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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 5       ތާރީޚު: 14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435  -  15 ޖަނަވަރީ 2014   ބުދަ
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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2012 އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

1. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 124 ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ، )އ( އަށް ބަދަލުކޮށް، )ވ(، )މ(، )ފ( އިތުރުކުރުން.

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

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގެ އިންތިޚާބެއްގައި 

ވާދަކުރުން؛

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސިޔާސީ މަޤާމެއްގެ )މ(

އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކު އެމުއްދަތުގެ 

ތެރޭގައި އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކޮށް އެނޫން އެހެންކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ އުޅުނުކަން 

ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް  )ފ(

އިންތިޚާބުވާ މުވައްޒަފުން؛

2. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 126 ވަނަ މާއްދާއަށް )ކ( ، )އ( ، )ވ( ، )މ( އަދި )ފ( އިތުރުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ސިޔާސީ މަޤާމެއްގެ )ކ(126.އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ސާރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ގަސްތުކުރާ  ވާދަކުރުމަށް  އިންތިޚާބެއްގައި 

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

ކުރިން އެމުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އިންތިޚާބާ  ތާރީޚާއި  އިޢުލާންކުރި  އަދި  ނަމަ  އިންތިޚާބެއް  ނޑައަޅާފައިނެތް  ކަ ތާރީޚު 

ދުވަހުގެ  )ހަތެއްް(  ކުރާތާ 7  އިޢުލާން  ނެތްނަމަ،  މަސްދުވަސް  )ހަތަރެއްް(  ދެމެދު 4 

ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ނަމަވެސް، މިއިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިންތިޚާބެއް މަޤާމެއްގެ  ސިޔާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
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ބައިވެރިވުމަށް  ނުވަތަ  ބައިވެރިވެފައިވާ  އިންތިޚާބެއްގައި  އެ  ކުރެވިފައިވާނަމަ  އިޢުލާން 

ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާތާ 7 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކު ހުރި ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަކި މުއްދަތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އިޤްރާރެއްގައި )އ(

ސޮއިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުނަށް މިމާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޚާބެއްގައި ވާދަ 

ނޑައަޅާ  ކަ ކަސްޓަމްސްއިން  ޚަރަދު  ކުރި  އެމުވައްޒަފަކަށް  ކަސްޓަމްސްއިން  ކުރެވޭނީ 

އުޞޫލަކާ އެއްގޮތަށް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހުގައެވެ.

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

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިކުރެވޭ  ގޮތުން  ވަގުތީ 

މުވައްޒަފުން  އިންތިޚާބުވާ  މަޤާމަކަށް  ސިޔާސީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދާއިމީީ ގޮތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

ވަޒީފާއިން  ސާރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ފަދައިން  ގައިވާ  )ކ(  މިމާއްދާގެ 

ނުވަތަ  ނާކާމިޔާބުވެ  އިންތިޚާބުން  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ވަކިކުރެވޭ  ގޮތުން  ވަގުތީ 

މުވައްޒަފުން  އެދޭ  ނުކުތުމަށް  އަލުން  ވަޒީފާއަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ވަކިވެ  އިންތިޚާބުން 

އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރާތާ ނުވަތަ އިންތިޚާބުން ވަކިވާތާ 7 )ހަތެއް( 

މުވައްޒަފު  އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ކަސްޓަމްސްއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

އަނބުރާ  ވަޒީފާއަށް  ހުރި  ވަކިކުރިއިރު  ވަޒީފާއިން  ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތުން  ވަގުތީ 

ކަސްޓަމްސްގެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ  އަދި  ރުޖޫޢަކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަނާޅާ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ގޮތުން  ދާއިމީީ 

މިމާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަގުތީގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ )މ(

މުވައްޒަފުންނާމެދު މި މާއްދާގެ )ވ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަކިގޮތެއް ހަމަޖެހުމުގެކުރީން 

އެ މަޤާމަށް އެހެން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މި )ފ( މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރެވޭ  ވަގުތީގޮތުން  ގޮތުގެމަތީން  ގައިވާ  )ކ(  މިމާއްދާގެ 

އެހެނިހެން  ހަމަޖެހެންދެން މުސާރައާއި  ވަކިގޮތެއް  ގޮތުގެމަތީން  ގައިވާ  މާއްދާގެ )ވ( 

ނުލިބޭނެއެވެ. އެލަވަންސްތަކެއް 

3. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.


