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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރްކަޒު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 ޤަވާޢިދު ބެހޭ މުވައްޒަފުްނ މަސައްކަތް ކުރުމާއެކަޑަމިކް  

 

ސަރުކާރުގެ އެހެނ ދާއިރާތަކުގައި މަރ ކަޒުގެ އެކަޑެމިކ  މުވައ ޒަފުނ ނަކީ،  ނީޖެހު ނ  ލައެކުލަވައި ޢިދު މި ޤަވާ
  . އެވެ ވާތީ ބަޔަކަށ  ސައ ކަތ  ކުރަނ  ޖެހޭ ތަފާތު ގޮތަކަށ  މަ ނާނ  ކުރާ މުވައ ޒަފު ކަތ  މަސައ 

މިނެޓ  ކުރިނ  މަރ ކަޒަށ   5ހ. ކޮނ މެ އެކަޑެމިކ  މުވައ ޒަފަކު އޭނާ ކިޔަވާ ދޭނ  ޖެހޭ ފުރަތަމަ ޕީރިއަޑ  ޖެހުމުގެ  .1
  ޙާޒިރުވެ ޙާޒިރީ ޗެކ އިނ  ވާނ  ޖެހޭނެއެވެ. 

 7ގެ މިނެޓ 50ދުވާލަކު އެކަޑެމިކ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކ ލާހުގައި މަސައ ކަތ ކުރަނ ޖެހޭނީ މަރ ކަޒުގެ   ށ. 
ގަޑިއިރު ފިލާވަޅު  2މީގެ އިތުރުނ  ކޮނ މެ މުދައ ރިސަކުވެސ  ކޮނ މެދުވަހަކު މަދުވެގެނ  ޕީރިއަޑ ގައެވެ. 

ގައި މަރ ކަޒުކުރުމުގައި ކަތ ތައ  ކުރުމަށާއި ދަރިވަރުނ ގެ ތަޢުލީމީ ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ތައ ޔާރު 
 ހޭދަކުރަނ ވާނެއެވެ.

ސިވިލް ގަޑިއަށް  ކިޔަވައިދޭ ގެ އިތުރުން، ތަކުޖެހޭ ގަޑި ހަފުތާއަކު ކިޔަވައިދޭން އެކަޑެމިކ  މުވައ ޒަފަކަށ   .ނ
 އެވެ.އުޖޫރަ ދެވޭނެ އުޞޫލުން ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 

އެ ގަޑި ފުރުމަށ  ،  ރިސަކަށ  އޭނާގެ ގަޑި ނުނެގިއ ޖެނަމަ ސަބަބަކާ ހުރެ މަރ ކަޒުގެ މުދައ  ކުރިމަތިވި  .ރ
 ވަގުތަކު މަރ ކަޒުގައި ތިބި މުދައ ރިސުނ ގެ ބޭނުނ ވެއ ޖެ ހިނދެއ ގައި އެ ޓަކައި   މަރ ކަޒަށ   

 ކުރުވިދާނެއެވެ.  މަސައ ކަތ ލައ ވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ  މަރ ކަޒަށ  ފެނ ނަ  ޤާބިލު މުދައ ރިސަކު  ތެރެއިނ  
އިތުރުވާނަމަ އޭނާއަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިޞާބަށ  ވުރެ ގަޑި  މީހާއަށ  ކުރާ މިގޮތުނ  މަސައ ކަތ  

  އި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  އުޖޫރަ ލިބޭނެއެވެ.(  ގަ ނ)މިމާއ ދާގެ 

 އެހެނިހެނ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޗުއ ޓީ މަރ ކަޒުގެޗުއ ޓީ ލިބޭނީ   ނަށ  ގެ އެކަޑަމިކ  މުވައ ޒަފުނ މަރ ކަޒު  .2
 ލިބޭ އުޞޫލުނ  މަރ ކަޒުގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ދަތި ނުވާގޮތަށެވެ.

 ކޮމެޓީނ ނެވެ.  އެކަޑެމިކ  ރ ކަޒުގެ މަވެއ ޖެނަމަ އެކަމެއ  ނިނ މާނީ ކުރިމަތި މިޤަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއ   .3

 ނޯޓ : 



2 
 

ގެ މާނާގައި ހިމެނޭ މުދައ ރިސުނ ،  ޓިޔުޓަރުނ ނާއި މުޙާޟިރުނ ނާއި  ނަކީ އެކަޑަމިކ  މުވައ ޒަފުނ  ގެމަރ ކަޒު -1
 މުވައ ޒަފުނ ނެވެ.

އެކަޑެމިކ  ވެރިނ ނަކީ އެކަޑެމިކ   ނާއި ޑިނޭޓަރުނ ކޯސ  ކޯޕ ރިނ ސިޕަލުނ ނާއި ސުޕަރވައިޒަރުނ ނާއި   -2
 މުވައ ޒަފުނ ނެއ ނޫނެވެ. 

މަރ ކަޒުގެ  އެކަޑެމިކ   / އަމީނ  ޢާއ މު އެކަޑެމިކ  ޮކމެޓީގެ މެނ ބަރުނ ނަކީ : މަރ ކަޒުގެ ރައީސ  /  -3
  ނެވެ.ތަކުގެ ޯކޑިނޭޓަރުނ ސެކ ޝަނ ތަކުގެ 


