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1 ޗެޕްޓަރ  

މާއްދާތައް ންމުޢާ  
ޤާނޫނު  މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށާއި،މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

އެ  ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި،) މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( 2012/2: ނަމްބަރު

ދުތައް ޤްޞަލުކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ މަޞީޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާންމު މާއްދާތައް ތަފް

ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ މޯލް ހާސިލުކުރެވޭނޭ އުސޫލަކުން

އިމުކޮށް އެކަށައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް އެކަށައަޅައި ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ޤާ

ހަދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން 

 .ވެދެކެޢިވާޤަ

ފާއި ނަންރަޢާތަ 1 (ހ)  

   (ށ) .އެވެ" ދުޢިވާޤަގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ"ދަށް ކިޔާނީ ޢިވާޤަމި

   (ނ) އިން ފެށިގެންނެވެ.  2014ފެބްރުއަރީ  1 މަލުކުރަން ފަށާނީޢަދަށް ޢިވާޤަމި 

    

މި ގެ މައްޗަށެވެ. މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހިންގާނީ  ދުޢިވާޤަމި 

ހުރިހާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޢިވާޤަ

ލެއް ދަށް ގެނެވެމުންދާ ބަދަލުތަކަށްވެސް، އެ ބަދަޢިވާޤައަދި މި  .މަލުކުރަން ވާނެއެވެޢަ މުވައްޒަފުން

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޢަ ގެނެވުމުން، އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް އޮތޯރިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

ދު ހިންގުންޢިވާޤަ 2 (ހ)  

ފެށުމުން،  މަލުކުރަންޢަދަށް ޢިވާޤަކު، މި ދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަޢިވާޤަމި 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު  ދުގެ ދަށުންޢިވާޤަމަލުކުރަމުންދިޔަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޢަކުރިން 

ދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ޢިވާޤަ ނާބެހޭމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން

އް ޤެއްޙައިވާ މުވައްޒަފަކާ މެދު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް، ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ލިބިދީފަ

ކީ ވަކި ޤައްޙަދެއްގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޢިވާޤަމަލުކުރެވުނު ޢަލެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ކުރީގައި ޠިބާ

ހަމަޔަށް އެ  އިއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމާޤެއްޙަމުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށް ލިބިދީފައިވާ 

 ޤާއްޙަހަމަޔަށް އެ  އިއެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ދުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނެއެވެ. އަދިޢިވާޤައް މި ޤެއްޙަ

ދުގައި ވާގޮތުގެމަތީން ޢިވާޤަނާޔަތްތައް ކުރީގެ ޢިގުޅިފައިވާ އެންމެހައި މަންފާތަކާއި، މާލީ 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

   (ށ)

ގުޅޭ އިޚިދުމަތާ އޮތޯރިޓީގެ  އިދާޢިވާޤަޤާނޫނާއި މި  ގެމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ދު ހުރަހެއް ޢިވާޤަދުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލާ ހިންގުމަށް މި ޢިވާޤަގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ 

 ނާޅައެވެ.

   )ނ(

    



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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ދުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް މާނަކުރުމުގައި ޢިވާޤަ ނުވަތަ، ދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަޢިވާޤަމި 

ތަފާތުވުމެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮޅުމެއް ނުވަތަ ޚިޔާލު 

 .ގެ ބޯޑުންނެވެއޮތޯރިޓީ

 ނުހިމެނޭކަމެއް ގަވާއިދުގައި 3

 ދިމާވުން

    

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމަކާ  ގެމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

އެންމެހާ ސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލްޑިވްމޯނުވަތަ  ،އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ ގުޅިގެން

ތައް ހިމާޔަތްކުރުން ޤުއްޙަގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ  އިތަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކަމަކާޙަމުވައްޒަފުންގެ މަސްލަ

ރުޒު ވެދާނޭ ނިންމުމެއް ނިންމުމާއި އެފަދަ ޢާދާ ތަޢިވާޤަކޮންމެހެން ލާޒިމްކުރާ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މި

ންމުމެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ނި ނަމަވެސް މިފަދަ އެއްވެސް. ލިބިގެންވެއެވެބޯޑަށްފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބާރު 

ޚިލާފު  އިމަލުކުރާ އެހެން ޤާނޫނަކާޢަޤާނޫނާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 .ނެއެވެވެގެން ނުވާ

ލަތުޙާއިސްތިސްނާ  4  

    

 މާނަކުރުން 5 ؛ދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަ ނުވާނަމަޢިވާޤަމި 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ބޯޑު" 

 ބޯޑަށެވެ. 

   (ހ)

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގެ ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ " މުވައްޒަފުން"

 .މުވައްޒަފުންނަށެވެ

   (ށ)

ޤާނޫނު  ،ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ"މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ" ނުވަތަ "އޮތޯރިޓީ" 

ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ  )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( 2012/2: ނަމްބަރު

 އިދާރާއަށެވެ.

   (ނ)

    

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދާނީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ 

މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޤާނޫނު 

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާއެކު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  5ޤާނޫނުގެ  2012/2ނަންބަރު: 

 އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  6

އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 

 އެކުލެވިގެންވާގޮތް

    

 އިޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބަކީ ތެދުވެރިކަމާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި

 2012/2: އެކު، ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެއްނެތި، ޤާނޫނު ނަމްބަރުއިއިޚްލާސްތެރިކަމާ

ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ )މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު(

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި  އިމަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބޯޑުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތާ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް   7

ގެ އޭވިއެޝަން އޮތޯރިޓީ

 މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ   7  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

އެންމެހައި ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެތިބެ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކަށާއި، އާންމުންނަށް 

ވާލުވެ އޮތް ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައާއި، ޙަ އިޖަވާބުދާރީވެ އަދި، އެހިނދަކު ވެރިކަންހިންގުމާ

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެހީތެރިވެދޭން  އެސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމުގައި

 .ވާނެއެވެ

   
ޝަން އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭ 

 މަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.ޢަ

އުސޫލުތައް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ 8  

މޯލްޑިވްސް އެމުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި، އޮތޯރިޓީގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ 

 .ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށް އޭސިވިލް އޭވި

 (ހ)

 

  

އަދާކުރުމުގައި  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު

ދުތަކަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ، އަދި ޢިވާޤަ ނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

ރުމަތްތެރިކޮށް ޙުމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، އެއްބަސްވުންތަކަށް ޢަދިވެހިރާއްޖެއިން 

 .ހިތަންވާނެއެވެ

   (ށ)

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނަށާއި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ

 ދަށްޤަވާޢިމިސުލޫކީ މިންގަނޑު (ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް) އަށާއި އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 .ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެޙު

   (ނ)

   (ރ) ؛ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި

މަލު ޢައެއްގޮތަށް  އިމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ -1

 .ކުރަންވާނެއެވެ

   

ތާއި ފުށުއަރާ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރުމާއި ޙަލަސްމުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަ -2

 .އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެތާއި ފުށުއަރާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް ޙަލަސްވަޒީފާގެ މަ

   

 އޮތޯރިޓީގެ  ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އޮތޯރިޓީގައި -3

 .އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ތައްވަސީލަތް

   

    
މޯލްޑިވްސް މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި 

ޚިލާފުކަމެއް ކުރާކަމަށް  އިދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާޢިޤާނޫނާއި ޤަވާ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

. އެކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެއަށް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ދަ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ބަލާ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ގޮތުގެ މިގޮތުން މިފަ

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކަނޑައަޅާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާޢިވާޤަޤާނޫނާއި އޮތޯރިޓީ ގެ  އިންތިޒާމް

 ރިޕޯޓްކުރުން 9 (ހ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ   8  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމުން  ،ވެރިއެއް

މަލުކުރާ އެހެން ޢަޤާނޫނު ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގެ 

ޚިލާފަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު  އިޤާނޫނަކާ

ދު ހުރަހެއް ޢިވާޤަކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި 

 ނާޅައެވެ.

   (ށ)

    

 ދު ތަންފީޒުކުރުމުގައި، އެޢިވާޤަޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ގެ 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މަލުކޮށްފައިވަނީޢަ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްމެދު އިމުވައްޒަފަކާ

މުވައްޒަފަކާމެދު  މުވައްޒަފަކު ދެކޭނަމަ ނުވަތަ އެ ޚިލާފަށްކަމަށް އެ އިދާޢިވާޤަޤާނޫނާއި މި އޮތޯރިޓީ ގެ

ބޯޑަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއާބެހޭ  އެކަން، ންކަމަށް އެމުވައްޒަފަކު ދެކޭނަމަމަލު ކުރެވިފައިވަނީ ބޭއިންސާފުޢަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ މެކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޤުހުށަހަޅައި އިލްތިމާސްކުރުމުގެހައްޓްރަބިއުނަލްއަށް 

 އިލްތިމާސް ކުރުން 10 (ހ)

ވަނަ  28ދުގެ ޢިވާޤަހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މި  ގެ ދަށުން) ހ(މިމާއްދާގެ 

 ނެވެ.ޗެޕްޓަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

   (ށ)

    

މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ  މެދުއިނިންމާ ނިންމުމަކާބޯޑުން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  10ދުގެ ޢިވާޤަމި

 ޤުއްޙަހުށަހެޅުމުގެ  ކޯޓަކަށް އީނުވަތަ ޝަރު ޓްރިބިއުނަލްއަށްނުޖެހޭނަމަ، އެމައްސަލައެއް ވަޒީފާއާބެހޭ 

 .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއެޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް  11

 އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

    

ޗީފް  ދުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީޢިވާޤަމުވައްޒަފުންނާބެހޭ  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަނިވި އެގްޒެކެޓިވްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  12

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ނެރޭ އޮތޯރިޓީން ބެހޭގޮތުން   އިމުވައްޒަފުންނާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  

 .ދުތައް ހިންގުންޢިވާޤައެ ، ދުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިޢިވާޤަ

   (ހ)

 އިމުވައްޒަފަކާމުތަކުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވާލުމާއި، ކޮންމެ ޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ

ވާލުކުރުމާއި އެ ޙަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އެނގޭނޭހެން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ،ވެސް

 .ބެހޭ ރެކޯޑާއި ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުން އިކަމާ

   (ށ)

މުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭމުސާރަ އާއި އިނާޔަތްދިނުމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 .ޚިދުމަތެއް ދިނުން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭން ހަމަޖެހޭއިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި 

   (ނ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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އެވަގުތަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 .ހަމަޖައްސައިދިނުންތައް ބޭނުންވާ ޖާގައާއި ވަސީލަތް

   (ރ)

ރަނގަޅަށް ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ބެލުމާއި ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް 

މަސައްކަތުގައި އިތުރު އެހީއަށް ބޭނުންވާ ، މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި

ރު ރަނގަޅު ފެންވަ ލޫމާތާއި ހުނަރު އިތުރުކޮށްޢުމުވައްޒަފުންނަށް އެހީވެދިނުމާއި، މުވައްޒަފުގެ މަ

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން ޙީމެދު އިސްލާއިފަރުވާކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދި

   (ބ)

، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އުފެއްދުމާއިމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ

 .އިމުކުރުންޤާތު ޙަލަސްކުރުމާއި، މަބަދަހި

   (ޅ)

ވަގުތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި، ކަމަށްކަމޭހިތުމާއިމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

އެކު މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް އިފަރުވާތެރިކަމާ އިތެރިކަމާސްއިޚްލާ ،ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާއި

 ،ގަންނަވައި، ކުރިއަރުވައިދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުންފަދަ ސިފަތައް އަށަ ،ކުރުމާއި

 .ހަރުދަނާކުރުން ޤުމަސައްކަތުގެ އަޚުލާ

   (ކ)

ދުއްވާނެ ، ހުންނާނެ ތަނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

ލަތްތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ސީނުވަތަ މޯބައިލް ފޯނާއި މިފަދަ ވަ، އުޅަނދާއި

 .ހަމަޖެއްސުން އެކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލަކުން

   (އ)

    

 ހުޅުވާފައި ހުންނަންވާނީ، އޮތޯރިޓީ އަދި ، ހުޅުވަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ހުއްދަ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެކަމަށް  ފަންތިންފެށިގެން މަތީގެ ދަރަޖައެއްގެ އޮފިސަރު އޮތޯރިޓީގެ

ރަސްމީ ގަޑީގަޔާއި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ އަދި . ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ހުރެގެންނެވެ

 އޮތޯރިޓީގައިމުވައްޒަފަކު  ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ އޮތޯރިޓީ

 .ހުންނަން ވާނެއެވެ

 އޮފީސް ހުޅުވާލެއްޕުން 13 (ހ)

 މުވައްޒަފަކު ނެތިގެން އެނޫން މުވައްޒަފަކަށް  ފަންތިންފެށިގެން މަތީގެ ދަރަޖައެއްގެ އޮފިސަރު

 ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  މިހުއްދަ ދޭނީ، ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަދޭން ކޮންމެހެން ޖެހިއްޖެނަމަ އޮތޯރިޓީ

 މުވައްޒަފެކެވެ.އައްޔަނުކުރާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް 

   (ށ)

    

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ނުވަތަ ، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

، ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކަށް މަންފާއެއްލިބޭ ނުވަތަ ނުލިބޭ ކަމަކަށްވިއަސް ތެއް އޮތްޙައެމީހެއްގެ މަސްލަ

 .ޗެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މުޅިން މަނާކަމެކެވެއެއްވެސް އެއްނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ  ދައުލަތުގެ

އޮފީހުގެ ތަކެތި  14

 ބޭނުންކުރުން

 
 

   



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  10  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  73މުވައްޒަފުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ އޮތޯރިޓީގެ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  15 (ހ)

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޞިއްޙީ 

މިންގަނޑުތަކާއި އަޅަންޖެހޭ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ 

އާލާތާއި  ގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގެ ފިޔަވަޅުތައް

 .މަސައްކަތްކުރާއިރު ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ ،ތަކެތި

  (ށ)

އެމީހަކު ލައްވާ މަސައްކަތް  ،މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ

ކަމާބެހޭ ވެރިޔަކަށް އަންގައި  އޮތޯރިޓީގެ ލަސްނުކޮށް އެކަން  ،ވާލުވެހުރި އިސްމީހާޙަ އިކުރުވުމާ

މަސައްކަތުގައި އޮތޯރިޓީގެ  .އެމީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ

ތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ޙައްޞިއްގެ ޖާނަށް ނުވަތަ އުޅެނިކޮށް އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފެ

 ޒިންމާއެކެވެ.  އޮތޯރިޓީގެ  ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބިދިނުމަކީ 

   (ނ)

    

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ، އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއެއްވެސް ކަމެއް  ގަޑީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާބެހޭ

ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ  16 (ހ)

ކުރުންނުމަސައްކަތް  

މާލީ  ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ނަމަވެސް ދޫކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށެވެ. 

އަދި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ބަލައި ޔަގީންކުރުމާއެކު، މިގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމުގެ 

 އިޚުތިޔާރު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުއްދަތު  ،ޒަފު ލައްވައި ކުރުވަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަށް ބަލައިމުވައް .1

 ކަނޑައެޅުން.

މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ލަސްވުން ނުވަތަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ  .2

 މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނައުން.

 ށްވުން. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ލިބެމުންދާންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަ .3

އަސާސީ މަސައްކަތްތަކަށް އެނގުން ނުވާ އަދި އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ފަދައިން ބަދަލު  .4

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

 (ށ)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ރަސްމީގަޑީގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކާބެހޭ  އޮތޯރިޓީގެއޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 

ފައިދާއެއް ލިބޭ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ކަމެއް، ނުވަތަ މާލީ 

 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

   (ނ)

    



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  11  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

ގައި މުޤާއެމުވައްޒަފެއްގެ މަ ،ވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށްމޯލްޑިވްސް ސި

އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  ،އެއްޗެއްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދުއްވާ 

 .ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ

ދައުލަތުގެ ދުއްވާ އެއްޗެހި  17 (ހ)

 ބޭނުންކުރުން

ކުރަންޖެހޭ  އަމިއްލަގޮތުން ،އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

އަމިއްލަ ދަތުރުކުރުމަކީ ، ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އޮތޯރިޓީގެ ،ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން

 .މަނާކަމެކެވެ

   (ށ)

    

 ދީފައިވާ ތަނެއްގައި އޮތޯރިޓީން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 އިލާގެ މީހުން ބޭތިއްބުމަކީ ހުއްދަޢާހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމުވައްޒަފެއްގެ  އޮތޯރިޓީން

 .ކަމެކެވެ

މުވައްޒަފުން ތިބެން ދޭ  18 (ހ)

 ތަންތަން ބޭނުންކުރުން

ދީފައިވާ ތަނެއް  އޮތޯރިޓީން ތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ހުންނަންމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮ

 .ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ހޯދުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެވެ

   (ށ)

    

 އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯނުން ކުރާ ކޯލުތަކަށް  އޮތޯރިޓީންއެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އޮތޯރިޓީގެ 

އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭނީ . މަސްދުވަހަކަށް ޚަރަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަކަށެވެ، ޚަރަދު ލިބޭނީ

 .އެމުވައްޒަފެކެވެ

ނުގެ ޚަރަދުމޯބައިލް ފޯ 19  

    

ނެޓް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރނެޓް ދޫކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އިންޓަރއިންޓަ އޮތޯރިޓީގައި

އެ  ،ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތުގައެވެ. އެ ގޮތުން މަސައްކަތަށާއި މުވައްޒަފަށް ކުރިއެރުން ގެނައުމަށްޓަކައި

ގޮތެއްގައި، އެ ޚިދުމަތް ދޫކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް، ބެލެހެއްޓިގެންވާ 

ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓަރނެޓް ގެ ޚިދުމަތަކީ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު، 

އެޚިދުމަތް ދޫކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރަން ވާނީ އެ  ،ނާޖާއިޒުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ޚިދުމަތަކަށް ވާތީ

 މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަރނެޓްއޮތޯރިޓީގެ  ޒަފަކާއި އެކަމުގެ މަސްއޫލު މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއާއެކުގައެވެ.މުވައް

 އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ބޭނުންކުރުމުގައި ދޫކުރުމާއި

އޮފީސްތަކުގައި  20

 އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން

، ލޫމާތު ހޯދުމަށާއިޢުހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެ އޮތޯރިޓީގެ

 .އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކަށް، މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ލިބިދޭ

  (ހ)

ރަސްމީގަޑީގައާއި އިތުރުގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތަށާއި ވަގުތަށް ބުރޫ ނާރާނެގޮތަކަށް އިންޓަރނެޓްގެ 

 .ބޭނުންކުރުން

   (ށ)

   (ނ) .އިންޓަރނެޓުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު ސައިޓުތަކަށް ނުވަނުން



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  12  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

އިންޓަރނެޓުން ޑައުންލޯޑްކުރާ ފައިލުތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ވައިރަހެއް ހުރެދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން 

 .ވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުންވާއެފަދަ ވައިރަހެއް ނާރު،ރައްކާތެރިވެ އުޅުމާއި

   (ރ)

ފް ކޮށްފިނަމަ ރަޢާސައިބަރ ލޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ތަ

 މަލު ކުރުން.ޢަކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، އެ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން  އިސްވެ ބުނެވުނު

   (ބ)

 



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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 2ޗެޕްޓަރ 

 )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްސުލޫކީ މިންގަނޑު (
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

14  ަފްރަޢާތ 

14  ަކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުންމަލުޢ 

14  ްޢަޒުމ 

14   ާމެދު އޮންނަ ގުޅުންޤާނޫނު ހަދާފަރާތާއި ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތ 

15  ުރައްޔިތުންނާމެދު އޮންނަ ގުޅުން އާންމ 

15-16  ްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާނޭ ގުޅުނ 

16-17  ޭވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާގުޅ 

18  ްއަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތ 

18  ްސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރުވުނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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2 ޗެޕްޓަރ  

)ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް( މިންގަނޑު ސުލޫކީ  
އެންމެހައި   އޮތޯރިޓީގެގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ) ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްސުލޫކީ މިންގަނޑު (މި 

މުވައްޒަފުންނަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ 
ޚިދުމަތެއްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައާއި އުޅުމާއި ގުޅުމުގައި ހެޔޮ މަސައްކަތު 

، އަދި އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން. ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ސުލޫކު ހިފަހައްޓާ ނަމޫނާ
ބޫލު، ފެންވަރު މަތި، ޚިދުމަތަކަށް ވެގެން ޤްޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަދަލު އައުމާއި، އެޚިދުމަތަކީ މަ ގެއޮތޯރިޓީ
 .ދިއުމެވެ

 ފްރަޢާތަ 21

   
 ގެއޮތޯރިޓީކުރަން ވާނެއެވެ.  މަލުޢަގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އޮތޯރިޓީ

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ދުޢިވާޤަގެ އޮތޯރިޓީޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި
 އަޅަން ވާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

މާއި ކުރުމަލުޢަ 22
 ފިޔަވަޅުއެޅުން

    

ދާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޤްޞަމަ އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ގެއޮތޯރިޓީ
ކަންމަތިކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގައި ބިލުޤާކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި، ތިމާގެ ލުޙާޞި

 އުމުގެ މުސްތަޤްބަލުޤަހަދައި  އިދާރާއަކަށްތްދޭ އަކީ ފެންވަރު މަތި މަޤްބޫލު ޚިދުމައޮތޯރިޓީކުރިއެރުމަށާއި 
 .ޒުމުގައެވެއައުޖާލާ ކުރުމުގެ ވަރުގަދަ 

 ޢަޒުމް 23

    

ޤާނޫނު ހަދާފަރާތާއި  24 :ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެއޮތޯރިޓީ
ދައުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ 

 މެދު އޮންނަ ގުޅުން
ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އޫވާޖިބުތަކާއި މަސްއެ މުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާކުރަންޖެހޭ 

ތެރިކޮށް ރުމަތްޙުތަކަށް ދުޢިވާޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި ޤާނޫނުތަކާއި 
 .ހިތަންވާނެއެވެ

  (ހ)

އެމުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަބަދުމެ ކުރިއަށްނެރެ 
 .ލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށެވެއޫއުމީ މަސްޤައިސްކަންދޭންވާނީ 

  (ށ)

     

ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އޫއެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސް
ތަކަށް ވީހާ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ ފަރިތަވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ދުޢިވާޤަޤާނޫނުތަކާއި 
 .ކުރަންވާނެއެވެ

   )ނ(

އަސާސީއާއި ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނު އޫއެމުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާގެ މަސް
 .އްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެއަޤާނޫނުތަކުން އުފައްދާފައިވާ އެންމެހައި މު

   ރ(

    



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  15  އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީސިވިލް ޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

އި ރައްޔިތުންނާ ންމުޢާ 25 :ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެއޮތޯރިޓީ
ޚިދުމަތް ހޯދާ 

މެދު އޮންނަ ފަރާތްތަކާ
 ގުޅުން

އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ލިއްޔަތު އޫއެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސް
 .އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

  (ހ)

ކަން ންޤީޔަގެ އިތުބާރާއި ނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ރައްޔިތުން
 .ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތްތަކަށްނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުން

   (ށ)

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި ނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން
 .ލެއް ގެންގުޅެންވާނެއެވެސޫތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް ފަސޭހައިން ބައްދަލުކުރެވޭނޭ އުޙްއި

   (ނ)

މަލާތުކުރާކުރުމުގައި އަބަދުމެ ދެކެންވާނީ ރައްޔިތުންނަކީ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ޢާރައްޔިތުންނާ މު
 .ކަމުގައެވެ ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ޤުހައްމަތީފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ 

   (ރ)

އަދާކުރުމުގައާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން އަސަރުކުރާނޭ  ލިއްޔަތުއޫއެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސް
ތަކަށާއި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނޭ ލަތުޙާނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި 

ޔަތް ޢާތަކުގައި  ރިލަތުޙާޔަތް ކުރަން ޖެހޭ ޢާކަންކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައި އަދި ރި
 .ކުރަންވާނެއެވެ

   (ބ)

އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި  ލިއްޔަތުއޫއެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސް
 .އަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެޤީތަރައް

   (ޅ)

ކުލައަށާއި، އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ  ލިއްޔަތުއޫއެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސް
ށާއި، މަޤާމަދަރަޖަ ނުވަތަ  ޢީޖިންސަށާއި، ނަސްލަށާއި، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށާއި އިޖްތިމާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި، ސިޔާސީ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ބަލައި އެއްވެސް މޭރުމަކުން 
 .ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   (ކ)

އްޔާއެއް ނުވަތަ ޢިރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމްހައެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ 
ތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ޙަނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަ، ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި

 .ގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެމުޤާމައެމުވައްޒަފެއްގެ 

   (އ)

އަދާކުރުމުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޢިއްޒަތަށާއި  ލިއްޔަތުއޫއެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސް
ތެރިކޮށް ރުމަތްޙުތަކަށް ޤުހައްކަރާމާތަށާއި އެރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ 

 .ހިތަންވާނެއެވެ

   (ވ)

ތެއް، ލޫމާޢުމަދުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެޚިދުމަތް ހޯ
ކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އެ ފަރާތަކަށް މާޔަތްޙިތެއް ލޫމާޢުމަން އެ ދުޢިވާޤަޤާނޫނުންނާއި 

ތު އަންގައި ލޫމާޢުމަހޯދުން ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ފަދަ  ޚިދުމަތްއަދި . ލިބިދޭން ވާނެއެވެ
ތަކަށް ޤުއްޙަތު ދިނުމުގައި އަނެކުންގެ ލޫމާޢުމަމި ގޮތަށް . އޮޅުން ފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ

 .ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ

   (މ)

    

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  26 :ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެއޮތޯރިޓީ
 އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން

އަނެއް ތާއި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއް މުވައްޒަފަކު ޙަލަސްމަ ންމުޢާ
 .މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

  (ހ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް އެކިއެކި އެންގުން 
އަންގައި އިރުޝާދު ދިނުމަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ ކަންކަމަކީ، ޤާނޫނު 

ކުރަން ޖެހޭނޭ މަލުޢައަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަމަކަށް ނުވާނަމަ، އެ ކަންކަމަށް 
 .ކަންކަމެވެ

   (ށ)

އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ކުރާ 
ރަކާތްތަކުގައި ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް އެއްވެސް ހަކަންކަމާއި، ހިންގާ 

 .ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   (ނ)

ގެ ބޭނުންކޮށް މުޤާމައަދާކުރުމުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ  އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދި އެމުވައްޒަފުގެ . ގެން ނުވާނެއެވެއެހެން މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައި

 .ނުވާނެއެވެބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހިފިޔަ ދީގެންވެސް 

   (ރ)

އަދާކުރުމުގައި، އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ  އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ،  އިދާއިރާގައި ހިނގާ ކަންކަމާ

އަދި އެ . ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށެވެ ދުޢިވާޤައެކަމެއް ޙައްލުކުރަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް 
 .ންނެވެއުސޫލުހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ފާޅު ކުރަންވާނީވެސް އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

   (ބ)

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މަސައްކަތުގެ ރޫޙު 
ކުރުމުގެ ގާއިމުހިފެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަރުދަނާ އަދި އެކުވެރި މާޙައުލެއް 

 .ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

   (ޅ)

އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ކުލައަށް، ޖިންސަށް، 
ށް، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، މަޤާމަނަޞްލަށް، އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ 
 ބޫލުކުރުމަކަށް، ނިސްބަތް ކުރުމަކަށް އެއްވެސްގަނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ 

 .އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ފަންނީ ގޮތުގައެވެ، ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމަ ކަމާއި

   (ކ)

 އޮތޯރިޓީގައިއެ މުވައްޒަފަކު . ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވާނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތުން އެއްކިބާވެ ހުރެއެވެ
 .ރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެހައެއްވެސް ސިޔާސީ 

   (އ)

    

ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  27 :ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެގެ އޮތޯރިޓީ
 އަދާކުރުމާގުޅޭ

ކުރުމުގައި، ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ލުޙާޞިތަކާއި އަމާޒުތައް ދުޤުޞަމައޮތޯރިޓީގެ 
ތަކާއި އަމާޒުތަކާއި ދުޤުޞަމައޮތޯރިޓީގެ ތަކުން، އުސޫލުރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނޭ 

 .ލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެޙާޞިލަނޑުދަނޑިތައް 

  (ހ)

އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި ފިކުރު 
ގެންގުޅެ، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގައި އައުގޮތްތައް ހޯދައި ނަތީޖާ 

 .ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

   (ށ)

   (ނ) .ކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެވާލުޙައެމުވައްޒަފަކާ 



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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ކުރެވޭ ކަންކަން ކުރާންވާނީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމާއެކު ކަމަށް ކަމޭ ވާލުޙައެމުވައްޒަފަކާ 
 .ހިތައިގެންނެވެ

   (ރ)

އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިމާގެ ނުވަތަ އެހެންފަރާތެއްގެ 
 .ށް ބުރަވެގެން ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެތަޙަމަސްލަ

   (ބ)

، ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނޭ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި
ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލްވެ، އެފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް 
ހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަސްލަޙަތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް 

 .އެވެވަންހަނާ ނުކޮށް އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެ

   (ޅ)

ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިމާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަޒީފާ 
ތާއި ހުނަރުތައް އުނގެނުމަށްޓަކައި ލޫމާޢުމަފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އިތުރު 

 .ތު ހޯދަންވާނެއެވެޞަމަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ފުރު

   (ކ)

ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭކަންކަމުގައާއި ސަރުކާރުގެ މުދަލާބެހޭގޮތުން އެކިއެކި މުޢާމަލާތު 
ލަތްތައް ސީވެ ގެންގުޅުމުގައާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ވަވާލުޙަކުރުމުގައާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި 

 .ބޭނުން ކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

   (އ)

ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށް  އޮތޯރިޓީގެ
 .ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ

   (ވ)

 ކުރެވޭ، ހާމަލުޙާޞިއެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ، ނަތީޖާ 
ކަން ހިންގުމަށް ބާރު  އުސޫލަކުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އުސޫލުއަދި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

 .އަޅަންވާނެއެވެ

   (މ)

ތަކާއި، މަލުޢައެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފެންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ 
ތިމާގެ މީހުންނާ ރައްޓެހިންނަށް ، ތަކާއިމަލުޢަތަކާއި، ޚިޔާނާތުގެ ލުމަޢަމަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ 

ތަކާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނާ މަލުޢަތަކާއި، އިދާރީ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާނެ މަލުޢައިސްކަންދިނުމުގެ 
 .ތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެމަލުޢަޚިލާފު 

   (ފ)

އިސްވެރިން، ތިމާކުރެން ލަފައަކަށް ނުވަތަ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ވަކި  އޮތޯރިޓީގެ
ން ބުރަނުވެ ތެދުވެރިކަމާއެކު ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދީ، ތެދުވެރިކަމާއެކު އެއްވެސް ހައްގުފަރާތަކަށް ނު

ރިކަން ތުދީ، ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް އެހީތެލޫމާޢުމަގޮތަކުން ވަންހަނާ ނުކޮށް ލިބިހުރި އެންމެހައި 
 .ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

   (ދ)

ދައުލަތުގެ ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ސިއްރުކަމުގައި ބެލެވިދާނޭ އޮތޯރިޓީއާއި 
ލިޔެކިޔުމާއި، ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ، އެންމެހައި ކަންކަމާއި

 .ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

   (ތ)

ން މެނުވީ އުސޫލުކަނޑައަޅާފައިވާ އޮތޯރިޓީން ތު އެކަމަށް މައުލޫމާމަސައްކަތާބެހޭ އޮތޯރިޓީގެ 
 .ހާމަކޮށް ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

   (ލ)

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ 
 .ކުރަން ވާނެއެވެމަލުޢައެމިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް 

   (ގ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  18  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

    

އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި  28 :ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެއޮތޯރިޓީ
 އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތް

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި  އުޅޭ އިރު އޭނާގެ ހެދުން ހުންނަންވާނީ، އަދި އުޅުމާއި ގުޅުން 
 .ހިފެހެއްޓޭނޭ ގޮތަކަށެވެދަރު ޤައްޒަތާއި ޝަރަފާއި ޢިގެ އަބުރާއި އޮތޯރިޓީހުންނަންވާނީ 

  (ހ)

ގެ ބޭނުން މުޤާމައަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި، އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ހޯދުމަށް 
އަދި ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާ ގުޅިގެން . ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ

އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ ލިބިގަނެގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ 
 .ނުވާނެއެވެ

   (ށ)

އަމިއްލަ ލާބައާއި މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އެހެންމީހަކަށް 
 .ތެއް ހާމަކޮށް ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެލޫމާޢުމަފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް 

   (ނ)

ވަޞީލަތްތައް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުން އޮތޯރިޓީގެ 
 .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

   (ރ)

    

ސަރުކާރަށާއި  29 :ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެއޮތޯރިޓީ
ރައްޔިތުންނަށް 
 ޒިންމާދާރުވުން

ށާއި ޚިދުމަތްހޯދާ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަގައި އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީ
 .ވާންވާނެއެވެ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކަށް

  (ހ)

 ،ވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެވާލުޙަވާންވާނީ އޭނާ ވާލުޙަ އިމަސައްކަތަކާ
 .އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރެގެން ނުވަތަ ހޯދޭނެ ގޮތް އޮވެގެންނެވެ

   (ށ)

ވާ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށް ވާލުޙަމިގޮތުން އޭނާ 
 .ނިންމަންވާނެއެވެ

   (ނ)



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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3 ޗެޕްޓަރ  

ފަންތި ތަކުގެމުޤާމަ މުވައްޒަފުންގެ  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  47އާއި ވަނަ މާއްދާ 27 ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

އެކުލަވާލާނީ  ތަކުގެ ފަންތިތައް ކަނޑައަޅައިމުޤާމަ ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް 
 ބޯޑުންނެވެ. 

 ފްޢާރަތަ 30

    
ތަކުގެ ފަންތިތައް ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި މުޤާމަމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 .މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށެވެ
 ފަންތި ކަނޑައެޅުން 31 (ހ)

    .ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް ނިސްބަތްވާ ފަންތީގެ ނަން .1

ކޮންމެ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބުތަކާއި  .2
 .މަސްއޫލިއްޔަތު

   

ކޮންމެ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ މީސްމީހުން އެ ވަޒީފާއަކަށް ވަންނައިރު  .3
 .ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއެމީސްމީހުންގައި  

   

ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 
ދަށުން އެކަށައެޅޭ ވަޒީފާތަކުގެ ފަންތީގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެވެސް އެއް ފަންތިއެއްގައި 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

   )ށ(

    

ހެދުމުގައާއި މުސާރައިގެ ކަންތައްތަކުގައާއި މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ފޯމުތަކުގައި އެއްފަންތިއެއްގައި ބަޖެޓު 
ހިމެނޭ އެންމެހާ ވަޒީފާތަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރަންވާނީ އެފަންތީގެ ނަން ނުވަތަ އެފަންތިއަކަށް 

ބެހޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުން  ފުންނާމުވައްޒަ. މަ އެކޯޑެކެވެހެދިފައިވާ ކުރުނަން ނުވަތަ ކޯޑެއް ހެދިފައިވާނަ
ކަށް އެއްނަމެއް، ނުވަތަ އެއް ކޯޑެއް ކަނޑަ އެޅިފައިވީ ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުރުމަށް އެއް

ނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ނަމުގެ ގޮތުގައި އެފަންތީގައި ހިމެނޭ ތަފާތު 
 .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ބޯޑަށްވަޒީފާތަކަށް އެކި ނަންނަން 

ޒިންމާތަކާގުޅޭގޮތުން  32
 މަށް ނަންކިޔުންޤާމަ

   
ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެއެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް 

ގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުގެ ފަންތީގެ އޮނިގަނޑުގައި އެވަޒީފާއެއް ހިމެނިފައި އޮތޯރިޓީ ކުރިން
 .ވާނެއެވެއޮންނަން 

ފަންތީގެ އޮނިގަނޑުގައި  33 (ހ)
 މު ހިމެނުންޤާމަ

ވާޖިބުތައް ހިމެނޭ، އަދި  ،އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ބާރު އަޅަން އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތުގެ ބުރަކަން ދާދި ހަމަހަމަ ވަޒީފާތައް އެއްފަންތިއަކަށްލުމަށް 

އަދި އެއްފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައާއި މުސާރަ  .ވާނެއެވެ
މަލުކުރަންވާނީ އެއް ޢަކަނޑައެޅުމުގައި އެއްފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ވަޒީފާތަކާ ގުޅިގެން 

 .ހަމަހަމަ ކަމާ އެކުގައެވެ އިއިންސާފުވެރިކަމާ އުސޫލަކުން

   (ށ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  21  އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީސިވިލް ޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

   

 އިއިދާރީ ހިންގުމަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އައު ވަޒީފާއެއް އުފައްދަން ޖެހުމާ އޮތޯރިޓީގެ
ވާޖިބުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިގެން، އެވަޒީފާއެއްގެ ލިއްޔަތާއި ގުޅިގެން، ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫ

ވަޒީފާއެއްގެ ފަންތި ބަދަލު ކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބޯޑަށް ފަންތި ބަދަލު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން
 ބޯޑުންނެވެ.  ޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑަ އަޅާނީ 

 ފަންތި ބަދަލުކުރުން 34

   
އް ޙެއިސްލާވަޒީފާތަކުގެ ފަންތީގެ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ އެއްވެސް ރިޓީގެ ތޯއޮގެންނަން ޖެހޭކަމަށް 
ހިމެނިފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ފަންތީގައި ނޫންކަމަށް ފެންނަނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ 

ކޮންމެ  ޤުހުށަހެޅުމުގެ ހައްބޯޑަށް  ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އޫމަސް
ޕްރޮބޭޝަންގައިތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ވަގުތީ ގިންތީގައި ހިމެނޭ . ލިބިގެންވެއެވެ މެމުވައްޒަފަކަށް

އާ ބެހޭ ގޮތުން އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ހައްޤު ސްމީހުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ ފަންތިމުވައްޒަފުންނަށް އެ މީ
 .ލިބިގެން ނުވެއެވެ

 ކުރުންޙުއިސްލާފަންތި  35

   
ލަފާގެ  ބޯޑުގެތަކުގެ އޮނިގަނޑުތައް މުޤާމަމުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 ޅަންވާނެއެވެ.ކަނޑައަ ޝަރުތުތަކުގެ މުޤާމަ، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްމަތިން 
ތަކުގެ އޮނިގަނޑާއި މަގާމު 36

 ކަނޑައެޅުން ޝަރުތު



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  22  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

 4ޗެޕްޓަރ 

 ލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް ސިވި

 އުފެއްދުމާއި އުވާލުން މުޤާމަ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި 
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

 ޢާރަފްތަ 23

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  23  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

4 ޗެޕްޓަރ  

އެކުލަވާލުމާއި އޮނިގަނޑު އިދާރީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ   

އުވާލުން އުފެއްދުމާއި މުޤާމަ  
   

ރީ އޮނިގަނޑު އިދާއޮތޯރިޓީގެ  ދިނުމަށް،ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މޯލްޑި
ތައް އުފެއްދުމާއި، ޚިދުމަތެއް ދިނުން ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން މުޤާމބޭނުންވާ އޮތޯރިޓީއަށް  އެކުލަވާލުމާއި،

 ބޯޑުންނެވެ.  ތައް އުވާލާނީ މުޤާމަނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ސަބަބުން އުވާލަންޖެހޭ 

 ޢާރަފްތަ 37

    

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޤާނޫނީގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 
ކަނޑައަޅައި އެއިރަކަށް ގެންނަންޖެހޭ  އިދާރީ އޮނިގަނޑުއޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން 

 ބޯޑުންނެވެ. ނީ ބަދަލުތައް ގެންނާ

އިދާރީ އޮނިގަނޑު  38 (ހ)
 އެކުލަވާލުން



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  24  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121
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 މުސާރަ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

 ޢާރަފްތަ 25

 ދަދުޢަމުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ  25

 މުސާރަ ކަނޑައެޅުން 25

 މުސާރައަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ދިރާސާ 25

 ކަނޑައެޅުން މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ 25

 މުސާރަ ދޭ ތާރީޚު 26

 ފަންތިއާގުޅޭ ގޮތުން މުސާރަދިނުން 26

 ފަންތި ދަށްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 26

 ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 26

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުން 26-27

 މުސާރަ ދިނުން 27

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ  27
 ކުރުންހަވާލުމުސާރަ  އިމުވައްޒަފާ 27-28

 މުސާރައިން އުނިކުރުން 28

 ހޯދުމަށް މުސާރައިން އުނިކުރުން މާއްދީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 28



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  25  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

5 ޗެޕްޓަރ  

 މުސާރަ
އެންމެހާ ފަންތިތަކުގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާ ތަކުގެ މުސާރައިގެ  ސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވް

  ންނާނީ ބޯޑުންނެވެ. އޮނިގަނޑު ކަނޑައެޅުމާއި އެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެ
 ޢާރަފްތަ 39

   
ދުވަހު  7ހަފްތާއަކު މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

ދަދު ބަލާނީ ޢަދުވަހަކަށްޖެހޭ މުސާރައިގެ  ފަކަށްމުވައްޒައޮތޯރިޓީގެ މި ގޮތުން  ގަޑިއިރަށެވެ. 8ދުވާލަކު 
ދަދު ބަލާނީ ޢަމުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ . ން ގެއްލައިގެންނެވެ 30މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ 

 ބޯޑަށް މި ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު  .ން ގެއްލައިގެންނެވެ 8ދަދު ޢަދުވަހަކަށް ޖެހޭ 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް  40
 ދަދުޢަޖެހޭ 

   
ވަނަ )  3(ގެ  )ވަނަ މާއްދާގެ (ހ 6ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 

 ބޯޑުންނެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ އޮތޯރިޓީގެ ގޮތުގެ މަތިން ގައިވާ ނަންބަރު

 މުސާރަ ކަނޑައެޅުން 41

   

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ދަރަޖަތަކަށް އޮތޯރިޓީގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން 
މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އަސަރުކުރާނޭ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު 

މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް 
  ގެންނާނީ ބޯޑުންނެވެ.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް 

މުސާރައަށް  42
 ބަދަލުގެނައުމުގެ ދިރާސާ

ކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭއް ޙެއިސްލާމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް އޮތޯރިޓީގެ 
އޮތޯރިޓީގެ  ޤުހައްހުށަހެޅުމުގެ ބޯޑަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް އޮތޯރިޓީގެ 

 .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ

   (ހ)

ގެންނަން  ޙުއިސްލާހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި  ބޯޑަށްގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 . ލުކޮށް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެޞީފެންނަ ސަބަބު ތަފް

   (ށ)

    

ބޯޑުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދޭއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އޮތޯރިޓީގެ 
 އައްޔަންމިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ މުސާރަ ވާންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު  .އޮންނަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައިވާ ބޯޑުން ކުރެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ ފަންތިއަށް 
 .މުސާރައަކަށެވެ

މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ  43 (ހ) 
 ކަނޑައެޅުން

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން  ،ވަޒީފާ ދިންކަން އަންގާ ޗިޓުގައި ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

ނަމަ ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރިކަން އަންގާ ކަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްމަޤާމައެހެން  .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ޗިޓުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

  (ށ)

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ކޮންމެ 
 .ކަމުގެ ޗިޓެއް ފޮނުވަން ވާނެއެވެމުވައްޒަފަކަށްމެ މުސާރަ ބަދަލުވި 

   (ނ)

   



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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ވަޒީފާ ދިން ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުން އޮތޯރިޓީން މުސާރަދޭނީ 
މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުގެނެވުނު މުސާރަ އެ . ފެށިގެންނެވެ

ބަދަލުވިކަމުގެ ޗިޓުގައިވާ، މުސާރަ ބަދަލުވި ތާރީޚުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ މުސާރަ 
 .ފެށިގެންނެވެ

 މުސާރަ ދޭ ތާރީޚު 44 (ހ)

ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކުން  އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އެހެން ފަންތިއަކަށް ބަދަލު ކުރެވިގެން
 ށްތާރީޚަކާ ހަމައަށް މުވައްޒަފަ ގެނެވުނު ބަދަލު އެވެސް މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ، 

ތާރީޚުން  ގެނެވުނުބަދަލުއަދި މުސާރައެވެ.  ނެވުނު ދުވަހާ ހަމަޔަށް ލިބެމުންދިޔަދެވޭނީ ބަދަލުގެ
 ބަދަލާއެކު ހަމަޖެހުނު މުސާރައެވެ. ގެނެވުނުފެށިގެން ދެވޭނީ 

   (ށ)

    
މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތި ނޫން އެހެން ފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަކަށް 

ކުރިން  ފުވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަކީ އެ މުވައްޒަ ކުރިއެރުންދެވޭގެ ކުރިއެރުމެއް ދެވޭއިރު، މުޤާމަ
ޑު މުސާރައެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ މުސާރައަށް ވުރެ ބޮ

ފަންތިއެއް ނަމަ، އެފަންތިއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ބަދަލުކުރެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ މުސާރައަކީ ކުރިން . އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ވާނެއެވެ

 .މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައެއް ނަމަ މުސާރަ އޮންނާނީ އެވަރަށެވެއަދާކުރި ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ 

ފަންތިއާގުޅޭ ގޮތުން  45
 މުސާރަދިނުން

   
ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން، އޭނާ  ޙީއިސްލާ

 މުޤާމައަދާކުރަމުންގެންދާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަށްވުރެ ދަށްފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަކަށް 
ށް ދަށްކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ ދަށްކުރެވޭ ވަޒީފާގެ ފަންތިއަ

 .ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައެވެ

ފަންތި ދަށްކުރާ  46 (ހ)
 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

މުވައްޒަފަކު އެދިގެން، އެމީހަކު ހުރި މަޤާމާ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ އޮތޯރިޓީގެ 
ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ، ކަށް މަޤާމަށްވުރެ ދަށް މަޤާމަކަށް، ނުވަތަ އެމީހަކުހުރި މަޤާމަގޮތުން އެއްވަރު 

އެކަށީގެންވާ . އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ
ކަށް ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިއްޖެނަމަ، އަދި މި މަޤާމަސަބަބެއް އޮވެގެން ދަށް 

ނުކުރާނަމަ، އެކަމުގެ ޒު ތިރާޢުފު އިބަދަލާ ގުޅިގެން މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލާމެދު އެ މުވައްޒަ
 .ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ، ލިޔުމަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން

   (ށ)

    

ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން  ޙީނުވަތަ އިސްލާ ،މުވައްޒަފެއް SާSމައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވ
ށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ މަޤާމަނުވަތަ  ،ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިފައި ހުރި މުވައްޒަފެއް

ކުރާ ނަމަ، ޢަވެގެން ވަޒީފާ އަލުން ރުޖޫޢައެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުން ބަރީ، މުވައްޒަފެއް
ކުރާއިރު ނުވަތަ ނެރޭއިރު އޭނާގެ މުސާރަ ކަމަށް ޢަރުޖޫ، ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް އަލުން ނެރޭ ނަމަ

 .ޔަތް ކޮށްގެންނެވެޢާއެވަޒީފާގައި އޭނާ ދެމިހުރިނަމަ މުސާރަ ލިބޭނެ މިންވަރަށް ރި، ހަމަޖައްސަންވާނީ

ވަޒީފާއަށް ރުޖޫއަކުރެވޭ  47
 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

   
މުސާރައިގެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ މުވައްޒަފަކަށް މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 

މިގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދޭއިރު، އިތުރު ކޮށްދެވޭ މިންވަރަކީ މެވެ. އެއް ކުރިއެރު
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  48

 ދިނުން



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު  ވަޅުތަކުގެއިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަ ތިއަށްއެފަން
 .ބޮޑު ޢަދަދަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ އިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެންމެބޮޑުފިޔަވަޅަށްވުރެމުސާރަ

   

 އޮތޯރިޓީގެމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 
މުސާރަދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، މުސާރަދޭނީ އެމަހެއްގެ . ދުވަހަކުއެވެ
 .ބަންދުނޫން އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ

 މުސާރަ ދިނުން 49 (ހ)

ވަޒީފާއިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މީހުންނަށް މުސާރަދޭނީ 
 . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ ،ވަކިކުރި ޗިޓުގައިވާ

   )ށ(

    

މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ 
މުސާރައާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ 

 .ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެމަލުޢަމުސާރައާމެދު 

ރު ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަ 50
 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ބަންދުގައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ 
 .މުސާރަ ނުދިނުން

   (ހ)

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ، 

ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި  މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ އެ ނުވަތަ 

 .މީހަކު ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ދިނުން

   (ށ)

ތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީއޮތޯރިޓީގެ 
ފުކޮށް، ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ، އެ މީހަކު ނާޢުހައިކޯޓުން އިސްތި

އެއް ހަމައެހެންމެ، ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ .ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ދިނުން
އެ ކޯޓުން، ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި ނަމަ އެ  ،ނާފުކޮށްޢުސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތި

 .މުސާރަދިނުން ގައިހުރިދުވަސްތަކަށްމީހަކު ބަންދު

   (ނ)

    

މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތަށް ނުވަތަ އޭނާ ލިޔުމަކުން ކަނޑައަޅާ 
ރުހުން އެކައުންޓަކަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ކު މި ގޮތުން އެމުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ބޭން. ފަރާތަކަށެވެ
ވާލު ކުރުން ކަމުގައި ޙަމުސާރަ ޖަމާކުރުމަކީ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް މުސާރަ  ލިބިގެން،ލިއުމުން 
ތު ހިމެނޭ ލޫމާޢުމަމުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއިރު، އެ މުސާރަޔާއެކު ތިރީގައި އެވާ . ބެލެވޭނެއެވެ
 .އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ، އޮތޯރިޓީން ލިޔުމެއް 

މުސާރަ މުވައްޒަފާ  51
 ކުރުންވާލުޙަ

   (ހ) .އަދަދުޖުމުލަ  އުޖޫރައިގެމުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ 

 ދަދުޢަޖުމުލައިން ކަނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ކެނޑި ޢަދަދާއި އެ  އުޖޫރައިގެއެއްވެސް ޢަދަދެއް 
 .ކަނޑަން ޖެހުނު ސަބަބު

   (ށ)

   (ނ) .ދަދުޢަ އަސްލުމުސާރަ ދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 

   (ރ) .ދަދުޢައިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އާއި އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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އެ ބޭންކު އެކައުންޓަކަށް މުސާރަ ޖަމާކުރާ ނަމަ، ޖަމާކުރި ތާރީޚާއި، ޖަމާކުރި ބޭންކުގެ ނަމާއި، 
 ބޭންކުގެ ގޮފީގެ ނަމާއި، އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެކައުންޓު ނަންބަރު.

   (ބ)

    

ނުނިކުމެއްޖެނަމަ، ނުނިކުތް މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަގުތަކަށް، އެ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް
ދުވަހަށާއި ނުނިކުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް

 ނުނިކުތުމާ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު، ކެނޑުންފިޔަވައި އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން، ވަގުތަށްވާމިންވަރު
 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެއެއް ޖޫރިމަނާ އިތުރު ގުޅިގެން

 މުސާރައިން އުނިކުރުން 52 (ހ)

ވަޒީފާ  ނުނިކުތުމުންނާއިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް 
އޭނާގެ މުސާރައިން ކަނޑާނީ  ،އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު

 .ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ

   (ށ)

ތަން  ދުޢިވާޤަދާ އެއްގޮތަށް ނުހޯދައި، ނުވަތަ ޢިވާޤައޮފީހުގެ އިޒުނަ،  ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް .1
ނުވާ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން ކަނޑާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ޒިރުނުދޭ ގޮތެއްގައި، ހާ

 .ދަދެވެޢަދުވަހަކަށް ޖެހޭ 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު،  .2
 .ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ

   

 480އަދަދު،  ހޭދުވަހަކަށްޖެ މުސާރަޖުމްލަ ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ މުވައްޒަފުގެ  .3

)8x60=480(  ަދަދުކަމުގައި ބަލައި، ޢަދަދު އެއީ މިނިޓަކަށްޖެހޭ ޢައިން ގެއްލީމާ އަންނ

 .މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރި ޖުމްލަ ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ ދަދުޢައެ 

   

    

ކުރެވިފައިވާ މުދަލަކަށް މުވައްޒަފު ވާލުޙަމުދަލަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މުވައްޒަފަކާ އޮތޯރިޓީގެ 

ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް މާލުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން، ހުސްދުގައިކުރާ ނުވަތަ އިޤަ

އެ ގެއްލުމަށް ޖެހޭ  ،އްލުން އަގުކޮށްއެ ގެ ،ގޮތުންނެގުމުގެ މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ  27ދުގެ ޢިވާޤަކުރާނީ މި އަމަލުނެގުން ފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން  އަގު މުވައްޒަފުގެ އަތުން ފައިސާ

 ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މާއްދީ ގެއްލުމުގެ  53
މަށް ބަދަލުހޯދު

 މުސާރައިން އުނިކުރުން



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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6 ޗެޕްޓަރ  

ތައްއިނާޔަތް އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކާއި އިތުރުގަޑިއާއި  
ވަނަ  6 ގެ )ޤާނޫނު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ( 2012/2ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ގެ )ޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުވަ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު: އަދި  ދަށުން ގެ)3( ގެމާއްދާގެ (ހ)
މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތަކާއި އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  37

 ގެ ބޯޑުންނެވެ.މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ،ތައް ކަނޑައަޅާނީއިނާޔަތްއެހެނިހެން 

 ޢާރަފްތަ 54 (ހ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ގެ ބޯޑުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ އޮތޯރިޓީގެތައް ދިނުމަކީ އިނާޔަތް

   (ށ)

    

މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އެވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 
ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެން ނިންމެއްނެތް އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ، . ކުރުވިދާނެއެވެ

ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަދި އެ މަސައްކަތަކީ، . މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ
އޮތޯރިޓީގެ . ލެއްގެ މަތިން ހުއްދަ ލިބިގެން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާން ޖެހޭނެއެވެސޫއު

ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ،  މުވައްޒަފުން ލައްވާ
 .ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ 55

 48ހަފްތާއަކު ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު މުވައްޒަފަކު ލައްވައި،  އޮތޯރިޓީގެ 
ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ، އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުވި ގަޑިތަކަށް 

 ށްވުރެ އިތުރަށްގަޑިއިރަ 25ހަފްތާއަކު ، މަހުރަމަޟާން އަދި  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
 .ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެގެމަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ އެ ގަޑިތަކަށް އިތުރުގަޑީ

   )ހ(

ން  30ސާރަ މު އަސާސީ ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ،
، އެއީ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރުކަމަށް ބަލައިގެން ދަދު،ޢައަންނަ  ން ގެއްލީމާ 8ދަދު ޢަގެއްލީމާ ލިބޭ 
 ) ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ހމި މާއްދާގެ (

   )ށ(

 ދަދުޢަން ގެއްލީމަ ލިބޭ  30 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަރަމަޟާންމަހު 
) ށމި މާއްދާގެ ( ބަލައިގެން، އެއީ ގަޑިއަކަށްޖެހޭވަރު ކަމުގައި ،ދަދަކީޢައަންނަ  ން ގެއްލީމާ 5

 ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

   )ނ(

މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފި ނަމަ އޭނާގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ 
އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވީ، ހުކުރު  ބަޔަށްވާ ފައިސާ، 1 ¼މަދުވެގެން މިންވަރުގެ 

ކަށްޖެހޭ ންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަ، އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަދުވަހެއް ނުވަތަ ރަސްމީ ބަ
ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް  ބަޔަށްވާ 1 ½މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު ންމުޢާ. ދޭންވާނެއެވެ
މުވައްޒަފަކުލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ދަދެއްގެ ފައިސާ ޢަމުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ 
ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން އެ  އިތުރުގަޑީގައި

   )ރ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 .މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

، މިގޮތުން އެ ފައިސާދޭނީ. އެއްފަހަރާއެވެ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ، މަސްދުވަހަކަށްވާ ފައިސާ
ރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ، ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތު 15ން ހިނގާމަހުގެ  16ކުރީމަހުގެ 

 .ހިނގާމަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަހު މުސާރައާ އެކުގައެވެ

   )ބ(

    

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން  ދަށުން (ނ)ގެ ގެވަނަ މާއްދާ 34ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 .ވޭނެއެވެގަޑީގެ ފައިސާއިން އިސްތިސްނާ ކުރެއިތުރު

އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ  56 (ހ)
 އްފަރާތްތަ

 ތިބޭ މީހުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީބަޔާންކުރާ ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި  (ހ)ގައ މާއްދާގެމި
ސީނިއަރ  ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ނުވަތަ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ

 ފުންނެވެ.ފެށިގެން މަތީ މުއައްޒަ އިންސްޕެކްޓަރުން

  (ށ)

 

 

 

އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ، އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށާއި، އެއްއަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށާއިއަތޮޅުތަކަށާއި، 
 48ހަފުތާއަކު މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި، ދަތުރު އެލަވަންސް ދިން ނަމަވެސް، 

ގޮތަށް މި ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.
އެ ތަނެއްގައި  ،އެ ދަތުރެއްގައި ދާން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ދިއުމަށްފަހު، ފައިސާ ދޭނީ

ޗީފް  ނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ވަ 55 އަދި އެ ވަގުތަކީ،  .މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަށެވެ
ކުރާމަސައްކަތެއްގެ  އިތުރުގަޑީގައި ހުއްދަލިބިގެން ލެއްގެ މަތިންސޫއު ކަނޑައަޅާފައިވާއެގްޒެކެޓިވް 

 .ވަގުތު ކަމަށްވާން ޖެހޭނެއެވެ

   )ނ(

    

ނަމަވެސް، . ނުލިބޭނެއެވެ ފުންނަށް ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދެއްކޮއްތު ނުވަތަ ކޮއްތު ފައިސާ ލިބޭ މުވައްޒަ
ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު، ކެއުމާއި ސައި  ޚާއްސަމުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވަންޖެހޭ އޮތޯރިޓީގެ 

 ދެވިދާނެއެވެ. 

 ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު 57

   
މަސައްކަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި  އޮތޯރިޓީގެ

ންމު ޢާކަނޑައަޅައި  އޮތޯރިޓީއިންދޭނީ  އަދި އެހެނިހެން އެލަވަންސް ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް
 .މަތިންނެވެ ކޮށްފައި އޮންނަ އުޞޫލެއްގެ

ދަތުރުތަކުގައި،  އޮތޯރިޓީގެ 58
ހުރުމާއި،  ކެއުމުގެ 

ޚަރަދާއި ދަތުރު 
 އެލަވަންސް

  
މޯލްޑިވް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،ނާޔަތުގެ ފައިސާއިޚާއްސަކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، 
 .ދޭންވާނެއެވެ

ރަމަޟާން މަހުގެ  59 (ހ)
މުނާސަބަތުގައި ދޭ 

 އިނާޔަތްސަޚާއް

ސިވިލް  ސްމޯލްޑިވްނާޔަތުގެ ފައިސާދޭނީ، އިޚާއްސަރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ 
 .ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކުއެވެއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން 

  (ށ)

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ  ސްމޯލްޑިވްމަސައްކަތްކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށާއި  ގައިއޮތޯރިޓީ
ރަމަޟާން މަހުގެ ، މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭމެޤާމަ

 .ތުގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެއިނާޔަޚާއްސަމުނާސަބަތުގައިދޭ 

  (ނ)

   

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ބޯޑުން މުވައްޒަފުންނަށް ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މޯލްޑިވް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ   ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް 60



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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އްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މެޤާމައޮތޯރިޓީގެ އަދި  .ދެވިދާނެއެވެހެލްތް އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތް  ތިންމަ
އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އެ ފަރާތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތެއްގެ 

 ދެވިދާނެއެވެ. މަތިން ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް

   

ޖާނަށް ނުވަތަ ، އުޅެނިކޮށް ތުގައިމަސައްކަވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ މުވައްޒަފަކު 
އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުން ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި  ތުހެލް ތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކަށްޙަސިއް

ނުވަތަ އެ  .ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެއޮތޯރިޓީގެ ނުދޭނަމަ، އެ ގެއްލުމަކަށް 
އޮތޯރިޓީން ސްކީމަކުން ހަމަޖައްސައިދެނީ ވަކި މިންވަރެއްނަމަ އެ ހަމަޖައްސައި ނުދޭ މިންވަރު 

 ދޭން ވާނެއެވެ. 

 ޚަރަދުގައި ގެއޮތޯރިޓީ 61 (ހ)
 ބޭސްފަރުވާކޮށްދިނުން

ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭ މީހަކު އޮތޯރިޓީން ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ޙާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ 
އަލުން އެކަމަކަށް  ،ފަސޭހަ ނުވަނީސް އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ބޭސްފަރުވާކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ

 .ނުދެވޭނެއެވެ ށްބޭސްފަރުވާކޮ

  (ށ)

   
އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ  ،އުޅެނިކޮށްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

އޮތޯރިޓީގެ  ،ދަސްކުރަން އުޅެނިކޮށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ހުނަރެއްމަސައްކަތަށް ފޮނުވައިގެން 
، ތަށްޙަމުވައްޒަފެއްގެ ޖާނަށް ނުވަތަ ސިއް ،ވަޒީފާގައި މަސައްކަތް ކޮށް ނޫޅެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް

އާމްދަނީއެއް ލިބޭ މަސައްކަތެއް  ،އެ ކަމަކަށް ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،ލިބިއްޖެނަމަ
އެމީހަކު  ،އަދި އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭވަރު ނުވާނަމަ ،ކުރެވޭވަރުވަންދެން

އެހީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، އެއިރަކު އެމީހަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ޚާއްސަ ،ނިޔާވަންދެން
 މަހު އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ،ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރު އަދަދަކަށް ފައިސާ

އްގައި މަސައްކަތްކޮށް ނޫޅެވޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް މުވައްޒަފުގެ މެޤާމައޮތޯރިޓީގެ  ދޭންވާނެއެވެ.
ތަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙަސިއްޖާނަށް ނުވަތަ 

ޓް ބެނެފިޓެއް މަންކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ރިޓަޔަރބޯޑުން ނާޔަތްތައް ލިބުމާ ހަމަޔަށް ޢި
 ލިބިދޭން ވާނެއެވެ. 

 އެހީގެ ފައިސާ ޚާއްސަ 62 (ހ)

އެހީ ހަމަޖައްސާނީ، އެ މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން،  ސައްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޚާ
ބެލުމަށް ބޯޑުން އޮތޯރިޓީގެ  ހުށަހެޅުމުން،ބޯޑަށް  އެކުލާޞީތަފްއެކަމެއް ހިގި ގޮތުގެ އޮތޯރިޓީން 

ބޯޑަށް މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށްވެސް  ،އެ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން، އެ ކަމެއް ބޯޑުންނެވެ.ފަހު 
 ލާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޞީތަފް

   (ށ)

އެހީގެ ފައިސާ  ޚާއްސަދެވޭ  މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަދަ ގޮތެއް ދިމާވާ
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ބޯޑަށް  ،ހަމަޖެއްސުމަށާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި

   (ނ)
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ދިނުން ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާ މާއިދިނު ވަޒީފާ  

ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން އަދި  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީގެ  27މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

އެއް ވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް މަސައްކަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަން ވަޒީފާދީ، 
(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި  2008/2 ރުބަދަލުކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ހަދާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަ

 ދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއެވެ.  ޤަވާޢިބޯޑުން ކަނޑައަޅާ 

 ޢާރަފްތަ 63 (ހ)

އެއް ވަޒީފާއިން އަނެއް  ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި އޮތޯރިޓީގެ
މަލުކުރާނީ ޢަވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި  ،ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި

 .ގޮތުގެ މަތީންނެވެތަކާ އެއްގޮތްވާ ލުޞޫއުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުޢިވާޤަޤާނޫނާއި މި  އޮތޯރިޓީގެ

   (ށ)

   
ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ ،ކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާންވާލުޙައެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ 

ވަޒީފާ ދޭ ، އެމުވައްޒަފަކަށް އޮޅުން ފިލުވައިދީ ،ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްއެގްޒެކެޓިވް 
ތެރޭގައި އޭނާ ލައްވައި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ  1ދުވަހުން ފެށިގެން 

 އި އެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ސޮއިކުރުވަ

 ވަޒީފާ ބަޔާން 64 )ހ(

މަސައްކަތަށް ބަދަލު  ،އަޅައިބަލައި ވަޒީފާ ބަޔާން އިމުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގެއޮތޯރިޓ 
މުވައްޒަފު ލައްވައި  ،ވަޒީފާ ބަޔާން އަލުން ލިޔެއްގެ މެޤާމައެ  ،އް އޮތްނަމަމެޤާމައައިސްފައިވާ 

 ވޭނެއެވެ. ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރު

  )ށ(

   

 ގެ ގިންތިތައްވަޒީފާ 65 ގިންތި ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގިންތިތަކަށެވެ. ވަޒީފާ  ގެމުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގެ

   (ހ) .ދާއިމީ މުވައްޒަފުން

   (ށ) .ވަގުތީ މުވައްޒަފުން

    
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ކުރާނީ، އައްޔަންވަޒީފާއަށް މީހުން  އޮތޯރިޓީގެ
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައަޅާ

 ވަޒީފާ ދިނުން 66

ފުގެ މުވައްޒަމިޗިޓްގެ ކޮޕީއެއް ޗިޓަކުންނެވެ. އޮތޯރިޓީން  އަންގާނީ، އެކަން ދިނުމަށްފަހު  ވަޒީފާ
 ފަރސަނަލް ފައިލް ގައި ފައިލް ކުރެވޭނެވެ. 

   )ހ(

ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރެއް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  އޮތޯރިޓީގެ،ވަޒީފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން
 ދެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

    
ތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، އެ ޝަރުތުތިރީގައި މިވާ  ،ކުރެވޭނީ އައްޔަންދާއިމީ ވަޒީފާއަށް  އޮތޯރިޓީގެ

 .ކަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނެވެމަޤާމަ

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން. .1

 ންއްޔަންކުރުޢަވަޒީފާއަށް  67 (ހ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 އަސާސީ ތަޢްލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން. .2

 ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.އަހަރަށް ވުރެ  65ން އުމުރު .3

 ،ޓެކުން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަންއިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް  .4

ވޭތިވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ  ،މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން. ،ތެރޭގައި

 ވާނެއެވެ. ގައި 1ޖަދުވަލު  ގެދުޢިވާޤަމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު މި 

ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ  .5

 މެމްބަރެއްކަމުގައި ނުވުން. 

އް މެޤާމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ  .6

 ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން. 

ވަނަ މާއްދާ ގެ (ޅ) ދަށުން  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .7

މީގެ މުގައި ނުވުން. އްގައި ހުރި މީހެއް ކަމެޤާމަރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މީހުން އިސްކުރާ 

ތެރޭގައި އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާ ޚާއްޞަ ވަގުތީ 

ކޮމިޝަންތަކާއި ފަންނީ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަމާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ 

ންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ތެރެއިން އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ކު

 މެންބަރު ކަމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

އެއްވެސް އޮފީހެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ އެއްވެސް އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓް ކުރާ  .8

  އްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.މެޤާމަ

ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  އައްޔަންވަޒީފާއަށް 
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމީހަކަށް ، ބެލުމަށްފަހު

 .ލިބިގެން ވެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށްވަޒީފާ ނުދިނުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު 

 ތެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.ޙައްޞިވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ  .1

ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް  އިއަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ .2

 ފެތޭމީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

   (ށ)

    
ތިރީގައިވާ  ،ކުރާނީމަލުޢަވަޒީފާ ދިނުމުގައި  އޮތޯރިޓީގެއަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް  18 މީލާދީ ގޮތުން

(ކުޑަކުދިންގެ  91/9އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ބަލާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  18 .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 ތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ޤުހައް

އަހަރު  18މީލާދީގޮތުން  68
ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ 

 ދިނުން.

އެކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާގެ  ،އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ 18
 ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހު ގައެވެ.

   (ހ)

ތަށް ނުވަތަ ތަޢްލީމަށް ނުވަތަ ޙައްޞި ލައްވައި ކުރުވާނީ އޭނާގެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު 18    (ށ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 ތްތަކެވެ.ފަދަ މަސައްކަނާރާއަޚްލާޤަށް ބުރޫ

 11ރޭގަނޑު މަސައްކަތް ކުރުވާނީ ލަސްވެގެން އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލައްވައި  18
 ޖަހަންދެނެވެ.

   (ނ)

 ކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޖޫރަމަޤާމައެ ކުރުވާނީއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލައްވައި މަސައްކަތް 18
 ދީގެންނެވެ. 

   (ރ)

    

އަހަރު  18މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން އުޖޫރައެއް ނެތި ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 
 .ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފްވެގެން ނުވާނެއެވެ 68ގެ ދުޢިވާޤަމި  ،ނުފުރޭކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމުގައި

 18އުޖޫރައެއްނެތި  69
އަހަރުނުފުރޭ ކުދިން 

 ގެންގުޅުން

   

ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ  ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދެވޭ ހިނދު އޮތޯރިޓީގެ
 ކުރުވައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.މުވައްޒަފަކު ލައްވާ ސޮއި

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 70

 އޮތޯރިޓީގެދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި  އޮތޯރިޓީއާ މުވައްޒަފުންނާއި އޮތޯރިޓީގެ
ނުވަތަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކަނޑައަޅާ  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއޮތޯރިޓީގެ  ،ފަރާތުން ސޮއި ކުރާނީ

 ވެ. ފަރާތެކެ

   (ހ)

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ 
އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލްގައި ފައިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ރެކޯޑްފައި
 ދެވޭނެއެވެ.

   (ށ)

    
ތަކުގައި އަލުން ލަތުޙާކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އަންނަނިވި ޚިދުމަތްމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން  އޮތޯރިޓީގެ
 .ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ އޮތޯރިޓީގެ

 ލަތުޙާވަޒީފާ ނުދެވޭނެ  71

 އޮތޯރިޓީގެވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ގޮތަށް  އޮތޯރިޓީގެކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 
 .އެމުއްދަތު ހަމަވަންދެން، ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހަކުދުޢިވާޤަ

   (ހ)

ކުރެވިދާނެ ފަދަ  ޒުތިރާޢުވަޒީފާއިން ކުރިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބަކީ އަލުން ވަޒީފާއެއް ދިނުމަށް އި
 .ސަބަބަކަށްވުން

   (ށ)

ރަގަޅުވެފައިވާކަން  ހާލަތުޚީއްސި ،ސަބަބަކަށް ކަމުގައިވާ ނަމަ ޙީއްޞިވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ 
 .ބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންދެންޤަ

   (ނ)

   
ވްސް ސިވިލް މޯލްޑި ،ބަދަލުކުރާނީށް މަޤާމަން އަނެއް މުޤާމަމުވައްޒަފުން އެއް  އޮތޯރިޓީގެ

  އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އުޞޫލުތަކާއި އެގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން 72 (ހ)

އެ މުވައްޒަފަކު  ،ށް ބަދަލުކުރާއިރުމަޤާމަން އަނެއް މުޤާމަމާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު އެއް   މި
ނުވަތަ  ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަށްވުރެ ދަށް ފަންތިއަކަށް އެ މުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް

 .ތަކުގައެވެލަތްޙާމެނުވީ ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ  ،ރުހުމާއެކުގައި

   (ށ)

    .ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޙީނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެޅޭ އިޞްލާވަ 154ގެ ދުޢިވާޤަމި  .1



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ޝަރުތެއް މުވައްޒަފުގެ  .2
 .ކިބައިން އުނިވުން

   

އެ މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ފެންވަރަށް  .3
 .މަސައްކަތް ނުކުރުން

   

ހުރި ފަންތީގެ  ފުނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަޖިސްމާނީ  .4
 ލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.ޢޫމަސް

   

ލަތެއް ޙާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ދުޢިވާޤަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ޢަދިވެހިރާއްޖޭގައި  .5
 .މެދުވެރިވުން

   

   
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ  6ޤާނޫނުގެ  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެމޯލްޑިވްސް 

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ  އޮތޯރިޓީގެއޮތޯރިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން މަތިން، 
ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ބަހައްޓައި، މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލައި، މަސައްކަތުގެ 

މަތުގެ އަގު ވަޒަން ދުރަނގަޅުވެގެން އެ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންގެ ޚި ޤުމަސައްކަތުގެ އަޚްލާ
 ލިއްޔަތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ޢޫކުރުމަށް ނުވަތަ، އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެ މަތީ މަސް

 ނުންވަޒީފާގެކުރިއެރުންދި 73

    
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން  74 ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. ކަންތައްތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި، ތިރީގައިމިވާ

 ރިޢާޔަތްކުރާނޭ ދިނުމުގައި
 ކަންތައްތައް

  (ހ) .ލިއްޔަތުތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރުޢޫގެ މަސްމުޤާމަ

  (ށ) .ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ބަހައްޓާފަރުވާތެރިކަމާއި މަސައްކަތަށް ރީއަށާއިޒިހާ އެ މުވައްޒަފަކު

   (ނ) .ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ

   (ރ) .އެ މުވައްޒަފަކު އެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު

   (ބ) .ކޮށްފައިވާ މިންވަރުޞާއްޙިކުރުމަށް މުވައްޒަފު ލުޙާޞިދު ޤުޞައޮފީހުގެ މަ

   (ޅ) .ގެ ވާޖިބުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި ފެންވަރުމުޤާމަމުވައްޒަފު ހުރި 

ގެ ކުރިއެރުން މުޤާމަވަޒީފާ ހިމެނޭ ޚިދުމަތުގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން 
ހަމަވެފައިވުމާއެކު އެ މީހެއްގެ ލިބޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އޮނިގަނޑެއްގައި ބުނާ މުއްދަތު 

 ކަމަށް ބުރަވުން. ރު ބެލުމުން އޭގެ ނަތީޖާއިން އެމަތުގެ ފެންވަދުޚި

   (ކ)

ފިޔަވަޅު  ޙީލާޞްއި ފިޔަވަޅު އެޅިފައި ވާނަމަ ޙީލާޞްފިޔަވަޅު އެޅިފައިވޭތޯއާއި، އި ޙީލާޞްއި
އަޅާފައިވަނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއްގައި އަދި އެފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ކޮން ފެންވަރެއްގައިތޯ 

 ބެލުން.

   (އ)

   
އް މެޤާމަހުސް  ،ތަކަށް މީހުން ހޮވާނީމުޤާމައެ  ،ތަކަށް މީހުން ހޯދައިމުޤާމައެކިއެކި  އޮތޯރިޓީގެ

 .މުވައްޒަފު ވަކިވާން އެދުމުންނެވެގައިހުރި މުޤާމަނުވަތަ . އޮވެގެންނެވެ
 މީހުންހޯދުން ތަކަށްމުޤާމަ 75 (ހ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  39  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

މަކަށް ޢާންމުކޮށް ޤާހޯދާނީ އެ މަތަކަށް މީހުން މުޤާމައޮތޯރިޓީގެ ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން 
 އިޢުލާންކޮށްގެންނެވެ.

  (ށ)

   

ކަން ހުރި ބިލުޤާލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ޢޫވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފު، ވަޒީފާގެ މަސްއޮތޯރިޓީގެ 
ގައި ތު) ވަގުތީ މުއްދަޕްރޮބޭޝަން ((ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ  3ގިނަވެގެން  ،މުވައްޒަފެއްތޯ ބެލުމަށް

މީހެއް ކަމުގައި  ބިލުޤާމަސައްކަތަށް  ،އަދި އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކީ ވޭނެއެވެ.ގެންގުޅެ
. މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އަންގާނެއެވެއެކަން މުވައްޒަފަށް ލިޔުމަކުން  ،ވާނަމަ

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން އޮތޯރިޓީގެ  ވަކިކުރާނީވަޒީފާއިން ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާނަމަ
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ވާއިދުޤަވަކިކުރުމަށް މި

(ވަގުތީ  ޕްރޮބޭޝަން 76 (ހ)
 މުއްދަތު)

ނުވަތަ އެ މީހަކަށް  ،ށް އެމީހަކު އެކަށީގެން ނުވާނަމަމަޤާމަޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ 
އެ ވަޒީފާ ކަމުނުގޮސްގެން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ނަމަ، ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ 

 ރެވޭނެއެވެ. މުވައްޒަފަކު ވަކިކު

   (ށ)

    

އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާނީ  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއޮތޯރިޓީގެ  ،ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު
 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތިން

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ  77
މުވައްޒަފާމެދު 

 ކުރާނެ ގޮތްމަލުޢަ

އެ މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ  ،ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުމަށްޓަކައި
 .ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުން ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން

  (ހ)

އެއްވެސް ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ  ،މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި
 .ތަމްރީނެއް ދިނުން

   (ށ)

އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރެކޯޑް  ،މުއްދަތުގައިޕްރޮބޭޝަންގެ 
 ކުރުން.ޞާއްޙިތު ލޫމާޢުމަމުވައްޒަފަށް އޭނާގެ ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާއިބެހޭ  ،ކުރުމާއި

   (ނ)

 އި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައިޤާޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާ
ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވާނަމަ އެކަން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގައި 

 .ރެކޯޑްކުރުން

   (ރ)

(ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާކަމެއް ނުވަތަ މި މާއްދާގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރު  81ގެ ގަވާއިދުކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކޮށްފައިނުވާނަމަ، މި

 ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ނޯޓިހަކާ ނުލާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

   (ބ)

   

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  ،ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ މުވައްޒަފަކަށްމޯލްޑިވް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ 
   .ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

 ،ވަކިވުމާއި ވަޒީފާއިން 78
 ވަކިކުރުން

) މަސް ދޭއް( 2ރާރެއް (ބޮންޑެއް) ނެތް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، އެންމެ މަދުވެގެން ގުއި ޚިދުމަތުގެ
ލިބިގެން  ޤުއްހަފާ ދިނުމުގެ ޢުއިސްތިން މުޤާމަ ،ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމާއެކު  ،ދުވަހުގެ ނޯޓިސް

އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފާ ދީފިނަމަ، ޢުން އިސްތިމުޤާމައެގޮތަށް، މުވައްޒަފަކު  .ވެއެވެ
(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  1ލަސްވެގެން  ތާރީޚުން ފެށިގެން

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ  ،. ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައިނިންމާނެއެވެރުމާމެދު އޮތޯރިޓީން ގޮތެއް ވަކިކު

  (ހ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 ހަމަޔަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ.

އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން  ޤާނޫނު ރާއްޖޭގެ ދިވެހި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު،
  .ކުރެވޭނެއެވެ ވަކި ވަޒީފާއިން އޮތޯރިޓީގެ މީހަކު ންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އެއި

   (ށ)

   (ނ) ވަޒީފާ ނިމުމަކަށް އައީއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ، އެހިނދުން ،މުވައްޒަފަކު ނިޔާވުމުން

ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި 
 އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ 

   (ރ)

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ  .1
 ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.ޢޫމަސް

ވަޒީފާ އަދާ  ،ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގަވާއިދުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި އަމަލުދިވެހިރާއްޖޭގައި  .2
 ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.

 ،ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ކޯހަކުން ފާސްނުވުން .3
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން.

ސުލޫކީ  އޮތޯރިޓީގެ ،ދާއިޢިވާޤަމި  ،ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  .4
ސާބިތުވުމުން އެ މީހަކު ކުރި އަށް އޮތޯރިޓީމިންގަނޑާ (ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ) ޚިލާފްވިކަން 

 ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން.

 ސިވިލްއޭވިއޭޝަންމޯލްޑިވް އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި  .5
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޔަންގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ދުޢިވާޤަޤާނޫނާއި މި  ތޯރިޓީގެއޮ

 ށް ސާބިތުވުން.ޤީޤަހްކުރި ތަ ބޯޑުން ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން

ފިޔަވަޅެއްގެ  ޙީލާޞްބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޅޭ އި ގައި 24ޗެޕްޓަރ ގެ ދުޢިވާޤަމި  .6
 ނިންމުން.  އޮތޯރިޓީންގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 

ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ  މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް .7
 މުވައްޒަފަކު ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އަރުވާލުން.

   

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގައި 
ވަކި  .ންނެވެތިތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަލުޞޫއުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުޢިވާޤަވަކިކުރުމަށް މި 

އެއްބަސްވުމެއްގެ (ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ) ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކާ މެދު، ވަޒީފާ ވަކި 
މަލުކުރާނީ އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި (ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި) ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތެއްގެ ޢަކުރުމުގައި 

 ންނެވެ.  ތިމަ

   (ބ)

   
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  25ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ނުވަތަ އެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސް
 ދޭންވާނެއެވެ.ނާޔަތެއް އިމާ ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހާ ޤާލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި މަ

 ވަޒީފާއިން 79
 ވަކިކުރުމުގެކުރިން

 ނޯޓިސްދިނުން



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  41  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  1މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  3
 ނޯޓިސް ދިނުން. ހަފްތާގެ 2މުވައްޒަފެއްނަމަ 

  (ހ)

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  5އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  1
 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން. 1މުވައްޒަފެއްނަމަ 

   (ށ)

މަސްދުވަހުގެ  2އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ  5
 ނޯޓިސް ދިނުން

   (ނ)

    

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން  25ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ 

އެހެނިހެން ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރަ އާއި 
 ތައް ހަމަޔަށް އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.އިނާޔަތް

ނޯޓިސް ދިނުމުގެ  80 (ހ)
ބަދަލުގައި ފައިސާ 

 ދިނުން

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
ތެއް ނާޔަޢިވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޤުއްހަތެއް ނާޔަޢި

 ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

   (ށ)

   

އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ  ،އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު ޤުމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާ
ވަނަ  23ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،ނުފެންނަނަމަ އޮތޯރިޓީއަށްއެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް 
ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 .ލިބިގެން ވެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ނޯޓިސްދިނުމަކާނުލައި 81 (ހ)
 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

އެކަށީގެން ނުވާ  ގުލާޚުމަތިން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަމި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ 
 .ތަކުގައެވެހާލަތުކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި 

  (ށ)

    .އޮތޯރިޓީއަށްފެނުން ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށްއޮތޯރިޓީއަށް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން  .1

    .ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން .2



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  42  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121
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9 ޗެޕްޓަރ  

ދޫކޮށްލުން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން  
ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ޢިވާޤަމި މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން  އޮތޯރިޓީގެ

އެ ބަޔާންކޮށް  ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތުދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން 
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް  ތައްނާޔަތްޢިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭއިރުތުލަޙާ

 ދެވޭނެއެވެ.ދޫކޮށްލާއިރު 

 ޢާރަފްތަ 82

   
ލަތެއް ޙާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  84 ގެދުޢިވާޤަވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަކީ، މި  އޮތޯރިޓީގެ

 ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމެވެ. އޮތޯރިޓީގެދިމާވެގެން، 

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެ  83 (ހ)
 މުވައްޒަފުން

ނުހިމެނޭނެއެވެ.  މުވައްޒަފުންވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ  އޮތޯރިޓީގެ
ންމު ޢާ އޮތޯރިޓީގެވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ  މުވައްޒަފެއްމިއިން 

 ދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.ޢިވާޤަ

   (ށ)

    ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން؛ .1

    ؛ވަގުތީ މުވައްޒަފުން .2

އޮތޯރިޓީގެ ގައި ގެންގުޅޭ އޮތޯރިޓީއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މެޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ  .3
  ؛ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ޝަރުތުމުވައްޒަފެއްގެ 

   

    މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް.އޮތޯރިޓީގައި  ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  .4

   
 އޮތޯރިޓީގެދާއިމީ މުވައްޒަފަކު  އޮތޯރިޓީގެ ލަތެއް މެދުވެރިވުމުންޙާގެ ތެރެއިން ލަތުޙާއަންނަނިވި 

 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން  84
 ތައްލަތްޙާދޫކޮށްލެވޭނެ 

އޮނިގަނޑަށް ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީގެވަޒީފާ އުވިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: 
މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމުގެ 

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.  ،ސަބަބުން ވަޒީފާއުވި

   (ހ)

ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން ގިނަވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: 
ތައް އަލުން ރުކުރުވާލުމުގެ މުޤާމަވަޒީފާތަކުގެ އެނަލިސިސް (ޖޮބް އެނަލިސިސް) އަށްފަހު 

 ނުވަތަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އެ ވަޒީފާގައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްސަބަބުން 
ލާއެކު ހުށަހެޅުމުން، ޞީތަފް ބޯޑަށް އެކަން  އޮތޯރިޓީން ނިންމައިއެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމަށް 

 މުޤާމަހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ  މުޤާމަބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް  އޮތޯރިޓީއަށް
 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.  ،އުވާލުމުގެ ސަބަބުން

   )ށ(

ބިލުކަން ނެތިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން: ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޤާމުވައްޒަފުގެ 
ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ދެވި، ނަމަވެސް އެ 

ން ނުވަތަ ލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަން ޖެހުޙާޞިފުރުސަތުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ 
މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ނެތިގެން 

   )ނ(



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން.

މުވައްޒަފަކު އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން 

މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާއެއް އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ  ތޯރިޓީގެއޮދޫކޮށްލަން ޖެހުން: 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން.ސަބަބުން 

   )ރ(

   
މި މަޖެހިފައިވާގޮތް ހަ ދިނުމަށް ނާޔަތްޢިލަންޖެހޭ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްއޮތޯރިޓީގެ

 ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފާސްކުރެވޭ ޕޮލިސީއެއްގައި ތަފްޞީލް ކުރެވޭނެއެވެ. 
ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލައްޖެހޭ  85

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 
 ނާޔަތްޢި

   
މަށްފަހު އެކަމާގުޅޭ ކުރުމުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނަމަ ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު އޮތޯރިޓީން 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ބޯޑަށް ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން  86

ކުރަން މަލުޢަދޫކޮށްލުމުގައި 
 ޖެހޭގޮތް

  (ހ) މުތައް ބަޔާންކުރުން.ޤާމަ އުވިގެންދާމަސައްކަތެއް ހުއްޓާލެވޭނަމަ،  އޮތޯރިޓީގެ

އެނަލިސިސްއެއް ހަދައި އެ މުތަކުގެ ޤާލަތެއްގައި މަޙާމުވައްޒަފުން މަދުކުރަންޖެހިއްޖެ  އޮތޯރިޓީގެ
މުތައް ބަޔާންކޮށް، އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޤާލާންކޮށް މަދުކުރަންޖެހޭ މަޢުއެނަލިސިސްގެ ނަތީޖާ އި

 ލުން.ތު ހުޅުވާޞަވަކިވާން ބޭނުން މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރު

   (ށ)

ތު ޞަބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް 
ތުގެ ބޭނުން މުވައްޒަފަކު ނުހިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ތަމްރީނާ ގުޅިގެން އިތުރު ޞަދެވުމުން އެ ފުރު

ކުރިއެރުމެއް މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް 
ކޮން ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް އަންގައި، ވަޒީފާއިން  އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އުނިވަނީ

 ދޫކޮށްލާނެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުން.

   (ނ)

އްގައި ބިދޭސީއަކު މެޤާމަވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފަކު ހުރި އޮނިގަނޑުގެ އެ ފެންވަރުގެ 
އެ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ތީ މުވައްޒަފަކު ޤުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ނުވަތަ ވައުސޫލުނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް 

އްގައި ހުރިނަމަ، އެ ފަރާތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ ގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މެޤާމަ
 ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު މުވައްޒަފަށް އެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުން.

   (ރ)



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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 10ޗެޕްޓަރ 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން އަދި ޕެންޝަން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

46  ަޢާރަފްތ 

46  65 ްއަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުނ 

46  ްވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުނަށް ޢިނާޔަތްދިނުނ 

46  ްޕެންޝަނ 

 

 

 

 

 

 

 
  



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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10 ޗެޕްޓަރ  

ޕެންޝަން އަދި މުސްކުޅިކުރުން ވަޒީފާއިން  
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމުގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގައި

ދުގެ އަންނަނިވި ޢިވާޤަމުސްކުޅި ކުރެވިއްޖެނަމަ މި ގޮތުންމި އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދެއެވެ. 
ނާޔަތް ޢިމާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް މުސްކުޅިކުރުމުގެ 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޕެންޝަން ދެވޭނީ އަދި މި އޮތޯރޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް  .ލިބިދެވޭނެއެވެ
 . ތީންނެވެގޮތުގެމަ އާ އެއްގޮތްވާއްދާމާ ވަނަ 48 އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގެ

 ޢާރަފްތަ 87

   
ގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް އޮތޯރިޓީއަހަރުވުމުން  65ގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން އޮތޯރިޓީ

  ރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓިއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ވަކިކު ވަޒީފާއިން
އަހަރުވުމުން  65 88 (ހ)

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން

   
  89  ކުރެވިފައި)(ރިޒާވް 

    

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ  އޮތޯރިޓީގެތިޔާރުގެ ދަށުން، ޚުލިބިދޭ އި އޮތޯރިޓީއަށް
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފާސްކުރާ މި  ނާޔަތްޢިމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ 

 ޕޮލިސީއެއްގައި ތަފްޞީލް ކުރެވޭނެއެވެ.

މުސްކުޅިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން  90 (ހ)
މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް 

 ދިނުން

    

(ޤާނޫނު   ނުނަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫމުވައްޒަފުން ގެއޮތޯރިޓީ
 ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ޢިވާޤަހެދިފައިވާ ދަށުން ގެ އާއި އެ ޤާނޫނު) 2009/8ނަންބަރު 

 ޕެންޝަން 91 (ހ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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(ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި)



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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 ވަގުތީ މުވައްޒަފުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

49  ަޢާރަފްތ 

49  ަމަށް ލެއްވުންޤާވަގުތީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި މ 

49  ީއަހަރީޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ 

49  ީސަލާމުގެޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ 

49  ީޒިންމާގެޗުއްޓީ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލ 
49  ީއެހެނިހެންޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ 

49  ީނާޔަތްތައްޢި މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ 

49-50  ީހެލްތްއިންޝުއަރަންސް މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތ 

50   ުލުޔެއް ދިނުން، ތެއްނާޔަޢިވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  49  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

11 ޗެޕްޓަރ  

މުވައްޒަފުން ގުތީވަ  

ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ވަގުތީ ބޭނުންތައް  އޮތޯރިޓީގެވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަކީ 
ހިންގުމަށް ބޭނުންވެގެން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް  ޢެއްމަށް  ނުވަތަ ވަގުތީ މަޝްރޫފުއްދު

 ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދެވޭ މީހުންނެވެ. 

 ޢާރަފްތަ 92 (ހ)

ވަގުތީ . ވަނަ ގިންތީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ 2އޮތޯރިޓީގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަކީ އޮތޯރިޓީގެ 
ޚިދުމަތްކުރާ ދުވަސްތައް އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީއަށް 

 .މުއްދަތާ އެއްފަދައިން ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބެލުމުގައި ގުނޭނެއެވެ

 (ށ)
  

   
މުތަކަށް ޤާއެ މަ ،މުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައާއިޤާއެ މަ ،މުތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައާއިޤާވަގުތީ މަ

 ،މުތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައާއިޤާއޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މަ ،މަލުކުރާނީޢަމީހުން ކަނޑައެޅުމުގައި 
 .މަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެޢަހޮވުމުގައާއި ކަނޑައެޅުމުގައި 

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން  93 (ހ)
 މަށް ލެއްވުންޤާހޯދުމާއި މަ

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ  ،ނިމުމުން ޢުނުވަތަ މަޝްރޫވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ޙަވަގުތީ މުވައްޒަފަށް 
 އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 (ށ)
  

   
މިގޮތުން މި  .ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި އެއްގޮތަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ

(ތިރީސް)  30ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތީ މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަތްކުރާތާ އަހަރުވުމުން ޢިވާޤަ
 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ލިބޭނެއެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ 94
 އަހަރީޗުއްޓީ

   
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް ބަލިވެގެން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީދެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

 ދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ޢިވާޤަސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް މި 
 މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ 95

 ސަލާމުގެޗުއްޓީ

   
އިލީ ޢާވަގުތީ މުވައްޒަފަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 

 ދުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ޢިވާޤަޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް މި 
ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ  96

 ޒިންމާގެޗުއްޓީ އިލީޢާ

   
ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ވަގުތީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް   އޮތޯރިޓީގެވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަކީ 

ނުވަތަ ވަގުތީ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވެގެން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި 
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  ،މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވި ނަމަވެސް

 .ލިބޭނެއެވެ ވެސްއެހެނިހެން ޗުއްޓީތައް ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ހައްގުވާ

 މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ 97
 އެހެނިހެންޗުއްޓީ

   
ދަރަޖައިގެ މުގެ ޤާވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށްދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސާ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަ

އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ  .(ރޭންކު) ގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލެވަންސްތަކެވެ
 .ލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެޞޫގަޑި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުމުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު

 މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ 98
 އިނާޔަތްތައް އާއި މުސާރަ

   
 މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ 99  ޙީއްޞިވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްފަދައިން 

 އިންޝުއަރަންސް ހެލްތް



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  50  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

 ދެވޭނެއެވެ.ފަރުވާގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި 

   
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަ އާއި މުވައްޒަފާ ކުރެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަޒީފާއަށް 

ގެ މަސައްކަތަށް ތޯރިޓީއޮ ،އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން، އިތުރު އިނާޔަތެއް ނުވަތަ ލުޔެއް ނުވަތަ ފަސޭހައެއް
 ދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޢިވާޤަދަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ދިނުމަކަށް މި 

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް  100
ލުޔެއް ،އިތުރު އިނާޔަތެއް

 ދިނުން

 



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  51  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

 12ޗެޕްޓަރ 

 ގެ އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 

 އްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމެޤާމަ

 އަދާކުރުމަށްޓަކައި މީހުން ގެންގުޅުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

52  ަޢާރަފްތ 

52-53  ީގައި ނުހިމެނޭ މީހުން އޮތޯރިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މުޤާމަގެ އޮތޯރިޓ

 މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުން

53  ްއުޖޫރަ ދިނުނ 

 

53 

 ީގައިއޮތޯރިޓީ ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެމުޤާމަ ގެއޮތޯރިޓ 

 ވަކިކުރުން މަސައްކަތުން ނުހިމެނޭމީހުން

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  52  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

12 ޗެޕްޓަރ  

ގެއޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން   

އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތު އްގެމެޤާމަ  

ގެންގުޅުން މީހުން  
ތަކެއް ޝަރުތުކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އައްޔަނުގެ ވަޒީފާއަށް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ތަކަކީ އަދި ބައެއް މަސައްކަތްތަކަކީ އެ މުޤާމަހިމެނޭ ބައެއް އި އޮތޯރިޓީގަނަމަވެސް . ހަމަވާ މީހުންނެވެ

ދަދަށް ޢަބިލު މީހުން ބޭނުންވާ ޤާ ،ތަކަށް ނުވަތަ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، ކަމަށް އެކަށޭނަމުޤާމ

ކަތް ގައި، އެފަދަ މަސައްހާލަތުމިހެންކަމުން މިފަދަ މީހުން ނުލިބޭ . މާއި މަސައްކަތެވެޤާލިބުންދަތިވާ މަ

އްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މެޤާމައްގައި އެ މެޤާމަގެ އޮތޯރިޓީކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުގެ ބޭނުމުގައި، 

ކުރާނީ މަލުޢަކުރުމާއި، މަސައްކަތުން ވަކިކުރުމުގައި ހަވާލުއަދާކުރުމަށް މީހުން ގެންގުޅުމާއި މަސައްކަތް 

 .ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 ޢާރަފްތަ 101

   
 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމަށް،މުޤާމަބިލު މީހަކު ނުލިބިގެން، އެ ޤާކަށް މަޤާމަ ގެއޮތޯރިޓީ

ން، މުވައްޒަފުން ލައްވައި ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިޢިވާޤަނުހިމެނޭގޮތަށް، މި  ގައިއޮތޯރިޓީ

  .ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އެވެވަކިކުރާނީ 

ތަކުގެ މުޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ 102 (ހ)
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

ގައި ނުހިމެނޭ އޮތޯރިޓީ
މީހުން މުވައްޒަފުންގެ 

 މުވައްޒަފެއްގެ މީހަކު ނުހިމެނޭ ގައިއޮތޯރިޓީ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު މެއްގެޤާމަ ގެއޮތޯރިޓީ ގޮތުގައި ގެންގުޅުން

 .މަތިންނެވެ އަންނަނިވިގޮތުގެ ،ޅޭނީގެންގު ގޮތުގައި

  (ށ)

 އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތު މެއްގެޤާމަ ގެއޮތޯރިޓީ، ނުހިމެނޭމީހަކު ގައިއޮތޯރިޓީ .1

އެ މަސައްކަތަކަށް  ކުރާނީއަމަލު ލެއްވުމުގައި ހޮވުމުގައާއި މީހުންހޯދުމުގައާއި ވަޒީފާއަށް

 މުތަކަށްޤާމަ ދާއިމީ ގެއޮތޯރިޓީ ،ބޭނުންވާ ޝަރުތަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

ކަށް ތަމުޤާމަ. ންނެވެއުސޫލު ންމުޢާ މަލުކުރާޢަ ލެއްވުމުގައި ހޮވުމާއި ހޯދުމާއި މީހުން

 .ނަމައެވެހަމަވާ މީހަކު ނުލިބިއްޖެ ޝަރުތުތަކަށް މުޤާމަމިގޮތަށް މީހުން ހޯދަންވާނީ 

  

   .މުވައްޒަފެއްނޫނެވެ ގެއޮތޯރިޓީ މީހަކީ ގެންގުޅޭ ގައިވާގޮތުގެ މަތިން) ހ( މިމާއްދާގެ .2

 މެއްގެޤާމަ ގެއޮތޯރިޓީ، ނުހިމެނޭމީހަކު ގައިއޮތޯރިޓީ މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން .3

 ނުވަތަ ދޮށީމީހަކު އުމުރަށްވުރެ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ، އަދާކުރުމަށްޓަކައި މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ ބިދޭސީއަކުވެސް

  

 އޮންނަ ކަނޑައެޅިފައި ގެންގުޅެންވާނީ މީހަކު ގޮތުގެމަތިން މިމާއްދާގައިވާ .4
 ވާލުކުރާފަރާތުންޙަ މަސައްކަތް ވާލުވާފަރާތާއިޙަ އިމަސައްކަތާ ވަކިއެއްބަސްވުމެއްގައި

   



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 .އަހަރުދުވަހަށެވެ) އެކެއް( 1 ގިނަވެގެން، ސޮއިކޮށް

    
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މީހަކަށް އުޖޫރަ ދޭންވާނީ ޤާއޮތޯރިޓީގެ މަ
 މަތިންނެވެ.

މުގެ ޤާއޮތޯރިޓީގެ މަ 103
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

މީހުން ގެންގުޅޭނެ 
އުޖޫރަ އުސޫލުތަކާއި 

 ދިނުން

އުޖޫރައަށް  އުޖޫރަ ކަނޑައަޅައި އެމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ މީހަކަށް ޤާމަ
އެމީހަކާއެކު ބަޔާންކުރާނީ  ގޮތްގައި އެ ބަދަލެއް ގެނެވޭނެއުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް

 އެވެ.ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގަ

  )ހ(

 އެމުވައްޒަފެއްގެ، ހުރިމުވައްޒަފަކު މެއްގައިޤާމަ ވަގުތީ ނުވަތަ އްގައިމެޤާމަ ދާއިމީ ގެއޮތޯރިޓީ
 މަސްއޫލިއްޔަތު މެއްގެޤާމަ އެހެން ގެއޮތޯރިޓީ ންއުސޫލު ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތުގަޑީގައި ރަސްމީ

އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކު އެ ގޮތަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް . ވާލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެޙަ އަދާކުރުމަށް
 .ވާލުވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެޙަ

   )ށ(

 ޤާނޫނާއި ގެއޮތޯރިޓީ ،މީހުން ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު މެއްގެޤާމަ ގެއޮތޯރިޓީ
 އެވެ. ހިތަންވާނެ ރުމަތްތެރިކޮށްޙު ކޮންޑަކްޓަށް އޮފް ކޯޑް ދާޢިވާޤަ

   )ނ(

ޙީ އިސްލާ ކުރާކަމަކާގުޅިގެން މީހަކު ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އްގެމެޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ
އެ މީހަކާއެކު އޮތޯރިޓީން ޤާއިމު ކުރާ ، ފިޔަވަޅުއަޅާނީޙީ ލާސްއި އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ފިޔަވަޅެއް
  އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ވަޒީފާގެ 

   )ރ(

    
 ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން މީހަކު ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އްގެމެޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ
 .ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާގެ އެމީހެއްގެ

ތަކުގެ މުޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ 104 (ހ)
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 

ގައި އޮތޯރިޓީގެންގުޅޭ 
ނުހިމެނޭ މީހުން 

 މަސައްކަތުން ވަކިކުރުން

 ގެންގުޅޭ ފަރާތެއް ނުހިމެނޭ ގައިއޮތޯރިޓީ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެމުޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ
 ނިސްބަތްވާ ށްމަޤާމައެ  ،ހުއްޓާލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ގެމުޤާމަ ނުވަތަ އުވާލައިފިނަމަ މުޤާމަ

 ކޮންޓްރެކްޓް ވާގޮތުގެމަތިން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ފައިވާއެކުލަވާލާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް
  .އުވާލެވޭނެއެވެ

  (ށ)

 ޤާނޫނީގޮތުން ،ގެންގުޅޭމީހަކު އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އްގެމެޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ
 އެހިސާބަށް އެމީހަކަށް ،ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ކުމެއްގެދަށުންޙުރުއީޝަ ނުވަތަ ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ

  ލެވޭނެއެވެ.ދޫކޮށް އެމީހަކު ،ދިނުމަށްފަހު ފައިސާއެއް ދޭންޖެހޭ

  )ނ(

 



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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13 ޗެޕްޓަރ  

އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އްގެމެޤާމަ އޮތޯރިޓީގެ  

ލިބިގަތުން ޚިދުމަތް ވޮލަންޓިއަރެއްގެ  
ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ވޮލަންޓިއަރުން ބޭނުންކޮށްގެން  ނެއްގެ މުވައްޒަފުންއޮތޯރިޓީވޮލަންޓިއަރުންނަކީ 

ވިދާނެއެވެ. އަދި ބޭނުން ކުރެއެއްގޮތަށް، ޞޫލުތަކާއުޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ މި ، ން ދޭ ޚިދުމަތެއްއޮތޯރިޓީި

އްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ވޮލަންޓިއަރުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށާއި އެ ޤާނޫނުގެ މެޤާމަގެ އޮތޯރިޓީ

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ކޯޑްއޮފް  ގެއޮތޯރިޓީދުތަކަށާއި ޢިވާޤަދަށުން ހެދިފައިވާ 

 ވާން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަތަކަށާއި، އުސޫލުތަކަށާއި، އެންގުންތަކަށް ތަބަދުޢިވާޤަކޮންޑަކްޓަށާއި، 

 ޢާރަފްތަ 105

   
އްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މެޤާމަފަދަ ތު ހަމަވާ މީހަކު ނުލިބިގެން، އެކަށް ޝަރުމަޤާމަ ގެއޮތޯރިޓީ

ގައިވާ ގަވާއިދުމި ނީ ވޭގެންގުޅެއަދާކުރުމަށް ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު، 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތިން

ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޚިދުމަތް  106 (ހ)
 ލިބިގަތުން

މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތުގައި ، ވެސްބިނަމަތި ތަކުގައި ހަމަޔަށް މުވައްޒަފުންމުޤާމަ އޮތޯރިޓީ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވޮލަންޓިއަރުން ދުޢިވާޤަމި ، ލަތުގައިޙާއިތުރު އިރުޝާދާއި ލަފާ ބޭނުންވާ 

 ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ.

  (ށ)

 ގެއޮތޯރިޓީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ދުޢިވާޤަޤާނޫނާ  ގެއޮތޯރިޓީ

އި، ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދާޢިވާޤަޤާނޫނާއި، 

ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަށް އުޖޫރައެއް ނުލިބޭގޮތަށް ކުރެވޭ މަލުކުރުމަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތަށް ޢަ

 އެއްބަސްވުމެއްގައި ވޮލަންޓިއަރުން ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.

   (ނ)

މަސައްކަތުގެ ނީ މަލުކުރާޢަމެދު  އިވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ

  ނެވެ.އުސޫލަކުންމުވައްޒަފުންނާ އެއް  ގެއޮތޯރިޓީމާޙައުލުގައި 

   )ރ(

    
ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޚިދުމަތަށް  107 ގޮތަށެވެ.ތިރީގައި މިވާ ޢަމަލުކުރާނީ ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 

 މީހުން ހޮވުން

ކޮށް އާންމުވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދާނީ އެކަމަށް  ގައިއޮތޯރިޓީ

ކޮށް، އެދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބޭނުންވާ ޢަދަދަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، ޚިދުމަތް އިޢުލާނު

 ންނެވެ.އުސޫލުދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވަންވާނީ މެރިޓް 

   (ހ)

ގުޅިގެން  އިލަތަކާޙާކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވާ، ކުއްލި ންމުޢާސަރުކާރުން ޑިކްލެއަރ ކުރައްވާ، 

ގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރުމުން އަވަހަށްދޭންޖެހޭ ތީއުފެދޭ ބޭނުންތަކަށް މަ

ބޯޑާއެކު  ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށްއޮތޯރިޓީގެ  ޚިދުމަތަކަށް ބުރޫއަރާފާނޭކަމަށް

 ހޯދިދާނެއެވެ.ނުކޮށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ ޚިދުމަތް  ލާނުޢުއި ފަހުމަޝްވަރާކުރުމަށް

   (ށ)
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ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ، ރު އަވޮލަންޓިވޮލަންޓިއަރަކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި  އާއިއޮތޯރިޓީ

ނުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އަށް އެފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިއޮތޯރިޓީނުވަތަ 

ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ  އިހާމަވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކާ ކަންކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ކުރަމުންދާޢަމަލެއް

 ކުރެވޭނެއެވެ.ލުޠިއެއްބަސްވުން ބާ

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން  108 (ހ)
 ހުއްޓާލުން

 އޮތޯރިޓީން ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު، ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާ 

 ލުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން ހުއްޓާ

   (ށ)

ރޮމޯޓް ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ޕް

ކަން ތެއްޢަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހިންގާ ޖަމާޢަކުރިކަން، ނުވަތަ އެ ވޮލަންޓިއަރު ފޮނުވި ޖަމާ

 އިފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު އޭނާގެ ފަރާތުން ހޯދަމުން އައި ޚިދުމަތަށް ނިމުމެއް ގެނެސް މަސްއޫލިއްޔަތާ

 ރެވޭނެއެވެ. ދުރުކު

   (ނ)
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 (ރިޒާވް ކުރެވިފައި)
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 މަސައްކަތު ގަޑި ގެއޮތޯރިޓީ
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

59  ަޢާރަފްތ 

59  ާމަސައްކަތު ހަފްތ 

59-60  ިމަސައްކަތު ގަޑ 

60-61   ްރުމަތެއް ބެހެއްޓުންޙު ޚާއްސަލުވެ ތިބުމަށް ޢޫޒިރުވުމާއި މަސައްކަތުގައި މަސްޙާގަޑިއަށ 

61  ީނުވެ ހުރުންނާންގައި އޮފީހަށް ހާޒިރު ގޮތެއްވ 

61  ްންއުބޭރަށްދި ރަށުން މާއިއުދި ބޭރަށް އޮފީހުނ 
61-62  ްގަޑިޖެހުނ 
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15 ޗެޕްޓަރ  

ގަޑި މަސައްކަތު ގެއޮތޯރިޓީ  

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  އޮތޯރިޓީންގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނާނީ އޮތޯރިޓީ
މަސައްކަތު  ގެއޮތޯރިޓީގުޅިގެން،  އިގެނެވޭ ބަދަލާތަށްޚިދުމަ ގެއޮތޯރިޓީއެގޮތުން،  .މައްޗަށެވެ

 ލިބިގެންވެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް ވަގުތު އަދި ގަޑި ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ޢާރަފްތަ 109 (ހ)

ދުވަހަށް  7ފުލް ޓައިމް ވަޒީފާއެއް ދީފައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ހަފްތާއަކު  ގެއޮތޯރިޓީ
ދާ ޚިލާފު ނުވާ ޢިވާޤަގަޑި އިރަށް ވަޒީފާދެވިފައި ހުންނަ މީހެކެވެ. ޤާނޫނާއި މި މި 24ދުވާލަކު 

މުވައްޒަފަކަށް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، އަދި ދުވަހުގެ ކޮންމެ  ގެއޮތޯރިޓީގޮތުގެ މަތީން، 
އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ  އޮތޯރިޓީއަށްގަޑިއެއްގައިވެސް، ވަޒީފާގެ ބޭނުމެއްގައި، މަސައްކަތު ނެރުމަކީ 

 ކަމެކެވެ.

   (ށ)

   
އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތީގެ  ،ތާއަކީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހަފުއޮތޯރިޓީއްމު ގޮތެއްގައި، ޢާ

 . (ފަހެއް) ދުވަހެވެ 5ހަފްތާއަކު  ،ނިޔަލަށް

 ހަފްތާ މަސައްކަތު 110 (ހ)

ގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮތޯރިޓީ
ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ބަންދު ދުވަހެއްނެތި ހަފްތާގެ  ،ދެމުން ގެންދަންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަންފަޅީގެ  ،މަސައްކަތް އޮންނާނީމި ގޮތުން  .މަސައްކަތް އޮންނާނެއެވެ
 .(ހަޔެއް) ދުވަހުއެވެ 6ހަފްތާއަކު ގިނަވެގެން  މުވައްޒަފަކަށްވެސްކޮންމެ  ،އުސޫލުން

  )ށ(

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ޚިދުމަތްދޭ 
(ހަޔެއް) ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  6ތެރެއިން ހަފްތާއަކު 

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތެވެ އޮތޯރިޓީންމަސައްކަތުގަޑިއަކީ އެ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރުމަށް 

  )ނ(

(ހަޔެއް) ދުވަހު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  6މަސައްކަތު ހަފްތާ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ހަފްތާއަކު 
 ،(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތު 24ވިދިވިދިގެން  ،ޖައްސާނީމުވައްޒަފުންގެ ދަންފަޅި ހަމަ

ދިގުކޮށް ގަޑިއިރަށްވުރެ  5 މެދުކެނޑުމެއްނެތިއަދި ވަގުތު ދީގެންނެވެ. އަރާމުކުރުމަށް 
ހުސް ވަގުތު ކޮޅެއް މިނިޓުގެ  30މަދުވެގެން  ނީމުވައްޒަފެއް ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވާ

 ދީގެންނެވެ. 

  )ރ(

   
ރަސްމީ ގަޑިއަކީ . ގަޑިއިރެވެ 8ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީގެ ދިގުމިނަކީ އޮތޯރިޓީގެ ންމުގޮތެއްގައި އާ

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސްމަހުގައި . އަށެވެ 4:00ން ހަވީރު  8:00ހެނދުނު 
އެއްގަޑި އިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  އާއި ދެމެދު 2:00ން މެންދުރު ފަހު  12:00މެންދުރު 
ދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ހުއްޓުމަކަށް  އޮތޯރިޓީންންމުންނަށް ޢާހުސްވަގުތުކޮޅުގައި . ދެވޭނެއެވެ

 . ބޭރަށް ދެވޭނެއެވެ އޮތޯރިޓީންންނަށް ނާންނާނެ އިންތިޒާމެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފު

 މަސައްކަތު ގަޑި 111 (ހ)

  (ށ) .އަށެވެ 2:00ން މެންދުރުފަހުގެ  9:00ހެނދުނު  ،ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ

ދަންފަޅި އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ އެ 
ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބި މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ ކޮންމެ  .ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއެވެދަންފަޅިއަކަށް 

  (ނ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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މިނިޓްގެ  15މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް، އަދި ނަމާދުކުރުމަށް  15ހަތަރު ގަޑިއަކުން 
މިނިޓްގެ  30އަދި ކޮންމެ ފަސްގަޑި އިރަކުން  .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދެވޭނެއެވެވަގުތުކޮޅެއް 
އެ ގޮތަށް ދޭ ވަގުތުކޮޅު ދޭނެ ދަނޑިވަޅެއް ކަނޑައަޅާނީ  ދެވޭނެއެވެ. ކެއުމަށް ،ވަގުތުކޮޅެއް

 އޮތޯރިޓީންނެވެ. 

ކޮންމެހެން  ވާނީމުވައްޒަފުން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރު
ގޮތުން މުވައްޒަފަކު އެދުވަހަކު ކޮންމެހެން މި. ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ

 ޚާއްސަނިންމަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީންނުވަތަ  ،ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނުނިމި ހުރެއްޖެނަމަ
ނެރުމުގެ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ނުރަސްމީގަޑީގައި  އޮތޯރިޓީން ،މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި

 އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

  (ރ)

 އޮތޯރިޓީމިނެޓުކުރިން  10ވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ރަސްމީގަޑި ފެށުމުގެ ޙަހުޅުވުމަށް  އޮތޯރިޓީ
 ގައި 7:50ލަސްވެގެން ހެނދުނު  ،ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު. ހުޅުވަން ވާނެއެވެ

 .ހުޅުވަން ވާނެއެވެ އޮތޯރިޓީގައި  8:50އަދި ރަމަޟާންމަހު ލަސްވެގެން ހެނދުނު 

  (ބ)

 ،ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ދުވަހަކުއޮތޯރިޓީ
ރު ނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް ޒިމަސައްކަތަށް ހާ. ރުވާންވާނެއެވެޒިގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް ހާ

. ން ޗުއްޓީ ނަގަންވާނެއެވެވާއިދުޤަލަތާގުޅޭގޮތުން ޙާދިމާވި  ފަށްމުވައްޒައެ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
ނާންގައި ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީ  އޮތޯރިޓީއަށްދުން ޢިވާޤަނުވެ ހާޒިރުމަސައްކަތަށް  ،ޗުއްޓީ ނުނަގައި

 .ނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ ހާޒިރު

  (ޅ)

އެ ބަލިވެގެން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގާނަމަ، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު 
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ) ހަތަރެއް( 4ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ މުވައްޒަފެއްގެ 

އަދި ޖެހިގެން . ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަންގަން ވާނެއެވެ އޮތޯރިޓީންއިޒަރަށް ނުވަތަ ސުޕަވަ
ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސަލާމް ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު  އޮތޯރިޓީނިކުންނަދުވަހު  އޮތޯރިޓީއަށް

މިގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 
ހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މި ބަލާނީ ނާންނަ ދުވަ މިކަންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮއްފިނަމަތެރޭގައި 

. ސަލާމުގެ އެޅޭނެއެވެފިޔަވަޅު  ޙީއިސްލާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ދުޢިވާޤަ
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ) ދޭއް( 2ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން 

ވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތު ނުނުކުމެ
މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް، ވަޒީފާއަށް  ޙީރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސިއް

 .ނުކުންނަ ދުވަހު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

  (ކ)

  
ދިނުމަށް ވަޒީފާދެވިފައިވާ  ޚިދުމަތެއްކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ވެސް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ  ގެއޮތޯރިޓީ

ވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ ޒިންމާތަކެއް  އިކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ،މުވައްޒަފެކެވެ. އެހެންކަމުން
ފައިވެއެވެ. އެ ޒިންމާތައް އަދާކުރެވެންޖެހޭ ގަޑިން ގަޑިއަށް އަދާ ވަމުން ދިއުމަކީ އެ ލުކުރެވިވާޙަ

ސަބަބެވެ. އަދި އެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި  ވަޒީފާއެއް އޮތުމަށް
އަދި ހާޒިރުވެ ، އެ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުވުމަކީ ،ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ތަނަކަށް، ކަނޑައެޅޭ ގަޑިއަކަށް

ގެ ކޮންމެ އޮތޯރިޓީކެވެ. ވުމާއެކު، ޤެއްޙަލިބިގެންވާ  އޮތޯރިޓީއަށްމަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރުމަކީ، 

ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމާއި  112
ލުވެ ޢޫމަސައްކަތުގައި މަޝް

ރުމަތެއް ޙު ޚާއްސަތިބުމަށް 
 ބެހެއްޓުން



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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ވާލުވެފައިވާ ޒިންމާއަށް ބުރޫ އެރިޔަ ނުދިނުމަކީ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހަ ،ޒަފަކުމެމުވައް
 ހާޒިރުވުމަކީ، އަދި ހާޒިރުވެ މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރުމަކީ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

   

ގައި ދުޢިވާޤަކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެވޭނީ މި ވަޒީފާއެއް އަދާ ގެއޮތޯރިޓީ
ކުރިއަށް ހަމަޖެހިގެންނެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ ޗުއްޓީއެއް  ،ވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއްކަނޑައަޅާފައި

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ އެއްވެސް  ގެއޮތޯރިޓީން ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިގެންނެވެ. ދުވާޢިޤަނަމަ އެ ޗުއްޓީއަކަށް އެދި 
ގައި ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ. އެ ގޮތަށް ހުންނަ ފާވީނުވީ ގޮތެއް ނާންގައި ހާޒިރުނުވެ ވަޒީ ،މުވައްޒަފަކަށް

ދި އެކަން އެ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބެލެވޭނީ ވަޒީފާއަށާއި ޒިންމާއަށް އިހުމާލު ވުމެއް ކަމުގައެވެ. އަ
މުވައްޒަފަކު  ރެވޭނެއެވެ.ވަޒަންކުރާއިރު ބަލައި އެއަށް އިންސާފުކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުމީހެއްގެ 

އެ މީހަކު އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ، (ފަނަރަ)  15ވީނުވީއެއް ނާންގައި 
   ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ވަޒީފާއިން

ނާންގައި  ގޮތެއްވީ 113
ހާޒިރު ނުވެ  އޮތޯރިޓީއަށް

 ހުރުން

    
 އޮތޯރިޓީންރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފުން  އޮތޯރިޓީގެ ލެއްގެ ގޮތުންސޫއު

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ  އޮތޯރިޓީގެ. ބޭރަށް ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ
އެކަމެއްގެ  ،ލެއްގައިޙާކޮންމެހެން ނުގޮސް ނުވެއްޖެ  ،ބޭރަށްދާންވާނީ އޮތޯރިޓީންބޭނުމެއްގައި 
އަދި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި . ރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެވެ އޮތޯރިޓީގެބަޔާންކޮށް،  މުހިންމުކަން

ސަބަބާއެކު، ރެކޯޑު ކޮށްފައި ، ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އޮތޯރިޓީން ،ބޭރަށްގޮސްމުވައްޒަފުން 
 .އޮންނަން ވާނެއެވެ

 ބޭރަށްދިޔުމާއި އޮތޯރިޓީން 114 (ހ)
 ބޭރަށްދިޔުން ރަށުން

ވެ ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުން، ވާލުޙަޑިޕާރޓްމަންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތައް ހިންގުމާ 
ދިމާވެދާނެ  ޗުއްޓީ ނެގުމަކާނުލައި، ، ދުވަހެއް ނުވަތަ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަވެސްރަސްމީ 

އެ މުވައްޒަފަކު  ،ކުއްލި ކަމަކަށް އިޖާބަނުދެވޭ ހިސާބަށް، ރަށުން ބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ
އެއްފަސްކޮށް އޮންނަ ރަށްރަށާއި، . ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ވެރިއަކަށް އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ

މުމަގުން ގުޅުވާލެވިފައިވާ ރަށްރަށާއި އަދި މަދުވެގެން ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު މުވައްޒަފު އެއްގަ
ވަޒީފާއަދާކުރާތަނާ މުވައްޒަފު ދާ ރަށާ ދެމެދު ފެރީދަތުރުތައް އޮންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުން 

 .މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ

  (ށ)

  
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ، ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަސްވެގެން ހާޒިރު ވެއްޖެ ނަމަ  ގެއޮތޯރިޓީ

 ގަޑި ޖެހޭނެއެވެ.

 ގަޑިޖެހުން 115 (ހ)

ލެއްގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ސޫންމު އުއާމުވައްޒަފުން  ގެއޮތޯރިޓީ
ހާޒިރު  އޮތޯރިޓީއަށްހިނގުމަށްފަހު  08:00ހެނދުނު  ،ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ގަޑިޖެހޭނީ

ހާޒިރު   އޮތޯރިޓީއަށްހިނގުމަށްފަހު  09:00ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު . ވުމުންނެވެ
 .ވުމުންނެވެ

   (ށ)

 ،ހުޅުވުމާ އެފަހަރަކު ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ އޮތޯރިޓީރަސްމީގަޑިއަށް 
ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭ . އެވެ 07:50ހެނދުނު  ،މަސްމަހުރަމަޟާންމަސް ފިޔަވާ އެހެން 

 .އެވެ 08:50ވަގުތަކީ ހެނދުނު 

   (ނ)

އެ މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަން  ،ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހެނީ    (ރ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 ހާޒިރުވުމުންނެވެ. އޮތޯރިޓީއަށްހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު 

 އޮތޯރިޓީގައިހާޒިރުވިކަން އޮތޯރިޓީއަށް ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން  ،މަސައްކަތަށް ނުކުމެ އޮތޯރިޓީގެ
ދެއްގެ ތެރެއިން ހާޒިރުވިގަޑި ޢިވާޤަމުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ވިޔަސް ހާޒިރުވިގަޑި ހާޒިރު އޮތޯރިޓީއަށްހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން . ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ
ވި ގަޑި ބަލާނީ ހާޒިރު .ދުން ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހޭނެއެވެޢިވާޤަ

 ވި ގަޑި ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.ހާޒިރު

   (ބ)

 ،ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮތޯރިޓީންމަސައްކަތެއްގައި  އޮތޯރިޓީގެއަންގައިގެން  އޮތޯރިޓީން
 އޮތޯރިޓީއަށްގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ހާޒިރުވިގަޑި ރެކޯޑް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ނިމިގެން 

. ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގާފައި ހާޒިރުވިގަޑި ރެކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ ،ހާޒިރުވެ
 .އްޒަފު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެމިހާލަތުގައި މުވަ. އަދި ސަބަބު ރެކޯޑް ކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

   (ޅ)

ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުނުވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ގަޑިޖެހުނުއިރު  އޮތޯރިޓީ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތު ހާޒިރުވެހުރި އިސް  އޮތޯރިޓީގެނުހުޅުވިއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީ

ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ  އޮތޯރިޓީ. މުވައްޒަފަކު، އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީއެވެ
 .ރެކޯޑްކުރާނީ އެވެ

   (ކ)

، ނަމަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެއްޖެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަ
އެ ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، މާއްދާ 52އާއި މި ޤަވާއިދުގެ  ވަނަމާއްދާ 20ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ނުނުކުންނަ ވަގުތަށް ވާ މިންވަރަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.

   (އ)

މިނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ މަހު މުސާރަ  .ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ
އާއްމު ރަސްމީ ގަޑި ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ  ގެއޮތޯރިޓީ އިން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު 30

 އިން ގެއްލައިގެންނެވެ. އެއީ، ރަމަޟާން މަސް 60ގަޑީގެ އަދަދުން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު 
 ގެއްލީމާ ންއި 8 އަންނަ އަދަދު ގެއްލީމާ ންއި 30މަހުމުސާރަ ، މަސްމަހު އެހެން ފިޔަވައި
 ގެއްލީމާ ންއި 30 މަހުމުސާރަ، ރަމަޟާން މަހު .ގެއްލައިގެންނެވެ ންއި 60 އަދަދު އަންނަ
 .ގެއްލައިގެންނެވެ ންއި 60 އަދަދު އަންނަ ގެއްލީމާ ންއި 5 އަދަދު އަންނަ

   (ވ)

ރުން މުވައްޒަފުން ކުރެވިގެން ރަސްމީގަޑީގެ އިތު ނުވަތަ ރާވައި ތާވަލު ،އަންގައިގެން އޮތޯރިޓީން
ގައި ނުކުންނަން އަންގާފައިވާ ނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ނުރަސްމީ ގަޑީ
ގައިވާ ދުޢިވާޤަފިޔަވަޅު މި  ޙީއިސްލާއަދި ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު . ގަޑިޖެހޭނެއެވެ
 އެވެ. އެޅޭނެގޮތުގެ މަތިން 

   (މ)

ދަދަކީ އެ މީހެއްގެ ޢަގޭ ގަޑީލާރި ނެގޭނެ އެންމެ ގިނަ ދުވަހަކަށް ނެ ،މުވައްޒަފަކު ގަޑި ޖެހިގެން
 ދަދެވެ.ޢަމުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ 

   (ފ)

ފިޔަވަޅު  ޙީއިސްލާ އޮތޯރިޓީން މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑި ޖެހޭނަމަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް
 އެޅޭނެއެވެ.  

   (ދ)



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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16 ޗެޕްޓަރ  

ގޮތް ބަހައްޓަންވީ ހެދުން  
 އޮތޯރިޓީގެ އަދި އޮތޯރިޓީގައި ،ގަޑީގައި ނުރަސްމީ ގަޑީގަޔާއި ރަސްމީ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގެ

 މުވައްޒަފާއި ކުރިމަތީގައި މީހުންގެ އަންނަ ލިބިގަންނަން ޚިދުމަތް ،ތިބެންވާނީ  މަސައްކަތުގައި
 ،ގައިހެދުމު ނަލަ އެކަށީގެންވާ ،ސާފުތާހިރު ،ހިފެހެއްޓޭ ހައިބަތު ޤަދަރާއި އޮތޯރިޓީގެ

 ހަމަތައް އަޚްލާޤީ ބޫލުކުރާޤަ ޢުޖުތަމަމު ދިވެހި ،ބެލެހެއްޓި ތުނބުޅި ބޮލާއި އިސްތަށިގަނޑާއި
 ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފު އަޅާ ހެދުން އެ ،ހެދުމަކީ  ހުންނަ ލައިގެން އަދި. ގޮތުގައެވެ ހިފެހެއްޓޭ
 . ނުވާނެއެވެ ވެގެން ވެސް ހެދުމަކަށް ދަތިވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް އެ ،ބާވަތުން ޚިދުމަތުގެ

ތަޢާރަފާއި ޢާންމު  116 (ހ)
 އުސޫލުތައް

    
ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުން ހުއްދަނޫން ހެދުމާއި ތަކެތި ތިރީގައި  އޮތޯރިޓީގެ

 މިވަނީއެވެ. 

 ރީހެދުމެއް.އްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަވީއެ .1

އަޚްލާޤީ ގޮތުން އެކަށީގެން ނުވާ ހުތުރު ބަސް، އިބާރާތް، ކުރެހުން، ކާޓޫނު، ފޮޓޯ  .2
 ޖަހާފައި ހުންނަ ހެދުން.

ޝާރޓް ފޮތިން ފަހާފައިވާ -ޝާރޓް އަދި އާދައިގެ ޓީ-އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓީ .3
ހެދުމާއި އަދި ހަންގަނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން (އެތެރެއިން ގައިނިވާވާގޮތަށް 
 ބޯފޮތީގެ ޕެޓީފަދަ އެއްޗެއްސާއެކު ތުނިފޮތީގެ ހެދުން ލުން މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.) 

އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ޖީންސެއް، ޕޮކެޓު ލާފައިވާ (ހަރުވާޅުގެ  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދި .4
ފަ ހުންނަ އަރިމަތީ ޖީބާއި، ޢާންމުކޮށް ފަހަތުގައާއި ލާއިކުރިމަތިން ދެފަރާތުން 

ކުރިމަތީގައި ލާފައި ހުންނަ ފްލެޓް ޖީބާއި، ފަހަތުގައި އެތެރެއަށް ހުންނަގޮތަށް ލާފައި 
ހަރުވާޅުގެ އެތަން މިތަނުގައި ޕޮކެޓް، އަދި މުޅި  ،ހުންނަ ފަހަތު ޖީބު ފިޔަވައި)

އުފުލިފައި ހުންނަ ޕޮކެޓް، ބާރު ހަރުވާޅު، ކުރު ހަރުވާޅު، ނުވަތަ އޮފީހުގެ މާޙައުލާ 
 ނުގުޅޭ ހެދުން.

ފެންފައިވާނާއި ޓެނިސް، ޖޮގިންގ ބޫޓް އަދި މިނޫންވެސް އޮފީހުގެ މާޙައުލާ ނުގުޅޭ  .5
 ފައިވާނާއި ބޫޓު.

އުޅޭއިރު މަސައްކަތުގައި  117 )ހ(
 ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް

 އެކިއެކި ،ތިބެންވާނީ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގެ ބައިވެރިވާ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި މުހިންމު
 އެ ނުވަތަ ހެދުމެއްގައި ފެތޭ ދަށްޢިވާޤަ މި އެކަށީގެންވާ ބޭނުންކުރުމަށް މުނާސަބަތުތަކުގައި

 .ހެދުމެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުނާސަބަތަކަށް

   )ށ(

 ފެންވަރުގައި ދާއިރާގެ ނުވަތަ ފެންވަރެއްގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ،ގޮތުންގުޅޭ އިމުނާސަބަތަކާ ވަކި
 ނުވަތަ ،ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޝިޢާރެއްގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް ފެންވަރުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނުވަތަ
 މި ކަމުގައި އޮފީސްހެދުން ،ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ފޯރި ހިތްވަރުދީ ލަޙަތަކަށްމަޞް ޤައުމީ

 ކުލައާއި ބެޖާއި ހެދުމާއެކު ނުވަތަ ހެދުން ނުގެއްލޭގޮތަށް އަސްލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުގައިޢިވާޤަ
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުން  ފާހަގަ ނިޝާންތަކާއި އެކިއެކި މެޑެއްޔާއި

   )ނ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 މުވައްޒަފުން ކުރާއިރު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހެދުމެއްގައި ވަކި ބާވަތުން މަސައްކަތެއްގެ އެ
 ވަކި ،ވަގުތެއްގައި ވަކި ،މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަ ވަކި އަދި. ހެދުމެއްގައެވެ އެ ތިބެންވާނީ
 ޢާންމު ،ވަގުތެއްގައި ކަނޑައެޅޭ އެ ،ހާލަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ހަމަޖެހިގެން ކުރުމަށް ހެދުމެއްގައި
 .ކުރެވިދާނެއެވެ ބޭނުން ހެދުމެއް ކަނޑައަޅާ އެ ، ނުވާގޮތުން އުސޫލަށް

   )ރ(

    
 ހެދުން އޮފީސް އަދި ދިވެހިލިބާސް ،ދިގުހެދުން ގޮތުގައި ހެދުމުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަންހެން

 އަދި. ގޮތަށެވެ ކުރުނުވާ ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ފައިގެ ހުންނަންވާނީ ހެދުން މި. ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ
 ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހެދުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.މި ހެދުމަކީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާގުޅޭ 

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ  118 (ހ)
 ހެދުން

ފަޓްލޫނު، ހަރުވާޅު އަދި ޖެކަޓާއެކު ލާ ފަޓުލޫނަކީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން 
 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

ބާވަތެއްގެ ހެދުމެއްގެވެސް ކަރު ހުންނަންވާނީ މުޖްތަމަޢުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކޮންމެ 
ކަރުވަޅު ނިވާވާ ގޮތަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ހެދުމެއްނަމަ އަތް ހުންނަންވާނީ އެމީހެއްގެ ކޮނޑުހުޅާ 
އުނޅަބޮށްޓާ ދެމެދަށްވުރެ ކުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. އަތް ދިގު ހެދުމެއްނަމަ، ހެދުމުގެ އަތް 

 ންނަންވަނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅަށްވުރެ ދިގު ނުވާ ވަރަށެވެ.ހު

   (ނ)

މަތީބައި، ގަމީސް އަދި ސޫޓް ޖެކެޓްގެ މަތީބައިގެ އަރިމަތިން، ކުރިމަތިން، ފުރަގަހުން އަދި 
ތިރިން ފަޅާފައި ހުންނަނަމަ، ފަޅާފައި ހުންނަބައި ހުންނަންވާނީ މައްޗަށް އަތްދަމާލީމާ ތިރީބަޔާއި 

ދެމެދުން ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ ވަރަށެވެ. މިފަދަ ހެދުމުގެ ދިގުމިން މަތީބައިގެ 
ހުންނަންވާނީ ބުޑުގެތިރީ ކައިރިން ފެށިގެން މައްޗަށް ދެ އިންޗިއަށްވުރެ ހެދުން ކުރުނުވާވަރަށެވެ. 

 އަދި ފޮތި ވާންވާނީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާގުޅޭ ފޮއްޗަކަށެވެ.

   (ރ)

ނަން ވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައި ނުވަތަ އޮފީހާ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުގައި ހުން ރަސްމީއޮތޯރިޓީއާއި 
 ފައިވާނުގައެވެ.

   (ބ)

 ގަހަނާ، މޭކަޕް ނުވަތަ ބޮލުގައި ކުލަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ހާޒިރުވާން ވާނީ ރީތިވެގެން ނަލަކޮށެވެ. ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން  އޮތޯރިޓީން .1
 ގަހަނާއާއި މޭކަޕް ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. 

މާޙައުލާ ގުޅޭގޮތަށް، އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އޮފީހުގެ  .2
ހުދު، ، ނަމަވެސް، އިސްތަށިގަނޑު ކަޅުކުރުން ފިޔަވައި، އިސްތަށީގައި ރަތް، ނޫ

ރީނދޫ ފަދަ ފާޅުކަން ބޮޑު ކުލަޖެއްސުމަކީ، ނުވަތަ ކުލައިން ޝޭޑްކޮށް ހައިލައިޓް 
 ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ކަންފަތް ފިޔަވައި ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ފެންނަ ގޮތަށް އެއްޗެހި ލާފައި  .3
ގައި ގިނަނަވެގެން ދެ ނުވަތަ އަޅުވާފައި ހުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ކަންފަތުފޫޅު

މުދި ލެއްވިދާނެއެވެ. އަދި ކަންފަތުގައި މާބޮޑަށް ފާޅުނުވާ، ކުރު، އެލޭ އެއްޗެހި ލުން 
ހުއްދަކަމުގައިވިޔަސް ދިގުކޮށް ދިއްލިފައި ހުންނަ އެލޭ އެއްޗިއްސާ ބޮޑެތި އެއްޗެހި 

 .ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ

   (ޅ)

ގަމީހުގެ ގޮތުގައި އަތްދިގު، އަތްކުރު ގަމީސް ނުވަތަ ބުސް ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ 
 ގަމީސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ފިރިހެން  119 (ހ)
 މުވައްޒަފުންގެހެދުން



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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ގަމީހުގެ އަތް ހުންނަންވާނީ އަތް ދިގު ގަމީހެއްނަމަ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ. އަދި އަތްކުރު 
 އިންޗި ކުރުނުވާ ވަރަށެވެ. 2އުނޅަބޮށްޓަށްވުރެ ގަމީހެއްނަމަ އަތް ހުންނަން ވާނީ އަތުގެ 

   (ށ)

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ދިގު ފަޓުލޫނެއެވެ. 
މިފަޓުލޫނަކީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަޓުލޫނު ކަމުގައި 

ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަށީގެ މަތީކައިރިއަށްވުރެ ކުރުނުވާ ވާންވާނެއެވެ. އަދި ފަޓުލޫނު 
 ވަރަށެވެ.

   (ނ)

ބޭރަށް ބަހައްޓާ ގޮތަށް، އޮފީސް ގަމީހުގެ ގޮތުގައި ފަހާފައި ހުންނަ އަތްދިގު ބުސް ގަމީސް 
ފިޔަވައި، އެހެން ގަމީސްތައް ދަށަށް ޖަހަންވާނެއެވެ. ދަށަށް ޖަހާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ 

ގީބައިން ކަމަރު އެއްކޮށް ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު ބޭނުން ކުރުމަށް ބެ
 އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

   )ރ(

ރަސްމީ ގަޑީގަޔާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، އަތްދިގު އަދި އަތްކުރު ގަމީހާއެކު ދަށަށް ޖަހައި 
ޒަރު، މަންޓައީ ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ. ޓައީގައި، އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ބަސް، 

ގައި ކުރެހުން، ކާޓޫނު ނުވަތަ ފޮޓޯ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ޓައީގެ ގޮތުގައި ވާކޮޅެއް ކަރު
 އެޅުމަކުން، ޓައީއަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

   )ބ(

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އޮފީހާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި ހުންނަން ވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައެވެ. 
 ފައިވާނަކު ނޫނެވެ.

   )ޅ(

ސަޕޯޓް ސަރވިސް ގިންތީގައި ހިމެނޭ، ހެދުމެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ މަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ، ފަޓުލޫނާއި ގަމީހާއި ބޫޓެވެ. ބުސް ނޫން ގަމީސް ހުންނަން 
ވާނީ ދަށަށް ޖަހާފައެވެ. އަދި ދަށަށް ޖަހާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ބެގީބައިން ކަމަރު 

ންވާ އެއްކޮށް ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެ
 ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

   )ކ(

ވެސް ފިރިހެން މުވައްޒަފުންވެސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ވާނީ ރީތިވެގެން ނަލަކޮށެވެ. ނަމަ
ފާޅުކަންބޮޑު މޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް (އަނގޮޓި ފިޔަވައި) ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އެއްޗެހި ލާފައި ހުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގައި ގަހަނާއަށްވާ 
ބޮލުގެ އިސްތަށި ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށާ ފުނާ އަޅާފައެވެ. އިސްތަށީގައި ކުލަ ޖައްސައި، 

އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކިބައެއް ދިގުކޮށްފައި، ، ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅިޖެހުމާއި
 ޓުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.ވަކި ބައެއް ބާލާފައި ބެހެއް

   )އ(

    
އެއްގޮތަށް  އިއޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން، މި ޗެޕްޓަރުގައިވާ މިންގަނޑާ

 އިލާޤާއި ސުލޫކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމެކެވެ. އެ މިންގަނޑާޚްބެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ އަ
ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައި ބަޔާންވެފައިވާ  24ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހެދުން އެޅުމުގެ  120 (ހ)
 ޚިލާފުވުން  އިމިންގަނޑާ
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ޗުއްޓީ ދެވޭ މުވައްޒަފަށް ދުވަސްތަކާއި ބަންދު  
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް  ގެއޮތޯރިޓީ

 . ދެވޭނެއެވެ

 ޢާރަފްތަ 121

   
 ބަންދު ދުވަސްތައް 122 .އަންނަނިވި ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހެވެ

   (ހ) ޤައުމީ ދުވަސް

   (ށ) ދުވަސްމިނިވަން 

   (ނ) ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

   (ރ) ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

   (ބ) މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

   (ޅ) ޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަދުވަސްމަރަ

   (ކ) ދުވަސްފިތުރު ޢީދު 

   (އ) ޙައްޖު ދުވަސް

   (ވ) ސްއަޟުހާ ޢީދު ދުވަ

   (މ) ނަސްރުގެ ދުވަސް

   (ފ) ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދު ދުވަސްކީރިތި 

   (ދ) ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް

   (ތ) ހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސްކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަ

   (ލ) ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތައް

    
 ،ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބަންދު ދުވަސް

 ކުރާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތްދުޢިވާޤަމިމާއްދާއާއި  38ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 .ދެވޭނެއެވެ އިނާޔަތްން އެ މުވައްޒަފަކަށް އުސޫލުދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އިނާޔަތްމުވައްޒަފުންނަށް 

 ބަންދު ދުވަހުގެ އިނާޔަތް 123

   
 ވަނަ 46(މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ  2012/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުވީ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އަހަރު ބަލާނީ އެ 
ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އަހަރު ބެލި  އޮތޯރިޓީގެމުވައްޒަފަކު 

އޮތޯރިޓީއަށް އަލަށް ވަޒީފާދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އަހަރު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ 124 (ހ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  69  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

 ބަލާނީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  39ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުންވަޒީފާ 
ދުވަހުގެ  (ތިރީސް) 30ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު، 

       ގެ ދުޢިވާޤަމި ދުވަސްތައް ގުނާނީ މި  .އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ ،ޗުއްޓީއެއް
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 121

   (ށ)

މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ މުވައްޒަފަކު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް 
އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ  ،ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ

 ދެވޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށް

   (ނ)

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ އެ މުވައްޒަފަކުލައްވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް 
 ނެއެވެ. ނުކުރުވޭ

   )ރ(

(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ވާތާ ޤުއްހަކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ 
 .ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޗުއްޓީ ފެށިދާނެއެވެ އޮތޯރިޓީން

   )ބ(

ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް  ،SާSވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔޙަ އިމުވައްޒަފުންގެ ކަންތަކާ އޮތޯރިޓީގެ
މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ތަނުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން، ޗުއްޓީނަގާ  ،ފެށުމާއެކު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ރާވައި، އެ އިންތިޒާމާއެކު 
 .މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލެއްހަދައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

   )ޅ(

   )ކ( ހަމަވުމުންނެވެ.  މުއްދަތު ޗުއްޓީގެ މަސައްކަތަށް ނެރޭނީ ފެށުމަށްފަހު ޗުއްޓީ އަހަރީ މުވައްޒަފަކު

. އެޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ ،ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަޤުއްހަމުވައްޒަފަކަށް 
 .ނުދެވޭނެއެވެއަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް 

   )އ(

ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުންނުކޮށް ޤުހައްމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެމުވައްޒަފަކަށް 
އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުން އެދުވަސްތަކަށް  ،އޮތްނަމަ

 ކެންސަލްވެފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. .ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ

   )ވ(

މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ އެންމެ ފަހު 
އޭނާ އެނަގާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިން  ،މަތިންދުވަހަށްވުރެ ލަސްނުވާނޭ ގޮތުގެ 

 .އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ އަދަދުދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ 

   )މ(

އޮތޯރިޓީގެ  ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށްދުޢިވާޤަމި  އެދެންވާނީއަހަރީ ޗުއްޓީއަށް 
 ލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔަކު ކަނޑައަޅާ އުޞޫ އިމުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަކާ

   (ފ)

    
ވާ ޤުއްހަޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑުމަށްފަހު، ވަޒީފާ އާ ގުޅޭމުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 

ދުވަސްތަކާ އަހަރުގެ އަލުން ޚިދުމަތްފަށާ ދުވަހާއި ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި  ،ތާރީޚު ބަލާނީ

އެއްކޮށްލުމުން އަހަރުވާ ތާރީޚު އެއީ  އިގުޅުވާލައި، ކުރިން ޚިދުމަތްކުރި އަހަރުގެ ބައިކުޅަބަޔާ

 މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދިނުންފަދަ އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް އަހަރު ބަލާނެ ތާރީޚެވެ.

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު  125 
މެދުކެނޑުމަށްފަހު ވަޒީފާ 
އާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ 

    



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  70  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި  ،ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 46ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން، އަދި ވިހެއުމާ އެކެއް) އަހަރު ( 1 މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް، މުވައްޒަފު އެދިއްޖެނަމަ
(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  1ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް 

އިތުރުނުވާ ގޮތަށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، "މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" 
 ދެވިދާނެއެވެ. 

މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް  126
 ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ

ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް "މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި 
 އޮތޯރިޓީއަށްހަމަޖައްސާނޭ ވަގުތު  ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު އިންތިޒާމު ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ"

ދިނުމަށްޓަކައި، ޗުއްޓީއަށް އެދޭ މުވައްޒަފު، އެ ކަމަށް އެދި، ލަސްވެގެން، ދަރިފުޅުގެ 
ދުވަސް މަސައްކަތު (ފަނަރަ)  15ގެން ދިން ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ވިހެއުމާ ގުޅިމަންމައަށް 
ތަކާއެކު، ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ "މަޔަކަށް ންޔުކަމާބެހޭ ލި އޮތޯރިޓީއަށްކުރިން، 

ބަފަޔަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ގުނަން ފަށާނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަށް  ނުވަތަ
 ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚާ ވިދިގެންނެވެ. 

 (ހ)

 

 

(އެކެއް) އަހަރު ބޭނުންނުވާ  1"މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ގެ ފުރިހަމަ 
މުވައްޒަފުންނަށް، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން 

މި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީއަށް އެދި  1ފެށިގެން 
ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، އެ މުވައްޒަފެއް ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ މިންވަރާއި އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ 

 15އަދި ނިންމާ ތާރީޚު ބަޔާން ކުރުމާއެކު، އަދި ޗުއްޓީފަށާ ތާރީޚުގެ މަދުވެގެން މަސައްކަތު 
  އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެދި (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް 

   )ށ(

 1 ދެވޭނީ ޗުއްޓީ މި ވެސް މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ) ށ( މާއްދާގެ މި
 .ފަހަރުއެވެ) އެކެއް(

   )ނ(

   
ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ((ހަތާވީސް) ހަފްތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ  27މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނދެ 

ވަނަ  43ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ،)ހުއްޓަސް ނެތަސް
 .ދޭންވާނެއެވެ އިނާޔަތްތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޗުއްޓީއާއި  އާއި މާއްދާ

 ވިހެއުމާއި ބަލިވެއިނުމާއި 127
 ގުޅިގެންދޭޗުއްޓީ

 ޙީއްޞިމުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 
 ،މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ  60އެސެޓްފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 
 ދެވޭނެއެވެ.ންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީއެއް ބަ

   (ހ)

ނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން  ،މާބަނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން
ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން  ،ޒުރުވެރި ވާނަމައުނުކުންނަން  އޮތޯރިޓީއަށް

(ތިރީސް)  30(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން  60ހިނގާގޮތަށް ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 
 .ދުވަސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ނެގިދާނެއެވެ

   (ށ)

ހާލަތު  ޙީއްޞިމުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ     (ނ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  71  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް  ސިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާގެ ،ންނުދޭކަމަށްތަ
 60ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ  ،ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ

 28ން (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެ
 . އެ މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް (އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން  60ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މުވައްޒަފަކު 
ކަމާބެހޭ  ސިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާގެ ،މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން

އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް 
(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ  60ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ  ،ދީފިނަމަ
 28ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  40ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން ، ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން ފަހުން

 . އެ މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް (އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 

   (ރ)

    
ތިރީގައިމިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  44ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ،މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން

 ދެވޭނެއެވެ.އިނާޔަތްތައް 
ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  128

 ތައްނާޔަތްޢި

 ،ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން
(ބާރަ) މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް  12ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ނުކެނޑޭގޮތަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް  ،ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން
(އަށެއް)  8މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  ،މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް 30

އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ، މި ހުސްވަގުތުކޮޅު . ދޭންވާނެއެވެ ،ގަޑިއިރަކުން ދެފަހަރު
މިގޮތުން ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު  ދެވޭނެއެވެ.ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ) އެކެއް( 1، އްކޮށްލައިއެ

 މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީގައި ނުދެވޭނެއެވެ.

  (ހ)

ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  އިމުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ
ގެ ކުރިއެރުމެއް މުޤާމައެޕްރޭޒް ކުރުމުން  ،އިނާޔަތްތަކާއި ،ތަކާއިހައްގުދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ 

މިގޮތުން . ލިބޭނެއެވެތައް ފުރިހަމައަށް ހައްގުވެއްޖެނަމަ އެ ކުރިއެރުމެއް، ލިބިދިނުން ފަދަ ގުހައް
 ،މުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއިޤާމަ ،ތަކަށާއިހައްގުވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ 

އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ . ނާންނާނެއެވެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް
މެދުކެނޑުނީކަމަކަށް ނުވަތަ އެ  އަދާ ކުރާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް އައީ ކަމަކަށް ނުވަތަ

ލަތެއްގައި މެނުވީ ވިހެއުމާއި ޙާއަދި އަންނަނިވި . ނުބެލެވޭނެއެވެމުއްދަތު ކުރުވީ ކަމަކަށްވެސް 
 .މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޤުހައްގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމުގެ 

   )ށ(

އިންތިޒާމީ ސަބަބަކާ ހުރެ އެތަނުގައި އެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ފަންނީ ނުވަތަ  .1
 .މަސައްކަތް ނެތުން

   

    މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން. .2

(ސޯޅަ) ހަފްތާއަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ  16މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިންތާ 
ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10 ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، ހުށަހެޅުމުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން
ގައި ބަޔާން ކުރާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ދުޢިވާޤައެ ފަދަ ހާލަތަކީ، މި  .ދެވޭނެއެވެޗުއްޓީއެއް 
 ނުބެލޭނެއެވެ.

   )ނ(



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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(ހަތާވީސް) ހަފްތާ އާ ދެމެދުގެ  27(ސޯޅަ) ހަފްތާ އާ  16މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިންތާ 
ވިހެއުމާ  ،ގައިދުޢިވާޤަމުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ، އަމަލުކުރާނީ މި 

މަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަ ފަދައިންނެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ޢަގުޅިގެން 
 ޙީއްޞިދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 

، ދުވަސް ހިމަނައިގެންދުބަން ،މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން
 .(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވިދާނެއެވެ 28 ،މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް

   )ރ(

   
 48ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ) ތިނެއް( 3ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 ނެގިދާނެއެވެ. 

 ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ 129
 ދޭޗުއްޓީ

   
މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާދުވަހުން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  49ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

މުވައްޒަފަށް (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން  5ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 
 .ލިބޭނެއެވެ ބައްޕައަށްވެސް މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ ދޭޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ. ޚިތާނުކުރުމުން

 ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު 130
 ލިބޭޗުއްޓީ

   
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަ  ،ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށްއޮތޯރިޓީ

 ދެވޭނެއެވެ.އްޖު ޗުއްޓީ ހަ ،މުސާރައާއެކު
 ހައްޖު ޗުއްޓީ 131

 މީހަކުއެ  މުވައްޒަފުންނަށްމާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،ޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރުކުރާ
 .އެނބުރި މާލެ އަންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއްދަތަށް ،މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

   (ހ)

އެމީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހަކުން  ،ގޮތް ނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށްގައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 .(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 

   (ށ)

ގައި ބުނެފައިވާ ) ށ( ،އާއި) ހ(މި މާއްދާގެ  މުވައްޒަފުންނަށްއަތޮޅު ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 
 .(ފަނަރަ) ދުވަސް 15މުއްދަތުގެ އިތުރަށް 

   (ނ)

އެ  ،އްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީހަމި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު 
 މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖަށް އެކަންޏެވެ. 

   (ރ)

އެމީހަކު  ،"ހައްޖު ޗުއްޓީ" ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
 ދެވޭނެއެވެ.އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި  ،އެދޭނަމަ

   )ބ(

މީހަކު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ ހައްޖު ފިޔަވައި އެހެން ހައްޖަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ނޫންގޮތަކަށް، 
ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީންނުވަތަ އުމުރާއަށް ދާނަމަ، ދެވޭނީ އެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

 ލިބިގެންނެވެ. 

   )ޅ(

   
 ފަދަ، އިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ޢާވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދުދުވަސްތައް  ،އްމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެންޙިމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ މު
 ޗުއްޓީ ޒިންމާގެ ޢާއިލީ 132 (ހ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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އަހަރު ދުވަހުގެ  ،ޗުއްޓީއެއްއިލީ ޒިންމާގެ ޢާ(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10 ނުހިމަނައި، ގިނަވެގެން
މެންބަރަކު ބަލިވުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފު ގެ އިލާޢާ ދެވޭނީމި ޗުއްޓީ  .ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ

އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިން، އިލާގެ މެންބަރުން ކަމަށް ބަލާނީ ޢާއެދިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ. 
ދި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ މަންމަ، ބައްޕަ އަ

 ފަރާތްތަކެވެ. 

އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ  ،އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީއާ
މި ޗުއްޓީ  ،ނުވިކަމުގައިވިޔަސްނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު . އުސޫލުންނެވެ
 .ދެވިދާނެއެވެ

   (ށ)

ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން  ލީޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ޢާއިޢާއިލީ ޒިންމާގެ 
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ރާނީޢަމަލުކު

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު  ،އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް .1
ވަޒީފާއަށް  ،ފަށް ދިމާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެންމުވައްޒަ ،ބަލިވުން ފަދަ

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ  ،ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ
(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް  1ލަސްވެގެން 

އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން  ،ތަ އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގޮތުގެ މަތިންނުވަ
އެންގުމާއެކު އެދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ 

އެ މުވައްޒަފަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  ،މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން
 ދެވިދާނެއެވެ. 

އްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ޚާގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކީ ވަކި ޢާއިލީ ޒިންމާ .2
ވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފަކާ ޙަ
ވާލުކޮށް ހިންގަން ފެށޭހާ ވަގުތު އޮއްވައި، އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ ޙަ

ގޮތެއްގެ މަތީން އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ
ވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރައި ހިންގުމަށް ޙައެ މުވައްޒަފާ ، އަދި އަންގާއިރު

އިންތިޒާމުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދީ، އެ ކަމުގައި ފުރިހަމަ  އޮތޯރިޓީން
 .އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ  .3
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން  1ހުރިހާ ދުވަހަކު މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ ހާޒިރުވުމަށްފަހު،  އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފު  .4
މާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް ދި

އުޒުރުވެރިވެފައި، އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި 
ހޭދަކޮށްފައި ވާނަމަ، އެދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަށް 

ކުޑަބައި ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އެއަދި މުވައްޒަފު . ބަލައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ
މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، އެދުވަހަކީ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ 

  ދެވިދާނެއެވެ. ބަލައި، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިގޮތުގައި 

 އިޒިންމާއަކާފަދަ، މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ މުހިންމު ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން .5

   )ނ(



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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ގުޅިގެން، ބަލިވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން 
މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ 

އް ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ގައުމެއްގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެ
ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް، 

 ނަމަ، ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް ނެގިދާނެއެވެ. ހުށަހަޅައިފި އޮތޯރިޓީއަށް

   
ގޮތުގެ  ދުގައިވާޢިވާޤަވަނަ މާއްދާއާއި މި  42ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އާއި ގުޅިގެން  މަތިންނެވެ.
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ރާނީކުމަލުޢަ

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 133

ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުތުމަށް  ،މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށްއެ 
 4އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ

ފައި ހަމަޖައްސާ އޮތޯރިޓީން) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ ހަތަރެއް(
ވާލުކޮށްފައިވާ ޙައޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަން އެންގުމާއެކު އެދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ 

އެ މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ  ،ލޫމާތު ދިނުމުންޢުކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަ
 ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ. 

   (ހ)

އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތް  ،ނަމަވާލުވެފައިވާ މީހެއްޙައްކަތެއް މަސަ ޚާއްސައެ މުވައްޒަފަކީ ވަކި 
ހާ ވަގުތު އޮއްވައި، އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނެވާލުކޮށް ހިންގަން ފެށޭޙައެހެން މީހަކާ 
ވާނެއެވެ. އަދި އަންގާއިރު، އެ މީހަކާ އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން އަންގަންހަމަޖައްސާފައި 

އިންތިޒާމުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  އޮތޯރިޓީންހިންގުމަށް  ނާރައިވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ބުރޫޙަ
ތު ދީ، އެ ކަމުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.  ބުނެވުނު ފަދައިން، ވަގުތު ލޫމާޢުމަ

ކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ނީ ނުކުޅެދުންތެރިގޮތުން ޖިސްމާޙީގޭ ފަދަ، ސިއްއޮއްވައި ނޭނ
ސަލާމުގެ ، ލަތަކަށް އެ މީހަކު އައިހާ އަވަހަކަށްޙާވެއްޖެނަމަ، އެންގޭ ފަދަ ލަތެއް މެދުވެރި ޙާ

 އަންގަންވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށްކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު އެކަން 

   (ށ)

ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނާންގައި ހުންނަ ހުރުމެއް އެ ފަދަ ޙާއަރިދަފުސް ރޯގާއެއް ޖެހުން ފަދަ 
މަލަކީ ވަޒީފާގެ ޢަނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އެ މަލުޢަލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެ ގޮތަށް ޙާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށްއަށް އިހުމާލު ވީ ކަމަށް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޒިންމާ

   (ނ)

 މަސައްކަތަށް ބަލިވެގެން ނަގަންވާނީ ހަމައެކަނިއެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކު، ސަލާމުގެ
ބުނުމަކީ  މްޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަލާ ،ނުވެވޭވަރު ވެއްޖެނަމައެވެ. ބަލިނުވެހާޒިރު

އް ނޫނެވެ. ވުމާއެކު، އެ މީހަކު ބަލިނުވެ، ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ގެމުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ހައް
ވާނީ ޣައިރު  އުންނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ނަ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައެއް

 ހާޒިރީއަށެވެ.

   (ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދެ 
 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.، ދުވަހު

   (ބ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 
 .(ތިރީސް) ދުވަހެވެ 30ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 

   (ޅ)

މުސާރަދޭ ދުވަހު  ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ
ސަލާމުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް  ދެވޭނީ އެ މަހުގެ މުސާރަ ،ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ

ކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނު އޮތޯރިޓީއަށް. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ
ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެނޑި މުސާރައާއި އިނާޔަތަށްވާ 

 ދެވޭނެއެވެ. ސާރައާއެކު ދަދު ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ މުޢަ

   (ކ)

އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ  ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ
ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  ،ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް. ންނެވެއުސޫލު

 .ދެވިދާނެއެވެ

   (އ)

 އޮތޯރިޓީއަށް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު ގޮތަށްށަހަޅަންނުޖެހޭމުވައްޒަފެއް ސެޓްފިކެޓް ހު
ގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ޓީމުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއް ނުކުންނަ ދުވަހު

ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި ސަލާމުގެ 
ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު ނުވަތަ 

ކަމަށް ބަލައި، ރުނުވި ދުވަހަކީ ނާންނަ ދުވަހެއްޅައިފިނަމަ، އެ ހާޒިސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް، ހުށަނާ
ހުރި ސަބަބު "ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އެޅޭނެއެވެ.ފިޔަވަޅު  ޙީއިސްލ މައްޗަށްއެ މުވައްޒަފެއްގެ 
 ގައި އެވަނީއެވެ.  4ޖަދުވަލު ބަޔާންކުރާ ފޯމު" 

   (ވ)

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައި، އަދި ހާޒިރުވުމަށްފަހު ބަލިވެގެން  އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފު 
ދުވަހަކީ ވާނަމަ، އެ އި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިއެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގެ ބޮޑުބަ

އަދި މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.  މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަށް ބަލައިމުވައްޒަފު 
މަސައްކަތު ގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ ސަލާމުގެ  އެދުވަހުގެ

 ދެވިދާނެއެވެ.ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި

   (މ)

   
ވަޒީފާއާބެހޭ ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ  2މުވައްޒަފަކު، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން 

އެ  ،ނުކުންނައިރު އޮތޯރިޓީއަށްއެ މީހަކު ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  42ޤާނޫނުގެ 
މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައިހުރި ހުރިހާ ދުވަސްތަކަށް، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން 

ރަޖިސްޓަރީ  ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާގައި ،ކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްމުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނު
ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ޤައުމެއްގެ  ނުވަތަމަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް  ޙީކޮށްފައިވާ ސިއް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އިން ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ . ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ

ސެޓްފިކެޓް ހޯދާނީ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.  ،ރަށެއްގައިނަމަ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހުން ތިބި
 ށްމަސައްކަތަ އަންގާފައި ވީ ނަމަވެސް، އޮތޯރިޓީއަށްހާޒިރުނުވީ ބަލިވެގެންކަން  އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފު 

ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ސަލާމުގައި ހުރިދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ 
 ނާންނަ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް

ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް  134
 ހުށަހެޅުން

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމަކާނުލައި ،މުވައްޒަފަކަށް
(ދޭއް)  2ނުލައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނެ ސެޓްފިކެޓާދުވަހު އެވެ. (ދޭއް)  2 މަސައްކަތު

   (ހ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 ދުވަސް، ވިދިވިދިގެން ކަމަށް ބަލާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

 މުއްދަތު ނުނިކުމެވޭނެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަށް ސަބަބުން ބަލީގެބާވަތާއިއެބަލީގެ ބަލިވެގެން،
ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް މި ،ބަޔާންކޮށް

 ވެސް ނެގިދާނެއެވެ.ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް

   (ށ)

    
ބަންދާ ގުޅިގެން މީހަކު ، ނެގުމަކީއާދަވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ، ހަފުތާ ބަންދު ފަދަ ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ ، ކީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވާތީވެބަލިވުމައާދަވެ 
ހަފްތާ ބަންދާ ، އެ ފަދަތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޮ ،މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މުގައި މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުން ނަމަ ނަގަންވާނީ އެ ޗުއްޓީ ދިގުކުރުމުގެ ބޭނު ،ދިމާކޮށް
 މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ، ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީންހައްގުމީހަކަށް 

ޗުއްޓީއާ ގުޅުވައިގެން  135
 ސަލާމް ބުނުން

   
ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވެން ނޯންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ 

 ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަމަލުޗުއްޓީ ދިނުމުގައި 
 އިވަކި ދުވަސްވަރަކާ 136

ދިމާކޮށް އަހަރީ ޗުއްޓީ 
 ދިނުން

 އިގައި ވަނިކޮށް، އެ މުއްދަތާވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީބަލިވެ އިނުމާއި އަންހެން މުވައްޒަފަކު 
މަސައްކަތް  ޓީ ނުދެވޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއްގައިދިމާވާގޮތަށް، ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއް

ވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ ބަލިވެ އިނުމާއި ހައްގުކުރައްވާ މުވައްޒަފަކަށް އެގޮތުން 
ބަލިވެ އިނުމާއި ގައެވެ. އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހުވިހެއުމާ ގުޅި

އިން ނުނެގި ބާކީ ހުރި ވި އަހަރީ ޗުއްޓީހައްގުވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ޗުއްޓީގެ ސަބަބުން 
 ދުވަސްތައް ނެގޭނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީ އަހަރު ހަމަނުވާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

   )ހ(



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  77  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121
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 ގެ މުވައްޒަފުން ވީއްލުންއޮތޯރިޓީ
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

78  ަޢާރަފްތ 

78  ްމުވައްޒަފުން ވީއްލުނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  78  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

18 ޗެޕްޓަރ  

ވީއްލުން މުވައްޒަފުން ގެއޮތޯރިޓީ  

 އާއިއޮތޯރިޓީ ،މުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމައޮތޯރިޓީގެ  ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން
ކަނޑައެޅޭ  ،އިސްވެރިން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އިދާރާގެމުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ 

  .ވަކިމުއްދަތަކަށް ވީއްލިދާނެއެވެ

 ޢާރަފްތަ 137

   
ގެ މުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރަން އޮތޯރިޓީހިންގާ ކަމެއްގައި  ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން

އެމުވައްޒަފެއްގެ  ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ހަމަޖައްސާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމަށް އެދި،
މުވައްޒަފު ވީއްލިކަން  ހުށަހެޅުމުން، އޮތޯރިޓީއަށް އިދާރާއިންޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންވާ 

 .ލިޔުމަކުންނެވެ ،ބަޔާންކުރާ

 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން 138 (ހ)

(އެކެއް)  1ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ  136 ގެގަވާއިދުމި 
އެއަށްވުރެ އިތުރަށް  ޚިދުމަތްއެ މީހާގެ  ،އެ މުއްދަތު ހަމަ ވުމުން .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ

މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން، ދެ އޮތޯރިޓީއާއި އެއިދާރާއާބޭނުންވާނަމަ، އަލުން އެ މައްސަލަ 
އިދާރާއަކަށް  އެހެންމުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީގެ ވެސް މުން ހަމަޖައްސާނީއެވެ. އެ ގޮތަށްޔުލި

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުއެވެ. 3 ޓޭނެ އެންމެ ދިގުމުއްދަތަކީވީއްލާފައި ބެހެއް

   (ށ)

މުވައްޒަފަކު ވީއްލާނީ އެ މަސައްކަތެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެތަނެއްގައި އެ  އޮތޯރިޓީގެ
މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރެވެން ތިބި މީހުންގެ ޢަދަދަށާއި، މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް 

މި ގޮތުން މުވައްޒަފު ވީއްލުމުގައި އެ . ނަމައެވެކޮންމެހެން ވީއްލަން ޖެހިއްޖެ، ބެލުމަށްފަހު
ޔަތް ޢާކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި، އެ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކަށް ރިހަވާލުމުވައްޒަފަށް 
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

   )ނ(

ވެ ސޮއިކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް އޮތޯރިޓީވީއްލާފައިވާ 
ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ،  އިދާރާގައެވެ.ދޫކުރެވިފައިވާ 

އޮތޯރިޓީއަށް  އިދާރާއިންޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ، އެދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް
 .ވާނެއެވެފޮނުވަން

   )ރ(

އަދި މުވައްޒަފުގެ  އޮތޯރިޓީންނެވެ.ދޭނީ  އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުވައްޒަފުންގެވީއްލާފައިވާ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން  ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އިދާރާއަކުން އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތަށް

 ވެ. ހަމަޖެހި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވާ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަކަށް މި ޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެ

   )ބ(

އަދި އަށެވެ. އޮތޯރިޓީވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފު ނުކުންނާނީ 
ކުރި ކުރެވުނު މަސައްކަތްވާލުޙަމުވައްޒަފާ ދުވަސްތަކުގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓާއި އެވީއްލާފައިހުރި 

 އިދާރާއަކުންމިންވަރާއި ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް 
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެއޮތޯރިޓީއަށް 

   )ޅ(



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  79  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121
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 ގޮތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުންމުސާރަ ނުލިބޭ 
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

80  ަޢާރަފްތ 

80-81  ްމުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލުނ 

81-82  ްމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނެ ކަންތައްތައ 

82-83  ަލަތެއްގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުންޙާޚާއްސ 

83  ްމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުން މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ދައުލަތަށ 

83-84  ުމާއި ވަޒީފާއަށް ނުކުތުންމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު  ބޭނުންކުރ 
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ގެ  80  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121
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ވީއްލުން މުވައްޒަފުން ގޮތަށް ނުލިބޭ މުސާރަ  
ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި، ދިމާވާ ޚާއްސަ ހާލަތްތަކަކާއި ގުޅިގެން ގެ މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީ

ދިގުމުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ހުރުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
 މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ.

 ފްރަޢާތަ 139

    
މުވައްޒަފަކު މުސާރަ  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްއަށްއޮތޯރިޓީގެ ން، ތިގޮތުގެ މަދާ އެއްގޮތްވާޢިމި ޤަވާ

މިގޮތަށް މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލޭނީ އެ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލިދާނެއެވެ. 
 ،(އެކެއް) އަހަރު ވެފައިވުމާއިއެކު 1މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 

މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާ އެ ،ވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްޙަ އެ މުވައްޒަފަކާއޮތޯރިޓީން 
 މުއްދަތުގައި ކުރާނޭ ގޮތުގެ ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާ އެކުގައެވެ. 

މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް  140 (ހ)
 މުވައްޒަފު ވީއްލުން

މަލުކުރުމަށް އެ ޢަށް ގޮތަދުގައިވާޢިވާޤަމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނީ، މި 
މުވައްޒަފަކު އެއްބަސްވެ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވީއްލައިދިނުމަށް ސަބަބާއެކު، 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް 

   (ށ)

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފު  މުއްދަތުގައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީއްލާފައި ހުންނަ
 މުސާރައާއިމުގެ ހުންނަ މުއްދަތުގައި އަދާކުރި މަޤާވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވީއްލާފައި 

މުއްދަތު މުވައްޒަފު ޚިދުމަތްކުރި އަދި އެ .ނުލިބޭނެއެވެ އިނާޔަތްތަކެއް އެހެނިހެން
 މުއްދަތެއްކަމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.

   (ނ)

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިހުރި 
ނުކުތުމަށް އެދި،  އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފަކު، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަކޮށް 

ވުރެ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލިއިރު އަދާކުރިހުށަހެޅުމުން އެއޮތޯރިޓީއަށް 
  މުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ހަމަޖެއްސު ދަށްނޫން ވަޒީފާއެއް

   )ރ(

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިހުރި 
ނުކުތުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފަކު، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ކުރިން  3އެދޭނަމަ، އެކަން 

   )ބ(

 އޮތޯރިޓީގެ ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހު، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފު
 ،މަސައްކަތަށް ކޮންމެހެން މީހަކު ބޭނުންވާނަމަމުގެ ޤާމަސައްކަތަށް ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަ

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުވައްޒަފު ވީއްލުނު މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ވަގުތީގޮތުން އެ 
މިގޮތުން ގެންގުޅޭ  ގެންގުޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މުގައި މީހަކު ޤާމަ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 11ޗެޕްޓަރ ދު ޢިވާޤަމުވައްޒަފުންނާމެދު އަމަލުކުރާނީ މި 

   )ޅ(

މުވައްޒަފަކު ވީއްލުނު ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާ  ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާ
އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް  އޮތޯރިޓީގެ ،މުއްދަތު ހަމަވާއިރު
ވީއްލި މުއްދަތު  ،ނެތްނަމައިވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ދެވެންއުވާލެވިފަމު ޤާސަބަބަކާހުރެ، މަ

   )ކ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 އެންގޭނެއެވެ.މަސްދުވަސް ކުރިން އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް ) އެކެއް( 1ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 
އެކަން އެ މުވައްޒަފަށް ނޭންގި އޮތުމަކުން، އެ މުވައްޒަފު ވީއްލި މުއްދަތު ނިންމާ އެނބުރި 

 ދު ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.ޢިވާޤަފާ ދިނުމަކަށް މި އައުމުން، ވަޒީ

 2ޖަދުވަލު ދުގެ ޢިވާޤައަންގާނީ މި މުވައްޒަފަށް އްލިކަން މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީ
 މަކުންނެވެ.ޔުއެއްގޮތަށް ދޫކުރާ ލި އިގައިވާ ނަމޫނާއާ

   )އ(

   
ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގެ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ތިރީގައިވާ އޮތޯރިޓީ
އަޅައި މި މާއްދާގެ ދަށުން، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލުމަށް ކަނޑަ ގުޅިގެންނެވެ.އިހާލަތަކާ

ހުންނަ މުއްދަތު  ނިންމާނީ އޮތޯރިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީންނެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި
މު ރިޒާރވް ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ޤާ(އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ މުވައްޒަފުގެ މަ 1

 އިޚުތިޔާރު ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  141
މުވައްޒަފަކު ވީއްލޭނެ 

 ކަންތައްތައް

 .ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވުންއަމިއްލަގޮތުން 

 އޮތޯރިޓީ މުވައްޒަފަކު ވީއްލަންވާނީ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  ކިޔެވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަގޮތުން .1
ނިފައިވާ ނުވަތަ އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތާ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެ ގޓްރެއިނިން

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ.ގުޅޭ ތަމްރީނެއް 

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން  .2
ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ޤަބޫލުވީއްލޭނީ، ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީންދޭ މަރުކަޒަށް އެމީހަކު 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ކޯހުގެ ، ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލޭނީމުސާރަ  ކިޔެވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަގޮތުން .3
ކެއް) (އެ 1މުއްދަތަށެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު 

މު ޤާދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުގެ މަޢިވާޤަކުރުނަމަ، މި އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
ހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެމުވައްޒަފެއްގެ (އެކެއް) އަހަރު ދުވަ 1އަދި  ރިޒާވް ކުރެވޭނެއެވެ.

މު، ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް ރިޒާރވްކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ ނުވަތަ ނުބޭއްވުމުގެ ޤާމަ
 އިޙްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު ވީއްލުމުގައި، އެ މީހަކު  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމަށް .4
(އެކެއް)  1ތަނަކުން އެނބުރި އައުމަށް، އިތުރަށް އެ ، ކިޔަވަންދާ މަރުކަޒަށް ދިއުމަށާއި

 މަސްދުވަސް ދެވިދާނެއެވެ. 
ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި، ވަގުތީ  .5

މެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޤާނާއި، އޮތޯރިޓީގެ މަމުވައްޒަފުން
 ލަތުގެ ދަށުން ނުވީއްލޭނެއެވެ.ޙާއެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން މި 

  (ހ)

ފަރުވާއެއް ކުރުން ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ  ޙީއްޞިތިމާއަށް 
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް  ،މީހަކު ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 .ބޭނުންވުން

 ،އިއެ ބައްޔެއްގެ ބާވަތާ ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، ބަލިވީ ތިމާނަމަމުވައްޒަފު  .1
 ޞިއްޙަތާބެހޭ ،ކަމާއި ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް ބޭނުންވާމުސާރަ ނު
ސެޓްފިކެޓެއް  މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ޙީސިއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ވުޒާރާގައި

   (ށ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
އެ މީހެއްގެ ބަލީގެ  ،ނަމަނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހެއް ބަލިވީ ތިމާ ބަލަހައްޓަން ޖެހިފައިވާ .2

 ޞިއްޙަތާބެހޭ ،ބޭނުންވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް މީހަކަށް ފަރުވާކުރުމަށްއެ ،ބާވަތާއި
ސެޓްފިކެޓެއް  މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ޙީސިއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ވުޒާރާގައި

ކޮށް އެ މީހެއްގެ ގާތުގައި ތިމާ ކޮންމެހެން ހުންނަން ޖެހޭކަން ބަޔާން ،ހުށަހެޅުމާއެކު
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް

(ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ  3މުވައްޒަފު ވީއްލޭނީ، ގިނަވެގެން  ގޮތަށްމުސާރަ ނުލިބޭ .3
(އެކެއް)  1މުއްދަތަށެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު 

މު ޤާގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުގެ މަދުގައިވާ ޢިވާޤައަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުނަމަ، މި
އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ (އެކެއް)  1. އަދި ކުރެވޭނެއެވެރިޒާރވް 

މު، ވިއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް ރިޒާރވްކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާމުވައްޒަފެއްގެ މަ
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބޭނުމަކަށް ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެ އިދާރާއެއްދައުލަތުގެ 
ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ އަނބިން/ފިރިން އާއިލާއާއެކު ދިއުމަށް 

 ބޭނުންވުން. 

ދައުލަތުގެ  ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަނބި/ފިރިމީހާ ،މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ .1
ބޭނުމަކަށް މަގާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ 

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމަކާއި އެ މުވައްޒަފަކު އޮތް 
 އާއިލީގުޅުން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ބޭނުމަކަށް ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ރާއެއްގެ އިދާދައުލަތުގެ  .2
އާއިލާއާއެކު  ،ބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ އަނބިން/ފިރިން

(ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ  3ލޭނީ ގިނަވެގެން އްދިއުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީ
(އެކެއް)  1ށެވެ. މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު މުއްދަތަ

މު ޤާދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުގެ މަޢިވާޤައަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރުނަމަ، މި 
ވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އެ (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް 1އަދި  ކުރެވޭނެއެވެ.ރިޒާރވް 

މު، ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް ރިޒަރވްކޮށްފައި ބޭއްވުމުގެ ނުވަތަ ޤާމުވައްޒަފެއްގެ މަ
 ނުބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި މި ނުކުތާގެ ދަށުން ވީއްލޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ  .3
ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން މެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޤާއޮތޯރިޓީގެ މަ

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން

   (ނ)

އޮތޯރިޓީއަށް ލަތު ބަޔާންކޮށް ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން، އެ ހާމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ޚާއްސަ 
އެ މުވައްޒަފު  ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު،އޮތޯރިޓީގެ ހުށަހެޅުމުން، 

(ފަނަރަ)  15 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކު،
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ޗުއްޓީއެއް  އަހަރީގުވާ އެ މުވައްޒަފަކަށް ހައް ލޭނީއްވީމުވައްޒަފަކު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

ޚާއްސަ ޙާލަތެއްގައި  142 
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

 ވީއްލުން



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ވަގުތީގޮތުން ނެތްނަމައެވެ. މި ހާލަތުގައި އެ މުވައްޒަފު 
 މުއްދަތު މުވައްޒަފު ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައި ގުނޭނެއެވެ.

ށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ދައުލަތަ
ދުގެ ޢިވާޤަމި  ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދުމާއެކު، ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 139

ދައުލަތަށް ނުވަތަ  143 (ހ)
ނުވަތަ  ސަރުކާރަށް
ޚިދުމަތްކުރަން  އޮތޯރިޓީއަށް
މުވައްޒަފުން ޖެހިފައިވާ 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
 ވީއްލުން

ގުޅިގެން އެކޯހަށް ހިނގި ޚަރަދު ނުވަތަ ޚަރަދުގެ ބައެއް ދައްކަންޖެހޭ  އިކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމާ
މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ކިޔެވުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލޭނީ، އެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ގޮތަށް މުވައްޒަފާއި އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެނބުރި އައިސް އެފައިސާ ދައްކާ ތަމްރީނު ނިންމައި
ދެމެދު އެއްބަސްވެ، އެ އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި  އިރާއާއިދާ

 ،ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް، ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ދެއްކުމަށްފަހު
އެފަރާތަކުން އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއްވެސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން 
މުވައްޒަފު ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު 

 ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.

  (ށ)

 މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލައިފިނަމަ، އެމީހަކު މީހަކު ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތް ވަކިމުއްދަތަކަށް
 މުއްދަތު މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ ،ހަމަކުރެވޭނީ މުއްދަތު ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ

 .ހިމަނައެވެނު

   (ނ)

ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފަކު މުސާރަ ދައުލަތަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް 
ދުގެ ޢިވާޤަމި ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ މެދުގައި 

 ނެވެ.ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 139

   (ރ)

    
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި   ،ބޭނުންކުރަންވާނީމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު 

އެހެންކަމެއް  ބޭނުން ނުހިފައި، ގޮތަށް ވީއްލިތެރޭގައި މުސާރަ ނުލިބޭމި މުއްދަތުގެ . ބޭނުމަކަށެވެ
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ވީއްލުން  ،މަލުކޮށްފިނަމަޢަމި ގޮތާއި ޚިލާފަށް . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނުނިކުމެއްޖެނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި  ،ކެންސަލްކުރުމާއެކު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އަންގައި
މުގެ އިޚުތިޔާރު ކުރުކޮށް ވަކިދާއިމީ އެ މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއިން އޮތޯރިޓީދުވަހުން ފެށިގެން 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް  144 )ހ(
ވީއްލާފައި ހުންނަ މުއްދަތު  

މާއި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންކުރު
 ނުކުތުން

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި ހުރި މުވައްޒަފަކު، ވީއްލި ބޭނުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 
ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުން ހުށަހަޅައި މުސާރަ އޮތޯރިޓީއަށް ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޢިވާޤަމި 

 ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

   )ށ(

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އެދި އޮތޯރިޓީގެ  ،މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު
ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން  ،(ފަނަރަ) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 15 ވީގޮތެއް ނާންގާހުށަނާޅައި ނުވަތަ 
ވަކިކުރުން ދާއިމީކުރެވޭނެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގުމާއެކު، ވަޒީފާއަށް ވަކިކުރެވިފައިވާ 
މުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ކުރުވަކިވަޒީފާއިން  ދާއިމީކޮށް އެ މުވައްޒަފު ނުނުކުމެއްޖެނަމަ،
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

   )ނ(

އެހެންކަމެއް ކުރާނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވީއްލި ބޭނުން ނުހިފައި،  ބޮންޑެއް އޮތް މުވައްޒަފެއް
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް  އޮތޯރިޓީގެ ،ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު

   (ރ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  84  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

ދާއިމީކޮށް ވަޒީފާއިން  ،(ފަނަރަ) ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ 15އެދި ހުށަނާޅައި ނުވަތަ ވީގޮތެއް ނާންގާ 
 . މުގެ އިޚުތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެވަކިކުރު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  85  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

 20ޗެޕްޓަރ 

 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

86  ަފްޢާރަތ 

86  ްބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދެނެގަތުން އޮތޯރިޓީއަށ 

86-88  ްތަމްރީނުކުރުން މުވައްޒަފުނ 

88  ްރާރުކުރުންގްއި ފޮނުވާމީހުން ތަމްރީނަށ 

88-92  ިކޯސްފުރިހަމަކުރުން ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައ 

92-93  ިއަށްއޮތޯރިޓީ ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ތަމްރީނު ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައ 

 ޚިދުމަތްކުރުން

93  ީކުރަންވީގޮތްމަލުޢަ އެމީހުންނާމެދު ޚިދުމަތްނުކުރުމުން ،ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭމީހުން އަށްއޮތޯރިޓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  86  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

20 ޗެޕްޓަރ  

ތަމްރީނުކުރުން މުވައްޒަފުން  
ވާލުވެފައިވާ ޙަމަލުކުރާ، ޢަދާ އެއްގޮތަށް ޢިވާޤަމުވައްޒަފުންނަކީ، ޤާނޫނާއި  ގެއޮތޯރިޓީ

ޝިޕްގެ ރސިފަތައް އަށަގެންފައިވާ، އިސްނެގުމާއި ލީޑަ ރިވެތިބިލު، ޤާމަސައްކަތަށް 
 ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ، ވަޒީފާގައިން އޮތޯރިޓީހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، 

 ،ގޮތުން ހޯދައިދިނުމުގެ ހުނަރު ތާއިލޫމާޢުމަ ދޭންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އިމަސައްކަތާ ކުރާ
 އިތަމްރީނުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތާ ދެވޭނެއެވެ.ތަމްރީނު ށްކައެމުވައްޒަފަ
ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ތާއި ހުނަރު ލޫމާޢުމަގުޅޭގޮތުން 

 .ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ

 ފްޢާރަތަ 145

  

   
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް  ޤީތަރައްބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް އޮތޯރިޓީއަށް  

ދެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
 މަތީންނެވެ. 

ބޭނުންވާ ތަމްރީނު  އޮތޯރިޓީއަށް 146 (ހ)
 ދެނެގަތުން

   
ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދީގެންނާއި  އިމަސައްކަތާ އޮތޯރިޓީގެ

 ދެވޭނެއެވެ. އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަމުން ގެން
 ކުރުން ތަމްރީނު މުވައްޒަފުން 147 (ހ)

ތިރީގައިވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަހަރަކު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް 
ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ  ،ތަމްރީނު ދޭންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށާއި ،ކަނޑައަޅާނީ
 .އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ ،ބާވަތަށާއި

   (ށ)

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިކަމާއި ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މީހުން  .1
ތެރޭގައި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެދުވެރިކޮށްގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ 

 .މައުލޫމާތާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން

   

ތު ދިނުމުގެ ކޯސްތަކާއި، މައުލޫމާކޮށްގެން ހިންގޭ ޚާއްސަވަކި ދާއިރާތަކަށް  .2
ތަކުގައި އަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުޓު ޝޮޕާއި، ސްޓަޑީކްވަރސެމިނަރ އަދި 

 .މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު މަތިކުރުންމުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެން 

   

(އެކެއް)  1ވަކި ފަންނުތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  .3
ން ފެށިގެން މަތީގެ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް މެދުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ އެކި 

 ފަންނުތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުން.

   

. ދެވެން ހުރިނަމަ އެފަދަ ތަމްރީނު ދޭނީ ރާއްޖެއިންނެވެބޭނުންވާ ތަމްރީނު ރާއްޖެއިން 
 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފޮނުވާނީ އެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެން

ނެތްނަމަ ނުވަތަ އެ ރޮނގަކުން ތަމްރީނުދޭން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި 
 .ތަމްރީނު ދެވެން ނެތްނަމައެވެ

   (ނ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން  އޮތޯރިޓީއަށް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ނ(މާއްދާގެ  މި
ބިނާކުރުމަށް، ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ފޮނުވުމުގައި އަމަލުކުރާނީ އަންނަވިނި 

 .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

   (ރ)

މިގޮތުން . އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްގެންނެވެ ހޯދާނީކޯސްތަކަށް ފޮނުވާނެ މީހުން  .1
 ދެވޭނެއެވެ.  ގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންއޮތޯރިޓީ ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި

ކޮށް އެ ކޯހެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ޚާއްސަ
 ދެވޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން 

   

ލާން ކުރާނީ އުބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ހިމަނައިގެން ދެވޭ ކޯސްތަކަށް އި އޮތޯރިޓީގެ  .2
އިޢުލާނު  ،ޝަރުތު ހަމަވާ މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ އޮތޯރިޓީގައެވެ. އޮތޯރިޓީގައި

 .ކޮށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެއާންމުކުރާނީ 

   

 ،ލީމީ ފެންވަރަށާއިއުއެދިފައިވާ މީހުންގެ ތަ ،ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ .3
 ،މުއްދަތަށާއި ،ގޮތާއިގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީމުވައްޒަފު އެހާތަނަށް 

އެ ކޯހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާއިން  ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށާއި އަދި 
 އޮތޯރިޓީން  ،ހުންނަގޮތް ބެލުމަށްފަހު ގުއެމީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާ

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ 
 .މަތިންނެވެ

   

 ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި
ބައިވެރި  މުގައިސްޓަޑީޓުއަރ ފަދަ ކަންކަ ،ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ،ޓްރޭނިންގ

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް  ވޭނީކުރެ

   )ބ(

ބޭނުން  އޮތޯރިޓީއަށްކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްގީމަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި  އޮތޯރިޓީގެ  .1
 .ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން

   

އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ .2
 .ފެންވަރުހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން

   

އެހެންކަމެއްގެ ތަމްރީނަށް އެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާގޮތަށް  .3
 .ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

   

ކުރިން ތަމްރީނަކަށް ފޮނުވިފައިވާ މީހަކުނަމަ، އެ މީހަކު ތަމްރީނުކުރެވޭ  .4
 ރު.ކޮށްފައިވާ މިންވަސާއްހިމަސައްކަތުގައި އޮތޯރިޓީގެ ދާއިރާއިން 

   



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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ކުރީގައި އެމީހަކު  ،ކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަކުރިން ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރި 
ލަށް ފެތޭގޮތަށް ސޫބައިވެރި ކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ މުއްދަތަށް ބަލައި، ތިރީގައިވާ އު

 .ބައިވެރިކުރުވުން
އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ  1 .1

 (އެކެއް) އަހަރު ވެފައިވުން. 1 ،ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހުއެ ތަމްރީނެއް 

  
(އެކެއް) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި  1(ހަޔެއް) މަހާއި  6 .2

 ،ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އައުމަށްފަހު
 (ހަޔެއް) މަސްވެފައިވުން. 6

މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނެއްގައި (ހަޔެއް)  6 .3

އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އައުމަށްފަހު  ،ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ

 (ތިނެއް) މަސްވެފައިވުން. 3

ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުތައް  3އަދި  2، 1) ގެ ނަންބަރު ކމި މާއްދާގެ ( .4

އެމީހަކު  ،ތަމްރީނެއް ނިންމި ތާރީޚާއި އެމީހަކު ބައިވެރި ކުރުވި ،ބަލާނީ

 ބައިވެރިކުރާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފެށޭ ތާރީޚާ ދެމެދެވެ.

   )ޅ(

ތަމްރީނު ހޯދަން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދު އެއް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެއް ބަޔަކަށް 
 ،ވީހާ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ،ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި

 ދެވޭނެއެވެ.ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރަމުން ގެން

   )އ(

ސްޓަޑީޓުއަރ ފަދަ  ،ރކްޝޮޕްވަ ،ސެމިނަރ ،ޓްރެއިނިންގ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް
ބައިވެރިކުރާނެ  ،ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 .މަން ރިސޯސް ކޮމެޓީންނެވެއުމީހަކު ކަނޑައަޅާނީ ހި

   )ވ(

   
، ކުރުމަށް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވެވޭޚިދުމަތްއަށް އޮތޯރިޓީކުރާނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު 

 . ކޮންޓްރެކްޓު ޤާނޫނަށްފެތޭ، އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ
 މީހުން ފޮނުވާ ތަމްރީނަށް 148

 އިޤްރާރުކުރުން

   
މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީގެ 
ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން  އޮތޯރިޓީއަށް

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ  1އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ 
ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، ޚިދުމަތް އޮތޯރިޓީއަށްގައި ކޯހެއް

ވަކިނުކޮށް ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ވީއްލިދާނެއެވެ.  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު، ބައިވެރިކުރާއިރު
މިގޮތުން މުވައްޒަފު ކޯހަށް ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް ގަވާއިދުން މުސާރަ 

 ލިބޭނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް ޤާބިލުކަން  149 (ހ)
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު 

ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން 
 ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން 

އޮތޯރިޓީގެ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު     )ށ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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ތަމްރީން ދިނުމަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުގެ 
މުއްދަތެއްގެ (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު  1ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ 

ކޯހެއްގައި އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ، އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 
 ށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލިދާނެއެވެ. ތަކޯހުގެ މުއްދަބައިވެރިކުރާއިރު، 

 

 

) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ށމި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (
ކޯހެއްގައި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގައި  އެއްބަސްވެގެން

ބައިވެރިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޯހުން އެނބުރި އައިސް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހާ 
ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތައް، އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުއްދަތެއް ކަމުގައެއް 

 ނުގުނޭނެއެވެ.

   )ނ(

ސްމީގަޑި ނޫން ގަޑިތަކުގައި ކިޔެވުން އޮންނަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ރަ އޮތޯރިޓީގެ
ކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީގެ ވަގުތު ނޫން ވަގުތެއްގައި ކިޔެވުން މަސައް

ފާގެ އޮންނަ، ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ކޯހެއްގައި، އޮތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ވަޒީި
ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން، މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ގޮތުން މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޒިބުތަކަށް 

ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ނުވަތަ އިތުރު 
ތަމްރީނެއް ހޯދުމުން މަތީ މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަވިކަމުގައިވިޔަސް، އެ މަޤާމަކަށް 

 ނެވެ.އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންވާއިދުތަކާ އެބަދަލުކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ގަ

   )ރ(

އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯސްތަކުގައި އަމިއްލަ 
ޚަރަދުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.  މިގޮތުން އަމިއްލަ 
ޚަރަދުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯސްތަކުގައި އަމިއްލަ  .1
ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިޢުލާނުކޮށް ހުޅުވާލައި 
އެކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ން.އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ހޮވު

އޮތޯރިޓީގެ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓުގައި ހިމެނޭ ކޯހެއްގައި މުވައްޒަފުގެ  .2
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ބައިވެރިވެ، ތަމްރީނު ލިބިގަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް، ކޯސް 

 އޮތޯރިޓީގެޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މަގާމު، ނިންމުމަށްފަހު  އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ 
މަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަގާމު ރުމަށް ހައޮނިގަނޑުގައި ރިޒަރވްކު

 ރިޒަރވްކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި،  އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓުގައި  .3
ހިމެނޭ ކޯހަކަށް ތަމްރީނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު 

ގައި ރިޒަރވް ކުރެވޭތީ، އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ މަގާމު  އޮތޯރިޓީގެ އޮނިގަނޑު
އެ މުވައްޒަފަކު ކޯހަށް ވީއްލުމުގެ ކުރިން، އެ ފުރިހަމަކުރާ ކޯހުގެ މުއްދަތަށް، 

 ކޯސް ނިމިގެން އެނބުރިއައިސް  އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރުވުން.

   (ބ)  

މަސްދުވަހަށްވުރެ ) ތިނެއް( 3ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 
 މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން އޮތޯރިޓީގެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި،

   )ޅ(



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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މުވައްޒަފަކު  ދާގޮތަށްވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުކޮށްގެން އޮތޯރިޓީން
 ރާނީނަމަވެސް މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކު. ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ

ހިއުމަން ރިސޯސް  އޮތޯރިޓީގެ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު
 .ކޮމެޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

ރަސްމީގަޑިނޫން ގަޑިތަކުގައި ކިޔެވުން އޮންނަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  އޮތޯރިޓީގެ .1
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީ ވަގުތު ނޫން ވަގުތެއްގައި ކިޔެވުން 

 .އޮންނަ ކޯހެއް ކަމުގައިވުން

   

    .ޓްރެއިނިންގ ރިކްއަރމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯހެއްކަމުގައިވުން އޮތޯރިޓީގެ   .2

އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެން އެ  .3
 .ހުރުން

   

ލާނު އުންމުކޮށް އިއާގައި އޮތޯރިޓީ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  .4
ކުރުމާއެކު، ކޯހަށް އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާނޭ 

 .ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ގެ ތެރެއިން ހޮވުންފަރާތެއް 

   

ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ ނަމަ، އޮތޯރިޓީއަށް ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ސަބަބުން  .5
 .އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފު އެއްބަސްވެފައިވުން ބޮންޑު

   

ރަސްމީގަޑީގައި ނުވަތަ ނުރަސްމީ  އޮތޯރިޓީގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން .6
ގަޑީގައި ނަމަވެސް، އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ކަމަށް ލިޔުމުން

 .އެއްބަސްވެފައިވުން އޮތޯރިޓީގައި

   

ރިހަމަކުރުމުގެ ފެންވަރުހުރި ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފަކީ އެ ކޯހެއް ފު .7
 .ކަމުގައިވުންމީހެއް 

   

ންތަކުގައި ހާއެސައިންމެންޓްސް ނުވަތަ އިމްތި، އަމަލީ މަސައްކަތްކޯހުގެ  .8
ން ޗުއްޓީ ނަގާގޮތަށް ގަވާއިދުނުވެވޭނަމަ،  ހާޒިރު އޮތޯރިޓީއަށް ބައިވެރިވުމަށް 

 .ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

   

މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރި، އެ  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކީކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާ  .9
މަސައްކަތަށް އިތުރު  އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނު ލިބިއްޖެނަމަ،

 .ކުރިއެރުމެއް ލިބިދޭނެ ފަދަ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވުން

   

ބައިވެރިކުރާ ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި އޮތޯރިޓީއަށް 
އަދި ރާއްޖެއިން . އެމީހަކު ބައިވެރިކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ ،މީހުން

) ތިރީސް( 30ކުރެވޭ މީހެއްނަމަ ކޯސް ނިމުމުން ގިނަވެގެން  ބޭރުގައި ތަމްރީނު
އަންގަން  އަށްއޮތޯރިޓީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އައިސް އެކަން

 .ވާނެއެވެ

   )ކ(
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ކަށް މަގާމަގެ އޮތޯރިޓީޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން،  އޮތޯރިޓީއަށް
ކުރެވިގެން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން، އެނބުރި އައިސް ގުޅޭނެ ޚާއްސަ
 ބޭއްވޭނެއެވެ.އޮނިގަނޑުގައި ރިޒަރވްކޮށްފައި  އޮތޯރިޓީގެ  ،މަގާމުފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު

   )އ(

މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ އޮތޯރިޓީއަށް 
ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ  އިން ވަކިކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާ

ރިޒަރވް އެ މުވައްޒަފަކު ކޯސް ނިމިގެން އެނބުރި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންދެން ، މަގާމު
 އޮތޯރިޓީގެ ގައި މީހަކު ނެތުމުން މަގާމުގައި، އެކުރެވިފައި އޮންނަ މުއްދަތު

 .ގައި މުވައްޒަފަކު ގެންގުޅެވިދާނެއެވެމަގާމުމަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ، ވަގުތީގޮތުން އެ 

   )ވ(

އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ 
. އަންނައިރު ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެންނަންވާނެއެވެކޯސް ނިމިގެން މުވައްޒަފުން، 

ކިޔެވި މަރުކަޒުން ނުވަތަ ކޯސް  ،ރާއްޖެ އަންނަންވާއިރަށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބުނުނަމަ
 ،ހިންގުމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެމީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދައި

ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ، ހުރިހާ ބައިތަކެއްމި ލިޔުމުގައި ކޯހުގެ . އެލިޔުން ގެންނަންވާނެއެވެ
  .ފުރިހަމަކުރިކަން އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ

   )މ(

ޓް ކުރެވިފައިވާ ޑިކޯސް ފުރިހަމަކުރާ މުވައްޒަފު، ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގެ އެކްރެ
 ހުށަހެޅުމުން، ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓް ސެޓްފިކެޓް

ތާރީޚުން ފެށިގެން، ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ މަޤާމަށް ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓް 
ޓް ގެ ފެންވަރުގައި ސެޓްފިކެމަގާމުރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 
ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓަކަށް  އެކްރެޑިޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 .ސައި ނުދެވޭނެއެވެއެ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައް ނުވާނަމަ

   )ފ(

ކޯހުގެ ހުރިހާ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވާ މުވައްޒަފުން، ކޯސް 
މުވައްޒަފަކަށް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން، އެ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބައިތަކެއް 

ރިޒަރވް ކުރެވިފައިވާ މަޤާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުން ވަޒީފާގައި 
 ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. 

   )ދ(

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ސެޓްފިކެޓް ލިބުން ލަސްވާ މުވައްޒަފުން، ކޮންޓްރެކްޓް 
ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް އެ  ރިކުހަމައެމްޕްލޯއިމްޓްގެ ދަށުން ގެންގުޅެން ފަށާއިރު، ފުރި
ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓަކީ އޮތޯރިޓީން  މަޤާމުގެ ފެންވަރުގައި އެކްރެޑިޓް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް 
 އެވެ. އެންގޭނެއުވާލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެކަން ލިޔުމުން މުވައްޒަފަށް 

   )ތ(

ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑު ކުރެވިގެން، މުވައްޒަފަކު އަދާކުރި އަށް އޮތޯރިޓީ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ވަކި ވަޒީފާއަކަށް ތަމްރީނު ކުރެވޭ 
މުވައްޒަފަކު، ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޯހުން 

ފިނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކަށް ރިޒަރވްކުރި ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކޯސް ހުއްޓާލައި
 މަޤާމު ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

   )ލ(

ބޮންޑު ކުރެވިގެން، ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ށްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމައޮތޯރިޓީ 
ބޭރުން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މީހަކު، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް 

   )ގ(



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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އެނބުރި ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
މަސައްކަތު ނުނުކުތްނަމަ، ކިޔެވުން ހުއްޓާލީ ނުވަތަ މަސައްކަތު ނުނުކުތީ މަޤުބޫލު 
އުޒުރަކާހުރެ ނޫންކަމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މީހަކު 

ޚަރަދުގެ މަދަނީ ބަދަލުހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވުނު 
އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް  . އަދި އެ މީހަކަށް މަޤާމު ރިޒާވްކޮށްފައދެވޭނެއެވެގެން

 ގެނެވޭނެއެވެ.

   
އެކިއެކި  ،ބާއްވާ ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި ފަރާތުން އޮތޯރިޓީގެ

 ،ގެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މީހުންއޮތޯރިޓީޓްރޭނިންގގެ ކޯހަށް  ،ފެލޯޝިޕް ،ސްކޮލަރޝިޕް
އަށް އޮތޯރިޓީކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  މި މާއްދާގައިޚިދުމަތްކުރުމަށް 

 .ކުރަން ޖެހޭނެއެވެޚިދުމަތް

 ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި 150 (ހ)
 ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު

 އަށްއޮތޯރިޓީ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 ކުރުންޚިދުމަތް

ގެ ބޮންޑު އޮތް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ކޯހެއް އޮތޯރިޓީ
 ،އެނބުރި އައިސް ފުރަތަމަ އަދާކުރަން ޖެހޭނީ ،ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގައިވިޔަސް

 .އަށް އޮތް ބޮންޑެވެއޮތޯރިޓީ

   (ށ)

ރާއްޖެއިން  ،ފަރާތުން ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި އޮތޯރިޓީގެ ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި 
އެމީހަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީނު  ،ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ މީހުން

އަށް އޮތޯރިޓީތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން  ،ދެވުނު މުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން
 .ކުރަންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް

   (ނ)

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ  25,000.00 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކޯހު .1
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 6މަދުނަމަ، 

   

(ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ އާއި  25,000.00 ގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކޯހު .2
(އެކެއް)  1(އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ،  100,000.00

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

   

 200,000.00(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި 100,000.00 ގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކޯހު .3
(ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ  2(ދެ ލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ، 

 މުއްދަތަށް. 

   

  400,000.00 (ދެލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި 200,000.00 ގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކޯހު .4
(ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ  3(ހަތަރުލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ، 

 މުއްދަތަށް.  

   

(ހަތަރުލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި   400,000.00 ގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކޯހު .5
(ހަތަރު)  4(ހަތްލައްކަ)  ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ،  700,000.00

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.  

   

(ހަތްލައްކަ)  ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަތީ  700,000.00 ގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކޯހު .6    



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.ފަސް( 5އަދަދެއްނަމަ، 

ރިފްރެޝާ ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ  ގެރިފްރެޝާރ ކޯސްތަކު .7
 ތަކުރާރު ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށެވެ.

ތަމްރީނު  ،ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި ނުވާނަމަތަމްރީނު ކޯހުގައި 
ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މުއްދަތުން 

ތަމްރީނު ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ . ކެނޑެމުންދާނެއެވެ
ތަމްރީނު ނިމުމަށްފަހު އެމީހަކު  ،ކެނޑެމުންދާނީ މީހެއްނަމަ ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މުއްދަތު

 .ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ

   )ޅ(

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
ހައްޔަރުވެފައި  ،ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އެ ކުށުގެ އަދަބުގައި ހައްޔަރުވެއްޖެނަމަ

. ހުންނަ ދުވަސްތައް ޚިދުމަތްކުރަން އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރެއަކުން ނުކެނޑޭނެއެވެ
ހައްޔަރުވިއިރު އޮތޯރިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީއޮތްބައި 

 .އަލުން އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހުގައެވެ ،ކެނޑެން ފަށާނީ

   (ކ)

   
ކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތްއެމީހަކު  ،ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްއަށް އޮތޯރިޓީ

ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިބާވަތުގެ  ،ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް ،ނުކޮށް ޚިދުމަތްމުއްދަތަށް 
ކުރާނީ، ތިރީގައިވާ އަމަލުއެ މުވައްޒަފަކާމެދު  ،ހިންގާނަމަ އަމަލުއެކަށީގެންނުވާ 
 .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 ،ކުރަންޖެހޭމީހުން ޚިދުމަތް އަށްއޮތޯރިޓީ 151 (ހ)
 އެމީހުންނާމެދު ނުކުރުމުން ޚިދުމަތް

 ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތް

   .ނަސޭހަތްދިނުން އޮތޯރިޓީން ،ކުރުމަށް އިސްލާހުއެމުވައްޒަފަކު  .1

ހަތް ދިނުމަށް ފަހުގައިވެސް ސޭގައިވާ ގޮތުން ނަ )1ގެ ( )ހ(މިމާއްދާގެ  .2
އެ  އޮތޯރިޓީންޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެކަން  ،ނުވެއްޖެނަމަ އިސްލާހު

 .އިންޒާރުކުރުން ،މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި

   

 އިސްލާހުގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް  )2) އާއި (1ގެ () ހ(މި މާއްދާގެ  .3
 ވުން. އެ މައްސަލަ ކޮންޓްރެކްޓު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތަށް ފޮނު ،ނުވިނަމަ

   

ކޮންމެހެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ،ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކުއަށް އޮތޯރިޓީ
ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން  ލަތެއްގައި އެމީހަކު ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު،ހާ

ދެމެދުގައި  އޮތޯރިޓީއާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދައްކައި ޚަލާސްކުރާގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަކާ
އަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޮންޑުގައި ޚިދުމަތް އޮތޯރިޓީއެއްބަސްވުމަށްފަހު، 

 .ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ

   (ށ)
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95  ަފްރަޢާތ 
96-95   ުތައްއުސޫލުމައިގަނޑ 
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21 ޗެޕްޓަރ  

ބެލުން ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  
ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި  ފާމުވައްޒަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ބޭނުމަކީ

މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި  ،މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން
. ބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެގާމަސައްކަތަށް  ،އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު. ސިފަތައް ދެނެގަތުމެވެ

 ،ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެއޮތޯރިޓީޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި އަދި މިނި
 މުސާރައިގެ، ކުރިއެރުންދިނުމާއި ގެމަގާމު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަގުގައި، ވީމާދިއުމެވެ. ހަރުދަނާވެގެން 

  .ބަލައިގެންނެވެ ފެންވަރަށް މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގެންދާނީބިނާވެ ކުރިއެރުން

 ފްޢާރަތަ 152

   
 ހާސިލުދުތައް ސަގްމަ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

 އޮތޯރިޓީގެ ވާގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން،
މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވެ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 

 ބާރުއެޅޭނެއެވެ. ކުރިއެރުވުމަށް 

 ތައްއުސޫލުމައިގަނޑު  153 (ހ)

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި، އަދި މި ، ގެ ކުރިއެރުމާއިމަގާމުމަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި 
ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ތައް އިނާޔަތްނޫންވެސް މަސައްކަތާއި އެހެނިހެން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކީމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް އެކަން ލާހުއިސްމިންގަނޑަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 

 .ވާނެއެވެ، އިންތިޒާމުކުރާ ނިޒާމަކަށް

   (ށ)

) އެކެއް( 1ގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަދުވެގެން އަހަރަކު އޮތޯރިޓީ
 ބެލޭނެއެވެ.ފަހަރު 

   (ނ)

އިދާރީގޮތުން ބުރަ  ނާނީހަމަޖެހިފައި އޮންމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމް 
 .ހާމަކަން ބޮޑު އަދި އިންސާފުވެރި އުސޫލެއްގެ މައްޗަށެވެ ،ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަކަށް

   (ރ)

 ކަނޑައަޅާހިމެނިގެންވާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައި 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. 

   (ބ)

    .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ މުއްދަތު .1

ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ހަވާލުވަޒަންކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބަލައި .2
 .)ސުޕަރވައިޒަރ(

   

ކުރެވޭ ސުޕަވައިޒަރުގެ ހަވާލުމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރުމަށް 
 .މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުން ހިމެނެއެވެ

   (ޅ)

    .މަސައްކަތުގެ އަހަރުފެށޭއިރު ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅުން .1

އަހަރު މެދުތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްބަލައިބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެ ބަދަލެއް  .2
 ގެނައުން.

   

މަސައްކަތުގެ އަހަރު ނިމުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތަށް މާރކްސްދީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .3    



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 ވަޒަންކުރުން.

. ދެވޭނެއެވެމުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފަށް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،މިންވަރަށްވުރެ ދަށްނަމަ އަދި މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ

 އެޅޭނެއެވެ. އުސޫލުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު 

   )ކ(

ޗީފް  ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ އާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
 .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހައްގުއިލްތިމާސްކުރުމުގެ  އަށްއެގްޒެކެޓިވް

   (އ)

   (ވ) އަކީ އެ މުވައްޒަފަކާބެހޭ ސިއްރު ރެކޯޑެކެވެ.މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ  ގެއޮތޯރިޓީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނީ ގެއޮތޯރިޓީ
  ގޮތުން މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފާސްކުރާ ޕޮލިސީއަކުންނެވެ. ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ

   (މ)



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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 (ރިޒާވް ކުރެވިފައި)
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 )ކުރެވިފައި ރިޒާވް(
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 24ޗެޕްޓަރ 

 ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކާއިއަޚުލާގުމަސައްކަތުގެ 

 ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

100  ަޢާރަފްތ 

100-101  ާފިޔަވަޅު ޙީއިސްލ 

102-101  ްނަސޭޙަތް ދިނުނ 

102  ްލިޔުމުންއިންޒާރު ދިނުނ 

102-103  ާމަސައްކަތްބަދަލުކުރުން ކޮށްފައިވާލުޙަވ 

103  ްއެންގުން ނުނިކުމެހުރުމަށް ވަޒީފާއަށް ވަކިމުއްދަތަކަށ 

103  ެދަށްކުރުންމުޤާމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ ފަންތީގައި ވަޒީފާގ 

104-103  ްވަކިކުރުން ވަޒީފާއިނ 

107-104   ެކުށުގެ ދަރަޖަތައްވަޒީފާގ 

108  ްލަތުޙާއެޅޭނެ ފިޔަވަޅު ވަގުތުނ 
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 24ޗެޕްޓަރ 

 ފިޔަވަޅު ޙީއިސްލާ ބަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކާއި ގުމަސައްކަތުގެ އަޚްލާ

ވާއިދަށް ފުރިހަމައަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ގަގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީ ވެސް ޤާނޫނާއި އޮތޯރިޓީ

ބިލިއްޔަތު ތަންދޭ އެންމެ ގާތާއި ގަލަޔާހިތާ، އެމީހެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، އެމީހެއްގެ 

ގެ ފުރިހަމަ ސިފަތަކުގެ މަތީގައި ގުއަދި މަސައްކަތު އަޚްލާ ،މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ

ރަނގަޅު  ގުއަދި އާއްމު އަޚްލާ ،މަސައްކަތްކުރާ، ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަޑުތައް ހިފަހައްޓާ

ގެ އޮތޯރިޓީއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ވުމަށްޤާނޫނު އެ މުވައްޒަފެ

ވަނަ މާއްދާއާއި  19މުވައްޒަފުންނާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގެ އޮތޯރިޓީ

 ޢާރަފްތަ 154 (ހ)

ބޭނުމަކީ އެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް  އެޅުމުގެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް  ގައިއޮތޯރިޓީއަދާކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 

ގެ މަތީގައި ކުރެވެމުން ގުއަޚުލާވާއިދާ އެއްގޮތަށް، ފަންނީ ފެންވަރުގައި، ހެޔޮ ގަޤާނޫނާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމާއި، މުވައްޒަފުން އިސްލާހުކޮށްގެން ދިއުމަށް 

ފުލާ، މިންގަޑުތައް ނުހިފަހައްޓާ އުރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުވޭތޯ ބެލުމެވެ. އަދި ޒިންމާ ނު

 ރައްކާތެރިކުރުމެވެ. ޚިދުމަތް ގެއޮތޯރިޓީމީހުންގެ ކިބައިން 

   (ށ)

   
 ގުލާއަޚުމަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާނަމަ، ޒިންމާ ނުއުފުލާނަމަ، މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފެއް ގެއޮތޯރިޓީ

ގައި އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބަޔާންކުރާ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުދަށްވެއްޖެނަމަ، އަދި މި 

. އިސްލާހީ އެޅޭނެއެވެލާހީ ފިޔަވަޅުޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އިސް

 ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާ އުސޫލުގެ މަތީންނެވެ. 

 ފިޔަވަޅު ޙީއިސްލާ 155

މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން، ޒިންމާ  މުވައްޒަފަކު ގެއޮތޯރިޓީ، ލާހީފިޔަވަޅުއެޅުމަކީސްއި

 އޮފް ކޯޑް، ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ގެއޮތޯރިޓީދަށްވެގެން، އަޚުލާގުނުއުފުލައިގެން، މަސައްކަތުގެ 

، ބަލައިގެން ނުވަތަ ނުކުރި އަމަލެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުރި އެ މީހަކު، ޚިލާފުވެގެން ކޮންޑަކްޓާ

 .މެވެފިޔަވަޅުއެޅު ކުރުމަށް ރަނގަޅު އެކަމެއް

   (ހ)

. ސެކްޝަނަކުންނެވެ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ އޮތޯރިޓީގެ ފިޔަވަޅުއަޅާނީހީއިސްލާ

ތު މައުލޫމާލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވާ ސްނަމަވެސް މުވައްޒަފާމެދު އި

ސުޕަރވައިޒަރު ނުވަތަ ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް 

ތު މައުލޫމާފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއްގެ  އިސްލާހީމުވައްޒަފަކާމެދު . ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 ރެކޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ގައި މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލު

   (ށ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 މާއްދާގައި ވަނަ 155 ގެގަވާއިދުމި ކުރެވިފައިވާގޮތް ދަރަޖަ ކުށް، ކުށުގެކުޑަބޮޑުމިންކަނޑައަޅައި

 .ވާނެއެވެ ބަޔާންކުރެވިފައި

   (ނ)

 ؛އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ

 ތް ދިނުން.ހަނަސޭ .1

 ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން. .2

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން. .3

 ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށް އެންގުން. .4

 ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމު ދަށްކުރުން. .5

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން. .6

   (ރ)

   
 :ތް ދިނުންހައަނގަބަހުންނަސޭ

 އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު އިސްލާހީއޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް    ތް ދިނުމަކީހަނަސޭ އަނގަބަހުން
 ވާހަކަ އެމުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ފިޔަވަޅާ އިސްލާހީ މުވައްޒަފެއްގެ ،މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާހަވާލު

 އެމުވައްޒަފަކަށް އެކަން ،ނަސޭހަތްތެރިވެ ނުބެހެއްޓުމަށް އަމަލުތައް އެފަދައިން ،ދައްކައި
 2. ފަހަރުއެވެ 2ތްތެރި ވެވޭނީ ގިނަވެގެން ހަވުމަށް ނަސޭހުލާސްއަނގަބަހުން އި. އެންގުމެވެ

 . ލިޔުމުންނެވެ ދެވޭނީ ތްހަވަނަ ފަހަރަށްފަހު ދެން ނަސޭ

 ދިނުން ޞޭޙަތްނަ 156 (ހ)

 ތް ދިނުން:ހަލިޔުމުން ނަސޭ

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް  އިސްލާހީއޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދިނުމަކީ  .1
ފިޔަވަޅާ ބެހޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އިސްލާހީމުވައްޒަފެއްގެ  ،ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކުހަވާލު

އެފަދައިން އަމަލުތައް ނުބެހެއްޓުމަށް ލިއުމުން  ،ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި
 ނަސޭހަތްތެރިވުމެވެ. 

މި އުސޫލުން ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ އާދައިގެ ކުދިކުދި ކުށްތައް އިސްލާހު ކުރުމެވެ.  .2
(އެކެއް) ގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅާނީ މި  1މިގޮތުން ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 ފިޔަވަޅެވެ.

(ދޭއް)  2ލިޔުމުން އިސްލާހުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވެވޭނީ ގިނަވެގެން  ،ފަކަށްމުވައްޒަ .3
އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  2ފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް ދޭ ނަޞޭޙަތެއް ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ފަހަރު ވަންދެން އަނގަބަހުން ނަސޭހަތް  2އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާކަމުގައި ވާނަމަ، އަލުން 
ގައި ދީފައިވާ ނަސޭހަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެއަށް  3މެއި  2008މިސާލަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 

އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކަމުގައި  2އެ ފިޔަވަޅު އެޅިތާ ، ވުރެ މަތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ
 ވާނަމައެވެ. 

 ކަށްމުވައްޒަފަމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ  .4
އެމުވައްޒަފުގެ އަމަލުތައް ދެވޭނީ މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން

   (ށ)
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 ވެ.ސް ވުމަށްފަހުގައެއަހަރު ދުވަ 2 ތާކުށެއް ނުކުރާ ،އިސްލާހުވެ

ނުވިނަމަ އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް  އިސްލާހުތް ދިނުމަށްފަހު ހަ(ދޭއް) ފަހަރު ނަސޭ 2ލިޔުމުން  .5
 ދެން ދޭންވާނީ ލިޔުމުން އިންޒާރެވެ.

    
 އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު އިސްލާހީއެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް އޮތޯރިޓީގެ ދިނުމަކީ އިންޒާރު ލިޔުމުން
 އިސްލާހު ތްތެރިވުމުން ވެސްހަސޭނަ ދަށްވެ ގުލާޚުއަ މުވައްޒަފެއްގެ، މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާހަވާލު

 ހިމެނޭފަދަ ގައި 3 ނުވަތަ ގައި 2 ކުށުގެދަރަޖަ ކުރިކުށަކީ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ،ނުވިނަމަ
ތަކުރާރު ކޮށްފި ނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކޮށް  ،ނުކުރުމަށާއި ތަކުރާރު އެކަން ކުށެއްނަމަ

ލިއުމެއް ދިނުމެވެ. މިގޮތުންއަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް 
ބަދަލުކުރެވިދާނެކަން، ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރެވިދާނެކަން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެކަން ބަޔާން 

 .ކުރެވިދާނެއެވެ

 ން އިންޒާރު ދިނުންލިޔުމު 157 (ހ)

މިގޮތަށް ދޭ އިންޒާރެއް، އެ . އިންޒާރުދޭނީއެއްފަހަރުއެވެ ވުމަށްހުލާސްއި ލިޔުމުން ،މުވައްޒަފަކަށް
އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް ނުކުރާކަމުގައި  3އިންޒާރު ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.އެ އިންޒާރަށް އަމަލު ނުކުރާ ގޮތަށް ، ވާނަމަ

   (ށ)

 ނުވަތަ ކުރިއެރުން މަގާމުގެ ކަށްމުވައްޒަފަމި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ 
 3 ތާނުކުރާ ކުށެއް ،އިސްލާހުވެ އަމަލުތައް އެމުވައްޒަފުގެދެވޭނީ  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ
 ވެ.ސް ވުމަށްފަހުގައެއަހަރުދުވަ

   (ނ)

    
 އެމުވައްޒަފަކަށް ،ގުޅިގެން ކުށަކާ ކުރި މުވައްޒަފަކު ބަދަލުކުރުމަކީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާހަވާލު
 ތެރެއިން މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ވާޖިބާއި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ މަސައްކަތުގެ ކުރެވިފައިވާހަވާލު

 މުވައްޒަފުގެ ،ދުރުކޮށް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީކޮށް ކަންތައްތަކަކުން އެކަށީގެންވާ އެވަގުތަކަށް
އެހެން  އެކަށީގެންވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އެވަގުތަކަށް، މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން

 .ކުރުމެވެހަވާލު ކަންތައްތަކެއް

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހަވާލު 158 (ހ)
 ބަދަލުކުރުން

ދާއިމީގޮތެއްގައި ޙަވާލުކުރާނެ ޒިންމާތަކެއް މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ދާއިމީކޮށް ބަދަލުކުރެވޭނީ 
އޮވެގެން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު 
އޮވެގެންނެވެ. މިގޮތުން ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ބަދަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ، މަގާމު 

 ދަށްކުރާނީއެވެ.

   (ށ)

 ހަމަވުމުން މުއްދަތު އެޅުނު އެފިޔަވަޅު ބަދަލުކުރާނަމަ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުގެ ވަގުތީގޮތުން
 ކުރިން މުވައްޒަފު ކަމަށްވާނަމަ ވެއްޖެހުލާސްއި އަމަލުތައް އެމުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ

 ހަވާލު ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ 3 ގިނަވެގެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަސައްކަތާއި އަދާކުރަމުންދިޔަ
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

   )ނ(

 ނުވަތަ ކުރިއެރުން މަގާމުގެ ކަށްމުވައްޒަފަމި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ 
 3 ތާކުށެއްނުކުރާ ،އިސްލާހުވެ އަމަލުތައް އެމުވައްޒަފުގެދެވޭނީ  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

   )ރ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 ވެ.ސް ވުމަށްފަހުގައެއަހަރުދުވަ

    
 ހިމެނޭ ގައި 3 އަދި 2 ދަރަޖަ ކުށުގެ، އެންގުމަކީ ނުނިކުމެ ހުރުމަށް ވަޒީފާއަށް ވަކިމުއްދަތަކަށް

 އެމުވައްޒަފަކު ބަލާ މިނަށް ކުޑަބޮޑު އެކުށުގެ ސަބަބުން ކުށެއްކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުށްތަކުގެ
 ސައްކަތަށްމައޮތޯރިޓީގެ  ،މުވައްޒަފުންނަށާއި އެހެން ސަބަބުން އޭގެ ނެރުމަކީ ވަޒީފާއަށް
 ނުލިބޭ ނުވަތަ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ އެމުވައްޒަފަކަށް  ،ކަމަކަށްވާތީވެ ކޮށްފާނެ އަސަރު ނުރަގަނޅު

 އަންގާ ހުރުމަށް އަދާނުކޮށް ޒިންމާ ވަޒީފާގެ ނުވަތަ ހުރުމަށް ނުނިކުމެ ވަޒީފާއަށް ގޮތަށް
ފިޔަވަޅުތަކަށްވުރެ  އިސްލާހީފިޔަވަޅަކީ އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު  އިސްލާހީމި . އެންގުމެކެވެ

 .ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެކެވެ

ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާއަށް  159 (ހ)
 ނުނިކުމެހުރުމަށް އެންގުން

 ދުވަސްތައް ބަންދުއަންގާނީ  ނުނިކުމެ ހުރުމަށް ވަޒީފާއަށް ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިސްލާހީ
 .މުއްދަތަށެވެ (ސާދަ) ދުވަހުގެ 14 ގިނަވެގެން ހިމަނައިގެން

   )ށ(

 ނުވަތަ ކުރިއެރުން މަގާމުގެ ކަށްމުވައްޒަފަމި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ 
 3 ތާނުކުރާ ކުށެއް ،އިސްލާހުވެ އަމަލުތައް އެމުވައްޒަފުގެދެވޭނީ  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ
 ވެ.ސް ވުމަށްފަހުގައެއަހަރުދުވަ

   )ނ(

   
 ވިނިއަންނަ ކުރާނީ ބަދަލު މުވައްޒަފަކު ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިސްލާހީ ކަށްމަގާމަ ދަށް ށްވުރެމަގާމަހުރި 

 .މަތީންނެވެ ގޮތްތަކުގެ
ވަޒީފާގެ ފަންތީގައި އެ  160

މުވައްޒަފެއްގެ 
 ދަށްކުރުންމަގާމު

 ކުށްތަކުގެ ހިމެނޭ ގައި 3 ދަރަޖަ ކުށުގެ ދަށްކުރުމަކީ މަގާމު ފަންތީގައިއެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ
 ހުރި އެމުވައްޒަފަކު މިނަށް ބަލައި ބޮޑު ކުޑަ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން ކުށެއް ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ހުރި ފަންތީގެ . ފިޔަވަޅެކެވެ އަޅާ ކުރުމަށް ބަދަލު ކަށްމަގާމަ ދަށްފަންތީގެ ށްވުރެމަގާމަ ފަންތީގެ
ގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނީ އެ މަގާމުށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް  މަގާމަ

މިގޮތުން . ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެގަވާއިދުމި  ،ން ފެށިގެންމަގާމުމުވައްޒަފަކު ދަށްކުރެވުނު 
އް މަގާމެފަންތި ދަށްކުރުމަށް . އް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމައެވެމަގާމެފަންތި ދަށް ކުރެވޭނީ 

 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ވަކި ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުނެތްކަމުގައި ވާނަމަ، ވަޒީފާއިން 

  (ހ)

 ދަށުގެ ރޭންކް އެއް ، ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފާގެ ކުރެވޭނީ ދަށް މަގާމު މުވައްޒަފެއްގެ
 .ކަށެވެމަގާމަ

   (ށ)

 ނުވަތަ ކުރިއެރުން މަގާމުގެ ކަށްމުވައްޒަފަމި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ 
 4 ތާނުކުރާ ކުށެއް ،އިސްލާހުވެ އަމަލުތައް މުވައްޒަފުގެ އެދެވޭނީ  ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ

 ވެ.ފަހުގައެ ސް ވުމަށްދުވަ އަހަރު

   (ނ)

    

 ކުށެއް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ކުށްތަކުގެ ހިމެނޭ ގައި 3 ދަރަޖަ ކުށުގެ ވަކިކުރުމަކީ ވަޒީފާއިން
 އެކަށީގެންވާ ބެހެއްޓުމަކީ ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކު އެ މިނަށް ބަލައި ބޮޑު ކުޑަ އެކުށުގެ ސަބަބުން
 .ކުރުމެވެ ވަކިކުރާ ވަޒީފާއިން އެ މުވައްޒަފަކު ނުވާނަމަ ކަމަކަށް

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 161 (ހ)

 އަޅައިގެން ފިޔަވަޅުތައް އިސްލާހީ ތަކުރާރުކޮށް އެކިފަހަރު މަތީން މަތީން ގައިވާ ގޮތުގެގަވާއިދު މި
 ކުށުގެ ކުރި ނުވަތަ .ވޭނެއެވެވަކިކުރެ ވަޒީފާއިން ނުވެއްޖެނަމަ ރަނގަޅު އަޚުލާގު މުވައްޒަފުގެ
 މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް އެއީ ބެހެއްޓުން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ސަބަބުން

   (ށ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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ފެންނަ ނަމަވެސް، އެ މީހަކު  ކަމަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ
  ވޭނެއެވެ.ވަޒީފާއިންވަކިކުރެ

އެ  ،އެ މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ކުށްތަކާއި ،ހުށަހަޅާއިރު ބޯޑަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް 
ވުމަށް ދިން މުއްދަތުގެ ތަފްޞީލު އިސްލާހު ،ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްލާހީމުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ 

 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

   (ނ)

ކުރާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް މި އަމަލުވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފާމެދު 
 .ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެގަވާއިދު

   (ރ)

   
 (އެކެއް): 1ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ 

ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ތްދީގެންނާއި އެ ނޫންވެސް އެ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަނަސޭ ،މި ކުށްކުށަކީ
 .ފަދަ ކުށްކުށެވެ ދެވޭނޭތު ސަވުމަށް ފުރުހުލާސްމުވައްޒަފުންނަށް އި

ކުރެވޭ ހަވާލުހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމާއި ވަޒީފާގެ ޒިންމާ ނުއުފުލުން.  .1
މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމިނުގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު 

 ނުކުރެވުން. 

 ހާޒިރުނުވަތަ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފު  އޮތޯރިޓީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް .2
މަސައްކަތަށް ބުރޫއެރުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ  އޮތޯރިޓީގެ ނުވުމުގެ ސަބަބުން

 ށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުން. ގަލާއުލާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުހަމަސައްކަތުގެ މާ

މަސައްކަތު ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އަމުރަށާއި އެންގުންތަކަށް  .3
 ކިޔަމަންތެރިކަން ކުޑަވުން.

 ،ހުއްދަނެތި އުޅުމާއި ބޭރުގައި އޮތޯރިޓީން ކަތުގަޑީގައިކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައް .4
ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި 

 ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމާއި ވަގުތު ބޭކާރުކުރުން.

ސަލާމުގެ ނާންގައި  އޮތޯރިޓީއަށް ބަލިނުވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި، ބަލިވެގެން ވެސް  .5
ޗުއްޓީގެ  ،އޮޅުވާލުމާއި ،އެކިއެކި ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި މަކަރު ހެދުމާއި ،ޗުއްޓީގައި ހުރުމާއި

ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކުރަން ، ފުރުސަތު ނުވަތަ އިނާޔަތް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
 އުޅުން. 

ކުރުމާއި ވާހަކަ  އަމަލުމިންގަނޑަށްވުރެ ދަށްފަންތީގެ  ގީމުޖުތަމަޢުގެ އާންމު އަޚްލާ .6
 ދެއްކުމުގަޔާއި މުޚާތަބް ކުރުމުގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުރަވަ ބޭނުންކުރުން.

 މާލުވުން ނުވަތަ ފަރުވާ ކުޑަވުން. ހުވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި އި .7

ގޯނާކުރުން (ގޯނާކުރުމާ ބެހޭ ޗެޕްޓަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރި ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް  .8
 ).އަށް ފެތޭނަމަ 1ބަލާ ދަރަޖަ 

ތަކާ ޚިލާފުވެ ގަވާއިދުއުޅަނދެއް ދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ .9

 ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަތައް 162 (ހ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 ،އަރުވާލުން ،ކުށްވެރިވުން (ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީއަތުން ކަނޑައެޅީ ޖަލަށްލުން
 ނުވަތަ ގޭބަންދުކުރުމަށް ވުރެ ކުޑަ އަދަބެއްނަމަ).

 .ތައް ބެހެއްޓުންއަމަލުއުފެދިދާ ފަދަ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން  .10

 (ދޭއް): 2ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނެ  ،ތުދީ ތަކުރާރުވާނަމަސަވުމަށް ފުރު ހުލާސްއި ،މި ކުށްތަކަކީ
 .ކުށްކުށެވެ

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް  ،އިގަވާއިދާ ،ގެ ޤާނޫނާއިއޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  .1
ހަދާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން SިSތަކާއި އެންގުންތަކާއރސަރކިއުލަ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްގެ،އާއި

އި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށައަޅާފައިވާ ޕޮލިސީތަކާ ގަސްތުގައި ގަވާއިދާމި  ،ގަވާއިދާއި
ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން  ،އިހުމާލުވުން ނުވަތަ އެއިންކަމަކަށް ،ޚިލާފުވުން

 ކާ ނުވަތަ ޕޮލިސީއަކާ ޚިލާފުވުން.ގަވާއިދައެއިން ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ވެރިޔަކު ދޭ  އިރުޝާދަކާ  ގަވާއިދާޤާނޫނާ  .2
ނުވަތަ ކުރުމުގައި  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން މަސައްކަތް ގަސްތުގައި ނުކުރުން

 އިހުމާލުވުން.

 ހުއްދަނެތި  ދިޔުން.އޮތޯރިޓީގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގަޑި ނިމުމުގެ ކުރީން  .3

ގޮތުގެމަތީން މަސައްކަތުގަޑީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ އެއްބަސްވެފައިވާ  .4
 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމަށް އިންކާރުކުރުން.

ނުވެ ހުރުން ނުވަތަ ހާޒިރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެންގުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއަށް ގަވާއިދުމި  .5
 ނުވެ ހުރުން. ހާޒިރުއަންގަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި ވަޒީފާއަށް 

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭފަދަ މަސައްކަތްތައް  .6
 ނުކުރުން. 

 ތްތައް ބޭނުންކުރުން އެންމެހާ ވަސީލަ ،ފައިސާއާއި ،މުދަލާއި އޮތޯރިޓީގެ ނަހަމަގޮތުގައި .7

ގޯނާކުރުން (ގޯނާކުރުމާބެހޭ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރި ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލާ  .8
 އަށް ފެތޭ ނަމަ). 2ދަރަޖަ 

 ވާއިދާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގުން ނުވަތަ ބައިވެރިވުން.ގަމި  .9

ގައިވީ ނަމަވެސް އެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ފަދަ މަސައްކަތެއްކުރި ކަމު .10
 މަސައްކަތެއްގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި އިހުމާލުވުން.

 މަސައްކަތު ގަޑީގައި ނިދުން. .11

އެނގިހުރެ ގަސްދުގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މުވައްޒަފު ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް  .12
 ތެއް ހާމަނުކުރުން.މައުލޫމާ

 ން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއްވެދާ ފަދަ އަމަލެއްކުރުން.މާރާމާރީ ހިންގު .13

 ނުވެ ތަކުރާރުވުން. އިސްލާހުގައިވާ ކުށްތައް  1ކުށުގެ ދަރަޖަ  .14

   (ށ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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 (ތިނެއް): 3ވަޒީފާގެ ކުށުގެ ދަރަޖަ 

 .އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުންވެސް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކުށްތަކެވެ ،މި ކުށްތަކަކީ

) ދުވަހަށްވުރެ ނަރަފަ( 15ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް ސަބަބެއް ނާންގައި ގަވާއިދުމި  .1
މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުން ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީގެ ނުވަތަ ،އޮތޯރިޓީއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް

 (ފަނަރަ) 15ނުކުންނަންޖެހޭ ތާރީޚު ހަމަވުމަށްފަހު  އޮތޯރިޓީއަށް ޗުއްޓީ ހަމަކޮށްފައި
 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުނިކުމެ ހުރުން.

 ،އޮޅުވާލައި އަސްލުލިޔެކިޔުމެއްގެ  އޮތޯރިޓީގެ ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ .2
 އެ މީހަކު މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ލިއުމާއި،  ،ބަދަލުކުރުން. މީގެތެރޭގައި

 ،ވައުޗަރ ،ރީ ރިޕޯޓްޒިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ލިއުމާއި، ހާ އޮތޯރިޓީއަށް
 ލިޔެކިއުން ހިމެނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީގެ ރީ ފަދަ ޒިއިތުރުގަޑީގެ ހާ ،ޗުއްޓީގެ ރިކޯޑްސް

، ދޫކުރުން ،ތު ހާމަކުރުންމައުލޫމާޚިލާފަށް ދައުލަތުގެ ސިއްރު  ވާއިދާގަޤާނޫނާއި  .3
ނުވަތަ  ،ރެކޯޑްކުރުން ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް މަގުފަހިކުރުން، ކޮޕީހެދުން، ބޭރުކުރުން

 އެހީތެރިވެދިނުމާއި މިއިން ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.

އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި  އޮތޯރިޓީގެ ،ފައިސާއާއި ،މުދަލާއި ދައުލަތުގެ .4
ނުވަތަ އެއިން އެއްޗެއް  ،އިހުމާލުވުން ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުގައި އެއިން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުން

ނުވަތަ އެއިން  ،ނުވަތަ އެއިން އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން ،އަމިއްލަކަމަކަށް ބޭނުންކުރުން
 އަމަލު ކުރުން.  އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

ނުވަތަ އެއްޗެއް  ،ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ ހަދިޔާއެއް ލިބިގަތުން ،ރިޝްވަތު ހިފުން .5
 ނުވަތަ އަގުނެގޭ ޚިދުމަތެއް އަގުއަދާނުކޮށް ލިބިގަތުން. 

ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި ތިމާގެ ނުވަތަ  ،ގަސްތުގައި، ގެ އިޚްތިޔާރުމަގާމުއެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ  .6
ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށް ނުވަތަ މަސްލަހަތަށް ބޭނުން ކުރުން ނުވަތަ ބޭނުން  ނޫން ހައްގު

 ކުރަން އުޅުން.  

ބަދުނާމުވާ ފަދަ ކަމެއްކުރުން. ނަމަވެސް، އެކަމަކީ  އޮތޯރިޓީ ،ސަރުކާރާއި ،ދައުލަތާއި .7
ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރިކަމަކުން ނުކުތް 

 ޖާއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަތީ

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ކޮލިފިކޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުއަދާ ނުކުރެވޭ  .8
 ގޮތަކަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅުން.

 ތު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ސާބިތުވުން.މައުލޫމާވަޒީފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ދޮގު  .9

 ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ހިންގުން ނުވަތަ ބައިވެރިވުން. ގަވާއިދާމި .10

) ގެ ދަށުން ހަރުދަނާ 2011/17މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  .11
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ނުވަތަ  ،ރީނާއެއް ލިބިފައިވާގަޤަރީނާއެއްކަމުގައި ބަލާ 

އެ ފަދަ މައްސަލަ ބެލުން ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށް ގެންގުޅުނުކަމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން 

   (ނ)



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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 ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކަށް ސާބިތުވުން.

ގޯނާކުރުން (ގޯނާކުރުމާބެހޭ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރި ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލާ  .12
 އަށް ފެތޭ ނަމަ). 3ދަރަޖަ 

ދާ ފަދަ އަމަލެއް މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާއެއްވެ .13
 ތަކުރާރުކުރުން.

މަކަރާއި  ،ޚިޔާނާތް ،ޓެކުން ،އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ވައްކަން .14
 ޙީލަތްހެދުން ފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން.

 ހަށިގަނޑަށް  ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްކުރުމުގައި .15
ގެންގުޅެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުން ނުވަތަ 

 އިހުމާލުވުން.

 ތު ލިބިގަތުން.މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި، މައުލޫމާޚިލާފަށް  ގަވާއިދާޤާނޫނާ  .16

 ނުވެ ތަކުރާރުވުން. އިސްލާހުގައިވާ ކުށެއް  2ކުށުގެ ދަރަޖަ  .17

   
ކުރާނީ އަމަލުފިޔަވަޅުތައް މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އެޅުމުގައި  އިސްލާހީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުމި 

 .ންނެވެއުސޫލުއަންނަނިވި 
163  

ކުރާ ހަވާލުއެކަން  ،ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް އެޅުމަކީއިސްލާހުމުވައްޒަފަކު 
އެ ޒިންމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފު އެ ޒިންމާ ނުއުފުލާ  .މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ނަމަ، ނުވަތަ އިހުމާލު ކޮށްފި ނަމަ އެއީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުށްވެރި ވާނެ ކަމެކެވެ. 

   (ހ)

 ،ގެ ފަންތި ދަށްކުރުން އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންމަގާމުނުކުތުން މަނާކުރުން،  ވަޒީފާއަށް

ޗީފް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާނަމަ، އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނީ  އިސްލާހީ
މުވައްޒަފެއްގެ . އެގްޒެކެޓިވް ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކައި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އައްޔަން ކުރާ ފަރާތެކެވެ

އެ . ދެވޭނެއެވެއެ މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް  މައްޗަށް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން
 .ވެސް ދެވޭނެއެވެތުތައްސަތު ހިމެނުމާއެކު، އަންނަނިވި ފުރުމައުލޫމާނޯޓިސްގައި އަންނަނިވި 

 ފިޔަވަޅު. އިސްލާހީއަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުވައްޒަފާމެދު .1

 އެފިޔަވަޅަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނާނޭ ތާރީޚު. .2

 ގީގަތާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ސަބަބުތައް: ހަކަންހިގާފައިވާ ގޮތުގެ  .3

އެ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ބިނާވެފައިވާ އެންމެހާ ލިޔެ ކިޔުންތައް  .4
 ތު.ސަބެލުމުގެ ފުރު

 ތު.ސައެކަމާބެހޭގޮތުން އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމުގެ ފުރު .5

ޓަކައި އެ ނޯޓިސްއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ،ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފޮނުވާ ނޯޓިސްގައި އިސްލާހީ .6
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.  7ދެވޭނީ ތު ދިނުން: އެ ގޮތުންދެވޭ ސައެކަށީގެންވާ ފުރު

 ތު.ސަޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ފުރު .7

 ތު.ސަފުރު އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންގަވާއިދުމި  .8

   (ށ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ 
ސަބަބުން، ނުވަތަ މަސައްކަތް ނިންމަޖެހޭ ގަޑިތަކަށް މަސައްކަތް ނުނިންމުން ގިނަ ވުމުގެ ސަބަބުން، 

ން ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ދަށްވުމުގެ ސަބަބު
ފެނިއްޖެ  އޮތޯރިޓީއަށް  ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް 

 މުވައްޒަފެއްގެ އަމަލު ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ. ،ނަމަ
 .ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެހާތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތް އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ  164
 ލަތުޙާ

މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އެއް ގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު ޒިންމާ 
 ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުން. 

   (ހ)

 ލިބިދާނެކަމަށް ގެއްލުންތަކެއް އޮތޯރިޓީއަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަށް ބެހެއްޓުމުން އިތުރަށް ވަޒީފާގައި
 .ފެނުން

   (ށ)

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާހައުލުގައި ނުރައްކާތެރި ޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގުން ނުވަތަ 
 .އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން

   (ނ)

   (ރ) .ގެނައުންމަސައްކަތަށް އައިއިރު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް 

   (ބ) .އުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުންހަމަސައްކަތުގެ މާ

   (ޅ) .މުދަލުން ވައްކަންކުރުން އޮތޯރިޓީގެ

ހުރި  އޮތޯރިޓީއަށް އެ މުވައްޒަފަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ
 .ނުރައްކަލަކަށްވުން

   (ކ)

ތު ގެއްލޭފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަލަސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަ އޮތޯރިޓީގެ
 .އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުން އޮތޯރިޓީގެ ބޮޑުކަމެއްކުރުމުގެ ސަބަބުން

   (އ)

   (ވ) .ކުމެއް ކުރުންހުމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓެއްގައި ކުށެއް ސާބިތުވެ 

   (މ) .ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 
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 25ޗެޕްޓަރ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާކުރުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

110  ަފްޢާރަތ 

110-111  ްގޯނާގެ ވައްތަރުތައ 

111  ްޖިންސީ ގޯނާކުރުނ 

111  ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނ 
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25 ޗެޕްޓަރ  

ގޯނާކުރުން މުވައްޒަފުންނަށް  
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ގޯނާކުރުމަކީ، ތަފާތު ގޮތް ގޮތުން އެހެން މުވައްޒަފަކު 

ކުރިމަތި މަލެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް އަނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުރާ 

 . ކުރުވުމެވެ

 ޢާރަފްތަ 165 (ހ)

އްޒަތާއެކު އިމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އަބުރުވެރިކަމާއި ނަފުސުގެ 

 .ތު ދޭންވާނެއެވެސަމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރު

   (ށ)

ބާވަތެއްގެ ގޯނާކުރުމުގެ ގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު އެއްވެސް އޮތޯރިޓީ

 .އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

   (ނ)

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ގޯނާކުރުމުގެ އަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ، އެ ހިންގި 

ވަނަޗެޕްޓަރުގައިވާ  24 ގެގަވާއިދުމި  އަދި އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް

  އެޅޭނެއެވެ. ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ ގޮތުގެމަތީން

   (ރ)

   
 މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް،، ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް

ކުރުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ އެކިއެކި ކަންތައްތައް އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް 
 ތަކެވެ.އަމަލުތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަކީ ގޯނާކަމަށް ބެލެވިދާނެ ބައެއް 

 ގޯނާގެ ވައްތަރުތައް 166

މުވައްޒަފަކު ރުޅިއެރުވުމަށް، ދެރަކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މަލާމާތްކުރުން، 
 ޖެއްސުންކުރުން ނުވަތަ ފުރައްސާރަ ކުރުން. ،ދިމާކުރުން

   (ހ)

އުޅުން. ބޫލުކުރާ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަން ގަގޯނާއެއްކަމުގައި ގިނަބަޔަކު 
ރުޅިއައުން، ދެރަވުން، ހިތްހަމަނުޖެހުން ނުވަތަ ނިކަމެތިކަން މުވައްޒަފު  ،ގެ ސަބަބުންއަމަލުއެ(

 )ވިޔަސް ބެލެވޭނީ ގޯނާ ކުރުންކަމުގައެވެ.އިޙްސާސް ނުވިކަމުގައި 

   (ށ)

ން އަމަލުދެވިދާނެ ކަމެއް  ތަ ޖިސްމަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން، ނުވަތަމުވައްޒަފުގެ ނަފުސަށް ނުވަ
 ނުވަތަ ބަހުން ދެއްކުން.

   (ނ)

   (ރ) މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން.

   (ބ) ބާރަށް ބަސްބުނުން. ،ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި

   (ޅ) ބު ކުރުމާއި އެއްޗެހި ގޮވުން.ތަގޮތުން ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާ ގީލާޚުމުވައްޒަފަކާ ދިމާލަށް އަ

ނުވަތަ ހަރުކަށި އަދަބެއް  ،ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން
 ދެވިދާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން.

   )ކ(

މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސުން ކުރުން ނުވަތަ  ތަށްމަސައްކަމުވައްޒަފެއްގެ     )އ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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މަލުތައް. މިސާލު: މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަކުރެވޭ 
  .ތު ދިނުންމައުލޫމާނޫން  ހައްސަތު ގަސްތުގައި ނުދިނުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުން، މައުލޫމާ

   
މަލުތަކަކީ ޖިންސީ ގޯނާކުރުން ކަމުގައި އަގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ތިރީގައި ބުނެފައި މިވާ ގަވާއިދުމި 

 .ބެލެވޭނެއެވެ
 ޖިންސީ ގޯނާކުރުން 167

 ،އުލުގައި މުވައްޒަފަކާހައޮވެގެން މަސައްކަތުގެ މާޖިންސީ ބޭނުމަކު ނުވަތަ ޖިންސީ އެދުމެއް 
 ،އަނގަބަހުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ބެހުމާއި، އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖެހުމާއި

 .ފިރުމުން ،އަތްކޭއްތުމާއި ،ވިކުމާއި ،ކޮއްޓުމާއި

   (ހ)

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ޖިންސީ އެދުމެއް  އޮތޯރިޓީގެ
ނުވަތަ ކުރުވަން  ލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވައި އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރުވުންސިހާ

 އުޅުން.

   (ށ)

 ،ދެއްކުމާއިއެކަށީގެންނުވާ ހަޑިހުތުރު އިބާރާތުން ޖިންސީ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ 
މި ބޭނުމަށްޓަކައި  ،މުވައްޒަފަކު ޖިންސީގޮތުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުގައި އަނެކަކު  ،އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމާއި
ހަޑިހުތުރު ޖޯކު  ،މާއިހަޑިހުތުރު ބަސް ބުނު ،ބޭނުންނުވާ ގޮތަށް ބައްދަލު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި

 .މަލެއް ހިންގުންއަކިޔުމާއި ހަޑިހުތުރު 

   (ނ)

ޖިންސީ  ،އޮރިޔާން ކާޑު ދެއްކުމާއިޒަރިއްޔާއަކުން އެހެން މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
 .ރަކާތެއް ހިންގުންހަޝައުގުވެރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ އެއްވެސް 

   (ރ)

މަލާމާތްކުރުމާއި  ،ނިސްބަތްކޮށް އެމުވައްޒަފަކު ކުޑައިމީސްކުރުމާއިމުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް 
 .އެކިއެކި ބަސްބުނުން ،އެކަހެރި ކުރުމާއި ،ބެހުމާއި ފޮށުމާއި ދިމާކުރުމާއި ދެރަކުރުމާއި

   (ބ)

ދުގައި އިދާރީގޮތުން ކޮށްދޭންނުޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދިނުން މަގުސަލުކުރުމުގެ ސިހާޖިންސީ އެދުމެއް 
ހެއްޓުން ނުވަތަ ފެއް ނުދީ ހިގެއްހަނުވަތަ ކޮށްދޭން ޖެހޭކަމެއް ކޮށްނުދިނުމާއި، ދޭންޖެހޭ 
 .ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ދޭންނުޖެހޭ ޙައްޤެއް ދީ ބިރުދެއްކުން

   (ޅ)

    
ހިންގައިފިނަމަ މުވައްޒަފަކު ގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު ޗެޕްޓަރމި

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްގު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ބޯޑަށް  ގެ އެންމެ އިސްމުވައްޒަފަށް ނުވަތައޮތޯރިޓީ
 .ލިބިގެން ވެއެވެ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 168 (ހ)

މަހަށް ވުރެ ލަހުން ހުށަހަޅާ  3ގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޗެޕްޓަރމި 
 ތިޔާރު ނުބެލުމުގެ އިޚު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ގެ ގޮތުގައި އެއީ އެ ގޯނާއަކާ ގުޅިގެން، މައްސަލަ

 .ލިބިގެންވެއެވެއޮތޯރިޓީއަށް 

   (ށ)

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފަކު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު އެ މައްސަލަ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ހުށަހެޅިފަރާތް ނޭނގޭނެ ގޮތަކަށް ސިއްރިޔާތުގައި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެ 

 އަޅައިދެވޭނެއެވެ. މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފަރާތް ނޭނގޭނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު 

   (ނ)

 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  112  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

 26ޗެޕްޓަރ 

 މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

113  ަޢާރަފްތ 

113   ްނުކުތުން މަނާކުރުން އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފުނ 

114-113  ާމަނާކުރުން ވަގުތީގޮތުން ނުކުތުން އަށްއޮތޯރިޓީ ޙާލަތެއްގައި ޚާއްސަ ދިމާވ 

114  ުނުވަތަ މުސާރަލިބޭގޮތަށް ލާގައިހަމަރުއީޝަރު އަދި ލާގައިހަމަރުޤީޤު ތަހ 

 މަނާކުރުން އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފަކު މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް

114  ީނުކުތުންމަނާކުރުން ވަޒީފާއަށް ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިސްލާހ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    

 

ގެ  113  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

 26ޗެޕްޓަރ 

 މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން

މުސާރަދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ މި ޗެޕްޓަރ

 ތަކެވެ. އުސޫލުނުކުތުން މަނާކުރުމާއިބެހޭ 

 ޢާރަފްތަ 169

   
ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު އަދި ހާއަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މުސާރަދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު 

.ލިބިގެންވެއެވެ އޮތޯރިޓީއަށް ތިޔާރު ނުކުތުން މަނާކުރުމުގެ އިޚު އޮތޯރިޓީއަށް  

 އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފުން  170 (ހ)
 ނުކުތުން މަނާކުރުން

މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައި އެމީހަކާމެދު  .1

ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ހެކި ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ނައްތާލުމަށް 

 މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށްޓަކައި؛

  

މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް  އޮތޯރިޓީގައި އެ މީހަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ އުޅުމުން  .2

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް 

ގެއްލުމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެ  ބަލާއިރު ސީދާ

 އްގައި؛ހިނދެ

ވަނަ މާއްދާއިން ރައްކާތެރިކަން  35ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .3

ވެ ހުންނަ މީހަކު އެއިން މީހެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހަވާލު އިދީފައިވާ މީހުންގެ ކަމަކާ

 އަރައިގަންނަން އުޅުން ނުވަތަ އަރައިގަތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ.

   

ނުކުތުން މަނާ ކޮށްފައިވާ މީހާގެ  އޮތޯރިޓީއަށް ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށްމި މާއްދާ 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު، ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލައި ދުޢިވާޤަމައްސަލަ މި

ކަނޑައަޅާ  އޮތޯރިޓީން ނެރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އޮތޯރިޓީއަށް ނުނިމެނީސް އަލުން

 ނިކުތުމަށް އެންގިދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށްއްގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފަކަށް ގޮތެ

   (ށ)

ނުކުތުން މަނާކުރުމަކީ  އޮތޯރިޓީއަށް މުސާރަދޭ ގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ނޫންގޮތެއްގައި މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޙީއިސްލާ

 ނުކުތުން މަނާކުރާ މަނާކުރުމެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް މުއްދަތަށް ހުގީގުމައްސަލައެއްގެ ތަ

   (ނ)

    
ވަގުތީ  ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންޢިވާޤަލަތެއްގައި މި ހާ ސަމާހައުލުގައި ދިމާވާ ޚާއް މަސައްކަތްކުރާ

 ،ނުކުތުން އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފަކު ނުދޭގޮތަށް މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރަދޭގޮތަށް ،ގޮތުން

މާހައުލުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ލަތަކީ،ހާ ސަމި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޚާއް. މަނާކުރެވިދާނެއެވެ

ތެރޭގައި ޖިނާއީކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރަން އުޅުނުކަމަށް 

 .ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވުމެވެ

 ލަތެއްގައިހާ ޚާއްސަދިމާވާ  171 (ހ)
ނުކުތުން  އޮތޯރިޓީއަށް

 ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުން



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  114  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

އި، ކޯޑް އޮފް ދާޢިވާޤަގެ ޤާނޫނާއި، އޮތޯރިޓީތަކުގައި ލަތްޙާތައް ފިޔަވައި، އެނޫން ލަތްޙާ ޚާއްސަ

މި ީ ރާނނުކުތުން މަނާކު އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފަކު ) ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން އިކޮންޑަކްޓާ

 .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެދުޢިވާޤަ

   )ށ(

    
 ވާނަމަ، މުވައްޒަފު މަރުޙަލާ ކަމުގައި ހުގީގުލާއަކީ ތަހަނުކުތުމަށް މަނާކޮށްފައިވާ މަރު އޮތޯރިޓީއަށް

ކުރެވުނު ހުގީގުތަނިމުމަށްފަހު، ހުގީގު ތަލިބޭގޮތަށެވެ.  ރަމުސާ ކުރާނީނުކުތުން މަނާ އޮތޯރިޓީއަށް

ނަމަ، އެފަދަ ޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ވެއްޖެތަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިންމަންއަމައްސަލައަކީ ޝަރީ

ނުކުތުން މަނާކުރާނީ، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ. އެ  އޮތޯރިޓީއަށް މުވައްޒަފެއް އިތުރަށް

ނުނުކުމެ ހުރި  އޮތޯރިޓީއަށް ތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ،އަމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީ

ތަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ އަދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ. ޝަރީ

ނުނުކުމެ ހުރި  އޮތޯރިޓީއަށް މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ،މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ 

ތުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ އަ. އަދި މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީދެވޭނެއެވެދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ 

ނުވާކަމަށް  ކުށް ސާބިތު ކޮށް،ލުތިކުމް ބާހު ބަލައިމައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

 ދެވޭނެއެވެ.ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ  ނުނުކުމެ ތޯރިޓީއަށްއޮ ،އިފިނަމަމައްސަލަ ނިންމަ

ތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ ކުށް ސާބި ކޮށް،ލުޠިކުމް ބާޙުކުރީގެ  ބަލައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން 

ލުކޮށްފިނަމަ، އެހާތަނަށް ޠިކުމް ބާޙުފައި ވަނިކޮށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމަވާ

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  ރައްދުކުރާކަށްމުވައްޒަފަށް ދީފައިވާ މުސާރަ އަނބުރާ 

ލާގައި އަދި ހަމަރު ޤީޤުތަހު 172 (ހ)
ލާގައި ޙަމަރު އީޝަރު

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ 
މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

 އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފަކު 
 ނުކުތުން މަނާކުރުން 

ގެ ދަށުން އެއްވެސް ދުޢިވާޤަގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، މި ދުޢިވާޤަމި 

ނުކުތުން މަނާކޮށްފައި  އޮތޯރިޓީއަށް ،މުވައްޒަފެއް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

 .(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ 30 ބަހައްޓާނީއެންމެ ދިގުމުއްދަތަކަށް 

  (ށ)

ފިޔަވަޅެއްގެ  ހީމުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އިސްލާ

 23 ކުރާނީ، ޗެޕްޓަރ އަމަލުގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި 

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

   )ނ(

    
 ،ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައިމުވައްޒަފު 

ދުވަހަށްވުރެ  14ނުކުތުން  އޮތޯރިޓީއަށް ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު  ޙީމުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އިސްލާ

ތަށް އަނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ ޝަރީކުށް ސާބިތުވާކަން ނުވަތަ . އިތުރު ނުވާގޮތަށް މަނާކުރެވިދާނެއެވެ

ކުށް ސާބިތުވާކަން ނުވަތަ އެނޫން މައްސަލައެއްގައި ނަމަ . ތުންނެވެއަޝަރީ ،ވި މައްސަލައެއްނަމަފޮނު

 އޮތޯރިޓީންނެވެ.ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ 

ފިޔަވަޅެއްގެ  ޙީއިސްލާ 173
ގޮތުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން 

 މަނާކުރުން



  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް 

 

ގެ  115  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

 27ޗެޕްޓަރ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ލިބޭ މާއްދީ ގެއްލުމަށް

 ބަދަލު ނެގުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

116  ަޢާރަފްތ 

116  ްމާއްދީ ގެއްލުން ކަނޑައެޅުނ 

116  ްމާއްދީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ނެގުނ 

116  ީފިޔަވަޅުއެޅުންޙީ ލާސްއި ނެގުމަށްފަހު ބަދަލު ގެއްލުމަށް މާއްދ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  116  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

27 ޗެޕްޓަރ  

ނެގުން ބަދަލުގެއްލުމަށް މާއްދީ ލިބޭ ކިބައިން މުވައްޒަފެއްގެ  
ވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއެއް ގަސްދުގައި، ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޙަ އިމުވައްޒަފަކާ

ވާލުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ ޒިންމާ އުފުލެން ނެތް ޙަ ށްއެހެން މުވައްޒަފަކަގެ ޒިންމާ ނާއޭ

ހިނދެއްގައި އެކަން އެ މުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މީހާއަށް ފުރިހަމައަށް ރިޕޯޓް ނުކުރުމުން ނުވަތަ 

އުޅެފައި ނާންގައި މަސައްކަތުގައި  އޮތޯރިޓީގެނާންގައި ހާޒިރު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީއަށް 

އެއްވެސް ސާމާނަކަށް ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީގެ ބޭރަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން، އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ 

ވަޒީފާއާބެހޭ މާއްދީ ގެއްލުމެއް ވެއްޖެ ނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް އާލާތަކަށް ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން 

ދާ އެއްގޮތަށް އެ މީހެއްގެ އަތުން އެ ގެއްލުމެއްގެ ޢިވާޤަމި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  20ޤާނޫނުގެ 

 ބަދަލު ނެގިދާނެއެވެ.

 ޢާރަފްތަ 174

   
ލިބޭ މާއްދީ ގެއްލުން ކަނޑައަޅާނީ، ހިއުމަން ރިސޯސް  އޮތޯރިޓީއަށްމުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން 

ޗީފް އޮތޯރިޓީގެ ކޮމިޓީއިން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު، އެ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު 

 އެގްޒެކެޓިވްއެވެ. 

ލުން މާއްދީ ގެއް 175 (ހ)
 ކަނޑައެޅުން

އެ މުވައްޒަފުގެ  މާނީމައްސަލަ ނިން އަޅައިބޭ މާއްދީ ގެއްލުން ކަނޑަމުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލި

 ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.އަދި އެކަމުގައި މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލުވުން އޮތް މިންވަރު  ހޯދައިބަޔާން

  (ށ)

    
މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުނު މާއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަމިއްލައަށް އެއް 

ކުރާގޮތަށް، ސްފަހަރާ ވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އެކި މަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ދައްކާ ޚަލާ

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީއަށް

މާއްދީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު  176 (ހ)
 ނެގުން

 މުވައްޒަފެއްގެ ފުށުން ލިބުނު މާއްދީ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ނެގުމުގެ ގޮތުން ނެގޭ ފައިސާގެ

 އިތުނުވާ އަށްވުރެ 33% މަހުމުސާރައިން މުވައްޒަފުގެ އެ ކަނޑައަޅާނީ، މިންވަރު

 އެކަމަށް މުވައްޒަފުނަގާނީ  އަށްވުރެއިތުރަށް 33% . އެ ފައިސާ މަހުމުސާރައިންނެވެގޮތުގެމަތީން

 .ނުކުރާނަމައެވެ ތިރާޒުޢުއި

   (ށ)

    
މި ޗެޕްޓަރގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ލިބޭ މާއްދީ ގެއްލުމަށް ނެގޭ ބަދަލު 

ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް  ޙީއިސްލާދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޢިވާޤަނެގުމުގެ ސަބަބުން މި 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މާއްދީ ގެއްލުމަށް ބަދަލު  177
 ޙީލާސްނެގުމަށްފަހު އި
 ފިޔަވަޅު އެޅުން
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 ހުށަހެޅޭއޮތޯރިޓީއަށް 

 މައްސަލަތައް ބެލުން
 

 ސުރުޚީ ސަފްހާ

118  ަޢާރަފްތ 

118  ްބަލާމައްސަލަ ބޯޑުނ 

118  ްމައްސަލަ ނުބެލޭނެ ބޯޑުނ 

119-118   ްއެ މައްސަލައެއް  ޗީފް އެގެޒެކެޓިވްއަށް ،ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބޯޑަށްމައްސަލައެއ

 ހުށަހެޅުން

119  ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނ 

120-119  ްމައްސަލަބަލައިގަތުނ 

121-120  ީމައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓ 

121  ްމައްސަލަބެލުނ 

121  ަގޮތް ކުރެވޭނެމަލުޢަ ބެލުމަށްފަހު މައްސަލ 

121  ުހިތްހަމަނުޖެހުން މުވައްޒަފު ނިންމުމާމެދު ގެބޯޑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 
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28 ޗެޕްޓަރ  

ބެލުން ހުށަހެޅޭމައްސަލަތައްބޯޑަށް   
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ރިޕޯރޓްތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ  ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ ޓަރއަކީ،މި ޗެޕް

ދާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޢިވާޤަނޫނާއި ޤާގެ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީ ،ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި

އޮތޯރިޓީގެ  ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރުތަހުގީގުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އަމަލުޚިލާފަށް 

އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި  ،ލިބިދީފައިވާތީ ބޯޑަށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  15 ގެ 2012/2 ގާނޫނު

 ޗެޕްޓަރއެކެވެ.ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޤުޤީތަހު

 ޢާރަފްތަ 178

   
 ބަލާ މައްސަލަ ބޯޑުން 179 .ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތަކެވެ ބޯޑުން

 ،ގޮތުގެ މަތީން ވަނަ މާއްދާގައިވާ 15ވަނަ ބާބުގެ  5ގެ  2012/2ގެ ގާނޫނު އޮތޯރިޓީ

ނިންމާ ނިންމުމަކާ ބެހޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވްމުވައްޒަފަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ނުވެގެން އެނިންމުން އިލްތިމާސްކުރުމަށް އެނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ހާސިލުޖެހޭ ނަތީޖާ 

 .އް) މަސްދުވަސް ފުރިހަމަ ނުވާ މައްސަލަތައްދޭ( 2ފެށިގެން 

  (ހ)

ޗީފް  ގޮތުގެ މަތީން،  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 15ވަނަ ބާބުގެ  5ގެ  2012/2ގެ ގާނޫނު އޮތޯރިޓީ

ކުރާކަމަށް މަލުޢަކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް  ދާ އަދި ޢިވާޤަ އިނޫނާޤާގެ އޮތޯރިޓީ އެގްޒެކެޓިވް

 .ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

   (ށ)

   (ނ) ކޮންމެ މައްސަލައެއް. ފައިވާދުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިޢިވާޤަމި

    
 ނުބެލޭނެ މައްސަލަ ބޯޑުން 180 ވަނީއެވެ.އެނުބެލޭނެ މައްސަލަތައް ތިރީގައި  ބޯޑުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން 179އަދި  178ގެ ގަވާއިދުމި 

 މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ.

  (ހ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުންކުރެ  179އަދި  178 މި ގަވާއިދުގެ

 އީދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރިބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުމައްސަލައެއް 

 ނުވަތަ ބަލައި ނިންމާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ. ،ކޯޓަކުން ބަލަމުންގެންދާނަމަ

   (ށ)

    
ދާ ޢިވާޤަގެ މުވައްޒަފަކު، ޤާނޫނާ އޮތޯރިޓީވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  178 މި ގަވާއިދުގެ

ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރާ އަދި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުން، 

އެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ އެގްޒެކެޓިވް ޗީފްޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ، 

ޔަތްކޮށް މި ޢާރިމައްސަލައެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް މިގޮތުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު،  ފަރާތެވެ.

ނުވަތަ  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފްފިޔަވަޅު އަޅާނީ  ޙީއިސްލާއަޅަންޖެހޭ  ދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންޢިވާޤަ

ބޯޑަށް  މައްސަލައެއް  181 (ހ)
ޗީފް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، 

އެ  އެގްޒެކެޓިވްއަށް
 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން
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ގެ  119  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

 

ފިޔަވަޅަކީ،  ޙީއިސްލާއޭނާ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. މުވައްޒަފާ މެދު އެޅި 

މުވައްޒަފަށް  ،ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނަމަ، އެ ގޮތަށް ނިންމާއެމުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ  ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމެއް  2އަންގާތާ 

 މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޤުހައް

ކަމެއް ދާ ޚިލާފުޢިވާޤަޤާނޫނާ ނުވަތަ  ،މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުގައި އޮތޯރިޓީ

އަށް އެގްޒެކެޓިވް ޗީފްއެކަމެއް  ،ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެއެކަމެއް ނުވަތަ . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

   (ށ)

ދާ އަދި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ޢިވާޤަނޫނާ ޤާ އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް

 ބޯޑަށެވެ. ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ ސީދާ 

   (ނ)

    
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ވާ ފޯމުންނެވެ.ކޮށްފައިޚާއްސައެކަމަށް  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނީ ބޯޑަށް

 .އެވަނީއެވެ ގައި 3ޖަދުވަލު  ފޯމުގެ ނަމޫނާ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 182 (ހ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު، ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި، 

 މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

   (ށ)

) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ ހވަނަ މާއްދާގެ ( 179 ދުގެޢިވާޤަމައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު މި  ބޯޑަށް

އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފްމަތިން، އެމައްސަލައެއް 

ސިލު ޙާއެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަން ނުވަތަ އެފަރާތުން މުވައްޒަފު ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާ 

 ރީނާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގަނުވިކަން އެނގޭނެ ހެކި އަދި 

   (ނ)

އި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ ބާރާތާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ  ބޯޑަށް

މިންގަނޑަށް ފެތޭ  ޤީޚުލާންމު އަޢާގެ ޢުއެހެނިހެން ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ މުޖުތަމަ

 މިންވަރަކަށެވެ.

   (ރ)

    
ބެލޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްކަން  ބޯޑުންއެމައްސަލައަކީ ، މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ބޯޑަށް

 ،އެމައްސަލައަކީ ބެލޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާނަމަ ،ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

ބެލޭނޭ  ބޯޑުންއަދި . އެންގޭނެއެވެ މައްސަލަ ބަލައިގަތްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ލިޔުމަކުން

 އެންގޭނެއެވެ.ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  މަސައްލައެއްވެސް އެއެކަން ،މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުން 183 (ހ)

 ޗީފް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  179 ދުގެޢިވާޤަހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، މި 

ބަލައި ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެގްޒެކެޓިވް

ކަމަށްވެފައި، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާ ގޮތާމެދު އެމުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ 

 60އެގޮތަށް ނިންމިތާ  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް އެ މައްސަލައެއް  ،މައްސަލައަކަށް ވެއްޖެނަމަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބޯޑަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ފަސްދޮޅަސް(

   (ށ)



   ޤަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މޯލްޑިވްސް 

 

 

ގެ  120  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޮއތޯރިޓީޯމލްޑިވްސް   ޞ 121

     

 

ވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ޤަމި 

) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  179 ދުގެޢިވާޤަމި މައްސަލައެއް 

 އެވެ.ބަލައެއްނުގަނެވޭނެ ބޯޑަށްފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް 

   (ނ)

    
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލައެއް ނިންމަން  ބޯޑަށްދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢިވާޤަމި 

 އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑާއި (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ނުހިމެނޭގޮތަށް)، ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޯޑަށްފެންނަގޮތް 

 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އުފ 3އެޗް.އާރު ކޮމިޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް 

  .އެވެ" ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ ބޯޑަށް"މިކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ  ައްދަން ވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީ 184 (ހ)

 ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާނީ

މެންބަރެއްގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  ބޯޑުގެ ކަނޑައަޅާ  ބޯޑުން 

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަތައް ނިންމަން  ބޯޑަށް ދުގެ ދަށުން ޢިވާޤަމި 

 ބޯޑުގެހުށަހެޅުމެވެ. ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާގޮތަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް  ބޯޑަށް ފެންނަ ގޮތް 

ލާޒިމެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީއިން މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް މައްޗަށް 

ނިންމި  ބޯޑުން އެގޮތަށް  ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ބޯޑުން ހުށަހެޅިގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ނިންމަން 

 މެންބަރުން ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. ބޯޑުގެ ސަބަބު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ލިޔެ 

   )ށ(

އެ  ،މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ބޯޑަށް ގެ މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢިވާޤަމި 

އެމައްސަލައަކީ މައްސަލަބަލާ  ފައި، އަދިވެކަމަށްބެލޭނެ މައްސަލައެއް  ބޯޑުން މައްސަލައަކީ 

ލަސްނުކޮށް އެމައްސަލައެއް ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނަމަ، 

 މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

   )ނ(

ކޮމިޓީގައި  ބޯޑުންނެވެ. މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރާނީ 

ބިލިއްޔަތު ހުރި ބަޔަކަށްވާން ޤާހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

 ވާނެއެވެ.

   ) ރ(

ގެ ހާޒިރުގައެވެ. ކޮމިޓީން މެމްބަރުން(ތިނެއް)  3ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީން މައްސަލައެއް ބެލޭނީ

މައްސަލަ ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާނީ އިދާރީގޮތުން ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތައް ދިރާސާކޮށް އެ 

މައްސަލައެއްގައި އަމަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތް ބަޔާންކޮށް މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް  ފޮނުވާނީއެވެ. 

ފިޔަވަޅު އަޅާފައި  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފްފޮނުވާ ރިޕޯޓުގައި  ބޯޑަށް ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 

ޗީފް އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރި ސަބަބުތައް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރަން ވާނެއެވެ. ނުވަތަ 

މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ނޫންނަމަ، ރަނގަޅު ނޫން  އެގްޒެކެޓިވް

މަލުކުރަން ފެންނަގޮތް ޢަނޫން މައްސަލަތަކުގައި  ސަބަބުތައް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ. މި

 ރިޕޯޓް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ބޯޑަށްބަޔާންކޮށް 

   )ބ(



މުވައްޒަފުންގެ ގަވާޢިދު ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް    
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މައްސަލާގައި މުވައްޒަފަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ކަމެއް ސާފުކުރަން ޖެހޭނަމަ، އެ މުވައްޒަފެއް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ލޫމާތެއް ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށްޢުހާޒިރުކޮށް އެ މަ

   )ޅ(

    
އެ މައްސަލަ ،(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ލަސްވެގެން ލިބޭތާ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް  ބޯޑަށް 

މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ . ބާއްވަން ވާނެއެވެ ގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށްކޮމިޓީބެލުމަށް 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން ފަސްދޮޅަސް(60ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތު  ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބޯޑަށް މައްސަލަބަލައި ނިންމުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ނިންމަންފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް 

 ވެ.(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެ 60އަދި ލަސްވެގެން 

 ،ށާއި މައްސަލަ ނިންމުމަށް މިމުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސްލުމަމައްސަލަ ބެ

މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް  މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމުމުގެ މައްޗަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ
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ރިޕޯޓް  ދިރާސާ އެމައްސަލައެއްގެ ،ނިމުމުން ދިރާސާކޮށް މައްސަލައެއް ބަލަމުންގެންދާ ކޮމިޓީން

ދާ ޢިވާޤަމުވައްޒަފު ޤާނޫނާއި  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހުބޯޑުން އެމައްސަލަ  ،ހުށަހަޅައިބޯޑަށް 

ކުރުމަށް މަލުޢަދުގައި ޢިވާޤައެމީހަކާމެދު ގާނޫނާއި  ،ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 .ފިޔަވަޅު އަޅާނީއެވެބޯޑުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު  186 (ހ)
 ކުރެވޭނެ ގޮތްމަލުޢަ

އެމައްސަލައެއް ދިރާސާކޮށް ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ބޯޑުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ޖެހޭދިރާސާކުރަންއިތުރަށް  ،ބޯޑުން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ބޯޑަށް ފުރިހަމަނޫންކަމަށް  ދިރާސާ

ޓީއަކަށް އެމައްސަލައެއް ބެލި ކޮމި ދިރާސާކުރުމަށްބަޔާންކޮށް އެކަމެއް އަލުން  ތައްކަންތައް

 21 އިގެ އަޑުއެހުމެއްމައްސަލަ ނބުރާ އަލުން ބެލުމަށް ފޮނުވާފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ބާއްވައި، އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި ޖުމުލަ އެކާވީސް(

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބޯޑަށްއަލުން ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯރޓް ތިރީސް( 30

   (ށ)

ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމުމުން، އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ކުށް ކުރިކަމަށް  ބޯޑަށް 

ބިތުނުވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އެމުވައްޒަފަށާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ސާބޯޑަށް 

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

    
 ،މުވައްޒަފަކަށްވެފައިސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  މޯލްޑިވް ހުށަހެޅީ މައްސަލަ

 އަޅަން މައްޗަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ނިންމުމަކީ ނިންމި ބޯޑުން އޮތޯރިޓީގެ އެމައްސަލައިގައި

 ،ފިޔަވަޅެއްނަމަ ނުވަތަ ނިންމުމެއްނަމަ ނުޖެހޭ ހިތްހަމަ އެމުވައްޒަފަކު ،ފިޔަވަޅަކީ ނިންމި

 ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އެދި ބަލައިދިނުމަށް އަލުން އެނިންމުމެއް

 .ވެއެވެ ލިބިގެން އެމުވައްޒަފަކަށް ހައްގު ހުށަހެޅުމުގެ
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 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

U ެމް މް ބަލާ ފޯ ބަލާ ފޯ ން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ވަންނަ ވަންނަ   އަށް އަށް ފާ ފާ ވަޒީ ވަޒީ     މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގ 

 

 ން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކީ ޕްރޮފެޝަންލް ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށްމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ތެދުވެރިކަމާއި، މުވައްޒަފުންނަކީ، ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިވެފައިވާ،  ގައި ޚިދުމަތްކުރާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ  ދުމަށް، ހެ

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ވަކި ފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ބަޔަކަށްވާންޖެހެއެވެ. ހަމައެހެންމެ

 އްސަސާއަކަށް އަމުރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ، އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ  އަކީވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއޭ

ނޑިތައް ޙާޞިލު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީއަދި ، ހެދޭނީ ނޑުދަ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ކުރެވޭނީ، ގެ ތަޞައްވުރާއި، ލަ

 ވެގެންނެވެ.  ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިވެފައިވާ، ނަމޫނާ ބައެއްކަމުގައި ،ކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީގައި މަސައްކަތް ތޯރިޓީ އޭވިއޭޝަން އޮ

 

ވަނަ  67ޤަވާޢިދުގެ  މުވައްޒަފުންގެ އޮތޯރިޓީގެ ކުރެވޭނީ އްޔަނު އަވަޒީފާއަށް، އޮތޯރިޓީގެ ފަދައިން  ނުމަތީގައި ބުނެވު

ނޑައެޅިފައިވާ "އިސްލާމް ދީނުގައި  މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކަމަށްވެފައި،  ތިން މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ ހައްދެއް ކަ

އަހަރު ދުވަހުގެ  5މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން އަދި ޚިޔާނާތް ފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން، ޓެކުން، ކުށެއް

އަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ވަޒީފާއޮތޯރިޓީގެ ފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން" މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ވެ ބިތުތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާ

ރޑެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައިއަހަރު 5އެމީހަކީ، ވޭތުވެ ދިޔަ  ކުރުމުގެ ކުރިންޢައްޔަން ކަށަވަރު  ދުވަގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކުށުގެ ރެކޯ

 ކުރަންޖެހެއެވެ.

 

U ްކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: ވަޒީފާއަށ 

 

Pންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު): ޢާފުރިހަމަ ނަން ( .1

 
 

P:ސްދާއިމީ އެޑްރެ .2
 

 

Pއުފަން ތާރީޚް:  .3

 
 

Pދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  .4

 
 

Pބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  .5

 
 

Pމަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  .6

 
 

Pއެޑްރެހަށް އައި ބަދަލު:  ހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމާއިއަ 10ދިޔަ ވޭތުވެ .7

 
 

 

U ާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެވަޒީފާއާ  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހ 

Pއޮފީސް:ތަން/ އާއި  ވަޒީފާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ .1

  

Pއެވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު: .2

  
 

Pޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު:  .3

 
 

 

 

1ޖަދުވަލް   



2ގެ  2ޞަފްޙާ   
 

 ޠިލު ޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، މިފޯމް ބާއިން އެއްވެސް މަ އެމިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.       

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.އޮތް އޮތޯރިޓީއަށްގެ އިޚްތިޔާރު ކުރުމު ނޑުގެ މައްޗަށް ޤާ ،އަދި ދޮގު މަޢްލޫމާތު ދިނުމަކީ ކަން އަޅުގަ ނޫނީ އަޅުގަ

 ވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ޔަވަޅުވެސް އެޅިދާނެ ކަމެއްކަންފި

Pގެ ސޮއި: ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ 

  

 

 

U ެމަށް އްވު އިދާރާތަކުން ފުރު ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުށުގެ ރެކޯޑާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގ: 

 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ  5ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ އި ބަޔާންރިމަތިލާފައިވާ، މަތީގަވަޒީފާއަކަށް ކުއޮތޯރިޓީގެ 

ލު މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ޞީ އެކުށެއްގެ ތަފު ،ގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށްތިރީގައި އެވާ ތާވަލު، ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން

އެމައްސަލައެއްގައި  ،ވާނަމަންދާ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައިއި "ތަހްޤީޤް ކުރެވެމުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އިދާރާތަކުން ރެކޯޑު ދެއްވުމުގަ

 އެހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޕޯރޓެއް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

    

 

  އޮތޯރިޓީންނެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނީ ތޮޅު އޮފީސް / ރަށުއޮފީހުން ސާފު އަ •

  

 

U:ްރަސްމީ ބޭނުމަށ 

P ފޯމު ދޫކުރި ތާީރޚް:

 
 

 .............................................................R:ޚް ރީފޯމު ފުރަިއގެން ގެނައި ތާ 

 ސޮއި  މު ޤާ މަ  ތާރީޚް 
 ކުށުގެ ރެކޯރޑް 

 ނެތް  ހުރި/
 އޮފީސް 

 ސްޕްރީމް ކޯޓް     

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު     

    
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 

 ސަރވިސަސް 

 ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް    

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  -އެންޓި     

    
ރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަ

 ސް ސަރވި

 އަތޮޅު އޮފީސް / ރަށު އޮފީސް     



` 

 

  -------------------------- ނަންަބރު:

  -----------------------------ތާރީޚް:

 

 މޯލްޑިްވސް ިސވިލް އޭިވއޭަޝން އިޯތިރޓީ 

   މާލެ، ދިވެހިރާްއޖެ        

 

U ްޗިޓް  މުވައްޒަފު ވީއްލިކަން އަންގާ  މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށ 

 

 ނަން: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

ންަބރު:ރެކޯޑުކާުޑގެ ނަ   އައިެޑންޓިޓީ ކާޑުގެ ނަްނބަރު:  

 މަާގމު: 

 ކްލެސިފިކޭޝަން: 

 ސަރވިސް  

 ރޭންކް: 

 އޮފީސް: 

 ސެކްޝަން: 

 މަާޤމުގެ ުމާސރަ: 

 މުަވއްޒަފަށް ލިބޭ ުމސާަރ: 

 ސަރވިސް އެލެވަްނސް: 

  

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު: 

  

U:ްމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަ ފު ވީއްލިގޮތުގެ  ތަފްޞީލ 

  

 ވީއްލި ތާީރޚު: 

 ވީއްލި ުމއްަދތު: 

 ވީއްލި ުމއްަދތު ހަަމވާ ތާީރޚު: 

  

ަސބަބު:މުަވއްޒަފު ީވއްލި    

 

 

މިގޮތަށް ީވއްލާފަިއވަނީ އޮފީުހގެ ަމަސއްކަތަށް  ދެންެނވީެމވެ. ުމާސރަ ނުިލބޭގޮތަށް ީވއްލާފަިއވާތީމަތީަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން 

ުމވަްއޒަފު ވަޒީާފއިން ވަކިކޮށް އެ މަާޤމުަގއި އެހެން ުމަވއްޒަފަކު ގެްނުގޅުަމށް  ވީއްލާަފއިވާ ުމްއދަތުގެ ެތރޭަގއި އޮފީހުން ބޭނުްނވެްއޖެަނމަ،ދަތިާވނަމަ، 

 ލާފައި ހުްނނަ ޚިުދމަތުގެ ުމްއދަތު ކަުމގައި ުނގުނޭެނެއވެ.މުަވއްޒަފު ެއދިލަްއވާަފއިވާީތެއވެ. މުާސރަ ނުލިޭބގޮތަށް ީވއް

 

 

( ނަން)------------------------------  

 ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް އޮިފސަރ   

 

2 ޖަދުވަލު   
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` 

 

 މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ 
 ދިވެހިރާއްޖެ   
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1

 ..................................................................................................................................ފުރިހަމަ ނަން: 

 ...............................................................................................ދ.ރ.އ.ކ.ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:   

 ...............................................މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:   ..................................................ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 .................................................................................................................................އަދާކުރާ ވަޒީފާ: 

 ...............................................ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު: ..................ރެކޯރޑްކާރޑް ނަންބަރު: 

 
 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް: .2

 ........................ދ.ރ.އ.ކ.ނަންބަރު/ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:   ...................................................ފުރިހަމަ ނަން: 
 ...................................................ޑްރެސް: މިހާރުއުޅޭ އެ  ................................................ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ...................................................................................................................................އަދާކުރާ ވަޒީފާ: 

 .........................................................................................................(އެނގޭނަމަ): ނަންބަރު ރެކޯރޑްކާރޑް
 
 
 

 އްސަލައިގެ ޚުލާޞާމަ .3
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 އްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:މަ .4
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭގޮތް:  .5
......................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................... 

 
 

 :ގާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލްގުޅޭ އެއްވެސްކަމެއް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ހިން މައްސަލައާ .6
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 ނުވަތަ ހެކި ންޔުމި ފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅާ ލި .7
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...................................................................................................................................................... 

 

 ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ،މި ފޯރމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ .8

 

 ................................................ސޮއި:      ................................................ނަން: 

 .................................................ތާރީޚް:

 
 ނޯޓް:

  ަމިފޯމުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި އެނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމ

 ގެމަތީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މިފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު

 ަހުށަހެޅުމުންނެވެ. އުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ މިފޯރމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މ 

  ައެދެމެވެ.ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން  3324983އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމ 



 
c 

 

  ވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ މޯލްޑި

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
           

 

U ުސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމ 

 

 މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭބައި 

 (ދޭއް) 2: ދުވަސް (އެކެއް) 1ދުވަސް: 
 އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި:  ތާރީޚު: 

 : ބަބުސަލާމުގެ ސަ

               

 

 : ސަލާމުގެ ސަބަބު

 

 މުވައްޒަފުގެ އިގުރާރު: U މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

ނޑާބެހޭ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި  މަތީގައި އެވަނީ އަޅުގަ

ނޑު ދީފައިވާ  އެމަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އަޅުގަ

ނޑު ހުރީ އަޅު ނޑު މަޢުލޫމާތެވެ. ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަޅުގަ ގަ

ނޑުގެ މައްޗަށް  ބަލިވެގެން ނޫންކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.   އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަޅުގަ

 އެޑްރެސް: 

 މަގާމް: 

 ސޮއި: 

 

 ސުޕަވައިޒަރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭބައި 

 2-ދުވަސް  1-ދުވަސް 
 ންގި ގަޑި:އެ އެންގި ތާރީޚު:  އެންގި ގަޑި: އެންގި ތާރީޚު: 

  މަޤާމު:  ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަން:

  ތާރީޚް: ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި:           ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން:
 ޔުނިޓް:

 މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައި 

 އިދާރާއަށް ފޯމު ބަލައިގަތް: 

 މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 ގަޑި:  މަގާމު: 

 ތާރީޚް:  ސޮއި: 

 އިރުޝާދު: 

 . ސުމަކީ ސުޕަވައިޒަރުގެ ޒިންމާއެކެވެއެކަން ހަމަޖެއް  ،ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ނަމަ. މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ 1

ޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު، މުވައްޒަފު މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ސު ޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފު . ސަލާމުގެ ޗުއ2ް

 ޓް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބެހޭބަޔަށް ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި،  4ސޮއި ހޯދައި، މަސައްކަތް ފެށޭތާ 

 ނަމަވެސް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްވެސް ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  ހުށަހަޅާނަމަ މިފޯމު ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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