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ގެ އިދ ރ އ  ފ ދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެ ޢިމ ރ ތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މި އެއްބަސްވުމަކީ، ފ ދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް
އ  ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވ  ގެ އިދ ރ ޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްމަސައްކަތް ޙަވ ލުކޮށްފައިތިބޭ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނ  ފ ދިއް

 އެއްބަސްވުމެކެވެ. 

 މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ހިންގ  މުޢ މަލ ތްތަކުގައި ބައިވެރިވ  ފަރ ތްތައް  -2

a. :ްކައުންސިލްގެ އިދ ރ   އަތޮޅު ފ ދިއްޕޮޅު   ވެރިފަރ ތ 
b. :ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރ 

   ނަން:
  ދ އިމީ އެޑްރެސް:

  ރޑް ނަމްބަރ:އައިޑީ ކ 

 

 ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލްތައް މަސައްކަތް ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން  ޑިޔުޓީގައިތިބޭ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ  -3

a.  ،ީމިއެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މިންވަރަށ އި ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވ ނ
 ފެންވަރަށެވެ.

b. ުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ ފ ދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެއ ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ގެ ސެކިޔުރިޓީއެވެ.މިއެއްބަސްވުމ 
c. ްނޑައަޅ  ތ ވަލަކ އި  އިންގެ އިދ ރ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވ ނީ، ފ ދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލ ކަ

ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ވެރިފަރ ތުން ޢައްޔަނުކޮށްފައި  3ޓުމަށްޓަކައި، އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ޢިމ ރ ތުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއް
މަސައްކަތް ތަރުތީބު އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި  3 ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ، ތިބޭނެއެވެ.
ނޑައަޅ ކުރުމަށް،   އި އެއްގޮތަށެވެ.ތ ވަލ ޑިޔުޓީ  ފައިވ ވެރިފަރ ތުން ކަ

d.  ީބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވ ލުވެ މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  މީހ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދ ކުރުމަށް، އެހެން ސެކިޔުރިޓ
މީހަކ  ޙަވ ލުކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވ ލުކުރި ހުރިހައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންވ ނީ، މި 

 .އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  ފަރ ތުންނެވެ 
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e. ެމަކީ، އެވަގުތަކު ޑިޔުޓީގައި ރުގައި ދިދަ ތިރިކު 0:66އަދި ހަވީރު  އި،ގައި އަތޮޅުގޭގައި ދިދަނަގަ 0:66 ނދުނުހ
ނޑައަޅ ފައިވ  ތަނެއްގައި  ހުންނަ އޮފިސަރެއްގެ ޒިންމ އެކެވެ. ދިދަ ތިރިކުރުމަށްފަހު، ދިދަ ބޭއްވުމަށް ވެރިފަރ ތުން ކަ
 ނެއެވެ.ރައްކ ތެރިކޮށް ދިދަ ބަލަހައްޓަންވ 

f.  ުންވ  މަގުތަކުގެ ޢިމ ރ ތ ވީ ގެ ކުރިން ގަސްތަކަށް ފެންޖަހައި، ޢިމ ރ ތުގެ ވަށައިގެ  00:00ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނ
ނޑައެޅިފައިވ  ބައި، އ   00:00އ   00:00އަދި ހަވީރު  ވ ނެއެވެ. ކުނިކަހައި ސ ފުކުރަން  ފަޅިން އެދުވަހަކަށް ކަ

 ގަސްތަކަށް ފެންޖަހަން ވ ނެއެވެ.، ދެމެދު ގޯތިތެރެ ކުނިކަހައި ސ ފުކޮށް

g.  ުމަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވ  އިކްވިޕްމެންޓްސްއ  ޓޫލްސް ފޯރުކޮށްދޭނީ ވެރިފަރ ތުންނެވެ. އެތަކެތި ރައްކ ތެރިކަމ އެކ
 ބެލެހެއްޓުމަކީ ޑިޔުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

h. ިމ ރ ތްތަކ އި، އެ ޢިމ ރ ތްތަކުގެ ގޯތިތެރެއ އި ގޯތީގެ ވަށައިގެންވ  މަގުތައް، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޢ
) މަގު ނެތްނަމަ، ޢިމ ރ ތުގެ އިމ  ގުޅިފައިވ  ހުސްބިންތައް ( ގެއްލުމެއް ލިބުނަނުދީ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރ 

 ބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ. 
i. ްގެއްލުމެއް ވިޔަނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށްވެސް،  ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވ ލުކުރެވިފައިވ  ޢިމ ރ ތަކަށ

އެއިންތަނަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިއްޖެނަމަ، އެކަން ވެރިފަރ ތަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވ ނެއެވެ. އަދި އެހިނގި ކަމަކ އި 
އޮތްނަމަ، އެވަގުތަކު ގުޅިގެން ) ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނ އި ރައްކ ތެރިކަމުގެ ގޮތުން ( އިތުރުކަމެއް ކުރެވެން 

 ކުރެވެންއޮތް އެންމެ އެކަށީގެންވ  ކަމެއް، އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ކުރަންވ ނެއެވެ. 
j.  ަޢިމ ރ ތް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ވަގުތެއްގައި، ދޮރެއް ހުޅުވިފައި ހުރިކަން  ނުވަތަ ބަންދުނުވެ ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމ

 ންވ ނެއެވެ. އަދި ވީހައިވެސް އަވަހަކަށް ވެރިފަރ ތަށް އެކަން އަންގަންވ ނެއެވެ.އެދޮރެއް ބަންދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަ

k.  ިޢިމ ރ ތް ބަންދުކޮށްފައިހުންނައިރު އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ) ޢ ންމުކޮށް ދިއްލ ފައި ހުންނަންނުޖެހޭ ބޮތްކެއް ދިއްލިފައ
އަވަހަކަށް އެކަން ރިޕޯރޓްކުރަންވ ނެއެވެ.  ހުރުންފަދަ ( އ ދަކޮށް ނުހިނގ ފަދަ ކަމެއް ފ ހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެންމެ

ފެންއިސްކުރެއްފަދަ އެއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވ ނަމަ ބަންދުކޮށް އަވަހަށް ޙައްލުކުރެވެންހުންނަ، އެފަދަ ކަންކަން އަވަހަށް 
 ޙައްލުކުރަންވ ނެއެވެ. 

l. ީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ވަގުތުތަކުގައި، ޢިމ ރ ތްތަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަދީފައިވ  މ
 ބަޔަކު ޢިމ ރ ތްތަކުގެ ގޯތިތެރެއަށ އި، ޢިމ ރ ތްތަކަށް ވަނުންމަނ ކުރަންވ ނެއެވެ.

m.  .ެސެކިއުރިޓީއޮފިސަރުން ޑިޔުޓީގައި ތިބެންވ ނީ އެމީހުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑު ހިފައިގެންނެވ
ފަރ ތުން ވަކި ހެދުމެއް ދީފިނަމަ، ޑިޔުޓީގައި ތިބެންވ ނީ އެހެދުމެއްގައެވެ.  ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން އެޅުމަށް ވެރި

އެހެންނޫންނަމަ، ޑިޔުޓީއަށް ތިބޭ އޮފިސަރުން ތިބެންވ ނީ އިޖްތިމ ޢީ މިންގަނޑަށްފެތޭފަދަ އެކަށީގެންވ ފަދަ 
 ހެދުމެއްގައެވެ.

n. ަހ ގެހީގައި އަޅ ތަކެތި ބިނުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ.ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ތިބޭމީހުން، ޢިމ ރ ތުގައި ހުންނަ ގަސްގ 

o.  ޭސެކިޔުރިޓީއަށް ތިބޭމީހުން ކައިބޮއިހަދައި ނަމ ދުކުރަންވ ނީ ޢިމ ރ ތުގެ ތެރެއިން ވެރިފަރ ތުން ހަމަޖައްސައިދ
 ތަނެއްގައެވެ. ކައިބޮއިހެދިކަމުގައިވިޔަސް ސައިޓްގެ ސ ފުތ ހިރުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ.

p.  ،ިނޑިމޭޒު އަލަމ ރިފަދަތަކެތި ދޫކުރެވިފައިވ ނަމަ، އެ ތަންތަނ އ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ފ ޚ ނ އ  ގޮ
 ތަކެތި ސ ފުތ ހިރުކޮށް ރައްކ ތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވ ނެއެވެ.



 ) ނަމޫނ  ( ސެކިުޔިރޓީ އޮފިަސރުންގެ ެއއްބަސްވުން  ވަނަޞަފްޙ   3

  

 

q. ުމެއްލިބޭ އެއްޗެއް ޑިއުޓީގައި ތިބޭމީހުންނަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލޭއެއްޗެއްގެ އަގު، ނުވަތަ ގެއްލ
މަރ މ ތުކުރުމުގެ އަގު، ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އަގުހުރި އެހެން އެއްޗެއް ވެރިފަރ ތަށް ދޭންވ ނެއެވެ. ޤުދުރަތީގޮތުން 
ލިބޭގެއްލުންތައް ފިޔަވައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ވަގުތުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުގެ ފަރުވ ކުޑަކަމުން، ނުވަތަ 

 ޓުން ކުޑަވެގެންލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމ  ކޮންޓްރެކްޓަރ އުފުލަންވ ނެއެވެ.ބެލެހެއް
 

 

 ޙ ޟިރީ  ޑިޔުޓީ  -4

a.  ީފ ދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އޮފިސަރުންގެ ޙ ޟިރީ ބަލަހައްޓައި، ޙ ޟިރީ ރިޕޯރޓް ހަދ ނީ،ސެކިޔުރިޓ
 އިދ ރ އިންނެވެ.

b. ްސިސްޓަމް ހަލ ނުވ ނޭހެން ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ޤ އިމްކުރެވިްއޖެނަމަ، އެ ޓަމެއްޙ ޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސ
 ބޭނުންކުރަން ވ ނެއެވެ.

c. ،ަޑިޔުޓީގަޑި ފެށުމުގެ  ޑިޔުޓީ ތ ވަލުގައިވ  ގަޑިޔަށް ޙ ޟިރުވުމަށް އެއްވެސް ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރެއް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެނަމ
ދެފަރ ތުންކުރެ ޓޭބަލުގައި، ރިޕޯރޓްކުރުމަށް އަންގ ފައިވ   ޑިޔުޓީ ގަޑީއިރުކުރިން، ނުވަތަ ވީހައި އަވަހަކަށް، 3

އަންގަންވ ނެއެވެ. އެފަރ ތުން ފޯން ނުނަގައިފިނަމަ، އެސްއެމްއެސްއަކުން އެވ ހަކަ ފޯނަށް ގުޅައިގެން  ފަރ ތެއްގެ
 އަންގަންވ ނެއެވެ.ފަރ ތަށް ދެ

 ލޮގްފޮތް: ސެކިޔުރިޓީ  -5
a.  ީވަގުތު ތަކުގައި އޮފީހަށް ވަދެން ދަނިކޮށް ދިމ ވ  ކަންކަމ ، އެބަލަހައްޓަމުސެކިޔުރިޓީ ލޮގްފޮތުގައި ލިޔ ނީ ސެކިޔުރިޓ 

ރޑް ނަމްބަރުތަކ  ނުކުމެ ހަދ  މީހުންގެ ނަންތަކ   ތަކެވެ.ވަދެ ނުކުމެ ހަދ  ގަޑި، އައިޑީކ 

b. ައިވ  ޚ އްޞަ ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި އޮފީހަށް ވަދެނުކުތުމަށް ހުއްދަ ދޭނީ، މުވައްޒަފުންނަށ ، ވެރިފަރ ތުން އަންގ ފ
 ފަރ ތްތަކަށެވެ.

c.  ުރޑް ދެއްކުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔ ރ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްކަން ޔަޤީންނުވ ނަމަ، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ކ 
 ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

d.  ަނުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ދުވަސްދުވަހު، އޮފީހުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ތ
ސައިޓްގައި އިސްވެ އުޅުނުމީހ ގެ ނަމ އި، ސައިޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ ޖުމްލަ މީހުންގެ ޢަދަދު ލޮގްފޮތުގައި 

 ނޯޓްކުރަންވ ނެއެވެ.

e. ަރޑްތައް ބަލަން ވެރިފަރ ތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ބެލޭނޭހެން ކޮންމެ ސައިޓެއްގައި ވ ކިފޮތެއް ބ އްވ ފައި އެރެކޯ
އ  ދެެމދު، އެފޮތް ވެރިފަރ ތުން  00:30އ   00:00އޮންނ ނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 ބަލައި، ފ ސްކުރި ގަޑިޔ  ތ ރީޚް ނޯޓްކޮށް ވެރިފަރ ތުން ސޮއި ކުރ ނެއެވެ.

 މުއްދަތު / ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލުން  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  -6
a.  ިގެ ނިޔަލަށެވެ.  0000ޖެނުއަރީ  30މުއްދަތަކީ، އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރ  ތ ރީޚުން ފެށިގެން، ކޮންޓްރެކްޓްގެ މ  

b.  ުމި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ވެރިފަރ ތުން ބޭނުންވ ނަމަ ވެރިފަރ ތުން ކަނޑައަޅ  މުއްދަތަކަށް އިތުރ
 ކުރެވިދ ނެއެވެ.



 ) ނަމޫނ  ( ސެކިުޔިރޓީ އޮފިަސރުންގެ ެއއްބަސްވުން  ވަނަޞަްފޙ   4

  

 

c. ައެޢަމަލެއްގެ ބ ވަތަށް ރިޢ ޔަތްކޮށް، އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަކ އިނުލައި، ، އެގްރިމެންޓ  ޚިލ ފަށް ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމ
 ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ވެރިފަރ ތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 އުޖޫރަ ދިނުން  -7
a. ިން ރޭޓުރ ގެ 33/-ކޮންޓްރެކްޓްގައިވ ގޮތުގެ މަތިން، ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުގެ ޒިންމ  އަދ ކުރ  ކޮންމެ ގަޑިޔަކަށް، މ

 ދެވޭނެއެވެ. އުޖޫރަ

b.  ަވަނަ ދުވަހ އި ހަމައަށް ޑިޔުޓީ  03ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަހު މަހުގެ  00ކުރީމަހުގެ  ދެވޭނީ މީލ ދީން،އުޖޫރ
އުޖޫރަ ދޭ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން، އެންމެ ފަހު  އަދ ކުރި ވަގުތުތަކަށް ޖެހޭ އުޖޫރަ އެއްކޮށްލައިގެން މަހަކު އެއްފަހަރު،

 ދުވަސް ތެރޭގައި ދެވޭނެއެވެ. އުޖޫރަ ޙަވ ލުކުރެވޭނީ، 3ގެ އުޖޫރަ، ކޮންމެ މީލ ދީމަހެއްގެ އެންމެ ފަހު މުއްދަތު
ބޭންކް ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  ފަރ ތުގެ ނަމުގައި ހުޅުވ ފައި އޮންނަ 

 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކޮށްދީގެންނެވެ.

c. ަވެރިފަރ ތުގެ އެދުމަކަށް އަތޮޅުގެޔ  އަތޮޅު އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އިވ  ކަންކަމުގެ އިތުރުން، މި އެއްބަސްވުމުގ
މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވެދިނުމަކީ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް އިޚްތިޔ ރީ އެ ބައިވެރިވެދިނުމަށް ލިޔުމުން އެދެފިނަމަ،

 ށް ހިނގ  އިތުރުވަގުތަށް، ހަމަޖެހިފައިވ  ރޭޓުން، އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އެދޭ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަ

 އިޤުރ ރު  -8

ހެކިންގެ އެއްބަސްވުމ އެއްގޮތަށް ޢަމަލްކުރުމަށް  ސްތަކ އި ޢިބ ރ ތްތަކ  ބަސްމަގު އެނގި ފަހުމްވެ،މިއެއްބަސްވުމުގައިވ  ބަ 
 މެވެ.ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވަ ވީ ތ ރީޚްގައި  2222ފެބްރުއަރީ    ޙ ޟިރުގައި 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ  ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން  އަތޮޅު ފ ދިއްޕޮޅު 
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