
 

 

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ގެ ޤަވާޢިދުދެވޭ ޗުއްޓީ ުންނަށްމުވައްޒަފ

 

 

 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހ) ( 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދެވެ. 

ޓީގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސި  (ށ)  

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢި މި  )ނ(  

ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ 

ކަންތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 ރޓްމަންޓުންނެވެ.ވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާމަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނި 

ދިނުމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ޗުއްޓީ  (ރ)  

 .ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައިއެވެ

ބަންދު ދުވަހެއް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ބުނެފައިވާ ދުވަސްތަކާއި  2 ބަންދު ދުވަސްތައް

ކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން 

ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ވައިސްޗާންސެލަރ ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކަކީ 

 .ވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެ

ބަންދު ދުވަހުގެ 

 ޢިނާޔަތް

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ޤަވާޢިމި   3

ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ  މުވައްޒަފަކުކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަހެއްގައި 



 

 

މަތީން ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މާއްދާއާއި މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ  38ޤާނޫނުގެ 

 .މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އެ މުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ

(އެކެއް)  1އަހަރީ ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި  ހ)( 4 އަހަރީ ޗުއްޓީ

އަހަރުދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު، އެއަހަރުގެ ތެރޭގައި 

މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ޙައްޤުވާ ޗުއްޓީއެކެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 30ހަމަޖެއްސޭނީ އަހަރަކު 

ންނަށް އަހަރު ހަމަނުވިކަމުގައިވިޔަސް، އެމުވައްޒަފަކަށް އަހަރު އަލަށް ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފު (ށ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު  30ހަމަވުމުން ޙައްޤުވާ 

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  15

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ވަގުތީ މުއްދަތު  15ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 (ޕްރޮބޭޝަން) ގައި ނުނެގޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  39ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރުވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ށ)(  

، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30މުވައްޒަފަށްވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ 

ވަނަ  2ދުގެ ޤަވާޢި . މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ މި ައަހީރ ުޗްއީޓެގ ޮގުތަގިއ ޭދްނ ާވެނެއވެ 

މާއްދާގައިވާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 

 .ފަހަރު މަތީންވެސް ނެގި ދާނެއެވެދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އެކި 

އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފަކުއަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ  މުވައްޒަފަކު ނ)(  

ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ 

 . ވާނެއެވެއަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭން 

ލައްވައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ އެ  މުވައްޒަފަކުއަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ރ)(  

 .ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ށްވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާތާ ކަކޮންމެ މުވައްޒަފަ  ބ)(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޗުއްޓީ ފެށި ދާނެއެވެ. 



 

 

މިގޮތަށް ޗުއްޓީ ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވުމުގެ މަސައްކަތު 

 .ސް ކުރިންނެވެ(އެކެއް) ދުވަ 1

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔާ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމާއެކު،  ޅ)(  

މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ތަނުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން، ޗުއްޓީނަގާ މުވައްޒަފުންގެ 

އިންތިޒާމާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ރާވައި، އެ 

 .ތާވަލެއް ހަދައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

އަހަރީޗުއްޓީ ފެށުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މަސައްކަތަށް ނެރެގެން  ކު މުވައްޒަފަ ކ)(  

ށް ނުކުތުމަށް މި މާއްދާ ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު މަސައްކަތަ

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ 

މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ.  އ)(  

 .އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުންނުކޮށް  މުވައްޒަފަކު ވ)(  

އޮތްނަމަ، އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނައަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކުން 

ފައިވާ ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރުން އެ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީން ކެންސަލްވެ

 .އެއްވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވެން ނޯންނަ މުވައްޒަފުންނަށް  މ)(  

 .އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ދުވަސްވަރެއްގައި މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހުމުގެ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ފަދަ ވަކި  .1

ސަބަބުން އަހަރުތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ދަތި މުވައްޒަފުންނަށް، ޗުއްޓީދޭނީ އެ 

 .ޚިދުމަތެއް މެދު ކަނޑާލާފައި އޮންނަ ދުވަސްވަރުގައެވެ

ނިކޮށް، އެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގައި ވަ މުވައްޒަފަކު އަންހެން  .2

މުއްދަތާ ދިމާވާގޮތަށް، ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދެވޭ ފަދަ 

ގޮތުން ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ  ޚިދުމަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ



 

 

ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނީ ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު 

 .ގައެވެ

އަދި ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ޗުއްޓީގެ ސަބަބުން ޙައްޤުވި  .3

ގެ ޗުއްޓީ މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީއިން ނުނެގި ބާކީ ހުރި ދުވަސްތައް ނެގޭނީ އެ 

 .އަހަރު ހަމަނުވާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ދުގައިވާ ޤަވާޢިއަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ މި  ފ)(  

 .ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

 .ގައިވާ "ޗުއްޓީގެ ހުއްދަ" ޗިޓުންނެވެ 1މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  ދ)(  

މަންމައަކަށް ނުވަތަ 

ބައްޕައަކަށް ވުމުން 

 ލިބޭ ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ދަރިފުޅު  ހ)( 5

ވަނަ  46ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އް) އަހަރު (އެކެ 1މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފު އެދިއްޖެ ނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން، ޗުއްޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ. މިޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ 

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  1މަންމައަށް ލިބޭ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ

ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ މި ޗުއްޓީ ޭބނުންވާނަމަ، ދަރިފުޅުގެ ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި  ށ)(  

މަންމައަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދިން ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު، ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީ ، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 . ފަށާނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚާ ވިދިގެންނެވެގުނަން

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް، "މަންމައަކަށް ނުވަތަ  ނ)(  

ބައްޕަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ބައްޕައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ދިނުމުގައި ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ، އެ މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ޗުއްޓީގެ 

 .މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބަހައިލައިގެން ނެގި ދާނެއެވެ



 

 

އް) އަހަރު ބޭނުންނުވާ (އެކެ 1މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ގެ ފުރިހަމަ " ރ)(  

މުވައްޒަފުންނަށް، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން އަންހެން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައެޅި ދާނެއެވެ. މި ޗުއްޓީއަށް އެދި  1

 މިންވަރާއި އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ އަދި ނިންމާ ތާރީޚު ޗުއްޓީ ބޭނުންވާ  މުވައްޒަފަކުހުށައަޅާއިރު، އެ 

ބަޔާން ކުރުމާއެކު، އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 .ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

(އެކެއް) ފަހަރަށް  1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީ 1ށްވެސް ކަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަ ބ)(  

 .ވުރެ ގިނަފަހަރަށް ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

 .މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ ޗުއްޓީތައް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ ޅ)(  

ބަލިވެއިނުމާއި 

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ 

 ޗުއްޓީ

(ހަތާވީސް) ހަފްތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ (ކުއްޖާގެ ފުރާނަ  27ބަލިވެއިނދެ  ކުމުވައްޒަފަ ހ)( 6

 43ހުއްޓަސް ނެތަސް)، ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޔަތް ދޭން ޗުއްޓީއާއި ޢިނާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިމިވާ 

 .ވާނެއެވެ

ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ  ކުމުވައްޒަފަ ށ)(  

މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައެޅުމުން އެ 

މުވައްޒަފަށް، އެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

ޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި މުސާރައާއެކު ދޭން (ފަސްދޮ 60

 .ވާނެއެވެ

މާބަނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް  ނ)(  

ހިނގާގޮތަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރި ވާނަމަ، ވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން 

(ތިރީސް) ދުވަސް އެ  30(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން  60ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 

 .މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ 



 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން  ރ)(  

އާދައިގެ  މުވައްޒަފަކު ޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގު މުވައްޒަފަކު

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް 

 .ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަށް އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް،  ވައްޒަފަކުމު ބ)(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ 

ދޮޅަސް) (ފަސް  60ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ، ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ  28ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން 

 .ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން  60ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  މުވައްޒަފަކު ޅ)(  

މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ 

އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް 

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ  60ފިނަމަ، ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ދީ

 28ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  40ފަހުން ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން، ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން 

 .(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ

ިހެއުމާއި ގުޅިގެން ވ

 ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  45ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު (ހ) 7

 .ތިރީގައިމިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭން ވާނެއެވެ

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ، މުވައްޒަފަކު -1

(ބާރަ) މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ  12ފެށިގެން، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ނުކެނޑޭގޮތަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން،

މިނިޓްގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް، މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ  30ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް 

 .ނެއެވެތެރެއިން ދެ ފަހަރު، ދޭން ވާ 

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ  1އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ، މި ހުސްވަގުތުކޮޅު އެއްކޮށްލައި،  -2

 .ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވި ދާނެއެވެ



 

 

(ބާރަ) މަސްދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ އަންހެން  12އުމުރުން  -1 (ށ)  

ކޮށްދެވޭތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާގޮތަށް ލުއި 

 .އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބަލަން ވާނެއެވެ

ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސާއިރު، އެފަދަ  -2

 .މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ 

ވަޒީފާތަކާއި، މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކުގައިއުޅޭ ގިނައިރު ކޮޅަށް ހުންނަންޖެހޭ  ނ)(  

އަންހެން މުވައްޒަފުން ބަލިވެ އިނުމުން، ބަލިވެ އިނުމުގެ އުނދަގޫތަކަށް ލުއިވާނޭ ގޮތަށް، 

 .ވީވަރަކުން، މަސައްކަތް ރާވައިދެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަކު -1 (ރ)  

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ 

ފެންވަރު ބެލުމުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ޙައްޤުވެއްޖެނަމަ އެ ކުރިއެރުމެއް، ލިބިދިނުން 

 .ށް ލިބެން ވާނެއެވެފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަ

މިގޮތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި، މަޤާމުގެ  -2

ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި، ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް 

 .ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ

އް އައީ ކަމަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެ -3

 .މެދުކެނޑުނީކަމަކަށް ނުވަތަ އެ މުއްދަތު ކުރުވީ ކަމަކަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ  ،ލަތެއްގައި މެނުވީދިއްޖެ ޙާވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެ ކު މުވައްޒަފަ ބ)(  

 .އްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމުގެ ޙައްޤު މުވަ

(ސޯޅަ) ހަފްތާއަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ  16ބަލިވެއިންތާ  މުވައްޒަފަކު ޅ)(  

ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10ހުށައެޅުމުން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 

ދުގައި ބަޔާން ކުރާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ޤަވާޢިލަތަކީ، މި ޙާޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ. އެ ފަދަ އްޗު

 .ނުބެލޭނެއެވެ



 

 

(ހަތާވީސް) ހަފްތާ އާ ދެމެދުގެ  27(ސޯޅަ) ހަފްތާ އާ  16ބަލިވެ އިންތާ  މުވައްޒަފަކު -1 (ކ)  

ޤަވާޢިދުގައި، މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ، ޢަމަލު ކުރާނީ މި 

 .ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަ ފަދައިންނެވެ

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ  -2

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް 

(އަށާވީސް)  28ދުވަސް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް، ހުށައެޅުމުން، ބަންދު 

 .ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ

މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި 

ޅަދަރި މައިންނަށް 

މަސައްކަތު ވަގުތު 

 ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި   8

ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތި 

ކެއް ކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތު ގަޑިތަ ފަހެލިއުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެދިއްޖެނަމަ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދެވި ދާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން މި އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި  ހ)(  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާގޮތެއްގެމަތީން ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެއް 

 .އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅޭނެ ފަހެލިދުގެ ދަށުން ޤަވާޢި އެ އުޞޫލުގައި މި  ށ)(  

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރުވާނެ މިންވަރާއި، މުއްދަތު އަދި ފަހެލި ގޮތާއި، އެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި 

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެ ދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް 

 .ންނަން ވާނެއެވެކުރާނެ ގޮތް ހިމެނިފައި އޮ

މަސައްކަތް ކުރުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް  ހެލިކޮށްފަ ނ)(  

ޚިދުމަތް ނުދޭ ގަޑިތައް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފަކުވުރެ މަދު ކުރާނަމަ، އެ 

ދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ނަމަވެސް ޤަވާޢިމަކަށް މި މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން މަދު ކުރު

މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކާ ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން 

 .އެ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އެކުލަވައިލާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީއާއިއިތުރު އެއްބަސްވުމެއް 



 

 

މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމާއި މަސައްކަތް ނިންމާ ސުޕަވައިޒަރަށް މުވައްޒަފު އެންގުމާއި،  ރ)(  

ދުން ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ޤަވާޢި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާގުޅޭ މިފަދަ އެންމެހައި ރެކޯރޑް 

 .ހިމެނިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ 

 ޗުއްޓީ

ފިރިހެން މުވައްޒަފަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ   9

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި  48

 .ނެގި ދާނެއެވެ

ދަރިފުޅު ޚިތާނު 

 ކުރުމުން ލިބޭޗުއްޓީ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ  49ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ހ) 10

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް  5ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 

 .ނުހިމަނައި މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ

 .ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ވެސް ލިބޭނެއެވެޚިތާނު ކުރުމުން ދޭ ޗުއްޓީ  ށ)(  

މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި ދަރިފުޅު ޚިތާނުކޮށްފިނަމަ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކާއި  ނ)(  

 .ގުޅުވައިގެން ދަރިފުޅު ޚިތާނު ކުރުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގި ދާނެއެވެ

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11 ޙައްޖު ޗުއްޓީ

 .މުވައްޒަފުންނަށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަމަ މުސާރައާއެކު، ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދޭން ވާނެއެވެ

ޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ދަތުރުކުރާ، މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުންނަށް އެ މީހަކު  ހ)(  

 .މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެނބުރި މާލެ އަންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއްދަތަށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށް، އެ މީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހަކުން  ށ)(  

 .(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30ފެށިގެން ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި 



 

 

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އެ  )ނ(  

 .މުވައްޒަފު އަދާ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖަށް އެކަންޏެވެ

"ޙައްޖު ޗުއްޓީ" ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް، އެ މީހަކު  )ރ(  

 .އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި ދެވި ދާނެއެވެއެދޭނަމަ، 

މުރާއަށް އަހަރީ ޢުވައި އެހެން ޙައްޖަކަށް ނުވަތަ މީހަކު އަދާ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފިޔަ -1 )ބ(  

ޗުއްޓީގައި ނޫންގޮތަކަށް ދާނަމަ، ދެވޭނީ އެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

 .އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ޖަމާޢަތަށް ކުރަން ވާޖިބުވެފައިއޮތް ޚިދުމަތަކަށް ދަތިވާ ގޮތުން، ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު  -2

ޚިދުމަތް ލަސްވެ ބުރޫއަރާ ފަދަ ގޮތަށް، އެ މީހެއްގެ ފަރުޟު ޙައްޖު ފިޔަވައި، ޙައްޖާިއ 

އުމްރާއަށް ކޮންމެ ކޮންމެ އަހަރަކު، ނުވަތަ އަވަސް އަވަހަށް، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 

ޔަސް، ދާ ދިއުމުގައި އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެ ވާޖިބަށް ކުރެވޭ އިހުމާލަށް ކަމުގައިވި 

 .ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމުރާއަށް ދާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި  -3

 .ބަލާނީ، މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ގޮތަށެވެ 

މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުގެ ކުރިން އެނބުރި ރަށަށް އާދެވިއްޖެނަމަ،  )ޅ(  

ލަސް ކުރުމަކާ ނުލައި، ވިދިގެން އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ވާން 

އްޖެނަމަ ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި، ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ނުވެ

ދާ ޚިލާފުވި ޢަމަލެއް ކަމަށް ބަލައި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެ ޤަވާޢި މުވައްޒަފުގެ އެ ޢަމަލަކީ 

 .މުވައްޒަފާމެދު އަޅަން ވާނެއެވެ

އިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ ޢާނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަ 47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހ)( 12 ގެ ޗުއްޓީޒިންމާއިލީ ޢާ

އަކާ ގުޅިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ޒިންމާމުވައްޒަފަށް ދިމާވާ މުހިންމު 

ގެ ޗުއްޓީއެއް، އަހަރު ދުވަހުގެ ޒިންމާ އިލީ ޢާ(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10ވެގެން ނުހިމަނައި، ގިނަ

 .ތެރޭގައި ދެވި ދާނެއެވެ



 

 

ގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ޒިންމާ އިލީ ޢާށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ޗުއްޓީއަމާގެ ންއިލީ ޒިޢާ ށ)(  

 .ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ގެ މުވައްޒަފަކު ށް، ނުވަތަ އެ އައެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި -1

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ  (އެކެއް) 1ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 

ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މުވައްޒަފަކު 

 .މަތީން އެކަން އެންގުން

އެ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ  -2

 .މަޢުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަރަށް ދިނުމުން

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ޒިންމާއިލީ ޢާއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފު ދާގެ (ހ) ގަމި މާއް -3

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އަންގަން  1ހުރިހައި ދުވަހަކު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ 

 .ވާނެއެވެ

ޗުއްޓީ ނަގާ ސަބަބާއި މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް،  ޒިންމާއިލީ ޢާ ނ)(  

ރާ ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުޒިންމާ އިލީ ޢާ ގައިވާ "ސަލާމުގެ/ 2 ޖަދުވަލު މި ޤަވާޢިދުގެ 

 .ގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް ނެގި ދާނެއެވެ ޒިންމާ އިލީ ޢާފޯމު" ހުށައެޅުމުން 

ގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ ޒިންމާއާއިލީ  ރ)(  

އުޞޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، މި ޗުއްޓީ ދެވި 

 .ދާނެއެވެ

ފިނަމަ، އެ ދުވަހެއް ގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށްޒިންމާއީިލ ޢާއޮފީހަށް ނާންގާ  ބ)(  

ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފާމެދު ޤަވާޢި ވެ. އަދި މި ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެބެލެވޭނީ 

 .އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙައްޤުވާ ޢާއިލީ  47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

ގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ ވިދިގެން (ކުރިން އަދި ފަހުން ވިއަސް) މަޤަބޫލް މުވައްޒަފަކުޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އެ

 އުޒުރެއްނެތި ނުނެގޭނެއެވެ.



 

 

ދުގައިވާ ގޮތުގެ ޤަވާޢިވަނަ މާއްދާއާއި މި  42ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހ)( 13 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

ޗުއްޓީއަށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ އާއި ގުޅިގެން މަތީންނެވެ. ސަލާމުގެ 

 .ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިޔަށް، ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން  -1   

 .ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވުން

ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ނުވަތަ ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން މުވައްޒަފަކު އެ  -2

ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު (އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ  1

 .އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަން އެންގުން

ން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އެ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެ  -3

 .މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 2މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  -4

އޮފީހަށް ނާންގާ  .(ދޭއް) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ

ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ، އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ 

 ވެ.ގޮތުގައެ

ބަލިވެގެން، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު  ށ)(  

ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފި ނަމަ، ސަލާމުގެ ބަޔާންކޮށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދަ 

 .ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް ނެގި ދާނެއެވެ 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފަކު ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ، މުވައްޒަފަކު ނ)(  

ލާން ބުނުމަކީ ހާޒިރު ނުވެވޭވަރު ވެއްޖެ ނަމައެވެ. ބަލިނުވެ، ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަ

މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އެ މީހަކު ބަލިނުވެ، ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ސަލާމުގެ 

 .ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ނާންނަ ނައުން ވާނީ ޣައިރު ހާޒިރީއަށެވެ 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ ތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ހަފު ރ)(  

މައްސަލަ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ 

 .ފިޔަވަޅު އެޅި ދާނެއެވެ 



 

 

ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް  މުވައްޒަފަކު ބ)(  

 .(ތިރީސް) ދުވަހެވެ 30ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން، 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުންނެވެ.  ޅ)(  

 .ވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވި ދާނެއެވެނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރު ނު

ޒިރު އޮފީހަށް ހާ

ވުމަށްފަހު ސަލާމް 

 ޒިންމާއިލީ ޢާނުވަތަ 

 ޗުއްޓީ ނެގުން

އިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ޢާ، މުވައްޒަފު ބަލިވުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ހ)( 14

ޒުރުވެރިވެފައި، ޢުގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  އަކާޒިންމާފަދަ މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ މުހިންމު 

އަދި އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ކޮށްފައި ވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ 

 .ށް ބަލައި ދޫކޮށްލެވި ދާނެއެވެމުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަ

މުވައްޒަފު އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ  ށ)(  

ލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަ ޒިންމާއިލީ ޢާސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ 

 .ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެގެ ޒިންމާ އިލީ ޢާނުވަތަ 

އިލީ ޢާސަލާމު އަދި 

ގެ ޗުއްޓީއަށް ޒިންމާ

ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުމާއި 

 ފޯމު ހުށައެޅުން

 .ސަލާމުގެ ޗުއްޓީއަށް ސަލާމު ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ ހ)( 15

  

(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ  2މަސައްކަތު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ  -1

ދުވަސްތަކަށް އެ މީހަކު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް 

 .ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

އެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް  -2

 .އޮންނަން ވާނެއެވެ ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާން ކޮށްފައި

އެ ސެޓްފިކެޓަކީ ސިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ  -3

މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ސަލާމު ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ގައުމެއްގެ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަރުކަޒަކުން ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫ ކޮށްފައިވާ 

 .ޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެސަލާމު ސެޓްފިކެ

ސިއްޙީ ވުޒާރާއިން ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހުން ތިބި  -4

 .ރަށެއްގައިނަމަ، ހުށައަޅަންވާނީ، އެފަދަ މީހެއްގެ ސެޓްފިކެޓެކެވެ



 

 

އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތު ޢާ ށ)(  

 އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ/ޢާނިމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު 

އިލީ ޢާ. އަދި އިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށައަޅަން ވާނެއެވެޢާ

އިލާގެ މީހަކު ބަލިވެގެންކަމަށް ވާނަމަ، އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިވި ޢާޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގީ 

 .މީހާގެ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ 

ޗުއްޓީ  ޒިންމާއިލީ ޢާ ގޮތަށް ސަލާމު ޗުއްޓީ ނުވަތަ މުވައްޒަފު ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަން ނުޖެހޭ ނ)(  

ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު 

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ޒިންމާ އިލީ ޢާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ/

އި ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓްވެސް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގަ

 .ހުށައެޅި ދާނެއެވެ

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވީ ބަލިވެގެންކަން އޮފީހަށް އަންގާފައި ވީ ނަމަވެސް، މަސައްކަތަށް  ބ)(  

ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަލާމު ސެޓްފިކެޓް 

ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އޮފީހަށް ނާންނަ ދުވަސްތަކެއްގެ ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ސެޓްފިކެޓް 

 .ގޮތުގައެވެ

މުވައްޒަފަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުމަކާނުލާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު  ޅ)(  

 .ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ(ދޭއް) ދުވަހުއެވެ. ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު ދެ ދުވަސް ބަލާނީ ބަންދު  2

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު ނުވަތަ ސަލާމުގެ ޒިންމާ އިލީ ޢާސަލާމު ނުވަތަ  ކ)(  

ސެޓްފިކެޓް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެތެރޭގައި، އަދި ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ 

ގެ މުވައްޒަފަކު ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ އިދާރާތަކުގައި، އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ޒިންމާމައްޗަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ. "ސަލާމުގެ/އާއިލީ 

 .ގައި އެވަނީއެވެ 14ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ޖަދުވަލު 



 

 

ސަލާމް ޗުއްޓީގައި 

ހުއްޓާ މުސާރަދޭ 

 ދުވަސް އައުން

މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރަދޭ ދުވަހު ސެޓްފިކެޓް  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ  16

ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުމުން މެނުވީ، އެ މަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ 

ސަލާމުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް އުނި ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އޮފީހަށް ނިކުންނަ 

ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅައިފިނަމަ ސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެނޑި މުސާރަ ފުރަތަމަ 

 .ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭން ވާނެއެވެ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ސްކޮށް ދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާޤަވާޢި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ) 17

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 ކުރާނެ ގޮތްޢަމަލު

 ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.މި   18
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ޗިޓް ނަންބަރ: 

 ޗުއްޓީ ޗިޓް
 މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު: . 1

  މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް:  ފުރިހަަމ ަނން:

  ރެކޯޑްކާޑު ނަންަބރ:  އެޑްރެސް: ދާިއމީ

  އައިޑެްނޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރ:  މަޤާމް:

  އޮފީސް:

 ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު: . 2

  ޗުއްޓީެގ ބާަވތް:

  އްޓީ ަންނގަާވ ސަބަބު:ޗު

  ޗުއްޓީެގ ުމއްަދތު:

  ޗުއްޓީ ފަާށ ާތރީުޚ:

  ޗުއްޓީ ަހމަާވ ާތީރޚު:

 ޗުއްޓީގެ ބާކީ: . 3

  އަހަީރ ޗުއްޓީ:

  ޢާއިލީ ިޒންާމެގ ޗުއްޓީ:

  ޗުއްޓީ ގުަނންފެޭށ ތާރީޚު:

މަީތގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ޗުއްީޓ ަހމަޖަްއސައިީފމެވެ. ޗުއްީޓގައި ހުްނނަ ުމްއދަތު ހަަމވުުމން ަޤވާޢިުދްނ އޮފީަހށް ާޙޟިުރަވުމްނ 

  ގެްނެދވުްނ ެއދެެމވެ.

    --------------------------- 

  ސޮއި:
  ނަން:
 މަޤާމް:



ޗިޓް ނަންބަރ:

ޗިޓް ޗުއްޓީ
މަޢުލޫމާތު:.1 މުވައްޒަފުގެ

މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް:ފުރިހަަމ ަނން:

ރެކޯޑްކާޑު ނަންަބރ:އެޑްރެސް:ދާިއމީ

އައިޑެްނޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރ:މަޤާމް:

އޮފީސް:

މަޢުލޫމާތު:.2 ޗުއްޓީގެ

ޗުއްޓީެގ ބާަވތް:

އްޓީ ަންނގަާވ ސަބަބު:ޗު

ޗުއްޓީެގ ުމއްަދތު:

ޗުއްޓީ ފަާށ ާތރީުޚ:

ަހމަާވ ާތީރޚު: ޗުއްޓީ

ބާކީ:.3 ޗުއްޓީގެ

އަހަީރ ޗުއްޓީ:

ޢާއިލީ ިޒންާމެގ ޗުއްޓީ:

ޗުއްޓީ ގުަނންފެޭށ ތާރީޚު:

ަޤވާޢިުދްނ އޮފީަހށް ާޙޟިުރަވުމްނ ަހމަޖަްއސައިީފމެވެ. ޗުއްީޓގައި ހުްނނަ ުމްއދަތު ހަަމވުުމން މަތީްނ ޗުއްީޓ މަީތގަިއވާ ގޮުތގެ

ގެްނެދވުްނ ެއދެެމވެ.

---------------------------

ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމް:
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 ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު އިލީ ޒިންމާގެޢާސަލާމުގައާއި 

 ބައި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

  (ދޭއް)2:ދުވަސް (އެކެއް) 1:ދުވަސް

  އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:އެންގި ގަޑި:ތާރީޚު:

 ލު ލިޔަން ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތަފުޞީ 02

:ސަބަބު

  އިގުރާރު:މުވައްޒަފުގެ ަނން: މުވައްޒަފުގެ 
ލޫމާތެވެ. އަދި އެމަުއލޫމާތަކީ އެއްވެްސ އު މަތީގައި އެވަީނ އަުޅގަނޑާބެޭހ ތެދު މަ

ަސލާމުެގ އާއިލީ ޒިންމާގެ މަޖުބޫރުކަމެްއނެތި ައޅުގަނޑު ދީފައިވާ ަމޢުލޫމާތެވެ. 

ަބލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖ  ބަލަްނޖެހޭ މީހަކު ޗުއްޓީގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ އަޅުގަނޑު

 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ ަމއްޗަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަޅުގަނޑު 

 އެޑްރެސް:މިހާރު ދިރި އުޅޭ 

މް:ޤާމަ

 ސޮއި:

 ބައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ވައިޒަރރސުޕަ
2-ދުވަސ1ް-ދުވަސް

  އެންގި ގަޑި:  :އެންގި ތާރީޚުއެންގި ގަޑި:: އެންގި ތާރީޚު

  މަގާމް:ވައިޒަރުގެ ނަން: ރސުޕަ

: ތާރީޚު  ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި :ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

 :ޔުނިޓް

 ންޖެހޭ ބައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަ
  :މު ބަލައިގަތްޯފއިދާރާއަށް 

  ަނން:މުވައްޒަފުގެ 

  ގަޑި:  މަގާމު:

  ތާރީޚު: ސޮއި:

  އިރުޝާދު:

 ވެ. ޒިްނމާއެކެއެ ކަްނ ހަަމެޖއްސުމަކީ ސުޕަވައިޒަރ ގެ ،ބަދަލު އިންތިާޒުމ ހަމަޖައްަސން ެޖހޭ ނަމަމުވައްޒަފުގެ މަސައްަކތުގެ  .1

ވަގުތު  މުަވއްޒަފު މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ސުޕަވައިޒަރ ގެ ސޮއި ހޯދައި، މަސައްކަތް ، ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުަވއްޒަފު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އާއިލީ ޒިންމާގެ .2

ނަަމވެސް މެޑިކަލް  ވާނެއެވެ. މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާަނމަ މި ފޯމު ފުރާކަްށ ނުޖެޭހނެއެވެ. ހަާވލުކުރަން  ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ެބހޭބަޔަށްނިމުމުގެ ކުރިްނ ،

  ސެޓްފިކެޓްވެސް މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަަހޅަން ޖެޭހނެއެވެ.
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