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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

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

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ހޯމަ :  2017 ޖަނަވަރީ 16 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18ތާރީޚު 5އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

  R-35/2012: ނަންބަރު ގަވާއިދު

  އަށް 2012 ގަވާއިދު މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސްގެ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް 

  ގެނައުން ޞްލާޙުއި  ވަނަ 2
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  މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަސް ސަރވިސް

 .    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

        

  R/2012-35: ނަްނބަރު ގަާވއިދު

 ެގނަުއން  ޞްލާޙުއި ވަނަ  2 އަށް 2012 ަގވާއިދު ުމަވއްޒަފުްނގެ ަސރވިްސގެ ަކސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް

  

 .ކުރުން ޙުއިޞްލާ ގޮތަށް  ނިވި ނައަން) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 38 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ކޮންމެ  މުހިންމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެން، ފަަދބަރަކު ބަލިވުން ންލާގެ މެޢާއި
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  )ދިހައެއް( 10މުސާރަ ިލބޭގޮތަށް  މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ބަރުން ކަމުގައި ބަލާނީ ންޢާއިލާގެ މެ ދޭންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު
އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިން، މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ 

  މީހެއްގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ގޮތުން އެ 
 

  ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  .38  )ހ(

 

 .ކުރުންޙުއިޞްލާ ގޮތަށް އަންނިވި) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 38 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

އޮފީހުން  ،ށްފަހު އޮފީަހށް ނުކުންނަ ދުވަހުހުރުމަ ޗުއްޓީގައި ޒިންމާގެ ޢާއިލީ
ޑިއުޓީ ނިމުމުގެ ކުރިން  އެކަން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  .38  )ރ(

 
 

 .އިޞްލާހުކުރުން ގޮތަށް އަންނިވި  މާއްދާ ވަނަ  218 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 

 ބަލާނޭ  ބެލުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .4
ނޑުތަކާއި  ލަިއ ކުލަވައިއެ ކަސްޓަމްސްއިން  ނިޒާމުތައް ބޭނުންކުރާނެ  މިންގަ
  ންމު ކުރަންވާނެއެވެ.އާ މުވައްޒަފުންނަށް 

  

 ޚިދުމަތުގެފެންވަރު   .218

 ބޭނުންކުރާނެ  ބެލުމަށްޓަކައި

ނޑުތައް   މިންގަ

 .އުނިކުރުން މާއްދާ ވަނަ  219 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .5

 

 .އުނިކުރުން މާއްދާ ވަނަ  220 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .6
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 .އިޞްލާހުކުރުން ގޮތަށް އަންނިވި  މާއްދާ ވަނަ  222 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .7
  

 މަށްޓަކައި އުގެނިްދ ކުރިއަްށ މަސައްކަތް ފެންވަރުބެލުމުގެ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ސުޕަވައިޒަރު ކަންތައްތައް އަންނަނިވި 

  

  ރޯލް  ސުޕަވައިޒަރުގެ   .222

  

 މުވައްޒަފުން  އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރާ ދަށުގައި  ސުޕަވައިޒަރުގެ އެ
 ބަލަހައްޓައި ކުރަމުންދާގޮތް  މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  އެ  ހިމެނޭގޮތަށް
 ކަންކަން  މުވައްޒަފުންގެ އެގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކޮށް ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ މޮނިޓަރ

  .ގެންދިއުން ބަލަހައްޓަމުން މޮނިޓަރކޮށް
  

      )ހ(

ނޑައަޅާ ސެކްޝަނުން ބަލަހައްޓާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ  ފޯމެޓާ  ކަ

ނޑައެޅޭ  އެނގޭނެހެން  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްގޮތަށް   ކަ

 ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓެއް  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ

 ޚިދުމަތުގެ  ،ރިޕޯޓުގައި  މި. ގެންދިއުން  ފޮނުވަމުން ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ

.  އޮންނަންވާނެއެވެ ސޮއި ސުޕަވައިޒަރުގެ އޭނާގެ މުވައްޒަފާއި ބެލުނު  ފެންވަރު

      )ށ(

  

 .އުނިކުރުން މާއްދާ ވަނަ  223 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .8

  

 .އިޞްލާހުކުރުން ގޮތަށް އަންނިވި  މާއްދާ ވަނަ  224 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .9

  

 ނުޖެހޭނަމަ ހިތްހަމަ މާކްސްއާމެދު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަށް ބެލުމުގައި ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ
 ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ  ސެކްޝަނަށް ބަލަހައްޓާ ކަންތައް މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ އެ

 ނިންމާނީ  މައްސަލަތައް ހުށަހަޅޭ މިގޮތުން . ވެއެވެ ލިބިގެން މުވައްޒަފަށް
  .ބޯޑުންނެވެ މެނޭޖްމަންޓް އުމަންރިސޯސްހި

  

  ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ  .224

  

 .އުނިކުރުން 18 އަދި 17 ،16 ،15 ،1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .10

 

ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް، މި ގަވާއިދުން އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  .11

 ތަރުތީބުކުރުން.

 

ދުން ގެންނަ ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ގަވާއި .12

 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
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 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް، މި ގަވާއިދުން އުނިކުރާ ޖަދުވަލުތަކާ ގުޅިގެން ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލުތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. .13

 

 

  . ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި .14

 

 

_________________  



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.


