ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން ،މާބަނޑު ދުވަސްވަރު
ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ އުސޫލު
ތަޢާރުފު

1

މަޤްޞަދު

2

މާބަދޑު މުވައްޒަފުދް

3

މި

އުސޫލަކީ

ފެމިލީ

ޕްރޮޓެކްޝަން

އޮތޯރިޓީގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ތެރެއިން

ފހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުނދަގޫވާ
މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އޮ ީ
މލީ
ގ ގޮތުން ،ފެ ި
ގތްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައިދިނުމު ެ
މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޮ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ  7ވަނަ ބާބުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ނކުމެ މަސައްކަތް
އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ .މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ު
ލއިފަސޭހަގޮތަކަށް
ނ ު
މ އުސޫލުގެ ދަށު ް
ނނަށްި ،
ކުރުމަށް އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފު ް
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައި
މިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހ

ފހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުނދަގޫވާ
މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އޮ ީ
ރމުގައި ލުއިގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.
މުވައްޒަފުންނަށް ،ވަޒީފާ އަދާކު ު

ފ

ފހަށް ނިކުމެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުނދަގޫވާ
މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން އޮ ީ
ވތުގެ މަސައްކަތް
ފން ގޭގައި ތިބެގެން ބައެއް ބާ ަ
މުވައްޒަފުންނަށް ،އެ މުވައްޒަ ު
ކުރެވޭވެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ދ

މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކާ ގުޅިގެން ގޭގައި ތިބެންޖެހޭ
ހާލަތުގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ،ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީހުގެ
ބައެއް ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިގެން މުވައްޒަފުންގެ
ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި އޮފީހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
މާބަދޑުވުމުގެ ސަބަބުދް ކުރިމަތިވާ އުދދަގޫތަކާ ގުޅިގެދް މުސާރަ ދުލިބޭ ޗުއްޓީ

ރ

ދަގާ މުވައްޒަފުދްގެ ޚިދުމަތް އޮފީހަފް ދުލިބޭތީ ،އޮފީހުގެ މަސައްކަތަފް ދަތިވެގެދް
ބަދަލުގައި އެހެދް މުވައްޒަފުދް ހޯދުމަފްޓަކައި

މަޤާމް ހުސްކުރުމުގެ ބޭދުދް

ކުޑަކޮފްކ މާބަދޑުވުމުގެ ސަބަބުދް އުދަގޫތަކާއި

ކުރިމަތިވާ މުވައްޒަފުދްގެ ވަޒީފާ

ދުގެއްލި ގޭގައި ތިބެވޭދެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުދް.
ކެޓަގަރައިޒްކުރުދް

މާބަދޑު މުވައްޒަފުދް ކެޓަގަރައިޒްކުރާދީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތިދްދެވެ.

ހ
1

ހައި – ރިސްކު (ނާޒުކު ހާލަތް):

ފތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ،
މި ހާލަތަށް ެ

މާބަނޑުވުމާ ގުޅިގެން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތް
ނުކުރުމަށް

ޑޮކްޓަރުން

އިރުޝާދު

(ކޮމްޕްލީޓް

ބެޑް

ރސްޓް)
ެ

ދީފައިވާ
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މުވައްޒަފުންނެވެ.
2

ނކީ ،މާބަޑުވުމުގެ
ފން ަ
ށ ފެތޭ މުވައްޒަ ު
ލޯ ރިސްކު (އާދައިގެ ހާލަތް) :މިހާލަތަ ް

ވ މުވައްޒަފުންނެވެ.
އ އުނދަގޫ ތަކެއް ކުރިމަތި ާ
ސަބަބުން ،ވަކި ވަގުތުތަކެއްގަ ި
މިފަދަ
މާބަދޑު މުވައްޒަފުދްދަފް
ހަމަޖައްސައިދެވިދާދެ

4

މުވައްޒަފުންނަކީ

އަދާކުރަންޖެހޭ

ފ
ވަޒީ ާ

ގަޑީގައި

ރަސްމީ

އެންމެ

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދަތިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ހ

މި އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު ވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް
ހާޒިރުވުމަށް އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުން ،ތިރީގައިމިވާ ލުއިގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް

ލުއިގޮތްތަފް

ހޯދުމަށް

އެދެވިދާނެއެވެ.

ހުށައެޅުންތަކާމެދު

މި

ގ
އޮތޯރިޓީ ެ

ލުއިގޮތްތައް

ހޯދަން

ހިއުމަން

ރިސޯސް

ދ
އެ ި

ހުށައަޅާ

މެނޭޖްމަންޓް

ހުރިހާ
ޑ
އެން ް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ،އެމުވައްޒަފެއްގެ ހާލަތަށް ރިޔާޔަތްކޮށް
ތއް ،މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ އިޖްރާއަތުގެ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ލުއިގޮ ެ
ތެރެއިން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ .މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން
ހަމަޖައްސަވައިދެވޭ ލުއިގޮތްތަކަކީ ،މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ހުށައެޅުމުން ،ޤާނޫނު
އ
މއްދާގެ (ބ)ގަ ި
ނަންބަރ ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  43ވަނަ ާ
ބަޔާންކުރާ ވިހެއުމުގެ ކުރިން އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހުން ގިނަވެގެން ދެވޭ 28
ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ ލުއިގޮތެކެވެ.
1

ހައި–ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެ ލުއި
ގޮތްތަށް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެއް ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލުއި ގޮތް
މވައްޒަފަކަށް 3
ހޯދުމަށް އެދި ޑޮކްޓަރުގެ ސެޓިފިކެޓް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ ު
ނ
ވ ގޮތުގެ މަތި ް
ނ މުއްދަތަކަށް ،މި އުސޫލުގައި ާ
މަސްދުވަހަށް ވުރެން ދިގު ނޫ ް
ލުއިގޮތް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ .އަދި  3މަސްދުވަހަށްވުރެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލުއި
ތ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ އެއް
ވނަމަ ،ލުއި ގޮ ް
ގޮތް ބޭނުން ާ
ހަފްތާ ކުރިން ،އިތުރު  3މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް
ލުއިގޮތް ހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރުގެ ސެޓިފިކެޓާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

2

ލޯ–ރިސްކް

ކެޓަގަރީގައި

ހިމެނޭ

މުވައްޒަފުންނަށް

ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެ

ލުއިގޮތްތަށް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެއް މާބަނޑުވުމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އުދަގޫތަށް
ބަޔާންކޮށް ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާލިޔުމާއެކު ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލުއިގޮތް
ށ
ނން މުއްދަތަކަ ް
ހށަހަޅައިފިނަމަ 2 ،މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ޫ
ހޯދުމަށް އެދި ު
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ .އަދި 1 ،ހަފުތާ
ތ
ކުރިން ،އިތުރު  2މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެއް ކުރު މުއްދަތަކަށް ލުއިގޮ ް
ހޯދުމަށް އެދި ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ފ

ލޯ–ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،މުވައްޒަފު
ތ
ލުއިގޮ ް

އެދޭނަމަ،

ހަމަޖައްސައިދެވޭ

ތ
ނުވަ ަ

މުއްދަތުގައި

މުއްދަތުން

އެ

ކށްފައިވާ ބާވަތުގެ
ނބަރުގައި ބަޔާން ޮ
ބައެއްގައި ،މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ ނަ ް
ގޭގައި

މަސައްކަތްތައް

ތިބެގެން

ފުރުސަތު

ކުރުމުގެ

މުވައްޒަފަކަށް

އެ

ދެވިދާނެއެވެ.
ދ

ލޯ–ރިސްކް ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފަކަށް ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ލިޔުމުގައި ،އެ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ

މުވައްޒަފެއް މާބަނޑުވުމުގެ

ގތަކަކީ
އުނދަ ޫ

މުޅިދުވަހު

ވރަށް ކުރިމަތިވާ
ޖހޭ މިން ަ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުންނަން ެ
ސމީ މަސައްކަތުގެ
ވނަމަ ،ރަ ް
ނ ބަޔާންކޮއްފައި ނު ާ
އުދަގޫތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެ ް
ވަގުތުގެ

ތެރެއިން

ގިނަވެގެން

ގަޑިއިރުގެ

(1އެކެއް)

ހުސްވަގުތުކޮޅެއް

އެ

ގ
އސިދާނެއެވެ .މި ހުސްވަގުތުކޮޅަކީ މި އޮތޯރިޓީ ެ
މުވައްޒަފަކު އެދޭނެމަ ،ހަމަޖެ ް
ޤަވާއިދުގެ  3ވަނަ ބާބުގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ
ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ އިތުރުން ދެވޭ ( 01އެކެއް) ގަޑި އިރުގެ ހުސްވަގުތު ކޮޅެކެވެ.
މާބނޑު މުވައްޒަފުންނަށް 5

ހ

ލުއިގޮތްތަށް

ހައި-

މ ގުޅިގެން ވަކި
ރިސްކު ކެޓަގަރީގައަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ،މާބަނޑުވު ާ

ދުވަސްވަރެއްގައި

މަސައްކަތްތަށް

މިކެޓަގަރީއަށް

ޑޮކްޓަރު

ހަމަޖައްސައިދޭ
ދުވަސްތަކަށް

ހަމަޖައްސައިދޭ

އުޖޫރަދިނުން

މުވައްޒަފުންނަށް މި މުއްދަތުގައި އުޖޫރައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތުގައި

ފެތޭ

މުވައްޒަފުންނަށް

ލުއިގޮތް

މުވައްޒަފުން

ފ

ކަމަށްވާތީ،

ނުކުރުމަށް

އިރުޝާދު

ދީފައިވާ

އެއްވެސް

މަސައްކަތެއް

ނުކުރެވޭތީ

އެ

ލޯ-ރިސްކު ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ،މާބަޑުވުމުގެ ސަބަބުން ،ވަކި
އ
ވަގުތުތުތަކެއްގައި އުނދަގޫތަކެ ް

ކުރިމަތިވެ ،ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ

ގަޑީގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދަތިވާ މުވައްޒަފުން
ކަމަށް

ވާތީ،

ލުއިގޮތް

ޖއްސައި
ހަމަ ަ

ދެވޭ

މުއްދަތުގައި،

މި

އުސޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަށް ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެކަމަށް އެފަދަ
މުވައްޒަފުން އެއްބަސްވާނަމަ ،އެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި
މވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތަށް އުޖޫރަ ދޭންވާނެއެވެ.
މތިންު ،
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ވއްޒަފުގެ އަސާސީ މުސާރަ އިތުރު ނުވާ ގޮތަށެވެ.
މިގޮތުން ގިނަވެގެން ދެވޭނީ މު ަ
މާބަނޑު މުވައްޒަފުނަށް

6

ހ

ގޭގައި ތިބެގެން މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ބާވަތުގެ
މަސައްކަތެވެ.

ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

1

ގޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭ

ޖހޭ
އ ގެންނަން ެ
ޓ ކުރުމާއި ،ޤާނޫނުތަކަ ް
ޤާނޫނުތައް ޑްރާފް ް

ކބެހޭ
ބަދަލުތަ ާ

ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން

އ
ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަ ް

ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާ ކުރުން.
2

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން
ކަރުދާސްތަކަށް

ދޭންޖެހޭ

ލފައާއި
ަ

ލިޔަންޖެހޭ ކަރުދާސްތައް ލިޔުމާއި އެފަދަ
އިރުޝާދު

ބހޭ
ދިނުމާ ެ

އ
ލިޔުންތަ ް

ތައްޔާރުކުރުން.
3

ނ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި،
އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެ ް
ދިރާސާކުރުމާއި ،ކޮމެންޓް ކުރުމާއި ،އެފަދަ ރިޕޯޓްތަށް ޕްރޫފް ރީޑްކުރުން.

4

ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން.

5

ލ އެނަލިސިސް ހެދުން.
ސާރވޭތައް ހެދުމާއި ،ފައިނޭޝަ ް

6

މކުރުން.
އެކި ބާވަތުގެ ލިޔުންތަށް ދިވެހި ބަހާއި ބޭރުގެ ބަސްތަކަށް ތަރުޖަ ާ

7

އެކި ބާވަތުގެ

ޓވެއަރއަށް ބަދަލު
ސޮފްޓްވެއަރ ލިޔުމާއި ،ބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފް ޮ

ގެނައުން.
8

ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމާއި ،ވެބްސައިޓަށް ބަދަލު ގެނައުން.

9

ބގަލު ގެނައުމާއި،
އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް ކުރެހުމާއި އެފަދަ ކުރެހުންތަކަށް ަ
ދނުން.
ދންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި މަޝްވަރާ ި
އެފަދަ ކުރެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޭ

10

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޑިޒައިންތަކާ މޮޑެލްތަށް ފަރުމާ ކުރުން.

11

ކެލިގްރަފީއާއި އިސްތިހާރު ފަދަ އުފެއްދުންތަށް އުފެއްދުން.

12

އާރޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރެހުންތަށް ކުރެހުން.

13

ހދުމާއި ދިނުން.
ޚަބަރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޯ

14

ބގެން ކުރެވިދާނެ
ތގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޭގައި ތި ެ
ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަ ު
މަސައްކަތް.

ފ

ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މުވައްޒަފު ކުރާމަސައްކަތަކީ މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ
މނިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް ،އެ
ނަންބަރުގައިވާ ލިސްޓުގައި ހި ެ
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ލިސްޓްގައިވާ "ބާވަތުގެ" މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހި ،ނުކުރެވިފައިވާނަމަ ލުއިގޮތް
ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްގެން އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ
ނ ނަގައި ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވޭ މުވައްޒަފާ
މަސައްކަތްތަށް އޭނާގެ އަތު ް
ގއިވާ ލިސްޓްގައި
ނންބަރު ަ
ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ ަ
ހިމަނާފައިވާ
ދ

ސއްކަތްތަށް
މަ ަ

"ބާވަތުގެ"

ކަނޑައަޅާނީ

ރޓީގެ
އޮތޯ ި

ހިއުމަން

ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީއިންނެވެ.
ނ
ތބެގެން ކުރެވޭ ީ
މ އުސޫލުގެ ދަށުން ގޭގައި ި
މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ި
މުވައްޒަފު އޮތޯރިޓީގައި އަދާ ކުރާ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް
ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތެއް
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ހ

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ،މަސައްކަތުގެ ސުންގަޑި

ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ

ކަނޑައަޅައިގެން

މުއްދަތުގައި ގޭގައި

ގ މަސައްކަތްތައް.
ވންތައް ބާއްވައިގެން ކުރާ ބާވަތު ެ
ހަދައިގެން ގަވާއިދުން ބައްދަލު ު

ފ

ތިބެގެން ނުކުރެވޭ
އ
ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަ ް

ކުރާ

ފއިބަރ ގްލާސް
ކ މާހައުލެއްގައި ނޫނީ ނުކުރެވޭ ( ަ
ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ވަ ި
ބޭނުން

ކށްގެން
ޮ

ތަކެތި

މާހައުލެއްގައި ނޫނީ
ދ

ޤައުމީ

ފެންވަރުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި،

ޓާސްކްފޯސް

ދމުގެ
ހެ ު

މަސައްކަތް

ފަދަ)

މސައްކަތާއި
ަ

ވަކި

ނކުރަންޖެހޭ ފަދަ
ނ ް
ނުގެންގުޅެވޭ ސާމާނާއި ،އާލަތްތަށް ބޭ ު

މަސައްކަތްތައް (ކެމިކަލް އާއި ބަޔޯ ހެޒެޑަސް ސާމާނާ ބެހޭ މަސައްކަތް)
ޚިދުމަތްދޭ ކޮށިގަޑުތަކުގައި ތިބެގެން ހިދުމަތްދޭ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ ބާވަތުގެ
މަސައްކަތްތައް.

ރ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަކުރާރުކޮށް
އެއްގޮތަކަށް (ރޫޓިންކޮށް) ކުރަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތް.
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ހ

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން ،މި އުސޫލުގައިވާ

މުވައްޒަފުންނަށް ލުއިގޮތް

ގޮތުގެ މަތިން ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި ހުށައަޅާނީ ލިޔުމުން މި

ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގައި

އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

އަމަލު ކުރާނެ
އިޖުރާއަތުތައް

ފ

ޅ
އޒަފުން ހުށަހަ ާ
ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ލުއިގޮތް ހޯދުމަށް އެދި މާބަނޑު މުވަ ް
ހުށައެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނީންމާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީންނެވެ.

ދ

ޓގެ މަސައްކަތައް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި ،އޮތޯރި ީ
ބުރޫނާރާނެ

ގޮތަކަށް

ޒމްތަށް
އިންތި ާ

ހަމަޖެއްސުމަށް

ހިއުމަން

ރިސޯސް
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ށ މި އުސޫލުގެ
މިގޮތުން ،އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ދަށުން
ރ

ގތް
ޮ

ލުއި

އސައިދިނުމަށް
ހަމަޖަ ް

އފިނަމަ،
ހުށައަޅަ ި

އެދި

ގތް
ލުއި ޮ

ނނެވެ.
ތ ް
ގމަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަ ި
ހަމަޖައްސައިދޭނީ އޮފީހުގެ ހިން ު
ނށް ،މަސައްކަތް
ނ ަ
ނ މާބަނޑު މުވައްޒަފު ް
މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލުގެ ސަބަބު ް
ކުރަން ދަތިވާނަމަ ،އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލަކީ އެމުވައްޒަފެއް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސޭހަ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް އޮފީހުން ކުރެވެންހުރި
މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނެއެވެ.

ބ

މި

އުސޫލުގެ

ދަށުން

ލުއިގޮތް

ހަމަޖައްސައިދޭ

މުވައްޒަފުންގެ

މާބަނޑު

މައުލޫމާތާއި ،ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ތައް މޮނިޓަރ ކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް
ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ.
ޅ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މާބަނޑު މުވައްޒަފުނަށް ދެވޭ
އުޖޫރައާއި،

ފައިސާއާބެހޭ

އެނޫންވެސް

ބހޭ
މުއާމަލާތްތަކާ ެ

މަޢުލޫމާތު

އޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ.
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެ ް
ކ

މިއުސޫލުގެ

ދަށުން

ތ
ލުއިގޮ ް

ހަމަޖައްސައިދޭ

ދުވަސްވަރު

ގޭގައި

ތިބެގެން

އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކުރެވޭނީ
މިއުސޫލުގެ

އިތުރުވެނި

1

ގައިވާ

ފޯމެޓާ

އެއްގޮތަށް

އެކުލަވާއިލާފައިވާ

އެއްބަސްވުމެއްގައި ލުއިގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭ މުވައްޒަފާއެކު ސޮއިކުރެވިގެންނެވެ.
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން
ފެށުން

9

ބޑުން ފާސްކުރާ
މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މި އުސޫލު އޮތޯރިޓީގެ ޯ
ނނެވެ.
ތާރީހުން ފެށިގެ ް
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

އިތުރުވެނި 1

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން
މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުން
 .1ތަޢާރަފް:
މ
 1.1މިއީ ،މި އިތޯރިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ި
އސުމާ ގުޅިގެން،
ށ ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެ ް
ގ މަސައްކަތްތަ ް
ނ ބައެއް ބާވަތު ެ
އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާގެ ތެރެއި ް
(ނަން)( ،މީހެ ފަހުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް) އާއި ފެމެލީ ޕްރެޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން (މީގެ ފަހުން
"މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާ ފަރާތް) އާ ދެމެދު (ތާރީހް) ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުކެވެ.

ރ ަމ ް
ސ ްއ ަކ ްތ ަހ ާވ ުލ ުކ ު
ނ ަމ ަ
ގ ުތ ެގ ަމ ިތ ް
ސ ުވ ުމ ަގ ިއ ާވ ޮ
ބ ް
ވ ފަރާތުންި ،މ ެއ ްއ ަ
ށ
ތ ހަވާލު ި
 1.2ދެންފަހެ ،މަސައްކަ ް
ނ ުދަ ،މ ަ
ސ ާވ ިހ ް
ބ ް
ެއ ްއ ަ
ނ
ސއްްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވާހިނދު ،މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިފަރާތާ ،މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތާއި ،ތިރީގައި
ށ އެއްބަސްވަމެވެ.
ބަޔާންކޮއްފައިވާ އެންމެހައި ޝަރުތުތަކާއި ގޮތްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަ ް
 .2އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން:
 2.1މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް.......................................... :
 2.2މަސައްކަތް ހަވާލުވާ މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަން...........................................:
 2.3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ...........................................:
 2.4މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް...................................................:
ނބަރ........................................................:
 2.5މޮބައިލް ނަ ް
 2.6އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަން ،އެޑްރެސް ،މޮބައިލް ނަންބަރ………………..:
 2.7އީމެއިލް އެޑްރެސް..............................................:
 .3އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީހާއި މުއްދަތު:
ވ
ތން އިއްތިފާޤު ާ
 3.1މި އެއްބަސްވުމަކީ ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި ،މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެ ފަރާ ު
އެއްބަސްވުމެކެވެ.
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 3.2މި

އެއްބަސްވުމަށް

އަމަލުކުރަން

ފަށާނީ،

މި

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރާ ތާރިހުން

ފެށިގެންނެވެ.

މި

އ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ލިބިެ ،
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،

ތށް
ވާޖިބު ަ

އަދާކުރުމަށް

ވމަށްފަހުގައެވެ.
އެއްބަސް ު

ހން
މިތާރީ ު

ފެށިގެން

މ
ި

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ،މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުން
ތން އިހްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ.
ސވުމުގައިވާ ކަންތަށްތަކަށް ދެފަރާ ު
އުވާލުމަށްދަންދެން މި އެއްބަ ް
ދ
 3.3މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީ ނުވަތަ ބަލާނީ މީލާ ީ
ކަލަންޑަރުންނެވެ.

 .4އުޖޫރަ:
ނ
 4.1ހަވާލުވާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ------------------------ރުފިޔާއެވެ .މަސައްކަތުގެ އަގުކަނޑަ އަޅާފައިވަ ީ
މުވައްޒަފަށް މުސާރައިން

ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ރުފިޔާގެ ރޭތުންނެވެ .މި ނޫން އެއްވެސް ފައިސާއެއް މި

ދވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތާގުޅިގެން މަސައްކަތް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ނު ެ
4.2

މ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިޢުލާން ކުރާ އިޤްތިސާދީ ޙާއްސަ ހާލަތާގުޅިގެން ި
ގ މަސައްކަތް
ގ ހައް ު
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ އިޖޫރަ މުތާލިޔާކުރުމާއި ،އިޖޫރައަށް ބަދަލު ގެނައިމު ެ
ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނމިފައި ނުވާނަމަ،
ކރެވިފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ި
 4.3ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތް އޮފީހުން ގަބޫލްކުރާ ފެންވަރަށް ު
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދެވޭނެ އުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.
 4.4މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނާ މަސައްކަތުގެ އަގު ދޭނީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުނަށް މަހު މުސާރަ ދިނުމަށް
ހަމަޖައްސާފައިވާ ދުވަހުއެވެ.

 .5ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން:
ސަރުކާރުން ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ،ސިއްރު ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް
ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހާމަކޮއްގެން ނުވާނެއެވެ .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ "ސިއްރު"
ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބޭ ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މތު ނުވަތަ ސިއްރު ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު
ވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ މައުލޫ ާ
ކަންތައްތަށް ހާމަ ކޮއްގެން ނު ާ
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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 .6ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލު ނުކުރުމާއި މަސައްކަތާބެހޭ މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ
ނުކުރުން:
 6.1މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތަކީ ،ސީދާ މަސައްކަތް
ހަވާލުވާ ފަރާތާއި ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ވާތީ ،ދެވަނަ ފަރާތަކާއި މިމަސައްކަތް ހަވާލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ވތަ އައުޓްސޯސްއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި ހަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތް ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓް ނު ަ
ވރަކަށް ހިއްސާ
ނ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ލިޔުންތަށް ،ދެވަނަ ފަރާތަކާއި އެއްވެސް ަ
 6.2މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތު ް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 .7ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މޮނިޓަރކުރުން:
ވ
ވރު ބެލޭނެ މިންގަޑުތައް ،މަސައްކަތް ހަވާލު ާ
ހވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ފެން ަ
 7.1މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ަ
ފަރާތާއި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތުގެ ލިސްޓެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ގ
 7.2މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވޭފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހިން ާ
ލން ފުރިހަމަ އަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ކަންކަމުގައި ފުރިހަމަ އަށް ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރު ު

 .8ޤާނޫނަށް ތަބާވުން:
ށ
ތކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮ ް
މގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވޭ އެންމެހައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ަ
މި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރު ު
ހިތުމަށް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއބަސްވެއެވެ.

 .9އުނިއިތުރު ގެނައުން:
ނ
މށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލިޔުމު ް
މި އެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްގެނެވޭނީ އެބަދަލެއް ގެނައު ަ
ބަޔާންކޮއް ދެފަރާތުން ސޮއި ކޮއްގެންނެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ
ނވެ.
ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ެ
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 .10އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވުން:
މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަކަމެއް ހައްލު ކުރާނީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް
އޮފިސަރގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
 .11އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުން:
ޖ
 11.1އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކޮއްފައިވާ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެއް ެ
ވނެއެވެ.
ހިދެއްގައި ،އެއްބަސްވުން އުވާލެ ޭ
މގެ ހައްޤު މި
މ މި އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރު ު
 11.2މި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާއަކާ ހިލާފުވެއްޖެނަ ަ
ނ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި ،އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަ ް
ނގަންވާނެއެވެ.
އބަސްވުމާ ހިލާފްވި ފަރާތަށް އަ ް
ބތިލްކުރާ ސަބަބު ބަޔާންކޮއް ،ލިޔުމުން އެ ް
ތންާ ،
ބޭނުންވާ ފަރާ ު
 11.3މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެދިގެން

ގ
މަސައްކަތު ެ

ޖ
ނންވެއް ެ
ތލް ކުރަން ބޭ ު
އެއްބަސްވުން ބާ ި

ހާލަތެއްގައި ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނައެވެ .އަދި މި
ތން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.
ގންދެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާ ު
އެއްބަސްވުން ބާތިލްވިކަން އަން ަ

 .12އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލްވުން:
ނނު
ބސްވުމުގެ ބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫ އަސާސީ ނުވަތަ ޤާ ޫ
އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި މި އެއް ަ
ރވިއްޖެނަމަ މި
ތންފީޛު ނުކު ެ
ހދާ ޤަވާއިދު ތަކާއި ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ަ
ނތަކުގެ ދަށުން ަ
ނުވަތަ ޤާނޫ ު
ދލެއް ނާންނާނެއެވެ.
ކށް މީގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބަ ަ
އެއްބަސްވުމުގެ ދެންހުރި ބައިތަ ަ

 .13އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު:
އއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ދެފަރާތާއި ދެމެދު
 13.1މި އެއްބަސްވުމަކީ މީގައި މިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މި ެ
ހެދިފައިވާ ހަމައެކަނި އެއްބަސްވުމެކެވެ .އަދި ،މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަ
ތަކާއި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު ބާތިލްވާނެއެވެ.
 13.2މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ އަސްލު އޮންނަންވާނެއެވެ .އެއިން ކޮންމެ އަސްލެއްގައި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުވާ ފަރާތާއި
މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާ ފަރާތުން ސޮއިކުރާނީ އެއްވަގުތެއްގައެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ އަސްލުގައިވެސް ދެ

ނޯޓް :ބޯޑުގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރެވިފައި | 11

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ނ
ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ނިމުމުން ،މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ،މިއި ް
އެއްބަސްވުމުގެ އެއް އަސްލު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 .14ހިންޤާ ޤާނޫނު:
ގ ގަވާއިދާއި،
ނފީޒުކުރާނީ ،ފެމެލީ ޕްރެޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ެ
ނ ކުރާނީ އަދި ތަ ް
މ ާ
ގނީާ ،
މި އެއްބަސްވުން ހިން ާ
ބސްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް އެއް ަ
 .15އިޤުރާރު:
ވ
ނ އެއްބަސް ީ
މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި ،މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތު ް
ށފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޢިޙްތިރާމްކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.
ހިނދު ،މަތީގައި ބަޔާން ކޮ ް
( )1މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް:
ޓ
ފެމެލީ ޕްރެޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަން މަޤާމާއި އެކު................................................................................:
ސޮއި .................:ތާރީހް ...............................:އިނގިލީގެ ނިޝާން...........................................:

( )2މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް:
ސޮއިކުރާ މީހާގެ ނަން މަޤާމާއި އެކު................................................................................:
ސޮއި .................:ތާރީހް ...............................:އިނގިލީގެ ނިޝާން...........................................:
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