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އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް(ނޭ R-1079/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ގަވާއިދު) އަށް 
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 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 ،މާލެ
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް (ނޭ  R/2019-1079ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  1ގަވާއިދު) އަށް 

(ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްަޒފުންގެ ގަވާއިދު) އަްށ  R-1079/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއން.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަންނަނިވި ޮގތަްށ އިޞްލާޙު ކުރުން. 26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

މުސްކުޅި ކުރުމާއި  

 ޕެންޝަން ދިނުން 

ފަހެއް) އަހަރު (ފަންސާސް 55ތަކުގަިއ، އުމުރުން އަންނަނިވި ހާލަތް (ނ) .26

 ،ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުކޮށް ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

އަށް ިލބިގެންވެއެވެ. އަދި މަންޓް އޮތޯރިޓީޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްނޭޝަނަލް 

ނޭަޝނަްލ   ،އަހަރު ވުމުން(ފަންސާސްފަެހއް)  55އުމުރުން 

 ދަށުްނ އަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެންޓް އޮތޯރިޓީޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަ

ިމ ގަވާިއދުގެ  ،ނާޔަތްޢި ދޭ މުވައްޒަފުންނަށް  މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރާ

ލުގައި ހަދާ އުސޫ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންވަނަ  27

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ  )1(    

 ދަށްވުން؛

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާީނ  )2(    

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުން، ނުވަތަ ނަފްސާީނ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރުން. ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރިކަމަށް ފެންނަ 

ޖިސްޓަރީ ހާލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ ކަންކަާމބެހޭ ވުޒާރާގައި ރަ
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ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަ ބަދަލެއް ނުވަތަ ނޭޝަނަްލ  )3(    

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުމަށް ގެންަނ 

ރަންޖެހޭ ކު، ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވާ ހާލަތެއްގައި

މަސައްކަތަށްވުރެ މަސައްކަތް ކުރަން ތިިބ މުވައްޒަފުްނ 

          އިތުރުވެފައި، އެ އިތުރުާވ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި

 (ފަންސާސްފަހެއް) އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކު ހުރުން؛ 55

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )4(    

ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ުހނަރެއް ލިިބފައި ނެތުމުގެ ސަބަުބން ވަޒީާފ 

ހުނަރެއް ލިބިގަތުމުގެ އެ އަދާނުކުރެވޭނަމަ، އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ 

ފުރުޞަތު، ޭނޝަނަލް ޑިޒާްސޓަރ މެނޭޖްމަންްޓ އޮތޯރިޓީްނ 

މުވަްއޒަފު އެ ފުރުޞަތުގެ ޭބނުްނ ، ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްަފހު

ނުހިފައިފިނަމަ، ނުވަތަ ދިން ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ 

 މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ުހނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުުވން؛

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭްޖމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ިހންގުްނ  )5(    

ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ުނވަތަ ނެޝަަނލް ޑިޒާސްޓަރ 

އުމުެގ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ިހންގުަމށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނަ

ޚިދުމަުތގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ  ގޮތުން، ނުވަތަ ތަނުން ދޭ

ކުރަން ނޭޝަނަލް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިގޮތުން މުވައްޒަފު 

 ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންުވން.

 މާއްދާގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް (ރ) އާއި (ބ) ގެ ގޮތުގައި ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. ވަނަ 26ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ކުރިން،  (ރ)     .26  

އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރަން ނިންމައިފައިވާކަން، ލިޔުމުްނ 

 އެ މުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުްނނަްށ  (ބ)       

(ޕެންަޝނާ ބެޭހ  2009/8ދެވޭީނ، ޤާޫނނު ަނންބަރު  ޕެންޝަން
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އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ޮގތުެގ ، ޤާނޫނު) އާއި

 މަތީންނެވެ.

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. .3

___________________ 


