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 200-L/200/2023/1(PR)ނަންަބރު: 

 
 

 ނޫސްބަޔާން 
 

  މެންަބރަށް އެ ވިހެއުމާގުޅިގެން އިްބރާހީމް  ޢާޝަމް މަރްޔަމް މެންަބރު ޓްރައިިބއުނަލުގެ ވަޒީފާއާެބހޭ

  މޭރުމުން   ގެއްލޭފަދަ  އިތުާބރު  އިދާރާގެ  މި  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  އާންމު  ުބނެ  ނުވާކަމަށް  ހަމަޖައްސައިދީފައި  ޗުއްޓީ  އޮފީހުން  މި

  މެންަބރު   އެ  ނޫސްތަކަށް  އިތުރުން  ލޫމާތުގެޢުމަ  ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ  ސޯޝަލްމީޑިއާގައި  ދުވަހު  ވަނަ  2023  ފެުބރުވަރީ  02

 . ދަންނަވަމެވެ ގުޅިގެން މައުލޫމާތާ ދެއްވާފައިވާ

 މެޓަރނިޓީ   ދުވަހުގެ   މަސް)ހައެއް(    6  ޭބފުޅުންނަށް  އަންހެން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ   ސަރވިސްގައި  ސިވިލް

  މުޙައްމަދު   އިްބރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދުވަހު  ވަނަ  2019  މާރިޗު  07  ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަން  ލިބޭނޭގޮތަށް  މުސާރައާއެކު  ލީވް

އެހެން މުއައްސަސާތަކުގައި   އުލަތުގެ ދަ  ނުހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ގުޅިގެން  ކުރެއްވުމާ  އިޢުލާނު  ޞާލިޙް

 ގަވާއިދުތަކާއި   ވަނީ  މުއައްސަސާތަކުންއެ  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ  ލީވް   މެޓަރނިޓީ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަންހެންމަސައްކަތްކުރައްވާ  

   އިފައިވެއެވެ. ލަވާލައެކު ތައްއުޞޫލު

ަބއެއް   ސަރވިސްގައި  ސިވިލްދިވެހި    މުވައްޒަފުންނަކީ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ ނުހިމެނޭ 

  ވަނަ   89  ގެ(  ޤާނޫނު   ވަޒީފާއާެބހޭ)  2008/2  ނަންަބރު  ޤާނޫނު  މެންަބރުންނަކީ  7  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  އާއި،ކަމުގައިވާތީ

 ސިވިލް ދިވެހި    ،ވުމުން  ކަމުގައި  ފަރާތްތަކެއް  އްޔަނުކުރާޢަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދައުރަކަށް  އަހަރުގެ  5  ދަށުން   ގެ   (ހ)  މާއްދާގެ

  މެންަބރުންގެ   އިތުރުން  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  މި  އުޞޫލުތައް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންނާމެދު  ސަރވިސް

 . ހާމަވެގެންދެއެވެ ންޞުނައް ޙަރީޞަ ގެ (ލ) މާއްދާގެ  ވަނަ 89 ޤާނޫނުގެ ެބހޭވަޒީފާއާ  ނުކުރެވޭނެކަން ީބޤުޠުތަ މައްޗަށް
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 ފަރާތްތަކެއް   އްޔަންކުރައްވާޢަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންަބރުންނަކީ  އިދާރާގެ  މި  ނަމަވެސް

 ލިބޭނޭގޮތް   މުސާރައާއެކު  ލީވް  މެޓަރނިޓީ  ދުވަހުގެ  މަސް  06  ޭބފުޅުންނަށް   އަންހެން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ކަމަށްވެފައި

  އިދާރާގެ   މިވަނަ އަހަރު    2019  ،ކަމަށްވާތީ  ދެއްޢުވަ  ރިޔާސީ  ޞާލިޙްގެ  މުޙައްމަދު  އިްބރާހީމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ހެއްދެވުމަކީ

  .މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ ވަނީ މިއިދާރާއިން އޮފީހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭގޮތުން  ލީވް މެޓަރނިޓީ މެންަބރުންނަށް

ގައި   2020ސެޕްޓެންަބރު    22ށް  ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަ  ވަނަ އިޞްލާޙު  6ޤާނޫނަށް  ވަޒީފާއާެބހޭ  

ތަާބވަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ހެދުމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރުން  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

  ނަމުގައި   ގެ "  ލުސޫއު  ގޮތުގެ  ަބހައްޓަންޖެހޭ  މިންގަނޑު  ސުލޫކީ  މެންަބރުންގެ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ"ކޮށްފައިވާތީ،  މްލާޒި

މަޖިލީހުން  ޓްރައިިބއުނަ  މި ޢާންމު  ވަނީ  ގެޒެޓްގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގައި    2021އޮގަސްޓު    25  ފާސްކޮށް  އުސޫލެއްލުގެ 

 މެންަބރުންގެ   އިދާރާގެ  މި  މިވަގުތު  ހިމެނޭހެން  އިްބރާހީމް  ޝަމްޢާ  މަރްޔަމް  މެންަބރު  ފާސްކުރެވުނީ  ލުޞޫއު  މި.  ފައެވެޝާއިޢުކޮށް

   .އިއްތިފާޤުންނެވެ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ތިއްެބވި ގޮތުގައި

 ، ކަމަށްވެފައި   ޭބފުޅުން  އަންހެން  މެންަބރުންނަކީ   5  ތެރެއިން  މެންަބރުންގެ  7  ގެޓްރައިިބއުނަލުމި  

ޢާންމު  އަުބރޫ  މަސައްކަތަށް  އިދާރާގެ  ނެގުމުން  ލީވެއް  މެޓަރނިޓީ  މަސްދުވަހުގެ  6  މެންަބރުން  އަންހެން  ހުރިހާ އެތަކެއް  ރާ 

ސީދާގޮތެޙަރައްޔިތުންގެ   ސަަބުބން  އެކަމުގެ  އަސަރުކުރާނެކަމަށްއްޤުތަކަށް   އިސްވެ   ،ޤަޫބލުކުރެވޭތީ   މެންަބރުންނަށް  އްގައި 

  ވާނީ   މެންަބރުން  ހުރިހާ  ނެގުމަށް  ޗުއްޓީތައް  ހެންުބރޫނާރާނެ  މަސައްކަތަށް  އިދާރާގެ  މި  އެކުލަވާލުމުގައި  އުޞޫލު  ަބޔާންކުރެވުނު

  ޓްރައިިބއުނަލުގެ   ވަޒީފާއާެބހޭށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަ  މާއްދާގައި  ވަނަ  20  އުޞޫލުގެ  ދެންނެވުނު  އިސްވެ   އެގޮތުން.  އެއްަބސްވެފައެވެ

ޗުއްޓީގެ  ވިހެއުމާގުޅިގެން   މެންަބރުންނަށް  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  43  ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ޙައްޤުވަނީ  ގޮތުގައި  ދޭ 

 އުޞޫލުގައި  ަބޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ،އޮންނައިރު  އެނގެން  ކަންއެއް ޗުއްޓީ  ދުވަހުގެ(  ފަސްދޮޅަސް)   60  ފަދައިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

  ނުވަތަ   ލިިބދެވޭނީ  މެންަބރުންނަށް  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ،އޮތުމުން  ސޮއިކޮށްފައި  އިްބރާހީމް  ޝަމްޢާ   މަރްޔަމް  މެންަބރު

 ގެންދެއެވެ.އެއްަބސްވާކަން އެނގި އެފަރާތުންވެސް ހުދު ޗުއްޓީއެއްކަން ދުވަހުގެ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ޙައްޤުވާނީ

ގޮތުގައި  ޓްރައިިބއުނަލުެބހޭ  ވަޒީފާއާ ޗުއްޓީގެ  ދޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  މެންަބރުންނަށް    60ގެ 

ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ    ދޭން ނިންމުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް  

ގޮތުގައި   މުވައްޒަފުންނަ  6ޗުއްޓީގެ  ނިންމާފައިވާތީ،  އިއްތިފާޤުން  މެންަބރުންގެ  ދިނުމަށް  ޗުއްޓީ  މަސްދުވަސް   6ށް  )ހައެއް( 

 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީދަނީ ދެވެމުންނެވެ. 

https://storage.googleapis.com/gazette.gov.mv/docs/gazette/6450.pdf
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އެދި   ޝަމްޢާ  މަރްޔަމްމެންަބރު   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ޗުއްޓީ  ދެވޭ  ގުޅިގެން  ވިހެއުމާ  އިްބރާހީމް 

މެންަބރު   ވަޒީފާއާެބހޭ   މަރްޔަމްހުށަހެޅިނަމަވެސް،  ާބރު  އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު  ޗުއްޓީގެ  އެދުނުފަދައިން  އިްބރާހީމް  ޝަމްޢާ 

ްބރާހީމް އެދިލައްވާފައިވާ ފަދައިން ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ޝަމްޢާ އި  މަރްޔަމްމެންަބރު    ،ޓްރައިިބއުނަލުގެ ރައީސްއަށް ލިިބފައިނުވާތީ

ހާ ގުޅިގެން އުސޫލުގެ ތެރެއިން  ގުޅިގެން  އިތުރުކުރެވެން ނެތްކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ  ދެވެން ހުރި ޒިރީއާ 

މެންަބރު   ދެވޭނެކަން  އަންގާފައިވާނެއެވެ.    މަރްޔަމްލުއިތައް  ލިޔުމުން  އިްބރާހީމްއަށް  އެކި  ޝަމްޢާ  ދިމާވި  ވެސް،  މީގެކުރިން 

ޝަމްޢާ    މަރްޔަމްޝަމްޢާ އިްބރާހީމް އެދިލެއްވުމުން ހާޒިރީއާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި މެންަބރު    މަރްޔަމްލަތްތަކާ ގުޅިގެން މެންަބރު  ޙާ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިޭބ    45ހޭ ޤާނޫނުގެ  ވަޒީފާއާެބހީމްއަށް ލުއި ދެވިފައިވާނެއެވެ.  އިްބރާ

ދަރިފުޅަށް ފެށިގެން  ދުވަހުން  ނުކުންނަ  ވަޒީފާއަށް  ހަމަކޮށް  މުސާރައިން    ޗުއްޓީ  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ކަންތައްތައް  ކޮށްދޭންޖެހޭ 

)ތިރީސް(   30ދިޔުމަށް    ށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅުގެ ގާތަށްއަހަރު ފުރުމާ ހަމައަ  1މުރުން  އުނުކެނޑޭގޮތަށް، ދަރިފުޅުގެ  

ލިޭބނެކަންވެސް ވާނީ އަންގާފައެވެ. މިހެންކަމުން، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ  )ދޭއް( ފަހަރު    2މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދުވާލަކު  

ވާތީ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރު މަރްޔަމް ކަމުގައި  08:30މެންަބރުން އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  

ޝަމްޢާ އިްބރާހީމް ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނުން ޙައްޤުވާ އެކިއެކި ހުސްވަގުތުގެ ޭބނުން ހިފުމުން ދުވާލަކު އެފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަން  

 )ތިރީސް( މިނެޓުކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.   30)ތިނެއް( ގަޑިއިރާ  3ޖެހޭނީ ޖުމްލަ 

ހުރެގެން ަބއެއް  ޓްރައިިބއުނަލުގެ   ގޭގައި  ފަދައިން  ހަމަޖައްސާފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް 

ހަ އިންތިޒާމު  މެންަބރު  އިޖައްސަމަމަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ޒާތީގޮތުންކަމަށް  ނޫސް   މަރްޔަމްދީފައިނުވަނީ  އިްބރާހީމް  ޝަމްޢާ 

މައިގަނޑު  މެންަބރުންގެ  ޓްރައިިބއުނަލުގެ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އިންޓަރވިއުތަކުގައި  ދީފައިވާ  މަޖައްލާތަކަށް 

ވަނަ    4-88ނުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށެހެޅޭ މައްސަލަތައް ެބލުންކަމުގައިވާތީއާއި، ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫ

މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިިބއުނަލުގެ އަޑުއެހުންތައް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ވަކި ޚާއްސަ  

އެ  ޙާ ކަމުގައިވާއިރު،  ވިހެޙާލަތްތަކެއްގައި  ނުވަތަ  ސަަބުބން  ަބލިވުމުގެ  މެންަބރު  ަބއްލަވާ  މައްސަލަ  ތެރޭގައި  އުމާ ލަތްތަކުގެ 

ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަަބަބކާ ހުރެ، ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރަކަށް ގޭގައި 

  ޝަމްޢާ އިްބރާހީމަށް  މަރްޔަމްހުރެގެން މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު ތަންނުދޭތީ، މެންަބރު  

 ދެވެންނެތީއެވެ.އި ހަމަޖައްސައެގޮތަށް ގޭގައި ހުރެގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު 

އޮފީހަށް   މަރްޔަމްމެންަބރު   ގޮވައިގެން  ދަރިފުޅު  ަބޔާނުގައި  ދީފައިވާ  އިްބރާހީމް  ޝަމްޢާ 

)ތިރީސް( ދުވަހާއި، ޢާއިލީ   30ހާޒިރުވެފައިވަނީ އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވަސް، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ  
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ޗުއްޓީގެ   ބޭނުން  10ޒިންމާގެ  ޙައްޤުވެ  އެފަރާތަށް  ދުވަސް  އޮތް)ދިހައެއް(  ވެސް   އިރު،ނުކޮށް  ޗުއްޓީއަކަށް  ޗުއްޓީތަކުން  އެ 

 އެފަރާތުން އެދިލައްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެހެންމެ،އަދި   ނަންަބރު    ހަމަ   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   ޙައްޤުތައް  )ކުޑަކުދިންގެ   19/2019ޤާނޫނު 

ދޭންވާނީ، އެކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު   ގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއްކުޑަކުއްޖަކާޤާނޫނު( ގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން  

ގެންގުޅުމަށް  ޙިމާޔަތްކުރު ތުއްތުކުދިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ކަމަށް  ވަރަކަށް  މަށް  މާއެއްވެސް  މިހިނދަށް ޙައެކަށޭނަ  އުލެއް 

މެންަބރަކު އަދި މުވައްޒަފަކު ވެސް ރަސްމީ ގަޑީގައި އޮފީހުގައި ަބއިތިއްާބގޮތަށް  ޓްރައިިބއުނަލުގައި ޤާއިމުވެފައި ނެތަތީ، އެއްވެސް  

 ތުއްތުކުދިން އޮފީހަށް ނުގެނައުމަށް އިރުޝާދުދެވިފައިވާނެއެވެ.

ޝަމްޢާ އިްބރާހީމްއަށް    މަރްޔަމްފަދައިން ޤާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް  އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު  

ހުރިހާ ހުރި  ކޮށްފައިވާއިރު،    މިޓްރައިިބއުނަލުންލުއިތަކެއް    ދެވެން  މަސައްކަތް  މެންަބރެއްގެ  ޓްރައިިބއުނަލުއަދި  ދިނުމަށް  ގެ 

ގިލައްވާނެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ނޝަމްޢާ އިްބރާހީމްއަށް ވެސް އެ މަރްޔަމް  މެންަބރު    ކީތަކައްއިސިއްޔަތުން އިސްވެފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަހަ

އޮރު،  އިކަމުގައިވާ ގޮތް  މީޑިއާތަކަށާއި   ނޭހެން ަބދުނާމުވާނަން  ގެ  ޓްރައިިބއުނަލު  ޅޭގޮތަށް،ކަންހިނގާފައިވާ  ސޯޝަލް 

 ކަމެކެވެ. ދިނުމަކީ މި ޓްރައިިބއުނަލުން ނުހަނު ކަންޮބޑުވާ މަޢުލޫމާތުޝަމްޢާ އިްބރަހީމް މަރްޔަމް ނޫސްމަޖައްލާތަކަށް މެންަބރު 

ޝަމްޢާ އިްބރާހީމް ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއާގުޅޭ   މަރްޔަމްވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލުގެ މެންަބރު  

ަބހެއް    ޓްރައިިބއުނަލުގެ،  އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްކަމަށް ވާއިރު  އިކަންތައްތަކުގައި ޓްރައިިބއުނަލުން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުތަކާ

ހިތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ  ޓްރައިިބއުނަލާމެދު  ހޯދުމެއްނެތި  އުފެދޭޝަ  ވަޒީފާއާެބހޭ  ޚަަބރުތައް  އްކު  މަޖައްލާތަކުން  ނޫސް  ގޮތަށް 
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