
 

 

 

 

   

 

ވަނަ  3އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ 

 އިސްލާޙް 

 

 ކުރުންވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ތިރީގައިވާގޮތަށް ިއޞްލާޙު 37ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާިއ 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން

 

  (ށ) 37

ހާޒިރީ ރިކޯޑްކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން އެ ރިކޯޑެއް 

 އިސްލާހުކުރަން ހުށަހަޅާ، ހާޒިރީ ރިކޯޑް ރަނގަޅުކުރަން ވާނެއެވެ. 

 

 ކުރުންިއޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ތިރީގައިވާގޮތަށް  38ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

މަސައްކަތު ގަޑީގައި 

 ދިއުން ބޭރަށް 

  (ނ) .38

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން 

ރަސްމީ ލަސްވެގެން ޖެހިގެން އަްނނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  ،އެޕްލައިނުކޮށް ބޭރުގައި ހޭދަކުރާވަގުތު

 ކުރިން ބޭރަށް ދިޔަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެޕްލައި ކުރަންވާނެއެވެ. ގަޑި ނިމުމުގެ 

 

 ކުރުންިއޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ތިރީގައިވާގޮތަށް  41ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

އިތުރުގަޑީގައި 

 މަސައްކަތްކުރުން

މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ެއ   (ހ) 41

މަސައްކަތް ކުރަން ނުކުންނާެނ ގަޑިއާއި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަްށ ލަފާކުާރ މުވައްޒަފަކު 

ލަސްވެގެން  ނުވަތަގަޑިއާއި ކުރާ މަސައްކަތް، އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން އެޕްލައި ކުރަންވާނެއެވެ. 

ން ކުރިން ސިސްޓަމުރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ ހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ޖެ

ރިކުއެސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާދޭނީ އެޗްއާރު 

   ދޭ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.ހުއްދަ ސުޕަވައިޒަރުސިސްޓަމުން މި ދެންނެވިގޮތަށް ރިކުއެސްޓްކޮށް، 

 

 ކުރުންރީގައިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުތި ވަނަ މާއްދާ 81ވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ ގަ

` 

 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 މާލެ،

 ދިވެިހާރއްޖެ 



 އެކުލެވިގެންވާ  ކޮމިޓީ

 ގޮތް

81   

(ަފހެއް) މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 4އެކު އިތުރު އެއީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާ

 

 ކުރުންރީގައިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުތި ވަނަ މާއްދާ 84ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

 އެކުލެވިގެންވާ  ކޮމެޓީ

 ގޮތް

84   

(ފަހެއް) މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5އެކުލެވިގެންވާނީ  ސެޕް ރިވިއު ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 4އެކު އިތުރު އެއީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާ

 އަކުރެއް އިތުރުކުރުންފަހަތަށް ) ޅވަނަ މާއްދާގެ ( 96ޔަ ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދި

 ތުރުގަޑީގައިއި

 ކުރުވުމާ މަސައްކަތް

 ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ

 ދިނުން 

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާގޮތަށް މަސްދުވަހުގެ އިތުރުގަޑި ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދިނުމުގައި   )ކ( 96

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ، (ނ) ގައިއިތުރުގަޑި ހިސާބުކުރާނީ މި މާއްދާގެ 

މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި ނުރަސްމީ  ށްފައިވާ ވަގުުތ،އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭރުގައި ހޭދަކޮ

ރުމުން އަންނަ އަދަދަކީ އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގަޑިން އުނިކު

އަދި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ފެށި ލާގޮތަށެވެ. މަސައްކަތްކުރި ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ބަ

 ގަޑި ކަމުގައި ބަލާނީ ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭގަޑިއެވެ. 

 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ ނަމްބަުރ ތިރީގައިވާގޮތަށް  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  103ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

 .2 (ހ) 103 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުަވހު، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަޑި ފެށޭާތ 

އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން ސަލާމް ޗުއްޓީއަްށ (އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  1ލަސްވެގެން 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި އަދި ރިކުއެސްޓްކުރަންވާނެއެވެ. 

 އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ދުވަހު، އެ މުވައްޒަފަާކ ހުރިކަން

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން ނިްނމަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު   އެދުވަހުގެ ރަސްމީ 

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ  1މަސައްކަތުގެ ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

 ށް ދޭންވާނެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރަ

 

 ކުރުންއިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ތިރީގައިވާގޮތަށް  104ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 

ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް 

 ހުށަހެޅުން 

  (ށ) 104

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި 

ޔުނިޓަށް ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  ނިމުމުގެ ކުރިން، ހިއުމަން ިރސޯސް 

ގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުގެ އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އޮފީހަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު

 އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނެއެވެ. ކުރިން 

 

 ކުރުންއިޞްލާޙު) ތިރީަގއިވާގޮތަށް (ރ(ށ) އަދި ވަނަ މާއްދާގެ  106ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 



 (ށ) 106 ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ

މުވައްޒަފަކު ނަގާފައިވާ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 

ޗުއްޓީ އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ އެޗްއާރު ސިސްޓަމުން 

ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދައާއެކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންވަރަށްވުެރ ރިކުއެސްޓްކުރުމުން 

 އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓަށް ޗުއްޓީ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 (ރ)

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއަށް ުމވައްޒަފުން އެދެންވާނީ ހިއުަމްނ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

(ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ  2ުތން އެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި ެފށޭތާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮ

ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނެއެވެ. މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ އެ ވަގުތުގެ 

ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ އެ ދުވަހަކީ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއް 

ވެސް މުވައްޒަފެއް ކުރިއާލައި ޕްލޭންކޮށްގެން ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއް

 ނަގާނަމަ އެހެން މުވައްޒަފަކަށް ަމސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އިޞްލާޙްކުރުން ގޮތަށް ތިރީަގއިވާ) ނ( އަދި) ށ( މާއްދާގެ ވަނަ 141 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

 (ށ) 141

ވަަނ  140މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު 

އިޞްލާޙުކުރަމަށް، އިޞްލާޙީ ިފޔަވަޅު އަޅާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ 

  ކޮމެޓީންނެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 (ނ)

ވަަނ  140މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާފަދަ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، މި ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ޔުނިޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި 

އިޞްލާޙުކުރަމަށް، އިޞްލާޙީ ވެރިއެއްގެ ފުށުން ފެނިއްޖެަނމަ، އެ މައްސަލައެއް 

 ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން އޮމްބަްޑސްޕަރސަނުންނެވެ.

ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް

ޗީފް އޮމްބަޑްސްޕަރސަން


