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 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

 

 މަސައްކަތުގެ އަގު 

ހިނގާނެ ޖުމްލަ    މުޅީ ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ޖަހާނީ   •

 އަގެވެ. 

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.  

 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ޢަދަދު 

 މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.  •

 ވެލިޑިޓީ   ބީލަމުގެ 

މަ  • މަދުވެގެން  މި  ގުޅިގެން  މުއްދަތެއް    60ސައްކަތާ  ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ  (ފަސްދޮޅަސް) 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް   ބީލަން 

ބާއްވާ    ، ހުށަހަޅާނީ   ބީލަން  .1 އިދާރާގައި  އަތޮޅުކައުންސިލް  ގަޑީގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

 ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

 ތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެފަހުން ހުށަހަޅާ    ބީލަން  .2

ހުށަހަޅާ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ    ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ "   ބީލަން  .3

 ތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަން 

 ހުށަހެޅުއްވޭނެ ފަރާތްތައް   ބީލަން 



 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ   މި  •

 ތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގިންތި 

 ހުޅުވުން   ބީލަން 

ބާއްވާ    ބީލަން  • އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ޚާއްޞަކޮށްގެން  އެކަމަށް  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން 

ފަރާތްތަކަށް   ޙާޟިރުނުވާ  ބައްދަލުވުމަށް  މި  ފުރުޞަތެއް    ބީލަން ބައްދަލުވުމުގައެވެ.  ހުށަހެޅުމުގެ 

އޮންނާނީ   ބައްދަލުވުން  މި  އަތޮޅު    13:00ދުވަހުގެ      ވަނަ   18މޭ    2022ނުދެވޭނެއެވެ.  ގައި 

 އުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ. ކަ 

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގު، މުއްދަތު  ބީލަން  ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި    ބީލަން  •

ހިމެނޭގޮތަށް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  

   އް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އެޝީޓްގެ ކޮޕީއެ 

 

 އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ މިންގަނޑު   ބީލަން 

ހުށަހަޅާފައިވާ    މި  • ފުރިހަމަނުވާ    ބީލަންތައް މަސައްކަތްކުރުމަށް  ކުރުމުގެކުރިން    ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް 

 ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   ބީލަންތައް  •

ޕޮއިންޓް އެވެ. (މިގޮތުން ޕޮއިންޓް    65އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ   ޕޮއިންޓް: 65އަގު   .1

ދެވޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ  

 އިންނެވެ.) 

ޕޮއިންޓް އެވެ. (މިގޮތުން    10ލިބޭނީ  އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް  ޕޮއިންޓް:  10މުއްދަތު   .2

އެއަށްފަހު    އެވެ. ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ.) 

ފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ފޯރުކޮށްދީ އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރ  ކަމުގައި ބަލާނީ    ތަޖުރިބާ   ޕޮއިންޓް:  10ތަޖުރިބާ   .3

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ތައް  ހާސް ރުފިޔާ) އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ނަރަ  ރުފިޔާ (ފަ   15,000.00ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

 15,000.00ލިބިފައިވާ ލިޔުން ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި  

 ހާސް ރުފިޔާ) އިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.    ފަނަރަ ރުފިޔާ ( 

 

 

 

 



 

 

ލިބޭ   ތަފްޞީލް 

 ޕޮއިންޓް 

 

ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް    އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރ ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  

 ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް 

ފެށިގެން  15,000.00 އިން  މަސައްކަތް  19,999.00ރ  ދެމެދުގެ  އާއި  ރ 

 ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

2.5  

ގިނަވެގެން  

ލިބޭނީ   މިބަޔަށް 

 ޕޮއިންޓް    10

ފެށިގެން 20,000.00 އިން  މަސައްކަތް    34,999.00  ރ  ދެމެދުގެ  އާއި 

 ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

5 

 10 އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް   35,000.00

 

 ޕޮއިންޓް   15އިތުރަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް (ކޮމްޕްލިމެންޓްރީ)   .4

 ޕޮއިންޓް)   3 ( ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިން  -

 ޕޮއިންޓް)   5ސްޓޮކް ސޮފްޓްވެއަރ (  -

 ޕޮއިންޓް)   2( މޯބައިލް އެޕް   -

 ޕޮއިންޓް)   2(  ޓާސްކް މެނޭޖްމަންޓް  -

 ޕޮއިންޓް)   3(  ޑިޖިޓަލް ސިގްނޭޗަރ  -

 

ވާނެއެވެ.   ހުށަހަޅުއްވަން  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ޑޮކިޔުމެންޓްތައް  ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް  ޕޮއިންޓް  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި 

ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތަކަށެވެ. އަދި ޑޮކިޔުމެންޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެފަރާތް  

 އެވެ.  ތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެ 

ކަމަށް   ޗެކްކުރާއިރު ޞައްޙަ ނޫން  ޑޮކިޔުމެންޓްތައް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކުރެވިއްޖެނަމަ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  އެ  ފާހަގަ 

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.    ލަން ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ބީ 

 

 އެވޯޑްކުރުމާއި  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ބީލަން  

އެ    ބީލަން  .1 ފަރާތްތަކަށް،  ބައިވެރިވި  ބީލަމުގައި  ކުރިން،  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރި 

 ނެއެވެ. އަންގާ ބީލަށް ކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެއް ކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން  

އެންމެ ބިޑް   .2 ނިންމުމަށްފަހު  ފަރާތަކަށް   ކޮމެޓީން  ލިބޭ  ޕޮއިންޓް  ލިޔުމަކުން    ބީލަން   ގިނަ  އެވޯޑްކުރިކަން 

 އަންގާނެއެވެ. 



 

އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ   .3 ލޯކަލް  ނުވަތަ  އެކުންފުންޏެއް  ފަރާތަކީ،  އަންނަ  ސޮއިކުރަން  އެއްބަސްވުމުގައި 

އެއްބަސްވުމުގައި   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމެއް  އެނގޭނެ  ފަރާތެއްކަން  އަންނަ  ސޮއިކުރުމުގެ  އެފަރާތަކުން 

 ފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. ކަންކަން ދެ 

 

 

 ފައިސާ އަދާކުރާނެގޮތް 

އަގުއަދާކުރެވޭނީ  • ނިމުމާ   މަސައްކަތުގެ  އެންގުމުން،  މަސައްކަތް  ލިޔުމަކުން  ކައުންސިލަށް  މި  އެކު 

މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން  މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން،  

 އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

 ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަރސް 

ތިރީގައިވާ   • ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ލިކުއިޑޭޓަޑް  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ލަސްވާ  ނުނިމި  މަސައްކަތް 

 ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ. 

• 0.005  X CP X LD    ްލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސ = 

• CP   (ްކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ) 

• LD   ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ 

އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ    15ލިކުއިޑެޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ %  •

 މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.   ވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މިންވަރަކަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރު 

 

 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުންދޫކުރުން 

މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރި މަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިކުއަރމަންޓާއި   •

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން މި ކައުންސިލުން  މަސައްކަތް  ،  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ 

 ދޭނެއެވެ. 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް   ބީލަމާ 

   ކޯޓޭޝަން އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކައި އަދި އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ     .1

ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން، މަސައްކަތުގެ އަގު، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު، ބިޑްހުށަހަޅާ   ލަން ބީލަންފޯމް (ބީ  .2

ތާރީޚް، ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި، ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކުންނަމަ ސޮއިކުރާ މީހާގެ މަޤާމް،  

 އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑުޖަހައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.) 

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ދުވަހުން) މުއްދަތު (ބަންދު   1.1

ކާޑު ނަންބަރު،    ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަން، މަގާމު، އައިޑީ   ލަމާ ހުށަހަޅާ ބީ  1.2

 މޯބައިލް ނަންބަރު، އަދި އީ. މެއިލް އެޑްރެސް. 

 ކުންފުނި / ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ  1.3



 

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން    މިނިސްޓްރީ  1.4

ރަޖިސްޓްރޭޝަން   (އެސް.އެމް.އީ  ލިޔުން.  ކަމުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ގިންތިއެއްގައި 

 ސެޓްފިކެޓް) 

 ޖީއެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  1.5

 ގުޅޭ ޕްރޮފައިލް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ   1.6

 ފޯމް ހުށައެޅުން   ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް  1.7

 

 އާފްޓަރ ސޭލް ސަރވިސް  

އަހަރު    5އާފްޓާރ ސޭލް ސާރވިސް ލިބުން އަދި  އެއްވެސް އިތުރު އަގަކާ ނުލާ  ވަންދެން  އަހަރު   5

 މި މަސައްކަތް ކުރެވުން ސް އަޕްޑޭޓެއް ގެންނަނަމަ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އަގަކަށް  ފަހުން އެއްވެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 (ރިކުއަރމެންޓްސް)   1ކްސް އެނެ 

 ފް ތަޢާރު

 

މަން ރިސޯސްގެ މަސައްކަތްތައް  އުމުވައްޒަފުންގެ ހިހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި މި އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  މިއީ  

ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ ގައި ކޮންމެހެން ކުރުމަށް  

ންނަންޖެހޭނެ ފަންކްޝަން ތަކުގެ ތަފްސީލު މަޢުލޫމާތު މި ކަރުދާހުގެ ތިރީގައި ހިމަނަންޭބނުންވާ ނުވަތަ ކޮންމެހެން ހު

 ލިޔެފައިވާނެއެވެ. 

 ބޭނުންވަނީ ތިރީގައިވާ އިދާރާތަކަށެވެ.މި ސޮޕްޓްވެއަރ ހޯދުމަށް 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .1

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިހަވަންދޫ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .2

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތުރާކުނުތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .3

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އުލިގަމުތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .4

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮޅަދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .5

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފިއްލަދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .6

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ށަފަރު ވަތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .7

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .8

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުތީމުތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ  .9

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މުރައިދޫ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ .10

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބާރަށު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ .11

 ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ .12

 ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ .13

 މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ .14

 

 
 

 :ތަފްޞީލްއެޕްލިކޭޝަންަގއި ހުންނަންޖެހޭ ބައިތަކުެގ 

 

 ކަންކަން: މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ 

 

 ސިންގަލް / ބަލްކް (ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް) ، ސްޓާފް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުން -1

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގެނެވުން. (މަޤާމް، ރޭންކް، ކްލެސިފިކޭޝަން، ސެކްޝަންގެ   ކައުންސިލްގެ -2

  ނަން އަދި ޑިވިޝަން ބަދަލުކުރެވުން)

 



 

މުސާރަމުސާރައިގެ  އުންސިލްގެ  ކަ -3 ޑީމޯޝަން،  (ޕްރޮމޯޝަން،  ގެނެވުން.  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ، އޮނިގަނޑަށް 

 އެލަވަންސް ބަދަލުކުރެވުން) 

(އެއްސެކްޝަނުން  -4 ގެނެވުން.  ބަދަލުތައް  އަންނަ  ޑިވިޝަންއަށް  އަދި  ސެކްޝަނަން  މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު 

 ށް ބަދަލުކުރެވުން) އަނެއް ސެކްޝަނަށް އަދި އެއް ޑިވިޝަން އިން އަނެއް ޑިވިޝަންއަ

ޗެކްކުރި،  -5 ކުރި،  (ތައްޔާރު  ޕްރިންޓްކުރެވުން  ރަޖިސްޓްރީ  މަޤާމްގެ  އަދި  ރަޖިސްޓްރީ  މުވައްޒަފުންގެ 

 ހުއްދަދެއްވިފަރާތުގެ ނަމާއިއެކު) (އެކްސެލް / ޕީޑީއެފް)

 ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ޕްރިންޓްކުރެވުން  -6

 ހުސްމަޤާމުތަކުގެ ރިޕޯޓް ނެގުން -7

 ވަގުތީ މަޤާމުތަކުގެ ރިޕޯޓް / ރަޖިސްޓްރީ  -8

 .ޕްރިންޓް ކުރެވުން ޖެނެރޭޓް ކުރެވިވަޒީފާއާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ޗިޓެއް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން  -9

 މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ވީއްލައިފިނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ރިކޯޑް ކުރެވުން. -10

 އިތުރު ގެނެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. /އުނި ޓްރީއަށް އަންނަސްމުވައްޒަފުންގެ ރަޖި -11

 ހުރުން  ޓް އަންނަ ގޮތަށްރޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެލާ -12

 .ރިޕޯޓް ސިސްޓަމްއިން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުންޕްރޮބޭޝަން  -13

 . ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފްގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމުން އެލާޓް އަންނަ ގޮތަށް ހެދިފަ ހުރުން -14

އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ   ( ޑޮކިއުމަންޓްސްހުރުންހިމެނޭ ގޮތަށް    އިއްޒަފާމެދު ނެގޭ ޑިސިޕްލިނަރީ އެކްޝަންސް ރެކޯޑްގަމުވަ -15

 ގޮތަށް) 

 ވަޒީފާ އެއްަބސްވުން / ވަޒީފާަބޔާން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓް ކުރެވުން -16

 އް އަޕްލޯޑްކުރެވުން، އަދި އެޑޮކިއުމެންޓް ޕްރިންޓް ކުރެވުންމުވައްޒަފުން ގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ގެ ޑޮކިއުމެންޓުތަ -17

 ރެވެން ހުރުންކުފިންގަރ މެޝިން އާއި ސިންކު -18

 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ އާގުޅޭ: 

 

 ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޝީޓް ނެގޭ ގޮތަށް ހުރުންޓްރެއިނިންގ އަށް ނަމާއި،  ގެޓްރެއިނިން -1

 ަބޖެޓް ލިބިފައި ހުރި ޓްރެއިންގތައް އެނގޭގޮތަށް ލިސްޓެއް ނެގުން  -2

 ނގެން ހުރުންސް އެޭބއްވޭ ޓްރެއިނިންގް -3

 ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަމަންޓްސް ހިމެނޭގޮތަށްހުރުން  -4

  ަބއިވެރިވެފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ތަކުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެ ޝީޓެއް ނެގުން -5

 

 މަޢުލޫމާތު: ހޯމްޕޭޖުން ފެންނަން ބޭނުންވާ 

 އެލާޓް  .1

މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން "އެލާޓް" އެޗް އާރު އެޕްލިކޭޝަން އަށް ލޮގިންވުމުން ހޯމްޕޭޖުން ފެންނަށް   •

އެދިފައި އަށް  ޗުއްޓީ  (މިސާލަކަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ހުރުން.  /  ތިިބ  މައުލޫމާތު  ޗުއްޓީގެ  ހުއްދަނުދޭ   / ލިސްޓް 

ތިިބ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް / ޑިއުޓީ ޓްރަވެލް / އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ / ހާޟިރުނުވާ އުފަންދުވަސް / ސަލާމުގައި

 )ރިކުއެސްޓްސް އޯވަރޓައިމް، މުވައްޒަފުން



 

ފޮނުވާ އެނައުންސްމަންޓްތައް އެޑްކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން އަދި އެނައުންސްމަންޓް އެޑްކުރުމުން އެލާޓް  މުވައްޒަފުންނަށް •

 . އެސްއެމްއެސް އަދި މޮަބއިލް ނޮޓިފިކޭޝަން ފޮނުވޭގޮތަށް ހުރުން

  

 ޕެންޑިންގ ޓާސްކް   .2

ރިކްއެސްޓް • އޯވަރޓައިމް  ޕްރީ  ހުރި  ނުކޮށް  ރިކުއެސްޓްތައް އެޕްރޫވް  މުވައްޒަފުންގެ  އެނޫންވެސް  ތަކާއި 

ފްޞީލާއި އެނޫން  ނުކޮށްހުރި އޯވަރޓައިމްގެ ތަ  ސުޕަވައިޒަރުގެ ހޯމްޕޭޖުން ފެނުން އަދި ކްލިކް ކޮށްލުމުން އެޕްރޫވް

 އެޕްރޫވް ކުރާ ސްކްރީނަށް ޑައިވާޓްވުން ރިކުއެސްޓްތައް 

 ށްފައި ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ހޯމްޕޭޖުން ފެނުން އޯވަރޓައިމަށް ރިކްއެސްޓްކޮ އިމަސައްކަތްކޮށްފަ •

 

 މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ޑީޓެއިލްސް  

 ންސް، އިތުރުގަޑީގެ ވަގުތު) ރިކޯޑަސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ފެނުން (އެޓެންޑެ ލައްއެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމި .1

 ޕާސްވޯޑް ރީސެޓް ކުރެވެން ހުރުން .2

ވަޒީފަ އެއްބަސްވުންއަދި އެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމެށް އެޗް.އާރް ސެކްޝަނުން  ވަޒީފާ ަބޔާން އަދި   .3

 އަދި ޕްރިންޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން ނަން ހުރުމާއި ލޯޑް ކުރުމަށްފަހު އެ ފެންއަޕް

 ސެލެރީ ސްލިޕް ފެނުން   .4

 ޕްރޮފައިލަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ ލެޓާ މުވައްޒަފުގެރެޒިގްނޭޝަން  އިދާރާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންގެ   .5

 ގޮތަށް ހުރުން 

 

 ންސް އާއި އިތުރު ގަޑި އެޓެންޑެ

 ންސް ފެންނަގޮތަށް ހުރުންގެ އެޓެންޑެންއެ ސެކްޝަނެއްގެ ހުރިހާ ސްޓާފުށް ހެޑަ ޔުނިޓް/ސެކްޝަން .1

ނަމަވެސް  (  .ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުންންސް އެމެންޑް ކުރުމަށް އެ ސްޓާފަކަށް އަމިއްލަ އަށް ރިކުއެސްޓް  ޑެންއެޓެ .2

އަދި އެޗްއާރް ގެ މުވައްޒަފު އެޕްރޫވް    ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،  2ގައި ސުޕަވައިޒަރ، ލެވެލް    1ލެވެލް  

 ) ކުރެވޭ ގޮތަށް

ނަމަވެސް (   . އިތުރުގަޑި އެމެންޑް ކުރުމަށް އެ ސްޓާފަކަށް އަމިއްލަ އަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން .3

އަދި އެޗްއާރް ގެ މުވައްޒަފު އެޕްރޫވް    ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،  2 ސުޕަވައިޒަރ، ލެވެލް  ގައި  1ލެވެލް  

 ) ކުރެވޭ ގޮތަށް

 އިތުރު ގަޑިއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވެން ހުރުން .4

 މުވައްޒަފަށް ފެންނަގޮތަށް ހުރުން ހޭދަވި ވަގުތު އިތުރު ގަޑީގައި  .5

ކުރި   .6 މުވައްޒަފުން  ގަޑީގައި  އިތުރުން އިތުރު  އެޗްއާރުގެ  ސުޕަވައިޒަރަށާއި  ތަފްޞީލް  މަސައްކަތްތަކުގެ 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފެންނަގޮތަށް ހުރުން

 އިތުރު ގަޑި އެޕްރޫވް ކުރާ ލެވެލްތަށް ފެންނަން ހުރުން  .7

 ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުގަޑީގެ ރިޕޯޓް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން  .8

 

 ޗުއްޓީ 



 

 ސްޓް ކުރެވެން ހުރުންއަށް ރިކުއެޗުއްޓީ .1

 ރިކުއެސްޓްގެ ސްޓޭޓަސް ފެންނަގޮތަށް ހުރުން.  ޗުއްޓީކުރެވޭ  .2

 ތަކުގެ ާބކީ ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން ޗުއްޓީ .3

 ން ޑައިރެކްޓަރީ ފެންނަން ހުރުން ކައުންސިލްގެ ފޯ .4

  

 އެޓެންޑެންސް އާއި ގުޅޭ ކަންކަން: 

 . ލީ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް ފެންނަން ހުރުންއިޑެ -1

 . އިންޑިވިޖުއަލް އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް ފެންނަން ހުރުން -2

 . ލޭޓް ފައިން ރިޕޯޓް (ގަޑި ޖެހުނު ދުވަހުގެ އަދަދު، ދުވަސް/މިނެޓް އަދި އެމައުންޓް އެނގެން ހުރުން) -3

 .އަށް ޖެނެރޭޓްވެ ރިޕޯޓް ނެގެން ހުރުން 15ން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  16އެޓެންޑެންސް ކޮންމެ މަހެއްގެ  -4

ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލެއް އައުމާ ގުޅިގެން އެބަދަލު ގެނެވުން. (ރަމަޟާން މަހުގެ   ސިވިލްސަރިވިސް މުވައްޒަފުންގެ -5

 . ގަޑި ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 .ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އަށް މުވައްޒަފުންގެ ރޯސްޓަރ އެޅޭނެ ގޮތަށް ހުރުން -6

 .ބޭނުންވާ ގަޑިތަކަށް ރޯސްޓަރ ހެދުން އަދި އެޑިޓް ކުރެވެން ހުރުން -7

ނަމަ  -8 ހިމަނަންޖެހިއްޖެ  ދުވަސްތައް  ބަންދު  އެހެނިހެން  އަދި  ކުރެވުން  ކޮންފިގަރ  ދުވަސްތައް  ބަންދު  ރަސްމީ 

 . އެބަދަލު ގެނެވުން

 . ންޑެންސް ނެގޭގޮތަށް ހުރުންމަލްޓިޕަލް ފިންގަރ ޕްރިންޓް ސްކޭނާ މެދުވެރިކޮށް އެޓެ -9

ޕޯސްޓެޑް އިމްޕްލޯއީސް (ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން) އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް    -10

 ވަކިން ނެގެން ހުރުން. 

 މުވައްޒަފުގެ (އެޓެންޑެންސް/ޗުއްޓީ) ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރިޕޯޓެއް ނެގުން. -11

 .ންޓަރނޭޝަނަލް ޑިއުޓީ ޓްރެވެލް ވަކިން އެގެން ހުރުން)ޑިއުޓީ ޓްރެވެލް ރިކޯޑް ކުރެވުން (ނެޝަނަލް އަދި އި -12

އައުމުން މުސާރަ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ފޯމިއުލަރ -13 ބަދަލުވެގެން   ބަދަލުވާ އޮޓޮމެޓިކުން    ރަސްމީ ގަޑި 

 ހުރުން (ލޭޓްފައިން ރިޕޯޓް، އޯވަޓައިމް ރިޕޯޓް) ބަދަލުގެނެވޭގޮތަށްގޮތަށް ނުވަތަ މެނުއަލްކޮށް 

އެޅޭނެގޮތަށް  -14 އެޓެންޑެންސް  މެނުއަލްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ނެތް  ފެންނަށް  ރެކޯޑު  އެޓެންޑެންސް  ސިސްޓަމުން 

 ހުރުން. 

 ސައިން އިން/އައުޓް މައްސަލަ އުޅޭނަމަ ސިސްޓަމް އިން ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން  -15

 ސެޓްފިކެޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހުރުން ،  ޅަން ޖެހޭ ސަލާމެއް ބުނެފިނަމަސެޓްފިކެޓް ހުށަހަ -16

މުވައްޒަފުން އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ ވެރިނަށް މޮަބއިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެ އެޓެންޑަންސް ބެލޭނެ ގޮތް   -17

 ހުރުން

 ޗުއްޓީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަން: 

  ޓަމަށް އެޅޭގޮތަށް ހުރުން ސްސިކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޤުވާ ޗުއްޓީ  .1

ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ސްކްރީންގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީގެ ތަފްޞީލް (ޙައްޤުވާ/ބޭނުންކުރެވުނު/ާބކީ) ފެންނަށްހުރުން   .2

 ނަންަބރުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޓޭޗް ކުރުމުންނެވެ)  1(މިގޮތަށް ފެންނާނީ 

 ތިރީގައިމިވާ މައުލޫމާތުތައް ހުރުންމުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށް އެދޭއިރު  .3

 އެދޭ ޗުއްޓީގެ ނަން -



 

 އެދޭ ޗުއްޓީގެ ާބކީ -

 ޗުއްޓީ ފަށާދުވަސް / ނިމޭދުވަސް -

 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  -

 ޗުއްޓީ ނަގާ ސަަބބު  -

 ލެވެލް ކަނޑައެޅުން. 2ޗުއްޓީ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް  .4

ސެކްޝަން ހެޑް / ސުޕަވައިޒަރު ( ސުޕަވައިޒަރަށް އެޕްރޫވް ކުރާއިރު ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގައި    1ލެވެލް  

 ތެރެއިން މުވައްޒަފަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ) 

 ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެޕްރޫވް ކުރާ ގޮތަށް  2ލެވެލް 

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ޗުއްޓީ  ކައުންސިލްގެ    އެޗް އާރު ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް .5

 އަށް އެދެވުން

 ހުރިހާ އެޕްރޫވަލްއެއް ލިުބމުން ޗުއްޓީ ޗިޓް ޕްރިންޓް ކުރެވުން .6

ގޮތަށް ޗުއްޓީގެ ާބވަތްތައް ފެންނަން ހުރުން  ސިވިލްސަރވިސްގެ .7 ރިކުއެސްޓްކުރެވުން އަދި ޗިޓް   ،ގަވާއިދުގައިވާ 

ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ސަޕޯޓް ސަރވިސް    2ގައި ސުޕަވައިޒަރ، ލެވެލް    1  ޕްރިންޓް ކުރެވުން. (ލެވެލް

 ސްޓާފުންނަށް ޕްރޮކްސީ ސެޓިންގްސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރުން) 

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސަލާމް އެޗްއާރް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން (ނޯޓް ކުރުމާއި   ސިވިލްސަރވިސްގެ .8

 ސަލާމްގެ އަދަދު، ާބކީ ހިމެނޭގޮތަށް) ، ގޮތަށްއެޕްރޫވް ކުރުން ހިމެނޭ 

އެޑިޓް    (ނަމަ އެޑިޓް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުރުން  ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ލީވް އަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ  .9

 އަދި އެޗްއާރް ގެ މުވައްޒަފު   ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،  2ގައި ސުޕަވައިޒަރ، ލެވެލް    1ލެވެލް  ތައް  ކުރެވޭ ލީވް  

  )އެޕްރޫވް ކުރެވެން ހުރުން.

އަދި އެޗްއާރް    ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،  2ގައި ސުޕަވައިޒަރ، ލެވެލް    1(ލެވެލް  ނަމަ  އެޑިޓް ކުރާއެއް  ޗުއްޓީ .10

 އައުން. އްގެ މުވައްޒަފު އެޕްރޫވް ކުރާ މުވައްޒަފަށް ނޮޓިފިކޭޝަން އެ

 
 

 

 އިތުރުގަޑީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަން: 

އޯޓީ ރިކުއެސްޓް ކުރާއިރު ތާރީޚް، ފަށާ ގަޑި، ނިމޭ ގަޑި އަދި ކުރާ މަސައްކަތް ލިޔެވޭ ގޮތަށް ހުރުން އަދި އެ   .1

 ސުޕަވައިޒަރަށް ގަޑި ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ ގޮތަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭގޮތްވުން. މުވައްޒަފެއްގެ 

އޯޓީ ރިކުއެސްޓް ކުރާ އިރު ލެވެލްތައް ހުރުމާއި، ލެވެލްއަށް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތަށް ހުރުން (އޯޓީ ރިކުއެސްޓް ކުރާ   .2

 ކަށް ހުރުން )މިފަދަގޮތަ  )2ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (ލެވެލް ، )1އި ސުޕަވައިޒަރ (ލެވެލް އިރު ލެވެލްގެ ގޮތުގަ

އައުމުން .3 ކުރެވިގެން  އެޕްރޫވް  ގޮތަށްކުރެވި  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ރިކުއެސްޓް  ކުރި  އޯޓީ  ގަޑީގައި  އިތުރު   

 ކަލްކިއުލޭޓްވުން  މަސައްކަތަށް ލިޭބ ފައިސާ

ށް ޖެނެރޭޓްވެ ރިޕޯޓްގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި އަ   15ން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ    16އޯޓީ ކޮންމެ މަހެއްގެ   .4

ރަސްމީ ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ހުރުން އަދި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވަގުތު މިނެޓު ވަކިން ފެންނަން  

 ހުރުން.



 

ށް  އޯޓީ ރިޕޯޓު މުވައްޒަފަށް ބޭލޭގޮތަށް ހުރުން (ރިޕޯޓްގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަ .5

 ވަކިން ހުރުން) 

 

 ޕޭރޯލްއާއި ގުޅޭ ކަންކަން: 

ކުރެވުން .1 ޖެނަރޭޓް  ސިސްޓަމުން  ޝީޓް  އެލަވަންސްތަކާއި   މުސާރަ  ހުރިހާ  ލިޭބ  އެމުވައްޒަފަށް  މަހަކު  (އެ 

 އެޖަސްޓްމެންޓްތަކާއި އެކު) 

 ޑް ޝީޓް ސިސްޓަމުން ޖެނަރޭޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން އަޕްލޯ ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް .2

 ޝީޓް ސިސްޓަމުން ޖެނަރޭޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން ޕެންޝަން  .3

 އެޖަސްޓްމަންޓްސް ގެނެވޭގޮތަށް ހުރުން. .4

 މުވައްޒަފުގެ ޓްރާންސްފަރ، ޕްރޮމޯޝަން، ޑީމޯޝަން އަދި މަޤާމްގެ ނަން ބަދަލު ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން .5

 ތަށް ހުރުންގޮސްލިޕް މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވޭ  މުސާރަ ޖަމާކުރުމުން ސެލެރީ .6

 ސްކީމްތަށް އެޅޭގޮތަށް ހުރުން  ން ނަގާ ލޯންމުވައްޒަފު .7

 ޖަސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުންމުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލު އެ  .8

މުވައްޒަފަކު ނަގާ ލީވް އަކާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަށް ގެނެވެން ހުރުން. ( ހާފްޕޭ ލީވް، ނޯޕޭ   .9

 ލީވް) 

ނެ ގޮތަށް އެޅޭސިސްޓަމަށް  އިތުރުވާނަމަ އެ އަލަވަންސް  ސެއް  މުސާރާގެ އިތުރުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަން  .10

 ން އެލަވަންސް ، ބޯނަސް)ޟާރަމަމިސާލު: ހުރުން ( ގޮތަށް އަދި އެޑިޓް ކުރެވޭ

 

 މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލް: 

 ފޯރމެޓްގައި ސޮފްޓްވެއަރގައި ސޭވްކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން   PDFލިޔުންތައްލެވޭ  ށް  މުވައްޒަފުގެ ޕާރސަނަލް ފައިލަ .1

 ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން.   ޓްފައިލް ސައިޒް ސިލެކް -

 

 މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން 

 ލީވް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން .1

 ންޑަންސް ބެލޭ ގޮތަށް ހުރުން އެޓެ .2

 ސް އެޑްޖަސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން ޑެއެޓެން .3

 އަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވެން ހުރުންލީވް  .4

 ލީވްގެ ާބކީ ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން  .5

 އޮފީހަށް ނިކުންނަ ދުވަސް އެގޭގޮތަށް ހުރުން ހުރިނަމަ ލީވް ގައި  .6

 ސެލެރީ ސްލިޕް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން .7

 ޑައިރެކްޓަރީ ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން  ކައުންސިލްގެ .8

 އިއުލާންތަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުންސިސްޓަމް އަށް އަޕްލޯޑް ކުރާ މުހިންމު  .9

 އެ ސްޓާފެއްގެ އަމިއްލް ޕްރޮފައިލް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން  .10

 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް: 



 

  Laravel, MSSQL, Javascript , Codigniter, Flutter،މި އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ   .1

 ވެ. ބޭނުންކޮށްގެންނެވެސް އެކައްޗެއް ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ

 އެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރީ ސާވާރގެ ތެރެއިން.  ކައުންސިލްގެމުވައްޒަފުން ލޮގިން އެކްސެސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ދޭންވާނީ   .2

އަދި   .3 ފަޔާރފޮކްސް  މޮޒިއްލާ  ކްރޯމް،  (ގޫގަލް  ްބރައުޒާރ  ހުރިހާ  ބޭނުންކުރާ  އާންމުކޮށް  އެޕްލިކޭޝަންތައް  މި 

 ރިހަމައަށް ސަޕޯޓް ކުރަންވާނެ. މައިކްރޯސްފްޓް އެޖް) އަށް ފު

 ސަޕްލައިކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ (ޑެސްކްޓޮޕް އަދި މޯަބއިލް) ސޯސް ކޯޑް  .4

5. Wifi, Network GPRS/3G/4G,    ްސްކޭނަރތަކަށ ޕްރިންޓް  ސޮފްޓްވެއަރ ފިންގާރ  ސަޕޯޓްކުރެވޭގޮތަށް 

 ޑިވެލޮޕްކުރުން

ކައުންސިލްކަށް ވަކި ޑޭޓާޭބސް އަކާއި ވަކި އެޑްމިން ޕޯޓަލްއެއް ލިބެންވާނެއެވެ. އަދި އެޑްމިން ޕޯޓަލްގެ  ކޮންމެ   .6

 ތެރެއިން ޑާޓާޭބސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

 އެހެނިހެން: 

ލެޓަރހެޑްގައި    ންސިލްގެ ކައުސިސްޓަމް އިން ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި ރަސްމީ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް   .1

 ޖެނެރޭޓްކުރެވޭގޮތް ހެދުން. 

 ޤަވާޢިދުތަކާ އުޞޫލުތައް ސޮފްޓްވެއަރ ގައި ސްޓޯރކޮށް އަދި ވިއު ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން.  .2

 މޯަބއިލް އެޕްލިކޭޝަން ލިޭބގޮތް ހެދުން (އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް) .3

 އެޕްލިކޭޝަންގެ އެންމެހާ ސެޓަޕްތައް ހެދުން.މޯަބއިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް  .4

އަހަރުގެ ސަޕޯޓް ދިނުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ގެންނަޖެހޭ ބަދަލުތައް    5މަދުވެގެން   .5

 ގެނައުން (މޯަބއިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް އެޕްލިކޭޝަން)

 ނގިރޭސި ބަހުން ހުރުން.އެޕްލިކޭޝަންގެ އިންޓަފޭސް ދިވެހި ނުވަތަ އި .6

 އެޕްލިކޭޝަންގެ އިންޓަފޭސް އަކީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އިންޓަފޭސްއަކަށްވުން. .7

 އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޔޫސަރ މެނުއަލް ހަވާލުކުރުން.  .8

މަސައްކަތެއް   .9 އެ  ހޯދަންޖެހޭނަމަ  ލައިސެންސެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ވިއްކާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި  އެޕްލިކޭޝަން 

 ފަރާތުން ކުރުން 

އިންތިޒާމްތައް   100މަދުވެގެން   .10 ބެލެހެއްޓޭނޭ  މެދުވެރިކޮށް  ސޮފްޓްވެއަރ  މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުންގެ 

   ހަމަޖެހިފައިވުން.

 

 

 


	މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަން:

