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އިންޓަވިއ ޕނަލް އކލަވާލގ އޞޫލ
 .1ތަޢާރަފް
މިއީ ،މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކައންސިލން ،ކައންސިލ އިދާރާއަށާއި ،ކައންސިލްގ އކި ޕްރޮގްރާމްތައް
ށ
ޓވިއ ޕނަލްތަކަ ް
ހިންގމަށާއި ،އހން އިދާރާތަކން އަންގަވައިގން އކލަވާލާ އިންޓަވިއ ޕނަލްތަކާއި ،އިން ަ
މންބަރން ނގމަށްޓަކައި އކލަވާލވޭ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅކައންސިލގ "އިންޓަވިއ ޕނަލް
އކލަވާލގ އޞޫލ" އވ.

 .2ޙަވާލާދިނން
މި

އޞޫލ

އކލަވާލވިފައިވަނީ

"ސިވިލް

މިންގަނޑތަކާއި އޞޫލތައް  "2021ގ

ސަރވިސްގ

ވަޒީފާތަކަށް

މީހން

އ
ހޮވމާ ި

 11.2އިންޓަވިއ ޕނަލް އކލަވާލން"

އައްޔަނކރމގ

(ހ)ގައިވާ މާއްދާގައި ވާ

ގޮތގ މަތިން އިންޓަވިއ ޕނަލް އކލަވާލާމގ އިޚްތިޔާރ ދޭނ ފަރާތއް ކަނޑައޅމަށވ.

 .3މަޤްޞަދ
ވޞިލވމަށްޓަކައި
ާ
މި އޞޫލގ މައިގަނޑ މަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅކައންސިލްގ ތަޞައްވރާއި ،އަމާޒަށް
ގއި އިންޓަރވިއ
ނބޮޑ ގޮތއް ަ
އދި އޞޫލތަކާއި އއްގޮތްވާ ގޮތގމަތިން ހާމަކަ ް
ޤވާޢިދތަކާއި ަ
ޤާނޫނތަކާއިަ ،
ޕނަލް އކލަވާލމގ މަރޙަލާ ކރިއަށްގންދިއމވ.

 .4އިންޓަރވިއ ޕނަލް އކލަވާލން
ސިވިލް ސާވިސް މަގާމްތަކަށާއި ކައންސިލގ މަޤާމތަކަށް މއައްޒަފން އައްޔަންކރމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއ ޕނަލް
އކލަވާލާނީ ކައންސިލގ ސކްރޓަރީޖނރަލް މަޝްވަރާގ މަތިން ކައންސިލގ ރައީސވ .އަދި ޕނަލް
އކލަވާލމގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކރަންވާނއވ.
ނ ކަނޑައަޅަންވާނއވ.
 .4.1ޕނަލްގައި ކައންސިލގ އިސްވރިއަކ ހިމނޭގޮތަށް  3މމްބަރ ް
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ލވާލމގ އޞޫލ
ނޓަވިއ ޕނަލް އކ ަ
ދރާގ އި ް
މިލަދންމަޑލއތރބރީ ކައންސިލް އި ާ

ށ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކރާ މވައްޒަފަކ ކރިމަތިލމގ ސަބަބން ނވަތަ
 .4.2އިޢލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަ ް
ތށް ޕނަލް
ވ ގޮ ަ
އ އޮވގން މިމާއްދާގ ) (1.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އނޫންވސް މަޤބޫލ ސަބަބ ް
އސިދާނއވ.
އކލަވައިލވން ނތްނަމަ އިދާރާގ ބޭރން ޕނަލިސްޓން ހަމަޖ ް
ތ އއަށްވރ
ލންކޮށްފައިވާ މަޤާމގ ރޭންކ ނވަ ަ
 .4.3އިންޓަރވިއ ޕނަލް އަށް މންބަރން ކަނޑައަޅަންވާނީ އިޢ ާ
ށ ވރ ދަށް
މަތީ ރޭންކއްގައި ވަޒީފާ އަދާކރާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގންނވ .އިޢލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަ ް
އ ހިމަނައިގން
ރޭންކއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކރާ ފަރާތއް ،އިންޓަރވިއ ޕނަލްގަ ި
ނވާނއވ.
 .4.4އިންޓަރވިއ ޕނަލްގ މންބަރން ކަނޑައަޅާއިރ ،ހަމަހަމަކަން ދމހއްޓމަށާއި ވަޒީފާއަށް އންމ ޤާބިލ
ލފައިވާ ފަރާތްތަކާ ޢާއިލީގޮތން ގޅމއްއޮތް
ފަރާތއް ހޮވމަށް އިސްކަންދިނމގ ގޮތން ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތި ާ
ތ
(މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިއއް ،އއްބަނޑއއްބަފާ މީހއް ،އއްބަނޑ މީހއް ،އއްބަފާ މީހއް ،އަނތްބއް ނވަ ަ
ފިރިއއް) ނވަތަ މަޞްލަޙަތ ފށއަރާ މީހަކ އިންޓަރވިއ ޕނަލްގައި ހިމަނައިގން ނވާނއވ.
 .4.5އިންޓަރވިއ ޕނަލްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގ މވައްޒަފއް ނޫން އހން ފަރާތއް ހިމަނަން ބޭނންވއްޖ
ވތަ ފަރާތްތަކއް ކަނޑައޅިދާނއވ.
ނަމަ ،ކައންސިލްގ މަޝްވަރާގ މަތިން ،ޤާބިލ ފަރާތއް ނ ަ
 .4.6ސިޔާސީ އއްވސް ވަޒީފާއއް އަދާކރާ ފަރާތއް އިންޓަރވިއ ޕނަލް މންބަރއްގ ގޮތގައި ހިމަނައިގން
ނވާނއވ .ނަމަވސް ،އިންޓަރވިއގައި އޮބްޒަރވަރއްގ ގޮތގައި ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ބައިވރިވވިދާނއވ.
ނނަކީ އިންޓަވިއކރވޭ މަޤާމަށް ކރިމަތިލާފައިވާ ކންޑިޑޭޓންނާ ފރިހަމައަށް
 .4.7އިންޓަވިއ ޕނަލްގ މންބަރ ް
މ ޢާމަލާތކރމގ އަދި އިންޓަވިއކރމގ ޤާބިލކަން ހރި ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނއވ.

 .5އހނިހން ކަންކަން
 .5.1އހން އިދާރާއއްގ އިންޓަވިއ ޕނލްއއް އކލަވާލާއިރ އ އިދާރާއއްގ ބޭފޅަކ ޕނލްގައި ހިމނމަށް
ރިޢާޔަތްކރވިދާނއވ.
 .5.2މި އޞޫލގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނވާކަމއް ދިމާވއްޖނަމަ އކަމއް ނިންމާނީ ށ .އަތޮޅ ކައންސިލްގައި
މަޝްވަރާކރމަށްފަހއވ.
 .5.3މިއޞޫލގައިވާ ގޮތގ މަތިން އކލަވާލވޭ އިންޓަވިއ ޕނަލްތަކގ މަޢލޫމާތ ކައންސިލްގ ރައީސް އންމ
އަވަހަށް ބޭއްވޭ ކައންސިލްގ ޢާއްމ ޖަލްސާއއްގައި ކައންސިލްގ މމްބަރންނާ ހިއްސާކރަންވާނއވ.
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ލވާލމގ އޞޫލ
ނޓަވިއ ޕނަލް އކ ަ
ދރާގ އި ް
މިލަދންމަޑލއތރބރީ ކައންސިލް އި ާ

 .6މާނަކރން
" .6.1އަތޮޅ ކައންސިލް" މާނަކޮށްފައި އވަނީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލަށވ.
" .6.2ކައންސިލްގ ރައީސް" މާނަކޮށްފައި އވަނީ މިލަދންމަޑލ އތރބރީ އަތޮޅ ކައންސިލގ ރައީސް
ނވަތަ ކައންސިލ ހިންގމާއި އވަގތއްގައި ޙަވާލވ ހންނަވާ ފަރާތަށވ.
" .6.3ސކްރޓަރީ ޖނރަލް" މާނަކޮށްފައި އވަނީ އވަޤތއްގައި ސކްރޓަރީ ޖނރަލްގ މަޤާމގައި ހންނަވާ
ވ ފަރާތަށވ.
ފަރާތއް ނވަތަ އ މަސްޢޫލިއްޔަތ ވަގތީގޮތން ޙަވާލވ ހންނަ ާ
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ލވާލމގ އޞޫލ
ނޓަވިއ ޕނަލް އކ ަ
ދރާގ އި ް
މިލަދންމަޑލއތރބރީ ކައންސިލް އި ާ

