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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ެގ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ ފޮުނއްވުމު  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 

ިދވެިހރާްއޖެ މާލެ،   

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ބުރާސްފަތި  : :  2015 ޑިސެންބަރު 31 -  1437 ރަބީޢުލްއައްވަލް 20ތާރީޚު 354އަދަދު   : 44ވޮލިއުމް  

ނޑު މުވައްޒަުފންނަށް  ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަ

ލުއުސޫ ހަމަޖެއްސުމުގެ  ލުއިފަޭސހަ ގޮްތަތކެއް  
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  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  

 ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް 

  ލު އުސޫހަމަޖެއްސުމުގެ 

:ތަޢާރު .1   ފް

ނޑުވުމުގެ ސަބަބުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާ  ،ލަކީއުސޫމި  އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބަ

(ދިވެހި ސިވިްލ  R/2014-311ވާއިދު ނަންބަރު ގަ ،ދިނުމުގެ ގޮތުންހަމަޖައްސައި  ގޮތްތަކެއް ލުއިފަސޭހަވައްޒަފުންނަށް މު އުނދަގޫވާ

ނޑުވުމުގެ ަސބަބުން އޮފީހަށް އުސޫ އެކުލަވައިލާފައިވާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  183ގެ ) 2014ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  . މާބަ ެލކެވެ

 މު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާ ގޮތަކަށްލުގެ ދަށުން ލުއިފަސޭހައުސޫމި  ،ގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށްނދައު މަސައްކަތްކުރުމަށް ނުކުމެ 

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ހަމަޖައްސައި

  ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ވަނަ 1ޖަނަވަރީ  2016 ،ކުރަން ފަށާނީ ލަށް ޢަމަލުއުސޫމި 

  
  ޞަދުތައް:މަޤް  .2

ނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުނދަގޫވާ (ހ)  އިގޮތެއް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ލު ،މުވައްޒަފުންނަށް މާބަ

  ދިނުން. ހަމަޖައްސައި

ނޑު މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން، (ށ)  އެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި  ،މަސައްކަތްކުރުމަށް އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ށް ނުކުމެއޮފީހަމާބަ

 .ހަމަޖެއްސުން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު  ބައެއް ބާވަތުގެތިބެގެން 

ނޑުވުމުގެ ސަބަބުން (ނ)  ގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީނެގުމުެގ ގޭގައި ތިބެންޖެހޭ ހާލަތު ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކާ ގުޅިގެންމާބަ

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް އްކަތްތައް ކުރެވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިގެން އޮފީހުގެ ބައެއް ބާވަތުގެ މަސަ ތިބެގެންބަދަލުގައި، ގޭގައި 

ނޑި   ހަމަޖެއްސުން. އިންތިޒާމު  ބޭނެލިއޮފީހަށް މެދުނުކެ

ނޑުމާ(ރ)  ދުމަތް އޮފީހަށް ޚި މުވައްޒަފުންގެ ނަގާޗުއްޓީ މުސާރަ ނުލިބޭ ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކާ ގުޅިގެން ވުުމގެ ސަބަބުން ބަ

މުގެ ބޭނުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަގާމު ހުސްކުރު ންއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިވެގެން ބަދަލުގައި އެހެން މުވައްޒަފު ،ނުލިބޭތީ
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ނޑުމާ ،ކުޑަކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ނުގެއްލި ގޭގައި ތިބެވޭނެ ގޮތް ކުރިމަތިވާ  އުނދަގޫތަކާވުމުގެ ސަބަބުން ބަ

 ހަމަޖެއްސުން.
 

ނޑު މުވައްޒަފުން  .3  ކުރުން:އިޒް ކެޓެގަރަ މާބަ

: (ނާޒުކު ހާލަތް)-ހައި .1  ރިސްކް

ނޑުވުމާ ހާމި   އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ ގުޅިގެން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައިލަތަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ، މާބަ

  ދީފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.) ކޮމްޕީްލޓް ބެޑް ރެސްޓް(ރުޝާދު އި ންމަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރު 

   

: (އާދައިގެ -ލޯ .2 )ހާރިސްކް  ލަތް

ނޑުވުމުގެ ސަބަބުން، ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި އުދަނގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާ  ލަތަށްހާމި  ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ، މާބަ

 ގޮތެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީގަޑީގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންނެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަޒީފާ

  ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދަތިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

  އް:ތަގޮތްލުއި ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެޑު މުވައްޒަފުންނަށް މާބަނ .4

ނޑުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ހާސި ދަގޫވާ ނރުވުމަށް އު ޒިވިލް ސަރިވސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަ

.  ގައިވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހު ،ހޯދުމަށް  ލުއިގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ތިރީގައިމިވާ ، މުވައްޒަފުން  ލުއިގޮތްތައް ހޯދަން  މި އެދެވިދާނެއެވެ

ގައި ޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ކޮމެޓީއެ އޮފީހެއްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެއެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ހުށަހެުޅންތަކާމެދު 

ން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަކުގެ ތެރެއި ގޮތްއެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލުއި، މަޝްވަރާކޮށް

   ދެވިދާނެއެވެ. ހަމަޖައްސައިތެރެއިން  ތުތަކުގެ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖްރާއައުސޫމި  އިގޮތެއް،ލު

ނޑު މުވައްޒަފު ، ޓް ހުށަހެޅުމުންސެޓުފިކެ މެޑިކަލް، އިގޮްތތަކަކީ ލު ދެވޭހަމަޖައްސައިލުގެ ދަށުން އުސޫމި ންނަށް މާބަ

)  2008/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު  އަދި ވިހެއުމުގެ  ވިހެއުމުގެ ކުރިންވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާންކުރާ  43ގެ (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

  ލުއިގޮތްތަކެކެވެ.ދެވޭ ހަމަޖައްސައިދުވަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން  28ދެވޭ ފަހުން ގިނަވެގެން 

  

 ގޮތްތައް:ޖައްސައިދެވިދާނެ ލުއިކެޓެގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ ރިސްކް-ހައި (ހ) 

 ިސެޓުފިކެޓުޑޮކްޓަރުގެ  އެދި  ހޯދުމަށް ގޮތް  ގޮތުގެ މަތިން ލުއި  ލުގައިވާމި އުސޫ، އްގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެ ކެޓަ މ 

 ލުއިގޮތްލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި އުސޫ، މުއްދަތަކަށް މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  3 ފަށް އެ މުވައްޒަ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

. އަދި،  ގޮތް ބޭނުންވާނަމަ، ލުއި ލުއިގޮތްމަސްުދވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  3ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ
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މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު  3ކުރިން، އިތުރު  ހަފުތާ 1ދީަފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ހަމަޖައްސައި

. ފިކެސެޓުހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރުގެ  ގޮތްމުއްދަތަކަށް ލުއި   ޓާއެކު ުހށަހެޅިދާނެވެ

 ތައް:ގޮތްލުއި ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސްކް ކެޓަ- ލޯ(ށ) 

  ިނޑުވުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް ބަޔާންކޮށް ޑޮކްޓަރު ދީފާއިވާ އް ގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެކެޓަމ މާބަ

މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  2 ،ހުށަހަޅައިިފނަމަ އެދި ހޯދުަމށް ގޮތްގޮތުގެ މަތިން ލުއިލުގައިވާ މި އުސޫ ،ލިޔުމަކާއެކު

މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް  2އަދި،  ދެވިދާނެއެވެ.މުއްދަތަކަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި

މަސްދުވަސް  2ކުރިން، އިތުރު  ހަުފތާ 1ދީަފއިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިބޭނުންނަމަ، ލުއި ގޮތްލުއި

. ގޮތްުނވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ލުއި  ހޯދުމަށް އެދި ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެވެ

 

 ަދެވޭ މަޖައްސައިގޮތް ހަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު އެދޭނަމަ، ލުއިމި ކެޓ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި 6ެގ ލުއުސޫމި ، މުއްދަތުން ބައެއްގައި  މުއްދަތުގައި ނުވަތަ އެ

  ފަށް ދެވިދާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ތިބެގެން ގޭގައި  ،މަސައްކަތްތައް

 

  ޭނޑުވުމުގެ ސަބަބުން  މުވައްޒަފެއް އެ ،ލިޔުމުގައި ޑޮކްޓަރު ދީފާއިވާ ކަށްމުވައްޒަފަމި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނ މާބަ

މިންވަރަށް ކުރިމަތިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުންނަންޖެހޭ ދުވަހު  މުޅިކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކަކީ 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  އުނދަގޫތަކެއް      ތެރެއިން ގިނަވެގެންރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތުގެ ކަމަށް ކަ

) ގަޑިއިރުގެ ހުސް 1 . މިހަމަޖައް ނަމަ،އެދޭފަކު އެ މުވައްޒަވަގުތުކޮޅެއް  (އެކެއް  ހުސް ވަގުތުކޮޅަކީ، ސައިދެވިދާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  170ގެ  )2014(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  R/2014-311 ވާއިދު ނަންބަރުގަ

 ކޮޅެކެވެ.(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ހުސް ވަގުތު  01 ދެވޭ ހުސް ވަގުތު ކޮޅުގެ އިތުރުންދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

 
ނޑު މުވައްޒަފުންނަ .5  ރަދިނުން:އުޖޫ ށްދުވަސްތަކަ ހަމަޖައްސައިދޭއް ގޮތްތަލުއިށް މާބަ

o ިނޑުވުމާ ގުޅިގެން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް  ގަރީއަށް ކެޓަ ރިސްކް-ހައ ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ، މާބަ

ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި މި ،ކަމަްށވާތީ އިރުޝާދު ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން ގެޑޮކްޓަރު

 ނުދެވޭނެއެވެ. މުއްދަތުގައި އުޖޫރައެއް ފުންނަށް މިމުވައްޒަ އެމުއްދަތުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެތީ 

 

o ޯނޑުވުމުގެ ސަބަބުން، ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި އުދަނގޫތަކެއް  ރިސްކް-ލ ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ، މާބަ

އަދާކުރުމަށް ދަތިވާ ވަޒީފާ ތެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީގަޑީގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮ ވަޒީފާ ،ކުރިމަތިވާތީ 
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ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ މި އުސޫދެވޭ މުއްދަތުގައި، މަޖައްސައިގޮތްތައް ހަކަމަށްވާތީ، ލުއި  މުވައްޒަފުން

 ވެވޭ ފުންނާއެކު އެ މުވައްޒަމަސައްކަތްތައް ގޭގައި ތިބެގެން ުކރެވޭނެކަމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެއްބަސްވާނަމަ، 

. ވަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މުއެއްބަސްވުމުގައި ބަ މިގޮތުން ގިނަެވގެން އްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތަށް އުޖޫރަދެވޭނެއެވެ

  ދެވޭނީ މުވައްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރައަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.

 

ނޑު މުވައްޒަފުންނަށް  .6  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް:ގޭގައިތިބެގެން ކުރެވޭނެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭމާބަ

ނޑު މުވައްޒަފުންނަށް  ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ މި އުސޫލުގެ ދަށުން މާބަ

 އް އްކަތްތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހެއްގެ މަސަ މުވަްއޒަފުންނަށް ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތަކެވެ. 

  އެވެ.ނުކުރެވޭނެ 

ނޑު ގޭގައިތިބެގެން  ކެވެ.ކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަމުވައްޒަފުންނަށް  މާބަ

ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާބެހޭ ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި  ،ނޫނުތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމާއިޤާ(ހ) 

  ކުރުން.ދިރާސާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ 
  

ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި ލިޔުމާއި އެފަދަ ކަރުދާސްތަކަށް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ލިޔަންޖެހޭ ކަރުދާސްތައް   (ށ) 

. ދިނުމާބެހޭ އިރުޝާދު    ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން
  

އި، އެފަދަ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމާ ތައްރިޕޯޓު ގެން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭމަސައްކަތްތަކާ ގުޅިއޮފީހުގެ   (ނ)

  ކުރުން.ޕްރޫފް ރީޑްއެފަދަ ރިޕޯޓުތައް  ،ކޮމެންޓްކުރުމާއިދިރާސާކުރުމާއި، 
  

.   (ރ)   ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން
  

  ހެދުން. އެނަލިސިސް ފައިނޭންޝަލް ހެދުމާއި، ސަރވޭތައް  (ބ)
  

.    (ޅ)   އެކި ބާވަތުގެ ލިޔުންތައް ދިވެހި ބަހާއި ބޭރު ބަސްތަކަށް ތަރުޖަމާކުރުން
  

  އުން.ބަދަލުގެނަ ސޮފްޓްވެއަރއަށް  ބޭނުންކުރަމުންދާ ލިޔުމާއި، ސޮފްޓްވެއަރ ބާވަތުގެ އެކި  (ކ)
  

  ވެބްސައިޓަށް ބަދަލުގެނައުން. ،ފަރުމާކުރުމާއި ވެބްސައިޓު  (އ)
  

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

  ދިނުން.މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ލަފާދޭންޖެހޭ 
  

  .ފަރުމާކުރުން މޮޑެލްތައް ޑިޒައިންތަކާއި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތާ  (މ)
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  އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން.ފަދަ  އާއި އިސްތިހާރުފީލިގްރަކެ  (ފ)
  

  .ތައްޔާރުކުރުން ކުރެހުންތައް ހިމެނޭ ތެރޭގައި އާޓްގެ  (ދ)
  

  .ލިޔުން ޚަބަރު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ޚަބަރަށް  (ތ)
  

  (ލ) ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަސައްކަތްތައް. 

 

ލިސްޓުގައި  ވާއިވަނަ ނަންބަރުގަ 6ލުގެ މި އުސޫމަސައްކަތްތަކަކީ ކުރާ  މުވައްޒަފު ދެވޭހަމަޖައްސައި ގޮތްލުއި

ވިފައިވާނަމަ ނުކުރެ ،މަސައްކަތެއް އޮފީހުން ކުރަންޖެހި "ބާވަތުގެ "ލިސްޓުގައިވާ  މަސައްކަތެއްކަމަށް ނުވިނަމަވެސް، އެހިމަނާފައިވާ 

. ހަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެ މުވައްޒަފާގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ ލުއި މިގޮތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެވެ

އް ދެވޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލެގޮތް ހަމަޖައްސައިވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އޭނާގެ އަތުން ނަގައި ލުއިހަތެރޭގައި ވަކި މުވައްޒަފަކާ 

ނޑައަޅާނީ އެ އޮފީހެއްެގ މަސައްކަ "ބާަވތުގެ"ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ  ވާއިވަނަ ނަންބަރުގަ 6ލުގެ މި އުސޫ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އްތައް ކަ

  .  ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންނެވެ

 

ނޑު މުވައްޒަފުންނަށް  .7  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް:ނުކުރެވޭނެ ގޭގައިތިބެގެން  އި މުއްދަތުގަ ުލއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭމާބަ

ނޑައަޅައިގެންކުރާ މަސައްކަ  (ހ) ނޑައަޅައިގެންކުރާ ޤައުމީ ގެ ސުންގަޑި މަސައްކަތު ،ތްތަކާއި ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކަ ކަ

ބާވަތުގެ ފޯސް ހަދައިގެން ގަވާއިދުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެން ކުރާ ޓާސްކް، ފެންވަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި

  މަސައްކަތްތައް.
  

(ފައިބަރ ގްލާސް ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ހެދުމުގެ ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ  މާޙައުލެއްގައި ވަކި ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ   (ށ)

)  މަސައްކަތް އާލާތްތައް ، އުލެއްގައި ނޫނީ ނުގެންގުޅެވޭ ސާމާާނއިޙަވަކި މާ ،ތަކާއިމަސައްކަތްފަދަ

) (ކެމިކަލްއާއި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްތައް   .ބަޔޯ ހެޒެޑަސް ސާމާނާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
  

ނޑުތަކުގައި  ޚިދުމަތްދޭ  (ނ)   މަސައްކަތްތައް.ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ ބާވަތުގެ  ތިބެގެން ކޮށިގަ
  

 ކުރަންޖެހޭ  )ރޫޓީންކޮށްތަކުރާރުކޮށް އެއްގޮތަކަށް (ކޮންމެ ދުވަހަކު  ،ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭމަސްއޫ ވަޒީފާގެ  (ރ)

  ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް.

 

ނޑު ދުވަސްވަރު މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި .8   އް:ޢަތުތަރާދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޖު  ގޮތް ހަމަޖައްސައިމާބަ

o ްނޑު މުވައްޒަފުން، މި  ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ސިވިލ  ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައި ލުގައިވާ ލުއިގޮތްތައްއުސޫ މާބަ

 ށެވެ.އަދާކުރާ އޮފީހަ ވަޒީފާ އްއްޒަފެހުށަހަޅާނީ އެ މުވަ އެދި
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o ުނޑ ގޮތެއް ނިންމާނީ ހިއުމަން  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ންވައްޒަފު މު ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ލުއިގޮތް ހޯދުމަށް އެދި މާބަ

  ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންނެވެ.

o ިއެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބުރޫ ނާރާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުތައް  ،ދިނުމުގައިގޮތް ހަމަޖައްސައިލުއި ދަށުން ލުގެއުސޫ މ

.  ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންހަމަޖެއްސުމަށް  ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ

ގޮތްތައް ހަމަޖައަްސއިދިނުމަށް ލުއި ލުގެ ދަށުންމި އުސޫ ޒަފުން މުވައް އަދަދެއްގެ ގިނަ ދުވަސްވަރެއްގައި މިގޮތުން، އެއް

.  ނުވާނެމަށް ދަތިއޮފީހުގެ ހިންގުހަމަޖައްސައިދޭނީ  ގޮތްލުއި، ހުށަހަޅައިިފނަމަ އެދި  ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

o  ެނޑު މުވައްޒަފުންަނށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ، އ މުވައްޒަފު  މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގެ ސަބަބުން މާބަ

މަސައްކަްތކުރުމަށް ފަސޭހަ މާޙަުއލަކަށް ހެދުމަށް އޮފީހަށް ކުރެވެން ހުރި  އުލަކީ އެ މުވައްޒަފެއްމަސައްކަތްކުރާ މާޙަ

 މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

o  ިނޑު މުވައްޒަފުންގެ މަގޮތް ހަމަޖައްސައިލުގެ ދަށުން ލުއިއުސޫމ މަސައްކަތްތައް  ރާކުހަވާލު، ލޫމާތާއިޢުދެވޭ މާބަ

.  ފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެ މުވައްޒަނިޒާމެއް ހަރުދަނާ  މޮނިޓަރކުރާނެ  އޮފީހުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ

 

o  ިނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއިގޮތް ހަމަޖައްސައިލުގެ ދަށުން ލުއިއުސޫމ އެނޫންވެސް ފައިސާއާބެޭހ  ،ދެވޭ މާބަ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން  މުވައްޒަފުން  އެ ލޫމާތު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޢުމަލާތްތަކާބެހޭ މަޢާމު

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

  

o  ިނޑު މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މުވައްޒަފަށް ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދަށުން ލުއިލުގެ އުސޫމ ގޮތް ދެވޭ މާބަ

ދޭ އޮފީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ގޮތް ހަމަޖައްސައިމިލުއި ގެ ތެރޭގައި ހަފުތާ 1ދެވޭތާ ހަމަޖައްސައި

 އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.

 

o  ިއްސަހަމަޖަ ވެސްތައް ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށްގޮތްލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލުއިއުސޫމ . ނަމަވެސް، ވަގުތީ އި ދެވިދާނެއެވެ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަްށ  ވެފައިވާއެ މުވައްޒަފުންނާއެކު  ،ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ލުގައިވާ ގޮތްތައްއުސޫމި މުވައްޒަފުންނަށް 

. ގެންބަދަލުގެނެސް  ނެވެ

 

o  ިގޮތް ދުވަސްވަރު ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ލުއި ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭލުގެ ދަށުން އުސޫމ

ލާފައިާވ އިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވައިގަ 1 އިތުރުވެނި ލުގެމި އުސޫ ،ދެވޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކުރެވޭނީހަމަޖައްސައި

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން  މުވައްޒަފުން ދެވޭ މުވައްޒަފާ އެގޮތް ހަމަޖައްސައިއެއްބަސްވުމެއްގައި ލުއި

  .  ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ
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     (އޮފީހުގެ ނަން)

.                               ،މާލެ  ނަންބަރު:               ދިވެހިރާއްޖެ

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް 
 ކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުން 

 ތަޢާރުފު: .1

ނޑު މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ސަރުކާރުގައި  މިއީ، .1.1 ސަރުކާރުގެ  ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަ

 ބައެއް ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން، (ނަން)، ތެރެއިން ވަޒީފާތަކުގެ

(މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތް  (އޮފީސް/މިނިސްޓްރީގެ ނަން)ވާ ފަރާތް") އާއި، ހަވާލު (މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތް 

") އާ ދެމެދު (ތާރީޚު) ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.ހަވާލު    ކުރާ ފަރާތް

 

ވާލުކުރުމަށް ހައެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތް  ރި ފަރާތުން، މި ކުހަވާލުމަސައްކަތް  ންފަހެ،ދެ  .1.2

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ވާ ފަރާތް މި ހަވާލު އެއްބަސްވާހިނދު، މަސައްކަތް 

ވާ ފަރާތާއި، ތިރީގައި ހަވާލު މަސައްކަތް  ،ފަރާތާއި ކުރި ހަވާލުމަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވާހިނދު، މަސައްކަތް 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޝަރުޠުތަކާއި ގޮތްތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.
  

 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން: .2

: ..................................................ހަވާލުމަސައްކަތް  .2.1  .................... .....................ކުރާ ފަރާތް

 .............................ވާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން: ..............................................ހަވާލުމަސައްކަތް  .2.2

 .....................................................................: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު .2.3

 ......................................................................މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: .............................. .2.4

2.5. ................................ :(  ...............................................ފޯނު ނަންބަރު (ގޭގައި ފޯނު ހުރިނަމަ

 ..............................................ނަންބަރު .....................................................ފޯނު މޮބައިލް  .2.6

1- އިތުރުވެނި   
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އެޑްރެސް، ފޯނު/މޮބައިލް ނަންބަރު:  ނަން،ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ  ޙާލަތުގައި އިމަރޖެންސީ .2.7

...................................................،...........................................،....................................... 

   ...............................................................................................................: އީމެއިލް އެޑްރެސް .2.8

 

 ފެށޭ ތާރީޚާއި މުއްދަތު: ން އެއްބަސްވު .3

ވާ ފަރާތާ ދެ ފަރާތުން އިއްތިފާޤުވާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުމި އެއްބަސްވުމަކީ މަސައްކަތް  .3.1

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.

         މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. .3.2

      ރާތަށް ލިޔުމުން ލިބި،ވާ ފަ ހަވާލު ވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، މަސައްކަތް މި އެއްބަސް

ވާ ހަވާލު ލިއްޔަތުތަކާއި، ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހުއެވެ. (މަސައްކަތް ސްއޫއެ މަ 

       ތާރީޚުން ފެށިގެން، ). މި މި އެއްބަސްވުމާއެކު ވާނެއެވެ ތްތަކުގެ ލިސްޓެއްކުރާ މަސައްކަ ހަވާލު ފަރާތާ 

މި އެއްބަސްވުން  މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ހަމަވުމުން ނުވަތަ  ،މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން

 އެވެ.ލުމަށް ދާންދެން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ދެ ފަރާތުން އިޙްތިރާމު ކުރަންވާނެއިއުވަ

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީ ނުވަތަ ބަލާނީ މީލާދީ  .3.3

 ކަލަންޑަރުންނެވެ.
 

 އުޖޫރަ: .4

ނޑައަޅާނީ މުވައްޒަފަށް . ރުފިޔާއެވެ...............  އަގަކީ މަސައްކަތުގެ ކުރާހަވާލު  .4.1 މަސައްކަތުގެ އަގު ކަ

މި ނޫން އެއްވެސް ފައިސާއެއް މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ. 

  ވާ ފަރާތަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.ހަވާލުމަސައްކަތް 

        ޞަ ޙާލަތާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން އިޢުލާންކުރާ އިޤްތިޞާދީ ޚާއް .4.2

ގެނައުމުގެ ޙައްޤު މަސައްކަތް  މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޖޫރަ މުޠާލިޢާކުރުމާއި، އުޖޫރައަށް ބަދަލު 

  ލިބިގެން ވެއެވެ. ކުރާ ފަރާތަށްހަވާލު 

ނުވާނަމަ،  ނިންމިފައި  ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކުރާ ފެންވަރަށް ކުރެވިފައިބޫލުގަ ރެވޭ މަސައްކަތް އޮފީހުން ކުހަވާލު  .4.3

  ކުރާ ފަރާތުންނެވެ.ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދެވޭނެ އުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުމަސައްކަތް 

ދިނުމަށް  އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަހު މުސާރަ  ދޭނީމި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ މަސައްކަތުގެ އަގު  .4.4

  ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހުއެވެ.
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 ހިފެހެއްޓުން:ސިއްރު  .5

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި  ލިޔުމެއްގެ ސިއްރު ސަރުކާރުން   ސަރުކާރަށް ގޮތުގައި ލިޔުމެއްގެ  ސިއްރު ލިޔުންތަކާއި، ކަ

 ގެ "ސިއްރު " މުޢާމަލާތުކުރެވޭ މެދުގައި  ތަކުގެރާ އިދާ ސަރުކާރުގެ. ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން ލިޔުމެއް އެއްވެސް  ލިބިފައިވާ 

ނޑައަޅާފައި  ގޮތުގައި  ނޑައަޅާފައިވާ ކަ ވާ ކަންތައްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ "ސިއްރު"ގެ ގޮތުގައި ކަ

ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު  ނުވަތަ ސިއްރު ތުކަންތައްތައް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، އެފަދަ މަޢުލޫމާ

  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކުރުމާއި މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ނު ހަވާލު އެހެން ފަރާތަކާ  ކުރެވޭ މަސައްކަތްހަވާލު  .6

:  ހިއްސާނުކުރުން

ވާ ހަވާލު ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ސީދާ މަސައްކަތް ހަވާލު  ވާ ފަރާތާހަވާލު ން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތު ހަވާލުމަސައްކަތް  .6.1

ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ، ދެވަނަ ފަރާތަކާ މި މަސައްކަތް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، ހަވާލު ފަރާތާ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއްކުރެވޭ މަސައްކަތް ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ އައުޓްސޯސްހަވާލު 

ކަށް ވާ ފަރާތުން މަސައްކަތާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް، ދެވަނަ ފަރާތަކާ އެއްވެސް މިންވަރަހަވާލު މަސައްކަތް  .6.2

 އްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހި

 

7. :  ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މޮނިޓަރކުރުން

ނޑުތައްހަވާލުވާ ފަރާތަށް ހަވާލު މަސައްކަތް  .7.1 ވާ ހަވާލު މަސައްކަތް  ،ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭނެ މިންގަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ލިސްޓެއް ތަކުގެކުރާ ަމސައްކަތް ހަވާލު  ފަރާތާ

ބެލުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  ފަރާތުގެ ކުރެވޭ ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާލުމަސައްކަތް  .7.2

 ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 

8. :  ޤާނޫނަށް ތަބާވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި 

  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

  

 އުނިއިތުރު ގެނައުން: .9

އެއްބަސްވާގޮތެއް ލިޔުމުން މި އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ދެ ފަރާތުން 

    ދެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްގެންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  ،ބަޔާންކޮށް

 ދައްކައިގެންނެވެ.ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ
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 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވުން:  .10

އި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ފަދަ ކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ އެ މަސައްކަތެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފަ

 ވެގެން ހުންނަވާ ފަރާތުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. އަދި ހަވާލުކުރާ އިދާރާއެއްގެ އިދާރީ ހިންގުމާ އެންމެ އިސްކޮށް ހަވާލު 

  އެ މައްސަލައެއް  ،މައްސަލަ ޙައްލުނުވެއްޖެނަމައެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެދެވޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ކީ އެ އިދާރާގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. މި ގޮތުން އެ އިދާރާއަކުން ނިންމާ ނިންމުމަ

  އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.

 

 ން:އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރު  .11

ކުރި ފަރާތުން ހުއްޓާލަން ހަވާލުކަތްތައް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މަސައްހަވާލުއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .11.1

 ލެވޭނެއެވެ.ހިނދެއްގައި، އެއްބަސްވުން އުވައި ބޭނުންވެއްޖެ

 ކުރުމުގެ ޙައްޤު  އްޖެނަމަ މި އެއްބަސްވުން ބާޠިލުމި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެ  .11.2

އަދި، އެއްބަސްވުން  ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދެ 

ކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމަކުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވި ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުން، ބާޠިލު  ކުރަން ބާޠިލު 

  އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުރަން ބުޭނންވެއްޖެ  ޠިލު ބާ އެއްބަސްވުން މަސައްކަތުގެ އެދިގެން ފަރާތުން ކުރެވޭހަވާލު މަސައްކަތް  .11.3

        ) ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތިނެއް( 3ކުރި ފަރާތަށް ހަވާލުލަތެއްގައި، މަސައްކަތް ހާ

 ވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.ހަވާލުކަން އަންގަންދެން މަސައްކަތް ވިމި އެއްބަސްވުން ބާޠިލު 

 

 ވުން:އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާޠިލު  .12

އަސާސީ ނުވަތަ ޤާނޫނު ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ދިވެހި މި ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް

 ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ  ނުވަތަ ތަންފީޒު، ވެއްޖެނަމަޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ބާޠިލު  ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ

  ހުރި ބައިތަކަްށ މީގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެން

  
 

 ލު:އެއްބަސްވުމުގެ އަސް   .13

މި އެއްބަސްވުމަކީ މީގައި މިވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ދެ ފަރާތާ ދެމެދު . 12.1

އެއްބަސްވުމެވެ. އަދި، މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ދެކެވިފައިވާ ހެދިފައިވާ ހަމައެކަނި 

 ވާނެއެވެ.ސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު ބާޠިލު ވާހަކަތަކާއި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން މި އެއްބަ
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 ވާހަވާލު ތައްލެއްގައި މަސައްކަތްނަންވާނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ އަސް ލު އޮންސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ އަ . 12.2

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ އި ކުރާނީ އެއްވަގުތެއްގައެވެ. ކުރާ ފަރާތުން ސޮހަވާލު ފަރާތާއި މަސައްކަތް 

ކުރާ ހަވާލުވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުލުގައިވެސް ދެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ނިމުމުން، މަސައްކަތް ސްއަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާލުލު ސްފަރާތުން، މިއިން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ އެއް އަ 

:  މާނަކުރާނީ އަދި ތަންފީޒުކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ  ،މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ ހިންގާ ޤާނޫނު

  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުމި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް މަސައްކަތް 

  އެއްބަސްވަމެވެ. ންވެސްދެފަރާތުކުރުމަށް ތިރާމުޙްއިހިނދު، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް 

  :ކުރާ ފަރާތް ހަވާލު ) މަސައްކަތް 1(

  (މިނިސްޓްރީ/އޮފީހުގެ ނަން) ........................................... 

  ...........................މަޤާމާއެކު: .......................................................................ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަން 

: ............................... ިއނގިލީގެ ނިޝާން:   ސޮއި: .................................. ތާރީޚު

  :ވާ ފަރާތް ހަވާލު ) މަސައްކަތް 2(

  ........................ގެ ނަން މަޤާމާއެކު: ..........................................................................ސޮއިކުރާ މީހާ 

: ............................... ިއނގިލީގެ ނިޝާން:    ސޮއި: .................................. ތާރީޚު

 

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


