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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ަގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 މާރިޗު 30 – 1438 ރަޖަބު 2ތާރީޚު 56އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  
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   ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝން 
 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 7ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް 

  

  

 .ކުރުންއިޞްލާޙު) ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އވަނަ މާއްދާގެ ( 58ވާއިދުގެ ގަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  .1
 
ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުނެރެ  (އ)  

ލަތްތަކުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ހާ ފަރުޖެއްސެން ނެތް 
ނޑުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފު ހުންނެވި  މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ލަ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރުވާ ޖުމުމަޤާމުގެ ކެޓެގަރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 1¼ރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާ ،ވަގުތަށް

ދުވަހެއް ފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވީ ހުކުރުއަށްވާ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ، )1.25(
މީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ  ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ، އެ

ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ. ރަމަޟާން  އަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ، )1.5( 1½މިންވަރުގެ 
މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ 

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ ، ން ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު 30 ދުވާލަކު މަސައްކަތްކުރަން ކަ
ޖެހޭވަރުކަމަށް  ދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށްއަމަސައްކަތު ގަޑީގެ 

  ބަލައިގެންނެވެ.

  
  

 .ކުރުން) ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުވވަނަ މާއްދާގެ ( 58ވާއިދުގެ ގަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  .2
  
ން ގެއްލީމާ 30ރަމަޟާން މަހު ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ  (ވ)  

ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީދުވާލަކު މަސައްކަތްއަދަދު، ރަމަޟާންމަހު  ލިބޭ
ދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުކަމަށްއަަމަސައްކަތު ގަޑީގެ 

.   ބަލައިގެންނެވެ
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 .ކުރުން) ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުށވަނަ މާއްދާގެ ( 62ވާއިދުގެ ގަ ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  .3
  
. ރަމަޟާން ލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތުގަޑީ (ށ)   މަސް ފިޔަވައި، އެހެންބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ

ން 30 ދުވަހުގެ މުސާރައަދަދު ބަލާނީ، މަސްމަސްމަހު މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ 
ރަސްމީދުވާލަކު މަސައްކަތްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު، ކޮމިޝަނުގައި

ކަމަށްދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުއަަ މަސައްކަތު ގަޑީގެ
. ރަމަޟާން ދުވަހުގެއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ، މަސްމަހު މުސާރައިން ގަޑިބަލައިގެންނެވެ

މަސައްކަތްކުރަން އަަދަދުު، ރަމަޟާންމަހު ދުވާލަކުން ގެއްލީމާ ލިބޭ  30މުސާރަ 
ދަދު، އެއީއަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަަކަތު ގަޑީގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ މަސައް

.   ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ

  
.ދިވެހިފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން މަތީގައިވާގޮތަށް .4  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

  

______________  


