މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި

`

އުޞޫލު ނަންބަރު:

ފުނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

1.1

ތަޢާރަފް

1

މަޤްޞަދު

2

2.1

ތަންފޒުކުރުމާއި

3

3.1

(PP)227/227/2019/1

އ
މިއ ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ި
ކ
ނ ހިންގާ އެކިއެ ި
ކައުންސިލަރުން ރަސްމ މަސައްކަތު ގަޑގަ އާއި ،އިދާރާއި ް
ޙަރަކާތްތަކާއި ،އިދާރާ ތަމްސލުކުރުމަށް ބައިވެރިވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި މުވައްޒަފުން
ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.
މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކ ރަސްމ ގަޑގައި އަދި ރަސްމ ގަޑގެ
ބޭރުންވެސް

މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންނާއި

އިދާރާ

އިދާރާއާއިމެދު

ތަމްޞލުކުރާއިރު
ރަނގަޅު

ހެދުން ބަހައްޓާ

ތަޞައްވުރެއް

ޢާއްމުންގެ

ނ
ގޮތު ް
ތެރޭގައި

އުފެއްދުމާއި ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
އެކުވެރިކަމާއި

ކން
އެއްބައިވަންތަ ަ

އ
އަށަގެންނެވުމާ ި

ޚިދުމަތުގެ

ރ
ފެންވަ ު

ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
މޮނިޓަރ ކުރުން

މި އުޞޫލު ތަންފޒުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ރައސްގެ ލަފާގެ މަތިން އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.

3.2

ޔވަޅުތައް އެޅުމުގެ
ނނާއި ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފި ަ
އުޞޫލާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފު ް
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަކ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮފހުގެ ރަސްމ

4

4.1

ގަޑގައި ބޭނުންކުރުން
ހުއްދަނޫން ހެދުމާއި

ޓ
ހން ،ކާޓޫނު ،ފޮ ޯ
ރތް ،ކުރެ ު
ވ ހުތުރު ބަސް ،ޢިބާ ާ
އަޚްލާޤ ގޮތުން އެކަށގެން ނު ާ
ޖަހާފައި ހުންނަ ހެދުމާއި ،ގަމސް ،ބުރުގާ އަދި ޓައި ފަދަތަކެތި.

4.2

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ ޔުނފޯމް ފިޔަވައި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޓ-ޝާރޓް
އަދި ހަންގަނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން.

ތަކެތި
4.3

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދި އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ޖންސެއް ،މުޅި ހަރުވާޅުގެ އެތައް
މިތަނުގައި ޖބުލ ހަރުވާޅު ،އަދި އުފުލިފައި ހުންނަ ޖބުލ ހަރުވާޅު ،ބާރު ހަރުވާޅު ،ކުރު
ހަރުވާޅު ،ނުވަތަ އޮފހުގެ މާޙައުލާ ނުގުޅޭ ހެދުން.

4.4

ފެންފައިވާނާއި ޓެނިސް ،ޖޮގިންގ ބޫޓް އަދި މިނޫންވެސް އޮފހުގެ މާޙައުލާ ނުގުޅޭ
ފައިވާނާއި ބޫޓު.
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މުވައްޒަފުން ރަސްމ ގަޑގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު

ހެދުންއެޅުމުގައި މހާ

5

5.1

އިދާރާގެ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދޭންޖެހޭ އަދި ޖަވާބުދާރވާންޖެހޭ

ފާހަގަވެ އެނގޭ

ޚިދުމަތަކަށްވެފައި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތުކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ގޮތަށް ހެދުން އެޅުން

އެ މހަކު ފާހަގަކޮށް އެނގެންޖެހޭނެތ ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ގަޑގައި ހެދުން އަޅާފައި
ހުންނަންވާނ ކާކުކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭފަދަ ގޮތެއްގައެވެ.

5.2

ރަސްމ މަސައްކަތު ހުރިހާ ވަޤުތެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނ މި އުޞޫލުގެ
15ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު ފެންނަގޮތަށް އަޅައިގެންނެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި

6

6.1

އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށގެންވާ މި ގަވާއިދަށް ފެތޭ ހެދުމެއްގައި

ހެދުން ބަހައްޓަންވ

ނުވަތަ އެ މުނާސަބަތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެދުމެއްގައެވެ.

ގޮތް
މުނާސަބުކޮށް ހެދުން

މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި އެ ތަނެއްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނ،

7

7.1

ވަކި މުނާސަބަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ނުވަތަ ޤައުމ ފެންވަރެއްގައި ނުވަތަ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި
ނުވަތަ ޖަމާޢަތުގެ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޝިޢާރެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި،

އެޅުން

ނުވަތަ ޤައުމ މަޞްލަޙަތަކަށް ހިތްވަރުދ ފޯރި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ،އޮފސްހެދުން
ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސްލުތައް ނުގެއްލޭގޮތަށް ހެދުން ނުވަތަ
ހެދުމާއެކު ބެޖާއި ކުލައާއި މެޑެއްޔާއި އެކިއެކި ނިޝާންތަކާއި ފާހަގަ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަކި ހެދުމެއްގައި
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8.1

އެ މަސައްކަތެއްގެ ބާވަތުން ވަކި ހެދުމެއްގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރާއިރު މުވައްޒަފުން

ކުރަންޖެހޭ

ތިބެންވާނ އެ ހެދުމެއްގައެވެ .އަދި ވަކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް ،ވަކި ވަގުތެއްގައި ،ވަކި

މަސައްކަތާއި ޚާއްޞަ

ހެދުމެއްގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިގެން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ،އެ ކަނޑައެޅޭ ވަގުތެއްގައި،
ޢާންމު އުސޫލަށް ނުވާގޮތުން ،އެ ކަނޑައަޅާ ހެދުމެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގައި
އުޅޭއިރު ހެދުން
ބަހައްޓަންވ ގޮތް
ޔުނފޯމް އަޅާ
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9.1

ޔުނިފޯމެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެބައެއްގެ ރަސްމ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު،
ތިބެންވާނ އެބައެއްގެ ޔުނިފޯމުގައެވެ .ޔުނިފޯމު އަޅާއިރު ޔުނިފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ

މުވައްޒަފުން

ބައިތައް ހަމައަށް ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ .ޔުނިފޯމު ހުންނަންވާނ މި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުސޫލުތަކަށް ފެތިފައެވެ.

ފިރިހެން

10

10.1

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނ އަތްދިގު ނުވަތަ އަތްކުރު
ގަމހާއި ފަޓްލޫނާއި ބޫޓެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން
10.2

ގަމހުގެ އަތް ހުންނަވާނ އަތް ދިގު ގަމހެއްނަމަ އަތުގެ ކުޑަހުޅާ ހަމައަށެވެ .އަދި އަތްކުރު
ގަމހެއްނަމަ އަތް ހުންނަން ވާނ އަތުގެ އުނޅަބޮށްޓަށްވުރެ  2އިންޗި ކުރުނުވާ ވަރަށެވެ.

10.3

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނ ދިގު ފަޓުލޫނެވެ .މި
ފަޓުލޫނަކ އޮފހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަޓުލޫނު ކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ.

10.4

ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ ގިންތގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަމސް ހުންނަންވާނ ދަށަށް
ޖަހާފައެވެ.
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ދަށަށް

ޖަހާފައި

ހުންނައިރު

ހުންނަންވާނ

ބެގބައިން

ކަމަރުއެއްކޮށް

މުވައްޒަފުން ރަސްމ ގަޑގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު

ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ .ކަމަރަކ ރަސްމ ހެދުންތަކާއެކު ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށގެންވާ ކަމަރަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

10.5

ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ ގިންތގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމ މަސައްކަތުގައި ހުންނަން
ވަނ އޮފސް މާހައުލާއި ގުޅޭ ބޫޓެއްގައެވެ .އެނޫން މުއައްޒަފުން ބޫޓަށް އަރާފައި ހުންނައިރު
ފައިގެ އިނގިލިތައް އަދި އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ފެންނަން ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

10.6

ރަސްމ ގަޑގައި ،ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ ގިންތގެ މުވައްޒަފުން ގަމހާއެކު
ހުންނަންވާނ ޓައި އަޅާފައެވެ.

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ

11

11.1

ހެދުން

އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދިގުހެދުން ،ދިވެހިލިބާސް އަދި އޮފސް ހެދުން
ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .މި ހެދުން ހުންނަންވާނ ފައިގެ ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ކުރުނުވާ ގޮތަށެވެ.
އަދި މި ހެދުމަކ އޮފހުގެ މާޙައުލާގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަދި މުޖްތަމަޢުގެ
އަދަބާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ހުންނަ ހެދުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

11.2

އޮފސް ހެދުން ،ގަމސް އަދި ސޫޓް ޖެކެޓްގެ މަތބައިގެ ހުނަންވާނ މައްޗަށް އަތްދަމާލމާ
ތިރބަޔާއި މަތބައިގެ ދެމެދުން ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ ވަރަށެވެ .މިފަދަ
ހެދުމުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނ ބުޑު ފޮރުވޭވަރަށެވެ .އަދި ފޮތި ވާންވާނ އޮފހުގެ
މާޙައުލާގުޅޭ ފޮއްޗަކަށެވެ.

11.3

ފަޓްލޫނު ،ހަރުވާޅު އަދި ޖެކެޓާއެކު ލާ ފަޓުލޫނަކ އޮފހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން
ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

11.4

ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ ގިންތގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމ މަސައްކަތުގައި ހުންނަން
ވަނ އޮފސް މާހައުލާއި ގުޅޭ ބޫޓެއްގައެވެ .މިގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބޫޓަށް އަރާފައި ހުންނައިރު
ފައިގެ އިނގިލިތައް އަދި އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ފެންނަން ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

ޒނަތްތެރިވުން

12

12.1

އޮފހަށް ހާޒިރުވާން ވާނ ރތިވެގެން ނަލަކޮށެވެ .އަންހެން މުވައްޒަފުން ޒނަތްތެރިވުމުގެ
ގޮތުން ގަހަނާ އާއި މޭކަޕް ބޭނުން ކުރުމަކ ހުއްދަކަމެކެވެ.

12.2

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ފާޅުކަންބޮޑު މޭކަޕެއް ،ގަހަނާއެއް (އަނގޮޓިއެއް ފިޔަވައި)
ބޭނުން ކުރުމަކ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

12.3

ށ
ގ މާޙައުލާ ގުޅޭގޮތަށް ،އިސްތަށިގަނޑު ރތިކޮ ް
ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އޮފހު ެ
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

ގ
ނ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނ ގަމހު ެ
އެގޮތު ް

ށ
ގިރުވާނުގައި ނުޖެހޭ ވަރަށެވެ .އަދި ކުރި މަތިން ބުމަ އަދި ކަންފަތް ރތިކޮ ް
ފެންނަވަރަށެވެ.
12.3

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އިސްތަށި ކަޅުކުރުން ފިޔަވައި ،އިސްތަށގައި ކުލަ ޖައްސައި،
ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ .ހުޅިޖެހުމާއި ،އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކިބައެއް
ރކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކ މަނާކަމެކެވެ.
މާބޮޑަށް ދިގުކޮށްފައި ،ނުވަތަ ކު ު

12.5

އ
އރު އިސްތަށިތަ ް
ބުރުގާ/ޝޯލް އަޅާ މުވައްޒަފުން ބުރުގާ/ޝޯލްއަޅާފައި ހުންނަ ި
ބޭރަށް

ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

އަދި

މޫނުމަތިން

ދެބުމަ

ރތިކޮށް

ނ
ނ ް
ފެން ަ

ހުންނަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް މޫނުބުރުގާ އަޅަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދި
މ މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.
ހުށައެޅުމުން އެ ހުއްދަ ދިނުން ި
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މުވައްޒަފުން ރަސްމ ގަޑގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު

ކެޝުއަލް ޔުނފޯރމް

13

ބެލެހެއްޓުން އަދި

14

13.1

ގ
ކެޝުއަލް ޔުނފޯމް ބޭނުންކުރަންވާނ ކަނޑައެޅޭ ދުވަހެއް ނުވަތަ ދުވަސްތަކު ެ
ނ
ރަސްމ ގަޑގައާއި ،އޮފހުން ހިންގާ އެކިއެކި ރަސްމ ޙަރަކާތްތަކުގައި އޮފހު ް
އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތންނެވެ .މިނޫން ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ ރައސް
ހުއްދަކުރައްވާ ގޮތެއްގެ މަތން ކެޝުއަލް ޔުނފޯމް ބޭނުންކުރުމަކަށް މިމާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

13.2

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ކެޝުއަލް ޔުނފޯމަކ މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި
ކޅު ފަޓުލޫނާއި ބޫޓެވެ .ކަޅު ކުލައިގެ ޖިންސް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޝާޓާއި ަ
ނއެވެ.
ޔުނފޯމާއިއެކު ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ ެ

13.3

ޝއަލް ޔުނފޯމަކ މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި
އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ކެ ު
ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލައިގެ ބުރުގާ ނުވަތަ ޝޯލް އަދި ބުނެދފައިވާ ކުލައިގެ ހެދު ް
ވ.
ށފައިވާ އަތްދިގު ޓޝާޓާއި ބޫޓެ ެ
ނުވަތަ ޖަދުވަލު 1ގައި ބަޔާންކޮ ް

13.4

ދ
ށ ދޫކޮންނެވެ .އަ ި
ނންވާނ ގަޔަ ް
ނ ފަހާފައި ހުން ަ
ދ ް
އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެ ު
ގ
ރންވާނ ކަޅުކުލައި ެ
ޓޝާޓް ލާ މުވައްޒަފުން ޓޝާޓާއިއެކު ތިރިޔަށް ބޭނުންކު ަ
ބެލްސްއެވެ .ކަޅު ކުލައިގެ ޖންސް ޔުނފޯމާއިއެކު ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

14.1

ޒިންމާވުން

ކެޝުއަލް ޔުނފޯމްގެ ގޮތުގައި އިދާރާއިން ކޮންމެ ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނ
ދ
ވއްޒަފުންނަށް ދެވޭނ ޓޝާޓް ނުވަތަ ފޮތި އަ ި
ހން މު ަ
ޓޝާޓެވެ .އަދި އަން ެ
ބުރުގާ ނުވަތަ ޝޯލްއެވެ .ޔުނިފޯމާއިއެކު ބޭނުންކުރާ ފަޓުލޫނު ނުވަތަ ބެލްސް އަދި
ބޫޓު ހޯދުމަކ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

14.2

މުވައްޒަފުންނާއި

ޔުނފޯމް

ޙަވާލުކުރެވޭ

ހިނދުން

ނ
ފެށިގެ ް

ޔުނިފޯމް

ދޮވެ

ށ
އިސްތިރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަކ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މިކަންކަމަ ް
ދާނެ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާނވެސް އެ މުވައްޒަފެކެވެ.
14.3

މ
ޔުނފޯމް ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބައު ވެގެން އާޔުނފޯމަކަށް މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަ ަ
ތ
އ ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެ ި
ގތުގަ ި
ގ ދަށުން ޔުނިފޯމްގެ ޮ
އެ މުއްވަޒަފަކަށް މިއުޞޫލު ެ
ފޯރުކޮށްދެވޭނ އެ މުވައްޒަފުގެ އަތުން ކަނޑައެޅޭ އަގެއް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

14.4

ތ
ވއްޖެނަމަ ނުވަ ަ
މިއުޞޫލުގެ 14.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ެ
މުވައްޒަފަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަޒފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ އެ މުވައްޒަފަކާއި
ރ
އދާރާއަށް އަނބު ާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނފޯމްގެ ޓޝާޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ި
ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

ދޫކުރެވިފައިވާ

ޔުނފޯރމް

ށ
އެހެންފަރާތްތަކަ ް

ބޭނުންކުރަން ދިނުމަކ ކުށެކެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު

15

15.1

ށ
އ ޚިދުމަތް ހޯދުމަ ް
މުވައްޒަފުންގެ ކާޑަކ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރތައް ބެލެހެއްޓުމަށާ ި
ށ
މ ް
ފސޭހަކަމާއެކު މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތު ަ
ނ ބޭފުޅުންނަށް ަ
އޮފހަށް އަން ަ
ދޫކުރެވޭ ކާޑެކެވެ .މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމ ހެދުން ފުރިހަމަވާނ މުވައްޒަފުންގެ
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ކާޑާއިއެކުގައެވެ.
15.2

ގ
ކާޑު މުވައްޒަފަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ތާރޚުން ފެށިގެން ރަސްމގަޑިތަކުގައި (އޮފހު ެ
މަސައްކަތުގައި

އުޅޭވަގުތު)

މ
ި

ކާޑު

ހން
ފެންނަ ެ

ވސް
އަބަދު ެ

ހަރުކުރެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ.
15.3

މންރިސޯސް ޔުނިޓަށް
ޖނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން ހިއު ަ
ކާޑު ހަލާކުވެ ނުވަތަ ގެއްލިއް ެ
ނ
މވެއްޖެނަމަ ދެވަ ަ
ދ ކަމެއް ދި ާ
ފގެ އިހުމާލުން މިފަ ަ
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަ ު
ނ
ކާޑެއް ހައްދައި ދެވޭނ ކާޑުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތު ް
ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

15.4

މ ލަސްނުކޮށް މި
މި އިދާރާގެ ވަޒފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކުރެވިއްޖެނަ ަ
ނއެވެ.
އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓާއި މި ކާޑު ޙަވާލުކުރަންވާ ެ

އަދި ކާޑު

ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި ކާޑު ޙަވާލުކޮށް އަދި
ބޭނުންކުރަން ދިނުމަކ ކުށެކެވެ.
ފިޔަވަޅު އެޅުން

16

16.1

މި އުޞޫލުގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކ މުވައްޒަފުންގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމެކެވެ .އެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ދިވެހި
ސިވިލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 28ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙ
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 1

ސަފްޙާ 7 :ގެ 6
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ޖަދުވަލު 2
ކށްފައިވާ ކުލަތަކެވެ .އަދި ހެދުން
އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމު(ފޮތގެ)ގެ އަދި ބުރުގާ/ޝޯލްގައި ބޭނުންކުރަންވާނ ތިރގައި ބަޔާން ޮ
ފއި މިންގަނޑަށެވެ.
ފަހާފައި ހުންނަންވާނ މުވައްޒަފުން ރަސްމ ގަޑގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށް ަ

ހެދުމު(ފޮތ)ގެ ކުލަ
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ބުރުގާ/ޝޯލްގެ ކުލަ

މުވައްޒަފުން ރަސްމ ގަޑގައި ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު

