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 މުވައްޒަފުންނާިއ  އިދާރާގެ  އުތުރުބުރ  އަތޮޅު ކައުންސިލް މިލަދުންމަޑުލު ،މިއ  1.1 1 ތަޢާރަފް 
 އެކިއެކި  އިދާރާއިްނ ހިންގާއާއި،  ރުން ރަސްމ  މަސައްކަތު ގަޑ ގަކައުންސިލަ

  ކުގައި މުވައްޒަފުންޙަރަކާތްތަ ބައިވެރިވާލުކުރުމަށް އިދާރާ ތަމްސ  ،ޙަރަކާތްތަކާއި
ނޑު  ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ

ރަސްމ  ގަޑ ގައި އަދި ރަސްމ  ގަޑ ގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކ   މި 2.1 2 މަޤްޞަދު 
ބޭރުންވެސް މުވައްޒަފުން އިދާރާ ތަމްޞ ލުކުރާއިރު ހެދުން ބަހައްޓާ ގޮތުްނ 

އްމުންގެ ތެރޭގައި ޢާ މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރާއާއިމެދު ރަނގަޅު ތަޞައްވުރެއް 
ޖެއްސުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ލޯބިއުފެއްދުމާއި، 

އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަަކން އަށަގެންނެވުމާިއ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ 
 ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

ތަންފ ޒުކުރުމާއި 
 މޮނިޓަރ ކުރުން 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އުޞޫލު ތަންފ ޒުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނ  މި 3.1 3
 އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.ގެ ލަފާގެ މަތިން ރައ ސް

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމުގެ  މުވައްޒަފުްނނާއި ދޭތެރޭގައިއުޞޫލާއި ގުޅިގެން  3.2  
 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަކ  އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ރަސްމ   އޮފ ހުގެ 
 ބޭނުންކުރުން  ގަޑ ގައި 

 ހެދުމާއި  ހުއްދަނޫން 
 ތަކެތި 

 ފޮޓޯ  ،ކާޓޫނު ،ކުރެުހން ،ބާާރތްޢި ،ބަސް ހުތުރު ނުވާ  އެކަށ ގެން ގޮތުން އަޚްލާޤ  4.1 4
 ހެދުމާއި، ގަމ ްސ، ބުރުގާ އަދި ޓައި ފަދަތަކެތި. ހުންނަ ޖަހާފައި

ޝާރޓް -ޓ  އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ ޔުނ ފޯމް ފިޔަވައި  މި 4.2 
ނޑު ފާޅުވާފަދަ ތުނި ހެދުން.  އަދި ހަންގަ

މުޅި ހަރުވާޅުގެ އެތައް  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަދި އެއްވެސް ކުލައެއްގެ ޖ ންސެއް، 4.3  
ބާރު ހަރުވާޅު، ކުރު ، އަދި އުފުލިފައި ހުންނަ ޖ ބުލ  ހަރުވާޅު، މިތަނުގައި ޖ ބުލ  ހަރުވާޅު

 ނުގުޅޭ ހެދުން.ހަރުވާޅު، ނުވަތަ އޮފ ހުގެ މާޙައުލާ 

 ނުގުޅޭ ފެންފައިވާނާއި ޓެނިސް، ޖޮގިންގ ބޫޓް އަދި މިނޫންވެސް އޮފ ހުގެ މާޙައުލާ 4.4  
 .ބޫޓު  ފައިވާނާއި
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ހެދުންއެޅުމުގައި މ ހާ 
ފާހަގަވެ އެނގޭ 
 ގޮތަށް ހެދުން އެޅުން 

 ޖަވާބުދާރ ވާންޖެހޭ  އަދި  ދޭންޖެހޭ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޚިދުމަތަކ ވެސް ކޮންމެ އިދާރާގެ 5.1 5
 ފަރާތްތަކަށް މުޢާމަލާތުކުރާ އި ފަރާތްތަކާ އަންނަ ލިބިގަންނަން ޚިދުމަތް ،ޚިދުމަތަކަށްވެފައި

 އަޅާފައި ހެދުން ގަޑ ގައި މަސައްކަތު މުވައްޒަފުން ،އެނގެންޖެހޭނެތ  ފާހަގަކޮށް މ ހަކު އެ
  .ގޮތެއްގައެވެ އެނގޭފަދަ ރަނގަޅަށް ކާކުކަން ހުންނަންވާނ 

 އުޞޫލުގެ  ރަސްމ  މަސައްކަތު ހުރިހާ ވަޤުތެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނ  މި 5.2  
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު ފެންނަގޮތަށް އަޅައިގެންނެވެ.15

ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި 
ހެދުން ބަހައްޓަންވ  

 ގޮތް 

 ،ތިބެންވާނ  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ފަރާތުން ތަނެއްގެ އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި  މުހިންމު 6.1 6
 ހެދުމެއްގައި  ފެތޭ ގަވާއިދަށް މި އެކަށ ގެންވާ ކުރުމަށް ބޭނުން  މުނާސަބަތުތަކުގައި އެކިއެކި
ނޑައަޅާފައިވާ މުނާސަބަތަކަށް  އެ ނުވަތަ  .ހެދުމެއްގައެވެ ކަ

މުނާސަބުކޮށް ހެދުން 
 އެޅުން 

 ފެންވަރުގައި ދާއިރާގެ ނުވަތަ ފެންވަރެއްގައި ޤައުމ  ނުވަތަ ،ގުޅޭގޮތުން މުނާސަބަތަކާ ވަކި 7.1 7
 ،ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޝިޢާރެއްގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް ފެންވަރުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނުވަތަ
 އޮފ ސްހެދުން  ،ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ފޯރި ހިތްވަރުދ  މަޞްލަޙަތަކަށް ޤައުމ  ނުވަތަ
 ނުވަތަ  ހެދުން ނުގެއްލޭގޮތަށް އަސްލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ކަމުގައި
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބޭނުން ފާހަގަ ނިޝާންތަކާއި އެކިއެކި މެޑެއްޔާއި ކުލައާއި ބެޖާއި ހެދުމާއެކު

ވަކި ހެދުމެއްގައި 
ކުރަންޖެހޭ 
 ޚާއްޞަ މަސައްކަތާއި 

މަސައްކަތުގައި 
އުޅޭއިރު ހެދުން 
 ބަހައްޓަންވ  ގޮތް 

 މުވައްޒަފުން ކުރާއިރު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމެއްގައި ވަކި ބާވަތުން  މަސައްކަތެއްގެ އެ 8.1 8
 ވަކި  ،ވަގުތެއްގައި ވަކި  ،މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަ ވަކި އަދި . ހެދުމެއްގައެވެ އެ ތިބެންވާނ 
 ،ވަގުތެއްގައި ކަނޑައެޅޭ އެ  ،ހާލަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ހަމަޖެހިގެން  ކުރުމަށް  ހެދުމެއްގައި 

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ބޭނުން ހެދުމެއް ކަނޑައަޅާ އެ ،ނުވާގޮތުން އުސޫލަށް ޢާންމު
 
 
 

ޔުނ ފޯމް އަޅާ 
 މުވައްޒަފުން 

 ،އުޅޭއިރު މަސައްކަތުގައި ރަސްމ  އެބައެއްގެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޅުމަށް ޔުނިފޯމެއް 9.1 9
 ހުރިހާ ހިމެނޭ ޔުނިފޯމުގައި އަޅާއިރު ޔުނިފޯމު. ޔުނިފޯމުގައެވެ އެބައެއްގެ ތިބެންވާނ 
 ގަވާއިދުގައި  މި ހުންނަންވާނ   ޔުނިފޯމު . ވާނެއެވެ ބޭނުންކުރަން ހަމައަށް ބައިތައް

ނޑުތަކާ އެޅުމުގެ  ހެދުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  .ފެތިފައެވެ އުސޫލުތަކަށް މިންގަ

 ފިރިހެން 
 ހެދުން  މުވައްޒަފުންގެ 
 

އަތްކުރު  ނުވަތަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނ  އަތްދިގު ފުންގެ ހެދުމުގެ މުވައްޒަ ފިރިހެން  10.1 10
  ޓެވެ.ލޫނާއި ބޫ ހާއި ފަޓްގަމ 

 އަތްކުރު  އަދި. ހަމައަށެވެ ކުޑަހުޅާ އަތުގެ ގަމ ހެއްނަމަ ދިގު  އަތް ހުންނަވާނ  އަތް ގަމ ހުގެ 10.2  
 .ވަރަށެވެ ކުރުނުވާ އިންޗި 2ރެ އުނޅަބޮށްޓަށްވު އަތުގެ ވާނ  ހުންނަން އަތް ގަމ ހެއްނަމަ

 މި. ފަޓުލޫނެވެ ދިގު  ބޭނުންކުރަންވާނ   ގޮތުގައި  ފަޓުލޫނުގެ  ހެދުމުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ފިރިހެން  10.3  
 ކަމުގައި ފަޓުލޫނު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޮއްޗަކުން  ގުޅޭ  މާޙައުލާ އޮފ ހުގެ ފަޓުލޫނަކ 

 . ވާންވާނެއެވެ
 ދަށަށް ގަމ ސް ހުންނަންވާނ  ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ  ގިންތ ގެ މުވައްޒަފުންގެ  10.4  

 ކަމަރުއެއްކޮށް ބެގ ބައިން ހުންނަންވާނ   ހުންނައިރު ޖަހާފައި ދަށަށް. އެވެޖަހާފަ
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 ކަމަރަކަށް އެކަށ ގެންވާ ކުރުމަށް  ބޭނުން ހެދުންތަކާއެކު  ރަސްމ  ކަމަރަކ . ނުފޮރުވޭވަރަށެވެ
 .އެވެވާންވާނެ

 ހުންނަން  މަސައްކަތުގައި ރަސްމ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ  ގިންތ ގެ މުވައްޒަފުން  10.5  
މާހައުލާއި ގުޅޭ ބޫޓެއްގައެވެ. އެނޫން މުއައްޒަފުން ބޫޓަށް އަރާފައި ހުންނައިރު  އޮފ ސް ވަނ 

 ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.ފައިގެ އިނގިލިތައް އަދި އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ފެންނަން 

ގަމ ހާއެކު މުވައްޒަފުން ފެށިގެން މަތ  ގިންތ ގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން  ،އިގަޑ ގަ ރަސްމ  10.6  
 ހުންނަންވާނ  ޓައި އަޅާފައެވެ.

 މުވައްޒަފުންގެ  އަންހެން 
 ހެދުން 

 ހެދުން އޮފ ސް  އަދި ދިވެހިލިބާސް  ،ދިގުހެދުން ގޮތުގައި ހެދުމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އަންހެން 11.1 11
. ގޮތަށެވެ ކުރުނުވާ ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ  ފައިގެ ހުންނަންވާނ  ހެދުން މި. ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

 މަޢުގެމުޖްތަ އަދި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޮއްޗަކުން މާޙައުލާގުޅޭ އޮފ ހުގެ  ހެދުމަކ  މި އަދި
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ހެދުން ހުންނަ ނުވާގޮތަށް ޚިލާފު އަދަބާއި

އަތްދަމާލ މާ  މައްޗަށް ހުނަންވާނ  މަތ ބައިގެ ޖެކެޓްގެ ސޫޓް  އަދި ގަމ ސްއޮފ ސް ހެދުން،  11.2  
ނޑުގެ ދެމެދުން  މަތ ބައިގެ  ތިރ ބަޔާއި  މިފަދަ  .ވަރަށެވެ ނުފެންނަ ތަނެއް އެއްވެސް ހަށިގަ
 އޮފ ހުގެ  ވާންވާނ  ފޮތި އަދި. ވަރަށެވެފޮރުވޭ ބުޑު ހުންނަންވާނ  ދިގުމިން ހެދުމުގެ 

 .ފޮއްޗަކަށެވެ  މާޙައުލާގުޅޭ
 ފޮއްޗަކުން ގުޅޭ މާޙައުލާ  އޮފ ހުގެ  ފަޓުލޫނަކ  ލާ ޖެކެޓާއެކު  އަދި  ހަރުވާޅު ،ފަޓްލޫނު 11.3  

 ވާންވާނެއެވެ. ކަމުގައި  އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
 ހުންނަން  މަސައްކަތުގައި ރަސްމ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ފެށިގެން މަތ  ގިންތ ގެ މުވައްޒަފުން  11.4  

މާހައުލާއި ގުޅޭ ބޫޓެއްގައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބޫޓަށް އަރާފައި ހުންނައިރު  އޮފ ސް ވަނ 
 ފައިގެ އިނގިލިތައް އަދި އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ފެންނަން ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

 ޒ ނަތްތެރިވުމުގެ އްޒަފުން ވައަންހެން މު. ނަލަކޮށެވެ ރ ތިވެގެން ވާނ  ހާޒިރުވާން އޮފ ހަށް 12.1 12 ޒ ނަތްތެރިވުން 
 .ހުއްދަކަމެކެވެ ކުރުމަކ  ބޭނުން މޭކަޕް އާއި ގަހަނާ ގޮތުން

 
 

 (ފިޔަވައި އެއްއަނގޮޓި) ގަހަނާއެއް ،މޭކަޕެއް ފާޅުކަންބޮޑުއްޒަފުން ވަހެން މުފިރި 12.2 
 .ނޫނެވެ ކަމެއް ހުއްދަ ކުރުމަކ  ބޭނުން

ނޑު ،ގުޅޭގޮތަށް މާޙައުލާ އޮފ ހުގެ އްޒަފުން ވަހެން މުފިރި 12.3    ރ ތިކޮށް  އިސްތަށިގަ
ނޑު ހުންނަންވާނ  ގަމ ހުެގ  .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ އެގޮތުްނ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

ގިރުވާނުގައި ނުޖެހޭ ވަރަށެވެ. އަދި ކުރި މަތިން ބުމަ އަދި ކަންފަތް ރ ތިކޮްށ 
 ވަރަށެވެ.  ނަފެން

 ،އިސްތަށ ގައި ކުލަ ޖައްސައި ،ކަޅުކުރުން ފިޔަވައިއްޒަފުން އިސްތަށި ވަހެން މުފިރި 12.3  
އިސްތަށިަގނޑުގެ ވަކިބައެއް  ،ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކ  ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅިޖެހުމާއި

 ނުވަތަ ކުުރކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކ  މަނާކަމެކެވެ. ، މާބޮޑަށް ދިގުކޮށްފައި
ބުރުގާ/ޝޯލްއަޅާފައި ހުންނަިއރު އިސްތަށިތަްއ ބުރުގާ/ޝޯލް އަޅާ މުވައްޒަފުން  12.5  

ބޭރަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މޫނުމަތިން ދެބުމަ ރ ތިކޮށް ފެންަންނ 
ހުންނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މޫނުބުރުގާ އަޅަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދި  

 .މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ ހުއްދަ ދިނުން މި  ހުށައެޅުމުން އެ
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ނޑައެޅޭ ދުވަހެއް ނުވަތަ ދުވަސްތަކުެގ އަލް ޔުނ ފޯމް ބޭނުންކުރަންވާޝުކެ 13.1 13 ކެޝުއަލް ޔުނ ފޯރމް  ނ  ކަ
ރަސްމ  ޙަރަކާތްތަކުގައި އޮފ ހުްނ  ރަސްމ  ގަޑ ގައާއި، އޮފ ހުން ހިންގާ އެކިއެކި

 އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތ ންނެވެ. މިނޫން ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ކައުންސިލްގެ ރައ ސް 
އަލް ޔުނ ފޯމް ބޭނުންކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ޝުހުއްދަކުރައްވާ ގޮތެއްގެ މަތ ން ކެ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ގައި  1ޔުނ ފޯމަކ  މިއުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  އަލްޝުހެން މުވައްޒަފުންގެ ކެފިރި 13.2  

 ޖިންސް ކުލައިގެ ކަޅު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓ ޝާޓާއި ަކޅު ފަޓުލޫނާއި ބޫޓެވެ.
 .ބޭނުމެއްނުކުރެވޭެނއެވެ ޔުނ ފޯމާއިއެކު

 ގައި 2 ޖަދުވަލު މިއުޞޫލުގެ ޔުނ ފޯމަކ  އަލްޝު ކެ މުވައްޒަފުންގެ އަންހެން 13.3  
 ހެދުން  ކުލައިގެ ބުނެދ ފައިވާ އަދި ޝޯލްކުލައިގެ ބުރުގާ ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ބޫޓެވެ  ޓ ޝާޓާއި އަތްދިގުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 1ޖަދުވަލު ނުވަތަ 
 އަދި . ދޫކޮންނެވެ ގަޔަށް  ހުންަނންވާނ  ފަހާފައި ހެުދން  މުވައްޒަފުންގެ އަންހެން 13.4  

 ކަޅުކުލައިގެ  ބޭނުންކުަރންވާނ  ތިރިޔަށް ޓ ޝާޓާއިއެކު މުވައްޒަފުން ލާ ޓ ޝާޓް
 .ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ ޔުނ ފޯމާއިއެކު ޖ ންސް ކުލައިގެ ކަޅު. ބެލްސްއެވެ

    
 އަދި  ބެލެހެއްޓުން 

 ޒިންމާވުން 
ހެން މުވައްޒަފަކަށް ދެވޭނ  ގޮތުގައި އިދާރާއިން ކޮންމެ ފިރި ޔުނ ފޯމްގެއަލް ޝުކެ 14.1 14

ޓ ޝާޓެވެ. އަދި އަންެހން މުަވއްޒަފުންނަށް ދެވޭނ  ޓ ޝާޓް ނުވަތަ ފޮތި އަިދ 
ބެލްސް އަދި ބުރުގާ ނުވަތަ ޝޯލްއެވެ. ޔުނިފޯމާއިއެކު ބޭނުންކުރާ ފަޓުލޫނު ނުވަތަ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބޫޓު ހޯދުމަކ  އެ
 ދޮވެ  ޔުނިފޯމް ފެށިގެން  ހިނދުން ޙަވާލުކުރެވޭ ޔުނ ފޯމް މުވައްޒަފުންނާއި 14.2  

 މިކަންކަމަށް  އަދި. ޒިންމާއެކެވެ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ބެލެހެއްޓުމަކ  އިސްތިރިކުރުމާއި
 .މުވައްޒަފެކެވެ އެ ޒިންމާވާނ ވެސް ޚަރަދުތަކަށް އެންމެހައި ދާނެ

ޔުނ ފޯމް ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބައު ވެގެން އާޔުނ ފޯމަކަށް މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެނަަމ  14.3  
މުއްވަޒަފަކަށް މިއުޞޫލުެގ ދަށުން ޔުނިފޯމްގެ ޮގތުގަިއ ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެިތ  އެ

ނޑައެޅޭ އަގެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭނ  އެ  ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.މުވައްޒަފުގެ އަތުން ކަ

 ނުވަތަ  މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައ14.3ި މިއުޞޫލުގެ 14.4  
 މުވައްޒަފަކާއި އެ ވަކިވެއްޖެނަމަ ވަޒ ފާއިން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު މުވައްޒަފަކު

 އަނބުރާ  ިއދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ޓ ޝާޓް ޔުނ ފޯމްގެ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ
 އެހެންފަރާތްތަކަށް  ޔުނ ފޯރމް ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި  .ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ

 .ކުށެކެވެ ދިނުމަކ  ބޭނުންކުރަން
 ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް ބެލެހެއްޓުމަށާއި  ޙާޟިރ ތައް މުވައްޒަފުންގެ ކާޑަކ  މުވައްޒަފުންގެ 15.1 15 މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު 

 ދެނެގަތުަމށް  މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ ަފސޭހަކަމާއެކު ޅުންނަށްބޭފު އަންނަ  އޮފ ހަށް
 މުވައްޒަފުންގެ  ފުރިހަމަވާނ  ހެދުން ރަސްމ  މުވައްޒަފުންގެ. ކާޑެކެވެ ދޫކުރެވޭ



 މިންގަނޑު  އެޅުމުގެ ހެދުން  ގަޑ ގައި ރަސްމ   މުވައްޒަފުން                                               5ގެ  7ފްޙާ: ސަ

 .ކާޑާއިއެކުގައެވެ

 އޮފ ހުގެ ) ރަސްމ ގަޑިތަކުގައި ފެށިގެން ތާރ ޚުން ޙަވާލުކުރެވޭ  މުވައްޒަފަށް ކާޑު 15.2  
 ހަރުކުރެވިފައި އަބަދުެވސް ފެންނަެހން ކާޑު މި ( އުޅޭވަގުތު މަސައްކަތުގައި

 .  ހުންނަންވާނެއެވެ
 ޔުނިޓަށް ހިއުަމންރިސޯސް އެކަން ލަސްނުކޮށް ގެއްލިއްެޖނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެ ކާޑު 15.3  

 ދެވަނަ  ދިާމވެއްޖެނަމަ ކަމެއް މިފަދަ  އިހުމާލުން އްޒަުފގެވަމު އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ
 އަތުން  އްޒަފެއްގެވަ މު އެ ފައިސާ އަގަށްވާ ކާޑުގެ  ދެވޭނ  ހައްދައި ކާޑެއް

 .ނެގުމަށްފަހުގައެވެ
 މި ލަސްނުކޮށް ވަކިކުރެވިއްޖެނަމަ  ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ވަޒ ފާއިން އިދާރާގެ މި 15.4  

 ކާޑު އަދި.  ޙަވާލުކުރަންވާެނއެވެ ކާޑު މި ޔުނިޓާއި ރިސޯސް ހިއުމަން އިދާރާގެ
 އަދި  ޙަވާލުކޮށް ކާޑު  މި ފަރާތްތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި  ފަރާތް ދޫކުރެވިފައިވާ
 . ކުށެކެވެ ދިނުމަކ  ބޭނުންކުރަން

ނޑާމި އުޞޫލުގައިވާ  16.1 16 ފިޔަވަޅު އެޅުން   ސުލޫކުގެ  އަޚްލާޤާއި މުވައްޒަފުންގެ ބެހެއްޓުމަކ   އެއްގޮތަށް މިންގަ
ނޑާ އެ. ކަމެކެވެ ހިމެނޭނެ ތެރޭގައި  ދިވެހި  މައްޗަށް މުވައްޒަފުންގެ  ޚިލާފުވާ މިންގަ
 އިޞްލާޙ   މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންވެފައިވާ  ވަނަ ބާބުގައ28ި ގަވާއިދުގެ ސަރވިސްގެސިވިލް
 އަޅަންވާނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު
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 މިންގަނޑު  އެޅުމުގެ ހެދުން  ގަޑ ގައި ރަސްމ   މުވައްޒަފުން                                               6ގެ  7ފްޙާ: ސަ

 1ޖަދުވަލު 
  



 މިންގަނޑު  އެޅުމުގެ ހެދުން  ގަޑ ގައި ރަސްމ   މުވައްޒަފުން                                               7ގެ  7ފްޙާ: ސަ

 2ޖަދުވަލު 
ން އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމު)ޮފތ ގެ(ގެ އަދި ބުރުގާ/ޝޯލްގައި ބޭނުންކުރަންވާނ  ތިރ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުލަތަކެވެ. އަދި ހެދު

ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެޅުމުގެ ހެދުން ގަޑ ގައި ރަސްމ  ފަހާފައި ހުންނަންާވނ  މުވައްޒަފުން ނޑަށެވެ. މިންގަ  މިންގަ

 ބުރުގާ/ޝޯލްގެ ކުލަ  ހެދުމު)ފޮތ (ގެ ކުލަ 


