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 D2/CIR/2021/12-13 ނަންބަރު:                    1442ޝަޢުބާން  18
 2021 މާރިޗު  31
 
 :އި ގުޅޭ ގޮތާ ރާނެ މަލުކު ޢަ ފައިސާ ދިނުމުގައި  ގެ ން މަހުގެ އިނާޔަތު ޟާ ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަ  2414
 

އެޕްރީްލ  08 ވަނީ ށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަޟާމިއަހަރުގެ ރަމަ
ޢަމަލުކުރުމަށް ނާޔަތުގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި އިމިއަހަރުގެ ، ކަމުގައިވާތީދުވަހު ( 1442ޝަޢުބާން  24) 2021

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
 

 ގައިވަނަ އިސްލާޙު  4 އަށް ގެނެވުނު)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2008/2 )ހ( ޤާނޫނު ނަންބަރު
ން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޟާމުވައްޒަފަކަށް ރަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ މުސްލިމު ، ގޮތަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .)ތިންހާސް( ރުފިޔާ 3000/-ދޭނީ 
 

ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތުގެ  )ށ( މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް އެއް ވަޒީފާއަށް 
އިރު، ހަމައެކަނި އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސީ ވަޒީފާ އޮންނަ އޮފީހަކުން އިނާޔަތުގެ ފައިސާ  ފައިސާ ދޭ
 ން.ނު  އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ނުދިއި އަދި އިތުރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުންދިނުމަށާ

 

ން މަހުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ޟާ)ނ( އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު، ރަމަ
 ފާއިތުނުވަނީސް ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ވަކިވި ދުވަހާ ހަމައަށްވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރުވާ ފައިސާ އެ 

 ން.މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ހޯދައި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކުރު
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ން މަހުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ވަޒީފާ ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ޟާ)ރ( ރަމަ

ފައިސާ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ރަސްމީ އަދާކުރަންފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 .)ތިރީސް( އިން ގެއްލައިގެން 30ބަލާނީ  އަދަދުމި ގޮތަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ދުވާލަކަށް ޖެހޭ  ދިނުން.

 

ގެ އިނާޔަތު  މުވައްޒަފުންނަށްން މަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޟާ )ބ( ރަމަ
  ށް.ދުވަހަ އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރި މަހުގައި ން ޟާ ދޭނީ ރަމަ ފައިސާ

 

ން މަސް ފެށޭއިރު އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ކުރާ ވޭޖް މުވައްޒަފުން، ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ޟާ)ޅ( ރަމަ
ހ،ށ،ނ،ރ،ބ ގައި  ގެމި ދެންނެވުމު  އަދި ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

 ދިނުން. އިސާތުގެ ފަވާގޮތުގެ މަތިން އިނާޔަ 
 

 ރޝިޕް)ސްކޮލަ "ޕޭ ލީވް"ން މަސް ފެށޭއިރު އޮފީހަށް ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ޟާ)ކ( ރަމަ
 ނުން.ހަމަޖައްސައި ނުދި ގެ ފައިސާގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އިނާޔަތު "ނޯ ޕޭ ލީވް"އަދި ( މުވައްޒަފުން

 

 ށް އެނބުރި ޚިދުމަތަ ގައިން މަހުގެ ތެރޭޟާމުވައްޒަފަކު ރަމަ ނައެއްގައި ހުން" ލީވް")އ( އަދި މިފަދަ  
ދަދަށް ބަލައި، އެ އަ ޢަދަދެއްޖެހޭ  މަހުގެ ނިޔަލަށް  ންޟާ އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ރަމަ މެއްޖެ ނަމަކުނު

  ދިނުން.އިނާޔަތުގެ ފައިސާ 
 

ޚިދުމަތުން އްގައި މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއެފަދަ  ންމަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ދެންނެވުނު ޟާ )ވ( އަދި ރަމަ 
ވަކިވާނަމަ، ވަކިވި ދުވަހާ ހަމައަށްވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރުވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ހޯދައި، 

  ރުން.އެފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކު
 
ނާޔަތުގެ ފައިސާގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އި، ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1202އެޕްރީލް  01)މ(     
 ޅުން.ށް ހުށަހެމި މިނިސްޓްރީއަނާޔަތުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އި  ލް ޞީތަފް

 

ރާ ބޭނުން ކު "އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލް މޮޑިއުލް" ގެ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ)ފ(        

 ޕޯސްޓް ކުރުން. ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 1202އެޕްރީލް  40ވައުޗަރުތައް  ނާޔަތުގެ ފައިސާއިއޮފީސްތަކުން 
3/… 
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އޮފީސްތަކުން  ބޭނުން ކުރާ މޮޑިއުލް"އެޗް.އާރ " ގެ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ދައުލަތުގެ)ދ( 

 ނާޔަތުގެ ފައިސާ ސިސްޓަމަށް އަޕްލޯޑްކޮށް އި ގެ ކުރިން ވަނަ ދުވަހު  1202އެޕްރީލް  04 ނާޔަތުގެ ފައިސާއި

 ޕޯސްޓް ކުރުން.
    

ދިނުމުގެ ގެ ފައިސާ އިނާޔަތު ރަމަޟާން މަހުގެ އަހަރުގެވަނަ  1442މަތިން  އިސްވެދެންނެވުނު ގޮތުގެ
 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 
 
 
 
 
 
 

 އިބްރާހިމް އަމީރު      
 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް                              

 
 


