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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2010އަށް  20ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
މިއީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގަޑިތަކަށް އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތި އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތު ގަޑިތަކެއް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު
 2010ގެ  150ވަނަ މާއްދާއަށް (އ)( ،ވ)( ،މ) އަދި (ފ) މި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުމަށް  21ޖަނަވަރީ  2014ގައި ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  1008ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  150ވަނަ މާއްދާއަށް (އ)( ،ވ)( ،މ) އަދި (ފ) މި އަކުރުތައް އިތުރުކުރުން.
( 150އ)

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ތެރެއިން

މާބަނޑުވުމުގެ

ސަބަބުންނާއި

ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތި
އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތު ގަޑިތަކެއް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެދިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
އެ އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރު ކޮމިޓީއަށް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.
އެޗް.އާރު ކޮމިޓީން މި އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާގޮތެއްގެމަތީން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަން
ވާނެއެވެ .އަދި އެ އުސޫލުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް
މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތާއި ،އެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތް
ކުރުވާނެ މިންވަރާއި ،މުއްދަތު އަދި މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާނެ ގޮތް ހިމެނިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
އަދި ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު
އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ މަދުކުރާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއް ޚިދުމަތް ނުދޭ ގަޑިތައް
އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން މަދުކުރުމަކަށް
މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކާ
ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް އެ އިދާރާއަކާ
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އެ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އެކުލަވައިލާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް
ހަވާލުކުރުމާއި މަސައްކަތް ނިންމާ ސްޕަވައިޒަރަށް މުވައްޒަފު އެންގުމާއި ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރުބެލުމާގުޅޭ މިފަދަ އެންމެހައި ރިކޯޑު ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން
ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ވ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ޅަދަރިމައިވުމުގެ
ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތި އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި
ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން
އެދިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ އިދާރާއެއްގެ އެޗް.އާރު ކޮމިޓީއަށް
ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ .އެޗް.އާރު ކޮމިޓީން މި އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާގޮތެއްގެމަތީން ޢަމަލުކުރާނެ
އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ އުސޫލުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގޭގައި
ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތާއި ،އެ މުވައްޒަފުން
ލައްވައި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުވާނެ މިންވަރާއި ،މުއްދަތު އަދި މިގޮތަށް
ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް
ކުރާނެ ގޮތް ހިމެނިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި
މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ މަދުކުރާނަމަ،
އެ މުވައްޒަފެއް ޚިދުމަތް ނުދޭ ގަޑިތައް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މުސާރައިން
ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން މަދުކުރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .ނަމަވެސް
މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމުވައްޒަފަކާ ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ
ގޮތުން އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި
މަސައްކަތް ނިންމާ ސްޕަވައިޒަރަށް މުވައްޒަފު އެންގުމާއި ،މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާގުޅޭ
މިފަދަ އެންމެހައި ރިކޯޑެއް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން ފަދަ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

(މ)

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް މުވައްޒަފެއް ''ޅަދަރިމައިވުން'' ކަމަށް ބަލާނީ( 3 ،ތިނެއް)
އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުދިން ތިބި އެކުދިން ރަނގަޅަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް އަންހެން
މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށެ ވެ.

(ފ)

މި މާއްދާގެ (އ) އަދި (ވ) ގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭ
އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް މި ގަވާއިދުގެ  166ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ހުސްވަގުތުކޮޅު ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

