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ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އިދާރީ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު

ތަޢާރަފު:
މިއީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޒިންމާކުރުވުމާ ،ދިވެހި

ސިވިލްސަރވިސްގެ

ޤަވާޢިދަށް

އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން

ދިވެހި

ތން
ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ  0ޢާއްމު މާއްދާތައް މިސުރުޚީގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާގޮތުގެމަ ި
އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

 .1އޮފީސް ހުޅުވުމާ ބަންދުކުރުން
0.0

ހން މަހަށް ތައްޔާރުކޮށް
އ މަ ު
ރ މުވައްޒަފުންގެ ތާވަލެ ް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރަސްމީ ގަޑީގައި ހުޅުވައި ބަންދު ކު ާ
ނ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނަވާ ވެރިއެއްގެ ހުއްދަޔާއެކު ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަ ް
ޓންވާނެއެވެ .މިކަން ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ.
އ ަ
ނނޭހެން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހަ ް
އަންގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފެން ާ

0.1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ރަސްމީ ގަޑީގައި ހުޅުވައި ބަންދު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭފަދަ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގަޑި ޖެހުމުގެ  0ގަޑިއިރު ކުރިން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި
އވެ.
ވެރިއަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެ ެ

0.3

ރ ހިންގެވުމާއި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަޅުދަނޑި އޮންނަންވާނީ އެވަގުތަކުއިދާ ާ

ނވި ވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ
ޙަވާލުވެ ހުން ެ

ތގޮތުން އެ ޒިންމާއާއި
ތން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަގު ީ
ގތެއްގެ މަ ި
ސލުން ނިންމަވާ ޮ
ދަށުގައެވެ .ނަމަވެސް ކައުން ި
ޙަވާލުވެހުންނަ ވެރިއަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
0.4

ޓތަކާއި ފަންކާތަކާއި އޭސީތައް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަންދު ކުރާއިރު ކޮންމެހެން ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ލައި ު
ތރިގޮތެއްގައި އިދާރާ ބަންދު ކުރެވިފައި ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ނިއްވާލަންވާނެއެވެ .އަދި ރައްކާ ެ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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0.5

ކޮންމެހެން

ދނުކޮށް
ބަން ު

މަޑުކުރަންޖެހޭ

ފަދަ

ކަމެއް

ދިމާނުވާނަމަ

ރަސްމީގަޑި

ނިމުމުން

ލަސްނުކޮށް

އިދާރާ

ށ މަޑުކުރަންޖެހިގެން މަޑުކުރިނަމަވެސް  31މިނިޓަށްވުރެ
ކ ް
މއް ދިމާވެގެން އިދާރާ ބަންދުނު ޮ
ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ކަ ެ
ތކު އިދާރާ ހިންގުމާއި
ސލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަޤު ަ
ބނަމަ އަތޮޅުކައުން ި
އގެން ތި ޭ
އިތުރު ވަޤުތު އިދާރާ ހުޅުވަ ި
ޙަވާލުހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.

 .2މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވުމާއި ރަސްމީގަޑީގައި ބޭރަށް ދިއުން:
1.0

އޮފީހުން އަންގައިގެން ނުވަތަ ރާވައި ތާވަލު ކުރެވިގެން ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން ނުރަސްމީގަޑީގައި ނުކުންނަން
އަންގާފައިވާ ނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް މުވައްޒަފުން ޙާޟިރު ވާންޖެހޭނެއެވެ .ޙާޟިރުނުވެވޭފަދަ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް
ދިމާވެގެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން  31މިނިޓުގެ ތެރޭގައި އެސް.އެމް.އެސް އަކުން،
ގތެއް ނާންގައި ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ އެމުވައްޒަފަކާމެދު
އެކަމާ ޙަވާލުވެހުރި އިސްމުވައްޒަފަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ވީ ޮ
ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

1.1

ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމަށްފަހު ބޭރަށް ދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުސްވަޤުތު ކޮޅުގެތެރޭގައި
ނނެވެ .އަދި
ބޔާންކޮށް ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި ހުއްދަލިބިގެ ް
ބބު ަ
ދންޖެހިއްޖެނަމަ ދެވޭނީ ސަ ަ
ނޫންގޮތަކަށް އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ާ
ނ ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިމާވާ ކުއްލި
މިނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުންބޭރަށް ގޮސްގެ ް
ދންޖެހިއްޖެނަމަ ތިރީގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭރަށް ދެވިދާނެއެވެ.
މުހިންމު ކަމަކާގުޅިގެން ބޭރަށް ާ
ހ .ހުސްވަޤުތުކޮޅުގެކުރިން މުހިންމުކަމަކު ބޭރަށްދާންވެއްޖެނަމަ ބޭރަށް ދެވޭނީ ހުސްވަޤުތުކޮޅުން ކެނޑޭ
ށފަހު ބޭރުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަޤުތު  10ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ
ގޮތަށެވެ .މިގޮތުން ބޭރަށްދިއުމަ ް

މަޑުކުރަންވާނީ

އެކަން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޤުތީގޮތުން އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި

ހުއްދަ

ލިބިގެންނެވެ.
ދރުވެރިޔާ
ނމުކަމެއް ދިމާވެގެން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ދެވޭނީ ޒިންމާ ާ
ށ .ހުސްވަޤުތުކޮޅަށްފަހު މުހި ް
ތން އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ދަންނަވައި ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
ނުވަތަ ވަޤުތީގޮ ު
ކޓަރަށް
ށ ދަންކަން ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ޑޮ ް
ވފަދަ މީހަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަ ް
މނުގޮސް ނު ާ
ނ .ތިމާނުވަތަ ތި ާ
ދެއްކުމަށްފަހު އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާއިރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކިކަން އެނގޭނޭ ލިއުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.3

ރަސްމީ ގަޑީގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ވެށި ދޫކޮށް އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި ގޯތީގެ އެކި ތަންތަނަށް ދާންވާނީ ކޮންމެހެން
އދިމާވެގެން ދިޔަނަމަވެސް
މއް ދިމާވުމުންނެވެ .އެފަދަކަމެ ް
ނުގޮސްނުވާފަދަ ،ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ކަ ެ
ނވާނެއެވެ .އަދި އެހެން
ނ ް
ތ ވެއްޓަށް އެނބުރި އަން ަ
ސނުކޮށް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަ ު
ދިޔަ ބޭނުން ނިމުމުން ލަ ް
ވނެއެވެ.
ކދައްކަން ތިބެގެން ނު ާ
މުވައްޒަފުންގެ މޭޒުކައިރިއަށްގޮސް މަސައްކަތަށް ދަތިވާގޮތަށް ވާހަ ަ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

|4

1.4

އިދާރާގައި ކޮންމެހެން ކެއުމާއި ސައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ވެރިންނާއި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި
ނ ދުވާލަކު  1ފަހަރުއެވެ .އެއިން ކޮންމެފަހަރަކުވެސް  31މިނެޓަށްވުރެ ގިނައިރު
ނށް ދާންވާ ީ
ގިނަވެގެން ކެންޓީ ަ
ގންނުވާނެއެވެ.
ކެންޓީނުގައި ތިބެ ެ

1.5

ށ
ނ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެ ނޑި ކުރިއަށްދާގޮތަ ް
ދންވާ ީ
ހުސްވަގުތުކޮޅަށް އިދާރީ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބޭރަށް ާ
ށ ބަހާލައިގެންނެވެ.
ރާވާލައިގެން ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ދެބަޔަ ް

 .3ސަލާމް ބުނުމާއި ޗުއްޓީ ނެގުން:
 3.0މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން ސަލާމުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ރަސްމީގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  0ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
މުވައްޒަފުގެ

ސްޕަވައިޒަރަށާއި

ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް

ވތަ
ނު ަ

އެމަސްއޫލިއްޔަތާއި

ޙަވާލުވެހުންނެވި

ށ
ވެރިއަކަ ް

އެސް.އެމް.އެސް އަކުން ނުވަތަ ލިއުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
3.1

ނށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށެވެ .ޗުއްޓީ ކަލަންޑަރާ ޚިލާފަށް ޗުއްޓީ
ޢާންމު ގޮތެއްގައި މުވައްޒަފުން ަ
ނނެވެ.
ގން އެކަންބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމު ް
ދެވޭނީ ކޮންމެހެން ޗުއްޓީ ނުދީ ނުވާފަދަ މުހިންމު ކަމެއްދިމާވެ ެ

3.3

އދާރީޔުނިޓަށެވެ .މިފޯމް
ވ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުި ،
މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ާ
 13ދުވަސް ކުރިއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށްއެދި އިދާރީ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުމުން އޭނާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ނންމާފައިވޭތޯ އެމުވައްޒަފުގެ ސްޕަވައިޒަރ ބަލަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް
މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ި
ނހުރި
ޗުއްޓީ ދޭންވާނީ މުވައްޒަފުގެ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން އެވަގުތު ނިންމެ ް
ނިންމުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ވަޤުތީގޮތުން

މަސައްކަތްތައް

ނ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހުގައެވެ.
އެހެ ް

އަދި ޗުއްޓީއަށް ފައްޓަންވާނީ ޗުއްޓީޗިޓު ލިބުމުންނެވެ .ޗުއްޓީ ޗިޓު ޙަވާލުކުރާނީ ވަޤުތީގޮތުން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ
ވ.
މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިލިއުން ޔުނިޓް އޭގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބަޔާއި ޙަވާލު ކުރުމުންނެ ެ
3.4

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

3.5

މށެވެ .އަދި
އޓީނެގި ބޭނު ަ
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގިނަމަވެސް އެޗުއްޓީގެ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ޗު ް
ށގައިހުރެގެން އެޗުއްޓީގެ
ނ ކުރަން ޖެހޭކަމަކަށްނަމަ ،ރަ ު
މުވައްޒަފު ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީ ނެގީ ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެ ް
ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީނެގީ ރަށުންބޭރަށް ގޮސްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކުރަންކަމަށްވެފައި
ށފަހު އެނބުރި ރަށަށް އައި އިރު ޗުއްޓީގެ ބާކީދުވަސް އޮތްނަމަވެސް އެދުވަސްތަކުގައި
ޗުއްޓީގައި ރަށުންބޭރަށް ދިއުމަ ް
ޗުއްޓީގައެއް ނުހުރެވޭނެއެވެ.

3.6

އ މެދުވެރިވެގެން ޗުއްޓީ
މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ނަގާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އޮފީހަށް ނުކުތުމަށް ދަތިވާފަދަ ސަބަބެ ް
އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްވެގެން ޗުއްޓީ ހަމަވުމުގެ  0ދުވަސްކުރިން ޗުއްޓީ އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .4ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި މުވައްޒަފުން ރަށުންބޭރަށް ފޮނުވުން:
4.0

ފދަ ކަންކަމުގައެވެ.
މކަށް މުވައްޒަފަކު ނުފޮނުވާ ނުވާ ަ
ބނު ަ
ފނުވަންވާނީ އެ ޭ
ރަސްމީ ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ރަށުންބޭރަށް ޮ

4.1

ވންވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ ދެއްވާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރަސްމީ ބޭނުމަކު މުވައްޒަފަކު ރަށުންބޭރަށް ފޮނު ަ
ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ .އަދި ރަސްމީބޭނުމަކު ރަށުންބޭރަށްދާ
ނނިމިއްޖެނަމަ
ު
ދބޭނުން
ާ
މށް ހުއްދަ ދިން މުއްދަތުގައި
މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ،ރަށުން ބޭރަށް ދިއު ަ
މުއްދަތުއިތުރުކުރަން  10ދުވަސްކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ހުއްދަ ދިން މުއްދަތަށްފަހު ޤަވާޢިދުން ހުއްދަ
ނ
ނުހޯދާހުން ަ

ދުވަސްތައް

ލވޭނީ
ބ ެ
ެ

ޙާޟިރުނުވާ

ކއްގެ
ދުވަސްތަ ެ

ގޮތުގައެވެ.

އަދި

ދކަމެއް
އެފަ ަ

ދިމާވެއްޖެނަމަ

ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އެމުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
4.3

ނތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ 3
ށށް އަން ަ
ނ ދަތުރުނިންމާ ރަ ަ
ށދާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ މުވައްޒަފު ް
ރަސްމީބޭނުމަކު ރަށުންބޭރަ ް
ހ
އވެ .އަދި ފައިސާއާބެ ޭ
ށ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
ނމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަ ް
ދުވަހުގެތެރޭގައި،ޖަދުވަލުގައިވާ ަ
ށ
އެއްވެސް ކަމެއްހިނގާފައިވާނަމަ ލަސްވެގެން ރަސްމީ  1ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާއާއި ހިސާބު ކަމާބެހޭ ޔުނިޓަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

4.4

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

 .5އެހެން އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން:
5.0

ތ
އެހެންއިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލަންވާނީ އެމުވައްޒަފު ލައްވައި ކުރުވަން ބޭނުންވާ މަސައްކަ ް
ދނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނ މުވައްޒަފުން ވީއްލުމުގެ ހުއްދަ ޭ
ނނެވެ .އެގޮތު ް
އމުން ހުށަހެޅުމު ް
އެނގޭގޮތަށް އެއިދާރާއަކުން ލި ު
ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ .މިގޮތަށް ރަށުންބޭރަށްދާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ
ޖނަމަ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން އެ
ދއުމަށް ހުއްދަ ދިން މުއްދަތުގައި ދާބޭނުން ނުނިމިއް ެ
މުވައްޒަފުން ،ރަށުން ބޭރަށް ި
މުވައްސަސާއެއް މެދުވެރިކޮށް  10ދުވަސްކުރިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ހުއްދަދިން މުއްދަތަށްފަހު ޤަވާޢިދުން
އ ދިމާވެއްޖެނަމަ ސިވިލް
އގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި އެފަދަކަމެ ް
ބލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސްތަކެ ް
ނނަ ދުވަސްތައް ެ
ހުއްދަނުހޯދާހު ް
ސަރވިސް ޤަވާޢިދު ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެމުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

5.1

މ
ޖނަ ަ
މސާރަ ފިޔަވައި އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ދޭން ޖެހިއް ެ
ނނަށް ު
އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތަށް ވީއްލާ މުވައްޒަފު ް
އެޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ މަސައްކަތްކުރުވި އިދާރާއަކުންނެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .6އިދާރާއަށް ކަންކަން ހުށަހެޅުން:
6.0

ވ .ވަކި ޚާއްޞަ ކަމަކާއި
ދވޭ ގޮތަކީ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމެ ެ
ނކަން ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެ އެ ެ
އެކިފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ކަ ް
އކަމަކަށް ޚާއްޞަ ފޯމަކުންނެވެ.
ގުޅޭގޮތުން އެދޭނަމަ ހުށަހަޅާނީ ެ

6.1

ހށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
ގބަހުން ކަންކަން ު
ޅމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަނ ަ
ފަރުދީ ގޮތުން ލިޔުމަކުން ހުށަހެ ު

6.3

ފެކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ކަންކަންވެސް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.

 .7ތަކެތި ބަލައި ގަތުމާއި އެންޓްރީ ކުރުމާއި ޙަވާލު ކުރުން:
7.0

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ރަސްމީ ގަޑީގައި ބަލައި ގަންނާނީ ކައުންޓަރުންނެވެ .ފެކްސްއާއި
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ލިޔުންތައް ނަގާނީ އެމަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެވެ.

7.1

ނޓްރީ ތައްގަ ނޑު ޖަހައި ލިޔުން ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު
ނތަކާއި ތަކެތި ލަސްނުކޮށް އެ ް
އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ލިޔު ް
ސޮއިކޮށް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ކޮމްޕިއުޓަރގައި ރައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޭން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާއި ޙަވާލު
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް އެލިޔުމެއް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކޮށް
ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

7.3

އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމާއި ތަކެތި ޙަވާލު ކުރާއިރު ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ތާރީޚާއި ގަޑި،
ފޮތުގައި ލިޔެ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ .މިކަން ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ.

 .8ލިބޭ ލިޔުންތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން:
8.0

ރ
ކއި ޙަވާލުވާންވާނީ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފެކެވެ .ލިޔުމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެންޓް ީ
ނނަ ލިޔުންތަ ާ
ޔުނިޓަށް ބަލައިގަ ް
ތައްގަޑުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

8.1

ޔުނިޓުތަކާ ޙަވާލުކުރާ ލިއުންތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާއާއި ހަމައަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

8.3

ނގެންދާނީ ސެކްޝަނުގެ
ވެރިޔާއާއި ހަމަޔަށް ލިޔުންތައް ގެންދިއުމުން ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ ބެއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް ދެ ް
ވެރިޔާއާއި ހަމައަށެވެ .ސެކްޝަނުގެ ވެރިޔާ ލިއުންތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް ގެންދާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ
ބއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް
ނނެވި ވެރިއެއްގެ އަރިހަށެވެ .ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހު ް
ވ ވެރިއެއްގެ އަރިހަށެވެ.
ނނެ ި
އދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހު ް
ކ ކައުންސިލް ި
ގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަޤުތަ ު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ލިއުންތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު ލިޔުންތައް ކުރިން ގެންދިޔަ މަގުން ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފާ ހަމައަށް
ދންޖެހޭ ލިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
ގެންދިއުމުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ޙަވާލުކޮށްގެން ޖަވާބު ޭ
ނ އެވެ.
އަޅާނީއެވެ .އަދި ނިމޭ މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކުރާ ީ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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8.4

ޖމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ
އގެ ލިޔުން އެޔުނިޓަކުންނެވެެ .
ނޓެ ް
ވންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ އެޔު ި
އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނު ަ
ށ ލިޔުން ފޮނުވާނީ އީ.
ނތަނަ ް
މސް މެދުވެރި ކޮށެވެ .ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތް ތަ ް
ނށް ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޖެ ް
ތަންތަ ަ
ނތަން
މ ކުރަންޖެހޭ ތަ ް
ރހަ ަ
މށްފަހު ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފު ި
މެއިލާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިންނެވެ .ލިޔުންތައް ފޮނުވު ަ
ތއްގައި ލިޔެ ބަލަހައްޓަން
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ޔުނިޓަކުންވެސް އެ ޔުނިޓަކުން ފޮނުވާ ތަކެތި ފޮ ެ
ވާނެއެވެ.

8.5

މި އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން މި އިދާރާއަށް
ވނީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
ފނު ާ
ތނަށް ޮ
ބލައިގަނެ ފޮނުވަންޖެހޭ ތަން ަ
ފޮނުވާ ރިޕޯޓުތައް ަ
ޔުނިޓުންނެވެ .މި ރިޕޯޓުތައް މި އިދާރާގައި އެންޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓުތައް މި އިދާރާއަށް
ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުން ހަމަޖައްސަން
ވާނެއެވެ.

8.6

ލސްނުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
ޔުނިޓުތަކަށް ލިބޭ ލިއުންތަކަށް ަ

އަދި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް

ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 .9ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް މުވައްޒަފުންނާ
ޙިއްޞާ ކުރުން:
9.0

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ބިއުރޯއިންނެވެ .އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި
ބިއުރޯއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެއެވެ.

9.1

ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް ބިއުރޯއިން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .އަދި
ވ ކަމެއް އޮތްނަމަ ،ހަމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލްގެ މަތީން ވަގުތު އޮއްވައި
ށހަޅަން ބޭނުން ާ
ޔުނިޓްތަކުން ކައުންސިލަށް ހު ަ
އެކަމެއް ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ލިއުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

9.3

ނކުރާނީ ބިއުރޯއިންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވާ މެންބަރުންގެ ޙާޟިރީގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .މިކަ ް

9.4

ނތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
ތބެވޭނެ އި ް
ޖަލްސާ އަޑުއަހަން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އިށީނދެ ި

9.5

ގތަކަށް މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާ ކުރެވޭނެއެވެ .އެއްގޮތަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ދެ ޮ
ފޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް
ގޅިގެން އެއްވެސް ޔުނިޓަކުން ި
ތކީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކާ ު
އނެއްގޮ ަ
ބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމެވެަ .
އޮތްނަމަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ނޯޓަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ނިންމުމުގެ ކޮޕީ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓާ
ޙަވާލުކުރުމެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .11ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން:
 01.0ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި އިދާރީ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު
ވންވާނެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ
 8.45ން  9.31ށް ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއް ަ
ގ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ބިއުރޯއިންނެވެ .މި ބައްދަލުވުމު ެ
 01.1ކޯޑިނޭޝަން

އިދާރީ

ބައްދަލުވުމަކީ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ސަމާލުކަންދީ

ނިންމުން

އަވަސް

ކުރުމަށާއި

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރުމުގެ
މކެވެ.
މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވު ު
މޝްވަރާކުރާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމަން ކަނޑައަޅާ
 01.3ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ަ
ގތަށެވެ.
އތަކަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ ޮ
ކަންތައް ފިޔަވައި އެހެން ކަންތަ ް
ނވެ.
ކވޭ ވާހަކަތައް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ .މިކަންކުރާނީ ބިއުރޯއިން ެ
 01.4ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ެ
ނ
ވރިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަ ް
ލސްނުކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައި ެ
ނ ނުބާއްވާނަމަ ،ގަޑިޖެހުމުން ަ
 01.5ދިމާވާ ސަބަބަކާހުރެ ބައްދަލުވު ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

 .11ޔުނިޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން:
 00.0ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  01.11ން  00.11ށް ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މެނޭޖްމަންޓް
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެހެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވިދާނެއެވެ .މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
ޢލޫމާތު ޔުނިޓުތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްޞާ ކުރުމަށާ ކައުންސިލްގެ
 00.1މިއީ ،އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަ ު
ތންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ބާއްވާ
ނިންމުންތައް ަ
ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 00.3މިބައްދަވުމުގެ

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ

ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާ

ނުވަތަ

އެމަސްއޫލިއްޔަތާ

ޙަވާލުވެހުންނެވި

ވެރިއެވެ.

ނ ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރު ް

 .12މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން:
ހ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ
މ ު
މއް ކޮންމެ ދެމަހުން އެއް ަ
ދރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވު ެ
ހ އި ާ
 01.0ކޮންމެ ދެމަހުން އެއްމަ ު
ވނެއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އިދާރީ ގޮތުން
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ާ
ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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މިބައްދަލުވުން

އިންތިޒާމް

ކރާނީ
ު

އިދާރީ

މި

ޔުނިޓުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ

ޙާޟިރީއާއި

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
ފން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ
ގ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް މުވައްޒަ ު
 01.1ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ
ވމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ށ އަމާޒުކޮށްގެން މަދުވެގެން އަހަރަކު  3ފަހަރު ބައްދަލު ު
ފންނަ ް
ގޮތުން ހުރިހާ މުވައްޒަ ު
ބހޭ ބައިންނެވެ.
މިބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނާ ެ
ބއް ދިމާވެގެން ޙާޟިރު
ބލު ސަބަ ެ
ވރިވާން ވާނެއެވެ .މަޤް ޫ
އ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ބައި ެ
ނތަކުގަ ި
 01.3މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވު ް
ޓ ތެރޭގައި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ އިދާރީ ޔުނިޓުގެ
ނ ު
ނ ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  05މި ި
ލވު ް
ނުވެވޭ މުވައްޒަފުން ބައްދަ ު
އިސް

މުވައްޒަފަކަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޤްބޫލު

އޮވެގެންނަމަވެސް

އ
ޢުޒުރެ ް

ޙާޟިރުނުވާ

މުވައްޒަފުން

އެކަން

ނާންގައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ ޙާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު
ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.
 01.4މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަމަށްވުމާއެކު ،ޗުއްޓީގައިތިބޭ މުވައްޒަފުންވެސް،
މުވައްޒަފުންގެ

ބައްދަލުވުމަށް

ޙާޟިރުވުމަކީ

އެދެވިގެންވާ

ކަމެކެވެ.

ޗުއްޓީގައިތިބޭ

މުވައްޒަފުން،

ގ
މުވައްޒަފުން ެ

ވސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު ނުވިނަމަ ެ

 .13އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސުން:
 03.0އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިދާރާއިން
ތަނަވަސްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
 03.1ކައުންސިލަރަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް
ބިއުރޯއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
އދި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކުގެ
ޒމް ކުރާނީ ބިއުރޯއިންނެވެަ .
ނތި ާ
އ އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް އި ް
ނނަވަ ި
 03.3ކައުންސިލަރުންނަށް ދަ ް
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 .14ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުން:
މ
ތރެއިން އަމުރެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތަކާއި މުހިން ު
ފނުވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ެ
 04.0އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ޮ
ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރައްވާނީ އެވަގުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ .އެނޫން ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރައްވާނީ އެޔުނިޓެއްގެ ލިޔުންތަކުގައި އެޔުނިޓެއްގެ ވެރިއެކެވެ.
ލޔުންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެވަގުތަކު
 04.1ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ލިޔުންތަކުގެތެރެއިން މުހިންމު ި
އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނަވާ ވެރިޔަކުލައްވައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ .އެނޫން ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 04.3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއި ކުރާނީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އެޒިންމާއާއި
ނނެވި ވެރިއެކެވެ.
ވަޤުތީގޮތުން ޙަވާލުވެހު ް
ކ
ތ އެޒިންމާއާއި އެވަގުތަ ު
ފނުވާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ އެ ޔުނިޓެއްގެ ވެރިއެކެވެ .ނުވަ ަ
ޓށް ޮ
 04.4އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނި ަ
މޓަކަށެވެ).
ލޔުންތައް ހުންނަންވާނީ އެއް ފޯ ެ
ޙަވާލުވެހުރި ވެރިއެކެވެ( .އެއްޔުނިޓުން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ި

 .15ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ މިންގަޑު ދެމެހެއްޓުން:
 05.0އިދާރާގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއްވެސް ލިޔަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާތައް ޖަދުވަލް
ތަކުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 05.1އިދާރާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭތޯ
ބަލައި ޗެކް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 05.3ރަސްމީ ލިޔުންތަކަކީ އިދާރާގެ ސިއްރު އެއްޗަކަށްވާތީ މިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 .16ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން:
 06.0އިދާރާގެ ހިންގުމަށާއި އަދި ކުރެވޭ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު
ލން އިދާރީ ދާއިރާތައް
ބހޭ ޤަވާޢިދާ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ ު
އަސާސަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލިއްޔަތާއި ެ
މން މިކަން ކުރުމުގައި މިއަސާސްތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ޤނޫނެވެ .އެހެންކަ ު
ހިންގުމާބެހޭ ާ
 06.1ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުންނެވެ.
އވެސް ފަރާތަކުން ޚިދުމަތާއި ،ތަކެތި ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މިޔުނިޓަށް އެނގުމަކާނުލައި އެ ް
 06.3ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ހޯދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓްގައި އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހުރިތޯ
ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ.
 06.4ސްޓޮކަށް ތަކެތި ހޯދަންވާނީ އިދާރީ ޔުނިޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ސްޓޮކުގައި ބާކީ
މހެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވެ.
ހުރި ތަކެއްޗަށް ބަލައިގެން ކޮން ެ
 06.5ޔުނިޓުތަކަށް

ގން
ބޭނުންވެ ެ

ސްޓޮކުން

ހޯދުމަށް

ތ
ހުށަހަޅާތަކެ ި

ސްޓޮކުގައި

ހުރިނަމަ،

އިދާރީ

ޔުނިޓު

ހިންގުމާ

ށ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްޗެއް
ޙވާލު ކުރަންވާނެއެވެ .ހޯދުމަ ް
ނޓުތަކާ ަ
އދަ ހޯދުމަށްފަހު ޔު ި
ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެއްގެ ހު ް
ސްޓޮކްގައި

ނެތްނަމަ

އެއެއްޗެއް

ހޯދުމަށް

ރކްޗަރ
އިންފްރާންސްޓަ ަ

އެންޑް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ޔުނިޓަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ
ބލަހައްޓަ ް
ހން ދުވަހަށް ަ
ދކުރާތަކެތީގެ ހިސާބުވެސް ދުވަ ު
ތރެއިން ސްޓޮކަށް ޖަމާނުކޮށް ޫ
ދތަކެތީގެ ެ
 06.6އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯ ޭ
ނސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުންނެވެ.
ވާނެއެވެ .މިކަންކުރާނީ އިންފްރާ ް
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ނ
ވ ީ
ޓތަކުން ހުށަހަޅަން ާ
ހ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޔުނި ު
ނ ހޯދަންޖެ ޭ
އ އެހެންފަރާތްތަކު ް
ނންވާ ތަކެއްޗާ ި
 06.7މަރާމާތަށް ބޭ ު
ކން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް
އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓަށެވެ .މިގޮތުން ޔުނިޓްތަ ު
ނނެއެވެ.
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ .މި ފޯމުގެނަމޫނާ ޖަދުވަލުގައި ހިމެ ޭ
ތ
ހމެނޭ އެއްޗަކަށް ނުވަ ަ
ކ އިދަރާ ހިންގުމުގައި ޢާންމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ި
 06.8ހޯދާ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަ ީ
ޚިދުމަތަކަށް ވާނަމަ ،ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހުއްދަދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާނީ އެވަޤުތަކު އިދާރާ ހިންގެވުމާ
ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއެކެވެ.
ނނެވެ.
އވާ އުޞޫލުގެ މަތީ ް
ކރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ގެންދަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ ި
 06.9ހޯދާ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތް ބިޑު ު
ބޑްއިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.
ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ި

 .17ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ޚަރަދުކުރުން:
މސްމަހު ރަސްމީ ކޮންމެ
މޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން ަ
އސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިއަކީ ،ރަ ަ
 07.0ޢާންމުގޮތެއްގައި އިދާރާއަށް ފަ ި
ދުވަހެއްގެ  8331ން  04331އަށެވެ .ރަމަޟާން މަހު  9331ން  01331އަށެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދިމާވާ ކަންކަމާ
ގުޅިގެން މިނޫން ގަޑިތަކުގައިވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވި ދާނެއެވެ.
 07.1ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
މއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް
ގތަށެވެި .
ކންކަމާބެހޭ ޤަވާޢިދާ އެއް ޮ
ޤނޫނާއި މާލީ ަ
ޔތާބެހޭ ާ
ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލިއް ަ
ނއެވެ.
ވ ެ
ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްގެން ނު ާ
 07.3ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ވައުޗަރުގައި ސޮއިކުރާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި
ލއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިޔާއެވެ .ވައުޗަރުގައި ސޮއި
ގތުން އެ މަސްއޫ ި
ވެރިޔާ އާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ ވަޤުތީ ޮ
މފައެވެ.
ރހަމަކޮށް ނިން ާ
ކުރުމާއި ހަމައަށް ދާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހުންނަންވާނީ ފު ި
 07.4ޚަރަދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނޫނީ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.
 07.5އެކިގޮތްގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ
ހނެއެވެ.
ބލަހައްޓަން ޖެ ޭ
ތ މޮނިޓަރކޮށް ަ
އސާ ލިބެމުންދޭ ޯ
ޖހޭ ފަ ި
ތގައި އިދާރާއަށް ލިބެން ެ
މަތިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަ ު
ކންނެވެ.
މިކަން ކުރާނީ ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުތަ ު
07.6

އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ،އެކި ފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައި ގަންނާނީ ފައިސާއާއިބެހޭ ޔުނިޓުންނެވެ.
ނންމައި ތިޖޫރީއަށް ޖަމާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނނަ ފައިސާ ގެހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ި
މިގޮތުން ބަލައިގަ ް

07.7

ކޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް
ތ އިންފްރާންސްޓަރަ ް
ލބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުންދޭ ޯ
އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ި
ށ
ތކުން ފައިސާ ހޯދުމަ ް
އދި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ަ
ނވާނެއެވެަ .
ހއްޓަމުން ގެންދަ ް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ބަލަ ަ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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ގ
ބލައިގަންނަ މުވައްޒަފު ެ
އދާރާއަށް ލިބޭފައިސާ ،ފައިސާ ަ
ވނީ ތިޖޫރީގައެވެި .
ނ ފައިސާ ބަހައްޓަން ާ
 07.8އިދާރާއަށް ބަލައިގަން ަ
މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ .މޭޒު ވަތްގަނޑުގައި ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ގެއްލިއްޖެނަމަ،
އެކަމުގެޒިންމާ އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަން ވާނެއެވެ.
 07.9އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާގެތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކަށް

ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ މަހަކު އެއްފަހަރު

އެއިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 .18ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުން:
ބނުން ކުރައްވާނީ އިދާރާގެ ބޭނުން ތަކަށެވެ.
ވޞީލަތްތައް ޭ
 08.0އިދާރާގެ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ަ
ދރާގެ އެއްވެސް މުދަލެއް
ނން ކުރުމުގައި އިހުމާލު ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އި ާ
އަދި މިގޮތުން ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭ ު
އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ތަނުން ބޭރަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.
ބނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް މައްސަލައެއް
ށ ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ޭ
 08.1އޮފީސްތެރޭގައި ބޭނުން ކުރުމަ ް
އޓުމާއި އެންޓިވައިރަސް
ދ މިފަދަ ތަކެތި ސާފުކޮށް ބެލެހެ ް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަ ި
އަޕްޑޭޓްކޮށްބެލެހެއްޓުމަށް ،ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
 08.3އިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުން ކުރުމުގައިވެސް ފަރުވާތެރިވެ ،ދުއްވުމުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް
ށ ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު
ބނުން ކުރުމަ ް
އއްގޮތަށް ޭ
ވޢިދާ ެ
އަދި މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަ ާ
ދުއްވަންވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ޓ
ނ ް
ނ ރަސްމީ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ .އިންޓަ ެ
ރންވާ ީ
ވޞީލަތްތައް ބޭނުން ކު ަ
ަ
ނޓް ފަދަ
 08.4ފޯނާއި އިންޓަ ެ
ނވާނީ މޮޑަމް ބޭނުންކުރާ
ރ އިތުރުވާ ފައިސާގެ ޒިންމާނަގަ ް
ލކޮށްފައިވާ މޮޑަމްގެ މަހުފީއަށްވު ެ
ނޓުތަކާ ޙަވާ ު
ބޭނުންކުރުމަށް ޔު ި
މުވައްޒަފުންނެވެ.

ރން
ކައުންސިލަ ު

ނންކުރާ
ބޭ ު

މޮޑަމުގެ

މހުފީއަށްވުރެ
ަ

އިތުރުވާ

ސގެ
ފައި ާ

ޒިންމާ

ވނީ
ނަންގަ ާ

ކައުންސިލަރުންނެވެ.
ނންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 08.5ލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގައި ބޭކާރު ގޮތުގައި ތަކެތި ބޭ ު

 .19އިދާރާގެ ތަކެތި އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުން:
 09.0އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކުރަންވާނީ ،އެއެއްޗެއް ހޯދުމަށް ލިޔުމަކުން (ފޯމަކުން) ހުށަހެޅުމުން
ގ
އެއެއްޗެއްއެއީ އެގޮތަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްޗެއް ނަމަ ،އެއިރަކު އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެއް ެ
ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މި ފޯމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު  8ގައި ވާނެއެވެ.
 09.1މިގޮތަށް ދޫކުރާ ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ހާޟިރުގައި އެތަކެތީގެ ޙާލަތު ބަލާ ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި
ހަލާކުވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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ބލާ ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ތަކެތި
ރ އެތަކެތި ރަނގަޅަށް ަ
ގންނައި ު
 09.3އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރި ތަކެތި ބަލައި ަ
ގެންދިޔައިރު ހުރި މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އިތުރު މައްސަލައެއް ހުރިނަމަ ތަކެތި ދޫކުރި ފޯމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު
އަޅަންވާނެއެވެ.

 .21ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން:
 11.0އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން

ތ ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިކޯޑުކޮށް
ބޭނުން ކުރާ ތަކެ ި

ކން ކުރާނީ އެވަގުތަކު ސްޓޮކާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެވެ.
ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މި ަ
ށ
އޗެކު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ލަސްނުކޮ ް
 11.1ސްޓޮކަށް ތަކެތި ބަލައިގަންނަންވާނީ ރަނގަޅަށް ބަލަ ި
އނޫނީ ތަކެތި ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ ޙަވާލު ކޮށްގެން
ސްޓޮކަށް ޖަމާކުރަން ވާނެއެވެ .ސްޓޮކަށް ބަލައިގަތުމަށް ފަހުގަ ި
ނުވާނެއެވެ.
 11.3ސްޓޮކުން ތަކެތިހޯދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ކޮންމެ މަހެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭ ދުވަހާއި މަސް ދެބައިވުމުން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ
ތރެއިން ސްޓޮކުގައި ނެތް
ވނެއެވެ .ޔުނިޓްތަކުން ހޯދަން ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ެ
ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި އިދާރީ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަން ާ
ތަކެތި ސްޓޮކަށްހޯދައި ޙަވާލުކުރުމަކީ ސްޓޮކާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ސްޓޮކުގައި ނެތްތަކެތީގެ ތެރެއިން
ހޅާނީ ގިނަވެގެން މަހަކު  12ފަހަރުއެވެ.
ހށަ ަ
ޔވައި އެހެންތަކެތި ހޯދުމަށް ު
ކުއްލިއަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތިފި ަ

 .21ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން:
 21.1ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ހިސާބު ،މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ .މިކަންކުރާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ.
 10.1އަލަށް ހޯދާ ތަކެތި އެއެއްޗެއް ހޯދާތާ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ނަގައި ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި
މބަރުޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި
މލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް ނަ ް
ރގައި ހިމަނާ ހުރިހާ ތަކެތީގައި ާ
ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ ީ
ށގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ
ނަމްބަރު ނުޖަހާ އެއްޗެއް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮ ް
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ.
 10.3ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެކަން މުވައްޒަފަކަށް އެނގިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެކަން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ނުވަތަ އެމަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ވެރިއަކަށް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެއެވެ.
ޖސްޓަރީން އުނިކުރަން ބޭނުންވާ
ރށް ބައުވުމުން ހަރުމުދަލުގެ ރަ ި
ނން ކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ވަ ަ
 10.4ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ބޭ ު
ވނެއެވެ.
މނުވީ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށްގެން ނު ާ
ށ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު ެ
ތަކެތި ލިސްޓުކޮ ް
މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލު ކުރާނީ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.
ނވާނެއެވެ.
ލހައްޓަ ް
 10.5ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަ ަ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .22ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުން:
ބރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަކީ  www.faaf.gov.mvއެވެ .މިއީ
 11.0ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ކޮޕީރައިޓްސް ކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.
ޓ ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ.
 11.1ވެބްސައިޓް ބަލަހައްޓާނީ އިދާރީ ޔުނިޓުންނެވެ .ވެބްސައި ް
އތަކުގެ
މން ގެންދާ ޚާއްޞަ ކަންތަ ް
 11.3ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި ،ނިންމާ ކަންތައްތަކާއި އަތޮޅުގައި ކުރަ ު
ފ
ވގުތުގެ ތެރޭގައި ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު ކުރުމަށްޓަކައި ވެބްސައިޓު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަ ާ
މަޢުލޫމާތުއެއްކޮށް އެކަންކަމުގެ ަ
ޙަވާލުކުރާނީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެވެ.
ލޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރާނީ އެ ޔުނިޓަކުންނެވެ.
ނންވާ ި
 11.4ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް ޔުނިޓުތަކުން ބޭ ު
އޓަންވާނެއެވެ.
 11.5ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބަލަހަ ް

 .23ޢިމާރާތާއި ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން:
ހމެނޭ ގޯތިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 13.0އިދާރާ ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ،އެތަންތަން ި
ގޮތެއްގެމަތީން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ .މިކަން ކުރާނީ ޢިމާރާތްތައް
ޓންނެވެ.
ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވެފައިވާ ޔުނި ު
ޓން ވާނެއެވެ.
ހމަޖައްސާފައިވާ އުޞޫލުން ސާފުކޮށް ބަލަހައް ަ
ނަ ،
 13.1އަތޮޅުގޭގައި ހުންނަ ކޮޓަރިތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަ ް
ދ
ޓން ޖެހޭނެއެވެ .އަ ި
ރ ކުރުމަށްޓަކައި ގަސް ހައްދައި ބަލަހައް ަ
ތތެރި ކަމަށާއި ހިތްފަސޭހަކަން އިތު ު
 13.3ތަންތަނުގެ ޒީނަ ް
ޒމް ހަމަޖައްސައި ގަސްކޮށައި ތަރުތީބު ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ގަސްތަކަށް ފެންދިނުމުގެ އިންތި ާ
އ
 13.4އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައާއި މައިދޮރުގެ ކޮރިޑޯތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ގޯތިތެރޭގަ ި
ޅކަނޑައި ސިނގިރެޓްބުރި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މވެސް ގޯތީގެ އެކިތަންތަނަށް އަ ި
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރިނަ ަ
ދން ގޯނިފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅާފައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި
ނ ެ
ނޖެހޭ ފަތްފަދަ ތަކެތި އުކާލެވެ ް
 13.5ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަ ް
ފހު މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އުކާލަން ވާނެއެވެ .ކުނި އުކާލަންވާނީ ކުނި ގޮނޑަށެވެ .ކުނިގޮނޑު
ބެހެއްޓުމަށް ަ
ނޫން އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ކުނި އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 .24ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތަށް ނިންމުން:
ޖހޭ
ވކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަން ެ
ނ ނުވަތަ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ަ
ޖހޭ ކަންކަ ް
މއްދަތަކަށް ނިންމަން ެ
 14.0ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ު
ކއި އެހެން ފަރާތަކުން
ށޓަ ަ
މ އުފުލަންވާނެއެވެ .މިކަމަ ް
މގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ެ
ކަންކަން އެމުއްދަތަކަށް ނިންމު ު
ޖަވާބެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ ދުރާލައި މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
މށް އެދިއްޖެނަމަ
ކށް ޖަވާބު ދިނު ަ
ވތަ ވަކިމުއްދަތަ ަ
އ ދިނުމަށް ނު ަ
 14.1އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމެއް ނިންމަ ި
ނމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނ ް
އެކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެއީ އަމާޒުކަމަށް ބަލައިގެން އަވަހަށް ި
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .25ފައިލް ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި ލިޔުންތައް ނައްތާލުން:
ކންމެ
ގ ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ޮ
 15.0އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތަކާއި މިފަދަ ލިޔުންތަކު ެ
މުވައްޒަފަކުވެސް އުފުލަންވާނެއެވެ.
 15.1އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައް ފައިލް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ ބައިބަޔަށް ބައިކުރެވޭ ނިޒާމަށެވެ .ކޮންމެ
ގ
ކގެ ބޭރުގައި ފައިލު ެ
ދ ފައިލްތަ ު
ނ ފައިލްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ .އަ ި
ޔުނިޓަކުންވެސް އެ ޔުނިޓަކު ް
ލ ކުރާ ގޮތުގެ ފިހުރިސްތު ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
އލެއްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ފައި ް
ނަން ހަރުކޮށް އެތެރޭގައި ،އެފަ ި
ނކޮށް ނައްތާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 15.3އިދާރާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ފިޔަވަޅު އަޅާ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް ނުވަތަ ފައިލްކޮށްފައި ވަ ި
ގން ނުވާނެއެވެ.
އަދި އިދާރާގެ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ލިޔުންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި ެ
ޖހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކުނިގޮނޑަށް އުކާލައިގެން
ނ ނައްތާލަން ެ
 15.4އިދާރީ ލިޔެކިޔުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭތަކެތީގެ ތެރެއި ް
ނދާލައިގެންނެވެ.
ތލާންވާނީ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެދަށުން އަ ް
ނުވާނެއެވެ .އެފަދަ ތަކެތި ނައް ާ
 15.5ފައިލް ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އަރުޝީފް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ކަނޑައަޅައި އަރުޝީފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
ޓނީ އިދާރީ
އވެ .އަރުޝީފް ކުރެވޭ ތަކެތި ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅުމުން އެކަން ބަލަހައް ާ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ެ
ޔުނިޓުންނެވެ.
 15.6އިދާރާގެ ފައިސާއާބެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާއި ،ފައިސާއާބެހޭ އެހެނިހެން ލިއުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން
ޓމަކީ އެކަމާ ޙަވާލުވެތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ވާނެއެވެ .އަދި މިކަން ބެލެހެއް ު
ގންދަންވާނީ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 15.7ފުރިފައިވާ ފައިލެއް ޔުނިޓުން ބޭރަށް ގެންދާނަމަ ،ބޭރަށް ެ

 .26އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން:
 16.0މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ޖަދުވަލު  9ގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.
ށ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމެވެ .ވަކި ޚާއްޞަ
 16.1ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަ ް
ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނަމަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަކަށް ޚާއްޞަ ފޯމަކުންނެވެ.
ފރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
ގބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ު
ޅމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަނ ަ
 16.3ފަރުދީ ގޮތުން ލިޔުމަކުން ހުށަހެ ު
ލޔެ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ި
އވެ.
 16.4ފެކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައްވެސް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެވޭނެ ެ
 16.5މުވައްޒަފަކު ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އަދި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވުމުން ،ނުވަތަ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރާ
ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ ،ޒިއްމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެވެ .މިގޮތުން
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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ވސް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ޢޔަތްކޮށް ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރ ި
އސަލައެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ރި ާ
މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު ،މަ ް
ގޮތުގެމަތީން އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއަޅާނީ ޒިއްމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.
ތހަމަނުޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއްނަމަ ސިވިލް
މުވައްޒަފާ މެދުއަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅަކީ ،އެމުވައްޒަފު ހި ް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އސަލައަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބެލޭނެ ބާވަތުގެ
 16.6އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ،އެމަ ް
މައްސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެމައްސަލައަކީ ބެލޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ އެކަން އަދި ބެލޭ
ހގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން
ޒާތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންނަމަ އެކަންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ( 3ތިނެއް) ދުވަ ު
އަންގަންވާނެއެވެ.
 16.7އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ތަކުގެތެރެއިން މަޤާމާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެން
ޓއެއް އުފައްދަން ވާނެއެވެ.
މ ީ
ނސިލަށް ހުށަހަޅާނެ ވަގުތީ ކޮ ި
ނނަގޮތް ކައު ް
މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލައެއް ނިންމަން ފެ ް
ލ ވަގުތީ ކޮމިޓީ" އެވެ .ކޮމިޓީ
ށހަޅާ މައްސަލަތައް ބަ ާ
އންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހު ަ
މިކޮމިޓީއަށް ކިޔާނީ "އަތޮޅުކަ ު
ތށެވެ.
އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮ ަ
ހ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއް.
ފށިގެން މަތީގެ ވެރިއެއް.
ށ .ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ެ
ގން މަތީގެ މުވައްޒަފެއް.
ނ .ހުށަހަޅާ މައްސަލައާ ގުޅުންނެތް ،ޖީ،އެސް 3 ،އިންފެށި ެ
 16.8އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ލަސްވެގެން ރަސްމީ  13ދުވަހުގެތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލަން
ޢައްޔަންކުރާ ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި

ކޮމިޓީއާއި މައްސަލަ ޙަވާލުކުރާތާ ލަސްވެގެން ރަސްމީ ( 7ހަތެއް)

ގތުގެ ރިޕޯޓު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް
ނންމަށް ފެންނަ ޮ
ި
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެމައްސަލަ
ހ ޒާތުގެ މައްސަލައެއްނަމަ އެންމެ
ހޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެ ޭ
ހށަ ަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ު
ކުރިންއޮންނަ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ،ލަސްވެގެން
ވނެއެވެ .ކައުންސިލުން
ގން ާ
ހގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިއުމުންއަން ަ
ރަސްމީ ( 13ތިނެއް) ދުވަ ު
ނނަމަ މައްސަލައާގުޅޭ ފަރާތަށް ލަސްވެގެން ރަސްމީ ( 13ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ނިންމޭޒާތުގެ މައްސަލައެއް ނޫ ް
ނ
މައްސަލަ ފޮނުވައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ނިންމުމަށްފަހު އެފަރާތު ް
ނވާނެއެވެ.
އެންގުމުން އެކަންވެސް ރަސްމީ ( 13ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަހުށަހެޅިފަރާތަށް އަންގަ ް

 .27އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން:
އނެތި މި
މަޤުބޫލު ސަބަބެ ް

ގ
އޞޫލު ތަކާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ު

މަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .28ޖަދުވަލްތައް
ކގެ ނަމޫނާ ތަކެވެ .މިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ
ލޔުންތަ ު
ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭނީ ޙަވާލާދޭ ލިޔުންތަކާއި ،އެ ި
ލށް އަންނަ ބަދަލުތައް
ޗވެ .ޖަދުވަ ަ
ކއް ެ
ތއްގެ މަތިން ބަދަލު ކުރެވޭ ތަ ެ
އޅާ ގޮ ެ
ކއުންސިލުން ކަނޑަ ަ
ލިޔުންތަކަކީ ަ
ކކީ:
އވެ .މިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަ ަ
އސާ ކުރަންވާނެ ެ
އޒަފުންނާއި ހި ް
ނޯޓަކުން މުވަ ް
ޖަދުވަލް :1

ސިޓީ ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމޫނާ

ޖަދުވަލް :2

މެސެޖު ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމޫނާ

ޖަދުވަލް :3

އޔާގެ ނަމޫނާ
ޔައުމި ް

ޖަދުވަލް :4

ނޓުގެ ނަމޫނާ
ޓން އަނެއް ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ ޯ
އއްޔުނި ު
ގއި ެ
އިދާރާގެ އެތެރޭ ަ

ޖަދުވަލް :5

ދ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
ޗއްޓީއަށް އެ ި
ކައުންސިލަރުން ު

ޖަދުވަލް :6

ވލުކުރާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
ޙ ާ
ޓއަށް ފަށާއިރު ތަކެތި ަ
ޗުއް ީ

ޖަދުވަލް :7

އޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
މުވަ ް

ޖަދުވަލް :8

އކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް
އަނބުރާ ދަ ް

މއްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
ސލްގެ އިދާރާއަށް ަ
ކއުން ި
ޖަދުވަލް  : 9އަތޮޅު ަ
01.19.1104
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c
ސޓީ
ޖަދުވަލް 1 :ރަސްމީ ި

&
ރ
ދ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި ާ
ފ .ނިލަންދޫ،

ނަމްބަރު:

237-A/374/2011/

ދިވެހިރާއްޖެ.

ވ.
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ ެ

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)
(މީލާދީ ތާރީޚް)

ޚާދިމުކުމް

(ނަން)
(މަޤާމް)

ދރާ
ފ .ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އި ާ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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c
&

ޖ
ޖަދުވަލް  2 :މެސެ ު

ރ
ދ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި ާ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފެކްސް މެސެޖް

ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޮނުވީ :ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބު ީ

ނަމްބަރު237-A/2011/ :

ލިބެންވީ:

ތާރީޚް( :މީލާދީ ތާރީޚް)
(ހިޖުރީ ތާރީޚް)

ތ
ޢިބާރާ ް

(ނަން)
(މަޤާމް)
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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c
&

ޔ
މއް ާ
ޖަދުވަލް  3 :ޔައު ި

ރ
ދ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި ާ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ޔ
ޔައުމިއް ާ
 09ސެޕްޓެންބަރު 1104

ދުވަސް :އަންގާރަ

 14ޛުލްޤަޢިދާ 0435
ރަސްމީގަޑީގައި އިދާރާ ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން
އިދާރާ ހުޅުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން

ހުޅުވި ގަޑި

ބަންދުކުރި ގަޑި

އިދާރާ ބަންދުކުރި މުވައްޒަފު ގެ ނަން

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
#

ޙާޟިރުނުވާ ސަބަބު

ޙާޟިރުނުވާ ކައުންސިލަރުން /މުވައްޒަފުން

ވއެވެ.
ރ ި
ވއްޒަފުން ޙާޟި ު
މ ަ
ނނާއި ު
އންސިލަރު ް
ހން ކަ ު
ވއި އެ ެ
އޒަފުން ފިޔަ ަ
މވަ ް
ނ ނާއި ު
ނސިލަރު ް
އވާ ކައު ް
ފ ި
ނނަވާ ަ
ގއި ދަ ް
މަތީ ަ
ތ
ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާ ު
ފައިސާގެ ޢަދަދު
ލިބުނުފައިސާ

ފޮނުވި ސިޓީ ،މެސެޖު ފަދަ ތަކެތި
ސ
ޚަރަދުވިފައި ާ

މެސެޖު

ސިޓީ

ތ
ލިބުނު ސިޓީ ،މެސެޖު ފަދަ ތަކެ ި
ސިޓީ

އެހެނިހެން

މެސެޖު

އެހެނިހެން

މޫސުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ވައިޖެހުނު މިޞްރާބު

ބޭނި މަހުގެ ޢަދަދު
ކަނޑުމަސް

ކަންނެލި

ރާގޮނޑި

ލައްޓި

ފަރުމަސް

ނުރަސްމީ ގަޑީގެ މަސައްކަތް
މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމާއި ނަން

#

ފެށިގަޑި

ޞ
ކުރި މަސައްކަތުގެ ޚުލާ ާ

ނިންމިގަޑި

ނުރަސްމީގަޑީގައި އިދާރާ ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުން
އިދާރާ ހުޅުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން

ހުޅުވި ގަޑި

ބަންދުކުރި ގަޑި

އިދާރާ ބަންދުކުރި މުވައްޒަފު ގެ ނަން

(ނަން)
(މަޤާމް)
ލިޔުނީ:
ޗެކްކުރީ:
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c
ޓ
ނ ު
ޖަދުވަލް ޯ 4 :

&
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓު
ރ
ލގެ އިދާ ާ
ތޅުކައުންސި ް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަ ޮ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު:

ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނުވާ ނޯޓު

ޔުނިޓް ބީއަށް

(މީލާދީ ތާރީޚް)

(ނަން)
(މަޤާމް)

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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c
ޗއްޓީ ފޯމް
ނގެ ު
ޖަދުވަލް  5 :ކައުންސިލަރު ް

&
ރ
ދ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އި ާ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
* ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން:
* މަޤާމް:
* ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ދެއްވި ތާރީޚް:
* ސަލާމާއި ޗުއްޓީގެ އަހަރު ގުނަންފަށާ ތާރީޚް:
* ނަގަން ބޭނުންވާ ޗުއްޓީގެ ބާވަތާއި މުއްދަތު:
* ޗުއްޓީ ނަގަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
* ޗުއްޓީއަށް ފަށްޓަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚް:
* ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު ކައުންސިލުން ދެކިލައްވާގޮތް:
ތާރީޚް--------------------- :

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި:

ޗުއްޓީއަށް އެދުނު ފަރާތުގެ:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

މަޤާމް:

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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c
&

ރ
ޙވާލުކު ާ
ޖަދުވަލް  6 :ތަކެތި ަ

ރ
ދ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި ާ
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާއިރު ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން
* މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި:
 .1މަޤާމް:

.0

ނަން:

.3

ޙަވާލު ކުރި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

.4

ޙަވާލު ކުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތަފްޞިލް:

ތަކެތި ޙަވާލު ކުރި:

ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

މަޤާމް:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:

މަސައްކަތަށް ނުކުތުމުން އަނބުރާ ތަކެތި ޙަވާލު ކުރުމަށް
މަތީގައިވާ ތަކެތި އަޅުގަނޑަށް ހަމައަށް ލިބިއްޖެ.
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމް:
ތާރީޚް:
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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c
&

ޅ
ޙ ފިޔަވަ ު
ލ ީ
ޖަދުވަލް  7 :އިޞް ާ

ދރާ
ލގެ އި ާ
ރ އަތޮޅުކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މ
ހށަހަޅާ ފޯ ް
ޅ އެޅުމަށް ު
ޞލާޙީ ފިޔަވަ ު
ދ އި ް
ޒފުންނާމެ ު
މުވައް ަ
މުވައްޒަފާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
ކޔާ ނަމާއިއެކު):
 -0ފުރިހަމަ ނަން (ޢާންމުކޮށް ި
 -1ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑު ނަމްބަރު:
 -3މަޤާމް:
 -4ޔުނިޓު:
 -5ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހުނު ކަމެއްގައި މުވައްޒަފު ޢަމަލު ކޮށްފައިވާގޮތް:

 -6ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ ދެކިލައްވާ ސަބަބު:

ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާގެ:
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމް:
ތާރީޚް:
ނޯޓު :މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މުވައްޒަފުގެ
ޅއްވުން އެދެމެވެ.
ޓށް ހުށަހެ ު
އތައް ބަލަހައްޓާ ޔުނި ަ
ބަޔާނާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަ ް

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު
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&

ދ
ށއެ ޭ
ޖަދުވަލް  8 :ތަކެއްޗަ ް

ރ
ދ ާ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި ާ
ފ .ނިލަންދޫ،
ފޯމު ނަމްބަރު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް
 .0ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތް( :އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ)
 ފުރިހަމަ ނަން:

 ފޯނު ނަމްބަރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 .1ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތް( :ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާއެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްނަމަ)
 ތަނުގެ ނަން:
 ފޯނު ނަމްބަރު:
 .3ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ބާވަތް:

 ޢަދަދު:

 ތަކެތި ގެންދަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް:

 މުއްދަތު:

 ތަކެތި ބޭނުންވާ ސަބަބު:

ވން:
ސ ު
އބަ ް
ފރާތުގެ އެ ް
ތށް އެދޭ ަ
 -4ޚިދުމަ ަ
ނ
ދރާއި ް
ލގެ އި ާ
ކއުންސި ް
ތޅު ަ
ގއި އަ ޮ
ބދަލު ަ
ތގެ ަ
ނވި ތަކެ ީ
ގއްލު ް
އޖެނަމަެ ،
ލބި ް
މއް ި
ގއްލު ެ
ޗށް ެ
އމަށްފަހު އެ ތަކެއް ަ
ނދި ު
ގ ް
ވ ތަކެތި ެ
ފއި ާ
ނނަވާ ަ
މގައި ދަ ް
މި ފޯ ު
ނ
ރއި ް
ދ ާ
ނސިލްގެ އި ާ
ވސް ކައު ް
ވނަމަ ެ
މނު ކަމަށް ި
އދި ތަކެތި ގެންދިޔަ ބޭނުން ނުނި ު
ވމެވެަ .
ސ ަ
އބަ ް
ށ އަޅުގަނޑު އެ ް
އގެ މަތިން ޒިންމާ ވުމަ ް
ތ ް
ނގަވާ ގޮ ެ
އަ ް
ގއި ތަކެތި
ރ ަ
ތގެ ތެ ޭ
އދަ ު
ފއިވާ މު ް
އޅި ަ
ޑ ެ
އދި ކަނ ަ
މވެަ .
ދނަ ެ
އދުކޮށް ޭ
ތ ރަ ް
ނމަ ،ދަތިނުކޮށް އެތަކެ ި
ނގައިފި ަ
މށް އަ ް
ދއްކު ަ
ބރާ ެ
ގން ތަކެތި އަނ ު
ނވެ ެ
ބޭނު ް
މތިން
ތއްގެ ަ
ވގޮ ެ
ނގަ ާ
އން އަ ް
ދރާ ި
ނސިލްގެ އި ާ
ތޅު ކައު ް
ހގޮތުން އަ ޮ
މއި ބެ ޭ
ނމަ ތަކެތި ހޯދު ާ
ވއްޖެ ަ
ވމާ ޚިލާފު ެ
ބސް ު
އއް ަ
ނމަ ނުވަތަ މި ެ
އޖެ ަ
ދއްކި ް
ބރާ ނު ެ
އަނ ު
މވެ.
ސވަ ެ
ބ ް
އއް ަ
ޢަމަލު ކުރުމަށް ެ
-

ރސް :
ނަމާއި އެޑް ެ

 -ސޮއި:

-

ބރު:
ޕސްޕޯޓް ނަން ަ
އައި.ޑީކާޑު ާ /

 -ތާރީޚް:

ވރުގެ
ނގޭ ފެން ަ
ޒންމާ ެ
އއްގެ ި
ސސާ ެ
ވއް ަ
މ ަ
މބެހޭ ު
ޅގައި ކަ ާ
މގޮ ީ
ނމަ ި
ނޏެއް ަ
ވތަ ކު ންފު ް
އއް ނު ަ
ސސާ ެ
ވއް ަ
މ ަ
ކރުގެ ު
ސރު ާ
ަ
އދެނީ
ނޯޓު :ތަކެތި ހޯދުމަށް ެ
ދމެވެ.
ސވުން އެ ެ
ޖއް ެ
ތއްގަނޑު ެ
ނއްގެ ަ
ވއި އެތަ ެ
އ ަ
ސއި ކުރަ ް
ރއަކު ޮ
ވެ ި
ށ
ބނުމަ ް
ރގެ ޭ
 -5އިދާ ާ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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-

ނން:
ޤމާއި ަ
އޒަފުގެ މަ ާ
މވަ ް
އގަތް ު
ފޯމު ބަލަ ި

ސޮއި:

-

ނން:
ޤމާއި ަ
މ ާ
އޒަފުގެ ަ
މވަ ް
ތަކެތި ދޫކުރި ު

ސޮއި:
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ޖަދުވަލް  9 :މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

ގޭގެނަން (ރަށުގެ ނަމާއެކު)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
ފުރިހަމަ ނަން:

..................................................................................................................................

ދ.ރ.އ.ކ.ނަންބަރު /ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

...............................................................................................

..................................................

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

...............................................

.................................................................................................................................

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ ރެކޯރޑްކާރޑް ނަންބަރު..................:ގުޅޭނެ ފޯނުނަންބަރު:
...................................

 .2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
ފުރިހަމަ ނަން:

...................................................

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

................................................

ދ.ރ.އ.ކ.ނަންބަރު /ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

........................

...................................................

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
........................................................................................................ ...........................

 .3މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

 .4މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންގުމުގެ އުޞޫލު
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 .5މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން އެދޭގޮތް:

 .6މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސްކަމެއް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ހިންގާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:

 .7މި ފޯރމާއިއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުން ނުވަތަ ހެކި:

 .8މި ފޯރމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.
ނަން:

................................................

ސޮއި:

................................................

ތާރީޚް.................................................:

ނޯޓު:
 މިފޯމުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި އެނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ
މިފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ މިފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ  6741107ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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