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މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށާއި ޅަދަރިމައި މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަ 

 ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭ އުޞޫލު 

 

 

 ތަޢާރަފް) ހ(

މި އުޞޫލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ާމބަނޑު މުަވއްޒަފުންނާއި ޅަދަރިމައި 

އިފަސޭހަ ގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ލުޚާލަތާއި ގުޅިގެން އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުނދަމުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވެފައިވާ 

އޮފީހަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމާގުޅިގެން  ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

ތްކުރެވޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ބައެއް ާބވަތުގެ މަސައްކަނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުނދަގޫވާ 

މާަބނޑު ދުވަސްކޮޅާއި ޅަދަރިމައި ދުވަސްކޮޅުގައި މުވައްޒަފަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. މި އުޞޫލުގެ ސަބަބުން 

 ނުލިބޭ ޗުއްޓީ މަުދ ކުރުމާއި އަދި ޗުއްޓީ އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކާއި ގުޅިެގން މުވައްޒަފު ނަގާ މުސާރަ

ޒަފުގެ ފަރާތުން އޮފީހަށް ލިބޭ މުވައްޔަތްތައް މަދުކުރުވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެތެރޭގައި ކެނޑިގެންދާ އިނާމުވައްޒަފަށް 

  .އްސޭނެއެވެދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެޚި

 

  ފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެ ލުއިގޮތްތައް:ޒައަންހެނުންނާއި ޅަދަރިމައި މުވައްމާބަނޑު  ) ށ(

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުންާނއި ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމަށް 

އެ މުަވއްޒަފަކު ސްޕަވައިޒަރގެ  ގޮތެއް ހޯދުމަށް، އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުން، ތިީރގައިމިވާ ލުއިގޮތްތަކުގެ ތެރެިއން

ހުަށހެޅިދާނެއެވެ. މި ލުއިގޮތްތައް ހޯދަްނ އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ޙުއްދައާއެކު ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީއަށް

މި ރިޢާޔަތްކޮށް   ތަށްއެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙާލަ، ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ހިޔުމަްނ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީްނ ަމޝްވަރާކޮށް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުއިގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ލުއިގޮތެއް، މި އުސޫލުގައި މާއްދާގެ ދަށުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާއިތުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. 

ވިހެއުމުގެ  މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން، ހަމަޖައްސައިދެވޭ ލުއިގޮތަކީމާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން 

ދުވަުހގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ ިއތުރުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ  28ކުރިން އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހުްނ ގިނަވެގެން ދެވޭ 

 ލުއިގޮތެކެވެ.
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 : (ނާޒުކް ހާލަތް) ކެޓަގަރީ  ރިސްކް -ހައި މާބަނޑު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  .1

 

މި ހާލަތަށް ެފތޭ މުވައްޒަފުްނނަކީ، މާބަނޑުވުމާއި ގުޅިގެްނ ވަކި މުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  1.1

 މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު (ކޮންޕްލީޓް ބެޑް ރެސްޓް) ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެއް، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލުއި ގޮތް ހޯދުަމށް އެދި ޑޮކްޓަރުގެ  1.2

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް، މި ުއސޫލުގައިވާ  3ސެޓުފިކެޓް ހުށަހަޅައިފިނަަމ، އެ މުވައްޒަފަށް 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލުއިގޮތް  3ދި، ގޮތުގެ މަތިން ލުއިގޮތް ހަމަޖަްއސައިދެވިދާނެއެވެ. އަ

މަސްދުވަސް  3ހަފުތާ ކުރިން، އިތުރު  1ބޭނުންވާނަަމ، ލުއިގޮތް ހަމަޖަްއސައިދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 އެކު ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.ހޯދުމަށް ޑޮކްަޓރުގެ ސެޓުފިކެޓާނުވަތަ އެއަށްވުރެ ވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ލުއިގޮތް 

 

ރިސްކް ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ، މާބަނޑުވުމާިއ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ވަކި -ހައި 1.3

ދުވަސްވަރެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދު ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ، ިމ 

ވޭ މުއްދަތުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުަނނަށް ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދެ

 ނުކުރެވޭނެތީ އެ މުވައްޒަފުންނަްށ މި މުއްދަތުގައި އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 

 ރިސްކް: (އާދައިގެ ހާލަތް)-މާބަނޑު މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޯ  .2

 

ވަގުތުތަކެއްގައި އުނދަގޫތަކެއް މި ހާލަތަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުްނނަކީ، މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުްނ، ވަކި  2.1

ވަޒީާފ އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީގަޑީގައި އެންމެ ނެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަކީ ކުރިމަތިވާ މަވައްޒަފުން

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދަތިވާ މުވައްޒަފުންނެެވ.

 

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެއް މާބަނޑުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަށް ބަޔާންކޮްށ ޑޮކްޓަރު  2.2

 2ދީފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލުިއގޮތް ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅައިފިނަމަ، 

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް މުވައްޒަފު އޮފީަހށް ާހޒިރުނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިެދވިދާނެއެވެ. 

މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ލުއިގޮތް ޭބނުންނަަމ، ލުއިގޮްތ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  2އަދި، 

ށްވުރެ ވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ލުއިގޮްތ ހޯދުމަށް މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަ 2ހަފުތާ ކުރިްނ، އިތުރު  1

 މަސް ދުވަހެވެ. 4މި ގޮތަށް އެންމެ ގިނަވަގެން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ  ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު އެދޭނަމަ، ލުއިގޮތް  2.3

ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި  (ނ)ދެވޭ މުއްދަތުގައި  ނުވަތަ އެ މުއްދަތުން ބައެއްގައި، މި އުސޫލުގެ ހަމަޖައްސައި

 ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް، ގޭގައި ތިބެގެން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 
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ގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުނަނާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2.4

 ގިނަެވގެން ދެވޭނީ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.  އުޖޫރަދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން

މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކަށް ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި، އެ މުވައްޒަފެއް މާބަނޑުވުމުގެ  2.5

ތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކަކީ މުޅި ދުވަހު އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަ

މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުނަްނޖެހޭ މިންވަރަށް ކުރިމަތިާވ އުނދަގޫތަކެއް ކަމަށް ަކނޑައެޅިގެން 

ރުގެ ހުސް (އެކެއް) ގަޑިއި 1ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަަމ، ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން 

   ވަގުތުކޮޅެއް އެ މުވައްޒަފަކު އެދޭނަމަ، ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

 

 ޅަދަރިމައި މުވައްޒަފުން  .3

ވަަނ މާއްދާގައިވާ އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރަށް މި  45މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  3.1

މުވައްޒަފަށް އަހަރު ވަންދެން ތިރީގައިވާ ލުއިގޮތަށް  2އުޞޫލުގެ ދަށުން ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ މަސައްކަތްތައް، ގޭގައި ތިބެެގން ކުރުމުގެ ނަންަބރުގައި ނ) މި އުސޫލުގެ ((ހ) 

 ފުރުޞަތު އެ މުވައްޒަފަކަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ހުސް ވަގުުތކޮޅެއް އެ ތިރީސް) މިނުޓްގެ ( 30ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން (ށ) 

   މުވައްޒަފަކު އެދޭނަމަ، ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބާވަތުން ފްލެކްސީ ގަޑި ހަމަޖައްސައިދެވެން އޮތްނަމަ ފްލެކްސީ ގަޑި (ނ) 

   ދާނެއެވެ.ހަމަޖައްސައިދެވި
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މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށާއި ޅަދަރިމައިންނަށް ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި  ) ނ(

 : ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައްތިބެގެން ކުރެވޭނެ 

 

މި އުސޫލުގެ ދަުށން ގޭގައި ތިބެެގން ކުރެވޭނީ ުމވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށާއި ޅަަދރިމައިންނަށް

އް އެހެން ވަޒީފާއެމަސައްކަތްތަކެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތުގައި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ/ސެކްޝަންގެ 

  އަދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތައް. އެކަޑެމިކް (ހ)

ސްތައް ގެންަނންޖެޭހ ބަދަލުތަާކބެހޭ ކޮންސެޕްްޓ ކަރުދާޤާނޫނުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމާިއ، ޤާނޫުނތަކަށް  )ށ(

 އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކުރުން.ތައްޔާރުކުރުމާއި 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެްނ ލިޔަންޖެހޭ ކަރުދާސްތައް ލިޔުމާއި އެފަދަ ކަރުދާސްތަކަށް ޭދންޖެހޭ ލަފައާއި  )ނ(

 ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.އިރުޝާދު ދިނުމާބެހޭ 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެފަދަ ރިޕޯޓުތައް  )(ރ

 ދިރާސާކުރުމާއި، ކޮމެންޓްކުރުމާއި، އެފަދަ ރިޕޯޓުތައް ޕްރޫފް ރީޑްކުރުން.

 ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ިދރާސާކުރުން. )(ބ

 ސަރވޭތައް ހެދުމާއި، ފައިނޭްނޝަލް އެނަލިސިސް ހެދުން. )ޅ(

 އެކި ބާވަތުގެ ލިޔުންތައް ދިވެހި ބަހާއި ބޭރުބަސްތަކަށް ތަރުޖަމާކުރުން. )ކ(

 އެކި ބާވަތުގެ ސޮފްޓްވެއަރ ލިޔުމާއި، ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްެވއަރއަށް ބަދަލުގެނައުން. )އ(

 ވެބްސައިޓްއަށް ބަދަލުގެނައުން.ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމާއި،  )ވ(

އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް ކުރެހުމާއި، އެފަދަ ކުރެހުންތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި، އެފަދަ ކުރެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން  )މ(

 ދޭންޖެހޭ ލަފާ ދިނުމާއި، މަޝްަވރާދިނުން.

 މޮޑެލްތައް ފަރުމާކުރުން.މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޑިޒައިންތަކާއި  )ފ(

 ކެލިގްރަފީއާއި  އިސްތިހާރު ފަދަ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން. )ދ(

 ޚަބަރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ހޯުދމާއި ޚަބަރު ލިޔުން. )ތ(
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ލިސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތެއް  އިސްވެދެންނެވުނުލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ 

ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް، އެ ލިސްޓުގައިވާ "ބާވަތުގެ" މަސައްކަތެއް އޮފީހުން ކުރަންޖެހި، ނުކުރެވިފައިވާނަމަ ލުއިގޮތް 

 ތެރޭގައި ރާ މަސައްކަތުގެުކރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަާވލުކު ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތް

އްކަތްތައް އޭނާގެ އަތުްނ ނަގައި ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިެދވޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލެއް ޒަފަކާއި ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސަވަކި މުވައް

އުމަން ރިސޯސް ހިތައް ކަނޑަައޅާނީ ހިމަާނފައިވާ "ބާވަތުގެ" މަސައްކަތް ލިސްޓްގައި ސްވެދެންނެވުެނވުނުއިނުކުރެވޭނެއެވެ. 

  ކޮމިޓީްނނެވެ.މެނޭޖްމަންޓް

 

 : ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ތިބެގެން ނުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ) ރ(

 

(ހ) ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިގެންކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅައިގެން ކުރާ ޤައުމީ 

މަސައްކަތްތަކާއި، ޓާސްކްފޯސް ހަދައިގެން ޤަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެްނ ކުރާ ބާވަތުގެ ފެންވަރުގެ 

 މަސައްކަތްތައް.

(ށ) ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ަވކި މާޙައުލެއްގައި ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ (ފައިބަރ ގްލާސް ބޭުނންކޮްށގެން ތަކެތި ހެދުމުގެ 

ވަކި މާޙައުލެއްގައި ނޫނީ ނުގެންގުޅެވޭނެ ސާމާނާއި، އާލާތްތައް  މަސައްކަތް ފަދަ) މަސައްކަތްތަކާއި،

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަްތތައް (ކެމިކަލް އާއި ބަޔޯ ހެޒެޑަސް ސާމާނާބެހޭ މަސައްކަތްތައް). 

ކޮށް) ކުރަންޖެހޭ (ނ) ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ތައްޔާރުކޮށް އެއްގޮތަކަށް (ރޫޓީން

 ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް.

 ޚިދުމަތްދޭ ކޮށިގަނޑުތަކުގަިއ ތިބެގެން ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް ރޭިވފައިވާ ބާވަތު މަސައްކަތްތައް.) (ރ

 

  ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޢަތުތައް: މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިގޮތް ) ބ(

 

މި އުސޫލުގައިވާ ، ނާއި ޅަދަރިމައި މުވައްޒަފުންމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގެ(ހ) 

ފެއްގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދައާއެކު ހިޔުމަން ރިސޯސް ލުއިގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަްށ އެދި ހުށަހަޅާނީ އެ މުވައްޒަ

  ސެކްޝަނަށެވެ.

މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ  މުވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރިމައި  ލުއިގޮތް ހޯދުމަށް އެދި މާބަނޑު ވަޒިފާ އަދާކުރުމުގައި(ށ) 

 ކޮމިޓީންނެވެ.ޖްމަންޓް ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ިނންާމނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެ

ތަކަްށ މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި، އެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫ ނާރާނެ ގޮ(ނ) 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ކޮމިޓީން ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް 

މިގޮތުން، އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލުއިގޮތްތައް 

ނުވާނެ ގޮތެއްގެ ހުގެ ހިންގުމަށް ދަތިސައިދޭނީ އޮފީމަޖައްއިފިނަމަ، ލުއިގޮތް ހަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަޖައްސައިދިހަމަ

 މަތީންނެވެ.
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މުވައްޒަފުންަނށް މަސައްކަތް ކުރުމަްށ މުވައްޒަުފންނާއި ޅަދަރިމައި މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގެ ސަބަބުްނ މާބަނޑު (ރ) 

ދަތިވާނަމަ، އެމުވައްޒަފު މަަސއްކަތްކުރާ މާޙައުލަކީ އެމުވައްޒަފެއް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސޭހަ މާޙައުލަކަށް 

 ހެދުމަށް އޮފީހަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި،  ުމވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރިމައި ވޭ މާބަނޑުމި އުސޫލުގެ ދަުށން ލުއިޮގތް ހަމަޖައްސައިދެ(ބ) 

 ސެންޓަރަކުން/އްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފެކަލްޓީހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް މޮނިަޓރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެ މުވަ

ގެ 15ކޮންމެ މަހެއްގެ ތުގެ ރިޕޯޓް މަސައްކަމުވަްއޒަފުގެ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ލުއި ދެވޭ އަދި  ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓްއަށްކުރިން ހިޔުމަން ރިސޯސް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެޭވ  މުވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރިމައި މި އުސޫލުގެ ދަުށން ުލއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ މާބަނޑު(ޅ) 

 ހޭ މަުޢލޫމާތު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެެހއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އުޖޫރައާއި، އެނޫންވެސް ފައިސާއާބެހޭ  މުޢާމަލާތްތަކާއި ބެ

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން 

ަހމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ޮކންޓްެރކްޓްމި އުސޫލުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލުއިގޮތްތައް (ކ) 

މުވައްޒަފުންނަށް މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފުންނާއެކު  ކޮންޓްރެކްޓްނަމަވެސް، 

 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުެގނެސްގެންނެވެ. 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ ދުވަސްވަރު ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީހުގެ މަސަތްކަތްތައް ކުރުމަށް ލުއިގޮތް (އ) 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފާ އެ  މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭނީ، ސައިދެވޭހަމަޖައް

 ސޮއިކުރުމަށްފަުހގައެވެ. ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުންމުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

  

 

2017އެޕްރީލް  27 ފާސް ކުރެވުނު ތާރީޚް؛  

2017މޭ  01 ަމަލުކުރަން ފެށޭ ތާރީޚް:ޢ  

2018އެޕްރީލް  30 ރީޚް:ކުރާ ތާމުރާޖަޢާ   


