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 00/21IV/20INDAH/-(AGR)231 ނަންބަރު:

 

  ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ އެގްރީމެންޓް                                                   

 ތަޢާރަފް  -1

އަތޮޅުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މި އެއްބަސްވުމަކީ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ފާދިއްޕޮޅު 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިތިބޭ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވިފައިވާ 

 އެއްބަސްވުމެކެވެ. 

 އް މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ  -2

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު   ވެރިފަރާތް:

 
 ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރ:

            ނަން:
   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ރޑް ނަމްބަރ:     އައިޑީ ކާ

 

 ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޑިޔުޓީގައިތިބޭ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލްތައް  -3

a. ެނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށާއި ލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، ސެކިޔުރިޓީ ބ  މިއެއްބަސްުވމުގައި ކަ

 ފެންވަރަށެވެ.
b. .ެމިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަލަހަްއޓަން ޖެހޭނީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެއާ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގެ ސެކިޔުރިޓީއެވ 
c. ަކަނޑައަޅާ ތާވަލަކާއި  އިން ގެ އިދާރާތް ކުރަންވާނީ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކ

ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ވެރިފަރާތުން  3އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ޢިމާރާތުެގ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްަޓކައި، 
އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި  3ޢައްޔަނުކޮށްފައި ތިބޭނެއެވެ. ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޑިޔުޓީ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށެވެ.  މަސައްކަތް ތަރުތީބު ކުރުމަށް، ެވރިފަރާތުން ކަ
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d.  ،ްސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވެ މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މީހާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށ

ނުވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރި ހުރިހައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންވާނީ، އެހެން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން 
 މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެވެ.

e. ެމަކީ، ެއވަގުތަކު ޑިޔުޓީގައި ގައި ދިދަ ތިރިކުރު 0:66އަިދ ހަވީރު  އި،ގައި ައތޮޅުގޭގައި ދިދަނަގަ 0:66ނދުނު ހ
ނޑައަާޅފައިވާ ތަނެއްގައި  ހުންނަ އޮފިސަރެއްގެ ޒިންމާއެކެެވ. ދިދަ ތިރިކުރުމަށްފަުހ، ދިަދ ޭބއްވުމަށް ވެރިފަރާތުން ކަ

 ރައްކާތެރިކޮށް ދިދަ ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.
f.  ުށް ބޭރާއި ގޯތިތެރެ ސާފުކޮޢިމާރާތުގެ  ގެ ކުރިން ގަސްތަކަށް ފެންޖަހަން ވާނެއެވެ. 20:22ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނ 

 ާވނެއެވެ.  ބަލަހައްޓަން

g.  މަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވާ އިކްވިޕްމެންޓްސްއާ ޓޫލްސް ފޯރުކޮށްދޭނީ ވެރިފަރާތުންނެވެ. އެތަކެިތ
 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ޑިޔުޓީގައި ތިބޭ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

h. ާރާތްތަކުގެ ގޯތިތެރެއާއި ގޯތީގެ ވަށައިގެންާވ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ޢިމާރާތްތަކާިއ، އެ ޢިމ
 މަގުތައް، ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ. 

i.  ްސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަނުދިނުމަށް ަމސައްކަތް ކުރަމުނ
ސްނުކޮށް އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި ދަނިކޮށްވެސް، އެއިންަތނަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިއްޖެނަމަ، އެަކން ވެރިފަރާތަށް ލަ

އެހިނގި ކަމަކާއި ގުޅިގެން ) ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނާއި ރައްކާެތރިކަމުގެ ގޮތުން ( އިތުރުކަމެއް ކުރެވެން އޮތްނަމަ، 
 އެވަގުތަކު ކުރެވެންއޮތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަންވާނެއެވެ. 

j. ްފައި ހުންނަ ަވގުތެއްގައި، ދޮރެއް ހުޅުވިފައި ހުރިކަން  ނުވަތަ ބަންުދނުވެ ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަަމ ޢިމާރާތް ބަންދުކޮށ
އެދޮރެއް ބަންދުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ވީހައިވެސް އަވަހަކަށް ވެރިފަރާތަށް އެކަން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

k. ެރޭގައި ) ޢާންމުކޮށް ދިއްލާފައި ހުންނަންނުޖެހޭ ބޮތްކެއް ދިއްލިފައި ޢިމާރާތް ބަންދުކޮށްފައިހުްނނައިުރ އޮފީހުގެ ތ
ހުރުންފަދަ ( އާދަޮކށް ނުިހނާގފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަްނ ރިޕޯރޓްކުރަންވާނެއެވެ. 

ހުންނަ، އެފަދަ ކަންކަން އަވަހަށް ފެންއިސްކުރެއްފަދަ އެއްޗެއް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ބަންދުކޮށް އަވަހަްށ ޙައްލުކުރެވެން
 ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ. 

l.  ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ވަގުުތތަކުގައި، ޢިމާރާތްތަކަްށ ވަނުމުގެ ުހއްދަދީފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެެހން މީހަކު ނުަވަތ
 ބަޔަކު ޢިމާރާތްތަކުގެ ގޯތިތެރެއަާށއި، ޢިމާރާތްތަކަށް ވަނުންަމނާކުަރންވާނެއެވެ.

m. ުރިޓީއޮފިސަރުން ޑިޔުޓީގައި ތިބެންވާނީ އެމީހުންގެ ދިވެިހރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހިފައިގެންނެވެ. ސެކިއ
ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން އެޅުމަށް ވެރިފަރާތުން ވަކި ހެދުމެއް ދީފިނަމަ، ޑިޔުޓީގައި ތިބެންާވީނ އެހެދުމެއްގައެވެ.  

ނޑަށްފެތޭފަަދ އެކަށީގެންވާފަދަ އެހެންނޫންނަަމ، ޑިޔުޓީއަށް ތިބޭ އޮފިސަރުން ތިބެ ންވާނީ އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
 ހެދުމެއްގައެވެ.

n. .ެސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ތިބޭމީހުން، ޢިމާރާތުގައި ހުްނނަ ގަސްގަހާގެހީގައި އަޅާތަކެތި ބިނުަމކީ މަނާކަމެކެވ 

o. ިން ވެރިފަރާތުްނ ހަމަޖައްސައިދޭ ސެކިޔުރިޓީއަށް ތިބޭމީހުން ކަިއބޮއިހަދައި ނަމާދުކުރަންާވނީ ިޢމާރާތުގެ ތެރެއ
 ތަނެއްގައެވެ. ކައިބޮއިހެދިކަމުގަިއވިޔަސް ސައިޓްގެ ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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p.  ،ިނޑިމޭޒު އަލަމާރިފަދަތަކެތި ދޫކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ ތަންތަނާއ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ފާޚާނާއާ ގޮ
 ތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ.

q. ުމެއްލިބޭ އެއްޗެްއ ޑިއުޓީގައި ތިބޭމީހުންަނށް ނުެބލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ގެްއލޭއެއްޗެއްގެ އަގު، ނުވަތަ ގެއްލ
 މަރާމާތުކުރުމުގެ އަގު، ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އަގުހުރި އެހެން އެއްޗެއް ވެރިފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ުޤދުރަތީގޮތުން 

ގެއްލުންތައް ފިޔަވައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ވަގުތުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަކަމުން،  ލިބޭ 
 ްއޓުން ކުޑަވެގެންލިޭބ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އުފުލަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ބެލެހެ

 

 ޑިޔުޓީ ޙާޟިރީ  -4

a.  ެސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ޙާޟިރީ ބަލަހައްޓަިއ، ޙާޟިރީ ރިޕޯރޓް ހަދާނީ، ފާދިއްޮޕޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގ
 އިދާރާއިންނެވެ.

b. ްނުވާނޭހެން ކު ޤާއިމްކުރެވިއްޖެނަމަ، އެސިސްޓަމް ހަލާ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިލެްކޓްރޯނިކް ސިސްޓަމެއ
 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ.

c. ،ަޑިޔުޓީގަޑި ފެށުމުގެ  ޑިޔުޓީ ތާވަލުގައިވާ ގަޑިޔަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެއްވެސް ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރެއް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެނަމ
ދެފަރާތުންކުރެ ޔުޓީ ޓޭބަލުގައި، ރިޕޯރޓްކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ޑި އިރުކުރިން، ނުވަތަ ވީހައި އަވަހަކަށް،ގަޑި 0

އަންގަންވާނެއެވެ. އެަފރާތުން ފޯން ނުނަގައިފިނަަމ، އެސްއެމްއެސްއަކުން އެވާހަކަ ފޯނަށް ގުޅައިގެން  ފަރާތެއްގެ
  އަންގަންވާނެއެވެ.ދެފަރާތަށް 

 ސެކިޔުރިޓީ ލޮގްފޮތް: -5
a. ުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ަދނިކޮށް ދިމާވާ ކަންކަމާ، އެވަގުތު ަތކުގައި އޮފީހަށް ވަެދ ސެކިޔުރިޓީ ލޮގްފޮތުގައި ލިޔާނީ ސެކިޔ

ރޑް ނަމްބަރު ނުކުމެ ހަދާ މީހުންގެ ނަންތަކާ  ތަކެވެ.ވަދެ ނުކުމެ ހަދާ ގަޑި، ތަކާ)ލިބުންނަަނމަ(  ައއިޑީކާ

b.  ،ާވެރިފަާރތުން އަންގާފައިވާ ޚާއްޞަ ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި އޮފީހަްށ ވަދެނުކުތުމަށް ހުއްދަ ދޭީނ، މުވައްޒަފުންނަށ
 ފަރާތްތަކަށެވެ.

c.  ުރޑް ދެއްކުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްކަން ޔަޤީންނުވާނަމަ، އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއްަކން އަންގައިދޭ ކާ
 ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

d. ޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ތަނުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ދުވަސްދުވަހު، އޮފީހުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، ކ
ސައިޓްގައި އިސްވެ އުޅުނުމީހާގެ ނަމާއި، ސައިޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ ޖުމްލަ މީހުންގެ ޢަދަދު ލޮގްފޮތުގައި 

 ނޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.

e.  ްރޑްތައް ބަލަން ވެރިފަރާތުން ބޭނުްނވެއްޖެނަމަ، ެބލޭޭނހެނ ކޮންމެ ސައިޓެއްގައި ވަކިފޮތެއް ބާއްވާފައި އެރެކޯ
އާ ދެމެދު، އެފޮތް ވެރިފަރާތުން ބަލަިއ،  0:22އާ  20:22އޮންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންެމ ރަސްމީދުވަހެއްގެ ހެނދުުނ 

 ފާސްކުރި ގަޑިޔާ ތާރީޚް ނޯޓްކޮށް ވެރިފަރާތުން ސޮއި ކުރާނެއެވެ.

 ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު / ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލުން  -6
a.  ،ީގެ ނިޔަލަށެވެ. 0200ޖޫން  32ފެށިގެން، އިން  0202އޯގަސްޓް  00މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަކ 

b.  ުނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް އިތުރ މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ ވެރިފަރާތުން ކަ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.
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c. ިނަމަ، އެޢަަމލެއްގެ ބާަވތަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، އިތުރު ފުރުަޞތެއް ދިނުމަކާއިނުލައި، އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލެއްޮކށްފ
 ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 އުޖޫރަ ދިނުން  -7
a.  ،ްރ ގެ ރޭޓުން 33/-މިކޮންޓްރެކްޓްގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ގަޑިޔަކަށ

 އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

b.  ެވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޑިޔުޓީ  03ވަނަ ދުވަހުން ފެށިެގން ފަހު މަހުގެ  00އުޖޫރަ ދެވޭނީ މީލާދީން، ކުރީަމހުގ
އަދާކުރި ވަގުތުތަކަށް ޖެހޭ އުޖޫަރ އެއްކޮށްލައިގެން މަހަކު އެއްފަަހރު، އުޖޫރަ ދޭ އުޞޫލުންނެވެ. ިމގޮތުން، އެންމެ ފަުހ 

ދުވަސް ތެރޭގައި ދެވޭނެއެވެ. އުޖޫރަ ޙަވާލުކުރެވޭނީ،  3ދަތުގެ އުޖޫރަ، ކޮންމެ މީާލދީމަހެއްގެ އެންމެ ފަހު މުއް
ޭބންކް ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ހުޅުާވފައި އޮންނަ 

 އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދީގެންނެވެ.

c. ްނޑައަޅާ ގަޑިތަކުގައި ގަޑިޖެހިގެން ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޓަޙާޒިރީ ސިސ މްގައި ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޖެހުމަށް ވެރިފަރާތުން ކަ
 ޖަހައިފި ނަމަ، ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަްށވާ ފައިސާ އުޖޫރައިން އުނި ކުރެވޭނެއެވެ. 

d. ުސިލް އިދާރާގެ ަކއުން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން، ވެރިފަާރތުގެ ެއދުމަކަށް އަތޮޅުގެޔާ އަތޮޅ
މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވެދިނުމަށް ލިޔުމުން އެދެފިނަމަ، އެމަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވެދިނުމަކީ ސެކިޔުރިޓީ 
އޮފިސަރުންނަށް އިޚްތިޔާރީ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން އެދޭ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިނގާ އިތުރުަވގުތަށް، ހަމަޖެހިފައިާވ 

 ދެވޭނެއެވެ.ރޭޓުން، އުޖޫރަ 

 އިޤުރާރު  -8

ކުރުމަށް ހެކިންގެ މާއެއްގޮތަށް ޢަމަލު މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ބަސްތަކާއި ޢިބާރާތްތަކާ ބަސްމަގު އެނގި ފަހުމްވެ، އެއްބަސްވު 
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