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 ން ޝަކޮމިސަރވިސް ވިލް ސި

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ 

   

                 ) އަށް 2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R/2014-311ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  2

 

ޙުތައް އަންނަނިވި އިޞްލާ ،) އަށ2014ް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު (ދިވެހި ސިވިލް R/2014-311ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުން. 

 ކުރުން. ލާޙުޞް އި  ގޮތަށް ) އަންނަނިވިގެ (ބވަނަ މާއްދާ 27ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .1

 ންމާޒި އެ އިލަތުގަހާ  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  މާލީ

 ވަސީލަތްތައް  ނޫން އެ އާއިފައިސާ މުދަލާއި ދާއިރާގެ ،އަދާކުރުމާއި

 .ބެލުން ހެޔޮގޮތުގައިތޯ  އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ބޭނުންކުރެވެނީ

 ސެކްރެޓަރީންގެ  ޕަރމަނަންޓް .27 (ބ)

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ކުރުން. އަކުރު ތަރުތީބު ގޮތަށް ގެ (ރ) އުނިކޮށް، އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާ 29ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .2

އޮފީސްތަކަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން މަސްއޫލު 

 ކުރާނީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.ނުޢައްޔަ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން  .29 (ހ)

 ކުރުން  ނުޢައްޔަ

ހުގެ (ފަހެއް) އަހަރުދުވަ 5ކުރެވޭނީ  ނުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަ 

 މުއްދަތަށެވެ.

   (ށ)

 ރާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކިކު 57ޤާނޫނުގެ  ގެސަރވިސް ދިވެހި ސިވިލް 

 ރީއެއް ރެޓަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ ޕަރމަނަންޓް ސެކް 

  ދި، ވެ. އަކުރެވިދާނެއެ ނު (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ދައުރަކަށް ޢައްޔަ 5އަލުން 

 (ފަހެއް) 5ކޮންމެ  ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކުރާ  ނު ގޮތުން ޢައްޔަ އެ

 ކުރަމުން ގެންދެވިދާނެއެވެ.ނު އަހަރަކުން ޢައްޔަ

   (ނ)

އަހަރުގެ ދައުރަކަށް (ފަހެއް)  5ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު އަލުން     )ރ(
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 ވޭތުވެދިޔަ ދައުރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބެލޭނެއެވެ.  ،ކުރުމުގައިނުޢައްޔަ

      ، ހަމަވުމުން ކުރެވިފައިވާ ދައުރުނު ޢައްޔަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް 

ރު ތިޔާލުމުގެ އިޚްވައި ންމުކޮށް ހުޅުއާއެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ބ(

ން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 64ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ 

  ،މަނަ ފިއި މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި 

މިނިސްޓްރީއަކަށް ޕަރމަނަންޓް  އެދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ނު ޢައްޔަސެކްރެޓަރީއަކު 

   )ޅ(

ގެ ކުރުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ނު ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ޢައްޔަ ޕަ

ޝަނަށް ގޮތުގެ މަތީން ކޮމި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ  56ޤާނޫނުގެ 

ކު މީހަ އެއްގެ ގޮތުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ،ލިބިދީފައިވާ ބާރަކަށްވާތީ

 ކުރުމުގެ އެންމެފަހު ނިންމުން ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ނު ޢައްޔަ

   )ކ(

ދިވެހި  ،ކުރެވޭ މީހުންނު ޓަރީގެ މަޤާމަށް އަލަށް ޢައްޔަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެ 

 ،ގޮތުގެ މަތީން ވާމާއްދާގައިވަނަ  100ގެ ގަވާއިދު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ

 ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަނު ޕްރޮބޭޝަ

   )އ(

 ކުރުން.ލާޙުޞް އި ގޮތަށް އަންނަނިވި  ވަނަ ނަންބަރު 11ގެ ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 78ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .3

 ނަ ވަ 3 ގެ ) ނ( މާއްދާގެ  ވަނަ 47 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ދިވެހި. 11

 ވަޒީފާއިން ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ 7 ނުވަތަ ގެ ދަށުން ނަންބަރު

) ހައެއް( 6 ވަކިކުރިތާ ވަޒީފާއިން ،ނަމަ ފަރާތެއް ވަކިކޮށްފައިވާ

 .ވެފައިވުން މަސްދުވަސް

 ކުރުމުގެ ނު ޢައްޔަ ވަޒީފާއަށް .78 (ހ)

 ތައްޠު ޝަރު

ރެއް ނަނިވި ގޮތަށް އަކު (ޅ) ގެ ގޮތުގައި އަން ،ކޮށްލާޙުޞް އި ގޮތަށް އަންނަނިވި (ށ) އާއި ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާ 109ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު  .4

 އިތުރުކުރުން.

ތުގެ ގޮވާ ތިރީގައި ފަކު،އެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މުވައްޒަ

      ތަށްއެ މުއްދަ ،ނުވަތަ ޗުއްޓީ ދިނުމާ ގުޅިގެން މާ ގުޅިގެންމަތިން ވީއްލު

 އެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވުން؛

 .ގޮތަށް ވީއްލުންމުސާރަ ލިބޭ -1

 .ގޮތަށް ވީއްލުން މުސާރަ ނުލިބޭ  -2

 .ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގުން ނުވަތަ ބަފަޔަކަށްވުމުން މަޔަކަށް  -3

 

" އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ކޮންޓްރެކްޓް" .109 (ހ)

 މުވައްޒަފުން  އުސޫލުން

 ހާލަތްތައް  ގެންގުޅެވޭނެ
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 ކުގެ ފަރާތްތަ ފޮނުވާ  ތަމްރީނުތަކަށް  އިތުރު ބޮންޑުކުރެވިގެން ސަރުކާރުން 

 ރީނުތަމް މުއްދަތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ ރިޕޯޓުކުރުމަށް އޮފީހަށް ،ތެރެއިން

 ރިޓީންއޮތޯ ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

 ށް ގޮތަ މި ދިއަ. ފަރާތްތައް ނެތް ޅެންހުށަހެ އޮފީހަށް ލިޔުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ

 ރާއާއެކު އިދާ އެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

 .އެވެވާނެ ހުށަހަޅަން ސެޓުފިކެޓު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކަށް  އެއްބަސްވެވޭ

   )ށ(

 މަށް ކުރުވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  މަސައްކަތެއް ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން 

 .ހަމަޖެއްސުމަށްވަގުތީގޮތުން  މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ

   )ޅ(

 ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވިގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުން. ގެ (ރ)ވަނަ މާއްދާ 110ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .5

ވަތަ ނުއި ނުމާބަލިވެއި ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަކު،އިދާރާގެ މުވައްޒަ 

 ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީ ނެގުން. 

" އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވޭޖް " .110 (ރ)

 މުވައްޒަފުން  ލުންސޫއު

 ހާލަތްތައް  ގެންގުޅެވޭނެ

 ކުރުން. ލާޙުޞް އި އަންނަނިވިގޮތަށްއަދި (ށ) ގެ (ހ) ވަނަ މާއްދާ 113ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .6

 ،މަނަ ންވެއްޖެބޭނު ލައްވަން މީހަކު  ވަގުތީގޮތުން  މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާޗެޕްޓަރު މި

 އެންމެ  މަޤާމަކަށް  އެ ،މަތީން މިންގަނޑުތަކުގެ ލުތަކާއިސޫއު ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ށް މަޖެއްސުމަހަ ވަޒީފާ ވަގުތީގޮތުން މީހަކަށް އެ  ،ފަހު ހޮވުމަށް މީހާ އެކަށީގެންވާ

    ވަތަ ނު  ކޮމިޝަނަށް އޮފީހުން  މަސްއޫލު ދަލުކުރުމަށްބަ  ވަޒީފާ ވަގުތީ  ނުވަތަ 

         ،ޅާނީހަހުށަ ފަރާތަކަށް  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުން  މަސައްކަތް އެ

 ސޮފްޓްވެއަރ ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް  މަސައްކަތް މި

 ލު ޖަދުވަ ގެ ގަވާއިދު  މި  ،ނަމަ ނުކުރެވޭ  ބޭނުން ސޮފްޓްވެއަރ. ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

 ރވިސްގެސަ  ސިވިލް . އިންނެވެ" ޗިޓް  ދަންނަވާ އެދި ދެއްވުން  ވަޒީފާ" ގައިވާ 3

 ވާގައި  4 ވަލު ޖަދު  ގަވާއިދުގެ މި ،ނަމަ މީހެއް ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި އެހެން  ވަގުތީ

 .އިންނެވެ" ޗިޓު ދަންނަވާ އެދި ބަދަލުކުރެއްވުމަށް  ވަޒީފާ"

މުވައްޒަފުން ވަގުތީ ގޮތުން ނަގާ  .113 (ހ)

 ގެންގުޅުން 

 ސަރވިސް  ސިވިލް ،އަންގާނީ އިދާރާތަކަށް  ކަން އެ ފަހު  ދިނުމަށް  ވަޒީފާ ވަގުތީ

 އިވާ ހަވާލުކޮށްފަ ކޮމިޝަނުން ކުރުމަށް މަސައްކަތް އެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން

 ތްއޮ މަޤާމެއް އެ ،ކޮޕީއެއް ގެޓު ޗި މި. ޗިޓަކުންނެވެ ފޮނުވާ ފަރާތަކުން

 ރފްޓްވެއަސޮ  އިދާރާތަކަށް ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ. ފޮނުވޭނެއެވެ އިދާރާއަކަށް 

 .ލިބޭނެއެވެ ޗިޓް މި ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމުގެ 

   (ށ)

 ކުރުން.ލާޙުޞް އިއަންނަނިވި ގޮތަށް (ނ)  އާއި، (ށ)، އާއި )ވަނަ މާއްދާގެ (ހ 160ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .7

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                               1128  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

6 

 ނުލައި  ކާ ހަމަޖެއްސުމަ ޗުއްޓީއެއް ކުރިއަށް  މަތީން  ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ  މި

 ލަވަންސުން އެ ސަރވިސް މުސާރައާއި ދުވަހަކަށް ހާޒިރުނުވާ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފު

 ހޭ ޖެ ދުވަހަކަށް އެލަވަންސުން ސަރވިސް މުސާރައާއި މުވައްޒަފުގެ ކަނޑާނީ

 .އަދަދެވެ

 އުނިކުރުން  މުސާރައިން .160 (ހ)

ވާ  ގުތަށް ވަ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ފަކުމުވައްޒަ

 . އުނިކުރެވޭނެއެވެ ސުން ސަރވިސް އެލަވަން އާއިމިންވަރު، އޭނާގެ މުސާރަ

   )(ށ

ތަށް ރާ ވަގުދަކުމުވައްޒަފަށް ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ އިތުރުން އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭ 

  އެވެ.އުނިކުރެވޭނެސުން ސް އެލަވަންސަރވި އާއިވާ މިންވަރު، އޭނާގެ މުސާރަ

   )(ނ

 ކުރުން. ލާޙު ޞްއި ގޮތަށް  ގެ (ހ) އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާ 170ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .8

 ން ސަރުކާރު ގަޑިއަކީ މަސައްކަތު ރަސްމީ އޮފީސްތަކުގެ އާންމުގޮތެއްގައި

 ،ތެރެއިން ގަޑީގެ ރަސްމީ އޮފީސްތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ . ވަގުތެވެ ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ

 ވާ މާއްދާގައި ވަނަ 35 ގެ) ޤާނޫނު  ވަޒީފާއާބެހޭ( 2008/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

     މެންދުރު  ،ގުތުކޮޅުހުސްވަ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ،މަތިން ގޮތުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ އަށް 13:00 އިން  12:30 ނުވަތަ  އަށް 12:30 އިން  12:00

 މަސައްކަތު ގަޑި  .170 (ހ)

 ން. ތަރުތީބުކުރު އަކުރުތައް އެ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް، ވަނަ މާއްދާ 181ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

 ،ނަމަ ފިވިހައި ކުއްޖަކު  ފަހުން ތާގެފުހަ) ހަތާވީސް ( 27 އިނދެ ބަލިވެ ފަކުމުވައްޒަ

 އިއާޗުއްޓީ ތިންމަ ގޮތުގެ މިވާ ތިރީގައި ،ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ނުވަތަ ގުޅިގެންއިނުމާ ބަލިވެ

 .ދޭންވާނެއެވެ  ޢިނާޔަތް

ގުޅިގެން ނުވަތަ  ބަލިވެއިނުމާ .181

 ޗުއްޓީ  ދޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ

 ށްފައިވާ ކޮ ރީ ޓަރަޖިސް  ،ބަޔާންކޮށް ދުވަސް ލަފާކުރާ  ވިހާނެކަމަށް ފަކުމުވައްޒަ

 ދަ ފަ އެ ނުވަތަ  ފިކެޓެއްޓު ސެ މެޑިކަލް  ދޫކުރާ  މަސައްކަތްތެރިޔަކު އްޙީޞި

 ޔުމުގައި ލި އެ ނުވަތަ ފިކެޓުޓުސެ އެ ،މުވައްޒަފަށް އެ ،ޅުމުންހެހުށަ ލިޔުމެއް

 ،ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެމަސް) ހައެއް( 6 ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ،ފެށިގެން ތާރީޚުން  ބުނާ

 .ވާނެއެވެ ދޭން އެކުޔާމުސާރަ ،ގެންހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު

   (ހ)

ރިފުޅުގެ ދައިރު  ވިހޭ ތާގެ ފަހުން ފު(ހަތާވީސް) ހަ 27ބަލިވެއިނދެ  ފަކު މުވައްޒަ

 ،ންމަތިގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު  43ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ނަމަ،  ފުރާނަ ނެތް

) ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް 60ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ގުޅިގެން ބަލިވެއިނުމާ 

 ،މަނައިހިނުސްތައް ބަންދު ދުވަ ،ދުވަހުން ފެށިގެން މުވައްޒަފު ވިހާ ،ޗުއްޓީއެއް

 މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.

   (ށ)

 ބައްޔެއްވުމުގެ ނުވަތަ  ،ސަބަބުން ކައިރިވުމުގެ  ދުވަސް ވިހެއުމުގެ މާބަނޑުމީހާ

ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ރަޖިސްޓަރީ ،ނަމަ ވާއުޒުރުވެރި  ނުކުންނަން  އޮފީހަށް ސަބަބުން

   (ނ)
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ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ  ފައިކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތްތެރިއަކު އެ

(ހައެއް)  6ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ  އެ

   ގިނަވެގެން  ،މަސްދުވަހުން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން

ގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން މުސާރަ ލިބޭ ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް(ތިރީސް)  30

  އެވެ. ވާނެ

   ، އިއްޓަހުޗުއްޓީގައި  ދޭ ވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފަށް ގައި މި މާއްދާގެ (ށ)

ންދު ބައެއީ ރަސްމީ މީ މަސައްކަތު ދުވަހެއް ރަސް ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެ 

 ޓީއަށް ޗުއްއެ މުވައްޒަފެއްގެ ،ނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވެއްޖެ

 އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 

   (ރ)

 އްޙީޞި އޭނާގެ  ނުކުތުމަށް  ވަޒީފާއަށް ސަބަބުން ބަލިވެއިނުމުގެ  ފަކު މުވައްޒަ

 ރިއަކު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެ ،ކަމަށް ތަންނުދޭ ހާލަތު

ވިހެއުމުގެ  ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން،ފަދަ  ނުވަތަ އެ ޓުފިކެ ސެޓު  މެޑިކަލް ދޫކުރާ

 ،އެއް(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ 28ކުރިން ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން، 

 މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

   (ބ)

ރުގެ ވަނަ ނަންބަ 3ށް ކޮށް، އެ އަކުރަލާޙު ޞްއި އަންނަނިވި ގޮތަށް  ،ވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ  182ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު  .10

 ކުރުން.  ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރު

ނަމަ،  ނެތް ގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރ2ޭ

އި ށްފައެކަން ބަޔާންކޮ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ރަޖިސްޓަރީ

ވަނަ  43 ހޭ ޤާނޫނުގެދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ހުށަހެޅުމުން، ވަޒީފާއާބެ

އުމާ ނުވަތަ ވިހެ ގުޅިގެން ބަލިވެ އިނުމާ  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

ހާ މުވައްޒަފު ވި  ،(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 60ގުޅިގެން ދޭ 

 މުސާރައާއެކު  ،ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ދުވަހުން ފެށިގެން

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ގުޅިގެން ދެވޭ  ވިހެއުމާ .182 )(ކ

 ޢިނާޔަތްތައް 

 ދޭ ޒަފަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައް 2. މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ 3

ންދު  އެއީ ރަސްމީ ބަ ދުވަހެއް ރަސްމީ މަސައްކަތު، ހުއްޓައިޗުއްޓީގައި 

 ޓީއަށް ޗުއްއެ މުވައްޒަފުގެ ،ނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް ވެއްޖެދުވަހަކަށް

 އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 

   

 ކުރުން.ލާޙު ޞްއި  ގޮތަށް އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާ  184ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .11

އިގެން ހިމަނަ ތައްބަންދު ދުވަސް  ، ދުވަހުން ފެށިގެންށް ދަރިއަކު ލިބޭކަފިރިހެން މުވައްޒަފަ 

 ން ދޭން މަތި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް،، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30

 ވާނެއެވެ. 

 ޗުއްޓީ  ދޭ ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ .184
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ނުގެ  ޤާނޫބެހޭވަޒީފާއާދުވަހުން ފެށިގެން،  ށް، ދަރިއަކު ލިބޭކަފިރިހެން މުވައްޒަފަ 

ސާަރ މު ،ން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 48

 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.  3ލިބޭގޮތަށް 

   (ހ)

   ގެ އްދާމި މާ ،ދޭށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަފިރިހެން މުވައްޒަފަ

 ފުރުމާ ސް (ހަތެއް) މަސްދުވަ  7(ހ) ގައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށް ފަހު، ދަރިފުޅަށް 

ދު ބަން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް،، (ހަތާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 27ދެމެދު، 

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދޭން ވާނެއެވެ. 

   (ށ)

   (ނ)  ވެ.މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ އެކީ އެއްފަހަރާއެ

  ށް ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  194 ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .12

 

 ކުރުން.ލާޙު ޞްއި އަންނަނިވިގޮތަށް  ،ވަނަ ނަންބަރު 3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  194 ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .13

 އްދަތުމު ފައިވާލައިފައިވާ މުވައްޒަފު، ވީއްލައިމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއް  .3

ށް ނަމަ، އޭނާ އެ ވަޒީފާއަ ހަމަނުވަނީސް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެދޭ

 ނެރެންވާނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފު ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ .194 (ނ)

 ވީއްލުން 

 

 ކުރުން.ލާޙުޞް އި . ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށ195ް ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .14

ތަށް ދަތިވުމުގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަ ގުޅިގެން، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުމާ

ރަ މުސާ ،ސަބަބުން އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން މީހަކު ބޭނުންވާނަމަ

ޤާމުގައި  އެ މަތުންގޮނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުވައްޒަފު ވީއްލުނު މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ވަގުތީ 

     ލު ކުރާނީ މެދު ޢަމަ މުވައްޒަފުންނާ  ގެންގުޅޭ ތަށްމިގޮ  .މީހަކު ގެންގުޅެވި ދާނެއެވެ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 9މި ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރު 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭ  .95

މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީ 

 މީހުން ގެންގުޅުން ގޮތުން 

 ކުރުން. ލާޙު ޞްއި  ގޮތަށް އަންނަނިވި  ،ވަނަ މާއްދާ 196ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .15

ފީހުގެ އޮއިރު،  މަވާވީއްލުނު މުއްދަތު ހަ ،ފަކުފައިވާ މުވައްޒަލައިމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއް

ޤާމު މަ ސަބަބަކާ ހުރެ، ވެސްއެހެން ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ  ގެނައިއޮނިގަނޑަށް 

އިން ވަޒީފާ ފަކު މުވައްޒައެ، ނަމަ ނެތް އިވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ދެވެން ލެވިފަވައިއު

 ވެ.ގެ މަތިންނެ ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތު  23ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ގޮތަށް  ނުލިބޭ މުސާރަ .196

 މުވައްޒަފުފައިވާ ލައިއްވީ

 ން ކުރަންޖެހުރިޑަންޑެންޓު 

 ށް ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  200ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .16

 

 އަންނަނިވިގޮތަށް (ށ) އާއި (ހ)  ލާޙުކޮށް އެ މާއްދާގެ އިޞް އަރިމަތީ ޞުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ 204 ގެބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު  .17

 ކުރުން.ލާޙުޞްއި
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ލޯކަލް ( 2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް

   އަދި  ށްކައިންތިޚާބަ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބާއްވާ

 ރެ،ހު ފާނުދީ ޢުވަޒީފާއިން އިސްތި ،ށްކަ އެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަ

 ދާނެއެވެ.ކުރިމަތިލެވި 

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .204 (ހ)

 ށާއިޕްރައިމަރީއަ އިންތިޚާބުގެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ކުރިމަތިލުން  އިންތިޚާބަށް

ން ނަކު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް މުވައްޒަފަ  .1

   ބަކަށްތިޚާއެ އިން، ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމާއެކު ގެން ނަންހުށަހަޅައި

ފު އްޒަ މުވައެ  ،ހަމަ އެ ދުވަހު ،ފައިވާކަން ލައި އެ މުވައްޒަފު ކުރިމަތި

 އަދާކުރާ އޮފީހަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ވަޒީފާ

 

ގެ އްޒަފުމުވަ އެ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މުވައްޒަފު .2

 ޔުންޅާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރިކަމުގެ ލި ހަނަން ހުށަ

 ހަމަ  ،ކަންފައިވާލައިކުރިމަތިއެ އިންތިޚާބަކަށް އެ މުވައްޒަފު  ، ލިބުމާއެކު

 ންގަން ކުރާ އޮފީހަށް ލިޔުމުން އައަދާ އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ  ،އެ ދުވަހު

 ވާނެއެވެ.

   (ށ)

(ރ)  އާއި(ށ) އި އާ(ހ)،  ލާޙުކޮށް، އެ މާއްދާގެޞްރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އި ސުއަރިމަތީ  ވަނަ މާއްދާގެ 205 ގެބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު  .18

 ކުރުން.ލާޙު ޞްއި އަންނަނިވިގޮތަށް 

ން ގެޅައިހުށަހަ ނަން މުވައްޒަފަކު ޕްރައިމަރީއަށްލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ 

 ސްޕެންޑްސަ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ ،ފެށިގެން ތާރީޚުން ގަބޫލުކުރާ އެ ނަން

 ވޭބޭއް ހޮވުމަށް  މެންބަރުން ކައުންސިލެއްގެ ލޯކަލް  އަދި. ކުރެވޭނެއެވެ

 ލޯކަލް ) (2010/10( ނަންބަރު ޤާނޫނު ،އްޒަފުން މުވަ ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް

 ގޮތުގެ  ވާގައި) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 13 ގެ) ޤާނޫނު އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ 

 ން ކޮމިޝަނު އިލެކްޝަންސް ގެންކުރިމަތިލައި  އިންތިޚާބަށް މުވައްޒަފު އެ ،މަތީން

 ޑްސްޕެންސަ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު އެ  ،ފެށިގެން ތާރީޚުން  ގަބޫލުކުރިއެކަން 

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .205 (ހ)

  ށާއިޕްރައިމަރީއަ އިންތިޚާބުގެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް

 ވަޒީފާއާއި މުވައްޒަފުންގެ 

 ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި

 ނިމި ން އިންތިޚާބުމުވައްޒަފު ކުރާ ސަސްޕެންޑް ދަށުން(ހ) ގެ  މާއްދާގެ މި

ށް ކުރާ ތާރީޚާ ހަމަޔަ ނުއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާ

 ސަސްޕެންޝަން ދެމި އޮންނާނެއެވެ. 

   (ނ)

 ޑްސަސްޕެން ތިބޭނީ ވައްޒަފުންމު ކުރެވޭ ސަސްޕެންޑް  ދަށުން މާއްދާގެ މި

 ން އޮފީހު ދި އަ. ގޮތަށެވެ  ނުނިކުންނަ  އޮފީހަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކުރެވިފައިވާ

 މަސައްކަތެއް އޮފީހުގެ  މުވައްޒަފަކާ އެ ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ ވެސް

 މަޤާމުގެ ކުރަމުންދިޔަ  އަދާފަކު މުވައްޒަ އެ އަދި. ނުވާނެއެވެ ހަވާލުކޮށްގެން

 ންނަ ހު ފައިކޮށް ސަސްޕެންޑް ބައިވެރިވުމަށް  އިންތިޚާބުގައި  ،ފައިދާއެއް އެއްވެސް

 .ނުވާނެއެވެ ނަގައިގެން ބޭނުންތަކަށް އިންތިޚާބުގެ ،މުއްދަތުގައި

   (ރ)
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ގެ ގޮތުގައި (ނ)  އަދި (ށ) އަރިމަތީ ޞުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ  206 ގެބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު  .19

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރު އިތުރު ކުރުން.

      ހު،ފައިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް  ލޯކަލް ކައުންސިލެއްގެ

ކަން  އެ، ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ނުލާ 

ކުން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ލިޔުމަ(ސައުވީސް)  24

 ކުރި  ންޑްޕެތާރީޚުން ފެށިގެން އެ މުވައްޒަފު ސަސް އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ

ން ޔުމުލިކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް 

 އަންގަން ވާނެއެވެ. 

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .206 (ށ)

 ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގެ

 ނާއިން މުކާމިޔާބުކުރު

 އިންތިޚާބުވުމުންކައުންސިލަކަށް 

 ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން

 ،ނަމަ އްޖެކުމެނުނި  އޮފީހަށް މުވައްޒަފު މަތީން ގޮތުގެ ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ މި

 ގައިވާ  28 ޗެޕްޓަރު ގަވާއިދުގެ މި ،ޢަމަލުކުރާނީ މެދު މުވައްޒަފަކާ ފަދަ އެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

   (ނ)

އަދި (ރ) (ނ)  ،)(ށ، (ހ) އަރިމަތީ ޞުރުޚީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް އެ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ  207 ގެބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު  .20

 ކޮށް، އެ މާއްދާގެ (ބ) އުނިކުރުން.ލާޙުޞް އި ގޮތަށް އަންނަނިވި

    ،ފަކުއްޒަމުވަ ކުރިމަތިލާ ޕްރައިމަރީއަށް އިންތިޚާބުގެ ކައުންސިލެއްގެ ލޯކަލް

 ،މާއެކުލިޔު އެނގޭނެ  ކަން  އެ ،ނަމަ ގެނެސްފި އަނބުރާ ނަން މުވައްޒަފެއްގެ  އެ

 ލޯކަލް  ދިއަ. ވާނެއެވެ  ޅަންހަހުށަ އޮފީހަކަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފަކުމުވައްޒަ އެ

 ން ނަ  އްގެމުވައްޒަފެ އެ ،ފަކުމުވައްޒަ ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލެއްގެ 

 ގެނައިކަން  އަނބުރާ ނަން ،ބަޔާންކޮށް ކަން އެ ،ނަމަ ގެނެސްފި އަނބުރާ

 އްޒަފެއްމުވަ އެ ،ލިޔުމާއެކުކުރި ދޫ  ކޮމިޝަނުން ސްއިލެކްޝަން ފައިގަބޫލުކޮށް

 .ވާނެއެވެ ޅަން ހަހުށަ އޮފީހަކަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .207 (ހ)

 ށާއިޕްރައިމަރީއަ އިންތިޚާބުގެ

 ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް

 ކުރިމަތިލާ އިންތިޚާބަށް

 އަނބުރާ ނަން ،މުވައްޒަފުން

 އިންތިޚާބު ނުވަތަ ގެނައުން

 ނުވުން 

 ކަށް އޮފީހަ  އެ  ކަން އެ މުވައްޒަފު  މަތީން  ގޮތުގެ  ގައިވާ) ހ( މާއްދާގެ  މި

 މަކަށް ނިމު ންހުރިހުރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި މުވައްޒަފު އޮފީހަކުން އެ ،ޅުމުންހެހުށަ

 .ވާނެއެވެ ނެރެން ވަޒީފާއަށް ފެށިގެން ތާރީޚުން ޅިހެހުށަ  އެ ،ގެނެސް

   (ށ)

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާ  .1

ފަކު ވައްޒަ އެ މުނަމަ،  ނުކުރެވިއްޖެ ޒަފަކަށް އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުމުވައް

 އަދި ލޯކަލް  އަންގަން ވާނެއެވެ.އެ ކަން ލިޔުމުން  ،ކުރާ އޮފީހަށްއަދާ  ވަޒީފާ

 މިޔާބުކާބު އްޒަފަކަށް އިންތިޚާކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މުވަ

 ޝަނުންކޮމި  ސް އިލެކްޝަންއިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ނަމަ،  ނުކުރެވިއްޖެ

 ކުރާދާ އަ  ވަޒީފާ ފަކު އެ މުވައްޒަ ،ކުރާ ތާރީޚުގައި ންމުކޮށް އިޢުލާނު އާ

 އަންގަން ވާނެއެވެ. އެ ކަން ލިޔުމުން  ،އޮފީހަށް

އަދާކުރާ ބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ވަނަ ނަން 1މި މާއްދާގެ  .2

   (ނ)
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ކޮށްފައި  ސަސްޕެންޑް މުވައްޒަފު އެ އޮފީހަކުން އެ އެންގުމާއެކު، އޮފީހަކަށް 

ވަޒީފާއަށް  ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،ހުރުން ހުރި

 އަންގަން ވާނެއެވެ. ލިޔުމުން ނުކުތުމަށް އެ މުވައްޒަފަށް

 ،ނަމަ އްޖެކުމެނުނި އޮފީހަށް މުވައްޒަފު މަތީން ގޮތުގެ ގައިވާ) ނ( މާއްދާގެ މި

 ގޮތުގެ  އިވާގަ 28 ޗެޕްޓަރު ގަވާއިދުގެ މި ޢަމަލުކުރާނީ މެދު މުވައްޒަފަކާ ފަދަ އެ

 .މަތީންނެވެ

   (ރ)

 .ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުން 2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  237ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .21

 

 ކުރުން. ލާޙު ޞްއި  ގޮތަށް އަންނަނިވިގެ (ނ) ވަނަ މާއްދާ 242ގެ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދު .22

 ފައިވާ ކޮށް ޑިޓް އެކްރެ ތަމްރީނުގެ ފުރިހަމަކުރި ،މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނު

ޒާވް ރި ،ގެންފެށި  ތާރީޚުން  ކުރި  އެކްރެޑިޓް ޓު ސެޓުފިކެ ،ހުށަހެޅުމުން ސެޓުފިކެޓު

 ޤާމުގެ މަ ފައިވާރިޒާވް ކޮށް. ހަމަޖައްސަިއދެވޭނެއެވެ މަޤާމަށް ފައިވާކޮށް

 މު މަޤާ އެ ފަރާތަށް  އެ ،ނަމަ ނުކުރެވިއްޖެ އެކްރެޑިޓް  ޓު ފިކެޓުސެ ފެންވަރުގައި 

 ގައިވާ ) ރ( މާއްދާގެ  މި  ،މުވައްޒަފަކީ އެ އަދި . ނުދެވޭނެއެވެ ހަމަޖައްސައެއް

       ގައިހާލަތު  މި ،ނަމަ މުވައްޒަފެއް އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ  މަތިން ގޮތުގެ

    ގެ މާއްދާ ވަނަ  47 ޤާނޫނުގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ދިވެހި  ފަކު މުވައްޒަ އެ

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ވަޒީފާއިން ދަށުން  ނަންބަރުގެ ވަނަ 2 ގެ) ނ(

 ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ތަމްރީނު .242 (ނ)

 ރިޕޯޓުކުރުން  އޮފީހަށް

 . ޠިލުވީއެވެތައް ބާރސަރކިއުލަ ވާތިރީގައި މި ،ންމުކޮށްފައިވާއާވިސް ކޮމިޝަނުން މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ސިވިލް ސަރ .23

 ) ސަރކިއުލަރ2015ސެޕްޓެންބަރު  10( 29/2015ނަންބަރު  •

 ) ސަރކިއުލަރ2015ސެޕްޓެންބަރު  10( 30/2015ނަންބަރު  •

 ސަރކިއުލަރ )2015އޮކްޓޫބަރު  5( 33/2015ނަންބަރު  •

 ސަރކިއުލަރ )2015ނޮވެންބަރު  18( 37/2015ނަންބަރު  •

 ސަރކިއުލަރ )2016ނޮވެންބަރު  9( 13/2016ނަންބަރު  •

 ސަރކިއުލަރ )2017ސެޕްޓެންބަރު  14( 8/2017ނަންބަރު  •

 ސަރކިއުލަރ )2017ސެޕްޓެންބަރު  16( 10/2017ނަންބަރު  •

 ) ސަރކިއުލަރ2017އޮކްޓޫބަރު  23( 12/2017ނަންބަރު  •

 ) ސަރކިއުލަރ2018އޮކްޓޫބަރު  7( 13/2018ނަންބަރު  •

 ސަރކިއުލަރ )2019މާރިޗު  7( 02/2019ނަންބަރު  •

 .ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
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