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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު 

 

މިއީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ލިބޭ އަދި އޮފީހުން އުފައްދާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ 

 އުސޫލެވެ. މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު" އެވެ.  

 

ސް އެންޓްރީކޮށް އެންޓްރީ ދަފުތަރުގައި ލިޔެ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ލިބޭ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ވެ .1

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ވެސް އެންޓްރީ ކުރާއިރު ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި ތާރީޚާއި ގަޑި އާއި   .2

 ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ސޮއި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

 

 

އެންޓްރީ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު، އިދާރީ ގޮތުން އެވަގުތަކު  .3

ހުންނަ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކަށް ދައްކައި އޭނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު، އޭނާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމާބެހޭ  

 ސެކްޝަނާ ލިޔުމުން ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

 

ވަރަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ، ނުވަތަ ސުންގަޑި ގާތްވެފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއްނަމަ، ކަމާބެހޭ  .4

އިސްވެރިޔާއާ ހަމައަށް ނުގެންދެވުނުކަމަށް ވިޔަސް ވީހާ އަވަހަށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން 

 ގެންނަން ވާނެއެވެ.  

 

ކްޝަނަކަށް ލިބޭ، އަދި އެ ސެކްޝަނުން އުފައްދާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުން ވެސް އެ ސެ  .5

 ގަވާއިދުން ތަރުތީބުން ފައިލުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

 



 
 
 
 

 info@icom.mvމެއިލް: -އީ              3010959ފެކްސް:                   3010990ފޯން:  

ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލު ކުރުމުގައި އެ ލިޔުމެއްގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތަކަށް އަކުރަކަށް އުނިކަން ނާންނާނޭ ގޮތަށް   .6

 ރުވާތެރިވެ ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ.  ފައިލުކުރުމަށް ފަ

އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބުމަށްފަހު، ނުވަތަ އެ ލިޔުމާ ގުޅިގެން ނިންމަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމުމަށްފަހު،   .7

 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެލިޔުމެއް ފައިލުކުރަން ވާނެއެވެ.  3ގިނަވެގެން 

 

ޔުންތައް ހިމެނޭ ފައިލުތައް ހުންނާން ވާނީ ކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފުގެ ޚާއްސަ  އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ލި .8

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތަޅުލެވޭ ތަނެއްގައި ރައްކާތެރި ކުރެވިފައެވެ. އެއިން ފައިލެއް ނަގަންވާނީ ސީދާ އެ މުވައްޒަފުގެ 

ހެން ބަލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އޭނާ ނެތް ހާލަތެއްގައި މުވައްޒަފެއްގެ ފައިލެއް ކޮންމެ

 އެކަން ކުރާންވާނީ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ އިސް ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.   

 

ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކެއްގެ ހުރިހާ ފައިލުތަކެއް ވެސް ހުންނާންވާނީ، އެއީ ކޮންކަމަކާ ބެހޭ ކޮން ފައިލެއްކަމާއި  .9

ފައިލުގެ ނަންބަރުގެ އިތުރުން ކިތައް ފައިލުގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ އެއްކަމަކާ ބެހޭ އިތުރު ފައިލެއް ނަމަ، އެ

 ފައިލުކަން އެނގޭ ގޮތަށް ފައިލުގެ ބޭރުގައި ނަންޖަހައިފައެވެ.  

 

އެއްވެސް ފައިލެއް ނަގައި ބަލައި ހަދަން ވާނީ، އެ ސެކްޝަނެއްގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ހަމައެކަނި ރަސްމީ   .10

ވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަކަށް ވެސް އެއްވެސް  ބޭނުންތަކުގައެވެ. އެއްވެސް މު

 ފައިލަކުން މައުލޫމާތު ނަގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ހުމާލުން އޮފީހަށް ލިބޭ ނުވަތަ އޮފީހުން އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހަވާލުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއްގެ އި .11

 ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. 

_____________________ 

 


