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Aminath Nuzula <nuzula.a@caa.gov.mv>

Maternity & Paternity Leave Duration Increased 
2 messages

Fathimath Hussain <fathun@caa.gov.mv> Thu, Mar 28, 2019 at 12:00 PM
To: CAA <everyone@caa.gov.mv>

The CAA management takes pleasure in announcing that maternity and paternity leave duration have been amended to
align with President Solih’s 100 pledges.

Effective from 26th March 2019, all female CAA staff would be provided with a 6 month maternity leave all male CAA staff
would be provided with 1 month of paternity leave.

The amendment made to staff Regulation Chapter 17's 127 and 129 is as follows:  

އޮތޯރިޓީގެ "މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު"ގެ ޗެޕްޓަރ 17ގެ 127 ވަނަ މާއްދާ އާއި 129 ވަނަ މާއްދާ އަށް އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް،
އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި؛ މި ޤަރާރުން ކަނޑައަޅައި، އަދި ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީގައި މިހާރު ތިބި ވިހޭތާ 6 (ހައެއް) މަސް ހަމަ

ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިއިނާއަތް ލިބޭނެކަމަށް ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ އިއްތިފާޤުވެ މި ޤަރާރު ފާސްކޮށްފީމެވެ.

127 (ހ) މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް
ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް، އެސެޓްފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ

ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުސާރައާއެކު ދެވޭނެއެވެ.

(ށ) މުވައްޒަފެއް ބަލިވެ އިނދެ 27 (ހަތާވީސް) ހަފްތާގެ ފަހުން ވިހޭއިރު ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ނެތްނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
43 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަލިވެއިނުމާ ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފު ވިހާ

ދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުސާރައާއެކު ދެވޭނެއެވެ.

     (ނ) މާބަނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޮތޯރިޓީއަށް ނުކުންނަން
އުޒުރުވެރި ވާނަމަ، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ އެފަދަ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން، ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން

ގިނަވެގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.

(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ މުވައްޒަފެއް އާދައިގެ ގޮތުން
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީއަށް

އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

(ބ) މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، ސިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން

ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން 28 (އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ.

 

129 (ހ) ފިރިހެން މުވައްޒަފަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 48 ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން މުސާރަލިބޭ ގޮތަށް 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ) ފިރިހެން މުވައްޒަފަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެވޭ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު، ދަރިފުޅަށް
7 (ހަތެއް) މަސްދުވަސް ވުމާ ދެމެދު، 27 (ހާތާވީސް) ދުވަހުގެ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެވެ.

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

Thank you
Fathimath Hussain  
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Aminath Nuzula <nuzula.a@caa.gov.mv> Tue, Apr 16, 2019 at 1:50 PM
To: Mariyam Anoosha <anoosha@caa.gov.mv>
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