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 ުޖޑީަޝްލ ަސރވްިސ ޮކމިަޝން 
  މެާލ، ިދެވިހާރްއޖެ     

  

        
 
   

 ޤަވާއިދުޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
  

  
65މިއީ، ޝަރުޢީދާއިރާގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން، ޢުމުރުން 

އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި،
އަހަރުވުމުން އަމިއްލަައށް އެދިގެން ވަކިވާ މުވަޒަފުންނާއި، 55ޢުމުރުން 
ކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށްއަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސް 55ޢުމުރުން 

  .ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ
 

)ހ(  ތަޢާރުފާއި ނަން .1

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ޢިނާޔަތް"ދަށް ކިޔާނީ، އިވާޤަމި 
  .އެވެ" ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޤަވާއިދު

 

)ށ(   

ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވަޒީފާއިން މުސްކުޅިއަހަރުވުމުން  65ޢުމުރުން 
  .ތިރީގައިއެވާ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް

 

 65 ޢުމުރުން .2
އަހަރުވުމުން  މުސްކުޅި 
ކުރުމުގައި ޢިނާޔަތްދެވޭ 

 ގޮތް

 އަދި؛ ޢިނާޔަތް ދެވޭ މަހުންމަހަށް ޢުމުރަށް މުޅި
  

)ހ(    

 ޢިނާޔަތް ދެވޭ އެއްފަހަރާ އިރު މުސްކުޅިކުރެވޭ
 

)ށ(    

ަޝރުޢީދާއިާރގެމުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ 
ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި މުވައްޒަފަށްމުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު  ވަޒީފާއިން

މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން. މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 
،އަހަރުފުރުމުގެ ސަބަބުން މްުސކުޅިކުރެވޭއިރު 65ޖެހޭ ޢިނާޔަތް އެމީހަކަށް 

)ހ( މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން .3
  މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

rwluaikr ws
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  2009  އޭޕްރީީލް  21   1430 ރަބީޢުލްއާޚިރ26ު
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ލިބެމުންއައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް
ކުރުމުންއަދި ހިސާބު. ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ ޢަދަދެވެ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެމީހަކަށް މަހުންމަހަށް) ފަސްސަތޭކަ( 500ޖެހޭވަރު 
  .ރުފިޔާއެވެ) ފަސްސަތޭކަ( 500ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ޢަދަދަކީ 

  
ލިބެމުންދާމުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަްތ ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު 

ކުރާނީ އެންމެފަހުން ޕެންޝަން ދިންޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ހިސާބު
އަހަރު ފުރުމުެގ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ 65މުވައްޒަފަށް ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އަހަރުގެ ޢަދަދު މުއްދަތުކަމުގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާތާރީޚާ ހަމައަށް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު 65ދާ، ބަލައިގެން، އެ ޢަދަ
)ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( 40/1ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަށްއެ

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދު، ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ
ގައި ހުރިހާއެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު އެމީހަކު ދުނިޔޭ

  .ދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ
  

)ށ(    

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ
ބޭނުންނޫނަމަ، ނުވަތަ އެހިސާބަށް މުވައްޒަފުޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން 

65، މުވައްޒަފަށްޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީ  މުވައްޒަފަށް
ދައުލަތަށްއަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

އަހަރުގެ ޢަދަދު އެއީ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ޢަދަދާ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފަކަށްއެއަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ  65

ގުނަކުރުމުން) ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( 40/1ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެން 
ލިބޭ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ެދމުން

  .ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ
  

)ނ(    

ދައުލަތަށް މުވައްޒަފަކު މުސްކުޅިުކރެވޭ ސަބަބުން އަހަރުފުރުމުގެ 65ޢުމުރުން 
އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، 30ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވަނީ 

އަހަރު 65ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ޢުމުރުން  ދައުލަތަށްއެމީހަކު 
ލިބެމުން އައި މުވައްޒަފަކަށްފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭިއރު އެ 

 .އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ) ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި( 3/1އިގެ މުސާރަ
  

)ހ(   އެއްފަހަރާ ދެވޭ ޢިނާޔަތް .4

ދައުލަތަށް މުވައްޒަފަކުމުސްކުޅިކުރެވޭ  ސަބަބުން ފުރުމުގެ އަހަރު 65ޢުމުރުން 
އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި 30ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ 
65ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް ޢުމުރުން  ދައުލަތަށްކަމަށްވާނަަމ، އެމީހަކު 

)ށ(    



  ވަނަ ފަންގިފިލާ 6ސަންލީޓް، . ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ގަދަގެ މުޙައްމަދު ފުޅު ބިލްޑިންގ، ހ
admin@jsc.gov.mv   : އީމެއިލް 3303504: ފެކްސް 3303501: ފޯން  : ވެބްއެޑްރެސް    www.jsc.gov.mv 
 
3 
 

ލިބެމުން އައި މުވައްޒަފަކަށްއަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ
 .އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ) އިދެބައިކުޅަ އެއްބަ( 2/1މުސާރައިގެ 

  
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއިންއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55ޢުމުރުން 

މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ
  .ޢިނާޔަތެވެ

 

 55 ޢުމުރުން .5
އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް 

  އެދިގެން ވަކިވުން
  

ޝަރުޢީދާއިރާގެމުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ 
ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި އެމުވައްޒަފަކަށްމުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު  ވަޒީފާއިން

ކުރުމުންމިގޮތަށް ހިސާބު. މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
ޖެހޭ މިންވަރު އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ
ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ

)ފަސްސަތޭކަ( 500އަދި ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭވަރު . މުސާރައިގެ ޢަދަދެވެ
ކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަ

  .ރުފިޔާއެވެ) ފަސްސަތޭކަ( 500
  

)ހ( މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް  .6
ދެވޭ ޢިނާޔަތް 

  ހިސާބުކުރާނެ ގޮތް
  

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު
ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފުލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން 

އެންމެފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް
އަހަރުގެ ޢަދަދު މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކަށްޢަދަދާ، މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެ
ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދު، ލިބެމުން އައި) ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( 40/1

ޕެންޝަނާ ުނވަތަ ޕެންޝަތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ
މަހަކު އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި

  .ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ
 

)ށ(    

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުްނ މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ
ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް، ބޭނުން ނޫންނަމަ މުވައްޒަފުޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން 

މުވައްޒަފުޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރަނީ  މުވައްޒަފަށް
އަހަރުގެ ޢަދަދު ތްކޮށްފައިވާދައުލަތަށް ޚިދުމަމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

އެއީ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލައިގެން، އެޢަދަދާ، މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު
)ސާޅީސްަބއިކުޅަ އެއްބައި( 40/1ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަކަށްއެ

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ
  .ންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެދުވަހަކު، ދެމުންގެ

 

)ނ(    
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އަހަރުވުމުން ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން 
  .މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ތިރީގައި މިވާ ދެ ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ

އަހަރުވުމުން  55 ޢުމުރުން .7
މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން 

  ވަކިކުރުން
)ހ(  އަދި؛ ޢިނާޔަތް ދެވޭ މަހުންމަހަށް ޢުމުރަށް މުޅި    

 ޢިނާޔަތް ދެވޭ އެއްފަހަރާ އިރު މުސްކުޅިކުރެވޭ

 
)ށ(    

ޝަރުޢީދާއިރާގެނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ޢިމުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ 
ލިބެމުންދާ މުސާރައަށާއި މުވައްޒަފަށްމުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު  ވަޒީފާއިން

މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން. މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 
،އަހަރުފުރުމުގެ ސަބަބުން މްުސކުޅިކުރެވޭއިރު 55ޖެހޭ ޢިނާޔަތް އެމީހަކަށް 

ލިބެމުންއައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް
އަދި ހިސާބުކުރުމުން. ސާރައިގެ ޢަދަދެވެދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މު

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެމީހަކަށް މަހުންމަހަށް) ފަސްސަތޭކަ( 500ޖޭެހވަރު 
  .ރުފިޔާއެވެ) ފަސްސަތޭކަ( 500ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ޢަދަދަކީ 

  

)ހ( މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން .8
  މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުންމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި، މިހާރު ލިބެމުންދާ
ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ހިސާބުކުރާނީ އެންމެފަހުން ޕެންޝަން

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން 55މުވައްޒަފަށް ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އަހަރުގެ ޢަދަދު މަތްކޮށްފައިވާދައުލަތަށް ޚިދުމުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން 55މުއްދަތުކަމުަގއި ބަލައިގެން، އެ ޢަދަދާ، 
40/1ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަށްމުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ

ގުނަކުރުމުން ލިބޭ ޢަދަދު، ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ) ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި(
ކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކުނުވަތަ ޕެންޝަނަްތ

އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ދެމުން ގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި
  .ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ

  

)ށ(    

މުޅި ޢުމުރަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ
ބޭނުންނޫނަމަ، ނުވަތަ އެހިސާބަށް މުވައްޒަފުޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން 

55، މުވައްޒަފަށްޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ ހިސާބުކުރާނީ  މުވައްޒަފަށް
ދައުލަތަށްއަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

ދާއަހަރުގެ ޢަދަދު އެއީ މުއްދަތުކަމުގަިއ ބަލައިގެން، އެ ޢަދަ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
އެމުވައްޒަފަކަށްއަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭއިރު އެ  55

ގުނަކުރުމުން) ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއްބައި( 40/1ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެން 

)ނ(    
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ލިބޭ ޢަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން
  .ަތށެވެގެންދެވޭ ޢިނާޔަތްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮ

  
  

މުސްކުޅިކުރެވޭޝަރުޢީދާއިރާއިން އަހަރުފުރުމުގެ ސަބަބުން  55ޢުމުރުން 
އަހަރަށްވުރެ ކުރު 30ޚިދުމަތްކޮށްފައި ވަނީ  ދައުލަތަށް މުވައްޒަފަކު

ލިބެމުން މުވައްޒަފަކަށްމުސްކުޅިކުރެވޭއިުރ އެ މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، 
ި  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ)ތިންބައިކުޅަ އެއްބައ( 3/1އައި މުސާރައިގެ 

ން ގެއްލުމަށްފަހު އެޢަދަދު 65ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު 
ޢުމުރާ ގުނަކުރުމުން އަންނަމުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ އިރު ހުރި  އެމުވައްޒަފަުކ

 .ޖުމްލަ އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ
  

)ހ(   ޢިނާޔަތްއެއްފަހަރާ ދެވޭ  .9

މުސްކުޅިކުރެވޭޝަރުޢީދާއިރާއިން އަހަރު ުފރުމުގެ ސަބަބުން  55ޢުމުރުން 
އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވަނީ  މުވައްޒަފަކު

ެއ މުވައްޒަފަކަށްމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު  ދިގުމުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ،
ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ) ބައިކުޅަ އެއްބައދެ( 2/1ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ 

ން ގެއްލުމަށްފަހު އެޢަދަދު އެ 65ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު 
ޢުމުރާ ގުނަކުރުމުން އަންނަމުސްކުޅިކޮށް ވަިކކުރެވޭ އިރު ހުރި  މުވައްޒަފަކު

 .ޖުމްލަ އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ
  
 

)ށ(    

  .ހަދައި ހިންގާނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ ޤަވާއިދުމި 
  

.10  )ހ(   ހަދައި ހިންގުން ޤަވާއިދު

  .މިޤާވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންދެންނެވެ
  
  

     )ށ(

 ދަށްޢިވާޤަ .11 .ފެށިގެންނެވެން  2009އޭޕްރީލް  16ދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، ޢިވާޤަމި 
  ޢަމަލުކުރަންފެށުން

  
  

 
  ދީދީهللا ޢަބްދު

  ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް
  ކޯޓުތައް ޝަރުޢީ
 ދާއިރާގެ އޮފީސްތައް  ޝަރުޢީ: ކޮޕީ


