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`
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފައިނު ،ދިވެހިރާއްޖެ



ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖް ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ޢުޞޫލު
ތަޢާރަފް:
ނސިލުން ހިންގާ ތަފާތު
އ ް
ކމާއިއެކު ހިންގުމަށްޓަކައި ކަ ު
ދރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ަ
މިއީ ފައިނު ކައުންސިލް އި ާ
ގއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ލމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭޙަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމު ަ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މަޢު ޫ
ތށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ
ފސްބޫކް ޕޭޖް ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ހިމެނޭގޮ ަ
ފަރާތުން ހިންގާ ވެބްސައިޓާއި ޭ
އމުގެ އިޙްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަދަލު ގެނަ ު
އުޞޫލެވެ .މިއުޞޫލުގައި ބަޔާން ޮ



އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ މުވައްޒަފުން:
އފިސަރު ނުވަތަ އޭނާގެ
މޝަން ޮ
ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖް އަޕްޑޭޓް ކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިންފޮ ޭ
މަސްޢުލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވާ މުވައްޒަފެވެ .



ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތައް:
 .1މުހިއްމު ލިޔުންތައް މުވައްޒަފުންގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ
މަތިންވެސް ޝާއިޢު ކުރެވިދާނެއެވެ .ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖްގައި އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ
އއި އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ޝާއިޢުކުރާ
ކުރިން ކައުންސިލް ހިންގެވުމާއި އެވަގުތު ޙަވާލުވެހުންނަވާ ބޭފުޅާ ާ
ލިޔުމުގެ

ނަމޫނާއެއް

ދައްކަންވާނެއެވެ.

އަދި

އެބޭފުޅުން

އެޕްރޫވް

ދެއްވުމުން

އެކޮންޓެންޓެއް

ޝާއިޢު

ކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކްގައި ޝާއިޢުކުރާ ފޮޓޯ ،ވީޑިއޯ ނުވަ އޯޑިއޯއެއް ވާންވާނީ އެކޮންޓެންޓެއް އާންމުކޮށް
ޓންޓަކަށެވެ.
ޝާއިޢުކޮށްގެން އާންމު މަސްލަޙަތު ނުގެއްލޭފަދަ ކޮން ެ
ކރުމުގައިވެސް ލިޔުމުން ނޫންނަމަވެސް އިދާރާ
 .3ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ޝާއިޢު ު
ވރިޔަކާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ެ
 .4އާންމު ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ކުރިން އެފަރާތެއްގެ އިޒުނަ ލިޔުމުން
ހޯދަންވާނެއެވެ.



ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި އިޢުލާންތައް ޝާއިޢުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖޭހޭ ގޮތް:
ނތަކާއި އާންމު
މ ް
 .1ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ނިންމާ މުހިއްމު ނިން ު
ތށް އިޢުލާން ޝާއިޢު ކުރުމުގައިވެސް ޢަމަލު
ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ނިންމުންތަކެވެ .ހަމަ އެގޮ ަ
ކުރެވޭނީ ހަމަ އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށެވެ.
ދރާ ހިންގަވާ
އ ކަމަށް އި ާ
ރންޖެހޭ ނިންމުމެ ް
އޢު ކު ަ
ނތަކުގެ ތެރެއިން ޝާ ި
މ ނިންމު ް
 .2ކައުންސިލުން ނިން ާ
އ ނިންމި ޖަލްސާއަށްފަހު ކަމާއިގުޅޭ މުވައްޒަފަށް
އިސްވެރިޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނިންމުމެއްނަމަ ،އެނިންމުމެ ް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އެކަން އިޝާރާތް ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
ނ
އޢު ކުރުމުގައި ކައުންސިލަރުން ސޮއި ކުރައްވައި ޑޮކިއުމަންޓް ޝާޢިޢު ކޮށްގެ ް
 .3ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޝާ ި
ނުވާނެއެވެ.
 .4އެއްވެސް ނިންމުމެއް ޝާއިޢު ކުރަންވާނީ ކައުންސިލަރުން ސޮއި ކުރައްވައި ނޯޓިސް ބޯޑަށް އެރުވުމަށް ފަހުއެވެ.
ނނަމަ ،އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ފޯލްޑަރއަށް އެއިޢުލާނުގެ ވޯޑް
ކރަން ބޭނު ް
 .5މުހިއްމު އިޢުލާނެއް ޝާއިޢު ު
ނ
ކޮޕީއެއް އެއިޢުލާން ލިޔުއްވާ މުވައްޒަފަކު ލައްވަން ވާނެއެވެ .އިޢުލާން ނޯޓިސްބޯޑްތަކުގައި ބެހެއްޓުމު ް
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިދާނެއެވެ.



މަޢުލޫމާތެއް ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް:

.1

ނ
ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖްގައި ޝާއިޢުކުރާ ކޮންޓެއްޓެއް ނެގުމަށް ނުވަތަ އިސްލާޙް ކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެކަ ް
އެކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓްކުރި މުވައްޒަފަށް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަންގަވަންވާނެއެވެ.

.2

ބނުންވާ ހިނދު
މށް ނުވަތަ އިސްލާޙް ކުރުމަށް ޭ
އ ނެގު ަ
ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބޫކް ޕޭޖްގައި ޝާއިޢުކުރާ ކޮންޓެންޓެ ް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މުވައްޒަފަށް އަންގަވައިފިނަމަ އެކަން އެމުވައްޒަފު ކުރަންވާނެއެވެ.

ނޯޓް :މިއީ  4މެއި  2116ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

