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 ތަޢާރަފް
 

 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން (ހ)
 

 ގައިތަސްދީގުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2008 އޮގަސްޓް 7                      
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ . އަތޮޅަކީ އިދާރީ ދާއިރާއެކެވެ. ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ނުވަތަ ބ2ޖަދުވަލް 

 ވަނަ ބާބުބަގައި މިކަމުގެ ދުސްތޫރީ 8ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ . އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ އަދި މިއަސާސްތައް ބުނާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުގައި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި . ގޮތުގެމަތީން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލް ތަކުންނެވެ
 2010 އޭޕްރީލް 28 އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 2010/7ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަށައެޅުއްވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 . ގައެވ2010ެ މެއި 17އަދި މިޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވަނީ . ގައެވެ
 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް (ށ)
 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ކައުންސިލްގައި . ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ (2010 މެއި 17 )2010/7ނަންބަރު 

 ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި 2013.  އެވ5ެހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 
 . ގައެވ2014ެ ފެބްރުއަރީ 26މެމްބަރުން، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ 

 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (ނ)
 

 Secretariat ofއިނގިރޭސި ބަހުންނަމަ،. އެވެ" މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ"މިއިދާރާގެ ނަމަކީ 
the Thulhaadhoo Council, South Malhosmaduluެމިނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއިދާރާ އުފައްދާފައިވަނީ .އެވ

 ފެބްރުއަރީ 22 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 127ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ގައި ބުނެފައިވާ  (ދ) ވަނަ މާއްދާގެ 155 ވަނަ މާއްދާއާއި 128އަދި މިއިދާރާ ޤާއިމްވެފައިވަނީ މިޤާނޫނުގެ .  ގައެވ2011ެ

 ގައި ބޭއްވުނު ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން 2011 ފެބްރުއަރީ 26ތަނުގައި ކަމަށް 
ނޑައެޅުނު ހިސާބުން، މިއިދާރާ ހިންގަމުންދާނީ ތުޅާދޫގައި ހުރި ރަށުއޮފީސް ހިންގި  ކައުންސިލްގެ ޤަރާރުން ކަ



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

ރައީސް . ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން އިދާރާ ހިންގުމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ އިސްފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއެވެ. ޢިމާރާތުގައެވެ
 . ނެތްޙާލަތެއްގައި ނާއިބު ރައީސްއެވެ

 

ނޑު (ރ)  އިދާރީ އޮނިގަ
 

ނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން އަދާކުރަން               އިދާރީ ހިންގުމުގެ އޮނިގަ
މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ދައުރާ . ޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ދައުރުތަކުގެ މައްޗަށެވެ

ސިވިލް ސަރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީޒީ ދައުރާއި ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ . ވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ
ނޑު ޖަދުވަލްގައި އެވަނީއެވެ. ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ  .މިގޮތަށް މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަ

 

 އިދާރީ ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް
 

 އޮފީސް ހުޅުވާ ބަންދުކުރުން (1

 15:00އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތް .  ވުމުގެ ކުރިން އޮފީސް ހުޅުވަންވާނެއެވ7:50ެސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  -1.1
މިގޮތައް އޮފީސް ހުޅުވާ ބަންދުކުރަންވާނީ އިސްމުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ . ގައި ނިމުމާއެކު ލަސްނުކޮށް އޮފީސް ބަންދުކުރަން ވާނެއެވެ

 .ދަށުންނެވެ

އޮފީސް ހުޅުވާ ބަންދުކުރުމަށް އިސްވެހުންނަވާ މުވައްޒަފުންގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދައި، ކަމާބެހޭ  -1.2
 .މިކަން ކުރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ

 1އޮފީސް ހުޅުވުމާއި ބަންދުކުރުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ގަޑިޖެހުމުގެ  -1.3
 .ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 .ރަސްމީ ގަޑިތައް ފިޔަވައި އެނޫން ވަގުތެއްގައި އޮފީސްހުޅުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަންކުރެވޭނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަލިބިގެންނެވެ -1.4

ނޑި ބަލަހައްޓާނީ އޮފީސްބަންދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެވެ -1.5  .އޮފީހުގެ ތަޅުދަ

 . ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް އޮފިސް ހުޅުވާ ބަންދުކުރާ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ -1.6

ރަސްމީގަޑީގައި އެކަނިކޮށްގެން ނުނިމޭ މަސއްކަތްތައް ނިންމުމަށް އިތުރުގަޑީގައި އޮފީސްހުޅުވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑި  -1.7
 . ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރ މެދުވެރިކޮށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދާ ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ

 .ތައް ނިއްވަންވާނެއެވެ. ސީ.އޮފީސް ބަންދުކުރާއިރު ކޮންމެހެން ދިއްލާފައި ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ބޮކިތައް ނިއްވާލުމަށާއި ފަންކާތަކާއި އޭ -1.8
  

 އޮފީހަށް ޙާޟިރުވުން (2

ނޑައަޅަފައިވާ ގަޑިޔަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭނެއެވެ -2.1 އެނޫން  . އޮފީސް ހުޅުވާ މުވައްޒަފާއި މަސައްކަތު މީހާ އޮފީސް ހުޅުވަން ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ 8.01.  ށް ޙާޟިރުވާން ޖެހޭނެއެވ8:00ެމުވައްޒަފުން   މިނިޓްގެ ފަހުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަ

ނޑޭނެއެވެ  .އުޞޫލުން ގަޑިލާރި ކެ

ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ، މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތްނަމަ -2.2  . ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ކަ
 ށް އޮންނަ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް 14:00 ން 12:00އަދި .  އަށެވ15:00ެ ން 8:00އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ  -2.3

 .ލިބޭނެއެވެ ގަޑިއިރުގެ ބްރޭކެއ1ްސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ، ދަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

އެފަދަ . މަޤުބޫލް ޢުޒުރެއްނެތި އޮފީހުން ބޭރަށް ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ، މުވައްޒަފަށްލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު ފިޔަވައިރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގައި -2.4
ޢުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެންވެސް ބޭރަށް ދާން ޖެހިއްޖެނަމަ، ބޭރަށްދާންވާނީ، ބޭރަށްދާ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާ ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކޮށް ވެރިއެއްގެ 

 . ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ
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މި އިދާރާގައި  މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  -3.1
ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މި  (ނ) ވަނަ މާއްދާގެ 02 ގެ 2014- ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤަވާއިދު

 . އުޞޫލްގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކޮށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތަން ވާނެއެވެ

ސިޔާސީގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ )ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ މި އިދާރަގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަށާއި  -3.2
އަށާއި އެ މުވައްޒަފު ( ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސް ތަމްޘީލްކުރާ އެންމެ އިސްވެރިޔާ (ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭގޮތުން

 . ރިޕޯރޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާން ވާނެއެވެ

އެ މުވައްޒަފަކާ ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކަކީ ވަކިނުކުރެވޭނެ މައިގަޑު ދެ އަސާސްކަމަށްވީ ހިނދު -3.3
 . ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ ފުރިހަމައަށް މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާން ވާނެއެވެ

ނޑައެޅޭ ފެންވަރަށް، މިންވަރަށް އަދި ވަގުތައް ނިންމަންވާނެއެވެ -3.4  . ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެކަމެއް ނިންމަން ކަ
 .ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެމުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންވާނެއެވެ -3.5

ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުންވިޔަސް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަން  -3.6
އެގިއްޖެނަމަ، އޮފީހުން ބޭރަށް އެކަން ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޮފީހުގެ ކަމާބެހޭ ވެރިއަކަށް ނުވަތަ އެކަމަކާ ޙަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފަކަށް 

 .އެކަމެއް ކުރަންވީ ރަގަޅުގޮތް ބުނެދޭންވާނެއެވެ

އަދި . ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ވަގުތު ހޭދަކުރަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގައެވެ -3.7
މަސައްކަތް ލުއިވާ ވަގުތުތަކުގައިވެސް އެހެންމުވައްޒަފުންގެ ކެބިންއަށް ގޮސް ބޭކާރު ވާހަކަދައްކާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް 

 . ދަތިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންވެފައިވާ މިންވަރަށް ސަލާމާއި ޗުއްޓީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޙައްޤުވާނެއެވެ -4.1
މިގޮތައް ސަލާމް ބުނުމުގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި މި އުޞޫލާ 

 . މިއާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެވެ. އެއްގޮތަށެވެ

ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން . ތިމާ ބަލިވުން ފިޔަވައި ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަލާމް ބުނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދު ތަންދޭކަމެއް ނޫނެވެ -4.2
ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް  އޮފީހަށް ޙާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ، ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަލާމް  މުވައްޒަފަށް ކަ

 . ބުނަނަންވާނެއެވެ
 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ 1ތިމާ ބަލިވެގެން ސަލާމުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ރަސްމީ ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން  -4.3

ސެކްޝަންގެ އިސް މުވައްޒަފު . ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަން އެންގުމާއެކު ޙާޟިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށްވެސް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ
 .ސަލާމުގައި ހުންނަނަމަ، ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އެކަން އެންގުމާއެކު ޙާޟިރީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ސަލާމުގެ ޗުއްޓިގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  -4.4
 . ދުވަހުން ދުވަހަށް ކޮންމެ ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރާ ޙިއްސާކުރުމަށް ފަހުގައެވެ



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޮފީހަށް އެކަން އެންގިކަމުގައި ވިޔަސް، މުވައްޒަފު 4.3މުވައްޒަފު ސަލާމުގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މި އުޞޫލްގެ  -4.5
ސަލާމުގައިހުރީ ތިމާ ބަލިވެގެންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަދި ދެފަރާތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި،އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ 

ނުވަތަ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ފަދަ  (ބޭސް ސިޓީ)ދުވަހު މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ކަމުގެ މެމޯ ނުވަތަ ޕްރިސްކްރިޕްޝަން 
މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އެދުވަސް ބަލާނީ ޣައިރު . ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 . އަދި މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޞްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. ޙާޟިރީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް އެމީހަކު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ  (ދޭއް) 02ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ މަސައްކަތު  -4.6
މި ސެޓްފިކެޓްގައި އެބަލީގެ ބާވަތާއި، އެ . ދުވަހު، ޞިއްޚީ އެހީތެރިޔަކު ދޫކޮށްފައިވާ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ސެޓްފިކެޓްތައް . ބަލީގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 . ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް . ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގޭނީ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކުބަލިވުން ފަދަ ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ -4.7
ޢާއިލީ /ސަލާމުގެ"ނުކުންނަ ދުވަހު ރަސްމީ މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފު އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

އަދި ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނެގީ ޢާއިލާގެ މީހަކު . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ" ޒިންމާގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމް
 .ބަލިވެގެންކަމަށްވާނަމަ، އެފޯމްގެ ބަދަލުގައި ބަލިވި މީހާގެ ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު، ޗުއްޓީ . ޗުއްޓީ ނެގުމުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ -4.8
 . ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެއެވ3ެފެށުމާއި ހަމައަށް 

 30ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް، މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަ މުސާރައައެކު އަހަރަކު  -4.9
 . މި ޗުއްޓީ އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރަށް ބަހާލައިގެންވެސް ނެގިދާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރީޗުއްޓި ނެގިދާނެއެވެ (ތިރީސް)

 .ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށެވެ -4.10

ގައި އެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ބޭނުންވެލައްވާކަމަށް " ޗުއްޓީ ތާވަލް"ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް އަހަރީޗުއްޓީއަށް އެދިލައްވާއިރު،  -4.11
މަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި އެނޫން ދުވަސްވަރަކު ދުއްޓީ . ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ތާރީޚަށް ޗުއްޓީ ނެންގެވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ

 .ދިނުމަކީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމެއްކަން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ދަންނަންވާނެއެވެ

 .ޗުއްޓީއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތާ ބެހޭ އިރުޝާދުތައް ފުރިހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ -4.12

 

 އިދާރާއަށް ކަންކަން ހުށައެޅުން (5

އަދި ވަކިޚާއްޞަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެދޭނަމަ . އެކިފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ކަންކަންހުށައެޅުމުގައި އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކީ ލިޔުމުން ހުށައެޅުމެވެ -5.1
 . ހުށައަޅަންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުންނެވެ

ފަރުދީ ގޮތުން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކާ ވަގުތާއި ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން އަނގަބަހުން ކަންކަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  -5.2
އަދި އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު .ފަރުދީގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިދެފަރާތުގެ ސޮއި އޮންނަން ވާނެއެވެ.އޮންނާނެއެވެ

 .  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވ7.2ެދިނުމުގައިވެސް މި އުޞޫލްގެ 

 .ފެކްސްއާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށައަޅާ ކަންކަންވެސް ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ -5.3

 

 ތަކެތި ބަލައިގަތުމާއި ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން (6

 .އިދާރާއަށް ލިބޭ ސިޓީ، މެސެޖް ފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަންނަންވާނީ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރުންނެވެ -6.1

އީމެއިލްއެކައުންޓް ކޮންމެ . ފެކްސް އާއި އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ލިބޭ ލިޔުންތައްވެސް ބަލައިގަންނާނީ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރުންނެވެ -6.2
 .ދުވަހަކުވެސް ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

އަދި ބަލައި ގަންނަ ލިޔުންތައް ލަސްނުކޮށް އެންޓްރީއާއި . ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރުން ބަލައި ގަންނަ ތަކެތީގެ ރެކޯޑު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ -6.3
 .ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

އޮފީހަށް ލިބޭ ސިޓީ މެސެޖްފަދަ ލިޔުމާއި ތަކެތި އަދި އޮފީހުން ބޭރަށް ފޮނުވާ ސިޓީ މެސެޖްފަދަ ލިޔުމާއި ތަކެތި ޙަވާލުކުރަންވާނީ ފޮތުގައި  -6.4
 .މިކަން ބަލަހައްޓާނީ ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރުންނެވެ. ލިޔެ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހުގައެވެ

 

 އެންޓްރީ ކުރުމާއި ރޫޓްކުރުން (7

ނޑު ޖަހާ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނާއި  -7.1 އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ސޮއިކޮށް ރޫޓިންގ ތައްގަ
 .ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ނޑުގައިވާ . ސެކްޝަނުން ލިޔުންތަކާއި ޙަވާލުވާނީ ސެކްޝަނުގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެވެ -7.2 ލިޔުމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު ރޫޓިންގ ތައްގަ
އަދި އޮފީހަށް ލިބޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއް އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ކައުންސިލަރަކަށް ދައްކާ . މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

އަދި އޮފީހުން ބޭރަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ކައުންސިލަރެއްގެ . ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ
 .  ލަފަޔާ މަޝްވަރާގެމަތިންނެވެ

މި މާއްދާގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް . ދުވަހުގެތެރޭ ޖަވާބެއް ދޭންވާނެއެވ03ެއޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކަށް މަސައްކަތު  -7.3
އަދި އެނޫން މައްސަލަތަކާމެދުވެސް . ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމެންހުރި މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަން ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ

 . ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ލަސްނުކޮށްއަޅަންވާނެއެވެ

 

 ހުށައެޅޭ ކަންކަމުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން (8

 .ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށައެޅޭ ކަންކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ -8.1

ކަންކަން ނިންމުމަށާއި ޖަވާބުދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅެމުންދޭތޯ ބަލައި މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތް  -8.2
 .ޙަވަލުކުރުމަކީ، ސެކްޝަނުގެ އިސްމުވައްޒަފުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ

 

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން (9

. ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ -9.1
ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ސެކްޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއި 

 . އެއްބާރުލުން ދޭންޖވާނެއެވެ

އަދި ސެކްޝަނުން ބޭނުންވާ . ޖަލްސާއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ -9.2
 .މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ، ވަގުތުއޮއްވާ އެމަޢުލޫމާތެއް އިދާރީ ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

 . ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާތައް އަޑުއަހަން ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ -9.3

.  ގަޑިއިރުކުރިން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށެވ01ެކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާތައް އަޑުއަހަން ވަނުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ  -9.4
 . ޖަލްސާ އަޑުއަހަން ވަނުމަށް އެދެންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯރމުންނެވެ

 .ހޯލުގައި އިށީދެތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ، ޖަލްސާ އަޑުއަހަން ބޭނުންވެގެން ހޯލަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް -9.5

 

 ކައުންސިލްރިވިއު މީޓިންގ ބޭއްވުން (10

 ށް ރިވިއު މީޓިންގގެ ނަމުގައި 9:00 ން 8:45ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  -10.1
 .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

ރިވިއު މީޓިންގ އަކީ އެދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަންދީ ނިންމަން އަވަސް ކުރުމަށާއި ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު  -10.2
 .އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ

 .ރިވިއު މީޓިންގ ތަކުގައި ކައުންސިލް ތަކުގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ -10.3

 .ރިވިއު މީޓިންގގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ -10.4

 

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރިވިއުމީޓިންގ ބޭއްވުން (11

 ށް އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރިވިއުމީޓިންގގެ ނަމުގައި 9:45 ން 9:15ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ މަސައްކަތު އެންމެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު  -11.1
 .ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެއެވެ

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ އަކީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބޭއްވޭ  -11.2
 .ބައްދަލުވުމެކެވެ

އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އޮބްޒާވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން . މިބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ -11.3
 .ބައިވެރިވެ ލަފާ އެރުވޭނެއެވެ

 .އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރިވިއުމީޓީންގ އިންތިޒާމް ކުރާނީ އިދާރީ ސެކްޝަނުންނެވެ -11.4

 

  އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުން (12

އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނާ، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި  -12.1
 .އޮންނާނެއެވެ

ކައުންސިލަރަކާ ނުވަތަ ވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް  -12.2
 . ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

 .ކައުންސިލަރުންނަށް ދަންނަވައި އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް އިންތިޒާމްކުރާނީ އިދާރީ ބައިންނެވެ -12.3

 

  ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން (13

ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި ކައުންސިލްގެ . އިދާރާއިން އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއެވެ -13.1
ނޑައަޅާ ކައުންސިލަރެކެވެ.ނާއިބު ރައީސްއެވެ  . ރައީސްއާއި ނާއިބް ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކައުންސިލުން ކަ

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނެތް ހިނދެއްގައި . ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ -13.2
 .ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސައްކަތާއި ވަގުތީ ގޮތުން ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފެކެވެ

 

ނޑު ދެމެހެއްޓުން (14   ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ މިންގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެޓައި އެއްގޮތަށެވެ -14.1 ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާތައް ޖަދުވަލްގައި . އިދާރާގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ލިޔަންވާނީ ކަ
 .ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

އިދާރާއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޔުމެއް ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާކަން  -14.2
 . ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އެ ލިޔުމެއްދައްކާ ޗެކްކުރުމުންނެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްފިޔަވައި އެނޫން ފަރާތަކުން ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްގެންނުވާނެއެވެ -14.3  .ރަސްމީ ލިޔުމުގައިސޮއިކުރުމަށް ކަ

 .ރަސްމީ ލިޔުންތަކަކީ އިދާރާގެ ސިއްރުއެއްޗަކަށްވާތީ، މިކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާއެކެވެ -14.4

 



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 

 

  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން (15

ނޑު އަސާސަކީ،  -15.1 އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، އަދި ކުރެވޭ ކަންކަމށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މައިގަ
. ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ

 .އެހެންކަމުން މިކަންކަން ކުރުމުގައި ދެންނެވިދިޔަ އަސާސްއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

އަދި ކޮންމެ . ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އިކޮނޮމިކް، ސޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނުންނެވެ -15.2
ސެކްޝަނަކުންވެސް ކުރިޔަށް އޮތް މަހަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައި މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނަށް 

 .ހުށައަޅާންވާނެއެވެ

ސެކްޝަނަކުން ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ރިކްއެސްޓް ފޯރމުން އެކަން މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނަށް  -15.3
 .  ގައި ވާނެއެވެ–ރިކްއެސްޓް ފޯރމްގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލް . ހުށައަޅާނީއެވެ

ނުވަތަ އެޚިދުމަތަކީ އޮފީހުން . މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނަށް ފޯރމް ލިބުމުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ތަކެތި ސްޓޮކްގައި ހުރިތޯ ބަލާނީއެވެ -15.4
އަދި އެއެއްޗެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގެ . ލިބެންހުރި ޚިދުމަތެއްނަމަ، ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖައްސާނީއެވެ

 .މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ

ހޯދޭ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކީ އިދާރާގެ ހިންގުމުގައި ޢާއްމުކޮށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ  -15.5
އެނޫން ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ . ޚިދުމަތަކަށްވާނަމަ، ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދި ފޮނުވޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

 .ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ

 ރުފިޔާއިން ދަށުގެއަގެއްނަމަ، އަގުހޯދުމަށްފަހު، ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އެޕްރޫވަލް ލިބިގެން 1000-/ހޯދޭ ތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަކީ  -15.6
 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއްނަމަ ތިންފަރާތެއްގެ ކޯޓޭޝަން 25000-/ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 1000-/އަދި . ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާނީއެވެ

 ރުފިޔާއިން މަތީގެ 25000-/އަދި . ހޯދައި އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ
 .އަގެއްނަމަ، އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ބިޑްކޮށްގެންނެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ -15.7 އަދި . ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ބިޑްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ އެކަމަށް ކަ
 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 

  ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ބަލައިގަތުން (16

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި  -16.1
 .މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށެވެ

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަދީ ވައުޗަރުގައި ސޮއިކުރުމާއި ހަމައަށްދާއިރު ފޯމަލިޓީސްއާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް  -16.2
 .ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ވެފައެވެ

 .ޙަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ޗެކުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ -16.3

ނޑައެޅިފައިވާ . އިދާރާއަށް އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާގެ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ -16.4 އަދި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަ
/ މިކަން ކުރާނީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަނުން . މުއްދަތުގައި އިދާރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ލިބެމުންދޭތޯ މޮނީޓަރކޮށް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ

 .ބަޖެޓް ސެކްޝަނުންނެވެ

. އެކިފަރާތްތަކުން އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި އިދާރާއަށް ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ، ހަމައެކަނި ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަށެވެ -16.5
 .މިގޮތަށް ބަލައި ގަންނަ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޮތްތަކުގައިލިޔެ ތިޖޫރީއަށްވައްދަންޖެހޭނެއެވެ



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 

 ޗެކްގައި ސޮއިކުރުން (17

ނާއިބު ރައީސް ނެތްޙާލަތެއްގައި ހުއްދަ އޮންނަ އެހެން .  ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސެވ10000ެ-/ -17.1
 .ކައުންސިލަރެކެވެ

 . ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސްއެވ10000ެ-/ -17.2

ނޑު ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ -17.3  .ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިތުރުން އިދާރާގެ ތައްގަ

 .ޗެކްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ -17.4

 

  ތަކެއްޗާއި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން (18

އަދި މިގޮތަށް ތަކެއްޗާއި . އިދާރާގެ ބޭނުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީ އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށެވެ -18.1
 .ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިޙުމާލުވެގެން ނުވާނެއެވެ

އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް، މަސައްލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަދި މިފަދަ  -18.2
 .ތަކެތި ދުވަހުން ދުވަހަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް، އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

 .ފޯނާއި އިންޓަނެޓްފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައެވެ -18.3

 .ލިޔެކިޔުމުގެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގައިވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް އިސްރާފުނުވާނެހެން ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ -18.4

 

  ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން (19

 .އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭތަކެއްޗާއި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި އެގޭގޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިކޯޑުކޮށް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ -19.1

ސްޓޮކަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު މެނުވީ ތަކެތި . އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ސްޓޮކަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ -19.2
 .ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ނައްތާލައިގެން ނުވާނެއެވެ

 

  އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން (20

މިކަން ކުރާނީ ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒޒް . އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ -20.1
 .ސެކްޝަނުންނެވެ

 . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންވެންޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންތައް ނިންމަންޖެހޭނެއެވ3ެއަލަށް ހޯދޭ ތަކެތި އެއެއްޗެއް ހޯދޭތާ  -20.2

އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ނުޖަހާ އެއްޗެއް މުވައްޒަފުން . އިންވެންޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގައި އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ -20.3
 .އަދި މިފަދަ ކަމެއް މުވައްޒަފަކަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އެކަން ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން . އިންވެންޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްގެއްލިއްޖެނަމަ، ވަގުތުން އެކަން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ -20.4
 .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ލަސްނުކޮށް އަޅަންވާނެއެވެ

ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ބައު ވުމުން އިންވެންޓްރީން އުނިކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓްހަދާ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައި  -20.5
މިގޮތުން އުނިކުރެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި . ފާސްކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އިންވެންޓްރީން އުނިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 . އެއްގޮތަށެވެ

 .އިންވެންޓްރީއަށް އަންނަ އުނިއިތުރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ -20.6

 

 



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

  ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން (21

 އާއި ދެމެދު އަދި ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްދުވަހު 8:00 ން ފެށިގެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 4:00ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު ހަވީރު  -21.1
ނޑުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ ނޑަނާޅާހާ . ދުވާލާއި ރޭގަ ކައުންސިލުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ

 .ހިނދަކު،ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނީ އައުޓްސޯސް ކޮށެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ މަތިނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން އަހަރުން  -21.2 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރަންވާނީ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ކަ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގަންވާނީ . އަހަރަށް އެއްބަސްވުން އައުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލަކުންނެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ  .ކަ

އަދި . ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާއިރު ކަންތައްވާނެގޮތް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ -21.3
ނޑައަޅާންވާނެއެވެ  .އެފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މިންވަރުވެސް ކަ

 

 ޢިމާރާތްތަކާއި ގޯތި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން (22

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގަމުންދާ ޢިމާރަތާއި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި އެތަންތަން ހިމެނޭ ގޯތިތައް، ކަނޑއެޅުފައިވާ  -22.1
މިކަން އިންތިޒާމްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ މުނިސިޕަލް . ޝެޑިއުލެއްގެ ދަށުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ

 .ސަރވިސް ސެކްޝަނުންނެވެ

 . ރަށްވެހިގެއާއި އެނޫން ތަންތަނވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކުރަންވާނެއެވެ -22.2

ގަސްތަކަށް ފެންދިނުމުގެ އިންތިޒާމް . ތަނުގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށާއި ހިތްފަސޭހަކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ގަސްއިންދާ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ -22.3
 .ހަމަޖައްސާ ގަސްކޮށާ ތަރުތީބުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ގޯތި ތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރިނަމަވެސް އަޅި . އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ -22.4
ނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ ނޑުމަށް ޚާއްޞަ ތަންތަނަށސް މެނުވީ އަޅި ކަ  .ކެ

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ ފަތްފަދަ ތަކެތި އުކާލެވެންދެން ގޯނިފަދަ އެއްޗަކަށް އަޅާއިފައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު  -22.5
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން ކުނި ގޮޑަށެވެ.  ފަހަރު އުކާލަންވާނެއެވ1ެމަދުވެގެން ހަފްތާއަކު   .ކުނި އުކާލަންވާނީ އެކަމަށް ކަ

 

  ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މުއްދަތަށް ނިންމުން (23

ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް ނުވަތަ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން އެމުއްދަތަކަށް  -23.1
މިކަމަށްޓަކައި އެހެންފަރާތަކުން ޖަވާބެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ، ދުރާލާ . ނިންމުމުގެ ޒިންމާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުމެ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ

 .މަސައްކަތްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭނެއެވެ

އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ވަކިމުއްދަތަކަށް ކަމެއް ނިންމައިދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމަށް  -23.2
 .އިޙްތިރާމްކޮށް އެއީ އަމާޒްކަމުގައި ބަލައިގެން މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ

ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް އެސެކްޝަނެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، މަސައްކަތް ޙަވާލުވެފައިވާ  -23.3
އަދި ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ރިޕޯޓްފަދަ ތަކެތި ނިންމަންޖެހޭ . މުވައްޒަފު އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެ ރަޖިސްޓްރީއަކުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 .މުއްދަތުވެސް ރަޖިސްޓްރީން އެނގޭން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ

 

  ފައިލްކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުން (24

އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތަކާއި މިފަދަ ލިޔުންތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ކޮންމެ  -24.1
 . މިގޮތުން ފައިލްކުރާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ހޯދޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ.މުވައްޒަފަކުވެސް އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 (މަޢުލޫތަކަށް ބިނާކޮށް ބައިކުރެވޭ)އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައް ފައިލްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނީ ސަބްޖެކްޓް ފައިލިން ސިސްޓަމް  -24.2
އަދި . ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް އެސެކްޝަނުގެ ފައިލްތަކުގެ ސަބްޖެކްޓް ނުވަތަ ފިހުރިސްތެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. ނިޒާމަކަށެވެ

 .ފައިލްގެ ލޭބަލް ކޯޑް ޖަދުވަލްގައި ބަޔާން ކުރެވޭނެއެވެ. ފައިލްތަކުގައި ލޭބަލް ކުރާއިރު ކޯޑް ނަންބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިޔަންވާނެއެވެ

ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ މަރުޙަލާގައި . މަސައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައް ފައިލްކުރުމާއި ހަމައަށްދާނީ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނިމުންނެވެ -24.3
ވާކަމަށް ސެކްޝަން " ފައިލްކުރަންވެފައި"ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ނިމުމާއިއެކު. މައްސަލަތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާނީ ވަގުތީ ކެބިނެޓްގައެވެ

ނޑައަޅަންޖެހޭނެއެވެ  .ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުންނެވި އިސްފަރާތުން ކަ

 .އިދާރީ ގޮތުން ލިޔެވޭ ލިޔުންތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީ ވަކިވަކިން ސޭވްކުރަންޖެހޭނެއެވެ -24.4

އިދާރާގެ އެއްވެސްލިޔުމެއް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލެއް ފިޔަވަޅުއަޅާ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮށް ނުވަތަ ފައިލް ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް  -24.5
 .އަދި އޮފީހުގެ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ލިޔުންތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނުވާނެއެވެ. ނައްތާލައިގެންނުވާނެއެވެ

ފައިލްކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ނުވަތަ ސޭވްކުރެވިފައިވާ ފައިލްތަކުގެ ތެރެއިން އަރުޝިފް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އަރުޝިފްކޮށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  -24.6
ނޑައަޅަމުންދާނީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ  .އަރުޝިފް ކުރެވޭ ތަކެތި ކަ

 

 ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން  .25

އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މި . މި އިދާރާއާ މި އިދާރާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
 . އުޞޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ

 

 ޖަދުވަލްތައް
 ެމިގޮތުން ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކަކީ ކައުންސިލުން . ޖަދުވަލްގައި ހިމެނޭނީ ޙަވާލާދޭ ލިޔުންތަކާއި، އެލިޔުންތަކުގެ ނަމޫނާތަކެވ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ބަދަލުކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެވެ  .ޖަދުވަލަށް އަންނަ ބަދަލުތައް މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. ކަ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 

 

 

 

 

 

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 
ކުގެ ޖަދުވަލްތައްއިދާރީ ހިންގުމުގެ ޢާއްމު އުޞޫލުތަ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01ޖަދުވަލް 



 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިދާރީ ހިންގުމުގެ އާއްމު އުޞޫލްތައް

 

 

 

` 
 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތުޅާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ . ބ

Secretariat of the Thulhaadhoo Council, South Maalhosmadulu 
Ba.Thulhaadhoo, Rep. of, Maldives 
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  އަށް،                                .................................................
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 .ވެއިޚްތިރާމްޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެ            

 (ތާރީޚް ހިޖްރީ)              

   (ތާރީޚް މީލާދީ)              

  ޚާދިމްކުމް                                             

 (ނަން)                                                  

 (މަޤާމް)                                                             
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(ޙިޖްރީ ތާރީޚް)  
(މީލާދީ ތާރީޚް)  

                                                                  ޚާދިމްކުމް
 

 (ސޮއި)                                                                  
 (ނަން)                                                                  
   (މަޤާމް)                                                                  
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CA - ADMIN 

ނަން
ގެ 

އިލް
 ފަ

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

(ޔުނިޓަށް ނިސްބަތްވާ އަކުރުން)ޔުނިޓްގެ ނަން   

(ފައިލް ރަޖިސްޓްރީން އެ ފައިލަކަށް ޖެހޭ ނަންބަރު)ފައިލް ނަންބަރު   

 ފައިލްގެ ނަން

 އަހަރު


