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 ބު ބާ ވަނަ 1

 ޕާަލމެންަޓރީ ަމސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއދާާރގެ

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ އާންމު ުޙ ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުން

 އުސޫލުތަްއ

w ެމަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގ 

w ީރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ޙު ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރ 

 އާންމު އުސޫލުތައް

w ްއޮފީސް ހުޅުވާލެއްޕުނ 

w ްއޮފީހުގެ ތަކެތި ބޭނުންނުކުރުނ 

w ްރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްނުކުރުނ 

w ިސެޓް ބޭނުންކުރުން . އެފް . އެޗް . ވީ ٬ މޯބައިލް ފޯނާއ 

w ެއިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގ



 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

2 

 މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތައް ޙު

 މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

ނޑު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ  މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދުތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް އެއްފޮތެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ މައިގަ

 ٬ އަދި . ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމެވެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ހުރިހާ ٬ މަޤްޞަދަކީ
 މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ٬ ޤުތައް އަންގައިދިނުމާއި ޙައް ٬ މުވައްޒަފުންގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް

 އެއް ٬ އާއްމު ކަންތައްތަކުގައި އެއްއުސޫލުތަކަކާއި މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ٬ އިންސާފު ގާއިމުކުރުމާއި ٬ ހިންގުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި

 . ހިންގުމެވެ ގަވާއިދުތަކެއް

 މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތައް ިހންގުމުގައި މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ

 . ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ ٬ މީގެތެރޭގައި . ވަރަށް ބޮޑެވެ

 އެކަށައަޅާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 . އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން ٬ ގަވާއިދުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ٬ މަގާމުތަކުގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާން ވަކިވަކިން ލިޔެ ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރާގެ ) ށ (

 . ލިޔެފައި ހަވާލުކުރުން

 އެހެނިހެން ٬ އެކިއެކި އުޖޫރަތައް ދިނުމާއި ٬ މާއި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނު ޕާލަމެންޓަރީ ) ނ (

 . ގޮތްގޮތުން ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

 އެވަގުތަކަށް ހަމަޖައްސައިދެވެންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ކަންތައް ) ރ (

 . ހަމަޖައްސައިދިނުން

 ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ނުކުރާގޮތް ބެލުމާއި ޕާލަމެންޓަރީ ) ބ (

 ٬ މަސައްކަތުގައި އިތުރު އެީހއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވެދީ ٬ މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި
 . ން އެމީހުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރު

 . ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އުފެއްދުމާއި މަޞްލަޙަތު ގާއިމުކުރުން ރީ ޕާލަމެންޓަ ) ޅ (

 ٬ ބޭކާރުގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާނުލުމާއި ٬ ކަމަށްކަމޭހިތުމާއި ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ކ (
 މިފަދަ ٬ ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމާއި ٬ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރުމާއި

 . ކުރިއަރުވައިގެން މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހަރުދަނާކުރުން ٬ ސިފަތައް އަށަގަންނުވައި

 ނުވަތަ މޯބައިލް ފޯނާއި މިފަދަ ٬ ދުއްވާނެ އުޅަނދާއި ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ހުންނާނެ ތަނާއި ޕާލަމެންޓަރީ ) އ (

 . ށް ހަމަޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް އެކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލުްނ ހަމަޖެއްސުން ވަޞީލަތްތައް ދޫކުރުމަ

◌ް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭ އާންމު އުސޫލުތައ ޕާލަމެންޓަރީ
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 މަޖިލީހަށާއި މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ٬ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ހިންގުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާލަމެންޓަރީ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގަިއ ފޯރުވައި ދިނުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށް

 އި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހިންގޭީނ އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިންމަތާ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް . ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ

 ޕާލަމެންޓަރީ މިގޮތުން . މުވައްޒަފުން އާންމު އުސޫލުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންނެވެ ٬ އަދި . މަސައްކަތުންނެވެ

 . ތިރީގައި މިވަނީއެވެ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންޖެހޭނެ އާންމު އުސޫލުތައް

 ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ބޭނުމުގައި އަންަނ މީހުންނާމެދު އެކިއެކި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ) ހ (

 . އިޚްތިރާމާއެކީގައެވެ އަދި އެމީހުންނާ ވާހަކަދައްކާ ހަދަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ٬ މުވައްޒަފުން ކަންތައްކުރަންވާނީ

 ގަވާއިދުތަކަށް ޤާނޫނުތަކާއި ٬ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ށ (

 . ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

 އެމީހެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ٬ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމީހެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ނ (

 . ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން އެތަކެއްޗަށް ٬ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ގެ އިދާރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ) ރ (

 އެމީހެއްގެ ހަވާލުގައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި ގެންގުޅެންވާނީ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާ . ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ

 . ގައެވެ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ٬ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

 މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ތިބޭ މީހުންކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ބ (

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާއި . އަމުރުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ކިޔަމަންވާން ވާނެއެވެ  ނަމަވެސް އެ އަމުރަކީ ކަ

 އަދި ޤަވާޢިދުން އެކަމެއް . އެ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ٬ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ އަމުރެއްނަމަ

 . އަންގަންވާނެއެވެ ކަމާބެހޭ އިސްވެރިޔާއަށް

 މަސައްކަތަށް ގެއްލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ٬ ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ ) ޅ (

 . ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ގަވާއިދުން އެ ލިޔުމެއް ٬ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އޭގެ ނަކަލެއްވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ކ (

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އަދި . ދައްކަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެްނ މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުާވެނއެވެ

 އަންގަންޖެހޭ މީހަކަށް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް އަންގައިގެން ގަވާއިދުން އެކަމެއް ٬ އެއްވެސް ވާހަކައެއް

 ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަމާނުބެހޭ ބޭރުމީހުންނަށް އިވޭގޮތަށް . ނުވާނެއެވެ

 . ތެރޭގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީވެސް މަނާކަމެކެވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 އަމިއްލަ އެއްޗެތި ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ٬ ޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވައި ކޮންމެހެން ގެންނަން ) އ (

 . ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ ) ވ (

 . ވެރިއެއްގެ އަމުރު ލިބިގެންނެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެުގ އިދާރާގެ ٬ ބޭރަްށ ގެންދަންވާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން

 މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ٬ ވެރިއަކު އެކަމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ގެންދާ އެއްޗަކާއި އެ އެއްޗެއް ގެންދާ ބޭނުމަކާއި

 ފަދަ ތަކެތި ގެންދާމީހާ މި . ގެންދިއުމަށް ހަވާލުވާމީހާ އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ ٬ ލިޔުމެއް ލިޔެ

ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ . އެތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެތަކެއްޗާ ހަވާލުވިކަމުގެ ސޮއި އަތުލަންވާނެއެވެ
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 އަދި . ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ތަކެތި ދޫކުރިކަން ލިޔުމަކުން ސެކިއުރިޓީ ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  މިފަދަ ތަކެތި އަނބުރާ ގެނުވުމަކީ އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިާވ ކަ

 . މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ފެށިގެން މަތީ ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން އެމީހުން އަމުރުކުރަންޖެހޭފަދަ އޮފިސަރުން ) މ (

 ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ٬ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ނޯކިރީގައި އުޅުމާއި

 ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުގެ ނޯކިރީގައި އުޅުމަކީ

 . މަނާކަމެކެވެ

 މުއައްސަސާއަކުން އެއްވެސް ދައުލަތުގެ ٬ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ކު އިސްވެރިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ފ (

 ހިންގާ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ކަންތައް ކުރާގޮތާމެދު އާންމުކޮށް ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން

 ހިނގާގޮތާމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ބާއްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އަދި . ނުރުހުން ފާޅުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ދައުލަތުގެ . ނގައި މިފަދަ ވާހަކަ ދައްކައި ހަދައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެނުވީ އާންމު ތަންތާ

 ހިންގާ ކަމެްއ އިޞްލާުޙ ކުރުމާމެދު ބޭުނންތެރި ޚިޔާލެއް އޮތްނަަމ އެ ޚިޔާލެްއ ސީދާ ެއ އިދާރާއަކުން

 އަށް ވިސް ސަރ ޕާލަމެންޓަރީ އެމީހަކު ބޭނުންނަމަ އެކަމެއްގެ ވާހަކަ . އޮފީހެއްގެ ވެރިޔަކަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ◌ް ހުޅުވާލެއްޕުނ އޮފީސް

 ގަޑިއިރު ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ތަނަކަށްވާތީ 24 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެއަކީ ) ހ (

 ސެކްޝަންތައް ހުޅުވާ ލެއްޕުމަށް / ނަމަވެސް ޑިވިޜަން . މުވައްޒަފުން އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމެއް ނޯންނާނެއެވެ

ނޑައަޅައި އެމުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަްނ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ  މިކަމަށް . ސްޕަވައިޒަރުން ކަ

ނޑައަޅާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ސެކްޝަނުންނެވެ  . ސްޕަވައިޒަރުން ކަ

 ން ތަކެތި ބޭނުންނުކުރު އޮފީހުގެ

 އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކައި ނުވަތަ އެމީހަކު ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް އެމީހެއްގެ ٬ ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ

 . އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ އިދާރާގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ނުވަތަ އެމީހަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް

 ން ނުކުރު ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތް

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ٬ އްވެސް މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްގެ އެ ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 ނަމަވެސް ޟަރޫރީ ކަމެއް ދިމާވެގެން ހުއްދަ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ . ކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ

 . އަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ ހޯއްދެވުމަށްފަހު މުވައްޒަފު އޭނާގެ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މީގެތެރެ

 އެ ٬ ރަސްމީ ގަޑީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ٬ ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ ) ށ (

 އެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ٬ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަމިއްލަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހިންގާ

. ނުވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކޮށްގެން
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 ން ދުއްވާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ މަގާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ٬ ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 . ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެވެ އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ٬ ދޫކޮށްފައިވާ ދުއްވާ އެއްޗެއް

 ރައްޔިތުންގެ ٬ ގޮތުން ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ) ށ (

 . އަމިއްލަ ދަތުރުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ٬ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 ◌ް ބޭނުންކުރުނ ސެޓް . އެފް . އެޗް . ވީ ٬ މޯބައިލް ފޯނާއި

 ރައްޔިތުންގެ ކުރާ ކޯލުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ މޯބައިލް ފޯނުން މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ޚަރަދު ލިބޭނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން

ނޑައަޅާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށެވެ  . އިދާރާއިން ކަ

 އެމުވައްޒަފަކު ކުރަމުންގެންދާ ٬ މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަންކަމުގައި ) ށ (

 . މަސައްކަތުގެ ގޮތުން އާދައިގެ ފޯނެއް ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ވަގުތެއްގައެވެ

 ٬ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތަކާ ގުޅަންވާނީ ٬ ސެޓް ބޭނުްނކޮށް . އެފް . އެޗް . ވީ ٬ ނަމަ ސެޓް ގެންގުޅޭ . އެފް . އެޗް . ވީ ) ނ (
 ސެޓުގެ ބޭނުން ކުރެވެން ނުހުންަނ . އެފް . އެޗް . ވީ ٬ މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރަންވާނީ . ސެޓުންނެވެ . އެފް . އެޗް . ވީ

 . ނުވަތަ ވަރަށް އަވަހަށް ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަްނކަމުގައެވެ . ގައެވެ ނު ތަންތަ

 ◌ް ކުރުނ އިންޓަރނެޓް ބޭނުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި

 . އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

 މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ހ (

 . ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކަށް އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުން ٬ ލިބިދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ٬ ހޯދުމަށާއި

 ނާރާނެގޮތަކަށް އިންޓަރނެޓްގެ ރަސްމީގަޑީގައާއި އިތުރުގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތަށާއި ވަގުތަށް ބުރޫ ) ށ (

 . ބޭނުންކުރުން

 . ނުވަނުން ރާއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢާ ގުޅުންކުޑަ ސައިޓުތަކަށް ٬ އިސްލާމް ދީނާއި ٬ އިންޓަރނެޓުގައިވާ ) ނ (

 އިންޓަރނެޓުން ޑައުންލޯޑްކުރާ ފައިލުތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ވައިރަހެއް ހުރެދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން ) ރ (

. އެފަދަ ވައިރަހެއް ނާރާވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން ٬ ރައްކާތެރިވެ އުޅުމާއި



 ބާބު ަވނަ 2

 މަގާމު އުެފއްދުމާިއ، މަގާމު ުއވާލުްނ

w ްމަގާމު އުފެއްދުނ 

w ްމަގާމު އުވާލުނ 

w ްވަޒީފާ ބަޔާނ



 އުވާލުން މަގާމު ٬ އުފެއްދުމާއި މަގާމު
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 މަގާމު އުވާލުން ٬ މަގާމު އުފެއްދުމާއި

 ◌ް މަގާމު އުފެއްދުނ

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ ٬ މަގާމު އުފައްދާނީ . 1

 ހިއުމަން ރިސޯސް ގަވާއިދުން އެކަމަށްއެދި ސެކްޝަުނން / ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނުން ٬ މަގާމެއް އުފައްދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ . 2

 . ހުށަހަޅާނީއެވެ ސެކްޝަނަށް

 އަލަށް މަސައްކަތެއް ހަވާލުވެގެން ނުވަތަ ކްޝަނަކަށް ސެ / ޑިވިޜަނަކަށް ٬ އުފައްދަން ހުށަހަޅަންވާނީ މަގާމެއް . 3

 ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން މަގާމެއް ނުއުފައްދައި ހަމަޖެއްސެން ސެކްޝަނުން / ޑިވިޜަނުން

 . ނެތިއްޖެނަމައެވެ

 މަގާމު ބޭނުންވި ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ) 1 ނަމޫނާ ( މަގާމުގެ ވަޒީފާބަޔާނާއި މަގާމެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅާއިރު . 4

 ގެ މައްޗަށް ބަލައި، ހުށަހަޅާ މަގާމު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުތަކު . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 . ހުށަހެޅުމަކާ އެކުގައެވެ

 އެކި ) ކޮންމެ މަގާމެއްގެ ޖުމްލަ އަދަދާއެކު ( ހުރި މަގާމުތައް ސެކްޝަނުގައި / ޑިވިޜަން އެވަގުތަކު ) ހ (

 ). ޗާޓެއް ( ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ސެކްޝަންތަކަށް / ޑިވިޜަން

 . ވެރިން ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކާއި، އެމަގާމުތަކުގެ ބޭނުން ) ށ (

 ހިންގަްނ ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަުރ އަލަށް މަޝްރޫޢެއް ނުވަަތ އަލަށް މަސައްކަތެއް ) ނ (

 އެމަޝްރޫޢެއް ނުވަތަ އެމަސައްކަތަކާބެހޭ ތަފްސީލު މަޢްލޫމާތާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަގާމުތަކާއި،

 . އެމަގާމުތަކުގެ ބޭނުން

 ހަމަޖައްސަން ނަށް ސެކްޝަ / ޑިވިޜަން ބޭނުންވާ މަގާމުތައް ސެކްޝަނަށް / ޑިވިޜަން މިހާރުހުރި މަގާމުތަކުގެ އިތުރަށް . 5

 . ފައިވާގޮތް ރާވާ

 ◌ް މަގާމު އުވާލުނ

 . މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ މަގާމު އުވާލާނީ . 1

 ހިއުމަން ގަވާއިދުން އެކަމަށްއެދި ސެކްޝަނަކުން، / ޑިވިޜަން އެކަމަށް ބޭނުންވި ٬ މަގާމެއް އުވާލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ . 2

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް

 މަސައްކަތުން ސެކްޝަނުގެ / ޑިވިޜަން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލައިފިނަމަ ނުވަތަ ސެކްޝަނުން / ޑިވިޜަން . 3

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ٬ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އަލުން މަސައްކަތް ބަހައި ٬ ބައެއް އުނިވެއްޖެނަމަ

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް



 އުވާލުން މަގާމު ٬ އުފެއްދުމާއި މަގާމު
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 އެމަގާމެއްގައި މުވައްޒަފަކު ހުރިނަމަ ٬ ހުށަހަޅާއިރު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ލުމަށް ބޭނުންވެގެން މަގާމެއް އުވާ . 4

 . ފެންނަގޮތް ލިޔަންވާނެއެވެ އެސެކްޝަނަކަށް / ޑިވިޜަން އެމުވައްޒަފަކާމެދު ކަންތައް ކުރުމަށް

 ◌ް ވަޒީފާ ބަޔާނ

 އަދި ކޮންމެ . މަގާމުތަކުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ . 1

 މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކާ ސެކްޝަނެއްގެ އެ / ޑިވިޜަން ސެކްޝަނަކުންވެސް އެ / ޑިވިޜަން

 6 މަދުވެގެން ބަޔާން އެމަގާމެއްގެ ވަޒީފާ ٬ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ މަގާމެއް އޮތްނަމަ ٬ އަޅާބަލައި

 އަދި މިވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި ސޮއި ކުރެވިފައި . އަލުން ލިޔަންވާެނއެވެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

. އޮންނަންވާނެއެވެ



 ބު ބާ ަވަނ 3

 ވަީޒފާއިން ވަިކކުރުްނ ޕްރޮމޯޝަން އަދި ٬ ން ދިނު ވަޒީފާ

w ްތަޢާރުފ 

w ީއުސޫލުތައް އަސާސ 

w ްއުފެއްދުން މަގާމ 

w ްއުވާލުން މަގާމ 

w ާބަޔާން ވަޒީފ 

w ާދިނުން ވަޒީފ 

w ެއެއްބަސްވުން ވަޒީފާގ 

w ުވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ޙާލަތ 

w ާބަދަލުކުރުން ވަޒީފ 

w ްބަދަލުވުން ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފުނ 

w ެދިނުން ކުރިއެރުން މަގާމުގ 

w ްހޯދުން މީހުން މަގާމުތަކަށ 

w ްހޮވުން މީހުން މަގާމުތަކަށ 

w ްޕްރޮބޭޝަނ 

w ްވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިނ 

w ްއިސްތިޢުފާދިނުނ 

w ުމަރުވުން މުވައްޒަފަކ 

w ްވަކިކުރުން ވަޒީފާއިނ



 ވަޒީފާދިނުން، ޕްރޮމޯޝަން އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
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 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީފާ ދިނުން، ޕްރޮމޯޝަން އަދި

 ތަޢާރުފް

 ٬ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަނެއް އެއްވަޒީފާއިން ٬ ދިނުމާއި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 1
 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށެވެ ލިބިގެންވަނީ ބާރުތައް އެންމެހާ ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން ޕްރޮޕޯޝަންދިނުމާއި

 ٬ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއަށް އަނެއް ވަޒީފާއިން އެއް ٬ ދިނުމާއި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 2
 ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕާލަމެންޓަރީ އަމަލުކުރާނީ ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާއިން ޕްރޮޕޯޝަންދިނުމާއި

 . ންނެވެ މަތީ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި

 އުސޫލުތައް އަސާސީ

 ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ނުވަތަ ކުރަންވާނީ ޢައްޔަން މީހަކު އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 3

 އަސާސީ އަކީ މެރިޓް ގޮތެއްގައި އެކަހެރިވެފައިވާ ނުފޫޒުތަކުން ސިޔާސީ ބަދަލުކުރާންވާނީ ނުވަތަ ދޭންވާނީ

ނޑުކަމަށް  . ބަލައިގެންނެވެ މިންގަ

ނޑަކީ އަސާސީ . 4  ނުވަަތ ދިންކަމަށް ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ނުވަތަ ދިންކަމަށް ވަޒީފާ ބަލައިގެން ކަމަށް މެރިޓް މިންގަ

 . ވާނަމެވެ ކަމަށް މިވާގޮތަށް ތިރީގައި ކުރެވިފައިވަނީ ޢައްޔަން މުވައްޒަފަކު އެ ބެލެވޭނީ ބަދަލުކުރިކަމަށް ވަޒީފާ

 ޝަރުޠުތައް އެވަޒީފާގެ މީހަކީ ބަދަލުކުރެވުނު ނުވަތަ ދެވުނު ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވުނު ) ހ (

 . ކަމުގައިވުން މީހަކު ފުރިހަމަވާ

 އެމީހެއްގެ މީހަކީ ބަދަލުކުރެވުނު ނުވަތަ މީހަކީ ދެވުނު ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ނުވަތަ މީހަކީ ޢައްޔަންކުރެވުނު ) ށ (

 ޢައްޔަންކުރެވުނު ބަލައިގެން ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ އަދި ހުނަރަށް މަސައްކަތުގެ ٬ ފެންވަރަށާއި ތަޢުލީމީ

 . ކަމުގައިވުން މީހަކު ބަދަލުކުރެވުނު ނުވަތަ ٬ ދެވުނު ކުރިއެރުން މަޤާމުގެ ނުވަތަ

 ހަމަހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޢަދުލުވެރިކަމާ ކަންކުރަނީ ދިނުމުގައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް ) ނ (

 . ކުރަންވާނެއެވެ ޔަޤީން ގޮތަކަށްކަން ލިބޭނެ ފުރުޞަތު އުސޫލަކުން

 ބުރަބޮޑު ސެކްޝަނަށް / ޑިވިޜަން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކު ٬ މުވައްޒަފުންނަށާއި ٬ ދިނުމުގައި ވަޒީފާ ) ރ (

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ގޮތެއްގެމަތިން އިސްރާފުނުވާނޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ٬ ކަންކޮށް އުސޫލަކުން ނުވާނޭ

 . ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ލުއިފަސޭހަކަމަށް އިދާރީ ހަލުއިކުރުމަށާ އިދާރާގެ މަސައްކަތް

 އުފެއްދުން މަގާމް

 ނުވަަތ ހަވާލުވެގެން މަސައްކަތެއް އަލަށް އެސެކްޝަނަކަށް / އެޑިވިޜަން ٬ ހުށަހަޅަންވާނީ އުފައްދަން މަގާމެއް . 5

 ނުއުފައްދައި މަގާމެއް ސަބަބުން އިތުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަނަކުން ކުރަމުންގެންދާ / ޑިވިޜަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ހުށަހަޅާނީ އުފެއްދުމަށް މަގާމް ގޮތުން މި . ނެތިއްޖެނަމައެވެ ހަމަޖެއްސެން
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ނޑަށް ރިޢާއަތްކޮށެވެ މުވައްޒަފުންގެ އަދި ޕްލޭންއަށާއި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކުލަވާލެވިފައިވާ  އުފައްދަން މަޤާމު . އޮނިގަ

 . މަޢުލޫމާތާއެކުގައެވެ އަންނަނިވި ޅަންވާނީ ހުށަހަ އެކަން ހުށަހަޅާއިރު

 މަގާމުތައް އުފައްދާ ގޮތާއި އަަލށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގާމުތައް ހުރި ސެކްޝަންގައި / ޑިވިޜަން މިހާރު ) ހ (

 . ޗާޓެއް އޯގަނައިޒޭޝަން ގޮތުގެ ރާވާފައިވާ ހަމަޖައްސަން

 . ތަފްސީލް މަސައްކަތުގެ މަގާމުގެ އުފައްދާ އަލަށް ) ށ (

 ٬ ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ ހިންގަން މަސައްކަތެއް އަލަށް ނުވަތަ މަޝްރޫޢެއް އަލަށް އޮތްއަހަރު ކުރިއަށް ) ނ (
 އެކަމަށް ރިޕޯޓަކާއި ތަފްސީލު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ހިންގުމަށް އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެމަޝްރޫޢެއް

 . ބޭނުން މަގާމުތަކުގެ އެ ٬ މަގާމުތަކާއި ބޭނުންވާ

 . ބޭނުން އެމަގާމުގެ ٬ މަގާމެއްނަމަ ވެރިންގެ ފެންވަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މަގާމަކީ ދާ އުފައް އަލަށް ) ރ (

 އުވާލުން މަގާމު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އުވާލަންވެއްޖެނަމަ މަގާމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް . 6

 އުވާލާނީ މަގާމު . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަފްޞީލާއެކު އެކަން އިސްވެރިޔާ

 . ކޮމިޓީންނެވެ

 ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތުން / ޑިވިޜަން ނުވަތަ ހުއްޓާލައިފިނަމަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދިޔަ ސެކްޝަނުން / ޑިވިޜަން . 7

 ސެކްޝަންގެ / ޑިވިޜަން ނިސްބަތުން ބައިގެ މަސައްކަތުގެ އުނިވި ނުވަތަ ހުއްޓާލި ٬ އުނިވެއްޖެނަމަ ބައެއް

 . އުނިކުރަންވާނެއެވެ މަގާމުތަކުން

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަގާމު އުނިކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 7 ބާބުގެ މި . 8

 . މަތީން ނޯޓިސްދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 ގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ 1 މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން އަދި 3 ) ހ (

 . މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް 1 މުވައްޒަފަކަށް

 އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ 5 އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ކުރުނޫން އަދި 1 ) ށ (

 . މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް 2 މުވައްޒަފަކަށް

 . މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް 3 އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ  މުވައްޒަފަކަށް 5 ) ނ (

 ބަޔާން ވަޒީފާ

 ހުންނަން ލިޔެފައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ މަާގމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހުރިހާ . 9

. ވާނެއެވެ
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 އޭާނ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ އިދާރާގެ◌ެ ٬ ވަޒީފާބަޔާން އެމުވައްޒަފެއްގެ ހަވާލުކުރާއިރު ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް . 10

ނޑައަޅާ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1 ވަޒީފާދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ٬ ފިލުވައިދީ އޮޅުން އެމުވައްޒަފަކަށް ٬ ފަރާތެއް ކަ

 . ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ ލައްވައި އޭނާ

 އެސެކްޝަނެއްގެ / މަސްދުވަހަކުން އެއްފަހަރު އެޑިވިޜަން 6 ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް / ޑިވިޜަން ކޮންމެ . 11

 މަގާމެއް އައިސްފައިއޮތް ބަދަލު މަސައްކަތަށް ٬ އަޅާބަލައި ބަޔާންތައް ވަޒީފާ މަސައްކަތްތަކާ ކުރާ މުވައްޒަފުން

 . ލައްވައި ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފު ލިޔެ އަލުން ބަޔާން ވަޒީފާ އެމަގާމެއްގެ ٬ އޮތްނަމަ

 ނަމޫނާގައިާވ ެގ " ބަޔާން ޒީފާ ވަ " ގައިވާ 1 ނަމޫނާ ގަވާއިދުގެ މި އޮންނަންވާނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވަޒީފާބަޔާން . 12

 . ހިމަނައިގެންނެވެ ބައިތައް

 ދިނުން ވަޒީފާ

 ތެރެއިން ގިންތިތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދޭންވާނީ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 13

 . ފެތޭގޮތަށެވެ ގިންތިއަކަށް

 މުވަޒަފުން ދާއިމީ ) ހ (

 މުވައްޒަފުން ވަގުތީ ) ށ (

ނޑައަޅައި ހުއްދަކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދޭނީ ގައި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 13 ގެ ބު ބާ މި . 14  ކަ

 ވަގުތީ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ވަޒީފާތަކަށް . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ

 ަވަނ 5 އަދި – ބާބު ވަަނ 4 މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުެގ

 . ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ގައިވާ ބާބު

 ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ) ހ (

 . މީހުންނެވެ

 . ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން . 1
 . ކަމުގައިވުން އަސާސީ ތަޢްލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހަކު . 2
 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 49 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ٬ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު . 3

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިދޭ

 . ދޮށީ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން ) އަހަރު 55 ( އުމުރަށްވުރެ
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން އިސްލާ . 4  މަކަރާއި ٬ ޓެކުން ٬ މްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

 ޝަރީޢަތަްށ ٬ ވޭތިވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެރޭގައި ٬ ޙީލަތްހެދުން އަދި ޚިޔާނާތްފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަން

 . ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން
ނޑައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެމްބަރެއްކަމުގަިއ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި . 5  ޝަރީޢަތުން ކަ

. ނުވުން



 ވަޒީފާދިނުން، ޕްރޮމޯޝަން އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭބައި ހިންގުމާ . 6

 ٬ ދަރިއަކަށް ٬ ބައްޕައަށް ٬ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަންމައަށް ٬ ޙަވާލުވެ ތިބޭ އިސްވެރިންނަކީ
ނޑުއެއްބަފާ މީހަކަށް ٬ ފިރިއަކަށް ٬ އަންބަކަށް  އެއްބަނަޑުމީހަކަށް ނުވަތަ އެއްބަފާމީހަކަށް ٬ އެއްބަ

 . ނުވުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ައސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް . 7

 . ކަމުގައި ނުވުން

 ٬ ކަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަރާތަ ) ށ (

 އެމީހަކަށް ٬ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 . ވަޒީފާނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 . ރެވޭ ވަރުގެ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހެއްތޯ ވަޒީފާ އަދާކު . 1
 . އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިނަްގނޑުތަކަށް ފެތޭމީހެއްތޯ . 2

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވާ މީހަކާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މަގާމެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ) ނ (

 . އެމަގާމުގެ މަސައްކަތަށް އެކަށޭނަ ދިވެއްސަކު ލިބެންނެތް ޙާލަތެއްގައި ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 . ވަޒީފާދެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއި ކުރެޭވ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކުން ކަމަށްވުން . 1

 ކޮންޓްރެކްޓްގެ . ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކީ އެއްއަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތެއްކަމުގައިވުން ވަޒީފާގެ . 2

 މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެއްއަހަރަށް ވުރެ މުއްދަތު ދިގުނުވާނޭ ގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމަށް

 ނޭ ގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެއްއަހަރަށް ވުރެ މުއްދަތު ދިގުނުވާ ٬ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 . އައު ކުރުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ނޑުތަކަށް ފެތޭ . 3  އަިދ ٬ ދވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ މިންގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމަށްވުން  . އެގަވާއިދުގާ ކަ

 ލަމެންޓަރީ ސަރވިސް ގެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރާނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރަންވާނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ޕާ . 15

 މަސް 12 މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މުއްދަތު . ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުންނެވެ

 ވަތަ ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގޭ ބޮޑެތި ނަމަވެސް  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް  ނު . ދުވަހަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ

 ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ◌ެ ހުއްދަ

 . މަހަށް ވުރެ ދިގުނުވާނޭ ގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ 24 ލިބިގެން

 އްބަސްވުމާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތެއް ބިދޭސީއަކާ އެކުގައި ކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ އެ . 16

 ވަޒީފާގެ " ގައިާވ 5 ނަމޫނާ ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކާއެކު ސޮއިކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމަކީ މި ގަވާއިދުގެ

 މިގޮތުން . ނަމޫނާގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ " އެއްބަސްވުމުގެ

. ވެވޭ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ
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 ތިރީގައިވާ ٬ ނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަހަުރ ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ދި 18 މީލާދީގޮތުން . 17

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 ލިޔުމަކުން ٬ އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ހުއްދަ ٬ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ 18 ) ހ (

 . ހޯދައިގެންނެވެ

 އްކަތެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ އަޚްލާޤަށް ބުރޫއަރާފަދަ މަސަ ) ށ (

 . ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ

 . އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކުލައްވާ ޑިއުޓީ އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ 18 ) ނ (

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައިވެސް އެނޫން މީހުންނާ އެއް އުޖޫރައެއް 18 ) ރ (

 . ދޭންވާނެއެވެ

 . ނުފުރޭ ކުދިން، ތިރީގައިވާ ވަޒީފާތަކުގައި ވަގުތީގޮތުންވެސް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ އަހަރު 18 މީލާދީގޮތުން . 18

 . އަދި، މިފަދަ ވަޒީފާތަކަށް ދާއިމީގޮތަށް ލައްވައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

 . ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ނުވަތަ ކުިނ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ އެފަދަ މާޙައުލެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތައް ) ހ (

 . އިންޖީނުލީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާތައް ) ށ (

 . ލިޔުންަތއް ފެންނަ ވަޒީފާތައް ٬ އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ޢުމުރާ ނުގުޅޭ މަންޒަރުތަކާއި 18 ) ނ (

 . އުސްތަންތަނަށް އަރަންޖެހޭ ވަޒީފާތައް ) ރ (

 . ގާޑުންނާއި ވޮޗަރުންގެ ވަޒީފާ ) ބ (

 . ވަޒީފާތައް ބަރު މެޝިނަރީ ގެންގުޅެންޖެހޭ ) ޅ (

 އަހަރު ނުފުރޭކުދިން 18 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން އުޖޫރައެއްނެތި ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ . 19

 ވަަނ މާއްދާއަށް ޚިލާފްވެގެްނ 18 އާއި ) ނ ( ٬ ) ށ ( ٬ ) ހ ( ދާގެ ވަަނ މާއް 17 ބާބުގެ މި ٬ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމުގައި

 . ނުވާނެއެވެ

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

 ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދެވޭހިނދު . 20

 5 ނަމޫނާ ގެ މިގޮތުން ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިގަވާއިދު . އެމުވައްޒަފަކު ލައްވާ ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ
 . އި މާއްދާތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ އިވާ ަޝރުޠުތަކާ ގަ " ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން " ގައިވާ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ ވަޒީފާގެ . 21

ސެކްޝަނުގެ / އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަދާކުރާ ޑިވިޜަން ٬ އެއްބަސްވުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރާނީ
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 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް . ޔާ ނުވަަތ އޭާނ ހަމަޖައްސާ ފަރާތެކެވެ ޒިންމާދާރު ވެރި

 . އަދި އެއެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ . މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްފައިލަށް ލާންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާ ނުދެވޭނެ ޙާލަތު

 އި ކުރިން ޚިދްމަތްކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި އަލުްނ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާ◌ެއެއްގަ . 22

 . ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ◌ެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ގޮތަށް ވަޒީފާއިން ) ހ (  ކަ

 . އެމުއްދަތު ހަމަވަންދެން ٬ ވަކިކޮށްފައިވާ މީހަކު

 ވަޒީފާއިން ކުރިން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބަކީ އަލުްނ ވަޒީފާއެއް ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟް ކުރެވިދާނެފަދަ ) ށ (

 . ސަބަބަކަށްވުން

 ޞިއްީޙ ޙާލަތު ރަގަޅުވެފައިވާކަން ٬ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވަނީ ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ ) ނ (

 . ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންދެން ގަބޫލުކުރެވޭ މެޑިކަލް

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްމަގާމުން އަނެއް މަގާމަށް ބަދަލުކުރާނީ . 23

 . އިދާރާއިންނެވެ

 ދާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން ٬ މުވައްޒަފަކު އެއްމަގާމުން އަނެއް މަގާމަށް ބަދަލުކުރާއިރު . 24

 ފަންތިއަށްވުރެ ދަށް ފަންތިއަކަށް އެމުވައްޒަފުގެ އެދުމަކަށް ނުވަތަ ރުހުމާއެކުގައި މެނުވީ ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ

 . ޙާލަތުތަކުގައެވެ

 ކިބައިން މުވައްޒަފެއްގެ ޝަރުތެއް މުހިންމު ބޭނުންވާ ކަތްކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގައި މަސައް ) ހ (

 . އުނިވުން

 . ނުކުރުން މަސައްކަތް ފެންވަރަށް ުނވަތަ މިންވަރަށް ކުރަންވާ މަސައްކަތް ފަންތީގައި ހުރި އެމުވައްޒަފަކު ) ށ (

 ފަންތީގެ ހުރި އެމުވައްޒަފަކު ސަބަބުން ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ) ނ (

 ނުކުޅެދުން އަދާކުރުމަށް ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި

. މެދުވެރިވުން ޙާލަތެއް އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރާ ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ) ރ (
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އެކި ކޯސްތައް ނިންމާ  މީހުންނަށް ވަޒީފާދިނުން

 ކޯސްތަކުގައި އޮފީސް އޮފީހުން އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުާވ މީހުންނާިއ ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެިކ . 25

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު 7 ލަސްވެގެން ٬ ނުވަތަ ކޯސްނިމޭތާ ٬ ބައިވެރިވާ މީހުން އެމީހަކު މާލެ އަންނަތާ

 . ވަޒީފާއަށް ނެރެންވާނެއެވެ

 އެމީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ٬ އެމީހެއްގެ ކޯހާ ބެހޭގޮތުން އެއޮފީހަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު . 26

 ރައްޔިތުންގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 20 ލަސްވެގެން ٬ ނުވަތަ ކޯސް ނިމޭތާ ٬ އެމީހަކު މާލެ އަންނަތާ ٬ ސަލަ މައް

 އެމީހަކު އެއޮފީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ٬ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާއިރު . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 އެމީހަކު ވަޒީފާއަށް ٬ ދަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭނީ މިފަ . ނެރެން ފެށި ތާރީޚު އެނގެްނ އޮންނަންވާނެއެވެ

 . ނެރެންފެށި ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ

މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުން

 ބަދަލުވެވޭނީ ވަޒީފާއަކަށް އެހެން ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ ( . 27

 . ވަކިވެގެންނެވެ ވަޒީފާއިން އަދާކުރާ އޭނާ ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް އަލުން ވަދެއްޖެނަމަ، ) ށ (

 . ދެވިދާނެއެވެ އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޢްލޫމާތު އެ އޮފީހަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން

 ދިނުން ކުރިއެރުން މަގާމުގެ

 މަގާމުގެ . ދޭންވާނެއެވެ ކުރިއެރުން މަގާމުގެ މަތިން ގޮތުގެ ތިރީގައިމިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 28

 . ބެލުމަށްފަހުގައެވެ ކަންތައްތަކަށް ތިރީގައިމިވާ ދޭނީ ކުރިއެރުން

 މިންވަރު އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފަކު އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް މަގާމުގެ ) ހ (

 ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ٬ ފަރުވާތެރިކަމާއި ބަހައްޓާ މަސައްކަތަށް ހާޒިރީއަށާއި އެމުވައްޒަފަކު ) ށ (

 ތަޖުރިބާ ފެންވަރާއި ތަޢްލީމީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ) ނ (

 މުއްދަތު އުޅެފައިވާ ވަޒީފާގައި އެމުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ) ރ (

 މިންވަރު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ހާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދު އިދާރާގެ ) ބ (

 ފެންވަރު މިންވަރާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް މަޤާމުގެ ހުރި މުވައްޒަފު ) ޅ (

ނޑުގައި ބުނާ ) ކ ( . ހަމަވެފައިވުން މުއްދަތު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ އޮނިގަ
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 ހޯދުން މީހުން މަގާމުތަކަށް

 ރައްޔިތުންގެ ٬ ހޮވާނީ މީހުން މަގާމުތަކަށް އެ ٬ ހޯދައި މީހުން މަގާމުތަކަށް އެކިއެކި ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 29

 މުވައްޒަފު މަގާމުގައިހުރި ނުވަތަ . އޮވެގެންނެވެ ހުސްމަގާމެއް ހޯދަންވާނީ މީހަކު . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ

 . އެދުމުންނެވެ ވަކިވާން

 ތިރީގައިމިވާ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރާނީ ހޯދުމުގައި މީހުން މަގާމުތަކަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 30

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 . އެމަގާމަށް ޢާންމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުން ) ހ (

 . އެމަގާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް އެވަޒީފާއަކަށް ހޮއްވެވުން ) ށ (

 މަޢްލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ އިޝްތިހާރުގައި ކުރާ ހޯދުމަށް މީހުން މަގާމުތަކަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 31

 . ހުންނަންވާނެއެވެ

 މަގާމުގެ ނަން . 1

 މަގާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން . 2

 މަގާމުގެ ޝަރްޠުތައް . 3

 މަގާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު . 4

 މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރަށްދެވޭ އުޖޫރަތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް . 5

 ޖަވާބުދޭންވީ މުއްދަތު އިޝްތިހާރަށް . 6

 މީހަކު ބޮންޑެއްއޮތް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ުމއްދަތަކަށް ވަކި އެދުމުން، ވަކިވާން މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 32

 މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ މީހަކު އެހެން ބަދަލުގައި އެމީހާގެ ހުސްނުވިކަމުގައިވިޔަސް މަގާމު ނުވާނަމަ، ކަމުގައި

 . ފެށިދާނެއެވެ

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ކަންކަމުގެ އެންމެަހއި ކުރެވޭ ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން ގޮތުގެމަތިން މިމާއްދާގައިވާ . 33

 . ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ / މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަން

 ކުރިމަތިލުން ވަޒީފާއަށް

 ޕާލަމެންޓަރީ " އިވާ ގަ 2 ނަމޫނާ ދުގެ ގަވާއި މި ހުށަހަޅާނީ ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަ އެދި ވަޒީފާއަށް . 34

 . އިންނެވެ " ފޯމް އެދޭ ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ

 ސެޓްފިކެޓްތައް ތައުލީމީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް ٬ ހުށަހަޅާއިރު ވަޒީފާއަށްއެދި . 35

ނޑު ކަމުގެ ބަލާފައިވާ ފެންވަރު ބޯޑުން އެކްރެޑިޓޭޝަން މޯލްޑިވްސް ހުށަހަޅާއިރު  ސެޓްފިކެޓްގެ ޖަހާފައިވާ ތައްގަ

. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮޕީ
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 މުވައްޒަފުގެ ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް ٬ ހުށަހަޅާއިރު ވަޒީފާއަށްއެދި . 36

 ނުވަތަ އޮފީހަކުން ސަރުކާރުގެ ބަޔާންކޮށް އެއްޮގތްކަން އަސްލާ ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުންތައް އެހެން ފިޔަވައި ވަނަވަރު

 . އަސްލެވެ ކޮޕީގެ ޖަހައިފާ ތައްގަނޑު ވަކީލެއްގެ ގާނޫނީ

 ހޮވުން މީހުން މަގާމުތަކަށް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން، ޮހވުމުގައި މީހުން ވަޒީފާއަށް ތެރެއިން މީހުންގެ ހުށަހަޅާ ވަޒީފާއަށްއެދި . 37

 . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ގޮތަށް ތިރީގައިމިވާ

 ލިޔުމެއް ހުރިކަމުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ސަނަދެއް ٬ ޞައްޙަކަން މަޢްލޫމާތުގެ ފޯމުގައިވާ އެދޭ ވަޒީފާއަށް ) ހ (

 ބަލައި އަސްލުތޯ ލިޔުމެއްގެ ނުވަތަ ސަނަދު އެފަދަ ٬ މަގާމެއްނަމަ ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ

 . ކަށަވަރުކުރުން

 ރެކޯޑު ކުށުގެ " ގައިވާ 3 ނަމޫނާ ގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިން މި ގަވާިއދު ) ށ (

 . ދޫކުރުން " ފޯމު ބަލާ

 ހޮވުމަށްޓަކައި މީހަކު އެކަށީގެންވާ އެންމެ މަގާމަށް ބައްދަލުކޮށް ވަކިވަކިްނ މީހުންނާ އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ) ނ (

 ފުރައިގެން ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ބާއްވާނީ އިންޓަވިއު މި . ބޭއްވުން އިންޓަވިއު

 . ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ މުއްދަތު ދީފައިވާ ގެނައުމަށް

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މެރިޓަށް ބަލައި އެންމެ ރަނގަޅު ) ރ (

 . ކުރެވިދާނެއެވެ މީހުން ސޯޓްލިސްޓް

 ޕެނަލް އެކުލަވާލާނީ އެއޮފީހެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް އިންޓަރވިއު އެކުލަވާލެވޭ ހޮވުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް . 38

 ފަރާތްތައް މިއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އަންނަނިވި . މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީންނެވެ

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ) ހ (  ކަނޑައަޅާ އެކަމަށް އޭނާ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ސެކްޝަންގެ / ޑިވިޜަން މަގާމު ކަ

 މީހެއް މަޤާމެއްގެ މަތީ މަޤާމަށްވުރެ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު ފަރާތަކީ ކަނޑައަޅާ އެގޮތުން . ފަރާތެއް

 ކަމުގައިވުން

 މުވައްޒަފެއް އިސް ބަލަހައްޓާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ) ށ (

 އިސްވެރިޔާ ހުންނަ ޙަވާލުވެ ނުވަތަ އިސްވެރިޔާ ސެކްޝަންގެ / ޑިވިޜަން މަގާމުގެ ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު ) ނ (

 ފަރާތެއް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމާއި އެދާއިރާއަކުން މަގާމެއްނަމަ ފަންނީ މަގާމަކީ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ) ރ (

ނޑު ( ގޮތުން ގުޅުންހުރި އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި އާއިލީ . 39  މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރި، އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، އެއްބަ

ނޑު، އެއްބަފާ . ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ ) އެއްބަފާ، އެއްބަ
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 ކޮންމެ ފަރާތަކާ އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ٬ އިންޓަރވިއުގައި ހޮވުމަށް ބާއްވާ މީހަކު އެކަށީގެންވާ ހަމަޖެއްސުމަށް މަޤާމަށް . 40

 . އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔުން ނިންމާގޮތުގެ މެންބަރުން ވަކިވަކި ޕެނަލްގެ އިންޓަރވިއު ގޮތުން ބެހޭ

 ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީފާއަށް ފަރާތް ހޮވޭ ވަީޒފާއަށް އެކުލަވާާލ ރިޕޯރޓެއް އިންޓަރވިއުގެ ٬ ނިމުމުން އިންޓަރވިއު . 41

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިރިޕޯޓް ފޮނުވާއިރު ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް

ޕްރޮބޭޝަން

 ٬ ކަނޑަނާޅާނަމަ ޢައްޔަނުކުރުމަށް މަގާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްއިން އެނޫންގޮތަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ ( . 42
 މަސް 03 ގޮތުގައި ޕްރޮބޭޝަންގެ އަލަން ޢައްޔަންކުރާ ީމހަކު މަގާމަކަށް ދާއިމީ ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ

 . ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ އެމަގާމުގައި ދުވަހު

 މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުގެ އެ މުއްދަތު ތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަން ނުވާކަމަށް އެކަށީގެން އެމީހަކު މަގާމަށް ) ށ (

 އިތުރު މަހަށް 03 އަދި މުއްދަތު ޕްރޮބޭޝަންގެ ٬ ދައްކާނަމަ ރެކޯޑްތަކުން ބަލާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ

 . ކުރެވިދާނެއެވެ

 ޕްރޮބޭޝަންގެ ٬ އެކަށީގެންނުވާނަމަ އެމީހަކު އެމަގާމަށް ތެރޭގައި މުއްދަތު މަހުގެ 03 ޕްރޮބޭޝަންގެ ) ނ (

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ވަކިކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު

 މުވައްޒަފަކަށް ދާއިމީ އެމުވައްޒަފަކު ٬ ހަމަވުމުން މުއްދަތު ޕްރޮބޭޝަންގެ މުވައްޒަފެއްގެ ކޮންމެ ) ރ (

 . އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ނޫންކަން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަދަލުވެއްޖެކަން

 ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ސެކްޝަނުގެ / ވަޒީފާއަދާކުރާ ޑިވިޜަން މުވައްޒަފަކާމެދު ކޮންމެ ހުންނަ ޕްރޮބޭޝަންގައި . 43

 . ވާނެއެވެ އަމަލުކުރަން މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި

 ފުރިހަމަ އެމުވައްޒަފަކު މުވައްޒަފަކަށްވުމަށްޓަކައި ދާއިމީ އެމުވައްޒަފަކު ހަމަވާއިރު މުއްދަތު ޕްރޮބޭޝަންގެ ) ހ (

 . އެންގުން އެމުވައްޒަފަކަށް ފެށުމާއެކު ވަޒީފާއަދާކުރަން އެމުވައްޒަފަކު ٬ ކަންކަން އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ

 ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ދިނުމަށް ޓްރެއިނިންގއެއް އެއްވެސް މުއްދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް ) ށ (

 . ދިނުން އެޓްރެއިނިންގއެއް

 ކުރުން ރެކޯޑް ބަލާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުގެ އެ މުއްދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަން ) ނ (

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަޚްލާގާއި މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފު މުއްދަތުތެރޭގައި ޕްރޮބޭޝަން ) ރ (

 . އަންގާ ރެކޯޑްކުރުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފަށް އެކަން ކަންތައްތައްވާނަމަ

 ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

. މަތީންނެވެ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ވަކިކުރެވޭނީ ނުވަތަ ވަކިވެވޭނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 44
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 އިސްތިޢުފާދިނުން ) ހ (

 އެންމެ އެއްބަސްވެވިފައި ނުވާނަމަ ލިޔުމަކުން ގޮތަކަށް އެހެން މުވައްޒަފާ ދެމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާ

 މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ ޙައްޤު ދިނުމުގެ އިސްތިޢުފާ މަގާމުން ދީ ލިޔުމަކުން ނޯޓިސް ދުވަހުގެ އެއްމަސް މަދުވެގެން

 . ލިބިގެންވެއެވެ

 ބައިވެރިވުން އިންތިޚާބެއްގައި އާންމު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަސާސީގައި ޤާނޫނު ) ށ (

 ވާދަކުރުމަށް އިންތިޚާބެއްގައި އާންމު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަސާސީގައި ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި

 ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކުން އޭނާގެ ނަްނ ބާއްވާ އެއިންތިޚާބެއް މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ޤަސްތުކުރާ

 އަދި އިސްތިއުފާ ނުދީ ހުރި ނަމަ ވަޒީފާއިްނ . ދޭންވާނެއެވެ އުފާ އިސްތި ވަޒީފާއިން ހުރި އިޢްލާންކުރުމާއެކު އޭނާ

 . ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

 ނިޔާވުން މުވައްޒަފު ) ނ (

 . މުވައްޒަފަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނެއެވެ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ) ރ (

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާއިްނ ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން

 . ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 7 . ކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފަ 7 ވަކިގޮތެއް ނާންގާ އޮފީަހށް ހާޟިރުނުވެ ) 1 (
 . ދުވަސް ބަލާނީ ބަންދުދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ

 ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ ) 1 (

 . މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

 ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނެ ފަދަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ) 2 (

 . ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން

 ނުވަތަ ކޯސް ٬ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ކޯހަކުްނ ފާސްނުވުން ) 3 (

 . ފުރިހަމަ ނުކުރުން

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފްވިކަން ٬ ގެ ގަވާއިދާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް ) 4 (

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސާބިތުވުމުން އެ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށްބަލައިގެން އަޅާ

. ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން
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 މިގަވާއިދުގައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ) 5 (

 ޢައްޔަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރި ތަޙްގީގަށް

 . ސާބިތުވުން

 ރުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އާންމު އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކު ) 6 (

 ޤަސްތުކުރާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކުްނ އޭނާެގ

 އަދި އިސްތިއުފާ ނުދީ ހުރި ނަމަ . ނަން އިޢްލާންކުރުމާއެކު އޭނާ ހުރި ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދޭންވާނެއެވެ

 . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

 ގަިއ ބުނެފައިވާގޮތުގެ މަތީން އެޅޭ ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 48 ބާބު މި ) 7 (

 . ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނިންމުން

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ 49 ގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ) 8 (

 . ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން

 . ބުނެފައިވާ ޝަރުޠެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން އުނިވުން ގައި ) ހ ( ގެ މާއްދާ ވަަނ 14 ބާބުގެ މި ) 9 (

 މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު ގޭގައި ) 10 (

 . ނުވަތަ ޖަލުގައި ނުވަތަ އެހެން ރަށެއްގައި ބަންދު ކުރުން

ނޑަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ) 11 (  މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އޮނިގަ

 އިދާރާއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަދާކުރި މުއްދަތަށް މަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފެނިގެން އެ

 ރިޢާޔަތްކޮށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ އެމުއްދަތަށްވާ މުސާރަ އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން

 . ވަކިކުރުން

 އެ މަގާމަކީ ޕޮލިސް ކްލިއަރަންސް ބޭނުންވާ މަގާމެއްނަމަ ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ) 12 (

 ގާމަކަށްވާނަމަ މިގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްލިއަރަންސް ޕޮލިހުން ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ބާރުން އަނބުރާ މަ

 . ގެންދިއުން

 ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެވޭނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ވަގުތީ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ . 45

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިކުރުމަށް މިގަވާއިދުގައި  . މަތީންނެވެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތްވާ ކަ

 ދިނުން ނޯޓިސް ކުރިން ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން

 . ދޭންވާނެއެވެ ނޯޓިސް މަތިން ގޮތުގެ އަންނަނިވި ކުރްިނ ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 46

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން ހަރަށްވުރެ އަ 1 އަދި ކުރުނޫން ދުވަހަށްވުރެ މަސް 3 ) ހ (

ދިނުން ނޯޓިސް މަސްދުވަހުގެ 1 މުވައްޒަފެއްނަމަ
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 ައހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ 5 އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫްނ އަދި 1 ) ށ (

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން 2

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް 3 ދުވަހުެގ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އަހަރަށްވުރެ ގިަނ 5 ) ނ (

 ދިނުން

 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން ދިނުމަކާނުލައި ނޯޓިސް

 އެކަށީގެންވާ ބެހެއްޓުމަކީ އިތުރަށް ވަޒީފާގައި އޭާނ ނުވުމާއެކު އެކަށީގެން އަޚްލާޤް މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ . 47

 ދިނުމަކާނުލައި ނޯޓިހެއް ނުފެންނަނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ކަމެއްކަމަށް ކުރެވޭނެ ރު ހަމަތަކަށްބަލާއި

 . ލިބިގެންވެއެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ބާރު ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު

 ނުވާކަމަށް އެކަށީގެން އަޚްލާޤް މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ މަތިން ގޮތުގެ ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 47 ބާބުގެ މި . 48

 . ޙާލަތުތަކުގައެވެ އަންނަނިވި ބެލޭނީ

 އޭނާގެ ފުށުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނުވަަތ ސެކްޝަނުން / ޑިވިޜަން ބެހެއްޓުމުން އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ) ހ (

 ފެނުން ލިބިދާނެކަމަށް ގެއްލުންތަކެއް

ޚިޔާނާތެއްވެފައިވުން ) ށ (



 ބު ބާ ވަނަ 4

 ވަގުތީގޮުތން މީހުން ގެންގުޅުން ٬ މާއި ގާ ވަގުތީ މަ

w ަމާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ގާ ވަގުތީ މ 

w ްވަގުތީގޮތުން މީހުން ގެންގުޅުމާއި ދޫކޮށްލުނ 

w ިޗުއްޓީ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއ
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 ވަގުތީގޮތުން މީހުން ގެންގުޅުން ٬ ވަގުތީ މަގާމާއި

 ވަގުތީ މަގާމާއި ވަގުތީ މުވައްޒަފުން

 ވަނަ ގިންތީގެ 2 ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަގުތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ޕާލަމެންޓަރީ . 1

 އެމުވައްޒަފުންގެ ٬ ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރާ ދުވަސްތައް ޕާލަމެންޓަރީ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން . މުވައްޒަފުންނެވެ

 . ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި ގުނޭނެއެވެ

 ގަވާއިދުން އެކަމަށް އެދި ސެކްޝަނަކުން، / ޑިވިޜަން އެކަމަށް ބޭނުންވި ٬ ވަގުތީ މަގާމެއް އުފައްދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ . 2

 . ހުށަހަޅާނީއެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް

 . މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ވަނަ 5 ގެ ބު ވަނަ ބާ 3 ދުގެ މި ގަވާއި ٬ ވަގުތީ މަގާމެއް އުފައްދަން ހުށަހަޅާނީ . 3

 . ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ٬ ވަގުތީ މަގާމު އުފައްދާނީ . 4

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ ٬ ވަގުތީ މަގާމު އުފައްދާނީ . 5  ވަގުތީ މަގާމު އުފައްދާފައި އޮންނަ މުއްދަތު . ކަ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ٬ ދުވަސްކުރިން މަގާމު އުވާލުމަށް 14 ހަމަވުމުގެ

 . ފޮނުވާ ިލޔުމަކުންނެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ٬ ވަގުތީ މަގާމު އުވާލާނީ . 6

 ٬ ތީ މަގާމު އުފެއްދި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މަގާމު އުފެއްދި ބޭނުން ެކނޑިގެން ވަގުތީ މަގާމު އުވާލާއިރު ވަގު . 7
 ٬ ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ . އެމަގާމެއްގައިހުރި ވަގުތީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

 . ހުގައެވެ ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ނޯޓިސްދިނުމަށް ފަ

 . މަސްދުވަސް ٬ 1 އަހަރު ހަމަނުވާ މުވައްޒެއް ކަމުގައިވާނަމަ 3 ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 ٬ 2 އަހަރު ހަމަނުވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ ٬ 6 އަހަރު ވެފައިވާ 3 ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ށ (

 . މަސްދުވަސް

 . މަސްދުވަސް ٬ 3 އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ 6 ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ) ނ (

 އެމަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ٬ އެމަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައާއި ٬ ވަގުތީ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައާއި . 8

 ހޮވުމުގައާއި ހަމަޖެއްސުމުގައި ٬ މުގައާއި ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދު ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ޢަމަލުކުރާނީ

 . ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ

 ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ނަ މާއްދާގައިވާ ސަބަބު މެދުވެރިވެގެން ނޫންގޮތަކަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ވަ 7 . 9

. ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ ސަރވިސްގެ
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 ވަގުތީގޮތުން މީހުން ގެންގުޅުމާއި ދޫކޮށްލުން

 . މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ ٬ ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ގެންގުޅުމަށް ٬ ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ގެންގުޅެވޭނީ . 10

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ٬ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްކުރާ މުއްދަތު ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ 10 . 11

 . ގުނޭނެއެވެ ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި

 ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅެ ދޫކުރާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ٬ ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށަންވާނީ . 12

 ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އިސްވެރިޔާ ވަޒީފާގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ٬ އެމީހަކު ގެންގުޅެން ނިންމިކަމަށް ٬ ހު މަޢްލޫމާތު ލިޔުމަށްފަ

 . ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމުންނެވެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން އިސްވެރިޔާ

 މާތު، ރައްޔިތުންގެ ގެންގުޅެން ފަށާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢްލޫ ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި . 13

 . ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔަންވާނެއެވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 . އެމީހަކު ގެންގުޅެން ފެށިކަން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ٬ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް . 14

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައެވެ އެމީހަުކ ގެންގުޅޭ ٬ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް ދޭނީ . 15  މުސާރައިގެ ިއތުރު . މަގާމަށް ކަ

 . ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ މަގާމެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެ ޢިނާޔަތްތައްވެސް ދޭންވާނެއެވެ

 ހަދައި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ގަވާއިދު ٬ ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލް . 16

 . ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާގެ ٬ ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔުމަށްފަހު ٬ އެމީހަކު ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ސަބަބު ٬ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ދޫކޮށްލާނީ . 17

 އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކަންތައް ބަލަަހއްޓަން އިސްވެރިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ކަންތައް ބަލަހައްޓާ

 . ފެށިގެން މަތީގެ ވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

 . އެމީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ٬ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދޫކޮށްލިކަން . 18

 ٬ ގެންގުޅޭ މީހަކު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރްޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ވަގުތީގޮތުން . 19
 . އެމީހަކު ދޫކޮށްލާނީއެވެ ٬ އެންމެފަހުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވި ދުވަހަކާ ހަމައަށް މުސާރަ ދިނުމަށްފަހު

 އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހަުކ ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާމެދު . 20

 . ގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު ނަސޭޙަތްދިނުމަށްފަހުވެސް އިޞްލާޙު ނުވިނަމަ ލިޔުމުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީއެވެ

. ދެންވެސް އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ދޫކޮށްލާނީއެވެ



 ވަގުތީ މަގާމާއި، ވަގުތީ ގޮތުން މީހުން ގެންގުޅުން
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ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީ

 9 މި ގަވާއިދުގެ ٬ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ ގެ ސަރވިސް ންޓަރީ ޕާލަމެ . 21

. ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބާބުގައިވާ ވަނަ



 ަވނަ ބާބު 5

 އުސޫލުން ރެްކޓް ސަރވިސްގެ މަސަްއކަުތގައި ކޮންްޓ ޕާލަމެންަޓރީ

 މީހުން ގެންގުޅުްނ

w ުފް ތަޢާރ 

w ްރެކްޓު އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތް ކޮންޓ 

w ްރެކްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުުރމާއި މަސައްކަތުން ކޮންޓ 

ވަކިކުރުން



 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅުން
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 އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅުން ރެކްޓް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި ކޮންޓް ޕާލަމެންޓަރީ

 ތަޢާރުފް

ނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަވާ މީހުންނެވެ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ ޕާލަމެންޓަރީ  މިހެންކަމުން . ކަ

 އުޞޫލުން ކޮންޓްރެކްޓް ٬ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތާއި ޕާލަމެންޓަރީ
 . މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި، މަސައްކަތުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ

 ކޮންޓުރެކްޓު އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތް

 ރެކްޓު ކޮންޓް ٬ ރެކްޓު އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެވޭނީ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކޮންޓް ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތަށް ٬ އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅުމަށް

 . ލިޔެގެންނެވެ

 ٬ މީހުން ހޮވުމުގައާއި ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުން ޯހދުމުގައާއި ) ށ (
 ގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި ހޮވުމާއި ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މަ ޕާލަމެންޓަރީ މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި

 . ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޢާންމު އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މަޤާމަކަށް ނުވަތަ ވަގުތީ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެވޭނީ ) ނ (

 . ވާ މީހަކު ނުުވމުންނެވެ މަގާމަކަށް އިޢުލާނުކޮށް، އެ މަޤާމަކަށް ޝަރުތު ހަމަ

 ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ރެކްޓު އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކީ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކޮންޓް ޕާލަމެންޓަރީ ) ރ (

 . ކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަ

 . ޅެވިދާނެއެވެ ރެކްޓު އުސޫލުން ބިދޭސީއަކު ގެންގު ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކޮންޓް ޕާލަމެންޓަރީ ) ބ (

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ޕެންޝަންެގ މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގައި އޭނާ ޕާލަމެންޓަރީ ) ޅ (

 . ނުގުނޭނެއެވެ ދަތެއް ރެކްޓު އުސޫލުން ޚިދްމަތްކުރި މުއް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ކޮންޓް

 ންވާނީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންަނ ވަކި ޮކންޓްރެކްޓެއްގައި މަސައްކަތާ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެ ) ކ (

 . ގިނަވެގެން އެއް އަހަރުދުވަހަށެވެ ٬ ހަވާލުވާފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް

 ޓަރީ ޕާލަމެން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް ޚަރަދު ކުރަންވާނީ އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ ) އ (

ނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުނުވާ  ސަރވިސްގެ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ބަޖެޓުގައި ކަ

 . ގޮތަށެވެ

 ސަރވިސްގެ މަޤާމުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާ ކުާރ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ ) ވ (

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭނަމަ، މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް ބަޖެޓުގައި

 އަދި . ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީްނ ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ

ނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތު ނޑައަޅައި، އެކަ . ރުނުވާ ގޮތަށެވެ އެޚަރަދު ކުރަންވާނީ ބަޖެޓުގައި ކަ



 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅުން
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 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މަޤާމެއްގައި ނުވަތަ ވަގުތީ މަޤާމެއްގައި ހުިރ މުވައްޒަފަކާ ޕާލަމެންޓަރީ ) މ (

 ކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އަދާކުރާއިރު ސަރވިސްގައި އޭނާ ވަޒީފާ

 އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރުމަށް ޙަވާލުވެގެން އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފަކު . ނުވާނެއެވެ

 . ނުވާނެއެވެ

 ރެކްޓު އުސޫލުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި މަސައްކަތުން ވަކިކުރުން ކޮންޓް

 އެކަމަށް ބޭނުންވި ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ނުވަތަ މީހުްނ ގެންގުޅެްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ) ހ (

 . ހުށަހަޅާނީއެވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ގަވާއިދުން އެކަމަށް އެދި ٬ ކުން ސެކްޝަނަ / ޑިވިޜަން

 ) ނ ( ވަަނ ބައިގެ 2 މި ގަވާއިދުގެ ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ނުވަތަ މީހުްނ ގެންގުޅެން ހުށަހަޅާނީ ) ށ (

 . ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅޭ މީހާެގ ކޮންޓްރެކްޓް ަހމަވުމުމުގެ ކުރިން އެމީާހ ކުރާ މަސައަކަތް ) ނ (

 ސަރވިސްގެ މަގާމަށް އިޢުލާނުކޮށް، އެ މަޤާމަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހަކު ވޭތޯ ޕާލަމެންޓަރީ ނިސްބަތްވާ

 . ބަލަން ވާނެއެވެ

 ސަރވިސްގެ މަގާމަށް ޕާލަމެންޓަރީ ރާ މަސައްކަތް ނިސްބަތްވާ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މިހާ ކު ) ރ (

 އިޢުލާނުކޮށް، އެ މަޤާމަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހަކު ނުލިބުނުަނމަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާެގ

 . ކޮންޓްރެކްޓު މި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް އާކުރެވިދާނެއެވެ

ނޑައެޅޭ ވަކި ދާއި ) ބ ( ނޑައެޅޭ ވަކި ޢަދަދަކަށް ކަ  ރާއެއްގެ ބޭނުންތަކަށާއި ވަޒީފާގެ ރެކޯޑުތަކަށްބަލައި އެދާއިރާއަށް ކަ

 . ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް މީހުން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

ނޑައެޅޭ ވަކި ޢަދަދަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ) ޅ ( ނޑައެޅޭ ވަކި ދާއިރާއަކަށް ކަ  ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް މީހުން ކަ

 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ٬ ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް

 ސަރވިސްގެ މަގާމަށް އިޢުލާނުކޮށް، އެމަޤާމަކަށް ޝަރުތު ހަމަާވ މީހުްނ ލިބޭޯތ ޕާލަމެންޓަރީ ނިސްބަތްވާ

 ތު ހަމަވާ މީހުން ނުލިބުނުނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މިގޮތުން ޝަރު . ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ

 ވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ އިސްކަންދޭ އުސޫލަކުން ގަ މި ٬ އި ތެރެއިން ހުސްޖާގައޮތް މިންވަރަކަށް ދުރާލާކަނޑައަޅަ

 . ކޮންޓްރެކްޓު އާކުރެވިދާނެއެވެ ٬ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް

 މީހާ ނިސްބަތްވާ މަގާމު އުފެއްދި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ މަގާމު އުފެއްދި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ ) ކ (

ނޑިގެން މަގާމު އުވާލާއިރު  އެ މަގާމަށް ނިސްބަތްވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ٬ ބޭނުން ކެ

 . ރެކްޓް އުވާލެވޭނެއެވެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވާ ގޮތަށް ކޮންޓް

 އަދި މިކަން . ގެންގުޅޭ މީހާ ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްވީއެވެ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ) އ (

 . ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބަޔާނޮކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށަންވާނީ ) ވ (

ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ٬ އެމީހަކު ގެންގުޅެން ނިންމިކަމަށް ٬ މަޢްލޫމާތު ލިޔުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ
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30 

 ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ

 . ވެރިޔަކު ސޮއިކުރުމުންނެވެ

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަންގެ ٬ ން ފަށާނަމަ އެމީހަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެ ) މ (

 . ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔަންވާނެއެވެ

 . އެމީހަކު ގެންގުޅެން ފެށިކަން ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހާއަށް ) ފ (

 އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެވިފައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ) ތ (

 . އޮންނަންވާނެއެވެ

 ވަނަ 15 ގެ މިގަވާއިދު ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ގެންގުޅެން ފަށައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލް ) ލ (

 . މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަދައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ ވަނަ 18 ގެ ބު ބާ

 ރަޖިސްޓަރީގައި ٬ އެމީހަކު ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ސަބަބު ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ދޫކޮށްލާނީ ) ގ (

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ٬ ލިޔުމަށްފަހު

 . ސޮއިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ވެރިޔަކު

 . އެމީހަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ٬ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދޫކޮށްލިކަން ) ޏ (

 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރްޢީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ) ސ (

 އަދި . އެމީހަކު ދޫކޮށްލާނީއެވެ ٬ އެމީހަކަށް އެހިސާބަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދިނުމަށްފަހު ٬ ބަންދެއްވެއްޖެނަމަ

 . މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެކަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ވަޅެއް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހަކު ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙީ ފިޔަ ) ޑ (

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުން އޭނާއާ ދޭތެރޭ ނިންމާ

 . ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ

 ވެސް އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް◌ްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ މީހުން ) ޒ (

ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވާންވާނެކަން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުން  . ނަށް ކަ

 ކަމުގެ ބާވަތުން އިސްތިސްނާއެއްދީ އެހެންގޮތަކަށް ގަވާއިދުގެ ކަމެއް ވަކިމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެ◌ެއްގެ މައްޗަށް

 . ކްޓްގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ ހިންގުމުގައި ބަދަލުގެންނަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ކޮންޓްރެ

 ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނަމަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭޤަވާޢިދަށް އަމަލު ) ޓ (

. ކުރަންވާނެއެވެ



 ަވނަ ބާބު 6

 މުސާަރ

w ްތަޢާރުފ 
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 ތަޢާރުފް

ނޑެއް ރައްޔިތުންގެ . 1  ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ އެންމެހާ ފަންތިތަކުގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާ ތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އޮންނަންވާނީ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް ގައި . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ

ނޑާއި ގުޅުވައި އެއާއި އެއްހަމަ ކުރެވިފައެވެ  . ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުގެ ފަންތީގެ އޮނިގަ

 ގަޑިއިރުގެ 8 ދުވަހު ދުވާލަކު 7 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ ަހފްތާއަކު . 2

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދުވަހަކަށްޖެހޭ މުސާރައިގެ އަދަދު ބަލާނީ މި ގޮތުން . ރޭޓުންނެވެ

 މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ ދުވަހަކަށް . ން ގެއްލައިގެންނެވެ 30 މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ

 . ން ގެއްލައިގެންނެވެ 8 ޖެހޭ އަދަދު

 މުސާރަ ކަނޑައެޅުން

 ޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަ . 3

ނޑު އެކަށައެޅުމުގައި . ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ  ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީޒާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 . އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 . އެހެނިހެން ފަންތިތަކުގެ މުސާރައަށް ދައުލަތުގެ ) ހ (

 . ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިޔަތަށާއި ވާޖިބުތަކަށް ) ށ (

 . ބައެއް ބާވަތުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ލިބުމުގެ ފަސޭހަކަމާއި ދަތިކަމަށް ) ނ (

 ސަރވިސްއިން އެބާވަތުގެ ވަޒީފާތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ލިބޭ މުސާރައަށާއި ސިވިލް ) ރ (

 . ލިބޭ މުސާރައަށާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުން ލިބޭ މުސާރައަށް

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތަކަށް ) ބ (

 . ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު ތަކަށާއި އިޤްތިސާދީ ޙާލަތަށް ) ޅ (

 . ށް އަ ލްމީ އަދި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ތަޖުރިބާ ޢި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ) ކ (

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ދަރަޖަތަކަށް އަސަރުކުރާނޭ ަކންކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ކޮންމެ . 4

 މި ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު . އަހަރެއްގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ކުރާންވާނެއެވެ

 އް ގެްނނަން ޖެޭހކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެ

. ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ފާސްކުރާނީއެވެ



 މުސާރަ

33 

ނޑަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެްއ ގެންނަްނ ޖެހޭ ) ހ (  ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 އްޖެނަމަ އެކަމެއް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަމަށް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނި

 . ހައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ

 ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި އިޞްލާުޙ ގެންނަްނ ފެންނަ ސަބަބު ) ހ ( މިމާއްދާގެ ) ށ (

 . ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

 މުވައްޒަފަކަށްވެސް ވަޒީފާ ދޭއިރު އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އޮންނަންވާީނ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ . 5

ނޑައަޅާފައެވެ ނޑައެޅޭ މުސާރަ ވާންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ޢައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ . ކަ  މިގޮތުން ކަ

ނޑުގައިވާ މުސާރައެވެ  . ފަންތިއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަ

 އެހެްނ . ޒީފާދިންކަން އަންާގ ޗިޓުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަ . 6

 މަގާމަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ މުވައްޒަފެއްނަމަ ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރިކަން އަންގާ ޗިޓުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ބަޔާން

 . ކުރަން ވާނެއެވެ

 ތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރާއަށް ބަދަލު ގެނެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަ . 7

 . މުސާރަ ބަދަލުވި ކަމުގެ ޗިޓެއް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

 މުސާރަ ދިނުން

 މުވައްޒަފެއްގެ . މުސާރަދޭނީ ވަޒީފާ ދިން ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ . 8

 ވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުގެނެވުނު މުސާރަ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ މުސާރަ ބަދަލުވިކަމުގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތު

 . ޗިޓުގައިވާ މުސާރަ ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ

 މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތި ނޫްނ އެެހން ފަންތިއެއްގައި ހިމެޭނ ވަޒީފާއަކަށް މަގާމުގެ . 9

 ވޭއިރު، އައު ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަކީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ކުރިއެރުމެއް ދެ

ނޑައަޅާފައިވާ  ފަންތީގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަންތިއެއްނަމަ، އެފަންތިއަކަށް ކަ

ނޑާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެމުވައްޒަފެ  ބަދަލުކުރެވޭ ވަޒީފާ . އްގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަންވާނެއެވެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 ހިމެނޭ ފަންތީގެ މުސާރައަކީ ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައެއްނަމަ

 . މުސާރަ އޮންނާނީ އެވަރަށެވެ

 ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން، އޭނާ ) ހ ( . 10

 އަދާކުރަމުންގެންދާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަށްވުރެ ދަށްފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަކަށް މަގާމް

ނޑައެޅިފައިވާ ދަށްކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ ދަށްކުރެވޭ ވަޒީ  ފާގެ  ފަންތިއަށް  ކަ

. މުސާރައެވެ
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 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު އެދިގެން، އެމީހަކުހުރި މަގާމާ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ޕާލަމެންޓަރީ ) ށ (

 މުސާރައިގެގޮތުން އެއްވަރު މަގާމަކަށް، ނުވަތަ އެމީހަކުހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށް މަގާމަކަށް ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ،

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް . އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ

 އޮވެގެން ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ، އަދި މި ބަދަލާ ގުޅިގެން މުސާރައަށް

 މަގާމު ٬ އަންނަ ބަދަލާމެދު އެ މުވައްޒަފު އިޢްތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، އެކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން

 . ބަދަލުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

 އްގައި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެއް، ނުވަތަ އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަގުތީގޮތުން މައްސަލައެ . 11

 ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިފައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން އަލުން ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭ

 ފައި ހުރި މުވައްޒަފެއް އަލުން ކުރިން ހުރި ވަޒީފާއަކަށް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ފަންތި ދަށްކުރެވި

 ރުޖޫޢަކުރެވޭނަމަ، އޭނާގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ، އެވަޒީފާގައި އޭނާ ދެމިހުރިނަމަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން އޭނާއަްށ

 . ލިބޭނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ

 ގެ ކުރިއެރުމެއް ނުދިންނަމަވެސް ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑަށާއި، ވަކި ފަންތިއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމު . 12

ނޑެއް އިދާރާއިްނ  ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުގެ ދިގުމިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދެވޭނެ އޮނިގަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  އްގެ ނަމަވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ މުވައްޒަފަކަށް މީލާދީ އަހަރެ . ކަ

 މިގޮތުްނ މުވައްޒަފަކަށް . ތެރޭގައި މުސާރައިގެ އެއް ކުރިއެރުމަށްވުރެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދޭއިރު، އެގޮތުން އިތުރު ކޮށްދެވޭ މިންވަރަކީ އެފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 . ޑު މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ މުސާރަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮ

 އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ އެހެން ފަންތިއަކަށް ބަދަލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމުވައްޒަފަކަށް . 13

 . ދެވޭނީ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވުނު ފަންތިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައެވެ

 . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަކީ ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ . 14

 މުސާރަ ދޭންޖެހޭ ދުވަސް ބަންދު . މުސާރަދޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ އެންމެ ފަހު ދެދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ

 . ދެދުވަހުންކުރެ ދުވަހަކުއެވެ ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، މުސާރަދޭނީ އެމަހެއްގެ ބަންދުނޫން އެންމެ ފަހު

 އެހެން އޮފީހަކުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ބަދަލުވި ތާރީޚާއި ހަމައަށް . 15

 މަުހގެ އެންމެފަހު ދުވަހު ބަދަލުވި މުވައްޒަފަކަށް . މުސާރަދޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން އުޅުނު އޮފީހުންނެވެ

 . ނީ ކުރިން އެމުވައްޒަފަކު ހުރި އޮފީހުންނެވެ އެދުވަހުގެ މުސާރަދޭ

 ވަޒީފާއިން ވަކިވާމީހުންނަށް މުސާރަދޭނީ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓުގައިވާ ވަޒީފާއިްނ . 16

 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޗިޓުގައިވާ ވަކިކުރި ތާރީޚުގައި ޗިޓް ރައްދުނުކުރެވުމުގެ . ވަކިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ

 އެންމެ ފަހުން ނުކުމެ ސޮއިކުރި ތާރީޚާ ހަމައަށް ٬ ބަބުން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުމެ ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ ސަ

. މުސާރަދޭންވާނެއެވެ
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 މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާއި، . 17

 ރާނަމަ، ހައްޔަރުކުރުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިނުކު

 . ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތަށް ކުށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ަބންދުގައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ) ހ (

 . ނުދިނުން

 ން އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވެ މައްސަލަ ނިމިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމު ) ށ (

 ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަނާޅައި މައްސަލަ ނިންމައިފިނަމަ ބަންދުގައިހުރި

 . ދުވަސްތަކުގެ މުސާރަ ދިނުން

 ން ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތު ޕާލަމެންޓަރީ ) ނ (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބައްލަވައި ޙުކުމް ބާޠިލުކުރައްވައި ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް މައްސަލަ

 . ނިންމަވައިފިނަމަ، ބަންދުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ދިނުން

ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ ެއ މުވައްޒަފެއްގެ އަތަށް ުނވަ . 18  . ތަ އޭނާ ލިޔުމަކުން ކަ

 މި ގޮތުން އެމުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި އޮންަނ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް މުސާރަ ޖަމާކުރުމަކީ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް

 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއިރު، އެ މުސާރަޔާއެކު ތިރީގައި އެވާ . މުސާރަ ޙަވާލު ކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

 . ޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން، އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ މަ

 މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު؛ ) ހ (

ނޑި ޢަދަދާއި އެ ޢަދަދު ) ށ ( ނޑާފައިވާނަމަ، އެގޮތުން ކެ  އެއްވެސް ޢަދަދެއް އެމުސާރައިގެ ޖުމުލައިން ކަ

ނޑަން ޖެހުނު ސަބަބު؛  ކަ

 . މުސާރަ ދެވޭ މުއްދަތުގައި، މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަޞްލު ޢަދަދު ) ނ (

 އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ އާއި އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ޢަދަދު؛ ) ރ (

 ށްވާ މިންވަރު، އޭނާގެ މުސާރައިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަ . 19

ނޑުން  . ފިޔަވައި، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ކެ

 މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަނަ 3 އަދި 2 ވަނަ ބާބުގެ 8 ގެ މި ޤަވައިދު . 20

 . ަކނޑާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ މުސާރައިން އޭނާގެ ٬ ވަރު ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިން

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންަނ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު، ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގަިއ މުވައްޒަފަކު ) ހ (

ނޑޭނެއެވެ . އޭނާގެ މުސާރައިން ކެ
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 އިން ގެއްލީމާ އަންނަ ) 8 × 60 ( 480 ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު ) ށ (

 ދުކަމުގައި ބަލައި، ެއ އަދަދު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރި ޖުމްލަ އަދަދު އެއީ މިނިޓަކަށްޖެހޭ އަދަ

 . ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ

ނޑާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ) ނ (  މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ހުއްދަނެތި ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގައި މުސާރަ ކަ

 . ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ

 މުދަލަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ . 21

 މުދަލަކަށް މުވައްޒަފު ގަސްދުގައިކުރާ ނުވަތަ އިހުމާލުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން، މަޖިލީހުގެ

 ގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޖޫރިމަނާ

. މުސާރައިން އެ ގެއްލުމަށްވާ ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ
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w ާއިތުރުގަޑީގެ ފައިސ 

w ުކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދ 

w ެއިދާރާގެ ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި، ކެއުމުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ މަޖިލީހުގ 

 ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް

w ުރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދ 

w ްރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތ 

w ްމެޑިކަލް އެލަވަންސ 

w ްޔުނިފޯމާއި ހެދުނ 

w ާކޮށްދިނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްފަރުވ 

w ާޚާއްސަ އެހީގެ ފައިސ 

w ޭމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާއި އަޅަންޖެހ 

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
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 އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

ނޑައަޅާނީ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތަކާއި . 1  ٬ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަ
 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ . 2

 . މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ވައްޒަފުންނަށް އާންމުކޮށް ހަމަޖައްސާފައިހުންނަ އެލަވަންސްތަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މު . 3

 މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާކޮށް އެ އެލަވަންސްތަކާއި

 . ޢިނާޔަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ

 އިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފަ

 އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ . ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި އިތުރު ގަޑީގައި ަމސައްކަތް ކުރުވިދާނެއެވެ . 4

 އަދި އެ . މަސައްކަތަކީ، ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނި ކޮށްގެން ނިންމެންނެތް މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

 އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކުކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެމަތިން ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ / މަސައްކަތަކީ، ޑިވިޜަން

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން . ހުއްދަ ލިބިގެން އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވާންޖެހޭނެއެވެ

 ގޮތުގެމަތިން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ތިރީގައިމިވާ

 . އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ

 ން 30 ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ) ހ (

 ން ގެއްލީމާ އަންނަ އަދަދު، އެއީ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން ޖެހޭވަރުކަމަށް 8 ގެއްލީމާ ލިބޭ އަދަދު

 . ބަލައިގެންނެވެ

 ން 4 ½ ން ގެއްލީމަ ލިބޭ އަދަދު 30 ރަމަޟާންމަހު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނީ، މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ) ށ (

 . އެއީ ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން ޖެހޭވަރު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ ٬ ގެއްލީމަ އަންނަ އަދަދަކީ

 ރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފި ނަމަ އޭނާގެ މުސާ ) ނ (

 ބަޔަށްވާ ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވީ، ހުކުރު ދުވަހެއް 1 ¼ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން

 ½ ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަ، އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން

 އާންމުކޮށް މަސައްކަތް . ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ ބަޔަށްވާ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ 1

 ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާ ނަމަ، އެ

ނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައި ކުޅަ އެ  އްބަޔާ މުވައްޒަފަކަށް މަދުވެގެން ކަ

 އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިގައި

. ހިމަނައިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ



 އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

39 

 މިގޮތުން އެ ފައިސާދޭނީ، ކުރީމަހެުގ . އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭނީ، މަސްދުވަހަކަށްވާ ފައިސާ، އެއްފަހަރާއެވެ ) ރ (

 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުގަޑިއަށްވާ ފައިސާ، ހިނގާމަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަހު 15 ން ހިނގާމަހުގެ 16

 . މުސާރައާ އެކުގައެވެ

 އަތޮޅުތަކަށާއި، އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި، . 5

 ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކަށް، 8 ވާލަކު ދަތުރު އެލަވަންސް ދިންނަމަވެސް، ދު

 މިގޮތަށް ފައިސާ ލިބޭނީ، އެ ދަތުރެއްގައި ދާންބޭނުންވާ ތަނަކަށް ދިއުމަށްފަހު އެ . އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 . ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތަށެވެ

 ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

 ނަމަވެސް، . އިސާ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު ނުލިބޭނެއެވެ ކޮއްތު ނުވަތަ ކޮއްތު ފަ . 6

 ކެއުމާއި ސައި ދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ٬ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރާއިރު

 . ގެ މަތިންނެވެ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިޔުމުން ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލެއް

 އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ މަޖިލީހުގެ ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި، ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި، ހުރުމާއި،  ކެއުމުގެ . 7

ނޑައަޅައި ޚަރަދާއި ދަތުރު އެލަވަންސް ދޭނީ މިނިސްޓް  ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިޔުމުން ކަ

 . އާންމުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތެއްގައި ރާއްޖެއިންބޭރަށް ފޮނުވޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ . 8

 ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި އެލަވަންސް ދޭނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ލިޔުމުްނ މުވައްޒަފުންނަށް،

ނޑައަޅައި އާންމުކުރެވިފައިވާ އުޞޫލެއްެގ މަތިންނެވެ  . ކަ

 ނަ މާއްދާގައިވާ ޚަރަދުތަކަށާއި އެލަަވންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން ހުށަހަޅާނީ، ވަ 8 މިބާބުގެ . 9

 . މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ މޯލްޑިވްސް

ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް
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 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، . 10

ނޑައަޅާނީ . ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް މި އިނާޔަތުގެ ފަިއސާގެ އަދަދު ކަ

 . ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީންނެވެ

 ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާދޭނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް . 11

ނޑައަޅުއްވާ ދުވަހަކުއެވެ  . ޓްރެޜަރީން ފައިސާ ދިނުމަށް ކަ

 ރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫުލްނ ގެންގުޅޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަ . 12

 . މުވައްޒަފުންނަށް،  ރަމަޟާން މަހުގެ ުމނާސަބަތުގައިދޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ންގުޅޭ މުސްލިމު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް އޫުޞލުްނ ގެ . 13

 މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްަޞ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދޭނީ ހަމައަށް ދެބައިކޮށް،

 ދެވަނަ ބައި ދޭނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަުހ . ފުރަތަމަ ބައި އެހެން މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މިފައިސާ ދޭ ދުވަހުއެވެ

 . ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ

 މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްސަ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ރަމަޟާންމަހުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ . 14

 ވަކިވި ދުވަހާ ހަމައަށްވާ ފައިސާ ފިޔަވައި ٬ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ފާއިތުނުވަނީސް ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ

 . އިތުރުވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން އަތުލަންވާނެއެވެ

 ންޝުއަރެންސް މެޑިކަލް އި

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފުންނަށް ދާއިމީ ރވިސްގެ ސަ ޕާލަމެންޓަރީ . 15  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުން ކަ

 . ދެވޭނެއެވެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރަންސް ގޮތެއްގެ މަތީން

 ހެދުން ޔުނިފޯމާއި

 ފެހުމުގެ ޔުނިފޯމު ٬ އަދަދާއި ޔުނިފޯމުދޭ އަހަރަކު ހުންނަންވާގޮތާއި ޔުނީފޯމު ٬ މުވައްޒަފުންނާއި ދެވޭ ޔުނީފޯމު . 16

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ ٬ ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު ދޭނެ ޚަރަދު

 އުޅޭ އަޅައިގެން ޔުނިފޯމު . ބަހުންނެވެ ދިވެހި ٬ އޮންނަންވާނީ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ٬ ލިޔުމެއް އޮންނަ ޔުނީފޯމުގައި . 17

 ދިވެިހ ލިޔުމެއް ެއ ٬ ބޭނުންވާނަމަ އޮތުން ބަހުންވެސް ިއނގިރޭސި އެލިޔުން ބާވަތުން މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ

 . ވެ ބޭއްވިދާނެއެ އިނގިރޭސިބަހުން ٬ ބަހުންނާއި

 މަޖިލީހުގެ އެޅުމަށް ޔުނީފޯމު އެ ٬ އުޅެންވާނީ އަޅައިގެން ޔުނިފޯމު މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޅުމަށް ޔުނިފޯމު . 18

 . މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޔުނިފޯމާއިމެދު ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެ ٬ ވަކިވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ދީފައިވާ ޔުނީފޯމު . 19

. ގޮތަށެވެ ތިރީގައިމިވާ ٬ ޢަމަލުކުރާނީ
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ނޑައެޅިފައި ) ހ (  ވަކިވުމާއެކު ވަޒީފާއިން ٬ ހަރުކުރެވިފައިވާނަމަ ޔުނިފޯމުގައި ފާހަގައެއް ޚާއްޞަ އޮންނަ ކަ

 . ނައްތާލުން ޔުނީފޯމު އަތުލެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި . އަތުލުން ޔުނިފޯމު

ނޑައެޅިފައި ) ށ (  . ދޫކޮށްލުން އެމީހަކަށް ޔުނިފޯމެއްނަމަ ނުހުންނަ ފާހަގައެއް ޚާއްޞަ އޮންނަ ކަ

 ކޮށްދިނުން ބޭސްފަރުވާ ޚަރަދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ލިބި ގެއްލުމެއް އުޅެނިޮކށް މަސައްކަތެއްގައި ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ މުވައްޒަފަކު . 20

 ބޭސްފަރުވާ ސްކީމުން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާ ނުދޭނަމަ، އެގެއްލުމަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޚަރަދުގައި

 . ކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ބޭސްފަރުވާކުރުން އަމިއްލައަށް އެމީހަކު ފަސޭހަނުވަނީސް މީހަކު ކޮށްދޭ ބޭސްފަރުވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން . 21

 . ނުދެވޭނެއެވެ ބޭސްފަރުވާކޮށެއް އެކަމަކަށް އަލުން ٬ ހުއްޓާލައިފިނަމަ

 ފައިސާ އެހީގެ ޚާއްސަ

 ކަމެއް ފޮނުވައިގެން ސަރވިސްއިން ާޕލަމެންޓަރީ ނުވަތަ ٬ އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތެއްގަިއ ސަރވިސްގެ މެންޓަރީ ޕާލަ . 22

 ٬ އިތުރުން ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ ٬ ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް ނޫޅެވޭވަރުގެ ކޮށް މަސައްކަތް ٬ އުޅެނިކޮށް ދަސްކުރަން
 އެމީހަކު ٬ ނުވާނަމަ ކުރެވޭވަރު މަސައްކަތެއް އަދި ٬ ކުރެވޭވަރުވަންދެން މަސައްކަތެއް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް

 . ލިބޭނެއެވެ އެއްބައި ދެބައިކުޅަ މުސާރައިގެ ނިޔާވަންދެން

ނޑުތަކާއި ޞިއްޙީ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ  ރައްކާތެރިކަމުގެ އަޅަންޖެހޭ މިންގަ

ފިޔަވަޅުތައް

 މުވައްޒަފުން ހާދިސާއަކުން ނުރައްކާތެރި ކުރިމަތިވެދާނެ ނުވަތަ ގެއްލުމަކުން ލިބިދާނެ އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތުގައި . 23

 އެކަށީގެންާވ މަތީން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 72 ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ އްޖޭގެ ދިވެހިރާ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި

 . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކީ އެޅުމަ ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ

 ٬ ތަކެތި ބޭނުންވާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ނުރައްކަލުން މުވައްޒަފުން ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ ތަނެއްގައިކުރާ އެ . 24
 . ދޫކުރަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު

 ކުރުވުމާ މަސައްކަތް ލައްވާ އެމީހަކު ٬ ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް މުވައްޒަފަކަށް އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތުގައި . 25

 އަންގައި ވެރިޔަކަށް ކަމާބެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެކަން ލަސްނުކޮށް ٬ އިސްމީހާ ހަވާލުވެހުރި

. އަޅަންވާނެއެވެ ފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް ދިނުމަށް ފަރުވާ އެމީހަކަށް



 ަވނަ ބާބު 8

 ސަރވިސްގެ މަސަްއކަުތ ހަފްތާއާއި، މަސައްކަތު ޕާލަމެންަޓރީ

 ގަޑިއާއި، ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް

w ާމަސައްކަތު ހަފްތ 

w ީގެ މަސައްކަތު ގަޑި ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރ 

w ްން އު ބޭރަށް ދި މާއި ރަށުން އު ދި އޮފީހުން ބޭރަށ 

w ްގަޑިޖެހުނ 

w ްގަޑީލާރި ނެގުނ 

w ޭޤުދްރަތީގޮތުން ދިމާވާކަމެއްގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުނުކުމެވ 

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ޕާލަމެންޓަރީ

w ީމަސައްކަތުގައި އުޅޭިއރު ގެ ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރ 

 ގޮތް ހެދުން ބަހައްޓަންވީ

w ީގޮތް އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާއިރު ހެުދން ބަހައްޓަންވ



 ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް ٬ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ٬ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ

43 

 ހެދުން ٬ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ٬ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ޕާލަމެންޓަރީ

 ބަހައްޓަންވީގޮތް

 މަސައްކަތު ހަފްތާ

 . ދުވަހެވެ 5 ހަފްތާއަކު ٬ އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތު ހަފްތާއަކީ . 1

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ٬ ަނމަވެސް . ހަފްތާގެ ބަންދު ދެ ދުވަހެވެ ٬ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ

 އިދާރާގެ ކުއްލި މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހަފްތާ ބަންދުދުވަސްތަކުގައިވެސް އޮފީހަށް

 މަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ މިގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަ . ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 . އާއި ބަންދުދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި

 އަދި ރަސްމީގަޑީގެ . އަށެވެ 16:00 ން ހަވީރު 8:00 ހެނދުނު ٬ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ . 2

 ބްރޭކް ގަޑި މުވައްޒަފުން ނަގާނީ އޮފީހުގެ . ގަޑިއިރުގެ ބްރޭކެއް ނެގިދާނެއެވެ 1 ންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ތެރޭގައި ކޮ

 . މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ އުސޫލަކުން ފަހަރަކު ވަކި އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުން ބްރޭކަށް ދާ އުސޫލުންނެވެ

 . އަށެވެ 1.30 ގެ ން މެދުރުފަހު 9.00 ހެނދުނު ٬ ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ . 3

 ٬ ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީގަޑި ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް 3 ވަަނ މާއްދާއާއި 2 . 4
 ٬ އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ٬ އެމުވައްޒަފަކު އެދުވަހަކު ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިންމި ހުރެއްޖެނަމަ

 . ން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތި

 . ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ޑިއުޓީ ގަޑިއެވެ . 5

 ގަޑިއަށް ٬ ދުވަހަކު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ . 6

 ގަވާއިދުން ސަލާން ٬ މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ . ޒިރުވާންވާނެއެވެ މަސައްކަތަށް ހާ

 މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެ ٬ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ٬ ސަލާްނ ނުބުނެ . ނުވަތަ ގަވާއިދުން ޗުއްީޓ ނަގަންވާނެއެވެ . ބުނަންވާނެއެވެ

 . ނެއެވެ ހުރެގެން ނުވާ

 އޮފީހުން ބޭރަށްދިޔުމާއި ރަށުންބޭރަށް ދިޔުން

 ކޮންމެހެން ނުގޮސްނުވެއްޖެ ٬ އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ކަމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށްދާންވަނީ . 7

 އޮފީހުން ٬ ން ބޭރަށްގޮސް އަދި އަމިްއލަ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފު . އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ٬ ހާލެއްގައި

 ٬ ގަޑިއާއި ٬ އެމީހަކު ބޭރަށްދިޔަ ބޭނުމަކާއި ٬ މިކަމަށްޓަކައި . ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 . އޮންނަންވާނެއެވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ٬ ގަޑީގެ ރެކޯޑެއް އެނބުރި އޮފީހަށްއައި

 ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު މަތީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން / އޮފިސަރުން . 8

ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނަމަވެސް އޮފީހުގެ . އެކަން އޮފީހުގެ ވެރިޔަކަށް އަންގާފައެވެ ٬ ރަށުންބޭރަށް ދާނަމަ ދާންވާނީ



 ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް ٬ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ٬ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ

44 

ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ / އޮފިސަރުން ٬ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މީހަކު ރަށުގައި ނުހުރެ / އޮފިސަ◌ަރުން

 . ހުރިހާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެކުގައި ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

 އޮފީހުގެ . ގަވާއިދުން ޗުއްޓީ ނުނަގައި ރަށުންބޭރަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ . 9

 ބަންދު ދުވަސްދުވަހު ނުވަތަ އޮފީސް ބަންދު ٬ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމާއި ބޭނުމެއްގައި ރަށުންބޭރަށް ނުވަތަ

 . މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ ٬ މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ރަށުންބޭރަށް ދިޔުން ވަނަ ٬ 8 ގައި ވަގުތު

 ގަޑިޖެހުން

 ހިނގުމަށްފަހު 8:01 ހެނދުނު ٬ ރަމަޟާންމަސް ނޫން އެހެން މަސްމަހު މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑިޖެހޭނީ . 10

 . ިހނގުމަށްފަހު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ 9.01 ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުުނ . އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ

 އެ މުވައްޒަފަ◌ަކު ޑިއުޓީއަށް ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ٬ ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހެނީ

 . ފީހަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ ގަޑިއެއްގެ ފަހުން އޮ

 ނުވަތަ . ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ކުރަންވާނެވެވެ ٬ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ . 11

 ٬ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވިޔަސް . ސޮއިކުރި ގަޑި ޖަހަންވާނެއެވެ ٬ ހާޒިރީގައި ސޮއިކޮށް

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ނުކުރައްވާ ނުވަތަ ހާޒިރީ ފޮތުގައި ސޮއިނުކޮށް އޮވެއްޖެނަމަ

 . ގަޑިޖެހޭނެއެވެ ٬ ނުވަތަ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެހެންވެސް ގޮތަކުން ހާޒިރުވިކަން ނޭނގި އޮވެއްޖެނަމަ

 ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ٬ ތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަ

 ٬ އެމަސައްކަތެއް ނިމިގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ٬ ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑު ނުކުރެވި ނުަވތަ ހާޒިރީގައި ސޮއިނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 . ނުވަތަ ހާޒިރީގައި ސޮއިކުރާނީއެވެ . ވެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގާފައި ހާޒިރުވިކަން ރިކޯޑުކުރާނީއެ

 ގަޑީލާރި ނެގުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނުގައި ٬ ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ ގަޑީލާރި ނެގޭނީ . 12

 . ނިސްބަތުންނެވެ

 މިނެޓަށް 15 ނަގާނީ އެ ތާވަލުގައި ގަޑީލާރި ٬ މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުނުވަނީސް އޮފީހަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ 15 ގަޑިޖެހިގެން . 13

 . ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަކުގެ ތެރެއިން ޕާލަމެންޓަރީ . 14  ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރިނެގޭ އަދަދުތަކުގެ ތާވަލުގައި ކަ

 ٬ ގަޑީލާރި ނެގޭނީ ٬ މަ ޖެހިގެންއޮތް ވަގުތަށްވުރެ ފަސްނުވަނީސް އޮފީހަށް ނުކުމެއްޖެނަ ٬ ވަގުތެއް ހަމަވުމަށްފަހު

 ٬ ގަޑިއިރު ހަމަވުމަށްފަހު 1 މިސާލަކަށް . ޖެހިގެންއޮތް ވަގުތު ހަމަވިއިރު އޮފީހަށް ނުކުތް މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 މިނެޓަްށ 30 ގަޑި ٬ 1 މިނެޓު ހަމަނުވަނީސް އޮފީހަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ ގަޑީލާރި ނެގޭނީ 30 ގަޑި 1 ގަޑިޖެހިގެން

. ވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށެ



 ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް ٬ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ٬ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ

45 

 މުސާރައިން ٬ މިނެޓަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ 30 ގަިޑ 4 ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެންމަސްމަހު ގަޑިޖެހިގެން . 15

 ގަޑިއިރަށްވުރެ 3 ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހިގެން . ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު އެކުގައި ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ

 ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަދަދު . ( ދަދު އެކުގައި ގަޑީާލރީގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ އަ

 .) އިން ގެއްލައިގެްނނެވެ 30 މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ٬ ބަލާނީ

 ٬ މެންދުރު ކުރީގައާއި މެންދުރުފަހު މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި . 16

 ސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރެޔަކާދުވާލު އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ޑިއުޓީއަށް ޑިއުޓީ ބަހައިގެން މަ

އެ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ނުކުންނަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ނަގާނީ

 . އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައި އަންގާފައިވާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

 ނުކުންނަން އަންގާފައިވާ ގަޑިއަށް ٬ ންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑިއަށް ނުކުތުމުގައިވެސް ޕާލަމެ . 17

 . ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި ގަޑިޖެހޭފަދައިން ގަޑިޖެހޭނެއެވެ

 މުވައްޒަފުން ޤުދްރަތީގޮތުން ދިމާވާކަމެއްގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުނުކުމެވޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ

 ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ٬ ތިރީގައިމިވާފަދަ ޤުދްރަތީ ކަމެއް ދިމާވެގެން . 18

 . އެ މުވައްޒަފަކު އެދުވަހަކު ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ٬ ނުނުކުމެވޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ

 15 ގަޑިޖެހުމުގެ ٬ މިނޫންވެސް ޑިއުޓީއަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ހާޒިރުނުވެވުނީ އަްށ ނުވަތަ 8:00 ހެނދުނު

ނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވުން ނޑި ވާރޭވެހިގެން ނުވަތަ ދަތުރު ނުކުރެވޭވަރަށް ކަ  . މިނެޓު ކުރިއްސުރެ މެދުނުކެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ٬ ނިންމާނީ މައްސަލަ މުގެ ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސު މިނޫންގޮތަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްގައި . 19

 . އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުންނެވެ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް

 ٬ އުޅޭއިރު ހެދުން ބަހައްޓަންވާނީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގައި . 20

 . ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ

 ދިގުފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ނުވަތަ ٬ ޓްރޭނީގެ މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ) ހ (

 ބޭނުން ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި . ނުވަތަ އަތްދިގު ބުސްގަމީހާއި ބޫޓެވެ ٬ އަތްކުރު ގަމީހާއި ޓައީ

 ޓްރޭނީން ފެށިގެން ދަށުގެ މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ٬ ނަމަވެސް . ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ފަދަ ހެދުމެވެ

ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއް . އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ޓައީ ނާޅައި އުޅުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ



 ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް ٬ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ٬ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ

46 

 ން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފަޓުލޫނާއި ގަމީސް ޓްރޭނީން ފެށިގެން ދަށުގެ ފިރިހެ . ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ

 . އަދި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ ٬ ނުވަތަ ބުސްގަމީހާއި

 ނުވަތަ ) ނަންބަރު ހެދުން ( ޓްރޭނީން ފެށިގެން މަތީގެ އަންހެްނ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފާސްކުރިހެދުން ) ށ (

 ނުވަތަ ހަރުވާޅާއި އެއާއެކުގައިލާ ) ޕައްޓާ ސަލްވާރާއި ގަމީސް ނުވަތަ ކުރުތާއާއި ދޯ ( ޕާކިސްތާނު ހެދުން

 ٬ ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމާއި ٬ މަތީބައި

 އަދި ޓްރޭނީން . އަދި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ ٬ މިނޫންވެސް ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި

 . ޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ޖަމާޢަތުގެ އަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ ފެށިގެން ދަށުގެ މުވައް

 ތިބެންވާނީ އެބައެއްގެ ٬ ޔުނިފޯމެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެބައެއްގެ ރަސްމީގަޑީގައި އުޅޭއިރު ) ނ (

 . ބައިތަކެއް ހަމައަށް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު ޔުނިފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ . ޔުނިފޯމުގައެވެ

 ގައިވާ ގޮތްތަކާއި ތަފާތު ގޮތަކަށް ހެދުން ) ނ ( ٬ ) ށ ( ٬ ) ހ ( މަސައްކަތް ުހންނަގޮތުން މި މާއްދާގެ ) ރ (

 އެކަމެއް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ٬ ހުންނަންޖެހޭނަމަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ  . ކަ

 އޮފީހުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތު މީހުން ފިޔަވައި އެހެން . 21

 އޮފީހުން ބޭރުގައި . ނުވަތަ ބުސްގަމީހާއި އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ފަޓުލޫނާއި ގަމީސް

 އަދި އެކަށީގެންވާ ٬ މަސައްކަތްކުރާ އަންހެްނ ުމވައްޒަފުންގެ ހެދުމަކީ ޖަމާޢަތުގެ ޢަދަބާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމަކާއި

 . ފައިވާނެކެވެ

 އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާއިރު ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް

 އުލަތުގެ ތަންތަނުން ބާއްވާ މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ދަ . 22

 އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ٬ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ

 އެކިއެކި ٬ އަދި އަންހެން މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ . ޓާއި ފަޓުލޫނުގައެވެ ނުވަތަ ކޯ . ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމެއްގައެވެ

 ކުޅިވަރު . ނުވަތަ ދިވެހި ހެދުމެއްގައެވެ . މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުމެއްގައެވެ

 . މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ ٬ މުބާރާތްތަކުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 މިނިވަންދުވަހުގެ ٬ ސް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައާއި ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި . 23

 ޖުމްހޫރީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢްވަތުދެވޭ ٬ މުނާސަބަތުގައާއި

 . ގައިވާ ގޮތަށެވެ ތިރީ ٬ މުވައްޒަފުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާއިރު ހެދުން ބަހައްޓަންވާނީ

 ٬ ސްޓޭޖުމަތީގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ވެރިން ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ) ހ (

. އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުމެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓުފަޓުލޫނުގައެވެ



 ހެދުން ބަހައްޓަންވީގޮތް ٬ މަސައްކަތު ގަޑިއާއި ٬ މަސައްކަތު ހަފްތާއާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ

47 

 ތު ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެދުމެއްގައި ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަ ٬ އަންހެން މުވައްޒަފުން

 . ދިވެހި ހެދުމެއްގައެވެ

 . ރަސްމީ ގަޑީގެ އޮފީސް ގަޑީގެ ހެދުމެއްގައެވެ ٬ މިނޫން މުވައްޒަފުން ) ށ (

 ޖަލްސާތަކާއި އެކިއެކި އޮފީސް އޮފީހުން ބާއްވާ ٬ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި 23 ވަނަ މާއްދާއާއި 22 . 24

 . ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ ٬ ރިސެޕްޝަންތަކަށް ހާޒިރުވާއިރު ހެދުން ބަހައްޓާނީ

 . ދަޢްވަތު ކާޑުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބުނެފައިވާނަމަ އެގޮތަކަށް ) ހ (

 . ރަސްމީގަޑީގެ އޮފީސް ހެދުމުގައި ٬ ދަޢްވަތު ކާޑުގައި ވަކިގޮތަކަށް ހެދުން ބެހެއްޓުމަށް ބުނެފައި ނުވާަނމަ ) ށ (

 އެތަނެއްގެ ٬ އެކިއެކި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާފަދަ ކަންކަމުގައި ٬ ކުޅިވަރު މުބާރާތްފަދަ ކަންކަމާއި . 25

 . ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ ފަރާތުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ ސެކްރެޓަރީން ފެށިގެން މަތީގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން ބަހައްޓާނީ

 ނުވަތަ އަތްދިގު ބުސްގަމީހާއި ٬ ދިގު ފަޓުލޫނާއި އަތްދިގު ގަމީހާއި ޓައީ ٬ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ) ހ (

 ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ٬ ނުވަތަ ސަފާރީގައި ٬ ފަޓުލޫނުގައި

 . ގަބޫލުކުރާ ހެދުން

 ފީސް ހެދުމުގައި، ނުވަތަ އެކިއެކި މުނާސަބަތު ތަކުގައި ރަސްމީގަޑީގެ އޮ ٬ އަންހެން މުވައްޒަފުން ) ށ (

 . ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ހެދުން

. އެހެން ހެދުމާއެކު އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެކެވެ . ކޯޓު ފަޓުލޫނާއި ސަފާރީ ގަމީހާއި ފަޓުލޫނާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ބޫޓެވެ . 26
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w ސަލާމުގެ ޗުއްީޓ 

w އަހަރީ ޗުއްީޓ 

w ީމުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓ 

w ިގުޅިގެންދޭ ބަިލވެއިނުމާ ٬ ޢިނާޔަތްތަކާއި ٬ ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީާއއ 

 ޢިނާޔަތްތައް

w ީޙައްޖު ޗުއްޓ 

w ީއާ◌ިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓ 

w އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދެވޭ ޗުއްީޓ 

w ީދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމަށް ދެވޭ ޗުއްޓ
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 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި ޗުއްޓީ

 ޗުއްޓީ ސަލާމުގެ

 ތިމާ . ( ޙާޒިރު ވެވެންނެތް ނަމައެވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ ހަމައެކަނި މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް . 1

 ބަލިގެން އެތާގައި ތިމާ ނުހުެރ ނުވާ ަފދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެގެން ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު

 .) ނެގިދާނެއެވެ

 ގެ ޗުއްޓީ ދުވަހު 30 މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް . 2

 . ނެގިދާނެއެވެ

 2 ވިދިވިދިގެން . ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ 2 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ވިދިވިދިގެން . 3
 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ސަލާމުގައި ހުރެއްޖެނަމަ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެބަލީގެ ސަބަބުން

 ސައްކަތަށް ނުނުކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ަރޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މުވައްޒަފަށް މަ

 މިނިސްޓްީރ އޮފް ހެލްތް އެންްޑ ފެމެލީއިން ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް . މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ

 އެފަދަ . ށަހަޅަންޖެހޭ، އެފަދަ މީހެއްގެ ސެޓްފިކެޓެކެވެ ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހުން ތިބި ރަށެއްގައިނަމަ، ހު

 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ . މީހަކު ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ، ސެޓްފިކެޓް ހޯދާނީ ރަށު އޮފީހުންނެވެ

 . ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ އެދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އޮފީހަށް ނާންނަ

 ސަލާންބުނާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ ޢަދަދު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް 30 އަހަރަކު . 4

ނޑޭނެއެވެ ނޑާނީ، 30 . ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކެ  ސަލާމަށްވުރެ އިތުރުވެގެން މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަ

 ރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މިގޮތަށްވެސް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހު . ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައިންނެވެ

 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެދުވަސްތައް . މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމާއެކުގައެވެ

 . ބެލެވޭނީ އޮފީހަށް ނާންނަ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 އަހަރީ ޗުއްޓީ

 . އަހަރު ބަލާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް . 5

 ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރެއް ވުމުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަނދު . 6

 . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ 30 ދުވަސް ނުހިމަނާ

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ 12 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާތާ . 7

ނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތީން ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ  . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަ

 އަދި މިފަދައިން . ވެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެޗުއްޓީ ކެންސަލްވާނެއެ . 8

. ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ
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 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު، އެމުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ޭބނުން ނުކޮށް އޮތްނަމަ، އެޗުއްޓީގެ . 9

 . ވަސްތަކަށް ފައިސާދޭންވާނެއެވެ ބަދަލުގައި މުސާރައިން ދުވަހަކަށްޖެހޭ މިންވަރުން އެދު

 މުވައްޒަފަކު އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ނާންަނ ދުވަހެއް ނުވަަތ  ދުވަސްތަކެއް އޮތްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މުވައްޒަފަކަށް . 10

 . ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީ ކެންސަލެއް ނުވާނެއެވެ

 ވަކިވެގެން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއާ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށްފަހު، އެތަނަކުން . 11

 . ގުޅޭ ނަމަ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބެލުމުގައި ކުރިން އުޅޭފައިވާ ތަނެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ

 މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

 މިފަދަ ކަމަކާ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ٬ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ . 12

 . ގުޅިގެން ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ

 . އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ދިގު ޗުއްޓީއަކަށް ބޭނުންވުން ) ހ (

 . އާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެންޖެހުން ) ށ (

 ލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދިގު ތިމާ ބަ ٬ ނުވަތަ ތިމާ ނުހުރެުނވާފަދަ ٬ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުން ) ނ (

 . ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންވުން ٬ މުއްދަތަކަށް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 . ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ދިޔުން ) ރ (

 . ބެލުމަށްޓަކައި ޗުއްޓީއަކަށް ބޭނުންވުން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ) ބ (

 . އަދި އެ ދުވަސްތައް ޕެންޝަނަކަށްވެސް ނުގުނޭނެއެވެ . މިޗުއްޓީގައި ހުންަނ މުއްދަތުގައި މުސާރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ . 13

 އެމީހަކު ٬ ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހަކު މި ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް

 މިގޮތުގެމަތިން . މި ޗުއްޓީގައި ހުންަނ ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ ٬ ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަކުރެވޭނީ

 މިމާއްދާގައި އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންތައްތައް އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމަކުން ٬ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީދޭއިރު

 . އަންގަންވާނެއެވެ

 ތިރީގައިމިވާ ٬ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްީޓ ލިބޭނީ ٬ ކިޔެވުމަށްޓަކައިދޭ ޗުއްޓީނޫން އަމިއްލަގޮތުން . 14

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ނޑި : ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށް ) ހ (  އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން 1 މެދުނުކެ

ނޑި : އާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުން ) ށ (  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން އަހަރު 2 މެދުނުކެ

ނޑި : އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ) ނ (  އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން 5 މެދުނުކެ

 މި ޗުއްޓީގެ  ބޭނުން ހިފައިގެން އެހެންކަމެްއ . ޗުއްޓީ ނެގި ބޭނުމަކަށެވެ ٬ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ބޭނުންކުރަންވާނީ . 15

ޕާލަމެންޓަރީ ޗުއްޓީދިން ދުވަހުން ފެށިގެން ٬ ސަލްކުރުމާއި އެގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ޗުއްޓީ ކެން . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ



 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި ޗުއްޓީ

51 

 ފެންނަގޮތަކަށް އެމީހެއްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި މިދެގޮތުންކުރެ

 . ނިންމޭނެއެވެ

 ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ސަރވިސް ޕާލަމެްނޓަރީ އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ދިގު ޗުއްޓީއަކަށް ބޭނުންވާ . 16

 . ތަޢްލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ މަރްކަޒަކަށް އެމީހަކު ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ ٬ ޗުއްޓީދެވޭނީ

 ރި އެ ތަނަކުން އެނބު ٬ ކަޒަކަށް ދިޔުމަށާއި އެމީހަކު ކިޔަވަންދާ މަރު ٬ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް މި  ޗުއްޓީ ލިބޭނީ

 . މަސްދުވަސް އިތުރުނުވާގޮތަށެވެ 3 އައުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުއްދަތު ހިމަނައިގެން ކޯހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ

 ސަރވިސްއަށް  ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ބޮންޑެއް އޮތްމީހަކު ކިޔެވުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޕާލަމެންޓަރީ

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަންއޮތް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނަމަ

 . ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީގެ ٬ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ٬ މައްސަލަ

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ކިޔެވުމަށް ނޫންގޮތަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ . 17

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަންއޮތް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ނަމަވެސް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ބޭނުންނަމަ

 . ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީގެ ٬ ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ٬ ކުރިން ޗުއްޓީ ދިނުމުގެ މައްސަލަ

 ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުްނ ފިޔަވައި ٬ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީ އެއްފަހަރު ނަގާފައިވާ މީހަކަށް ކިޔެވުމަށް . 18

 . ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ٬ އެހެންކަމަކަށް މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނީ

 ٬ ނެގި ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އެނބުރި އައިސް ٬ އެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ޗުއްޓީނަގާ ފުރަތަމަފަހަރު ޢާއިލާއާ ) ހ (
 . އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވުން 1

 ނުވަތަ އާއިލާއާއެކު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ނަގާ ٬ ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށް ٬ ކިޔެވުމަށް ) ށ (

 ފުރަތަމަ ފަހަރު ނެގި ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އެނބުރި ٬ އެހެން ބޭނުމަކު ޗުއްޓީ ނަގާނަމަ ٬ ޗުއްޓީ ފިޔަވައި

 . އަހަރު ވަންދެން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވުން 5 އައިސް

 އަހަރު 1 އާއިލާއާއެކު ރަށުންބޭރުގައި އުޅެންޖެހިގެން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ގިނަވެގެން . 19

 3 ފުރަތަމަ ދިން މުއްދަތާއެކު ٬ ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ އިތުރު ކުރަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް އޮވެއްޖެނަމަ . ދަތަށެވެ ދުވަހުގެ މުއް

 . އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

 ތަކަށް ފަރުވާ ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދިގު މުއްދަ ٬ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް . 20

 ދިގު ٬ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ٬ ބޭނުންވާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި

 މިނިސްޓްރީ ٬ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ٬ މުއްދަތަކަށް މިފަދަ ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް

 ތިމާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ . ދީފައިވާ މީހެއްގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު ހުށަހެޅީމައެވެ އޮފް ހެލްތުން

 ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ޞިއްީޙ . އަހަުރ ދުވަހަށެވެ 2 ގިނަވެގެން ٬ ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ

 . އަހަރު ދުވަހަށެވެ 1 ގިނަވެގެން ٬ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގާނަމަ

 ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި މުސާރަ ނުލިބޭ . 21

 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ އެޖަމްޢިއްޔާއަކުން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ٬ ޗުއްޓީއެއް ދެވޭނީ

މި މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވެއްޖެނަމަ އެކަން . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ 1 ފުރަތަމަ ޗުއްޓީ ލިބޭނީ ގިނަވެގެން
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 އަހަރަށްވުރެ ٬ 3 ކުރިން ޗުއްޓީދެވުނު މުއްދަތާއެކު ٬ ބަޔާންކޮށް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމުން

 . ގޮތުގެމަތިން ޗުއްޓީ އިތުރު ކޮށްދެވިދާނެއެވެ އިތުރުނުވާ

 ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފެއްގެ 15 ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް ުނނުކުމެ ٬ މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު . 22

 ސް އެމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހިއުމަން ރިސޯ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތަކާއެކު

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނުން

 އެ މަގާމުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭެނ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނުމަށްފަހު ޕާލަމެންޓަރީ . 23

 ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީގައިހުރި ٬ މަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ ٬ މީހަކު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން

 . ދާނެއެވެ ވި ޒަފު ވަޒީފާ މެދުނުކެނޑޭގޮތަށް ވަކިކުރެ މުވައް

 އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރި ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑު ޕާލަމެންޓަރީ މިގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ . 24

 . ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނުންނާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން / ޑިވިޜަން

 އެ ٬ މުވައްޒަފުންނަށް ގާމު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއެއް ދެވެންނެތް މަ ٬ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީ ހަމަވާއިރު . 25

 މި . މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ 3 މުވައްޒަފަކަށް ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް

ނޑޭގޮތަށް ޕާލަމެންޓަރީ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއެއް ނުހޯދައިފިނަމަ  ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު މެދުނުކެ

 . ވަކިކޮށްފައިވާ ވަކިކުރުން ބާތިލުވާނެއެވެ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި އެ މަގާމުގައި ވަގުތީގޮތުން މީހަުކ ޕާލަމެންޓަރީ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީގައިހުރި . 26

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާބުގަިއ ވަނަ ٬ 4 ފަށަންވާނީ ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ގެންގުޅެން . ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ

 . ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ޕާލަމެންޓަރީ މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކާގުޅިގެން . 27

 . މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީންނެވެ ٬ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ނިންމާނީ

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށެވެ ٬ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން ޗުއްޓީއަށް އެދި ލިޔުއްވާނީ . 28

 ޗުއްޓީ ހަމަވުމާއެކު މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ންޓަރީ ޕާލަމެ މުސާރަ ނުލިޭބ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ . 29

 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލާރި ٬ ގަޑިޖެހޭފަހުން ނުކުމެއްޖެނަމަ . ރަސްމީ ގަޑިއަށެވެ ٬ އޮފީހަށް ނުކުންނައިރު ނުކުންނަންވާނީ

 . ނެގުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެ

ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެންދޭ ޢިނާޔަތްތައް ٬ ޢިނާޔަތްތަކާއި ٬ ޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއާއި ވިހެއުމާ ގު
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 މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ . 30

 ތާރީޚުން ފެށީގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޭދ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން، މުވައްޒަފަކަށް، އެސެޓްފިކެޓްގައި ބުނާ

 . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ދޭންވާނެއެވެ 60

 ދުވަސްދިނުމުގައި ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާގޮތަށް ބަންދު 60 ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ . 31

 . ވެ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެ 30 ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި

 މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ . 32

 މިގޮތުްނ . ޙައްޤުތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދިނުން ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބެންވާނެއެވެ

 ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި، މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި، ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ

 އަދި ޭއނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މު◌ައްދަތަށް އެއްވެސް . ގުނޭ ގުނުމަށް އެއްވެސް ުއނިކަމެއް ގެނެސްގެްނ ނުވާނެއެވެ

 . ދަތު ކުރުވީ ކަމަށްވެސް ނުބެލެވޭނެއެވެ ހުއްޓުމެއް އައީ ކަމަށް ނުވަތަ މެދުކެނޑުނީކަމަށް ނުވަތަ އެ މު◌ައް

 މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިނުމުެގ ސަބަބުން  ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، މިނިސްޓްރީ . 33

 ޑިކަލް އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެ

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 28 ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި

 އަދި ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިޭހ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންްޑ . ނެގިދާނެއެވެ

 ން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ފެމިލީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކު

 މިޗުއްޓީ ލިބޭނީ . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ 28 ދީފިނަމަ، ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި

 . ވިހާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު، ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ . 34

ނޑޭ ގޮތުން، ކޮްނމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިޔުމަށް  30 ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، މުސާރައިން ނުކެ

 މިގޮތުގެ މަތީން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުން . އެވެ ފަހަރު ދޭންވާނެ 2 މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި

 . އަހަރު ވަންދެން އެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ދޭންވާނެއެވެ 1

 އަހަުރ 1 ވިހެއުމާގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭޗުއްޓީ ހަމަވުމުން، ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް . 35

 މިޗުއްޓީ ބޭނުންވާނަމަ، އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް، . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެގިދާނެއެވެ

 . ދުވަހުގެ ކުރިން، ޗުއްޓީ ނެގުމަށް އެދެންވާނެއެވެ 15 ވިހެއުމާގުޅިގެން އޭނާއަށް ދޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ

 ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާނަމަ އެމީހުންނަށް ފެންނަގޮތަށް . 36

 . ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބަހައިލެވިދާނެއެވެ ) އަހަރު ދުވަސް 1 ( ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު މި

 ޙައްޖު ޗުއްޓީ

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށްދާން އެދޭ މީުހންނަށް ޕާލަމެންޓަރީ . 37

. ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނެއެވެ ٬ ހަމަމުސާރައާއެކު



 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެކިއެކި ޗުއްޓީ
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 މީހުންނަށް އެމީހަކު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާބޯޓަކުން ދަތުރުކުރާ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ) ހ (

 . އެނބުރި މާލެ އަންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއްދަތަށް ٬ މާލެއިން ފުރާދުވަހުްނ ފެށިގެން

 30 ކުން ފެށިގެން އެމީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހަ ٬ ގައިވާ ގޮތްނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށް ) ހ ( މިމާއްދާގެ ) ށ (

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 މިމާއްދާގައިވާގޮތަށް އެއްވެސް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ހަމަމުސާރައާއެކު ޙައްޖު ޗުއްީޓ ) ނ (

 . އަހަރުއެވެ 1 އަހަރަކުން 5 ކޮންމެ ٬ ދެވޭނީ

 އެމީހަކު އެދޭނަމަ އަހަރީ ٬ ވަސްތައް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދު 33 . 38

 . ދާގައި ބުނެފައިވާ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ ަވނަ މާއް 39 ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ

 ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

 ނުހުެރ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއާއި ތިމާ 10 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ބޮޑެތި ކަންތަކާ ުގޅިގެން ދޭ . 39

 މިޗުއްޓީ ދޭނީ . ނުވާފަދަ މީހަކު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ބުނެވޭ ސަލާމުގެ ބަދަލުގައި ދެވޭނީ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއެވެ

 . އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

 ޢާއިލީ މެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ) ހ (

 . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ 10 މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންނަމަ ސަބަބު 10 އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ) ށ (

 މިގޮތަށް އިތުރަށްދެވޭ ޗުއްޓީގައި . ދެވިދާނެއެވެ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30 ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން އިތުރު

ނޑޭނެއެވެ  . ހުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކެ

 އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން ދެވޭ ޗުއްޓީ

 5 ތަށް ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮ ٬ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް . 40

 . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ

 ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ

 މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން، އެދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އެކުއްޖާގެ ބައްޕައަށާއި މަންމައަށް . 41

. ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ 5 ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއަށް



 ަވނަ ބާބު 10

 ން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވީއްލު ޕާލަމެންޓަރީ

w ީސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވީއްލުން ޕާލަމެންޓަރ



 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވީއްލުން
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 ން މުވައްޒަފުން ވީއްލު ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ

 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ

 މުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ އޮފީހަކުން ހިންާގ ކަމެއްގައި . 1

 ވާހަކަ ދައްކައިގެްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި ވީއްލަން ބޭނުންާވ އޮފީުހގެ މަސްއޫލު އިސްވެރިން

 ٬ ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށްވާނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްދިނުންއެދި . އެމުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވިދާނެތޯ ބަލާނީއެވެ
 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ ٬ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންވާ އޮފީހުން

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްދިނުންއެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔާ ވަގުތީގޮތުން

 . މުއްދަތު ސާފުކޮށް ލިޔަންވާނެއެވެ ٬ ސިޓީގައި އެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާ ސަބަބާއި

 . ވީއްލިދާނެއެވެ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ . 2

 . އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ) ހ (

 ގިނައަދަދެއްގެ ގޭގެއަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް އެއްފަހަރާ މީހުން ފޮނުވައިގެން ކުރަންޖެހޭ ٬ ބޯހިމެނުމާއި ) ށ (

 . އެހެނިހެން  މަސައްކަތްތައް ٬ އެކިއެކި ސާރވޭތަކާއި

 ބައިވެރިވާގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ٬ ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ބޭއްވޭ ބޮޑެތި ޖަލްސާތަކާއި ) ނ (

 . އެކިއެކި މުހިންމު ޖަލްސާތަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް

 . ބޭރު ޤައުމެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ) ރ (

 ޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު ރާއް ٬ ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ٬ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ) ބ (

 . ފެސްޓިވަލްފަދަ ކަންތައްތައް ٬ މަޢްރަޟު ٬ މުބާރާތްތަކާއި

 ٬ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރެވޭނީ އެ މަސައްކަތެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި މަސައްކަތަށް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ އޮފީހެއްގެ . 3
 މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް ٬ ދަދަށާއި އެތަނެއްގައި އެ މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންކުރެވެންތިބި މީހުންގެ އަ

 . ކޮންމެހެން ދޫނުކޮށް ނުވާނެކަމަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ ٬ ބެލުމަށްފަހު

 އެ މުވައްޒަފަކު ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ ސޮއިކުރާނީ ޕާލަމެންޓަރީ ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ . 4

 . ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހުގައެވެ

 އެހެންގޮތަކަށް އަންގާފައިނުވާނަމަ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާމެދު ޕާލަމެންޓަރީ ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ . 5

 . ކުރިންވެސް ދިން އުސޫލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ މުސާރަދޭނީ

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް ٬ ބައިވެރިކުރުމަށް ފަރާތުންކުރާ ދަތުރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ނޫން އެހެްނ . 6

 އިތުރުގަޑީގެ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކޮއްތާއި އެލަވަންސާއި ޕާލަމެންޓަރީ ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ

 ދުމަތް ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާ ފަދަ ސީދާ އެކަމަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚި ٬ ފައިސާއާއި

. ވަގުތީގޮތުން ލިބޭ އޮފީހުންނެވެ



 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ވީއްލުން
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 އެދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރީ ٬ ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ . 7

 . އަންގަންވާނެއެވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުރިގޮތް

 އަނބުރާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެ މުވައްޒަފު އެއޮފީހަކުން ٬ ވުމުން ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ . 8

. ފޮނުވަންވާނެއެވެ ٬ އަދި ވަގުތީގޮތުން ދޫކޮށްފައިހުރި ދުވަސްތަކުގެ ާހޒިރީ ރިޕޯޓުވެސް . ފޮނުވަންވާނެއެވެ



 ަވނަ ބާބު 11

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޕާލަމެންޓަރީ

 ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން

w ީސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން ޕާލަމެންޓަރ 

w ީސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން ޕާލަމެންޓަރ 

w ްތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މީހުން އިޤްރާރު ކުރުނ 

w ިކޯސް ފުރިހަމަކުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައ 

w ްރާއްޖޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުނ



 ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ
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 ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން އްކަތުގެ ރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސަ ސަ ޕާލަމެންޓަރީ

 ފެންވަރު ބެލުން މަސައްކަތުގެ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޕާލަމެންޓަރީ

 ٬ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް . 1
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  . އެ މުވައްޒަފަކު އެ މަސައްކަތެއް ކުރާ މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުމެވެ ٬ މައިގަ

 ށް މުވައްޒަފުންކުރާ ތަނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވާގޮތަ ٬ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިޒާމުތައް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަނީ

 އަދި މީގެ އަލީގައި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް . މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ

 . ލިބިދޭންޖެހޭ ތަމްރީނަކާއި މަޢްލޫމާތެއް ދެނެގަނެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ

 ގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިޒާމް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް . 2

 . ކަންތައްތަކަށެވެ

ނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކެއް މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ) ހ (  ٬ ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއަހަރަކަްށ ކަ
 . ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުން އަހަރު ނިމުމުން އެހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތައް

 . މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފު އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރާއި ފެންވަރު ދެނެގަތުން ) ށ (

 ٬ ގައިވާ މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި މުވައްޒަފަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދާއި ތަމްރީނުތައް ފާހަގަކޮށް ) ށ ( އަދި ) ހ ( ) ނ (
 . ތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން އެކަން

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނީ، ޕާލަމެންޓަރީ . 3

 " ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތް " ސަރވިސްއިން ޝާއިޢުކުރާ

 . ންނެވެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

 މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންާވ ތަމްރީނު ދީގެންނާއި އެހެިނހެްނ . 4

 . ގޮތްގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 ތަމްރީނު ٬ ރީގައިވާ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެފަހަރަކު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތެއް ަކނޑައަޅާނީ ތި . 5

 . އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ބަލައިގެންނެވެ ٬ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ބާވަތަށާއި ٬ ދޭންޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށާއި

 ހުނަރުވެރިކަމާއި ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މީހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ) ހ (

 . ތެރޭގައި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދިނުން

 ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެންހުރި . އެކިއެކި ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުން ) ށ (

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ފޮނުވާނީ . ގައި ތަމްރީނުދޭ ކޯހުގައެވެ ކަމެއްނަމަ ބައިވެރިކުރާނީ ރާއްޖޭ
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 އެކަމަކަށް ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ދެވެންނެތްނަމަ ނުވަތަ އެ ރޮނގަކުން ތަމްރީނުދޭން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް

 . ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުދެވެން ނެތްނަމައެވެ

 ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދިުގ މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް މީހުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު . 6

 . ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ ٬ ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ހިނގާއަހަރުގެ ٬ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ދިުގ މުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ) ހ (

 އެ . ސޯސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ހިއުމަން ރި ٬ ނޮވެމްބަރުމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން

 އިން ބޭރުން މީހުްނ ރާއްޖެ [ ގައިވާ 11 ނަމޫނާ ٬ ނީ ސެކްޝަނަކުން ބޭނުންވާ ކޯސްތައް ހުށަހަޅާ އެ / ޑިވިޜަން

 . ފޯމުންނެވެ ] ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ ކޯސްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު

 ރާއްޖެއިން [ ٬ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވާ ٬ ހިނގާ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަސް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ) ށ (

 މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ٬ ފޯމުގައިވާ ކޯސްތައް ] ބޭރުން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ ކޯސްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު

 ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ٬ އެކޮމިޓީން ހުއްދަދޭ ކޯސްތައް ٬ ން ބެލުމަށްފަހު ] ކޮމިޓީ

 . ސެކްޝަންތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ / ޑިވިޜަން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން  ކަމާބެހޭ އެ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިޭބ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް . 7

 . ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ ٬ ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

 ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވުމަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައް ވިލަރެސްކުރާނީ ރާއްޖޭންބޭރަށް ) ހ (

ނޑައެޅިފައިވާ  ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަްނ ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ " މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިކަމަށް ކަ

 . ންނެވެ " ކޮމިޓީ

 މަޖި◌ިލީހުގެ ٬ ފައިވާ މީހުންގެ ތަޢްލީމީ ފެންވަރަށާއި އެދި ٬ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ) ށ (

 ٬ އަދި އެމީހެއްގެ އުޅުން ހުންނަގޮތް ބެލުމަށްފަހު ٬ މުއްދަތަށާއި ٬ އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި
 . ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީންނެވެ

ނޑައެޅުމުން ކޯސްތަކުގައި ފޮނުވާނެ މީހުން ) ނ (  ހިއުމަން ٬ އެމީހުން ކޯސްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައް ٬ ކަ

 . ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ

 ވަކި މްަޝރޫޢެއްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ފޮނުވާނެ މީހުން . 8

 ނަމަވެސް މިގޮތަށް ކޯހުގައި ޮފނުވާނެ އެންމެ އެކަށޭަނ މީހަުކ . ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢްލާނު

 ކޯހަްށ ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯހަށް ޝަރްުޠ ހަމަވާ މީހަކު ހޮވާނީ

 ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ٬ ދާންއެދޭ އެންމެންގެ މަޢްލޫމާތު

 . އެކޮމިޓީންނެވެ ٬ ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ٬ ހުށަހަޅައިގެން

 ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ ކޯސްތަކަށް މީހުން ހުށަހަޅާ [ ގައިވާ 12 ނަމޫނާ ٬ މިކަމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާނީ

 . އިންނެވެ ] މު ފޯ

 ٬ 1 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާގުޅޭ އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި . 9
ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާގައިވާ ٬ 7 ން ފޮނުވުން އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް މުވައްޒަފު
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 އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ 1 ނަމަވެސް . ށްގެން މީހުްނ ހޯދުމުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ އާންމުކޮށް އިޢްލާނު ކޮ

 އަިދ މިފަދަ . މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރުެގ ކޯސްތަކަށް އިޢްލާނު ކުރަންވާނެއެވެ ٬ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޯމާއާއި

 . ކުރަންވާނެއެވެ ށް ޢަމަލު ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތަ ٬ 7 ގައި ކޯސްތަކަށް މީހުން ހޮވުމު

 ٬ ސެމިނާރ ٬ ޓްރޭނިންގ ٬ ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި . 10
 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ٬ ސްޓަޑީ ޓުއަރފަދަ ކަންކަމަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ٬ ވާރކްޝޮޕް

 . މަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ ބެލުމަށްފަހު މިފަދަ ކަންކަ

 . މަސައްކަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިދާރާއަށް ބޭނުން ތަމްރީނެއް ކަމުގައިވުން ) ހ (

 . މީހެއްކަމުގައިވުން އެ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރުހުރި ٬ ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ މީހަކީ ) ށ (

 އެ ތަމްރީނެއް އޮންނަ ދުވަސްވަރާ ފުށުއަރާގޮތަށް އެހެންކަމެއްގެ ތަމްރީނަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހަކު ) ނ (

 . ކަމުގައި ނުވުން

 ކުރީގައި އެމީހަކު ފޮނުވުނު ކަމެއްގެ މުއްދަތަށް ٬ ކުރިން ތަމްރީނަކަށް ފޮނުވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ ) ރ (

 . ތިރީގައިވާ އުސޫލަށް ފެތޭގޮތަށް ފޮނުވުން ٬ ބަލާފައި

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނަކަށް ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ މީހެއްނަމަ އެ ތަމްރީނެއް 1 . 1

 . އަހަރު ވެފައިވުން ٬ 1 ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހު

 ރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނަކަށް ކުރިން ފޮނުވާފައިވާ މީހެއްނަމަ ެއ އަހަ 1 މަހާއި 6 . 2

 . މަސްވެފައިވުން ٬ 6 ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަހު

 އެ ތަމްރީނެއް ٬ މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތަމްރީނަކަށް ކުރިން ފޮނުާވފައިވާ މީހެއްނަމަ 6 . 3

 . މަސްވެފައިވުން 3 ހު ފުރިހަމަކޮށްގެން އައުމަށްފަ

 އެމީހަކު ކުރިން ފޮނުވި ތަމްރީނެއް ނިންމާފައި ٬ މުއްދަތު ހަމަކުރުމަށް ބަލާނީ ގައިވާ 3 ٬ 2 ٬ 1 . 4

 . އެމީހަކު ތަމްރީނު ކުރުމަށް އަލުން ފޮނުވާކަމެއް ފެށޭ ތާރީޚާ ދެމެދެވެ ٬ ރާއްޖެއައި ތާރީޚާއި

 . އަހަރުވުން 1 ސްގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވާ ކަމަކާގުޅޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވި ) ބ (

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ލެއްވޭ ٬ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ٬ ނަމަވެސް

 . ކޯހަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ٬ އަހަރު ނުވިޔަސް 1 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ

 . ނގަޅު ރެކޯޑެއް ނެތުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ނުރަ ) ޅ (

 ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާން އޮފީހުން ( ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވުމާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ) ކ (

 ދަތުރުމަތީގެ ٬ އެއަރޕޯޓަށް ދިއުމުގެ ޚަރަދު ٬ އެއަރޕޯޓް ޓެކްސް ٬ ޕާސްޕޯޓު ހެދުމުގެ ޚަރަދު ٬ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ

 ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމަށް އެހީދޭ ފަރާތުން ލިބޭގޮތަށް ) ޚަރަދުތައް ޕޮކެޓްމަނީފަދަ

. ހަމަޖެހިފައި އޮތުން
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 . އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވެންހުރުން ٬ ރާއްޖޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ٬ ތަމްރީނުކުރަން ފޮނުވުމާ ބެހޭގޮތުން ) އ (

 ٬ އަބަދު އެއް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެއްބަޔަކަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ތަމްރީނުހޯދަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ) ވ (
 . ތަމްރީނުދޭން ފޮނުވަމުން ގެންދިޔުން ٬ ވީހާގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއްގެމަތިން

 މީހަކު ސްޓަޑީ ޓުއަރފަދަ ކަންކަމަށް ٬ ވާރކްޝޮޕް ٬ ސެމިނަރ ٬ ޓްރޭނިންގ ٬ މިނޫންގޮތަކަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސް . 11

 ތަމްރީނުދިނުމާއި ހުނަރުވެރިަކން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދަްނ ٬ ފޮނުވަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 . ޖެހޭނެއެވެ

 ބޭރުގެ އެހީން ހުރިާހ ޚަރަދެްއ ٬ ސްޓަޑީ ޓުއަރފަދަ ٬ ވާރކްޝޮޕް ٬ ސެމިނާރ ٬ ޓްރޭނިންގ ٬ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސް . 12

 ތަމްރީނުދިނުމާއި ٬ އިނުވާ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމަކަށް މީހަކު ފޮނުވަން ކޮްނމެހެން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފަ

 . ގަވާއިދުން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ ٬ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅައިގެން

 ތަމްރީނަށް ފޮނުވާ މީހުން އިޤްރާރު ކުރުން

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މަތިން ޕާލަމެންޓަރީ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރަންވާނީ ޕާލަމެންޓަރީ . 13

 13 ނަމޫނާ ٬ މި އިޤްރާރު އޮންނަންވީގޮތް . ( ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރުވުމަށް ފަހުގައެވެ
 .) ގައި އެވަނީއެވެ

 ޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ފޮނުާވ މީހުންވެސް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ތައް . 14

 . ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

 މުއްދަތެއްގެ ކޯހަކަށް ރާއްޖެއިން މަސްދުވަހުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު 3 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު . 15

 ނަމަވެސް ކޯހުގައި ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޯހުން . ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށެވެ ٬ ބޭރަށް ފޮނުވާނަމަ އެމީހަކު ފޮނުވާނީ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ٬ އެނބުރި އައިސް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަދުވަހާ ދެމެދުގައިވާ މުއްދަތު

 . މުއްދަތަކުން ނުކެނޑޭނެއެވެ ކުރަންޖެހިފައިވާ

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއްގައި ފޮނުވާނަމަ ކޯހުގައި ފުރުމާ 3 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު . 16

 ކޯހުން އެނބުރި އައިސް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ٬ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންވާނީ ކޯހުގައި ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ނޑޭނެއެވެ ٬ ދެމެދުގައިވާ ދުވަސްތައް ދުވަހާ  . ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތަކުން ނުކެ

 ކޯހުގައި ދިއުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ٬ ގައިވާ ފަދައިން ވަނަ މާއްދާ 16 . 17

 މިއެހީ ٬ އެހީއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އެ މުވައްޒަފަކު އެދޭނަމަ ކޯހުގައިގޮސް ހުންނައިރު ފައިސާގެ ٬ މުވައްޒަފަކު

 . ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

 ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު އެކަންކަން ٬ ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ . 18

. ފުރިހަމަވާނަމައެވެ



 ފެންވަރު ބެލުމާއި ތަމްރީނުކުރުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ

63 

ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ކޯހުގައި ދިއުމާ ގުޅިގެން ) ހ (

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް އެ ٬ އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވުމާއެކު

 . ސޮއިކޮށްފައިވުން ٬ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ޚިދުމަތްކުރަން އެއްބަސްވެ

 ކޯހަކީ ٬ ނަމަވެސް . ( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ކޯހެއް ކަމުގައިވުން 4 ހަމަކުރުމަށްދާ ކޯހަކީ ފުރި ) ށ (

 އެމީހުންނަށް އެކޯހުގެ މުއްދަތަށް ٬ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ބޭނުންވާ ޑިގްރީ ކޯހެއްނަމަ 4

 .) ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ

 . އެމީހަކު ކޯހުގައިދާން ފުރިއިރު ލިބެމުންއައި މުސާރައާ އެއްވަރަކަށެވެ ٬ ންނައިރު ފައިސާގެ އެހީދޭނީ ކޯހުގައި ގޮސް ުހ . 19

 ކޯހުގައި ގޮސް ހުއްޓައި މަގާމުގެ މުސާރައަށް ބަދަލުއައިނަމަވެސް ކޯހުގައި ގޮސްހުރި މީހާއަށް ދެމުންގެންދާ ފައިސާގެ

 . އެހީއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ

 އަމިއްލަގޮތުން ހޯދި ކޯހެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ހުންނައިރު ފައިސާގެ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ . 20

 އެ ކޯހަކީ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ٬ އެހީއެއް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ

 ނަމަވެސް މި އެހީ ލިބޭގޮތަށް . އްސައި ދެވިދާނެއެވެ އެ އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖަ ٬ ބޭނުންތެރި ކޯހަކަށްވާނަމަ

 . ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު އެކަންކަން ފުރިހަމަ ވާނަމައެވެ ٬ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ

 . ތަޢްލީމުދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ މަރްކަޒަކަށް އެމީހަކު ގަބޫލުކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވުން ) ހ (

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ޚިދުމަތްކުރަން ) ށ (

 .) އެވަނީއެވެ ގައި 13 ނަމޫނާ ٬ މި އިޤްރާރު އޮންނަންވީގޮތް . ( ސޮއިކޮށްފައިވުން ٬ އެއްބަސްވެ

 . ކޯހުގެ ބޭނުންތެރިކަން ) ނ (

 މިކަމަށް ޚަރަދުކުރަން . ( ޚަރަދުކުރެވެން ހުރިކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ފައިސާގެ އެހީދޭން ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުން ) ރ (

 .) އެކޯޑުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ބަލައި ޗެކްކުރުން ٬ ރާވާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ކޯޑާއި

 އެމަސައްކަތާއި ތަނުގެ ٬ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަސައްކަތާއި ) ބ (

 . ރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ ހުރި ގުޅުން ސްޓް

 އެމީހަކު ބައިވެރިކުރާ ކޯސް ٬ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ތަމްރީުނ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ މީހުން . 21

 1 އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ މީހެއްނަމަ ކޯސް ނިމުމުން ގިނަވެގެން . ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ
 . މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އަންނަންވާނެއެވެ

 ކިޔެވި ٬ އަންނަންވާއިރަށް ސެޓްފިކެޓް ނުލިބުނުނަމަ . ކޯސް ނިމިގެން އަންނައިރު ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެންނަންވާނެއެވެ . 22

 އެލިުޔްނ ٬ މަރްކަޒުން ނުވަތަ ކޯހާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން އެމީހަކު ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދައި

. ގެންނަންވާނެއެވެ
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 ގަތުމަށް ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ފޮތް ٬ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފޮނުވާ ފަރާތަށް . 23

 މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ٬ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުންފަދަ ކަންކަމަށްދޭ ފައިސާއަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަންވާނީ

 . ހުށަހަޅައިގެން ގަވާއިދުން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

 ން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މެދުވެރިވެގެން ތަމްރީނުދިނުމަށް ރާއްޖެއި . 24

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ތަމްރީނު ފުރިހަމަނުކޮށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ އެ  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަ

 މުވައްޒަފަކު ކަންކުރި ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތަމްރީން ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން

 ތަމްރީނު [ ٬ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތނިންމާނީ . ޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަރައް

 މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީން . ގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ ] ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

 އެންގުމުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން އެގޮތަކަށް އެ މުވައްޒަފަކާމެދު މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ٬ ނިންމިގޮތް

 . ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ

 ރާއްޖޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުން

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ 3 ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މަރްކަޒަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން . 25

 ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ٬ މުވައްޒަފަކު ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނަމަ ކޯހެއްގައި

 . ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ަރސްމީގަޑީގެ ތެރޭގައި ކިޔެވުން ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ . ( ވަކިކުރަންވާނެއެވެ

 .) މް ކޯހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާނަމައެވެ ނުވަތަ ކޯސް ހިންގާ ފަރާތުން އެއީ ފުލްޓައި

 ވަނަ 3 މި ގަވާއިދުގެ ٬ އެމީހަކު ނެރުމުގައާއި އެމީހެއްގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ٬ ކޯސް ނިންމުމުން . 26

 . ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ވަނަ މާއްދާ 26 ވަަނ މާއްދާއާއި 25 ބާބުގެ

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާމެދު ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ ޕާލަމެންޓަރީ މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު 3 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ . 27

 . އްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ވަނަ މާ 15 މި ބާބުގެ ٬ ޢަމަލުކުރާނީ

 ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ . 28

 . މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ވަަނ 16 މި ބާބުގެ ٬ އި ޢަމަލުކުރާނީ މުއްދަތު ގުނުމުގަ

 އްދާތަކުގައިވާ މި މާ 17 ٬ 18 ٬ 19 ٬ 20 ބައިގެ މި ٬ ކޯހުގައި ހުންނައިރު ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސާނީ . 29

 . ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 ގޮތުގައި އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާން ތަމްރީނުދޭ މަރްކަޒަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުންގެ . 30

 ގައިާވ ) ހ ( ވަަނ މާއްދާގެ 12 ވަަނ ބާބުގެ 9 މިގަވާއިދުގެ ٬ އެދޭ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

. ގޮތުގެމަތިން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ



 ަވނަ ބާބު 12

 ސްގައި ޚިދުމަތްކުރުން ރވި ސަ ޕާލަމެންޓަރީ

w ިޕާލަމެންޓަރީ ން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއ 

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުން

w ްސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ރާއްޖޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެނ 

 ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން

w ީޚިދުމަތް ٬ ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން ޕާލަމެންޓަރ 

 ނުކުރުމުން އެމީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

w ީސަރވިސްގައި ފަރާތުން ތަމްރީނުދޭ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ޕާލަމެންޓަރ 

ބެލެހެއްޓުން
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 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރުން ޕާލަމެންޓަރީ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްއިން ޚަރަދު ދީގެން ނުވަތަ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ހުރެ ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް . 1

 ޓްރޭނިންގ ކޯހަށް ٬ ފެލޯޝިޕް ٬ އެކިއެކި ސްކޮލަރޝިޕް މުވައްޒަފުންނާއި، ތަމްރީނު ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ

 ސަރވިސްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ٬ ރާތުން ފޮނުވާ މީހުން ފަ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ

 . ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 ސަރވިސްގައި ބޮންޑު އޮތް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަގޮތުން ނުވަތަ އެހެްނ ގޮތަކުން ކޯހެްއ ޕާލަމެންޓަރީ . 2

 . ސަރވިސްގައި އޮތް ބޮންޑެވެ ޕާލަމެންޓަރީ ކުރަންޖެހޭނީ، އެނބުރި އައިސް ފުރަތަމަ އަދާ ٬ ފުރިހަމަކުރިކަމުގައިވިޔަސް

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން ޕާލަމެންޓަރީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން

 ٬ ބައިވެރިކުރާ މީހުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަމްރީނުދެވޭ ކޯސްތަކުގައި . 3
 އެމީހަކަށް ކިޔަވައިދެވުނު ނުވަތަ ތަމްރީނު ދެވުނު ުމއްދަތަކާ ٬ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ މީހުން

 . ސަރވިސްގައި  ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ ޕާލަމެންޓަރީ ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ٬ ގުޅޭގޮތުން

 . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ٬ 1 މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ٬ 3 މުއްދަތަކީ ކޯހުގެ ) ހ (

 އަހަރު ދުވަހުގެ ٬ 2 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ 6 މަހާއި 3 މަސްދުވަސް ނުވަތަ ٬ 6 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ށ (

 . މުއްދަތަށް

 އަހަރު ٬ 3 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ 1 މަހާއި 6 އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ ٬ 1 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ނ (

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 އަހަރު ٬ 4 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ 2 އަހަރާއި 1 އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ ٬ 2 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ރ (

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 އަހަރު ٬ 5 ރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ އަހަ 4 އަހަރާއި 2 އަހަރު ދުވަސް ނުވަތަ ٬ 4 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ބ (

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ٬ 7 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ ٬ 4 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ޅ (

 ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވެ އޮއްވާ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވަަތ ޕާލަމެންޓަރީ . 4

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް އަންނަގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޕާލަމެންޓަރީ ނޫންވެސް ގޮތަކުން އެ

 މިދެބައިގެ ٬ އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނީ ކުރިން ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ މުއްދަތުން ބާކީއޮތް ދުވަހަށް ބަލައި

 . ތެރެއިން ބޮޑުބަޔަކަށެވެ

 ތަމްރީނު ކޯސް ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ٬ ހުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިނުވާނަމަ ތަމްރީނު ކޯ . 5

ނޑެމުންދާނެއެވެ ޕާލަމެންޓަރީ ތަމްރީނު ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅިގެްނ . ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މުއްދަތުން ކެ
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ނޑެމުންދާނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ޚިދުމަތް  ތަމްރީނު ނިމުމަށްފަހު އެމީހަކު ވަޒީފާ ٬ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ކެ

 . އަދާކުރަންފެށި ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ވަނަ މާއްދާގަ 24 ގެ ބު ބާ ވަނަ 11 މި ގަވާއިދުގެ . 6

ނޑެން ފަށާނީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެމީހެއްގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު ٬ މުއްދަތުން ކެ

 . ހަމަޖައްސާ ތާރީޚަކުންނެވެ

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ . 7

 ހައްޔަރުވެފައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ޚިދުމަތްކުރަން އޮންނަ ٬ ޖެނަމަ އެ ކުށުގެ އަދަބުގައި ހައްޔަރުވެއް ٬ ކުށްވެރިވެ

ނޑޭނެއެވެ  ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ޕާލަމެްނޓަރީ ހައްޔަރުވިއިރު . މުއްދަތުގެ ތެރެއަކުން ނުކެ

ނޑެން ފަށާނީ  . އެވެ ރވިސްގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހުގަ ސަ ޕާލަމެންޓަރީ އަލުން ٬ މުއްދަތުން ބާކީއޮތްބައި ކެ

 ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ނުކޮށްގެން ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން ޕާލަމެންޓަރީ . 8

 ٬ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މި ބާވަތުގެ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު ހިންގައިގެނބަންދުވެއްޖެނަމަ ބަންދުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް
ނޑޭނެއެވެ ޕާލަމެންޓަރީ  . ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރަން އޮންނަ މުއްދަތުން ކެ

 ރާއްޖޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން

 އިވެރިވާ މީހުން ބަ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދީގެން . 9

 . ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ٬ ތު ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މުއްދަ

 އަހަރު ٬ 1 މަސްދުވަހާ  ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ ٬ 6 ދުވަހާއި 30 ދުވަސް ނުވަތަ ٬ 30 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ހ (

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 އަހަރު ދުވަހުގެ ٬ 2 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ ٬ 12 މަހާއި 6 މަސްދުވަސް ނުވަތަ ٬ 12 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ށ (

 . މުއްދަތަށް

 އަހަރު ٬ 3 މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ ٬ 18 މަހާއި 12 މަސްދުވަސް ނުވަތަ ٬ 18 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ނ (

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ٬ 4 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްނަމަ ٬ 18 ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ ) ރ (

 ނުކުރުމުން އެމީހުންނާމެދު ޚިދުމަތް ٬ ސަރވިސްގައި  ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ މީހުން ޕާލަމެންޓަރީ

 ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

 ٬ އެމީހަކު ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްނުކޮށް ٬ ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ . 10
 އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ٬ ބާވަތުގެ އެކަށީގެންނުވާ ޢަމަލު ހިންގާނަމަ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މި ٬ ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް

 . ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ٬ ޢަމަލުކުރާނީ

. އޮފީހުން ނަސޭހަތްދިނުން ٬ އެ މުވައްޒަފަކު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ) ހ (
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 ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ٬ ގައިވާ ގޮތުން ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހުގައިވެސް އިޞްލާޙު ނުވެއްޖެނަމަ ) ހ ( މި މާއްދާގެ ) ށ (

 . އިންޒާރުކުރުން ٬ އެޅިދާނެކަން އޮފީހުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގައި

 ތަމްރީން ދިނުމާއި ٬ ގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް އިޞްލާޙުނުވިނަމަ ) ށ ( އާއި ) ހ ( މި މާއްދާގެ ) ނ (

 ށަހަޅާ ކޮމިޓީން ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ހު

 . ނިންމާގޮތަކަށް އޭނާއާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް

 ފަރާތުން ތަމްރީނުދޭ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން ގެ ރވިސް ސަ ޕާލަމެންޓަރީ

 މި ގަވާއިދުގެ ٬ ސަރވިސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ މީހަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ޕާލަމެންޓަރީ . 11

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ޕާލަމެންޓަރީ ވާ ގޮތުގެމަތިން ގައި ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 18 ގެ ބު ވަނަ ބާ 15

 . ފައިލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 ٬ އެމީހެއްގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަކީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުގެ ކޯ ގެ އޭނާ ބައިވެރިވުމުން ކޯހެއްގައި މީހަކު . 12
 . ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ ސެކްޝަނުން / ޑިވިޜަން ލީހުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ މަޖި

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް އެމީހަކު ٬ ކޯހުގައި ހުންނަ މީހަކު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެކަން . 13

 ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ މިނޫނަސް ކޯހާ ގުޅޭ ٬ އަދި ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހުމާއި . އަންގަންވާނެއެވެ

. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ ٬ ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ



 ަވނަ ބާބު 13

 ޕެންޝަން

w ްފުރަތަމަ ޕެންޝަން ދިނުނ 

w ްދެވަނަ ޕެންޝަން ދިނުނ 

w ީސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ޕާލަމެންޓަރ 

ވަކިކުރުމާއި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭ ގޮތް
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 ޕެންޝަން

 ފުރަތަމަ ޕެންޝަން ދިނުން

 ٬ ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފިނަމަ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރުދުވަހު 20 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި ޕާލަމެންޓަރީ . 1
 . ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭެނއެވެ ٬ އަށްޖެހޭ ފައިސާ 50 % މުސާރައިގެ

 . ޕެްނޝަްނ ހަމަވާއިރު އެމީހަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިންނެވެ ٬ ޕެންޝަން ލިބޭނީ . 2

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ ٬ ޕެންޝަނުގެ މުސާރަދޭނީ . 3

 ޝަން ދިނުން ދެވަނަ ޕެން

ނޑި ޕާލަމެންޓަރީ . 4  ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ދުވަުހ 40 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެ

ނޑި 20 ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޕެންޝަން ލިބިފައިވާ މީހަކު އިތުރު ٬ ކޮށްފިނަމަ  ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު މެދުނުކެ

 . ސަރވިސްގައި ޚިދުމަތް ކޮށްފިނަމަ ދެވަނަ ޕެންޝަން ލިބޭނެއެވެ

 . މި މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ 4 އަދި 1 ٬ 2 ٬ 3 ٬ ދެވަނަ ޕެންޝަން  ދިނުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ . 5

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، އެ ޕާލަމެންޓަރީ

 އްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭ ގޮތް މުވަ

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތާއި، ޕާލަމެންޓަރީ މި ސަރކިއުލަރގެ ބޭނުމަކީ

 . އެ ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ އިރު އޭނާއަށް ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް ބަޔާންކުރުމެވެ

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެ މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރީ - 1

 ޕާލަމެންޓަރީ ޔާންކުރާ ހާލަތެްއ ދިމާވެގެން، ބަ ގަވައިދުގައި ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަކީ، މި ޕާލަމެންޓަރީ

 . ސަރވިސް ގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ކުރުމެވެ

 . ށްލެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި  ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮ ޕާލަމެންޓަރީ

 ސަރވިސް ގެ ޢާންމު ޕާލަމެންޓަރީ މިއިން ފަރާތެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ

 . ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

 އްޒަފުން؛ ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަ . 1

ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ބިދޭސީން؛ ޕާލަމެންޓަރީ . 2
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 . ސަރވިސްގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ޕާލަމެންޓަރީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން . 3

 މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތްތައް - 2

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ އަންނަނިވި ޙާލަތުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން

 . ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ

 އޮނިގަނޑަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ : ވަޒީފާ އުވިގެން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން . 1

 ހުއްޓާލުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރަމުން އައި މަސައްކަތެއް

 . އުވި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން

 ވަޒީފާތަކުގެ : ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މުވައްޒަފުން ގިނަވެގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން . 2

 ޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މަ އަށްފަހު މަޤާމުތައް އަލުން ރުކުރުވާލުމުގެ ސަބަބުން ) ޖޮބް އެނަލިސިސް ( އެނަލިސިސް

 ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަޤާމު ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ މަޤާމު އުވާލުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު

 . ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ : މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަން ނެތިގެން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން . 3

 ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ދެވި، ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ

 ހާސިލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަންޖެހުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ

 . ޒަފަކު ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހުން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ނެތިގެން މުވައް

 ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަ ޕާލަމެންޓަރީ - 3

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އުމުރަށް ބަލައި، ތަފާތު ދެ ގޮތަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ

 : އެއީ . ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 55 އުމުރުން . 1

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް؛ އަދި މުވައްޒަފުންނަށް

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ނުާވ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 55 އުމުރުން . 2

 . މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ ބަދަލުގައި، ޕާލަމެންޓަރީ

 ނަމަވެސް އެފަދަ . ސަރވިސްގެ ގަވާޢިދުން ލިބިދޭ އެހެން ޢިނާޔަތެއް މުވައްޒަފަކަށް އިޚުތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ

. ދެވޭ ޢިނާޔަތް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ ޢިނާޔަތެއް އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަށް
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 ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް ލިބިގަތުމާއެކު، ހަމައެފަދައިން ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ

 . ގަވާޢިދުން ލިބިދޭ އެހެން ޢިނާޔަތެއްވާނަމަ އެ ޢިނާޔަތެއް އޭނާ ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 55 އުމުރުން . 1

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

 އަހަރު ވެފައިވާ މީހެއްނަމަ، އެ 55 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކީ އުމުރުން ޕާލަމެންޓަރީ

 : މީހަކަށް ދެވޭނީ

 މަހުގެ ނޯޓިސް؛ 3 އެ އިރަކު ލިބެމުންދާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ދެވޭ . 1

 ދޭ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން، އުމުރުން ލިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމުމުން، . 2

 އަހަރު ވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތް؛ 55

 ޒީފާއިން ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުޅި ޢުމުރަށް ދެވޭ ސަޯޝލް ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ވަ . 3

 ޚިދުމަތް؛

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ މުވައްޒަފު . 4

 . އެލަވަންސްއަށް ޖެހޭ އަދަދު ބޭނުން ނުހިފާވާނަމަ، އެދުވަސްތަކަށް ވާ މުސާރައާއި ސަރވިސް

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު މުވައްޒަފު ހުރީ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައިނަމަ ވަޒީފާއިން ޕާލަމެންޓަރީ

 ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ . ދޫކޮށްލާނޭކަމުގެ ނޯޓިސްދެވޭނީ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުންފެށިގެން ގުނާ ގޮތަށެވެ

 ތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށް، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަ

 އަސާސީ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހަމައަށް، އެއްފަހަރާ، އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު

 . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 55 އުމުރުން . 2

 . މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތް

 އަހަރު ނުވާ މީހެއްނަމަ، އެމީހަކަށް 55 ގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކީ އުމުރުން ސަރވިސް ޕާލަމެންޓަރީ

: ދެވޭނީ
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 މަހުގެ ނޯޓިސް؛ 3 އެ އިރަކު ލިބެމުންދާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ދެވޭ . 1

 1 މި ޢިނާޔަތް ދޭގޮތް ޖަދުވަލު ( ނާޔަތް ޢި އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ 55 އުމުރުން . 2

 ؛ ) ގައި، ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ

 މަސްދުވަސްވަންދެން ދެވޭ ސޯޝަލް ހެލްްތ 12 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން . 3

 . އިންުޝއަރަންސް ސްކީމްގެ ޚިދުމަތް

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބޭނުްނ ޕާލަމެންޓަރީ . 4

 . ނުހިފާވާނަމަ، އެދުވަސްތަކަށް ވާ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަށް ޖެހޭ އަދަދު

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާއިރު މުވައްޒަފު ހުރީ މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައިނަމަ ވަޒީފާއިން ޕާލަމެންޓަރީ

 ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ . ދޫކޮށްލާނޭކަމުގެ ނޯޓިސްދެވޭނީ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުންފެށިގެން ގުނާ ގޮތަށެވެ

 ދަތު ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށް، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެނޯޓިސްގެ މުއް

 އަސާސީ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހަމައަށް، އެއްފަހަރާ، އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު

 . ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ

 އިނާޔަތް އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ 55 އުމުރުން : 1 ޖަދުވަލު

 ސަރވިސްއިން ވަކިކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ނުވާ މުވައްޒަފަކު 55 އުމުރުން

 . ބޭނުންކޮށްގެނެވެ ފޯމިއުލާ މިވާ ތިރީގައި މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދެވޭ އިނާޔަތުގެ މިންވަރު ހިސާބުކުރާނީ

 = މިންވަރު ޢިނާޔަތުގެ
 ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ

 މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ

(A) 

× 
 1 / 2 މުސާރައިގެ މަހު

(B) 
× 

 ބަހާ ބަލާ ޙާލަތަށް ދޫކޮށްލެވޭ

(C) 

 ޢުމުރަށް މުވައްޒަފުގެ މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުގެ ހިސާބުކުރާނީ ބައި މި : (A) މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ

 . ގުނަކޮށްގެންނެވެ އާ ބަހާ ކަނޑައަޅާ ނިސްބަތްކޮށް

 ނަމަ މަސް 6 އަހަރާ 1 މިސާލަކަށް ( ބައިކުޅަބައިންނެވެ އަހަރުގެ އަހަރުންނާއި މީލާދީ ބަލާނީ މުއްދަތު ޚިދުމަތުގެ

 ). ކަމަށެވެ އަހަރު 1.5 ބަލާނީ

ނޑައަޅާ ބަހާ މުވައްޒަފުގެ : އެކަށައަޅާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ ޢުމުރަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަ
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 ޢުމުރު އުމުރަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަނޑައަޅާ ބަހާ

0.25 18 - 27 

0.50 28 - 36 

0.75 37 - 45 

1.00 46 - 54 

 ٬ އެއީ . މުސާރައަށެވެ އަސާސީ ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ ބަލާނީ މުސާރަކަމުގައި ލިބޭ މުވައްޒަފަށް : (B) 1 / 2 މުސާރައިގެ މަހު

 ސަރވިސް އެލަވަންސްއާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ނުހިމަނަިއ މަހުން މަހަށް މުވައްޒަފަށް ލިބޭ މުވައްޒަފަށް

 . ލިބޭ އަސާސީ މުސާރައެވެ

 އަންނަނިވި ކަނޑައަޅާނީ ބަހާ ގުނަކުރާ ބަލައި ޙާލަތަށް ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފު : (C) ބަހާ ގުނަކުރާ ބަލައި ޙާލަތަށް ދޫކޮށްލެވޭ

 . މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ތާވަލްގައިވާ

 ތަްފޞީްލ މުވައްަޒފު ވަޒީފާިއން ދޫކޮށްލާ ާޙލަުތ

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާިއން ދުކޮށްލާ

 ހާލަތަށް ބަާލ، ުގނަކުރާ ބަހާ

ް  އިޢުލާންކުރުމުން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ވަކިވުނ

 ނުވަތަ އިޢުލާން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުން

 ކުރުމުން އެކަމަްށ އަިމްއލަައށް މުވައްަޒފުން ދޫުކރަން ޖެހޭކަން އިުޢލާން

 ނުވަތަ ިއޢުލާްނ ނުކޮށް ދޫޮކްށލާ ދޫކޮްށލުްނ . އެދިގެްނ ކުރިަމތިާލ މުަވއްޒަފުން
1.00 

ް  މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންޖެހޭކަން އިޢުލާނ

 ކުރުމާއެކު، އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިނުވާތީ،

 ވަކިކުރާވަކިކުރުން

 މުވައްަޒފުން ދޫކޮްށލަންޖެޭހ ޙަާލތެއް މެުދެވރިވެގެން ދޫުކރަންޖެހޭކަްނ ިއޢުލާން

ށީގެްނވާ ޢަދަދަށް ުމަވއްޒަފުން އަިމއްލައަްށ އެިދގެން  ކުރުމާއެކު، އެކަ

 މުަވއްަޒފުން އޮފީހުްނ އިޚްތިޔާުރ ކުރަންޖެިހގެން ވަކިނާުވތީ، ދޫުކރާނެ

 . އްޒަފުން އިޚްތިާޔރުކޮށް ވަޒީާފއިން ަވކިކުރެޭވ މުަވ

0.75 

ް ުގޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮީޖއާިއ ޮގތްަތއް ބަަދލުެވގެން . ޤާބިލުކަން އުނިވެގެން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނ  ވަޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި ގެން

 ތަމްރީުނގެ ފުރުަސތު ެދވި، ނަަމވެސް އެ ފުރުަސުތގެ އެެދވޭ ަނތީޖާ ހާިސލް

 ުނވަތަ ުމަވއްޒަފު ނުކުރެވުުމގެ ސަބަބުން ުމަވއްޒަފަކު ދޫޮކށްަލންޖެހުން

ްށ ބޭނުންވާ ެކރި ުކޅަދާނަކަން ެނތިގެްނ  އަދާކުރަންޖެޭހ ވަީޒފާެގ މަސައްަކތަ

 . މުވައްަޒފަކު ވަޒީފިާއން ދޫޮކށްލަންޖެހުން

0.5
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 އަހަރު ނުވެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތުގެ 55 ރުން އުމު - 4

 ލު ބައެއް މިސާ

 ޖުމުލަ

 ދޫކޮށްލެވޭ

 ބަލައި ޙާލަތަށް

 ބަހާ ގުނަކުރާ

) C ( 

 މުސާރައިގެ މަހު

2 / 1 ) B ( 

 ބުރަދަން

 ކުރެވިފައިވާ

 ޚިދުމަތުގެ

 ) A ( މުއްދަތު

 އުމުރަށް

 ނިސްބަތްކޮށް

ނޑައަޅާ  ކަ

 ބަހާ

 އުމުރު

 ޚިދުމަތުގެ

 މުއްދަތު

 ) އަހަރުން (

 މަހު އަސާސީ

 މުސާރަ

 މިސާލު

 ހ 3,470.00 0.33 26 0.25 0.08 1,735.00 1 138.80

 ށ 4,465.00 1 52 1 1.00 2,232.50 1 2,232.50

 ނ 4,000.00 1.5 33 0.5 0.75 2,000.00 0.75 1,125.00

 ރ 7,035.00 3 34 0.5 1.50 3,517.50 0.5 2,638.13

 ބ 3,870.00 5 45 0.75 3.75 1,935.00 1 7,256.25

 ޅ 3,470.00 10 46 1 10.00 1,735.00 1 17,350.00

 ވ 6,295.00 15 42 0.75 11.25 3,147.50 0.5 17,704.69

 މ 5,610.00 20 48 1 20.00 2,805.00 1 56,100.00

 ފ 7,875.00 30 50 1 30.00 3,937.50 0.75 88,593.75

 ދ 7,035.00 35 54 1 35.00 3,517.50 1 123,112.50

• ު  ގެ ތަފްޞީލް ' ހ ' މިސާލ

 މި މުވައްޒަފުގެ . އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ 26 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޢުމުރުން މަސްދުވަހު 4 އަކީ ' ހ ' މިސާލު

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު . އެވެ ) 0.33 × 0.25 ( 0.08 ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ

 އަދި މުވައްޒަފު . އެވެ 1735 / - މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ

 ވަކިކުރެވިފައިވަނީ، މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭކަން އިޢުލާން ކުރުމުން އެކަމަށް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ކަމަށްވާތީ

ީކ  A x ( މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ގުނަކުރުމުން . އެވެ 1 ދޫކޮށްލެވޭ ޙާލަތަށް ބަލައި ގުނަކުރާ ބަހާއަ

B x C ( ި138.80 ން ވަކިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާދެވޭނެ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ ވަޒީފާއ ) ާސަތޭކަ ތިރީސް އައްރުފިޔ 

. އެވެ ) އައްޑިހަ ލާރި
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• ު  ގެ ތަފްޞީލް ' ވ ' މިސާލ

 މި މުވައްޒަފުގެ . އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ 42 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޢުމުރުން 15 އަކީ ' ވ ' މިސާލު

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު . އެވެ ) 15 × 0.75 ( 11.25 ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަކީ

 އަދި މުވައްޒަފު . އެވެ 3147.50 ދިޔަ އަސާސީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބެމުން

 ކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ދެވި، އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެ ވަޒީފާ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ،

 ކަމަށްވާތީ ވަކިކުރެވޭ ޙާލަތަށް ބަލައި ގުނަކުރާ ހާސިލް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ

 A ( މިގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ހުރިހާ ބަހާތަކެއް ގުނަކުރުމުން . އެވެ 0.5 ބަހާއަކީ x  B  x  C ( ްވަޒީފާއިނ 

 ސަތާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތަރު ރުފިޔާ ( 17،704.69 ވަކިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާދެވޭނެ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ

 . އެވެ ) ފަސްދޮޅަސް ނުވަ ލާރި

• ު  ގެ ތަފްޞީލް ' ފ ' މިސާލ

 މުވައްޒަފުގެ މި . މުވައްޒަފެކެވެ އަހަރުވެފައިވާ 50 ޢުމުރުން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަހަރު 30 އަކީ ' ފ ' މިސާލު

 މުވައްޒަފަށް ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފު . އެވެ ) 30 × 1 ( 30 މުއްދަތަކީ ޚިދުމަތުގެ ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ

 އަމިއްލަ ٬ ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފު އަދި . އެވެ 3937.50 ދެބައިކުޅައެއްބަޔަކީ މުސާރައިގެ އަސާސީ ލިބެމުންދިޔަ

 . އެވެ 0.75 ބަހާއަކީ ގުނަކުރާ ބަލައި ޙާލަތަށް ވަކިކުރެވޭ ކަމަށްވާތީ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ވަކިކުރަންޖެހޭ އިޚްތިޔާރާނުލާ

 A ( ގުނަކުރުމުން ބަހާތަކެއް ހުރިހާ މުވައްޒަފުގެ މިގޮތުން x  B  x  C ( ްއެއްފަހަރާދެވޭނެ ވަކިކުރެވޭއިރު ވަޒީފާއިނ 

 . އެވެ ) ފަސްލާރި ހަތްދިހަ ތިންރުފިޔާ ނުވަދިހަ ފަސްސަތޭކަ އައްހާސް އައްޑިހަ ( 88,593.75 މިންވަރަކީ ޢިނާޔަތުގެ

 ޢަމަލުކުރުން  5

 . ފެށިގެންނެވެ ން 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 1 ކުރަންފަށާނީ އަމަލު އަށް ސަރކިއުލަރ މި

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމް ޕާލަމެންޓަރީ - 6

 ތިރީގައި މިވާ ކަންކަްނ ކަށަވަުރ ދޫކޮށްލާ މުވައްޒަފެއް ނަމަ، މި ސަރކިއުލަރ އަށް އަމަލުކުރަންފެށުމުގެ ފަހުން

 . އް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ންތަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އެކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔު

 އުވިގެންާދ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލެވޭނަމަ، އެކަން އިޢުލާންކުރުން އަދި މި އިޢުލާނުގައި އިދާރާގެ - 1

. މަގާމުތައް ބަޔާންކުރުން
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 މުވައްޒަފުން މަދުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މަގާމުތަކުގެ އެނަލިސިސްއެއް ހަދައި އެ އިދާރާގެ - 2

 އެނަލިސިސްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މަދުކުރަންޖެހޭ މަގާމުތައް ބަޔާންކޮށް، އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާން

 . ށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ އެކަން އިޢުލާން ކުރުން ބޭނުން މުވައްޒަފުން އެކަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގޮތްތައް ބަދަލުވެގެން ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުދެވުމުން - 3

 ތަމްރީނާގުޅިގެން އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ދެވުނު ނުހިފިނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން

 ލިބިފައިނުވާތީ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ މުވައްޒަފަކަށް

 ކިބައިން އުނިވަނީ ކޮްނ ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް އަންގައި، ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލާނެކަން ދުރާލާ މުވައްޒަފަށް

 . އެންގުން

 މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ މަތީގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު ވަޒީފާއިން ދޫ

 . އެ ކޮމިޓީންނެވެ ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބެލުމަށްފަހު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ

 ސަރވިސްގެ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވޭ މުވައްޒަފަކު ޕާލަމެންޓަރީ - 7

 ވަޒީފާއަކަށް އަލުން ހޮވުން

 ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް 55 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އުމުރުން ޕާލަމެންޓަރީ

 . ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަލަކުން ނުދެވޭނެއެވެ

 ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ނުާވ މުވައްޒަފަކަށް 55 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އުމުރުން ޕާލަމެންޓަރީ

 ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް ޕާލަމެންޓަރީ އަދި ވަޒީފާ ދެވޭނީ . ސަރވިސްގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދެވިދާނެއެވެ

 މީހުން ހޮާވ ޢާންމު އުސޫލުން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައި، ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ ވާދަކޮށް، މެރިޓް އުސޫލުން އެ

. ދިނުން ހައްޤުވާ ނަމައެވެ ވަޒީފާ
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 މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ސަރުކާރު

w ްފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމާއި ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުނ 

w ްފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ލިބޭގޮތ 

w ްފަންޑުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުނ
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 މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު ސަރުކާރު

 ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމާއި ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުން

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ٬ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ . 1

 މިފަންޑުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާނީ . ދާއިމީ ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ

 މިފަންޑުގައި ބައިވެރިވާންއެދި ސިޓީ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށެވެ

ނޑަން ފެށުމުން މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަންޑަށް ދެއްކުމަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ٬ ފޮނުވުމުމަށްފަހު  ٬ މުސާރައިން ކަ

 . އެމީހަކު ފަންޑުގެ މެންބަރަކަށްވީއެވެ

 ޕްރޮވިޑެންޓް . އެވެ 5 % ކޮންމެ މަހަކު އެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ ٬ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއަކީ . 2

 ވީމާ . މާކުރެވޭނެއެވެ ކޮންމެ މަހަކު ެއ ފަންޑުގައި ޖަ 5 % މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގެ ٬ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ

 ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ . ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ 5 % ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް މުސާރައިގެ ٬ މުސާރަ ލިބޭނީ

 ހަމަވާވަރަށް މުސާރަ ނުލިބޭގޮްތ 5 % ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް އެމީހެއްގެ މުސާރައިގެ

 . ރައަށް ލިބޭ އަދަދެއް އެކުގައި ޖަމާކުރެވޭނީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށެވެ އެމީހަކަށް އެމަހަކު މުސާ ٬ ދިމާވެއްޖެނަމަ

 . ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މަހު ލިބޭ މުސާރައިން ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމެއް ނޯންނާނެއެވެ

ނޑި ٬ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް . 3  އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް ކެ

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި . ސަރުކާރުން ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ ٬ އަދަދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއް

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ ٬ ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްދޭނީ

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކު ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ . 4

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ٬ ފަންޑަށް ނަގަންޖެހޭ ފައިސާ ނަގައި ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނީ

 . ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންެނވެ ٬ އެންޑް ޓްރެޜަރީން އަންގާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން

 ލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދޭންޖެހޭ ފައިސާ އި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕާ ފަންޑުގަ

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ ٬ ޖަމާކޮށްދޭނީ

 ިކ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ފަންޑުގައި ވަ . 5

ނޑާ ފައިސާއާއި . އެކައުންޓެއް ހުޅުވޭނެއެވެ  އެފައިސާއަށް ލިބޭ ٬ ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ކަ

 ޖަމާކުރާނީ ٬ ސަރުކާރުން އެމުވައްޒަފަކަށް ޖަމާކޮށްދޭ ފައިސާއާއި އެފައިސާއަށް ލިބޭ ފައިދާ ٬ ފައިދާއާއި

. މިއެކައުންޓަށެވެ
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 ލިބޭގޮތް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ

 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭނީ . 6

 . ތިރީގައި މިވާގޮތަށެވެ

 . އެވެ 75 % އާއި އޭެގ ފައިދާގެ 75 % އެމުވައްޒަފަކު ޖަމާކުރި ފައިސާގެ އަހަރު ނުާވނަމަ 5

 އަހަރު ٬ 10 އަހަރުވެ 5

 ނުވާނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކު ޖަމާކުރި ފައިސާއާއި އޭގެ ފައިދާއާއި ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދިން ފައިސާގެ

 . އެވެ 25 %

 އެމުވައްޒަފަކު ޖަމާކުރި ފައިސާއާއި އޭގެ ފައިދާއާއި ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދިން ފައިސާގެ އަހަރުވުމުްނ 10

 . ެއވެ 50 % އާއި ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދިން ފައިސާގެ ފައިދާގެ 50 %

 . ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ 6 . 7

 ފިރިމީހާ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ބެލުމުގެ / ފަންޑުގެ ބައިވެރިޔާއަށާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ އަނބިމީހާ ) ހ (

 ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް . ހޯދުމަށް ދަށުގައިވާ ދަރިންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

 . ފައިސާ ނެގޭނީ ރާއްޖޭން ލިބެން ނެތް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް

 މިކަމަށް ފައިސާ ނެގޭނީ : ފަންޑުގެ ބައިވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ދަރިންގެ ތަޢްލީމަށް ) ށ (

 . އީ . ސީ . ތަމްރީނު ހޯދުމަށް އަދި ޖީ / ސެކަންޑަރީ ތަޢްލީމް ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޕޯސްޓް

 . ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ފީ ދެއްކުމަށް . ލެވެލް ނުވަތަ އޭ . އޯ

 . ފަންޑުގެ ބައިވެރިޔާގެ ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ ގެދޮރު މިލްކުކުރުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ) ނ (

 ކުރެވޭނީ އެއިރަކު ބާޒާރުގައި ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދޭ މިކަމަށް ފައިސާ ދޫ : ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކުރުމަށް ) ރ (

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާ ވަރަކަށް  . ފަރާތްތަކުން ޙައްޖަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ކަ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާއާ 6 ބުގެ އް މި ބާ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއެ . 8

 ކުން ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ގެރެންޓީއެއްެގ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ވިޔަފާރި ބޭންކުތަ 7 ބާބުގެ ތިން މި މަ

 . ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

 އަހަރު ނުވަީނސް ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި 5 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު . 9

 ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދީފައިވާ . އެފައިސާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއެވެ ٬ ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި ފަންޑުގައި އެމީހަކު

. ފައިސާއާއި އެފައިސާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭނެއެވެ



 ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑު

81 

 ٬ ފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ އަހަރު ނުވަނީސް ވަޒީ 10 އަހަރުވެފައި 5 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު . 10

 އެމީހާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ٬ ފައިދާއަކާއެކު ލިބުމުގެ އިތުރަށް ٬ ފަންޑުގައި އެމީހަކު ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ

 50 % ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ފައިދާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ٬ އާއި 50 % ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ

 . އެމީހަކަށް ލިބޭނެއެވެ

 ٬ ފަންޑުގައި އެމީހަކު ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ٬ އަހަރުވެފައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ٬ 10 ފަންޑުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު . 11

 އެމީހާގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ٬ ފައިދާއާއެކު ލިބުމުގެ އިތުރަށް

 . އެކުގައި އެމީހަކަށް ލިބޭނެއެވެ ٬ އިވާ ފައިސާ ފައިސާގެ ފައިދާއަށް ލިބިފަ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެމީހަކު ފަންޑަށް ޕާލަމެންޓަރީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ . 12

 ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދީފައިވާ އެމުވައްޒަފަކަށް ٬ އެފައިސާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއާއި ٬ ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި

 ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެމީހެއްެގ ٬ ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ފައިދާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ٬ ފައިސާއާއި

 . ވާރުތަވެރިންނަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ

 ٬ ވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ގަ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ . 13

 ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު . ވަޒީފާއިން ވަކިވި ދުވަހާ ހަމަޔަށެވެ ٬ ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ލިބޭނީ

 . ފައިދާ ލިބޭނީ އެމީހަކު ނިޔާވި ދުވަހަކާ ހަމަޔަށެވެ ٬ ނިޔާވެއްޖެނަމަ

 ވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ދޭންޖެހޭ ސަރ ޕާލަމެންޓަރީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ . 14

 ދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް އެމީހެއްގެ ވާރުތަވެރިންނަށް ވަަނ މާއް 12 ބުގެ ދިނުމާއި މި ބާ ފައިސާ

 . މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ ٬ ފައިސާ ލިބިދިނުމުގެ ކަންތައް  ހަމަޖައްސާނީ

 ފަންޑުގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

 . އޯޑިޓް ރިޕޯޓަކާއި އަހަރީ ހިސާބެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ ٬ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފަންޑުގެ ހިސާބުތައް އޯޑިޓްކޮށް . 15

 މި އޯޑިޓް ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަލަންއެދޭ މީހުންނަށް ޕާލަމެންޓަރީ ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ

. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ ٬ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ބެލޭނެ އިންތިޒާމު



 ަވނަ ބާބު 15

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ޕާލަމެންޓަރީ

w ްރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުނ 

w ީފޮހޭ ރަޖިސްޓަރީ ( މަގާމާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރ ( 

w ީސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ޕާލަމެންޓަރ 

w ީމަގާމުތަކުގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރ 

w ަރީ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓ 

w ްގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުނ 

w ީސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލު ޕާލަމެންޓަރ 

 ބެލެހެއްޓުން

w ްވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކުރުނ



 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
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 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން ޕާލަމެންޓަރީ

 ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

 މިގޮތުން . މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ ٬ ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޕާލަމެންޓަރީ . 1

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ  . ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެވެ ٬ މައިގަ

 މަގާމާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ) ހ (

 ސްޓަރީ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖި ) ށ (

 މަގާމުތަކުގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ) ނ (

 ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ) ރ (

 މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ނުވަތަ ސްޕްރެޑްޝީޓެއްގައި ނުވަތަ ٬ މިރަޖިސްޓްރީތައް . 2

 . ފޮތްތަކުގައިވެސް ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ

 މަޢްލޫމާތު ٬ ތަކުން ކުރެ ކޮންމެގޮތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓި ކަމުގައިވިޔަސް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތް 2 . 3

 . އިންތިޒާމުކުރަންވާނީ މިގަވާއިދުގައިވާ ނަމޫނާތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

 މަގާމާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 ހުރި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ރައްޔިތުންގެ އެވަގުތަކު ٬ މަގާމުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ބަލަހައްޓާނީ . 4

 16 ނަމޫނާ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީ އިންތިޒާމު ކުރާނެގޮތް . އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތެވެ ٬ މަގާމުތަކާއި

 . ގައި އެވަނީއެވެ

 . ތިރީގައިމިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީގައި . 5

 އާ ٬ ސެކްޝަނެއް ފަށާނީ / ޑިވިޜަން ކޮންމެ ( ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓު / ޑިވިޜަން މަގާމު އުފައްދަވާފައިވާ ) ހ (

 .) ޞަފްޙާއަކުންނެވެ

 މަގާމުގެ ނަން ) ށ (

 މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ) ނ (

 މަގާމުގެ އަދަދު ) ރ (

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ٬ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ٬ މަގާމުގައިހުރި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ) ބ (
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 ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރު މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ) ޅ (

 މަގާމުގެ މުސާރަ ) ކ (

 މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ) އ (

 މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ) ވ (

 މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ) މ (

 ސަރވިސްއަށް ވަން ތާރީޚު ޕާލަމެންޓަރީ މުވައްޒަފު ) ފ (

 ތަ މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެއްވި ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވުމުން މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދެއްވި ނުވަ ) ދ (

 މަގާމު ހުސްވި ތާރީޚު އަދި ޗިޓު ނަންބަރު

 ޕެންޝަން ލިބުނު ތާރީޚު ٬ މަގާމުގައިހުރި މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަނަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ) ތ (

 ރަޖިސްޓަރީން އެމީހެއްގެ ٬ ްނ އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމުން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަަތ އެހެ ޕާލަމެންޓަރީ . 6

 . ހުސްވިތަނުގައި އެ މަގާމަކަށް ފަހުން ލެއްވުނު މުވައްޒަފުގެ މަޢްލޫމާތު ލިޔަންވާނެއެވެ ٬ މަޢްލޫމާތު ފޮހެ

 ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމުން ހުސްވާ މަގާމު ޕާލަމެންޓަރީ . 7

 . ތައްާޔރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ އެ މަގާމެއް އުވާލިކަމުގެ ލިޔުން ٬ ސްޓަރީން ފޮހެލަންވާނީ ރަޖި

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި ބަހާލާފައިވާ ٬ މިރަޖިސްޓަރީގައި ބަލަހައްޓަންވާނީ . 8

 ފުން ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ލައްވާ މުވައްޒަ ٬ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކަށް އުފައްދާ މަގާމުތަކާއި / ޑިވިޜަން

 އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާފައިވާގޮތުގެ ފަންކްޝަނަލް ٬ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތައް ވަކިވާގޮތަށް / ޑިވިޜަން

 . އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 . މުސާރައިގެ ތަރުތީބުންނެވެ ٬ ސެކްޝަންތަކުގައި މަގާމުތައް ތަރުތީބުކުރާނީ / ޑިވިޜަން މިރަޖިސްޓަރީގެ އެކި . 9

 އެއް ނަމެއް . އެއްނަމެއް ދެވިފައިވާ މަގާމުތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާެނ ގޮތަށެވެ ٬ މިރަޖިސްޓަރީގައި މަގާމުތައް ލިޔާނީ . 10

 . މަގާމުގެ ފުރަތަމަ ގްރޭޑް އިސްކުރާގޮތަށެވެ ٬ ގްރޭޑްކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލައިގެން ٬ ދެވިފައިވާ މަގާމުތައް ތަރުތީބުކުރާނީ

ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ ޕާލަމެންޓަރީ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ٬ ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި ބަލަހައްޓާނީ ޕާލަމެންޓަރީ . 11

 މި ރަޖިސްޓަރީ . މަގާމުތަކުގައި އެވަގުތަކު ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތެވެ

 . ވަނީއެވެ ގައި އެ 17 ނަމޫނާ ٬ އިންތިޒާމުކުރާނެގޮތް

 . ތިރީގައިމިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީގައި . 12

 .) ށާނީ އާ ޞަފްޙާއަކުންނެވެ ކޮންމެ މަގާމެއް ފަ ( މަގާމުގެ ނަން ) ހ (

 މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް ) ށ (

 މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު ) ނ (

 މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރު ) ރ (

 ސެކްޝަން / ޑިވިޜަން މަގާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ) ބ (

 މަގާމުގެ މުސާރަ ) ޅ (

 ކްލެސިފިކޭޝަން މަގާމުގެ ) ކ (

 މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ ) އ (

 މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް ) ވ (

 ސަރވިސްއަށް ވަން ތާރީޚު ޕާލަމެންޓަރީ މުވައްޒަފު ) މ (

 މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާ ދެއްވި ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ތާރީޚާއި ޗިޓު ) ފ (

 ނަންބަރު

 ޕެންޝަން ލިބުނު ތާރީޚު ٬ މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބޭ ފައިސާއާއި ) ދ (

 ވަކިވި ުނވަތަ ބަދަލުވި ٬ ރަޖިސްޓްރީގައި ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވުމުން ނުވަަތ ބަދަލުވުމުން ޕާލަމެންޓަރީ . 13

 . ތާރީޚް ލިޔާނީއެވެ

މަގާމުތަކުގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީ
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 ކުރިން ހުރި ٬ ގައި އެވަގުތަކު ހުރި މަގާމުތަކާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ٬ ބަލަހައްޓާނީ މަގާމުތަކުގެ ދާއިމީ ރަޖިސްޓަރީގައި . 14

 . އެވަނީއެވެ ގައި 18 ނަމޫނާ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީ އިންތިޒާމުކުރާނެގޮތް . މަގާމުތަކާއި އެ މަގާމުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތެވެ

 . ތިރީގައިމިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީގައި . 15

 މަގާމު އިތުރުކުރި އަދަދު ) ހ (

 މަގާމު އުނިކުރި އަދަދު ) ށ (

 މަގާމު އިތުރުކުރުމުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމްލަ އަދަދު ) ނ (

 ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު / މަގާމު އުފެއްދި ޗިޓު ) ރ (

 ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު / މަގާމު އުވާލި ޗިޓު ) ބ (

 މަގާމުގެ މުސާރަ ) ޅ (

 ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު / ޗިޓު މުސާރަ ހަމަޖެއްސި ) ކ (

 ސިޓީ ނަްނބަރާއި ތާރީޚު / މުސާރަ ބަދަލުކުރި ޗިޓު ) އ (

 މުސާރައިގެ އިތުރަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެ ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖެއްސި ތާރީޚާއި ސިޓީ ނަންބަރު ) ވ (

 ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 . މަގާމުތަކުގައި ވަގުތީގޮތުން ެގންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ ކާތިބުން ފެށިގެން ދަށުގެ ފެންވަރުގެ . 16

 . ވަނީއެވެ ގައި އެ 19 ނަމޫނާ ٬ ގޮތް މި ރަޖިސްޓަރީ އިންތިޒާމުކުރާނެ

 . ތިރީގައިމިވާ މަޢްލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީގައި

 ނަމާއި އެޑްރެސް ) ހ (

 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ) ށ (

 ) އުފަން ތާރީޚު ނޭނގޭނަމަ އުފަން އަހަރު ( އުފަން ތާރީޚު ) ނ (

 ސެކްޝަން / ޑިވިޜަން މަގާމުއޮތް ) ރ (

 ވަގުތީގޮތުން މީހާ ގެންގުޅޭ މަގާމު ) ބ (

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ) ޅ (
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 މަގާމުގެ މުސާރަ ) ކ (

 މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ) އ (

 ސޮއި ٬ މަގާމާއި ٬ ގެންގުޅެން ނިންމި ވެރިއެއްގެ ނަމާއި ) ވ (

 ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު ) މ (

 ދޫކޮށްލި ތާރީޚު ) ފ (

 ދޫކޮށްލި ސަބަބު ) ދ (

 ދޫކޮށްލަން ނިންމި ވެރިއެއްގެ ނަމާއި ސޮއި ) ތ (

 ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން

 މި ރަޖިސްޓަރީ . މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހުން ގެންގުޅޭނަމަ އެފަދަ . 17

 . ވަނީއެވެ ގައި އެ 22 ނަމޫނާ ٬ ގޮތް އިންތިޒާމުކުރާނެ

 . ތިރީގައިމިވާ މަޢްލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ ٬ މި ރަޖިސްޓަރީގައި

 ނަމާއި އެޑްރެސް ) ހ (

 ކާޑު ނަންބަރު އައިޑެންޓިޓީ ) ށ (

 ) އުފަން ތާރީޚު ނޭނގޭނަމަ އުފަން އަހަރު ( އުފަން ތާރީޚު ) ނ (

 ސެކްޝަން / ޑިވިޜަން މަގާމުއޮތް ) ރ (

 މީހާ ގެންގުޅޭ މަގާމު ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ) ބ (

 މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ) ޅ (

 މަގާމުގެ މުސާރަ ) ކ (

 މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ) އ (

ސޮއި ٬ މަގާމާއި ٬ ގެންގުޅެން ނިންމި ވެރިއެއްގެ ނަމާއި ) ވ (
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 ގެންގުޅެން ފެށި ތާރީޚު ) މ (

 ދޫކޮށްލި ތާރީޚު ) ފ (

 ދޫކޮށްލި ސަބަބު ) ދ (

 ދޫކޮށްލަން ނިންމި ވެރިއެއްގެ ނަމާއި ސޮއި ) ތ (

 ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލް ބެލެހެއްޓުން ޕާލަމެންޓަރީ

 ٬ ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢްލޫމާތު ٬ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ . 18

 . ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލް ٬ ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމާއެކު ) ހ (

 ޚިދުމަތުގެ ٬ މި ފައިލަށް ދޭނީ ެއ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައި އޮންނަ . ރެއް ދިނުން އެ ފައިލަށް ނަންބަ ٬ ހަދައި

 އަދި ފައިލް ހެދުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި . ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރެވެ

 . ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 ބަލަހައްޓަމުން ٬ މި ފައިލް ހަދައި ގެންގުޅޭނަމަ ން ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައިއުޅޭ ބިދޭސީ ޕާލަމެންޓަރީ ) ށ (

 . ގެންދަންވާނެއެވެ

 ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލުގައި އެންމެ މަދުވެގެން ޕާލަމެންޓަރީ ) ނ (

 . ހުންނަންވާނެއެވެ

 ވަޒީފާއަށްއެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ . 1

 ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ފޮޓޯކޮޕީ ނުވަތަ ކޮީޕ ލިބެންނެތްނަަމ ލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި . 2

 އޮފީހުން އެ ތަކެތި ބަލައި އެ ތަކެތީގެ މަޢްލޫމާތު ނޯޓުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް

 އެ ލިޔުންތައް ٬ ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ . 3

 ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބާަލ ފޯމު ސަރވިސްއަށް ޕާލަމެންޓަރީ . 4

 ) ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ( ވަޒީފާދިން ޗިޓު . 5

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު ޕާލަމެންޓަރީ . 6

ވަކިކުރުމުން އެކަން މުވައްޒަފަށް އެންގި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ٬ ބަދަލުކުރުމުން ٬ ވަޒީފާ ދިނުމުން . 7
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 ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ . 8

 ބަދަލުގެނައުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުން މުސާރައަށް . 9

 ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް ٬ ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ٬ ސަލާން ސިޓީއާއި . 10

 ) ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ( ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން . 11

 ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ ٬ ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ ٬ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު . 12

 ) ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު ( ތު މަޢްލޫމާ

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑް . 13

 ޝަރީޢަތުން އަދަބެއް ٬ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ަބންދެއްވެ ޕާލަމެންޓަރީ . 14

 ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު

 ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި . 15

 ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޕާލަމެންޓަރީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި

 ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު

 ވަގުތީގޮތުން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު . 16

 ) ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ( ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވި ޗިޓު . 17

 ) ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ( ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި ޗިޓު . 18

 ) ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ ( ޕެންޝަން ދެއްވި ޗިޓު . 19

 ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ . 20

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު . 21

 ތިރީގައިވާ ٬ ސަރވިސް މެދުވެރިވެގެން ކިޔަވައިދޭ ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކޮންމެ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ) ރ (

 . މަޢްލޫމާތު އެ ފައިލުގައި ފައިލް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

 ގައި 20 މޫނާ ނަ ٬ މި ފޯމު އޮންނަންވީގޮތް ( ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ ރެކޯޑު ފޯމު . 1

 .) އެވަނީއެވެ

 މެދުވެރިވެގެން ސްކޮލަރޝިޕްގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ދިވެހި ސަރުކާރު . 2

. ދިއުމަށް އެދޭ މީހުން ފުރާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު



 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

90 

 . ކޯސް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރާ އިޤްރާރު ފޯމު . 3

 . ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް . 4

 . ގެން ލިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ލިޔުން ކޯހުން ޚާއްޞަ ވަނައެްއ ހޯދުމާ ގުޅި . 5

 ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުްނ ފައިލުކުރަންޖެހޭ ހުރިާހ ) ބ (

 މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި އެ ިލޔުންތަކުގެ ތާރީޚު . ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށް ފައިލުކުރަމުން ގެންދިއުން

 އެއާ 1 ٬ އެންމެކުރީ ތާރީޚުގެ ލިޔުމަށް ނަންބަރު ٬ މިސާލަކަށް . ބުން ނަންބަރުޖަހަމުން ގެންދިއުން ތަރުތީ

 . ދެން މިގޮތަށެވެ 2 ޖެހިގެންއޮތް ލިޔުމަށް ނަންބަރު

 ފައިލިންގ ކެބިނެޓެއް ނުވަތަ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލުތައް ބަހައްޓާނީ ޕާލަމެންޓަރީ ) ޅ (

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ٬ އްފަދަ ތަޅުލެވޭ އެއްޗަކަށްލައި ތަޅުލާފައި އަލަމާރިއެ

 ފައިލުތައް ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު އެ ފައިލުތަްއ ރައްކާތެރިކަމާއެކު . ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ

 . ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 . ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު  ލިޔުންތަކެކެވެ ޕާލަމެންޓަރީ ) ކ (

 މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެޭހ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ٬ ވީމާ

 . ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތައް ބަލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

 ވިސްގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ބަދަލުވި އޮފީހަށް އެ ސަރ ޕާލަމެންޓަރީ ) އ (

 ސަރވިސްގެ އެ ޕާލަމެންޓަރީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު . މުވައްޒަފެއްގެ މަޢްލޫމާތު ފައިލް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ހުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ އެއަށް ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް މަޖިލީ ٬ ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ

 . ކޮމިޓީން ނިންމާނީއެވެ

 ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

 ވަޒީފާ ٬ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ޕާލަމެންޓަރީ . 19

 މި . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުން ހޯދަން އެދެންވާނެއެވެ އަހަރު 3 ލަސްވެގެން ٬ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ބޭނުންނަމަ

 ވަޒީފާ . އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ދޭންވާނެއެވެ ٬ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުން ހޯދަން އެދިއްޖެނަމަ

 އެމީހަކު ނީ ލިޔަންވާ މި ލިޔުމުގައި . އޮފީހުގެ ނަން ޗާޕުކުރި ކަރުދާހުގައެވެ ٬ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރާނީ

 އެބަޔާނުގައި ލިޔާނީ އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު . ބަޔާނެވެ އެތަނެއްގައި އުޅުނުގޮތުގެ

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ٬ ލިޔާނީ ލިޔާއިރު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު މިގޮތުން . ސަބަބު ލިޔުމަށް އެދިފައިވާނަމައެވެ

. އެ އޮފީހެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ ٬ ލިޔުމުގައި މި . ޗިޓުގައިވާ ގޮތަށެވެ
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w ުްފ ތަޢާރ 

w ޮންޑަކްޓް ކޯޑް އޮފް ކ 

w ްއަޒުމ 

w ާފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ޤާނޫނު ހަދާފަރާތާއި ދައުލަތު ހިންގ 

w ްއާންމު ރައްޔިތުންނާމެދު އޮންނަ ގުޅުނ 

w ްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާނޭ ގުޅުނ 

w ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާގުޭޅ 

w ްއަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތ 

w ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށ 

ޒިންމާދާރުވުން



 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް

92 

 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް

 ފް ތަޢާރު

ނޑު މަޤްޞަދަކީ  ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަކީ، ޕާލަމެންޓަރީ މިކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ މައިގަ

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން

 ފަރާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި، އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގައާއި އުޅުމާއި

 ގެ ނަތީޖާއެއްގެ އަދި އޭ . ގުޅުމުގައި ހެޔޮ މަސައްކަތު އަޚްލާޤާއި ހަރުދަނާ ސުލޫކު ހިފަަހއްޓާ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ

 ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތަށް ހެޔޮބަދަލު އައުމާއި، އެޚިދުމަތަކީ މަޤްބޫލު، ފެންވަރު މަތި، ޚިދުމަތަކަށް ޕާލަމެންޓަރީ ގޮތުން،

 . ވެގެން ދިއުމެވެ

 ގެ ސަރވިސް ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މިކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ޕާލަމެންޓަރީ

 . ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 ޢަޒުމް

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައް◌ެ ސަރވިސް ގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޕާލަމެންޓަރީ

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި، ތިމާގެ އިދާރާގެ  މަޤްސަދާއި ލަނޑުދަ

 ޚިދުމަތްތަކެއް ސަރވިސް އަކީ ފެންވަރު މަތި ޕާލަމެްނޓަރީ ޤާބިލުކަންމަތިކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގައި ކުރިއެރުމަށާއި،

 . ޢަޒުމުގައެވެ ފޯރުކޮށްދޭ މު◌ައައްސަސާއަކަށް ހެދުމުގެ

 ނު ހަދާފަރާތާއި ދަޢުލަތް ހިންގާ ފަރާތާ މެދު އޮންނަ ގުޅުން ޤާނޫ

 : ފަކުމެ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަ ޕާލަމެންޓަރީ

 އެމުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ) ހ (

 . ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި

 އެމުވައްޒަފަކު ދުވަހުން ދުވަހަށް އަދާ ކުރަންޖެޭހ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަބަދުމެ ކުރިއަށްނެރެ ) ށ (

 . އިސްކަންދޭންވާނީ ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށެވެ

 ގެ ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެވަގުތަކު ސަރުކާރު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެތިބި އެމުވައްޒަފެއް ) ނ (

 . ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުގެ ދާއާިރ އާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާިއ ) ރ (

 . ކަށް ވީހާ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެ ފަރިތަވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ ޤަވައިދުތަ

 އެމުވައްޒަފަކު، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ޤާނޫުނ އަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުްނ ) ބ (

. ވެ އުފައްދާފައިވާ އެންމެހައި މުވައްސަސާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެ
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 ޢާންމު ރައްޔިތުންނާމެދު އޮންނަ ގުޅުން

 : ފަކުމެ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަ ޕާލަމެންޓަރީ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ) ހ (

 . އެކުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ) ށ (

 . ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ

 ރައްޔިތުންނާ މުއާމަލާތުކުރުމުގައި އަދަބުވެރިކަމާއި މަޑުމައިތިރިކަމާއި އިހުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް ) ނ (

 . އް ގެންގުޅެންވާނެއެވެ ފަސޭހައިން ބައްދަލުކުރެވޭނޭ އުޞޫލެ

 ރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާކުރުމުގައި އަބަދުމެ ދެކެންވާނީ ރައްޔިތުންނަކީ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ) ރ (

 . މަތީފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ބަޔަކުކަމުގައެވެ

 އި ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުން އަސަރުކުރާނޭ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ ކުރުމުގައާ ) ބ (

 ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެކިއެކި ޙާލަތުތަކަށާއި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާނޭ ކަންކަމަށް

 . ވިސްނުންބަހައްޓައި އަދި ރިއާޔަތް ކުރަން ޖެހޭހާލަތުތަކުގައި ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ ކުރުމުގައިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި ) ޅ (

 . މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ ކުރުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ކުލައަށާއި، ) ކ (

 ށާއި، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށާއި އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖަ ނުވަތަ މަޤާމަށާއި، ނަސްލަ ٬ ޖިންސަށާއި

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށާއި، ސިޔާސީ ގޮތުން ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ބަލައި އެއްވެސް މޭރުމަކުން ތަފާތެއް

 . ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމް ) އ (

 ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި،

 . އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނުވާނެއެވެ

 ޒަތަށާއި ކަރާމާތަށާއި އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ ކުރުމުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޢިއް ) ވ (

 . އެރައްޔިތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

 ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ކޮންމެ މަޢްލޫމާތެއް، ) މ (

 ޔަތް ކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އެ ފަރާތަކަށް ލިބިދޭން ޤާނޫނުންނާއި ގަވާއިދުން އެ މަޢްލޫމަތެއް ހިމާ

 އަދި ޙިދްމަތް ހޯދުން ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ެއ ފަދަ މަޢްލޫމާތު އަންގައި އޮޅުން . ވާނެއެވެ

 . މި ގޮތަށް މަޢްލޫމާތު ދިނުމުގައި އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވާންވާނެއެވެ . ފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ

ޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން މުވައް
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 : ފަކުމެ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަ ޕާލަމެންޓަރީ

 ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްމުވައްޒަފަކު މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ ) ހ (

 . އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް އެކިއެކި އެންގުން އަންގައި ) ށ (

 އަސާސީ އާއި ޤާނޫނު ٬ އިރުޝާދު ދިނުމަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ ކަންކަމަކީ

 . ރަން ޖެހޭނޭ ކަންކަމެވެ މަލުކު ޢަ އެ ކަންކަމަށް ٬ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމަކަށް ނުވާނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ކުރާ ކަންކަމާއި، ) ނ (

 ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން

 . ނުވާނެއެވެ

 ޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ ކުރުމުގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށް އެހެން އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާ ) ރ (

 އަދި އެމުވައްޒަފުގެ ބޭނުން . މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

 . ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ހިފިޔަ ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

 ވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާ ކުރުމުގައި، އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި އެމު ) ބ (

 ހިނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް

 ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ފާޅު އަދި އެ . ޙައްލުކުރަންވާނީ އެކަންކުރުމަށް ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުންނެވެ  . ކުރަންވާނީވެސް އެކަމަކަށް ކަ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، މަސައްކަތުގެ ރޫޙު ) ޅ (

 ޒުމު ޢަ އުލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޙަ ހިފެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހަރުދަނާ އަދި އެކުވެރި މާ

 . ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 އެހެން މުވައްޒަފުންނާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ކުލައަށް، ޖިންސަށް، ނަސްލަށް، ) ކ (

 ތަ ސިޔާސީ އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް، ވާހަކަދައްކާ ބަހަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަ

 ހަމަހަމަ ٬ ނިސްބަތް ކުރުމަކަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ٬ ގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމަކަށް

 . ކަމާއި، އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ފަންނީ ގޮތުގައެވެ

 އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ . ރަކާތުން އެއްކިބާވެ ހުރެއެވެ ޙަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންވާނީ ސިޔާސީ ) އ (

 . ގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ ތަނު

 ން ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރު

: ފަކުމެ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަ ޕާލަމެންޓަރީ
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 މަޤްޞަދުތަކާއި އަމާޒުތައް ޙާސިލުކުރުމުގައި، ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ފެންވަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ) ހ (

 މަޤްޞަދުތަކާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަނގަޅުކޮށް، ފައިދާވާނޭ އުޞޫލުތަކުން، އެމުވައްޒަފަކު

ނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ  . އަމާޒުތަކާއި ލަ

 ޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅެ، އެމުވައް ) ށ (

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ދިމާވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމުގައި އައުގޮްތތައް ހޯދައި ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށް

 . އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 . ކުރެވޭ ކަންކަން އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލު ) ނ (

 . އެމުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ކަންކަން ކުރާންވާނީ ޕްރޮފެޝަނަްލ ކަމާއެކު ކަމަށް ކަމޭ ހިތައިގެންނެވެ ) ރ (

 ގެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ◌ާ ކުރުމުގައި ތިމާގެ ނުވަތަ އެހެންފަރާތެއް ) ބ (

 . މަޞްލަހަތަށް ބުރަވެގެން ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނޭ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި، ) ޅ (

 ދާއެއް ލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލްވެ، އެފަދަ އަމިއްލަ ފައި ޙަ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މަރު

 ހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަސްލަޙަތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް

 . ވަންހަނާނުކޮށް އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަންވާެނއެވެ

 ފާ ފުރިހަމަގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިމާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި ވަޒީ ) ކ (

 އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ އިތުރު މަޢްލޫމާތާއި ހުނަރުތައް އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް

 . ފުރުޞަތު ހޯދަންވާނެއެވެ

 މުދަލާބެހޭގޮތުން އެކިއެކި މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައާއި، ދައުލަތުެގ ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި ގުޅޭކަންކަމުގައާއި ) އ (

 ގެ މުދަލާއި ހަވާލުވެ ގެންގުޅުމުގައާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދައުލަތު

 . އަމާނާތްތެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ

 ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ަވޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާީނ ހަމައެކަނި އެކަމަށް ) ވ (

 . ށް ހުއްދަކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށެވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެކަމަ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި ހަރުދަނާ، ނަތީޖާ ހާޞިލުކުރެވޭ، ހާމަ އަދި ) މ (

 . ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އުޞޫލަކުން ކަންހިންގުމަށް ބާރު އަޅަންވާނެއެވެ

 ގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފެންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި، މަކަރާއި އެމުވައްޒަފެއް ) ފ (

 ހީލަތް ހެދުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި، ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތަކާއި، ތިމާގެ މީހުންނާ ރައްޓެހިންނަށް

 ޤާނޫނާ ޚިލާފު އިސްކަންދިނުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި، އިދާރީ ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާެނ ޢަމަލުތަކާއި މިނޫންވެސް

 . ޢަމަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ

 އިސްވެރިން، ނުވަތަ އެހެްނ އިދާރާއަކުން ތިމާކުރެން ލަފައަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ދ (

ލަފަޔާއި ނުވަތަ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޙައްޤުން ބުރަނުވެ ތެދުވެރިކަމާއެކު
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 މަޝްވަރާދީ، ތެދުވެރިކަމާއެކު އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަންހަނާ ނުކޮށް ލިބިހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުދީ،

 . ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ސިއްރުކަމުގައި ބެލެވިދާނޭ އެންމެހައި މަޖިލީހުގެ ސިއްރު ކަމުގައި ހިމެޭނ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ) ތ (

 . ކަންކަމާއި، ލިޔެކިޔުމާއި، ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ލ (

 . ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުން މެނުވީ ހާމަކޮށް ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

ނޑުތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާނަމަ ) ގ (  އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ  . އެމިންގަ

 އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި އުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތް

 : ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ޕާލަމެންޓަރީ

 މަސައްކަތުގައި އެޅޭއިރު އޭނާގެ ހެދުްނ ުހންނަންވާނީ، އަދި އުޅުމާއި ގުޅުން ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ) ހ (

 . ޝަރަފާއި ގަދަރު ހިފެހެއްޓޭނޭ ގޮތަކަށެވެ ރވިސްގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަތާއި ސަ ޕާލަމެންޓަރީ ހުންނަންވާނީ

 ބޭނުން ހިފައިގެން އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި، އެކި ފަރާތްފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ) ށ (

 އަދި ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމާގުޅިގެން އެއްވެްސ މީހެއްގެ އަތުން . ނުވާނެއެވެ

 . ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ހޯދައި ނުވަތަ ލިބިގަނެގެނެ◌ެއް ނުވާެނއެވެ

 ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އެހެންމީހަކަށް ފައިދާއެއް އަމިއްލަ ލާބަ އާއި މަންފާެއއް ހޯދުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ) ނ (

 . ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށް ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ

 ވަޞީލަތްތައް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަންކަމަށާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ) ރ (

 . ނުވާނެއެވެ ކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްގެން

 ޒިންމާދާރުވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

 : ފަކުމެ ސަރވިސްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަ ޕާލަމެންޓަރީ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރވިސްގައި އޭނާ ޕާލަމެންޓަރީ ) ހ (

 . ޒިންމާދާރުވާންވާނެއެވެ އިދާރާއަށް

 ޙަވާލުވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް އެނގިހުރެ އާ ޙަވާލުވާންވާނީ އޭނާ މަސައްކަތަކާ ) ށ (

 . އެމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރެެގން ނުވަތަ ހޯދޭެނ ގޮތް އޮވެގެންނެވެ

ނޑައަޅާ މުއްދަތަށް އާ މިގޮތުން އޭނާ ) ނ ( ނޑައަޅާ ފެންވަރަށް އަދި ކަ  ޙަވާލުާވ މަސައްކަތް ކަ

. ނިންމާންވާނެއެވެ
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w ީރަކާތް ޙަ ސިޔާސ 

w ްމަނާ ކަންތައްތައ 

w ުމުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤ 

w ުން ތަޙުޤީޤުކުރ 

w ްމަނާކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތ 

w ްނުފެނުން ކޮމިޓީއަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ގޮތަށ 

w ެމާމެދު މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހުން ނިންމު ކޮމިޓީގ
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 ރަކާތް ޙަ ސިޔާސީ

 ރަކާތް ޙަ ސިޔާސީ

ނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަމަ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ . 1  މި ގަވާއިދުގައި ކަ

 އިންތިޚާބުވުމަށް މިޔާބީއަށް ހުރަސް އެޅުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންކަމާއި ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކާ

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

 ރަކާތެއްކަމުގައި ޙަ ސިޔާސީ މިބާބުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަކީ ޑިޑޭޓެއްގެ ކާމިޔާބީ އަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ކުރާ ކޮންމެ ކެން

 . ބެލެވޭނެއެވެ

 މަނާ ކަންތައްތައް

 . ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތަކެވެ ޕާލަމެންޓަރީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަކީ . 2

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއެްގ ٬ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ފުރުމާއި ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމާއި ) ހ (

 . އެއްވެސް ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރުން

 ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ކްލަބެއްގެ އެއްވެސް ޙަ ސިޔާސީ ) ށ (

 ކްލަބެއްގެ މަގާމެއް ފުރުމާއި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ނުވަތަ

 . ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުކަން ކުރުން ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާޢަތެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ނ (

 ރު ހުށަހެޅުމާއި، ޤަރާރު ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ތަޤްރީރު ކުރުމާއި، ޤަރާ

 ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި،

 ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، އެފަދަ ޖަލްސާއެއްގެ ލިޔެކިޔުން ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި،

 . ލީ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން މިނޫންވެސް ގޮތަކުން އެޖަލްސާއަކަށް ޢަމަ

 ޖަމްޢިއްޔާއެއް ٬ ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ރ (

 އެއްވެސް ގޮތަކުން އިންތިޚާބީ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކަށް

 ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްެގ ކާމިޔާބީއަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެހީތެރިކަމެއް

 . ކުރުން

 ٬ ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ބ (
 ރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެްއ ތައްޔާރު ކު

 . ނުވަތަ އެފަދަ ޕެޓިޝަނަކަށް ސޮއި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

 ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ٬ ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ޅ (

ނޑިޑޭޓެއްގެ ލީފްލެ  ٬ ޓާއި، ކަރުދާހާއި، ބެޖާއި ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ކެ
. މިނޫންވެސް މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ތަކެތި ބަހައިހެދުން
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 ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ކ (

 އި، ޕޯސްޓަރާއި، ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބެއްގެ ނުވަތަ އެއިްނ ފަރާތެއްގެ ބެޖާއި ިނޝާނާއި، ފާހަގަތަކާ

 މިފަދަ ތަކެތި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ ހެދުމުގައި ހަރުކުރުމާއި، އެފަދަ ތަކެތި އެހެންމީހުންނަށް

 . ފެންނާނޭގޮތް މެދުވެރިކުރުން

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން  ނުވަތަ ٬ ރަކާތެއްގައ ބައިވެރިވާ ޖަމާއަތަކުން ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ) އ (

 ކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ ފަރާތަކުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހިނގާލުމެއް، ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަ

 ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ހިންގާ ހަރާކާތެއް ٬ ނުވަތަ ފުޅަނދު ބުރެއް ރޭވުމާއި ٬ މުޒާހަރާއެއް

 އެއިްނ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެފަދަ ކަމެއް ރޭވުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި،

 . ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެއިން ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތަޤްރީރު ކުރުން

 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ٬ ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމާއަތަކަށް ޙަ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ވ (

 ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ސިޔާސީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، ނުވަތަ ކަމަކަށް ނުވަތަ

 ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

 ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި، އެއިންކަމަކަށް ٬ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ދިނުމާއި

 . އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 ހަފްލާއެއް، އިޖްތިމާއީ ٬ އެއްވުމެއް ٬ ސިޔާސީ ސިފައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް އެކުލެވޭ އާއްމު ޖަލްސާއެއް ) މ (

 . ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އެފަދަ ތަންތަނުގައި ތަޤުރީރުކުރުން ٬ ބައްދަލުވުމެއް ރޭވުމާއި

 . ފްލާއަކާ ގުޅިގެން ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި ޓިކެޓް ނުވަތަ ދަޢުވަތު ބެހުން ޙަ ސިޔާސީ ޖަލްސާއަކާ ނުވަތަ ) ފ (

 ޖަމްއިއްޔާއަކުން ٬ ރާކަތެއްގައި ބާއިވެރިވާ ޖަމާއަތަކުން ޙަ◌ަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ދ (

 ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު ٬ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކުން ހިންގާ

 އެއިން ٬ އެހީތެރިވެދިނުމާއި ٬ ޑޭޓަކު ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޑި◌ި◌ި ކުރިމަތިލާ ކެން

 . ފަރާތެއްގެ ކެމްޕޭނު އޮފީހުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރުން

 ޑިޑޭޓަކަށް މަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެން ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް މީހަކު ހޮވު ) ތ (

 ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ٬ ރަކާތެއްގައި ބައިެވރިވާ ޖަމާއަތަކަށް ޙަ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ

 ނުވަތަ އެއިންފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ލިޔުމެއް ލިޔުމާއި، ٬ ނުވަތަ އެފަދަ ކްލަބަކަށް ތާއީދުކޮށް

 . މެއް ނަން ހާމަކޮށް ނުވަތަ ނަން ހާމަނުކޮށް ޝާއިޢު ުކރުން އެފަދަ ލިޔު

 ވޯޓުލާ ٬ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމެއްގައި ) ލ (

 ޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ވޯޓުލާ މީހުން ވޯޓުލާން ދުވަހު، ކެން

 މީގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ . ގެންދިއުމަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އެހީތެރިވެދިނުން ٬ ގެންދިޔުމާއި

 . އަނބިމީހާއާއި ދަރިން އެމީހަކު ދުއްވާ އުޅަނދެއްގައި ގެންދިއުން ފަދަކަންކަން ނުހިމެނެއެވެ / ފިރިމީހާ

 ކަށް ބާއްވާ ވޯޓުލުމެއްގައި، ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަ ) ގ (

ޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން މަންދޫބެއްގެ ނުވަތަ ވަކީލެއްެގ ނުވަތަ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ ކެން
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 ٬ މޮނިޓަރެއްގެ ނުވަތަ އޮބްޒާރވަރެއްގެ ނުވަތަ ވޮޗަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓުފޮށި ދޮށުގައި ހުރުމާއި
 . ވޯޓު ގުނާ ތަނުގައި ހުރުން

 . ރަކާތަކަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން ވަސީލަތަކުން އެހީވުން ޙަ ސީ އެއްވެސް ސިޔާ ) ޏ (

 ސަދަކަށް ޤް ނުވަތަ މަ ٬ ގަވާއިދުގައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ގުޅުމަކަށް މި ) ސ (
 . ބުރަވުން

 ވާ ވޯޓުލުމެއްގައި، ސިޔާސީ މަގާމަކަށް މީހަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަމަކަށް ބާއް ) ޑ (

 އެއްވެސް މީހެއްގެ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން މަގާމު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ވަޢުދެއް ކުރުން

 . ނުވަތަ ބިރެއްދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރެއްދިނުން

ނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ) ޒ (  ހޯދުމުގެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެ

ނޑިޑޭޓެއްގެ ކާމިޔާބީ އަށް ٬ ގޮތުން  ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނުވަތަ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެ

 ރވިސްގެ ސަ ޕާލަމެންޓަރީ ދަތިކުރުމުގެ ނުވަތަ ހުރަސް އެޅުމުގެގޮތުން މަގާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

 ނުވަތަ ޑިމޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓް ކުރުން،

 ނުވަތަ މުސާރައަށް ޢިނާޔަތަކަށް ٬ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން، ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުން އެކަހެރިކުރުން

 ބަދަލު ގެނައުން، ނުވަތަ މުސާރަ ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ މިއިންކަމެއް

 . ތަ މިއިންކަމެއް ކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރުދެއްކުން ކުރާނެކަމުގެ ވަޢުދެއް ކުރުން ނުވަ

 ރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ޖަމާއަތެއް ނުވަތަ ޙަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ) ޓ (

 . ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި، އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން

 ◌ައި ގޮވާލާ ގޮވާލުމަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަތަ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނު ) ޔ (

 . މަސައްކަތްނުކޮށް ހުއްޓާލުން

 މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤު

 ރަކާތެއްގައި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ޙަ އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙަރަކާތަކުންކުރެ ވަނަ މާ 1 މިބާބުގެ . 3

 ހުރި މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އޮފީހުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ބައިވެރިވުމަށް

 ބައިވެރިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ތަފާތެއް އޭނާއާއިމެދު ކުރެވިއްޖެކަމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ

 އަދި އެއިްނ . ޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އެމައްސަލައެއް

 ހިއުމަން ރިސޯސް އެމައްސަލައެއް ٬ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ކަމަށް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ކަމަކާ ގުޅުވައިގެން

. ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް
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 ތަޙްޤީޤު ކުރުން

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިގެ 14 ލިބޭތާ ލަސްވެގެން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލައެއް . 4

 އެ އަޑުއެހުމުގައި އެމުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީުލ . އަޑުއެހުމެއް  ކޮމިޓީއިން ބާއްވަންވާނެއެވެ

 މިގޮތުން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމުގެ . ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަދައްކައި ހެިކ

 މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުްނ ބާއްވާ ތާރީޚުްނ . ރެކޯޑް ބަހައްޓައި، މި އަޑުއެހުމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާންވާނެއެވެ

 މަށްފަހު އެމައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއިން މައްސަލަބަލައި ނިންމު 45 ފެށިގެން

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް

 މަނާކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

 ކޮމިޓީއަށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބުނެފައިވާ ކަމެއް މުވައްޒަފަކު ކުރިކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައި 2 ބާބުގެ މި . 5

 ކޮމިޓީއަށް މިގޮތުްނ އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު . ފެނިއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީއެވެ

 މުސާރަ ٬ މިގޮތުން އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ލިޔުމުން އިންޒާރު ކުރުމާއި، ޕްރޮބޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމާއި . ލިބިގެންވެއެވެ

 . ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެހުރުމަށް އެންގުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމެވެ ٬ ކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ދަށްމަގާމަ ٬ ކުޑަކުރުމާއި

 ނުފެނުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް

 ނުފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ކޮމިޓީއަށް ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަމެއް ެއ މުވައްޒަފު ކުރިކަމަށް 2 މިބާބުގެ . 6

 . މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަށާއި

 ނިންމުމާމެދު މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހުން ކޮމިޓީގެ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅާމެދު އެމުވައްޒަފަކު 5 މިބާބުގެ . 7

 . ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެނިންމުމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި، ٬ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

 ރަކާތެއް ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ މީހަކަށް އެމީހަކު ވަކިކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ޙަ ސިޔާސީ . 8

 މަތި ނުލެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ރވިސްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރި ސަ ޕާލަމެންޓަރީ އަހަރު ވަންދެން 1 ގިނަވެގެން

. ލިބިގެންވެއެވެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް
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w ުފް ތަޢާރ 

w ުމަޤްޞަދ 

w ަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބަލާ މައްސަލ 

w ެއިދާރާއިން ނުބެލޭނެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ 

w ެމައްސަލައެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ސެކްޝަންގ 

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން

w ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނ 

w ްމައްސަލަ ބަލައިގަތުނ 

w ީމައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓ 

w ތަހްޤީޤުކުރުްނ 

w ުޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހ 

w ްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނިންމުމާމެދު މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހުނ 

w ްމުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުނ 

w ޭމުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވ 

 ކަންތައްތައް

w ްނުކުތުން މަނާކުރުން އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު އޮފީހަށ
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން

 ތަޢާރުފް

 މިގަވާއިދަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ރިޕޯރޓްތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް . 1

 މުވައްޒަފުން ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ٬ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި

 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަދި

 . ވާލާފައިވާ ގަވާއިދެވެ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަ

 މަޤުޞަދު

 މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެމައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް . 2

 ނިންމުމާއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީ ގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް

 ވެރިކޮށްއެޅުމާއި، އެފަދަ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް، ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު

ނޑައެޅުމެވެ  . އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތްތައް ކަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބަލާ މައްސަލަ

 . މައްސަލަތަކެވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ . 3

 ވައްޒަފަކާ ގުޅޭގޮތުން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔަކު މު ٬ ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގަވައިދު ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ) ހ (
 ނިންމާ ނިންމުމަކާބެހޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ނަތީޖާ ޙާޞިލުނުވެގެން އެނިންމުން

 އިލްތިމާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަދި

 ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ٬ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި ) ށ (
 . ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނުބެލޭނެ މައްސަލަ

 - : ގެ އިދާރާއިން ނުބެލޭނެ މައްސަލަތަކަކީ ހު މަޖިލީ . 4

 . ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ 3 ) ހ (

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުންކުރެ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ 3 ) ށ (
 ނުވަތަ ބަލައި ٬ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ބަލަމުންގެންދާނަމަ ޓްރިިބިއުނަލަކުން

 . ނިންމާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ 1 ޖުލައި 2009 ) ނ (

. ނުބެލޭނެއެވެ



 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

104 

 ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ސެކްޝަންގެ ޒިންމާދާރު މައްސަލައެއް ރައްޔިތުން

 އިސްވެރިޔާއަށް އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން

 ގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގައި ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 3 މިބާބުގެ ) ހ ( . 5

 ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު، ޤާނޫނާ ނުވަތަ ◌ް މަސައްކަތ

 ނުވަތަ ކަމާބެހޭ . ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ސެކްޝަންގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 . ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅި ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުވައްޒަފަކު ސެކްޝަނެްގ ) ހ ( މިމާއްދާގެ ) ށ (

 މައްސަލައެއްގައި އެ މުވައްޒަފަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ނަތީޖާ ހާސިލު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ލިޔުމަކުްނ

 . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިާޔ ގާނޫނާ ގަވާއިދާ ިޚލާފުކަމެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން ) ނ (

 . އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ ސީދާ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށެވެ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

 ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ޚާއަްޞކޮށްފައިވާ، މިޤަވާޢިދާއެކު މިވާ ފޯމުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ) ހ ( . 6

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާއެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ . ކަ

 . އި އެވަނީއެވެ ގަ 1 ޖަދުވަލު

 ٬ ހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް އޮތްނަމަ އެލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު، ހުށަ ) ށ (

 . މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ގައި ބުނެފައިވާ ) ށ ( ވަނަ ނަންބަރުގެ 5 މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު މި ގަވާއިދުގެ ) ނ (
 އެމައްސަލައެއް ސެކްޝަންގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން،

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަން ނުވަތަ އެފަރާތުން މުވައްޒަފު ހިތްހަމަޖެހޭ
 . ނަތީޖާ ޙާޞިލު ނުވިކަން އެނގޭނެ ހެކި އަދި ޤަރީނާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ ٬ ލީހުގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޢިބާރާތާއި މަޖި ) ރ (

ނޑަށް ފެތޭ  އެހެނިހެން ލިޔުންތަްއ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު އަޚްލާޤީ މިންގަ

 . މިންވަރަކަށެވެ

 މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

 ލައެއް ހުށަހެޅުމުން، އެމައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ބެލޭނެ ބާވަތުެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް މައްސަ ) ހ ( . 7

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެމައްސަލައަކީ ބެލޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްކަމަށްވާނަމަ،  މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

އަދި . ޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލި 3 މައްސަލަ ބަލައިގަތްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް
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 މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބެލޭނޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެކަންވެސް އެހުށަހެޅިފަރާތަށް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 . އަންގަންވާނެއެވެ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސެކްޝަންގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 5 އިދުގެ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، މި ގަވާ ) ށ (
 ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ސެކްޝަންގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ބަލައި
 ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވެފައި، އެމައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާ ގޮތާމެދު އެމުވައްޒަފަކު

 ގެ ޒިންމާދާރު އެމައްސަލައެއް ސެކްޝަން ٬ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކަށް ވެއްޖެނަމަ
 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 60 އިސްވެރިޔާ އެގޮތަށް ނިންމިތާ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެހެންފަރާތެއްގެ ) ށ ( މި މާއްދާގެ ) ނ (
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެ ގައި ) ނ ( ފިޔަވަޅަކާ ނުލައި ހުށަނޭޅި މި ޤަވާޢިދުގެ

 . މައްސަލައެއް އަލަކުން ނުބެލޭނެއެވެ

 މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ

 މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލައެއް ) ހ ( . 8

 ޓަކައި، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ދާއިމީކޮމިޓީއެއް ނިންމަންފެންނަގޮތް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް

 " ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ " މިކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ . އުފައްދަންވާނެއެވެ

 . ގައި އެވަނީއެވެ 2 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް ޖަދުވަލު . އެވެ

 ٬ ފައިވާ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާނީ ގައި ބަޔާންކޮށް ) ހ ( މިނަންބަރުގެ ) ށ (

 މި . ކަނޑައަޅާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިއެއްގެ ރިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން
 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

 ކޮމިޓީއިން . އެމައްސަލަތައް ނިންމަންފެންނަ ގޮތް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ ބެލުމަށްފަހު،
 ނަމަވެސް . ހުށަހަޅާގޮތަށް މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް ލާޒިމެއް ނުވާނެއެވެ

 ނިންމަން މަޖިލީހުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއިން މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިގޮތާ ތަފާތުގޮތަކަށް
 އެގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނިންމި ސަބަބު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ٬ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 . ލިޔެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ސޮއިކުރާންވާނެއެވެ

 މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޕާލަމެންޓަރީ ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ) ނ (
 . އެމައްސަލައެއް ލަސްނުކޮށް މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ ٬ އްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން މަ

 ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ) ހ ( މިމާއްދާގެ ) ރ (
 މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ . އިދާރާއިންނެވެ

 . ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ

 މެމްބަރުން ޙާޟިރުވެ 3 މައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީޤުގައި މުވައްޒަފަކާ ސުވާލުކުރާއިރު މަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ ) ބ (
. ތިބެންވާނެއެވެ
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 ތަހުޤީޤުކުރުން

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލައިެގ 7 ލިބޭތާ ލަސްވެގެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް . 9

 އެއަޑުއެހުމުގައި އެމުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ޤާނޫނީ . އަޑުއެހުމެއް ކޮމިޓީން ބާއްވަން ވާނެއެވެ

 އަޑުއެހުމުގެ މިގޮތުން ބޭއްވޭ . ވަކީލަކު ވާހަަކ ދައްކައި ހެިކ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

ރޑް ބަލަހައްޓައި، އެ އަޑުއެހުމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ  މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން . ރެކޯ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީން މައްސަލަބަލައި ނިންމުމަށްފަހު އެމައްސަލަ 14 ބާއްވާތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތު

 މައްސަލަ ބަލާށާއި މައްސަލަ ނިންމުމަށް . ލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ނިންމަންފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް މަޖި

 މިމުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅާފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ޚާއްޞަ

 . ސަމާލުކަމެއް ކޮމިޓީން ދޭންވާނެއެވެ

 : ނެ ގޮތް މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އަމަލުކުރެވޭ

 ކޮމިޓީން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިމުމުން، އެމައްސަލައެއްގެ ތަހުޤީޤު ރިޕޯރޓް ) ހ ( . 10

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި، އެމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާ

 ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމީހަކާމެދު

 . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ފިޔަވަޅުއަޅާނީއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެމައްސަލައެއް ދިރާސާކޮށް ބެލުމުން ) ހ ( މިމާއްދާގެ ) ށ (
 ގެ އިދާރާއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަނޫންކަމަށް މަޖިލީހު މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު

 އިދާރާއިން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހޭކަންތައް ބަޔާންކޮށް އެކަމެއް އަލުން ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް
 3 މިގޮތުން އަނބުރާ އަލުން ބެލުމަށް ފޮނުވާތާ . އެމައްސަލައެއް ބެލި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، އަލުން އަޑުއެހުމެއްބާއްވައި، އިތުރަށް ވަ 9 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯރޓް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް 5 ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި ޖުމުލަ
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި ކުށް މުމުން، އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލައި ނި ) ނ (
 ކުރިކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ޘާބިތުނުވެއްޖެނަމަ، އެމައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އެމުވައްޒަފަށާއި މައްސަލަ

 . ހުށަހެޅިފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނިންމުމާމެދު މުވައްޒަފު ހިތްހަމަނުޖެހުން

 ހުށަހެޅީ ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކަށްވެފައި، އެމައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މައްސަލަ
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެމުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އަޅަން ނިންމި ) ހ ( ގެ ވަނަ މާއްދާ x ތަ މި ގަވާއިދުގެ ނިންމި ނިންމުމަކީ ނުވަ

 މަ ނުޖެހޭ ނިންމުމެއް ނަމަ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއް ނަމަ، އެނިންމުމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ފިޔަވަޅަކީ، އެމުވައްޒަފަކު ހިތްހަ
 އެދި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރިބިއުނަލްއަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޓްރިބިއުނަލްއެއް ނެތްނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް

. ވެ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެ



 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

107 

 1 ޖަދުވަލު

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

 : މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް . 1

 : ................................................................................. ފުރިހަމަ ނަން

 .......................................................... : ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު / ނަންބަރު . ކ . އ . ރ . ދ

 : ............................................................................... ދާއިމީ އެޑްރެސް

 : ............................................................................ މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

 : ................................................................................ ދާކުރާ ވަޒީފާ އަ

 :.................................................... ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ރެކޯރޑްކާރޑް ނަންބަރު

 ................................... : ......................................... ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު

 : މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް . 2

 : ................................................................................. ފުރިހަމަ ނަން

 : .......................................................... ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު / ނަންބަރު . ކ . އ . ރ . ދ

 : ............................................................................... ދާއިމީ އެޑްރެސް

 : ............................................................................ މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

 .................................... : ............................................ އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 ):......................................... އެނގޭނަމަ ( ޕާލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ރެކޯރޑްކާރޑް ނަންބަރު

 : ............................................................................. މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ . 3

................................................................................................. 

................................................................................................. 

.............................................................. ................................... 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

........................... ...................................................................... 

.................................................................................................
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 : މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް . 4

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.................................................................. ............................. 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 : ް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭގޮތ . 5

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.................................................................. ............................. 

............................................................................................... 

 . ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ ٬ މި ފޯރމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ . 6

 . : ............................................... ނަން

 : ................................................ ސޮއި

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

 : ނޯޓް

ü ަމިފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ މިފޯމުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި އެނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމ 

 . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ü ެމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ މިފޯރމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވ . 

ü ޭނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3302647 ނުންފުޅުނަމަ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބ .
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 2 ޖަދުވަލު
 މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވާގޮތް 5 މައްސަލަ ބަލާ

 ‐ : ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ

 ) ރިޔާސަތު ( މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިއެއް . 1

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ވެރިއެއް . 2

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރެއް . 3

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ އިސްވެރިއެއް . 4

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޒާތާއި ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، . 5

 އިދާރާގެ ބޭރުން މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާއާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ތެރެއިން އަދި މަޖިލީހުގެ

 ޔާ އިރުޝާދުގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގަިއ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ ލަފަ

 ހިމަނާ ފަރާތެއް

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން

 އެމައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު މުއްދަތުގައި ٬ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އަންނަނިވި ) ހ ( . 11

 މުސާރަދޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންގެ

 . މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައި ނުވަތަ؛ އެމީހެއްގެ . 1
 އެމީހަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުމެ އުޅުމުން މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް . 2

 ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛

 ނުކުތުން މަނާ ކޮށްފައިވާ މީހާގެ މައްސަލަ އޮފީހަށް ގޮތަށް ންކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާ ) ހ ( މި މާއްދާ ގެ ) ށ (
 މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު، ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމެނީސް އަލުން އޮފީހަށް
 ނެރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން އެ މުވައްޒަފަކަށް

 . ކުތުމަށް އެންގިދާނެއެވެ އޮފީހަށް ނި

 މަނާކުރުމަކީ އިޞްލާޙީ ނުކުތުން އޮފީހަށް މުވައްޒަފަކު ނުދޭގޮތަށް މުސާރަ ނުވަތަ މުސާރަދޭގޮތަށް ) ނ (
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މައްސަލައެއް ގެ ތަޙްޤީޤު ) ހ ( ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ގޮތުން ނޫންގޮތެއްގައި މިމާއްދާގެ

 . ނާކުރާ މަނާކުރުމެވެ މުއްދަތަށް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަ

 މުވައްޒަފަކު ނުދޭގޮތަށް މުސާރަ ނުވަތަ މިޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް މުސާރަދޭގޮތަށް . 12
 ޚާއްޞަ ޙާލަތަކީ، ޖިނާއީ ކުށެއްކުރުމުން ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ( ދިމާވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ٬ ނުކުތުން އޮފީހަށް

 އަދި މަނާކުރުމަށްފަހު އެކަން . އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ ٬ ވަގުތީގޮތުން .) ކުރަން އުޅުމެވެ
. ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ 24 އެމުވައްޒަފަށް ލިޔުމުން
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 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން 3 . 13
 ވަގުތީގޮތުން . ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ލިއުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 24 މަނާކުރިކުރުން

 ٬ ކުރިއަށް އޮތީ ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ވާނަމަ ٬ މުވައްޒަފެއް އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރި އިރު

 . މަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ލިއުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮފީސް ހުޅުވޭ ދުވަހު އެކަން ހިއު

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކޮމިޓީން 4 . 14
 ތަ މުސާރަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭގޮތަށް ނުވަ 48 އެމައްސަލައެއް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ލަސްވެގެން

 ނުދޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރުމާމެދު ގޮތެއްނިންމައި އެނިންމިގޮތެއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ
 އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އެނިންމި ނިންމުން ޒިންމާދާރު . ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 އި އެނިންމި ނިންމުން މުވައްޒަފަށް، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ގަޑިއިރުތެރޭގަ 24 އިސްވެރިޔާއަށް އަންގާތާ

 އަދި އެލިޔުމުގައި އެމީހަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނިންމިގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް . އަންގަންވާނެއެވެ
 . ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ލަމެންޓަރީ ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޕާ ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި، އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި . 15
 މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރަންވާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ) ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން

 . ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ

 ޓީން މައްސަލަ ބަލައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް އަދި ކޮމިޓީން މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމި . 16
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ " ބެލުމަށްފަހު ފޮނުވުމުން އެމައްސަލައެއްގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

 ނަ މާއްދާގައި ވަ 11 އަދި 8 ٬ 9 ٬ 10 ގެ " އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު
 . ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ

މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވޭ ކަންތައްތައް

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، މައްސަލައެއްގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 2 މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވޭނީ، . 17
 . މުއްދަތަށެވެ ތަޙްޤީޤު

 ހެންގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއް މުސާރަ މި ޤަވާޢިދުގައި އެ . 18
 30 އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައި އެންމެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓޭނީ ٬ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް

 . ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ

 ٬ މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބެލުމަށްފަހު ٬ ހުގެ މަސައްކަތަށް ނެރުމާއިމެދު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފު އޮފީ 30 . 19

 މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ލިޔުމުން ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް
 ٬ ދުވަސް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް 30 މުއްދަތުގައި . އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އެމުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ

. ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ
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 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނީ، ޖިނާޢީ 30 . 20
 ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާ ނިމި ކުށެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް

 . ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެނެވެ

އަށް މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ . 21
 ނުކުތުން މަނާކުރުމަށް ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަލު އެޅުމާބެހޭ ޗެޕްޓަރގައި

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން މަނާކުރުން

 ހުށަހެޅިފައިވާ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި، ކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް
 ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނީ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުއްވި . ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ނުކުތުން މަނާކުރެވިދާނެއެވެ

 އްސަލައެއްގައި ނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާ އެނޫން މަ . މައްސަލައެއްނަމަ، ޝަރީޢަތުންނެވެ
. ކޮމިޓީއަކުން ކުރާ ތަޙްޤީޤަށް ބަލައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންނެވެ
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 މާނަކުރުން

 ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ތަނަކުން ހިންާގ " ފުލްޓައިމް ދަރިވަރު " . 1

 . މުވައްޒަފަށެވެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ

 . ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މީލާދީ އަހަރެވެ " އަހަރު " . 2

 . ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށެވެ " ދައުލަތް " . 3

 . ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ " ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތް " . 4

 . ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރާއި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ ވަޒީފާއަށެވެ " ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ " . 5

 ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ވަޒީފާ ދެވޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދެވޭ ފަރާތަކީ އެވަޒީފާގެ " ޕްރޮބޭޝަން " . 6

 . މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރުމަށް ނަގާ މުއްދަތަށެވެ

 ންޓަރީ ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަީނ ޕާލަމެ " ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް " . 7

 . އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ސުލޫކު ބަހައްޓަންވީ ގޮތެވެ

. އިން ފެށިގެންނެވެ 2009 ޖުލައި 1 މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރާނީ


