
ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.

ފޯން:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

ނެރުއްވާ  އީޮފްސތަކުން  ަސރުކާރުގެ  ޤާނޫނުތަކިާއ،  ާޝިއޢުކުރީަނ،   ގެޒެޓުގިައ 

ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވާ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv

ް ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 އަށ

ް 10 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

2012/R-6 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

ވިޮލއުމް: 41   އަދަދު: 17    ތީާރޚު:  8 ރީަބޢުލްއައްވަލް 1433  -  31 ޖެނުއީަރ 2012  އަންގާރަ





3

ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝން

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ް ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 އަށް 10 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުނ

ިތީރގިައ ިމވީަނ ިދވިެހ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 ގެ 170 ވަނަ މާއްދާ ިއްޞލާޙު ކުރިެވފިައވާ ގޮތެވެ. ިދވިެހ 

ިސިވލް ަސރިވްސގެ ގަވިާއދު 2010 ގެ 170 ވަނަ މާއްދާއަށް ިމ ިއްޞލާޙު ގެނައުމަށް ިސިވލް ަސރިވްސ ކިޮމަޝނުން 

ިނންމަވާފިައވީަނ 8 އޯގްަސޓް 2011 ީވ ހޯމަދުވަހު ބޭއްވުނު ކިޮމަޝނުގެ 700 ވަނަ ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ިމ ިއްޞލާޙަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފަށީާނ ިދވިެހަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރާ ތީާރޚުން ފިެށގެންނެވެ.

މެންބަރަކު  ޢިާއލާގެ  މިަތން  ގޮތުގެ  މާއްދާގިައވާ  ވަނަ   47 ޤާނޫނުގެ  ފާއާބެހޭ  ވީަޒ

ފަކަށް ިދމާވާ މިުހންމު ިޒންމާއަކާ ގިުޅގެން، މާުސރަ ިލބޭގޮތަށް  ބިަލވުން ފަދަ، މުވައްޒަ

ބަންދު ދުވްަސތައް ނިުހމަނިައ، ިގނަވެގެން 10 (ިދހައެއް) ދުވަހުގެ ޢިާއީލ ިޒންމާގެ 

ޢިާއލާގެ  ދޭންވީާނ  ޗުއީްޓ  ިމ  ދިެވދާނެއެވެ.  ތެރޭގިައ  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ޗުއީްޓއެއް، 

ފު އިެދއްޖެ ިހނދެއްގައެވެ. ޢިާއލާގެ މެމްބަރަކު  މެންބަރަކު ބިަލވުމާ ގިުޅގެން މުވައްޒަ

ޗުއީްޓ  ިޒންމާގެ  ޢިާއީލ  ގުޅުވިައ  ިޒންމާއަކާ  އެއްވްެސ  އެހެން  ިފޔަވިައ  ބިަލވުން 

އަނިބީމހާ،  ބަލީާނ  ކަމުގިައ  މެންބަރުން  ޢިާއލާގެ  ނުވާނެއެވެ.  ީދގެން  ފަށް  މުވައްޒަ

ީމހެއްގެ  އެ  އިަދ ަޝރީުޢ އިަދ ޤާނީޫނ ގޮތުން  ިފިރީމހާ، ދިަރން، މަންމަ، ބައްޕަ 

ބަލަދުވިެރކަމުގެ ދަށުގިައވާ ފަރާތްތަކެވެ.

(ހ) .170 ޢިާއީލ ިޒންމާގެ ޗުއީްޓ

ޢިާއީލ ިޒންމާގެ ޗުއީްޓ ިދނުމުގިައ އަހަރު ބަލީާނ، އަހީަރ ޗުއީްޓ ިދނުމުގިައ އަހަރު 

ިވޔްަސ، ނިުވކަމުގިައ  އަހަރު  އަދާކުރާތާ  ފާ  ވީަޒ ނަމަވްެސ  އޫުސލުންނެވެ.  ބަލާ 

ިމ ޗުއީްޓ ދިެވދާނެއެވެ. 

(ށ)

ޗުއީްޓއާ  ިޒންމާގެ  ޢިާއީލ  އިަދ  އެދެންވީާނ  ފު  މުވައްޒަ ޗުއީްޓއަށް  ިޒންމާގެ  ޢިާއީލ 

ގިުޅގެން ޢަމަލުކުރަންވީާނ އަންނިަނިވ ގޮތުގެ މިަތންނެވެ.

(ނ)

ޢިާއލާގެ  ޔަށް،  ގިަޑ މަަސއްކަތު  ރްަސީމ  ކަނޑައިެޅފިައވާ  ފަށް  މުވައްޒަ އެ 

ފަށް ިދމާވާ މިުހންމު ިޒންމާއަކާ ގިުޅގެން،  މެންބަރަކު ބިަލވުން ފަދަ، މުވައްޒަ

ރްަސީމ  ފެއްގެ  މުވައްޒަ އެ  އުޒުރުވިެރވެއްޖެނަމަ،  ނުކުތުމަށް  ފާއަށް  ވީަޒ

.1



4

ތެރޭގިައ ެ ގިަޑިއރުގ (އެކެއް) 1 ް ލްަސވެގެނ ާ ފެށޭތ ގިަޑ ު މަަސއްކަތ

އޮންނަ ހަމަޖައާްސފިައ ް އީޮފހަކުނ އެ ނުވަތަ ް ުސޕަވިައޒަރަށ ެ ފެއްގ މުވައްޒަ އެ

ާ ފ މުވައްޒަ އެ ު އެދުވަހަކ އެންގުމާއެކު  ް އެކަނ އީޮފހަށް  މިަތން، ެ ގޮތެއްގ

ު މަޢުލޫމާތ ެ މަަސއްކަތްތަކުގ ިނންމަންޖެހޭ ް ކޮންމެހެނ ާ ހަވާލުކޮށްފިައވ

ް ިމގޮތުނ ދިެވދާނެއެވެ.  ޗުއީްޓ ެ ިޒންމާގ ޢިާއީލ ް ފަށ މުވައްޒަ އެ ިދނުމުން، 

ިޒންމާގެ ޗުއީްޓގެ  ޢިާއީލ ނާންގިައ ް އީޮފހަށ ތެރޭގިައ ެ 1 (އެކެއް) ގިަޑިއރުގ

މިަތން ެ ގޮތުގ ާ ގަވިާއދުގިައވ ިމ ނުކޮށިްފނަމަ، ފިުރހަމަ ް ކަންތައްތައ

ބެލެވީޭނ ް އެދުވަހެއ އިަދ އަޅަންވާނެއެވެ. ު ިފޔަވަޅ ިއްޞލީާޙ ު ފާމެދ މުވައްޒަ އެ

ހިާޒީރއަކަށެވެ. ޣިައރު

ް މަަސއްކަތެއ ޚާއަްޞ ވިަކ ފީަކ މުވައްޒަ ހުންނަ ޗުއީްޓގިައ ެ ިޒންމާގ ޢިާއީލ

އެހެން  ް މަަސއްކަތ ފެއްގެ  މުވައްޒަ އެ ނަމަ،  ް ފެއ މުވައްޒަ ާ ހަވާލުވެފިައވ

ެ ީމހެއްގ އެ އޮއްވިައ،  ު ވަގުތ ާ ފެށޭހ ް ިހންގަނ ް ހަވާލުކޮށ ފަކާ  މުވައްޒަ

މީަތން ެ ގޮތެއްގ އޮންނަ ހަމަޖައާްސފިައ ް އީޮފހަކުނ އެ ނުވަތަ ް ުސޕަވިައޒަރަށ

ާ ހަވާލުވެފިައވ ާ ފ މުވައްޒަ އެ އަންގިާއރު، އިަދ ވާނެއެވެ. ް އަންގަނ ް އީޮފހަކަށ އެ

ާ ބޭނުންވ ް ކުރުމަށ ް ިއނިްތޒާމުތައ ް އީޮފހުނ ް ިހންގުމަށ ނާރިައ ޫ ބުރ ް މަަސއްކަތަށ

ދޭންވާނެއެވެ. ް އެއްބާރުލުނ ފިުރހަމަ ކަމުގިައ އެ ީދ، ު މަޢުލޫމާތ
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ިޒންމާގެ ޗުއީްޓގިައ ޢިާއީލ ު ފ މުވައްޒަ މިަތން ެ ގޮތުގ ާ ގިައވ މާއްދާގެ (ހ) ިމ

ް މިަތން އެކަނ ެ ގޮތުގ ާ ގިައވ 1 ގެ (ނ) ެ މާއްދާގ ިމ ު ދުވަހަކ ާ ހިުރހ ހުންނަ

އަންގަންވާނެއެވެ.

.3

ފަދަ ް ބިަލވުނ ު މެންބަރަކ ެ ޢިާއލާގ ހިާޒރުވުމަށްފަހު، ް އީޮފހަށ ު ފ މުވައްޒަ

ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތ ގިުޅގެން ާ ިޒންމާއަކ ު މިުހންމ ާ ިދމާވ ް ފަށ މުވައްޒަ

މަަސއްކަތުގިައ ބޮޑުބިައ ގީަޑގެ ު މަަސއްކަތ ެ ދުވަހުގ އެ އިަދ އުޒުރުވިެރވެފިައ،

ް ދުވަހެއްކަމަށ ހިާޒރިުވ ް މަަސއްކަތަށ ު ފ މުވައްޒަ ދުވަހީަކ އެ ވާނަމަ، ހޭދަކޮށްފިައ

ގީަޑގެ ު މަަސއްކަތ ެ އެދުވަހުގ ު ފ މުވައްޒަ އިަދ ދޫކޮށްލިެވދާނެއެވެ. ބަލިައ

ެ ިޒންމާގ ޢިާއީލ ދުވަހީަކ އެ ހޭދަކޮށްފިައވާނަމަ، މަަސއްކަތުގިައ ކުޑަބިައ

ް ހަމަޖައަްސިއދޭނ ޗުއީްޓ ެ ިޒންމާގ ޢިާއީލ ބަލިައ، ގޮތުގިައ ެ ދުވަހެއްގ ޗުއީްޓގެ

ވާނެއެވެ.
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ާ ިޒންމާއަކ ު މިުހންމ ާ ިދމާވ ް ފަކަށ މުވައްޒަ ފަދަ، ް ބިަލވުނ ު މެންބަރަކ ެ ޢިާއލާގ

ބީަލގެ ަސބަބުން  ބީަލގެ ބާވަތިާއ އެ މަޢުލޫމާތިާއ ެ ފަރާތުގ ބިަލިވ ގިުޅގެން،

ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ފަށް މަަސއްކަތަށް ނިުނކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މުވައްޒަ

ެ މަަސއްކަތްތިެރއެއްގ ިޞއީްޙ ާ ކޮށްފިައވ ރިަޖްސޓީަރ ފިެމީލގިައ ް އެންޑ ު ހެލްތ

ާ ގައުމެއްގެ ރިަޖްސޓީްރކޮށްފިައވ ެސޓިްފކެޓް ދޫކިުރ ެސޓިްފކެޓެއް ނުވަތަ ް މިެޑކަލ
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ް މިެޑކަލ ާ ދޫކޮށްފިައވ ު މަަސއްކަތްތިެރއަކ ިޞއީްޙ މަރުކަޒަކުން ިޞއީްޙ

ް ކިުރއަށ ޗުއީްޓ ެ ިޒންމާގ ޢިާއީލ ނަމަ، ހުށަހަޅިައިފ ް އީޮފހަށ ެސޓިްފކެޓެއް،

ނިެގދާނެއެވެ. ވްެސ




