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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   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

:  އަންގާރަ  :  2016 މޭ 3 - 1437 ރަޖަބު 26ތާރީޚު 70އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ބަންދު ައދި ުޗއްޓީ ަގިޑއާއި ަމސައްކަުތ ުމަވއްޒަފުްނގެ ފަންނީ ސަރިވސްގެ  ީމޓިއޮރޮލޮޖިކަލް މޯލްޑިވްސް

  ަވަނ އިޞްލާޙު 1އިދަށް ަގވާ  ގޮުތގެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުން އިސްފަންީތގެ ހިްނގުމުގެ ދުވަސްތަާކއި،
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 ަސރިވްސ ކޮމިަޝން ވިލް ސި

 .ދިވެިހރާްއޖެ  މާލެ،

 

 ބަންދު ައދި ުޗއްޓީ ަގިޑއާއި ަމސައްކަތު ުމަވއްޒަފުްނގެ ފަންނީ ސަރިވސްގެ  ީމޓިއޮރޮލޮޖިކަލް މޯލްޑިވްސް

  ަވަނ އިޞްލާޙު 1އިދަށް ަގވާ  ގޮުތގެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުވަްއޒަފުން އިސްފަންީތގެ ހިްނގުމުގެ ،ދުވަސްތަާކއި

  

  

  މާއްދާ އަލުން ތަރުތީބުކުރުން.އެ (އ) އުނިކޮށް،  އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ގޮތުގައި ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް އަދި ވަނަ މާއްދާގެ  3

ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ 
  މަސައްކަތު ގަޑި 

 )ށ(  .3

  

  

ނޑުގައި ހިމެނޭ ފަންނީ ޑިއުޓީ އުސޫލުން ނޫން ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ  ،އޮނިގަ

ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވ ވަނަ މާއްދާ 6ވާއިދުގެ މި ގަ މުވައްޒަފުން

. އެހެންނަމަވެސް  ރުވާކަށްޒިހާދުވަސްތަކުގައި އޮފީހަށް  ނުޖެހޭނެއެވެ

 މިދުވަސްތަކުގައިވެސް ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ

. މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހާޒިރު އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ  ވާން ވާނެއެވެ

  ލާޙު ކުރުން.ޞްތިރީގައިވާ ގޮތަށް އި) ށވަނަ މާއްދާގެ ( 5

މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑުބަިއ ހާޒިރުވެފައިވަނީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް  (ށ)  .5  ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުން 

 ،ކަމުގައިވަނީނަމަފާއިތުވި ފަހުން  ގިނަ ވަގުތު) އަށްވުރެ  50(ޑިއުޓީގަޑީގެ %

ބަލައި، މަސައްކަތް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  ކީއެ ދުވަހަ

މިފަދަ މުވައްޒަފުންނާމެދު ގަވާއިދުގަިއާވ  ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ މުވައްޒަފަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

  ފިޔަވަުޅ އަޅަންވާނެއެވެ. ޞްލާޙީއި  ގޮތުގެ މަތިން 

  .ކުރުން ލާޙުޞްވާ ގޮތަށް އި ތިރީގައި ވަނަ ނަންބަރު  1ހ)، (ށ) އަދި (ބ) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ ( 6

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި 
  މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ

 )ހ(  .6

  

ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ބުނެފައިވާ 

ނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކަކީ  ދުވަހެއް ކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަ

ނޑުގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްމޯލްޑިވް ގެ ފަންނީ އޮނިގަ

ަގާވއިުދގެ ަބއެްއ ާމއްާދތަްއ ިއޞްާލޙު ކުރެިވފަިއވާ  ުމވައްޒަުފްނގެ ަފްނނީ ަސރިވސްގެ މީިޓޮއރޮލޮޖިކަލް މޯލްޑިވްސް ތިރީަގއި ިމވަީނ 

. މި އިްޞލާޙަށް ަޢމަލުކުަރން ަފށާނީ، ިދވެިހ ސަރުކާުރގެ ގެ . ެޒޓުގޮެތވެ  ގަިއ ާޝއިޢުކުާރ ތާރީުޚން ފެިށެގންެނވެ
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ޑިއުޓީ  .ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ  ގަޑީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކީ ޑިއުޓީ ރޯސްޓާގައި އޮފް ދުވަސް  އަދާކުރާ

  ކަމުގައި ހިމަނާފައިވާ ދުވަސްތަކެވެ.

 (ށ)    

  

  

ނޑުގައި ހިމެނޭ ސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްމޯލްޑިވް ގެ ފަންނީ އޮނިގަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  34މުވައްޒަފުންނަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ބަޔަކަށްވާތީ އެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ

.  38ވަނަ މާއްދާ އަދި  37   ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައެވެ

ލަތެްއ ހާރު ނުވެވޭފަދަ ޒިހާސަލާމް ބުނެވޭނީ ތިމާ ބަލިވެގެން އޮފީހަށް  .1 (ބ)    

. އަދި ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ  މެދުވެރިވެގެންނެވެ

ސަލާމުގެ  ދުވަހެވެ. 30ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި މުސާރަ

އާއި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ސްޕެޝަލް ޑިުއޓީ ޗުއްޓީ

 .   އެލަވަންސް ނުލިބޭނެއެވެ

  

_________________ 


