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ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދަރަނބޫދޫ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ
 ،ދަރަނބޫދޫ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

އިދާރީ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް 

 

ތަޢާރަފު 

މިއީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޒިންމާކުރުވުމާ، ދިވެހި  ސިވިލްސަރވިސްގެ  ޤަވާޢިދަށް  އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން  ދިވެހި 
ގައިވާގޮތުގެމަތިން  (ނ) ވަނަ މާއްދާގެ 2 ޢާއްމުމާއްދާތައް މިސުރުޚީގެ 1ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

. އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ

 އޮފީސް ހުޅުވާ ބަންދު ކުރުން .1

 
 

 ވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 8.50 ރަމަޟާންމަހު ، ވުމުގެ ކުރިނ7.50ްސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  1.1
. ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަންދު ކުރަންވާނެއެވެއެދުވަހެއްގެ . ހުޅުވަން ވާނެއެވެ

. ކެވެ މުވައްޒަފެގެފެށިގެން މަތީފަންތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވައި ބަންދު ކުރަންވާނީ އޮފިސަރ 
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރަސްމީ ގަޑީގައި ހުޅުވައި ބަންދު ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތާވަލެއް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކޮށް  1.2
އެކަން  ހުއްދަޔާއެކު ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް  ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނަވާ ވެރިއެއްގެޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 .ނެވެޔުނިޓުންމިކަން ކުރާނީ އިދާރީ . ފެންނާނޭހެން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެއަންގައި މުވައްޒަފުންނަށް 
 

ހުޅުވައި ބަންދު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  1.3
ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ  ގަޑިއިރު ކުރިން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް 1ނުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހުމުގެ 

 . ށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެކައަޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރި
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ނުރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވަންޖެހިއްނަމަ ހުޅުވޭނީ އެވަގުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި  1.4
ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދުމަށް އްގެ އެނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިވެރިއަކު ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

އަދި ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި އިދާރާ ހުޅުވިނަމަވެސް އެމުވައްޒަފު ހުޅުވިގަޑިއާއި ބަންދުކުރިގަޑި ޤަވާޢިދުން . ފަހުގައެވެ
 .ފޮތުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ

 

ނޑި  1.5 ނީ އެވަގުތަކުއިދާރާ ހިންގެވުމާއި  ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ އޮންނަންވާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަޅުދަ
 .ގައެވެދަށު

 

 ފަންކާތަކާއި އޭސީތައް ކާއިކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަންދު ކުރާއިރު ކޮންމެހެން ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ލައިޓުތަ 1.6
 . އަދި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި އިދާރާ ބަންދުކުރެވިފައިހުރިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ނިއްވާލަންވާނެއެވެ

 

 ޙާޟިރުވުން .2

 
 

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެއެވެ 2.1 އަދި . ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވާ މުވައްޒަފު އިދާރާ ހުޅުވަން ކަ
މިއާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ .  ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެއެވެޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިތަކަށް ވެސްއެނޫން މުވައްޒަފުން

 .ގަޑީލާރި ނެގޭނެއެވެސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން 
 

އޮފީހުން އަންގައިގެން ނުވަތަ ރާވައި ތާވަލްކުރެވިގެން ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީގަޑީގައި  2.2
އަދި ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ، . ނުކުންނަން އަންގާފައިވާ ނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ގަޑިޖެހޭނެއެވެ
 . އެމުވައްޒަފަކާމެދު ސިވިލްސަރވިސް ޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 

 15.00 ން 8.00 ވަގުތަކީ ގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ކައުންސިލްގެ 2.3
 ހުސްވަގުތު މިނިޓުގެ 30ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް  އާ ދެމެދު 13.00 ން 12.00މިވަގުތުގެ ތެރޭގައި . އަށެވެ
.  އަށެވ13.30ެ ން 9.00  މަސައްކަތުގެ ވަގުތަކީ ރަސްމީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަމަޟާންމަހު.ލިބޭނެއެވެކޮޅެއް 

. ރަމަޟާންމަހު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބޭނެއެވެ
 

ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ބޭރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެތެރޭގައި  2.4
. ނޫންގޮތަކަށް އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ދެވޭނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި ހުއްދަލިބިގެންނެވެ

ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ . އަދި  މިނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުންބޭރަށް ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ
 . ކުއްލި މުހިންމު ކަމަކާގުޅިގެން ބޭރަށްދާންޖެހިއްޖެނަމަ ތިރީގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭރަށް ދެވިދާނެއެވެ

 

ނޑޭ .  ހ ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެކުރިން މުހިންމުކަމަކު ބޭރަށްދާންވެއްޖެނަމަ ބޭރަށް ދެވޭނީ ހުސްވަޤުތުކޮޅުން ކެ
   މިނިޓް އިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމ45ަމިގޮތުން ބޭރަށްދިއުމަށްފަހު ބޭރުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަޤުތު . ގޮތަށެވެ

މަޑުކުރަންވާނީ އެކަން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޤުތީގޮތުން އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި  
.  ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ
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ހުސްވަޤުތުކޮޅަށްފަހު މުހިންމުކަމެއް ދިމާވެގެން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ދެވޭނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ . ށ
.   ވަޤުތީގޮތުން އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

 
ތިމާނުވަތަ ތިމާނުގޮސް ނުވާފަދަ މީހަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދަންކަން ދާންޖެހިއްޖެނަމަ . ނ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާއިރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިކަން އެނގޭނޭ ލިއުމެއް 
. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްދާ ވަގުތުގެ ރެކޯޑް  ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަން . ރ

.  ވާނެއެވެ
 

ރަސްމީގަޑީގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ޙާޟިރުވާންވާނީ ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް  2.5
ނުރަސްމީގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ ޖަމާޢަތުގެ . ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަސްމީ ހެދުމުގައެވެ

. އަދަބާ ޚިލާފްނުވާ، އެޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ހެދުމެއްގައެވެ
ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ވެށި ދޫކޮށް އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި ގޯތީގެ އެކި ތަންތަނަށް ދާންވާނީ  2.6

އެފަދަކަމެއްދިމާވެގެން . ކޮންމެހެން ނުގޮސްނުވާފަދަ، ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަމެއް ދިމާވުމުންނެވެ
އަދި . ދިޔަނަމަވެސް ދިޔަ ބޭނުން ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ވެއްޓަށް އެނބުރި އަންނަންވާނެއެވެ

 .އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުކައިރިއަށްގޮސް މަސައްކަތަށް ދަތިވާގޮތަށް ވާހަކަދައްކަން ތިބެގެންނުވާނެއެވެ

އިދާރާގައި ކޮންމެހެން ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ވެރިންނާއި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި  2.7
 މިނެޓަށްވުރެ ގިނައިރު ކެންޓީނުގައި 15މިވަގުތު .  ފަހަރުއެވ1ެގިނަވެގެން ކެންޓީނަށް ދާންވާނީ ދުވާލަކު 

 . ތިބެގެންނުވާނެއެވެ

 

 ސަލާމް ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުން .3

 
 

 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން ސަލާމުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  3.1
މުވައްޒަފުގެ ސްޕަވައިޒަރަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް 

ސަލާމްބުނާ މުވައްޒަފުން ސަލާމުގައި ހުރެފައި އޮފީހަށް . އެސް،އެމް،އެސް އަކުން ނުވަތަ ލިއުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ
 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ސަލާމުގެފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރީ ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބަޔަށް 4ނުކުންނަތާ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

ދެދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ސަލާމުގައި ހުރެފައި ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ސަލާމުގެ  3.2
ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެދުވަސްތަކަކީ ޙާޟިރުނުވާ . ސެޓްފިކެޓް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
 

މަސައްކަތަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު އެމުވައްޒަފު ނުވަތަ އެމުވައްޒަފު ނުގޮސްނުވާފަދަ މީހަކު ބަލިވެގެން  3.3
ޑޮކްޓަރަށްދެއްކުމަށް ދާންޖެހިގެން އޮފީހުގެ ވެރިއެއްގެ ހުއްދައާއެކު ބޭރަށް ދިޔަނަމަވެސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި 



ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކުައންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް                                          | 4
  

 

 ގައިވާގޮތުގެމަތިން 2010މަސައްކަތުގަޑީގެ ބޮޑުބައި އޮފީހުގައި ހޭދަނުވާނަމަ، ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދު 
ތިމާ ނުހުރެ ނުވާފަދަ . އެދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ނުވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގެ ދުވަހެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ

މީހަކު ބަލިވެގެން މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑުބައި އޮފީހުން ބޭރުގައި ހޭދަވި ނަމަ، ޑޮކްޓަރ ލިޔުމާއެކު ޢާއިލީ ޒިންމާ 
 . ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވ4ެޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ލަސްވެގެން ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 

 

 . ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ 3.4
 

އަދި މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފު . ޢާންމު ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށެވެ 3.5
ނުހުރެ ނުވާފަދަ މީހަކު ބަލިވުންފަދަ މުހިންމުކަމެއް ދިމާވެގެންނޫނީ އަހަރު ތެރޭގައި އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ ގިނަވެގެން 

ޚިލާފަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ނުދީ ނުވާފަދަ މުހިންމު  އަދި ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރާ. ތިންފަހަރަށެވެ
 . ކަމެއްދިމާވެގެން އެކަންބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 
. މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އިދާރީޔުނިޓަށެވެ 3.6

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށްއެދި ހުށަހެޅުމުން ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އިދާރީ .  ދުވަސް ކުރިއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ03ެމިފޯމް 
ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުމުގެކުރިން އޭނާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ނިންމާފައިވޭތޯ އެމުވައްޒަފުގެ 

އަދި  ޗުއްޓީ ފޯމުގައި ސްޕަވައިޒަރ ސޮއިކުރަންވާނީ އޭނާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ . ސްޕަވައިޒަރ ބަލަންވާނެއެވެ
. އަދި ޗުއްޓީއަށް ފައްޓަންވާނީ ޗުއްޓީޗިޓް ލިބުމުންނެވެ. މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ

 

ޗުއްޓީ ފެށުމުގެކުރިން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ނުނިމިހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލު  3.7
 . އަދި މަސައްކަތާބެހޭ އިރުޝާދުތައް ފުރިހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ. ކުރަންވާނެއެވެ

 

އަދި . ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގިނަމަވެސް އެޗުއްޓީގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ޗުއްޓީނެގި ބޭނުމަށެވެ 3.8
މުވައްޒަފު ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގީ ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެން ކުރަން ޖެހޭކަމަކަށްނަމަ، ރަށުގައިހުރެގެން އެޗުއްޓީގެ 

އަދި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީނެގީ ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކުރަންކަމަށްވެފައި . ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ޗުއްޓީގައި ރަށުންބޭރަށް ދިއުމަށްފަހު އެނބުރި ރަށަށް އައި އިރު ޗުއްޓީގެ ބާކީދުވަސް އޮތްނަމަވެސް އެދުވަސްތަކުގައި 

 .ޗުއްޓީގައެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ
 

މުވައްޒަފުގެ ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބަލިވުންނޫން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަރީޗުއްޓީ އޮއްވައި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއެއް  3.9
 .ނުދެވޭނެއެވެ

 
މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް ދަތިވާފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން  3.10

 ދުވަސްކުރިން ޗުއްޓީ އިތުރުކުރަން 1ޗުއްޓީ އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ 
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
މުވައްޒަފު ޗުއްޓީގައި ހުރެފައި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅީ ޗުއްޓީ ނިންމައި އޮފީހަށް  3.11

 .  ނުކުންނަންޖެހޭ ދުވަހުގައި ކަމަށްވާނަމަ އެދުވަސް ބެލޭނީ ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހެއްގެގޮތުގައެވެ
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. ރަސްމީބޭނުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ރަށުންބޭރަށް ފޮނުވުން. 4
.   ރަސްމީ ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ރަށުންބޭރަށް ފޮނުވަންވާނީ އެބޭނުމަކަށް މުވައްޒަފަކު ނުފޮނުވާ ނުވާފަދަ ކަންކަމުގައެވ4.1ެ
 ރަސްމީ ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ރަށުންބޭރަށް ފޮނުވަންވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4.2

.  ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ
 3 ރަސްމީބޭނުމަކު ރަށުންބޭރަށްދާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ދަތުރުނިންމާ ރަށަށް އަންނަތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 4.3

އަދި ފައިސާއާބެހޭ އެއްވެސް . ދުވަހުގެތެރޭގައި،ޖަދުވަލުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް، އިދާރާއަށް ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
.   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާއާއި ހިސާބު ކަމާބެހޭ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ2ެކަމެއްހިނގާފައިވާނަމަ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

 މުސާރަ ފައިސާ ނަގަން ފޮނުވާ މުވައްޒަފު ފައިސާހިފައިގެން ރަށަށް އަންނަދުވަހު އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓާއި ފައިސާ 4.4
.  ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ

. އެހެންއިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުން. 5
 އެހެންއިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވަންވާނީ އެމުވައްޒަފުލައްވައި ކުރުވަންބޭނުންވާ މަސައްކަތް އެނގޭގޮތަށް 5.1

އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަދޭނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގެވުމާ . އެއިދާރާއަކުން ލިއުމުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ
.   ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

 އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަފިޔަވައި އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ އެޚަރަދެއް 5.2
.  ކުރަންވާނީ މަސައްކަތްކުރުވި އިދާރާއަކުންނެވެ

 

 އިދާރާއަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުން .4
 

ވަކި ޚާއްޞަ . އެކިފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމެވެ 4.1
 .ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެދޭނަމަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަކަށް ޚާއްޞަ ފޯމަކުންނެވެ

 

ފަރުދީ ގޮތުން ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަނގަބަހުން ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  4.2
 .އޮންނާނެއެވެ

 

 .ފެކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ކަންކަންވެސް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ 4.3
 

 ތަކެތި ބަލައި ގަތުމާއި އެންޓްރީ ކުރުމާއި ޙަވާލު ކުރުން .5
 

ފެކްސްއާއި . ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ރަސްމީ ގަޑީގައި ބަލައި ގަންނާނީ ކައުންޓަރުންނެވެ 5.1
. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ލިޔުންތައްނަގާނީ އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެވެ

 

އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ލަސްނުކޮށް އެންޓްރީތައްގަޑު ޖަހައި ލިއުން ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު  5.2
ސޮއިކުރުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އެލިޔުމެއް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކޮށް ސޮއި ކުރުވަން 

 .ވާނެއެވެ
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 ލިޔުމާއި ތަކެތި ޙަވާލު ކުރާއިރު ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތާރީޚާއި ކާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭއިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަ 5.3

 .އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެމިކަން ބަލަހައްޓާނީ .  ފޮތުގައި ލިޔެ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ،ގަޑި

 
 

 ލިބޭ ލިޔުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން .6

 

ލިޔުމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެންޓްރީ . ޔުނިޓަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔުންތަކާއި ޙަވާލުވާންވާނީ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ 6.1
. ތައްގަޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ

 

 . ޔުނިޓްތަކާ ޙަވާލުކުރާ ލިއުންތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދަންވާނެއެވެ 6.2
 

ޔުނިޓްތަކުން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މެސެޖުތައް ފެކްސް ނުވަތަ އީ މެއިލްއިން ފޮނުވުމަށްޓަކައި އިދާރީ ޔުނިޓާ  6.3
މިގޮތުން އިދާރީ ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރާ ލިއުންތައް ކަމާބެހޭ ފޮތުގައި ލިޔެ ޙަވާލުކޮށް ސޮއިކުރުވަން . ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

. ވާނެއެވެ
 

ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމަށް އިދާރީ ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރާ ލިއުންތައް ސްކޭން  6.4
އަދި ލިއުން ފޮނުވުމަށްފަހު، އެލިއުމެއް . ކުރުމަށްފަހު، އެލިޔުމެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ލިބުނުތޯ ބަލައި ލިއުމާއި ޙަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ ނަމާ ޙަވާލުވި ގަޑިއާއި ތާރީޚް އެގޭގޮތަށް ފޮނުވި ލިއުމުގައި ނޯޓް 
. ކުރަންވާނެއެވެ

 

ޔުނިޓްތަކުން ފެކްސް ނުވަތަ އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް އިދާރީ ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރާ ލިއުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް  6.5
 .ފޮނުވުމަށްފަހު، އެލިއުމެއް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓާ ޙަވާލުކޮށް ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ

 

އަދި އުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ .  ޔުނިޓްތަކަށް ލިބޭ ލިއުންތަކަށް ލަސްނުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ 6.6
 .ނުހިނގާގޮތް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .7
 

  

އިންތިޒާމްތައް . ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ 7.1
. ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ

 

 

. ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް އިދާރީޔުނިޓުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ 7.2
އަދި ޔުނިޓްތަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އޮތްނަމަ، ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލްގެ މަތީން ވަގުތު 

. އޮއްވައި އެކަމެއް އިދާރީ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

މިކަންކުރާނީ އިދާރީ . ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވާ މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ 7.3
 .ޔުނިޓުންނެވެ
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 .ޖަލްސާ އަޑުއަހަން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އިށީނދެ ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ 7.4
 

 ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  .8
 

  

 ށް 9.00 ން 8.30ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  8.1
ކޮންމެ . މިބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ. ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

. ހޯމަދުވަހަކު ބާއްވާ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ
 

ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމަކީ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަންދީ ނިންމުން އަވަސް ކުރުމަށާއި  8.2
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ 

 .މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުކެވެ
 

. ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާގުޅޭ ގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމައިގެން ނުވާނެއެވެ 8.3
 

. މިކަންކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ. ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ 8.4
 

ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާނަމަ، ގަޑިޖެހުމުން ލަސްނުކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް  8.5
 . އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ޔުނިޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން  .9

 
  

 ށް ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 10.00 ން 09.30ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު  9.1
. މެނޭޖްމަންޓް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ

 

މިއީ، އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޔުނިޓުތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ބާއްވާ  9.2
 .ބައްދަލުވުމެކެވެ

 

.  އެވެ ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިމިބައްދަވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 9.3
 .މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާނަމަބައިވެރިވެވޭނެއެވެ

 
 

 .މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ 9.4
 

 މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން  .10
 

  

 ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަހު އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް 10.1
މިބައްދަލުވުމަކީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އިދާރީގޮތުން  .ބާއްވަންވާނެއެވެ ބައްދަލުވުމެއް

.  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް
 .ނެވެޔުނިޓުންމިބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ 
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 އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ އި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާދިވެހި  10.2
 .ބާއްވަންވާނެއެވެބައްދަލުވުމެއް  ފަހަރު 1މަދުވެގެން މަހަކު ގޮތުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 .އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެމިބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ 

 

 ސަބަބެއް ދިމާވެގެންމަޤްބޫލު .  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެމުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 10.3
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އިދާރީ  މިނިޓްތެރޭގައި 15 ލަސްވެގެން ބައްދަލުވުން ފެށޭތާ  މުވައްޒަފުންޙާޟިރު ނުވެވޭ

އެކަން  ވާ މުވައްޒަފުން މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއް އޮވެގެންނަމަވެސް ޙާޟިރުނު.ޔުނިޓްގެ އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ
 . ނާންގައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 

 އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސުން  .11
 

  

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  11.1
 .އިދާރާއިން ތަނަވަސްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

 

ކައުންސިލަރަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  11.2
 .ލަސްނުކޮށް އިދާރީ ޔުނިޓަށް ދޭންވާނެއެވެ

 

 .ކައުންސިލަރުންނަށް ދަންނަވައި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ 11.3
 

 

 ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން .12
 

  

އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރައްވާނީ އެވަގުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ  12.1
 .ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ

އަދި . އެކިފަރާތްތަކުން އަންނަ ލިޔުންތައް ސެކްޝަނުގެ އެންމެ އިސް ކައުންސިލަރުގެ އަރިހަށް ގެންދަންވާނެއެވެ 12.2
 . ފޮނުވާ ލިޔުންތައްވެސް އެޔުނިޓެއްގެ އިސް ކައުންސިލަރަށް އެނގިގެން ނޫނީ އިދާރާއިން ބޭރުވެގެންނުވާނެއެވެ

 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އެޒިންމާއާއި  12.3
 .ވަޤުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެކެވެ

 

ނުވަތަ އެޒިންމާއާއި . އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ އެ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިއެކެވެ 12.4
 (.އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ އެއް ފޯމެޓަކަށެވެ) .އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި ވެރިއެކެވެ

 

 ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ މިންގަޑު ދެމެހެއްޓުން .13
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ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ 13.1 ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާތައް . އިދާރާގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ކަ
 .ޖަދުވަލް ތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

 

އިދާރާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ  13.2
. ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި ޗެކް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

 .ރަސްމީ ލިޔުންތަކަކީ އިދާރާގެ ސިއްރު އެއްޗަކަށްވާތީ މިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ 13.3
 

 ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން .14
 

  

ނޑު  14.1 އިދާރާގެ ހިންގުމަށާއި އަދި ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މައިގަ
އަސާސަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް 

 . އެހެންކަމުން މިކަން ކުރުމުގައި މިއަސާސްތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ
 

މިޔުނިޓަށް އެނގުމަކާނުލައި . ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް ންނެވެ 14.2
 .އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިދުމަތާއި، ތަކެތި ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ

 

ސްޓޮކުން ތަކެތިހޯދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ކޮންމެ މަހެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭ ދުވަހާއި މަސް ދެބައިވުމުން ބޭނުންވާ  14.3
 . ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި އިދާރީ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކަށް ބޭނުންވެގެން ސްޓޮކުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތަކެތި ސްޓޮކުގައި ހުރިނަމަ، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 14.4
ހޯދުމަށް . ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ޔުނިޓްތަކާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެއްއެއެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރި

ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗެއް ސްޓޮކްގައި ނެތްނަމަ އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް 
  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
 

މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އެހެންފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޔުނިޓުތަކުން ހުށަހަޅަންވާނީ  14.5
މިގޮތުން ޔުނިޓްތަކުން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް . އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓަށެވެ

 . ނަމޫނާ ޖަދުވަލުގައި ހިމެނޭނެއެވެ. އެދޭލިއުމަކުން ނުވަތަ ފޯމަކުންނެވެ
 

ހޯދާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އިދާރާ ހިންގުމުގައި ޢާންމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް  14.6
ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ވާނަމަ، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާނީ އެވަޤުތަކު އިދާރާ 

 . ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެކެވެ
 

 ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އަގެއްނަމަ އަގު ހޯދުމަށްފަހު އެއެއްޗެއް ނުވަތަ -/1,000ހޯދޭ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ  14.7
އަދި . އެޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ އެވަޤުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ލިބިގެންނެވެ

 ރުފިޔާ އާދެމެދުގެ އަގެއްނަމަ ތިންފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި އެންމެ -/25,000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން -/1,000
 ރުފިޔާ އިންމަތީގެ އަގެއްނަމަ އެކަން ކުރިއަށް -/25,000އަދި . ކުޑައަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ

 .މިއާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ބިޑްކޮށްގެންނެވެ
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ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްގެ  14.8 ހޯދާ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތް ބިޑުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ގެންދަންވާނީ އެކަމަށް ކަ
 .ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބިޑްއިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ. މަތީންނެވެ

 

 ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން .15

 
ރަސްމީ ކޮންމެ އެހެން މަސްމަހު ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ، ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އިދާރާއަށް  15.1

 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދިމާވާ ކަންކަމާ . އަށެވ13.00ެ ން 9.30ރަމަޟާން މަހު .  އަށެވ14.30ެ ން 8.30ދުވަހެއްގެ 
 .ގުޅިގެން މިނޫން ގަޑިތަކުގައިވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވި ދާނެއެވެ

 

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  15.2
މިއާ ޚިލާފަށް . އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލީ ކަންކަމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ

 .އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
 

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ވައުޗަރުގައި ސޮއިކުރާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ  15.3
. ހުންނެވި ވެރިޔާ އާއި މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޤުތީގޮތުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިޔާއެވެ
ވައުޗަރުގައި ސޮއި ކުރުމާއި ހަމައަށް ދާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަކޮށް 

 .ނިންމާފައެވެ
 

 .ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނޫނީ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ 15.4
 

އަދި ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ . އިދާރާއަށް އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ 15.5
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުންދޭތޯ މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ . މަތިން ކަ

 .މިކަން ކުރާނީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުންނެވެ
 

އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، އެކި ފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައި ގަންނާނީ ފައިސާއާއިބެހޭ  15.6
މިގޮތުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ގެހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަން . ޔުނިޓުންނެވެ
 . ޖެހޭނެއެވެ

 

އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުންދޭތޯ އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް  15.7
ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ . ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

  . ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ
 

އިދާރާއަށް ލިބޭފައިސާ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ . އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނީ ތިޖޫރީގައެވެ 15.8
ނޑުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ ނޑުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ގެއްލިއްޖެނަމަ، . މޭޒު ވަތްގަ މޭޒު ވަތްގަ
 .އެކަމުގެޒިންމާ އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަން ވާނެއެވެ
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އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ވުޒާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ މަހަކުއެއްފަހަރު  15.9
 .އެއިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 
 
 

 
 

 ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން .16
  

އިދާރާގެ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރައްވާނީ އިދާރާގެ ބޭނުން  16.1
އަދި އިދާރާގެ . އަދި މިގޮތުން ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އިހުމާލު ވެގެންނުވާނެއެވެ. ތަކަށެވެ

 . އެއްވެސް މުދަލެއް އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ތަނުން ބޭރަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ
 

އޮފީސްތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް މައްސަލައެއް  16.2
އަދި މިފަދަ ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ވައިރަސް . ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 .އަޕްޑޭޓްކޮށްބެލެހެއްޓުމަށް،  ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ
 

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުން ކުރުމުގައިވެސް ފަރުވާތެރިވެ، ދުއްވުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު  16.3 އިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަ
 .ނުވާގޮތަށް އަދި މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

 

އިންޓަނެޓް . ފޯނާއި އިންޓަނެޓް ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ 16.4
ބޭނުންކުރުމަށް ޔުނިޓްތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މޮޑަމްގެ މަހުފީއަށްވުރެ އިތުރުވާ ފައިސާގެ ޒިންމާނަގަންވާނީ އެޔުނިޓުގެ 

 . މުވައްޒަފުންނެވެ
 

 .ލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގައި ބޭކާރު ގޮތުގައި ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ 16.5
 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން .17
 

  

އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން  ބޭނުން ކުރާ ތަކެތި ދުވަހުން ދުވަހަށް  17.1
 .މިކަން ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ. ރިކޯޑުކޮށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭތަކެތީގެތެރެއިން ސްޓޮކަށް ޖަމާނުކޮށް ދޫކުރާތަކެތީގެ ހިސާބުވެސް ދުވަހުންދުވަހަށް ބަލަހައްޓަން  17.2
 .  މިކަންކުރާނީ އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުންނެވެ. ވާނެއެވެ

 

 ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން .18
 

 

ކަމާބެހޭ  ހިސާބު،މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  18.1
 . ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެޔުނިޓްތަކުން 

 

 އަދި . ނިންމަންވާނެއެވެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ނަގައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3އަލަށް ހޯދާ ތަކެތި އެއެއްޗެއް ހޯދާތާ  18.2
. ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނާ ހުރިހާ ތަކެތީގައި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ނަމްބަރުޖަހަންވާނެއެވެ



ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކުައންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް                                         | 12
   

 

އަދި މިފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ . ނަމްބަރު ނުޖަހާ އެއްޗެއް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއަދި 
 .ށް ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެއެވެކައަ ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިކުރެވިއްޖެނަމަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 

 ވަގުތުން އެކަން ޒިންމާދާރު ކަން މުވައްޒަފަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ 18.3
އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ . ށް ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެއެވެކައަ ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިވެރިޔާ

 .ފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެއެވެ

 
 

 އުނިކުރަން ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީންހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ބޭނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް ބައުވުމުން  18.4
 އުނިކޮށްގެން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީންތަކެތި ލިސްޓްކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 

 .މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލު ކުރާނީ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ. ނުވާނެއެވެ
 

 

 .ރީއަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ 18.5
 

 

  ޢިމާރާތާއި ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .19
 

  

އިދާރާ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، އެތަންތަން ހިމެނޭ ގޯތިތައް  19.1
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތީން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ މިކަން ކުރާނީ . ކަ

 .ޢިމާރާތްތައް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވެފައިވާ ޔުނިޓު ތަކުންނެވެ
 

 .ރަށްވެހިގޭގައި ހުންނަ ކޮޓަރިއާއި އެނޫންވެސް ތަންތަން، ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ 19.2
 

އަދި . ތަންތަނުގެ ޒީނަތްތެރި ކަމަށާއި ހިތްފަސޭހަކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ގަސް ހައްދައި ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ 19.3
ގަސްތަކަށް ފެންދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ގަސްކޮށައި ތަރުތީބު ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީ މަސައްކަތް 

 .ކުރަންވާނެއެވެ
 

ނޑަށް އުކާލައިގެން  19.4 އިދާރީ ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތަކެތީގެ ތެރެއިން ނައްތާލަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުނިގޮ
 .އެފަދަ ތަކެތި ނައްތާލާންވާނީ އެކަންކުރުމަށް އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ އުޞޫލެއްގެ މަތީންނެވެ. ނުވާނެއެވެ

 

. އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައާއި މައިދޮރުގެ ކޮރިޑޯތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ 19.5
ނޑައި ސިނގިރެޓްބުރި  އަޅައިގެން  ގޯތިތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރިނަމަވެސް ގޯތީގެ އެކިތަންތަނަށް އަޅިކަ

 .ނުވާނެއެވެ

 
 

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ ފަތްފަދަ ތަކެތި އުކާލެވެންދެން ގޯނިފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅާފައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  19.6
ނޑަށެވެ. ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އުކާލަން ވާނެއެވެ . ކުނި އުކާލަންވާނީ ކުނި ގޮ

ނޑު ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ  .ކުނިގޮ
 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތަށް ނިންމުން .20
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ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނުވަތަ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ  20.1
މިކަމަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކުން . ކަންކަން އެމުއްދަތަކަށް ނިންމުމުގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އުފުލަންވާނެއެވެ

 .ޖަވާބެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ ދުރާލައި މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

 

އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމެއް ނިންމައި ދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކިމުއްދަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް  20.2
 .އެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއީ އަމާޒުކަމަށް ބަލައިގެން އަވަހަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ފައިލް ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުން .21
 

  

އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތަކާއި މިފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ކޮންމެ  21.1
 .މުވައްޒަފަކުވެސް އުފުލަންވާނެއެވެ

 

. އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ މައުޟޫއުތަކަށް ބިނާކޮށް ބައިކުރެވޭ ނިޒާމަށެވެ 21.2
އަދި ފައިލްތަކުގެ . ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް އެސެކްޝަނަކުން ފައިލްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

ބޭރުގައި ފައިލުގެ ނަން ހަރުކޮށް އެތެރޭގައި، އެފައިލެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރާ ގޮތުގެ ފިހުރިސްތު 
 .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

 
 

އިދާރާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފިޔަވަޅު އަޅާ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް ނުވަތަ ފައިލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް ނައްތާލައިގެން  21.3
 .އަދި އިދާރާގެ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ލިޔުންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވާނެއެވެ

 
 

ނޑައަޅައި އަރުޝީފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  21.4 ފައިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އަރުޝީފް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ
ނޑައަޅަމުންދާނީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ . އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ އަރުޝީފް ކުރެވޭ ތަކެތި ކަ

 .މަތިންނެވެ

 

އިދާރާގެ ފައިސާއާބެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާއި، ފައިސާއާބެހޭ އެހެނިހެން ލިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން  21.5
 .އަދި މިކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ އެކަމާ ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވާނެއެވެ

 

 .ފުރިފައިވާ ފައިލެއް ޔުނިޓުން ބޭރަށް ގެންދާނަމަ، ބޭރަށް ގެންދަންވާނީ އުނިޓްގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ 21.6

 

 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން .22

 

މި  އުޞޫލު ތަކާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 
 .އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 

01.05.2012 
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 ޖަދުވަލްތައް .23
 

  

މިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ . ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭނީ ޙަވާލާދޭ ލިޔުންތަކާއި، އެލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާ ތަކެވެ 23.1
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަދަލު ކުރެވޭ ތަކެއްޗެވެ ޖަދުވަލަށް އަންނަ . ލިޔުންތަކަކީ ކައުންސިލުން ކަ

 :މިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކަކީ. ބަދަލުތައް ނޯޓަކުން މުވައްޒަފުންނާއި ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ

 ސިޓީ ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމޫނާ: 1ޖަދުވަލް 
 މެސެޖު ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމޫނާ: 2ޖަދުވަލް 
 އިދާރާގެ އެތެރޭގައި އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ނޯޓުގެ ނަމޫނާ: 3ޖަދުވަލް 
 ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ: 4ޖަދުވަލް 
އަގުބަލާ ފޯމްގެ ނަމޫނާ : 5ޖަދުވަލް 
ގެ ނަމޫނާ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލާ ފޯމް: 6ޖަދުވަލް 
ގެ ނަމޫނާ ޗުއްޓީ ޗިޓް: 7ޖަދުވަލް 

ޔައުމިއްޔާގެ ނަމޫނާ : 8ޖަދުވަލް 
 ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމުގެ ނަމޫނާ: 9ޖަދުވަލް 
ގެ ނަމޫނާ އިތުރުގަޑީގެ ހުއްދަފޯމް: 10ޖަދުވަލް 
 ސަލާމުގެ ފޯމުގެ ނަމޫނާ: 11ޖަދުވަލް 
ގެ ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް: 12ޖަދުވަލް 
  ލިއުމުގެ ނަމޫނާޗުއްޓީއަށް ފަށާއިރު ތަކެތި ޙަވާލުކުރާ: 13ޖަދުވަލް 
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c 

& 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 A/374/2011/228-237:       ނަމްބަރު    ،               ދަރަނބޫދޫ.             ފ

.  ދިވެހިރާއްޖެ            

 

 

 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމަށް. ފ

 .ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ
 .މާރޗް މަހު މިރަށުގައި މީހަކު އުފަންވެފައެއްނުވެއެވެ 2012

. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ
 1433 ޖުމާދަލްއޫލާ 10
 2012 އެޕްރީލް 02
 

 
ޚާދިމުކުމް 

 

 
މަޙްމޫދު ރަޝީދު 

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް . ފ
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ . ފ
ނިލަންދޫ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 
 
 

c 

 1: ޖަދުވަލް 

 2: ޖަދުވަލް 
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  & 
 ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

، ދަރަނބޫދޫ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 މެސެޖް ފެކްސް

 

 A1/237/2012/104-373: ނަމްބަރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: ފޮނުވީ

  2012 އެޕްރީލް 02: ތާރީޚް ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: ލިބެންވީ
  1433 ޖުމާދަލްއޫލާ 10

 

 ޢިބާރާތް
 

).( ގުޅޭ. މ A/2012/332( 21.03.2012)-237: ނަމްބަރު
ނޑާލުމަށްފަހު  ޗުއްޓީގައި  (.)ގައި މަސައްކަތު ނިކުމެއްޖައިން 27 މާރޗް 2012ޗުއްޓީ މެދުކަ

 (.)ދުވަސ04ްހޭދަވެފައިވަނީ 
 
 

 
 

ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް 
ޑިރެކްޓަރ 

 (ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ. ފ)

 
 
 
 
 
 
 

 c  ް3: ޖަދުވަލ 
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& 

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
، ދަރަނބޫދޫ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

  

 އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ބައި/ A1ޔުނިޓް 
  

 A2ޔުނިޓް 

 

 ވަނަ ދުވަހުގެ 07 މެއި 2012ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު އެނގޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވައި 
. ކުރިން މިޔުނިޓަށް ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ

 . ވަނަ އަހަރު ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދ2011ު .01

 : ވަނަ އަހަރު  ބަޖެޓުން ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލ2011ް .02

. އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު. ހ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު . ށ

 .މިނޯޓާއެކު މިފޮނުވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންމެ މަހެއްވަކިން އެނގޭގޮތަށް. 03
 2012 އެޕްރީލް 30

 

 

 

 

 

 ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް
 ޑިރެކްޓަރ

 (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ދަރަނބޫދޫ. ފ)
 
 

 

c 
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& 

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
، ދަރަނބޫދޫ

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

    Section / :ސެކްޝަން
    Number / :ނަންބަރު
    Date / :ތާރީޚު

 ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް/މުދާ
GOODS/SERVICE REQUISITION FORM 

     

    /Quantityުއަދަދ 

ތަފްޞީލު  ލިބެންވީ ތާރީޚު އިތުރު ބަޔާން    އެދުނު ދޫކުރި
Remarks Rqd. Date Particulars Issued Requested 

          
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ކުރަންވީ ކަންތައް ނަން ސޮއި ތާރީޚު
Date Signature Name Functions 

    / Requested Byުއެދުނ: 

   / Authorised By ިހުއްދަދެއްވ: 

   / Issued Byިދޫކުރ : 

   / Goods Received by ްމުދާ ބަލައިގަތ: 

 
 
 

c 

 4: ޖަދުވަލް 

 5: ޖަދުވަލް 
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& 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާދަރަނބޫދޫ  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ
،ދަރަނބޫދޫ B  :ޔުނިޓް                 

.ދިވެހިރާއްޖެ 01/2012: ނަންބަރު                 

 2012 ޖެނުއަރީ 20 :ތާރީޚް               
   

       

 ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް
 

 މާލެ/ މެގަޗިޕް: ފަރާތް ޚިދުމަތްދޭ      
            
 އަގު
 ރުފިޔާ

 ޢަދަދު ތަފްޞީލް ރޭޓް

 1  (APC ) ޔޫޕީއެސް 1,150.00 1,150.00

 1  މޮނިޓަރ އެލްސީޑީ 900.00 900.00

 1  (APC ) ޔޫޕީއެސް 1,150.00 1,150.00
 1  (HP )މޮނިޓަރ  އެލްސީޑީ 900.00 900.00

 1  (Benq )މޮނިޓަރ  އެލްސީޑީ 900.00 900.00

 2  (Power Tree ) ޔޫޕީއެސް 850.00 1,700.00
   ޖީއެސްޓީ   234.50

   .މިފޯމާއެކު ކޯޓޭޝަންވެސް ވާނެއެވެ     
        
        

 
      

 (ލާރި  ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަންސާސް): ޖުމްލަ 6,934.50

            
 ކުރަންވީކަންތައް މަޤާމާއި ނަން ތާރީޚް ސޮއި

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދުނު އާދަމް އިބްރާހީމް އޮފިސަރ ފައިނޭންސް.ސ 30.04.2012  

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދިން ރައީސް މަޙްމޫދު ރަޝީދު ކައުންސިލްގެދަރަނބޫދޫ .ފ 30.04.2012  

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދިން ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް ޑިރެކްޓަރ 30.04.2012  

 ޚިދުމަތް ބަލައިގަތް      

c  ް6: ޖަދުވަލ 
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދަރަނބޫދޫނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 373-A/2012/2 ުނަމްބަރ: 
 

 ،ދަރަނބޫދޫ

   

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރިކަން ޔަޤީންކުރާ ފޯމް މުދަލާއި

     

 ޔުނިޓް މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދުނު ބޭނުންވާ ތަކެތި ޢަދަދު ފައިސާގެ ޢަދަދު
  ލިބިގަތުމަށް އެދޭ މުދާ

 ފޯމް ނަމްބަރު

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     ޓީ.އެސް.ޖީ    
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދަރަނބޫދޫ. ފ                  :ބޭނުން ތަކެތި ހޯދާ

 ބެހޭ ޔުނިޓުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފައިސާއާއި

  

 ފައިސާގެ ޢަދަދު

  

 ޚަރަދު ކުރާ ކޯޑު
    

    

    

    

   

 

  .އެބަހުއްޓެވެ މަތީގައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ
 

   

 .ތީގައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާއެއް ނެތެވެމަ
 

 ނަން ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ސޮއި ތާރީޚް     

 އާދަމް އިބްރާހީމް    

c 

 

 7: ޖަދުވަލް 
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ނުޅ ީރ  ަލ ަލ ނޫބ ޫބ  ަލ ުޅ ްނ ިނ ްނ ެދ  ިނ ާދ ާދ    ިނ ަލ ްނ ެދ ަލ ޮތ ުޅ  ުޅ ުޅ ުޅ

         ދަރަނބޫދޫ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ            

 A/2011/113-237 : ޗިޓް ނަންބަރ         

 ޗުއްޓީ ޗިޓް
 :މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު .1

 

ދަރަނބޫދޫ .ފ/ ކަންމަތީގެ: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް : ފުރިހަމަ ނަން
 39570: ރެކޯޑްކާޑު ނަންބަރދަރަނބޫދޫ .ފ/  ކަންމަތީގެ : ދާއިމީ އެޑްރެސް

 A077772: އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރއިމާމު : މަޤާމް

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ : އޮފީސް
 
 :ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު .2

 

 ގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2011: ޗުއްޓީގެ ބާވަތް
ވަރަށް މުހިންމު އަމިއްލަ ބޭނުމެއްގައި ގޭގައި މަޑުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ : ޗުއްޓީ ނަންގަވާ ސަބަބު

 ދުވަސް 12: ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު
 2012 އެޕްރީލް 12:  ޗުއްޓީ ފަށާ ތާރީޚު

 2012 އެޕްރީލް 30: ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚު
 
 :ޗުއްޓީގެ ބާކީ .3

 

 ( ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީޗުއްޓީ 2011 ) ދުވަސް  30: އަހަރީ ޗުއްޓީ
 ( ގެ ޢާއިލީޒިންމާ ޗުއްޓީ 2011 ) ދުވަސް  10: ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

  ޖެނުއަރ24ީ: ޗުއްޓީ ގުނަންފެށޭ ތާރީޚު
 

ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން . މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިފީމެވެ
. ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވަމުން ގެންދެވުން އެދެމެވެ

 2012 އެޕްރީލް 10
 

                           
ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް 

ޑިރެކްޓަރ 
 (ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ. ފ)

 

 :އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް

: ޗުއްޓީ ނިންމާ އޮފީހަށް ނުކުތް ތާރީޚް

 :ޗުއްޓީގައި ހޭދަވި ދުވަހުގެ ޢަދަދު
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& 

ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   
      ،ދަރަނބޫދޫ
 . ދިވެހިރާއްޖެ

 ޔައުމިއްޔާ
 

  ާދ ީރ ްނ ަލ 
1432  ޝައްވާލު  18   

 2011   އޮކްޓޯބަރ        16
 

 

 :  ހުޅުވުންއިދާރާ
 :މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ

: ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފުން
: އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން

: އާޢިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން
: ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން

: މްމޫސު
: ލިބުނު ފައިސާ

: ލިބުނު ސިޓީއާއި ތަކެތި
: ސިޓީއާއި ތަކެތިފޮނުވި 

:  ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ޙާޟިރީ
  : ބަންދުކުރުންއިދާރާ

:  ހިންގުނު ޚާއްޞަ ކަންތައްތައް
 

 މަޙްމޫދު ރަޝީދު
ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް . ފ

 ޚުޒައިމާ މޫސާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ : ލިޔުނީ

 ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު އޮފިސަރ .އޕ: ޗެކްކުރީ

 8: ޖަދުވަލް 
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& 
        

 ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
ދަރަނބޫދޫ، 
. ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 

ޗުއްޓީއަށް އެދޭ މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  .01
  އިމާމު:މަޤާމް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް: ފުރިހަމަނަން

 ދަރަނބޫދޫ.ޢަޞުރުމާގެ ފ: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ދަރަނބޫދޫ.ޢަޞުރުމާގެ ފ: ދާއިމީ އެޑްރެސް

 16170: ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑު ނަމްބަރު ޑިސެމްބަރ 28:  ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ އަހަރު ގުނަންފަށާ ތާރީޚް

 ދުވަސް 30: ނަގަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ޢަދަދު ގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ 2010: ނަގަން ބޭނުންވާ ޗުއްޓީގެ ބާވަތް

  2012 މެއި 06 : ބޭނުންވާ ތާރީޚް ފަށަންޗުއްޓީ

.  ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް މާލެ ދިއުމަށް:ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

ޗުއްޓީއަށް އެދޭ 
މުވައްޒަފުގެ 

  އިމާމު:މަޤާމް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް             : ނަން

 2012 އެޕްރީލް 30ތާރީޚް  :                      ސޮއި
 

މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޔުނިޓުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  .02
ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން 

ހަމަޖެއްސި މުވައްޒަފުގެ 
މުދިމު .ވ: މަޤާމް:  ނަން

: ނުފެނޭ:                 ފެނޭ: މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު ދެކިލައްވާގޮތް

 ޗޗބ: ސޮއިޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް : ނަން: ޔުނިޓް ވެރިޔާގެ

 ޗޗބ: ސޮއިއަޙްމަދު ޢާމިރު : ނަން:  ސްޕަވައިޒަރުގެ
 

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޔުނިޓުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  .03
 10:ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ 30: އަހަރީ ޗުއްޓީ: ޗުއްޓީއަށް އެދިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީގެ ބާކީ

: ޙައްޤެއްނުވޭ:          ޙައްޤުވޭއަހަރީ ޗުއްޓީ : މުވައްޒަފު އެދިފައިވާ ޗުއްޓީ

ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 
: ސޮއި: ނަން

: ތާރީޚް: މަޤާމް

 ވަނަ ނަމްބަރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއާއި ބެހޭ 02 ވަނަ ނަމްބަރާއި 01 ދުވަސް ކުރިން މި ފޯމުގެ 03ޗުއްޓީއަށް ފެށުމުގެ : ނޯޓު
. ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 9: ޖަދުވަލް 
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c 

& 

       
 އިދާރާ ކައުންސިލްގެދަރަނބޫދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

        
 ،ދަރަނބޫދޫ

 
 B1  :ޔުނިޓް

      
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމް އިތުރުގަޑީ

           
  މަސައްކަތް  ހުއްދަދެއްވި މަސައްކަތްކުރުމަށް

 ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާ ކުރަން ތާރީޚް
  މުވައްޒަފުގެ

ދަދު
ޢަ

 

 ވެރިއެއްގެ 

 ނަން ސޮއި
  ފައްޓަން  ނިންމަން

 ނަން މަޤާމް
 ބޭނުންވާ ގަޑި ގަޑި ބޭނުންވާ

 30.04.2012  20.35         22.05      ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް  
ސިވިލްސަރވިސް އޯޕަންޑޭއަށް އިދާރާ 

 ތައްޔާރުކުރުން
 1 ޒުލައިޚާ މުޙައްމަދު އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ.އ

           
30.04.2012 

 10: ޖަދުވަލް 
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c 
 

& 
 

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

  

         ދަރަނބޫދޫ، 

  .        ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މުވައްޒަފު ސަލާމުގައިކަން އޮފީހަށް އެންގުމާއި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު

ކުރަންޖެހޭބައި   މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ

 14.09.2010 : 2   ދުވަސް  13.09.2010: 1ދުވަސް : މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ތާރީޚް

 ސަލާމުގެ ސަބަބު : 1ދުވަސް 
ހުންއައިސް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ 

 

ސަލާމުގެ ސަބަބު : 2ދުވަސް 
ހުންއައިސް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ 

 

އާދަމް އިބްރާހީމް :  ނަމާއި އެޑްރެސް
ދަރަނބޫދޫ .ފްރެންކްވިލާފ

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ.ސ: މަޤާމް

ނޑާބެހޭ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް . މަތީގައި އެވަނީ އަޅުގަ
ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި . މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނޑު ބަލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ، އަޅުގަ ނޑު ހުރީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު ޤަބޫލު ކުރަމެވެ  .މައްޗަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން އަޅުގަ

 :ސޮއި

 ކުރަންޖެހޭބައި  ފުރިހަމަސުޕަވައިޒަރު

 2- ދުވަސް  1- ދުވަސް 
8.15: އެންގި ގަޑި 13.09.2010: ސަލާންބުނި އަދި އެންގި ތާރީޚް  8.00 :އެންގި ގަޑި 14.09.2010: ސަލާންބުނި އަދި އެންގި ތާރީޚް 

  ކަތީބު:              މަޤާމްޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް: ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަން
:     ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ޔުނިޓް ޑީ

: ޔުނިޓް 15.09.2010: ތާރީޚް

: ނޯޓު
 .ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނަމަ އެކަން ހަމަޖެއްސުމަކީ ސުޕަވައިޒަރުގެ ވާޖިބެކެވެ .1

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުވައްޒަފު، މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު، މ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި ހޯދައި،   މަސައްކަތް  .2
 .މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާނަމަ މި ފޯމު ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އިދާރީ ސެކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވ4ެފެށޭތާ 

 :ފޯމު ބަލައިގަތް އިދާރީ މުވައްޒަފު
 ޚުޒައިމާ މޫސާ:  ނަން

 : ސޮއި
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ: މަޤާމް

 

 11: ޖަދުވަލް 
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c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ދަރަނބޫދޫ،
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 
 
 

މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 :މުވައްޒަފާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

:  (ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއިއެކު)ފުރިހަމަ ނަން - 1
:  ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑު ނަމްބަރު- 2
:  މަޤާމް- 3
  :ޔުނިޓް- 4
:އްޒަފު ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތްވަޖެހުނު ކަމެއްގައި މުފިޔަވަޅު އަޅަން- 5  
 
 
 
 

:ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ ދެކިލައްވާ ސަބަބު- 6  
 
 
 

   :ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ
: ސޮއި
: ނަން
: މަޤާމް
 :ތާރީޚް

 
މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުގެ ބަޔާނާއެކު : ނޯޓު

. މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ

 12: ޖަދުވަލް 
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c 

& 
 ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

، ދަރަނބޫދޫ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށް ފަށާއިރު ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން 

ޗުއްޓީއަށް ފަށާ މުވައްޒަފާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު * 

: ޗުއްޓީއަށް ފަށާތާރީޚް .02: ނަން .01
: ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު .04މަޤާމް  .03

 

:  މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި* 

 މަޤާމް .2: ނަން .1
 ޙަވާލު ކުރި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް .3

 

 

 

 

 :ޙަވާލު ކުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތަފްޞިލް .4

 

 

 

 

: ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވި:      ތަކެތި ޙަވާލު ކުރި
: ސޮއި:        ސޮއި
: ނަން:        ނަން
: މަޤާމް:        މަޤާމް
: ތާރީޚް:        ތާރީޚް

 13: ޖަދުވަލް 


