އިސްލާޙް ނަންބަރު10 :
ތާރީޚް 22 :އެޕްރީލް 4102

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން
ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރަފާއި ނަން
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(ހ)

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާބެހޭ ގަވާއިދާއި
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 8/4112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
އާއި  02ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި  43ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން
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ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަނުކުރާ ވަޒީފާ ދޭފަރާތަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ
ޤާނޫނު އަދި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ޕެންޝަން
އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ނުވުން.

(ށ)

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކޮށްފައި ނުވުން.

(ނ) މަހުން މަހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.
(ރ) ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކާފައިނުވުން.
(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ޤަވާއިދާއި
ޚިލާފުވާފަދަ އެހެން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.

ނަން ހާމަކުރުން
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(ހ)

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ
ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ،މިމަޢުލޫމާތުތައް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމު ކުރުމުގެ
ކުރިން

އެފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ނޯޓިސްގެ ޒަރީއާއިން

އެންގޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ،ފޮނުވޭ ފުރަތަމަ ނޯޓިސްގައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި،
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ،އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތުގައި އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިނުވާނަމަ އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލްވެސް
ހިމެނޭނެއެވެ.
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ފުރަތަމަ ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ނޯޓިސްއަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ
ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވޭނެއެވެ .އަދި،

ނޯޓިސްގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަން އަންގާފައިވާ ކަންކަން

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކުރެވޭނެއެވެ.

ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް
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ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ފުރަތަމަ ނޯޓިސް
ކޮންމެ މަހެއްގެ  5ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ނޯޓިސް ފޮނުވޭ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތެއް ޕެންޝަން
އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވުމުން ދެވޭ ފުރަތަމަ ނޯޓިސްް:
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމަށާއި ،ޕެންޝަންގެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ،ނޯޓިސް ފޮނުވާ މަހުގެ  55ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކާ ނިންމުމަށް
އެންގޭނެއެވެ .އަދި ،ނޯޓިސްއާއި އެކު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަނބުރާ
ފޮނުވަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓެއް ފޮނުވޭނެއެވެ .މި ޗެކްލިސްޓަކީ ވަޒީފާދޭފަރާތް ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރެޖިސްޓަރ
ނުކުރެވިވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހަށް އެންގުމަށްޓަކާ ފޮނުވޭ ޗެކްލިސްޓެކެވެ.

(ށ)

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކޮށްފައި ނުވުމުން ދެވޭ ފުރަތަމަ
ނޯޓިސް:
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށާއި ،ވަޒީފާދޭފަރާތުންނާއި އަދި
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ،ނޯޓިސް ފޮނުވޭމަހުގެ 55
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކާ ނިންމުމަށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާ ސަބަބު
ބަޔާންކޮށް ވަޒީފާދޭފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ޕެންޝަން އޮފީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ޗެކްލިސްޓެއް ނޯޓިސްއާއި
އެކު ފޮނުވޭނެއެވެ.

(ނ) މަހުން މަހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން ދެވޭ
ފުރަތަމަ ނޯޓިސް:
ކޮންމެ މަހަކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ،އީމެއިލްގެ
ޒަރީއާއިން

ވަޒީފާދޭފަރާތަށް

ނޯޓިސް

ފޮނުވޭނެއެވެ.

މިނޯޓިސްގައި،

ކޮންޓްރިބިއުޝަން

ޑިކްލެއަރކޮށް،

ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ،ނޯޓިސް ފޮނުވޭ މަހުގެ  55ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައްކާނިންމުމަށް
އެންގޭނެއެވެ.

(ރ) ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ދެވޭ ފުރަތަމަ
ނޯޓިސް:
މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއްގެ  55ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ
ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ނޯޓިސް ފޮނުވާ މަހުގެ  55ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގާ
ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ.
(ބ)

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ޤަވާއިދާއި
ޚިލާފުވާފަދަ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައިވުމުން ދެވޭ ފުރަތަމަ ނޯޓިސް:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ޤަވާއިދާއި
ޚިލާފުވާފަދަ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ނޯޓިސް ފޮނުވޭ މަހުގެ  55ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން
އެކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި ،އެފަރާތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެޅޭނެއެވެ.

-6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް
އަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ފުރަތަމަ ނޯޓިސްއަށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ،އަދި އެންމެ ފަހުގެ ނޯޓިސް ފޮނުވޭނެއެވެ.
އަދި ،ނޯޓިސް ފޮނުވާ މަހުގެ  55ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް
ނިންމުމަށް އެންގޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް
މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދެވަނަ ނޯޓިސް ދެވިފައިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ،ނޯޓިސްގައި ދެވިފައިވާ
މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރަން އަންގާފައިވާ ކަންކަން އެމުއްދަތުގައި ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ،ނޯޓިސް ފޮނުވިފައިވާ މަހުގެ  55ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި
ހާމަކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ،ޕެންޝަން އޮފީހާއި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ދެމެދު ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެވިފައިވާ ޚާއްސަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމައެއް ނުކުރާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ނަން ހާމަކޮށް ،މިއުސޫލުގައިވާ ގޮތަށް
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
-8

ވެބްސައިޓްގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށްފަހު ،ވަޒީފާދޭފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ގިނަވެގެން
( 5ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއްގެ ނަން އެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ދުވަސް
ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ވަޒީފާދޭފަރާތްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން
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ވެބްސައިޓްގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާތާ  55ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަން އަންގާފައިވާ
ކަންކަން

ފުރިހަމަކޮށްފައި

ނުވާނަމަ،

އެފަރާތެއް

އިންސްޕެކްޓް

ކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

މޯލްޑިވްސް

ޕެންޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން
 -11ވެބްސައިޓްގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާތާ  55ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އިސްލާހުކުރަން އަންގާފައިވާ
ކަންކަން އިސްލާހުކޮށްފައި ނުވާނާމަ އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
 -11މި އުސޫލުގައި މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައްޔާއި ޖަމްޢުކޮށް ގެނެސްފައިވާ
ލަފުޒުތައް އެ ލަފްޒުތަކުގެ މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
 -12މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  55ސެޕްޓެމްބަރ  5155ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

