަގއި ބޫލު ޤުމަ

  

 ސަބަބެއްކަުމގައި ބެލެވޭނީ،ޫބލު ޤުމަބޭނުަމށްޓަކައި، (ނ) ގެ މާއްދާގެ  މި (ރ)  

ލަުތ ހާބަލި ވާދޭންޖެހުން، ނުވަތަ މުވަްއޒަފުގެފަރު މުވައްޒަފަށްއެނދުމަތިކޮށްގެން 

ލަތެއް ހުރިގޮތުން އެފަދަ ގޮތަކަށް އަންާގނެ ފުރުޞަތު ނުިލބުން، ނުވަތަ ދިމާވި ޙާ

 ުބިނކަން އަންގަންޖެހޭ ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން  ދިމާވެފައިވަނީ، ސަލާމް

ނުވަަތ މިޫނނަސް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާުވމުގެ ސަބަބުްނ  ،ކަމުގައިވާނަމަ

 ނުލިބޭ ޙާލަްތތަަކށެވެ. ސަލާމްބުނަން ޭބނުންވާކަން އަްނގާނެ ފުރުޞަތު
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މުވައްޒަފަށް  ޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު، އެމުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ހުރުމަށްފަހު ވަ )ބ(  

ނުވަތަ އެފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފިކެޓެއް ދީފައިވާ ސަލާމުގެ ސެޓު ޑޮކްޓަރަކު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ލިޔުމެއް  ނުވަތަ އެފަދަންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން، ) ގައި ބަޔާބމާއްދާގެ ( މި )ޅ(  

ސަލާމުގައި ނަމަެވސް، ން އަންގާފައިވީބުނިކަ ސަާލމްފައި ނުވާނަމަ، އިހުށަހަޅަ

ރުނުވާ ހާޒި ހުރި ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް

 ދުވަސްތަކެއްކަމުގައެވެ.

 

 ފިކެޓުސެޓުމާއްދާގެ (ބ) ގައި  މިމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނާއިރު،  )ކ(  

މެޑިކަލް ވަހުގެ ެތރޭގައި ދުއަހަރުހަޅަން އޮތްނަމަވެސް، ުމވައްޒަފަށް، ހުށަ

ސަލާމް އަންނަނިވި މުއްދަތަށް، ވަީޒފާއަށް  އި ނުލަ ހުށަހެޅުމަކާ ފިކެޓުސެޓު

 ބުނެވިދާނެއެވެ.

 

 (ބާރަ) ދުވަސް؛ އަދި  12އަންހެން މުވައްޒަފުންނަްށ،  )1(   

 

 (ފަހެއް) ދުވަސް. 5ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަްށ،  )2(   

 

ކަލް ، ަވކިވަކިން މެޑިތަކަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސް ) ގައިކމާއްދާގެ ( މި )އ(  

. ނަމަެވސް، ވިދިވިދިގެްނ ސަލާމް ބުނެވިދާނެއެވެ ނުލައި ހުށަހެޅުމަކާ ފިކެޓުސެޓު

        ނަމަ،(އެކެއް) ދުވަހަށްވުެރ އިތުރުވާ 1 މުއްދަތު  ގައި ހުންނަސަލާމު

ދުވަުހ   ނުކުންނަމުވައްޒަުފ އޮފީހަށް ، ފިކެޓުސެޓުދުވަސްތަކުގެ ސަލާމުގެ  އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނާ ދުވަހާ ޖެހިގެން އޮންނަ ދުވަހަކީ، އެ މީހަކު  (ވ)  

އެ ދުވަސް  ،ރުވާންނުޖެޭހ ދުަވހަކަށް ނުވަަތ ދުވަސްތަކަކަށްވެަފއިހާޒިވަޒީފާއަށް 

ވަހު މުއްވަޒަފު ނުވަތަ ދުވަސްތައް ނިމުމަށްފަުހ ދެން ޖެހިގެްނ އަންަނ ދު 

   ލަުތގައި އެ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނާނަަމ، ހާވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންެޖހޭ 

 ދެމެދުގައި ފާއިތުވާ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ސަލާމްުބނާ ދުވަސްތަކެއް  އެ

   ހުރިހާ ދުވަސްތަކަކަށް، މް ބުނެފައިވާ، ލަތުގައި ސަލާހާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެ 

 ފިކެޓު ސަލާމުގެ ސެޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި މާއްދާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ގިނަވެގެްނ  ،ބުނެވޭނީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް ސަލާމްމުވައްޒަފަކަށް، އަހަރު )މ(  

ބުނާ ދުވަސްތައް  ޒީފާއަށް ސަލާމް(ވިހި) ދުވަހުއެވެ. އެައށްުވރެ އިތުރަށް ވަ 20

ދުވަސްތަކަށް  ކަމުގައެވެ. އަދި އެ އްކެރުނުާވ ދުވަސްތަހާޒިއަށް ބެލެވޭނީ، ވަޒީފާ

 .  ނުލިބޭނެއެވެ އެއްށް މުސާރަކަމުވައްޒަފަ އެ
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ވަޒީފާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފު،  )ފ(  

އި ) ގަމމާއްާދގެ ( ގައި މިހާލަތުޖެހިގެން ސަލާމްބުނާ  ސަލާމް ބުނަން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

 

(އެކެއް) ދުވަަހށްުވރެ އިތުރުވެފައި،   1މުވައްޒަފަކު، ސަލާމުގައި ހުންަނ މުއްދަތު  )ދ(  

ފޮނުވަންޖެހޭ ދުވަސް  ރިޕޯޓު ރީހާޒިސަލާމުގައި ހުއްޓާ މުވައްޒަފުންގެ 

    ނުވަތަ ލިޔުން، ފިކެޓުސެޓުދުވަހާ ހަަމއަށްވާ ސަލާމުގެ  އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ

ޓްމަންޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ އެގޮތުގެމަތިްނ މީހަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާ އެ

 ރީ ރިޕޯޓު ހާޒިފައިނުވާނަަމ، އިނުވަތަ ލިޔުން ހުށަހަޅަ ފިކެޓުސެޓުސަލާމުގެ 

 ރުުނވާ ދުވަހެއްކަމުގައި ބަލައިގެންނެެވ.ޒިފޮނުވަންވާނީ މުވައްޒަފު ހާ

 

     

ެއުދމާއި، ުޗއްޓީ  ޗުއްޓީއަށް

 ދިނުން 

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ކުރިްނ  5ޗުއްޓީ ބޭނުންާވ ތާރީޚަށްވުރެ، ރަސްމީ މަސައްކަތު  (ހ)  .19

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދި 

 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  އަހަރީ ޗުއްޓީ ހޯދުމަށް އެދި މި  (ށ)  

 ބާކީގައި ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ  ގެ ޗުއްޓީހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުގެ

 ވަރަށް ދުވަސް ނެތްނަމަ، އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ބަލައެއްނުގަނެޭވނެެއވެ. 

 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި  ލަތަކާ ގުޅިގެން، އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދި މި ހާދިމާވާ ވަކި  (ނ)  

ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަހަރީ  ލަތެއްހާ ހުށަނޭޅޭނެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުމުްނނެވެ.ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ 

 

ފައިާވ މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ދެވެން ނެތްނަމަ، ޗުއްީޓ އިޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅަ )ރ(  

 މުވައްަޒފަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ދެވެން ނެތް ސަބަބު އެ

 

މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނުނަގާ ނުަވތަ ގަވާއިދުން ސަލާމް ނުުބނެ ީވގޮތެއް ނާންގައި  )ބ(  

ުހ (ހަތެއް) ދުވަ  7ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް  ،ނުވެ ރުހާޒިއޮފީހަށް 

މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާއިން،  އެކަން އެހުރެއްޖެނަމަ، 

އި މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ކޮމާންޑަށާ

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިަފއިވާ އިދާރީ ބަހާއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

ގުޅިގެން  ދިނުމާ ޗުއްޓީ ތައް ދިނުމާއި،ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޗުއްޓީ މި )ޅ(  

އަދި މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  ވިއަންނަނި ،އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ  ކުރަންޖެހޭ

މި އަކުރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އިދާރީ  ،އެފަދަ ޗުއްޓީތަކަށް އެދި ހުށަަހޅަންވާނީ

  ބަހާއަކަށް، އެ އިދާރީ ބަހާއަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.
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ރާގެ ޗުއްޓީ، ބަލިވެއިނުމާ ިވހެއުމާ އަހަރީ ޗުއްޓީ، ޙައްޖު އަދި ޢުމް )1(   

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ އަދި ޢާއިލާެގ  ގުޅިގެންދެވޭ ޗުއްޓީ،

 މުވަްއޒަފަކު ދިނުމުގެ ކަންަކން، އެ މީހަކު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެންދެވޭ ޗުްއޓީ

 ކޮމާންޑް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާ ނިސްބަތްވާ ރީޖަން ނުވަތަ

 ގެ ފަރާތުން؛ޑައިރެކްޓްރޭޓު

 

ްއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތަބަރުގައި) ވަނަ ނަނ1ްމި އަކުރުގެ ( )2(   

ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޗުއްީޓތައް މުވައްޒަފުންގެ ކަންަތއްތައް 

 ވާލުކުރެިވފައިވާ އިދާރީ ބަހާގެ ފަރާތުން.ހަބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 

ދެވޭ ޗުއްޓީ ނުވަތަ މުސާރަ  (ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) ލިބޭ ގޮަތށް ½މުސާރައިގެ  (ކ)  

ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ާހސިލުލީމު ތަޢުތަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނުވަ

މުވައްޒަފަކަށް  ވާ ޗުއްޓީތައް އެބަޔާންކޮށްފައިހުންނަ މުއްދަތުގައި ތިރީގައި 

 ނުލިބޭނެއެވެ.

 

 ؛ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ ޗުއްޓީ )1(   

 

 ؛ބަލިވެއިނުމާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ ދެވޭ ޗުއްޓީ )2(   

 

 ؛ކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ޚިތާނު )3(   

 

 އަދި ؛އިލާގެ މީހަކު ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީޢާ )4(   

 

 ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ. )5(   

 

ވަނަ މާއްދާގެ  5ގަވާއިދުގެ  ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މިޅމާއްދާގެ ( މި )އ(  

 ނުދީ  ޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންަނށް ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތިން އ(

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލަތެއްގައި، މިހާފައިވާ އިހިފެހެއްޓުމަށް ނިންމަ

ކަންކަްނ  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި

ނިންމަންވާީނ، މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓމުގެ ޒިންމާ 

 އިްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ. ވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ބަހާހަ

 

     

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީއެއްގައި އެއްފަހަރާ ތިބެވޭެނ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު މި (ހ)  .20 ޗުއްޓީ ދެޭވނެ އިްނސައްތަ 

 އެވަނީއެވެ. ފައިވާގޮތް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިއިންސައްތަ ބެހި

 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ ބަހާެގ  ،އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ތިބެވޭނީ )1(   

 ވުރެ އިންސައްތަ) މުވައްޒަފުންނަށްޕޮއިންޓް ފަހެއް (ދިހައެއް  %10.5

 ވެ.އަދަދަކަށެއިތުރުނުވާ 
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       ވޭނީ، ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ތިބެ ތައްތަކާ ގުޅިެގންބޮޑެތި ކަން )2(   

 ޓް އް ޕޮއިން(ސުމެ 0.5ގެ %ންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފު

 އަދަދަކަށެެވ.އިތުރުނުވާ ނަށް ވުރެ ފަހެއް އިންސައްތަ) މުވައްޒަފުން 

 

       ިތބެވޭނީ،  ލިބޭ ގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ½މުސާރައިގެ  )3(   

ސުމެއް ޕޮއިންްޓ ( 0.3ގެ %ންދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފު

 އަދަދަކަށެެވ.ރުނުވާ އިތުނަށް ވުރެ އިންސައްތަ) މުވައްޒަފުން  ތިނެއް

 

ތިބެވޭނީ، ދިވެހި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުގެ  މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގައި )4(   

ނަްށ ވުރެ (ދޭއް އިންސައްތަ) މުވައްޒަފުން 2ގެ %ންމުވައްޒަފު

 އަދަދަކަށެވެ.އިތުރުނުވާ 

 

ތިބެވޭނީ،  ގައިކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީހާސިލު ތަޢުލީމު )5(   

އިންަސއްތަ)  ިތނެއް( 3ގެ %ންވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ މުަވއްޒަފުދި

 އަދަދަކަށެވެ.އިތުރުނުާވ ނަށް ވުރެ މުވައްޒަފުން

 

ގޮަތށް ދެވޭ ކުރުމަށް މުސާރަ ލިބޭހާސިލު ތަުޢލީމުގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި  (ށ)  

(ދެބައިކުޅަ  ½އަދި މުސާރައިގެ  ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ޗުއްޓީއާއި، މުސާރަ

ބައި) ލިބޭ ގޮަތށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއް

ދެވޭނެ އަދަދެއް މުވައްޒަފުންެގ ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ 

 ޔަށްކުރެވިފައިވާ އިދާރީބަހާއިްނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިވާލުހަ

 އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ ދެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  މި (ހ)  .21 ޗުއްޓީ ދިން ކަުމގެ ލިޔުން 

 ޖެހޭ ތާރީޚުޗުއްޓީ ނިންމާފައި އޮފީހަށް ނުކުންނަން ،ޗުއްޓީ ދިން ތާރީޚާއި

ކަމުގެ މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ އެނގޭނެހެން އެ

 ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފައިލު  ކޯޑުރެލިޔުން މުވައްޒަފުގެ 

 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންގާ އެންގުން މުވައްޒަފަށް  މި (ށ)  

ށް ވަތަ މުވައްޒަފުގެ ޕޮލިސް މެއިލައަންގަންވާނީ، އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް ނު

 ފޮނުވައިގެންނެވެ.

 

ޗުއްޓީަގއި ވަނިކޮށް 

 މަަސއްކަތަށް ނެރުން 

އްކަތަކަށް ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފު ހުއްޓާ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ މަސަ (ހ)  .22

ނެރެން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ޗުއްޓީގައި ހުރި މުވައްޒަފު ކޮންމެހެން މުވައްޒަފު 

މުވައްޒަފު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް  ،އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް އެންގިާދނެއެވެ. މިގޮތުން

ކޮމިޝަނަަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ  ،ލިބިގެންވަނީ  ނެރުމަށް ނިންމުމުެގ ބާރު



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-98/2021 : ަނންބަރު ގަވާއިދު             225އަދަުދ:              50ވޮލިުއމް: 

 

  20 
 

ލަފާގެމަތިން މުވައްޒަފުންގެ ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ 

 އިދާރީބަހާއަށެވެ.  

 

ވަގުތަކު  މުވައްޒަފު އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް  ނުކުތުމަށް  އަންގާއިރު، އެ (ށ)  

ންގެ ޚިދުމަތުގެ މަރުކަޒަކަށް ނުކުމެ ހުރި ރަށެއްގައި ހުރި ދިވެހި ފުލުހު

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.  

 

ގެން ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންޮކށްފައިާވ ގޮތުން ކަނޑައެޅި ވާގަވާއިދުގައި މި  .23 މާނަކުރުން 

ހިނދަކު، އަްނނަނިވި ިޢބާާރތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް އި އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުާވހަ

 ލަފްޒުތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.  ،ޢިބާރާްތތަކާއި އިވަނީ، އެދެވިފަ

 

ޕޮލިސް  އި،"ދާއިމީ މުވައްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުުލހުްނނާ (ހ)  

ންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފުލުުހްނގެ ޚިދުމަތުގެ އާ ،ރެކްރޫޓުންނާއި

ންމު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާނުކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މަޤާމަކަށް އައްޔަ

 ންމު މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮުތންނެވެ.އާޕްރަބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފަިއވާ 

 

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަަބލުން ފިޔަވައި  (ށ)  

ފުލުހުްނނާއި، ދާއިމީ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

 ޕޮލިސް ރެކްރޫޓުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. ،އާންމު މުވައްޒަފުންނާއި

 

"ޢާއިލާގެ މެންބަރު" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފުގެ މަންމަ، ބައްޕަ،  (ނ)  

، ނުވަތަ އަނބިން، ދަރިން އަދި ޝަރުީޢގޮތުން ބަލަްނ މީހާ ފިރިމީހާ، އަނބި

 .ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށެވެ

 

  ރުނުވާ ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފަކު ހާޒި"ވަޒީފާއަށް  (ރ)  

އޮފީހަްށ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް، އޭނާގެ ރަސްމީ ޑިއުޓީއަށް ނުވަތަ 

ފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީހަށް ނުަވތަ އިރުވާންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަޒިހާ

   ދުވަސްތަކާއި، ވިކަން ރެކޯޑުކޮށްފައިނުވާރުހާޒިޑިއުޓީއަށް ނުކުމެ ވަޒީފާއަށް 

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއަށް ސަލާމް ބުނުމުްނ  މި

 މީގެތެރޭގައި މުވައްޒަފު  ފައިވާ ދުވަސްތަކެވެ.ސަލާމް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާ 

  ދުވަސްތަކާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަލާމް ބުނެފަިއވާ

ގައި ހުންނަ އެއްޗުއްޓީމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗުއްޓީތަކުގެ ތެރެއިން 

 ނުހިމެނެއެވެ.ދުވަސްތައް 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ފަރާތްތައް" ކަމަށް އޫ"ވަޒީފާގެ މަސް (ބ)  

ގެްނ ލިބި ޤާޫނނު އަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުބުނެފައި އެވަނީ، 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓު               R-98/2021 : ަނންބަރު ގަވާއިދު             225އަދަުދ:              50ވޮލިުއމް: 

 

  21 
 

       ލަތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުން، ހާ ލާނުކޮށް އެއިޢުލަތެއް ހާކާރިސާގެ 

ލަތަކާ ގުޅުވައިގެން ކާރިސާގެ ހާތެރޭގައި މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ ވަކި  އެ މުއްދަތުގެ

ލަތުގައި ޢަމަލުކުރަން ރަްސމީ އިދާރާއަކުން އަންގާ އެންގުންތަކެއްގެ ހާ

ފަށް، ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ންމު އުސޫލުން މުވައްޒައާސަބަބުން، 

 ކުރެވެން ނެތް މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ގަވާއިދު ފާސްކޮށް  މި ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ މި  .24

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

 
 

 

___________________________ 

 


