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އެއްވަނަ ބާބު
އާންމު ބައިތައް
ތަޢާރަފް

1

(ހ)

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދެވެ.
(ށ)

ޤަވާޢިދު ހިންގުން

ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ

މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބު

މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައބިއުނލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު" އެވެ.

2

މިޤަވާޢިދު ހިނގާނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ.

3

މިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މިޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރެއް
ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ

ކަމެއް ދިމާވުން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މިޤަވާޢިދަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

ޓެކްސް އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްއަށެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބަކީ ،ތެދުވެރިކަމާއި،

4

އަމާނާތްތެރިކަމާއި ،އަދި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ،ޓްރައިބިއުންލްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށެހެޅޭ މައްސަލަތައް
ނިންމުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގައި
އެޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް

5

(ހ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޔުނިޓެއްގައި
އެމުވައްޒަފަކު ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި އެސެކްޝަން ނުވަތަ އެޔުނިޓެއް
ހިންގުމާ

ޙަވާލުވެހުރި

އެންމެ

އިސްފަރާތަށާއި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މެމްބަރުންނަށް

ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ،ވާޖިބު
އަދާކުރުމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،

ޤާނޫނުތަކާއި

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
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ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރުމުގައި:
 .1މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތާގުޅޭ ހުނަރުވެރި މިންގަޑާ އެއްގޮތަށް
މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 .2މަސްލަޙަތު ފުށު އަރާފަދަ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3އޮފީހުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އޮފީހުގެ
ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓް ކުރުން

6

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު މިޤަވާޢިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރާކަމަށް
ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް އެނގުނު މުވައްޒަފަކު ،އެކަމާބެހޭ ވެރިޔަކަށް
ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އިލްތިމާސްކުރުން

7

މިޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ،މުވައްޒަފަކާމެދު އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާ
ސެކްޝަނުން ނުވަތަ ޔުނިޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
ދެކޭނަމަ ،އެކަމެއް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ
ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

8

ޓްރައިބިއުނަލުން

އެހެން

ގޮތަކަށް

ކަނޑަނާޅާހާ

ޓެކްސް

ހިނދަކު،

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ރައީސްގެ

ލަފާގެ

މަތިން،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

އެވެ.

މިގޮތުން

މުވައްޒަފުންގެ

ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 .1ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދާއި ،އިދާރީ ހިންގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން
މެމްބަރުން ނިންމާ ނިންމުންތައް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި ،އެޤަވާޢިދުތައް
ހިންގުން.
 .2ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ،ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތަކާއި،
މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެގޮތާއި ،އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ އާންމު އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
 .3މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި
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އިދާރީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން.
 .4އެވަގުތަކަށް ހަމަޖައްސައި ދެވެންއޮތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކަށް މުވައްޒަފުން
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގައާއި ،ވަޞީލަތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
 .5މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް އެނިޒާމުގެ ދަށުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
 .6މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އުފެއްދުމާއި ،ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި،
މަޞްލަޙަތު ޤާއިމުކުރުން.
 .7މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ސިފަ
އަށަގަންނުވައި ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހަރުދަނާ ކުރުން.
ޓްރައިބިއުނަލް ހުޅުވައި ލެއްޕުން 9

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ހުޅުވައި ލައްޕަންވާނީ ،އަދި ހުޅުވައިފައި ބަހައްޓަންވާނީ،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ ފަންތިން ފެށިގެން މަތީ ދަރަޖައެއްގެ މުވައްޒަފަކު
ނުވަތަ އެކަމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު ހުރެގެންނެވެ .އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި
ޓްރައިބިއުނަލް ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ވަޤުތެއްގައި އެފަދަ މުވައްޒަފަކު
ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފައިދާއަށް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތަކެތި ބޭނުން

11

އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

ނުކުރުން
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއްވެސް

11

މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޞިއްޙީ

ހާދިސާއަކުން މުވައްޒަފުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާއިބެހޭ

މިންގަނޑުތަކާއި އަޅަންޖެހޭ

ޤާނޫނުގެ  72ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ

ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ
މަސައްކަތް ކުރުން

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
12

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ،އެމުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި އަމިއްލަ އެއްވެސް
މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެހެން މުވައްޒަފަކު ލައްވައިވެސް މިފަދަ
މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ދެވަނަ ބާބު
ސުލޫކީ މިންގަޑު ( ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓް )
ތަޢާރަފް

.13

މި ސުލޫކީ މިންގަޑުގެ މަޤްސަދަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނަކީ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރުހިފޭ ހިތްހަމަޖެހޭ ،ރަނގަޅު
އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ހިތްހެޔޮ ރިވެތި ސުލޫކެއްގެ ވެރިބަޔަކަށް ވުމެވެ.

ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި
ގެންގުޅެންވާނެ މައިގަނޑު

.14

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ވާޖިބާއި
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އުޞޫލުތައް

(ހ) ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައި

ތަފާތު

ކުރުމެއްނެތި

އޯގާތެރިކަމާއެކު

ޚިދުމަތްލިބިގަންނަފަރާތުގެ

އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިތުބާރާއި ޤަދަރު ކުޑަވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް
މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ށ) ޚިދުމަތްލިބިގަންނަފަރާތާ

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި

އަދަބުވެރިކަމާއި

މަޑުމައިތިރިކަމާއި

އިޙްތިރާމާއެކު ފަސޭހައިން މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ އުޞޫލެއްގެންގުޅެންވާނެއެވެ.
(ނ) ޚިދުމަތްލިބިގަންނަފަރާތާ
ރަގަޅުފެންވަރެއްގެ

ޚިދުމަތެއް

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި،
ލިބިގަތުމުގެ

ޙައްޤު

ޚިދުމަތްލިބިގަންނަފަރާތަކީ
ލިބިގެންވާ

ފަރާތެއްކަމުގައި

ދެކެންވާނެއެވެ.
(ރ) މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ،ޚިދުމަތްލިބިގަންނަ އެއްވެސް
ފަރާތެއްގެ ކުލައަށް ނުވަތަ ޖިންސައް ނުވަތަ ނަސްލަށް ނުވަތަ ވާހަކަދައްކާ ބަހަކަށް
ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ދަރަޖައަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ
ސިޔާސީގޮތުން ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަލައި އެއްވެސް
މޭރުމަކުން ތަފާތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ބ) އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ޖަމުޢިއްޔާއެއް
ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ބޭނުންކުރުމާއި ،މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ޅ) މުވައްޒަފުގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮންމެ

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
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ފަރާތެއްގެ ޢިއްޒަތަށާއި ކަރާމަތަށާއި އެފަރާތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި
ޤަވާޢިދުތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ،އެޚިދުމަތަކާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ
ތެރެއިން ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަންގައި އޮޅުންފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ.
(ކ) އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ބެހޭގޮތުން
ރަސްމީކޮށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ފިޔަވައި އެއާއިގުޅޭ އެހެން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް
ފަރާތަކަށްދީ ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުދީ ވާހަކަ
ދައްކައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
އަދާކުރާ

(އ) މުވައްޒަފު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވަޒީފާގެ

އަދާކުރުމުގައި

ވާޖިބުތައް

ކުރާކަންކަމާއި ،ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ތިމާގެމީހުންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ފަހިވާގޮތަށް
އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ވ) އަމިއްލަ ލާބައާއި މަންފާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ،ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ގޮތެއްގައި އެހެންމީހަކަށް
ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށް ހަދައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ:

.15

އޮންނަންވާނެ ގުޅުން

(ހ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެއްމުވައްޒަފަކު އަނެއް
މުވައްޒަފަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ

(ށ)
ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމާ ގުޅޭ

.16

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފަކު މެދުވެރިކޮށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ:

)ހ( ވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި

ޚަރަދުކުޑަކޮށް،

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކޮށް،

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މަޤްޞަދުތަކާއި އަމާޒުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ( އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި
ފިކުރު

ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ޙައްލުކުރުމުގައި

އައުގޮތްތައް

އަދި

މަސައްކަތުގެ

ހޯދައި،

ނަތީޖާ

ދާއިރާގައި

ދިމާވާ

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ކަންކަން
އަބަދުވެސް

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
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)ނ( އެ

މުވައްޒަފަކާ

ޙަވާލުކުރެވޭ

ކުރަންވާނީ

ކަންކަން

ކަމަށް

ހުނަރުވެރިކަމާއެކު،

ކަމޭހިތައިގެންނެވެ .އަދި އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަގުތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
)ރ( މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާ

ރަސްމީ

ގޮތުން

އަދާކުރުމުގެ

ކަމަކުން

ކުރާ

ނުވަތަ

ނިންމާނިންމުމަކުން މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު
ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ނުވަތަ މަންފާ ލިބިދޭފަދަ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ވަންހަނާނުކޮށް އެކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ބ( ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިމާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުމަށާއި ،ވަޒީފާ
ގޮތުގައި

ފުރިހަމަ

ބޭނުންވާނޭ

އަދާކުރުމަށް

މަޢުލޫމާތާއި

އިތުރު

ހުނަރުތައް

އުނގެނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ( ދައުލަތުގެ

ފައިސާއާއި

އެހެނިހެން

މުދަލާއި

ބޭނުންކުރަންވާނީ

ވަސީލަތްތައް

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީ ވެވޭގޮތަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި
އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ކ( މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މާހައުލުން ފެންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި ،މަކަރާ
ހީލަތް

ހެދުމުގެ

ރަޙްމަތްތެރިންނަށް

ޢަމަލުތަކާއި،

ޚިޔާނާތުގެ

ޓްރައިބިއުނަލުން

ޢަމަލުތަކާއި،

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގައި

ގާތްތިމާގެ

މީހުންނާއި

އެހެން

މީހުންނާއި

ތަފާތުކުރުމުގެ ޢަމަލުތަކާއި ،ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ،އަދި
މިނޫނަސް ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.
)އ( ޓްރައިބިއުނަލުން ތިމާ ކުރެން ލަފައަކަށް ނުވަތަ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ވަކި
ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތެދުވެރިކަމާއެކު ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދީ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ.
)ވ( ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސިއްރުކަމުގައި ބެލެވިދާނޭ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ،އާންމު ރައްޔިތުންގެ
ޒާތީ މަސްލޙަތު ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)މ( މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތުގައާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ކަންތައްތަކުގައި އުޅޭއިރު
އަމަލުތައް

ޓެކްސް

ބަހައްޓަންވާނީ،

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މިނިވަންކަމާއި،

މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ،އަބުރާއި ،އިއްޒަތާއި ،ޝަރަފާއި ،ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރުވުން

.17

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ،

އޭނާ

އަދާކުރާ

ވަޒީފާއާ

ގުޅޭގޮތުން

ރައްޔިތުންނަށް

ޒިންމާދާރުވާން ވާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 9 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ތިންވަނަ ބާބު
އިދާރީ އޮނިގަޑު އެކުލަވާލުމާއި މަޤާމު އުފެއްދުމާއި މަޤާމް އުވާލުން
އިދާރި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުން

.18

އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނައުން
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ޓެކްސް

އެޕީލް

އުފެއްދުމާއި،

ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މަޤާމު

އިދާރީ

އުވާލުމުގައި

އޮނިގަނޑު

ޢަމަލުކުރާނީ

އެކުލަވާލުމާއި،

މިބާބުގައި

މަޤާމު

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނެވެ.

(ށ) އޮނިގަނޑު ފަރުމާކުރަންވާނީ މިޤަވާޢިދުގައިވާ އުޞޫލުތައް އެއީ އަސާސީ މިންގަޑުތަކެއް
ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
(ނ) އިދާރީ

އެކުލަވާލުމުގައި،

އޮނިގަނޑު

މަސައްކަތްތައް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އެންމެ

ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ،ސެކްޝަނާއި ޔުނިޓް އުފަންދަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި
އުފައްދައި ،މަޤާމު ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.
(ރ) އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިޚްތިޞާޞްތަކާއި ،މަސައްކަތް ހިންގުމަށް
ރާވާފައިވާގޮތާއި ،ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް.
 .2ޓެކްސް

އެޕީލް

މުވައްޒަފުން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ބެހިފައިވާގޮތަށާއި،

އޮނިގަނޑުގައި
ޓެކްސް

ހިމެނޭ

އެޕީލް

ހަރުފަތްތަކަށް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަން
ބޭނުންވާ ސަބަބުތަކަށް.
 .3އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކަށް.
(ހ) ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ހިންގުން

ހަރުދަނާ

ކުރުމުގެ

ގޮތުން

އިދާރީ

އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް
ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް މިޤަވާޢިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
އިދާރާހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެއިސް ވެރިޔާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނަށް

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 10 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލައިފިނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތުން
ބައެއް އުނިވެއްޖެނަމަ ،އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލެއް،
މިޤަވާޢިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އިދާރާހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި
އެންމެއިސް ވެރިޔާ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ
މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިގެން ،އެމަޤާމެއްގެ
ފަންތި ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،މަޤާމުގެ ފަންތި ބަދަލުކުރާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މެމްބަރުންނެވެ.
(ރ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެއިސް ވެރިޔާ
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންގެ ލަފާގެމަތިން
އެކުލަވާލައި ،މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
މަޤާމު އުފެއްދުން
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(ހ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤާމު އުފައްދާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނެވެ.
(ށ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤާމެއް އުފައްދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެމަޤާމު
އުފެއްދޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.
(ނ) މަޤާމެއް އުފައްދަންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް އަލަށް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުވެގެން ނުވަތަ
ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން މަޤާމެއް ނުއުފައްދައި ހަމަޖެއްސެން
ނެތްނަމައެވެ.

މަޤާމު އުވާލުން
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(ހ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ
މަސައްކަތުން

ބައެއް

އުނިވެއްޖެނަމަ

އެހުއްޓާލި

ނުވަތަ

އުނިވި

މަސައްކަތުގެ

ނިސްބަތުން މަޤާމު އުނިކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ) މަސައްކަތުގެ ބައެއް އުނިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ،އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެއް މަޤާމަށްވުރެ
ގިނަ މަޤާމު އޮތްނަމަ ،އޮނިގަނޑުގައި މަޤާމު ބާއްވާނެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޤާމުގެ
ބޭނުންތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާފައެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ ބައެއް އުނިކުރެވޭ ޙާލަތުގައި،
އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުން ތިބިނަމަ ،އެ މީހުންގެ ތެރެއިން
ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮށް ބަހައްޓާނެ މީހެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ކަނޑައަޅާނީ އެމީހެއްގެ
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި އަޚްލާޤަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 11 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ހަތަރުވަނަ ބާބު
މުސާރަ
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
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ކަނޑައެޅުން

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ކަނޑައެޅުމާ
އެއޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ
ކަމެކެވެ .އެއިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެންމެހާ ފަންތިތަކުގައި ހިމެނޭ
ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަތައް ކަނޑައަޅަފައި އޮންނަ އޮނިގަނޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އޮންނަންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުގެ ފަންތީގެ
އޮނިގަނޑާ ގުޅިފައި އެއާ އެއްހަމަކުރެވިފައެވެ.

މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގައި

23

ރިޢާޔަތް ކުރަންވީ ކަންތައް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނީ ހަފުތާއަކު 7
(ހަތެއް) ދުވަހު ދުވާލަކު ( 7ހަތް) ގަޑިއިރެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ދުވާލަކަށްޖެހޭ
މުސާރައިގެ ޢަދަދު ބަލާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރަ 31ން ގެއްލައިގެންނެވެ .މުވައްޒަފުގެ
މުސާރައިން

ގަޑިއަކަށްޖެހޭ

ގެއްލައިގެންނެވެ.

ޢަދަދު

މިގަޑިތަކަށް

ބަލާނީ

ދުވަހަކަށް

ބަދަލުގެނައުމުގެ

ޖެހޭ

ޢަދަދު

އިޚްތިޔާރު

7

ން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
24

(ހ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެމަތިން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނެވެ.
މުސާރައުގެ އޮނިގަނޑު އެކަށައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ޓެކްސްއާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގެ އެކިއެކި ފަންތިތަކުގެ މުސާރަ.
 .2ވަޒީފާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް.
 .3ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާ އަދި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާ.
 .4ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ލިބުމުގެ ފަސޭހަކަމާއި ދަތިކަން.
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތައް.
 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު.
 .7ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
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ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

 .8މުވައްޒަފަށް ލިބިފައިވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު ،އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ނޫންގޮތަކަށް
ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ މިންވަރު.
(ށ) ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ
ދަރަޖަތަކަށް

މުސާރައިގެ
ޓްރައިބިއުނަލް

އަސަރުކުރާނޭ

އިދާރީގޮތުން

ކަންކަމާބެހޭ

ހިންގުމާ

ޙަވާލުވެހުރި

ދިރާސާއެއްކޮށް
އެންމެއިސް

ރިޕޯޓެއް،
ވެރިޔާ

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓްގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށްފަހު މިވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ
އޮނިގަޑަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަނަމަ،
މުސައިރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ ލަފައަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ
އެކަމެއް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮންމެ
މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ރ) މިމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުމުގައި ބަދަލު ގެންނަންފެންނަ ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނެއްގެ
ވެރިޔާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ބ) ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ވަޒީފާ

ދޭއިރު

އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ މުސާރަވާންވާނީ
އެމުވައްޒަފަކު އައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިއަށް އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މުސާރައަކަށެވެ.
(ޅ) ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ވަޒީފާ ދިންކަން އަންގާ ޗިޓުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މުސާރަދޭ ތާރީޚް
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(ހ) އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ
ބަދަލުވިކަން އަންގާނީ ޗިޓަކުންނެވެ.
(ށ) މުސާރަދޭނީ ވަޒީފާދިން ޗިޓުގައިވާ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓުގައި އެހެންގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެޗިޓްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ވަޒީފާދިން
ޗިޓުގައިވާ ތާރީޚުގައި މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ،މުސާރަ ދޭނީ މަސައްކަތަށް

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 13 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ނިކުތް ދުވަހުން ފެށިގެނަނެވެ .މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ،
ބަދަލު ގެނެވުނު މުސާރަ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ މުސާރަ ބަދަލުވިކަމުގެ ޗިޓުގައިވާ،
މުސާރަ ބަދަލުވި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ފަންތިއާއި ގުޅިގެން މުސާރަ
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ކަނޑައެޅުން

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ އެހެން ފަންތިއަކަށްބަދަލު ކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން
ގޮތަކުންވެސް މުސާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ ،އެބަދަލު ގެނެވުނު ތާރީޚަކާ
ހަމައަށް މުވައަޒަފައް ދެވޭނީ ބަދަލުގެނެވުނު ދުވަހާ ހަމަޔަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައެވެ.
އަދި ބަދަލުގެނެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެވޭނީ ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ހަމަޖެހުނު
މުސާރައެވެ.

ފަންތި ދަށްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
މުސާރަ
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(ހ) މުވައްޒަފު އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒިފާ ހިމެނޭ ފަންތި ނޫން އެހެން ފަންތިއެއްގައި
ހިމެނޭ ވަޒީފާއަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ދެވޭއިރު ،ކުރިއެރުންދެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ
ފަންތިއަކީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުން ގެންދިޔަ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ
މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަންތިއެއްނަމަ ،އެފަންތިއަކަށް
ކަނޑައަލާފައިވާ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެމުވައްޒަފެއްގެ
މުސާރަ ބޮޑުކުރަންވާނެއެވެ .ބަދަލުކުރެވޭ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ މުސާރައަކީ ކުރިން
އަދާކުރި ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތީގެ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައެއްނަމަ މުސާރަ
އޮންނާނީ އެވަރަށެވެ.
(ށ) އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ،ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ
ވަގުތީގޮތުން،

އޭނާ

އަދާކުރަމުން

ގެންދިޔަ

ވަޒީފާ

ހިމެނޭ

ފަންތިއަށްވުރެ

ދަށްފަންތިއެއްގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަކަށް އޭނާގެ މަޤާމު ދަށްކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ
ޙާލަތެއްގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނީ ދަށްކުރެވޭ ވަޒީފާގެ ފަންތިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުސާރައެވެ.
(ނ) ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު އެދިގެން ،އެމީހަކު ހުރި މަޤާމާ
ފެންވަރުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ ގޮތުން އެއްވަރުގެ މަޤާމަކަށް ،ނުވަތަ އެމީހަކު
ހުރި މަޤަމަށްވުރެ ދަށް މަޤާމަކަށް ބަދަލުކޮށްދެވޭނީ ،އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދިނުން
އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ .މިފަދަ ބަދަލެއްގެންނަން ފެންނަ
ސަބަބު ޓްރައިބިއުނަލް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެއިސް ވެރިޔާ،
ލިއުމަކުން މެމްބަރުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން ދަށް
މަޤާމަކަށް ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އަދި މިބަދަލާ ގުޅިގެން

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
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މުސާރައަށް

އަންނަ

ބަދަލާމެދު

އެމުވައްޒަފު

އިޢުތިރާޟު

ނުކުރާނަމަ،

އެކަމުގެ

ލިއުމަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން ،ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.
މުސާރައިން އުނިކުރުން

28

މާއްދީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
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(ހ) މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެއްޖެނަމަ ،ނުނިކުތް މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަގުތަކަށް،
އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ
މިންވަރު ،އެ މީހެއްގެ މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް
ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމުންނާއި
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު ،އޭނާގެ
މުސާރައިން ކަނޑާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
 .1އޮފީހުގެ އިޒުނަ ނުހޯދައި ،މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވާ ދުވަހަކަށް
މުސާރައިން ކަނޑާނީ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދެވެ.
 .2މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ޢަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ
މިންވަރު ،ގަޑީލާރީގެ ގޮތުގައި އޭނާގެ މުސާރައިން ކެނޑޭނެއެވެ.
 .3ގަޑީލާރި ކެނޑޭނީ މުވައްޒަފަކު މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު 420
) (7x60=420އިން ގެއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު އެއީ މިނިޓަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު
ކަމުގައި ބަލައި ،އެ ޢަދަދު މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރި ޖުމްލަ
ވަގުތާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ.
އޮފީހުގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

ހޯދުމަށް މުސާރައިން

މުދަލަކަށް މުވައްޒަފު ގަސްދުގައި ކުރާ ނުވަތަ އިހުމާލުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ

އުނިކުރުން

ކަމެއްގެ ސަބަބުން ،އޮފީހަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ މުދަލަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު
ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،އެ ގެއްލުން އަގުކޮށް ،އެ ގެއްލުމަށް ޖެހޭ އަގު މި ޤަވާއިދުގެ 27
ވަނަ ޗެޕްޓަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ އަތުން ނެގޭނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 15 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ފަސް ވަނަ ބާބު
ވަޒީފާ ދިނުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި ،ވަކިކުރުން

މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ

31

(ހ)

މަސައްކަތް ކުރުން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވާން އެދުމުން ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
ބޮންޑެއް

އޮތް

މީހަކު

ކަމުގައި

ނުވާނަމަ،

ޓްރައިބިއުނަލްއިން

އެ

މަގާމު

ހުސްނުވިކަމުގައި ވިޔަސް ،އެމީހާގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށިދާނެއެވެ.
(ށ)

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން

31

އެކްރެޑިޓްކުރުމާއި އެޓެސްޓް

32

ވަޒީފާއަށް އެދި ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހަޅާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ
"ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު" އިންނެވެ .މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެހެން މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ނަމަވެސް މިފޯމު ފުރައި ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.
(ހ)

ކުރުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީއިން ފެންވަރު ބަލައި ،ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ ނުވަތަ އެ
ކޮޕީގެ "އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ
"އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ކޮޕީއެވެ.

މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން

33

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ތިރީގައި މިވާ
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
(ހ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ،ސަނަދެއް ނުވަތަ ފެންވަރު

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 16 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަގާމެއްނަމަ ،އެ ސަނަދެއް
އޮތްކަން ކަށަވަރު ކުރުން ،ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން.
ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާއިރު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ
(ށ)

"ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން.
ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކޮށް މަގާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

(ނ)

މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއު ބޭއްވުން .މި އިންޓަވިއު ބާއްވާނީ ،ވަޒީފާއަށް އެދި
ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ.
ވަޒީފާއަކަށް

(ރ)

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

އަދަދު

އިތުރުވެ،

ހުރިހާ

ފަރާތެއް

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ ،އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޝޯޓް
ލިސްޓް

ކުރުމަށް

ކްރައިޓީރިއާ

އެއް

ކަނޑައަޅައި

އެ

ކްރައިޓީރިއާގެ

ތެރެއިން

އިންޓަރވިއު އަށް ގެންނަ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތުން
ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިއާ ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.
އިންޓަރވިއު ޕެނަލް

މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި މަދުވެގެން  3ޕެނަލް މެންބަރުން

34

އެކުލަވާލުން

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި (މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރި،

35

ހިމަނައިގެން ނުވާނެ

އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ،އެއްބަނޑު ،އެއްބަފާ) ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު

ފަރާތްތައް

ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ފަރާތެއް ޕެނަލްގައި ހިމެނޭކަމުގައި
ވާނަމަ އެފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލްވާންވާނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ

36

(ހ)

ނިންމުން

މަގާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ ގާބިލު މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއުގައި،
އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ
މެންބަރަކު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ "ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް
ދޭގޮތުގެ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އިންޓަރވިއު ނިމުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު" ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،ހޮވުނު މީހާއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އެ ފޯމުގައި ،އެ ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލީ އެންމެންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަންނަވާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 17 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ މީހުންނަށް ނުހޮވޭކަން

37

ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

ޕްރޮބޭޝަން (ވަގުތީ

ލިޔުމުން ނުވަތަ ފޯނުން އަންގަންވާނެއެވެ.
38

(ހ)

މުއްދަތު)

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފު ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރެވޭވަރުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މުވައްޒަފެއްތޯ ބެލުމަށް ،ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް)
މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން (ވަގުތީ މުއްދަތު) ގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ .އަދި ވަގުތީ
މުއްދަތު ނިމުމުން އެމުވައްޒަފަކީ ،މަސައްކަތަށް ގާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ވަޒީފާ
ދާއިމީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މަގާމަށް އެމީހަކު އެކަށީގެން ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ
އެމީހަކަށް އެ ވަޒީފާ ކަމުނުގޮސްގެން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ ،ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ވާނެއެވެ.

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު ،އެ އޮފީހެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

39

މުވައްޒަފާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ

ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ގޮތް

(ހ)

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

(ށ)

މުވައްޒަފަކަށް

ޕްރޮބޭޝަންގެ

މުއްދަތުގައި،

އެއްވެސް

ތަމްރީނެއް

ދިނުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ދިނުން.
(ނ)

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ،އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި
ރެކޯޑް ކުރުމާއި ،މުވައްޒަފަށް އޭނާގެ ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާ ގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ހިއްސާކުރުން.

(ރ)

ޕްރޮބޭޝަން

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ

އަޚުލާޤާއި

ޚިދުމަތް

ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވާނަމަ އެކަން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު
ކުރުމަށް އަންގައި ރެކޯޑްކުރުން.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ
ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކޮށްފައިނުވާނަމަ ،މިގަވާއިދުގެ  43ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިތުރު ނޯޓިހަކާ ނުލާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާއިރު

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 18 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި،

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ ،ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ
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ވަކިކުރުން

ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންގެ
ނިންމުމަކުންނެވެ.

(ށ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ
އަށް

އެދިގެން

ވަކިވާނަމަވެސް

"ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރާ

ޗިޓު"

މުވައްޒަފާ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޚިދުމަތުގެ އިގުރާރެއް (ބޮންޑެއް) ނެތް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،އެންމެ މަދުވެގެން 1
(އެކެއް) މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ،ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމާއެކު ،މަގާމުން އިސްތިއުފާ
ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮތަށް ،މުވައްޒަފަކު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިނަމަ،
ސިޓީލާތާ ،ލަސްވެގެން ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރަންވާނެއެވެ .ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ހަމަޔަށް މުވައްޒަފު
އޮފީހަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން
ވަކި ކުރެވިދާނެއެވެ.
( )1ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ
މުވައްޒަފަކު ހުރި ފަންތީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް
އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
( )2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން.
( )3ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ގަވާޢިދާއި ،ޚިލާފުވިކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް
ސާބިތުވުމުން އެ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައިގެން އަޅާ
ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން.
( )4މި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން އެޅޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނލްއިން ނިންމުން.
( )5މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ
ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކު ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 19 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

އަރުވާލުން.
(ބ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ދާއިމީ
މުވައްޒަފުންވެސް ވަކިކުރުމަށް މި ގަވޢިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ (ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ) ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މުވައްޒަފަކާ މެދު ،ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
(ކޮންޓްރެކްޓެއްގައ)ި ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ
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(ހ)

ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުން

ވަޒީފާ އާބެހޭ ޤާނޫނު (ނަންބަރ )2/2008 :ގެ  25ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން
ނޯޓިސް ،ނުވަތަ އެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި މަގާމާ
ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހާ އިނާޔަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

 6މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  1އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް
ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ  1މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން.

(ނ)

 1އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  5އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފެއްނަމަ  2މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން.

(ރ)

 5އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ 3
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން.

ނޯޓިސް ދިނުމުގެ

42

(ހ)

ބަދަލުގައި ފައިސާ ދިނުން

ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ
ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން
ފެށިގެން އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ
މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ހަމަޔަށް އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެ މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި
އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ޙައްޤުވާނަމަ ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ އެ މުއްދަތުގައި ލިބެންޖެހޭ
ހުރިހާ އިނާޔަތެއް ލިބިދިނުމަށްފަހުއެވެ.

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

43

(ހ)

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު ،އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް
ބެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުފެންނަނަމަ ،ވަޒީފާއާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  23ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި މުވައްޒަފަކު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 20 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

(ށ)

މި ޤަވާއިދުގެ  41ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ
އަޚުލާޤު އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތުތަކުގައެވެ.
( )1ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން އޮފީހަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނުން
( )2ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.

އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

44

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

45

(ހ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފަކު އެމުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާނަމަ،
ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރާނަމަ ނުވަތަ މިޤަވާއިދުގައި އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއްކޮށްފިނަމަ އެމުވައްޒަފަކާއި މެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އިސްލާޙި ފިޔަވަޅު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.
 -1އަގަބަހުން ނަސޭހަތް ދިނުން
 -2ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދިނުން
 -3ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން
 -4ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން

(ނ)

މުވައްޒަފަކާއި މެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއްޖެނަމަ އެފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު
އެމުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މުވައްޒަފަކަށް އަގަ ބަހުން ނަސޭހަތް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  2ފަހަރު އެވެ .މިގޮތުން
އަގަބަހުން ދެވޭ ނަސޭހަތް ލިޔުމުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  2ފަހަރު އެވެ .ލިޔުމުން 2
ފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ވެސް މުވައްޒަފު އިސްލާޙު ނުވާނަމަ ދެން ދޭންވާނީ
ލިޔުމުން އިންޒާރެވެ.
މިޤަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ތަކުރާރުކޮށް

އިސްލާޙީ

ފިޔަވަޅު

އެޅުމުންވެސް

މުވައްޒަފަކު އިސްލާޙު ނުވިނަމަ އެމުވައްޒަފަކާއި މެދު އަމަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ތަފްސީލާއިއެކު އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންގެ
ޖަލްސާއަށް އެޑްމިނިސްޓްެރޭޓަރ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 21 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

 6ވަނަ ބާބު
މަސައްކަތު ގަޑި

މަސައްކަތު ގަޑި

46

(ހ)

ޓްރައިބިއުނަލްއިން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނައަޅާހާ ހިނދަކު ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ
މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  8011ން ހަވީރު  3011އަށެވެ .ރަމަޟާންމަސް
ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސްމަހުގައި  11011ން މެންދުރު ފަހު  2011އާ ދެމެދު 45
މިނެޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޓްރައިބިއުނަލްއިން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނައަޅާހާ ހިނދަކު ،ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ
މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  9011ން މެންދުރުފަހުގެ  1031އަށެވެ.

(ނ)

މުވައްޒަފުން ލައްވާ ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވަންވާނީ
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށްޓަކައެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަފަކު އެދުވަހަކު
ކޮންމެހެން

ނިންމަންޖެހޭ

މަސައްކަތެއް

ނުނިމި

ހުރެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

އޮފީހުން

ނިންމަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،އޮފީހުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ނުރަސްމީގަޑީގައި ނެރެވިދާނެއެވެ.
(ރ)

އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ރަސްމީގަޑި ފެށުމުގެ  11މިނެޓުކުރިން
އޮފީސް ހުޅުވަން ވާނެއެވެ .ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ،ލަސްވެގެން
ހެނދުނު  7051ގައި އަދި ރަމަޟާންމަހު ލަސްވެގެން ހެނދުނު  8051ގައި އޮފީސް
ހުޅުވަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ
ދުވަހަކު ،ގަޑިއަށް މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ
އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފާ ދިމާވި ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދުން ޗުއްޓީ
ނަގަންވާނެއެވެ .ޗުއްޓީ ނުނަގައި ،މަސައްކަތަށް ހާޒިރުނުވެ ގަވާއިދުން އޮފީހަށް
ނާންގައި ހުރެއްޖެނަމަ ބަލާނީ ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 22 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

(ޅ)

ބަލިވެގެން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގާނަމަ ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ
މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ ( 2ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެ
މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަންގަން
ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ނާންގައިފިނަމަ ،ބަލާނީ ނާންނަ
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު
އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ( 2ދޭއް)
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ ،ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން
މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތު ނުނުކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ،ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމާއި
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މަސައްކަތުގައި މަޝްޣޫލުވެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކުމެ،

ހަވާލުވެފައިވާ

ޒިންމާއަށް

ބުރޫ

އެރިޔަ

ނުދިނުމަކީ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމަކީ ،އަދި ހާޒިރުވެ މަސައްކަތުގައި
ދެމި ހުރުމަކީ ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްމެ ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

ތިބުމަށް ޚާއްސަ ހުރުމަތެއް
ބެހެއްޓުން
ވީގޮތެއް ނާންގައި އޮފީހަށް
ހާޒިރުނުވެ ހުރުން

48

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ކުރިއަށް ހަމަޖެހިގެންނެވެ .އެއީ އެއްވެސް
ކަހަލަ ޗުއްޓީއެއް ނަމަ އެ ޗުއްޓީއަކަށް އެދި ،ގަވާއިދުން ޗުއްޓީ ހަމަޖެހިގެންނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ،ވީނުވީ ގޮތެއް ނާންގައި ،ހާޒިރުނުވެ،
ވަޒީފާގައި ދެމިއެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ .އެ ގޮތަށް ހުންނަ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބެލެވޭނީ
ވަޒީފާއަށާއި ޒިންމާއަށް އިހުމާލު ވުމެއް ކަމުގައެވެ .އަދި އެކަން އެ މީހެއްގެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާއިރު ބަލައި އެއަށް އިންސާފުކުރެވޭނެއެވެ .މުވައްޒަފަކު
ވީނުވީއެއް ނާންގައި ( 15ފަނަރަ) ދުވަހު ހުރެއްޖެނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ
ނުލައި ،އެ މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރުމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޓްރައިނިއުނަލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 23 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

އޮފީހުން ބޭރަށްދިޔުމާއި

49

(ހ)

ރަށުން ބޭރަށް ދިޔުން

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ،އޮފީހުގެ ރަސްމީގަޑީގައި އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި މުވައްޒަފުން
އޮފީހުން ބޭރަށް ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ .އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި
މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި އޮފީހުން ބޭރަށްދާންވާނީ ،އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ
ލިބިގެންނެވެ .އަދި އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްގޮސް ،އޮފީހުން ބޭރުގައި
ހޭދަކުރާ ވަގުތު ،ސަބަބާއެކު ،ރެކޯޑު ކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ގަޑިޖެހުން

51

(ހ)

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ ލަސްވެގެން ހާޒިރު
ވެއްޖެނަމަ ގަޑިޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

މުވައްޒަފުން އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު
ރަސްމީ

ދުވަސްދުވަހު

ގަޑިޖެހޭނީ،

ހެނދުނު

8011

ފަހުން

ގެ

އޮފީހަށް

ހާޒިރުވުމުންނެވެ .ރަމަޟާންމަހު ގަޑިޖެހޭނީ ހެނދުނު  9011ގެ ފަހުން އޮފީހަށް
ހާޒިރުވުމުންނެވެ.
(ނ)

ރަސްމީގަޑިއަށް އޮފީސް ހުޅުވުމާ އެފަހަރަކު ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ،
ރަމަޟާންމަހު

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވާ އެހެން މަސްމަހު ،ހެނދުނު  7056އެވެ.
ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ ،ހެނދުނު  8056އެވެ.
(ރ)

އޮފީހުގެ

މަސައްކަތަށް

މުވައްޒަފުންގެ

ހާޒިރީ

ނުކުމެ،

ގަޑި

ބެލެހެއްޓުމަށް

ޖެހުމުގެ

ކުރިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އޮފީހަށް

ހާޒިރުވިކަން،

އުސޫލުގެ

ތެރެއިން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ،ހާޒިރުވިގަޑި ގަވާއިދުން
ރެކޯޑްކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެ މުވައްޒަފަކު ގަޑިޖެހޭނެއެވެ .ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީ ހާޒިރުވި
ގަޑި ރެކޯޑުކުރި ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ.
(ބ)

އޮފީހުން އަންގައިގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އޮފީހުން ބޭރުގައި އެޅުމުގެ ސަބަބުން،
ގަޑިޖެހުމުގެ ކުރިން ހާޒިރުވިގަޑި ރެކޯޑް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ނިމިގެން
އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ،ހާޒިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން އަންގާފައި ހާޒިރުވިގަޑި
ރެކޯޑްކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ސަބަބު ރެކޯޑް ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މިހާލަތުގައި
މުވައްޒަފު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ޅ)

އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފަކު ހާޒިރުނުވެގެން ،ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާހުރެ،
ގަޑިޖެހުނުއިރު އޮފީސް ނުހުޅުވިއްޖެނަމަ ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަގުތު

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 24 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ހާޒިރުވެހުރި އިސް މުވައްޒަފަކު ،އެހެން މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވި ގަޑި ބަލާނީއެވެ .އޮފީސް
ހުޅުވުމުން ހާޒިރީ ރެކޯޑް ކުރާނީއެވެ.
(ކ)

މުވައްޒަފު

ވަޒީފާ

އަދާކުރަން

ނުކުންނަން

ހަމަޖެހިފައިވާ

ގަޑިއަށް

ވަޒީފާއަށް

ނުނުކުމެއްޖެ ނަމަ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ،އެ
ނުނުކުންނަ ވަގުތަށް ވާ މިންވަރަށް ގަޑީލާރި ކެނޑޭނެއެވެ.
(އ)

ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ވަގުތު ބަލާނީ މިނެޓުންނެވެ .މިނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ބަލާނީ
ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއާ އެއްގޮތަށެވެ .ރަމަޟާން މަސްފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހުގައި :
)
ރަމަޟާން މަހުގައި):
މުވައްޒަފަކު ގަޑި ޖެހިގެން ،ދުވަހަކަށް ނެގޭ ގަޑީލާރި ނެގޭނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ އެ
މީހެއްގެ މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ.

(ވ)

ޓްރައިބިއުނަލުން އަންގައިގެން ،ނުވަތަ ރާވައި ތާވަލް ކުރެވިގެން ރަސްމީގަޑީގެ އިތުރުން
މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނުކުންނަން އަންގާފައިވާ ނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިވާ
ގަޑިއަކަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފަކާމެދު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ.

(މ)

ހން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
މުވައްޒަފަކު އާދަވެ ގަޑި ޖެހޭނަމަ އެ މުވައްޒަފަކާއިމެދު ،އޮފީ ު
އަޅަންވާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 25 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

 7ވަނަ ބާބު
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ
ބަންދު ދުވަހުގެ ޢިނާޔަތް

51

އަހަރީ ޗުއްޓީ

52

ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހެއްގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ  38ވަނަ މާއްދާއާއި މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ
އުސޫލުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  39މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ކޮންމެ އަހަރަކު ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ( 31ތިރީސް) ދުވަހުގެ މަގުން ޗުއްޓީއެއް ،އަހަރީ

ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ .މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
(ށ)

މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް ،އެ މުވައްޒަފަކު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް
ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ،އެ ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި
އިތުރު ދުވަހެއް މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

(ނ) އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ އެ މުވައްޒަފަކުލައްވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް
ކުރުވައިގެން

ނުވާނެއެވެ.

އަދި

އެފަދައިން

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ހުއްދަކޮށްގެންވެސް

ނުވާނެއެވެ.
(ރ) ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު ،މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ،ތަނުގެ މަސައްކަތަށް
ދަތިނުވާނޭހެން ،ޗުއްޓީނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް
ރާވައި،

އެއިންތިޒާމާއެކު

މުވައްޒަފުންގެ

ޗުއްޓީ

ތާވަލެއްހަދައި

މުވައްޒަފުންނަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ބ)

މުވައްޒަފަކު އަހަރީޗުއްޓީ ފެށުމަށްފަހު ،ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މަސައްކަތަށް
ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،އެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް
ވާނެއެވެ .އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް
ނުދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާއިން

ވަކިކުރާއިރު

އެ

މުވައްޒަފަކަށް

ޙައްޤުވާ

އަހަރީ

ޗުއްޓީ

ބޭނުންނުކޮށް އޮތްނަމަ ،އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި މުސާރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުން
އެ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ .ކެންސަލްވެފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 26 - 40ޞަފް ާ
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ވއްޒަފު ް
މު ަ

ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
(އ)

އަހަރީ

ޗުއްޓީއަށް

އެދޭނީ

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ކަންތައްތައް

ފުރިހަމަވާގޮތަށް

ޓްރައިބިއުނަލްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.
(ވ)
މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް

35

މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ "ޗުއްޓީގެ ހުއްދަ" ޗިޓުންނެވެ.

)ހ( ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން،

ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ

ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
 46ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފު އެދިއްޖެނަމަ 1
(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޗުއްޓީ ބޭނުންނަމަ ،ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ
( 15ފަނަރަ) ދުވަސް ކުރިން ޗުއްޓީ ނެގުމަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ނ) މި ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ .ޗުއްޓީގެ
މުއްދަތުގެ ދިގުމިނަކަށްވާނީ ޗުއްޓީ ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ މުއްދަތު
ނިމެންދެންނެވެ.
(ރ) މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނދެ ( 27ހަތާވީސް) ހަފުތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ
(ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް ނެތަސް) ،ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން،
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާޔަތް
ދޭންވާނެއެވެ.
ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ

މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ
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ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ

މަސައްކަތްތެރިޔަކު

ދޫކުރާ

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހެޅުމުން

އެ

މުވައްޒަފަކަށް،

އެސެޓްފިކެޓުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ
ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ހަމަ މުސާރައާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

މާބަނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ
ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރި ވާނަމަ ،ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ
ކުރިން ހިނގާގޮތަށް ވިހެއުމާގުޅީގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން
( 31ތިރީސް) ދުވަސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ނެގިދާނެއެވެ

(ށ)

މުވައްޒަފަކު ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު
ތަންނުދޭކަމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 27 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑީކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ ،ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ
ޗުއްޓީގެ ( 61ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދުދުވަސް
ހިމަނައިގެން ( 28އަށަވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް
ނެގިދާނެއެވެ.
(ނ) މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  61ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން ވިހެއުމުގެ
ސަބަބުން މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން
މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ ،ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ( 61ފަސްދޮޅަސް)
ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ވިހެއުމުގެ ފަހުން ބަންދުދުވަސް ހިމަނައިގެން ،ވިހެއި ދުވަހުން
ފެށިގެން  41ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( 28އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ
ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ.
(ރ) މުވައްޒަފަކު ،ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން
ފެށިގެން ،ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ( 12ބާރަ) މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ
ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން ،ނުކެނޑޭގޮތަށް ،ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު
ގާތަށް ދިއުމަށް  31މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ،މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
( 7ހަތް) ގަޑިއިރަކުން ދެފަހަރު ،ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ ،މި
ހުސްވަގުތުކޮޅު މަސައްކަތު ވަގުތު ފެށޭ ގަޑިއާއި ނިމޭގަޑީ ގައި ނުދެވޭނެއެވެ.
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ

.55

(ހ)

އިނާޔަތްތައް

އުމުރުން  12މަސްދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް،
އޮފީހުގެ

މަސައްކަތަށް

ދަތި

ނުވާގޮތަށް،

ވީވަރަކުން،

ލުއި

ކޮށްދެވޭތޯ

އޮފީހުން

ބަލަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  48ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަންދު ދުވަސްތައް
ހިމަނައިގެން  3ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނެގިދާނެއެވެ.

ދަރިއަކު ޚިތާނު ކުރުމުންދޭ
ޗުއްޓީ

56

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  49ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު
ޚިތާނުކުރާދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 5 ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދުދުވަސް
ހިމަނައިގެން މުވައްޒަފަށް ނެގިދާނެއެވެ .ޚިތާނުކުރުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި
ބައްޕައަށް ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 28 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ޙައްޖު ޗުއްޓީ

57

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

58

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަ މުސާރައާއެކު ،ޙައްޖު
ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރުކުރާ ،މާލޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނަށް އެ މީހަކު
މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އެނބުރި މާލެ އަންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ހިނގާ
މުއްދަތަށް.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށް ،އެމީހަކު މާލެއިން ފުރާ
ދުވަހަކުން ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި  31ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

(ށ)

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

(ނ) މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު ޙައްޖު ޗުއްޓީ
ދެވޭނީ ،އެ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖަށް އެކަންޏެވެ.
(ރ) "ޙައްޖު ޗުއްޓީ" ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ،އެ
މީހަކު އެދޭނަމަ ،އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ.
(ބ)

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ނޫންގޮތަކަށް ،މީހަކު އަދާކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފިޔަވައި އެހެން
ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ ޢުމުރާއަށް ދާނަމަ ،ދެވޭނީ އެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް
އޮފީހުން

ހުއްދަ

ލިބިގެންނެވެ.

މުވައްޒަފަކު

ޖަމާޢަތަށް

ކުރަން

ވާޖިބުވެފައިއޮތް

ޚިދުމަތަކަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލަސްވެ ބުރޫއަރާ ފަދަ ގޮތަށް ،އެ މީހެއްގެ
ފަރުޟު ޙައްޖު ފިޔަވައި ،ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ކޮންމެ ކޮންމެ އަހަރަކު ،ނުވަތަ އަވަސް
އަވަހަށް ،މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ދާ ދިއުމުގައި އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާގެ
ވާޖިބަށް ވެވޭ އިހުމާލަށް ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ޙައްޖަށް ނުވަތަ
ޢުމްރާއަށް ދާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ
ގޮތަށެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން
ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް
ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން  11ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ދެވިދާނެއެވެ .ޢާއިލާގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ،
ދަރިން ،މަންމަ ،ބައްޕަ އަދި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީގޮތުން އެ މީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ
ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
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(ހ)

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ
އުސޫލުންނެވެ .ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ،މި ޗުއްޓީ
ދެވިދާނެއެވެ.

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

59

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާއާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ
އާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ) އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް ،ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން
ނުކުތުމަށް އެޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ
ލަސްވެގެން  2ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މީހެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެ އޮފީހަކަށް
ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮފީހަށް އެކަން އެންގުމާއެކު އެދުވަހަކު އެ
މުވައްޒަފާ

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ކޮންމެހެން

ނިންމަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކުގެ

މައުލޫމާތު

ދިނުމުން ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން  2ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި އޮފީހަށް ނާންގާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ،އެދުވަހެއް ބެލެވޭނީ
ޣައިރު ހާޒިރީއަކަށެވެ
(ހ) އެ މުވައްޒަފަކީ ވަކި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ހަވާލުވެފައިވާ މީހެއްނަމަ ،އެމީހެއްގެ
މަސައްކަތް އެހެން މީހަކާ ހަވާލުކޮށް ހިންގަން ފެށޭހާ ވަގުތު އޮއްވައި ،އެ މީހެއްގެ
ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެ އޮފީހަކަުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން އަންގަން
ވާނެއެވެ .އަދި އަންގާއިރު ،އެ މީހަކާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރައި
ހިންގުމަށް އޮފީހުން އިންތިޒާމުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދީ ،އެ ކަމުގައި
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ .ބުނެވުނު ފަދައިން ،ވަގުތު އޮއްވައި ނޭންގޭ ފަދަ،
ސިއްހީ ގޮތުން ޖިސްމާނީ ނުކުޅުދުންތެރި ކަމެއް މެދުވެރިވުން ކަހަލަ ކުއްލި ހާލަތެއް
މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ،އެންގޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް އެ މީހަކު އައިހާ އަވަހަކަށް ،ސަލާމުގެ
ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ،އެ މީހަކު އެކަން އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ) މުވައްޒަފަކު ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން
މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭވަރު ވެއްޖެ ނަމައެވެ .ބަލިނުވެ ،ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި
ސަލާން ބުނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ހައްޤެއް ނޫނެވެ .ވުމާއެކު ،އެ މީހަކު
ބަލިނުވެ ،ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި
އެ ގޮތަށް ނާންނަ ނައުން ވާނީ ޣައިރު ހާޒިރީއަށެވެ.
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(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ
ދެ ދުވަހު ،އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) މުވައްޒަފަކު ހިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ
ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ ،ގިނަވެގެން 31 ،ދުވަހެވެ.
(ބ)

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ ،މުސާރަދޭ ދުވަހު
ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހެޅުމުން

އެމަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ

މެނުވީ،

ސަލާމުގައި

ހުރި

ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އޮފީހަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ
ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެނޑި މުސާރައާއި
އިނާޔަތަށްވާ އަދަދު ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ މުސަރާއާއެކު ދޭންވާނެއެވެ.
(ޅ)

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

(ކ)

މުވައްޒަފެއް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު
އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލިޔުން މުވައްޒަފުގެ
ޕަރސަނަލް ފައިލުގައި ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(އ)

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް ފަހު ބަލިވެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެފައި،
އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގައި ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ
ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއް ކަމަށް ބަލައި ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
އަދި

އެދުވަހުގެ

މުވައްޒަފު

ގަޑީގެ

މަސައްކަތު

މަސައްކަތުގައި

ކުޑަބައި

ހޭދަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ،ސަލާމުގެ
ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
(ވ)

މުވައްޒަފަކު،

ސަލާމުގެ

ޗުއްޓީގައި

ވިދިވިދިގެން

2

ދަވަހަށްވުރެ

ގިނަ

ދުވަހު

ހުރެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ
މީހަކު

އޮފީހަށް

ދުވަސްތަކަށް،
ނުނިކުމެވުނު
ރަޖިސްޓަރީ

ނުކުންނައިރު،

އެ

ބާވަތާއި

އެ

ބަލީގެ

މުވައްޒަފު
ބަލީގެ

ސަލާމުގެ

ސަބަބުން

ޗުއްޓީގައިހުރި

މުވައްޒަފަށް

ހުރިހާ

މަސައްކަތަށް

މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީގައި
ކޮށްފައިވާ

ސިއްހީ

މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ

މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓެއް

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 31 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ހުށަހެޅުން

61

މުވައްޒަފަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމަކާނުލާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން
މަސައްކަތު  2ދުވަހުއެވެ.
(ހ) ބަލިވެގެން ،ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ
މުއްދަތު

ބަޔާންކޮށް،

މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކުރާފަދަ

ސެޓްފިކެޓެއް

އޮފީހަށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް ނެގިދާނެއެވެ.

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 32 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ޖަދުވަލު – 1
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
އިޢުލާން ނަންބަރު0
 .1އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މގެ ނަން0
ހ .މަގާ ު
ށ .ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓް0

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ހ .ފުރިހަމަ ނަން0
ރސް0
ށ .ދާއިމީ އެޑް ެ
ރސް0
އޑް ެ
އޅޭ ެ
ނ .ދިރި ު

ބރު0
ރ .ފޯނު ނަން ަ

ނބަރު0
ބ .ދރއ .ކާޑް ނަ ް

ޑރެސް0
މއިލް އެ ް
ޅ .އީ ެ

ކ .އުފަން ތާރީޚް0

އ .ޖިންސް0

 .3ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ޖ
ތ ާ
އސް.ސީ.ގެ ނަ ީ
ލވެލް އަދި އެސްެ .
އޑިނަރީ ެ
ޖީ.ސީ.އީޯ .
ދ
އ ާ
މާ ް

ޑ
ގްރޭ ް

ޖ
ތ ާ
އދި އެޗް.އެސް.ސީ.ގެ ނަ ީ
ނސްޑް ލެވެލް ަ
ޑވާ ް
ސއީ އެ ް
ޖީ ީ
ދ
އ ާ
މާ ް

ރ
އަހަ ު

ޑ
ގްރޭ ް

ރ
އަހަ ު

މަތި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު
ނ
ކޯހުގެ ނަ ް

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ރ
ވ ު
ކޯހުގެ ފެން ަ

ޚ
ފެށި ތާރީ ް

ޚ
ރ ް
ނިމުނު ތާ ީ

މ
އ ު
ޒގެ ނަން/ގަ ު
މރުކަ ު
ކޯސް ހެދި ަ

ޙ
 33 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު
ނ
މގެ ނަ ް
ގރާ ު
ޕރޮ ް
ތަމްރީނު ް

ތ
އދަ ު
މު ް

މ
ގއު ު
މރުކަޒުަ /
ނގި ަ
ތަމްރީނު ހި ް

ރ
ހ ު
ރވި އަ ަ
އވެ ި
ބަ ި

 .4އަދާކުރަމުންދާ އަދި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފ
ވަޒީ ާ

ނ
ނގެ ނަ ް
އދާކުރާ ތަ ު
އދާކުރިަ /
ވަޒީފާ ަ

ޚ
ފެށުނު ތާރީ ް

ޚ
ތރީ ް
ވަކިވި ާ

ސރަ
މު ާ

ބ
ބ ު
ސ ަ
ވަކިވި ަ

 .5ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބ
ސބަ ު
ރވުނު ަ
ބޮންޑު ކު ެ

ތ
މއްދަ ު
ޑގެ ު
ބޮން ު

ޚ
ރ ް
ނިމޭނެ ތާ ީ

ޚ
ފެށުނު ތާރީ ް

ތ
ގ ް
ނއޮތް ޮ
މިހާރު ކަ ް

 .6ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
ތ
އވާ މަޢުލޫމާ ު
މގަ ި
މޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯ ު
ތދު ަ
ލމާތަކީ ެ
އވާ މަޢު ޫ
ފ ި
ގއި ދީ ަ
އޅުގަނޑު މި ފޯމު ަ
ނ ަ
ދމުގެ ގޮތު ް
އ ު
ފއަށް ެ
ލގެ ވަޒީ ާ
ބއުނަ ް
ރއި ި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓް ަ
ވ
އ ާ
އޅިފަ ި
ރވެެ ،
މއްޗަށް ބު ަ
ލމާތުގެ ަ
ގއިވާ މަޢު ޫ
އދި މި ފޯމު ަ
އނެތެވެަ .
ތރާޒެ ް
ޑގެ އިއު ި
އޅުގަނ ު
މމެދު ަ
ނމަ ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރު ާ
އޖެ ަ
ތވެ ް
ކމަށް ސާބި ު
ތެދުނޫން ަ
ރމެވެ.
ގބޫލުކު ަ
ޅގަނޑު ަ
ނވެސް އަ ު
ރވޭނެކަ ް
ބދަލުކު ެ
ޅއް ަ
ފިޔަވަ ެ
ތާރީޚް0

ތގެ ސޮއި0
އދޭ ފަރާ ު
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި0
.1

ޑ
ގ ު
ކ (އެޓެސްޓްކޮށް ތައް ަ
ޓފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެ ު
ފއިވާ ތަޢުލީމީ ސެ ި
ނ ފެންވަރު ބަލާ ަ
ވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ް
މޯލްޑި ް
އވާ)
ޖަހާފަ ި

.2

ނ
ގއިދޭ ލިޔު ް
އން ަ
ރބާ ަ
ސއްކަތު ތަޖު ި
މަ ަ

.3

ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)

.4

އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ނގަ ި
ރއްޔިތެއްކަން އަ ް
ހ ަ
ދިވެ ި

.5

ގ
ގތު ެ
ކމެދު ދެކޭ ޮ
މސައްކަތަ ާ
ތއްގެ ަ
ފރާ ެ
ޒރަކު ،އެ ަ
ވއި ަ
ޕ ަ
ނވަތަ ސު ަ
ވއްޒަފަކު ު
މ ަ
އސް ު
ޓވި ި
އކަތް ބެލެހެއް ެ
ސ ް
ތގެ މަ ަ
ރމަތިލާ ފަރާ ު
ފއަށް ކު ި
ވަޒީ ާ
ފޝަލް))
މންޑޭޝަން ލެޓަރ (އޮ ި
ލިޔުމެއް (ރެކަ ެ

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ނން0
ފރާތުގެ ަ
ލއިގަތް ަ
ފޯމު އޮފީހަށް ބަ ަ

ނބަރ0
ނސް ނަ ް
ރެފަރެ ް

ރޚް0
އގަތް ތާ ީ
ފޯމު ބަލަ ި

ގޑި0
އގަތް ަ
ފޯމު ބަލަ ި

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 34 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

`

ޖަދުވަލު – 2

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑްބަލާ ފޯމް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު0
 .1ފުރިހަމަ ނަން( 0ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު)............................................................................. 0
 .2ދާއިމީ އެޑްރެސް............................................................................................................. 0
 .3އުފަން ތާރީޚް................................................................................................................. 0
 .4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު........................................................................ 0
 .5ބައްޕަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް................................................................................................... 0
 .6މަންމަގެ ނަމާއި އެޑްރެސް.................................................................................................. 0
 .7ވޭތުވެ ދިޔަ  11އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަމާއި އެޑްރެހަށް އައިބަދަލު.................................................... 0
……………………………………………………………………………………….

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު0
 .0އެންމެފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި ވަޒީފާއާއި ތަން/އޮފީސް0
...................................................................................................................................
 .1އެވަޒީފައިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު.................................................................................... 0
 .1ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑްގެ ނަންބަރު.............................................................................................0

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި

ޙ
 35 - 40ޞަފް ާ

ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަގަޅު ނޫންނަމަ މިފޯމް
ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރަމެވެ .އަދި ދޮގު މަޢުލޫމާތު
ދިނުމަކީ އަޅުގޑުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ ކަމެއްކަންވެސް ޤަބޫލު ކުރަމެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސޮއި....................................... 0
ވަ ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރަތަކުން ފުރުއްވުމަށް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ އެކަން ތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ ،އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަކޮށް ،އެކުށެއްގެ ތަފްޞީލު
މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި އިދާރާތަކުން ރެކޯޑް ދެއްވުމުގައި "ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ" މައްސަލައެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ

އެމައްސަލައެއްގައި އެހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އޮފީސް

ކުށުގެ ރެކޯޑް

ސޮއި

މަޤާމް

ތާރީޚް

ހުރި  /ނެތް
ސްޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް
ޕްރެސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ސަރވިސް

ރަސްމީ ބޭނުމަށް0
ފޯމު ދޫކުރި ތާރީޚް………………………………………… 0
ފޯމު ފުރައިގެން ގެނައި ތާރީޚް……………………………… 0
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ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

a

ޖަދުވަލު 1 -

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް ފޯމު
ފުރިހަމަ ނަން0

އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު0

އެދިލައްވާފައިވާ ވަޒީފާ0

ސެކްޝަން (ހ) ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީން 0

ޓ
ޕޮއިން ް
A

B

C

D

4

3

2

1

ސއީ  /އެސް.އެސް.ސީ
ސއެ ް
ޖ ީ
އއި ީ
ސއީ އޯލެވެލް ަ /
ޖީ ީ
A

B

C

D

E

9

8

7

6

5

ސ
އސްީ .
ލވެލް  /އެޗްެ .
ޖީ.ސީ.އީ .އޭ ެ
ސެޓްފިކެޓް 1

ސެޓްފިކެޓް 2

ސެޓްފިކެޓް 3

ސެޓްފިކެޓް

އެޑްވާންސް

ސްޑް ޑިޕްލޮމާ

ޑިޕްލޮމާ/އެޑްވާން

ޑިގްރީ

11

15

25

35

75

111

ޖއޭޓް)
ގރެ ު
މަތީ ތަޢުލީމް (އަންޑަރ ް
ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

މާސްޓަރ

ޕީ.އެޗް.ޑީ

25

75

151

211

ރޖުއޭޓް)
މަތީ ތަޢުލީމް (ޕޯސްޓް ގް ެ



އވެ.
ވނަމަ ެ
ގއި ާ
ކމު ަ
މސައްކަތާ ގުޅޭ ސެޓްފިކެޓެއް ަ
ނޖެހޭ ަ
ގއި ކުރަ ް
އސެޓްފިކެޓަކީ ވަޒީފާ ަ
އވާނީ ެ
ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެ ް

ސެކްޝަން (ށ) ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާއާއި ތަމްރީން0

ޓ
ޕޮއިން ް

ނމެ އަހަރަކަށް  21ޕޮއިންޓް)
ކރި ކޮ ް
ވޒީފާ އަދާ ު
ވނަމަ ( ަ
އކަތްކޮށްފައި ާ
ސ ް
ގއި މަ ަ
ރ ަ
ދއި ާ
ފގެ ާ
މވަޒީ ާ
އގެ ި
އޮފީހެ ް
ހރަކަށް  11ޕޮއިންޓް)
އދާކުރި އަ ަ
ނމަ (ވަޒީފާ ަ
އވާ ަ
ސއްކަތްކޮށްފަ ި
މ ަ
އގައި ަ
އއްގެ އޮފީހެ ް
އރާ ެ
ދ ި
ސއްކަތާއި ގުޅޭ ާ
މަ ަ
ށ  5ޕޮއިންޓް)
އދާކުރި އަހަރަކަ ް
ނމަ (ވަޒީފާ ަ
އވާ ަ
އވާފަ ި
ރ ް
ސއްކަތް ކު ަ
ގއި މަ ަ
އ ަ
އވެސް އޮފީހެ ް
އެ ް

ސެކްޝަން (ނ) މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު0
ބއުނަލަށް
އ ި
ޚތިޔާރު މި ޓްރަ ި
އ ް
މގެ ި
ނއު ު
ނއިތުރު ގެ ަ
ބއިތަކަށް އު ި
މވާ ަ
އ ި
ރގަ ި
ގން ތި ީ
ލއި ެ
ނ ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ބަ ަ
ނރާއި ޤާބިލްކަ ް
ނވާ ހު ަ
ފއަށް ބޭނު ް
ވަޒީ ާ
ރގައި
އއް ތި ީ
ކށްފައިވާ ސިފަ ެ
އދި ބަޔާން ޮ
އވެަ .
ވނެ ެ
ނން ާ
ނކޮށްފައި އޮން ަ
ނގައި ބަޔާ ް
ޢއުލާ ު
ނމަ ،އެ ި
އވާ ަ
ސ ސިފައެ ް
ޚއް ަ
ހމަނާ ާ
މގޮތުން ި
ވއެވެި .
ނ ެ
ލިބިގެ ް
ނއެވެ.
ނވާ ެ
ހިމަނަ ް

ލ
ބއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައި ި
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ދ
ވއި ު
ޤ ާ
ނގެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ
(މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޓެސްޓްކުރެވިދާނެ ބައިތައް)

ޅ
ވަރަށް ރަނގަ ު

ށ
ދ ް
ށވުރެ ަ
ވ ވަރަ ް
ގން ާ
ށ ެ
އެކަ ީ

ރ
ވ ު
ނ ަ
ވރި މި ް
ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލު ެ

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ކރަން ފަރިތަ މި ް
ދިވެހި ޓައިޕް ު

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނ ަ
ފރިތަ މި ް
ރސި ޓައިޕްކުރަން ަ
އިނގި ޭ

1

2

3

4

5

ރ
ފންވަ ު
ރމުގެ ެ
ބރާތްކު ު
ހބަހުން ލިޔުން އި ާ
ދިވެ ި

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ރމުގެ ފެ ް
ރތްކު ު
އބާ ާ
ރސި ބަހުން ލިޔުން ި
އިނގި ޭ

1

2

3

4

5

ނ
ހރުކަ ް
ލިޔުމުގެ ސާފުތާ ި

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
މ ް
ޓރުހުރި ި
ޗއްގެ އޮއް ަ
އއް ެ
ލިޔެފައިވާ ެ

1

2

3

4

5

ސެކްޝަން (ރ) ލިބިފައިވާ ހުނަރާއި ސިފަތައް0
އެކިއެކި ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ސިފަތައް ތަފާތުވާނެތީ މިސެކްޝަންގައިވާ ބައިތަކަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއޮފީހަކަށް
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