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 ވަނަ މާއްދާ އަށް )ޅ( އިތުރު ކުރުން . 15

)ޅ( ހިނގަމުންދާ ބައްދަލުވުމެްއގައި އެޖެންޑާަގއި ނުހިމެނޭ ކަމަކާމެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގެ  
ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ ފަދަ  23އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމި ދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަަދ ކަމަކީ މިޤަވާޢިދުގެ 

 ކަމެއްކަުމގައި ވެގެން ުނވާނެެއވެ. 

 )ހ( އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާހް ކުރުން.   ވަނަ މާއްދާ ގެ  23

މިޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ކައުންސިލުން ބާްއވާ ޮކންމެ ބައްދަލުވުމެއްެގ ފެށުމާއި ނިންމުން ބައްދަލުވުމުެގ 
 والصالة هلل الحمد ،الرحيم الرحمن هللا بسم" ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަްނވާނެއެވެ. މިގޮތުން ަބއްދަލުވުން ަފށަމުން

ކައުންސިްލގެ ބައްދަލުވުން ފެުށނީ "މިގޮތަށް ބައްދަލުވުމުެގ  ومن وااله وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم
 ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުކުރަންވާެނއެވެ.

 މާއްދާ އަށް އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙްގެނައުން. 48

 މެމްބަރުން ޗުއްޓީނެގުން.އަރިމަތީ ޞުރުހީ : 

 އިތުރު ކުރުން )ހ( )ށ( )ނ( )ރ( )ޅ( )ކ( )އ( އަކުރުތައް އަށް އަންނަނިވި ވަނަ މާއްދާ  44

 

 ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ުޗްއޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން.)ހ( 
 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި މިއުޞޫލާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެަމތިން ކައުންސިލުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިނުާވގޮތަށް، 
ާކއި ުޗއްޓީ، އެަކއުންސިލަކުން ހަމަޖައްަސއި ދޭންވާނެެއވެ. ިމގޮތުން، ކައުންސިލަރުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަ

ކައުންސިލަރުންނަށް ުޗއްީޓ ދޭނީ ކައުންސިލްގެ ަރއީސެެވ. އަދި ަކއުންސިލްެގ ރައީސަށް ުޗއްޓީ ދޭނީ 
އުޞޫާލ ކައުންސިލުންނެވެ. ކައުންިސލަރުންގެ ޗުްއޓީގެ ކަންތަްއތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ، ާލމަރުކަޒީޤާނޫނާއި މި

 އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިން އެ ަކުއންސިލްރެއް ނިސްބަތްވާ ަކއުްނސިލްގެ އިދާާރއިންނެވެ.

 



 ބަންދު ދުވަސްތައް.)ށ( 
 

 އަންނަނިވި ދުވަސްަތކަކީ ބަްނދު ދުވަހެވެ.

 )ހ( ޤައުމީ ދުވަސް.

 )ށ( މިނިވަން ދުވަސް.

 )ނ( ޖުމްހޫރީ ދުވަސް.

 )ރ( ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް.

 މީލާދީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް.)ބ( 

 )ޅ( ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް.

 )ކ( ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް.

 )އ( ޙައްޖު ދުަވސް.

 )ވ( އަޟުޙާ ޢީދު ދުަވސް.

 )މ( ނަޞްރު ދުވަސް.

 )ފ( ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ދުވަސް.

 )ދ( ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ުދަވސް.

 ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް. )ތ( ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުުކރު

ނަޑއަުޅއްވާ ުދވަސްތައް.  )ލ( ބަންދު ދުވަހެއްކަމުަގއި ދައުލަތުގެ އެންމެ ިއސްވެިރޔާ ކަ

 

 

 



 ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ.)ނ( 
 

)ހ(  ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް، ަކއުންސިްލގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުާވގޮުތެގމަތިން، މިއުސޫލުގެ 
 30މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސަރުކާުރގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށް، އަހަރަކު  ވަނަ 2

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްީޓއެއް އަހަރީ ޗުއްީޓގެ ގޮތުަގއި ދޭންވާނެެއވެ.

 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަިކ މުއްަދތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ަބޔަކަށްވާީތ، ވަޒީފާ  )ށ(  ަކއުންސިލަރުންނަކީ ކަ
އަދާކުރާތާ އަހަރެއް ހަމަނުވަނީސް އަހަރީުޗއްޓީ ަޙއްޤުާވނެއެވެ. މިގޮތުން ަޙއްޤުާވ އަހަރީ ުޗއްީޓ 

 އެއަހަރެްއގެ ތެޭރގައި ަނގާ ހުސްކުރުމަކީ ެއކައުންސިލަެރއްެގ ޒިންމާއެެކވެ.

 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ )ނ(  ކައުންސިލަރަކު އަހަރީ ޗުއްޓީަގިއވަނިކޮށް، އެ ަކުއންސިލަރަކު އާދަިއގެ ގޮތުން 
ދުވަހެއް ެއއީ ރަސްމީ ބަްނދު ދުވަހަކަށް ެވއްޖެނަމަ، އެދުވަހަކަށް ުދވަހެއް އެ ަކއުންސިލަރެްއގެ 

 އަހަރީޗުއްީޓއަށް އިތުުރކޮށްދޭން ވާނެެއވެ.

 

)ބާރަ( ަމސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި  12)ރ(  ކޮންމެ ކައުންސިލަެރއްވެްސ ަކއުންސިލަރުކަުމގެ ހުވާކުރާތާ 
ނޑަައޅާޮގތެއްގެ މަތިން އަހަރީުޗއްޓީ ެފށިދާނެއެވެ.އެަކއު  ންސިލަކުން ކަ

 

 

)ބ(  ކޮންމެ ކައުންސިލެއްަގއިެވސް މީލާދީ އަހަރެއް ފެށުމާއިއެުކ، އެަކއުްނސިލްގެ މަސައްކަތަށް 
ދަތިނުވާނޭހެން، ޗުއްޓީނަގާ ަކއުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ރާވަިއ، 
އެ އިންތިޒާމާެއކު، ަކއުންިސލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ަކއުްނސިލް ހިންގުމަށް އެވަގުތު ަޙވާލުވެ ހުންނެވި 
ކައުންސިލަރަުކ، ކައުންސިަލރުންގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ކައުންސިލަރުންގެ ުޗއްޓީ ތާވަލެއްހަދަިއ، 

 ކައުންސިުލގެ ބައްދަލުވުުމގައި މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރަްނވާނެއެވެ.



ންސިލަރަކަށް ަޙްއޤުވާ އަހަރީ ޗުްއޓީ ނުނަަގިއ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ެއުޗއްޓީ ކެންސަލްވާނެެއވެ. އަދި )ޅ(  ަކއު
 މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ުޗއްޓީެގ ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުަގއި ފަިއސާއެއް ނުެދވޭނެެއވެ.

ނަޑއަާޅ )ކ(  އަހަރީ ޗުއްީޓއަށް އެެދނީ މިއުޞޫލުގަިއވާ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަވާ ގޮތަްށ، ެއކަ ުއންސިލަކުން ކަ
  އުޞޫލަުކގެ ތެރެއިންނެވެ.

 ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާިއ ގުިޅގެންދޭ ޗުއްޓީ.)ރ( 
 

)ހަތާވީސް( ހަފްާތގެ ފަހުން ކުއްޖަކު ވިަހއިފިނަމަ )ކުއްޖާެގ  22ކައުންސިލަރަކު ބަިލވެއިނެދ 
ޅިގެްނ، ތިރީގައި މިދަންނަާވ ފުރާނަހުއްޓަސް، ނެތަސް(، ބަލިވެއިނުމާިއގުިޅގެން ނުވަތަ ވިހެއުާމއިގު 

 ގޮތުގެމަތިން ުޗއްޓީާއއި ޢިނާަޔތް ދޭންވާނެއެވެ.

)ހ(  ކައުންސިލަރަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާްނކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ ޞިއްޙީ މަސަްއކަތްތެރިއަުކ 
އި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން، އެމުވައްޒަފަަކށް، އެސެޓްފިކެްޓގަ

 )ފަްސދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ޗުއްިޓއެއް ަބންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދޭންވާނެއެެވ. 00ވިހެއުމާިއގުިޅގެން 

 

ނޑު މީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަސް ކައިިރވުމުެގ ސަބަބުން، ނުވަތަ ބައްޔެްއވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަްށ  )ށ(  މާބަ
ހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަުހގެކުރިން ހިނާގގޮތަށް ވުހެއުާމއިގުިޅގެންދޭ ޗުއްީޓ ނުކުންނަން އުޒުުރވެރިވާނަމަ، ވި

 )ތިރީސް( ދުަވސް އެަކއުންސިލަރަކަށް ނެގިާދނެއެވެ. 30)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުެގ ތެރެއިން  00ގެ 

 

ތަންނުދޭކަމަށް، )ނ(   ކައުންސިލަރަުކ ބަިލވެއިނުުމގެ ސަބަބުން ކައުންިސލަށް ނުކުތުމަށް އޭާނގެ ިޞްއޙީ ހާލަތު 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން 

ނޑޭ ގޮތަށް،  00މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ، ވިހެއުމާިއގުިޅގެންދޭ ޗުއްީޓެގ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުން ނުކެ
)އަށާވީސް( ދުވަހުގެ ުޗއްީޓއެއް މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް  24މަނައިގެން ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދުދުަވސް ހި

 އެަކއުންސިލަރަކަށް ނެގިދާނެެއވެ.

 



)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ުޗއްޓީގެ އިތުރުން ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން  00)ރ(  ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުާމއި ގުިޅގެން ދެވޭ 
ކައުންސިލަރު ނުވަަތ ވިހޭ ަދރިފުޅު ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ަކމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 

ފަރާތްތަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ދީފިނަމަ، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫުކރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ 
ނޑޭ ގޮތަށް، ވިހެއުުމގެ ފަހުން ބަންދުދުވަސް  00ވިހެއުމާިއގުިޅގެންދޭ ުޗއްީޓގެ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުން ނުކެ

)އަށާވީސް( ދުވަުހގެ  24)ސާޅިސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  40ހިމަނައިގެން، ވިހެއި ދުވަުހން ފެށިގެން 
 ނުލިބޭގޮތަްށ އެކައުންސިލަރަށް ެނގިދާނެެއވެ. ޗުއްިޓއެއް މުސާރަ

 

 ވިހެއުމާއި ގުިޅގެން ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް.)ބ( 
 

 ކައުންސިލަރަކު ވިހެއުމާއި ގުިޅގެން ތިރީަގއިމިވާ ޢިނާޔަތްތަްއ ދޭންވާނެއެވެ.

ފެށިގެން،  )ހ(  ކައުންސިލަރަކު، ިވހެއުމާއިުގޅިގެން ލިބޭ ުޗއްީޓ ހަމަކޮށް ކައުންސިލަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން
)ބާރަ( މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ  12ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން 

ނޭޑގޮތަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަިރފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް  )ތިރީސް( މިނިޓްގެ  30މުސާރައިން ނުކެ
މިނިޓަކުން ދެފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ.  30ގަޑީރާއި  0ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ، މަސައްކަުތެގ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 

)އެެކއް( ަގޑިއިުރގެ ހުްސވަގުުތކޮެޅްއ  1އަދި ެއ ަކއުންސިލަރަކު ބޭުނންވާނަމަ، މިހުސްަވގުތުކޮުޅ ެއއްކޮށްލަިއ 
 ދެވިދާނެއެެވ. މިގޮތުން ދެވޭ ުހސްަވގުތުކޮޅު މަަސއްކަތު ަވގުުތ ފެށޭ ގަޑިާއއި ނިމޭ ގަީޑގައި ނުދެވޭނެއެެވ.

 

)ބާރަ( މަސްުދވަސް ނުވާ ުކޑަކުދިން ގެންުގޅޭ އަންހެން ކައުންސިލަރުންނަށް،  12)ށ(          އުމުުރން 
 ކައުންސިުލގެ މަސައްކަތަށް ަދތިނުވާގޮތުން، ީވވަރަކުން ލުިއކޮށްދެވޭތޯ ަކއުންސިލުން ބަލަންވާނެެއވެ.

 

ދުވަްސކޮޅެްއގެ ތެރޭގައި އޭނާެގ ދަރިފުޅު  )ސޯޅަ(ހަފްތާައށްވުރެ މަދު 10)ނ(  ކައުންސިލަަރކު ބަިލވެއިންތާ 
ބައިގެންދިއުން ފަދަ ކަމެްއ ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަުރގެ ިލޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން 

)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ުޗއްީޓއެއް ދެވިދާނެެއވެ. އެފަަދ  10ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 
 ލުަގއި ބަޔާްނކުރާ ވިހެއުންކަމަށް ބަޔާްނކުާރ ވިހެއުންކަމަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ.ހާލަތަކީ، މިއުސޫ



)ހަތާވީސް( ހަފްތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި  22)ސޯޅަ( ހަފްތާއާ  10)ރ(  ކައުންސިލަރަކު ބަލިވެއިންތާ 
މަލުކުރުމަށް ފުރާނަހުރި ކުއްޖަކު ވިހަިއފިނަމަ، އަމަލުކުރާނީ މިއުޞޫލުގަިއ، ވިހެއުާމއިުގޅިެގން ޢަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަދައިންެނވެ. އެމުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ވިޭހިއރު ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާްނކޮށްދޭ  ކަ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ިޞއްީޙ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކްޓް ހުށަހެޅުމުން، ބަންދުދުވަސް 

 ވަުހގެ ޗުއްީޓއެއް ެދވިދާނެެއވެ.)އަާށވީސް( ދު 24ހިމަނައިގެން، މުސާރަލިބޭ ގޮަތށް، 

 އަނބިމީހާ ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ.)ޅ( 
 

ފިރިހެން ކައުންސިލަރަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ުދވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ ލިޭބގޮތަށް، ބަންދު ދުވަސްަތްއ 
 ަވހުގެ ޗުްއޓީެއއް ނެގިދާނެެއވެ.)ތިނެއް( ދު 3ހިމަނައިގެން 

 ޚިތާނުކުރުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ.ދަރިފުޅު )ކ( 
 

)ފަހެއް( ުދވަހުގެ ޗުްއޓީެއއް  5ކައުންސިލަރެްއގެ ދަރިއަކު ިޚތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 
ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން، އެަކއުންސިލަރަަކށް ދޭންވާނެއެވެ. ޚިތާނުކުރުުމން ދޭ ޗުއްޓީ ދަރިފުޅުެގ 

 ޕައަްށވެސް ިލބޭނެއެވެ.މަންމަ އާއި ބައް

 

 ޢާއިލީ ޒިންާމގެ ުޗއްޓީ )އ( 
 

)ހ(  ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ބަލިވުމުން ނުވަތަ ކައުންސިލަރަކަށް ދިމާވާ މުހިއްމު ޒިންމާއަކާ ގުޅިގެްނ، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 
ގެ ތެޭރަގއި )ދިަހއެއް( ުދވަހުގެ ޗުްއޓީެއއް އަހަރު ދުވަހު 10ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި، ގިނަެވގެން 

ދެވިދާނެއެެވ. ޢާއިލާގެ މެމްބަރަކު ކަމުގައި ބަލާނީ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިން، މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ޝަރުޢީ 
 އަދި ޤާނޫނީގޮތުން އެމީހެްއގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުަގިއވާ ފަރާތެކެވެ.

 

 ދިނުމުގައި ބަލާ ުއޞޫލުންނެވެ.)ށ(    ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްީޓ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، ައހަރީ ޗުއްޓީ 

 



 މާއްދާ އަށް އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙްގެނައުން. 44

 އަރިމަތީ ޞުރުހީ : މެމްބަރުން ސަލާމްބުނުން. މި އަރިމަތީ ޞުރުޙީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ގެގޮތުގައި ބަދަލުކުރުން.

 ސަލާމުގެ ުޗއްޓީ. 44
 

ދުވަހުގެ  30ސަލާމުގެ ުޗއްޓީގެ ގޮތުަގއި މުސާރަ ލިބޭޮގތަށް ކައުންސިލަރަކު ޙިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު، 
ޗުއްޓީ ދޭންވާެނއެެވ. ސަލާމުެގ ޗުއްީޓއަށް ކައުންސިލަރު ެއދެންވާނީ، އަދި ސަލާމުގެ ުޗއްޓީ ާއއި ގުިޅގެްނ 

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.

 

ނަޑއެޅިަފއިވާ ރަްސމީ މަސައްކަތު ަގޑިއަްށ )ހ(  ކައުންސިލަރަކު ބަިލުވމުގެ ސަބަބުން، ެއކައުންސި ަލރަކަށް ކަ
 2ނުކުތުމަށް އުޒުުރވެިރވެއްޖެނަމަ، ެއކައުންސިލަެރއްެގ ރަސްީމ މަސައްކަތު ގަިޑ ފެށޭތާ ލަސްެވގެން 

)ދޭތް( ގަިޑއިރު ތެޭރަގއި ަކުއންސިލްގެ ަރއީސަށް އަންގަްނާވނެއެވެ. އަދި ކައުންސިްލގެ ަރއީސަށް މިފަދަ 
ދުވެރިެވއްޖެނަމަ، ަކއުންސިލްގެ ަނއިބުރަީއސް ނުވަތަ ަކއުންސިލު ހިންގުަމށް އެަވގުތަުކ ހާލަތެއްމެ

)ދޭތް( ގަޑިއިުރގެ ތެރޭަގިއ ކައުންސިލަށް  2ޙަވާލުވެހުރި ަކއުންސިލަރަކަްށ އަންގަންވާެނއެވެ. ިމގޮތުން 
 ނާންގައިފިނަމަ އެދުވަެހއް ބެލެވޭނީ ޣައިރު ހާޒިރީައކަށެެވ.

 

ގެ )ހ( ގަިއ ބުނެފައިވާ ފަދައިން، ވަގުުތ އޮއްަވއި ނުއެްނގޭފަދަ، ޞިއްޙީ ގޮތުން ޖިސްމާނީ )ށ(  މި މާއްދާ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެިރުވން ކަހަލަ ކުއްލި ހަލަތެއް ެމދުވެރިެވއްޖެނަމަ، އެްނގޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ެއ 

ޓަކައި، ެއމީހަކު އެކަން ކައުންސިލަރަކު އައިހާ އަަވހަކަށް، ސަލާމުގެ ކަންަތްއ ހަމަޖެއްސުމަށް
 ކައުންސިލަށް އަްނގަންވާެނއެެވ.

 

)ނ(  އަރިދަފުސް ރޯގާެއއް ޖެހުންފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން ނުއަންގާ ހުންނަ ހުރުމެއް، މިމާއްދާގެ )ށ( 
 ގައި ބުނެފަިއވާ ފަދަ ހާލަތެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ.

 



އުންސިަލރު ސަލާމުގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދެދުވަހު، އެކަން )ރ(  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަ 
 އަންގަން ވާނެެއވެ.

 

)ބ(  ަކއުންސިލަރަކު ޚިދުމަްތކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަާލމުގެ ުޗއްީޓގެ ގޮތުަގއި، މުާސރަ ލިބޭގޮތަށް ެދވޭނީ 
 )ތިރީސް( ުދަވހެވެ. 30ގިނަެވގެން 

 

 ލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުަގއި އަހަރު ބަލާ އުސޫލުންނެވެ.)ކ(   ސަލާމުގެ ުޗއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަ

 މާއްދާ އަށް އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާޙްގެނައުން. 50

އަރިމަތީ ޞުރުހީ : ކައުންސިލް މެމްބަރުން ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން. މިޞުރުހީ އަންނަނިވިގޮތަށް ބަދަލު ކުރުން. 
 އަދި )ށ( އިތުރު ކުރުން." އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއިރަށުން ބޭރަށް ދިއުން"  

   އޮފީހުން ބޭރަށް ދިއުމާއި ރަށުން ބޭރަށް ދިއުން 50

( އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ަކއުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ ގަީޑގަިއ، އަމިއްލަ ބޭނުމެއްަގއި، ކައުންސިލަރުން ކައުންސިްލގެ ށ)
އިދާރާއިން ބޭރަށް ގޮްސގެން ނުވާނެެއވެ. ކައުންސިލަރުްނެގ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަީޑަގއި ކައުންސިލަަރކު އަމިއްލަ 

މެހެން ނުގޮސް ނުވެއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، އެކަެމއްގެ މުހިއްމުކަން ބަޔާންކޮްށ ބޭނުމެއްގައި  އޮފީހުން ބޭރަށް ދާންވާނީ، ކޮން
 ކައުންސިަލގެ ރައީސް ުނވަތަ އެަވގުތަކު ކައުންސިލް ހިންގުާމ ޙަވާލުވެހުރި ަކއުންސިލަރަކަްށ ދެންނެވުމަށްފަހުގައެވެ. 

 މިސުރުޚީ އިތުރުކޮށް މިސުރުޚީގެ ދަށުން އަންނަނިވިގޮތަްށ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  " މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން "

 ހިަމނައި ޭއގެ ފަހަތަށް ހުރި ނަންބަރު ތައް ތަރުތީބުކުރުން.ގެ ގޮުތގައި  50މިމާއްދާ 

ކައުންސިލުން ކުރާ މަަސއްކަްތތަކާގުޅޭ ގޮތުން މީިޑއާއަށް ަމޢުލޫމާތުދޭނީ ކައުންސިލްގެ ިނންމުމެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް 
ޒަފުންގެ ތެެރއިން އް ކައުންސިްލގެ ރައީސް ުނވަަތ ނާއިބް ރައީސް ުނވަތަ ެއމަސައްކަތާ ަޙވާލުވެތިބި ިއސް މުވަ

ނޑަައޅާ މުަވއްޒަފުން ނުވަތަ މުަވއްޒަެފކެވެ.   ކައުންސިލުން ކަ


