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 :ތަޢާރަފު

ގޮތުން  ދިވެހި  ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތަށް ޒިންމާކުރުވުމާ، ދިވެހި  ސިވިލްސަރވިސްގެ  ޤަވާޢިދަށް  އަހުލުވެރި މުވައްޒަފުން މިއީ

ން ގައިވާގޮތުގެމަތި ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  1މާއްދާތައް މިސުރުޚީގެ  ޢާއްމު 0ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

 .ކެވެއެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެ

 މާ ބަންދުކުރުން އޮފީސް ހުޅުވު  .1

ލެްއ މަުހން މަހަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުޅުވައި ބަންދު ކުާރ މުވައްޒަފުންގެ ތާވަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރަސްމީ ގަޑީގައި 0.0

އެކަްނ ހުއްދަޔާއެކު ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް  ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނަވާ ވެރިއެއްގެ ރު ވެރިޔާޒިންމާދާ

 .ނެވެޔުނިޓުންމިކަން ކުރާނީ އިދާރީ . ފެންާނނޭހެން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހަްއަޓންވާނެއެވެއަންގައި މުވައްޒަފުންނަށް 

އެކަން ނުކުރެވޭފަދަ ހުޅުވައި ބަންދު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 0.1

ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ގަޑިއިރު ކުރިން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް  0ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހުމުގެ 

 . އަންގަންވާނެެއވެ އެކަންށް ކައަވެރި

ނޑި  0.3 އިދާާރ ހިންގެވުމާއި  ޙަވާލުވެ ހުންެނވި ވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ އެވަގުތަކުނީ އޮންނަންވާކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަޅުދަ

ކައުންިސލުން ނިންމަވާޮގތެއްގެ މަިތން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގުީތގޮތުން އެ ޒިންމާއާއި  ނަމަވެސް .ގައެވެދަށު

 . ކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެވެރިއަ ޙަވާލުވެހުންނަ

ފަންކާތަކާއި އޭސީތައް  ކާއިހޭ ލައިުޓތަކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަންދު ކުރާއިރު ކޮންމެހެން ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ނުޖެ 0.4

 .ކުރަންވާނެއެވެ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ރައްކާެތރިގޮތެއްގައި އިދާރާ ބަންދުއަދި  .ނިއްވާލަންވާނެއެވެ
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ހެން ބަންުދނުކޮށް މަޑުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ދިމާނުވާނަމަ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުން ލަސްނުކޮށް އިދާރާ ކޮންމެ 0.5

މިނިޓަށްވުރެ  31އެފަދަ ކަެމއް ދިމާވެގެން އިދާރާ ބަންދުނުޮކްށ މަޑުކުރަންޖެހިގެން މަޑުކުރިނަމަވެސް . ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ

މަ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަޤުަތކު އިދާރާ ހިންގުމާއި އިތުރު ވަޤުތު އިދާރާ ހުޅުވަިއގެން ތިޭބނަ

 . ޙަވާލުހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ

 :ރަސްމީގަޑީގައި ބޭރަށް ދިއުންމަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވުމާއި  .2

ނުރަސްމީގަޑީގައި ނުކުންނަން  ކުރެވިގެން ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުންންގައިގެން ނުވަތަ ރާވައި ތާވަލު އޮފީހުން އަ 1.0

ޢުޒުރެއް ބޫލު މަޤުޙާޟިރުނުވެވޭފަދަ . ޖެހޭނެއެވެވާންޙާޟިރު މުވައްޒަފުން  ނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްއަންގާފައިވާ 

އެސް އަކުން، .އެމް.މިނިޓުގެ ތެރޭގައި އެސް 31ނުވެވިއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން  ދިމާވެގެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު

އްޒަފަކާމެދު އެމުވަ ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ވީޮގތެއް ނާންގައި. އެކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސްމުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 . ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢި

ކޮޅުގެތެރޭގައި  އްސާފައިވާ ހުސްވަޤުތުމަށްފަހު ބޭރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖަވުޙާޟިރުގަޑީގައި މުވައްޒަފުން އިދާރާއަށް ރަސްމީ 1.1

 އަދި . ނެވެަބޔާންކޮށް ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި ހުއްދަލިބިގެން  ާދންޖެހިއްޖެނަމަ ދެވޭނީ ސަަބބުއަމިއްލަ ބޭނުމަކު ނޫންގޮތަކަށް 

ދިމާވާ ކުއްލި  ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކަށް. ވާނެއެވެމިނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުންބޭރަށް ގޮސްގެްނ ނު

  .މުހިންމު ކަމަކާގުޅިގެން ބޭރަށްާދންޖެހިއްޖެނަމަ ތިރީގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭރަށް ދެވިދާނެއެވެ

ނޑޭ . ހ ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެކުރިން މުހިންމުކަމަކު ބޭރަށްދާންވެއްޖެނަމަ ބޭރަށް ދެވޭނީ ހުސްވަޤުތުކޮޅުން ކެ

   މަޑުކުރަންވާނީ   ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ 10މަްށފަހު ބޭރުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަޤުތު މިގޮތުން ބޭރަށްދިއު. ގޮތަށެވެ

ހުއްދަ  ދަންނަވައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޤުތީގޮތުން އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް އެކަން 

  .ލިބިގެންނެވެ

ގެން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ދެވޭނީ ޒިންމާާދރުވެރިޔާ ހުސްވަޤުތުކޮޅަށްފަހު މުހިްނމުކަމެއް ދިމާވެ. ށ

  . އި ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެނުވަތަ ވަޤުތީގޮުތން އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ދަންނަވަ

ޑޮްކޓަރަށް ނަމަ ޖެތިމާނުވަތަ ތިާމނުގޮސް ނުާވފަދަ މީހަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަްށ ދަންކަން ދާންޖެހިއް. ނ

 .ލިއުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އްކުމަށްފަހު އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާއިރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިކަން އެނގޭނޭދެ

ދާންވާނީ ކޮންމެހެން  އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި ގޯތީގެ އެކި ތަންތަނަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ވެށި ދޫކޮށް 1.3

އެފަދަކަމެްއދިމާވެގެން ދިޔަނަމަވެސް . ހުރި މުހިންމު ކަެމއް ދިމާވުމުންނެވެނުގޮސްނުވާފަދަ، ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅުން

އަދި އެހެން . ދިޔަ ބޭނުން ނިމުމުން ލަްސނުކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަުތ ވެއްޓަށް އެނބުރި އަންަންނވާނެއެވެ

 .ނުާވނެއެވެ ންގެދަތިވާގޮތަށް ވާހަަކދައްކަން ތިބެމުވައްޒަފުންގެ މޭޒުކައިރިއަށްގޮސް މަސައްކަތަށް 

 



5 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                            ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލުނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

               

 

 

ވެރިންނާއި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި ކޮންމެހެން ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރާގައި  1.4

މިނެޓަށްވުރެ ގިނައިރު  31އެއިން ކޮންމެފަހަރަކުވެސް . ފަހަރުއެވެ 1ގިނަވެގެން ކެންޓީަނށް ދާންވާީނ ދުވާލަކު 

  .ންނުވާނެއެވެކެންޓީނުގައި ތިބެގެ 

ޑި ކުރިއަށްދާގޮތަްށ ނމެދުނުކެ ާދންވާީނ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައްހުސްވަގުތުކޮޅަށް އިދާރީ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބޭރަށް 1.5

 .ރާވާލައިގެން ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ދެބަޔަްށ ބަހާލައިގެންނެވެ

 :ސަލާމް ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުން .3

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  0ސަލާމުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން ލިވެގެން މުވައްޒަފު ބަ 3.0

ވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަްށ ފުގެ ސްޕަވައިޒަރަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ނުަވތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަމުވައްޒަ

  .ވެއަންގަންވާނެއެ  ލިއުމަކުން އެސް އަކުން ނުވަތަ .އެމް.އެސް

ޚިލާފަށް ޗުއްޓީ  ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރާ. އެއްގޮތަށެވެ ޢާންމު ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުންަނށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކަލަންޑަރާ 3.1

 . ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ނުދީ ނުވާފަދަ މުހިންމު ކަމެއްދިމާވެެގން އެކަންބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުްނނެވެދެވޭނީ 

މިފޯމް . ވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ިއދާރީޔުނިޓަށެވެޗުއްޓީއަށްއެދި ހުށަހަޅަންމުވައްޒަފު  3.3

އޭނާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ދާރީ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުމުންއިޗުއްޓީއަށްއެދި މުވައްޒަފު . ދުވަސް ކުރިއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 13

ވައްޒަފަކަށް އަދި އެއްވެސް މު. ޒަފުގެ ސްޕަވައިޒަރ ބަލަންވާނެއެވެމަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ިނންމާފައިވޭތޯ އެމުވައް

ތައް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން އެވަގުތު ނިންމެްނހުރި މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ 

. މަށްފަހުގައެވެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުކާ ޙަވާލުކުރާއެހެްނ މުވައްޒަފަ ނިންމުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ވަޤުތީގޮތުން 

ޙަވާލުކުރާނީ ވަޤުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ  ޗުއްޓީ ޗިޓު .ލިބުމުންނެވެ އްޓީއަށް ފައްޓަންވާނީ ޗުއްޓީޗިޓުޗުއަދި 

   .ކުރުމުންނެވެ  ޙަވާލު އޭގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބަޔާއި މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިލިއުން ޔުނިޓް

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަކެއްޗާއި ނުނިމިހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ޙަވާލު މުގެކުރިން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ފެށު 3.4

  .މަސައްކަތާބެހޭ އިރުޝާދުތައް ފުރިހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެއަދި . ކުރަންވާނެއެވެ

އަދި . ކުރަންވާނީ ޗުްއޓީނެގި ބޭނުަމށެވެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގިނަމަވެސް އެޗުއްޓީގެ ބޭނުން 3.5

ރަުށގައިހުރެގެން އެޗުއްޓީގެ  ،ޖެހޭކަމަކަށްނަމަ ނެގީ ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެްނ ކުރަން ޗުއްޓީ މުވައްޒަފު ޢާއިލީ ޒިންމާ

މަށްވެފައި އަދި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީނެގީ ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކުރަންކަ. ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ޗުއްޓީގައި ރަށުންބޭރަށް ދިއުމަްށފަހު އެނބުރި ރަށަށް އައި އިރު ޗުއްޓީގެ ބާކީދުވަސް އޮތްނަމަވެސް އެދުވަސްތަކުގައި 

  .ޗުއްޓީގައެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ

ޗުއްޓީ  މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް ދަތިވާފަދަ ސަބަބެްއ މެދުވެރިވެގެން 3.6

  .ދުވަސްކުރިން ޗުއްޓީ އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 0އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ 
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 :ންއްޒަފުން ރަށުންބޭރަށް ފޮނުވު ބޭނުންތަކުގައި މުވަ  ރަސްމީ .4

 . ފަކު ނުފޮނުވާ ނުވާަފދަ ކަންކަމުގައެވެރަސްމީ ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ރަށުންބޭރަށް ޮފނުވަންވާނީ އެޭބނުަމކަށް މުވައްޒަ 4.0
 

ރަސްމީ ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ރަށުންބޭރަށް ފޮނުަވންވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  4.1

ރަށުންބޭރަށްދާ  އަދި ރަސްމީބޭނުމަކު. ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

ވައްޒަފުްނ، ރަށުން ބޭރަށް ދިއުަމށް ހުއްދަ ދިން މުއްދަތުގައި ާދބޭނުން ުނނިމިއްޖެނަމަ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މު

 ދިން މުއްދަތަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ހުއްދަ  އަދި ހުއްދަ . ދުވަސްކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 10މުއްދަތުއިތުރުކުރަން 

އަދި އެފަަދކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ . ވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަެކއްގެ ގޮތުގައެވެނުހޯދާހުންަނ ދުވަސްތައް ެބލެ 

   .ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އެމުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
 

 3ތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ ރަސްމީބޭނުމަކު ރަށުންބޭރަްށދާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުްނ ދަތުރުނިންމާ ރަަށށް އަންނަ  4.3

އަދި ފައިސާއާބެޭހ . ދުވަހުގެތެރޭގައި،ޖަދުވަލުގައިވާ ަނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް، އިދާރާއަްށ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

ކަމާބެހޭ ޔުނިޓަްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާއާއި ހިސާބު  1އެއްވެސް ކަމެއްހިނގާފައިވާނަމަ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 

 .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން
  

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

 . ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ

 :ވީއްލުން އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން  އެހެން .5
 

ބޭނުންވާ މަސައްކަްތ  ލައްވައި ކުރުވަން އެމުވައްޒަފު ންވާނީވީއްލައެހެންއިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަކަށް މުވައްޒަފުން  5.0

ހުއްދަޭދނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ވީއްލުމުގެއެގޮތުްނ މުވައްޒަފުން . އެނގޭގޮތަށް އެއިދާރާއަކުން ލިުއމުން ހުށަހެޅުމުްނނެވެ

ގޮތަށް ރަށުންބޭރަށްދާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މި .ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

ކުރަން އެ  އިތުރު މުވައްޒަފުން، ރަށުން ބޭރަށް ިދއުމަށް ހުއްދަ ދިން މުއްދަތުގައި ދާބޭނުން ނުނިމިއްެޖނަމަ މުއްދަތު

ން އަދި ހުއްދަދިން މުއްދަތަށްފަހު ޤަވާޢިދު. ދުވަސްކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ 10މުވައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް 

 އަދި އެފަދަކަމެްއ ދިމާވެއްޖެނަމަ ސިވިލް . ހުއްދަނުހޯދާހުްނނަ ދުވަސްތައް ެބލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކެްއގެ ގޮތުގައެވެ

 .މަތިން އެމުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ ގައިވާގޮތުގެ ސަރވިސް ޤަވާޢިދު
 

ޖެހިއްެޖނަަމ  ފިޔަވައި އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ދޭން ްނނަށް ުމސާރަމުވައްޒަފުވީއްލާ އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަށް  5.1

 . އެޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ މަސައްކަތްކުރުވި އިދާރާއަކުންނެވެ
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 :އިދާރާއަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުން .6

އްޞަ ކަމަކާއި ވަކި ޚާ. އެކިފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ކަްނކަން ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެ އެެދވޭ ގޮތަކީ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމެވެ  6.0

 .ގުޅޭގޮތުން އެދޭނަމަ ހުށަހަޅާނީ ެއކަމަކަށް ޚާއްޞަ ފޯމަކުންނެވެ

 .ފަރުދީ ގޮތުން ލިޔުމަކުން ހުށަހެުޅމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަނަގބަހުން ކަންކަން ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ 6.1

 .އްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެފެކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ކަންކަންވެސް ލިޔުމެ 6.3

 :ޙަވާލު ކުރުންއެންޓްރީ ކުރުމާއި ތަކެތި ބަލައި ގަތުމާއި  .7

ފެކްސްއާއި  .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ރަސްމީ ގަޑީގައި ބަލައި ގަންނާނީ ކައުންޓަރުންނެވެ 7.0

 .ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެވެ ތް ޙަވާލުނަގާނީ އެމަސައްކަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ލިޔުންތައް

ން ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ޑު ޖަހައި ލިޔުނތައްގަ އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔުްނތަކާއި ތަކެތި ލަސްނުކޮށް އެްނޓްރީ 7.1

ލު ސޮއިކޮށް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކޮމްޕިއުޓަރގައި ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޭން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާއި ޙަވާ

އަދި ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އެލިޔުމެއް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކޮށް . ކުރަންވާނެއެވެ

 .ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ

 ،ގަޑި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތާރީޚާއި އިރުކުރާލިޔުމާއި ތަކެތި ޙަވާލު  ކާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭއިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަ 7.3

 .އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެމިކަން ބަލަހައްޓާނީ . ފޮތުގައި ލިޔެ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ

 :ލިބޭ ލިޔުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން .8

ލިޔުމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެންޓްީރ . ޔުނިޓަށް ބަލައިގަްނނަ ލިޔުންތަާކއި ޙަވާލުވާންވާނީ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ 8.0

 .ގަޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެތައް

 . ތަކާ ޙަވާލުކުރާ ލިއުންތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދަންވާނެއެވެނިޓުޔު 8.1

ގެ ނުލިޔުންތައް ދެްނގެންދާނީ ސެކްޝަ ގެ ވެރިޔާ ބެއްލެވުމަށްފަހުގެންދިއުމުން ޔުނިޓު ވެރިޔާއާއި ހަމަޔަށް ލިޔުންތައް 8.3

ނުގެ ވެރިޔާ ލިއުންތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް ގެންދާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ސެކްޝަ. ވެރިޔާއާއި ހަމައަށެވެ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ެބއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް . ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުްނނެވި ވެރިއެއްގެ އަރިހަށެވެ

. ގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަޤުތަުކ ކައުންސިލް ިއދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުްނނެިވ ވެރިއެއްގެ އަރިހަށެވެގެންދާނީ ކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ލިއުންތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް ކުރިން ގެންދިޔަ މަގުން ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފާ ހަމައަށް 

ކޮށްގެން ޖަވާބުޭދންޖެހޭ ލިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޙަވާލު ގެންދިއުމުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ

 . އަދި ނިމޭ މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކުރާީނ އެވެ. އަޅާނީއެވެ
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 ެޖމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ. ފޮނުވާނީ އެޔުިނޓެްއގެ ލިޔުން އެޔުނިޓަކުންނެވެއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ލިޔުންތައް  8.4

. ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތް ތަްނތަނަްށ ލިޔުން ފޮނުވާނީ އީ. ތަންތަަނށް ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޖެްމސް މެދުވެރި ކޮށެވެ

ނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފުިރހަަމ ކުރަންޖެހޭ ތަްނތަން . މެއިލާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ ލިޔުންތައް ފޮނުވުަމށްފަހު ތައްގަ

ކޮންމެ ޔުނިޓަކުންވެސް އެ ޔުނިޓަކުން ފޮނުވާ ތަކެތި ފޮެތއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަން  އަދި. ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 .ވާނެއެވެ

މި އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން މި އިދާރާއަށް  8.5

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ނުާވނީ ފޮނުވާ ރިޕޯޓުތައް ަބލައިގަނެ ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންަތނަށް ފޮ 

ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓުތައް މި އިދާރާއަށް . ނުޖެހޭނެއެވެ އެންޓްރީ ކުރާކަށް މި ރިޕޯޓުތައް މި އިދާރާގައި . ންނެވެޔުނިޓު

 ހަމަޖައްސަން  ންޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 .ވާނެއެވެ

ގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ނިޓުޔުއަދި  . ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެތަކަށް ލިބޭ ލިއުންތަކަށް ަލސްނުކޮށް ޔުނިޓު 8.6

 .ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް މުވައްޒަފުންނާ އްވުމުގެ އިކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭ  .9
 :ކުރުން  އްޞާޙި

 

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ބިއުރޯއިންނެވެ 9.0

 .އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ ބިއުރޯއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ

އަދި . ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް ބިއުރޯއިން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ 9.1

ޔުނިޓްތަކުން ކައުންސިލަށް ހުަށހަޅަން ބޭނުންާވ ކަމެއް އޮތްނަަމ، ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލްގެ މަތީން ވަގުތު އޮއްވައި 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިއުމުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށްމެއް އެކަ

 .މިކަްނކުރާނީ ބިއުރޯއިންނެވެ. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވާ މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ 9.3

 .އެވެޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އިށީނދެ ިތބެވޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެޖަލްސާ އަޑުއަހަން  9.4

އެއްގޮތަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް . ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ދެޮގތަކަށް މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާ ކުރެވޭނެއެވެ 9.5

ައނެއްގޮަތކީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކާ ުގޅިގެން އެއްވެސް ޔުނިޓަކުން ިފޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް . ބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމެވެ

ވަޅުއެޅުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނޯޓަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ނިންމުމުގެ ކޮޕީ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓާ އޮތްނަމަ އެކަމަށް ފިޔަ

 . ޙަވާލުކުރުމެވެ
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 :ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  .11

ހަކު ދުވަ ހޯމަ ހިމެނޭގޮތަށް ރަސްމީ ކޮންމެ އިދާރީ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންއާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 01.0

މް ހަމަޖައްސާނީ މިބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާ. ށް ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްަވންވާނެއެވެ 9.31ން  8.45

 .ވާނެއެވެ މި ބައްދަލުވުމުެގ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން .ބިއުރޯއިންނެވެ

ކަންދީ ނިންމުން އަވަސް ކުރުމަށާއި ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމަކީ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަމާލު 01.1

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ 

 .މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުުމކެވެ

ނޑައަޅާ ަމޝްވަރާކުރާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި  01.3 ޖަލްސާއަކުން ނިންމަން ކަ

  .ކަންތައް ފިޔަވައި އެހެން ކަންތަްއތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުން ނިންމާޮގތަށެވެ

 .މިކަންކުރާނީ ބިއުރޯއިންެނވެ. ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ދެެކވޭ ވާހަކަތައް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ 01.4

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިެވރިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަްނ  ން ަލސްނުކޮށްލުވުްނ ނުބާއްވާނަމަ، ގަޑިޖެހުމުދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ބައްދަ 01.5

 . އަންގަންވާނެއެވެ

 :ބައްދަލުވުންޔުނިޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ   .11

ށް ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މެނޭޖްމަންޓް  00.11ން  01.11 ދުވަހު ބުރާސްފަތި ފުރަތަމަމަހެއްގެ ކޮންމެ  00.0

އަދި ކޮންމެހެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް  .ދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެބައް

މި ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  .މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ. ބޭއްވިދާނެއެވެ

 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

ށާ ކައުންސިލްގެ އްޞާ ކުރުމަދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަުޢލޫމާތު ޔުނިޓުތަކުގެ މެދުގައި ޙިމިއީ، އި 00.1

ބާއްވާ  ނިންމުންތައް ަތންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން

 .ބައްދަލުވުމެކެވެ

.  އެވެނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރި ސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާމިބައްދަވުމުގެ ރިޔާ 00.3

 .ވެވޭނެއެވެ ބައިވެރި މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުްނ ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

 :ގެ ބައްދަލުވުން މުވައްޒަފުން   .12

ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްަމުހ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  ލުވުެމއްކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަުހ އިާދރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަ 01.0

ގޮތުން  މިބައްދަލުވުމަކީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އިދާރީ .ބާއްވަންާވނެއެވެ ބައްދަލުވުމެއް

. މަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެމަޝްވަރާ ކުރު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް



10 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ   .ނެވެޔުނިޓުންމިބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ުކރާނީ އިދާރީ 

 . ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

ކުރުމުގެ  އަހުލުވެރި އި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް މުވައްޒަުފންސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާދިވެހި  01.1

 .ބާއްވަންވާނެއެވެބައްދަލުުވމެއް ފަހަރު  3އަހަރަކު މަދުވެގެން ގޮތުން ހުރިހާ މުވައްޒަުފންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެން 

 .ގެ މުވައްޒަފުންނާެބހޭ ބައިންނެވެއިދާރީ ޔުނިޓުމިބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ 

ޙާޟިރު  ސަބަެބއް ދިމާވެގެންމަޤްޫބލު . ސް ބައިެވރިވާން ވާނެއެވެހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި  01.3

ގެ ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އިދާރީ ޔުނިޓު ޒިންމާދާރުތެރޭގައި  މިިނޓު  05ލަސްވެގެން  ބައްދަުލވުްނ ފެށޭތާ މުވައްޒަފުން ނުވެވޭ

އެކަން  ވާ މުވައްޒަފުންނުމަޤްބޫލު ޢުޒުރެްއ އޮވެގެންނަމަވެސް ޙާޟިރު .އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 އަދި ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު . ބެލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެނާންގައިފިނަމަ 

 . އަޅަންވާނެއެވެ ޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅުއްމަތިން އެ މުވަ ގައިވާގޮތުގެ

ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަމަށްވުމާއެކު، ޗުއްޓީގައިތިބޭ މުވައްޒަފުންވެސް،  އެއްފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމަކީ މަހަކު 01.4

ޗުއްޓީގައިތިބޭ މުވައްޒަފުން، މުވައްޒަފުންެގ . މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

 . ނުވިނަމަެވސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު

 :ޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސުންންއެޕޮއި  .13

އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިދާރާއިން  03.0

 .ތަނަވަސްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް  ކައުންސިލަރަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ 03.1

 .ބިއުރޯއަށް ދޭންވާނެއެވެ

ައދި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކުގެ  .ކައުންސިލަރުންނަށް ދަްނނަވަިއ އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް އިްނތިާޒމް ކުރާނީ ބިއުރޯއިންނެވެ 03.3

 .ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 :ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން  .14

ުމ ކަންތަކާއި މުހިން ެތރެއިން އަމުރެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ށް ޮފނުވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެއެކިފަރާތްތަކައިދާރާއިން  04.0

ންތަކުގައި އެނޫން ލިޔު .ސޮއި ކުރައްވާނީ އެވަގުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ ންތަކުގައިލިޔު

 . އެޔުނިޓެއްގެ ވެރިއެކެވެންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ އެޔުނިޓެއްގެ ލިޔު 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު  ންތަކުގައިކުގެތެރެއިން މުހިންމު ިލޔުންތަކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ލިޔު 04.1

ސޮއިކުރައްވާނީ  ންތަކުގައިހުރިހާ ލިޔުއެނޫން . ނަވާ ވެރިޔަކުލައްވައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެހުންއިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ

 . ވެއުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސެކަ
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ނުވަތަ އެޒިންމާއާއި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 04.3

 .ވެކެއެވަޤުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހުްނނެވި ވެރި

ނުވަަތ އެޒިންމާއާއި އެވަގުތަުކ . އެކެވެއެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިަޓށް ޮފނުވާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ އެ ޔުނިޓެއްގެ ވެރި 04.4

 .(އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ިލޔުންތައް ހުންނަންވާނީ އެއް ފޯެމޓަކަށެވެ) .ޙަވާލުވެހުރި ވެރިއެކެވެ

 :ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ މިންގަޑު ދެމެހެއްޓުން  .15

ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްއިދާރާ 05.0 ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާތައް ޖަދުވަލް . ގޮތަށެވެގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ކަ

 .ތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

ފައިވޭތޯ މަ ކޮށްއިދާރާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަ 05.1

 .ބަލައި ޗެކް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 .ގެ ސިއްރު އެއްޗަކަށްވާތީ މިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެރަސްމީ ލިޔުންތަކަކީ އިދާރާ 05.3

 :ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން  .16

ނޑު  06.0 އިދާރާގެ ހިންގުމަށާއި އަދި ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މައިގަ

ނާިއ، މާލިއްޔަތާއިެބހޭ ޤަވާޢިދާ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫުލން އިދާރީ ދާއިރާތައް އަސާސަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫ

 . އެހެންކަުމން މިކަން ކުރުމުގައި މިއަސާސްތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނެވެ

. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުންނެވެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް 06.1

 .މިޔުނިޓަށް އެނގުމަކާނުލައި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޚިދުމަތާއި، ތަކެތި ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ

ތޯ ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ހޯދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހުރި  06.3

 .ންވާނެއެވެޔަޤީން ކުރަ

ދަށުން ސްޓޮކުގައި ބާކީ  ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ތަކެތި ހޯދަންވާނީ އިދާރީ ޔުނިޓު ސްޓޮކަށް 06.4

 . ހުރި ތަކެއްޗަށް ބަލައިގެން ކޮންެމހެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވެ

ހިންގުމާ  އިދާރީ ޔުނިޓުހުރިނަމަ،  ތަކަށް ބޭނުންވެެގން ސްޓޮކުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާތަކެިތ ސްޓޮކުގައިޔުނިޓު 06.5

ހޯދުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗެއް . ކުރަންވާނެއެވެ ތަކާ ަޙވާލުގެ ހުްއދަ ހޯދުމަށްފަހު ޔުިނޓުއްއެޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރި

ސްޓޮކްގައި ނެތްނަމަ އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް އިންފްރާންސްޓަަރކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓަށް 

 . ށަހަޅަންވާނެއެވެހު

ދުވަހަށް ަބލަހައްޓަްނ  އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯޭދތަކެތީގެެތރެއިން ސްޓޮކަށް ޖަމާނުކޮށް ޫދކުރާތަކެތީގެ ހިސާބުވެސް ދުވަުހން 06.6

 . މިކަންކުރާނީ އިންފްރާްނސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުންނެވެ. ވާނެއެވެ
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މަރާމާތަށް ބޭުނންވާ ތަކެއްޗާިއ އެހެންފަރާތްތަކުްނ ހޯދަންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޔުނިުޓތަކުން ހުށަހަޅަންާވީނ  06.7

މިގޮތުން ޔުނިޓްތަުކން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް . އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓަށެވެ

 .ހިމެޭނނެއެވެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލުގައިމުގެމި ފޯ. ންނެވެތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު

ހޯދާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަީކ އިދަރާ ހިންގުމުގައި ޢާންމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ އެއްޗަކަށް ނުވަަތ  06.8

އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޚިދުމަތަކަށް ވާނަމަ، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާނީ އެވަޤުތަކު 

 . ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެކެވެ

ނޑައަޅާފަިއވާ އުޞޫލު ހޯދާ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތް ބިޑުުކރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ގެންދަންވާނީ 06.9 . ގެ މަތީްނނެވެއެކަމަށް ކަ

 .ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ިބޑްއިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ

 :ން ލައިގަތުމާއި ޚަރަދުކުރުބަ ފައިސާ   .17

ރަސްމީ ކޮންމެ އެހެން ަމސްމަހު ފަިއސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ، ރަަމޟާން މަސް ފިޔަވައި ޢާންމުގޮތެއްގައި އިދާރާއަށް  07.0

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދިމާވާ ކަންކަމާ  .އަށެވެ 01331ން  9331ރަމަޟާން މަހު . އަށެވެ 04331ން  8331ދުވަހެއްގެ 

 .ގަޑިތަކުގައިވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވި ދާނެއެވެގުޅިގެން މިނޫން 

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  07.1

ފަށް އެއްވެސް ިމއާ ޚިލާ. ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލިއްަޔތާބެހޭ ާޤނޫނާއި މާލީ ަކންކަމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްޮގތަށެވެ

 .ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ

އި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި މާފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ވައުޗަރުގައި ސޮއިކުރާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގު  07.3

ވައުޗަރުގައި ސޮއި  .އެވެރިޔާހުންނެވި ވެވެނުވަތަ ވަޤުތީޮގތުން އެ މަސްއޫިލއްޔަތާ ޙަވާލު ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އާއި

 .ކުރުމާއި ހަމައަށް ދާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހުންނަންވާނީ ފުިރހަމަކޮށް ނިންާމފައެވެ

 .ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނޫނީ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ 07.4

އަދި ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ  .ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެސިލަށް އަތޮޅުކައުންއެކިގޮތްގޮތުން  07.5

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަުތގައި . އިދާރާއަށް ލިބެންެޖހޭ ފަިއސާ ލިބެމުންދޭޯތ މޮނިޓަރކޮށް ަބލަހައްޓަން ޖެޭހނެއެވެ މަތިން ކަ

 .ންނެވެތަކު ޔުނިޓު ކަމާބެހޭމިކަން ކުރާނީ 

. ގަންނާނީ ފައިސާއާއިބެހޭ ޔުނިޓުންނެވެފައިސާ ބަލައި  ތްތަކުން އިދާރާއަށް ދައްކާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި، އެކި ފަރާއިދާރާ 07.6

 . ޖެހޭނެއެވެ ގެހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ިނންމައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަންމިގޮތުން ބަލައިގަްނނަ ފައިސާ 

އިންފްރާންސްޓަރަްކޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ިލބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުންދޭޯތ  އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން 07.7

ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްަތކުން ފައިސާ ހޯދުމަްށ ައދި . ޔުނިޓުން ބަލަަހއްޓަމުން ގެންދަްނވާނެއެވެޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  . އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ
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ލައިގަންނަ މުވައްޒަފުެގ ފައިސާ ބަ  ،ިއދާރާއަށް ލިބޭފައިސާ. އްޓަންާވނީ ތިޖޫރީގައެވެއިދާރާއަށް ބަލައިގަންަނ ފައިސާ ބަހަ 07.8

ނޑުގައި ނޑުގައި. އްޓައިގެން ނުވާނެއެވެބަހަ މޭޒު ވަތްގަ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ގެއްލިއްޖެނަމަ،  މޭޒު ވަތްގަ

 .އެކަމުގެޒިންމާ އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަން ވާނެއެވެ

އެއްފަހަރު  ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ މަހަކު  މުވައްސަސާތަކަށްގަންނަ ފައިސާގެތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާއަށް ބަލައި 07.9

 .އެއިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 :ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން  .18

. ވާނީ އިދާރާގެ ބޭނުން ތަކަށެވެބޭނުން ކުރުމަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ަވޞީލަތްތައް ޭބނުން ކުރައް އިދާރާގެ ބޭނުންތަކުގައި 08.0

އަދި އިާދރާގެ އެއްވެސް މުދަލެއް  .އަދި މިގޮތުން ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭުނން ކުރުމުގައި އިހުމާލު ވެގެންނުވާނެއެވެ

 . އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ތަނުން ބޭރަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

ދަ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް މައްސަލައެއް އޮފީސްތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަްށ ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަ 08.1

ސް ވައިރައެންޓިއަިދ މިފަދަ ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެްއޓުމާއި . ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 .ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ އަޕްޑޭޓްކޮށްބެލެހެއްޓުމަްށ،

އިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުން ކުރުމުގައިވެސް ފަރުވާތެރިވެ، ދުއްވުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް  08.3

ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު  .އަދި މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަާވޢިދާ ެއއްގޮތަށް ޭބނުން ކުރުމަްށ ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ އެއްގަމާއި ކަ

 .ނެވެއެކަމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ހަމައެކަނިދުއްވަންވާނީ 

އިންޓަެންޓ . ފޯނާއި އިންޓަެނޓް ފަދަ ަވޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުަރންވާީނ ރަސްމީ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ 08.4

 ބޭނުންކުރާ  މޮޑަމްތަކާ ޙަވާުލކޮށްފައިވާ މޮޑަމްގެ މަހުފީއަށްވުެރ އިތުރުވާ ފައިސާގެ ޒިންމާނަގަްނވާނީ ބޭނުންކުރުމަށް ޔުިނޓު

އިތުރުވާ ފައިާސގެ ޒިންމާ ނަންގަާވނީ ބޭުނންކުރާ މޮޑަމުގެ ަމހުފީއަށްވުރެ ކައުންސިލަުރން . މުވައްޒަފުންނެވެ

 . ކައުންސިލަރުންނެވެ

 . ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންުނންލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގައި ބޭކާރު ގޮތުގައި ތަކެތި ބޭ 08.5

 :ކަށް ދޫކުރުން އިދާރާގެ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަ  .19
 

ހުށަހެޅުމުން ( ފޯމަކުން)އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކުރަންވާނީ، އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް ލިޔުމަކުން  09.0

އެއެއްޗެއްއެއީ އެގޮތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނަމަ، އެއިރަކު އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެއްެގ 

 .ގައި ވާނެއެވެ 8މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު . ންނެވެހުއްދަ ލިބިގެ

އަދި . މިގޮތަށް ދޫކުރާ ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ހާޟިރުގައި އެތަކެތީގެ ޙާލަތު ބަލާ ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ 09.1
 .ވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެއިހަލާކުވެފަ



14 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

 އަދި ތަކެތި. ކުރަންވާނެއެވެ ރި ތަކެތި ބަލައިަގންނައިުރ އެތަކެތި ރަނގަޅަށް ަބލާ ޗެކްއަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކު 09.3

ގެންދިޔައިރު ހުރި މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް ހުރިނަމަ ތަކެތި ދޫކުރި ފޯމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު 

 .އަޅަންވާނެއެވެ

 :ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .21

ތަކެިތ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިކޯޑުކޮށް  ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން  ބޭނުން ކުރާ ށް ހޯދާއިދާރާގެ ބޭނުމަ 11.0

 . އެވަގުތަކު ސްޓޮކާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެމިަކން ކުރާނީ . ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ލަސްނުކޮްށ . މަށްފަހުގައެވެރުކުލައިގަންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަލަިއޗެކު ބަސްޓޮކަށް ތަކެތި  11.1

ކޮށްގެން  ވާލުކޮށްގެން ނުވަތަ ޙަ ތަކެތި ބޭނުންސްޓޮކަށް ބަލައިގަތުމަށް ފަހުގަިއނޫނީ . ވާނެއެވެ ސްޓޮކަށް ޖަމާކުރަން

 .ނުވާނެއެވެ

ހާއި މަސް ދެބައިވުމުން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކުން ތަކެތިހޯދުމަށް ބޭނުންވާނަަމ، ކޮންމެ މަހެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭ ދުވަ 11.3

 ޔުނިޓްތަކުން ހޯދަން ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެެތރެއިން ސްޓޮކުގައި ނެތް . ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި އިދާރީ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

ނެތްތަކެތީގެ ތެރެއިން  ސްޓޮކުގައި. ތަކެތި ސްޓޮކަށްހޯދައި ޙަވާލުކުރުމަކީ ސްޓޮކާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ

  .ފަހަރުއެވެ 12ކުއްލިއަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތިފިަޔވައި އެހެންތަކެތި ހޯދުމަށް ުހށަަހޅާނީ ގިނަވެގެން މަހަކު 

 

 :ބެލެހެއްޓުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ  .21

ލިޔެ ބަލަހައްޓަން  ވާޢިދާ އެއްގޮތަށްމާލިއްޔަތުގެ ޤަ ހިސާބު،ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 21.1

 .މިކަންކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ. ވާނެއެވެ

އަދި  .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ނަގައިދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ތާ ތަކެތި އެއެއްޗެއް ހޯދާ އަލަށް ހޯދާ 10.1

އަދި . ތީގައި ާމލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ނަްމބަރުޖަހަންވާނެއެވެހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަީރގައި ހިމަނާ ހުރިހާ ތަކެ

އަދި މިފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ . ނަމްބަރު ނުޖަހާ އެއްޗެއް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ށް ރިޕޯޓުކައަނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ވަގުތުން އެކަން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ  ކަން މުވައްޒަފަކަށް އެނގިއްޖެނަމައެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ 10.3

ޔަވަޅު އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފި. ކުރަންވާނެއެވެ ށް ރިޕޯޓުކައަނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރި

 .ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެއެވެ

ނިކުރަން ބޭނުންވާ އު ހަރުމުދަލުގެ ރަިޖސްޓަރީންހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ބޭުނން ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ވަަރށް ބައުވުމުން  10.4

. ގެން ނުާވނެއެވެއުނިކޮށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީންކޮްށ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު ެމނުވީ ތަކެތި ލިސްޓު

 .މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލު ކުރާނީ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ

 .ރީއަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަަލހައްޓަްނވާނެއެވެހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ 10.5



15 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

 :ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުން  .22

މިއީ . އެވެ www.faaf.gov.mvުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަކީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު 11.0

 .ކޮޕީރައިޓްސް ކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ

 .ގެންދަން ވާނެއެވެވެބްސައިްޓ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން . ވެބްސައިޓް ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ 11.1

ކުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި، ނިންމާ ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅުގައި ކުރަުމން ގެންދާ ޚާއްޞަ ކަންތަްއތަ 11.3

ާފ އިޓްގައި ޝާޢިއު ކުރުމަށްޓަކައި ވެބްސައިޓު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒައެކަންކަމުގެ ަވގުތުގެ ތެރޭގައި ވެބްސަ މަޢުލޫމާތުއެއްކޮށް

 . ންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެވެޙަވާލުކުރާނީ އި

 . ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް ޔުނިޓުތަކުން ބޭުނންވާ ިލޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރާނީ އެ ޔުނިޓަކުންނެވެ 11.4

 .ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ 11.5
 

 :އްޓުން ޢިމާރާތާއި ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެ  .23

ނޑައަޅާފައިވާ  13.0 އިދާރާ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި، އެތަންތަން ިހމެނޭ ގޯތިތައް ކަ

މިކަން ކުރާނީ ޢިމާރާތްތައް . ގޮތެއްގެމަތީން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ

 .ންނެވެލުވެފައިވާ ޔުނިޓު ހެއްޓުން ޙަވާބެލެ

 .ަހމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލުން ސާފުކޮށް ބަލަހައްަޓން ވާނެއެވެ ،އަތޮޅުގޭގައި ހުންނަ ކޮޓަރިތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަން  13.1

ިދ އަ. ތަންތަނުގެ ޒީނަްތތެރި ކަމަށާއި ހިތްފަސޭހަކަން އިތުުރ ކުރުމަށްޓަކައި ގަސް ހައްދައި ބަލަހައްަޓން ޖެހޭނެއެވެ 13.3

 .ތިާޒމް ހަމަޖައްސައި ގަސްކޮށައި ތަރުތީބު ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެގަސްތަކަށް ފެންދިނުމުގެ އިން

ގޯތިތެރޭގަިއ . ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ޢިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައާއި މައިދޮރުގެ ކޮރިޑޯތެރޭގައި އެއްވެސް  13.4

ނޑައި ސިނގިރެޓްބުރި  އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެވެސް ގޯތީގެ އެކިތަންތަނަށް އަޅި އިސްތިޢުމާލު ކުރިނަމަ ދުންފަތުގެ   .ކަ

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަްނޖެހޭ ފަތްފަދަ ތަކެތި އުކާލެވެްނެދން ގޯނިފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅާފައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި  13.5

ނޑަށެވެ. އަކު އެއްފަހަރު އުކާލަން ވާނެއެވެބެހެއްޓުމަށްަފހު މަދުވެގެން ހަފުތާ ނޑު . ކުނި އުކާލަންވާނީ ކުނި ގޮ ކުނިގޮ

 .ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

 :ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތަށް ނިންމުން   .24

ލެއްގެ ގޮތުން ަވކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަންެޖހޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ުމއްދަތަކަށް ނިންމަންެޖހޭ ކަންކަްނ ނުވަތަ އުޞޫ 14.0

ަކއި އެހެން ފަރާތަކުން މިކަމަްށޓަ. ނެއެވެވާއުފުލަން ކަންކަން އެމުއްދަތަކަށް ނިންމުުމގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ 

 .ނެއެވެވާޖަވާބެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ ދުރާލައި މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން

އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމެއް ނިންމަިއ ދިނުމަށް ނުަވތަ ވަކިމުއްދަތަަކށް ޖަވާބު ދިނުަމށް އެދިއްޖެނަމަ  14.1

 .އެވެިންނމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެ ށްއަވަހަކަމަށް ބަލައިގެން އެކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއީ އަމާޒު

http://www.faaf.gov.mv/
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 :ންތައް ނައްތާލުން މާތު ރައްކާކުރުމާއި ލިޔުފައިލް ކުރުމާއި މަޢުލޫ  .25

އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތަކާއި މިފަދަ ލިޔުންތަކުެގ ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޮކންމެ  15.0

 .މުވައްޒަފަކުވެސް އުފުލަންވާނެއެވެ

ކޮންމެ . ބައިކުރެވޭ ނިޒާމަށެވެ ބައިބަޔަށްންގުޅެން ޖެހޭނީ އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރުމުގައި ގެ 15.1

އަިދ ފައިލްތަުކގެ ބޭރުގައި ފައިލުެގ . ނެއެވެގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލަންވާވެސް އެ ޔުނިޓަކުްނ ފައިލްތަކުޔުނިޓަކުން

 .ސްތު ހަރުކުރަންވާނެއެވެނަން ހަރުކޮށް އެތެރޭގައި، އެފަިއލެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ފައިްލ ކުރާ ގޮތުގެ ފިހުރި

. ވަިނކޮށް ނައްތާލައިގެން ނުވާނެއެވެ އިދާރާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފިޔަވަޅު އަޅާ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް ނުވަތަ ފައިލްކޮށްފައި 15.3

 .އަދި އިދާރާގެ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ލިޔުންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިެގން ނުވާނެއެވެ

ނޑަށް އުކާލައިގެން އިދާރީ ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރޭ 15.4 ގައި ހިމެނޭތަކެތީގެ ތެރެއިްނ ނައްތާލަންެޖހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުނިގޮ

 .އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން އަްނދާލައިގެންނެވެއެފަދަ ތަކެތި ނައްާތލާންވާނީ . ނުވާނެއެވެ

ނޑައަޅައި އަރުޝީފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ފައިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އަރުޝީފް 15.5 ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ

ނޑައެޅުމުން އެކަން ބަލަހައްާޓނީ އިދާރީ އަރުޝީފް ކުރެވޭ ތަކެތި ކައުންސިލުން . އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެެއވެ ކަ

 . ޔުނިޓުންނެވެ

ނިހެން ލިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން އިދާރާގެ ފައިސާއާބެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާއި، ފައިސާއާބެހޭ އެހެ 15.6

 .އަދި މިކަން ބެލެހެއްުޓމަކީ އެކަމާ ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވާނެއެވެ

 .ގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެޔުނިޓުފުރިފައިވާ ފައިލެއް ޔުނިޓުން ބޭރަށް ގެންދާނަަމ، ބޭރަށް ެގންދަންވާނީ  15.7

 

 :ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން އަތޮޅު  .26

ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް  9މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލު  16.0

 .ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ

ވަކި ޚާއްޞަ  .ލަ ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމެވެޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަްށ މައްސަ 16.1

 .ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނަމަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަކަށް ޚާއްޞަ ފޯމަކުންނެވެ

. ވެފަރުދީ ގޮތުން ލިޔުމަކުން ހުށަހެުޅމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަނަގބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު އޮންނާނެއެ 16.3

 .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ިލޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

 .ތައްވެސް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެވޭނެެއވެލަފެކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަ 16.4

ގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރާ  ދާ އަދި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުން، ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ގުޅޭމުވައްޒަފަކު، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި 16.5

ނޑައަޅާ ފަރާތެވެ މިގޮތުން . ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ، ޒިއްމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަ
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ދާ އެއްގޮތްވާ ސަރިވސް ޤަވާޢި ށް، ދިވެހި ސިވިލްމައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަުހ، މަްއސަލައެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރިާޢޔަތްކޮ

. އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ޒިއްމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ ގޮތުގެމަތީން

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ، އެމުވައްޒަފު ހިްތހަމަނުޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއްނަމަ ސިވިލް  އަޅާމުވައްޒަފާ މެދު

 .އްޤު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙަ 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އެމަްއސަލައަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބެލޭނެ ބާވަތުގެ  16.6

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެމައްސަލައަކީ ބެލޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ އެކަން އަދި ބެ ލޭ މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން ( ތިނެއް) 3ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންނަމަ އެކަންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ތަކުގެތެރެއިން މަޤާމާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 16.7

. އް ބަލައި އެމައްސަލައެއް ނިންމަން ފެްނނަގޮތް ކައުްނސިލަށް ހުށަހަޅާނެ ވަގުތީ ކޮިމީޓއެއް އުފައްދަން ވާނެއެވެމައްސަލަތަ

ކޮމިޓީ . އެވެ" އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތައް ބަާލ ވަގުތީ ކޮމިޓީ"މިކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ 

 .އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮަތށެވެ

 .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް. ހ
 . ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުންެފށިގެން މަތީގެ ވެރިއެއް. ށ

 .އިންފެށިެގން މަތީގެ މުވައްޒަފެއް 3ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް، ޖީ،އެސް، . ނ

ބަލަން  ދުވަހުގެތެރޭގައި މައްސަލަ 13ވެގެން ރަސްމީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސް 16.8
( ހަތެއް) 7އަދި  ކޮމިޓީއާއި މައްސަލަ ޙަވާލުކުރާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ . ކުރަންވާނެއެވެ ޢައްޔަންކުރާ ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލު 

ލްގެ ރައީސަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެމައްސަލަ ިނންމަށް ފެންނަޮގތުގެ ރިޕޯޓު ކައުންސި

 އަދި ުހށަަހޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެޭހ ޒާތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ އެންމެ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ލަސްވެގެން  ،ކުރިންއޮންނަ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

ކައުންސިލުން . ގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުންއަންަގން ާވނެއެވެދުވަހު ( ތިނެއް) 13ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ( ތިނެއް) 13ނިންމޭޒާތުގެ މައްސަލައެއް ނޫްނނަމަ މައްސަލައާގުޅޭ ފަރާތަށް ލަސްވެގެން ރަސްމީ 
އަދި މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު އެފަރާތުްނ . ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ ފޮނުވައި މައްސަލަ  މައްސަލަ

 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގަްނވާނެއެވެ( ތިނެއް) 13އެންގުމުން އެކަންވެސް ރަސްމީ 

 :އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން  .27

ވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ މި  ުއޞޫލު ތަކާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަމަޤުބޫލު ސަބަބެްއނެތި 

 .މަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 

 



18 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

 

 ޖަދުވަލްތައް   .28

މިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ . ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭނީ ޙަވާލާދޭ ލިޔުންތަކާއި، އެިލޔުންތަުކގެ ނަމޫނާ ތަކެވެ

ޖަދުވަަލށް އަންނަ ބަދަލުތައް . ވެލިޔުންތަކަކީ ަކއުންސިލުން ަކނޑަައޅާ ގޮެތއްގެ މަތިން ބަދަލު ކުރެވޭ ތަެކއްޗެ 

 :މެނޭ ލިޔުންތަަކކީމިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހި. ނެެއވެނޯޓަކުން މުވަްއޒަފުންނާއި ހިްއސާ ކުރަންވާ

 ސިޓީ ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމޫނާ :1ޖަދުވަލް 

 މެސެޖު ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމޫނާ  :2ޖަދުވަލް 

 ޔައުމިްއޔާގެ ނަމޫނާ  :3ޖަދުވަލް 

 އިދާރާގެ އެތެރޭަގއި ެއއްޔުނިުޓން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ޯނޓުގެ ނަމޫނާ  :4 ޖަދުވަލް

 ކައުންސިލަރުން ުޗއްޓީއަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ   :5ލް ޖަދުވަ

 ޗުއްީޓއަށް ފަށާއިރު ތަކެތި ަޙާވލުކުރާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ  :6ޖަދުވަލް 

 އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ މުވަްއޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު  :7ޖަދުވަލް 

 ދަްއކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް އަނބުރާ:   8ޖަދުވަލް 

 ގެ ނަމޫނާ އަތޮޅުަކއުންިސލްގެ އިދާރާއަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު:   9ޖަދުވަލް 

01.19.1104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިާދރާ 

  /A/374/2011-237      :ނަމްބަރު             ނިލަންދޫ،             . ފ            

 .ދިވެހިރާއްޖެ             

 

 

 .ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ 

 

 .ކުރެއްވުން އެދެމެވެ އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު

  (ހިޖުރީ ތާރީޚް)

 (މީލާދީ ތާރީޚް)

 

 

 ޚާދިމުކުމް 

 

 (ނަން)

 (މަޤާމް)

 

 އުންސިލްގެ އިާދރާނިލަންދޫ ކަ. ފ

 ނިލަންދޫ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ރަސްމީ ިސޓ1ީ: ޖަދުވަލް 



20 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

c 

& 
 ކައުންސިލްގެ އިާދރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު

 ނިލަންދޫ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މެސެޖް ފެކްސް

 

 /A/2011-237: ނަމްބަރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުީރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވީ

  (މީލާދީ ތާރީޚް): ތާރީޚް : ލިބެންވީ

  (ހިޖުރީ ތާރީޚް)

 

 ޢިބާރާތް 

 

 

 

 

 

 

 

 (ނަން)

 (މަޤާމް)

 މެސެޖު  2:  ޖަދުވަލް



21 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

c 

& 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިާދރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
 ނިލަންދޫ،
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ޔައުމިއްޔާ 
 1104ސެޕްޓެންބަރު 09  އަންގާރަ : ދުވަސް

        0435ޛުލްޤަޢިދާ   14  

 ކުރުންރަސްމީގަޑީގައި އިދާރާ ހުޅުވުމާއި ބަންދު

 ބަންދުކުރި ގަޑި އިދާރާ ބަންދުކުރި މުވައްޒަފު ގެ ނަން  ހުޅުވި ގަޑި  އިދާރާ ހުޅުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން 

    

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ

 ޙާޟިރުނުވާ ސަބަބު މުވައްޒަފުން / ޙާޟިރުނުވާ ކައުންސިލަރުން #

   

 .ނާއި ުމވަްއޒަފުން ފިޔަަވއި އެެހން ކަުއންސިލަރުްނނާއި ުމަވއްޒަފުން ޙާޟިުރިވއެވެމަތީަގއި ދަްނނަވާަފިއވާ ކައުްނސިލަރުން 

 ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު 

 ލިބުނު ސިޓީ، މެސެޖު ފަދަ ތަކެތި  ފޮނުވި ސިޓީ، މެސެޖު ފަދަ ތަކެތި ފައިސާގެ ޢަދަދު

 އެހެނިހެން  މެސެޖު  ސިޓީ އެހެނިހެން  މެސެޖު  ސިޓީ ޚަރަދުވިފައިސާ  ލިބުނުފައިސާ

           

 މޫސުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ވައިޖެހުނު މިޞްރާބު
 ބޭނި މަހުގެ ޢަދަދު 

ނޑުމަސް  ނޑި  ލައްޓި ކަންނެލި ކަ  ފަރުމަސް ރާގޮ

      
 

 ނުރަސްމީ ގަޑީގެ މަސައްކަތް

 ނިންމިގަޑި  ޑިފެށިގަ ކުރި މަސައްކަތުގެ ޚުލާޞާ  މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމާއި ނަން  #

     
 

 ނުރަސްމީގަޑީގައި އިދާރާ ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން

 ބަންދުކުރި ގަޑި އިދާރާ ބަންދުކުރި މުވައްޒަފު ގެ ނަން  ހުޅުވި ގަޑި  އިދާރާ ހުޅުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން 

    

 

 (ނަން)

 (މަޤާމް)

 : ލިޔުނީ

 : ޗެކްކުރީ

 ޔައުިމއްޔާ  3: ޖަދުވަލް 



22 | ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު                           ގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް     

                

 

 c 

& 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

 ރޭޝަން، ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓު އެޑްމިނިސްޓް

 ކައުންސިްލގެ އިދާރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަޮތޅު

 ނިލަންދޫ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 :ނަންބަރު                                 

 ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވާ ނޯޓު

 

  

 އަށް ޔުނިޓް ބީ

 

 

 (މީލާދީ ތާރީޚް)

 

 

 

 (ނަން)

 (މަޤާމް)

 ޯނޓު  4: ޖަދުވަލް 
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c 

& 

  

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިާދރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 ނިލަންދޫ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

  

 ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 

  : ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން  *

      : މަޤާމް* 

    : ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ދެއްވި ތާރީޚް* 

   :  އަހަރު ގުނަންފަށާ ތާރީޚް ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ * 

   : ނަގަން ބޭނުންވާ ޗުއްޓީގެ ބާވަތާއި މުއްދަތު* 

    : ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ ސަބަބު* 

   : ޗުއްޓީއަށް ފަށްޓަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚް* 

  :ކައުންސިލުން ދެކިލައްވާގޮތް ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު * 

 ---------------------: ތާރީޚް

 

 :ޗުއްޓީއަށް އެދުނު ފަރާތުގެ     :ރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރިކައުންސިލްގެ އިދާ 

 

 :ސޮއި         :ސޮއި

 :  ނަން         :ނަން

 : މަޤާމް         :މަޤާމް

 

 

 ކައުންސިލަރުްނގެ ުޗއްޓީ ފޯމް 5: ޖަދުވަލް 
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c 

& 
 ކައުންސިލްގެ އިާދރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު

    ނިލަންދޫ،              

 .ދިވެހިރާއްޖެ              

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާއިރު ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން  ވަގުތީ ގޮތުން 

   :މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި * 

   :މަޤާމް  .1    :ނަން  .0

 ޙަވާލު ކުރި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް  .3

 

 :ޙަވާލު ކުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތަފްޞިލް  .4

 

 :ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވި       :ތަކެތި ޙަވާލު ކުރި 

 :ސޮއި       :ސޮއި

  : ނަން         :ނަން

  : މަޤާމް        :މަޤާމް

  : ތާރީޚް        :ތާރީޚް

 

 

 

 

 

 

ނޑަށް ހަމައަށް ލިބިއްޖެ  .މަތީގައިވާ ތަކެތި އަޅުގަ

 :ސޮއި

   :ނަން

   :މަޤާމް

 :ޚްތާރީ

 

 ވާލު ކުރުމަށް މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުން އަނބުރާ ތަކެތި ޙަ 

 

 ތަކެތި ަޙވާލުކުރާ  6: ޖަދުވަލް 
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c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބީރ އަތޮޅުކައުންސިްލގެ އިާދރާ
 ނިލަންދޫ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މުވައްަޒފުންނާމެުދ އިްޞލާޙީ ފިޔަވަުޅ އެޅުމަށް ުހށަހަޅާ ފޯމް 

 :ލޫމާތު ވައްޒަފާއި ބެހޭ މަޢުމު

 (: ިކޔާ ނަމާއިއެކު ންމުކޮށްޢާ)ރިހަމަ ނަން ފު -0

 : ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑު ނަމްބަރު -1

 : މަޤާމް -3

  :ޔުނިޓު -4

 :ކޮށްފައިވާގޮތް އްޒަފު ޢަމަލުވަޖެހުނު ކަމެއްގައި މުފިޔަވަޅު އަޅަން -5

 

 :ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ ދެކިލައްވާ ސަބަބު -6

 

   :ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ

 :ސޮއި

 :ނަން

 :މްމަޤާ

 :ތާރީޚް

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

 .ހުށަހެުޅއްވުން އެދެމެވެ ޔުނިަޓށްބަޔާނާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓާ 

 އިޞްާލީޙ ފިޔަވަޅު  7: ޖަދުވަލް 
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c 

& 

 ކައުންސިލްގެ އިާދރާ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
 ނިލަންދޫ،. ފ
 : ފޯމު ނަމްބަރު      .ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 
 

 ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް  އަނބުރާ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

  ްފުރިހަމަ ނަނ:           ުފޯނު ނަމްބަރ: 
 ެސްދާއިމީ އެޑްރ:                            ްމިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ:  

 

 (އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ: )ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތް . 0

 

 :ސޮއި  :                                  ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ މަާޤމާއި ަނން -

 :ސޮއި      :ތަކެތި ދޫކުރި ުމވަްއޒަފުގެ ަމާޤމާއި ަނން -

 :ސޮއި                         :              ހުއްަދދެްއވި ވެިރއެްއގެ ަމޤާާމއި ނަން -

 އިދާާރގެ ޭބނުމަށް  -5

 ްތަނުގެ ނަނ:               
  ުފޯނު ނަމްބަރ: 

 

 (ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ: )ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތް . 1

  ްބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ބާވަތ:                    ުޢަދަދ:            
  ްތަކެތި ގެންދަން ބޭނުންވާ ތާރީޚ                          :  ުމުއްދަތ: 
 ިބޭނުންވާ ސަބަބު ތަކެތ:  

 

 ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު . 3

 

އެ ތަކެއްަޗށް ެގއްލުެމއް ިލބިްއޖެނަަމ، ެގއްލުްނވި ތަކެީތގެ ަބދަލުަގއި އަޮތޅު ަކއުންސިްލގެ އިާދރާއިްނ  ދަްނނަވާަފއިާވ ތަކެތި ެގްނދިުއމަށްފަހުމި ފޯުމގައި 

ައދި ތަކެތި ގެންދިޔަ ބޭނުން ނުނިުމނު ކަމަށްިވނަމަެވސް ކައުްނސިލްގެ އިާދާރއިްނ . ްސަވމެވެއަްނގަވާ ގޮެތްއގެ މަތިން ޒިންމާ ވުމަްށ އަޅުަގނޑު އެްއބަ

ނޑަ . ރަްއދުކޮށްޭދނަެމވެ ބޭނުްނވެެގން ތަކެތި ައނުބރާ ެދއްކުަމށް އަްނގައިފިަނމަ، ދަތިނުކޮށް އެތަކެތި  ެއޅިަފއިވާ މުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި ތަކެތި ައދި ކަ

ޚިލާފު ެވއްޖެަނމަ ތަކެތި ހޯދުާމއި ބެޭހގޮތުން އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ އިާދރާިއން އަްނގަާވގޮެތއްގެ ަމތިން  ނުވަތަ މި ެއއްަބސްުވމާ މައަނުބރާ ނުެދއްކިްއޖެނަ 

 . ޢަމަލު ކުރުމަށް ެއއްަބްސވަެމވެ

 :                 ސޮއި -:                                                ނަމާއި އެޑްެރސް -

 :ތާރީޚް -:                                      ާޕސްޕޯޓް ނަންަބރު/  ޑީކާޑު.އައި -

ންފުްނޏެއްަނމަ ިމގޮީޅގައި ކަާމބެހޭ ުމަވއްަސސާެއއްގެ ިޒންމާ ެނގޭ ފެންަވރުގެ ަސރުާކރުގެ ުމަވއްަސސާެއއް ނުަވތަ ކުތަކެތި ހޯދުމަށް ެއދެނީ : ނޯޓު
 .އްެސވުން އެެދމެވެވެިރއަކު ޮސއި ކުރަްއަވއި އެތަެނއްގެ ަތއްަގނޑު ޖެ 

 

 :ޚިދުމަަތށް އެދޭ ަފރާތުގެ އެްއބަްސުވން -4

 ތަކެއްޗަްށއެދޭ  8: ޖަދުވަލް 
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c 

 (ރަށުގެ ނަމާއެކު )ގޭގެނަން 

  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

 

 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް .1

 ..................................................................................................................................: ފުރިހަމަ ނަން
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