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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ޖުޑީޝަރީގެ ޓައިޕިންގ ޕޫލްއާ ގުޅޭ އުޞޫލު 

މި އުޞޫލަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ރެކޯޑު ކުރެވޭ ބަޔާންތައް  )ހ( .1  ތަޢާރަފު 
ޖުޑީޝަރީގެ ޓައިޕިންގ ޕޫލު މެދުވެރިކޮށް މަޙްޟަރު ކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޖުޑީޝަރީގެ ޓައިޕިންގ ޕޫލްއާ ގުޅޭ އުޞޫލު"  )ށ(   
 އެވެ. 

މި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ހިންގޭ   .2  މަޤްޞަދު 
ޝަރީޢަތްތަކުގެ ބަޔާންތައް ޓައިޕް ކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ދަތިތައް 

މިހާރަށްވުެރ އަވަހަށް މައްސަލަތަކުެގ ބަޔާންތައް ، ހައްލުކޮށް
ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ހޮވާލެޭވ   ޓައިޕްކޮށް ނިންމުމުގެ ބޭުނމުގައި

ޓައިޕިންގ ޕޫލްއެއް އެކުލަވާލައި ެއ  ހިމެނޭހެން  މުވައްޒަފުންތަކެއް
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް  މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް ޓައިޕްކުރުމުގެ 

 ތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ. މަސައްކަ

ޓައިޕިންގ ޕޫލް އެކުލެވިގެންާވ 
 ގޮތް

  ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި  ޓައިޕިންގ ޕޫލް އެކުލެވިގެންވަީނ ޝަރުޢީ  .3 
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ. 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި 
މަސައްކަތްކުރާނެ މުވަްއޒަފުން 

 ހަމަޖެއްސުން 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި ަމސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޝަރުޢީ  )ހ( .4 
ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަުލ 

ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. މިގޮތުން ހުށަަހޅާ މުވައްޒަފުން ޓައިޕިންގ  01
ގައި ަރޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަސައްކަްތ ޕޫލްގެ ރަޖިސްޓްރީ

ހުރި މިންވަރަށާއި، ަމސައްކަތް ނިްނމަންެޖހޭ މުއްދަތު ފަދަ 
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ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހު ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ 
ސައްކަްތ ވަގުުތ ޓައިޕިންގ މަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ

ނޑައަޅާީނ ޙަވާލުކުރަންވީ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަ
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މުވައްޒަފަކީ  .1 )ށ(   
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި 
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުންތައް ޓައިޕް 

މުވަްއޒަފެއް ކަމަށްވާަނމަ، ކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އޮތް 
ކުާރ  ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފު ޓައިޕް

ކުރުން އެއީ ޓައިޕިންގ ޕޫލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާ 
 މަސައްކަތެއް ކަމުގަިއ ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ 1މި މާއްދާގެ  .2
ންގ ޕޫލްގައި ޓައިޕި ގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފުން

އެ މުވައްޒަފު ޓައިޕިން ހުށަހަޅާ އިރު،  ބައިވެރިވުމަށް އެދި
ޕޫލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ެއ މުވައްޒަފުެގ ސުޕަވައިޒަރުެގ 

 ަކމަށް ބަޔާންކޮށް ސުޕަވައިޒަރ ދޫ ކުރާ އިއުތިރާޒެއް ނެތް 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ   .5  އިޤްރާރު 

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން އާއި އެކު، މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 ގައި ހިމެޭނ އިޤްރާރު ގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  2

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޒިންމާ 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްއަށް މުވަްއޒަފުން ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެޭހ  )ހ( .6 
އަންނަނިވި ަމސައްކަތްތައްކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ  .1
 މުވައްޒަފުން ހޯދުން.  

ންގެ ދަފްތަރު ޓައިޕިންގ  ޕޫލްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފު .2
 އެކުލަވާލުން. 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ  .3
 ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ކޯޓުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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އެއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ ، ޓައޕިންގ ޕޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން )ށ(   
ވަކިކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުްނ ވަކިކޮށް، ެއ ފަރާތްތަކުގެ ނަްނ 

 ލިސްޓުން އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި ަމސައްކަތްކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ޝައުޤުވެރިކަން  )ނ(   
ޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ ޑިފަހުންވެސް ފާޅުކޮށް 

 މުވައްޒަފުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފޯމު ހުށަހަޅާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް
ޓައިޕިންގް ޕޫލް ދަފްތަރަށް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

  ކުރަންވާނެއެވެ.

ރެކޯޑިންގ ބަޔާން ލިޔާ މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަްތ  (ރ)   
ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

ނިާޒމެްއ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން އެަކމަށް ޚާއްޞަ
އެވެ. އަދި އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ވާނެއެކުލަވާލާން

 ގައި ިހމެނިފައިވާނެއެވެ.  3ކުރާނެގޮތް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަުލ 

ޚިދުމަތް ހޯދާ ކޯޓުގެ 
 ޒިންމާތައް 
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 )ހ(

 

މުވަްއޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ  ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެމުވައްޒަފަުކ  20މަހެއްގެ ކޯޓުތަކުން ކޮންމެ 

އެމަހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ސޮފްހާގެ އަދަދާއި، އަދި އިތުރުގަޑި ދޭންޖެޭހ 
ގައި ިހމެޭނ  4މިންވަރު އެނގޭ ގޮތަށް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

"ޓައިޕިންގ ޕޫލްގަިއ މަސައްކަްތ ކުިރ ގޮތުގެ ލޮްގ ޝީޓް" 
މުވައްޒަފާއި، ސުޕަރވައިޒަުރ  ފުރިހަމަކޮށް، މަސައްކަްތ ކުރި

ސޮއިކޮށް، އިތުރުގަޑި ަހމަޖެްއސުމަށް ެއ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފ 
 އަދާކުރާ ކޯޓަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 )ށ(   

 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގެ ތެރެއިން އެކޯޓެއްގެ ބަޔާންތައް ލިޔުމުގައި 
ޙަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ލޮގް އަދި މަސައްކަތުެގ 
ފެންވަރާއި ގުޅޭ ރެކޯޑްސް އެކޯޓަކުން ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓައި، 
ކޮންމެ މަހެއް ނިުމމުން އެ މަޢުޫލމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

 ނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިޔުމުްނ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެޑްމި

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށް މަސައްކަްތ  )ނ(   
ޙަވާލުކުރުމާއި، އަދި މަސައްކަްތ މޮނިޓަރކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 
، ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި
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މުވައްޒަފުންެގ ރެކޯޑްްސ ބެލެހެއްޓުމަްށ ކޯޓުން ފޯކަްލ އަދި 
 ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތްކުރާ 
ސެކްޝަންތަކުގައި  

މަސައްކަތް ކުރާ ލީގަްލ 
 އޮފިސަރުން ގެ ޒިްނމާ 

ރެކޯޑިންގ ބަޔާން ލިޔުމަށް ޕޫލްގައި މަސައްކަތް ކުާރ  )ހ( 8 
މަސައްކަތުގެ ކޮލިީޓ ، މުވައްޒަފުންނާއި ަމސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް

އެޝުއަރ ކުރާނީ އެ މައްސަލައެްއ ކުރިއަށް ގެންދާ ސެކްޝަންެގ 
ލީގަލް އޮފިސަރ ނުވަތަ އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ 
 މުވައްޒަފެކެވެ. އެގޮތުން ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ޒިްނމާތަކުގެ ތެރޭގައި؛

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެކޯޓަކުން  .1
ޙަވާލުކުރާނެ ރެކޯޑިންގތައް ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންއާ 
ޙަވާލުވެ ހުންނެިވ ފަނޑިޔާރުގެ މަޝްވަރާެގ މަތިްނ 

 ކަނޑައެޅުން. 
ޓައިޕިންގ ޕޫލްގެ މުވަްއޒަފުންނާއި ބަޔާްނ ލިޔަްނ  .2

 ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯކަލް 
 ޕޮއިންޓާއި ރެކޯޑިންގ ޙަވާލުކުރުން.

ލިޔަން ޙަވާލުކުރެވޭ ރެކޯޑިންގ ލިޔެ ނިންމަްނޖެހޭ ތާރީޚު  .3
 ކަނޑައަޅާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާއި އެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން. 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްއާ ލިޔަްނ ޙަވާލުކުރެޭވ ބަޔާންތައް ލިެޔ  .4
ނިންމާ ޙަވާލުކުރުމުން، އެ ބަޔާންތައް ޗެކުކޮށް، ބަޔާން 

ޔެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ކޯޓުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާ ލި
 ހިއްސާކުރުން.

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ލިާޔ  .5
ބަޔާނުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށްވުރެ 
ދަށްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަން ކޯޓުގެ ފޯކަލް 

 ޕޮއިންޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުން.
ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަްތ  )ހ( 9  ންޓުގެ ޒިންމާ ފޯކަލް ޕޮއި

ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ކޯޓެއްގައި އެ ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ފޯކަްލ 
 ޕޮއިންޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ރެކޯޑިންގ ބަޔާްނ ލިޔުމުެގ ަމސައްކަތް މުވައްޒަފުންނާިއ  )ށ(   
އެކަމަްށ ކަނޑައަޅާފައިާވ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިްނ  ޙަވާލުކުރާނީ

 އެކޯޓެއްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ.



5 
 

ރެކޯޑިންގ ބަޔާން ލިޔަްނ މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރަންވާނީ، އޭުރ  )ނ(   
އެމުވައްޒަފަކާއި ލިޔަން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ އަދަދަށް 

ން ލިޔެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ބަޔާ، ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
ނިންމުމަށް އެކަށީގެންާވ ވަގުތު އޮތް މިންވަރަްށ 

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

ރެކޯޑިންގ ބަޔާްނ ޙަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު، އެ ބަޔާްނ ލިެޔ  )ރ(   
)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުެގ  24ނިންމިކަން އަންގާތާ ގިނަވެގެން 

 ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ތެރޭގައި އެ ބަޔާން
 ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޔާން ސުޕަވައިޒަރު  )ބ(   
ޗެކުކޮށް، އިތުރުގަޑި ދޭންޖެޭހ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅަިއ 
އެންގުމުން މުވަްއޒަފުގެ އިތުރުގަޑީގެ ކަންކަން ހަަމޖެއްުސމަށްޓަކައި 

ޒަފަކު ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޯޓަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ެއމުވައް
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ލިޔާ ބަޔާނުގެ  )ޅ(   
ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށްވުރެ ދަށްކަމަށް ސުޕަވައިޒަރުގެ 
ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބެއްޖެނަަމ، އެކަްނ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

 އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިޔުމުން ައންގަންވާނެއެވެ.ޖުޑީޝަލް 

މުވައްޒަފާއިއެކު ވެޭވ އިޤްރާރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ކޯޓުެގ  )ހ( 10  މުވައްޒަފުންގެ ިޒންމާ 
 ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މައްސަލައެއްެގ ބަޔާން ލިޔުމަްށ  )ށ(   
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަްނ ެއ ބަޔާން ޙަވާލުކުިރ މުވައްޒަފާއި 

 ކޯޓެއްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ބަޔާންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  )ނ(   
ތެރޭގައި ލިޔެ ނިްނމާ، އެކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިާވ ސަރވަރެގ 

ވާނެއެވެ.  އަދި އަޕްލޯޑްކުރުމަށް ފަހު އެކަން ތެރެއަށް އަޕްލޯޑްކުރަން
 ސުޕަވައިޒަރަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ބަޔާނެއް ލިުޔމުގެ ބޭުނމަށްޓަކައި މުވައްޒަުފ  )ރ(   
ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމަކަށް ޑައުންޯލޑްކޮށްފިނަމަ، ބަޔާން ލިެޔ 

ރެކޯޑިންގއެއް ދާއިމީކޮްށ  ޙަވާލުކޮށް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އެ 
 ސިސްޓަމުން ނައްތާލަންވާނެއެވެ.

ރެކޯޑިންގ ބަޔާން ލިޔުމަށް ބޭނުްނ ކުރާ ލެޕްޓޮޕް ނުވަަތ  )ބ(   
ސިސްޓަމަކީ ދެވަނަ ފަރާތަކަށް އެކްސެސް ނުލިބޭނެ ގޮތަށް 

 ސެޓިންގ ހެދިފައި ހުރި ސިސްޓަމަކަށް ވާންާވނެއެވެ.  

މުވައްޒަފުން ރިމޯޓްކޮށް މަސައްކަްތ ކުރުމުގަިއ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ  )ޅ(   
އަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ިއޖްރާއަތްތަކާއި 

 އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ޓައިޕިންގ ޕޫލުްނ 
 ވަކިކުރުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ެއ   11 
މުވައްޒަފަކު ޓައިޕިންގ ޕޫލުން ވަކިކުރުމުެގ ބާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

 ޖުޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މުވައްޒަފު ލިޔާ ބަޔާނުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ  .1
އިޒަރުްނ މިންވަރަކަށްވުރެ ދަށް ކަމަށް ސުޕަރވަ

 ފާހަގަކުރުން. 
މުވައްޒަފުގެ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާފަދަ މައްސަލައެއްގެ  .2

ރެކޯޑިންގ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަން އެނގިހުރެ، އެފަދަ 
 ބަޔާނެއްގެ މަސައްކަތްކުރިކަން ސާބިތުވުން.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަނާއެކު  .3
މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުޢީދާއިރާގެ  ،ވެފައިވާ އިޤްރާރާއި

 ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފުވުން. 
ރެކޯޑިންގ ބަޔާން ލިުޔމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ކުރާނީ، ެއ  )ހ( 12  

މުވައްޒަފު ރަްސމީ ގަޑީގަިއ ކޯޓުގައި ކުރަންޖެޭހ ަމސައްކަތްތައް 
ގޭގަިއ ނިންމުމަށްފަހު، ނުރަސްީމ ަގޑީގައި ިރމޯޓްކޮށް 

 މަސައްކަތްކުރާ އުޞޫލުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މުވައްޒަުފ  )ށ(   
ރަސްމީ ގަޑީގައި ކޯޓުގައި ކުރަްނޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް 
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ނިންމުމަށްފަހު، ނުރަސްީމ ގަޑީގަިއ ކޯޓަށް ާހޒިރުވެގެން ޓައިޕިންގ 
 މާއްދާ ހުރަހެއް ާނޅައެވެ.ޕޫލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށް އުޖޫރަދޭނީ، ިމ  )ނ(   
މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް 

)ސާޅީްސ ފަހެއް(  45މުވައްޒަފު ލިޔާ ކޮްނެމ ޞަފްޙާއަކީ 
 މިނެޓުކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ލިޔެފައިވާ ބަޔާނުގެ  )ރ(   
ޞަފްޙާގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަްށ 

 ބަލަންވާނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ރެކޯޑިންގއާ އެއްގޮތަށް އަކުރުން  .1
  އަކުރަށް ލިޔެފައިވާ މިންވަރު.

 ލިޔުމުގެ ކުށްހުރި މިންވަރު. .2
ން ލިޔެ ނިންުމމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ބަޔާ .3

 ތެރޭގައި ބަޔާން ނިންމާފައިވުން.
. ބަޔާން ލިޔަންވާނީ މައިކްރޯސޮފްޓް ވަރޑްގައި، ފަރުާމ 4

 12އަދި ފޮންޓް ސަިއޒް ، 1.5ފޮންޓުގައި، ލައިން ސްޕޭސިންގެ 
 ގައި.

 މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ރެކޯިޑންގ ޕޫލްގަިއ މަސައްކަތްކުރާ  )ބ(   
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީެގ ފައިާސ ދެވޭނީ ރަްސީމ 

)ފަސް(  05ދުވަސްތަކުގައި ގިނަވެގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 
)ދިހަ(  10ގަޑިއިރަށެވެ. އަދި ނުރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ދުވާލަކަށް 

 ގަޑިއިރަށެވެ.

މި އުޞޫލުެގ ދަށުން މަސައްކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭންޖެޭހ  )ޅ(   
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަަމޖައްސާނީ، އެ މުވަްއޒަފު މަސައްކަތްކުާރ 
ކޯޓެއް/ އިދާރާއެއްގެ ބަޖެޓުންނެވެ. އަދި ަބޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންާވ 
 ފައިސާ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކޮންސޮލިޑޭޓް ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.

ޓައިޕިންގ ޕޫލްގެ މުވައްޒަފުން 
 ޗުއްޓީ ނެގުން

ޕޫލްގެ މުވައްޒަފަކު ޕްލޭން ކުރެވިގެން ޗުއްޓީއަށް ދާނަމަ ޓައިޕިންގ   13 
ލިޔުުމން އަންގަިއ، އޭރަކު  އެކަން ދުރާލާ ފޯކަްލ ޕޮއިންޓަށް

ގަޑިއިުރ ކުރިއަށް  48ޙަވާލުވެހުރި ބަޔާންތައް ޗުއްޓީ ފެށުމުެގ 



8 
 

ނިންމަންވާނެއެވެ. އަދި ކުއްލިގޮތަކަށް ޗުއްޓީ ނަގަްނޖެހޭ ފަދަ 
މަ އެކަން ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އަންގައި، ބަޔާން ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަ

ނިންމަން ަކނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިންމިދާނެ ަކމަށް 
ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަން ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް އަންގައި، އެަމސައްކަތް 
އެހެން މުވަްއޒަފަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ދޭންޖެޭހ 

 .  އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ
ޓައިޕިންގ ޕޫލްއާ 
 ޙަވާލުކުރެވޭނެ ރެކޯޑިންގ   

ޓައިޕިންގ ޕޫލްއާ ލިޔަން ޙަވާލުކުރެވޭނީ އެ ކޯޓެއްގައި ރެކޯޑުކުރެޭވ   14 
)ތިރީސް( މިނެޓަށްވުރެ ދިގު  30ރެކޯޑިންގތަކުގެ ތެރެއިން 

 ރެކޯޑިންގތަކެވެ. 

 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން 
 ފެށުން. 

 ޓްމަންޓްޕާޑިއުޞޫލު ފާސްވެ،  އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި މި  15 
ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު  ންގެޝަރޭޓްމިިނސްޑްލް އެ ޑީޝަފް ޖުއޮ

 ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެްއ 
 ދިމާވުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެ ދިމާވެއްޖެަނމަ އެ ކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާެނ   16 
ެއޑްމިިނސްޓްރޭޓަރގެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާީނ ޗީފް ޖުޑީޝަލް 

މަޝްވަރާގެ މަތިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

 


