
 

 

 
 

 

ޙާލަތްތަކުަގއި    އެހ ތެރިކަން  އިދާރ   އަދި  ނ  ންފަ  ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްޞަ  ދިނުމާއި، 
 އުޞޫލު   މުަވއްޒަފުން ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުަވއިެގން އެހ ތެރިެވދިނުމުެގ

 ފު ތަޢާރަ. 1
 ޙާލަތްތަކުގައި   ޚާއްޞަ  ދިނުމާއި،  އެހ ތެރިކަން  އިދާރ   އަދި  ނ  ންފަ ތަކަށް  ކައުންސިލް  ރަށްރަށުގެ  މ. އަތޮޅުމި އުސޫލަކ     1.1

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.އި  އެހ ތެރިވެދިނުމުގަ ފޮނުވައިގެން ކައުންސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން

ޞޫލުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އު  2010/07އެކުލަވާލާފައި މިވަނ  ޤާނޫން ނަންަބރު:  އުޞޫލު  މި      1.2

 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މި ކައުންސިލަށް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުންނެވެ.  08ހިންގުމުގެ ޤާނޫންގެ 

 ން ދިނު  އެހ ތެރިކަން  އިދާރ   އަދި  ނ ންފަ ކައުންސިލްތަކަށްރަށު . 2

މ. އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށު ކައުންސިލަކަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފަންނ ، އިދާރ  އެހ ތެރިކަމެއް ހޯދުމަށް    2.1
 ހަޅަންވާނެއެވެ. އެދި ލިޔުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަޭބނުންވާނަމަ އެކަމަށް 

ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ     ފަންނ ، އިދާރ  އެހ ތެރިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދި ރަށުކައުންސިލްތަކުން  2.2
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައ ސްގެ ޖެނަރަލް ނުވަތަ އެ ވަގުތަކު ސެކްރެޓަރ  ޖެނަރަލް

 އަންގަންވާނެއެވެ.  ދިނުމަށް ތެރިކަން ފޯރުކޮށްއެހ ލަފާގެމަތިން އެދިފައިވާ އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި ޔުނިޓަކަށް އެ 

ދުވަހުން  އެ ޔުނިޓަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދެވެންހުރި އެހ ތެރިކަމެއްނަމަކައުންސިލުން އެދިފައިވާ އެހ ތެރިކަމަކ   2.3
 ދޭންވާނެއެވެ.ފޯރުކޮށް އެހ ތެރިކަން ދުވަހަށް

ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތ  އެކަމަށް އެދިފައިވާ ކައުންސިލަކަށް ގޮސްގެން ކަމަށްވާނަމަ  ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ އެހ ތެރިކަން    2.4
އެ އަންގާ  ކައުންސިލަކަށް  އެ  ދަތުރު   އެކަން  ކަމާގުޅޭ  ގޮތަށް  ޚަރަދުކުރާ  ކައުންސިލަކުން  އެ  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލެއް 

 ސަންވާނެއެވެ.ހަމަޖެއް

ތުރުގައި ަބއިވެރިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފު/މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަ  2.4  މި އުޞޫލުގެ  2.5
ހ ތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ކައުންސިލަކުން އެ  އެ  ކަމުގައިވާ ހުރުމާއި، ކެއުމާއި، އިތުރުގަޑ ގެ ފައިސާ  ރަދުތައްޚަފިޔަވާ އެހެން  
 ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސައި

ން ދިނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަންނަން ޖެހޭނަމަ އެ ޚަރަދެއް އެ އެހ ތެރިކަމަށް ގައިވާ އެހ ތެރިކަ  2.1މި އުޞޫލުގެ    2.6
 ރަންވާނެއެވެ.އެދިފައިވާ ކައުންސިލަކުން ކު

 

 



 

 

 
 

 ން އެހ ތެރިެވދިނު ފޮނުަވއިެގން ކައުންސިލްތަކަށް މުަވއްޒަފުން ޙާލަތްތަކުަގއި ޚާއްޞަ. 3

އެއްވެސް ރަށު    3.1 ބޭނުންވާ ފަދަ  މ. އަތޮޅުގެ  ކައުންސިލަކަށް މ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްގެ އެހ ތެރިކަން  
 ހަޅަންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމަށް އެދި ލިޔުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަ

މަސައްކަ  3.2 ކޮން  ޭބނުންވަނ   މުވައްޒަފު  ލިޔުމުގައި  ހުށަހަޅާ  ކައުންސިލުން  ހޭދަވާނެ ރަށު  އެކަމަށް  އަދި  ތަކަށްކަމާއި، 
 މުއްދަތެއް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ    ލުން އެދިފައިވަނ  އެފަދަ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައިކަން ނިންމާނ ރަށުކައުންސި  މުވައްޒަފު ފޮނުވައިދިނުމަށް  3.3
ނުވަތަ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި   ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނަރަލް  ރައ ސްގެ ލަފަޔާއެކު އަތޮޅު

އެ މުވައްޒަފަކު ފޮނުވައިދެވެން     ނަމަވަކި ޚާއްޞަ މުވައްޒަފަކު  ފޮނުވައި ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވަނ   ވެ.މުވައްޒަފެކެ
އްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ހުރިގޮތުން އެވަގުތަކު ފޮނުވެންނެތްނަމަ އެކަން ކުރެވޭފަދަ  އޮތްނަމަ ފޮނުވައިދޭންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެ މުވަ

  އެހެން މުވައްޒަފަކު އެ ކައުންސިލަކުން އިޢުތިރާޒުނުކުރާނަމަ ފޮނުވައިދޭންވާނެއެވެ. ވަކި މުވައްޒަފަކު ފޮނުވުމަށް އެދިފައިނުވާނަމަ
ނުވަތަ    ރައ ސްގެ ލަފަޔާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނަރަލްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެފޮނުވާނެ މުވައްޒަފެއް ނިންމާނ   

 ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފެކެވެ. 

ކަމުގައިވާ   ރަދުތައްޚަމުސާރަ ފިޔަވާ އެހެން  ގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފު  ވާނުގެ ދަށުންފޮ  3.3މި އުޞޫލުގެ    3.4
އެ  ދަތުރާއި،   ފައިސާ  އިތުރުގަޑ ގެ  ކެއުމާއި،  އެދިފައިވާހުރުމާއި،  ފޮނުވައިދިނުމަށް  ކައުންސިލަކުން   މުވައްޒަފަކު 
 ދޭންވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސައި

 އެންުގން  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެހ ލިބުނުކަން 4
، ފަންނ  ނުވަތަ އިދާރ  ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން   ލަކަށްކައުންސި  ރަށުމި އުޞޫލުގެދަށުން    4.1

ލިޔުމެއް  ކައުންސިލަށް  މި  ކައުންސިލަކުން  ލިުބނު  އެހ އެއް  އެފަދަ  ަބޔާންކޮށް  އެކަން  ނިމުމުން  ދ   އެހިތެރިކަން  ދެވޭ 
  ފޮނުވުމަކ  އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި މި ދެންނެވި ލިޔުމާއެކު ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފޮޓޯ

 

 

 
 

 

 


