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ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް

6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

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

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

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

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011 ގެ 41 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން  .1

ނޑައެޅޭ  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ކަ

ނޑު ކަންތައްތައް  އުސޫލަކުންނެވެ. މިގޮތުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

.41 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުން

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން 

ދެވޭނީ ކޮންމެ 2 އަހަރަކުން 1 ފަހަރުއެވެ.

)ހ(

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން 

ދެވޭނީ ޖެހިޖެހިގެން 2 )ދޭއް( އަހަރުގެ  އެވްރެޖް މާކްސް 70 އިންސައްތަ އަށްވުރެ 

މަތިން ލިބުމުންނެވެ.

)ށ(

ޝަރުޢީދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ، 

1 ފެބުރުވަރީ 2009 އަށް 10 އަހަރު ނުވަތަ 15 އަހަރު ނުވަތަ 30 އަހަރު ނުވަތަ 

ޚިދުމަތް  ނިޔަލަށް  ގެ   2009 ޖަނަވަރީ   31 މުވައްޒަފުންނަށް  ވެފައިވާ  އަހަރު   40

ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައި މިމާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިން ނުލިބިވާ ސްޓެޕް 

ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

)ނ(

ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ  ހަމަޖައްސާނީ  ސްޓެޕް  ބަލައި  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތުގެ  މުވައްޒަފުގެ 

. މަތިންނެވެ

1. 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދު 5 ސްޓެޕް

2. 15 އަހަރާއި 30 އަހަރާ ދެމެދު 8 ސްޓެޕް

3. 30 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު 9 ސްޓެޕް

4. 40 އަހަރުން މަތި 10 ސްޓެޕް

)ރ(
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ކޮންމެ ސްޓެޕަކަށް މުސާރައަށް އިތުރު 

ކުރެވޭނީ -/200 ރުފިޔާއެވެ. 

)ބ(

ނޑޭގޮތަށް  ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން، ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަކަށް މެދުނުކެ

ބަދަލުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާގުޅިގެން ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ 

ވަޒީފާގެ  ހަމަޖައްސާ  އެމީހަކު  ޝަރުޢީދާއިރާއިން  ސްޓެޕް  ކުރިއެރުމުގެ  މުސާރައިގެ 

މުސާރައިގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ. 

)ޅ(

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ސްޓެޕަކަށް  ކުރިއެރުމުގެ  މުސާރައިގެ  މުއްދަތާގުޅިގެން  ޚިދުމަތުގެ 

މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން، ނުވަތަ ޝަރުޢީދާއިރާއިން ބޭނުންވެގެން އެމުވައްޒަފު 

ހުރި ރޭންކުގެ މަޤާމަކަށް ބަދަލު ކުރާނަމަ ކުރިން ލިބެމުންދިޔަ ސްޓެޕް އަލަށް ހަމަޖެއްސި 

މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށް މުސާރަ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ކ(

ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ސްޓެޕަކަށް  ކުރިއެރުމުގެ  މުސާރައިގެ  މުއްދަތާގުޅިގެން  ޚިދުމަތުގެ 

މުވައްޒަފަކު، ޝަރުޠު ހަމަވެގެން މަތީ މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޝަރުޢީދާއިރާގެ 

މަތީމަޤާމަކަށް  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  ހާސިލު  ތަޢުލީމު  ސްޕޮންސަރކޮށްގެން  ފަރާތުން 

ބަދަލުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓު ނުވަތަ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކުރާ ވަޒީފާއަކަށް ހޮވުމާގުޅިގެން 

ކުރިން  އެމުވައްޒަފަކަށް  ނަމަ  ބަދަލުވާ  މަޤާމަކަށް  މަތީ  މަޤާމަށްވުރެ  ހުރި  ކުރިން 

ލިބެމުންދިޔަ ސްޓެޕްގެ އެއްފިޔަވަޅު ފަހަތަށް ސްޓެޕް ދީ މުސާރަ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)އ(

ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު  ޝަރުޢީދާއިރާގައި  ނުވަތަ  މުއައްސަސާއެއްގައި  އެހެން  ދައުލަތުގެ 

އެމުވައްޒަފަކު  މުވައްޒަފުންނާއި،  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ތަޢުލީމު 

ނޑަށް ގެނެވުނު  މަސައްކަތް ކުރި އޮފީސް އުވާލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޮފީހުގެ އޮނިގަ

އެމުވައްޒަފުގެ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން،  އަންނަ  ޤާނޫނަކަށް  ނުވަތަ  ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

ވަކިވި  ވަޒީފާއިން  އެމީހަކު  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިވެފައިވާ  ވަޒީފާއިން  އިޚުތިޔާރެއްނެތި 

ދައުލަތަށް  އެމުވައްޒަފުން  އެފަދަ  ބަލައި  އެކަން  ހުށަހެޅުމުން  ތަފުސީލުކޮށް  ސަބަބު 

ސްޓެޕް  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ރ(  މިމާއްދާގެ  ގުޅުވުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ޚިދުމަތްކުރި 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ވ(

މިމާއްދާއަށް  ހަމަޖެއްސޭނީ،  ފަރާތްތަކަށް ސްޓެޕް  ޙައްޤުވާ  ދަށުން ސްޓެޕް  މިމާއްދާގެ 

ލިޔުންތަކާއެކު  ކަމާބެހޭ  އެދި  ހަމަޖެއްސުމަށް  ސްޓެޕް  ފެށުމާގުޅިގެން  ޢަމަލުކުރަން 

ހުށަހަޅުންތައް  އެ  ހުށަހެޅުމުން،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ދިރާސާކޮށް އެމީހަކަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ސްޓެޕް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން  ނިންމާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  ޖުޑީޝަލް  އޮފް 

)މ(

މި އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފައިވަނީ 22 އެޕްރީލް 2014 ގައެވެ.  .2


