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  QAR/2023/1ނަންބަރު: 

 އިގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށް ގޮވާލާ ފާސްކުރާ ޤަރާރު މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީ  ގެ ތަކު އިދާރާ  ކައުންސިލް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން( ) 2010/7ނަންބަރ  ނުކުރެވުނު ޤާނޫތަޞްދީޤު 2010މެއި  
ތަކާއި ސިޓީ  އުފައްދާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން  33އަދި  21 ،6ގެ 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް  އްތިކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޒިންމާތަ ޤާނޫނުން މަ މި ދެންނެވުނު ،އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ،ކައުންސިލްތަކަކީ
ރަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރޭގައި ގައި ކައުންސިލް ތަކުގެ ނު އެގޮތުން ހަމަ އެޤާނޫތަންތަނެވެ. ހަދާފައިވާ 

ށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގުމަ ، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި މެހާަރްއިޔުތްނަންށ ޭދްނެޖޭހ ެއން ، ހިންގާ ތަރައްޤީކޮށް
ށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޤައުމީ އިދާރާތަކަ ރަށުގެ އެންމެހާ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޢުތައް ހިންގުމާއިހަވާލުކުރެވޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫ
 އެހީތެރިކަން ދިނުން ހިމެނެއެވެ. 

ކުރުމަކީ ކައުންސިލުތަކުގެ އް ކެމަސައްކަތްތަރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 
ދުނުކެނޑި މެތައް ތްޚިދުމަ ބައެއް ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ މެންޑޭޓް ތަކާއި އެ އިދާރާތަކުން ދެއްވާދަޢުލަތުގެ އަދި  ޒިންމާއެކެވެ.

ނަންބަރ  ޤާނޫނުދިނުމަކީ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް މެހައިއެން އިދާރާތަކުން އެދޭޤައުމީ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ރަށުގައި ދިނުމު 
ނަމަވެސް ކަންކަމެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމް ކުރާ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން) 2010/7

ނޑި  އްމެހައި ހިދުމަތްތަންއެ ދޭންޖެހޭރައްޔިތުންނަށް ކޮޅަކާއެކު  މަދު މުވައްޒަފުންކައުންސިލް ތަކުގައި ތިއްބަވާ  އެ ދިނުމަށް މެދުނުކެ
 މުވައްޒަފުންގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރެވެ.

 އް ދިވެހިރާއްޖޭ އިދާރީ ދާއިރާތަ ވަނަ އަހަރު ގުނަމުންދާއިރު  13ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ވެ. އަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެ މުސާރަލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލް ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 މެހައި ޒިންމާތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލުތަކުގެ ންނުގެ އެލާމަރުކަޒީ ގާނޫ ، ޤާއިމް ވެފައިވާއިރު އްއެތަކެއް އިދާރާތަދައުލަތުގެ ރަށެއްގައި 

ކުޑަ ގެ މުސާރަ އަށްވުރެ މުވައްޒަފުންއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެން ހުރިހާ އިދާރާތަކުގެ ޤާރަށުގައި  އާއި އެލަވެންސްތައް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
ރަނގަޅު  ތަޖުރިބާ ހުރި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔަވައިގެން ތިބިއަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ.  ވެފައި ފަރަޤު ބޮޑުވުމަކީ 

އަދި ކިޔަވައިގެން ތިބި . މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުތަކުގެ ވަޒީފާތަކުން ވަކިވެ އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އިޚްތިޔާރު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ
  ވެއެވެ.ށްވެސް ދަތި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަ

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ހައިބްރިޑް ސިސްޓަމް ތަޢާރަފްކޮށް  އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ
ނޑު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި  ނޑެއް ހެދިފަ ވާއިރު މިހާތަނަށް ހެދިފައިވާ އެންމެހާ އިދާރީ އޮނިގަ ގެ ތެރެއިން އެންމެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑަކީ ކައުންސިލްއޮނި  މުސާރަ ކުޑަ ނޑުކަން އިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަ   ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ދާރީ އޮނިގަ
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ނޑުތައް ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމް  މުއައްސަސާތައް ހަތަރު  އުސޫލުގައިގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ  2022މޭ  1ވަރކްގެ މިންގަ
ޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް އިދާރާތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ އު އިވާގެ އެންމެ ތިރިން ގިންތި ކުރެވިފަގިންތީ  ގިންތިއަށް ގިންތި ކުރެވިފައިވާއިރު 

ތިރިން ގިންތި  ހަތަރުވަނަ ގިންތި ތިންބަޔަށް ބެހިފައިވާއިރު އެ ގިންތީގެވެސް އެންމެ  އެކުކައުންސިލްތަކެވެ. ހަމަ އެއާނޭ ހިންގުމުގައި ހިމެ
އިރު ކައުންސިލް ފައިވާގިންތީގެ ތިންވަނަ ދަރަޖާގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ހިމެނިކެވެ. ޕޭ ފްރޭމް ވަރކްގެ ކުރެވިފައިވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަ 

ދައުލަތުގެ ގިނަ ވުޒާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ކަށްވެސް ނުވެއެވެ. ތެރެއިން ގުނޭ އިދާރާތަކަ  އުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެތަކަކީ ދަ
އެލަވެންސް އެއް ދެމުން ގެންދާއިރު ކައުންސިލުތަކުގެ ސިވިލް ސާރވިސް  35މުސާރާއިގެ % އެކި ނަންނަމުގައި ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް

އެކި އިދާރާތަކުގައި  ގެ ވިސްސިވިލް ސާރ އިގެ ފަރަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވުމަކީދަ އެލަވެންސް ތައް ނުލިބި މުސާރަމުވައްޒަފުންނަށް މިފަ 
 ކަމުގައި މިކައުންސިލުން ދެކެވެ. ފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުމެއްއެއްހަމައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަ

ލް އަދި އެންމެ ޒިންމާ ބޮޑު ތަނަށްވެފައި، ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ޣޫކައުންސިލް އިދާރާތަކަކީ ރަށްފުށުގައި އެންމެ މަޝް
ރައެއް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް މި ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ. މަތިކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތަކާއި އެކަށީގެންވާ މުސާ

ނޑެއް އޮންނަ ނޑަށްވާތީ، ރަށު ކައުންސިލް ތަކަކީ ވަކި އޮނިގަ  ފްރޭމްވަރކްގެ  ޕޭ ދައުލަތުގެއާއި  ނަމަވެސް އެންމެ މުސާރަ ކުޑަ އޮނިގަ
 ލާމަރުކަޒީ  އިދާރާތަކަކީ ކުރެވިފާ ގިންތި ތިރިން އެންމެ ގިންތީގެ ރެވިފައިވާއިރު ކު ގިންތި ގިންތިއަށް ހަތަރު  މުއައްސަސާތައް އުސޫލުގައި
ހޭކަމަށް މި ގަންނަން ޖެބަލައިހިމެނޭތީ އެކަން ބަދަލުކޮށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ލެވަލްގައި ކައުންސިލްތައް  ދާއިރާތައް އިދާރީ  އުޞޫލުން

 35% މުސާރާއިގެ  ދެވޭ  ނަންނަމުގައި އެކި  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ސިވިލް  ވުޒާރާތަކުގެ ދައުލަތުގެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ދެކެމެ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރަށް ބަލާ . ގޮވާލަމެވެމަށް މި ކައުންސިލުން ކައުންސިލެއްގެ އިދާރީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދިނު، އެލަވެންސް

ނޑު ބައްޓަން ކުރަން  ޖެހޭނެ އަހަރުން އަހަރަށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބެންޖެހޭނެ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ގައި  10:00ވަނަދުވަހު  2023މާރިޗު  16ރާގައި އިދާގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލް ކަމަށް މިކައުންސިލުން ދެކޭކަމަށް 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި  ބައިވެރިވި ކައުންސިލް މެމްބަރުން އިޤްރާރުވަމެވެ. ވަނަ 33ވަނަ ދައުރުގެ  04ބޭއްވި މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ 

 2023 މާރިޗު 16
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   Secretariat of the Molhadhoo Council                ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ 

Molhadhoo, North Thiladhunmathi                                                                                    ،ޫމޮޅަދ 
Republic of Maldives                                                                                                     ެދިވެހިރާއްޖ 
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 ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން 

 

 ސޮއި  މަގާމް  ނަމާއި، އެޑްރެސް 

  ނައިބު ރައީސް ބަގީޗާގެ ހއ. މޮޅަދޫ ، ސިޔާމް  އަޙްމަދު

  މެންބަރ ހިތަށްފިނިވާގެ ، ސާމިރު ޙުސައިން

  މެންބަރ މޮޅަދޫ. ހއ  ނާރެސް، ޢަރޫޝާ އާމިނަތު

  މެންބަރ މޮޅަދޫ . ހއ ބަށިމާގެ، ޢަބްދުއްރަޝީދު  ސަފީނާ

 

 


