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  ީތާއެއްގެ ހޯމަ ދ ވަހާއި ކޮންމެ ހަފ ގަވާއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރާނ
 ވެ.އެބ ރާސްފަތި ދ ވަހ 

  ެގަވާއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް ށް ފޮނ އްވާ އިޢ ކ ރ މަގެޒެޓ ގައި ޝާހޯމަ ދ ވަހ ގ 
ފޮނ އްވ މ ގެ އެންމެ ފަހ  ވަގ ތަކީ، ކ ރީ ހަފްތާގެ ބ ރާސްފަތި ދ ވަހ ގެ މެންދ ރ  

ފޮނ އްވާ އިޢ ކ ރ މަށް ގެ ކ ރިންނެވެ. އަދި ބ ރާސްފަތި ދ ވަހ ގެ ގެޒެޓ ގައި ޝާ 12:00
ގެ އެންމެފަހ  ވަގ ތަކީ، ހިނގަމ ންދާ ހަފ ތާގެ ފޮނ އްވ މ   ގަވާއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް

 ގެ ކ ރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދ ވަހ ގެ މެންދ ރ  
  ީގަވާއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތައް ގެޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ފޮނ އްވާނ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑ ތަކ ރ ފާނ މަގ  

ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،   

 6334 333 ފޯނ : 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

157އަދަދ :  2017 ޑިސެންބަރ  7 – 1439 ރަބީޢ ލްއައްވަލް 19ތާރީޚ :  ބ ރާސްފަތި 46ވޮލިއ މް:    

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިެވލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދ  

 ވަނަ އިޞްލާޙ  ެގަނއ ން 1( އަށް R-50/2013)ގަވާއިދ  ނަންބަރ : 

 



 

 

 



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް                                      157 އަަދދު:  46 ލިުއމް: ވޮ

 

1 
 

` 
 

 

 

 ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ ގަވާއިދު 

 ގެނައުން  ވަނަ އިޞްލާޙު  1( އަށް R-50/2013)ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 

 ލާޙުުކރުން:  ގޮތަށް އިޞްފުގެ )ހ( އަންނަިނވިބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ތަޢާރު .1

 ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ  މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2006/2ނަންބަުރ  ޤާނޫނު ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ)
ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އިްނ  60ވަަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުެގ  7ެގ ( ޤާނޫނު

 ކެޕިޓަލް  ،ގަވާއިދަކީ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މި  އޮތޯރިޓީއަށް
 ވާޖިބުތައް  މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގެ  (ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ) އޮތޯރިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާކެޓް

 އޮތޯރިޓީ  އުސޫލަކުން ލްކުރެވޭނެހާސި މަޤްޞަދުތައް ޤާނޫނުގެ އެ ،އަދާކުރުމަށާއި
 އޮތޯރިޓީ ،އިމަށާބެލެހެއްޓު ދައިހޯ ޭބނުންވާ މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި

 .ގަވާއިދެކެވެ ހަާދފައިވާ ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން:   3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

ނޑަށް އިދާރީ އޮތޯރިޓީގެ (ނ) .3  އިދާރީ، ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ންަނންގެ ބަދަލެއް އޮނިގަ
ނޑު ނޑަށް، މުރާޖަޢާކޮށް އޮނިގަ ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ ،ބަަދލު ގެންނަންޖެހޭ އިދާރީ އޮނިގަ

އެފަދަ ބަދަލުތައް  ،ޅައިޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ،
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 :ކުރުންޮގތަށް އިޞްލާޙު)ށ( އަންނަނިވި މާއްދާގެވަނަ  4. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 3
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 ހެނދުނު މަސްމަހު އެހެނިހެން  ފިޔަވައި ރަމަޟާން މަސް ގަޑިއަކީ ރަސްމީ އޮތޯރިޓީގެ . )ށ(4
 ބަދަލުގެނައުމުގެ  ގަޑިއަށް މަސައްކަތުގެ މި. އަށެވެ 3:00 މެންދުރުފަހު އިން 8:00

 ރަމަޟާންމަހުގެ . ލިބިގެންވެެއވެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ  އިޚްތިޔާރު
ނޑައަޅާ   ރަސްމީގަޑިއަކީ ސަރުކާރުން ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ކަ

 އާއި  12:00 މެންދުރު މަސްމަހުގައި އެހެނިހެން ފިޔަވައި ރަމަޟާން މަސް. ގަޑިއެވެ
 ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  ގަޑިއިރުގެ( އެކެއް) 1އާ ދެމެދު  2:00 މެންދުރުފަހު
 ދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ރަސްމީގަޑީގައި  ،ނަމަވެސް. ދޭންވާނެއެވެ ންނަށްމުވައްޒަފު

ނޑޭ މަސައްކަތް ނަގަންވާނީ ހުސްވަގުތުކޮޅު  މުވައްޒަފުން  ގޮތަށް  މެދުނުކެ

 .ބަހާލައިގެންނެވެ

 

 :ކުރުންގޮަތށް އިޞްލާޙު( އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާގެ )ރ 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .4

 އެހެން  ފިޔަވައި ރަމަޟާންމަސް އުސޫލެއްގެގޮތުން އާންމު މުވައްޒަފުން އޮތޯރިޓީގެ . )ރ(4
 އޮފީހަށް ގެ ފަހުން 8:01 ހެނދުނު ގަޑިޖެހޭނީ ދުވަސް ދުވަހު ރަސްމީ  ،މަސްމަހު

ރަމަޟާންމަހުގެ ަމސައްކަތު ގަޑިކަމުގައި  ގަޑިޖެހޭނީ ރަމަޟާންމަހު . ރުވުމުންނެވެޒިހާ
ނޑައަޅާ ގަ  )އެކެއް( މިނެޓް ހިނގުމަށްަފހު 1 ރަށްއިތު ޑިއަށްވުރެސަރުކާރުން ކަ

 ،ނުވެއްޖެނަމަރުޒިހާ ވަޒީފާއަށް  ގަޑިއަށް ހަަމޖެހިފައިވާ. ރުވުމުންނެވެޒިހާ އޮފީހަށް
ނޑޭނެއެވެ. ގަޑީލާރި ވަގުތަށް ރުނުވާޒިހާ  ކެ

 

 :ކުރުންގޮތަށް ިއޞްލާޙު( އަންަނނިވިވަނަ މާއްދާގެ )ބ 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

 30ރަސްމީ ގަޑި ފެށުމުގެ  ،ގަޑިޖެހޭނީ ދުވަސްދުވަހު ރަސްމީ ، ސްޓާފުން ސަޕޯޓް )ބ( .4
 ނިމުމުގެ  ރަސްމީގަޑި ،ނިޭމނީމަސައްކަތުގެ ވަގުތު ކުރިންނެވެ.  ޓުގެ )ތިރީސް( މިނެ

 ރު ޒިހާ ވަޒީފާއަށް ގަޑިއަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރިންނެވެ.ޓުގެ މިނެ )ތިރީސް( 30
ނޑޭނެއެވެ ގަޑީލާރި ވަގުތަށް  ރުނުވާޒިހާ ،ނުވެއްޖެނަމަ  .ކެ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުން  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

 :ކުރުންޮގތަށް ިއޞްލާޙުއަންނަނިވިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .7

 ށްތަމަސައްކަ ރަސްމީ  ގައި ގަޑީ  ރަސްމީ  ،މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް އޮތޯރިޓީގެ .)ހ(8
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 އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އަރާފަދަ ބުރޫ

 

 :ކުރުންޮގތަށް ިއޞްލާޙު( އަންނަނިވިށވަނަ މާއްދާގެ ) 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

 ނުވަތަ ފައިދާއަށްޓަކައި އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ އެ  ،މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް އޮތޯރިޓީގެ .)ށ(8
 މުވައްޒަފަކަށް އެ ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއަކަށް އޮތް މަސްލަޙަތެއް  މުވައްޒަފެއްގެ އެ

 ބޭނުންކުރުމަކީ އެއްޗެއް އެއްވެސް އޮތޯރިޓީގެ ލިބޭފަދަ ޮގތަކަށް  މަންފާއެއް
 .މަނާކަމެކެވެ

 :ކުރުންޮގތަށް އިޞްލާޙު( އަންނަނިވިނވަނަ މާއްދާގެ ) 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  ،ހިނގައިފިނަމަމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނާފަދަ ޢަމަލެއް  މި .)ނ(17
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ،ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤުއެ މައްސަލައެއް އޮފިސަރަށް 

)ސާދަ(  14މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ މުވައްޒަފަކު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 
 ނިންމަންވާނެއެވެ.ގޮތެއް އެ މައްސަލަޔާމެދު  ،ލައިބަ މައްސަލަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ

 

 :ކުރުން( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާގެ )ބ 17ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .01

 ނޭނގޭގޮތަށް ހުށަހެޅިފަރާތް މައްސަލަ  އެ  ،ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލައެއް  މުވައްޒަފަކު .)ބ(17
އިގެ ބާވަތަށާއި މަްއސަލަ، އެދިއްޖެނަމަ ބަލައިދިނުމަށް މައްސަލަ ސިއްރިއްޔާތުގައި

 ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލައިގެ
 ޗީފް  އިޚްތިޔާރު އެޅުމުގެ ފިޔަވަޅު އެ މައްސަލަޔާމެދު، ބަލައި މައްސަލަ ގޮތަށްނޭނގޭ

 .ލިބިގެްނވެއެވެ އޮފިސަރަށް އެގްޒެކެޓިވް

 

 .އުނިކުރުން ( 4) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 18ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .00

 :ކުރުންޮގތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި 1 ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .01

 ދިނުން ނަސޭހަތް .1.)ށ( 19

 :ކުރުންގޮަތށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި (i)( ގެ 1) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .01

 ވާހަކަ  އެ މުވައްޒަފަކާ ލަތެއްގައިހާ އަޅަންޖެހިއްޖެ ފިޔަވަޅު އިޞްލާޙީ މުވައްޒަފަކާމެދު i. 1.)ށ( 19
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 އަދި .ވާންވާނެއެވެ ތްތެރިހަނަސޭ ނުބެހެއްޓުަމށް ޢަމަލުތައް  އެފަދައިން ،ދައްކައި

 އިތުރަށް  މައްސަލަ ،އޮޅުންފިލުވައި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ

 ރަން ގަޅުކުނރަ އެ ކަްނކަން، އެހީތެރިވެ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ކަންއެކަން ގޯސްނުވަނީސް

ނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ،ނަސޭހަތް ދެވޭ މިގޮުތން .ވާނެއެވެ މަގުފަހިކޮށްދޭން  ފޯމުގައި  ކަ

 .ލާންވާނެއެވެ ފައިލަށް މުވައްޒަފުގެ، ކޮށްފައިނޯޓު

 

 
 :ކުރުންގޮަތށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި (ii( )1)ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  19. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 14

 ފަހަރު ( އެކެއް) 1 މަދުވެގެން މުވައްޒަފަކަށް އިޞްލާޙްވުމަށް އަންގައި، .ii i. 1.)ށ( 19
 )އެކެއް( 1މިފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  .ދޭންވާނެއެވެ ނަސޭހަތް

ރިޓީއަށް ތޯދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ަނސޭހަތް
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 :ނިުކރުންއު 2ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 19ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .15

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮަތށް އަންނަނިވި( iii) (3))ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 19. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 16

 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ އަހަރުގެ( ދޭއް) 2 ފެށިގެން ތާރީޚުން  ނަސޭހަތްދޭ އިންޒާރާއި iii .3.)ށ( 19
 ޢަމަލުނުކުރާގޮތަށް  އިންޒާރަށް  އެ ،ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ ކުށެއް އިތުރު

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންނަނިވި (i)( 4))ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 19. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 17

 ފަކު މުވައްޒަ އެޅުމުންވެސް ފިޔަވަޅުތައް އެވާ ގައި 2 އާއި 1 ގެ(ށ) މާއްދާގެ މި i .4.)ށ( 19
 އަދާނުކުރެވޭފަދަ ވާޖިބު މުގެޤާމަ މުވައްޒަފަކީ  އެ ނުވަތަ ނުވެއްޖެނަމަ ލާޙްއިޞް

 ޕަރފޯމަންސް ) ނިާޒމުން ބެލުމުގެ ފެންވަރު މުވައްޒަފުންގެ ،މުވައްޒަފެއްކަމަށް
 ޗީފް  ކޮމިޓީން ރިޯސސް ހިއުމަން ނުވަތަ ވިއްޖެނަމަފާހަގަކުރެ( ޒަލުންއެޕްރައި

 ދަށް  މަޤާމަށްވުރެ ހުރި މުވައްޒަފަކު އެ ،އަރުވައިފިނަމަ ލަފާ އޮފިސަރަށް އެގްޒެކެޓިވް
  .ލިބިގެންވެއެވެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އޮތޯރިޓީގެ ،އިޚްތިޔާރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަކަށްޤާމަ
 

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންަނނިވި i .5)ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 19. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 18 
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 ފަކު މުވައްޒަ އެޅުމުންވެސް ފިޔަވަޅުތައް އެވާ ގައި 3އަދި  2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި i. 5.)ށ( 19
 ހިއުމަން  ،މައްސަލަ ވަކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ ،ލާޙުނުވެއްޖެނަމައިޞް

 އިތުަރށް ސަބަބުން ކުށުގެ  ކުރި ނުވަތަ. ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ރިސޯސް
ގެއްލުމެއް ލިިބދާނެކަމަކަށް ފެްނނަ  މަސައްކަތަށް އެއީ ބެހެއްޓުން  ވަޒީފާގައި

 ގެއްލުމެއް އޮޯތރިޓީއަށް ނުަވތަ މުވައްޒަފުންނަށް އެެހން ނުވަތަ ކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ،
 ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު އެ، ކަމުަގއިވާނަމަފެންނަ މަށްމެއްކަލިބިދާނެކަ
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ރިސޯސް ންހިއުމަ މައްސަލަ

 

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންނަނިވި)ނ(  ވަނަ މާއްދާގެ 21. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 19

 އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ، ވީނަމަވެސް  އޮތްކަމުގައި އެހެން ގައި  (ށ) އަދި( ހ) މިމާއްދާގެ .)ނ(21
ނޑަށް  މަސައްކަތްތަކަށް އިާދރީ އޮތޯރިޓީގެ ނުވަތަ ގުޅިގެން ބަަދލަކާ އަންނަ އޮނިގަ

 އެކި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އޮތޯރިޓީގައި ،ގުޅިގެން ބަދަލަކާ ގެނެވޭ
 އޮފިސަރަށް  އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް އިޚްތިޔާރު  ބަދަލުކުރުުމގެ ޕާޓްމަންޓްތަކަށްޑި

 އަންގާ  އޮފިސަރ އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް ބަަދލުކުރެވޭނީ މިގޮތަށް. ލިބިގެންވެއެވެ
ވޭ މުވައްޒަފުގެ ހުނަރާއި މިފަދަިއން ގެެނވޭ ބަދަލުތަކުގަިއ، ަބދަލުކުރެ .އެންގުމަކުންނެވެ

  ކަމަށާއި އޮތޯރިޓީގެ މަސްަލޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ޤާބިލު

 

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންނަނިވި)ރ(  ވަނަ މާއްދާގެ 23. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 20

މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ  މި ،ވެވޭނީ މުވައްޒަފަކަށް ދާއިމީ .)ރ(23
ހިއުމަން ރިސޯސްއަށް  ކަމަށްމުވައްޒަފެއް ޤާބިލު މަސައްކަތަށް، މުވައްޒަފަކީ  އެ ތެރޭގައި
ނޑައަޅާނީ ސެކްޝަނުން ހިއުމަްނ ރިސޯސް. ނަމައެވެ ފެންނަ  ،އެކަން ކަ

 ،ބަދަލުވުމުން މުވައްޒަފަކަށް ދާއިމީއެވެ. ގަހުްށފަނަޕްރޮބޭޝަނަރީ އިވެލުއޭޝަ
 މުވައްޒަފު  އެ މުއްދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަން. އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ލިޔުމަކުން

 މުއްދަތުގެ  އެ ،އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނޫންކަމުގައި  ޤާބިލު މަސައްކަތަށް
އިޚްތިޔާރު ަވކިކުރުމުގެ  ވަޒީފާއިން ވެސްއިނުލަ ހަކާ ނޯޓި އެއްވެސް ތެރޭގައި

  އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންނަނިވި)ބ(  ވަނަ މާއްދާގެ 23. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 21
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ނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ،މުްއދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަން މުވައްޒަފެއްގެ .)ބ(23  މުއްދަތު  ކަ
 ފޯމު އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮބޭޝަނަރީ ކުރިންހުގެ ދުވަ( ދިހައެއް) 10 މުގެހަމަވު

ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ޑިޕާޓްމަންޓުން މުވައްޒަފެއްގެ އެ ،ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ
ސައްކަތުގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި މަ .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ސެކްޝަނަށް
ލް ފަރާތެއްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކީ މަސައްކަތަށް ޤާބި އެ، ލައިފެންވަރުބަ

 ިނންމި ޑިޕާޓްމަންޓުން ބިނާކޮށް މައްޗަށް ގެމުފޯ އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮބޭޝަނަރީ
 އޮފިސަރަށް އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް ،ހިއުަމން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ،ނިންމުންތައް

މުވައްޒަފެއްގެ  މިގޮތުން ުހަށހަޅާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް ،ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމުގެ 

  އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންނަނިވި)އ(  ވަނަ މާއްދާގެ 23. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 22

 އުނިއިތުރު ގެންަނންޖެހޭ ބަޔާނަށް ވަޒީފާ އެވަގުތަކު ދަށުން އުސޫލުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ .)އ(23
 އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 :ކުރުންއިޞްލާޙުގޮތަށް އަންނަނިވި 1ގެ  (ށ) ވަނަ މާއްދާގެ 24. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 23

މުވައްޒަފަކަށް  ރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އެ އް އަދާކުމަސްއޫލިއްޔަތުތަ މުގެޤާމަ .1 .1.)ށ( 24
 މިންވަރު؛ ލިބިފައިވާ

 

 :ކުރުންގޮތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި 2 ގެ)ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 24. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 24

 ،ފަރުވާތެރިކަމާއި ބަހައްޓާ މަސައްކަތަށް ރީއަށާއިޒިހާ މުވައްޒަފަކު އެ .2.)ށ( 24
 މަސައްކަތްތަކުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރާއި، މުވައްޒަފުންގެ

  ؛މާްކސް ލިބިފައިވާ ދަށުން ނިޒާމުގެ ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 

 

 :ކުރުންގޮތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި)ކ(  ވަނަ މާއްދާގެ 25. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 25

އާއި )ބ(ގައި ބުނެފައިާވ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކު  3،4،5،6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  25 .)ކ(25
 ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި މުވައްޒަފަކީ އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ

 އެްއބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ފުރިހަމަުނވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ރަންޚިދުމަތްކު ،ހޯދުމަށްފަހު
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އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  ތަމްރީނަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ތަޢުލީމާއި ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން
 ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ  ،އެލަވަންސް އެ ދީފައިވާނަމަ އެލަވަންސެއް، ޚަރަދާއި ކުރި

އޮތޯރިޓީން ަކނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ  ފައިސާ ުމއްދަތުގެ ބާކީވާ ަބހާލުމުން މުއްދަތަށް
 ފައިސާ ަދއްކަންޖެހޭ މިގޮތުން . ަދއްކަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކު މަތިން އެ

މަރުހަލާ މެދުވެރިކޮށް އެފައިސާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ޝަރުޢީ ނުދައްކައިފިނަމަ
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 :ކުރުންގޮަތށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި)ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 26. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 26

 ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ، މުވައްޒަަފކު ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި ޚަރަދުގައި އޮތޯރިޓީގެ .)ށ(26
 ތަމްރީނަށް  ތަޢުލީމާއި ،ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން އެިދގެން އޭނާ ހަމަނުވަނީސް މުއްދަތު

 ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭ ، އެލަވަންސް އެ ދީފައިވާނަމަ އެލަވަންސެއް ، ޚަރަދާއި  ކުރި
ދެމެދު  ކާއި އޮތޯރިޓީއާމުވައްޒަފަ އެ ،ފައިސާ މުްއދަތުގެ ކީވާބާ ބަާހލުމުން މުއްދަތަށް

  އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

 :ކުރުންގޮަތށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި)ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 27. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 27

ނޑާ އެއްގޮތަށްއޮތޯރިޓީގެ  . )ހ(27 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް  އިދާރީ އޮނިގަ
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާގޮތް ،ކަ

މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އޮތޯރިޓީގެ  އެ ،އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅައި
ނޑައަޅާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޤާމަ މުތަކަށް މުސާރައާއި ޢިާނޔަތްތައް ކަ
  ޑުންނެވެ.ބޯ

 

 :ކުރުންގޮތަށް ިއޞްލާޙުއަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 29. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 28

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި އިްސކޮށް މަސައްކަތްކުރާ  ތެެރއިން މުވައްޒަފުންގެ އޮތޯރިޓީގެ .29
 އޮފީސް އިތުރުން މީގެ އަދި. ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ސެއްއެލަވަން  ނު ނަށް ފޯންމުވައްޒަފު

 އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް ،މުވައްޒަފުންނަށްވެސް އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު  ލެއްޕުމުގެ ހުޅުވާ
  .ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެއެލަވަންސެއް  އޮފިސަރަށް
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 :ކުރުންގޮތަށް ިއޞްލާޙުއަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ 31. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 29

 ،މުވައްޒަފުންނަށް އޮތޯރިޓީގެ  ، މުނާސަބަތުގައި ރަމަޟާންމަުހގެ އަހަރެއްގެ ކޮންމެ  .31
 ވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ގަޤާނޫނާއި ، ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އެ މާއްދާއަށް  ވަނަ މާއްދާ 35. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 30

  އިތުރުކުުރން: )ށ(އަންނަނިވިގޮަތށް 

 55ގެން، އުމުރުން މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް އެދި އޮތޯރިޓީން އެދިގެން ނުވަތަ .)ށ( 35
)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުވުމުން،  65ވުމަްށފަހު ނުވަތަ އަހަރު )ފަންސާސް ފަހެއް(

މުސްކުޅިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން މަޤާމުން 
މަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް، އަދި ޢަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މުވައްޒަތުގައި، ހާލަ

ނޑައަޢި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެޭވނެ  ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  ޅައި،ނާޔަތްތައް ކަ
  ލަންވާނެއެވެ.ވައިއުސޫލެއް އެކުލަ

 

 :ކުރުންޮގތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 36. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 31

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން .)ހ(36  އޮތޯރިޓީގެ  ،ދުވަސްތަކަކީ ބަންދު ރަސްމީ ހުރިހާ ކަ
 .ދުވަސްތަކެކެވެ ބަްނދު މުވައްޒަފުންނަށް

 :ކުރުންޮގތަށް އިޞްލާޙުއަންނަނިވިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  41. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 32

 ދުވަހުން  ނުކުންނަ ވަޒީފާއަށް ފައިހަމަކޮށް ޗުއްޓީ ލިބޭ ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވިހެއުމާ .)ހ(41
 ދަރިފުޅަށް  ވަންދެން ދުވަސްމަސް( ބާރަ) 12 އުމުރުން  ދަރިފުޅުގެ ،ފެށިގެން

 ކޮންމެ ،ނުެކނޑޭގޮތަށް މުސާރައިން ކޮށްިދނުމަށްޓަކައި ކަންތައް ކޮށްދޭންޖެހޭ
 ، ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ގެޓު ިމނި)ތިރީސް(  30 ދިއުމަށް ގާތަށް ދަރިފުޅު ދުވަހަކުވެސް
 ދެފަހަރު ަގޑިއިރަކުން( އަށެއް) 8 ކޮންމެ ތެރެއިން ވަގުތުގެ މަސައްކަތުގެ
 1، އެއްކޮށްލައި މިހުސްވަގުތުޮކޅު ،ބޭނުންވާނަމަ މުވައްޒަފު އަދި. ދޭންވާނެއެވެ

  .ދެވިދާނެއެވެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ގަޑިއިރުގެ( އެކެއް)
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