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 ފިހުރިސްތު

 

 12 ބާބު އެއްވަނަ

 12 މާއްދާތައް ތިދާއީއިބް

 12 ތަޢާރަފް

 12 ނަން މިގަވާއިދުގެ

 12 ިންގުންހ ގަވާއިދު

 12 ފެށުން ޢަމަލުކުރަން

 13 އުފެއްދެވުން ބޯޑުތައް

 13 ޚިލާފުވުން ިދާގަވާއ

 13 އިލްތިމާސްކުރުން

 14 ބަހުގެމާނަ

 15 ބާބު ދެވަނަ

 15 ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް އަދި އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް

 15 ތަޢާރަފް

 15 ޒިންމާ ަމިއްލައ

 17 ލިބިގަތުން ފައިދާ އެކިއެކި

 18 ދުރުހެލިވުން ކަންކަމުން އެޅިދާނެ ހުރަސް ވާޖިބަށް

 18 ކުރުން ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި މަޤާމު ރަސްމީ

 19 ބައިވެރިވުން ޙަރަކާތްތަކުގައި ސިޔާސީ

 19 ތެރިވުންފަރުވާ

 20 ގޯނާކުރުން މުވައްޒަފުންނަށް

 20 ވައްތަރުތައް ގޯނާގެ



 
 

 21 ގޯނާކުރުން ޖިންސީ

 22 ގުޅުން އޮންނަ    ޢާންމުންނާއެކު

 23 ލިބިގަތުން މުދަލެއް ސަރުކާރުގެ

 24 ބޭނުންކުރުން   ޚިދްމަތްތައް   ވަސީލަތްތަކާއި   ކަސްޓަމްސްގެ

 25 ތަބާވުން ޤާނޫނަށް

 26 ތިންވަނަބާބު

 26 ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 26 ޔުނިފޯމުތައް  މުވައްޒަފުންގެ

 26 ޔުނިފޯމު ވާރކިންގ

 26 ޔުނިފޯމު އޮޕަރޭޝަނަލް

 27 ފޯރމަލްހެދުން

 28 ހަވީރީހެދުން

 28 ދޫކުރުން ޔުނިފޯމު

 28 ހާލަތްތައް ބަދަލުދޭންޖެހޭ ޔުނިފޯމަށް

 28 އެޅުން ޔުނިފޯމު

 28 ބައިވެރިވުން ހަރަކާތުގައި ސިޔާސީ ޔުނިފޯމުގައި

 28 ގެނައުން އުނިއިތުރު ޔުނިފޯމަށް

 29 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 29 ސަލާންބުނުން ނެގުމާއި ޗުއްޓީ

 29 ބާވަތްތައް ޗުއްޓީގެ

 30 ޗުއްޓީ އަހަރީ

 31 ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ

 33 ޗުއްޓީ ދޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާއި އިނުމާއި ބަލިވެ

 34 ޗުއްޓީ ލިބޭ ބަފަޔަކަށްވުމުން ނުވަތަ މަޔަކަށް



 
 

 34 ޗުއްޓީ ޒިންމާގެ ޢާއިލީ

 35 ޗުއްޓީ ދޭ ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ

 35 ޗުއްޓީ ލިބޭ ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު

 35 ުއްޓީޗ ޢުމްރާގެ އަދި ޙައްޖު

 36 ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ

 38 ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތަށްދޭ މުސާރަ

 39 ޗުއްޓީ ދޭ ލިބޭގޮތަށް 2/1 ުސާރަމ

 39 ފަސްވަނަބާބު

 39 ދިނުން އަދަބު އިދާރީ

 39 އެޅުން ފިޔަވަޅު

 40 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން އަދި ކުރުން ދަށް މަޤާމު

 41 އެޅުން ފިޔަވަޅު އިދާރީ

 41 ކުށްތައް އިދާރީ އަދި އަޙުލާޤީ

 42 މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާނެ އަދަބު

 43 ނަސޭހަތްދިނުން

 43 އިންޒާރުދިނުން

 44 ޖޫރިމަނާކުރުން

 44 ްޕެންޑުކުރުންސަސ  ވަޒީފާއިން  ވަކިމުއްދަތަކަށް

 44 ކުރުން ދަށް މަޤާމު

 45 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 45 ބަދަލުނެގުން ގެއްލުމަށް މާއްދީ ލިބޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފެއްގެ

 45 ކަނޑައެޅުން ގެއްލުން މާއްދީ

 45 ބަދަލުނެގުން ގެއްލުމަށް މާއްދީ

 46 ބާބު ހަވަނަ



 
 

 46 ބަދަލުކުރުން ކަނޑައެޅުމާއި ތަންތަން އަދާކުރަންވީ ވަޒީފާ

 46 ތާރީޚް ފަށާ ގުނަން މުއްދަތު

 46 މާޙައުލު މަސައްކަތުގެ

 47 ކަނޑައެޅުން ތަން ކުރާނެ މަސައްކަތް

 48 ބަދަލުކުރުން އަދާކުރާތަން ވަޒީފާ

 49 ޙާލަތްތައް އިސްތިސްނާވާ ބަދަލުކުރުމުގައި އަދާކުރާތަން ވަޒީފާ

 50 ބަދަލުކުރުމުގެނޯޓިސް

 50 ހަތްވަނަބާބު

 50 ތަމްރީނުކުރުން

 50 މަޤްޞަދު

 51 ހިންގާފަރާތް ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މުވައްޒަފުންނަށް

 51 މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަޑަމީގެ ކަސްޓަމްސް

 52 ހިފެހެއްޓުން ފެންވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނު

 53 ޝަރުތުތައް މުދައްރިބުންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 54 ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ މުދައްރިބުންނަށް

 54 މަސްއޫލިއްޔަތު މީހުންގެ ލިބިގަންނަ ތަމްރީނު

 54 ތަމްރީނުތައް ހިންގޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރުއަދާކުރުމާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 55 ވަކިކުރުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުތަކުން

 56 ކުރުން ރަނގަޅު ޚިދުމަތް މުވައްޒަފުންގެ

 56 ތަމްރީނުތައް ތަޢުލީމާއި ހިންގާ އެހެންފަރާތްތަކުން

 57 ފޮނުވުން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ތަމްރީނުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން

 57 ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ހިންގުމުގައި ތަމްރީނު

 58 ބައިވެރިކުރުން ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުން

 58 އެކުލަވާލުން ޕްލޭން ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީނު



 
 

 58 (ރިކުއަރމެންޓް ޓްރެއިނިންގ)

 58 ހޮވުން މުވައްޒަފުން ރުޞަތުތަކަށްފު މުއްދަތުގެ ކުރު

 59 ހޮވުން މުވައްޒަފުން ފުރުޞަތުތަކަށް އުނގެނުމުގެ މަތީތަޢުލީމު

 61 ޗުއްޓީދިނުން މުސާރަނުލިބޭ ްކުރުމަށްހާޞިލ ތަޢުލީމު އަމިއްލަގޮތުން

 61 ޗުއްޓީ ދޭ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ ޙާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމް ގޮތުން އަމިއްލަ

 61 ފުރުޞަތު ހާޞިލްކުރުމަށްދެވޭ ތަޢުލީމް ަށްއަދާކުރާގޮތ ވަޒީފާ

 62 ފުރުޞަތުދިނުން ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމް ވަޒީފާގައިހުރެ

 62 ލިޔުންތައް އެދިހުށަހަޅަންޖެހޭ ފުރުޞަތަށް ޙާޞިލުކުރުމަށްދެވޭ ތަޢުލީމް

 63 އަދާކުރުން ބޮންޑު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު

 64 އިޤްރާރުވުން

 64 ޚިލާފުވުން އިޤްރާރާއި

 64 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ނުވާނަމަ ކުރިމަތިލާފައި މުވައްޒަފުން ޝަރުތުފުރިހަމަވާ

 64 ފަރާތް އިސްތިސްނާވާ

 65 ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ތަމްރީނުދޭ

 65 އަށްވަނަބާބު

 65 ކުރުމާއި މަޤާމުދަށް ދިނުމާއި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ، ވަޒީފާދިނުމާއި

 65 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 65 ލަފާދިނުން މިނިސްޓަރަށް

 65 މަސްއޫލިއްޔަތު ބޯޑުގެ ވަޒީފާދިނުމުގައި

 66 ހޯދުން މީހުން މަޤާމުތަކަށް

 67 އެކުލަވާލުން ޕެނަލް އިންޓަރވިއު

 67 މަސްއޫލިއްޔަތު ސެކްޝަނުގެ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ދިނުމުގައި ވަޒީފާ

 68 ވަގުތު މަސައްކަތު

 68 މަސައްކަތުގަޑި



 
 

 69 ރެކޯޑްކުރުން ހާޒިރުވިކަން

 70 ރެކޯޑްކުރުން ނިންމިގަޑި މަސައްކަތް

 70 ގަޑިޖެހުން

 70 ހުރުން ހާޒިރުނުވެ އޮފީހަށް ނާންގައި ވީގޮތެއް

 71 ދިޔުން ބޭރަށް ރަށުން ދިޔުމާއި ބޭރަށް އޮފީހުން

 71 ވީއްލުން މުވައްޒަފުން

 72 މުވައްޒަފުންގެ

 72 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް

 72 ބެލެހެއްޓުން ރަޖިސްޓަރީ

 72 ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ

 73 ރަޖިސްޓަރީ މީހުންގެ ގެންގުޅޭ ކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓް

 74 ރަޖިސްޓަރީ މަޤާމުތަކުގެ

 75 ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 78 ގެނައުން ބަދަލު މަޢުލޫމާތުތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 78 ލިއުން ވަޒީފާގެ އަދާކުރި

 79 ދިނުން ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ

 79 ކަންތައްތައް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ބޯޑުން ދިނުމުގައި ކުރިއެރުން ާމުގެމަޤ

 80 .ހަމަޖެއްސުން މަޤާމު ރިޒާރވްކޮށްފައިވާ

 81 މަޤާމުދަށްކުރުން

 81 ވަކިވުން ވަޒީފާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ޝަރަފްވެރިކަމާއެކީ

 81 ޙާލަތްތައް ވަކިކުރެވޭނެ ވަޒީފައިން

 83 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 83 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން އެދިގެން

 85 ދިނުން ނޯޓިސް



 
 

 86 މަޞްލަޙަތު މުވައްޒަފުގެ އުޅޭ ކަންކަމުގައި ވަޒީފާއާގުޅޭ

 86 ބާބު ނުވަވަނަ

 86 ބޭނުންކުރުން ގެންގުޅުމާއި ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ސްގެކަސްޓަމް

 86 މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެ ކާޑުގައި އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 87 ދޫކުރުން ައިޑެންޓިޓީކާޑުއ ކަސްޓަމްސްގެ

 87 ބޭނުންކުރުން އައިޑެންޓިޓީކާޑު ކަސްޓަމްސްގެ

 87 ުންޙަވާލުކުރ އަދި އަތުލުން ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 87 ހޮވުން ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 88 ނަކަލުކުރުން ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 88 ހަލާކުވުން ނުވަތަ ގެއްލުން ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 88 މުއްދަތުހަމަވުން ކާޑުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 88 ދިހަވަނަބާބު

 88 ވެލްފެއަރފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 88 މަޤްޞަދު ފަންޑްގެ

 88 ބަދަލުގެނައުން އުސޫލަށް ދޫކުރުމުގެ ފައިސާ

 89 ފަރާތްތައް ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ފަންޑުން

 89 ފައިސާ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގެންގުޅޭ އުޞޫލުން ްޓްކޮންޓްރެކ

 89 ޢަދަދު ދޫކުރެވޭ ފައިސާ

 89 ދެއްކުން އަނބުރާ ފައިސާ

 90 ދޫކުރުން ފައިސާ ފަހަރަށް ދެވަނަ

 90 އެއްބަސްވުން

 90 ފައިސާހޯދުން ތަކުންފަރާތް ވަކިވެފައިވާ ވަޒިފާއިން

 90 ޚަރަދުކުރުން ފައިސާ ފަންޑުން

 91 މަޢާފުވުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ ފަންޑުން



 
 

 91 ހޯދުން ފައިސާ ފަންޑަށް

 91 މައްސަލަ އިތުރު

 91 އެގާރަވަނަބާބު

 91 ރިޓަޔަރމަންޓް

 91 ޙާލަތްތައް ކުރެވޭ ރިޓަޔަރ

 92 ޝަރުތު ރިޓަޔަރކުރުމުގެ

 92 ނިޔާވުން މުވައްޒަފު ދެމިހުއްޓާ ވަޒީފާގައި

 92 ވަޒީފާއިންވަކިވުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

 92 ކުރުން ރިޓަޔަރ އިން ވަޒީފާ ސަބަބުން ތަންނުދިނުމުގެ ޙާލަތު ްޙޞިއ

 93 ރިޓަޔަރވުން އެދިގެން އަމިއްލައަށް

 93 ކުރުން ރިޓަޔަރ ގުޅިގެން އަނިޔާއަކާއި ލިބޭ ިތެރޭގައ ކުރުމުގެ ވާޖިބުއަދާ

 94 ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ ރިޓަޔަރކުރުމުން

 95 ރިޓަޔަރކުރުން ވަނިކޮށް ސަސްޕެންޝަނުގައި

 95 ގެންގުޅުން ތަޖުރިބާކާރުން ރިޓަޔަރޑް

 96 ކާޑް ރިޓަޔަރމެންޓް

 މަޤާމުން ކަސްޓަމްސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ އާއި ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ޝަނަރކޮމި

 96 ރިޓަޔަރކުރުން

 96 ހިސާބުކުރުން އިނާޔަތް ދެވޭ މަހުންމަހަށް

 96 ބަލާނެގޮތް މުއްދަތު

 97 ބާރަވަނަބާބު

 97 ރުންޢައްޔަންކު ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 97 ތަޢާރަފް

 97 ހުށަހެޅުން މީހަކު މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 97 ޝަރުތުތައް މަޤާމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ



 
 

 98 ވަކިކުރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 98 މަސްއޫލިއްޔަތު ޢައްޔަންކުރުމާއި ގިނަމީހުން އެކަކަށްވުރެ މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 98 ތޭރަވަނަބާބު

 98 ދިނުން އެލަވަންސް މުސާރައާއި، މުސާރަކަނޑައެޅުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 98 މުސާރަކަނޑައެޅުން މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 99 ދިރާސާ ގެނައުމުގެ ބަދަލު މުސާރައަށް

 99 ކަނޑައެޅުން މުސާރަ މުވައްޒަފުގެ

 100 މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ ށްކުރެވޭދަ މަޤާމު

 100 މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ ރުޖޫޢަކުރެވޭ ވަޒީފާއަށް

 101 މުސާރަދިނުން

 102 މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ ކުރެވިފައިވާ ހައްޔަރު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ

 103 ޙަވާލުކުރުން މުސާރަ

 104 އުނިކުރުން މުސާރައިން

 104 އުނިކުރުން މުސާރައިން ހޯދުމަށް ބަދަލު ގެއްލުމުގެ މާއްދީ

 104 އުނިކުރުން މުސާރައިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ިއްލައަމ ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ދައުލަތުގެ

 105 ބަދަލުގެނައުން ކަނޑައެޅުމާއި އެލަވަންސްތައް

 105 ހާލެވިފައިވާގޮތްބަ އެލަވެންސްތައް

 105 ގޮތް ބަހާލެވިފައިވާ( G100)އެލަވަންސް ޢާންމު

 105 އެލަވަންސް ދަތުރު

 107 މިންވަރު އެލަވަންސްގެ ދަތުރު

 107 އެލަވަންސް ދޭ ކުރާތީ މަނާ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެން

 108 މިންވަރު އެލަވަންސްގެ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ޒީފާއެއްވަ އެހެން

 108 އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެން

 108 ޙާލަތު ިބޭނެނުލ( G102)އެލަވަންސް ދޭ ކުރާތީ މަނާ



 
 

 108 އެލަވަންސް ސަރވިސް

( G103) 108 

 108 ވަންސްއެލަ ސާރވިސް

( G103)ެ108 މިންވަރު ގ 
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 109 ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 110 މިންވަރު ފައިސާގެ އިތުރުގަޑީގެ

 110 ފައިސާ ދުވަހުގެ ބަންދު

 110 ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 111 ޙާލަތްތައް ނުދެވޭނެ ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 111 އެލަވަންސް ޚާއްޞަ

 111 ގޮތް ބަހާލެވިފައިވާ

 111 އެލަވަންސް ސަރވިސް ލޯންގ

 112 ޙާލަތްތައް ނުދެވޭނެ އެލަވަންސް ސަރވިސް ލޯންގ

 112 އެލަވަންސް އެޖަސްޓްމަންޓް

 112 މިންވަރު އެލަވަންސްގެ ްއެޖަސްޓްމަންޓ

 113 ޙާލަތްތައް އެލަވަންސްނުދެވޭނެ އެޖަސްޓްމަންޓް

 113 އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު

 114 މިންވަރު ގެ(S103) އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު

 114 ޙާލަތު އެލަވަންސްނުދެވޭނެ ޔުނިފޯމު

 114 (S104) ަންސްއެލަވ ފޯނު

 114 މިންވަރު ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް( S104) ފޯނުއެލަވަންސް

 115 (S105) އެލަވަންސް އައުޓްސްޓޭޝަން

 115 މިންވަރު ގެ(S105) އެލަވަންސް އައުޓްސްޓޭޝަން



 
 

 115 .މުވައްޒަފުން ދެވޭނެ އެލަވަންސް ސްޓޭޝަން އައުޓް

 115 (S107) އެލަވަންސް ހެދުން

 116 ބަހާލެވިފައިވާގޮތް އެލަވަންސް ވެލްފެއަރ

 116 (W101) ފައިސާ ކޮއްތު

 116 މިންވަރު ދެވޭނެ އެލަވަންސް ފައިސާގެ ކޮއްތު

 116 ބަލާނެގޮތް ތާރީޚު ދިނުމުގައި އެލަވަންސް

 117 ހަމަޖެއްސުން އެލަވަންސް މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ

 117 އިންޝުއަރެންސް

 117 ބާބު ސާދަވަނަ

 117 ފެންވަރުބެލުން ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 117 ބޭނުން ބެލުމުގެ ޚިދުމަތުގެފެންވަރު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 117 ފޯމު ބަލާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ

 117 ކަންތައްތައް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މިންގަނޑާއި ދިނުމުގެ މާރކްސް

 118 މުއްދަތު ބަލާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ

 118 މުވައްޒަފުން ފެންވަރުނުބެލޭނެ

 118 ލްރޯ ސުޕަވައިޒަރުގެ

 118 ބަދަލުވުން ސުޕަވައިޒަރ ބަދަލުވުމާއި ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން/  ރީޖަން

 118 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 118 ރޯލް ސެކްޝަންގެ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ

 119 މަސްއޫލިއްޔަތު ބޯޑުގެ

  



 
 

12 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 މާއްދާތައް އިބްތިދާއީ

 ނަވަ 110 ގެ( ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2011/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ  .1 ތަޢާރަފް

 . ގަވާއިދެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލިބިގެން ބާރު މާއްދާއިން

 

 .އެވެ" ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް" ކިޔާނީ މިގަވާއިދަށް  .2 ނަން މިގަވާއިދުގެ

 

 .އިންނެވެ ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ހިންގާނީ ވާއިދުމިގަ  .3 ހިންގުން ގަވާއިދު

 

 ކުރާ ުޝާއިޢ ގައިގެޒެޓް ސަރުކާރުގެ ދިވެހި މިގަވާއިދު ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް (ހ)  .4 ފެށުން ޢަމަލުކުރަން

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން

 

 ބާބު ވަނަ 13 މިގަވާއިދުގެ ނަމަވެސް އޮތް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ސްއެލަވަން މުސާރައާއި ކަނޑައެޅުމާއި މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް)

 ުވަހުންދ ޝާއިޢުކުރާ ޢާއްމުކޮށް މިގަވާއިދު ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އަށް( ދިނުން

 .ތެރޭގައެވެ މަސްދުވަހުގެ( އެކެއް) 1 މީލާދީގޮތުން ފެށިގެން

 

 ތަކަށްބައި ައިވާތިރީގ މިގަވާއިދުގެ ވީނަމަވެސް ުގައިއޮތްކަމ އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 3 ތުންމީލާދީގޮ ްފެށިގެނ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ޢާއްމުކޮށް މިގަވާއިދު ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން

 .ތެރޭގައެވެ މަސްދުވަސް(ތިނެއް)

 (ރިޓަޔަމަންޓް ކަސްޓަމްސް) ބާބު ވަނަ 11 .1

 ް(ބަދަލުކުރުނ ެޅުމާއިކަނޑައ ތަންތަން އަދާކުރަންވީ ވަޒީފާ) ބާބު ވަނަ 6 .2

 (ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ)  މާއްދާ ވަނަ 42 .3
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 (ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތަށްދޭ މުސާރަ) މާއްދާ ވަނަ 43 .4

 

 ުތައްބޯޑ ިވާންކޮށްފައބަޔާ ތިރީގައި ކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި (ހ)  .5 އުފެއްދެވުން ބޯޑުތައް

 .އުފައްދަންވާނެއެވެ ްސްކަސްޓަމ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 :ބޯޑު މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން. 1

 .ބޯޑު އެޑްވައިޒަރީ އެކަޑަމިކް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ. 2

 

 ބާބު ވަނަ 5 ެމިގަވާއިދުގ ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މިގަވާއިދާ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ކަސްޓަމްސްގެ  .6 ޚިލާފުވުން ގަވާއިދާ

 .ޅޭނެއެވެއެ ފިޔަވަޅު މުވައްޒަފަކާމެދު އެ މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ދިނުން އަދަބު އިދާރީ)

 

 ސްއިންކަސްޓަމް ނުވަތަ ނިންމުމާމެދު ނިންމި ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން މިގަވާއިދުގެ (ހ)  .7 އިލްތިމާސްކުރުން

 ިންމިތާނ އެކަން ،ކަމުގައިވަނީނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މުވައްޒަފު ކަމަކާމެދު ދޫކޮށްލި ނުކޮށް

 ކަސްޓަމްސަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ްފަސްދޮޅަސ) 60

 .ލިބިގެންވެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤު އިލްތިމާސްކުރުމުގެ

 

 ނިންމި ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ގޮތަށް ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ލިދޫކޮށް ޮށްނުކ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ނިންމުމަކާމެދު

 ޮފްއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އެކަން ،ކަމުގައިވަނީނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަކާމެދު

 މިނިސްޓަރަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ނިންމިތާ ކަސްޓަމްސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤު އިލްތިމާސްކުރުމުގެ

 

 ނިންމުމާމެދު ނިންމާ ްޓަރމިނިސ ގޮތަށް ގައިވާ( ށ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

(  ޅަސްފަސްދޮ) 60 ނިންމިތާ އެކަމެއް މިނިސްޓަރ، ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމުގައިވަނީނަމަ

 ޤުޙައް މުގެއިލްތިމާސްކުރު ކޮމިޝަނަށް އިންޓެގްރިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށްމެ
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 ާނިންމ ކޮމިޝަނުން އިންޓެގްރިޓީ ްޓަމްސްގެކަސ ގައިވާގޮތަށް( ނ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 ލަށްއިބިއުނަޓްރަ ވަޒީފާއާބެހޭ އެކަން ،ކަމުގައިވަނީނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނިންމުމާމެދު

 .ވެލިބިގެންވެއެ އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ

 

 ަދިއ( ނ) ،(ށ) ،(ހ) މިމާއްދާގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ މުވައްޒަފުން އިލްތިމާސްކުރުމުގައި (ބ)  

 .ތަރުތީބުންނެވެ ގައިވާ( ރ)

 

 ްސްކަސްޓަމ މޯލްޑިވްސް ބުނެފައިއެވަނީ ކަމުގައި" ކަސްޓަމްސް" މިގަވާއިދުގައި (ހ)  .8 ބަހުގެމާނަ

 .ސަރވިސްއަށެވެ

 

 ަމްސްކަސްޓ މޯލްޑިވްސް ބުނެފައިއެވަނީ ކަމުގައި" މުވައްޒަފުން" މިގަވާއިދުގައި (ށ)  

 .ށެވެމުވައްޒަފުންނަ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކުރާ އަދާ ވަޒީފާ ގައިސަރވިސް

 

 ސްތަކާއިބަންދުދުވަ ސަރުކާރު ބަލާނީ ކަމުގައި" ދުވަސްތައް ބަންދު" މިގަވާއިދުގައި (ނ)  

 .ދުވަސްތަކެވެ ބަންދު ރަސްމީ

 

 ްަސްޓަމްސކ ްސްމޯލްޑިވ، ބުނެފައިވަނީ ކަމަށް" ތަން ވަޒީފާއަދާކުރާ" މިގަވާއިދުގައި (ރ)  

 ހިނގާ މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސްގެ ސެކްޝަންތަކާއި ،ޑިވިޜަން،ރީޖަން އެކި ސަރވިސްގެ

 .ދާއިރާތަކަށެވެ ހުރިހާ

 

 ަހުންދުވ ކުރާރިޓަޔަރ ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ކަމަށް" ޕޭ ރިޓަޔަރމެންޓް"  މިގަވާއިދުގައި (ބ)  

 .ެވެއަށ ފައިސާ ދެވޭ މަހަށް މަހުން އެމީހަކަށް ފެށިގެން
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 ބާބު ދެވަނަ

 ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް އަދި އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް

 ،ަށްވެފައިދާއިރާއަކ ފޯރުކުރާ ޙިއްޞާއެއް މުހިންމު އާމްދަނީއަށް ދައުލަތުގެ ،ކަސްޓަމްސްއަކީ  .9 ތަޢާރަފް

 ިދާާއގަވ ،މާއިނުދިނު އެތެރެވިޔަ ރާއްޖެ މަސްތުވާތަކެތި ،ނެގުމާއި ޑިއުޓީ އިމްޕޯރޓް އެކްސްޕޯރޓް

 ތުތައްމުޢާމަލާ ވިޔަފާރީގެ ،ނުދިނުމާއި ކުރިޔަ އިމްޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް މުދާ ޚިލާފަށް

 ާއިުމަތްދިނުމޚިދ ގޮތެއްގައި ރަޙްމަތްތެރި ފަރާތްތަކާ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ،ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި

 ންހުރިގުޅު ްސްއާސްޓަމކަ ،ތަންފީޒުކުރުމާއި ހިންގާ ގަވާއިދުތައް ޤާނޫނާއި ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ

 ގެަމަކުރުމުފުރިހ ައްއިލްތިޒާމްތ އުފެދޭ ސަބަބުން އެއްބަސްވުންތަކުގެ މުޢާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 އޮފް ޑްމިކޯ ފުންމުވައްޒަ ހުރިހާ ކަސްޓަމްސްގެ، އިދާރާކަމުގައިވީތީ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ައަށްފުރިހަމ ށްކަންތައްތަކަ އެންމެހައި ާންކޮށްފައިވާބަޔ ކޮންޑަކްޓްގައި ކޯޑްއޮފް އެތިކްސްއާއި

 .ލާޒިމްކަމެކެވެ ޢަމަލުކުރުމަކީ

 

 ޒިންމާ އަމިއްލަ

 

 ތަކަށްކަންތައް ތިރީގައިމިވާ މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .10

 .ވާނެއެވެުލަންއުފ ޒިންމާ ،ޢަމަލުކޮށް މިކަންތައްތަކަށް ،ހިތުމާއެކު ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 

 މަސައްކަތްތައް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަޤްޞަދުތަކާއި ،ތަޞައްވުރާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .1   

 .ބަޔަކަށްވުން ދަންނަ ރަނގަޅަށް

 

 ކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަޞައްވުރު ކަސްޓަމްސްގެ  .2   

 .ްބަޔަކަށްވުނ މަސައްކަތްކުރާ ވަފާތެރިކަމާއެކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި

 

 ުގައިކުރުމމުޢާމަލާތު ފަރާތްތަކާއެކު ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްއިން  .3   

 ިރާގައިދާއ ޚިދުމަތުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އަބުރުވެރިކަމާއެކު އިޚްލާސްތެރިކަމާއި

  ްދޭޚިދުމަތ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ،ތެރޭގައި މިންގަނޑުތަކުގެ ހިމެނިގެންވާ

 .ބަޔަކަށްވުން

 

 ޤަދަރު އަބުރާއި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާ އަދާކުރާ ިކަސްޓަމްސްގައ  .4   

 ހިފަހައްޓާ އުޞޫލުތައް ހަމަތަކާއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ،ގޮތުން ދެމެހެއްޓުމުގެ
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 .ބަޔަކަށްވުން

 

 ަކަށްއުޞޫލުތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ގުޅޭގޮތުން ޔުނީފޯމާ ކަސްޓަމްސްގެ  .5   

 .ބަޔަކަށްވުން ތަބާވާ

 

 ެކުގައިއ ،ރައްކާތެރިކަމަށާއި އަމިއްލަ އަދާކުރުމުގައި ވާޖިބުތައް ވަޒީފާގެ  .6   

 ދޭަތުކަންއަހަންމިއްޔ ރައްކާތެރިކަމަށް މުވައްޒަފުންގެ އެހެން މަސައްކަތްކުރާ

 .ބަޔަކަށްވުން

 

 ންވާއެކަށީގެ މުދަލާމެދު ކަސްޓަމްސްގެ ހުންނަ ޙަވާލުގައި މުވައްޒަފުންގެ  .7   

 .ވުންބަޔަކަށް ތިބޭ އަޅައިގެން ފިޔަވަޅުތައް ެރިވުމުގެރައްކާތ މިންވަރަށް

 

 ،ިފާސްތަކާއ ،ބެޖުތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ޙައިސިއްޔަތުން ވަޒީފާގެ ރަސްމީ  .8   

 ުޅޭގެންގ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަދަތަކެތި ޕާސްވޯޑުތައް ،ތަޅުދަނޑިތަކާއި

 .ބަޔަކަށްވުން

 

 އިބޭނުންކުރުމުގަ ުމަތްތައްޚިދ ވަސީލަތްތަކާއި މުދަލާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .9   

 ަތަނުވ ަކަށްބޭނުންތ ރަސްމީ ،ގޮތުގައި ހުރި ފައިދާ އެންމެ ،އިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު

 .ބަޔަކަށްވުން ބޭނުންކުރާ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ

 

 ާއިމުދަލ ކުބެލުމާއެ ސަލާމަތަށް ރައްކާތެރިކަމާއި މާއްދީ މުދަލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  .10   

 .ްޔަކަށްވުނބަ ކުޑަކޮށްކުރާ ވީހާވެސް ،ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ ުޅިގެންގ ޚިދުމަތާ

 

 ރާހޭދަކު އަދާކުރުމަށް ވާޖިބުތައް ރަސްމީ ،ވަގުތުތައް ރަސްމީ ވަޒީފާގެ  .11   

 .ބަޔަކަށްވުން

 

 ،ަމަންވުމާއިކިޔ އަމުރުތަކަށް ކުރާ  ވެރިން ތެރެއިން އިމުގެ ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނާއި  .12   

 ،ަތްމަސައްކ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ޑިއުޓީ ލުކުރެވިފައިވާޙަވާ ރަސްމީގޮތުން

 .ބަޔަކަށްވުން ފުރިހަމަކުރާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު

 

 ކޮށްގެން ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތައްތަކުގެ އަންނަނިވި މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  
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 .ނުވާނެއެވެ

 

 ްޓުވާލުންހުއ ،ހުއްޓާލުމާއި ޚިދުމަތެއް ަތަނުވ ހިންގުމެއް އިދާރީ ކަސްޓަމްސްގެ  .1   

 ޫއަރާފަދަބުރ ކަމަކަށް މިއިން އަދި ،މަސައްކަތްކުރުމާއި ހުއްޓުވާލުމަށް ނުވަތަ

 ުގައިމެދ ުންގެމުވައްޒަފ ،ޢަމަލުތަކާއި ގެއްލޭފަދަ މަޞްލަޙަތު ތަނުގެ ،ޢަމަލުތަކާއި

 .ކުރުން ޢަމަލެއް ގެއްލޭފަދަ އެއްބައިވަންތަކަން އޮންނަ

 

 ޔާއިުރުމުގައްކ މުޢާމަލާތު މުވައްޒަފަކާމެދު އަނެއް އެއްމުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ  .2   

 ައްބަސްތ ބޭއަދަބީ ބޭރު މިންގަނޑުން އަޚްލާޤީ ޢާންމު މުޚާޠަބުކުރުމުގައި

 .ބޭނުންކުރުން

 

 ާތުމަޢުލޫމ ބޭލި ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ ކަސްޓަމްސްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވަޒީފާގެ ރަސްމީ  .3   

 .ބޭނުންކުރުން ަމަގޮތުގައިނަހ

 

 ނުވަތަ އްލިޔުމެ ސިއްރު ،މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭ ގޮތުން ވަޒީފާގެ ،ލިޔުމެއް ރަސްމީ  .4   

 ލާތެއްއާ އިލެކްޓްރޯނިކް ކުރެވިފައިވާ ރިކޯޑް މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް

 .ހާމަކުރުން ނުވަތަ ދީ އެހެންފަރާތަކަށް ނޫން ފަރާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ

 

 ންއެހެނިހެ އިއޮފިސަރުންނާ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފަށް އުޞޫލާ ގައިވާ( ށ) އަދި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)   

 ބާބު ަވަނ 5 ދުގެމިގަވާއި ފަރާތްތަކާމެދު އެފަދަ އަދި. ކުށެކެވެ ޢަމަލުކުރުމަކީ މުވައްޒަފުން

 .އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ދިނުން އަދަބު އިދާރީ)

 

 އިދާފަ އެކިއެކި

 ލިބިގަތުން

 

 ްގެބަދަލެއ ުގެޚިދުމަތ އެ ،ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތަކާ ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ (ހ)  .11

 ްުވައްޒަފަކަށމ އެއްވެސް ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއްޗެއް އެއްވެސް ދޭ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ގޮތުން

  .ނޫނެވެ ހުއްދަކަމެއް

 

 ،ެނުވީމ މަތިން ގޮތުގެ އުޞޫލެއްގައިވާ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ްވައިކަނޑައަޅުއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ށ)  

 ގަތުމަކީލިބި ިޔާއެއްހަދ އަގެއްހުރި ކަހަލަ އެއްވެސް ލިބޭ ނޫންގޮތަކަށް ގުޅިގެން ޚިދުމަތަކާ ދެވޭ

 . ނޫނެވެ ކަމެއް ހުއްދަ މުވައްޒަފުންނަށް
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 ހުރަސް ވާޖިބަށް

 ކަންކަމުން އެޅިދާނެ

 ދުރުހެލިވުން

 

 ަރާތްތަކާފ އެދެންޖެހޭ ކަމަކަށް ކަސްޓަމްސުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ަމްސާކަސްޓ (ހ)  .12

 ީ،ކުރަންވާނމުޢާމަލާތު ޙާލަތެއްގައި ފަދަ މުޢާމަލާތުކުރަންޖެހިއްޖެ މުވައްޒަފަކު ދެމެދު

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ފުށޫނާރާނެ މަޞްލަޙަތު ވަޒީފާގެ އެމުވައްޒަފެއްގެ

 

 ުންސަބަބ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން ިސަރުންނާއިއޮފ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ުކޮށްފާނެއަސަރ ނުވަތަ ،އަސަރުކުރާ ގޮތެއްގައި ނުރަނގަޅު ވާޖިބުތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ

 ީއެންމެވ ިޔުމުންލ ،މަޢުލޫމާތު އެކަމެއްގެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފަކަށް ،ޙާލަތެއް އެއްވެސް

 .ްވާނެއެވެއަންގަނ ޖެނެރަލްއަށް ކޮމިޝަނަރ ކަސްޓަމްސްގެ ،ެރޭގައިތ މުއްދަތެއްގެ އަވަސް

 

 ،ނަމަވިޔަފާރިކުރާ އަމިއްލަ މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 ލިޔުމުން ޖެނެރަލްއަށް ކޮމިޝަނަރ ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު އެވިޔަފާރިއެއްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ުރާކ ިޔަފާރިވ އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ަމްސްގެކަސްޓ (ރ)  

 ާއިޮފިސަރުންނއ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނަމަވެސް. މަނާކަމެކެވެ އަދާކުރުމަކީ ވަޒީފާއަދާ ތަނެއްގައި

 ށްފަހުހޯދުމަ ލިޔުމަކުން ޙުއްދަ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނަރ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން

 ދިއަ. ެއެވެވެވިދާނ ޙިއްޞާދާރަކަށް ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގާ ވިޔަފާރި އިމްޕޯޓް/ޓްއެކްސްޕޯ

 ސްގެކަސްޓަމް ްއެކަނ ،ބޭނުންނަމަ ކުރަން ގޮތުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ހުއްދަ ހުށަހަޅައި ލިޔުމުން ޖެނެރަލްއަށް ކޮމިޝަނަރ

 

 ިލޭހ ނުވަތަ އުޖޫރައަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން ސަރުންނާއިއޮފި ކަސްޓަމްސްގެ (ބ)  

 ރަސްމީ ި،ކުރުމުގައ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ބޭރު ވަޒީފާއިން ރަސްމީ ،ނަމަވެސް ސާބަހަށް

 .ެަނާކަމެކެވމ ކުރުމަކީ ކަމެއް އެއްވެސް ހުރަސްއެޅިދާނެ އަދާކުރުމަށް ވާޖިބުތައް ވަޒީފާގެ

 

 މަޤާމު ރަސްމީ

 ބޭނުން ަހަމަގޮތުގައިނ

 ކުރުން

 

 ާއަދާކުރ ގައިއެމަޤާމު އޭނާ ނުވަތަ ،ގުޅޭގޮތުން މަޤާމާ ފުރަމުންދާ އޭނާ ،މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް  .13

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ކަންތައްތައް އަންނަނިވި ގޮތުން ގުޅޭ ވާޖިބުތަކާ

 .ްކުރުންޢަމަލެއ އެއްވެސް ،ގޮތުން ހޯދައިދިނުމުގެ ފައިދާއެއް ފަރާތަކަށް ވަކި (ހ)   
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 އްބޭނުންތަކެ އަމިއްލަ ނުވަތަ ހޯދުމަށް ފައިދާއެއް ފަރާތަކުން އެއްވެސް (ށ)   

 .ބޭނުންކުރުން މަޤާމުގެ ޙާޞިލުކުރުމަށް

 

 ަކުންފަރާތ ބޭރުގެ ކަސްޓަމްސުން ނުވަތަ ،ފަރާތަކުން ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)   

 ާނިންމ ަކުންފަރާތ އެފަދަ ނުވަތަ ،ެއްތަޙުޤީޤ ހިންގަފާނެ ނުވަތަ ހިންގާ ،ނަމަވެސް

 ނުފޫޒު ަށްފިޔަވަޅަކ އަޅާފާނެ ނުވަތަ އަޅާ ނުވަތަ ނިންމުމެއް ނިންމަފާނެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ މަޤާމު ،ގޮތުން ހުރަސްއެޅުމުގެ އެކަމަކަށް ނުވަތަ ،ގޮތުން ފޯރުވުމުގެ

 .ބޭނުންކުރުން ގުޅުމެއްގެ އެއްވެސް އުފެދިފައިވާ ސަބަބުން އެމަޤާމުގެ

 

 ައްކަތެއްމަސ އެއްވެސް ،އިތުރުން ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އަދާކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު (ރ)   

 ެުވައްޒަފުގއެމ ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރުވުން ލައްވާ މުވައްޒަފު

 .ހިފުން މުވައްޒަފަކު އެހެން ބޭނުން

 

 ސިޔާސީ

 ޙަރަކާތްތަކުގައި

 ބައިވެރިވުން

 

 ެއްގައިޙަރަކާތ ސިޔާސީ ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް ސިޔާސީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ަނުވަތ ރާއްޖޭގެ (ހ)  .14

 ަދައެފ ުވަތަނ ،ލާބައަށްޓަކައި މަންފާއާއި ޖަމާޢަތެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ބައިވެރިވާ

 ަތުންއްޔޙައިސި މުވައްޒަފެއްގެ  ޓަމްސްގެކަސް ،ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ

 ްފިކުރަކަށ ނުވަތަ ސިޔާސަތަކަށް ފަރާތެއްގެ މިފަދަ އަދި. ނުވާނެއެވެ ގެންމަސައްކަތްކޮށް

 ެންވެސްހަދައިގ ދެކޮޅު ނުވަތަ ފާޑުކިޔާ ޙައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ

 

 ގާހިން ރުންސަރުކާ ސިޔާސަތަށާއި ސަރުކާރުގެ ޙައިސިއްޔަތުން މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ލެއްޢަމަ އެފަދަ އަދި ފާޑުކިޔައި ގޮތަކަށް ފުށޫއަރާފާނެ މަޤްޞަދާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 

  ސިއްޔަތުންޙައި އަމިއްލަ ކަމުގައިވީނަމަވެސް އޮތް އެހެން ގައި( ށ) އަދި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 .ޅައެވެހުރަހެއްނާ މިގަވާއިދު އުޅުމަށް ބައިވެރިވެ ސިޔާސީހަރަކާތްތަކުގައި

 

 މުވައްޒަފުން  ހުރިހައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ފެތުރުމަށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ސިޔާސަތުތައް ސަރުކާރުގެ  .15 ފަރުވާތެރިވުން

 ،އިޚްލާޞްތެރިވެ ވާޖިބުތަކަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ. ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް
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 ،އަދާކުރަންވާނީ ވާޖިބުތައް އެމުވައްޒަފެއްގެ ،ޒަފަކުވެސްމުވައް ކޮންމެ އަދި. ފަރުވާތެރިވާންވާނެއެވެ

 އުޞޫލުތަކާއި ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމާގުޅޭގޮތުން އަދި ގަވާއިދުތަކާއި އެކިއެކި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން

 މަސައްކަތުގެ ،ފަރުވާތެރިވެ ،ރައްކާތެރިވެ އެކަންކަމަށް ،މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އިރުޝާދުތަކާ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ ސުލޫކާ ާއިއަޚްލާޤ

 

 މުވައްޒަފުންނަށް

 ގޯނާކުރުން

 

 

 

 އެހެން ންގޮތު ގޮތް ތަފާތު ،ގޯނާކުރުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް މާޙައުލުގައި މަސައްކަތުގެ (ހ)  .16

 ްއަސަރެއ ނޭދެވޭ ަށްމުވައްޒަފ ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ ކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު

 ެހައިއެންމ ވާނީކުރަން މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކުމެ ކޮންމެ ކަސްޓަމްސްގެ. ކުރުވުމެވެ ރިމަތިކު

 ޮށްގާއިމުކ ްމާހައުލެއ ލިބިދޭ ހިތްހަމަޖެހުން މަސައްކަތުގެ ،ރައްކާތެރި މުވައްޒަފުންނަށް

 ަށްާޞިލުކުރުމޙ މަގުސަދު މި މުވައްޒަފުން އެންމެހާ ކަސްޓަމްސްގެ އެހެންކަމުން .ދިނުމަށެވެ

 .ވާނެއެވެ މަސައްކަތްކުރަން

 

 ފުސުގެނަ އަބުރުވެރިކަމާއި ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނާއި ދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ (ށ)  

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުސަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢިއްޒަތާއެކު

 

 ކުރުމުގެގޯނާ ެއްގެބާވަތ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާމެދު އަނެއް މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 .ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން ޢަމަލެއް

 

 ،ްތަކެއްުވައްޒަފުނމ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ،ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި  .17 ވައްތަރުތައް ގޯނާގެ

 ްތައްކަންތައ ެކިއެކިއ އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުމަކީ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް އެހެން

 .މަލުތަކެވެޢަ ބައެއް ބެލެވިދާނެ ގޯނާކަމަށް ކުރުމަކީ ތަކުރާރުކޮށް

 

 ،ްާތްކުރުނމަލާމ ުންގޮތ ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ނުވަތަ ދެރަކޮށްލުމަށް ،ރުޅިއެރުވުމަށް މުވައްޒަފަކު (ހ)  

 .ކުރުން ފުރައްސާރަ ނުވަތަ ޖެއްސުންކުރުން ،ދިމާކުރުން

 

 ްޢަމަލެއ ަދަފ ދެވިދާނެ ނުވަތަ ،ދިނުން ގެއްލުމެއް ޖިސްމަށް ނުވަތަ ުސަށްނަފ މުވައްޒަފުގެ (ށ)  

 . ބުނުން ބަހެއް ނުވަތަ ކުރުން
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 .ގޯނާކުރުން ޖިންސީ މުވައްޒަފުންނަށް (ނ)  

 

 .ންގޮވު ެއްޗެހިއ ކުރުމާއި މުޚާތަބު ބަހުން ބޭއަދަބީ ގޮތުން އަޚުލާޤީ ދިމާއަށް މުވައްޒަފަކާ (ރ)  

 

 ެއްއަދަބ ކަށިހަރު ނުވަތަ ،ވަކިކުރެވިދާނެކަމަށް ވަޒީފާއިން ނުލައި ސަބަބަކާ ގެންވާއެކަށީ (ބ)  

 .ބިރުދެއްކުން ބުނެ ދެވިދާނެކަމަށް

 

 ންގޮތު ޅުމުގެއެ ހުރަސް މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ކުރުން ޖެއްސުން މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފެއްގެ (ޅ)  

 ާބޭނުންވ ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް ުކުރެވިފައިވާޙަވާލ މުވައްޒަފަކާ: މިސާލު. )ޢަމަލުތައް ކުރެވޭ

 ދަފަ ދިނުން ުމަޢުލޫމާތ ނޫން ޞައްޙަ ،ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ނުދިނުން ގަސްތުގައި މަޢުލޫމާތު

 .(ކަންތައްތައް

 

 އިގަކަމު ުރުންގޯނާކ ޖިންސީ ޢަމަލުތަކަކީ މިވާ ބުނެފައި ތިރީގައި ،ބޭނުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުގެ މި  .18 ގޯނާކުރުން ޖިންސީ

 .ބެލެވޭނެއެވެ

 

 ،ކާމުވައްޒަފަ މާޙައުލުގައި މަސައްކަތުގެ އޮވެގެން އެދުމެއް ޖިންސީ ނުވަތަ ބޭނުމަކު ޖިންސީ (ހ)  

 ،ާއިޖެހުމ ގައިހަށިގަނޑު މުވައްޒަފެއްގެ އެހެން ،ބެހުމާއި އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން

 .ފިރުމުން ،އަތްކޭއްތުމާއި ،ވިކުމާއި ،ކޮއްޓުމާއި

 

 ެަސައްކަތުގމ ނުވަތަ ދަތުރެއްގައި ރަސްމީ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ (ށ)  

 ވެސްއެއް ްވައިލައ މުވައްޒަފަކު އެހެން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އެދުމެއް ޖިންސީ މާޙައުލުގައި

 .އުޅުން ކުރުވަން ނުވަތަ ކުރުވުން ޢަމަލެއް

 

 ،ދެއްކުމާއި ވާހަކަ ގޮތުން ކަންކަމާބެހޭ ޖިންސީ ބާރާތުންޢި ހަޑިހުތުރު ނުވާ އެކަށީގެން (ނ)  

 ބޭނުމަށްޓަކައި މި ،ދެއްކުމާއި ވާހަކަ ކުރުވުމަށްޓަކައި ޝައުޤުވެރި ގޮތުން ޖިންސީ މުވައްޒަފަކު

 އަނެކަކު ބޭރުގައި ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ،ހުށަހެޅުމާއި ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން

 ޖޯކު ހަޑިހުތުރު ،ބުނުމާއި ބަސް ހަޑިހުތުރު ،ހުށަހެޅުމާއި ކުރުމަށް ުބައްދަލ ގޮތަށް ބޭނުންނުވާ
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 .ހިންގުން ޢަމަލެއް ހަޑިހުތުރު ކިޔުމާއި

 

 ްސީޖިނ ،ކުމާއިދެއް ކާޑު އޮރިޔާން ޛަރިޢާއަކުން ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އެހެން (ރ)  

 .ހިންގުން ޙަރަކާތެއް އެއްވެސް ދޭހަކޮށްދޭ ޝައުގުވެރިކަން

 

 ،ރުމާއިަލާމާތްކުމ ،ކުޑައިމީސްކުރުމާއި މުވައްޒަފަކު އެ ނިސްބަތްކޮށް ޖިންސަށް މުވައްޒަފެއްގެ (ބ)  

 .ުންބަސްބުނ ކިއެކިއެ ،ކުރުމާއި އެކަހެރި ،ދެރަކުރުމާއި ،ދިމާކުރުމާއި ،ފޮށުމާއި ،ބެހުމާއި

 

 ަމެއްކ ނުޖެހޭ ށްދޭންކޮ އިދާރީގޮތުން މަޤްޞަދުގައި ޙާޞިލުކުރުމުގެ އެދުމެއް ޖިންސީ (ޅ)  

 ްޓުންހިފެހެއ ުދީނ ޙައްޤެއް ދޭންޖެހޭ ،ކޮށްނުދިނުމާއި ޖެހޭކަމެއް ކޮށްދޭން ނުވަތަ ކޮށްދިނުން

 .ބިރުދެއްކުން ދީ ޙައްޤެއް ދޭންނުޖެހޭ ނުވަތަ ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ

 

    ޢާންމުންނާއެކު

 ގުޅުން އޮންނަ

 

 ކާއެކުފަރާތްތަ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ދާކުރުމުގައިއަ މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބާއި މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .19

 .ވާނެއެވެކުރަން ތްމަސައްކަ ރޫޙުގައި ކުރިއެރުވުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އެކުވެރިކަމާއި އޮންނަ

 

 ީންކަންޔަގ ާރާއިއިތުބ ފަރާތްތަކުގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ،ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ވަކިފަރާތަކަށް (ށ)  

 .ދޭންވާނެއެވެ ަތްޚިދުމ ހޯދޭނެގޮތަށް

 

 ެ.އިޙްތިރާމާއެކުގައެވ ،މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ ފަރާތްތަކާ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް (ނ)  

 

 ،ށްނަސްލަ ގެމީހުން އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބާއި މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ރ)  

 ނުވަތަ ށްޚިޔާލުތަކަ ޭގެންގުޅ ސިޔާސީގޮތުން ،ދީނަށް ،ނިސްބަތަށް އިޖްތިމާޢީ ،ކުލަޔަށް

 ަދާކުރާއ ޢާއިލާގައި ،ނިސްބަތަށް ކައިވެނީގެ ،ޖިންސަށް ،ޕާޓީއަށް ސިޔާސީ ނިސްބަތްވާ

 .ނެއެވެނުވާ ްގެންތަފާތުކޮށ ގޮތަކުން އެއްވެސް ބަލައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް އަދި ޒިންމާތަކަށް

 

 ުރާކ، މުގައިއަދާކުރު ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ އެމުވައްޒަފަކު (ބ)  

 ފާއެއްމަން ުނޫންޙައްޤ ރައްޓެހިންނަށް މީހުންނާއި ތިމާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިންގާ ކަންކަމާއި

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން މަސައްކަތް ހޯދައިދޭން



23 

 

 ްގެފަރާތެއ ކޮންމެ ނަލިބިގަން ޚިދުމަތް އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ (ޅ)  

 ުތަކަށްޙައްޤ ލިބިދީފައިވާ އަސާސީއިން ޤާނޫނު އެމީހަކަށް ކަރާމާތަށާއި ޢިއްޒަތަށާއި

 .ހިތަންވާނެއެވެ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 

 ،ލޫމާތެއްމަޢު ޮންމެކ ފަސޭހަވާނޭ ހޯދުމަށް އެޚިދުމަތް ފަރާތްތަކަށް އަންނަ ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް (ކ)  

 ތްޚިދުމަ ިއަދ. ނެއެވެފޯރުކޮށްދޭންވާ އެފަރާތަކަށް މަތިން ގޮތުގެ ާއެއްގޮތްވ ގަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި

. އެވެދޭންވާނެ ައިފިލުވ އޮޅުން އަންގައި މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ގޮތުން ދިނުމުގެ ފަސޭހަކޮށް ހޯދުން

 .ެއެވެވާންވާނ ރައްކާތެރި ޙައްޤުތަކަށް އަނެކުންގެ ދިނުމުގައި މަޢުލޫމާތު މިގޮތަށް

 

 މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ުންނާއެކުފަރުދ ޢާންމު (އ)  

 .ގޮތުގެމަތީންނެވެ އަންނަނިވި ،މުޢާމަލާތުކުރަންވާނީ

 

 ،ެދެފިނަމައ ގާތުން މުވައްޒަފެއްގެ ސާފުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތެއް މީހަކު އެއްވެސް .1   

 ްނުދީފޯރުކޮށ ންއެހީތެރިކަ އަޅާނުލައި އެކަމަކަށް ،އެދެފިނަމަ ކަމަކަށް އެއްވެސް ނުވަތަ

 .ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން

 

 ޅުންއު ޒަފުންގެމުވައް ގޮތަކަށް ރައްދުވާ ނުރުހުން ނުވަތަ ދަށްގޮތަކަށް ގޮތުން އަޚްލާޤީ .2   

 .ނުވާނެއެވެ ބަހައްޓައިގެން

 

 ،ްގައިވެސްދަނޑިވަޅެއ ކުރާ މުޢާމަލާތު ފަރުދަކު ޢާންމުންގެ ގޮތަކަށް ޚިލާފު އަދަބާ .3   

 ްއެއްވެސ ުޚިލާފ އަދަބާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އެމީހަކާއި ،މުވައްޒަފު މްސްގެކަސްޓަ

 .ނުވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަހެއް

 

 ގޮތުން ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ،އިތުރުން ހުރުމުގެ ކާޑުޖަހާފައި އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ (މ)  

 އްޒަފަކީއެމުވަ ،ސްުވައްޒަފަކުވެމ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތު ޢާންމުންނާ

 ންފޯނު ްނާއިލިޔުމުނ ،ތެރޭގައި މީގެ. އަންގައިދޭންވާނެއެވެ މީހާއަށް ޢާންމުންގެ ކާކުކަން

 .ހިމެނެއެވެ ޢަމަލުކުރުން އެފަދައިން މުޢާމަލާތުކުރުމުގައިވެސް

 

 ވިއްކާ މުއައްސަސާއަކުން ދައުލަތުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދެއްގެފަރު ޢާންމު ފިޔަވައި ޙާލަތްތައް އަންނަނިވި  .20 މުދަލެއް ސަރުކާރުގެ
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 ލިބިގަތުން

 

 އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގަތުމުގެ މުދާ ނައްތާލާ ނުވަތަ ކިޔާ ނީލަން ނުވަތަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން

 

 ިފައިވާލިބ ކަށްއެމުވައްޒަފަ ބެހޭގޮތުން އެމުދަލަކާއި ޙައިސިއްޔަތުން ރަސްމީވަޒީފާގެ (ހ)   

 .މުދާލިބިގަތުން އަލީގައި މަޢުލޫމާތުގެ

 

 ަނުވަތ ާލުމުގައިނައްތ ނުވަތަ ވިއްކުމުގައި އެމުދަލެއް ޙައިސިއްޔަތުން ރަސްމީވަޒީފާގެ (ށ)   

 .ބައިވެރިވެފައިވުން މަރުޙަލާއެއްގައި އެއްވެސް ކިޔުމުގެ ނީލަން

 

 ގެފަރުދެއް ޢާންމު ،ހިނދަކު ނުވާހާ ެޅިފައިކަނޑައ އުޞޫލެއް ޚާއްޞަ ވަކި (ނ)   

 ތުންައިސިއްޔަޙ މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިސްކައުންޓެއް ނުލިބޭ ޙައިސިއްޔަތުން

 .ލިބިގަތުން

 

 ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެންގުމެއްގެ އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ،ކަސްޓަމްސްއިން (ރ)   

 .ލިބިގަތުން މުދަލެއް ާލާނައްތ ނުވަތަ ނީލަންކިޔާ ނުވަތަ ވިއްކާ

 

 ިއްކާވ ބައިވެރިވެގެން ކަސްޓަމްސް ،ވިޔަސް ނުސީދާގޮތުން ނުވަތަ ސީދާގޮތުން (ބ)   

 ގޮތުން ީދާނުސ ނުވަތަ ގޮތުން ސީދާ މުދަލެއް ނައްތާލާ ނުވަތަ ކިޔާ ނީލަން ނުވަތަ

 .ލިބިގަތުން ވިޔަސް

 

   ކަސްޓަމްސްގެ

   ވަސީލަތްތަކާއި

   ޚިދްމަތްތައް

  ްކުރުންބޭނުނ

 

 ތައްޚިދުމަތް ާގެންދ ދެމުން މުދަލާއި ކަސްޓަމްސްގެ މެނުވީ ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްދަދެވިފައިވާ (ހ)  .21

 ތަކުގެކަންތައް ވާމަނާކުރެވިފައި މިގޮތުން. މަނާކަމެކެވެ ،ކުރުމަކީ ބޭނުން ބޭނުމަށް އަމިއްލަ

 ސީލަތްތައްވަ ،ތަކާއިއާލާތް ،ޚިދުމަތްތަކާއި ،މުދަލަކާއި ހުރިހާ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި

 . ހިމެނެއެވެ ބޭނުންކުރުން

 

 ،ފާސް ،ެޖްބ ޙަވާލުކުރެވޭ ޙައިސިއްޔަތުން މަޤާމުގެ ވަޒީފާއާއި އަދާކުރާ ކަސްޓަމްސްގައި (ށ)  

 މީރަސް ތަކެތި ފަދަ ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ އަދި ތަޅުދަނޑި ،ޕާސްވޯރޑް

 . މަނާކަމެކެވެ ީ،ކުރުމަކ ބޭނުން ގޮތަކަށް ނޫން ބޭނުންތަކަށް
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 ކުރުމުގެބޭނުން ސޮފްޓްވެއަރ ،އާލާތްތަކާއި ،ސިސްޓަމްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 ްމެހައިއެނ ފައިވާރައްކާކުރެވި މިތަކެތީގައި އަދި ،މިތަކެއްޗަށާއި މުވައްޒަފުން އޮންނަ ހުއްދަ

 .ރައްކާތެރިވާންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް

 

 ަމްސްއިންކަސްޓ ގުޅިފައިވާ ސިސްޓަމްތަކާ މި ،ސިސްޓަމްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްގެކަސްޓަމް (ރ)  

 ޓްވޯރކްނެ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ،އާލާތްތަކާއި ،ސިސްޓަމްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭރުގެ

 ެޅިފައިވާކަނޑައ ،ނަމަވެސް. ބޭނުންތަކަށެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރަންވާނީ

 އަދި ރުހުނަ ،ށާއިއުނގެނުމަ ޢިލްމު ފަންނީ ގޮތުގެމަތިން ޚިލާފުނުވާ ދުތަކާއިގަވާއި ޤާނޫނުތަކާ

 އާއެކުތިމާ ތިމާއާއި ،މަސައްކަތްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ހޯދުމަށް ކުރިއެރުން ދާއިރާގެ

 ެސްޓަމްސްގކަ ފަދަގޮތަކަށް ހުރަސްނޭޅޭ މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ބޭނުން ީލަތްތައްވަސ އިލެކްޓްރޯނިކް

 

 ،ށްޞޫލުތަކައު ަށާއިގަވާއިދުތަކ ޤާނުނުތަކަށާއި އެންމެހައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ހ)  .22 ތަބާވުން ޤާނޫނަށް

 . ތަބަޢަވާންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ނާއިޤާނޫ ،ާއިއަސާސީއ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ާއިއަސްލުތަކ އިސްލާމްދީނުގެ (ށ)  

 މުރުތަކަށްއަ ކުރާ ،އެންގުންތަކަށާއި އަންގާ ވެރިން މަތިން ގޮތުގެ ޚިލާފުނުވާ ގަވާއިދާ

 .ކިޔަމަންތެރިވާންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުން ފަސްޖެހުމެއްނެތި

 

 މަށްކޮށްފިކަ ެއްއަމުރ މުވައްޒަފަކަށް ިލާފަށްޚ ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި  (ނ)  

 ޓްކުރަންރިޕޯ އޭނާ އެކަމެއް ހިނގަމުންދާނަމަ މާޙައުލުގައި އޮފީސް ކަމެއް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނުވަތަ

 .ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
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 ތިންވަނަބާބު

 ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

  މުވައްޒަފުންގެ

 ނިފޯމުތައްޔު

 ުންކުރެވޭބޭނ ގޮތުގައި ޔުނިފޯމުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް (ހ)  .23

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީގައި ނަންތައް ޔުނިފޯމުތަކުގެ އެކިއެކި

 ޔުނިފޯމު ވާރކިންގ .1

 ޔުނިފޯމު އޮޕަރޭޝަނަލް .2

 ޔުނިފޯމު އެހެނިހެން .3

 

 ތަފްޞީލު ނަމޫނާގެ ތަކުގެ ޔުނިފޯމު ޔާންކޮށްފައިވާބަ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ާނެއެވެކުރަންވ ޢާންމު ކަނޑައަޅައި ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 .ެހިމެނެއެވ ޔުނީފޯމު އަންނަނިވި ގޮތުގައި ޔުނިފޯމުގެ ވާރކިންގ އޮފިސަރުންގެ ފިރިހެން (ހ)  .24 ޔުނިފޯމު ވާރކިންގ

 ޔުނިފޯމު ެއޮފިސަރުންގ ފިރިހެން .4

 

 މުތައްޔުނީފޯ އަންނަނިވި ގެގޮތުގައި ޔުނިފޯމުގެ ވާރކިންގ އޮފިސަރުންގެ އަންހެން (ށ)  

 .ހިމެނެއެވެ

 ޔުނިފޯމު އަތްކުރު އޮފިސަރުންގެ އަންހެން .5

 ޔުނިފޯމު އަތްދިގު އޮފިސަރުންގެ އަންހެން .6

 ޔުނިފޯމު އެޅި ބުރުގާ އޮފިސަރުންގެ އަންހެން .7

 ޔުނިފޯމު އަތްދިގު އަދި ކުރުއަތް އޮފިސަރުންގެ މާބަނޑު .8

 ޔުނިފޯމު އޮފިސަރުންގެ މާބަނޑު އެޅި ބުރުގާ .9

 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް އޮޕަރޭޝަނަލް ،އަޅާނީ ޔުނިފޯމު އޮޕަރޭޝަނަލް (ހ)  .25 ޔުނިފޯމު އޮޕަރޭޝަނަލް
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 .ކުރުމުގައެވެ މަސައްކަތް އޮޕަރޭޝަނަލް ، މުވައްޒަފުން

 

 ުރާކ މަސައްކަތް ދާއިރާތަކުގައި މިވާ ތިރީގައި ،އަޅާނީ ފޯމުޔުނި އޮޕަރޭޝަނަލް (ށ)  

 . މުވައްޒަފުންނެވެ

 އްޒަފުންމުވަ   ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތަށް ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ .1

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަކުގައި އޮޕަރޭޝަންސް ޚާއްޞަ .2

 މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތް ފަހަރުގައި ބޯޓު .3

 ށްޕަވައިޒްކޮސު ދޮރާށިތައް ނިކުމެވާ ވަދެ އޭރިޔާތަކަށް ކޮންޓްރޯލްޑް ޓަމްސްކަސް .4

 ފުންމުވައްޒަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ސެކިއުރިޓީ އެސަރަޙައްދުގެ

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .5

 

 ފޯމުޔުނީ އަންނަނިވި ޮތުގައިގ ޔުނިފޯމުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އޮފިސަރުންގެ ފިރިހެން (ނ)  

 .ހިމެނެއެވެ

 ޔުނިފޯމު އޮފިސަރުންގެ ފިރިހެން .1

 

 ނީފޯމުޔު އަންނަނިވި ގެގޮތުގައި ޔުނިފޯމުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް އޮފިސަރުންގެ އަންހެން (ރ)  

 .ހިމެނެއެވެ

 ޔުނިފޯމު އޮފިސަރުންގެ އަންހެން .1

 ޔުނިފޯމު އެޅި ބުރުގާ އޮފިސަރުންގެ އަންހެން .2

 ޔުނިފޯމު ރުންގެއޮފިސަ މާބަނޑު .3

 

 ޅާކަނޑައަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ ހެދުން ފޯރމަލް  .26 ްހެދުންލފޯރމަ

 .އޮފިސަރުންނެވެ މަސައްކަތްކުރާ ތަކުގައި ޔުނިޓް ،ސެކްޝަން
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 ހަވީރީ ުއިރނިކުންނަ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ ގަޑިތަކުގައި ނޫން ގަޑި ޑިއުޓީ ރަސްމީ (ހ)  .27 ހަވީރީހެދުން

 .  އެޅިދާނެއެވެ ހެދުމެއް

 

 ރެވޭނެ ކަންކަމަށް ރަސްމީ އޮފީހުގެ ،ނަމަވެސް މިހެންއޮތް ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ަތަނުވ ،ހެޑް ޑިވިޜަން މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރަކު އެ ،އެޅުމަށް ޔުނިފޯމު ،އޮފިސަރަކަށް

 ،ަންވާނީނިކުންނ ސައްކަތަށްމަ ،އަންގައިފިނަމަ ހެޑް ޔުނިޓް ނުވަތަ ،ހެޑް ސެކްޝަން

 . އަޅައިގެންނެވެ ޔުނިފޯމު

 

 ަދަދާއިޢ  ދޫކުރާނެ ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .28 ދޫކުރުން ޔުނިފޯމު

 ންމުޢާ ކަނޑައަޅައި ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެއަލް ކޮމިޝަނަރ ،އުޞޫލު ދޫކުރާނެ ޔުނިފޯމު

 . ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ޔުނިފޯމަށް

 ބަދަލުދޭންޖެހޭ

 ހާލަތްތައް

 ާލުންއިހުމ މުވައްޒަފެއްގެ އެ އައިޓަމެއް ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމާއެކު ،ޔުނިފޯމާއި (ހ)  .29

 ރަކުއޮފިސަ ަރުމިންވ ޖެހޭ އަގަށް އެއެއްޗެއްގެ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

 . ޖެހޭނެއެވެ ދައްކަން

 

 ަށްއޮފިސަރުންނ ލިސްޓެއް އަގު ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ ކުޔުނިފޯމާއެ ،ޔުނިފޯމާއި (ށ)  

 .ެވެހުންނަންވާނެއ ޝާއިޢުކުރެވިފައި ސެކްޝަނުން އާބެހޭ ފައިސާ ،ފެންނާނޭހެން

 

 ައްކަތުގެމަސ ޙަވާލުވެފައިވާ އެމުވައްޒަފަކާ މުވައްޒަފެއްވެސް ކޮންމެ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .30 އެޅުން ޔުނިފޯމު

 އިގަޑީގަ ުޓީޑިއ ،ޔުނިފޯމު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އްޒަފަކަށްމުވަ އެ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ

 .އަޅަންވާނެއެވެ

 

 ނެުންނަންވާހ އަޅާފައި ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ންމުޢާ ަށްފަހުއެކުލަވާލުމ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލު ގޮތުގެ

 . ނެއެވެކުރަންވާ

 

 ސިޔާސީ ޔުނިފޯމުގައި

 ހަރަކާތުގައި

 ބައިވެރިވުން

 

 އްވެސްއެ ސިޔާސީ ޔުނިފޯމުގައި ،މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .31

 .މަނާކަމެކެވެ ،ބައިވެރިވުމަކީ ޙަރަކާތެއްގައި

 

 އުނިއިތުރު ޔުނިފޯމަށް

 ގެނައުން

 ލިބިގެންވަނީ ޙައްޤު ގެނައުމުގެ އުނިއިތުރު ޔުނިފޯމުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި (ހ)  .32
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 . އަށެވެ ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 

 ދަހުއް ސްގެސަރވި ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ޔުނިފޯމަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި (ށ)  

 .މަނާކަމެކެވެ ،ގެނައުމަކީ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ލިބިގެންމެނުވީ

 

 ބާބު ުވަނަހަތަރ

 ސަލާންބުނުން ނެގުމާއި ޗުއްޓީ

 .ެވެއެވަނީއ ބަޔާންވެގެން ތިރީގައި ޗުއްޓީތައް ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް  .33 ބާވަތްތައް ޗުއްޓީގެ

 

 ؛ޗުއްޓީ އަހަރީ (ހ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ (ށ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ބަލިވެއިނުމާ (ނ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ވުމުން ބަފަޔަކަށް ނުވަތަ ަށްމަޔަކ (ރ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ޒިންމާގެ ޢާއިލީ (ބ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ (ޅ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ގުޅިގެން ޚިތާނުކުރުމާ (ކ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ޢުމްރާގެ އަދި ޙައްޖު (އ)  

 

 ؛ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ (ވ)  

 

 ؛ުއްޓީޗ ދޭ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ (މ)  
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 ؛ޗުއްޓީ ދޭ ގޮތަށް ލިބޭ( އެއްބައި ދެބައިކުޅަ) 2/1 މުސާރައިގެ (ފ)  

 

 ަކުމުވައްޒަފ އެހެނިހެން  ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސްގެ ޗުއްޓީއަކީ އަހަރީ (ހ)  .34 ޗުއްޓީ އަހަރީ

 ޙައްޤުވާ މުސާރައާއެކު ހަމަ ،އަހަރަކު ކޮންމެ ،އަހަރުވުމުން އެއް ވަޒީފާއަދާކުރާތާ

 ބަންދު ްމީރަސ ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ސަރުކާރު ،މުއްދަތަކީ ޗުއްޓީގެ މި. އެކެވެޗުއްޓީ

 .ދުވަހެވެ 30 ގޮތަށް ނުހިމެނޭ ދުވަސްތައް

 

 އަހަރީ ށްމުވައްޒަފުންނަ ތިބި ލިބިފައި ވަޒީފާ ސަރުކާރުގެ ކުރީން ގެ 1984 މެއި 01 (ށ)  

 މެއި 01. ނިޔަލަށެވެ ގެ 30 އޭޕްރީލް އިން 01 މެއި ބަލާނީ އަހަރު ދިނުމަށް ޗުއްޓީ

 އަހަރުގެ) ތާރީޚަކުން ލިބުނު ވަޒީފާ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ފަހުން ގެ 1984

 . ފެށިގެންނެވެ( ދުވަހަކުން އެ

 

 ީބަލާނ ަހަރުއ ދިނުމަށް ޗުއްޓީ އަހަރީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދޭ ކަސްޓަމްސްގެ އަލަށް (ނ)  

 .ިގެންނެވެފެށ( ދުވަހަކުން އެ އަހަރުގެ) ާރީޚަކުންތ ލިބުނު ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް

 

 ީޗުއްޓ ހަރީއަ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅޭ ވަޒީފާއާ ،މެދުކެނޑުމަށްފަހު މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ (ރ)  

 ެއަހަރުގ ުރިޚިދުމަތްކ ކުރިން ،ދުވަހާއި ޚިދުމަތްފަށާ އަލުން ،ބަލާނީ ތާރީޚު ޙައްޤުވާ

 ްްކޮށްލުމުނއެއ ބައިކުޅަބަޔާ އަހަރުގެ ދުމަތްކުރިޚި ކުރިން ،ގުޅުވާލައި ދުވަސްތަކާއި

 ހަރުއަ ންތަކަށްބޭނު އިދާރީ ދިނުންފަދަ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަށް އެއީ. ތާރީޚުންނެވެ އަހަރުވާ

 . ތާރީޚެވެ ބަލާނެ

 

 އިގެންވެސްބަހާލަ މަތިން ފަހަރު އެކި ނުވަތަ އެއްފަހަރާ ދުވަސްތައް ޗުއްޓީގެ އަހަރީ (ބ)  

 .ނެގިދާނެއެވެ

 

 ިކުރާއިރުވަކ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެހެނިހެން  ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސްގެ (ޅ)  

 ުއެއިރަކ އޭނާއަށް ިބަދަލުގައ އެޗުއްޓީގެ ،އޮވެއްޖެނަމަ ޗުއްޓީއެއް އަހަރީ ޙައްޤުވާ އޭނާއަށް

 ާިސފައ ަކަށްއެދުވަސްތ ރޭޓުން މުސާރައިގެ ޖެހޭ ދުވަހަކަށް ނިސްބަތުން މުސާރައިގެ ލިބޭ

 . ދޭންވާނެއެވެ

 

 ައްޒަފަކުއެމުވ ގޮތަށް ދަތިނުވާ މަސައްކަތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ދޭންވާނީ ޗުއްޓީ އަހަރީ (ކ)  

 .މިންވަރަށެވެ ކަނޑައަޅާ ސެކްޝަނަކުން މަސައްކަތްކުރާ
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 ޒަފަކުއެމުވައް ްހަމަނުވަނީސ މުއްދަތު ޗުއްޓީގެ ،ފެށުމަށްފަހު ޗުއްޓީ އަހަރީ މުވައްޒަފަކު (އ)  

 .ާނެއެވެނުކުމެވިދ އޮފީހަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ޗުއްޓީ ހިނދެއްގައި ނުންވެއްޖެބޭ

 

 

 ޗުއްޓީ ައިތެރޭގ ދުވަހުގެ އަހަރު ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ އަހަރީ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކަށް (ވ)  

 ޗުއްޓީގެ ވާކެންސަލް މިފަދައިން އަދި. ވާނެއެވެ ކެންސަލް ޗުއްޓީ އެ ،ނުނަގައިފިނަމަ

 .ނުދެވޭނެއެވެ ފައިސާއެއް ބަދަލުގައި ،ށްދުވަސްތަކަ

 

 01 މަވުމުގެހަ ޗުއްޓީ ،އެދޭނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ޗުއްޓީގެ ހުރެފައި ޗުއްޓީގައި (މ)  

 . ެއެދެންވާނެއެވ އިތުރުކުރުމަށް ޗުއްޓީ ލިޔުމަކުން ކުރިން ދުވަސް( އެކެއް)

 

 ކޮންމެ ރާޚިދުމަތްކު ،ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ ޮތަށްގ މުސާރަލިބޭ ގުޅިގެން ބަލިވުމާ (ހ)  .35 ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ

 .ދުވަހެވެ 30 އަހަރަކު

 

 ިވުމުގެތިމާބަލ ،ގަޑިއަށް މަސައްކަތު ރަސްމީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ބުނަންވާނީ ސަލާން (ށ)  

 ބުނެނު ސަލާން ކޮންމެހެން ޢުޒުރުވެރިވުމުން ނުކުތުމަށް މަސައްކަތަށް ސަބަބުން

 .ނުވެއްޖެނަމައެވެ

 

 ެޑިކަލްމ ،ޙަކީމެއްގެ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކު އޮތް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ފަރުވާ ޞިއްޙީ (ނ)  

. ދުވަހަށެވެ( އްދޭ) 02 ޖެހިޖެހިގެން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ ނުލައި ސެޓްފިކެޓެކާ

 ،ަޅަންވާނީހުށަހ ސެޓްފިކެޓް ހިމެނިއްޖެނަމަ ދުވަސް ބަންދު ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ

 .ހިމަނައިގެންނެވެ ުވަސްދ ބަންދު

 

 ގެޗުއްޓީ މުގެސަލާ އެދުވަހެއް ،ހިމެނިއްޖެނަމަ ދުވަސް ބަންދު ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ (ރ)  

 .ނުގުނޭނެއެވެ ގޮތުގައި ދުވަހެއްގެ

 

 ،ިޔަށްގަޑ މަސައްކަތު ރަސްމީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަށް ސަބަބުން ބަލިވުމުގެ (ބ)  

 ފެށޭތާ ގަޑި މަސައްކަތު ރަސްމީ މުވައްޒަފެއްގެ ،ވެއްޖެނަމަޢުޒުރުވެރި ނުކުތުމަށް

 ިޒަރަށްސުޕަވައ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ( ހަތަރެއް) 04 ލަސްވެގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ މަތިން އުޞޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފީހުން
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 ،ަމަމުވައްޒަފެއްނ ިވާޙަވާލުވެފައ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަ ވަކި މުވައްޒަފަކީ އެ (ޅ)  

 ުވަގުތ ށޭހާފެ ހިންގަން ޙަވާލުކޮށް މުވައްޒަފަކާ އެހެން މަސައްކަތް އެމުވައްޒަފެއްގެ

 ،ގާއިރުއަން އަދި. ވާނެއެވެ އަންގަން ސުޕަވައިޒަރަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ،އޮއްވައި

 ްްގުމަށހިނ މަސައްކަތެއް އެ ނާރައި ބުރޫ މަސައްކަތަށް ޙަވާލުވެފައިވާ އެމުވައްޒަފެއް

 ުރިހަމަފ ކަމުގައި އެ ،ދީ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކުރުމަށް އިންތިޒާމުތައް އޮފީހުން

 .  ދޭންވާނެއެވެ އެއްބާރުލުން

 

 ެރިކަމެއްނުކުޅެދުންތ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ގޮތުން ޞިއްޙީ ،ފަދަ ނޭންގޭ އޮއްވައި ވަގުތު (ކ)  

 ާލަތަކަށްޙ ފަދަ އެންގޭ ،މަވެއްޖެނަ މެދުވެރި ޙާލަތެއް ކުއްލި ކަހަލަ މެދުވެރިވުން

 ފަރުވާ ީޞިއްޙ ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކަންތައް ސަލާމުގެ، އައުމުން އެމުވައްޒަފަކު

 ުންއޮފީހ ،ކެޓްސެޓްފި މެޑިކަލް ،ޙަކީމެއްގެ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރަކު އޮތް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ ހަމަޖައްސާފައިވާ

 

 ،ޔަށްގަޑި އްކަތުމަސަ ރަސްމީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަށް މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި (އ)  

 ގެއްޒަފެއްއެމުވަ ަ،އަންގާފައިނުވާނަމ ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެކަން ނުކުތުމަށް ސަބަބުން ބަލިވުމުގެ

 ަނޑައަޅާކ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ކަސްޓަމްސްގެ ޤަބޫލުކުރެވޭނީ ސަލާން

 އެއީ ،މަށްފަހުރިޢާޔަތްކުރު ބަލިޙާލަތައް ދިމާވެފައިވާ އެމުވައްޒަފަކަށް ތެއްގެމަތިންގޮ

 .ެވެނަމައ ރެވޭޤަބޫލުކު ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ކަމުގައި ޢުޒުރެއް މަޤްބޫލު

 

 ސްދުވަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެދުމަށް މުސާރަ މަހުގެ ހުއްޓާ ޗުއްޓީގައި ސަލާމުގެ (ވ)  

 ށަހެޅުމުންހު ސެޓްފިކެޓް ކުރިން ދުވަހުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފީހުން ،ްޖެނަމައަތުވެއ

 ޢިނާޔަތް އިމުސާރައާ ދުވަސްތަކަށް ހުރި ސަލާމުގައި ދޭންވާނީ މުސާރަ އެމަހުގެ ،މެނުވީ

 ޓްފިކެޓްސެ ސަލާމުގެ ދުވަހު ފުރަތަމަ ނިކުންނަ އޮފީހަށް. ފަހުގައެވެ އުނިކުރުމަށް

 ގެންޖެހި ،ދަދުއަ ޢިނާޔަތަށްވާ މުސާރައާއި ކެނޑި މުއްދަތަށް ާމުގެސަލ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 .ދޭންވާނެއެވެ މުސާރައާއެކު މަހުގެ އަންނަ

 

 ބަލާ ަރުއަހ ދިނުމުގައި ޗުއްޓީ އަހަރީ ،ބަލާނީ އަހަރު ދިނުމުގައި ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ (މ)  

 ޗުއްޓީ ުގެސަލާމ ،ވިޔަސް ނުވިކަމުގައި އަހަރު އަދާކުރާތާ ވަޒީފާ އަދި. އުޞޫލުންނެވެ

 .ދެވޭނެއެވެ
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 ިކެޓްސެޓްފ އަދި ސަލާން ބުނާ ގޮތަށް ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މުވައްޒަފެއް (ފ)  

 ޓާބަލަހައް ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ،ރެކޯޑް ސަލާމުގެ ބުނާ ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ މަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ސެކްޝަނުން

 

 ،ފައިޒުރުވެރިވެޢު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ބަލިވެގެން ހާޒިރުވުމަށްފަހު އޮފީހަށް މުވައްޒަފު (ދ)  

 މަދުނޫން ވުރެގަޑިއިރަށް( ހަތަރެއް) 04 ތެރެއިން ގަޑީގެ މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އެ އަދި

 ތަށްމަސައްކަ ުމުވައްޒަފ ދުވަހަކީ އެ ،ވާނަމަ ހޭދަކޮށްފައި މަސައްކަތުގައި ވަގުތެއްގައި

 04 ގައިގަޑީ ްކަތުމަސައ އެދުވަހުގެ މުވައްޒަފު އަދި. ބެލިދާނެއެވެ ދުވަހެއްކަމަށް ހާޒިރުވި

 އިގޮތުގަ އްގެދުވަހެ ޗުއްޓީގެ ސަލާމުގެ ދުވަހަކީ އެ، ހަމަނުވާނަމަ ގަޑިއިރު( ހަތަރެއް)

 .ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައިދޭން ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ ،ބަލައި

 

 އިނުމާއި ބަލިވެ

 ދޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާއި

 ޗުއްޓީ

( ހައެއް) 6 ،ވިހައިފިނަމަ ފަހުން ހަފުތާގެ( ހަތާވީސް) 27 ،ބަލިވެއިނދެ މުވައްޒަފަކު (ހ)  .36

. ެވެދޭންވާނެއ މުސާރައާއެކު ،ހިމަނައިގެން ދުވަސްތައް ބަންދު ،ޗުއްޓީއެއް މަސްދުވަހުގެ

 .އެއްފަހަރާއެވެ އެކީ ދޭންވާނީ ޗުއްޓީ މި

 

 ޙީޞިއް ައިވާރަޖިސްޓަރީކޮށްފ ،ބަޔާންކޮށް ދުވަސް ލަފާކުރާ ެކަމަށްވިހާނ މުވައްޒަފަކު (ށ)  

 އެ ،ުންހުށަހެޅުމ ލިޔުމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓެއް މެޑިކަލް ދޫކުރާ މަސައްކަތްތެރިއަކު

 ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި ،ފެށިގެން ތާރީޚުން ބުނާ ލިޔުމުގައި އެ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު

 .ދޭންވާނެއެވެ ،މުވައްޒަފަށް އެ ޗުއްޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ފުރާނަ ދަރިފުޅުގެ ވިހޭއިރު ފަހުން ހަފުތާގެ( ހަތާވީސް) 27 ،ބަލިވެއިނދެ މުވައްޒަފަކު (ނ)  

( ފަސްދޮޅަސް) 60 ދޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ނުވަތަ ގުޅިގެން ބަލިވެއިނުމާ ،ނެތްނަމަ

 ،ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ުބަންދ ،ފެށިގެން ދުވަހުން ވިހާ މުވައްޒަފު ،ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ

 .އެއްފަހަރާއެވެ އެކީ ދޭންވާނީ ޗުއްޓީ މި .ދޭންވާނެއެވެ މުސާރައާއެކު

 

 ސަބަބުން ބަލިވުމުގެ  ނުވަތަ ސަބަބުން ކައިރިވުމުގެ ދުވަސް ވިހާ މުވައްޒަފަކު މާބަނޑު (ރ)  

 ،ޢުޛުރުވެރިވާނަމަ ނުކުތުމަށް ވަޒީފާއަށް ގުޅިގެން ބަލިވެއިނުމާ ނުވަތަ

 މެޑިކަލް ދޫކުރާ ބަޔާންކޮށް އެކަން މަސައްކަތްތެރިއަކު ޞިއްޙީ ސްޓަރީކޮށްފައިވާރަޖި

 6 ޗުއްޓީގެ ދޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ،ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓެއް

 ގިނަވެގެން ،ހިމަނައިގެން ދުވަސްތައް ބަންދު ،ގޮތަށް ނުކެނޑޭ މަސްދުވަހުން( ހައެއް)
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 .ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ،ޗުއްޓީއެއް ހުގެދުވަ( ތިރީސް) 30

 

 ހާލަތު ޙީޞިއް އޭނާގެ ނުކުތުމަށް ވަޒީފާއަށް ސަބަބުން ބަލިވެއިނުމުގެ މުވައްޒަފަކު )ބ(  

 ށްބަޔާންކޮ އެކަން މަސައްކަތްތެރިއަކު ޞިއްޙީ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ،ތަންނުދޭކަމަށް

 28 ންކުރި އުމުގެވިހެ ،ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ުފިކެޓެއްސެޓ މެޑިކަލް ދޫކުރާ

 ަށްނުލިބޭގޮތ މުސާރަ ،ހިމަނައިގެން ދުވަސްތައް ބަންދު ،ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( އަށާވީސް)

 .ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކަށް އެ

 

 ނުވަތަ މަޔަކަށް

 ލިބޭ ބަފަޔަކަށްވުމުން

 ޗުއްޓީ

 ފުޅުދަރި ،ށިގެންފެ ތާރީޚުން ހަމަވާ ޗުއްޓީ ލިބޭ މަންމައަށް ރިފުޅުގެދަ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ (ހ)  .37

 ،ގޮތަށްނުލިބޭ ާރަމުސ ،ބައްޕައަށް ދަރިފުޅުގެ ނުވަތަ މަންމައަށް ދަރިފުޅުގެ ބެލުމަށްޓަކައި

 ޗުއްޓީއެއް ދިގުނޫން ވުރެ އަހަރުދުވަހަށް( އެކެއް) 1 ހިމަނައިގެން ދުވަސްތައް ބަންދު

 އުމުގެވިހެ ލިބޭ ްމަންމައަށ ދަރިފުޅުގެ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ،ދެވޭނީ އްޓީޗު މި. ދެވިދާނެއެވެ

 މި .ގޮތަށެވެ ުވާއިތުރުނ ވުރެ އަހަރުދުވަހަށް( އެކެއް) 1 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހަމަވާ ޗުއްޓީ

 .އެއްފަހަރާއެވެ އެކީ ދޭންވާނީ ޗުއްޓީ

 

 ،ަނީނަމަވ ކަމަށް ސްގައިކަސްޓަމް ކުރަނީ މަސައްކަތް ބައްޕަ މަންމައާއި ދަރިފުޅުގެ (ށ)  

 އްޓީގެޗު އެ ކަށްގޮތަ ފެންނަ އެދެމީހުންނަށް ޗުއްޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ

 . ބަހާލެވިދާނެއެވެ މައްޗަށް ދެމީހުންގެ މުއްދަތު

 

 ްމެކޮނ ،ގުޅިގެން ޒިންމާއަކާ މުހިންމު ފަދަ ބަލިވުން މެންބަރަކު ޢާއިލާގެ (ހ)  .38 ޗުއްޓީ ޒިންމާގެ ޢާއިލީ

 އަހަރުދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( ދިހައެއް) 10 ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ މުވައްޒަފަކަށްވެސް

 ،ިރިމީހާފ ،އަނބިމީހާ ބަލާނީ ކަމުގައި މެންބަރުން ޢާއިލާގެ. ދޭންވާނެއެވެ ތެރޭގައި

 ދުވެރިކަމުގެބަލަ މީހެއްގެ އެ ގޮތުން ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އަދި ބައްޕަ ،މަންމަ ،ދަރިން

 . ފަރާތްތަކެވެ ުގައިވާދަށ

 ަލާބ އަހަރު ައިދިނުމުގ ޗުއްޓީ އަހަރީ ،ބަލާނީ އަހަރު ދިނުމުގައި ޗުއްޓީ ޒިންމާގެ ޢާއިލީ (ށ)  

 ޗުއްޓީ ިމ ،ނުވިކަމުގައިވިޔަސް އަހަރު އަދާކުރާތާ ވަޒީފާ ،ނަމަވެސް. އުޞޫލުންނެވެ

 . ދެވިދާނެއެވެ

 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަށް އެ ސަބަބުން މުގެދިމާވު ގައިވާފަދަކަމެއް( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 ރަސްމީ މުވައްޒަފެއްގެ އެ، ޢުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުކުތުމަށް ،ގަޑިޔަށް މަސައްކަތު ރަސްމީ
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 ޒިންމާގެ ޢާއިލީ އެމުވައްޒަފަކު ސުޕަވައިޒަރަށް ކުރިން ނިމުމުގެ ގަޑި މަސައްކަތު

 .އަންގަންވާނެއެވެ ހުރިކަން ޗުއްޓީގައި

 

 ހުންއޮފީ ،ދުވަހު ނުކުންނަ އޮފީހަށް ހުރުމަށްފަހު ޗުއްޓީގައި ޒިންމާގެ ޢާއިލީ (ރ)  

 ކުރިން ނިމުމުގެ ޑިއުޓީ އެކަން މަތިން ގޮތެއްގެ އޮންނަ ހަމަޖައްސާފައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ

 ޗުއްޓީ ދޭ

 ތައްދުވަސް ބަންދު ،ފެށިގެން ދުވަހުން ލިބޭ ދަރިއަކު މުވައްޒަފަކަށް ފިރިހެން )ހ(  .39

 . ެއެވެދޭންވާނ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( ތިނެއް) 3 ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ،ހިމަނައިގެން

 

 ވާގައި( ހ) ާގެމާއްދ މި ،ދެވޭ ފެށިގެން ދުވަހުން ލިބޭ ދަރިއަކު މުވައްޒަފަކަށް ފިރިހެން )ށ(  

( ހަތާވީސް) 27 ު،ދެމެދ ވުމާ މަސްދުވަސް( ހަތެއް) 7 ދަރިފުޅަށް ،ހަމަވުމަށްފަހު ޗުއްޓީ

 މި. ނެއެވެދޭންވާ ހިމަނައިގެން ދުވަސްތައް ބަންދު ،ޗުއްޓީއެއް ލިބޭ މުސާރަ ދުވަހުގެ

 .އެއްފަހަރާއެވެ އެކީ ދޭންވާނީ ޗުއްޓީ

 

 ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު

 ޗުއްޓީ ލިބޭ

 ްސްތައދުވަ ދުބަން، ގޮތަށް ލިބޭ މުސާރަ ފެށިގެން ދުވަހުން ޚިތާނުކުރާ ދަރިއަކު މުވައްޒަފުގެ  .40

 ޭދ ކުރުމުން ާނުޚިތ. ނެގިދާނެއެވެ މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( ފަހެއް) 05 ހިމަނައިގެން

 .ލިބޭނެއެވެ ބައްޕައަށްވެސް އާއި މަންމަ ދަރިފުޅުގެ ،ޗުއްޓީ

 

 ޢުމްރާގެ އަދި ޙައްޖު

 ޗުއްޓީ

 

 ސްތައްދުވަ ަންދުބ ަރަށްފަހ ފުރަތަމަ ،މުވައްޒަފުންނަށް އެދޭ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ޙައްޖަށް (ހ)  .41

 ްޗުއްޓީއެއ ދުވަހުގެ( ފަހެއް ތިރީސް) 35 ،މުސާރައާއެކު ހަމަ ގޮތަށް ހިމެނޭ

 ވާބޭނުން ާންދ ޙައްޖަށް ފަހަރަށް ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ދެވަނަފަހަރަށް. ދޭންވާނެއެވެ

 ،ރުފަހަ( އެކެއް) 01 އަހަރުން( ފަހެއް) 05 ކޮންމެ ،މުސާރައާއެކު ،މުވައްޒަފުންނަށް

 .ދެވިދާނެއެވެ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( ފަހެއް ތިރީސް) 35

 

 ޮތަށްގ ހިމެނޭ ްދުވަސްތައ ބަންދު ،މުވައްޒަފުންނަށް އެދޭ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް ޢުމްރާއަށް (ށ)  

 އަހަރަކުން (ދިހައެއް) 10 ކޮންމެ ޗުއްޓީއެއް ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30 ،ހަމަމުސާރައާއެކު

 . ދާނެއެވެދެވި ފަހަރު( އެކެއް) 01

 

 (ހ) ާއްދާގެމ މި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަތޮޅުތެރޭގައި ފިޔަވައި މާލެސިޓީ (ނ)  

 10 ޮތަށްގ ހިމެނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު އިތުރަށް މުއްދަތުގެ ބުނެފައިވާ ގައި( ށ) އާއި

 .ދޭންވާނެއެވެ  ދުވަސް( ދިހައެއް)
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 ީމީލާދ ަހަރާއެއްފ ޗުއްޓީ ބާވަތުގެ ދެ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި( ށ) އަދި( ހ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 .ނުލިބޭނެއެވެ ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ( ބާރަ) 12

 

 ުވަތަނ ގުޅިގެން ކަމަކާ ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ތިރީގައިވާ ،ނެގޭނީ ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ (ހ)  .42 ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ

 ،ްަފާގެމަތިނލ ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޯސްހިއުމަންރިސ ،ގުޅިގެން ކަމަކާ މިފަދަ މިނޫންވެސް

 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 

 .ންވުންބޭނު ޗުއްޓީއެއް ގުޅިގެން ޙާލަތަކާއި ޚާއްޞަ ދިމާވާ މުވައްޒަފަކަށް .10

 

 .ުންބޭނުންވ ޗުއްޓީއެއް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު ގޮތުން އަމިއްލަ .11

 

 ނުލިބޭ ސާރަމު މުވައްޒަފަކަށް އޮތް ދުވަސްތަކެއް ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ ،އްޓީގައިޗު އަހަރީ (ށ)  

 ްއިތުރަށ ،ހުދިނުމަށްފަ ޗުއްޓީ ދުވަސްތަކަށް އޮތް ޗުއްޓީގައި އަހަރީ ،ދޭންވާނީ ޗުއްޓީ

 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ ބޭނުންވެގެން ކޮންމެހެން ޗުއްޓީއެއް

 

. ޭނުމަށެވެބ ނެގި ޗުއްޓީއެއް އެ ،ްކުރަންވާނީބޭނުނ ޗުއްޓީ ދެވޭ ގޮތަށް ނުލިބޭ މުސާރަ (ނ)  

 ލްކުރުމުގެކެންސަ ޗުއްޓީ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ޗުއްޓީ ޚިލާފަށް ބޭނުމާ ނެގި ޗުއްޓީ އަދި

 ީޒަރޫރ ގެދިރިއުޅުމު އެމުވައްޒަފެއްގެ. ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ،އިޚްތިޔާރު

 ަމެއްކުރިކ ާފަށްޚިލ ބޭނުމާ ނެގި ްޓީއެޗުއ ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ބޭނުންތަކަށް

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަމަށް

 

 ަމުސާރ ނާއަށްއޭ މުއްދަތަށް ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި ދެވޭ ގޮތަށް ނުލިބޭ މުސާރަ (ރ)  

 .ވެނުދެވޭނެއެ އެލަވެންސްއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިނުމަށް މަހަށް މަހުން ،އާއި

 

 ށްވުރެދުވަހަ( ފަނަރަ) 15 މުއްދަތު ހުންނަ ޗުއްޓީގައި ޭދެވ ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ (ބ)  

 ،ުނޭނެތީނުގ ތެރޭ މުއްދަތުގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސް ،އިތުރުވާނަމަ

 ވެސްބެލުމުގައި މުއްދަތު ރިޓަޔަރމެންޓްގެ މުއްދަތާއި ޕެންޝަންގެ އެދުވަސްތައް

 މީހަކު ިވާކުރަންޖެހިފައ ިދުމަތްޚ ކަސްޓަމްސްއަށް މުއްދަތަކަށް ވަކި. ނުގުނޭނެއެވެ

 ައްޒަފަކުއެމުވ ،ދުވަސްތައް ހުރި ޗުއްޓީގައި ނުލިބޭ މުސާރަ ،ނަގައިފިނަމަ މިޗުއްޓީ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ޖެހިފައިވާ ކުރަން ޚިދުމަތް
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 ވޭނީދެ ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ ،މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތް ގައިވާ( 1) ގެ( ހ) މިމާއްދާ (ޅ)  

 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް) 01 ގިނަވެގެން

 

 އޮފީހަށް ކޮށްބަޔާން އެޙާލަތު ،ގުޅިގެން ޙާލަތަކާ ޚާއްޞަ ގައިވާ( 1) ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ (ކ)  

 ެއްގެއުސޫލ ަޅާކަނޑައ ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ،ހުށަހެޅުމުން

 ތައްނުލިބޭގޮ މުސާރަ މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން ުވަހަށްވުރެދ( ފަނަރަ) 15 ،މަތިން

 ުއްޓީޗ ިބޭގޮތަށްނުލ މުސާރަ މުވައްޒަފަށް މިގޮތުން. ދެވިދާނެއެވެ ޗުއްޓީ އެމުވައްޒަފަކަށް

 ތުގައިމިޙާލަ ެސްނަމަވ. ނެތްނަމައެވެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރީ ޙައްޤުވާ އެމުވައްޒަފަށް ދޭންވާނީ

 މަތުގައިޚިދު ްޒަފުމުވައ އަދި. ނުކުރެވޭނެއެވެ ވަކި ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން އެމުވައްޒަފަށް

 . ގުނޭނެއެވެ ކަމުގައި މުއްދަތެއް ދެމިހުރި

 

 ޗުއްޓީ ދޭ ނުލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ،މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތު ގައިވާ( 2) ގެ( ހ) މިމާއްދާ (އ)  

 ްފައިވާތްކޮށޚިދުމަ ކަސްޓަމްސްއަށް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ދޭއް) 02 ދެވޭނީ

 އިތުރުނުވާ އަހަރަށްވުރެ( ހަތަރެއް) 04 ދެވޭނީ ޗުއްޓީ މިގޮތުން. މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 .މުއްދަތަށެވެ

 

 މި ްޒަފަކަށްމުވައ ބޭނުންވާ ޗުއްޓީއެއް ،ޙާލަތްތަކުގައި ގައިވާ( 2) ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ (ވ)  

 ެކަމުގ ާލުކޮށްފައިވޤަބޫ އެމީހަކު މަރުކަޒަކުން ތަމްރީނުދޭ ނުވަތަ ތަޢުލީމުދޭ ،ދެވޭނީ ޗުއްޓީ

. ެވެަހެޅުމުންނހުށ ކަސްޓަމްސްއަށް ،މަޢުލޫމާތު ގޮތުގެ ފަންޑުކުރާނެ އެކޯހަށް ލިޔުމާއެކު

 މްސްގެކަސްޓަ ،ޤަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ،އެކޯހަކީ އަދި

 ަތާގުޅޭމަސައްކ ެކަސްޓަމްސްގ ނުވަތަ ހިމެނިފައިވާ ރިކްއަރމަންޓްސްގައި ޓްރޭނިންގ

 ަންދާކިޔަވ ހަކުއެމީ ،ލިބޭނީ މިޗުއްޓީ ދިއުމަށް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން. ކޯހަކަށްވާންވާނެއެވެ

 ެންހިމަނައިގ މުއްދަތު ލަފާކުރާ އައުމަށް އެނބުރި އެތަނަކުން ،ދިއުމަށާއި މަރުކަޒަކަށް

 މަސައްކަތަށް ގޮތުގެމަތިން އިތުރުނުވާ ވުރެ ދުވަހަށް( ސާދަ) 14 މުއްދަތަށްވުރެ ކޯހުގެ

 .އެއްގޮތަށެވެ އުޞޫލާ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތަށް ދަތިނުވާ

 

 މުސާރަ ަރަށްފަހ ދެވަނަ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވާ ޗުއްޓީ ގައިވާ( 2) ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ (މ)  

 04  ެގެންމަދުވ ،އައުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށްގެން ކޯސް ،ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ގޮތަށް ނުލިބޭ

 ތުންމިގޮ. ނެވެޚިދުމަތްކުރުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް މުއްދަތައް ދުވަހުގެ އަހަރު( ްހަތަރެއ)

 .މުއްދަތަށެވެ އިތުރުނުވާ އަހަރަށްވުރެ( ދޭއް) 02 ދެވޭނީ ޗުއްޓީ
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 ލިބޭގޮތަށްދޭ މުސާރަ

 ޗުއްޓީ

 ގެވަޒީފާ ،ށާއިޙާޞިލުކުރުމަ ތަޢުލީމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ޗުއްޓީ ދޭ ގޮތަށް ލިބޭ މުސާރަ (ހ)  .43

 ަރުކުޅިވ ިވާބައިވެރ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ އަދާކުރަނިކޮށް ވާޖިބު

 ެކިއ ިޖުތިމާޢީއ އަދި ޙަރަކާތް ކުޅިވަރު ހިންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ތަކުގައި ޙަރަކާތް

 ުމަންރިސޯސްހިއ ކުރުމަށް ފަރުވާ ބޭސް ގުޅިގެން އަނިޔާއާ ލިބޭ ތަކުގައި ޙަރަކާތް އެކި

 .ލިބުމުންނެވެ ހުއްދަ ބޯޑުން ްމަންޓްމެނޭޖ

 

 

 ީ،ދެވޭނ އްޓީޗު ދެވޭ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު އަމިއްލަގޮތުން (ށ)  

 ދޭންވާނީ އްޓީޗު ދެވޭ ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ތަޢްލީމް. އަހަރެވެ( ހަތަރު) 04 ގިނަވެގެން

 ނިންގޓްރޭ ކަސްޓަމްސްގެ އަދި ުރާޤަބޫލުކ އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް

 .ެސްތަކަށެވކޯ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ހިމެނިފައިވާ ރިކްއަރމަންޓްސްގައި

 

 ،ެވޭނީދ ޗުއްޓީ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު އަމިއްލަގޮތުން (ނ)  

 ާމަތްކޮށްފައިވޚިދު ދުވަހު އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަދުވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 .   މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 

 ަރުކުޅިވ ުވަތަނ ޙަރަކާތެއް އިޖުތިމާޢީ ބައިވެރިވާ ނުވަތަ ހިންގާ ރާވައި ކަސްޓަމްސްއިން (ރ)  

 ށްޓަކައިކުރުމަ ބޭސްފަރުވާ ގުޅިގެން އަނިޔާއަކާ ލިބޭ މުވައްޒަފަށް ޙަރަކާތެއްގައި

 ިވާލިޔުމުގައ ދެއްވާ ޑޮކްޓަރ ޭނެކަމަށްނިމ ބޭސްފަރުވާކޮށް އަނިޔާއަކަށް އެ ،ޗުއްޓީދޭނީ

  ުއަހަރަކ ންހިމަނައިގެ ދުވަސްތައް ބަންދު ،ދެވޭނީ ގިނަވެގެން މިގޮތުން. މުއްދަތަށެވެ

 .ދުވަހެވެ( ނުވަދިހަ) 90

 

 ީފައިވާދ ޗުއްޓީ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު އަމިއްލަގޮތުން (ބ)  

 ެންުރިހަމަކޮށްގފ ކޯސް ،ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ ހަރަށްފަ ދެވަނަ މުވައްޒަފަކަށް

 ސްއަށްކަސްޓަމް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ދޭއް) 02 މަދުވެގެން ،އައުމަށްފަހު

 ދިގުނޫން ުރެއަހަރަށްވ( ތިނެއް) 03 ދެވޭނީ ޗުއްޓީ މިޙާލަތުގައި. ޚިދުމަތްކުރުމުންނެވެ

 . މުއްދަތަށެވެ

 

 ވަސްތައްއެދު ބާކީއޮތްނަމަ ޗުއްޓީ އަހަރީ ،ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ދެވޭ ގޮތަށް ލިބޭ މުސާރަ (ޅ)  

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

 

 ،ލިބޭނީ މުވައްޒަފަށް ހުންނައިރު މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ދެވޭ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ (ކ)  
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 އިއަ ލިބެމުން އެމުވައްޒަފަށް ތާރީޚުގައި ފެށި ޗުއްޓީ ދެވޭ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ އެމުވައްޒަފު

 .ޢަދަދެކެވެ އެއްވަރު މުސާރައާ އަސާސީ

 

 ފުެމުވައްޒައ ހުއްޓާ ޗުއްޓީގައި ،އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި( ކ) މިމާއްދާގެ (އ)  

 ްކުރިނ ެނީލިބ ،ކަމުގައިވީނަމަވެސް އައި ބަދަލެއް މުސާރައަށް މަޤާމުގެ އަދާކުރި

 .އަދަދެކެވެ އެއްވަރުގެ މުސާރައާ ލިބެމުންއައި

 

 2/1 ސާރަމު

 ޗުއްޓީ ދޭ ލިބޭގޮތަށް

 ަސްޓަމްސްގެކ ،ދެވޭނީ ޗުއްޓީ ދެވޭ ގޮތަށް ލިބޭ( އެއްބައި ދެބައިކުޅަ) 2/1 މުސާރައިގެ (ހ)  .44

 ްިއުމަންރިސޯސހ ،ގުޅިގެން ކަމަކާ ބޮޑު ދިމާވާ ޢާއިލާއަށް އޭނާގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް

 .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ގެޑުބޯ މެނޭޖްމަންޓް

 

 ،ެވޭނީދ ގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ދޭ ގޮތަށް ލިބޭ( އެއްބައި ދެބައިކުޅަ) 2/1 އިގެމުސާރަ (ށ)  

 .ދުވަހެވެ( ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން

 ފަސްވަނަބާބު

 ދިނުން އަދަބު އިދާރީ

 ޮތުގެގ ބާބުގައިވާމި މެދު މުވައްޒަފުންނާ ވާ ޚިލާފު އަދަބާ މިގަވާއިދާ އަދި ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ  .45 އެޅުން ފިޔަވަޅު

 .އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު ންމަތީ

 

 އަދަބު ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި

 ކަނޑައެޅުން

 ިދާރީއ އަދި އަޚްލާޤީ މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .46

 ޝަނަރކޮމި ކުރާނީ ތަޙްޤީޤް އެމައްސަލަ ،ތަޙްޤީޤްކުރަންޖެހޭނަމަ މައްސަލަތައް

 ޤުތަޙްޤީ ންމިގޮތު. ސެކްޝަނަކުންނެވެ ެހޭކަމާބ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް

 ިއުމަންރިސޯސްހ ބުނާ މާއްދާގައި ވަނަ 5 މިގަވާއިދުގެ ރިޕޯޓް ތަޙްޤީޤް ނިންމުމަށްފަހު

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް

 

 ިދާރީއ އަދި އަޚްލާޤީ މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ބުނާ ައިމާއްދާގ ވަނަ 5 މިގަވާއިދުގެ ކަނޑައަޅާނީ އަދަބު އިދާރީ ްމައްސަލަތަކަށ

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް
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 ޒަފުންގެމުވައް ީފިޔަވަޅުއަޅާނ ބަލަހައްޓައި މައްސަލަތައް ހާޒިރީއާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ (ނ)  

 .ސެކްޝަނުންނެވެ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

 

 އްޒަފަކުއެމުވަ ނަސޭހަތްދޭނީ އަދަބުވެރިކުރުމަށް މާހައުލަށް މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުން (ރ)  

 . ސެކުޝަނަކުންނެވެ މަސައްކަތްކުރާ

 

 ކުރުން ދަށް މަޤާމު

 ވަޒީފާއިން އަދި

 ވަކިކުރުން

 ްަޒީފާއިނވ ނުވަތަ ދަށްކުރުމަށް މަޤާމު މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލައަކާހުރެ އެއްވެސް (ހ)  .47

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ މާއްދާގައި ވަނަ 5 މިގަވާއިދުގެ ލަފާދޭނީ ްޓަރަށްމިނިސ ވަކިކުރުމަށް

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް

 

 ންމާނި ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ފަދައިން ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކުރިން ފޮނުވުމުގެ މިނިސްޓަރަށް ނިންމުންތައް

 .ހޯދަންވާނެއެވެ ލަފާ ސްޓަމްސްގެކަ

 

 ްމާނިނ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ގޮތަށް ވާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 ީފާއިންވަޒ ނުވަތަ ކުރުމަށް ދަށް މަޤާމު ފޮނުވުމުން މިނިސްޓަރަށް ނިންމުންތައް

 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ މިނިސްޓަރަށް ވަކިކުރުމަށް

 

 ޯސްހިއުމަންރިސ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 ލުންއަ ނިންމުން އެ ،ފޮނުވުމުން މިނިސްޓަރަށް ނިންމައި ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް

 ޚްތިޔާރުއި ފޮނުވުމުގެ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން އަނބުރާ ވިސްނުމަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިނިސްޓަރަށް

 

 ނަނިވިއަން ކަށްއެމުވައްޒަފަ ބެލުމުގައި މައްސަލަ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ޯސްހިއުމަންރިސ (ބ)  

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުސަތުތައް

 

 ލިޔެ ހާއެންމެ ބެހޭ މައްސަލަޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްޗަށް މުވައްޒަފުގެ އެ .1

 ފުރުޞަތު ބެލުމުގެ ކިޔުންތައް

 ަށީގެންވާއެކ ެދިނުމުގ ޖަވާބު ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ކަމާބެހޭގޮތުން .2

 ފުރުޞަތު
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 ފުރުސަތު ލިބިގަތުމުގެ ހޯދުމާއި އެހީތެރިކަން ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ .3

 

 ހެދޭ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އެޅޭނީ ފިޔަވަޅު އިދާރީ (ހ)  .48 އެޅުން ފިޔަވަޅު އިދާރީ

 ވާ ލާފުޚި އަދަބާ ކޯޑްއޮފްކޮންޑަކްޓާ އާއި އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް، ގަވާއިދުތަކާއި

 .މުވައްޒަފުންނާމެދުގައެވެ

 

 ތައްފިޔަވަޅު އަންނަނިވި ތެރޭގައި ފިޔަވަޅުގެ އިދާރީ ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ހިމެނެއެވެ

 .ދިނުން ނަސޭޙަތް އަނގަބަހުން .1

 .ދިނުން ނަސޭޙަތް ލިޔުމުން .2

 .ދިނުން އިންޒާރު .3

 ޖޫރިމަނާކުރުން .4

 .ުރުންކ ސަސްޕެންޑް އިންވަޒީފާ މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން ވުރެ ދުވަހަށް 14 .5

 .ދަށްކުރުން މަޤާމު .6

 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން .7

 

 ިޔަވައިފ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ބުނެފައިވާ ގައި( 2) އަދި( 1) ގެ( ށ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

  .ޑުންނެވެބޯ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް އަޅާނީ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ އެހެނިހެން

 

 ަޅާނީއ ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ ބުނެފައިވާ ގައި( 2) އަދި( 1) ގެ( ށ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 .ސެކުޝަނުންނެވެ މަސައްކަތްކުރާ އެމުވައްޒަފަކު

 

 ެައްޒަފުގމުވ ޫމާތުމަޢުލ ފިޔަވަޅެއްގެ އެ، އަޅައިފިނަމަ ފިޔަވަޅު އިދާރީ މުވައްޒަފަކާމެދު (ބ)  

 .ލާންވާނެއެވެ ފައިލަށް ރެކޯޑް

 

 އިދާރީ އަދި އަޙުލާޤީ

 ކުށްތައް

 .ކުށްތަކެވެ ތިރީގައިވާ ބަލާނީ ކަމުގައި ކުށް އިދާރީ އަދި އަޙުލާޤީ  .49
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 ކޮންޑަކްޓުގައި އޮފް ކޯޑް އެތިކްސްއާއި އޮފް ކޯޑް ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  

 .ކަމެއް ކޮންމެ ހިންގާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ުށެއްކ އަޚްލާގީ ިފިޔަވައ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ކަމެއް ކޮންމެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ކަމުގައި

 

 ްދަށުނ ގެ( ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2011/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ނ)   

 ަދިއ ޤާނޫނާ މި ފިޔަވައި ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޝަނުން އިންޓަގްރިޓީ ކަސްޓަމްސް

 .ަމެއްކޮންމެކ ކުރާ ޚިލާފަށް ގަވާއިދުތަކާ ންއެހެނިހެ ހަދާ ދަށުން މިޤާނޫނުގެ

 

 ް.ަމެއްކުރުނކ ޚިލާފު އިޖްރާއަތުތަކާއި ޢާންމު  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގައި ކަސްޓަމްސް (ރ)  

 ކަނޑައަޅާނެ އަދަބު

 މިންގަނޑު

 އްގެއުޞޫލެ ންމުޢާ ދިނުމުގައި އަދަބު ދަށުން މިބާބުގެ ކުށްތަކަށް އިދާރީ އަދި އަޚްލާގީ (ހ)  .50

 ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 48 މިގަވާއިދުގެ ކަނޑައަޅަންވާނީ އަދަބު ންގޮތު

 ބޮޑުކުޑަ ްގެކުށެއ ކުރާ މުވައްޒަފެއް ،ނަމަވެސް. ތަރުތީބުންނެވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 .ާޅައެވެނ ހުރަހެއް މިމާއްދާ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ގޮތަކަށް ނޫން މި ،ބަލައި މިނަށް

 

 ިވާައްކާފައދ ޢުގައިދިފާ އެމުވައްޒަފެއްގެ ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބު މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ (ށ)  

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ވާހަކަތަކަށް

 

 ާއޭނ ށަކީއެކު ިރުކުރާއ ރިޢާޔަތް ވާހަކަތަކަށް ދައްކާފައިވާ ދިފާޢުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ (ނ)  

 ަތަމަފުރ ަކަށްކުށ ފަދައެ ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ކުށެއްނޫންކަމަށް ކޮށްފައިވާ ޤަޞްދުގައި

 .ދީގެންނުވާނެއެވެ އަދަބެއް ބޮޑު އިންޒާރަކަށްވުރެ ފަހަރަށް

 

 ަފައިވާނަމހުށަހެޅި މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ގިނަ މައްސަލައަށްވުރެ އެއް (ރ)  

 ވެސްނަމަ. ގޮތުގައެވެ މައްސަލަތަކެއްގެ ވަކިވަކި ބަލަންވާނީ އެމައްސަލަތައް

 ލައަކަށްމައްސަ ސާބިތުވެފައިވާ ކުރިން ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބު ްމިމައްސަލަތަކަށ

 ުމުގައިކަނޑައެޅ އަދަބު އަދި. ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ކުރުމަކަށް ރިޢާޔަތް

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ ރިޔާޢަތް ކަމަކަށް އެއްވެސް ސާބިތުނުވެހުރި
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 ްކުރާަސައްކަތމ މުވައްޒަފު އެކަން ،ްދެވިއްޖެނަމަނަސޭހަތ އަނގަބަހުން މުވައްޒަފަކަށް (ހ)  .51 ނަސޭހަތްދިނުން

 ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ ކަންކަން މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެ ސެކްޝަނަކުން

 ނަމޫނާ ެގޮތުގ އޮންނަންވާނެ ލިޔެފައި ނަސޭޙަތް އަނގަބަހުންދޭ. ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 .އެވަނީއެވެ ގައި 2 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ

 

 ަކަށްއެއްކުށ ީދެވޭނ ނަސޭހަތް އަނގަބަހުން ގޮތުގައި ފިޔަވަޅުގެ ާރީއިދ މުވައްޒަފަކަށް (ށ)  

 1 ންފެށިގެ ތާރީޚުން ދެވޭ ނަސޭހަތް ދެވޭ މިގޮތުން ނަމަވެސް. އެއްފަހަރުއެވެ

 ، ިނުވާނަމަތަކުރާރުކޮށްފައ ކުށެއް އެފަދަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުގެ( އެކެއް)

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ރިޢާޔަތް އެނަޞޭހަތަށް

 

 ކުރާަސައްކަތްމ އެމުވައްޒަފު އެކަން ،ދެވިއްޖެނަމަ ނަސޭޙަތް ލިޔުމުން މުވައްޒަފަކަށް (ނ)  

. ެވެަންވާނެއފޮނުވ ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ ކަންކަން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ސެކްޝަނަކުން

 ގައި 3 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ ނަމޫނާ ގޮތުގެ އޮންނަންވާނެ ނަސޭޙަތް ލިޔުމުންދޭ

 .އެވަނީއެވެ

 

 ްެއްކުށަކަށއ ދެވޭނީ ނަސޭހަތް ލިއުމުން ގޮތުގައި ފިޔަވަޅުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށް (ރ)  

( ްދޭއ) 02 ންތާރީޚުންފެށިގެ ދެވޭ ނަސޭހަތް ދެވޭ މިގޮތުން ނަމަވެސް. އެއްފަހަރުއެވެ

 ހަތަށްނަޞޭ އެ ،ތަކުރާރުކޮށްފައިނުވާނަމަ ކުށެއް އެފަދަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުގެ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ާޔަތްރިޢ

 

( ދޭއް) 02 ފެށިގެން ދުވަހުން ދިން ނަސޭހަތް ލިޔުމުން އެކުށަކަށް ދެވޭނީ އިންޒާރު (ހ)  .52 އިންޒާރުދިނުން

 ވޭިޔުމުންދެލ މިގޮތުން. ކުރުމުންނެވެ ތަކުރާރު އެކުށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުގެ

 .ަނީއެވެއެވ ގައި 4 ވަލުޖަދު މިގަވާއިދުގެ ނަމޫނާ ގޮތުގެ އޮންނަންވާނެ އިންޒާރު

 

 ދޭ ޮތަށްމިގ. ވެއެއްފަހަރުއެ އެއްކުށަކަށް އިންޒާރުދޭނީ އިސްލާހުވުމަށް މުވައްޒަފަކަށް (ށ)  

 އްދަތުގެމު އަހަރުގެ( ތިނެއް) 03 ފެށިގެން ތާރީޚުން ދޭ އިންޒާރު އެ ،އިންޒާރެއް

 ާޔަތްރިޢ އިންޒާރަށް އެ، ވާނަމަ ނުކުރާކަމުގައި ކުށެއް އިތުރު ތެރޭގައި

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ

 

 އަދި ލާގީއަޚު ކުރާ މުވައްޒަފަކު އޮތްކަމުގައިވިއަސް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 .އެވެދެވިދާނެ ުއިންޒާރ ނުލާ ދިނުމަކާ ނަސޭހަތް ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށެއްގެ އިދާރީ

 



44 

 ހުންދުވަ ިންދ އިންޒާރު ކުށަކަށް ކުރި ކުއެމުވައްޒަފަ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ މުވައްޒަފަކު (ހ)  .53 ޖޫރިމަނާކުރުން

، ރުމުންކު ތަކުރާރު އެކުށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުގެ( ތިނެއް) 03 ފެށިގެން

 ެއަށްވުރ( އިންސައްތަ ދިހައެއް) 10% މުސާރައިގެ އަސާސީ އެމުވައްޒަފެއްގެ

 . ޢަދަދަކުންނެވެ ބޮޑުނޫން

 

 އިދާރީ ަދިއ އަޚުލާގީ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ެސްއޮތްނަމަވ އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ުމަކަށްކުރ ރިމަނާޖޫ، ނުލައި އެޅުމަކާ ފިޔަވަޅެއް އިތުރު ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށެއްގެ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ

 

  ވަކިމުއްދަތަކަށް

  ވަޒީފާއިން

  ސަސްޕެންޑުކުރުން

 ިދާރީއ އަދި ގީއަޚުލާ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ކުރެވޭނީ ސަސްޕެންޑް ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ހ)  .54

 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ( ތިނެއް) 03 ދިނުމަށްފަހު އިންޒާރު ކުށަކަށް

 .ކޮށްފިނަމައެވެ ތަކުރާރު އެކުށް

 

 އިދާރީ ަދިއ އަޚުލާގީ ކުރާ މުވައްޒަފަކު އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ފާއިންވަޒީ ުލައިނ އެޅުމަކާ ފިޔަވަޅެއް އިސްލާހީ އިތުރު ބަލައި ަށްކުޑަބޮޑުމިނ ކުށެއްގެ

 .ހުރަހެއްނާޅައެވެ މިމާއްދާ ކުރުމަކަށް ސަސްޕެންޑް

 

 ަސްތައްދުވ ބަންދު ކުރެވޭނީ ސަސްޕެންޑު ވަޒީފާއިން ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިދާރީ (ނ)  

 .ށެވެމުއްދަތަ ދުވަހުގެ( ސާދަ) 14 ގިނަވެގެން އެންމެ ހިމަނައިގެން

 

 ވާއިދުގެމިގަ ލިޔުން ދެވޭ އެންގުމަށް އެކަން ސަސްޕެންޑުކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން (ރ)  

 .ގައިއެވަނީއެވެ 5 ޖަދުވަލު

 

 ަކަށްކުށ ިދާރީއ އަދި އަޚުލާގީ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ،ދަށްކުރެވޭނީ މަޤާމު މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .55 ކުރުން ދަށް މަޤާމު

 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ( ދޭއް) 02 ފަހުކުރުމަށް ސަސްޕެންޑް މަގާމުން

 .ކޮށްފިނަމައެވެ ތަކުރާރު އެކުށް

 

 ރަޖައެއްދަ ުރެމަޤާމަށްވ ހުރި އެމުވައްޒަފަކު ކުރެވޭނީ ދަށް  މަޤާމު އެމުވައްޒަފެއްގެ (ށ)  

 .މަގާމަކަށެވެ ދަށް

 

 އިދާރީ އަދި އަޚުލާގީ ާކުރ މުވައްޒަފަކު އޮތްނަމަވެސް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  
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 މަޤާމު ނުލައި އެޅުމަކާ ފިޔަވަޅެއް އިސްލާހީ އިތުރު ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށެއްގެ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ކުރުމަކަށް ދަށް

 

 ަކާުށކ އިދާރީ އަދި އަޚުލާގީ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ހ)  .56 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 ތެރޭގައި ގެމުއްދަތު އަހަރުދުވަހުގެ( ފަހެއް) 05 ދަށްކުރުމަށްފަހު މަޤާމު ގުޅިގެން

 .ކޮށްފިނަމައެވެ ތަކުރާރު އެކުށް

 

 އިދާރީ ަދިއ އަޚުލާގީ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ނަމަވެސް އޮތް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ފާއިންވަޒީ ުލައިނ އެޅުމަކާ ަޅެއްފިޔަވ އިސްލާހީ އިތުރު ބަލައި ކުޑަބޮޑުމިނަށް ކުށެއްގެ

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ކުރުމަކަށް ވަކި

 

 ފަރާތުން މުވައްޒަފެއްގެ

 ގެއްލުމަށް މާއްދީ ލިބޭ

 ބަދަލުނެގުން

 ަށްއާލާތަކ ަނުވަތ ސާމާނަކަށް އެއްވެސް ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ މަސައްކަތަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ  .57

 ކުމުވައްޒަފަ އެނގިހުރެ ލިބޭނެކަން ގެއްލުމެއް މާއްދީ އޮފީހަށް ގޮތަކުން ނޫންވެސް އެ ނުވަތަ

 މަކަށްގެއްލު ލިބޭ ސަބަބުން ކަމެއްގެ ދޫކޮށްލާ ނުކޮށް ނުވަތަ ސަބަބުން ކަމެއްގެ ކުރާ

 .ނެގިދާނެއެވެ ބަދަލު އެކަށީގެންވާ އަތުން މުވައްޒަފެއްގެ

 

 ގެއްލުން މާއްދީ

 ކަނޑައެޅުން

 ެއ ،ޑައަޅާނީކަނ ބަދަލު ގެއްލުމުގެ މާއްދީ ލިބޭ ކަސްޓަމްސަށް ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .58

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ،ބެލުމަށްފަހު މައްސަލައެއް

 

 އެ ންމުމުގައިނި މައްސަލަ ކަނޑައެޅުމުގެ ގެއްލުން މާއްދީ ލިބޭ ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ (ށ(  

 އޮތް ުމާލުވުންއިހ މުވައްޒަފުގެ އެކަމުގައި އަދި. ހޯދަންވާނެއެވެ ބަޔާން މުވައްޒަފުގެ

 .ޖެހޭނެއެވެ ބަލަން މިންވަރު

 

 ގެއްލުމަށް މާއްދީ

 ބަދަލުނެގުން

 ފަކަށްމުވައްޒަ އެ ،ބަދަލު ގެއްލުމެއްގެ މާއްދީ ލިބުނު ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .59

 ންައިގެަހާލބ މަސްތަކަށް އެކި ނުވަތަ. ދެއްކިދާނެއެވެ އެއްފަހަރާވެސް އަމިއްލައަށް

 .ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ،ޚަލާޞްކުރާގޮތަށް ދައްކާ

 

 ނެގޭ ުންގޮތ ނެގުމުގެ ބަދަލު ގެއްލުމެއްގެ މާއްދީ ލިބުނު ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ (ށ)  

 33% މުސާރައިން އަސާސީ އެމުވައްޒަފުގެ ،ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު ފައިސާގެ

 .ތުގެމަތީންނެވެގޮ އިތުރުނުވާ އަށްވުރެ( ސައްތަ އިން ތިނެއް ތިރީސް)
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 ރިންކު ްވުމުގެޚަލާޞ ދައްކާ ބަދަލު ގެއްލުމެއްގެ މާއްދީ ލިބުނު ފުށުން މުވައްޒަފެއްގެ (ނ)  

 ެފައިސާއ ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފަކު

 ،ަފިނަމނުދައްކައި އެފައިސާ މިގޮތުން. އަންގަންވާނެއެވެ ދެއްކުމަށް އެއްފަހަރާ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހޯދުމުގެ އެފައިސާ

 

 މާއްދީ ޭލިބ ކިބައިން މުވައްޒަފެއްގެ މަތިން ގޮތުގެ ބުނެފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި (ރ)  

 އެ ،ތިންމަ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި ސަބަބުން ނެގުމުގެ ބަދަލު ނެގޭ ގެއްލުމަށް

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް އެޅުމަކަށް ޅުފިޔަވަ އިސްލާހީ މުވައްޒަފަކާމެދު

 

 ބާބު ހަވަނަ

 ބަދަލުކުރުން ކަނޑައެޅުމާއި ތަންތަން އަދާކުރަންވީ ވަޒީފާ

 ފަށާ ގުނަން މުއްދަތު

 ތާރީޚް

 ،ކަންދޭނީއިސް ބަދަލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުން ފެށިގެން ދުވަހުން ގެޒެޓްކުރާ ގަވާއިދު މި  .60

 ވާދުވަސްވެފައި ގިނަ އަހަރަށްވުރެ( ފަހެއް) 05 ސެކްޝަނެއްގައި ނުވަތަ ޑިވިޜަނެއް

 .މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 

 ައްކާތެރިރ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙީގޮތުން ،އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް ކަންތައްތަކުގެ އަންނަނިވި  .61 މާޙައުލު މަސައްކަތުގެ

 ނަށްމުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މާޙައުލެއް މަސައްކަތުގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ްކޮށްދިނުމަކީޤާއިމ

 

 ؛ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރި (ހ)  

 

 ؛މަދަދުވެރި އަދި ރައްކާތެރި (ށ)  

 

 ،ބަޔަކު ކިވަ ނުވަތަ ،ނެތް ދިމާކުރުމެއް ބަޔަކާ ވަކި މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ (ނ)  

 ؛ނެތް ތަފާތުކުރުމެއް ،އަސާސެއްނެތި

 

 ގޮތާމެދު މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ އޮފިސަރުންނާއި (ރ)  
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 ތަރައްޤީއަށް މުވައްޒަފުންގެ އޮފިސަރުންނާއި އަދި ،ފާޑުކިޔޭ ތެދުވެރިކަމާއެކު

 އަދި ؛ލިއްބައިދޭ ފުރުޞަތު

 

 ނަށްމުވައްޒަފުން އޮފިސަރުންނާއި ،ނިންމުމުގައި ނިންމުންތައް އެކިއެކި (ބ)  

 .ބައިވެރިވެވޭ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު

 

 ކުރާނެ މަސައްކަތް

 ކަނޑައެޅުން ތަން

 

 ފާވަޒީ ކަސްޓަމްސްގައި ފެށިގެން ދުވަހުން ފެށޭ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް (ހ)  .62

 ތަނަކީ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އެވަގުތު ،މުވައްޒަފުން އެންމެހާ އަދާކުރަމުންދާ

 .ެއެވެބެލެވޭނ ކަމުގައި ތަން އަދާކުރާ ޒީފާވަ މުވައްޒަފަކު އެ ކަސްޓަމްސްގައި

 

 ޮމިޝަނަރކ ކަނޑައަޅާނީ ތަންތަން އަދާކުރާނެ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު ،ކަސްޓަމްސްގައި (ށ)  

 ަނޑައަޅާކ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް

 .ފަރާތެކެވެ

 

 ެއްތަނ ންވީއަދާކުރަ ވަޒީފާ ،މުވައްޒަފުން ެނިހެންއެހ އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 .ބެލުމަށްފަހުއެވެ ކަންތައްތަކަށް ތިރީގައިވާ ކަނޑައަޅާނީ

 ފޭހި ޑަށްއެންމެބޮ ކަސްޓަމްސްއަށް އެވަގުތެއްގައި ބޭނުން އެމުވައްޒަފެއްގެ .1

 .ދާއިރާ

 .ާތަޖްރިބ އަދި ހުނަރު ،ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމާއި ލިބިފައިވާ އެމުވައްޒަފަކަށް .2

 

 ްޓަމްސްގެކަސ އަދި ފުރިހަމަކޮށް ތަމްރީން އަސާސީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން (ރ)  

 ުއެމުވައްޒަފަކ ،ކުރުމުން ހުވާ މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ވަޒީފާއަދާކުރާތަން

 

 ކޮންމެ ،ކުރުމަށްފަހު ހަމަފުރި ތަމްރީން އަސާސީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން (ބ)  

 ާއިރާތަކުގެދ އޮޕަރޭޝަނަލް ތިރީގައިވާ ތެރޭގައި އަހަރުގެ( ހަތަރެއް) 04 އޮފިސަރަކު

 ީފާވަޒ މަސްދުވަހު( ތިނެއް) 03 މަދުވެގެން ދާއިރާއެއްގައި ކޮންމެ ތެރެއިން

 .ޖެހޭނެއެވެ އަދާކުރަން

 ދާއިރާ ޕްރޮސެސިންގ ޕެސެންޖަރ .12
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 ދާއިރާ ފޯސްމެންޓްއެން އެންޑް އިންޓެލިޖެންސް .13

 ދާއިރާ ޕްރޮސެސިންގ ޑޮކިއުމެންޓް/  ވެލުއޭޝަން .14

 ދާއިރާ އެގްޒަމިނޭޝަން .15

 

 އިން (ބ) މިމާއްދާގެ މުވައްޒަފުން  ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ފަންނީ  އަދި ޢިލްމީ (ޅ)  

 ވަތަނު ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ

 .ވެލިބިގެންވެއެ ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް ލްޖެނެރަ ކޮމިޝަނަރ

 

 އަދާކުރާތަން ވަޒީފާ

 ބަދަލުކުރުން

 ވަކި ކުމުވައްޒަފަ ވަކި ،ބަލައި މަޞްލަޙަތަށް ޢާންމު ރަށެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ (ހ)  .63

 ދެވޭނޭ ތަޞައްވުރަށް ކަސްޓަމްސްގެ ސަބަބުން އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ ތަނެއްގައި

 ފާވަޒީ އެމުވައްޒަފަކު ،ހިނދެއްގައި ބެލެވިއްޖެ ކަމަށް ށްފާނެކޮ އަސަރެއް

 ރަލްޖެނެ ަނަރކޮމިޝ އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ތަނަކަށް އެހެން، ތަން އަދާކުރަމުންދާ

 ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް

 . ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް

 

 ތަން ުރާއަދާކ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު އެހެނިހެން  ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ގެކަސްޓަމްސް (ށ)  

 ުުމަށްފަހބެލ ކަންތައްތަކަށް ތިރީގައިވާ އެދިއްޖެނަމަ ބޭނުންވެގެން ބަދަލުކުރަން

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 .ނެއެވެބަދަލުކުރެވިދާ ކަނޑައަޅާފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސް

 ވަޒީފާ ުދުވަހ މަސް( ހައެއް) 06 މަދުވެގެން ދާއިރާގައި ހުރި އެމުވައްޒަފު .1

 އަދާކޮށްފައިވުން

 ަރުގެެއްފެންވއ ހުރިމަޤާމާ އެމުވައްޒަފަކު ތަނުގައި އެދޭ ބަދަލުވާން މުވައްޒަފު .2

 އޮތުން މަޤާމެއް

 ލިބިފައިވުން ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކަށް އެދޭ ބަދަލުވާން .3

 ުންިބިފައިވލ ޤާބިލްކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދާއިރާއެއްގައި އެދޭ ާންބަދަލުވ .4

 

 މުވައްޒަފުން ގިނަ އެކަކަށްވުރެ ބަދަލުކުރުމަށް އަދާކުރާތަން ވަޒީފާ ،ތަނަކަށް ވަކި (ނ)  

 ކުރުމަށް އެތަނެއްގައި ،ދެވޭނީ ފުރުޞަތު ބަދަލުވުމުގެ އެތަނަށް ،އެދިއްޖެނަމަ
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 މީހުންގެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ އެކަމަށް ،ބަލައި ބާވަތަށް ުގެމަސައްކަތ ހަމަޖެހިފައިވާ

 ބަދަލުކުރާނެ  މިގޮތުންވެސް. ބެލުމަށްފަހުގައެވެ ކަންތައްތަކަށް މިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން

 ތަރުތީބަށް އެދުނު ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭނީ ޙާލަތެއްގައި ކަނޑަނޭޅިއްޖެ މުވައްޒަފަކު

 .ބޯޑުންނެވެ މަންޓްމެނޭޖް ހިއުމަންރިސޯސް ބަލައިގެން

 .ރިޢާޔަތްކުރުން ޙާލަތަށް އުޅޭ ދިމާވެގެން މުވައްޒަފަށް .1

 ާބިލުކަންޤ އަދި ހުނަރު ތަމްރީނާއި ގުޅޭގޮތުން ،މަސައްކަތާ އެދާއިރާއެއްގެ .2

 .ލިބިފައިވުން

 .ކަމުގައިވުން ތަން ދިރިއުޅޭ ޢާއިލާ ތަނަކީ އެދޭ ބަދަލުވާން .3

 

 އެ ުއިޚްތިޔާރ ބަދަލުކުރުމުގެ މުވައްޒަފުން ތެރޭގައި ސެކްޝަން އަދި ޑިވިޜަން ،ރީޖަން (ރ)  

 .ލިބިގެންވެއެވެ ވެރިޔަކަށް ހުންނެވި ޙަވާލުވެ ހިންގެވުމާ ރީޖަން

 

 އަދާކުރާތަން ވަޒީފާ

 ބަދަލުކުރުމުގައި

 އިސްތިސްނާވާ

 ޙާލަތްތައް

 ިޔާރުއިޚްތ ުގެއިސްތިސްނާކުރުމ ޙާލަތްތަކުގައި ތިރީގައިވާ ބަދަލުކުރުން ތަން ވަޒީފާއަދާކުރާ  .64

 ްކަސްޓަމްސ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ

 ްކުރުމަށަޒީފާއަދާވ މާޙައުލެއްގައި ވަކިކަހަލަ ،ގުޅިގެން ވިހެއުމާ ނުވަތަ ބަލިވެއިނުމާއި (ހ)  

 ،ުމުންއެދ އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ޢުޒުރުވެރިވާ

 

ް އެއ  ީހުންމ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އަދި ބައްޕަ ،މަންމަ ،ދަރިން ،ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ (ށ)  

 ް،ހަމަޖެއްސުމަށ ފަދަގޮތަކަށް ނުޖެހޭނެ މަސައްކަތްކުރަން ސެކްޝަނެއްގައި

 

 އިއޮފީސްތަކުގަ ކަސްޓަމްސް ރީޖަނަލް އެހެން ،ފިޔަވައި ރީޖަން ސެންޓްރަލް (ނ)  

 ަތްވާނިސްބ ރަށަކަށް އެސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ާމަސައްކަތްކުރ

 .މުވައްޒަފުން

 

 02 ގިނަވެގެން މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްކުރެވޭނީ މުވައްޒަފަކަށް ސެކްޝަނެއްގައި އެއް (ރ)  

 ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ ،ތެރެއިން މީގެ. ދުވަހުއެވެ އަހަރު( ދޭއް)

 ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ އިސްތިސްނާ މުވައްޒަފުން
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 .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ނުވަތަ

 

 ،ީުކުރެވޭނބަދަލ އެއްފަހަރާ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނުގައި (ބ)  

 ްއިނ ވިހި) 20% އާއި( ސައްތަ އިން ފަހެއް) 5% ެމުވައްޒަފުންގ ސެކްޝަނުގެ

 .މިންވަރަކަށެވެ ދޭތެރޭގެ( ސައްތަ

 

 

 

  

 ސެކްޝަންގައި ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި އެހެން ގައި( ބ) މިމާއްދާގެ މި (ޅ) 

 ނަށްވުރެމުވައްޒަފުން( ފަހެއް) 05 އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

 .މުވައްޒަފެކެވެ( އެކެއް) 01 ފަހަރަކު ްވާނީބަދަލުކުރަނ ،މަދުވާނަމަ

 

 ޜަންޑިވި ،ޖަންރީ ކަމާބެހޭ އެމުވައްޒަފަށާއި އެކަން ނިންމުމާއެކު ކުރަން ބަދަލު މުވައްޒަފުން  .65 ބަދަލުކުރުމުގެނޯޓިސް

 ަންޖެހޭއަންގ މިގޮތުން. އަންގަންވާނެއެވެ  ކުރިން ދުވަސް( ދޭއް) 02 ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ

 .އެވާނީއެވެ ައިތިރީގ ފަރާތްތައް

 މުވައްޒަފަށް (ހ)  

  ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ،ރީޖަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފު (ށ)  

 ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިވިޜަން ،ރީޖަން ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފު (ނ)  

 ސެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮރމޭޝަން (ރ)  

 

 ހަތްވަނަބާބު

 ތަމްރީނުކުރުން

 އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ ދައުރު ކަސްޓަމްސްގެ މަޤްޞަދަކީ ބާބުގެމި  .66 މަޤްޞަދު

 އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،މަތިކޮށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން

 ،އިހަދަ ބަޔަކަށް ކުރިއަރާފައިވާ ގޮތުން ޢިލްމީ އަދި ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުންނަކީ އެހެނިހެން

 މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަން

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ،ތަމްރީނުތައް ތަޢުލީމާއި އެންމެހައި ދޭންޖެހޭ

 ކުރާނޭ ޢަމަލު ައިހިފެހެއްޓުމުގ  ފެންވަރު ތަމްރީނުތަކުގެ އެފަދަ ،ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގާ މަތިން
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 މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަނޑައެޅުމާއެކު މިންގަނޑުތައް

 ،ދިނުމާއި ފުރުސަތު އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާ

 ެ.ކުރުމެވ ގޮތެއްގައި ބޮޑު ހާމަކަން ކަންކަން އެންމެހައި މިކަމާގުޅޭ

 

 މުވައްޒަފުންނަށް

 ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި

 ހިންގާފަރާތް

 ނުމުގެދި މްރީނުތަ ތަޢުލީމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް މަތިން ގޮތުގެ މިބާބުގައިވާ (ހ)  .67

 . ްނެވެއެކަޑަމީއިނ ކަސްޓަމްސް ބަލަހައްޓާނީ ހިންގައި ކަންތައްތައް އެންމެހައި

 ރީގައިތި އެކަޑަމީގައި ކަސްޓަމްސް ރެވިފައިއެވާކު ބަޔާން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ސިފަތައް ބަޔާންކުރާ

 ތަމުރީނު މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ .1

 ވިފައިވާކުރެ ރަޖިސްޓްރީ އިދާރާއެއްގައި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދިނުމަށްޓަކައި

 ؛ވުން ތަނަކަށް

 

 ިދިނުމަށާއ ފޯރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުރި ގުޅުން އްކަތާމަސަ ކަސްޓަމްސްގެ .2

 ޭނުންވާބ ދިނުމަށް އުނގަންނައި ހުނަރު ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޔަވައިކި ތަކާއިރޫމް ކްލާސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ހިމަނައިގެން ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ

 .ވުން ތަނަކަށް ޤާއިމްވެފައިވާ ވަސީލަތްތައް އެހީތެރިވެދޭނެ ދިނުމަށް

 

 އެކަޑަމީގެ ކަސްޓަމްސް

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެކަޑަމީގެ ކަސްޓަމްސް  .68

 

 ްގެވައްޒަފުނމު އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އަހަރެއްގައި މީލާދީ ކޮންމެ (ހ)  

 ށްއިތުރަ ފެންވަރު ުގެޚިދުމަތ ދޭ ކަސްޓަމްސުން ،ކުރުމަށާއި މަތި ފެންވަރު

 ްޖެހޭކުރަނ ްދެނެގަތުމަށ ތަމްރީނުތައް ހިންގަންޖެހޭ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ރަނގަޅުކޮށް

 ؛ކަންކަންކުރުން އެންމެހައި

 

 ޯސްކ ތަމްރީނު އަސާސީ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ވަޒީފާ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ؛ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި

 



52 

 ްިތުރުކޮށއ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދެމިތިބޭ ޒީފާގައިވަ ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 ؛ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ތަމްރީނުތައް ބޭނުންވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 

 ންގުޅޭގޮތު މަސައްކަތްތަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތްތަކަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސުން (ރ)  

 .އްޓުންބެލެހެ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު މަޢުލޫމާތާއި ޖެހޭ ފޯރުކޮށްދޭން

 

 ެންވަރުފ ތަމްރީނުތަކުގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި( ރ) އަދި( ނ( )ށ) މިމާއްދާގެ (ބ)  

 ؛ކުރުން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ޖެހޭ ކުރަން ހިފެހެއްޓުމަށް

 

 ރާމްތައްގްޕްރޮ ތަމްރީނު ޚާއްޞކޮށްގެން ދާއިރާތަކަށް މަސައްކަތުގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ޅ)  

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެފަދަ ،ފަރުމާކޮށް

 

 ިންގާހ ާނުތައްއިމްތިޙ ދެވޭ އަދި ،އެކަށައަޅައި މުޤައްރަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނު (ކ)  

 .  ބެލެހެއްޓުން

 

 ތަމްރީނު

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

 ހިފެހެއްޓުން ފެންވަރު

 ުގެރޮގްރާމްތަކޕް ތަމްރީނު އެންމެހައި ހިންގާ ެކަޑަމީއިންއ ކަސްޓަމްސް ދަށުން މިގަވާއިދުގެ  .69

 .އެވެޖެހޭނެ ފުރިހަމަވާން ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފެންވަރު

 

 ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 67 މިގަވާއިދުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު (ހ)  

 .ެވާނެއެވ ހުންނަން ައިއެކަޑަމީގ ކަސްޓަމްސް ސިފަތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 

 ހިންގަން ްޕްރޮގްރާމްތައ ތަމްރީނު އެންމެހާ ހިންގާ ރާވާ އެކަޑަމީއިން ކަސްޓަމްސް (ށ)  

 ،ަތިންއެއްގޮތްވާގޮތުގެމ މިންގަނޑުތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ޒަމާނީ ޖެހޭނީ

 ުމުގެދިނ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ކަސްޓަމްސްގެ ހިންގުމަށްޓަކައި އެޕްރޮގްރާމެއް

 ުތަކާއިއުޞޫލ އިމިންގަނޑުތަކާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

 .އެއްގޮތަށެވެ

 

 ުދަނާހަރ ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު ތަމްރީނުތަކުގެ ދެވޭ އެކަޑަމީއިން ކަސްޓަމްސް (ނ)  

 ަމްރީނުތ ދޭ ކުންމަރުކަޒުތަ ހިންގާ ތަމްރީނު އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ބޭރު ކުރުމަށްޓަކައި

 ުގެަމްރީނުތަކތ ދެވޭ ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކާއި އެފަދަ އަދި ދިރާސާކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް

 .ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންވަރު
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 ަވާފުރިހަމ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 73 ގަވާއިދުގެ މި (ރ)  

 .ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ މުދައްރިބުން

 

 ތަމްރީނުތަކުގައި

 ޞިއްޙ ސަލާމަތާއި

 ދިނުން ރައްކާތެރިކަން

 ޙޞިއް ލާމަތާސަ ހިންގަންވާނީ ތަމްރީނުތައް އެންމެހާ ހިންގާ ރާވާ އެކަޑަމީއިން ކަސްޓަމްސް  .70

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލުތަކާ މިންގަނޑުތަކާ ރައްކާތެރިކަމުގެ

 

 ތަމްރީން

 މީހުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 ޮވުންހ

 ަމްރީނުތ އެ ެއިންތެރ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ ތަމްރީނުތަކަށް ހިންގާ އެކަޑަމީއިން ކަސްޓަމްސް  .71

 ަޑަމިކްއެކ އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ހޮވާނީ ފަރާތްތައް އެކަށޭނަ އެންމެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 . ބޯޑުންނެވެ އެޑްވައިޒަރީ

 

 މުއްދަތުގެ ދިގު

 ހިންގުން ތަމްރީން

 ަސްމ 03 މުއްދަތު ތަމްރީނުތަކުގެ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގައިަޑަމީއެކ ކަސްޓަމްސް  .72

 ންޮލިފިކޭޝަކ މޯލްޑިވްސް ،ހިންގަންވާނީ ޕްރޮގްރާމް އެތަމްރީނު އިތުރުވާނަމަ ދުވަހަށްވުރެ

 .ކުރުމަށްފަހުއެވެ އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނަމަ އެކްރެޑިޓް އޮތޯރިޓީގައި

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދައްރިބުންގެ

 ޝަރުތުތައް

 ިހަމަފުރ ޝަރުތުތައް އަންނަނިވި ކިބައިގައި މުދައްރިބުންގެ ގެއެކަޑަމީ ކަސްޓަމްސް  .73

 .ވާންވާނެއެވެ

 

 ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އުޅެ އަހަރު( އެކެއް) 01 މަދުވެގެން ވަޒީފާގައި ގެ ކަސްޓަމްސް (ހ)  

 ؛މުވައްޒަފަކަށްވުން ރަނގަޅު ސުލޫކު އަޚްލާޤާއި

 

 ލިބިފައިވާ ކުޅަދާނަކަން ހުނަރުވެރިކަމާ ންވާބޭނު ކިޔަވައިދިނުމަށް (ށ)  

 ؛މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން

 

 ުވަތަނ އިރާއިންދާ ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް ދިނުމުގެ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 ނުތަމްރީ ްދޭދަސްކޮށ ހުނަރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހިންގާ ފަރާތަކުން އެހެން ދޭ ތަމްރީނު

 ؛ފަރާތްތަކަށްވުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޕްރޮގްރާމެއް

 

 ތަމްރީނު ހިންގޭ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއަކާ ވެފައިވާ ޚާއްޞ ގޮތުން ތައުލީމީ މީހަކު އެ (ރ)  

 އަދި( ށ) ،( ހ) މާއްދާގެ މި ބައިވެރިވުމަށް ގޮތުން މުދައްރިބެއްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ



54 

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް( ނ)

 

 ދެވޭ ުންނަށްމުދައްރިބ

 ޢިނާޔަތްތައް

 

 ،ްަރާތަކަށފ ކޮންމެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުން މުދައްރިބެއްގެ އެކަޑަމީގައި ކަސްޓަމްސް (ހ)  .74

 ފައިސާގެ މަގުން ުފިޔާގެރ( އެއްސަތޭކަ) 100/- މިނެޓަކަށް 50 ކޮންމެ ކިޔަވައިދޭ

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތެއް

 

 މެކޮން ަކަށްޕްރޮގްރާމ ތަމްރީނު ކޮންމެ ެއްވާދ ކިޔަވާ ގޮތަށް ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

( ްއެއްހާސ) 1000/- ދެވޭނީ ގިނަވެގެން އެންމެ އަކަށް ހަފްތާ މުދައްރިބަކަށް

 .ރުފިޔާއެވެ

 

 ތުރުއި އުނި އެލަވަންސަށް މި ،ބަލައި ޙާލަތަށް އިޤްތިޞާދީ އެދުވަސްވަރެއްގެ (ނ)  

 ަރާގެމަޝްވ ުގެބޯޑ އެޑްވައިޒަރީ މިކްއެކަޑަ އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އިޚްތިޔާރު ގެނައުމުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މަތިން

 

 ލިބިގަންނަ ތަމްރީނު

 މީހުންގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ފައިވާހެދި އަދާކުރުމަށް ދައުރު ގެ ކަސްޓަމްސް އުޞޫލުތަކާއި އެކަޑަމީގެ ކަސްޓަމްސް  .75

 .އެވެޖެހޭނެ ަންޢަމަލުކުރ ފަރާތްތަކުން ންނަލިބިގަ ތަމްރީނު ގޮތަށް އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ދައުރުއަދާކުރުމާއި

 ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 ހިންގޭ ރަނގަޅުކުރުމަށް

 ތަމްރީނުތައް

 ަނގަޅުރ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދާކުރުމާއި ދައުރު ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .76

 ިދުމަތުގައޚި ކަސްޓަމްސްގެ މާޒުކޮށްގެންއަ ދާއިރާތަކަށް އެކިއެކި ގޮތުން ކުރުމުގެ

 ަށުންދ ެލުމުގެބ އެކަޑަމީގެ ކަސްޓަމްސް ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު ފަރާތްތަކަށް ދެމިތިބޭ

 .ހިންގަންވާނެއެވެ

 

 ގައިހިންގުމު ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަޑަމީއިން ކަސްޓަމްސް ދަށުން ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ެވެަންވާނެއހިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީނު ަމާޒުކޮށްގެންއ ދާއިރާތަކަށް ތިރީގައިވާ

 (ކޯސް ސްޓަޑީޒް ކަސްޓަމްސް)  ޓްރެއިނިންގ އިންޑަކްޝަން .1

 ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ .2

 އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް އަދި ވެލުއޭޝަން .3

 ޕްރޮސެސިންގ ޑޮކިއުމެންޓް .4
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 އެގްޒެމިނޭޝަން އަދި ކްލިއަރެންސް ކާގޯ .5

 ސިސްޓަމް ހާމަނައިޒްޑް .6

 މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކް .7

 ޕްރޮސެސިންގ ޕެސެންޖަރ .8

 އިންވެސްޓިގޭޝަން .9

 އޯޑިޓްކުރުން .10

 އެންފޯސްމެންޓް ލޯ ޑްރަގް .11

 ޕްރޮޓެކްޝަން ބޯޑަރ .12

 ރިލޭޝަން ޕަބްލިކް އަދި ކެއަރ ކަސްޓަމަރ .13

 މެނޭޖްމަންޓް އަދި ލީޑަރޝިޕް .14

 ޓްރެއިނިންގ ފިޒިކަލް އަދި ޑިފެންސް ސެލްފް .15

 ގަވާއިދު ޤާނޫނާއި  .16

 ެބޭނުންވާނ ކުރުމަށް ފުރިހަމަ ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއެރުން ާމުގެމަޤ .17

 ޓްރޭނިންގތައް

 

 ެއްގައިއެއިރ ންއިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަމްރީނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގައި( ށ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 ތަނުވަ ދާއިރާއަކުން ބެލެވޭ ކަމަށް މުހިންމު މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް

 ެފަދައ ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ހިންގަން ޕްރޮގްރާމެއް ްރީނުތަމ ދާއިރާތަކަކުން

 ިފިނަމަނިންމަވައ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް

 .ހިންގަންވާނެއެވެ އެޕްރޮގްރާމެއް

 

 ތަމްރީނުތަކުން

 ވަކިކުރުން މުވައްޒަފުން

 

 ާޮށްފައިވބައިވެރިކ ތަމްރީނެއްގައި ،އްޖެނަމަދިމާވެ ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ތިރީގައިވާ  .77

 .ކުރެވޭނެއެވެ ވަކި އެތަމްރީނަކުން މުވައްޒަފަކު
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 .ންޚިލާފުވު ކޮންޑަކްޓާއި އޮފް ކޯޑް އަދި އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  

 

 ވުންހަމަނު ހާޒިރީ މިންވަރަށް ހަމަވާންޖެހޭ ހާޒިރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ތަމްރީނު (ށ)  

 

 . ނުލިބުމުން މާކްސް މިންވަރަށް ޖެހޭ ފާސްވާން ތަމްރީނުން (ނ)  

 

 ަކުންޕްރޮގްރާމ ތަމްރީނު ސަބަބަކާހުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 ވަންދެން ދުވަސް އަހަރު( އެކެއް) 01 ކުރިޔަށްއޮތް މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވިފައިވާ

 .ނުކުރެވޭނެވެ ރިއެއްބައިވެ އެއްގައި ޓްރެއިނިންގ އެއްވެސް

 

 ަކުންޕްރޮގްރާމ ތަމްރީނު ސަބަބަކާހުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މިމާއްދާގެ (ބ)  

 ަންދެންވ ދުވަސް މަސް( ހައެއް) 06 ކުރިޔަށްއޮތް މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވިފައިވާ

 .ނުކުރެވޭނެވެ ބައިވެރިއެއް އެއްގައި ޓްރެއިނިންގ އެއްވެސް

 

 ެރިވެގެންމެދުވ ޙާލަތެއް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެހެންވެސް ނުވަތަ ލައެއްމައްސަ ޞިއްޙ (ޅ)  

 ގެ( ނ) ިއަދ( ށ) މިމާއްދާގެ ފަރާތްތައް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީނު

 ވާފާސްނު ިންއެއްބައ ނުވަތަ މޮޑިއުލް އެއް ކޯހެއްގެ ،އަދި. ނުހިމެނޭނެއެވެ ތެރޭގައި

 އެކޯހެއް ،ފުރިހަމަކުރުމަށް ބައި ނުވަތަ ޑިއުލްމޮ ފާސްނުވާ އެކޯހުން ،ފަރާތަކަށް

 ސައިހަމަޖައް އެކަން ތަންދޭނަމަ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރު ހިންގުމުގެ

 .ދެވިދާނެއެވެ

 

 ،ޒަފުންމުވައް ޭވަކިކުރެވ ތަމްރީނުތަކުން ރިޢާޔަތްކޮށް ބައިތަކަށް ހިމެނޭ މިމާއްދާގައި (ކ)  

 ްގެައްޒަފެއއެމުވ ލިއުމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަބަބުސ ވަކިކުރެވުނުކަމާއި ތަމްރީނުން

 .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ފައިލްގައި ރެކޯޑް

 

 ޚިދުމަތް މުވައްޒަފުންގެ

 ކުރުން ރަނގަޅު

 ތަނުވަ ޑިވިޜަން ،ޑައިރެކްޓަރޭޓް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ  .78

 .އެވެޖެހޭނެ ންހުށަހަޅަ އެކަޑަމީއަށް ކަސްޓަމްސް ތަމްރީން ހިންގަންބޭނުންވާ ސެކްޝަންތަކުން

 

 އެހެންފަރާތްތަކުން

 ތަޢުލީމާއި ހިންގާ

 ތަމްރީނުތައް

 އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ފުރުޞަތުތަކުގައި އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި  .79

 މި ހޯދާ ގޮތުން އަމިއްލަ މުވައްޒަފުން އަދި ،ދިނުމާއި ފުރުޞަތު މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން

 ތިރީގައި ކަންތައްތައް ބަލާނެ ދިނުމުގައި ހުއްދަ ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުތަކުގައި ފަދަ
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 .އެވަނީއެވެ

 

 މަގަށްކުރި  ކީފުރުޞަތުތަކަ އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް (ހ)  

 ؛ވުން ފުރުޞަތުތަކަކަށް ދެވޭ ރޭވިގެން ގޮތަކަށް ކުރާނެ ފައިދާ

 

 ންބޮޑުހާމަކަ ހޮވުމުގައި ފުރުޞަތުތަކަށް އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި (ށ)  

 ؛ބޭނުންކުރުން އުޞޫލުތަކެއް ސިޔާސަތަކާއި

 

 ައެފަދ ކީފަރާތްތަކަ ފޮނުވާ ފުރުޞަތުތަކަށް އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި (ނ)  

 ؛ަށްވުންބަޔަކ ޤާބިލް އެކަށީގެންވާ އެންމެ ފޮނުވުމަށް ކޯހަކަށް

 

 މުވައްޒަފުން

 ތަމްރީނުކުރުމަށް

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ފޮނުވުން

 ޖެއިންރާއް ތައްތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .80

 ތަމްރީނު ްބޭރުނ ރާއްޖެއިން. ރާއްޖެއިންނެވެ ދޭނީ ތަމްރީނުތައް އެފަދަ ހުރިނަމަ ދެވެން

 އިރާއަކުންއެދާ ނުވަތަ ދެވެންނެތްނަމަ ތަމްރީނު ރާއްޖޭގައި އެކަމަށް ާނީފޮނުވ ދިނުމަށް

 މްރީނުތަ ނުވަތަ. ނެތްނަމައެވެ ދެވެން ތަމްރީނު ރާއްޖޭގައި ފެންވަރަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދޭން

 .ލިބުމުންނެވެ އެހީ ބޭނުންވާ ކުރުމަށް

 

 ހިންގުމުގައި ތަމްރީނު

 ގޮތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ

 ގޮތެއް ނެބޭނުންކުރާ ފަހަރަކު އެ ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ތަމްރީނު ތިރީގައިވާ  .81

 ަމްރީނުގެތ ބޭނުންވާ ،ޢަދަދަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ދޭންޖެހިފައިވާ ތަމްރީނު ،ކަނޑައަޅާނީ

 .ބަލައިގެންނެވެ ޚަރަދަށް ކުރަންޖެހޭ އެކަމަށް ،ބާވަތަށާއި

 

 ްމީހުނ ލިބިފައިވާ ކުޅަދާނަކަން މާއިހުނަރުވެރިކަ ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް (ހ)  

 ާއިަޢުލޫމާތމ ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް ތެރޭގައި އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ މެދުވެރިކޮށްގެން

 .ދަސްކޮށްދިނުން ހުނަރު

 

 ރސެމިނަ ި،ކޯސްތަކާއ ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިންގޭ ޚާއްޞކޮށްގެން ދާއިރާތަކަށް ވަކި (ށ)  

 އްޒަފުންމުވަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ތަމްރީނު ފަދަ ރޓުއަ ސްޓަޑީ ،ވަރކްޝޮޕާއި އަދި

 .މަތިކުރުން ހުނަރު މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިކޮށްގެން

 

 ން( އެކެއް) 01 ލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާ ބިނާކުރުމަށް މީހުން ފަންނުތަކުން ވަކި (ނ)  

 ބޭނުންވާ ަށްފަންނުތަކ އެކި ދާއިރާގެ މެދުވެރިކޮށް ކޯސްތައް މަތީފެންވަރުގެ ފެށިގެން
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 .ބިނާކުރުން މީހުން

 

 މުވައްޒަފުން

 ތަމްރީނުތަކުގައި

 ބައިވެރިކުރުން

 އެހެން މުވައްޒަފުއެ ،ކަމުގައިވާނަމަ މުވައްޒަފެއް ކޮށްފައިވާ ބައިވެރި ތަމްރީނެއްގައި ކުރިން  .82

 ެމެއްގްރާޕްރޮގ ުނުކުރެވ ބައިވެރި އެމުވައްޒަފަކު ކުރީގައި ،ބައިވެރިކުރަންވާނީ ތަމްރީނެއްގައި

 .ފެތޭގޮތަށެވެ އުސޫލަށް ތިރީގައިވާ ،ބަލައި މުއްދަތަށް

 

 ވާރެވިފައިބައިވެރިކު ތަމްރީނެއްގައި މުއްދަތެއްގެ ދިގު އަހަރަށްވުރެ( އެކެއް) 01 (ހ)  

 އަހަރު( ކެއްއެ) 01 ،އައުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށްގެން އެތަމްރީނެއް ،މުވައްޒަފެއްނަމަ

 .ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން

 

 ނެއްގައިތަމްރީ މުއްދަތެއްގެ ދެމެދުގެ އަހަރާއި( އެކެއް) 01 މަހާއި( ހަޔެއް) 06 (ށ)  

 ،ަށްފަހުއައުމ ންކޮށްގެ ފުރިހަމަ ތަމްރީނެއް އެ ،މުވައްޒަފެއްނަމަ ބައިވެރިކުރެވިފައިވާ

 .ވެފައިވުން މަސްދުވަސް( ހަޔެއް) 06

 

 ފައިވާރިކުރެވިބައިވެ މްރީނެއްގައިތަ މުއްދަތެއްގެ ކުރު މަސްދުވަހަށްވުރެ( ހަޔެއް) 06 (ނ)  

( ނެއްތި) 3 އައުމަށްފަހު ކޮށްގެން ފުރިހަމަ ތަމްރީނެއް އެ ،މުވައްޒަފެއްނަމަ

 .ވެފައިވުން މަސްދުވަސް

 

 ދިނުމާބެހޭ ތަމްރީނު

 އެކުލަވާލުން ޕްލޭން

 ޓްރެއިނިންގ)

 (ރިކުއަރމެންޓް

 ކުރާނެ ީތަރައްޤ ވަސީލަތް ިއިންސާނ ކަސްޓަމްސްގެ އަހަރަށް މީލާދީ އޮތް ކުރިއަށް (ހ)  .83

 ސްޓަމްސްކަ ސެކްޝަނާއި ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ޕްލޭނެއް ގޮތުގެ

 މާއްދާގައި ވަނަ 5 މިގަވާއިދުގެ ޕްލޭން މި. އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ގުޅިގެން އާއިއެކަޑަމީ

 ބޯޑުން އެޑްވައިޒަރީ އެކަޑަމިކް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

 

 ،ނާއިތަމްރީ ،ތަޢުލީމާއި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ެވެރަންވާނެއކު ބަޔާން ޚަރަދު ލަފާކުރެވޭ ހިނގާނެކަމަށް ފުރުޞަތުތަކަށް އުނގެނުމުގެ

 

 ްަމްސކަސްޓ މޯލްޑިވްސް ކަނޑައެޅުމުގައި ދާއިރާތައް ކުރުމުގެ ބިނާ މީހުން (ނ)  

 ެއްއިސްކަމ ޚާއްޞަ ކުރުމަށް ޙާޞިލު ލަނޑުދަނޑިތައް ސްޓްރެޓެޖިކް ސަރވިސްގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

 ،ތަޢުލީމާއި މުއްދަތުގެ ކުރު ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތެއް ވަކި (ހ)  .84 މުއްދަތުގެ ކުރު
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 ފުރުޞަތުތަކަށް

 ހޮވުން މުވައްޒަފުން

 ފުރުޞަތުތަކަށް އެހެނިހެން އެފަދަ ،ފިޔަވައި ފުރުޞަތުތައް އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި

 ،ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން އެންގުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ހޮވަންވާނީ މުވައްޒަފުން

 އެކަށީގެންވާ އެންމެ ފޮނުވަން އެފުރުޞަތަކަށް ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތިލާ

 .މުވައްޒަފެކެވެ

 

 ަޔާންބ ކަމަށް ފުރުޞަތު އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި މުއްދަތައް ކުރު (ށ)  

 ތުގެމުއްދަ ކުރު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ދުވަސް މަސް( ތިނެއް) 03 ކޮށްފައިއެވަނީ

 .ފުރުޞަތެވެ

 

 ،އިކޯސްތަކާ މުއްދަތުގެ ކުރު ހަމަޖެހިފައިވާ ލިބޭގޮތަށް އެހީ ފަރާތްތަކުން އެކިއެކި (ނ)  

 ަފުންމުވައްޒ ކަންކަމަށް ފަދަ ޓުއަރ ސްޓަޑީ ،ވޯކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ،ޓްރެއިނިންގ

 .ނެއެވެރިޢާޔަތްކުރަންވާ ކަންތައްތަކަށް މިވާ ތިރީގައި ،ބައިވެރިކުރުވުމުގައި

 

 ބޭނުން އޮފީހަށް ކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީ ކުރިއަރުވައި މަސައްކަތް އޮފީހުގެ .1

 ؛ކަމުގައިވުން ތަމްރީނެއް

 ބޭނުންވާ ްފުރިހަމަކުރުމަށ ތަމްރީނެއް އެ ފަކީމުވައްޒަ ފޮނުވާ ތަމްރީނުކުރަން .2

 ؛ކަމުގައިވުން މުވައްޒަފެއް ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު

 އިތަމްރީނެއްގަ އެހެން ފުށުއަރާގޮތަށް ދުވަސްވަރާ އޮންނަ އެތަމްރީނެއް .3

 .ނުވުން ކަމުގައި މުވައްޒަފެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިވެރިކުރަން

 ާއިންދާއިރ ރެވޭތަމްރީނުކު މީހަކު އެ ،ުނަމަމީހަކ ފޮނުވިފައިވާ ތަމްރީނަކަށް ކުރިން .4

 .ންރިޢާޔަތްކުރު މިންވަރަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި އޮފީހުގެ

 

 މަތީތަޢުލީމު

 އުނގެނުމުގެ

 ފުރުޞަތުތަކަށް

 ހޮވުން މުވައްޒަފުން

 ެހެންއ ،ފުރުޞަތުތަކާއި އުނގެނުމުގެ މަތީތަޢުލީމު ޚަރަދުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން (ހ)  .85

 ޒަފުންމުވައް ފުރުޞަތުތަކަށް އުނގެނުމުގެ މަތީތަޢުލީމު ޚަރަދުކުރާ ތަކުންފަރާ

 ިންތެރެއ ގެމުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ ،އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު ޢާންމުކޮށް ހޮވަންވާނީ

 .މުވައްޒަފެކެވެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ފޮނުވަން އެފުރުޞަތަކަށް
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 ައުމީޤ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެވަނީ ށްފައިބަޔާންކޮ ފުރުޞަތުކަމަށް މަތީތަޢުލީމުގެ (ށ)  

 ތީފެންވަރުގެމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ( ޑިޕްލޮމާ) 05 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގައި ސަނަދުތަކުގެ

 .ކޯސްތަކެވެ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޯހެއްގެ

 

 ްއިނ ިގްރީޑ ފުރަތަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަށް ކަސްޓަމްސް ޚަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރުން (ނ)  

 ރުއިތު ގެތަޢުލީމުމަތީ ،މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހެއް ތީފެންވަރުގެމަ ފެށިގެން

 ފުރިހަމަ ކުރިން ފޮނުވަންވާނީ ގޮތަށް ކުރާ ޚަރަދު ކަސްޓަމްސްއިން ފުރުސަތެއްގައި

 ޚިދުމަތް އަހަރު( އެކެއް) 01 ކަސްޓަމްސްއަށް ނިންމުމަށްފަހު ކޯސް ކުރި

 . ކުރުމުންނެވެ

 

 ތަކަށްކޯސް ގެމަތީތަޢުލީމު ބައިވެރިކުރާ މުވައްޒަފުން ޚަރަދުކޮށްގެން ންކަސްޓަމްސްއި (ރ)  

 ަނޑުގައިއޮނިގ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ،ކުރަންވާނީ ބޭނުން ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން

 . މިންގަނޑެވެ ޝަރުތުތަކުގެ އަސާސީ ވަނުމުގެ ކޯސްތަކަށް ބަޔާންކުރާ

 

 ުގެޝަރުތުތަކ އަސާސީ ވަނުމުގެ ތަކަށްކޯސް ބަޔާންކުރާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި (ބ)  

 . ހުރަހެއްނާޅައެވެ މާއްދާ މި ކަނޑައެޅުން ޝަރުތުތަކެއް އިތުރު އިތުރަށް

 

 ލީމުގެމަތީތަޢު ހިންގާ ޚަރަދުކޮށްގެން ފަރާތަކުން އެހެން ފިޔަވައި ކަސްޓަމްސް (ޅ)  

 ްޒަފުންއމުވަ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތުތަކުގެ

 ތަކެއްޝަރުތު ކަނޑައަޅާ އެފަރާތަކުން ފުރުޞަތުތަކުގައި ލިބޭ ބައިވެރިކުރުމަށް

 ީްކުރަންވާނބޭނުނ ނަމަ ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުތެއް ވަކި ގޮތުން މި. ހިމެނިދާނެއެވެ

 .ޝަރުތުތަކެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ) މިމާއްދާގެ

 

 ހަޅާހުށަ ުންގޮތ އަންގައިދިނުމުގެ ފުރިހަމަވާކަން ޝަރުތު ކޯސްތަކަށް މަތީތަޢުލީމުގެ (ކ)  

 އިން އޮތޯރިޓީ ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ސެޓްފިކެޓަކީ މަތީތަޢުލީމުގެ

 .ވާންވާނެއެވެ ސެޓްފިކެޓަކަށް އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ

 

 ނުވާ ިހަމަފުރ ޝަރުތު އަސާސީ ވަނުމުގެ ކޯސްތަކަށް ބަޔާންކުރާ ގައި( ރ) މިމާއްދާގެ (އ)  

 ަޅާހުށަހ ންގޮތު އަންގައިދިނުމުގެ ފުރިހަމަވާކަން ޝަރުތުތައް އިތުރު ،ްޒަފުންމުވައ

 ންގަނޑަށްމި ޤަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިތުރުން ލިޔުމުގެ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ ހަމަވާކަން ޝަރުތު
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 ،ަށްައްޒަފުންނމުވ  ހަމަވާ ޝަރުތު ހޮވާނީ ޒަފުންމުވައް ފުރުޞަތުތަކަށް މަތީތަޢުލީމުގެ (ވ)  

. ަފެކެވެމުވައްޒ ލިބޭ މާކްސް  މަތީ އެންމެ ،ދީ މާކްސް ދާއިރާތަކަކުން ކަނޑައެޅޭ

 އިދުގެމިގަވާ މިންގަނޑުތައް ބަލާ ދިނުމުގައި މާކްސް ދާއިރާތަކާއި ދޭނެ މާކްސް

 .އެވަނީއެވެ ގައި 6 ޖަދުވަލް

 

 ތަޢުލީމު އަމިއްލަގޮތުން

 ިލްކުރުމަށްހާޞ

 މުސާރަނުލިބޭ

 ޗުއްޓީދިނުން

 ޗުއްޓީ ބޭނުލި މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމް ގޮތުން އަމިއްލަ (ހ)  .86

 ެއްތިނ) 3% މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދެވޭނީ

 .މިންވަރަކަށެވެ އިތުރުނުވާނެ ވުރެ އަށް( އިންސައްތަ

 

 ެއްގޮތްވާއ އާއި( ސަލާމުބުނުން ނެގުމާއި ޗުއްޓީ) ބާބު ހަތަރުވަނަ ދެވޭނީ އްޓީމިޗު (ށ)  

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ،މަތިން ގޮތުގެ

 

 ބަލާނެ ައިދިނުމުގ ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމު ގޮތުން އަމިއްލަ (ނ)  

 ަނަހަތަރުވ ުތަފްޞީލ ލިއުންތަކުގެ ޅަންޖެހޭހުށަހަ އެދި އަށް މިޗުއްޓީ ،ޝަރުތުތަކާއި

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ ގައި( ސަލާމުބުނުން ނެގުމާއި ޗުއްޓީ) ބާބު

 

 ގޮތުން އަމިއްލަ

 ތަޢުލީމް

 ޙާޞިލްކުރުމަށް

 ދޭ ގޮތަށް މުސާރަލިބޭ

 ޗުއްޓީ

 ދޭ ޮތަށްގ ލިބޭ މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޞިލްކުރަން ތަޢުލީމް ގޮތުން އަމިއްލަ (ހ)  .87

 ދޭއް) 2% މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދެވޭނީ ޗުއްޓީ

 .މިންވަރަކަށެވެ އިތުރުނުވާ ވުރެ އަށް( އިންސައްތަ

 

 ެއްގޮތްވާއ އާއި( ސަލާމުބުނުން ނެގުމާއި ޗުއްޓީ) ބާބު ހަތަރުވަނަ ދެވޭނީ މިޗުއްޓީ (ށ)  

 .ބޯޑުންނެވެ ޓްމެނޭޖްމަން ހިއުމަންރިސޯސް ،މަތިން ގޮތުގެ

 

 ބަލާނެ ިދިނުމުގައ ޗުއްޓީ ލިބޭ މުސާރަ ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމު ގޮތުން އަމިއްލަ (ނ)  

 ަނަހަތަރުވ ުތަފްޞީލ ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި އަށް މިޗުއްޓީ ،ޝަރުތުތަކާއި

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ ގައި( ސަލާމުބުނުން ނެގުމާއި ޗުއްޓީ) ބާބު

 

 ަދާކުރާގޮތަށްއ ވަޒީފާ

 ތަޢުލީމް

 ހާޞިލްކުރުމަށްދެވޭ

 އޮފީހުގައި ކޯހެއްގައި ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 03 ހިންގޭ ރާއްޖޭގައި  .88

 ،މަތިން ގޮތުގެ ދަތިނުވާނޭ ވާޖިބުތަކަށް މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވަޒީފާގެ އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް މިގޮތުން. ރިވެވިދާނެއެވެބައިވެ ގޮތުން އަމިއްލަ މުވައްޒަފު
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 ހިއުމަންރިސޯސް ކަނޑައަޅާނީ ދޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެވޭ ހާޞިލްކުރުމަށް ތަޢުލީމް ގޮތަށް ފުރުޞަތު

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް

 

 ތަޢުލީމް ވަޒީފާގައިހުރެ

 ހާޞިލްކުރުމަށް

 ފުރުޞަތުދިނުން

 ަމަށްއެކ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ކުރުމަށްހާޞިލް ތަޢުލީމް އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ  .89

 ށްމައްޗަ ގެކަންތައްތަކު ތިރީގައިވާ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ފުރުޞަތުދެވޭނީ

 . ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ރިޢާޔަތް

 

 .ުންކޯހެއްކަމުގައިވ ހިމެނިފައިވާ ރިކްއަރމެންޓުގައި ޓްރެއިނިންގ އޮފީހުގެ (ހ)  

 

 ްޑުބޮނ ،ަމަކުރަންޖެހޭނ ޚިދުމަތް ސަރުކާރަށް ސަބަބުން ބައިވެރިކުރުވުމުގެ ކޯހުގައި (ށ)  

 .އެއްބަސްވެފައިވުން މުވައްޒަފު އަދާކުރުމަށް

 

 އެ، ާޝައުޤުވެރިވ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކީ ބައިވެރިކުރާ ކޯހުގައި (ނ)  

 އްުރިއެރުމެކ އިތުރު މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ ،ލިބިއްޖެނަމަ ތަމްރީނު މުވައްޒަފަކަށް

 .ކަމުގައިވުން މުވައްޒަފެއް ފަދަ ލިބިދޭނެ

 

 ަފުންމުވައްޒ ިތަމްރީނުތަކުގައ ގޮތަށް ދަތިނުވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޔުނިޓްގެ /ސެކްޝަން (ރ)  

 . ބައިވެރިކުރުން

 

 ތަޢުލީމް

 ޙާޞިލުކުރުމަށްދެވޭ

 ފުރުޞަތަށް

 އެދިހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ލިޔުންތައް

 ވާަނޑައެޅިފައިކ އެކަމަށް އެދޭއިރު ދޫކޮށްދޭން ކުރަން ހާޞިލް ތަޢުލީމް މުންއަދާކުރަ ވަޒީފާ  .90

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ފޯމާއެކު

 ؛ުމެއްލިޔ އެނގޭނެ ކޯސްލިބިފައިވާކަން އެމުވައްޒަފަކަށް ފަރާތުން ހިންގާ ކޯސް (ހ)  

 

 ؛ލިޔުމެއް  ގޭނެއެނ މުއްދަތު ،މުޤައްރަރާއި ކޯހުގެ (ށ)  

 

 ރާބަޔާންކު ޖެހޭގޮތް އަދާކުރަން ޑިއުޓީ ރަސްމީ އެމުވައްޒަފަކު މުއްދަތުގައި ކޯހުގެ (ނ)  

 ؛ލިޔުމެއް ނުވަތަ ތާވަލް
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 ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 އަދާކުރުން ބޮންޑު

 ރީނުދެވޭތަމް ންބޭރު ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއި ،ޚިދުމަތްކުރާގޮތަށް ކަސްޓަމްސްއަށް (ހ)  .91

 ބައިވެރިކުރާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކޯސްތަކުގައި

 ދެވޭކިޔަވައި ފޮނުވައިގެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި

 ަކާމުއްދަތ ުދެވުނ ތަމްރީނު ނުވަތަ ކިޔަވައިދެވުނު މުވައްޒަފަކަށް އެ، މުވައްޒަފުން

 ކަސްޓަމްސަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންވެގެންވާ ތިރީގައި ،ގުޅޭގޮތުން

 .ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ

 ކުރު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 03 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .1

 .މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއް) 01 ،މުއްދަތެއްނަމަ

 06 އިމަހާ( ތިނެއް) 03 ނުވަތަ މަސްދުވަސް( ހަޔެއް) 06 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .2

 .ުއްދަތަށްމ ދުވަހުގެ އަހަރު( ދޭއް) 02 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ މަހާ( ހަޔެއް)

 01 ަހާއިމ( ހަޔެއް) 06 ނުވަތަ ދުވަސް އަހަރު( އެކެއް) 01 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .3

 ުގެދުވަހ އަހަރު( ތިނެއް) 03 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ އަހަރާ( އެކެއް)

 .މުއްދަތަށް

 02 ަރާއިއަހ( އެކެއް) 01 ނުވަތަ ދުވަސް އަހަރު( ދޭއް) 02 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .4

 ގެދުވަހު އަހަރު( ހަތަރެއް) 4، މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ އަހަރާ( ދޭއް)

 .މުއްދަތަށް

 ަހަރާއިއ( ދޭއް) 02 ނުވަތަ ދުވަސް އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .5

 ުވަހުގެދ އަހަރު( ަހެއްފ) 05 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ އަހަރާ( ހަތަރެއް) 04

 .މުއްދަތަށް

( ހަތެއް) 07 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދިގު އަހަރަށްވުރެ( ފަހެއް) 05 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .6

 .މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު

 

 ގޮތުން އަމިއްލަ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ލިބޭގޮތަށް އެހީ ފައިސާގެ ކަސްޓަމްސްއިން (ށ)  

 ަތިންމ ގޮތުގެ ާބަޔާންވެގެންވ ތިރީގައި ފަރާތްތައް ާފުރިހަމަކުރ ކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު

 .ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސަށް

 ކުރު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ދުވަސް މަސް( ތިނެއް) 03 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .1

 .މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ މަސް( ހަޔެއް) 06 ،މުއްދަތެއްނަމަ
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 06 ާއިމަހ( ތިނެއް) 03 ަނުވަތ ދުވަސް މަސް( ހަޔެއް) 06 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .2

 .މުއްދަތަށް ެދުވަހުގ އަހަރު( އެކެއް) 01 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ މަހާ( ހަޔެއް)

 01 ަހާއިމ( ހަޔެއް) 06 ނުވަތަ ދުވަސް އަހަރު( އެކެއް) 01 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .3

( ހައެއް) 06 އަހަރާއި( އެކެއް)01 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ އަހަރާ( އެކެއް)

 .މުއްދަތަށް ުވަހުގެދ މަސް

 02 ަރާއިއަހ( އެކެއް) 01 ނުވަތަ ދުވަސް އަހަރު( ދޭއް) 02 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .4

 .ުއްދަތަށްމ ދުވަހުގެ އަހަރު( ދޭއް) 02 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ އަހަރާ( ދޭއް)

 ަހަރާއިއ( ދޭއް) 02 ނުވަތަ ދުވަސް އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .5

 06 އަހަރާއި( ދޭއް) 02 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދެމެދުގެ އަހަރާ( ހަތަރެއް) 04

 .މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ މަސް( ހައެއް)

( ތިނެއް)03 ،މުއްދަތެއްނަމަ ދިގު އަހަރަށްވުރެ( ފަހެއް) 05 ،މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ .6

 .މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ މަސް( ހައެއް) 06 އަހަރާއި

 

 ޒަފުންމުވައް ފުރުޞަތުތަކުގައި ތަމްރީނުގެ ތަޢުލީމާއި ާބަޔާންކޮށްފައިވ މިބާބުގައި  .92 އިޤްރާރުވުން

 ްރުކުރުވަނއިޤުރާ ޝަރުތުކޮށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ބައިވެރިކުރުމުގެ

 .އެވަނީއެވެ ގައި 7 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ އިޤުރާރު އެ. ވާނެއެވެ

 

 މަތިން ގެގޮތު އިޤުރާރުގައިވާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޤުރާއިއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިބާބުގައި  .93 ޚިލާފުވުން އިޤްރާރާއި

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 

 

 ޝަރުތުފުރިހަމަވާ

 މުވައްޒަފުން

 ނުވާނަމަ ކުރިމަތިލާފައި

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

 ާންއިޢުލ ަށްފުރުޞަތަކ އުނގެނުމުގެ ،ތަމްރީނާއި ،ތަޢުލީމާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިބާބުގައި  .94

 ުރުއިތ ،ާނަމަނުވ ކުރިމަތިލާފައި މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ާއެޢިލާނުގައިވ ކުރުމުން

 .ހުޅުވާލަންވާނެވެ ފުރުޞަތަކަށް

 

 ދާކުރަމުން ފުރިހަމަ ތަމްރީނުތައް ،ތަޢުލީމާއި ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މިބާބަށް  .95 ފަރާތް އިސްތިސްނާވާ

 ެގޮތުގ ާެއްގޮތްވއ އިޤްރާރާއި ކުރެވިފައިވާ އެފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މުވައްޒަފުންނާމެދު

 .މަތިންނެވެ
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 މީހުންގެ ތަމްރީނުދޭ

 ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު

 ގެައްޒަފުންމުވ ،މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފަކާބެހޭ ކޮންމެ ތަމްރީނުދޭ ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ (ހ)  .96

 .ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން މަޢުލޫމާތު

 

 ،ާނީބަލަހައްޓ ރެކޯޑު ކުރުމާބެހޭ ޚިދުމަތް ،މުވައްޒަފުންގެ ފޮނުވާ ކޯހުގައި (ށ)  

 .ސެކްޝަނުންނެވެ ބަލަހައްޓާ ކަންކަން މުވައްޒަފުންނާބެހޭ

 

 ައިހުރުމުގ ަހުންނ ގޮސް ކޯހުގައި އެމުވައްޒަފަކު ،ފުރުމުން މުވައްޒަފަކު ކޯހެއްގައި (ނ)  

 . ބަލަންވާނެއެވެ ކުރިއަށްދާގޮތް ކިޔެވުން

 

 ޯސްކ މުވައްޒަފަކު ހުންނަ ގޮސް ކޯހުގައި ްބަސްވެގެންއެއ ކުރުމަށް ޚިދުމަތް (ރ)  

 ްގުޅިގެނ ކޯހާއި އަދި. ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ ނަތީޖާ ކޯހުގެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

 މުންލިޔު އްދަހު ކަސްޓަމްސްގެ ގެންނަންވާނީ އެބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ބަދަލެއް އެއްވެސް

 .ލިބުމުންނެވެ

 

 އަށްވަނަބާބު

 ކުރުމާއި މަޤާމުދަށް ދިނުމާއި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ،ވަޒީފާދިނުމާއި

 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 މިނިސްޓަރަށް

 ލަފާދިނުން

 ަޤާމުގެމ ،ދިނުމާއި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .97

 ށްކުރުމަ އްކަންތައްތަ ވަކިކުރުމުގެ މަޤާމުން ،ދަށްކުރުމާއި މަޤާމު ،ދިނުމާއި ކުރިއެރުން

 ުމަންރިސޯސްހިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 5 މިގަވާއިދުގެ ދޭނީ ލަފާ މިނިސްޓަރަށް

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް

 

 ބޯޑުގެ ވަޒީފާދިނުމުގައި

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ިރީގައިތ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ،ދިނުމުގައި ވަޒީފާ  .98

 .އެވަނީއެވެ ައިބަޔާންކޮށްފ

 

 ވާނަމަ ކްރައިޓީރިއާއެއް ގޮތުގެ އިސްކަންދޭނެ ވަޒީފާދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް (ހ)  

 ޝީޓުގެ މާކްސް ވަޒީފާދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ،ކަނޑައެޅުމާ ކްރައިޓީރިއާ
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 .ންކަނޑައެޅު އެކަމެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ ބަދަލެއް ވެއިޓޭޖަށް މާކްސްގެ ދެވޭ ބައިތަކަށް

 

 ަދަދުޢ ީހުންގެމ  ކުރާނެ އިންޓަވިއު ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ށ)  

 .ކަނޑައެޅުން

 

 ގަނޑުމިން މާކްސްދޭނެ، ބޭނުންވާނެ ޕެނަލަށް އިންޓަވިއު އިންޓަވިއުކުރުމުގައި (ނ)  

 .ކަނޑައެޅުން

 

 .އެކުލަވާލުން ޕެނަލް އިންޓަވިއު (ރ)  

 

 މީހުން ަށްމަޤާމުތަކ

 ހޯދުން

 ްޢުލާނަކުނއި ތެރޭގައިކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްގެ ހޮވާނީ މީހުން މަޤާމަކަށް ހުސްވެފައިވާ (ހ)  .99

 .ކޮށްގެންނެވެ އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށް ނުވަތަ

 

 ވާގޮތުގެއެއްގޮތް ޙާލަތާއި ތިރީގައިވާ ހޯދޭނީ މީހުން މަޤާމުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 .މަތީންނެވެ

 .ބޭނުންވުން މީހުން ަށްމަޤާމުތަކ ހުސްވި .1

 .ބޭނުންވުން މީހުން މަޤާމަކަށް އުފައްދާ އަލަށް .2

 .ބޭނުންވުން މީހުން ފަންނީ .3

 

 ިވާގައ 10 ޖަދުވަލް މިގަވާއިދުގެ ހުށަހަޅާނީ އެދި ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 .ފޯމުންނެވެ

 

 ކޮންޓްރެކްޓް

 އުޞޫލުންނާއި

 ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ

 މީހުން ގޮތުގައި

 ޅުންގެންގު

 ންމީހު ުންއުޞޫލ ކޮންޓްރެކްޓް އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .100

 ްރިސޯސްހިއުމަނ ކަނޑައަޅާނީ މީހުން ގެންގުޅެވޭނެ މިގޮތުން. ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

 . މިނިސްޓަރެވެ ލަފަޔާއެކު ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް

  ކުރުމަށް ދިރާސާއެއް ުވަތަނ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞ ވަކި ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 މީހުން ގޮތުގައި ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ރާއްޖެއިންބޭރުން ރާއްޖެއިންނާއި

 ްރިސޯސްހިއުމަނ ކަނޑައަޅާނީ މީހުން ގެންގުޅެވޭނެ މިގޮތުން. ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

 .ވެކަސްޓަމްސްއެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ލަފަޔާއެކު ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް
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 ެނަލްޕ އިންޓަރވިއު

 އެކުލަވާލުން

 ތްުޅުމެއްނެގ ޢާއިލީ ފަރާތާ ކުރެވޭ އިންޓަވިއު ހިމަނަންވާނީ ޕެނަލްގައި އިންޓަރވިއު (ހ)  .101

 ގެކަސްޓަމްސް ނުހިމެނޭ މިންވަރަކަށް އެއްވެސް މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ ނުވަތަ

 .މުވައްޒަފުންނެވެ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި

 

 .ވެތިބެންވާނެއެ މެމްބަރުން( ތިނެއް) 03 ގެންމަދުވެ ޕެނަލުގައި އިންޓަވިއު (ށ)  

 

 މެމްބަރަކު (އެކެއް) 01 ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ޕެނަލުގައި އިންޓަވިއު (ނ)  

 .ހިމެނެންވާނެއެވެ މަދުވެގެން

 

 ޯޑުންބ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް މުޤައްރިރަކަށްވާނީ ޕެނަލްގެ އިންޓަވިއު (ރ)  

 .މެމްބަރެކެވެ ކަނޑައަޅާ ނަލްއަށްޕެ އިންޓަވިއު

 

 ދިނުމުގައި ވަޒީފާ

 މުވައްޒަފުންގެ

 ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

 ސެކްޝަނުގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ިަންނަނިވއ ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ދިނުމުގައި ވަޒީފާ (ހ)  .102

 .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ ކަންތައް

 ްތައްކަންތައ ެމުވައްޒަފުންގ މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ަޤާމަކާއެމ ހުސްވެއްޖެނަމަ މަޤާމެއް .1

 .ންހުށަހެޅު ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ

ް ހިއުމަންރިސޯސ ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް .2

 .ހުށައެޅުން ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް

 ންތިޒާމްއި ވަޒީފާދިނުމުގެ ،ެންގުމާއިއ އެކަން ފަރާތްތަކަށް ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް .3

 .ހަމަޖެއްސުން

 .ާރީވުންޖަވާބުދ އަންގައި ލިޔުމަކުން އެކަން ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވޭ ވަޒީފާއަށް .4

 

 ާކޮށްފައިވސޮއި މިނިސްޓަރ ،ަށްޓަކައިއެންގުމ އެކަން ފަރާތްތަކަށް ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް (ށ)  

 .ޙަވާލުކުރަންވާނެވެ ލިޔުމެއް

 

 ވަޒީފާދިނުމުގެ މަތީން ގޮތުގެ ނަންބަރުގައިވާ ވަނަ 03 ގެ( ހ) ާގެމިމާއްދ (ނ)  

 ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމުތައް
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 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންތައްތައް އަންނަނިވި ސެކްޝަނުން

 ވައްޒަފާުމ އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ ފަރާތްތަކުގެ ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ .1

 .ކުރުން ޙަވާލު

 ،ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތްތަކަށް ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ .2

 .ދިނުން ތަޢާރަފެއް ގަވާއިދުތަކުގެ

 .ުންހަވާލުކުރ ބަޔާން ވަޒީފާ މުވައްޒަފަށް ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ .3

 ާަނސެކްޝ ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފު ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ  .4

 .ހަވާލުކުރުން

 ްސަންޖެހޭހަމަޖައ ގޮތުން ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަށް ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ .5

 .ދިނުން މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ ހަމަޖެއްސުމާ އިނާޔަތްތަށް

 ގައިވާބާބު ބެހޭ ކުރުމާ ތަމްރީން މުވައްޒަފު ހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ .6

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމް ގެދިނުމު ތަމްރީނު ދޭންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން

 

 ްޓަކައިދިނުމަށ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ކަސްޓަމްސަކީ (ހ)  .103 ވަގުތު މަސައްކަތު

 ކަތުގެމަސައް ކަސްޓަމްސްގެ އެހެންކަމުން. މުއައްސަސާއެކެވެ އޮންނަ އުފެދިފައި

 ައަޅާކަނޑ ދިނުމަށް އްޚިދުމަތެ އެ ސަރުކާރުން އޮންނާނީ ކަނޑައެޅިފައި ވަގުތު

 އަށްގަޑި ުވަތަނ ވަގުތަށް ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ މުޅި ،އެގޮތުން .މައްޗަށެވެ ގޮތެއްގެ

 ގަޑި އަދި ވަގުތު މަސައްކަތު ކަސްޓަމްސްގެ ،ގުޅިގެން ބަދަލާ ގެނެވޭ ނުވަތަ އަންނަ

 .ވެްވެއެިގެނލިބ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ

 

 ކުހަފްތާއަ ީމުވައްޒަފަކ ކޮންމެ ހުންނަ ދީފައި ވަޒީފާއެއް ޓައިމް ފުލް ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ހުންނަ ވަޒީފާދީފައި އިރަށް ގަޑި( ސައުވީސް) 24 ދުވާލަކު ދުވަހަށް( ހަތެއް)07

 ކަށްމުވައްޒަފަ ކަސްޓަމްސްގެ ،މަތީން ގޮތުގެ ނުވާ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި. މީހެކެވެ

 ވަޒީފާގެ ،ގަޑިއެއްގައިވެސް ކޮންމެ ދުވަހުގެ އަދި ،ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ ހަފްތާގެ

 ެ.ކަމެކެވ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސަށް ނެރުމަކީ މަސައްކަތު ،ބޭނުމެއްގައި

 

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ގަޑި މަސައްކަތު ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .104 މަސައްކަތުގަޑި

 .ވެކަސްޓަމްސްއެ
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 އޮފް ަލްޖެނެރ ކޮމިޝަނަރ ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގައި (ށ)  

 ުޓީއަށްޑިއ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަކި ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް

 ޮމިޝަނަރކ އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ ވަގުތުތައް ނުވަތަ ވަގުތު ޖެހޭ ނުކުންނަން

 . ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް

 

 ހާޒިރުވިކަން

 ރެކޯޑްކުރުން

 ގަޑި ިހާޒިރުވ ގޮތެއްގެމަތީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާޒިރީ މުވައްޒަފުންގެ (ހ)  .105

 ސްާޒިރުވިޔަހ އޮފީހަށް ކުރިން ޖެހުމުގެ ގަޑި ހާޒިރުވާންޖެހޭ. ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ

 .ެޖެހޭނެއެވގަޑި މުވައްޒަފަކު އެ ނުވާނަމަ ްކޮށްފައިރެކޯޑ ގަވާއިދުން ހާޒިރުވިގަޑި

 .ފެށިގެންނެވެ ވަގުތުން ރެކޯޑުކުރި ގަޑި ހާޒިރުވި ބަލާނީ ގަޑި ހާޒިރުވި

 

 ުގައިބޭރ އޮފީހުން މަސައްކަތެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ އަންގައިގެން ކަސްޓަމްސުން (ށ)  

 ެއ އްޖެނަމަނުކުރެވި ެކޯޑްރ ގަޑި ހާޒިރުވި ކުރިން ގަޑިޖެހުމުގެ ،ސަބަބުން އުޅުމުގެ

 ަންއެކ ަކަށްމުވައްޒަފ ބަލަހައްޓާ ހާޒިރީ، ހާޒިރުވެ އޮފީހަށް ނިމިގެން މަސައްކަތެއް

 ްނަންއޮނ ށްފައިކޮ ރެކޯޑް ސަބަބު އަދި. ވާނެއެވެ ރެކޯޑްކުރަން ހާޒިރުވިގަޑި އަންގާފައި

 .ެވެގަޑިޖެހޭނެއ މުވައްޒަފު ނުވާނަމަ ރެކޯޑްކޮށްފައި މިގޮތަށް. ވާނެއެވެ

 

 ،ަބަކާހުރެސަބ އެހެންވެސް ނުވަތަ ،ހާޒިރުނުވެގެން މުވައްޒަފަކު ހުޅުވާ ކަސްޓަމްސް (ނ)  

 ާއިއޮފިސަރުންނ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސް ގަޑިޖެހުނުއިރު

 ެހެންއ، ޒަފަކުމުވައް އިސް ހާޒިރުވެހުރި އެވަގުތު ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން

 ނީެކޯޑްކުރާރ ހާޒިރީ ހުޅުވުމުން ކަސްޓަމްސް. ބަލާނީއެވެ ގަޑި ހާޒިރުވި މުވައްޒަފުން

 .އެވެ

 

 ނިކުމެނު ފާއަށްވަޒީ ގަޑިއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނުކުންނަން އަދާކުރަން ވަޒީފާ މުވައްޒަފު (ރ)  

 .ނެއެވެކެނޑޭ ގަޑީލާރި ހަމައަށް ގަޑިއާ ނިކުތް އެ ،ގަޑިޖެހިގެންނުކުމެއްޖެނަމަ

 

 އިތުރުން ރަސްމީގަޑީގެ ކުރެވިގެން ތާވަލް ރާވައި ނުވަތަ ،އަންގައިގެން އޮފީހުން (ބ)  

 ނުވަތަ އަންގާފައިވާ ނުކުންނަން މަސައްކަތަށް ގަޑިގައި ނުރަސްމީ މުވައްޒަފުން

 ،ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ އަދި. ގަޑިޖެހޭނެއެވެ ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު ގަޑިއަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 އިސްލާހީ އުޞޫލުގެމަތިން ހަމަޖެހިފައިވާ އަޅަން ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ ަކާމެދުމުވައްޒަފ އެ
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 .ވާނެއެވެ އަޅަން ފިޔަވަޅު

 

 އެ ީޢަދަދަކ ިނަގ އެންމެ ނެގޭނެ ގަޑީލާރި ނެގޭ ދުވަހަކަށް ،ޖެހިގެން ގަޑި މުވައްޒަފަކު (ޅ)  

 .ޢަދަދެވެ މުސާރައިގެ ޖެހޭ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން މީހެއްގެ

 

 ނިންމިގަޑި ަތްމަސައްކ

 ރެކޯޑްކުރުން

 ުގެދިއުމ ފައިނިންމާ މަސައްކަތް ގަޑި ނިންމި މަސައްކަތް ،ނުކުމެ މަސައްކަތަށް ކަސްޓަމްސްގެ  .106

 .ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ ތެރެއިން އުޞޫލުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރިން

 

 ުހާޒިރ ންލަހު ްވުރެގަޑިއަށ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ،މުވައްޒަފަކުމެ ކޮންމެ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .107 ގަޑިޖެހުން

 .ޖެހޭނެއެވެ ގަޑި ނަމަ ވެއްޖެ

 

( އެކެއް) 01 ގަޑިއަށްވުރެ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ބަލާނީ ގަޑިޖެހުނުކަމަށް މުވައްޒަފަކު (ށ)  

 .ހިނގުމުންނެވެ އިތުރަށް ފެށިގެން މިނެޓުން

 

 10 ުގެެށުމފ ގަޑި ރަސްމީ މުވައްޒަފު ޙަވާލުވެހުރި އެފަހަރަކު ހުޅުވުމާ ކަސްޓަމްސް (ނ)  

 .ގަޑިޖެހޭނެއެވެ ނުހުޅުވައިފިނަމަ ކުރިން މިނެޓް( ދިހެއް)

 

 ަށްޑިއުޓީއ ކުމުވައްޒަފަ އެ ،ޖެހެނީ ގަޑި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ޑިއުޓީ ޝިފްޓް (ރ)  

 .ވެހާޒިރުވުމުންނެ އޮފީހަށް ޖެހުމަށްފަހު ގަޑި ހަމަޖެހިފައިވާ ނިކުންނަން

 

 

 ނާންގައި ވީގޮތެއް

 ޒިރުނުވެހާ އޮފީހަށް

 ހުރުން

 ،ާންގައިނ ވީގޮތެއް ،މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއް ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .108

 ްމެއެނ ހުންނަ ގޮތަށް އެ. ނުހުރެވޭނެއެވެ ދެމިއެއް ވަޒީފާގައި ،ހާޒިރުނުވެ

. އެވެކަމުގަ ވުމެއް އިހުމާލު ޒިންމާއަށް ވަޒީފާއަށާއި ބެލެވޭނީ ދުވަހެއްވެސް

 ނީހުރެވޭ ވެހާޒިރުނު ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކަށް ކުރާ އަދާ ވަޒީފާއެއް ކަސްޓަމްސްގެ

 ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާބުގައި ސަލާމުބުނުމުގެ ޗުއްޓީނެގުމާއި މިގަވާއިދުގެ

 .މަތިންނެވެ
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 ނޯޓިހެއް ތުރުއި ،ހުރެއްޖެނަމަ ދުވަހު( ފަނަރަ) 15 ނާންގައި ވީނުވީއެއް މުވައްޒަފަކު (ށ)  

 ައްޒަފުމުވ މިގޮތުން. ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ވަޒީފާއިން މީހަކު އެ ،ލައިނު ދިނުމަކާ

 ތިންމަ ލަފާގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން

 ުންލިޔުމ ޭނީބެލެވ ކަމުގައި އެންގުން ވީނުވީއެއް. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން މިނިސްޓަރަށް

 .ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ

 

 ރަށްބޭ އޮފީހުން

 ބޭރަށް ރަށުން ދިޔުމާއި

 ދިޔުން

 އްގައިބޭނުމެ އަމިއްލަ މުވައްޒަފަކު ގަޑީގައި މަސައްކަތު ރަސްމީ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .109

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ ،ބޭރަށްދާންވާނީ އޮފީހުން

 

 ތިބޭ ޙަވާލުވެ ހިންގުމާ ޔުނިޓްތައް އަދި ސެކްޝަން ،ޑިވިޜަން ،ޑައިރެކްޓަރޭޓް (ށ)  

 ުއްޓީޗ، ނަމަވެސް ދުވަހެއްގައި ބަންދު ނުވަތަ ދުވަހެއް ރަސްމީ ،ުވައްޒަފުންމ

 ށްބޭރަ ށުންރަ ،ހިސާބަށް އިޖާބަނުދެވޭ ކަމަކަށް ކުއްލި ދިމާވެދާނެ ،ނެގުމަކާނުލައި

. ައެވެފަހުގ ަށްއެންގުމ ވެރިއަކަށް ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެ ،ދާންވާނީ ދާނަމަ

 ަދިއ ރަށާއިރަށް ގުޅުވާލެވިފައިވާ އެއްގަމުމަގުން ،ރަށްރަށާއި އޮންނަ އެއްފަސްކޮށް

 ަށާރ ދާ ަފުމުވައްޒ ވަޒީފާއަދާކުރާތަނާ މުވައްޒަފު އެއްފަހަރު ގަޑިއަކު މަދުވެގެން

 .އެވެނުހިމެނެ މީގެތެރެއަކު ދިއުން ރަށްރަށަށް އޮންނަ ފެރީދަތުރުތައް ދެމެދު

 

 ،ުމަށްކުރ މަސައްކަތެއް ޚާއްޞ ކުރަންޖެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ެހެންއ ދައުލަތުގެ (ހ)  .110 ވީއްލުން މުވައްޒަފުން

  ،މަްވެއްޖެނަބޭނުނ ޚިދުމަތް މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ބޭނުމަކަށް އެހެން ނުވަތަ

ު ިޚުތިޔާރއ ވީއްލުމުގެ މުވައްޒަފަކު އެ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސަށް އެމުއައްސަސާއަކުން

 .ލިބިގެންވެއެވެ ސަށްކަސްޓަމް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 

 ނިހެންއެހެ ާއިއޮފިސަރުންނ ކަސްޓަމްސްގެ ވީއްލާފައިވާ މަސައްކަތަށް އޮފީހެއްގެ އެހެން (ށ)  

 ެވިފައިވާދޫކުރ މުވައްޒަފަކު އެ ،ސޮއިކުރާނީ ހާޒިރުވެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން

 ދުވަހާއެ ،ަނަމަްނއަނ ދުވަސް މުސާރަދޭ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ވީއްލާފައިވާ. އޮފީހުގައެވެ

 ަށްކަސްޓަމްސ އޮފީހުން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް، ރިޕޯޓް ހާޟިރީ މުވައްޒަފުގެ އެ ހަމަޔަށް

 .ވާނެއެވެ ފޮނުވަން

 

 އެހެންގޮތަކަށް މިނިސްޓަރު ،މުސާރައާމެދު މުވައްޒަފުންގެ ވީއްލާފައިވާ (ނ)  

 .ެވެކަސްޓަމްސުންނ  ދޭނީ އެލަވަންސް މުސާރައާއި ،އަންގާފައިނުވާނަމަ
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 މުވައްޒަފުންގެ

 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް

 ެއްޒަފުންގމުވަ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްކުރާ ގައި ކަސްޓަމްސް  .111

 .ވާނެއެވެ ގެންދަން ބަލަހައްޓަމުން ކަސްޓަމްސުން މަޢުލޫމާތު

 

 ރަޖިސްޓަރީ

 ބެލެހެއްޓުން

 ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ،ީއާއިރަޖިސްޓަރ މަޤާމުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .112

 ރުތައްޔާ ިކަމަށްމ ރަޖިސްޓަރީ ބާވަތްތަކުގެ ތިރީގައިމިވާ މިގޮތުން. ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 .އެވެްޓަންވާނެބަލަހައ ފޮތްތަކުގައި ނުވަތަ ގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ކޮށްފައިވާ

 .ރަޖިސްޓަރީ މަޤާމުގެ .1

 .ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ .3

 .ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ޢާންމު .4

 .ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ވަގުތީ .5

 ރަޖިސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް .6

 އިގަ ކަސްޓަމްސް ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަސްޓަމްސްގެ .7

 .ރަޖިސްޓަރީ ނުހިމެނޭމީހުންގެ

 

 ވަޒީފާއާ ،ލިޔަންވާނީ ސްޓަރީތަކުގައިރަޖި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ދަމިފަ. ަށެވެގޮތ އޭގައިވާ ،ބަލައި އަސްލުކަމަށް އެއީ ލިޔުން ލިބޭ އޮފީހަށް ގުޅިގެން

 ަލެއްބަދ ައްޙަޞ ބަދަލަކީ ގެންނަ އެއްޗަކަށް ލިޔެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގައި ،ލިޔުމެއްނެތި

 .ނޫނެވެ

 

 މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ

 ރަޖިސްޓަރީ

 ،ީބަލަހައްޓާނ ހިމަނައި ރަޖިސްޓަރީގައި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ްސްކަސްޓަމ (ހ)  .113

 ާުޅެފައިވއ ކުރިން މުވައްޒަފުންނާއި ތިބި އެވަގުތަކު މަޤާމުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 .މަޢުލޫމާތެވެ މުވައްޒަފުންގެ

 

 .ެވާނެއެވ ހުންނަން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ،ރަޖިސްޓަރީގައި މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ (ށ)  

 .ނަން މަޤާމުގެ .1



73 

 .އެޑްރެސް ދާއިމީ ނަމާއި މުވައްޒަފުގެ .2

 .ނަންބަރު އަންގައިދޭކާޑު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން މުވައްޒަފުގެ .3

 ތުގެޚިދުމަ މުވައްޒަފުގެ ކުރިން ކުރުމުގެ ތަސްދީގު ގާނޫނު ކަސްޓަމްސް .4

 ނަންބަރު ރެކޯޑުކާޑު

 .ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ .5

 .ސެކްޝަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމު .6

 .މުސާރަ މަޤާމުގެ .7

 .ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ .8

 .ރޭންކް މަޤާމުގެ .9

 .ކެޓަގަރީ ސަރވިސް .10

 .މުސާރަ މުވައްޒަފަށްލިބޭ .11

 .އިނާޔަތްތައް ދެވޭ އިތުރަށް މުސާރައިގެ .12

 .ތާރީޚު ކުރަންފެށި ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު .13

 ާއިންވަޒީފ ނުވަތަ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ދިން ވަޒީފާ މުވައްޒަފަށް .14

 .ނަންބަރު ޗިޓު ތާރީޚާއި ވަކިކުރި

 

 ކިވިވަ ،ގައިރަޖިސްޓަރީ ،ބަދަލުވުމުން ނުވަތަ ވަކިވުމުން މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ތާރީޚު ބަދަލުވި ނުވަތަ

 

 

 ކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓް

 މީހުންގެ ގެންގުޅޭ

 ރަޖިސްޓަރީ

 ާއިިސަރުންނއޮފ ކަސްޓަމްސްގެ އަދާކުރުމަށް ޔަތުމަސްއޫލިއް މަޤާމެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .114

 އެއްަޖިސްޓަރީރ މީހުންގެ ގެންގުޅޭ ،ގެންގުޅޭނަމަ މީހުން މުވައްޒަފުންނޫން އެހެނިހެން

 . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން
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 ްސްގެކަސްޓަމ ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ކަތެއްމަސައް ިކަސްޓަމްސްގައ މީހުންނަކީ މުވައްޒަފުންނޫން އެހެނިހެން ންނާއިއޮފިސަރު

 ްމިގޮތަށ. މީހުންނެވެ ގެންގުޅޭ ކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތަކަށް ވަކި ކުރުމަށް

 .ނޫނެވެ މުވައްޒަފުންނެއް ކަސްޓަމްސްގެ މީހުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ

 

 ްސްގެކަސްޓަމ ގެންގުޅޭ އަދާކުރުމަށް ިއްޔަތުމަސްއޫލ މަޤާމެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 ިަންނަނިވއ ރަޖިސްޓަރީގައި މީހުންގެ މުވައްޒަފުންނޫން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި

 .ވާނެއެވެ ހުންނަން މަޢުލޫމާތތައް

 .އެޑްރެސް ދާއިމީ ނަމާއި ފުރިހަމަ .1

 .ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް ބިދޭސީއެއްނަމަ ،ނަންބަރު ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ .2

 .ނިސްބަތް ޤައުމީ .3

 .ތާރީޚު އުފަން .4

 .ދާއިރާ އޮތް މަޤާމު .5

 .މަޤާމު ގެންގުޅޭ މީހާ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް .6

 .ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ .7

 .މުސާރަ މަޤާމުގެ .8

 .އިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ދެވޭ މީހާއަށް .9

 .ތާރީޚު ފެށި ގެންގުޅެން .10

 .ތާރީޚު ދޫކޮށްލި .11

 .ސަބަބު ދޫކޮށްލި .12

 

 މަޤާމުތަކުގެ

 ރަޖިސްޓަރީ

 ހުރި އެވަގުތަކު ކަސްޓަމްސްގައި ،ބަލަހައްޓާނީ ހިމަނައި ރަޖިސްޓަރީގައި މަޤާމުތަކުގެ (ހ)  .115

 އެ ،ބަދަލާއި އަންނަ މަޤާމުތަކަށް، މަޤާމުތަކާއި ހުރި ކުރިން ،މަޤާމުތަކާއި
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 .މަޢުލޫމާތެވެ މަޤާމުތަކާބެހޭ

 

 .ެއެވެހުންނަންވާނ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ރަޖިސްޓަރީގައި މަޤާމުތަކުގެ (ށ)  

 .ނަން މަޤާމުގެ .1

 .ނަންބަރު މަޤާމުގެ .2

 .ޢަދަދު އިތުރުކުރި މަޤާމު .3

 .ޢަދަދު އުނިކުރި މަޤާމު .4

 .ދުޢަދަ ޖުމްލަ ބާކީއޮތް އުނިކުރުމުން ނުވަތަ އިތުރުކުރުމުން މަޤާމު .5

 .ތާރީޚު ނަންބަރާއި ސިޓީ/ޗިޓު އުފެއްދި މަޤާމު .6

 .ތާރީޚު ނަންބަރާއި ސިޓީ/ޗިޓު އުވާލި މަޤާމު .7

 .ސާރަމު މަޤާމުގެ .8

 .ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކާއި މަޤާމުގެ .9

 .ތާރީޚު ނަންބަރާއި ސިޓީ/ޗިޓު ހަމަޖެއްސި އުޖޫރަ .10

 

 ކަސްޓަމްސް

 މުވައްޒަފުންގެ

 ރަޖިސްޓަރީ

 ިލެއްފައ މަޢުލޫމާތު މަތިން ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ކަސްޓަމްސްގެ  .116

 .ވާނެއެވެ ްދަންގެނ ބަލަހައްޓަމުން ،ތައްޔާރުކޮށް

 

 ްތައްތައްކަނ މުވައްޒަފުންގެ ،ނުކުތުމާއެކު އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ލިބިގެން ވަޒީފާ (ހ)  

 ަރެއްނަންބ ލަށްފައި އެ ،ހަދައި ފައިލް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ ދާއިރާއިން ބަލަހައްޓާ

 ،ނަންއޮ ދީފައި މިނިސްޓަރު މުވައްޒަފަކަށް އެ ދޭނީ މިފައިލަށް. ދޭންވާނެއެވެ

 ްޒަފަކާމުވައ އެ ،ހެދުމަށްފަހު ފައިލް އަދި. ނަންބަރެވެ ރެކޯޑްކާޑު ޚިދުމަތުގެ

 ެ.ގެންދަންވާނެއެވ ޖަހަމުން ނަންބަރު މި ލިޔުންތަކުގައި ލިޔާ ބެހޭގޮތުން

 

 ،އިހަދަ ފައިލް މަޢުލޫމާތު މީހުންނަށްވެސް ގެންގުޅޭ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް (ށ)  

 .ެއެވެގެންދަންވާނ ބަލަހައްޓަމުން
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 ިޔުންތައްލ ތިރީގައިވާ ،މަދުވެގެން އެންމެ ފައިލުގައި މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ (ނ)  

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 .ސިޓީ ފޮނުވި ނުވަތަ ފޯމު ފުރި ވަޒީފާއަށްއެދި .1

 ްކަންއެއްގޮތ އަޞްލާ ލިޔުންތަކުގެ ސަނަދުތަކާއި ފާސްތަކާއި ލިބިފައިވާ .2

 .ކޮޕީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ލިޔުން ދީފައިވާ ތަންތަނުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ކުރީގައި .3

 .ލިޔުންތައް އެ ،ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

 .ފޯމު ބަލާ ރެކޯޑު ކުށުގެ މީހުންގެ ވަންނަންއެދޭ ވަޒީފާއަށް .4

 (.ކޮޕީ ޗިޓުގެ ނުވަތަ) ޗިޓު ވަޒީފާދިން .5

 .އަސްލު އެއްބަސްވުމުގެ ވަޒީފާގެ .6

 ްގިއެނ ފަށްމުވައްޒަ އެކަން ް،ވަކިކުރުމުނ ،ބަދަލުކުރުމުން ،ދިނުމުން ވަޒީފާ .7

 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ

 .ކޮޕީ ބަޔާނުގެ ވަޒީފާ .8

 .ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ބަދަލުކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފާ .9

 .ްފިކެޓްސެޓ ޑޮކްޓަރު ،ސިޓީއާއި ފޮނުވާ އެދި ޗުއްޓީއަށް ،ސިޓީއާއި ސަލާމު .10

 (.ކޮޕީ ލިޔުމުގެ އެ ނުވަތަ) ލިޔުން ޗުއްޓީދޭ .11

 ފުރިހަމަ ކޯހެއް ތަމްރީނު ،ފެށުމަށްފަހު ޅެންގެންގު ވަޒީފާގައި .12

 ލިބިފައިވާ) މަޢުލޫމާތު ކޯހާބެހޭ ފުރިހަމަކުރި ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 (ކޮޕީއާއެކު ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ

  .ރެކޯޑު ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިސްލާހީ .13

 އަތުންޝަރީ ،ބަންދެއްވެ ޤާނޫނީގޮތުން ލިބުމަށްފަހު ވަޒީފާ ކަސްޓަމްސްގެ .14

 .ރެކޯޑު އެކަމުގެ ަމަލިބިފައިވާނ އަދަބެއް
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 ހިންގާ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ކަމެއްގައި ހިންގާ އޮފީހަކުން އެހެން .15

 ގައިކަމެއް ހިންގާ ފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ނުވަތަ ކަމެއްގައި

 .ާތުމަޢުލޫމ އެކަމުގެ ފޮނުވިފައިވާނަމަ ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް

 ކަމުގެއެ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ ްކަތްމަސައ ޚާއްޞ އެކިއެކި ވަގުތީގޮތުން .16

 .މަޢުލޫމާތު

 (.ކޮޕީ ޗިޓުގެ ނުވަތަ) ޗިޓު ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ .17

 .ފޯމު ބެލި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ .18

 (.ކޮޕީ ޗިޓުގެ ނުވަތަ) ޗިޓް ހަމަޖެއްސި ކުރިއެރުން މުސާރައިގެ .19

 (.ކޮޕީ ޗިޓުގެ ނުވަތަ) ޗިޓު ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން .20

 .ކޮޕީ ިޔުމުގެލ އަދާކުރިގޮތުގެ ވަޒީފާ .21

 

 ،ންބެހޭގޮތު މީހަކާ ކޮންމެ ތަމްރީނުދޭ ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މެދުވެރިވެގެން ކަސްޓަމްސް (ރ)  

 .ެވާނެއެވ ގެންދަން ކުރަމުން ފައިލް ފައިލުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ

 .ފޯމު ރެކޯޑު މީހުންގެ ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތް މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ .1

 ީހުންމ އެދޭ ދިއުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްގައި މެދުވެރިވެގެން ރުސަރުކާ ދިވެހި .2

 .ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން ފުރާ

 .އެއްބަސްވުން ވެވޭ ދެމެދު ކަސްޓަމްސާ މުވައްޒަފާ ލިބިފައިވާ ކޯސް .3

 .ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ ކުރުމުން ފުރިހަމަ ކޯސް .4

 .ލިޔުން އެ ލިބިފައިވާނަމަ ލިޔުމެއް ގުޅިގެން ހޯދުމާ ވަނައެއް ޚާއްޞ ކޯހުން .5

 

 ތުންބެހޭގޮ އެމުވައްޒަފަކާ ފައިލުތަކުގައި މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ލިބޭ ވަޒީފާ (ބ)  

 . ެްވާނެއެވގެންދަނ ފައިލުކުރަމުން ހަމައަށް ލިޔުންތަކެއް ހުރިހާ ފައިލުކުރަންޖެހޭ

 

 ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ޙަވާލުކޮށް މުވައްޒަފަކާ ވަކި ފައިލުތައް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ (ޅ)  
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 .ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން

 

 ާިލުގައިވފައ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ކ)  

 މެހެންކޮން ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ ،ވީމާ. ލިޔުންތަކެކެވެ ސިއްރު ލިޔުންތަކަކީ

 އްޔުންތަލި ފައިލުގައިވާ އެ މުވައްޒަފުން އެހެން ފިޔަވައި މުވައްޒަފަކު ބަލަންޖެހޭ

 .ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން ބަލައި

 ،ނަމަބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ފައިލް ޕަރސަނަލް މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،މުވައްޒަފަކު (އ)  

 އިވާފައިލުގަ އެ ދަށުން ބެލުމުގެ މުވައްޒަފުގެ ބަލަހައްޓާ ފައިލް ޕަރސަނަލް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލިޔެކިޔުންތައް

 

 އެ ށްއޮފީހަ ިބަދަލުވ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އޮފީހަކަށް އެހެން ަކުމުވައްޒަފ ކަސްޓަމްސްގެ (ވ)  

 ެފައިލްގ ީފޮނުވާނ މިގޮތުން. ވާނެއެވެ ފޮނުވަން ފައިލް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފެއްގެ

 . ފޮޓޯކޮޕީއެކެވެ

 

 ކަސްޓަމްސް

 މުވައްޒަފުންގެ

 ބަދަލު މަޢުލޫމާތުތަކަށް

 ގެނައުން

 ަދަލެއްބ ުތަކަށްމަޢުލޫމާތ ކާޑުގައިވާ އަންގައިދޭ ންރައްޔިތެއްކަ ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .117

 އެ ު،ުވައްޒަފަކމ އެ އެކަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އަތުވެއްޖެނަމަ

 .ޭނެއެވެއަންގަންޖެހ އޮފީހަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 07 ގެންނަތާ ބަދަލެއް

 

 ،ޢުލޫމާތުމަ ނެވުނުގެ ބަދަލު ކާޑުގައިވާ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި މުވައްޒަފެއްގެ (ށ)  

 ދުވަހުގެ( އްހަތެ) 7 ހުށަހަޅާތާ އެކަން ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ

 ހުއިސްލާ ަންއެކ ލިޔެކިޔުންތަކުން ހުރިހާ ބެހޭ ވަޒީފާއާ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ތެރޭގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ވަޒީފާގެ އަދާކުރި

 ލިއުން

 ްަޒީފާއިނވ ނުވަތަ ބަދަލުވުމަށްފަހު އޮފީހަކަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .118

 ިބަދަލުވ ަނުވަތ ވަކިވި ވަޒީފާއިން ލިޔުން އަދާކުރިގޮތުގެ ވަޒީފާ ،ވަކިވުމަށްފަހު

 މުވައްޒަފަކު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް( ހަޔެއް) 06 ފެށިގެން ތާރީޚުން

 ްލިޔުނ ގެވަޒީފާ އަދާކުރި އިޝާރާތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް އަންނަނިވި ،އެދިއްޖެނަމަ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 .އެޑްރެސް ނަމާއި އުޅުނުމީހާގެ ވަޒީފާގައި .1



79 

 .ބާވަތް މަސައްކަތުގެ ކަސްޓަމްސްގެ .2

 ެމިހުރިދ މުވައްޒަފަކު އެ ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ މެދުކެނޑުމެއްނެތި .3

 .މުއްދަތު

 .ޔުނިޓް ނުވަތަ ،ސެކްޝަން ،ތަން އަދާކުރި ވަޒީފާ .4

 އަދި ފާވަޒީ އައި އަދާކުރަމުން މުވައްޒަފަކު ވަކިވިއިރުއެ ވަޒީފާއިން .5

 .ޒިންމާ

 އާއިމުސާރަ ލިބެމުންދިޔަ މުވައްޒަފަކަށް އެ ވަކިވިއިރު ވަޒީފާއިން .6

 .ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން

 

 ީފާވަޒ އޭނާ ަތނުވަ ސަބަބު ބަދަލުވި ނުވަތަ ސަބަބު ވަކިވި ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ (ށ)  

 ،(ނުވިޔަސް ރަނގަޅު ނުވަތަ ރަނގަޅު) ދެކޭގޮތް ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ގޮތާމެދު އަދާކުރި

 ެންިމަނައިގހ މެނުވީ ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ މުވައްޒަފަކު ،ލިޔުމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި

 .ނުވާނެއެވެ

 

 ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ

 ދިނުން

 

  ޔަވައިފި ުތައްމަޤާމ އައްޔަންކުރާ ުލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .119

 ގެބޯޑު ންޓްމެނޭޖްމަ ހިއުމަންރިސޯސް ދޭނީ ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ މަޤާމުތަކަށް އެހެން

 .މިނިސްޓަރެވެ މަތީން ލަފާގެ

 

 ްޭޖްމަންޓމެނ ހިއުމަންރިސޯސް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ މުވައްޒަފަކަށް (ށ)  

 ަތަނުވ ޜަންޑިވި ،ޑައިރެކްޓަރޭޓް މަސައްކަތްކުރާ އެމުވައްޒަފަކު ަޅާނީހުށަހ ބޯޑަށް

 .އިސްވެރިޔާއެވެ އެންމެ ޙަވާލުވެހުންނަ ހިންގުމާ  ސެކްޝަން

 

 ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ

 ބޯޑުން ދިނުމުގައި

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

 ކަންތައްތައް

 ެގަވާއިދުގމި ބޯޑުން ންޓްމެނޭޖްމަ ހިއުމަންރިސޯސް ދިނުމުގައި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ (ހ)  .120

 ކަންތައްތަކަށް ތިރީގައިމިވާ އިތުރުން ޝަރުތުތަކުގެ ގައިވާ 9 ޖަދުވަލް

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 މަޤާމުގެ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ .1

 .މިންވަރު އެކަށީގެންވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް
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 ށާއިހާޒިރީއަ މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ .2

 .ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ،ފަރުވާތެރިކަމާއި ބަހައްޓާ މަސައްކަތަށް

 .ތަޖުރިބާ ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ މުވައްޒަފެއްގެ އެ .3

 .މުއްދަތު އުޅެފައިވާ ވަޒީފާގައި ދާއިރާގެ އެ މުވައްޒަފަކު އެ .4

 .ިންވަރުމ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފުމުވައްޒަ އެ ހާޞިލްކުރުމަށް މަޤްޞަދު އޮފީހުގެ .5

 .ެންވަރުފ މިންވަރާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް މަޤާމުގެ ހުރި މުވައްޒަފު އެ .6

 ްފޯމުނ ލްއެޕްރައިސަ ސްޓާފް މުއްދަތުގައި ހޭދަކުރި ވަޒީފާގައި އެމުވައްޒަފަކު .7

 .މާރކްސް ލިބުނު

 

 މަޤާމުގެ ްމުގައިވީނަމަވެސއޮތްކަ އެހެން ނަންބަރުގައި ވަނަ 04 ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ާއިރުހުށަހަޅ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއެރުން

 ،ުއްދަތުމ އަދަބުގެ އިދާރީ ނުވަތަ ފިޔަވަޅު އިސްލާޙީ އެޅިފައިވާ މެދު މުވައްޒަފާ

 .ނުގުނޭނެއެވެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދިނުމުގެ ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ

 

 ުގައިހަމަޖެއްސުމ މުވައްޒަފުން އޮނިގަނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިދުގައިމިގަވާއ (ނ)  

 ރުންކުރިއެ ެމަޤާމުގ ދަށުން މިގަވާއިދުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިޖުރަކުރާ މަޤާމުތަކަށް

 އިރުިޖުރަކުރިހ އޮނިގަނޑަށް ގުނާނީ މުއްދަތު މަޤާމުގެ ހިޖުރަކުރި އެމީހަކު ދިނުމުގައި

 . ހިމަނައިގެނެވެ މުއްދަތު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މަޤާމުގައި ހުރި އެމީހަކު

 

 ރިޒާރވްކޮށްފައިވާ

 .ހަމަޖެއްސުން މަޤާމު

 ބޫލުކުރާޤަ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ކޯހަކީ ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފު (ހ)  .121

 ިކިޔެވ ،ާމެއްނަމަމަޤ ރިޒާވްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަށް އެ މަޤާމަކީ އެ ،ކޯހެއްކަމަށްވެފައި

 ވަޒީފާ ށްމަޤާމަ އެ ،ހުށަހެޅުމުން ލިޔުން ނިމުނުކަމުގެ ކޯސް ދޫކުރާ ރުކަޒަކުންމަ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

 ުވަހުގެއަހަރުދ( އެކެއް) 01 ހަމަޖައްސާތާ މަޤާމު ގޮތަށް ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ހެއްގެކޯ ެަރެއްގފެންވ އެއް ގިންތިއާއި މަޤާމުގެ އެ ކޯހަކީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި

 ްލިޔުނ ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ގޮތުގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
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 ެއ ކޯހަކީ ެއ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ގޮތަށް ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ލިޔުން ަބޫލުކުރިކަމުގެޤ ކޯހެއްކަމަށް ފެންވަރެއްގެ އެއް ގިންތިއާއި މަޤާމުގެ

 .ވެުރެވޭނެއެއިޔާދަކ މަޤާމަކަށް ފެންވަރުގެ ހުރި ދިޔައިރު ކޯހަށް ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ

 

 ްކޮށްހުސ މަޤާމެއް ފެންވަރުގެ އެ އިޔާދަކުރެވޭނީ ގައިވާގޮތަށް(ނ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 .އޮވެއްޖެނަމައެވެ

 

 ީއިދާރ ކަސްޓަމްސްގެ ާމެއްމަޤ ފެންވަރުގެ ބަޔާންކުރާ ގައި(ނ) މިމާއްދާގެ (ބ)  

 ފަދައިންމި. ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ވަޒީފާއިން އެމުވައްޒަފު ،ނެތްނަމަ އޮނިގަނޑުގައި

 ޑުންބޯ ަންޓްމެނޭޖްމ ހިއުމަންރިސޯސް އެމައްސަލަ ވަކިކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު

 . ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވެ މިނިސްޓަރަށް

 

 ުްކުރުމާމެދދަށ މަޤާމު ގޮތުން އަދަބެއްގެ އިދާރީ ދެވޭ މުވައްޒަފަކަށް ގެކަސްޓަމްސް (ހ)  .122 މަޤާމުދަށްކުރުން

( ްދިނުނ ބުއަދަ އިދާރީ) ބާބު ފަސްވަނަ ޢަމަލުކުރާނީ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ގޮތެއްނިންމަން

 .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ގައިވާ

 

 ުމަޤާމ މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނުން އިންޓެގްރިޓީ ކަސްޓަމްސް (ށ)  

 .ެވެނާޅައ ހުރަހެއް( ހ) މިމާއްދާގެ ހުށަހެޅުމަށް މިނިސްޓަރަށް ްކުރުމަށްދަށ

 

 ޝަރަފްވެރިކަމާއެކީ

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަކިވުން ވަޒީފާއިން

 ވަތަނު ވެގެންދިމާ މައްސަލައެއް އަޚުލާޤީ ނުވަތަ ފިލައިގެން ވަޒީފާއިން ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .123

 ްސްގެކަސްޓަމ ޚިލާފުވެގެން އިގަވާއިދަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ކުށެއްކޮއްގެން

 ކީމީހަ ޮންމެކ ވަކިވާ ވަޒީފާއިން ކަސްޓަމްސްގެ  ފިޔަވައި މީހުން ވަކިކުރާ ވަޒީފާއިން

 .މީހެކެވެ ވަކިވާ ޝަރަފްވެރިކަމާއިއެކު

 

 ުވެރިކަމާއިއެކޝަރަފު، ޚިދްމަތްކުރުމަށްފަހު އަހަރުދުވަހު 20 ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ްތިޔާޒުތަށއިމް ޢިނާޔަތްތަކާއި ލިބިދޭ މީހުންނަށް ވަކިވާ ީފާއިންވަޒ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ގައިވާ(ރިޓަޔަރމަންޓް) ބާބު އެގާރަވަނަ ކަނޑައަޅާނީ

 

 ވަކިކުރެވޭނެ ވަޒީފައިން

 ޙާލަތްތައް

 ައިަތްތަކުގޙާލ އަންނަނިވި ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ އެހެންގޮތަކަށް މިގަވާއިދުގައި  .124

 . ެއެވެވަކިކުރެވޭނ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ަސްޓަމްސްގެކ
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 ؛ކުރުމުން ޙުކުމެއް ސާބިތުވެގެން ކުށެއް ޖިނާއީ (ހ)  

 

 ޫނާއިޤާނ މުވައްޒަފަކު ތަޙްޤީޤަކުން ކުރާ ސާރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް (ށ)  

 ޙްޤީޤަށްތަ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮށްފިކަން އްޢަމަލެ  ޚިލާފު އަދަބާ ގަވާއިދާއި ނުވަތަ

 ްސްކަސްޓަމ މޯލްޑިވްސް ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެ އެކުޅަ ،ޙާލަތެއްގައި ސާބިތުވާ

 ީފާގައިވަޒ އިތުރަށް މީހަކު އެފަދަ ،މުއައްސަސާއެއްގައި ތަންފީޒީ ފަދަ ސާރވިސް

 ންމުޢާ ޗަށްއްމަ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެހެން ސަބަބުން އޭގެ ބެހެއްޓުމަކީ

 އިދާރީ ށްކަމަ ކަމެއް އަރާފާނެ ބުރޫ ނުވަތަ ކުޑަވެދާނެ އިތުބާރު ކުރާ ރައްޔިތުން

 ؛ުންނިންމ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ކުށްތަކަށް

 

 މަވުމުންހަ އަހަރު 55 އުމުރުން ގޮތަށް ގައިވާ( ރިޓަޔަރމަންޓް)  ބާބު އެގާރަވަނަ (ނ)  

  ތިޔާރުގައިއިޚް އަމިއްލަ ކުރުމަށްފަހު ޚިދުމަތް އަހަރު 20 ކަސްޓަމްސްގައި ނުވަަތަ

 ވަކިވުން ވަޒީފާއިން

 

 ؛ހަމަވުމުން އަހަރު( ފަސް ފަސްދޮޅަސް) 65 އުމުރުން (ރ)  

 

 ؛ނިންމުން ވަކިކުރަން ވަޒީފާއިން ދަށުން ގެ( ދިނުން އަދަބު އިދާރީ) ބާބު ފަސްވަނަ (ބ)   

 

 ްަސްޓަމްސކ މޯލްޑިވްސް ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ނަފްސާނީ ވަތަނު ޖިސްމާނީ (ޅ)  

 ؛ނުކުޅެދުން އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ސާރވިސްގައި

 

 ؛އެދުން ވަކިވާން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ކ)  

 

  ؛މަރުވުން މުވައްޒަފަކު (އ)  

 

 ެހިރާއްޖޭގެދިވ ،ޚިލާފަށް ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 126 މިގަވާއިދުގެ (ވ)  

 މަޤާމެއްގެ ސިޔާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

 ؛ވާދަކުރުން އިންތިޚާބެއްގައި

 
 

 ސިޔާސީ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި (މ)  

 މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފައިވާ ގޮތުންވަގުތީ ވާދަކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބެއްގައި މަޤާމެއްގެ
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 ބައިވެރިވެ އެހެންކަމެއްގައި އެނޫން ވާދަނުކޮށް އިންތިޚާބުގައި އެ ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ

 ؛ސާބިތުވުން ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ އުޅުނުކަން

 
 

 ަށްާމަކމަޤ ާސީސިޔ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ފ)  

 ؛މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބުވާ

 
 

 އިމާއްދާގަ ވަނަ 124 މިގަވާއިދުގެ ،ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ހ)  .125 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 ލަފާގެ ެބޯޑުގ ްމެނޭޖްމަންޓ ހިއުމަންރިސޯސް ،މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ްކަސްޓަމްސ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މަތީން

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

 އްޒަފަށްއެމުވަ ުސަބަބާއެކ ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ށ)  

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން އެކަން

 

 ވަޒީފާއިން އެދިގެން

 ވަކިކުރުން

 ްޓަމްސްކަސ މޯލްޑިވްސް ،ުންލިޔުމ އެދެންވާނީ މުވައްޒަފަކު ވަކިވާން ވަޒީފާއިން (ހ)  .126

 ސާރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ވަކިމުއްދަތަކަށް. ސާރވިސްގައެވެ

 ދަތުއެމުއް އެދެންވާނީ ވަކިވާން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހިފައިވާ

 ުސަބަބ ެދޭއ ވަކިވާން ވަޒީފާއިން ސިޓީގައި ފޮނުވާ ވަކިވާން. ފަހުގައެވެ ހަމަވުމަށް

 .ާންކުރަންވާނެއެވެބަޔ

 14 ސައްކަތުމަ ރަސްމީ ،ހުށަހެޅުމުން ސިޓީ އެދި ވަކިވުމަށް ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ށ)  

 ްޒަފަކުމުވައ އެ ،ސާރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ސާދަ)

 ެގެންިނަވގ ަދިއ. ދޭންޖެހޭނެއެވެ ޖަވާބު ކަމުގައި ނިންމާފައިވާ ވަކިކުރަން އިން ވަޒީފާ

 ،ަކާއިަސައްކަތމ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެމުވައްޒަފަކާއި ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް) 30

 ްޓާބަލަހައ ކަންކަން މުވައްޒަފުންގެ ގޮތް ހުރި ކަންތައްތައް އާބެހޭ ފައިސާ

 ވުމުގެހަމަ ދުވަސް( ތިރީސް) 30 ނިންމުމަށްފަހު އެކަންކަން ،ބަލައި ސެކްޝަނުން

 30 ުނުބަޔާންކުރެވ. ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ ވަޒީފާއިން ައްޒަފަކުއެމުވ ކުރިންވެސް

 ހުންދުވަ ހުށަހަޅާ ސިޓީ އެދި ވަކިވުމަށް ވަޒީފާއިން ގުނާނި ދުވަސް( ތިރީސް)

 .ދުވަހެވެ( ތިރީސް) 30 މަސައްކަތު ރަސްމީ ފެށިގެން

 

 ވަކިކުރިކަން އިންވަޒީފާ އެމުވައްޒަފު ހުށަހެޅުމުން ވަކިވުމަށް ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު (ނ)  

" ޗިޓް އަންގާ ވަކިކުރިކަން ވަޒީފާއިން" ގައިވ12ާ ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި އަންގާނީ
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 ،ލިބެންދެން އެމުވައްޒަފަށް" ޗިޓް އަންގާ ވަކިކުރިކަން ވަޒީފާއިން. "އިންނެވެ

 ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ އެމުވައްޒަފާއި ނުކުމެ އޮފީހަށް ގަވާއިދުން

 .ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ އަދާކުރުންމަތީ

 

 .އެވެވާނެ ަނަންހިމ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ގައި" ޗިޓް އަންގާ ވަކިކުރިކަން ވަޒީފާއިން" (ރ)  

 ؛މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ވަކިކުރިމީހާގެ ވަޒީފާއިން .1

 ؛ތާރީޚް ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ތާރީޚާއި ދިން ވަޒީފާ .2

 ؛ސަބަބު ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން .3

 

 ާއިންވަޒީފ ުއްޒަފަކމުވަ ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ވަކިމުއްދަތަކަށް (ބ)  

 . ޢަމަލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ ގޮތަށް އެއިޤްރާރުގައިވާ ވަކިކުރެވޭނީ

 

 ްއިނ ރވިސްސާ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފަކީ އެދިފައިވާ ވަކިވާން ވަޒީފާއިން (ޅ)  

 ުންފަރާތަކ އެއްވެސް ،ސާރވިސްމެދުވެރިވެގެން ކަސްޓަމްސް ޑިވްސްމޯލް ނުވަތަ

 އެއްއެފައިސާ ަނަމ ފަރާތެއް ނަގާފައިވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ލޯނެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް

 ތްކެއްވަ ވަޒީފާއިން މެނުވީ ނިންމުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާ ދައްކާނެގޮތެއް އަނބުރާ

 .  ނުކުރެވޭނެއެވެ

 

 ާމެއްގެމަޤ ާސީސިޔ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޭގެވެހިރާއްޖދި (ކ)  

 ސާރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ގަސްތުކުރާ ވާދަކުރުމަށް އިންތިޚާބެއްގައި

 މަސްދުވަހުގެ( ހަތަރެއް) 4 މީލާދީ ތާރީޚުގެ ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް އެ ،މުވައްޒަފުން

 އެދި ވަކިވުމަށް ވަގުތީގޮތުން ާއިންވަޒީފ ހުރި އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން

 އިޢުލާންކުރި އަދި ނަމަ އިންތިޚާބެއް ކަނޑައަޅާފައިނެތް ތާރީޚު. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 7 ކުރާތާ އިޢުލާން ،ނެތްނަމަ މަސްދުވަސް( ހަތަރެއް) 4 ދެމެދު އިންތިޚާބާ ތާރީޚާއި

 ވަކިވުމަށް ތީގޮތުންވަގު ވަޒީފާއިން ހުރި އެމުވައްޒަފަކު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއ)

 ޝާއިޢު ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިއިޞްލާޙު ،ނަމަވެސް. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެދި

 ސިޔާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރާއިރު

 ެރިވެފައިވާބައިވ އިންތިޚާބެއްގައި އެ ކުރެވިފައިވާނަމަ އިޢުލާން އިންތިޚާބެއް މަޤާމެއްގެ

 ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ އިޞްލާޙު މި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ

 ވަޒީފާއިން ހުރި އެމުވައްޒަފަކު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ކުރާތާ ޝާއިޢު
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 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެދި ވަކިވުމަށް ވަގުތީގޮތުން

 
 

 ްކުރުމަށ ޚިދުމަތް ސަރވިސްގައި ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް މުއްދަތަކަށް ވަކި (އ)  

 ައިވާާންކޮށްފބަޔ ގައި( ކ) މިމާއްދާގެ މުވައްޒަފުނަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤްރާރެއްގައި

 ރަދުޚަ ކުރި އެމުވައްޒަފަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކުރެވޭނީ ވާދަ އިންޚާބެއްގައި

 .އެވެށްފަހުގަްބަސްވުމައެއ ދެއްކުމަށް އެއްގޮތަށް އުޞޫލަކާ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ާއިންވަޒީފ ސާރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ފަދައިން ގައިވާ( ކ) މިމާއްދާގެ (ވ)  

ެ ހޫރިއްޔާގޖުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ވަކިކުރެވޭ ގޮތުން ވަގުތީ

 ްަފުނައްޒމުވ އިންތިޚާބުވާ މަޤާމަކަށް ސިޔާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި

. ެއެވެވަކިކުރެވޭނ ގޮތުން ދާއިމީ ވަޒީފާއިން ސާރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 ސާރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ފަދައިން ގައިވާ( ކ) މިމާއްދާގެ އަދި

 މިޔާބުވެނާކާ ބުންއިންތިޚާ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ވަކިކުރެވޭ ގޮތުން ވަގުތީ ވަޒީފާއިން

 އެދޭ ނުކުތުމަށް އަލުން ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ ަކިވެވ އިންތިޚާބުން ނުވަތަ

 ކިވާތާވަ ޚާބުންއިންތި ނުވަތަ އިޢުލާންކުރާތާ ނަތީޖާ ދާއިމީ އިންތިޚާބުގެ މުވައްޒަފުން

 ެއ ފުންނަށްމުވައްޒަ އެ ހުށަހެޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7

 ަޒީފާއަށްވ ހުރި ވަކިކުރިއިރު ަޒީފާއިންވ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުން ވަގުތީ މުވައްޒަފު

 ގައިތެރޭ މުއްދަތުގެ ދެންނެވުނު އިސްވެ އަދި. ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ އަނބުރާ

 މްސްކަސްޓަ މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުން ހުށަނާޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ގޮތުން ދާއިމީ ވަޒީފާއިން ސާރވިސްގެ

 

 އިންވަޒީފާ ކަސްޓަމްސްގެ ވަގުތީގޮތުން މަތީން ގޮތުގެ ގައިވާ( ކ) މިމާއްދާގެ (މ)  

 ކިގޮތެއްވަ ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ( ވ) މާއްދާގެ މި މުވައްޒަފުންނާމެދު ވަކިކުރެވޭ

 .ވެނުވާނެއެ ހަމަޖައްސައިގެން މުވައްޒަފަކު އެހެން މަޤާމަށް އެ ހަމަޖެހުމުގެކުރީން

 

 ިމ ުންނަށްމުވައްޒަފ ވަކިކުރެވޭ ވަގުތީގޮތުން މަތީންގޮތުގެ ގައިވާ( ކ) މިމާއްދާގެ (ފ)  

 ހެންއެހެނި ިމުސާރައާއ ހަމަޖެހެންދެން ވަކިގޮތެއް ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ( ވ) މާއްދާގެ

 .ނުލިބޭނެއެވެ އެލަވަންސްތަކެއް

 
 

 ޮތުންގ މުގެުރުވަކިކ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .127 ދިނުން ނޯޓިސް

 .ދޭންވާނެއެވެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ
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 ތުންގޮ ރުމުގެވަކިކު ވަޒީފާއިން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ުވަހުންދ ފެށޭ މުއްދަތު ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ،ބަދަލުގައި ދިނުމުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ

 ހޭލިބިދޭންޖެ ްމުވައްޒަފަކަށ އެ ށްހަމަޔަ ދުވަހާ ނިމޭ މުއްދަތު ނޯޓިސްގެ އެ ފެށިގެން

 ަޒީފާއިންވ ،ދިނުމަށްފަހު އޭނާއަށް ހަމަޔަށް ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެން އާއި މުސާރަ

 .ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 

 ވަޒީފާއާގުޅޭ

 އުޅޭ ކަންކަމުގައި

 މުވައްޒަފުގެ

 މަޞްލަޙަތު

 ަކިވ ޒީފާއިންވަ މާއިދަށްކުރު މަޤާމު ދިނުމާއި ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ،ދިނުމާއި ވަޒީފާ (ހ)  .128

 ޒަފުންގެމުވައް ރާމަސައްކަތްކު ބައިވެރިވެ ކަންކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމާއި

 ްވެސްއެއ ްޒަފުއެމުވައ ،ކަމެއްގައި ހިމެނޭ މިންވަރަކަށް އެއްވެސް މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 ހާމަ ްއެކަމެއ ަދިމާވެއްޖެނަމ ކަމެއް މިފަދަ. ނުވާނެއެވެ ބައިވެރިވެގެން މިންވަރަކަށް

 .ކުރަންވާނެވެ

 

 ހިމެނޭ ށްމިންވަރަކަ އެއްވެސް މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ ޚިލާފަށް އާއި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ަހަމަނ ބާރު އިނުފޫޒާ މަޤާމުގެ ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ މިންވަރަކަށް އެއްވެސް ،ކަމެއްގައި

 ިދާރީއ) ބާބު ަނަފަސްވ އެމުވައްޒަފަކާމެދު ބަލައި ބޭނުންކުރިކަމަށް ގޮތުގައި

 .އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅު ވާގޮތަށް(  އަދަބުދިނުން

 

 ބާބު ނުވަވަނަ

 ބޭނުންކުރުން ގެންގުޅުމާއި ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ކާޑުގައި އައިޑެންޓިޓީ

 ހުންނަންވާނެ

 މަޢުލޫމާތު

 (ހ)  .129

 

 .ނެއެވެވާ ހުންނަން ލޫމާތުމަޢު ތިރީގައިވާ ކާޑުގައި އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ނަން ފުރިހަމަ މުވައްޒަފުގެ .1

 ؛މަޤާމު ނުވަތަ ރޭންކް މުވައްޒަފުގެ .2

 ؛ނަންބަރު ކާޑު ކަސްޓަމްސް .3

 ؛ތާރީޚް ހެއްދި ކާޑު .4

 ؛ތާރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު ކާޑުގެ .5
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 ؛ނަންބަރު ސީރިއަލް ކާޑުގެ .6

 ؛ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން .7

 ؛ބެޖް މްސްގެކަސްޓަ މޯލްޑިވްސް .8

 ؛ފޮޓޯ މުވައްޒަފުގެ ދޫކުރެވޭ ކާޑު .9

 ؛އެޑްރެސް ޙަވާލުކުރަންވީ ހޮވައިފިނަމަ ކާޑު .10

 .ލިޔުން އަންގައިދޭ މިލްކިއްޔާތެއްކަން ކަސްޓަމްސްގެ .11

 

 ގައި 12 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ ނަމޫނާއެއް ކާޑުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 .ވާނެއެވެ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ިޓީކާޑުއައިޑެންޓ

 ދޫކުރުން

 ްޓަމްސްގެކަސ މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރވިސްގައި ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް  .130

 .ދޭންވާނެއެވެ އިން ކަސްޓަމްސް ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ

 

 

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 އައިޑެންޓިޓީކާޑު

 ބޭނުންކުރުން

 ެހެންއ ،ކާޑު ންޓިޓީއައިޑެ ކަސްޓަމްސްގެ ދޫކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ވަކި (ހ)  .131

 .ކެވެމަނާކަމެ ދިނުމަކީ މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަކީ މުވައްޒަފަކު

 

 ޮންމެކ ެހިއްޖެޖ އަންގައިދޭން ކާކުކަން އެމީހަކީ ،އަދާކުރުމުގައި ވާޖިބު ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 .ކާޑެވެ އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހިނދެއްގައިވެސް

 

 ،ކާޑު ިޓީއައިޑެންޓ ކަސްޓަމްސްގެ އަބަދުވެސް އުޅޭއިރު އޮފީހެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 .ވާނެއެވެ ހުންނަން ހަރުކޮށްފައި ޔުނީފޯމްގައި ގޮތަށް ފެންނަ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ

 އަދި އަތުލުން

 ޙަވާލުކުރުން

 

 ަމަަކިވެއްޖެނވ ނުވަތަ ކިކޮށްފިނަމަވަ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ގުޅިގެން ސަބަބަކާ އެއްވެސް  .132

 ިފައިވާދޫކުރެވ އެމީހަކަށް ،ކޮށްފިނަމަ ރިޓަޔަރ ނުވަތަ ކޮށްފިނަމަ ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ

 .ްވާނެއެވެޙަވާލުކުރަނ ސަރވިސްއާ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ

 އޮތްކަން ތަނެއްގައި އެއްވެސް އެހެން ކާޑުތަކެއް ނުވަތަ ކާޑެއް އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ  .133
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 ،އަންގައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ނުވަތަ ،އެނގިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ހޮވުން

 .ޒިންމާއެކެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ގެނައުމަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކާޑުތަކެއް ނުވަތަ އެކާޑެއް

 

 ގެކަސްޓަމްސް

 ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ

 ނަކަލުކުރުން

 ކާޑާއި އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ ،މީހަކު އެއްވެސް ،ނުހޯދާ ހުއްދަ އިން ކަސްޓަމްސް  .134

 ްއެއްވެސ އިޑިޒައިނެއްގަ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ކާޑު ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ،ކާޑެއް ވައްތަރު

 .ކަމެކެވެ މަނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ނުވަތަ ހަދާ ކާޑެއް

 

 ްޓަމްސްގެކަސ

 ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ

 ނުވަތަ ގެއްލުން

 ހަލާކުވުން

 ،އްޖެނަމަގެއްލި ުކާޑ އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކާއި ކަސްޓަމްސް  .135

 ޑިވިޜަން ދޫކުރާ ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ގެ ކަސްޓަމްސް ލަސްނުކޮށް ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ންލިޔުމަކު ޔުނިޓަށް ނުވަތަ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ކާޑުގެ އައިޑެންޓިޓީ

 މުއްދަތުހަމަވުން

 ދަތުމުއް ުގެކާޑ އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކާއި ކަސްޓަމްސް  .136

 ކާޑު ޓިޓީއައިޑެން ލިޔުމަކުން ބަޔާންކޮށް އެކަން ކުރިން ދުވަސް( ތިނެއް) 03 ހަމަވުމުގެ

 . އަންގަންވާނެއެވެ ޔުނިޓަށް ނުވަތަ ޜަންޑިވި ދޫކުރާ

 

 ދިހަވަނަބާބު

 ވެލްފެއަރފަންޑު މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 ގެތެރިވުމުއެހީ ގައިކަންތައްތަކު ބޮޑެތި ދިމާވާ މުވައްޒަފުންނަށް ،މަޤުޞަދަކީ ފަންޑުގެ ވެލްފެއަރ  .137 މަޤްޞަދު ފަންޑްގެ

 .ެދޫކުރުމެވ ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް އަނބުރާ ގޮތުން

 

 ދޫކުރުމުގެ ފައިސާ

 އުސޫލަށް

 ބަދަލުގެނައުން

 .ަކަށެވެކަންތައްތ ބޮޑެތި އަންނަނިވި ދޫކުރާނީ ފައިސާ ފަންޑުން ގޮތަށް ދައްކާ އަނބުރާ  .138

 

 ންބަފައިންމައި ނުވަތަ ދަރިން ނުވަތަ އަނބި ނުވަތަ ފިރި އޭނާގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފު (ހ)  

 . ބޭސްކުރުމަށް ބަލިވުމުން ހުންމީ ބަލަންޖެހޭ އޭނާ ޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ

 

 ށްސްކޫލަ ްގެކުދިނ ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ ދަރިން އޭނާގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފު (ށ)  

 .ވުމަށްބައިވެރި އިމްތިޙާންތަކުގައި އެކިއެކި ނުވަތަ ހޯދުމަށް ތަކެތި ބޭނުންވާ
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 ކަމެއް މުވައްޒަފަށް ންއިތުރު ކަންތައްތަކުގެ ގައިވާ( ށ) އާއި( ހ) މިމާއްދާގެ (ނ)  

 ފައިސާ ާކުޑަމިނަށްބަލ ބޮޑު އެކަމެއްގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއް ދިމާވެގެން

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ކަޑައަޅާނީ ދޫކުރުމަށް

 

 ފައިސާ ފަންޑުން

 ފަރާތްތައް ދޫކުރެވޭ

 (ހ)  .139

 

 06  ގެންމަދުވެ ވަޒީފާގައި ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ކަސްޓަމްސްގެ ،ދޫކުރާނީ ފައިސާ

 .ަފުންމުވައްޒ ތިބި ޚިދުމަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ވެފައިވާ ދުވަސް މަސް( ހައެއް)

 (ށ)  

 

 އެހީ ސާގެފައި އެއްބަސްވެގެން ކުރުމަށް ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސަށް މުއްދަތަކަށް ވަކި

 މާއިކެއު އިންެތެރ ކުދިންގެ ކިޔަވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ލިބޭގޮތަށް

 .ކުދިން ނުލިބޭ ޚަރަދު ހުރުމުގެ

 އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

 ގެންގުޅޭ

 މުވައްޒަފުންނަށް

 ފައިސާ ދޭންޖެހޭ

 ާނީކަނޑައަޅ މިންވަރު ފައިސާގެ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގެންގުޅޭ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް  .140

 ްމަންޓްމެނޭޖ މަންރިސޯސްހިއު ބަލައި މުއްދަތައް އޮތް ބާކީ މުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ

 .ބޯޑުންނެވެ

 

 ޑައަޅާނީކަނ  ކަންކަން ފައިސާދެވޭނެ އާއި ޢަދަދު ފައިސާގެ ދައްކާގޮތަށްދޫކުރާ އަނބުރާ  .141 ޢަދަދު ދޫކުރެވޭ ފައިސާ

 . މަތިންނެވެ މިންގަނޑުތަކެއްގެ ނިންމަވާ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް

 

 އަނބުރާ ފައިސާ

 ދެއްކުން

 ައްކާދ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ މަސް( ބާރަ) 12 ލަސްވެގެން ފައިސާ ދޫކުރި ުންފަންޑ (ހ)  .142

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 

 (ށ)  

 

 ގުޅޭގެން ުންއުޞޫލ ކޮންޓްރެކްޓް ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި އެހެން ގައި(ހ) މިމާއްދާގެ

 ަމަކުރުނ ވުރެ އަހަރަށް( އެކެއް) 01 މުއްދަތު ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ

 ައްކާދ ފައިސާ ކުރިއަށް މަސް( އެކެއް) 01 ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ެކްޓުގެކޮންޓްރ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 

 (ނ)  

 

 

 ވައްޒަފަކަށްއެމު ،މަސްދުވަހަށްވުރެކުރުނަމަ( ބާރަ) 12 މުއްދަތު ލިބޭ އެހީ ފައިސާގެ

 ދައްކާ ިސާފައ ކުރިއަށް މަސް( އެކެއް) 01 ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ލިބޭ އެހީ ފައިސާގެ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
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 ުގެމަހ އަންނަ ޖެހިގެން ޢަދަދު ޖެހޭ މަހަކަށް އިން ފައިސާ ދޫކުރި ފަންޑުން ( ރ)  

 ޢަދަދު ާގެފައިސ ނެގި ގޮތަށް ދައްކާ އަނބުރާ އަދި. ފެށޭނެއެވެ ކަނޑަން މުސާރައިން

 . ގެންދެވޭނެއެވެ ކަނޑަމުން މުސާރައިން ހަމަވަންދެން

 

 ންދައްކަމު ފައިސާ އެއްގޮތަށް ތާވަލާ ތައްޔާރުކުރެވޭ ދާކުރުމަށްއަ ފައިސާ ފަންޑަށް ( ބ)  

 ސާއެފައި ަމަބޭނުންވާނ ނިންމަން ދައްކާ އެއްފަހަރާ އޮތްބައި ބާކީ ނުދެއްކި ގެންގޮސް

 ިސާފައ ތަށްމަދުނުވާގޮ ޢަދަދަށްވުރެ ތާވަލުގައިވާ އަދި. ދެއްކިދާނެއެވެ އެއްފަހަރާ

 ށްކޮމެޓީއަ ފަންޑު ގެންނަންއެދި ބަދަލެއް ވަލަށްތާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ދައްކަން

 .ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ އެކަންބެލުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމަކުން

 

 ފަހަރަށް ދެވަނަ

 ދޫކުރުން ފައިސާ

 ފައިސާ ްފަހަރަށ ދެވަނަ މީހަކަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ ފަންޑުން އެހީވާ މުވައްޒަފުންނަށް  .143

 . ދައްކާނިމުމުންނެވެ އަނބުރާ ފައިސާ ނެގި ކުރިން ދޫކުރެވޭނީ

 

 ްވުމުގައިއެއްބަސ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދޫކުރެވޭނީ ފައިސާ ފަންޑުން އެހީވާ މުވައްޒަފުންނަށް  .144 އެއްބަސްވުން

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އެއްބަސްވާ ކުރުމަށް ޢަމަލު އެއްގޮތަށް އެއާއި ސޮއިކޮށް

 

 ވަކިވެފައިވާ ވަޒިފާއިން

 ފަރާތްތަކުން

 ުންފައިސާހޯދ

 ެހިގެންަކިކުރަންޖވ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާ ފައިސާ ފަންޑުން  .145

. ވެަންވާނެއެނިންމ ދައްކާ އެފައިސާއެއް އެއްގޮތަށް ތާވަލާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކިކޮށްފިނަމަ

 ރީޢަތަށްޝަ ހޯދުމަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުކުރާ ޢަމަލު މަތިން މިގޮތުގެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް އިޚްތިޔާރު ހުށަހެޅުމުގެ

 

 ފައިސާ ފަންޑުން

 ޚަރަދުކުރުން

 ބޭންކް ހުޅުވާފައިވާ ނަމުގައި ފަންޑުގެ ބަހައްޓަންވާނީ ފައިސާ ފަންޑުގެ (ހ)  .146

 .އެކައުންޓެއްގައެވެ

 

 ީަމަޖައްސާނހ މީހުން ސޮއިކުރާނެ ޗެކުގައި ުރާދޫކ ފަންޑުން އެހީވާ މުވައްޒަފުންނަށް (ށ)  

 . ެކަސްޓަމްސްއެވ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މަތިން ލަފާގެ ކޮމެޓީގެ ފަންޑް
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 ނަގާފައިވާ ފަންޑުން

 މަޢާފުވުން ފައިސާ

 އެ ްޖެނަމަނިޔައުވެއ ނުވަނީސް ވަކި ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާ ފައިސާ ފަންޑުން  .147

 . މަޢާފުވާނެއެވެ ޢަދަދު އޮތް ނުދައްކާ ބާކީ ފައިސާގެ ގާފައިވާނަ މުވައްޒަފަކު

 

 ފައިސާ ފަންޑަށް

 ހޯދުން

 .ގޮތްތަކުންނެވެ ތިރީގައިވާ ހޯދޭނީ ފައިސާ ފަންޑަށް އެހީވާ މުވައްޒަފުންނަށް  .148

 (ހ)  

 

 އިބެހޭތަކެއްޗާ އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗާއި ބޭރުކުރާ ރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 (ސައްތަ  އިން ދިހައެއް) 10% ޖޫރިމަނާގެ  ކުރެވޭ ްސަލަތަކުގައިމައ

  ާފައިސ ހަދިޔާކުރާ މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ފައިސާ ހަދިޔާކުރާ ކުލަބުން ރިކްރިއޭޝަން ކަސްޓަމްސް (ނ)  

 ފައިސާ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހެޔޮއެދޭ (ރ)  

 

 މިޝަނަރކޮ ިންމާނީނ ގޮތެއް އެކަމާބެހޭގޮތުން ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ހިމެނިފައިނުވާ ބާބުގައި މި  .149 ްސަލަމައ އިތުރު

 .ކޮމެޓީންނެވެ ފަންޑު މަތިން މަޝްވަރާގެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް

 

 އެގާރަވަނަބާބު

 ރިޓަޔަރމަންޓް

 ކުރެވޭ ރިޓަޔަރ

 ޙާލަތްތައް

 ކުރެވޭނީ ރިޓަޔަރ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެހެނިހެން  ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސްގެ  .150

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި

 

 ޒަފުންމުވައް ކަސްޓަމްސް ހަމަވުމުން އަހަރު( ފަހެއް ފަސްދޮޅަސް) 65 ޢުމުރުން (ހ)  

 ނުވަތަ ؛ ކުރުން ރިޓަޔަރ

 

 ންއެދިގެ ަށްއަމިއްލައ އެމުވައްޒަފަކު ންއަހަރުވުމު( ފަހެއް ފަންސާސް) 55 ޢުމުރުން (ށ)  

 ނުވަތަ ؛ ރިޓަޔަރކުރުން ވަޒީފާއިން

 

 އެދިގެން އަށް އަމިއްލަ ކުރުމަށްފަހު ޚިދުމަތް އަހަރު( ވިހި) 20 ކަސްޓަމްސްއަށް (ނ)  
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 ނުވަތަ ؛ ކުރުން ރިޓަޔަރ

 

 ނުވަތަ؛  ނުދިނުން ތަން ޙާލަތު ޞިއްޙ ދެމިހުރުމަށް ވަޒީފާގައި (ރ)  

 

 ަބަބުންސ އަނިޔާގެ ލިބޭ ތެރޭގައި އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު މަސްއޫލިއްޔަތާ ވަޒީފާގެ (ބ)  

 ނުވަތަ؛  ނުކުޅެދުންތެރިވުން ކުރުމަށް އަދާ ވަޒީފާ

 

 .ނިޔާވުން ދަނިކޮށް ޚިދުމަތްކުރަމުން ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފު ކަސްޓަމްސް (ޅ)  

 

 ރިޓަޔަރކުރުމުގެ

 ޝަރުތު

 ގައިޙާލަތު ގައިވާ( ޅ) އަދި( ނ) ،(ށ) ،(ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 150 މިގަވާއިދުގެ (ހ)  .151

( ިހިވ) 20 ންމަދުވެގެ ވަކިކުރެވޭއިރު ވަޒީފާއިން ،ދަރަޖަދެވޭނީ ކުރިކަމުގެ ރިޓަޔަރ

 . ނަށެވެައްޒަފުންމުވ ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ އަށް ކަސްޓަމްސް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު

 

 ދެވޭނީ ދަރަޖަ ކުރުމުގެ ރިޓަޔަރ ދަށުން ގެ(ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 150 މިގަވާއިދުގެ (ށ)  

 އަށް ޓަމްސްކަސް މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ދިހައެއް) 10 މަދުވެގެން ވަޒީފާގައި

 . މުވައްޒަފުންނަށެވެ ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ

 

 ދެމިހުއްޓާ ވަޒީފާގައި

 ނިޔާވުން މުވައްޒަފު

 ންޓްިޓަޔަރމަރ ައްގުވާޙ އެމުވައްޒަފަކަށް ދަށުން ެމިގަވާއިދުގ ދެމިހުއްޓާނިޔާވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާގައި  .152

 ޙަވާލު ކަސްޓަމްސްއިން ވާރިސުންނަށް ޝަރުޢީ ކަނޑައަޅާ ކޯޓަކުން ޝަރުޢީ ފައިސާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު

 ވަޒީފާއިންވަކިވުން

 ތެއްަޙާލ އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތް ބަޔާންވެގެންވާ މާއްދާގައި ވަނަ 150 މިގަވާއިދުގެ  .153

 އެދިގެން ްއަމިއްލައަށ ،މުވައްޒަފަކު ގުޅިގެން ސަބަބަކާއި އެހެން ނުވަތަ މެދުވެރިވެގެން

 ވާަކިވެފައިވ ވަޒީފާއިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު އެއީ ވަކިވިނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ކަސްޓަމްސްގެ

 ަނަވ 151 މިގަވާއިދުގެ މީހަކީ އެފަދަ ،ނަމަވެސް އެހެން. ވާނެއެވެ ކަމުގައި މީހަކު

 ާޔަތެއްއިނ ެގެންވާބަޔާންވ މިބާބުގައި ކަމުގައިވާނަމަ މީހަކު ނުވާ ފުރިހަމަ ޝަރުތު މާއްދާގައިވާ

 .ނުދެވޭނެއެވެ

 

 ޙާލަތު ޞިއްޙ

 ތަންނުދިނުމުގެ

 އިން ވަޒީފާ ސަބަބުން

 ކުރުން ރިޓަޔަރ

 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު މަސްއޫލިއްޔަތާ މުވައްޒަފެއްގެ (ހ)  .154

 މީހަކު ކޮންމެ ތަންނުދޭ ޙާލަތު ޞިއްޙ އެމުވައްޒަފެއްގެ ،ކުރުމަށް ސައްކަތެއްމަ

 މީހުންގެ ވަކިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން ގުޅިގެން މިސަބަބާއި. ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ވަޒީފާއިން

( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 151 މިގަވާއިދުގެ ބަލަންވާނީ ކަމަށް ކުރި ރިޓަޔަރ ތެރެއިން
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 ހުރިގޮތުން ޙާލަތު ޞިއްޙ މުވައްޒަފުގެ. ރާތްތަކެވެފަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ގައިވާ

 އޭނާގެ ނިންމާނީ ކަމަށް ތަންނުދޭ ދެމިހުރުމަށް ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިސްޓްރީއަށް މެޑިކަލް މަސައްކަތަށާއި

 .އެވެ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މަތިން ލަފާގެ ބޯޑުގެ

 

 ،އިރުކުރާ ަޔަރރިޓ މުވައްޒަފަކު ރިޔާއަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 މްސްއަށްކަސްޓަ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ވިހި) 20 މަދުވެގެން އެމުވައްޒަފު

  ްފައިވާބަޔާންކޮށ މާއްދާގައި ވަނަ 157 މިގަވާއިދުގެ ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާނަމަ

 . ލިބޭނެއެވެ ފުރިހަމައަށް އިނާޔަތްތައް

 

 ،އިރުކުރާ ަޔަރރިޓ މުވައްޒަފަކު ރިޔާއަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 އަށް ސްޓަމްސްކަ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ދިހައެއް) 10 މަދުވެގެން އެމުވައްޒަފު

 ދެވޭނީ ކަނިހަމައެ މަހަމަނުވާނަ އަހަރު( ވިހި) 20 ޚިދުމަތުގައި އަދި ޚިދުމަތްކޮށް

 .އިނާޔަތެވެ ލިބިދެވޭ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 157  މިގަވާއިދުގެ

 

 އެދިގެން އަމިއްލައަށް

 ރިޓަޔަރވުން

 ްއެދިގެނ ށްއަ އަމިއްލަ މުވައްޒަފަކު އެހެނިހެން  ނުވަތަ އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .155

 ުގެިގަވާއިދމ ދެވޭނީ ިނާޔަތްތައްއ ރިޓަޔަރމަންޓްގެ ނަމަވެސް. ވެވިދާނެއެވެ ރިޓަޔަރ

 . ވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް މާއްދާގައިވާ ވަނަ 151

 

 ނީވާ އެދެން އެކަމަށް ،މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ވާން ރިޓަޔަރ އެދިގެން އަށް އަމިއްލަ (ށ)  

 ުރަންރިޓަޔަރކ އެމުވައްޒަފަކު. ފޯމުންނެވެ ގައިވާ 14 ޖަދުވަލު މިގަވާއިދުގެ

 ނުވަތަ ންކުރެވޭކަ ރިޓަޔަރ ދަށުން މިގަވާއިދުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް ސަބަބަށް ވާބޭނުން

 .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ނިންމާނީ ނޫންކަން

 

 ކުރުމުގެ ވާޖިބުއަދާ

 ލިބޭ ތެރޭގައި

 ގުޅިގެން އަނިޔާއަކާއި

 ކުރުން ރިޓަޔަރ

 ިބިފައިވާލ އެމުވައްޒަފަކަށް ތެރޭ އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސް (ހ)  .156

 އެގޮތަށް ،ނުވެ ރަނގަޅު ޙާލަތު ޞިއްޙީ އެމުވައްޒަފެއްގެ  ގުޅިގެން އަނިޔާއަކާއި

 ށްއޭނާއަ ަތަނުވ، ނަމަ ގޯސްވަމުންދާ ޙާލަތު އޭނާގެ އިތުރަށް ނުވަތަ ދެމިގެންދާނަމަ

 ަތެއްައްކމަސ އެއްވެސް ޢާމްދަނީއެއްލިބޭ އޭނާއަކީ ސަބަބުން އަނިޔާގެ ލިބިފައިވާ

 ިނަމަައަޅައިފކަނޑ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް މީހެއްކަމަށް ނުކުރެވޭވަރުގެ

 .ވާނެއެވެ ކުރަން ރިޓަޔަރ



94 

 

  ީންމަންވާނނި ރިޓަޔަރކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ޑުންބޯ މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް ތަކަށް ކަންތައް ތިރީގައިވާ

 .ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 ލަފާ ޑޮކްޓަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށާއި މެޑިކަލް މުވައްޒަފެއްގެ އެ .1

 ާނެކުރެވިދޙަވާލު އެމުވައްޒަފަކާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރަމުންދާ އެމުވައްޒަފަކު .2

 މަސައްކަތް އެހެން

 ގޮތް ނުވަތަ ސަބަބު މެދުވެރިވި ޙާލަތު ޞިއްޙ .3

 

 ަދާއ ލިއްޔަތުމަސްއޫ ވަޒީފާގެ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ފަދަ ައިވާގ( ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ައްޒަފަކުމުވ ރިޔާއަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި ނުކުރެވޭނަމަ

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ވިހި) 20 މަދުވެގެން އެމުވައްޒަފު ،ކުރާއިރު ރިޓަޔަރ

 ދާގައިމާއް ވަނަ 157 މިގަވާއިދުގެ ނަމަޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ އަށް ކަސްޓަމްސް

 .ލިބޭނެއެވެ ފުރިހަމައަށް އިނާޔަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 

 ަދާއ ލިއްޔަތުމަސްއޫ ވަޒީފާގެ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ފަދަ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ފަކުައްޒަމުވ ރިޔާއަތްކޮށް ކަންތައްތަކަށް ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި ނުކުރެވޭނަމަ

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު( ވިހި) 20 މަދުވެގެން އެމުވައްޒަފު ،ކުރާއިރު ރިޓަޔަރ

 ޭނީދެވ ހަމައެކަނި ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާނަމަ އަށް ކަސްޓަމްސް މަދުން ވުރެ

 .ޢިނާޔަތެވެ ލިބިދެވޭ ދަށުން ގެ(ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 157 މިގަވާއިދުގެ

 

 ދެވޭ ރިޓަޔަރކުރުމުން

 ޢިނާޔަތްތައް

 .ލިބޭނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް ތިރީގައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ކަސްޓަސް ކުރެވޭ ރިޓަޔަރ  .157

 

 ފައިސާގެ ދެވޭ ގަނޑުކޮށް އެއްފަހަރާ ،މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ކުރެވޭ ރިޓަޔަރ (ހ)  

 އާއި މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކަށް ހުރި އެމީހަކު ،ގޮތުގައި ޢިނާޔަތެއްގެ

 އެމީހަކަށް އެއްފަހަރާ ފައިސާ ޢަދަދަށްވާ ޖެހޭ ުރުމުންގުނަކ އަހަރު ޚިދުމަތްކުރި

 40 އަހަރު ކުރި ޚިދުމަތް އެމީހަކު ނަމަވެސް. ލިބިދޭންވާނެއެވެ

 ފައިސާ ދެވޭ ގަނޑުކޮށް އެއްފަހަރާ އިތުރުވާނަމަ އަހަރަށްވުރެ(ސާޅީސް)



95 

 .އަހަރަށެވެ( ސާޅީސް) 40 ދިނުމުގައިބަލާނީ

 

 ެކަސްޓަމްސްގ އަދާކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާ ހަރުއަ( ވިހި) 20 ކަސްޓަމްސްގައި (ށ)  

 ޭދެވ ުމުރަށްޢ މުޅި އޭނާގެ ،މަހަށް މަހުން މީހަކަށް ކޮންމެ ރިޓަޔަރކުރާ ވަޒީފާއިން

 އިގެމުސާރަ ިވާކަނޑައެޅިފައ ރޭންކަށް ހުރި އެންމެފަހުން އޭނާ ގޮތުގައި ޢިނާޔަތެއްގެ

 ގެ ޕޭ ްރިޓަޔަރމެންޓ، ޕަސެންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 14 ޖަދުވަލު ނިސްބަތުން

 . ދެވޭނެއެވެ ގޮތުގައި

 

 ަޔަރމަންޓްރިޓ ރިޓަޔަރކުރާނަމަ މުވައްޒަފަކު އަހަރުވުމަށްފަހު 40 ޚިދުމަތްކުރާތާ (ނ)  

 .ެވޭނެއެވެދ މުސާރަ އަސާސީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭންކަށް ހުރި އެމީހަކު ގޮތުގައި ޕޭގެ

 

 ިފައިވާލިބ ަޒީފާވ ކަސްޓަމްސްގެ ބަލާއިރު ދަތުމުއް ޚިދުމަތުގެ ބުނެފައިވާ މިމާއްދާގައި (ރ)  

 ފީހެއްގައިއޮ އެހެން ސަރަކާރުގެ އިތުރަށް މުއްދަތުގެ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް މީހުން

 ގައިގުނުމު ރުއަހަ ރިޓަޔަރމެންޓް އެމުއްދަތު އޮތްނަމަ މެދުނުކެނޑި ،އަދާކޮށް ވަޒީފާ

 .ބެލޭނެއެވެ

 

 ީޝަރުޢ ގެއެމީހާ ވެއްޖެނަމަ ދެމިހުއްޓާނިޔާ އިވަޒީފާގަ މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސް (ބ)  

 ަތްޢިނާޔ ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ ހަމައެކަނި ދެވޭނީ ވާރިސުންނަށް

 .އެކަންޏެވެ

 

 ަލްޖަދުވ މިގަވާއިދުގެ ކުރާނެގޮތް ހިސާބު އިންސައްތަ ގެ ޕޭ ރިޓަޔަރމަންޓް (ޅ)  

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި( ސާދަ)14

 

 

 ެންޝަނުގައިސަސްޕ

 ރިޓަޔަރކުރުން ވަނިކޮށް

 ށްބާވަތަ ްސަލައިގެމައ އުފުލިފައިވާ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާމުވައްޒަފެއްގެ ސަސްޕެންޑް ވަޒީފާއިން  .158

 ޔަރރިޓަ ައިވާމިގަވާއިދުގ ނުވާނަމަ ކަމުގައި މައްސަލައެއް ކޮރަޕްޝަންގެ އެއީ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ތިޔާރުއިޚް މުމުގެނިން ގޮތެއް މެދު ރިޓަޔަރމެންޓާއި ގެމުވައްޒަފެއް ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ކުރުމުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 

 ރިޓަޔަރޑް

 ތަޖުރިބާކާރުން

 ގެންގުޅުން

 ރިޓަޔަރ މުވައްޒަފުން އެ ހަމަވުމުން އުމުރު ރިޓަޔަރމަންޓް ބުނެފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  .159

 އެފަދަބަޔަކު ކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިލު މަޤްޞަދެއް ވަކި ނުވަތަ ަތެއްމަސައްކ ވަކި ކުރުމަށްފަހު



96 

 ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ބާރު ގެންގުޅުމުގެ އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް

 ނުވަތަ ހިންގަން އޮޕަރޭޝަނެއް މުހިއްމު ގެ ކަސްޓަމްސް މިސާލަކަށް. )އޮންނާނެއެވެ

 (ހޯދުން ލަފާ ުމަށްކުރިއެރުވ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ކާޑް ރިޓަޔަރމެންޓް

 

 

 ރިޓަޔަރމެންޓް ފޮޓޯޖެހި މުޥައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް ކުރެވިފައިވާ ރިޓަޔަރ  .160

 .ކާޑްދޫކުރަންވާނެއެވެ

 

 ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 އާއި ކަސްޓަމްސް އޮފް

 ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 ކަސްޓަމްސް އޮފް

 މަޤާމުން

 ރިޓަޔަރކުރުން

 ޓަމްސްކަސް ކޮމިޝަނަރއޮފް ޑެޕިއުޓީ އާއި ކަސްޓަމްސް އޮފް ރަލްޖެނެ ކޮމިޝަނަރ (ހ)  .161

 ުރިހ ޤާމުގައިއެމަ ،ކަމުގައިވާތީ ދެމަޤާމު ކުރާ އައްޔަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ

 ސީދާ ހުށަހަޅާނީ އެކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ރިޓަޔަރކުރަން މުވައްޒަފަކު

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ

 

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ނެރަލްޖެ ކޮމިޝަނަރ (ށ)  

 ުންމަޤާމ ،ވެކުށްވެރިނު ގޮތުން ޤާނޫނީ ،މުވައްޒަފަކު ހުރި މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 އިސަބަބަކާ ތެރެއިން މިދެސަބަބުގެ ،ދިނުން އިސްތިއުފާ މަޤާމުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން

 ެދުމ އެމުވައްޒަފަކާއި ،ނަމަވަކިވެއްޖެ ޚިދުމަތުން ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅިގެން

  .ުގައެވެގޮތ މުވައްޒަފެއްގެ ރިޓަޔަރކޮށްފައިވާ ގެ ކަސްޓަމްސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 

 ދެވޭ މަހުންމަހަށް

 ހިސާބުކުރުން އިނާޔަތް

 ޒަފަކަށްއެމުވައް ކުރިއިރު ރިޓަޔަރ ބެލެވޭނީ ދިނުމުގައި ޢިނާޔަތް ދެވޭ  މަހަށް މަހުން  .162

 .ައަށެވެމުސާރ އަސާސީ ލިބެމުންދިޔަ

 

 ުޢަމަލ ައިޙާލަތްތަކުގ ޖެހޭ ކަނޑައަޅަން މުއްދަތު ޢުމްރާއި ،ދަށުން މިގަވާއިދުގެ (ހ)  .163 ބަލާނެގޮތް މުއްދަތު

 ަތުމުއްދ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މީހަކު ،އަދި. ތާރީޚަށެވެ މީލާދީ ކުރަންވާނީ

، ވާނަމަތުރުއި އެއަށްވުރެ ނުވަތަ މަސް( ހައެއް) 06 ނަމަވެސް ،ކުރު އަހަރަކަށްވުރެ

 .ވެބަލަންވާނެއެ ކަމުގައި އެއްއަހަރު އެއީ ހިސާބުކުރުމުގައި ޢިނާޔަތްތައް

 

 ވަކި އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ މުއައްސަސާ އެހެން އެއްވެސް  ފިޔަވައި ކަސްޓަމްސް (ށ)  

 ހަކުންއޮފީ ނުވަތަ އެމުއައްސަސާ ،ސަބަބުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުއްދަތަކަށް

 އިވާަޖައްސާފަހަމ ޢިނާޔަތްތަކެއް ވަކި ،ދަރަޖަދީ ިކުރިކަމުގެމުސްކުޅ ނުވަތަ ރިޓަޔަރ

 ގައިކަމު އޮތް ގުޅުވާފައި މުއްދަތު ވަޒީފާގެ ކުރީގެ އޭނާގެ ،ކުރާއިރު ރިޓަޔަރ މީހަކު

 .ނުގުނޭނެއެވެ އެމުއްދަތު ޢަމަލުކުރުމުގައި މިޤަވާޢިދަށް ،ވީނަމަވެސް
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 ބާރަވަނަބާބު

 ޢައްޔަންކުރުން ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ްގެކަސްޓަމްސ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 ތައްތައްކަން ައިއެންމެހ އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވާޖިބުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ މިބާބަކީ  .164 ތަޢާރަފް

 ަށްަސްޓަމްސްއކ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ބެލެހެއްޓުމުގައި ހިންގާ ދުވަހަށް ދުވަހުން ،ރާވައި

 ްއޮފ ަނަރކޮމިޝ ޑެޕިއުޓީ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ށްޓަކައިއެހީތެރިވެދިނުމަ

 ުތައްްއޫލިއްޔަތމަސ އެމަޤާމުގެ ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ބާބެވެ ބަޔާންކުރާ

 

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ހުށަހެޅުން މީހަކު

 

 ޅާނީކަނޑައަ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް މިޝަނަރކޮ ޑެޕިއުޓީ  .165

 އޮފް ނަރކޮމިޝަ ޑެޕިއުޓީ ގޮތުން މި. ތެރެއިންނެވެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ެރަލްޖެނ ިޝަނަރކޮމ ހުށަހަޅާނީ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .މިނިސްޓަރެވެ މަތިން ލަފާގެ ގެކަސްޓަމްސް އޮފް

 

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 މަޤާމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޝަރުތުތައް

 .ވެމިވަނީއެ ތިރީގައި ޝަރުތުތައް މަޤާމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ  .166

 ؛ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން (ހ)  

 ؛ކަމުގައިވުންމީހެއް މަތީގެ އަހަރުން( ތިރީސް) 30 އުމުރުން (ށ)  

 

 ތާއިލަޔާޤަ ައަދާކުރެވޭފަދ ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ އެމީހަކީ (ނ)  

 ؛ހުރިމީހެއްކަމުގައިވުން ޤާބިލިއްޔަތު

 

 ެއަށްވުރެމަތީއ ނުވަތަ ކޯހެއް ގެ( ނުވައެއް) 09 އޮނިގަނޑުލެވެލް ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ (ރ)  

 05 ެގެންމަދުވ ިވަޒީފާގައ ކަސްޓަމްސްގެ ،ަކޮށްފައިވުމާއެކުފުރިހަމ ކޯހެއް ލެވެލްއެއްގެ

 ނުވަތަ ؛ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން ދުވަހު އަހަރު( ފަހެއް)

 

 އެއަށްވުރެމަތީ ނުވަތަ ކޯހެއް ގެ( ފަހެއް) 05 އޮނިގަނޑުލެވެލް ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ

 15 މަދުވެގެން ައިވަޒީފާގ ކަސްޓަމްސްގެ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ކޯހެއް ލެވެލްއެއްގެ
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 ނުވަތަ؛މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވުން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރު ގިނަ އަހަރަށްވުރެ( ފަނަރަ)

 

( ތިނެއް) 03 މަޤާމެއްގައި މަތީގެ ފެށިގެން އިން އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ޗީފް

 ްނަދުވެގެމ ާގައިވަޒީފ ކަސްޓަމްސްގެ ،ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއެކު ގިނަދުވަހު އަހަރަށްވުރެ

 ؛ންަމުގައިވުމުވައްޒަފެއްކ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރު ގިނަ އަހަރަށްވުރެ( ވިހި) 20

 

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު

 ވަކިކުރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި

 

 ްކޮށްޢައްޔަނ ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ  .167

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ ވަކިކުރާނީ

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ

 މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ގިނަމީހުން އެކަކަށްވުރެ

 ޢައްޔަންކުރުމާއި

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ،ނަމަޔަންކޮށްފިޢައް ގިނަމީހުން އެކަކަށްވުރެ މަޤާމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ  .168

 ާއިވާޖިބުތަކ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ޙާލަތުގައި ފައިވާބަޔާންކޮށް ތިރީގައި

 އޮފް ނަރކޮމިޝަ ޑެޕިއުޓީ މީހަކު ޙަވާލުކުރާނެ ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 . އެވެހުންނަންވާނެ ކަނޑައެޅިފައި ތެރެއިން މީހުންގެ ތިބި މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ނުވަތަ ؛ނެތުމުން ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިހުރެސަބަބަކާ އެއްވެސް (ހ)  

 ނުވަތަ ؛ސަސްޕެންޑްވުމުން ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ށ)  

 ނުވަތަ ؛ހުސްވުމުން މަޤާމު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ނ)  

 އޭނާގެ ޓަމްސްކަސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ހުރެ ސަބަބަކާއި އެއްވެސް (ރ)  

 .އުޛުރުވެރިވުން އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު

 .ހުންނެވުން ސަލާމުގައި ޗުއްޓީއާއި ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ (ބ)  

 

 ތޭރަވަނަބާބު

 ދިނުން އެލަވަންސް މުސާރައާއި ،މުސާރަކަނޑައެޅުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް

 ާރަކަނޑައެޅުންމުސ

 ،ކަނޑައަޅާނީ މުސާރަ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ އިދާރީ ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .169
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 މަތިން ލަފާގެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 

 ،ޅުމާއިކަނޑައެ މުސާރަ މަޤާމުތަކުގެ ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގައި އިދާރީ ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 .ާނެއެވެވ ކުރަން ރިޢާޔަތް ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ބަދަލުގެނައުމުގައި މުސާރައަށް

 .މުސާރަ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެއެކިއެކި ކަސްޓަމްސްގެ .1

 .ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިޔަތުތަކާއި މަޤާމުތަކުގެ .2

 .ތަޖުރިބާ ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރާއި ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ ބޭނުންވާ މަޤާމަށް .3

 ުލަތުގެދައ ،މުސާރައަށާއި ލިބޭ ސެކްޓަރުން ޕްރައިވެޓް ޭގެދިވެހިރާއްޖ .4

 .މުސާރަ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އެހެނިހެން

 .އަގުތައް ތަކެތީގެ އަގުތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .5

 .ހާލަތު އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުތަކާއި މާލީ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި .6

 .މުސާރަ މުއައްސަސާތަކުގެ ތަންފީޒީ .7

 

 ބަދަލު މުސާރައަށް

 ދިރާސާ ގެނައުމުގެ

 ަޖެޓުބ އަހަރީ އެއަހަރެއްގެ ،އަހަރު( އެކެއް) 1 އަހަރަކުން( ތިނެއް)3 ކޮންމެ (ހ)  .170

 ްގެައްޒަފުނމުވ އެހެނިހެން ،އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ކުރިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ

 ްސްޓަމްސުނކަ ޯޓެއްރިޕ ދިރާސާ ކަންކަމާބެހޭ އަސަރުކުރާނެ ދަރަޖަތަކަށް މުސާރައިގެ

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

 

 ފަހުބެލުމަށް ކަންކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި(ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ްނިގަނޑަށއޮ މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހެނިހެން ،އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ޓަމްސްއަށްކަސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ބަދަލެއް

 ްނަންގެނ ދަލުއެބަ ،ބަދަލާއި ގެންނަންޖެހޭ އޮނިގަނޑަށް މުސާރައިގެ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރަށް ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ބޭނުންވާ

 

 މުސާރަ މުވައްޒަފުގެ

 ކަނޑައެޅުން

 އަސާސީ ަފެއްގެމުވައްޒ އެ ދޭއިރު ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ ކަސްޓަމްސްގެ ( ހ)  .171

 ކަނޑައަޅާ މިގޮތުން. ކަނޑައަޅާފައެވެ ،އޮންނަންވާނީ އެލަވަންސް މުސާރައާއި

 މުސާރައިގެ މަޤާމުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ އެމުވައްޒަފު މުސާރައަކީ
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 .ވާންވާނެއެވެ މުސާރައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑުގައި

 

 ެމުވައްޒަފުންގ ކަސްޓަމްސް ،މަސްމަހުގައި ހެންއެ ފިޔަވައި ރަމަޟާންމަސް (ށ)  

 07 ހަފްތާއަކު ،އޮންނަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައި އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި

 ްގެކަސްޓަމްސ މިގޮތުން. ގަޑިއިރަށެވެ(އަށެއް) 08 ދުވާލަކު ،ދުވަހު(ހަތެއް)

 30 ީލާނބަ އަދަދު އެލަވަންސްތަކުގެ އަދި މުސާރަ ދުވަހަކަށްޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް

 އަދަދު ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން މުވައްޒަފުގެ. ގެއްލައިގެންނެވެ ން(ތިރީސް)

 .ގެއްލައިގެންނެވެ ން( އަށެއް)08 އަދަދު ޖެހޭ ދުވަހަކަށް ،ބަލާނީ

 

 އިޑައެޅިފަކަނ އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ރަމަޟާންމަހު (ނ)  

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ދުވަހު( ހައެއް)07 ހަފްތާއަކު ،އޮންނަންވާނީ

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މިގޮތުން. ގަޑިއަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް

 .ވާނެއެވެނު އިތުރުވެގެން ގަޑިއިރަށްވުރެ( އަށެއް) 08 ގަޑި ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް

 

 އުމުގެގެނަ ދަލުބަ ގަޑިތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އަދި( ށ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،އިޚްތިޔާރު

 

 އެ ،އިޗިޓުގަ އަންގާ ދިންކަން ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ ކަސްޓަމްސްގެ (ބ)  

 ްމަގާމަކަށ އެހެން. ކުރަންވާނެއެވެ ބަޔާން މުސާރަ އަސާސީ މުވައްޒަފެއްގެ

 ލޫމާތުމަޢު އެ ިޗިޓުގައ އަންގާ ކުރިކަން ބަދަލު ވަޒީފާ ،ޒަފެއްނަމަމުވައް ބަދަލުކުރެވޭ

 .ވާނެއެވެ ކުރަން ބަޔާން

 

 އްބަދަލެ އެލަވަންސަށް ނުވަތަ މުސާރައަށް އަސާސީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއްވެސް (ޅ)  

 .އަންގަންވާނެވެ ލިޔުމުން އެމުވައްޒަފަކަށް އެކަން ،އަތުވެއްޖެނަމަ

 

 ދަށްކުރެވޭ މަޤާމު

 މުސާރަ ައްޒަފުންގެމުވ

 ދަށް ވުރެހުރިމަޤާމަށް އޭނާ ،ގޮތުން ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް، މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް  .172

 ާެޅިފައިވކަނޑައ ށްމަޤާމަ ދަށްކުރެވޭ ،ދޭންވާނީ މުވައްޒަފަކަށް އެ ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަ މަޤާމަކަށް

 .އެލަވަންސްތަކެވެ ،މުސާރައާއި އަސާސީ

 

 ވޭރުޖޫޢަކުރެ ވަޒީފާއަށް

 މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ

 ނުވަތަ ،މުވައްޒަފެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ  .173

 ފިޔަވަޅެއްގެ އިޞްލާޙީ ނުވަތަ ،މުވައްޒަފެއް ާވަކިކުރެވިފައިވ ވަޒީފާއިން މައްސަލައެއްގައި

 މުވައްޒަފެއްގެ ކުރެވިފައިހުރިދަށް މަޤާމު ނުވަތަ ކުރެވިފައި ސަސްޕެންޑު ވަޒީފާއިން ގޮތުން
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 ،ރުޖޫޢަކުރާނަމަ ވަޒީފާއަށް އަލުން އެމުވައްޒަފު ބަރީޢަވެގެން ތުހުމަތުން ކުރެވުނު މައްޗަށް

 އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި އަސާސީ އޭނާގެ ،ނެރޭނަމަ އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުވަތަ

 މިންވަރަށް ލިބޭނެ ުސާރަމ ދެމިހުރިނަމަ އޭނާ މެދުނުކެނޑި އެވަޒީފާގައި، ހަމަޖައްސަންވާނީ

 .ކޮށްގެންނެވެ ރިޢާޔަތް

 

 ިުސާރައާއމ ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .174 މުސާރަދިނުން

ި ުސާރައާއމ މިގޮތުން. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ދިނުމަކީ އެލަވަންސްތައް

 ަހަކުދުވ ދެދުވަހުންކުރެ ފަހު އެންމެ އްގެމަހެ މީލާދީ ކޮންމެ އެލަވަންސްތައް

 ްދުބަނ ވަސްދު ދޭންޖެހޭ އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި. ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް

 ަހަކުދުވ ންކުރެދުވަހު ދެ ފަހު އެންމެ ބަންދުނޫން އެމަހެއްގެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ދުވަހަކާ

 .އެވެދޭންވާނެ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި

 

 ދިން ާވަޒީފ ށްއެމުވައްޒަފަކަ ،ދޭންވާނީ އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންނަށް (ށ)  

 ަފެއްގެމުވައްޒ. ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ޗިޓުގައިވާ

 ާއިއމުސާރަ ގެނެވުނު ބަދަލު ،އަތުވެއްޖެނަމަ ބަދަލެއް އެލަވަންސްތަކަށް މުސާރައާއި

 ުރިބަދަލުކ އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި ،ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސްތައް

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ޗިޓުގައިވާ

 

 ންަޒީފާއިވ ،އެލަވަންސްތައްދޭންވާނީ މުސާރައާއި މީހުންނަށް ވަކިކުރެވޭ ވަޒީފާއިން (ނ)  

 ހުރެސަބަބަކާ އެއްވެސް. ައަށެވެހަމ ތާރީޚާ ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ،ޗިޓުގައިވާ ވަކިކުރި

 ހަކުއެމީ ަބުންސަބ ނުކުރެވުމުގެ ރައްދު ޗިޓް ތާރީޚަށް ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ޗިޓުގައިވާ

 ުމެނުކ ފީހަށްއޮ އެމީހަކު ފަހުން އެންމެ، އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ ނުކުމެ އޮފީހަށް

 އާއިމުސާރަ ހޭލިބެންޖެ މީހަކަށް އެ ހަމައަށް ތާރީޚާ ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ހާޒިރުވިކަމަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސްތައް

 

 ،ނީދޭންވާ އްއެލަވަންސްތަ މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންނަށް ނުކުންނަ އަލަށް ވަޒީފާއަށް (ރ)  

 ެސްއެއްވ. ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ދީފައިވާ ވަޒީފާ ،ޗިޓުގައިވާ ދިން ވަޒީފާ

 ރެވުމުގެނުކު ރައްދު ޗިޓް ކުރިން ތާރީޚުގެ ދިން ވަޒީފާ ޗިޓުގައިވާ ސަބަބަކާހުރެ

 ،އްޖެނަމަހާޒިރުނުވެވި އޮފީހަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ތާރީޚަށް ޗިޓުގައިވާ ،ސަބަބުން

 ަވަހަށްއ ެންމެއ އެމުވައްޒަފަކު ،އެލަވަންސްތައްދޭންވާނީ މުސާރައާއި އެމުވައްޒަފަކަށް

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ ހާޒިރުވިކަމަށް އޮފީހަށް
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 އެ ނުވަތަ ންކުރެވިގެ ބަދަލު މަޤާމަކަށް އެހެން އަދާކުރާމަޤާމު ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު (ބ)  

 ެއްބަދަލ އެލަވަންސްތަކަށް މުސާރައާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ ގޮތަކުންވެސް ނޫން

 ،ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް ހަމައަށް ދުވަހާ ގެނެވުނު ބަދަލު އެ ،ގެނެވިއްޖެނަމަ

 ުގެނެވުނ ބަދަލު އަދި. އެލަވަންސްތަކެވެ މުސާރައާއި ިޔަލިބެމުންދ ކުރިން

 ާރައާއިމުސ ލިބެންޖެހޭ އެމުވައްޒަފަކަށް އެއްގޮތަށް އެބަދަލާ ދުވަހުންފެށިގެން

 .ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސްތައް

 

 ލިބޭ މުސާރަ( ިއެއްބައ ދެބައިކުޅަ) 2/1 ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި (ޅ)  

 ދެބައިކުޅަ)   2/1 މުސާރައިގެ އަސާސީ ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތިބޭ ގައިޗުއްޓީ

 ުގެމަޤާމ ރިހު އެމުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީދިންއިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ( އެއްބައި

 .ހިމަނައިގެންނެވެ ބަދަލުތައް އަންނަ މުސާރައަށް އަސާސީ

 

 ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ

 ާކުރެވިފައިވ ހައްޔަރު

 މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ

 ގެންގުޅި ަމާއެކ ،ނަމަހައްޔަރުކޮށްފި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފިނަމަ މުވައްޒަފަކު ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ  .175

 ގެއްޒަފެއްއެމުވަ ،ދުވަސްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ނުނިކުމެވި ވަޒީފާއަށް އެމުވައްޒަފަކަށް

 .ްނެވެމަތިނ ގެގޮތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިތިރީގައ ،ޢަމަލުކުރާނީ އެލަވަންސްތަކާމެދު މުސާރައާއި

 

 ،ެއްޖެނަމަސާބިތުވ ޝަރީޢަތަށް ކުށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ އެ (ހ)  

 ައްލަވަންސްތއެ މުސާރައާއި ދުވަސްތަކުގެ ހުރި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވަތަ ބަންދުގައި

 .ނުލިބޭނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް

 

 އެ ުމުންހުށަހެޅ ޝަރީޢަތަށް ކުށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު މައްޗަށް ފެއްގެމުވައްޒަ އެ (ށ)  

 ްަރުޙަލާއެއމ ހުރިހާ ޝަރުޢީ މައްސަލައިގެ ސާބިތުނުވެ ކުށް މައްޗަށް މުވައްޒަފެއްގެ

  ަނާޅައިހުށ ޝަރީޢަތަށް އެމައްސަލައެއް ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ނުވަތަ ،ނިމިއްޖެނަމަ

 ުރިހ ެވިފައިހައްޔަރުކުރ ނުވަތަ ބަންދުގައި ަފަކުއެމުވައްޒ ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލަ

 ްއެލަވަންސްތައ މުސާރައާއި ލިބެންޖެހޭ އެމުވައްޒަފަކަށް ދުވަސްތަކުގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް

 

 (ނ)  

 

 ނުވަތަ ބަންދުގައި މުވައްޒަފަކު މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި

 އެމުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި ދުވަސްތަކުގެ ހުރި އިހައްޔަރުކުރެވިފަ

 ތިރީގައި އިތުރުން މުސާރައިގެ އަސާސީ މަޤާމުގެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ،ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ



103 

 .ދޭންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛އެލަވަންސް ސަރވިސް .1

 ؛އެލަވަންސް ޕްރެކްޓިސް ނޮން .2

 ؛އެލަވަންސް ސަރވިސް ޯންގލ .3

 .ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ .4

 

 ގެައްޒަފެއްމުވ އެ ،ދޭންވާނީ އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް (ހ)  .176 ޙަވާލުކުރުން މުސާރަ

 . ފަރާތަކަށެވެ ކަނޑައަޅާ ލިޔުމަކުން އެމުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އަތަށް

 

 އްޖޭގެރާ ގައިނަމު މުވައްޒަފެއްގެ އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް އެހެން ިގައ(ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ތައްއެލަވަންސް މުސާރައާއި ،އެކައުންޓަކަށް އޮންނަ ހުޅުވާފައި ބޭންކެއްގައި

 ،ަބިއްޖެނަމލި ލިޔުމެއް ނެތްކަމުގެ އިޢުތިރާޒެއް މުވައްޒަފެއްގެ އެ ޖަމާކުރުމާމެދު

 ކަށްއެކައުންޓަ އެ ،އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި ލިބެންޖެހޭ އެމުވައްޒަފަކަށް

 .ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ

 

 ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި ،ދޭއިރު އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި މުވައްޒަފުންނަށް (ނ)  

 .ދޭންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

 ންސްތަކުގެެލަވައ މުސާރައާއި  ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުއްދަތުގައި މުސާރަދެވޭ .1

 ؛ޢަދަދު ޖުމްލަ

 ަދަދާއިޢ އެލަވަންސްތަކުގެ އެކި ލިބޭ ،މުސާރައާއި އަސާސީ ލިބޭ މުވައްޒަފަށް. 2

 ؛ތަފްސީލު

 ްވެސްއެއ ޢަދަދުން ޖުމްލަ އެލަވަންސްތަކުގެ މުސާރައާއި ލިބޭ މުވައްޒަފަށް. 3

 .ްސީލުތަފ ޢަދަދާއި ފައިސާގެ ކެނޑި އެގޮތުން ،ކަނޑާފައިވާނަމަ  ފައިސާއެއް

 މާކުރިޖަ ،ނަމަ ޖަމާކުރާ އެކައުންޓަކަށް ބޭންކު އެލަވަންސްތައް މުސާރައާއި .4

 .ްބަރުނަނ އެކައުންޓު ،ނަމާއި ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓުގެ ،ނަމާއި ބޭންކުގެ
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 ީފާއަށްވަޒ ގައިގަޑީ ނުކުންނަންޖެހޭ ނުވަތަ ،ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު (ހ)  .177 އުނިކުރުން މުސާރައިން

 ރައާއިމުސާ ްގެމުވައްޒަފެއ އެ ،އެވަގުތަކަށް ނުވަތަ އެމުއްދަތަކަށް ،ނުނިކުމެއްޖެނަމަ

 .ެއެވެއުނިކުރަންވާނ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެލަވަންސްތައް

 

 ،ުމުންނާއިނުނިކުތ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ާގެއޭނ ،ވަރުމިން ވަގުތަށްވާ ނުނިކުންނަ ވަޒީފާއަށް ގަޑީގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ފާވަޒީ

 .ގޮތަށެވެ މިވާ ތިރީގައި ،ކަނޑާނީ މުސާރައިން

 ޭނުދ ތަން ގަވާއިދު ނުވަތަ ،ނުހޯދައި އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ އިޒުނަ ކަސްޓަމްސްގެ .1

 ކަނޑާނީ ރައިންމުސާ ދުވަހަކަށް ހާޒިރުނުވާ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފު ގޮތެއްގައި

 .އަދަދެވެ ޖެހޭ ދުވަހަކަށް މުސާރައިން މުވައްޒަފުގެ

 ިގެންގަޑިޖެހ ނުވަތަ ލަހުން ގަޑިއަށްވުރެ ނުކުންނަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު .2

 ހޭޖެ ަކަށްމިނިޓ މުސާރައިން އަސާސީ އެމުވައްޒަފުގެ ،ނުކުމެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަށް

 .އުނިކުރަންވާނެއެވެ މިންވަރު

 

 ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ީމާއްދ

 މުސާރައިން ހޯދުމަށް

 އުނިކުރުން

 ާރެވިފައިވހަވާލުކު މުވައްޒަފަކާ ބާވަތުން މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ މުދަލަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ  .178

 ވައްޒަފުގެމު ނުވަތަ ކަމަކުން ގަސްދުގައިކުރާ މުވައްޒަފު ،އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް

 ްލުމެއްގެއ އެ ،މަލިބިއްޖެނަ ގެއްލުމެއް ،ސަބަބުން ކަމެއްގެ ދޫކޮށްލި ނުކޮށް ނުވަތަ އިހުމާލުން

 ރައިންމުސާ އްގެއެމުވައްޒަފެ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ،އަގުކުރުމަށްފަހު

 . އުނިކުރަންވާނެއެވެ އެޢަދަދު

 

 އިދާރާއަކަށް ދައުލަތުގެ

 ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ ނުވަތަ

 ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

 އުނިކުރުން އިންމުސާރަ

 ަރާތަކަށްފ އަމިއްލަ ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ދައުލަތުގެ ،މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ (ހ)  .179

 ެކަމަށްއ ،އުނިކުރެވޭނީ މުސާރައިން އެމުވައްޒަފެއްގެ ،ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ އުސޫލާ ކަނޑައެޅިފައިވާ

 

 ރިއޭޝަންރިކް ކަސްޓަމްސް ،މުވައްޒަފުން އެހެނިހެން ންނާއިއޮފިސަރު ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ްސްގެކަސްޓަމ އަދި ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ،ޗަންދާއާއި ދައްކަންޖެހޭ ކްލަބަށް

 ގޮތަކުން މިނޫންވެސް އަދި ،ފައިސާއާއި ދައްކަންޖެހޭ ފަންޑަށް ވެލްފެއަރ

 އްގެެމުވައްޒަފެއ އެފައިސާ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ ދައްކަންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއަށް

 އެއްގޮތްވާ އުސޫލާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ،އުނިކުރެވޭނީ މުސާރައިން

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ
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 އެލަވަންސްތައް

 ކަނޑައެޅުމާއި

 ބަދަލުގެނައުން

 ދެވޭ ނަށްމުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސް ލަފާގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ  .180

 .ެވެިގެންވެއލިބ މިނިސްޓަރަށް ،އިޚްތިޔާރު ބަދަލުގެނައުމުގެ ުމާއިކަނޑައެޅ އެލަވަންސްތައް

 

 އެލަވެންސްތައް

 ބަހާލެވިފައިވާގޮތް

 .ށެވެބަޔަކަ ތިން މައިގަނޑު ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި ،ބަހާލެވިފައިވަނީ އެލަވަންސްތައް  .181

 

 (G100)އެލަވަންސް ޢާންމު (ހ)  

 

  (S100)އެލަވަންސް ޚާއްޞަ (ށ)  

 

  (W100)އެލަވަންސް ލްފެއަރވެ (ނ)  

 

 ޢާންމު

( G100)އެލަވަންސް

 ގޮތް ބަހާލެވިފައިވާ

 .ްތަކެވެއެލަވަންސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ހިމެނެނީ ތެރޭގައި އެލަވަންސްގެ ޢާންމު  .182

 (G101 )އެލަވަންސް ދަތުރު (ހ)  

 

 (G102 )އެލަވަންސް ޕްރެކްޓިސް ނޮން (ށ)  

 

 (G103) އެލަވަންސް ސަރވިސް (ނ)  

 

 (G105) ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ (ރ)  

 

 (G106) ފައިސާ ބަންދުދުވަހުގެ (ބ)  

 

 (G107) ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ (ޅ)  

 

 ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލެވެންސް )ކ(  

 އިންެރެތ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކަސްޓަމްސްގައި ،ދެވެނީ އެލަވަންސް މި (ހ)  .183 އެލަވަންސް ދަތުރު

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ބަޔާންކުރާ ތިރީގައި

 ނިދުމާއި ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ  ކަސްޓަމްސްގައި .1

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ރަށެއްގައި އެހެން ރަށްނޫން ހަމަޖެހިފައިވާ ކެއިންބުއިން
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 .މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވާ

 ންއުޞޫލު ދަތުރު ،ތަންތަނަށާއި އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .2

 .ަފުންމުވައްޒ ފޮނުވާ ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ބޭލުމުގެ މުދާއަރުވައި

 .މުވައްޒަފުން ފޮނުވޭ ކަސްޓަމްސްތަކަށް ރީޖަނަލް .3

 އްއަނެ ށުންއެއްރަ ރާއްޖޭގެ މުއްދަތަކަށް ވަކި ކުރުމަށް މަސައްކަތް އެކިއެކި .4

 .މުވައްޒަފުން ފޮނުވޭ ރަށަށް

 

 ދަތުރު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ޮށްބަޔާންކ ދިރިއުޅޭކަން އެރަށެއްގައި މުވައްޒަފަކު އެ ،ދެވޭނީ އެލަވަންސް

 ަންސްއެލަވ ިމ، ލިޔުމަކާއެކު ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެ އެރަށެއްގައިހުރި

 ،ެވޭނީދ އެލަވަންސް މި. ހެޅުމުންނެވެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ސިޓީއަކުން ހޯދުމަށް

 ،ސިޓީއާއި އައްޑޫ ،ނަމަވެސް. ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ސިޓީ

 ަކުގައިއޮފީސްތ ކަސްޓަމްސް ކޮށްފައިވާ ޤާއިމު ތިލަފުށީގައި. ކ އަދި ،ގަމާއި. ލ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ލިޔުން މި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ

 

 މި ްަފުންނަށމުވައްޒ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ފެރީ ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 .ނުދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސެއް



107 

 އެލަވަންސްގެ ދަތުރު

 މިންވަރު

 

 ދެވޭނެ ންސްއެލަވަ މި މުވައްޒަފުންނަށް ގައިވާ 1 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 200 ގަވާއިދުގެ މި  .184

 .ނީއެވެމިވަ ތިރީގައި މިންވަރު

 ޢަދަދު ދެވޭ އެލަވަންސް ތަފްޞީލު ކޯޑް އެލަވަންސް

G101.1/G10

1.2 

 އޮންނަ ޚިދުމަތް ބަސް/ފެރީ

 ތަންތާނގައި
 ޚަރަދު ދަތުރުގެ ބަސް/ފެރީ

G101.2.1 ރ 18/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ ގަމަށް. ލ ފޮނަދޫން. ލ 

G101.2.2 ރ 21/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ ގަމަށް. ސ ހިތަދޫން. ސ 

G101.2.3 ރ 9/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ ގަމަށް. ސ މަރަދޫން. ސ 

G101.2.4 ރ 5/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ ގަމަށް. ސ ފޭދޫން. ސ 

G101.2.5 
. ސ މަރަދޫފޭދޫން. ސ

 ގަމަށް
 ރ 8/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ

G101.2.6 
. ސ ންމަރަދޫ. ސ

 ހިތަދުއަށް
 ރ 9/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ

G101.2.7 
. ސ ފޭދޫން. ސ

 ހިތަދުއަށް
 ރ 14/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ

G101.2.8 
. ސ މަރަދޫފޭދޫން. ސ

 ހިތަދުއަށް
 ރ 11/- ދުވަހަކަށް ހާޒިރުވާ

 

    

 

 ނަންބަރުގައި ވަނަ 4 އަދި 2،3 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 200 ގަވާއިދުގެ މި ( ށ)  

 ިއްޔަތުމާލ ދައުލަތުގެ ،ދެވޭނީ އެލަވަންސް ދަތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ބަޔާންކުރާ

 .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ

 

 ވަޒީފާއެއް އެހެން

 ދޭ ކުރާތީ މަނާ އަދާކުރުން

 އެލަވަންސް

 ކަސްޓަމްސް ،އެލަވަންސަކީ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެން (ހ)  .185

 ުިތުރއ ޯދުމަށްހ އާމްދަނީ ބާވަތުން ވާޖިބުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ

 ައިވާހިފެހެއްޓިފ ތެރޭގައި ޙުދޫދެއްގެ ވަކި ،އަދާކުރުމަކީ ވަޒީފާއެއް އެހެން

 ަތަށްމަސައްކ ެއޮފީހުގ ސަބަބުން އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާއެއް އެ ،ވާތީއާއި ކަމެއްކަމުގައި

 ެއްވަޒީފާއ އުފެދިދާނެފަދަ" އިންޓަރެސްޓް އޮފް ކޮންފްލިކްޓް" ނުވަތަ ބުރޫއަރާފާނެ

 .އެލަވަންސެކެވެ ނުކުރުމަށްދެވޭ ްމަސައްކަތެއ ނުވަތަ

 



108 

 ވަޒީފާއެއް އެހެން

 ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން

 މިންވަރު އެލަވަންސްގެ

 ައްޒަފުގެމުވ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެން (ހ)  .186

 ށްމުވައްޒަފަކަ ކޮންމެ( އިންސައްތަ ތިރީސްފަހެއް) 35% މުސާރައިގެ އަސާސީ

 .ްވާނެއެވެދޭނ

 

 ބައިކުޅަދެ) 2/1 މުސާރައިގެ ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި އެހެން ގައި(ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 ްުވަސްތަކަށދ ހުންނަ ޗުއްޓީގައި، މުވައްޒަފުންނަށް ތިބޭ ޗުއްޓީގައި ލިބޭ( އެއްބައި

 ްއެހެނ ،ޭނީދެވ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެން

 .އެވެ( އްބައިއެ ދެބައިކުޅަ) 2/1  އެލަވަންސްގެ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް

 

 ވަޒީފާއެއް އެހެން

  އަދާކުރުން

 ދޭ ކުރާތީ މަނާ

( G102)އެލަވަންސް

 ޙާލަތު ނުލިބޭނެ

 ަވަންސްއެލ ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް  .187

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ލަތްތައްޙާ ނުދެވޭނެ

 

 .ހުރުން ޗުއްޓީގައި ނުލިބޭ މުސާރަ (ހ)  

 

 ހުރުން ޗުއްޓީގައި ދޭ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ (ށ)  

 

 .މެދުކަނޑާލެވިފައިވުން ވަޒީފާ ވަގުތީގޮތުން (ނ)  

 

 .ހުރުން ނުނިކުމެ އޮފީހަށް ނުހޯދާ ހުއްދަ (ރ)  

 

 އެލަވަންސް ސަރވިސް

( G103) 

 ްޓަމްސްގެކަސ މަތީން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އުޞޫލާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ،އެލަވަންސަކީ ސަރވިސް  .188

 .އެލަވަންސެކެވެ ދެވޭ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ ދެމިހުރި ވަޒީފާގައި

 

 އެލަވަންސް ސާރވިސް

( G103)ެމިންވަރު ގ 

 ސްސަރވި، ަހަކަށްކޮންމެ ދުވ ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސް (ހ)  .189

 .ދޭންވާނެއެވެ ރުފިޔާ (ދުއިސައްތަ)  200/- ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

 

ަ ުންނހއަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެލަވަންސް ދޭނީ (ށ)  

އި އްޓީގަޭ ޗުބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބ ،ދުވަސްތަކާއި

 ައް ނުހިމަނައެވެ.ހުންނަ ދުވަސްތ
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 ވާކޮށްފައިބަޔާން ިތިރީގައ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޞިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމު ދާއިރާއާގުޅޭ ކަސްޓަމްސް  .190 ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް

 . ދޭންވާނެއެވެ އެލަވަންސް ކޯ ޓެކްނިކަލް މަތީން ގޮތުގެ

 

ް ސަނަދެއް ދަށ އަށްވުރެ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ)  

 ފަސް) 500/- މަހަކު ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ ކަސްޓަމްސްގެ ޓްރެއިނިންގއެއް ނުވަތަ

 ރުފިޔާ.( ސަތޭކަ

 

 ސަނަދެއް ގެ 6 ނުވަތަ  5 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ށ)  

 ރުފިޔާ.( ސްފަންސާ ހަތްސަތޭކަ) 750/- މަހަކު ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ

 

 ަނަދެއްސ ގެ 8 ނުވަތަ 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ނ)  

 ޔާ.ރުފި( އެއްހާސް) 1000/- މަހަކު ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ

 

 މަތީ ްވުރެއެއަށ ނުވަތަ 9 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ރ)  

 ސަތޭކަ( ރުފިޔާ.  ފަސް ހާސް )އެއް 1500/- މަހަކު ައިވާނަމަހާސިލްކޮށްފ ސަނަދެއް

 

 ގަޑީގެ މަސައްކަތު ރަސްމީ މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ،ފައިސާއަކީ އިތުރުގަޑީގެ (ހ)  .191 ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 ަތްމަސައްކ ލައްވައި މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ވަގުތަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި

 .ފައިސާއެކެވެ ދެވޭ ވަގުތަކަށް ަސައްކަތްކުރިމ އެ، ކުރުވާނަމަ

 

 ،ިންތެރެއ ްގެމުވައްޒަފުނ ތިބި ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ދެވޭނީ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ (ށ)  

 ދަށުގެ ފެށިގެން މަޤާމުން ގެ ކަސްޓަމްސް އޮފް ކޮމިޝަނަރ އެސިސްޓެންޓް

 ަޑީގެގ މަސައްކަތު ީރަސްމ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ވެމަސައްކަތްކުރުމުންނެ އިތުރަށް ވަގުތަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި

 

 މީރަސް މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސް މަސްމަހު އެހެން ފިޔަވައި ރަމަޟާންމަސް (ނ)  

 ާގެހަފްތ ،ހަމަނުވާނަމަ ގަޑިއިރު 48 ހަފްތާއަކު ގޮތުގައި މަސައްކަތުގަޑީގެ

 ްފައިސާއެއ ގަޑީގެ އިތުރު ހަމަނުވާކަމަށްބަލައި ަސައްކަތްމ ރަސްމީގަޑީގެ

 .ނުދެވޭނެއެވެ
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 ައިގޮތުގ މަސައްކަތުގަޑީގެ ރަސްމީ މުވައްޒަފެއްގެ ކަސްޓަމްސް ރަމަޟާންމަހު (ރ)  

 ފްތާގެހަ ،ހަމަނުވާނަމަ ވަގުތު ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

 ްފައިސާއެއ ގަޑީގެ އިތުރު ާކަމަށްބަލައިހަމަނުވ މަސައްކަތް ރަސްމީގަޑީގެ

 .ނުދެވޭނެއެވެ

 

 ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ވަކި ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި( ނ) މިމާއްދާގެ (ބ)  

 ެއްގެއެދުވަހ ،ކުރުވައިފިނަމަ މަސައްކަތް އެދުވަހު އިތުރަށް ގަޑިއަށްވުރެ މަސައްކަތު

 .ދޭންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 

 

 ފައިސާގެ އިތުރުގަޑީގެ

 މިންވަރު

 ޒަފުގެމުވައް ،މަނޫންނަ ދުވަހެއް ބަންދު ރަސްމީ ،ބަލާނީ ހިސާބުކުރުމުގައި ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ  .192

 ަރުކާރުސ އަދި. ފައިސާއެވެ ބަޔަށްވާ ¼1 މިންވަރުގެ ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން އަސާސީ

 ޭޖެހ އަކަށްގަޑި މުސާރައިން އަސާސީ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،ބަންދުދުވަހެއްނަމަ ރަސްމީ ނުވަތަ

 .ފައިސާއެވެ ބަޔަށްވާ ½1 މިންވަރުގެ

 

 ަސްޓަމްސްކ ދުވަހަކު ބަންދު ރަސްމީ ނުވަތަ ސަރުކާރު ،ފައިސާއަކީ ދުވަހުގެ ބަންދު (ހ)  .193 ފައިސާ ދުވަހުގެ ބަންދު

 .ެވެައިސާއެކފ ދެވޭ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ،މަސައްކަތަށްނުކުމެ މުވައްޒަފުން

 

 ޒަފުންގެމުވައް ތިބި ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ދޭންވާނީ ފައިސާ ދުވަހުގެ ބަންދު (ށ)  

 ންދުބަ ރަސްމީ ނުވަތަ ސަރުކާރު އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ހަމަޖެހިފައިވާ ،ތެރެއިން

 ިގޮތުގައ ެމަސައްކަތުގަޑީގ ރަސްމީ ،ނިކުމެ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ ދުވަސްތަކުގައި

 ަސައްކަތްމ ވަގުތު( އެއްބައި ދެބައިކުޅަ) 2/1 ގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ަށްދުވާލަކ

 .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ

 

 ާކޮށްފައިވބަޔާން ގައި( ށ) މިމާއްދާގެ މުވައްޒަފުން ތިބި ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ (ނ)  

 ،ަމކޮށްފިނަ މަސައްކަތް ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު ރަސްމީ ނުވަތަ ސަރުކާރު ގޮތުގެމަތިން

 ޖެހޭ ލަށްދުވާ މުސާރައިން އަސާސީ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ ބަންދުދުވަހުގެ

 . ދޭންވާނެއެވެ( އެއްބައި ދެބައިކުޅަ) 2/1 މިންވަރުގެ

 

 ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 ފައިސާ

 ގެރަމަޟާންމަހު އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ،ފައިސާއަކީ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ (ހ)  .194

 ށްައްޒަފަކަމުވ މުސްލިމު ކޮންމެ ދެމިތިބި ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،އިމުނާސަބަތުގަ

 .ވެއެލަވަންސެކެ ދެވޭ އުޞޫލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ
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 ފާއާބެހޭވަޒީ މުވައްޒަފަކަށް މުސްލިމު ކޮންމެ ދެމިތިބި ވަޒީފާގައި ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 ަހުގެރަމަޟާންމ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ލާއުސޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ

 

 ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 ނުދެވޭނެ ފައިސާ

 ޙާލަތްތައް

 ރީގައިތި ތްތައްޙާލަ ނުދެވޭނެ ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް  .195

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

 .ހުރުން ޗުއްޓީގައި ނުލިބޭ ުސާރަމ (ހ)  

 

 .ހުރުން ޗުއްޓީގައި ލިބޭގޮތަށްދޭ މުސާރަ (ށ)  

 

 .މެދުކަނޑާލެވިފައިވުން ވަޒީފާ ވަގުތީގޮތުން (ނ)  

 

 އެލަވަންސް ޚާއްޞަ

 ގޮތް ބަހާލެވިފައިވާ

 .ްތަކެވެއެލަވަންސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ހިމެނެނީ ތެރޭގައި އެލަވަންސްގެ ޚާއްޞަ  .196

 

 (S101( )އެލަވަންސް ސްޓެޕް) އެލަވަންސް ސަރވިސް ލޯންގ (ހ)  

 

 (S102) އެލަވަންސް އެޖަސްޓްމަންޓް (ށ)  

 

 (S103) އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު (ނ)  

 

 (S104) އެލަވަންސް ފޯނު (ރ)  

 

 (S105) އެލަވަންސް ސްޓޭޝަން އައުޓް (ބ)  

 

 (S107) އެލަވަންސް ހެދުން (ޅ)  

 

 ސަރވިސް ލޯންގ

 އެލަވަންސް

 10 މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތުގައި ސަރުކާރުގެ ،އެލަވަންސަކީ ސަރވިސް ލޯންގ (ހ)  .197

 ވޭދެ ްނަށްމުވައްޒަފުނ ހޭދަކުރާ ޚިދުމަތުގައި ގިނަދުވަހު އަހަރަށްވުރެ( ދިހައެއް)

 .އެލަވަންސެކެވެ

 

( ހައެއްދި) 10 ޚިދުމަތްކުރާތާ ސަރުކާރަށް މެދުނުކެނޑި މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ (ށ)  

 އެމުވައްޒަފަކަށް ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ސަރވިސް ލޯންގ ،ހަމަވުމުން އަހަރު
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 އަހަރު( ދިހައެއް) 10 އަދި. ދޭންވާނެއެވެ ރުފިޔާ( އެއްހާސް) -/1,000

 ރުފިޔާ( އެއްސަތޭކަ) -/100 އަހަރަކަށް ކޮންމެ އިތުރުވާ ،ހަމަވުމަށްފަހު

 .ެވެއިތުރުކުރަންވާނެއ ތެރެއަށް މިއެލަވަންސްގެ

 

 ސަރވިސް ލޯންގ

 ނުދެވޭނެ އެލަވަންސް

 ޙާލަތްތައް

 ިރީގައިތ ޙާލަތްތައް ނުދެވޭނެ އެލަވަންސް ސަރވިސް ލޯންގ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް  .198

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

 .ހުރުން ޗުއްޓީގައި ނުލިބޭ މުސާރަ (ހ)  

 

 .ހުރުން ޗުއްޓީގައި ދޭ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ (ށ)  

 

 .މެދުކަނޑާލެވިފައިވުން ވަޒީފާ ވަގުތީގޮތުން (ނ)  

 

 ެބަދަލުގ ގެނައި މުސާރައަށް މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ،އެލަވަންސްއަކީ އެޖަސްޓްމަންޓް  .199 އެލަވަންސް އެޖަސްޓްމަންޓް

 ްޒަފަކަށްމުވައ ގޮތުގައި ޢަދަދުގެ ޖުމްލަ އެލަވަންސްތަކުގެ މުސާރައާއި އަސާސީ ސަބަބުން

 ދެވޭ އިިނުމަށްޓަކަލިބިދ މުވައްޒަފަށް އަދަދު މަދުވާ އެ ،މަދުވާނަމަ ޢަދަދު ންދިޔަލިބެމު ކުރިން

 .އެލަވަންސެކެވެ

 

 އެޖަސްޓްމަންޓް

 މިންވަރު އެލަވަންސްގެ

 ދިޔަވޭތުވެ ގެއެލަވަންސްތަކު މުސާރައާއި އަސާސީ ލިބެމުންދިޔަ ކުރިން މުވައްޒަފަކަށް (ހ)  .200

 ންގުޅިގެ ލާބަދަ ގެނައި މުސާރައަށް ދަދަށްވުރެޢަ އެވްރެޖް މަސްދުވަހުގެ( ހައެއް) 6

 ާއެޅިފައިވކަނޑަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ ޖުމްލަ އެލަވަންސްތަކުގެ މުސާރައާއި އަސާސީ ލިބޭ

 ްޢަދަދެއ އެއްވަރުގެ ޢަދަދާ ޖުމްލަ ލިބެމުންދިޔަ ކުރިން މަތީން އުޞޫލުގެ

 . އެވެދޭންވާނެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ އެޖަސްޓްމަންޓް އެމުވައްޒަފަކަށް

 

 ،ބަލާނީ ކަމުގައި މަސްދުވަސް( ހައެއް) 6 ބަޔާންކުރާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .އަށެވެ 2012 އޭޕްރިލް ފެށިގެން އިން 2011 ނޮވެމްބަރ

 

 ންާއިރާއަކުއެދ ،ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުމާ ދާއިރާ މަސައްކަތްކުރި ކުރިން މުވައްޒަފަކު (ނ)  

 ަބަބުންސ މަދުވުމުގެ އެލަވަންސެއް ޚާއްޞަ ދިޔަލިބެމުން ކުރިން އެމުވައްޒަފަކަށް

 މަދުވާ ްޢަދަދުނ އެވްރެޖް އެލަވަންސްތަކުގެ މުސާރައާއި އަސާސީ އެމުވައްޒަފެއްގެ

 .ނުދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސެއް އެޖަސްޓްމަންޓް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އަދަދު
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 ލަކާބަދަ ްއައިފަހުނ  ،ވީނަމަވެސް އޮތްކަމުގައި އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ރ)  

 ،ނަމައިތުރުވާ ޢަދަދަށްވުރ ލިބުނު ކުރިން އެލަވަންސަށް މުސާރައާއި ،ގުޅިގެން

 އިިތުރުވިބައ އަދި. އުނިކުރެވިދާނެއެވެ އެލަވަންސުން އެޖަސްޓްމަންޓް  އިތުރުވިބައި

 ުންދިނ ްސްއެލަވަނ އެޖަސްޓްމަންޓް ،ބޮޑުވާނަމަ އެލަވަންސްއަށްވުރެ އެޖަސްޓްމަންޓް

 .ވޭނެއެވެހުއްޓާލެ

 

 ްސްގެއެލަވަނ މުސާރައާއި ގުޅިގެން ބަދަލުވުމާ އޮނިގަނޑަށް އައު މުވައްޒަފުން (ބ)  

 ްގެވައްޒަފުނމު ލިބެންޖެހޭ އެލަވަންސް އެޖަސްޓްމަންޓް ސަބަބުން މަދުވުމުގެ މިންވަރު

. ވާނެއެވެކަނޑައަޅަން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 90 މިންވަރު ފައިސާގެ ދޭންޖެހޭ ލިސްޓާއި

 ލެއްބަދަ މިންވަރަށް ފައިސާގެ ދޭންޖެހޭ ލިސްޓާއި ،ފަހުން މިމުއްދަތުގެ އަދި

 .ނުގެނެވޭނެއެވެ

 

 އެޖަސްޓްމަންޓް

 އެލަވަންސްނުދެވޭނެ

 ޙާލަތްތައް

 ިރީގައިތ ޙާލަތްތައް ނުދެވޭނެ އެލަވަންސް އެޖަސްޓްމަންޓް މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް  .201

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

 .ހުރުން ޗުއްޓީގައި ނުލިބޭ މުސާރަ (ހ)  

 

 ހުރުން ޗުއްޓީގައި ދޭ ލިބޭގޮތަށް މުސާރަ (ށ)  

 

 .މެދުކަނޑާލެވިފައިވުން ވަޒީފާ ވަގުތީގޮތުން (ނ)  

 

 ަފުންގެމުވައްޒ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އެލަވަންސަކީ ޔުނިފޯމު (ހ)  .202 އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު

 ް،ބޫޓ ޖެހޭބޭނުންކުރަން ޔުނީފޯމާއެކު ،މުވައްޒަފުން އަޅަންޖެހޭ ޔުނިފޯމު ތެރެއިން

 .އެލަވަންސެކެވެ ފައިސާއިންދެވޭ ހޯދުމަށް ބުރުގާ އަދި އިސްޓާކީން

 

 ިފޯރމްޔުނ  ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ދޭންވާނީ އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު (ށ)  

 .ށެވެޒަފުންނަމުވައް ވާޙަވާލުކުރެވިފައި ޔުނިފޯރމް އެފަރާތްތަކަށް ،ކަނޑައަޅާ އަޅަން

 

 މުވައްޒަފުންގެ ،ދޭންވާނީ އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމްއަޅާ އަލަށް (ނ)  

 ތާރީޚުން އެންގި އެޅުމަށް ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފު ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ ކަންކަން

 ކަންކަން ްގެމުވައްޒަފުނ ،ތާރީޚް އެންގި އެޅުމަށް ޔުނިފޯމު މިގޮތުން. ފެށިގެންނެވެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް މަސައްކަތްކުރާ މުސާރައިގެ  ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ
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 މުސާރަ އެމަހެއްގެ ލިބުނީ ސެކްޝަނަށް މަސައްކަތްކުރާ މުސާރައިގެ މިމަޢުލޫމާތު އަދި

 ޖެހިގެން،ކަމުގައިވާނަމަ ނިމުނުފަހުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ދިނުމާ

 .ދޭންވާނެއެވެ މިއެލަވަންސް މަހު ނައަން

 

 މިެ.ންވާނެއެވދޭ އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރު ހަމަހަކުން ކޮންމެ (ރ)  

 .ކުގައެވެއެ މުސާރައާއި މަހުގެ ޖުލައި މަހާއި ޖަނަވަރީ ދޭނީ މިއެލަވަންސް ގޮތަށް

 

 އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު

(S103)ެމިންވަރު ގ 

 ައިަޔާންކޮށްފބ ތިރީގައި މިންވަރު ދެވޭނެ އެލަވަންސް ޔުނިފޯމު ުވައްޒަފުންނަށްމ ކަސްޓަމްސް  .203

 .މިވަނީއެވެ

 ރޭޓް އަދަދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓް ތަފްޞީލު

 ރ 400/- އިސްޓާކީން ޖޯޑު 2/  ބޫޓް 1 އިސްޓާކީން ،ބޫޓާއި

 ރ 100/- ބުރުގާ 2 ބުރުގާ

 

 ޔުނިފޯމު

 ޙާލަތު އެލަވަންސްނުދެވޭނެ

 ތަކެތި މި ،ައިވާނަމަހަމަޖައްސައިދީފ އައިޓަމްތައް އެހެނިހެން ގުޅޭ ޔުނީފޯމާއި ފަރާތުން ެއޮފީހުގ  .204

 .ނުދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސް ދޫކުރެވޭ ހޯދުމަށް

 

 ަތާއިަސްއޫލިއްޔމ ވަޒީފާގެ އެމީހެއްގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް އެލަވަންސަކީ ފޯނު  .205 (S104) އެލަވަންސް ފޯނު

 ށްރާތްތަކައެކިފަ ުންފޯނ އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ކަންކަމުގައި އޮފީހުގެ ގުޅިގެން އިވާޖިބުތަކާ

 ަކަށްބޭނުންތ ކަސްޓަމްސްގެ އަދި. އެލަވަންސެކެވެ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅަންޖެހޭ

 ެލަވަންސްއ މި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ގުޅަންޖެހޭ އާދަކޮށް ފޯނުން އަމިއްލަ މުވައްޒަފުގެ

 .ެވެދެވޭނެއ

 

( S104) ފޯނުއެލަވަންސް

 ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް

 މިންވަރު

 ތިރީގައި މިންވަރު ދެވޭނެ އެލަވަންސް ފޯނު މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމްސް (ހ)  .206

 . މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 .ރުފިޔާ(  ސަތޭކަ ަނަރަފ) 1500/- ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ .1

(  އެއްހާސް) 1000/- މަހަކު ކަސްޓަމްސްއަށް ފްއޮ ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ .2

 .ރުފިޔާ

 .ފިޔާރު( ފަސްސަތޭކަ)-/500 އަށް ހެޑް ޑިޕާރޓްމަންޓް/  ހެޑް ޑިވިޜަން .3
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 .ރުފިޔާ( ފަންސާސް ތިންސަތޭކަ) -/350 އަށް ހެޑް ސެކްޝަން .4

 ައިވާބަޔާންކޮށްފ ނަންބަރަށް ވަނަ 5 ނަންބަރުން ވަނަ 1 ގެ( ހ) މިމާއްދާގެ .5

 ޅަންޖެހޭގު ފޯނުން އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ިޔަވައިފ ފަރާތްތައް

( ފަންސާސް އްތަދުއިސަ) -/250އާއި( ރުފިޔާ ސަތޭކަ) -/100މުވައްޒަފުންނަށް

 .ދެވިދާނެއެވެ އަދަދެއް ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ

 

 ދެވޭނެ އެލަވަންސް ފޯނު ދަށުން ނަންބަރުގެ ވަނަ 5 ގެ(ހ) މިމާއްދާ (ށ)  

 އަޅާނީކަނޑަ މިންވަރު ދެވޭނެ ފައިސާ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ،ނާއިމުވައްޒަފުން

 .އެގްޒެކެޓިވްއެވެ ފައިނޭންސް

 

 އައުޓްސްޓޭޝަން

 (S105) އެލަވަންސް

 ނޫންރަށް ދިރިއުޅޭ މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ އެލަވަންސަކީ ސްޓޭޝަން އައުޓް (ހ)  .207

 ޮފީހަށްއ ،ތެރެއިން ފުންގެމުވައްޒަ ފޮނުވާ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ރަށަކަށް އެހެން

 .އެލަވަންސެކެވެ ދެވޭ އެމުވައްޒަފަށް ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހާޒިރުވާ

 

 އައުޓްސްޓޭޝަން

 ގެ(S105) އެލަވަންސް

 މިންވަރު

 ސްގެއެލަވަން ްސްޓޭޝަނ އައުޓް ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހާޒިރުވާ އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ކަސްޓަމްސް  .208

 .ދޭންވާނެއެވެ ރުފިޔާ(  ސާޅީސް)  40/-ގޮތުގައި

 

 ސްޓޭޝަން އައުޓް

 ދެވޭނެ އެލަވަންސް

 .މުވައްޒަފުން

 ރީގައިތި ޒަފުންމުވައް ދެވޭނެ އެލަވަންސް އައުޓްސްޓޭޝަން ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް  .209

 .މިވަނީއެވެ

 

 .މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ހުޅުލޭގައި.ކ (ހ)  

 

 .މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތިލަފުށީގައި. ކ (ށ)  

 

 .މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ގަމުގައި. ސ (ނ)  

 

 އެލަވަންސް ހެދުން

(S107) 

 ،އިންތެރެ ވަކީލުންގެ ޤާނޫނީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ކަސްޓަމްސްގައި މިއެލަވަންސަކީ (ހ)  .210

 އޮފް ަލްޖެނެރ ކޮމިޝަނަރ ކުރުމަށް ވަކާލާތު ކޯޓުތަކުގައި ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ

 .އެލަވަންސެކެވެ ދެވޭ ވަކީލުންނަށް ޤަނޫނީ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް
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 ތުގައިގޮ ްސްގެއެލަވަނ ހެދުން މުވައްޒަފުންނަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ (ށ)  

 .ދޭންވާނެއެވެ ރުފިޔާ(  ތިންހާސް) 3,000/- އަހަރަކު

 

 އެލަވަންސް ވެލްފެއަރ

 ބަހާލެވިފައިވާގޮތް

 .ްސްތަކެވެއެލަވަނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ގެއެލަވަންސް ވެލްފެއަރ  .211

 

 (W101) އެލަވަންސް ފައިސާގެ ކޮއްތު (ހ)  

 

 (W102) އިންޝުއަރެންސް (ށ)  

 

 ގެއޮފީހު ންތެރެއި މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސް ދޭންވާނީ އެލަވަންސް ފައިސާގެ ކޮއްތު (ހ)  .212 (W101) ފައިސާ ކޮއްތު

 .ދުވަހަކަށެވެ ކޮންމެ  ޙާޒިރުވާ އޮފީހަށް އަދި ދެމިތިބި ވަޒީފާގައި

 

 ާއަރުވައިމުދ އުޞޫލުން ދަތުރު ،ތަންތަނަށާއި އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ (ށ)  

 ރީޖަނަލް ،މުވައްޒަފުންނާއި ފޮނުވާ ބެލެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ބޭލުމުގެ

 ވަކި ށްމަސައްކަތްކުރުމަ ެކިއެކިއ ،މުވައްޒަފުންނާއި ފޮނުވޭ ކަސްޓަމްސްތަކަށް

 ކޮއްތު ަށްމުވައްޒަފުންނ ފޮނުވޭ ރަށަށް އަނެއް އެއްރަށުން ރާއްޖޭގެ މުއްދަތަކަށް

 .ެމަތީންނެވ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ފައިސާދެވޭނީ

 

 ފައިސާގެ ކޮއްތު

 ދެވޭނެ އެލަވަންސް

 މިންވަރު

 ެހެންއ  ފިޔަވައި މުވައްޒަފުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 212 މިގަވާއިދުގެ  .213

 ޮތުގައިގ ވަންސްގެއެލަ ފައިސާގެ ކޮއްތު ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހާޒިރުވާ އޮފީހަށް ،މުވައްޒަފުންނަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ ރުފިޔާ( ފަސްދޮޅަސް) 60/-

 

 ދިނުމުގައި އެލަވަންސް

 ބަލާނެގޮތް ތާރީޚު

 ިފައިސާއާއ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ާއިފައިސާއ ބަންދު އިތުރުގަޑިއާއި (ހ)  .214

 ިމ ދިނުމަށް އެލަވަންސްތައް ދެންހުރި ފިޔަވައި އެލަވަންސް އެޖަސްޓްމަންޓް

 ންއި 2013 ޖެނުއަރީ 1 ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ގޮތަށް ބުނެފައިވާ ގަވާއިދުގައި

 .ފެށިގެންނެވެ

 

 ޢަމަލުކުރަން ވާއިދަށްޤަ މި ގެންދާނީ ދެމުން ނިޔަލަށް ގެ 2012 ޑިސެމްބަރ 31 (ށ)  

 ވަޒީފާއެއް އެހެން" ތެރޭގައި މީގެ. އެލަވަންސްތަކެވެ ގެންދިޔަ ދެމުން ކުރިން ފެށުމުގެ

 ޢަމަލުކުރަން ޤަވާއިދަށް މި މިންވަރަކީ ގެ" އެލަވަންސް މަނާކުރާތީދޭ އަދަކުރުން

 ،ނަމަވެސް. މިންވަރެވެ ފައިސާގެ ދިޔަ ލިބެމުން މުވައްޒަފަކަށް އެ ފަށާއިރު
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 ބަލަނީ ދިނުމުގައި ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ބަންދުފައިސާއާއި ތުރުގަޑިއާއިއި

 އަސާސީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމަށް ގޮތުގައި މުސާރައިގެ އަސާސީ އޮނިގަނޑުގެ އައު

 މިޤަވާއިދަށް ބަލާނީ އުނިކުރުމުގައިވެސް އެލަވަންސްތައް އަދި. މުސާރައެވެ

 އުޞޫލުތަކަށާއި ދިޔަ އުނިކުރަމުން އެލަވަންސްތައް ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން

 .ތަކަށެވެ މިންގަނޑު

 

 މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ

 ހަމަޖެއްސުން އެލަވަންސް

 ނަރަކޮމިޝަ ީޑެޕިއުޓ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނެކޭ އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .215

 ތުގެގޮ ުގައިވާމިގަވާއިދ ދޭނީ އެލަވަންސް ްމަޤާމުތަކަށ މަތީގެ ފެށިގެން ކަސްޓަމްސްއިން އޮފް

 .މަތީންނެވެ

 

 ނޑައަޅާކަ ކަސްޓަމްސްއިން  މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ  .216 އިންޝުއަރެންސް

 .ާނެއެވެޚިދުމަތްދޭންވ އިންޝުއަރަންސްގެ ހެލްތް ކުރެވޭނެ ބޭސްފަރުވާ މަތިން ގޮތެއްގެ

 

 ބާބު ސާދަވަނަ

 ފެންވަރުބެލުން ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ްޓަމްސްކަސ

 

 ކަސްޓަމްސް

 މުވައްޒަފުންގެ

 ޚިދުމަތުގެފެންވަރު

 ބޭނުން ބެލުމުގެ

 ައިވާކޮށްފ ައްމަސައްކަތްތ ޙަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފާ ،ބޭނުމަކީ ބެލުމުގެ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ  .217

 އިަސައްކަތުގަމ ،އިތުރުން ވަގުތުގެ ކުރެވުނު ފުރިހަމަ މަސައްކަތް އަދި މިންވަރު ފެންވަރާއި

 ޓާބަހައް ފުމުވައްޒަ އަދާކުރުމުގައި ވަޒީފާ ދެނެގަތުމާއި ސިފަތައް މިޒާޖާއި މުވައްޒަފުގެ

 ންވަރަށްފެ މަތުގެޚިދު ގުޅިގެން ހާޒިރީއާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ދެނެގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން

 އްކަތަށްމަސަ ،ރަނގަޅު ފެންވަރު ުންވެސްއިތުރ މީގެ އަދި.  ދެނެގަތުމެވެ ބަދަލު އަންނަ

 ްސްކަސްޓަމ ސަބަބުން ނިޒާމުގެ މި އަދި.  އުފެއްދުމެވެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ޤާބިލު

 .އުމެވެދި ހަރުދަނާވެގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ޢާންމުންނަށް ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ

 

 މުވައްޒަފުންގެ

 ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ

 ފޯމު ބަލާ

 

 އިގަނޑުތަކާމިން ބަލާނޭ ބެލުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްގެކަސްޓަމް  .218

 ްމުއާނ މުވައްޒަފުންނަށް އެކުލަވައިލައި ކަސްޓަމްސްއިން ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރާނެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ދިނުމުގެ މާރކްސް

 މިންގަނޑާއި

 އުނިކުރެވިފައި  .219
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 ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ

 ކަންތައްތައް

 

 ައްޒަފުންގެމުވ

 ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ

 މުއްދަތު ބަލާ

 އުނިކުރެވިފައި  .220

 

 

 ފެންވަރުނުބެލޭނެ

 މުވައްޒަފުން

 

 ންވަރެއްފެ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނުވާ މަސްދުވަސް(ހައެއް) 06 ވަޒީފާއަދާކުރާތާ  .221

 .ނުބެލޭނެއެވެ

 

 ރޯލް ސުޕަވައިޒަރުގެ

 

 ވިަންނަނިއ ްޓަކައިގެންދިއުމަށ ކުރިއަށް މަސައްކަތް މުގެފެންވަރުބެލު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ  .222

  .ކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ސުޕަވައިޒަރު ކަންތައްތައް

 އެ ްމެނޭގޮތަށހި މުވައްޒަފުން އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރާ ދަށުގައި ސުޕަވައިޒަރުގެ އެ (ހ)  

 ިޒާމެއްނ ރެވޭނެކު ނިޓަރމޮ ބަލަހައްޓައި ކުރަމުންދާގޮތް މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ

 އްޓަމުންބަލަހަ މޮނިޓަރކޮށް ކަންކަން މުވައްޒަފުންގެ އެގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކޮށް

 .ގެންދިއުން

 ެއްގޮތަށްއ ފޯމެޓާ ކަނޑައަޅާ ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ (ށ)  

 އިތެރޭގަ ެުއްދަތެއްގމ ކަނޑައެޅޭ އެނގޭނެހެން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ

 ުވަމުންފޮނ ނަށްސެކްޝަ ބަލަހައްޓާ، ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓެއް

 ޭނާގެއ މުވައްޒަފާއި ބެލުނު ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ،ރިޕޯޓުގައި މި. ގެންދިއުން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ސޮއި ސުޕަވައިޒަރުގެ

 

/  ޑިވިޜަން/  ރީޖަން

 މާއިބަދަލުވު ސެކްޝަން

 ސުޕަވައިޒަރ

 ބަދަލުވުން

 

 އުނިކުރެވިފައި  .223

 

 އެ ނަމަނުޖެހޭ މަހިތްހަ މާކްސްއާމެދު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަށް ބެލުމުގައި ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ  .224 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ފަށްމުވައްޒަ ުޙައްޤ ެގ ހުށަހެޅުމު ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ ކަންތައް މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ

 ނޭޖްމަންޓްމެ ހިއުމަންރިސޯސް ނިންމާނީ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅޭ މިގޮތުން. ވެއެވެ ލިބިގެން

 .ބޯޑުންނެވެ

 މުވައްޒަފުންގެ

 ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް

 ރޯލް ސެކްޝަންގެ

 

 ުމުގައިބެލ ްވަރުފެނ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ،ފެށުމާއެކު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި (ހ)  .225

 ބެހޭ ްނާމުވައްޒަފުނ އިންތިޒާމު އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ޑާބެހޭމިންގަނ ބޭނުންކުރާނެ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް
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 ަހަޅޭހުށ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 224 ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

 ސޯސްހިއުމަންރި ްޙައްލުކުރުމަށ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ވީހާވެސް މައްސަލަތައް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް

 

 ައްސަލަތައްމ ހުށަހަޅާ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 224 ގަވާއިދުގެ މި  .226 މަސްއޫލިއްޔަތު ބޯޑުގެ

 ދިއަ. ްވާނެއެވެނިންމަނ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 14 ހުށަހަޅައި ބޯޑަށް މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަންރިސޯސް

 .ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފު ސުޕަވައިޒަރާއި ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަ މި
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 އުނިކުރެވިފައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1ޖަދުވަލު

14 
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c 

 

 ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 :ނަންބަރު       ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

    

 

  ނަސޭހަތް ދޭ އަނގަބަހުން

 

 މައުލޫމާތު ބެހޭ މުވައްޒަފާ ދެވޭ ނަސޭހަތް

 :ނަން ފުރިހަމަ .1

 :ނަންބަރު ރެކޯޑްކާޑް ޚިދުމަތުގެ .2

 :ޑީ.އައި ސްޓާފް .3

 :މަގާމު .4

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .5

 - :ގޮތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމެއްގައި ދޭންޖެހުނު ނަސޭހަތް ކުރިން ދިނުމުގެ ނަސޭހަތް އަނގަބަހުން .6
 

 ުރެވިފައިވާހަވާލުކ ،ާއިކުރުމަށ އެކުޒިންމާދާރުކަމާ ފަރުވާތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އާ،(ނަން ްޒަފުގެމުވައ.....................)

 ްވްސމޯލްޑި،މަށާއިނުކުރު ތަކުރާރު ތަނުގައި އޮތް ކުރިޔަށް ކުށެއް މިފަދަ ކުރުމަށާއި އަވަސްމިނެއްގައި ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އެ މަސައްކަތްތައް

 އަށް.......................... ހިތުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ކޮންޑަކްޓަށް އޮފް ކޯޑް ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނާއި ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް

 .ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ

 

 :މުވައްޒަފުގެ ދިން ނަސޭހަތް

 :ނަން .1

 :މަގާމު .2

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .3

 :ސޮއި .4

 :ތާރީޚް .5

 :މުވައްޒަފުގެ ދެވުނު ނަސޭހަތް

 :އިސޮ .1

 :ނަން .2

 :މަގާމު .3

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .4

 :ތާރީޚް .5

 

 

 ފައިލު ަފައިލުގ ޕަރސަނަލް ގެމުވައްޒަފެއް އެ އަދި.  ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަށް ލަސްނުކޮށް ކޮޕީއެއް ލިޔުމުގެ މި ދިނުމަށްފަހު ނަސޭޙަތް:  ނޯޓް

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 (ތާރީޚް)

 2ޖަދުވަލު 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން
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c 

 

 ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް ވްސްމޯލްޑި

 :ނަންބަރު       ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

    

 

  ތްޙަނަސޭ ދޭ ލިޔުމުން

 

 މަޢުލޫމާތ ބެހޭ މުވައްޒަފާ ދެވޭ ނަސޭޙަތް

 (:ކިޔާނަމާއެކު ކޮށްޢާންމު) ނަން ފުރިހަމަ .1

 :ނަންބަރު ރެކޯޑްކާޑް ޚިދުމަތުގެ .2

 :މަޤާމު .3

 :ޔުނިޓް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން/  ޑިޕާޓްމަންޓް .4

 - :ގޮތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމެއްގައި ދޭންޖެހުނު ނަސޭޙަތް ކުރިން ދިނުމުގެ ނަސޭޙަތް ުމުންލިޔ .5

 

 ުރެވިފައިވާހަވާލުކ ،ާއިކުރުމަށ އެކުޒިންމާދާރުކަމާ ފަރުވާތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އާ،(ނަން މުވައްޒަފުގެ.....................)

 ވްސްމޯލްޑި،މަށާއިނުކުރު ތަކުރާރު ތަނުގައި އޮތް ކުރިޔަށް ކުށެއް މިފަދަ ކުރުމަށާއި އަވަސްމިނެއްގައި ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އެ މަސައްކަތްތައް

 އަށް.......................... ހިތުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ކޮންޑަކްޓަށް އޮފް ކޯޑް ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނާއި ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް

 .ްތެރިވަމެވެނަޞޭޙަތ

 

 މަޢުލޫމާތ ބެހޭ މުވައްޒަފާ ދިން ނަސޭޙަތް

 :ނަން .1

 :މަޤާމު .2

 :ޔުނިޓް/  ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން/  ޑިޕާޓްމަންޓް .3

 :ސޮއި .4

 :ތާރީޚް .5

 

ް ަށފައިލ ޕަރސަނަލް ގެމުވައްޒަފެއް އެ އަދި.  ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަށް ލަސްނުކޮށް ކޮޕީއެއް ލިޔުމުގެ މި ދިނުމަށްފަހު ނަސޭޙަތް:  ނޯޓް

 .  ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 (ތާރީޚް)
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c 

 

 ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 :ނަންބަރު       ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

    

 

  އިންޒާރު

 

 މައުލޫމާތު ބެހޭ މުވައްޒަފާ ދެވޭ އިންޒާރު

 :ނަން ފުރިހަމަ .7

 :ނަންބަރު ރެކޯޑްކާޑް ޚިދުމަތުގެ .8

 :ޑީ.އައި ސްޓާފް .9

 :ަގާމުމ .10

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .11

 - :ގޮތް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ކަމެއްގައި ދޭންޖެހުނު ނަސޭހަތް ކުރިން ދިނުމުގެ އިންޒާރު .12
 

 ިފައިވާުރެވހަވާލުކ ،ާއިކުރުމަށ އެކުޒިންމާދާރުކަމާ ފަރުވާތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އާ،(ނަން މުވައްޒަފުގެ.....................)

 ވްސްމޯލްޑި،މަށާއިނުކުރު ތަކުރާރު ތަނުގައި އޮތް ކުރިޔަށް ކުށެއް މިފަދަ ކުރުމަށާއި އަވަސްމިނެއްގައި ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް އެ މަސައްކަތްތައް

 އަށް........ .................. ހިތުމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ކޮންޑަކްޓަށް އޮފް ކޯޑް ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނާއި ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް

 .އިންޒާރުދެމެވެ

 

 :މުވައްޒަފުގެ ދިން އިންޒާރު

 :ނަން .6

 :މަގާމު .7

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .8

 :ސޮއި .9

 :ތާރީޚް .10

 :މުވައްޒަފުގެ ދެވުނު އިންޒާރު

 :ސޮއި .6

 :ނަން .7

 :މަގާމު .8

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .9

 :ތާރީޚް .10

 

 

 ފައިލު ަފައިލުގ ޕަރސަނަލް ެމުވައްޒަފެއްގ އެ އަދި. ދޭންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަށް ލަސްނުކޮށް ކޮޕީއެއް ލިޔުމުގެ މި ދިނުމަށްފަހު އިންޒާރު:  ނޯޓް

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 (ތާރީޚް)
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c 

 

 ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 :ނަންބަރު       ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

    

 ޗިޓް އަންގާ ހުރުމަށް ނުނިކުމެ ވަޒީފާއަށް ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ އިސްލާޙީ

 މައުލޫމާތު ބެހޭ މުވައްޒަފާ

 :ނަން ފުރިހަމަ .1

 :ނަންބަރު ރެކޯޑްކާޑް ޚިދުމަތުގެ .2

 :ޑީ.އައި ސްޓާފް .3

 :މަގާމު .4

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން .5
 

 މައުލޫމާތު ބެހޭ މައްސަލައާ

 :ނަންބަރު ލިޔުމުގެ ނުވަތަ ސިޓީ ހުށަހެޅލި މައްސަލަ .1

 :ބާވަތް މައްސަލައިގެ .2

 :ާޞާޚުލ މައްސަލައިގެ .3

 :ޙާލަތް މަނާކުރި ނުކުތުން އޮފީހަށް މަތިން ގޮތުގެ ގަވާޢިދުގައިވާ .4

 :ހެކި ލިބިފައިވާ މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ .5

 

 ދުވަހުގެ ......މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާ( ނަން ގަވާއިދުގެ) ކަސްޓަމްސްގެ މޯލްޑިވްސް އަށް،(ނަން މުވައްޒަފުގެ.....................)

 .އަންގައިފީމެވެ ހުރުމަށް ނުނިކުމެ ވަޒީފާއަށް މުއްދަތަށް

 

 (ސޮއި)

 :ނަން

 :މަޤާމު

 :ތާރީޚް
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 ްމިންގަނޑުތައ ބަލާނެ ހޮވުމުގައި މުވައްޒަފުން ފުރުޞަތުތަކަށް ގެމަތީތަޢުލީމު
 

 (ތެރެއިން ޕޮއިންޓުގެ 100) ޕޮއިންޓް ދާއިރާ #

 (ޕޮއިންޓް 25) މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ 1

 (ޕޮއިންޓް 40) ިފިކޭޝަންކޮލ އެކެޑެމިކް 2

 (ޕޮއިންޓް 25) ޕާފޯމަންސް 3

 (ޕޮއިންޓް 10) އިންޓަވިއު 4
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c 

 

 ،ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 .ދިވެހިރާއްޖެ/  މާލެ
 

 އެއްބަސްވުން މީހުންގެ ފޮނުވާ ކޯހަށް ޓްރޭނިންގ ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ،ސްކޮލަރޝިޕް

 ލްޑިވްސްމޯ ނުވަތަ ތަމްރީނުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް މިއީ

( ައިވާބުނެފ ަމަށްކ ފަރާތް ވަޒީފާދޭ ،އެއްބަސްވުމުގައި މި) ތަމްރީނުކުރުމަށް މީހަކު މަޤާމަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވޭީނުދެތަމްރ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ،އެއްބަސްވުމުގައި މި........... ) އާއި ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 .އެއްބަސްވުމެކެވެ ވެފައިވާ ދެމެދު އާ( ...................ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފަރާތް

 :ތަން އަދާކުރާ ވަޒީފާ .1

 :އޮފީސް އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން

 :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ތަމްރީނުދެވޭ/  މުވައްޒަފު .2

 :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް/  ާޑްކ ޑީ.އައި :ނަން މީހާގެ ތަމްރީނުދެވޭ/  މުވައްޒަފު

 :ތާރީޚް އުފަން :އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު

 :ނިސްބަތް ޤައުމީ :ނަންބަރު ފޯނު :އެޑްރެސް ދާއިމީ

 :ނަންބަރު ފޯނު :އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ގުޅާނެ އިމަޖެންސީކޮށް

 :ތަފްޞީލު ތަމްރީނާބެހޭ ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ،ސްކޮލަރޝިޕް .3

 :ނަން

 :ުމުއްދަތ ތަމްރީނުގެ

 :ރަށް ޤައުމާއި ހިންގޭ ތަމްރީނު

 :ތާރީޚް ލަފާކުރާ ނިމޭނެކަމަށް ތަމްރީނު :ތާރީޚް ފެށޭ ތަމްރީނު

 :ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނަށް ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ .4

 :ފީ ކޯސް

 7ޖަދުވަލު 
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 :ޚަރަދު އެހެނިހެން

 :ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މީހާ ތަމްރީނުދެވޭ

 މްރީނުދެވޭތަ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ތަމްރީނުދެވޭ ޢަމަލުކުރުމަށް ޮތަށްއެއްގ ޝަރުޠުތަކާ މާއްދާތަކާއި ތިރީގައިވާ  .5

 .އެއްބަސްވެއެވެ ފަރާތް

 ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ވަންދެން އަހަރު......  ނިމުމާއެކު ޓްރެއިނިންގ/   ފެލޯޝިޕް/  ސްކޮލަރޝިޕް -ހ

 ދެމިހުރުން ޚިދުމަތްކުރުންމަތީ ސަރވިސްއަށް

 ވައިގެންކިޔަ ސޮއިކޮށްފައި ޚިދުމަތްކުރަން ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް ސްމޯލްޑިވް ދުވަހު އަހަރު 3 -ށ

 މްސްކަސްޓަ ވްސްމޯލްޑި މަސައްކަތް ދަސްކުރި އެ ،ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ.....  ސޮއިކުރި އައުމަށްފަހު

 .ްނުކުރުނ މަސައްކަތް ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ގޮތެއްގައި އަމިއްލަ ނުހޯދައި ހުއްދަ ސަރވިސްގެ

ނ

- 

/  ރޝިޕްސްކޮލަ އަދި ބަދަލުނުކުރުން ޓްރެއިނިންގ/  ފެލޯޝިޕް/  ސްކޮލަރޝިޕް ރިހަމަކުރަމުންދާފު

 ޑިވްސްމޯލް ުރިންކ ބަދަލުކުރުމުގެ ،ހިނދެއްގައި މަޖްބޫރުވެއްޖެ ބަދަލުކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ/  ފެލޯޝިޕް

 . ހޯދުން ހުއްދަ ހުށަހަޅައި ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް

ރ

- 

 ުމަތުގައިޚިދ ައެއްބ ތެރެއިން މުއްދަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ.....  ސޮއިކުރި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޓްރެއިނިންގއަކަށް ނުވަތަ ފެލޯޝިޕެއް ،ސްކޮލަރޝިޕެއް އިތުރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު

 ަތަމަފުރ ސަބަބުން ފޮނުވުމުގެ އެ ،ހޮވައިފިނަމަ......................................... 

 2 ،މުއްދަތާއި ާކީއޮތްބ ޚިދުމަތުން ،ފުރާއިރު ކޯހަށް ވަނަ 2 ތެރެއިން މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވި ތްކުރަންޚިދުމަ

 ޑުބައިގައިބޮ ބައިންކުރެދެ މި ،ބަލައި ދެބަޔަށް މި މުއްދަތާއި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ދާންޖެހުމުން ކޯހުގައި ވަނަ

 .ޚިދުމަތްކުރުން

 ޞޚާއް ކަންތައްތަކަށް ހިމެނޭ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ިންގޓްރެއިނ/  ފެލޯޝިޕް/  ސްކޮލަރޝިޕް -ބ

 .އެވެމަސައްކަތްކުރަންވާނެ ފުރިހަމަކުރުމަށް ބައިތަކެއް ހުރިހާ ކޯހުގެ ސަމާލުކަމެއްދީގެން

 ސްޓަމްސްކަ މޯލްޑިވްސް ނަތީޖާ ޓްރައިމެސްޓަރގެ/  ސެމިސްޓަރ ގޮތާއި ކުރިޔަށްދާ ކިޔެވުން ކޯހުގެ  -ޅ

 .ްވާނެއެވެހުށަހަޅަނ ސަރވިސްއަށް

 މިއްލަޔަށްއަ ނުވަތަ ،ވަކިކޮށްފިނަމަ ކިޔަވާތަނުން ނުވަތަ ،ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ކޯހުން ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  -ކ

 .ްވާނެއެވެއަންގަނ ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ލަސްނުކޮށް އެކަން ،ހުއްޓާލައިފިނަމަ ކޯސް

 ެކަންއ ައިފިނަމަހުއްޓާލ ތަމްރީނު/  ކޯސް ނުވަތަ ރެވިއްޖެނަމަފުރިހަމަނުކު ކޯސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  -އ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ތަފްޞީލާއެކު
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 / ްކޮލަރޝިޕްސ ނުވަތަ ،ނަމަ ފަރާތެއް ނުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައި ޓްރެއިނިންގ/  ފެލޯޝިޕް/  ސްކޮލަރޝިޕް  -ވ

 ދިން ިގޮތުގައ ެއެހީގ ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހާތަނަށް ،ނުކުރެވިއްޖެނަމަފުރިހަމަ ޓްރެއިނިންގ/  ފެލޯޝިޕް

 ގެގޮތެއް ަންގާއ ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ބަދަލު ޚަރަދުގެ ކުރެވިފައިވާ ކޯހަށް ފައިސާއާއި

 މަތިން އެގޮތުގެ ،ކުރުމަށާއިޚަލާޞް ދައްކާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތްކުރަން މަތިން

 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހޯދުމުގެ ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ

 ިންފަދައ ައިވާއެއްބަސްވުމުގ މި ފަރާތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ/  ފެލޯޝިޕް/  ސްކޮލަރޝިޕް -މ

 ްއަމުރުކޮށ ނެރުމަށް ްޚިދުމަތަށ ަރާތެއްފ އެ ،ކަނޑައަޅައި ޚިލާފުވިކަމަށް އެއްބަސްވުމާ ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ

 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ އެދި ދިނުން

 ުވަތަނ ްޖެނަމަފުރިހަމަނުކުރެވިއ ކޯސް އަށް................................ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް -ފ

 ރުމުގެވަކިކު ކޮށްދާއިމީ ވަޒީފާއިން ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް ްމޯލްޑިވްސ ،ބަލައި އެކަން ،ފެއިލްވެއްޖެނަމަ

 ާރީޚްތ ވަކިކުރާ ވަޒީފާއިން ދާއިމީކޮށް. ލިބިގެންވެއެވެ ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް އިޚްތިޔާރު

 ޅާކަނޑައަ ބެލުމަށްފަހު ސަރވިސްއިން ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް މައްސަލައެއް އެ ކަނޑައަޅާނީ

 .ތާރީޚަކުންނެވެ

 ައުލަތުގެދ ،އިސްލާމްދީނަށާއި ހުރުމުގައިވެސް ހުންނަ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ގޮސް ސްކޮލަރޝިޕްގައި -ދ

 ވެސްއެއް ާބެހޭސިޔާސަތ ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް އަދި. އަދާކުރަންވާނެއެވެ ކިޔަމަންތެރިކަން އަމުރުތަކަށް

 .ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ ޙަރަކާތެއްގައި

 

 ފައިވާާންކުރެވިބަޔ އެއްބަސްވުމުގައި މި ،ދަނީ މި ކޯހުގައި....................................އަޅުގަނޑު

 .ޤަބޫލުވެގެންނެވެ ރުހި ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެއްބަސްވެ ކަންތައްތަކަށް އެންމެހާ

 :ފަރާތް އެއްބަސްވާ ބައިވެރިވުމަށް ކޯހުގައި/  ސްކޮލަރޝިޕް .6

 :ނަން
 

 :ސޮއި

 

 :ތާރީޚް
 :މަޤާމު

 އޮފީސް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ/   ފަރާތް ދޭ ވަޒީފާ

 :ތާރީޚް : ނަން
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c 

 

 ،ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 .ދިވެހިރާއްޖެ/  މާލެ

 

 ްވުންއެއްބަސ ފަރާތުގެ ނަގާ ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ ކުރުމަށްޙާޞިލު ތަޢުލީމު ގޮތުން އަމިއްލަ

 ޢުލީމުތަ ގޮތުން އަމިއްލަ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް މިއީ

 .އިޤްރާރެވެ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ނަގާ ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ ކުރުމަށްޙާޞިލު

 :ތަން އަދާކުރާ ވަޒީފާ .7

 :އޮފީސް އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން

 :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ތަމްރީނުދެވޭ/  މުވައްޒަފު .8

 :ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް/  ކާޑް ޑީ.އައި :ނަން ާގެމީހ ތަމްރީނުދެވޭ/  މުވައްޒަފު

 :ތާރީޚް އުފަން :އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު

 :ނިސްބަތް ޤައުމީ :ނަންބަރު ފޯނު :އެޑްރެސް ދާއިމީ

 :ނަންބަރު ފޯނު :އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ގުޅާނެ އިމަޖެންސީކޮށް

 :ތަފްޞީލު ތަމްރީނާބެހޭ ނުވަތަ ކޯސް .9

 :ނަން

 :ަތުމުއްދ ތަމްރީނުގެ

 :ރަށް ޤައުމާއި ހިންގޭ ތަމްރީނު

 :ތާރީޚް ލަފާކުރާ ނިމޭނެކަމަށް ތަމްރީނު :ތާރީޚް ފެށޭ ތަމްރީނު

 މްރީނުދެވޭތަ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ތަމްރީނުދެވޭ ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ މާއްދާތަކާއި ތިރީގައިވާ  .10

 .އެއްބަސްވެއެވެ ފަރާތް

 ުވެއްޖެމަޖްބޫރ ަށްބަދަލުކުރުމ ތަމްރީނު/  ކޯސް އަދި ބަދަލުނުކުރުން ތަމްރީނު/  ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ -ހ

 .ހޯދުން އްދަހު ހުށަހަޅައި ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ކުރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ،ހިނދެއްގައި
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 ެފަރާތުގ ކުރާަމަފުރިހ ކޯސް ނަގައިގެން ޗުއްޓީ ނުލިބޭ މުސާރަ ޙާލަތެއްގައި ދަތިވެއްޖެ މަސައްކަތަށް -ށ

 ަސްޓަމްސްކ މޯލްޑިވްސް އިޚްތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ މުވައްޒަފުން ންއުޞޫލު ކޮންޓްރެކްޓް ބަދަލުގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ސަރވިސްއަށް

ނ

- 

 ނެގި ޗުއްޓީ. ބޭނުމަކަށެވެ ނެގި ޗުއްޓީއެއް އެ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ ޗުއްޓީ ދެވޭ ގޮތަށް ނުލިބޭ މުސާރަ

 ަމްސްކަސްޓ ިވްސްމޯލްޑ އިޚްތިޔާރު ކެންސަލްކުރުމުގެ ޗުއްޓި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ުއްޓީޗ ޚިލާފަށް ބޭނުމާއި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ސަރވިސްއަށް

 ިހާހުރ ކޯހުގެ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ޚާއްޞ ކަންތައްތަކަށް ހިމެނޭ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ތަމްރީނު/  ކޯސް -ބ

 .އެވެމަސައްކަތްކުރަންވާނެ ފުރިހަމަކުރުމަށް ބައިތަކެއް

 ސްޓަމްސްކަ މޯލްޑިވްސް ނަތީޖާ ޓްރައިމެސްޓަރގެ/  ސެމިސްޓަރ ގޮތާއި ކުރިޔަށްދާ ކިޔެވުން ކޯހުގެ  -ޅ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސަރވިސްއަށް

 މިއްލަޔަށްއަ ނުވަތަ ،ވަކިކޮށްފިނަމަ ކިޔަވާތަނުން ނުވަތަ ،ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ކޯހުން ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  -ކ

 .ްވާނެއެވެއަންގަނ ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ލަސްނުކޮށް އެކަން ،ިފިނަމަހުއްޓާލައ ކޯސް

 ެކަންއ ައިފިނަމަހުއްޓާލ ތަމްރީނު/  ކޯސް ނުވަތަ ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކޯސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  -އ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ތަފްޞީލާއެކު

 ވުމާއެއްބަސް ަ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމ ފަދައިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މި ފަރާތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސް -މ

 ގޮތުގެ ާޤާނޫނުގައިވ އެދި ދިނުން އަމުރުކޮށް ނެރުމަށް ޚިދުމަތަށް ފަރާތެއް އެ ،ކަނޑައަޅައި ޚިލާފުވިކަމަށް

 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ މަތިން

 ައުލަތުގެދ ،އިސްލާމްދީނަށާއި ހުރުމުގައިވެސް ހުންނަ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ގޮސް އިސްކޮލަރޝިޕްގަ -ދ

 ވެސްއެއް ާބެހޭސިޔާސަތ ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް އަދި. އަދާކުރަންވާނެއެވެ ކިޔަމަންތެރިކަން އަމުރުތަކަށް

 .ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ ޙަރަކާތެއްގައި

 

 ފައިވާާންކުރެވިބަޔ އެއްބަސްވުމުގައި މި ،ދަނީ މި ކޯހުގައި....................................އަޅުގަނޑު

 .ޤަބޫލުވެގެންނެވެ ރުހި ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެއްބަސްވެ ކަންތައްތަކަށް އެންމެހާ

 :ފަރާތް އެއްބަސްވާ ބައިވެރިވުމަށް ކޯހުގައި .11

 :ނަން
 

 :ސޮއި

 

 :ތާރީޚް
 :މަޤާމު

 އޮފީސް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ/   ފަރާތް ދޭ ވަޒީފާ

 :ތާރީޚް : ނަން
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 ،ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 .ދިވެހިރާއްޖެ/  މާލެ
 

 

 

 ުންއެއްބަސްވ ފަރާތުގެ ނަގާ ޗުއްޓީ ލިބޭ މުސާރަ ކުރުމަށްޙާޞިލު ތަޢުލީމު ގޮތުން އަމިއްލަ

 ޢުލީމުތަ ގޮތުން އަމިއްލަ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް މިއީ

 .އިޤްރާރެވެ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ނަގާ ޗުއްޓީ ލިބޭ މުސާރަ ކުރުމަށްޙާޞިލު

 :ތަން އަދާކުރާ ވަޒީފާ .12

 :އޮފީސް އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 :ސެކްޝަން/  ޑިވިޜަން

 :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ތަމްރީނުދެވޭ/  މުވައްޒަފު .13

 :ަންބަރުނ ޕާސްޕޯޓް/  ކާޑް ޑީ.އައި :ނަން މީހާގެ ތަމްރީނުދެވޭ/  މުވައްޒަފު

 :ތާރީޚް އުފަން :އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު

 :ނިސްބަތް ޤައުމީ :ނަންބަރު ފޯނު :އެޑްރެސް ދާއިމީ

 :ނަންބަރު ފޯނު :އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ގުޅާނެ އިމަޖެންސީކޮށް

 :ތަފްޞީލު ތަމްރީނާބެހޭ/  ކޯސް .14

 :ނަން

 :މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ

 :ރަށް ޤައުމާއި ހިންގޭ ތަމްރީނު

 :ތާރީޚް ލަފާކުރާ ނިމޭނެކަމަށް ތަމްރީނު :ތާރީޚް ފެށޭ މްރީނުތަ

 :ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނަށް ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ .15

 :ފީ ކޯސް
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 :ޚަރަދު އެހެނިހެން

 :ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މީހާ ތަމްރީނުދެވޭ

 މްރީނުދެވޭތަ ނުވަތަ އްޒަފުމުވަ ތަމްރީނުދެވޭ ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްގޮތަށް ޝަރުޠުތަކާ މާއްދާތަކާއި ތިރީގައިވާ  .16

 .އެއްބަސްވެއެވެ ފަރާތް

 ްއަށްސަރވިސ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ވަންދެން އަހަރު......  ނިމުމާއެކު ޓްރެއިނިންގ/   ކޯސް -ހ

 .ދެމިހުރުން ޚިދުމަތްކުރުންމަތީ

 ންކިޔަވައިގެ ައިސޮއިކޮށްފ ޚިދުމަތްކުރަން ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ދުވަހު އަހަރު......  -ށ

 މްސްކަސްޓަ ވްސްމޯލްޑި މަސައްކަތް ދަސްކުރި އެ ،ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ.....  ސޮއިކުރި އައުމަށްފަހު

 .ްނުކުރުނ މަސައްކަތް ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ގޮތެއްގައި އަމިއްލަ ނުހޯދައި ހުއްދަ ސަރވިސްގެ

ނ

- 

 ުކުރުމަށްބަދަލ ޓްރެއިނިންގ/  ކޯސް އަދި ބަދަލުނުކުރުން ޓްރެއިނިންގ/  ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

 ހުއްދަ އިހުށަހަޅަ ްސަރވިސްއަށ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ކުރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ،ހިނދެއްގައި މަޖްބޫރުވެއްޖެ

 . ހޯދުން

ރ

- 

 ިައިދުމަތުގޚ ބައެއް ންތެރެއި މުއްދަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ.....  ސޮއިކުރި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބުނެވުނު ކުރީގައި

 ޓްރެއިނިންގއަކަށް ނުވަތަ ފެލޯޝިޕެއް ،ސްކޮލަރޝިޕެއް އިތުރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު

 ަތަމަފުރ ސަބަބުން ފޮނުވުމުގެ އެ ،ހޮވައިފިނަމަ......................................... 

 2 ،މުއްދަތާއި ާކީއޮތްބ ޚިދުމަތުން ،ފުރާއިރު ކޯހަށް ވަނަ 2 ތެރެއިން މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވި ޚިދުމަތްކުރަން

 ޑުބައިގައިބޮ ބައިންކުރެދެ މި ،ބަލައި ދެބަޔަށް މި މުއްދަތާއި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ދާންޖެހުމުން ކޯހުގައި ވަނަ

 .ޚިދުމަތްކުރުން

 ުރިހާހ ކޯހުގެ ގެންސަމާލުކަމެއްދީ ޚާއްޞ ކަންތައްތަކަށް ހިމެނޭ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޓްރެއިނިންގ/   ކޯސް -ބ

 .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ ހަމަކުރުމަށްފުރި ބައިތަކެއް

 ސްޓަމްސްކަ މޯލްޑިވްސް ނަތީޖާ ޓްރައިމެސްޓަރގެ/  ސެމިސްޓަރ ގޮތާއި ކުރިޔަށްދާ ކިޔެވުން ކޯހުގެ  -ޅ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސަރވިސްއަށް

 މިއްލަޔަށްއަ ުވަތަނ ،ވަކިކޮށްފިނަމަ ކިޔަވާތަނުން ނުވަތަ ،ފެއިލްވެއްޖެނަމަ ކޯހުން ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  -ކ

 .ްވާނެއެވެއަންގަނ ސަރވިސްއަށް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ލަސްނުކޮށް އެކަން ،ހުއްޓާލައިފިނަމަ ކޯސް

 ެކަންއ ައިފިނަމަހުއްޓާލ ތަމްރީނު/  ކޯސް ނުވަތަ ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކޯސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  -އ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސްއަށްސަރވި ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ތަފްޞީލާއެކު

 ޓްރެއިނިންގ/   ކޯސް ނުވަތަ ،ނަމަ ފަރާތެއް ނުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައި ޓްރެއިނިންގ/   ކޯސް  -ވ

 ކުރެވިފައިވާ ކޯހަށް ފައިސާއާއި ދިން ގޮތުގައި އެހީގެ ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހާތަނަށް ،ފުރިހަމަނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 ޚިދުމަތްކުރަން މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ ސަރވިސްއިން ްކަސްޓަމްސ މޯލްޑިވްސް ބަދަލު ޚަރަދުގެ

 ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ މަތިން އެގޮތުގެ ،ކުރުމަށާއިޚަލާޞް ދައްކާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވެފައިވާ
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 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހޯދުމުގެ ބަދަލު ގެއްލުމުގެ

 ފަދައިން އެއްބަސްވުމުގައިވާ މި ފަރާތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ/   ކޯސް -މ

 ްއަމުރުކޮށ ނެރުމަށް ޚިދުމަތަށް ފަރާތެއް އެ ،ކަނޑައަޅައި ޚިލާފުވިކަމަށް އެއްބަސްވުމާ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ

 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ މަތިން ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ އެދި ދިނުން

 ަތުގެދައުލ ،ަށާއިއިސްލާމްދީނ ހުރުމުގައިވެސް ހުންނަ ބޭރުގައި ެއިންރާއްޖ ގޮސް ޓްރެއިނިންގގައި/   ކޯސް -ފ

 ވެސްއެއް ާބެހޭސިޔާސަތ ޤައުމެއްގެ އެއްވެސް އަދި. އަދާކުރަންވާނެއެވެ ކިޔަމަންތެރިކަން އަމުރުތަކަށް

 .ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ ޙަރަކާތެއްގައި

 

 ފައިވާޔާންކުރެވިބަ އެއްބަސްވުމުގައި މި ،ދަނީ މި ކޯހުގައި.................................... އަޅުގަނޑު

 .ޤަބޫލުވެގެންނެވެ ރުހި ޢަމަލުކުރުމަށް ،އެއްބަސްވެ ކަންތައްތަކަށް އެންމެހާ

 :ފަރާތް އެއްބަސްވާ ބައިވެރިވުމަށް ކޯހުގައި .17

 :ނަން
 

 :ސޮއި

 

 :ތާރީޚް
 :މަޤާމު

 އޮފީސް އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ/   ފަރާތް ދޭ ވަޒީފާ .18

 :ތާރީޚް : ނަން
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 މަޤާމުތައް ކަސްޓަމްސްގެ
 

 ކުރެހުން ކޮނޑުފޮތިކޮޅުގެ މަޤާމު #

 އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ 1

 ކަސްޓަމްސް

C
U
S
T
O
M
S

 

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ ޑެޕިއުޓީ 2

 ކަސްޓަމްސް

C
U
S
T
O
M
S

 

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ އެސިސްޓެންޓް 3

 ކަސްޓަމްސް

C
U
S
T
O
M
S

 

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޗީފް 4

C
U
S
T
O
M
S

 

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޗީފް ޑެޕިއުޓީ 5

C
U
S
T
O
M
S

 

 8ު ޖަދުވަލ
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 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ސީނިއަރ 6

C
U
S
T
O
M
S

 

 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 7

C
U
S
T
O
M
S

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ޗީފް 8
C
U
S
T
O
M
S

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ 9

 3 ގްރޭޑް

C
U
S
T
O
M
S

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ 10

 2 ގްރޭޑް

C
U
S
T
O
M
S

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ 11

 1 ގްރޭޑް

C
U
S
T
O
M
S

 

 3 ގްރޭޑް ފިސަރއޮ ކަސްޓަމްސް 12

C
U
S
T
O
M
S
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 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް 13

C
U
S
T
O
M
S

 

 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް 14

C
U
S
T
O
M
S

 

15 

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް އެސިސްޓެންޓް
C
U
S
T
O
M
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޝަރުތުތައް މަޤާމުގެ ގެމުވައްޒަފުން އެހެނިހެން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

 9ޖަދުވަލު 
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 ޝަރުތުތައް   މަޤާމު

 އެސިސްޓެންޓް

 އޮފިސަރ ަމްސްކަސްޓ

 ާއްދާއިންމ( ދޭއް) 2 އެފެންވަރުގެއިމްތިހާނެއްގައި ލެވެލްނުވަތަ އޯ އީ. ސީ. ޖީ (1) (ހ)

 ޓްސެޓްފިކެ ސްކޫލް ސެކަންޑަރީ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ފާސް" ޑީ" ދަށްވެގެން

 ވަތަނު؛ ުންލިބިފައިވ ފާސް" ސީ" ދަށްވެގެން މާއްދާއިން" ދިވެހި" ގައިއިމްތިޙާނު

 

/  ޑްރައިވަރ ސީނިއަރ/  ފަޅުވެރި/  ނެވި/  ޑްރައިވަރ ަމްސްގެކަސްޓ (2)  

 ުޅެއ މަޤާމުގައި ގެ( 3 އެސް.އެސް އަދި 2 އެސް.އެސް) އޮފިސަރ ސެކިއުރިޓީ

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް

 1 ގްރޭޑް

 ުވަހދު އަހަރު( ފަހެއް) 5 މަޤާމުގައި އޮފިސަރގެ ކަސްޓަމްސް އެސިސްޓެންޓް (1) (ށ)

 ްވެގެންދަށ މުންނިޒާ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު އުޅެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 ވަހުދު އަހަރު( ހަތަރު) 4 މަޤާމުގައި އޮފިސަރގެ ކަސްޓަމްސް އެސިސްޓެންޓް (2)  

 ާމުންނިޒ ބެލުމުގެ ރުފެންވަ މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ

 ާރކްސްމ ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ އޮފިސަރގެ ކަސްޓަމްސް އެސިސްޓެންޓް

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން 10% އިތުރަށް ގެ

 

 ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ( 1 އެސް. ޖީ) 3 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް އެސިސްޓެންޓް (3)  

 .ބިފައިވުންލި ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ގެ( 2 އެސް. ޖީ) 1 އޮފިސަރ

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް

 2 ގްރޭޑް

( ދޭއް) 2 އިމްތިހާނެއްގައި އެފެންވަރުގެ ނުވަތަ ލެވެލް އޭ އީ. ސީ. ޖީ (1) (ނ)

 ލްސްކޫ ސެކަންޑަރީ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ފާސް" އީ" ދަށްވެގެން މާއްދާއިން

 ްފާސ" ސީ" ދަށްވެގެން މާއްދާއިން" ދިވެހި" ގައިއިމްތިޙާނު ސެޓްފިކެޓް

 ނުވަތަ ؛ފައިވުންލިބި

 

 ަހުދުވ އަހަރު( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ގެ 01 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (2)  

 ްވެގެންދަށ މުންނިޒާ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު އުޅެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75%އެވަރެޖް

 

 

 

 އުޅެ ހުދުވަ އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި 01 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (3)  

 ުންާއިރާއަކދ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ަކިވަކިވ ނުވަތަ ކޯހެއް މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 03

 ްކަތުގެމަސައ  ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 03 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް

 .ފައިވުންލިބި އިންސައްތަ 75% ދަށްވެގެންއެވަރެޖް ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު
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 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި 01 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (4)  

 ްސްކަސްޓަމ ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ށްއިތުރަ ގެ މާރކްސް ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ 01 ޭޑްގްރ އޮފިސަރ

 ނުވަތަ؛ލިބިފައިވުން %10

 

 ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ގެ( 3 އެސް. ޖީ) 02 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (5)  

 .ލިބިފައިވުން

 

 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް

 3 ގްރޭޑް

 ަހުދުވ އަހަރު( ްފަހެއ) 05 މަޤާމުގައި ގެ 02 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (1) (ރ)

 ްވެގެންދަށ މުންނިޒާ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު އުޅެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 އުޅެ ހުދުވަ އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި 02 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (2)  

 ުންާއިރާއަކދ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ަމްސްގެކަސްޓ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ަކިވަކިވ ނުވަތަ ކޯހެއް މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 03

 ަތުގެމަސައްކ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 03 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް

 ؛ފައިވުންިލިބ އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ

 

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި 02 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (3)  

 ްސްކަސްޓަމ ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ށްއިތުރަ ގެ މާރކްސް ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ 02 ގްރޭޑް އޮފިސަރ

 .ްލިބިފައިވުނ %10

 

 ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ

 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ

 ލެވެލް ، (ފަހެއް) 05 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (1) (ބ)

 ؛ްށްފައިވުނފުރިހަމަކޮ ކޯހެއް ލެވެލްއެއްގެ މަތީ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ( ހައެއް) 06

 ނުވަތަ

 

 ަހުދުވ އަހަރު( ފަހެއް) 05 އިމަޤާމުގަ ގެ 03 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (2)  

 ވެގެންމުންދަށްނިޒާ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު އުޅެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 ދުވަހު އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި ގެ 03 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (3)  

 އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ާއެކުލިބިފައިވުމ ތަޖުރިބާ އުޅެ

 މަސައްކަތުގެ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ތިނެއް) 03 ލެވެލް
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 ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ

 

 އުޅެ ހުދުވަ އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 ާމުގައިމަޤ 03 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (4)  

 ުންާއިރާއަކދ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ަކިވަކިވ ނުވަތަ ކޯހެއް މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 03

 ްކަތުގެއމަސަ  ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 03 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް

 ؛ިފައިވުންލިބ އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ

 

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި 03 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް (5)  

 ްސްކަސްޓަމ ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ށްއިތުރަ ގެ މާރކްސް ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ 03 ގްރޭޑް އޮފިސަރ

 ނުވަތަ؛ލިބިފައިވުން %10

 

 ރިބާތަޖު އުޅެ މަޤާމުގައި ގެ( 4 އެސް. ޖީ) 1 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (6)  

 .ލިބިފައިވުން

 

 ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ

 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ

 ަރުއަހ( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ގެ 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (1) (ޅ)

 ުންނިޒާމ ގެބެލުމު ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު އުޅެ ދުވަހު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން

 

 އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (2)  

 ދުތަކުގެސަނަ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ޖުރިބާތަ އުޅެ ދުވަހު

  ،ްފައިވުމާއެކުފުރިހަމަކޮށ ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ހަތަރެއް) 04 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ

 ؛ފާސްވުން ޕާރފޯމަންސްއިން އެވްރެޖް ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ

 

 ރުއަހަ( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި 1 ގްރޭޑް ރއޮފިސަ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (3)  

 ރިގުޅުންހު މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ނުވަތަ ހެއްކޯ މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 3 ދާއިރާއަކުން

 މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 03 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް ވަކިވަކި

 އިންފޯމަންސްޕާރ އެވްރެޖް ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ،މާއެކުހަމަވު

 ނުވަތަ ؛ފާސްވުން

 

 އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (4)  
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 ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 އެވްރެޖް މަޤާމުގެ 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ްސްކަސްޓަމ ސީނިއަރ

 ނުވަތަ؛ލިބިފައިވުން 10% އިތުރަށް ޕާރފޯމަންސްމާރކްސްގެ

 

 ލިމީމާ/އިންޖިނިއަރ ނުވަތަ( 1 އެސް. އެމް) 2 އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (5)  

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ގެ( 2 އެސް. އެމް)

 

 ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ

 3 ގްރޭޑް އޮފިސަރ

 ަރުއަހ( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ގެ 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (1) (ކ)

 ުންނިޒާމ ުގެބެލުމ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން

 

 އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (2)  

 ދުތަކުގެސަނަ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

  ،ފައިވުމާއެކުފުރިހަމަކޮށް ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ފަހެއް) 05 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ

 ިންސައްތައ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން

 

 ރުއަހަ( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (3)  

 ރިގުޅުންހު މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ވަތަނު ހެއްކޯ މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ތިނެއް) 3 ދާއިރާއަކުން

  ،ުހަމަވުމާއެކ މަސްދުވަސް( ތިނެއް) 03 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް ވަކިވަކި

 ؛ފާސްވުން ޕާރފޯމަންސްއިން އެވްރެޖް ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ

 

 އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (4)  

 ުންނިޒާމ ުގެބެލުމ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ައިވުމާއެކުލިބިފ ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ

 .ލިބިފައިވުން 10% އިތުރަށް ގެ މާރކްސް

 

 ކަސްޓަމްސް ޗީފް

 އޮފިސަރ

 ލެވެލް ، (ހަތެއް) 07 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (1) (އ)

 ؛ްށްފައިވުނފުރިހަމަކޮ ކޯހެއް ލެވެލްއެއްގެ މަތީ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ( އަށެއް) 08

 ނުވަތަ

 

 ަރުއަހ( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ގެ 3 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (2)  

 ުންނިޒާމ ުގެބެލުމ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ންދަށްވެގެ
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 އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި 3 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (3)  

 ދުތަކުގެސަނަ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

  ،ައިވުމާއެކުކޮށްފފުރިހަމަ ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ހައެއް) 06 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ

 ިންސައްތައ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން

 

 ރުއަހަ( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި 3 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (4)  

 ރިގުޅުންހު މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ނުވަތަ ޯހެއްކ މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ހައެއް) 06 ދާއިރާއަކުން

  ،ުހަމަވުމާއެކ މަސްދުވަސް( ހައެއް) 06 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް ވަކިވަކި

 ިންސައްތައ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން

 

 އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި 3 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ (5)  

 ުންނިޒާމ ުގެބެލުމ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ އުޅެ ދުވަހު

 ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ 3 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ސީނިއަރ

 ަތަނުވ؛ލިބިފައިވުން 10% އިތުރަށް ގެ މާރކްސް

 

 އެސް. ްއެމ) މާލިމީ/އިންޖިނިއަރ ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ޗީފް (6)  

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ގެ( 4

 

 ނުވަތަ( ްނުވައެއ) 09 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (1) (ވ) ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

 ނުވަތަ ؛ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ކޯހެއް އެއްގެލެވެލް މަތީ އެއަށްވުރެ

 

 ުޅެއ ދުވަހު އަހަރު( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ގެ އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ޗީފް (2)  

 ންަށްވެގެދ ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 ަޖުރިބާތ އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ތިނެއް) 3 މަޤާމުގައި އޮފިސަރ ސްޓަމްސްކަ ޗީފް (3)  

 7 ެވެލްލ އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

  ،ށްފައިވުމާއެކުފުރިހަމަކޮ ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( އަށެއް) 8 ލެވެލް ނުވަތަ( ހަތެއް)

 ިންސައްތައ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ޒާމުންނި ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން

 

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ޗީފް (4)  
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 ދާއިރާއަކުން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ވަކިވަކި ނުވަތަ ކޯހެއް އްދަތެއްގެމު ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ހައެއް) 06

 މަސައްކަތުގެ  ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ހައެއް) 06 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް

 ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ

 

 ތަޖުރިބާ އުޅެ ހުދުވަ އަހަރު( ހަތަރު) 04 މަޤާމުގައި އޮފިސަރ ކަސްޓަމްސް ޗީފް (5)  

 ްޓަމްސްކަސ ޗީފް ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވުމާއެކު

 10% އިތުރަށް ގެ މާރކްސް ޕާރފޯމަންސް އެވްރެޖް މަޤާމުގެ އޮފިސަރ

 ނުވަތަ؛ލިބިފައިވުން

 

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ގެ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (6)  

 

 ސީނިއަރ

 ިންޓެންޑެންޓްސްޕްރ

 ޖުރިބާތަ އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ (1) (މ)

 05 ެވެލްލ އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ހައެއް) 06 ލެވެލް ނުވަތަ( ފަހެއް)

 ގެންދަށްވެ ްނިޒާމުނ ބެލުމުގެ ފެންވަރު އްކަތުގެމަސަ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 ޖުރިބާތަ އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ (2)  

 07 ެވެލްލ އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( އަށެއް) 08 ލެވެލް ނުވަތަ( ހަތެއް)

 ގެންދަށްވެ ްނިޒާމުނ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 ރިބާތަޖު އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ދޭއް) 02 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ (3)  

 09 ެވެލްލ އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ވުމާއެކުލިބިފައި

 ންވަރުފެ ކަތުގެމަސައް  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ނުވައެއް)

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ

 

 ޖުރިބާތަ އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 ައިމަޤާމުގ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް (4)  

( ައެއްހ)06 ންދާއިރާއަކު ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 ްތަކެއްކޯސ ވަކިވަކި ނުވަތަ ކޯހެއް މުއްދަތެއްގެ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ

 ްވަރުފެނ ުގެމަސައްކަތ  ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ހައެއް) 06 ހަދައިގެން

 ނުވަތަ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ
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 .ވުންލިބިފައި ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ކަސްޓަމްސްގެ (5)  

 

 ޑެޕިއުޓީޗީފް

 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

 ނުވަތަ( ްދިހައެއ) 10 ވެލްލެ އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (1) (ފ)

 ނުވަތަ ؛ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ކޯހެއް ލެވެލްއެއްގެ މަތީ އެއަށްވުރެ

 

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ފަހެއް) 50 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ސީނިއަރ (2)  

 ލެވެލް ިގަނޑުގެއޮނ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ހައެއް) 06 ލެވެލް ނުވަތަ( ހެއްފަ)05

 ގެންދަށްވެ ްނިޒާމުނ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ސީނިއަރ (3)  

 ލެވެލް ިގަނޑުގެއޮނ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ަޖުރިބާތ

 ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( އަށެއް) 08 ލެވެލް ނުވަތަ( ހަތެއް) 07

 ގެންދަށްވެ ްނިޒާމުނ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ުވަތަނ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 ުޅެއ ދުވަހު އަހަރު( ދޭއް) 02 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ސީނިއަރ (4)  

 ލެވެލް ގަނޑުގެއޮނި ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ައްކަތުގެމަސ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ނުވައެއް) 09

 ؛ިފައިވުންލިބ އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ

 

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ސީނިއަރ (5)  

 ުންާއިރާއަކދ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ަކިވަކިވ ނުވަތަ ކޯހެއް މުއްދަތެއްގެ ންކުރުނޫ މަސްދުވަހަށްވުރެ( ހައެއް) 06

 ްކަތުގެމަސައ  ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ހައެއް) 06 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް

؛ ިފައިވުންލިބ އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ

 

 .ިފައިވުންލިބ ތަޖުރިބާ އުޅެ މަޤާމުގައި ޑިރެކްޓަރގެ ކަސްޓަމްސްގެ (6)  

 

 ޗީފް

 ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް

 އުޅެ ދުވަހު އަހަރު( ފަހެއް) 05 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ޗީފް ޑެޕިއުޓީ (1) (ދ)

 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ޯހެއްކ ފެންވަރުގެ ގެ( ހައެއް) 06 ލެވެލް ނުވަތަ( ފަހެއް) 05

 ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު
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 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް

 

 އުޅެ ުވަހުދ އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ޗީފް ޑެޕިއުޓީ (2)  

 ލެވެލް ިގަނޑުގެއޮނ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( އަށެއް) 08 ލެވެލް ނުވަތަ( ހަތެއް) 07

 ްނިޒާމުނ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 .ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% ދަށްވެގެންއެވަރެޖް

 

 އުޅެ ވަހުދު އަހަރު( ދޭއް) 02 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ ޗީފް ޑެޕިއުޓީ (3)  

 ލެވެލް ިގަނޑުގެއޮނ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ކޯހެއް ފެންވަރުގެ ގެ( ދިހައެއް) 10 ލެވެލް ނުވަތަ( ނުވައެއް) 09

 ްނިޒާމުނ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% ެގެންއެވަރެޖްދަށްވ

 

 އުޅެ ުވަހުދ އަހަރު( ހަތަރެއް) 04 މަޤާމުގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ޗީފް ޑެޕިއުޓީ (4)  

 ުންާއިރާއަކދ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ލިބިފައިވުމާއެކު ތަޖުރިބާ

 ަކިވަކިވ ނުވަތަ ކޯހެއް ތެއްގެމުއްދަ ކުރުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ( ހައެއް) 06

 ްކަތުގެމަސައ  ،ހަމަވުމާއެކު މަސްދުވަސް( ހައެއް) 06 ހަދައިގެން ކޯސްތަކެއް

 އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު

 ނުވަތަ؛ލިބިފައިވުން

 

 ބާރިތަޖު އުޅެ މަޤާމުގައި ޖެނެރަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ކަސްޓްމްސްގެ (5)  

 .ލިބިފައިވުން

 

 އެސިސްޓެންޓް

 އޮފް ކޮމިޝަނަރ

 ކަސްޓަމްސް

 ޅެއު ދުވަހު އަހަރު( ފަހެއް) 05 މަޤާމެއްގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ޗީފް (1) (ތ)

 ލެވެލް ގަނޑުގެއޮނި ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއެކު

 08 ލެވެލް ނުވަތަ ،(ހަތެއް) 07 ލެވެލް ،(ހައެއް) 06 ލެވެލް،(ފަހެއް) 05

 ެބެލުމުގ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ކޯހެއް ގެ( އަށެއް)

 ނުވަތަ ؛ލިބިފައިވުން އިންސައްތަ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން

 

 ޅެއު ދުވަހު އަހަރު( ތިނެއް) 03 މަޤާމެއްގައި ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް ޗީފް (2)  

 ލެވެލް ގަނޑުގެއޮނި ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ިފައިވުމާއެކުތަޖުރިބާލިބ

 ފައިވުމާއެކުފުރިހަމަކޮށް ކޯހެއް ގެ( ދިހައެއް) 10 ލެވެލް ނުވަތަ( ނުވައެއް) 09

 ިންސައްތައ 75% އެވަރެޖް ދަށްވެގެން ނިޒާމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 .ލިބިފައިވުން
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 ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް
 

 

ފަރާތުގެ  އަށް އެދޭވަޒީފާ

 ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ

 10ޖަދުވަލު 
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 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 

 

 ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް

 

 މައުލޫމާތު ބެހޭ ވަޒީފާއާ އެދޭ .1

 :ނަން މަގާމުގެ. ހ 

 :ކްލެސިފިކޭޝަން މަގާމުގެ. ށ 

 
 އަސާސީ. ރ

 :މުސާރަ
 :ރޭންކު މަގާމުގެ. ނ 

 

 މައުލޫމާތު ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .2

 :ނަން މަފުރިހަ. ހ 

 :އެޑްރެސް ދާއިމީ. ށ 

 މަގުގެ) އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު. ނ 

 (:ނަމާއެކު

 ފޯނު. ބ 

 :ނަންބަރު

 :ނަންބަރު ކާޑު. ދރއ. ރ 

 :ތާރީޚު އުފަން. ޅ  :ޖިންސް. ކ 

 :މެއިލް-އީ. އ 

 

 

 

 

 

 ފެންވަރު ތައުލީމީ .3

 އެސްއެސްސީގެ އަދި ލެވެލް އޯޑިނަރީ އީ.ސީ.ޖީ  ނަތީޖާ އެޗްއެސްސީގެ އަދި ލެވެލް އެޑްވާންސްޑް އީ.ސީ.ޖީ

 ނަތީޖާ

 މާއްދާ ގްރޭޑް އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޝަން މާއްދާ ގްރޭޑް އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޝަން
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 ތަމްރީނު ތައުލީމާއި މަތީ

 މަރުކަޒުގެ ހެދި ކޯސް 

 ގައުމު/  ނަން

 ނިމުނު

 ތާރީޚު

 ފެށި

 ތާރީޚު

 ކޯހުގެ 

 ފެންވަރު

 ނަން ކޯހުގެ

       

       

 ތަމްރީނު އެހެނިހެން ލިބިފައިވާ

 ޕްރޮގްރާމުގެ ތަމްރީނު ގައުމު/  މަރުކަޒު ހިންގި ތަމްރީނު މުއްދަތު އަހަރު ބައިވެރިވި

 ނަން

    

    

    

    

 ޫމާތުމައުލ ބެހޭ ވަޒީފާތަކާ އަދާކޮށްފައިވާ .4

 ވަޒީފާ އަދާކުރި ނަން ތަނުގެ އަދާކުރި ވަޒީފާ މުއްދަތު މުސާރަ ސަބަބު ވަކިވި

     

     

 

 

 މައުލޫމާތު ބޮންޑާބެހޭ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ .5

 ނިމޭނެ  ކަންއޮތްގޮތް މިހާރު

 ތާރީޚު

 ފެށުނު

 ތާރީޚު

 ބޮންޑުގެ

 މުއްދަތު

 ސަބަބު ކުރެވުނު ބޮންޑު
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 އިގުރާރު ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .6

 ިވާފޯމުގައ މި. ވެމައުލޫމާތެ ތެދު މައުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ ފޯމުގައި މި އަޅުގަނޑު ގޮތުން އެދުމުގެ ވަޒީފާއަށް

 ިމ އަދި. ެނެތެވ ތިރާޒެއްއިއު އަޅުގަނޑުގެ ކުރުމާމެދު ބާތިލު ފޯމު މި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކަމަށް ތެދުނޫން މައުލޫމާތު

 .މެވެކުރަ ަބޫލުގ އަޅުގަނޑު ބަދަލުކުރެވޭނެކަންވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިވާ ،ބުރަވެ މައްޗަށް ެމައުލޫމާތުގ ފޯމުގައިވާ

 :ސޮއި ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް :ތާރީޚު

 

 :ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު މި

 ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .1

 ވާޖަހާފައި ުތައްގަޑ އެޓެސްޓްކޮށް) ކޮޕީ( ކުރެވިފައިވާ އެކްރެޑިޓް) ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ީތައުލީމ ލިބިފައިވާ .2

 (އަސްލު

 ( މީހުން ގުޅޭ ވަޒީފާއާ ނިންމުމަށްފަހު ސްކޫލް) ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓުގެ ލީވިންގ ސްކޫލް .3

 (ސީވީ) ވިޓާ ކަރިކިއުލަމް ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .4
 

 

 ބޭނުމަށް ރަސްމީ

 ފަރާތުގެ ލައިގަތްބަ އޮފީހަށް ފޯމު

 :ނަން  :މަޤާމް

 : ތާރީޚު ބަލައިގަތް ފޯމު  :ގަޑި ބަލައިގަތް ފޯމު 
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c 

 
 

 : ނަންބަރު     ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 (ތާރީޚް ހިޖުރީ)        ދިވެހިރާއްޖެ،މާލެ

  (       ތާރީޚް މީލާދީ)

 ޗިޓް ވަކިކުރެއްވި ވަޒީފާ

 :ނަން

 :އެޑްރެސް ދާއިމީ

 :  ނަންބަރު ރެކޯޑްކާޑު  :     ނަންބަރު ކާޑު ިޑެންޓިޓީއައ

  :ޑީ.އައި ސްޓާފް

  :    މަގާމު

 :       ކްލެސިފިކޭޝަން

   :ރޭންކް

  :  ނަންބަރު މަގާމުގެ

  :މުސާރަ މަގާމުގެ

 :މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފަށް

 :އެލަވަންސް ސަރވިސް

 

  :ތާރީޚް ވަކިކުރެއްވި ވަޒީފާއިން

 :ސަބަބު އްވިވަކިކުރެ ވަޒީފާއިން

     

       . ވަކިކުރައްވައިފީމެއެވެ ވަޒީފާ މަތިން ގޮތުގެ މަތީގައިވާ  

 (ނަން)

 މިނިސްޓަރ      

 11ޖަދުވަލު 
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 ނަމޫނާ ކާޑުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 

NIC No:

Serial No:
Issued Date:

Renewal Date:

a

Name

Rank

Stamp Size Picture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12ޖަދުވަލު 



152 

 

 

 

 

 އިނާޔަތްތައް ދެވޭ ކުރުމުން ރިޓަޔަރ

 ނާޔަތްދެވޭއި ކުރުމުން ރިޓަޔަރ ރިންކު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ވުމުން އަހަރު 65 އުމުރުން - 1

 އިނާޔަތް ދެވޭ އުމުރަށް މުޅި މަހަށް މަހުން( ހ)

 އަހަރު ކުރި ޚިދުމަތް އަދަދު ގުނަކުރާ ސައްތަ މުސާރައިން

%50 2.5 20 

%52.5 2.5 21 

%55 2.5 22 

%57.5 2.5 23 

%60 2.5 24 

%62.5 2.5 25 

%65 2.5 26 

%67.5 2.5 27 

%70 2.5 28 

%72.5 2.5 29 

%75 2.5 30 

%77.5 2.5 31 

%80 2.5 32 

%82.5 2.5 33 

%85 2.5 34 

 13ޖަދުވަލު 
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%87.5 2.5 35 

%90 2.5 36 

%92.5 2.5 37 

%95 2.5 38 

%97.5 2.5 39 

%100 2.5 40 

 

  62.5= 2.5 × 25: އިންސައްތަ މުސާރައިގެ ގައި ޓޭބަލް މިސާލަކަށް*

 

 ގޮތް ކުރާނެ ހިސާބު ޕޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ދެވޭ މަހަށް މަހުން( ހ)

  ކުރާނެގޮތް ހިސާބު ޕޭ ރިޓަޔަރމަންޓް ދެވޭ މަހަށް މަހުން -

 62.5 މުސާރައިގެ 3750 ޕަސެންޓޭޖް ހަދާ މުސާރަ 62.5% މުސާރަ 6000 

 (6000x62.5%=3750)ޕަސެންޓް

 

  އިނާޔަތް ދެވޭ އެއްފަހަރާ( ށ)

 ކުރާނެގޮތް ހިސާބު އިނާޔަތް ދެވޭ އެއްއަފަހަރާ -

  (6000x25=150,000)އަހަރު 25   × ަމުސާރ 6000

 

 

 

 

 

 

 



154 

c 

 

 ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

 ދިވެހިރާއްޖެ،މާލެ

 .ފޯމް ފުރަންޖެހޭ ވާރިސުން/ކުރާފަރާތްތަކުން ރިޓަރަޔަރ

 :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ރިޓަޔަރކުރާ

 :ނަން

 :ނަމްބަރ ކާޑް ޑީ.އައި

 :ދާއިމީއެޑްރެސް

 :ކަސްޓަމްސްކާޑްނަމްބަރ

 :ތާރީޚް ވަން ހަށްއޮފީ

 :މުސާރަ އަސާސީ އިރުގެ ވި ރިޓަޔަރ

 އަދި ނަމްބަރ ކައުންޓް އެ  ނަމަ ބޭނުން ޖަމާކުރުމަށް އެކައުންޓަށް  ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ/ބެނެފިޓް ރިޓަޔަމެންޓް

 :ބޭންކް

 

 .ޖައްސަވާށެވެ  ފާހަގަ ކުރިސަބަބުގައި ރިޓަޔަރ

 :.ގުޅިގެން ވުމާއި އަހަރު 65 އުމުރުން

 :އެދިގެން އަށް އަމިއްލަ ގުޅިގެން ވުމާއި އަހަރު 55 ުރުންއުމ

 :އެދިގެން އަށް އަމިއްލަ ފަހު ކުރުމަށް ޚިދުމަތް އަހަރު 20 ގައި ކަސްޓަމްސް

 : ހުރިގޮތުން ޙާލަތް ޞިއްޙ

 :.ގުޅިގެން އަކާއި އަނިޔާ ދާއިމީ ލިބުނު ތެރޭގައި އަދާކުރުމުގެ ވާޖިބު ވަޒީފާގެ

 : ނިޔާވުން ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ަހަރުއ 20 ގައި ކަސްޓަމްސް

 މަސް      އަހަރު:   މުއްދަތު ހޭދަކުރި ޚިދުމަތުގައި ކަސްޓަމްސް

 

 

 14ޖަދުވަލު 
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 :މަޢުލޫމާތ ބެހޭ ވާރިސުންނާއި ފަރާތުގެ ކުރާ ރިޓަޔަރ

 :.ނަން

 :.ނަމްބަރ.ކާޑް ޑީ.އައި

 -:އެޑްރެސް ދާއިމީ

 -:ގާތްކަން ހުރި ގޮތުންޢާއިލ ފަރާތާއި ިކުރ ރިޓަޔަރ

 ަދިއ ނަމްބަރ ައުންޓްކ އެ  ނަމަ ބޭނުން ޖަމާކުރުމަށް އެކައުންޓަށް  ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ/  ބެނެފިޓް ރިޓަޔަމެންޓް

 :ބޭންކް

 

 :އަދަދު ދަރިންގެ ދަށުގެ އަހަރުން 18 ފަރާތުގެ ކުރި ރިޓައަރޑް

    :...............................ތާރީޚް

 

 :................. ސޮއި :.....................................      ނަން
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