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ރާއްޖޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 436      ތާރީޚު: 28 ޛުލްޙިއްޖާ 1435  -  22 އޮކްޓޫބަރު 2014   ބުދަ
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރަފާއި މަޤުޞަދު:  -1

މީހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  މަޤްޞަދަކީ  ނޑު  މައިގަ ކުރުމުގެ  ޤާއިމު  ރާއްޖޭގައި  ސެންޓަރުތައް  ޑޭކެއަރ   

ހޯދައިދިނުމުގެ  ލުއިފަސޭހަކަން  ޢާއިލާތަކަށް  ަސބަބުން،  އުޅެންޖެހުމުގެ  މަސައްކަތުގައި  ގިނަވަގުތު  އަންހެނުން  ޚާއްޞަކޮށް 

އާމްދަނީ  އަންހެނުންނަށް  ކޮށްދިނުމެވެ.  ޤާއިމު  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ބެލެހެއްޓޭނެ  މާޙައުލެއްގައި  ރައްކާތެރި  ކުދިން  ގޮތުން 

ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ދިނުމަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދައިދީ ކުދިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ 

ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތަކަކީ ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިންގޭ ތަންތަންކަމުގައި ހެދުމަކީ 

މުހިންމުކަމެކެވެ. އެގޮތުން މި އުސޫލުގައިވާ ކަންތައްތައް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91 )ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ 

ޤާނޫނު( އާއި 8/2010 )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ 

ޤާނޫނު( އަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

މިއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން:  -2

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނީ ގެޒެޓް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން   

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންގެންދާ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތައް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހިންގަން ފަށަންވާނެއެވެ. 

ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން:  -3

ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތައް ހިންގަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު، އެމިނިސްޓްރީގައި   -3.1

އެތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންނެވެ. ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ 

އެންޑް ޖެންޑަރއިން އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް ދޫކުރާ ފޯމަކުންނެވެ. ފޯމުގެ ނަމޫނާ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 4 ގައި ހިމަނާފައި 

ވާނެއެވެ. 

ހުންނަންޖެހޭ  އެތަންތަނުގައި  ގޯތި/ޢިމާރާތާއި  ހިންގާ  އެތަން  ދޫކުރެވޭނީ،  ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ  ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތައް   -3.2

ނޑަށް  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ނޑުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ކަ މިންގަ

ފެތޭ ނަމައެވެ.
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ސެންޓަރު ހިންގާ ޢިމާރާތަކީ ސެންޓަރުގެ ވެރިފަރާތުގެ ތަނެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، ޢިމާރާތުގައި ސެންޓަރު ހިންގުމާމެދު   -3.3

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިލިޔުން ހުށަހަޅާނީ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު 

ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް ހުށަހަޅާއިރުއެވެ.

ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެސެންޓަރު ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ.   -3.4

ހުއްދަ  ނެގޭނެއެވެ.  ފީއެއް  ގެ  ރުފިޔާ(  )ސަތޭކަ  -/100ރ  ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ  ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު   -3.5

ގެއްލިގެން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ހުއްދަ އަލުން ހައްދައިދިނުމަށް -/150ރ )ސަތޭކަފަންސާސް ރުފިޔާގެ( ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުން:  -4

ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު ހިނގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރަކުންވެސް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ.  -4.1

އެ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު ބައިތައް:  -4.2

ސެންޓަރުގައި ކުދިން ބެއިތިއްބުމަށް ނެގޭ ފީގެ ތަފުސީލު )ހ( 

ސެންޓަރުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކުދިންގެ އަދަދު، އަދި ކުދިންގެ ޢުމުރު ފުރާތައް )ށ( 

ސެންޓަރުގައި ޚިދުމަތް ދޭނެގަޑިތައް )ނ( 

ސެންޓަރުން ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް )ރ( 

ނޑުތައް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ )ބ( 

ސެންޓަރަށް ކުދިން ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް )ޅ( 

ސެންޓަރަށް ވައްދާ ކުދިންގެ ކެއުމާއި، ނިދުމާއި އެހެނިހެން އަސާސީ ބޭނުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް )ކ( 

ކުދިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް )އ( 

ކުއްޖަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ )ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ( އަނިޔާއެއް ލިބޭނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ  )ވ( 

ޝައްކެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ހަމަޖެހިފައިވާ  ބެލުމަށް  ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅޭ  ބެހޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނާ  ޝަކުވާއާއި،  ހުށަހަޅާ  މުވައްޒަފުން  )މ( 

އުސޫލު 

ސެންޓަރަށް ވައްދާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ ސެންޓަރާ ދެމެދު ވެވޭ އިޤްރާރު )ވ( 

މުވައްޒަފުން  -5

ސެންޓަރަށް މުވައްޒަފުން ވެއްދުމުގައި އިޖްތިމާޢީ/ސޯޝަލް ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗިން ފަދަ ކުޑަކުދިންނާ   -5.1

ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން، ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ސެންޓަރުގައި ޚިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާލިބި )ކުޑަކުދިން ގެންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ(   -5.2

އަދި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މީހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ވަކިން  ނުވާނެއެވެ.  ވެގެން  މީހަކަށް  އޮތް  ރިކޯޑެއް  ކުށުގެ  ޖިނާއީ  އެއްވެސް  މުވައްޒަފުންނަކީ  ނެގޭ  ސެންޓަރަށް   -5.3

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއްގެ )ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ހާނީއްކަ 
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އަދި އިހުމާލުގެ މައްސަލަތައް( ރިކޯޑެއް އޮތް މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކުށްކުރިކަމަށް ސާބިތު ނުވިނަމަވެސް 

ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި ކުށުގެ މައްސަލައެއް ބެލެމުންދާ ނުވަތަ ކުށުގެ ޝަރީޢަތެއް އުފުލިފައިވާ މީހަކަށްވެސް ވެގެން 

ނުވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަންވާނީ ކުދިންގެ ނިސްބަތާއި އުމުރުފުރައަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާއިރު،   -5.4

12 މަހުން ދަށުގެ ކޮންމެ 3 ކުއްޖަކަށް މަދުވެގެން އެއްމުވައްޒަފު ހުރުން، 1 އަހަރާއި 3 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ 

4 ކުއްޖަކަށް މަދުވެގެން އެއް މުވައްޒަފު ހުރުން، 3 އަހަރާއި 6 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ 5 ކުއްޖަކަށް އެއްމުވައްޒަފު 

ހުރުން، 7 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ 8 ކުއްޖަކަށް އެއްމުވައްޒަފު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  އާންމު  އެސެންޓަރުގެ  މުވައްޒަފުންނަށް،  މަސައްކަތްކުރާ  ސެންޓަރުގައި   -5.5

ދޭންވާނެއެވެ. 

މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައި ހިމަނާފައިވާ ތަމްރީންތަކާއި، ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް   -5.6

ލިބިދޭން ޖެހޭ ތަމްރީންތަކާއި ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. 

ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް  އެއްވެސް  މެދުގައި  ކުދިންގެ  ބަހައްޓަންވާނީ  ޢަމަލުތައް  މުވައްޒަފުންގެ  މާހައުލުގައި  މަރުކަޒުގެ   -5.7

ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށް، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެއްބަސްވުން   -5.8

ހެދިފައި އޮންނަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ 2 ވަނަ ބާބުގައިވާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުއްޖަކަށް ގެއްލުމެއް ވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް މުވައްޒަފަކު ހިންގައިފިނަ،   -5.9

މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   23 ބާބުގެ  ވަނަ   4 ޤާނޫނު(ގެ  ބެހޭ  )ވަޒީފާއާއި   2/2008 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ތިބެންވާނީ ކުދިންނަށް އެއީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުން   -5.10

މަސައްކަތް ކުރާގަޑީގައި ތިބެންވާނީ، ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތްތަކާއި، ކުދިންނަށާއި، ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އެމީހެއްގެ 

ނަމާއެކު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

ބަލަން  ބެލެނިވެރިޔަކު  ޚިދުމަތް،  ދެމުންދާ  ފަރާތުން  މުވައްޒަފުންގެ  ސެންޓަރުގެ  ދޭވަގުތުގައި  ޚިދުމަތް  ކުދިންނަށް   -5.11

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި  މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން   -5.12

އޮންނަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  -5.13

ސެންޓަރަށް ކުދިން ވެއްދުން:  -6

ފުރިހަމަ  ފޯމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ބެއިތިއްބުމަށް  ކުދިން  އެތަނުގައި  ވެއްދޭނީ  ކުދިން  ސެންޓަރަށް  ޑޭކެއަރ   -6.1

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. )މި ފޯމު ފަރުމާކުރާނީ ސެންޓަރު ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ(.

ސެންޓަރުގައި ބައިތިއްބަނީ ކޮން އުމުރެއްގެ ކޮންޖިންސެއްގެ ކުދިންނެއްކަން، އެސެންޓަރު ހިންގުމާ ބެހޭ އުސޫލުގައި   -6.2

ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ސެންޓަރަށް ވައްދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރުކުރެވި، އެ ކުއްޖަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ހިމެނޭ މިނިމަމް ޑޭޓާސެޓެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓެންވާނެއެވެ.



6

ސެންޓަރަށް ވައްދާ ކުދިންނާ ބެހޭ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާއި، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައިވާ، ކުއްޖާއާބެހޭ އެހެނިހެން   -6.3

މުހިންމު މަޢުލޫމާތާއި ކުއްޖާ ބަލަހައްޓާފަރާތަށް އެނގެންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތު ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތެއްގެ 

ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެކުއްޖަކު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކާ އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާއާ ބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ރިކޯޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުއްލި   -6.4

ޙާލަތުގައި ގުޅާނެ ތިންމީހެއްގެ ނަންބަރާއި އެމީހުންނާ ހުރި ގުޅުން އެނގޭގޮތަށް ސެންޓަރުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކަމާބެހޭ  ސެންޓަރުގެ  ބެލެނިވެރިންނާއި  ކުދިންގެ  މަޢުލޫމާތު،  ބެހޭ  ކުދިންނާ  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ސިއްރު  ކުދިންގެ   -6.5

މުވައްޒަފުން ނޫން ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތަޙުޤީގެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް 

މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  އެފަރާތަކުން  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ޝަރީޢަތަކަށް  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި،  ނަގަންޖެހިއްޖެ 

އެފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ސެންޓަރަކުން މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ވާނީ ސެންޓަރުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. 

ނޑައަޅާ، އެ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފެކެވެ. އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކުއްޖާއާބެހޭ  ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ކަ

މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަނުގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުދިންގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނަގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ   -6.6

ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން ނަގާ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ވާންވާނީ ކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ފަދަ 

ތަކެއްޗަށެވެ.

ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކުދިން ގެންދިއުމާއި ގެނައުމުގައި ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.   -6.7

)މީގެތެރޭގައި ތަނުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ގަޑިތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން(

ނޑައެޅި ބަޔާން  ނޑުތައް ކަ ކުދިންގެ ޢުމުރުފުރައަށް ބަލައި ފީއެއް ނެގިދާނެއެވެ. އަދި ފީ ނެގުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަ  -6.8

ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކުދިންގެ ޢުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުން:  -7

ސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތުއްތުކުދިން ބޭތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާފަދަ އެނދު ތަންމަތި އަދި އެ ފަދަ   -7.1

ކުދިން ފެންވަރުވައި ރީތިކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ކޮޓަރިތަކެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފާޚާނާތައް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ، އެކަނި ފާޚާނާ ކުރެވޭވަރު ކުދިންނަށް، އެ ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތަށް   -7.2

ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

ނޑިއަކީވެސް ކުދިންނާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް  ކުދިން ކާން ބޭނުންކުރާ ތަށި، ސަމްސާ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ކާންތިބޭ މޭޒާއި ގޮ  -7.3

ހުރި ތަކެތި ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. 

ކުދިންނަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކާނާއަކީ އެކުދިން ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.   -7.4

ކުދިންނަށް ތައްޔާރު ކޮށްގެން ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ގެނެސްދޭ ކާތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓެއްވާނެއެވެ. އަދި   -7.5

އެ ތަކެތި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ގަޑިތަކުގައި ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ލިބެން  ކުއްޖަކަށް  އެ  ކާނާ  ފަދަ  އެ  ބޭނުންވާނަމަ،  ކާނާ  ޚާއްޞަ  ކެއުމުގައި  ކުއްޖަކަށް  ޞިއްޙީ ސަބަބަކަށްޓަކައި   -7.6

ހުންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް: ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓުން ފަދަ( 

ކުދިން ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ސެންޓަރުގައި އެ ކުދިން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލޭބަލްކޮށް ބެލެހެއްޓެން   -7.7

ވާނެއެވެ. 
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ކުދިން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައި ހުންނަ ފޮތްތަކާއި މަޖައްލާތަކާ ކުޅޭ އެއްޗެއްސަކީ ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޅޭ،   -7.8

އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން މޮނިޓަރ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ކުދިންނަށް ހިންގާ  ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާނަމަ،  ތަފާތު  ކުދިންނަށް   -7.9

ކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

ފަދަ  ކިޔެވުން  ކެއުމާއި،  )މިސާލަކަށް  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ނޑައެޅިފައި  ކަ ގަޑިތަކެއް  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދެވޭ  ކުދިންނަށް   -7.10

ކަންތައްތަކަށް(

ދައްކައި  މަގު  މުވައްޒަފުން  ކުދިންނަށް،  ދަތިވާ  އުފެއްދުމަށް  ރަޙުމަތްތެރިކަން  އަދި  އެކުއުޅެން  ކުދިންނާ  އެހެން   -7.11

އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.

ހުރި ނުކުޅެދުމެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖަކަށް އެހެން ކުދިންނާއެކު އުޅުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ކުދިންނަށް   -7.12

މުވައްޒަފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

ކުދިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެކުދިންނާ ބައިވެރިވެގެން ޙައްލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަންދީ އެހީތެރިވެދޭން   -7.13

ވާނެއެވެ.

ސެންޓަރަށް ވެއްދޭނެ ތަކެއްޗާއި ސެންޓަރުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެތަކެތި ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ މައިން ބައިފައިންނަށް   -7.14

އެނގޭނޭގޮތަށް އާންމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް؛ ތޫނުއެއްޗެހި، ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ ތަކެތި، އަގުބޮޑު 

ތަކެތި ފަދަ އެއްޗެހި(

ކުއްޖަކު ސެންޓަރުގައި ހުންނަ ވަގުތުގައި ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ގެނެސް ހެދުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތް ހަމަޖެހިފައި   -7.15

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކަލެއް  ފުރާނައަށް  ކުއްޖެއްގެ  ތެރޭގައި،  ގެންގުޅުމުގެ  ކުދިން  ނުވަތަ  ނަގާއިރު  މަޢުލޫމާތުތައް  ބެހޭ  ކުދިންނާ   -7.16

ދާކަމަށް  ލިބެމުން  އެހެންފަރާތަކުން  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ޖިސްމާނީ،  ޖިންސީ،  ކުއްޖާއަށް  ނުވަތަ  ފަދަ  ވާ 

ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، ޕޮލިހަށް ނުވަތަ އެންމެ ކައިރި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ 3328393 ނަންބަރު ފޯނަށް މިމަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ހިއްސާ ކުރަން 

ވާނެއެވެ.                     

ސެންޓަރު އިންސްޕެކްޓް ކުރުން:  -8

ކުރާނެއެވެ.  އިންސްޕެކްޓް  ސެންޓަރުތައް  ޑޭކެއަރ  އެއްފަހަރު  ހަމަހުން  ޖެންޑަރއިން  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   -8.1

ޖެންޑަރއިން  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސަބަބާއިހުރެ،  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ރިޕޯޓުކުރުމުން  ހާދިސާއެއް  އަދި 

އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި އިންސްޕެކްޓަރުން   -8.2

ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި ރަނގަޅުކުރަން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް އަންގާފައިވާ މުއްދަތަށް ރަނގަޅުކުރަން ވާނެއެވެ.

މިއުސޫލާ ޚިލާފުވުން:  -9

ނޑާ ޚިލާފުވި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި، ތިރީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން  ނޑުތަކާ ޚިލާފުވާ ތަންތަން، މިންގަ މި މިންގަ  -9.1
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ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)ހ( މި އުސޫލާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަކަށް ދީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ލިޔުމުން އެންގުން. 

)ށ( އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމެއް އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ތަން ބަންދުކުރުން.

)ނ( ތަން ބަންދުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަމެއް އިސްލާޙުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.

ހާލަތެއް  ލިބޭފަދަ  ގެއްލުމެއް  ކަރާމާތައް  ކުއްޖެއްގެ  އިހުމާލުން  ތަކެއްގެ  މުވައްޒަފުން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފެއްގެ  )ރ( 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރުން. އަދި އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅު 

އެޅުމަށްފަހު ތަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

ސެންޓަރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރުން މުހިންމު ކަންތައްތައް:  -10

ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތައް އިންޝުއަރ ކުރުން.  -10.1

ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު ހަދަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހެދުން.  -10.2
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ޖަދުވަލު )1(

ނޑު އިމާރާތް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ މިންގަ

މިގޮތުން  ވުން.  ތަނެއްކަމުގައި  ހެދިފައިވާ  ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ  ގެންގުޅެން  ކުޑަކުދިން  އިމާރާތަކީ  ހިންގާ  ސެންޓަރު  )ހ( 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަން  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ގެންގުޅޭނަމަ އެފަދަ ކުދިން ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގެ މިންގަ )ށ( 

ފަރުމާކުރެވިފައި ހުރުން. 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެތަނުން ކުދިން ސަލާމަތް ކަމާއެކު ބޭރަށް ނެރެވޭނެފަދަ އިވަކުއޭޝަން ޕްލޭނެއް  )ނ( 

އެކުލަވައިލުން. 

ތަނުގެ މާޙައުލަކީ ހާސްކަން ކުޑަ، ވައި ބަންދު ނުވާގޮތަށް )ރަނގަޅު ވެންޓިލޭޝަން( ހެދިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައިވުން.  )ރ( 

ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ އަދި ޚިދުމަތްދެވޭ ފަދަ ތަނެއްކަމުގައިވުން.  )ބ( 

ވަކިން  ކުދިން  އުމުރުފުރާގެ  ވަކިވަކި  ރީތިކުރުމަށް(  )ނިންދެވުމާއި  ކޮޓަރިތަކަކީ  ހެދިފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ކުދިން  )ޅ( 

ގެންގުޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހެދިފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައިވުން. 

ކުދިން ކުޅުމަށް ވަކިތަނެއް  ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުރުން. )ކ( 

ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ވަކި ކޮޓަރިއެއް ހުރުން. )އ( 

ތަނުގައި އުޅޭކުދިންގެ އުމުރުފުރައާ ގުޅޭގޮތަށް ފާޚާނާ ބައްޓަން ކުރުން. )ވ( 

މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި ފާޚާނާ ހެދިފައިހުރުން. )މ( 

ކުދިން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާތަކަކީ އަބަދުވެސް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓެމުންދާ ތަނެއްކަމުގައިވުން. އަދި ސާފުތާހިރުވުމަށް  )ފ( 

ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަމަކޮށްފައި ބެހެއްޓުން. 

ތަނުގެ ކަރަންޓާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި، ގޭސް އުނދުން، ބޭސްފަދަ ތަކެތި ކުދިންނަށް އަތުނުޖެހޭ  )ދ( 

ހިސާބުގައި ބެހެއްޓޭނެ ރައްކާތެރި އިންތިޒާމެއް ހުރުން.

ކުދިންގެ ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ބަދިގެއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ކާތަކެތި ރައްކާކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސާފުތާހިރުކަމާއި  )ތ( 

އެކު ހެދިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައިވުން. 

ކުއްޖަކަށް ދިމާވެދާނެ އިމަރޖެންސީ ހާލަތަކަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި ހެލްތު ރޫމެއް ހުރުން ނުވަތަ  )ލ( 

ފަސްޓް އެއިޑް ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން.

ސާފު ބޯފެން ލިބެން ހުރުން. )ގ( 

ތަން އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ އެނގެނެވޭ ބަދަލުގެ ތަފުސީލު ލިޔުމުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް  )ޏ( 

ހުށަހެޅުން.
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ޖަދުވަލު )2( 

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީން

މުވައްޒަފުންނަކީ ކުދިންނަށް ނަމޫނާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަމްރީން ދިނުން.  )ހ( 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަމްރީން ދިނުން.  )ށ( 

ދިމާވެދާނެ ހާލަތްތަކުގައި ކުދިންނަށް ދޭންޖެހޭ ކުއްލި ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތަމްރީން ދިނުން.  )ނ( 

ކުޑަކުދިންނާއި، މައިންބަފައިން އަދި ބެލެނިވެރިންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ރީތި އަދަބުތައް ދަސްކޮށްދިނުން. )ރ( 

ދެޖިންސުގެ ކުދިންނާ، ޖިންސުގެ ތަފާތުނުވާނޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތަކާއި މުޢާމަލާތް ކުރާނޭގޮތުގެ ތަމްރީނު  )ބ( 

ދިނުން.

ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ކުއްޖަކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުން އެމަޢުލޫމާތާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި، އެ މަޢުލޫމާތު  )ޅ( 

ހިއްސާކުރާނެގޮތާބެހޭ ތަމްރީން ދިނުން. 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ތަމްރީން ދިނުން.  )ކ( 

ޖަދުވަލު )3( 

ކުއްޖާއާ ބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު

ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފަދަ ލިއުމެއްގެ ކޮޕީ )އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އައި.ޑީ ކާޑު( )ހ( 

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް )ހެލްތު ހިސްޓްރީ( )ށ( 

ކުއްޖެއްގެ ހުންނަ ފާހަގަކުރެވޭ އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއް )ނ( 

ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ އެއްވެސް ކަމެއް ތަޙައްމަލު ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރަމުން ދާކުއްޖެއްނަމަ އެކަމުގެ  )ރ( 

މަޢުލޫމާތު )ޚުލާޞާއެއް(

ކުއްޖާގެ ކަންތައްތަކުގައި ގުޅާނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް )ބ( 
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ޖަދުވަލު )4( 

ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޑޭކެއަރ ސެންޓަރު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

ތަނުގެ ނަން: .......................................................................................................................................  .1

ތަން ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: ......................................................................................................  .2

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

ތަން ހިންގާ ވެރިފަރާތުގެ:   .3

ހ. ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް: .....................................................................................................................

ށ. އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: ..................................................................................................................

ނ. ފޯނު ނަންބަރު: ................................................................................................................................

ރ. އީމެއިލް އެޑްރެސް: ............................................................................................................................

ތަން ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ:  .4

ހ. ނަމާއި އެޑްރެސް: .............................................................................................................................

ށ. އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު: .................................................................................................................

ނ. ފޯނު ނަންބަރު: ................................................................................................................................

ފީ ނަގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު: .....................................................................................................................  .5

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

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

ތަނުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް: ..............................................................................................................  .6

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

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

........................................................................................................................................................
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ތަނުން ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް: ...................................................................................................... ................  .7

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

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

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

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

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

.............................................................، ރާއްޖޭގައި ޑޭކެއާރ ސެންޓަރުތައް ހިނގުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހިންގުމަށާއި އަދި 

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން އާ ޚިދުމަތެއް ސެންޓަރުގައި ފަށާނަމަ، ފެށުމުގެ ކުރީން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް 

ޖެންޑާރ އަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:

ސޮއި: ...................................................

ނަން: ...................................................

އެޑްރެސް: ..............................................

ތާރީޚު: .................................................

ނޯޓް: 

ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ތަނުގެ ޢިމާރާތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް މި މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 	

މި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުމުން ނޫނީ ފޯމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 	

ސެންޓަރުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ 	

ސެންޓަރު ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ 	

ސެންޓަރު ހިންގާ ޢިމާރާތަކީ ސެންޓަރު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޢިމާރާތެއް ނަމަ ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ. 	

ސެންޓަރު ހިންގާ ޢިމާރާތަކީ ސެންޓަރު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޢިމާރާތެއް ނޫންނަމަ، އެ ތަނެއްގައި ސެންޓަރު  	

ހިންގުމަށް ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.

ސެންޓަރު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން 	

ސެންޓަރު ހިންގާ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 	

އޮފީހުގެ ބޭނުނަމަށް

ހުރިހާ ލިޔުމެއް ފުރިހަމަތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ހަވާލުވީ މުވައްޒަފުގެ؛

ނަން: ..................................................................    މަޤާމު: ....................................................................................

ސޮއި: ..................................................................  ތާރީޚު: ....................................................................................



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


