ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
ތައާރަފް

1.

މަގުސަދު

2.

މާނަކުރުން

3.

(ހ)

މިއީ ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލާ
މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް އުފެއްދުންތެރިކަމާއެކު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދައަކުން
ރާވައި ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އިދާރީ ކަންކަން
ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.

(ށ)

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާބެހޭ
ޤަވާޢިދު" އެވެ.

(ނ) މި ޤަވާޢިދަކީ ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  23ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) އިން ބާރުލިބިގެން ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން ހަދައި ފާސްކޮށްފައިވާ
ޤަވާޢިދެކެވެ.
މި ޤަވާއިދުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަކީ ވަކި އިންތިޒާމަކުން ރޭވިގެން ބޭއްވޭ
އުފެއްދުންތެރި ބައްދަލުވުންތަކަކަށް ހެދުން
 .2ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފަންވާ ޒިންމާތައް ސާފުކޮށް
ބަޔާންކުރުމާއި އެ ޒިންމާތަކުގެ މަސްއޫލު ފަރާތްތަކަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުން
 .3ކައުންސިލަކީ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް އުފުލުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ވަކި
ޕރޮފެޝަނަލް ގުނަވަނަކަށް ހެދުން
ތަރުތީބަކުން މަސައްކަތްކުރާ ް
ޕރެކްޓިސްއަށް އަމަލުކުރުމާއެކު
 .4ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ބެސްޓް ް
އެސޯސިއޭޝަންގެ އެހެން ގުނަވަންތަކާއި މެމްބަރުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ކައުންސިލް ދެމިއޮތުން
 .5ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މަޝްވަރާގެ އުސޫލު ކުރިއަށް ނެރެ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް
ހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
"އެސޯސިއޭޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށެވެ.
"ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށެވެ.
"ހިންގާ ޤަވާޢިދު" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ
ޤަވާޢިދަށެވެ.

1

"ލިޔުމުން

ބުނެފައިވަނީ

އެންގުން" ކަމުގައި

އީ-މެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

ނުވަތަ

ކައުންސިލްގެ

ކޮމިއުނިކޭޝަންތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން އެކަށައަޅާފައިވާ މެސެޖިންގ ސަރވިސްއެއް މެދުވެރިކޮށް
އަންގާ އެންގުމަށެވެ.

ޤަވާޢިދަށް

4.

(ހ)

އަމަލުކުރުން

މި ޤަވާޢިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލުން މި ޤަވާއިދު ފާސްކުރާ
ތާރީހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގަންވާނީ ފުރަތަމަ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،އަދި ދެވަނައަށް މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ހިންގާ ޤަވާޢިދާއި މި
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެއްބަސްވެވޭ އެ ފަދަ ކަންކަމުގައި ބޯޑު
ޕރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށެވެ.
މީޓިންގ ތަކުގައި އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާ ބެސްޓް ް

(ނ) ކައުންސިލްގެ އާންމު އަދި ސިއްރު މަސައްކަތްތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި
އަމަލުކުރަންވާނީ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ރ) ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާ ގުޅޭ ނިންމުންތަކަކީ މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތިން ރިޔާސަތުގެ ނިންމުމެކެވެ .އެއިން ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،މި
ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ނިންމުމެއް ކައުންސިލަށް މުރާޖަޢާކުރެވިދާނެއެވެ.
(ބ)

ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމެއްގައި މި ޤަވާޢިދުގައި އެކަމެއް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ބަޔަކަށް އަމަލުކުރުން ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ނިންމުމަކުން ވަގުތީ ގޮތުން ފަސްކުރުން ނުވަތަ އެހެން
ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ

5.

(ހ)

ސެކްރެޓަރީ

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން ޗީފް ކޮމިޝަނަރ އެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރީ އަދި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް
ރައްކާތެރިކަމާއެކީ ބަލަހައްޓާނީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

(ނ) ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީއަށް
އެހީތެރިވުމަށް

ކައުންސިލުން

ނިންމާ

ނިންމުމަކުން

ކައުންސިލް

އެގްޒެކެޓިވްއެއް

އައްޔަންކުރެވިދާނެއެވެ.
(ރ) ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްއަކީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިޔާލުފާޅުކޮށް ،ވޯޓުދީ ހަދާ
ފަރާތެއްނޫނެވެ.
ކައުންސިލްގެ
މަސައްކަތްތައް

6.

(ހ)

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބެހެނީ އަންނަނިވި ބައިތަކަށެވެ.
 .1ގަވަނަންސްއާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ފާސްކުރުން
 .2އިދާރީ އަދި ހިންގުމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަދައި ފާސްކުރުން
2

 .3ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކައުންސިލާ މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުން

(ށ)

ގަވަނަންސްއާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކައުންސިލްގެ
ގަވަނަންސް

ކަލްޗަރ

ޕރޭޝަނަލް
އޮ ަ

އާއި

ޕކްޓޭޝަނާއި،
އެކްސް ެ

އެސޯސިއޭޝަންގެ

ގުނަވަންތަކުގެ ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.
(ނ) އިދާރީ އަދި ހިންގުމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންނާއި ،އެސޯސިއޭޝަންގެ އެކިއެކި ގުނަވަންތަކުން
އެސޯސިއޭޝަންގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތަކާއި ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމަށް
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކެވެ.
(ރ) ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތްތައް

ރާވައި

ހިންގާނީ

މި

ޤަވާޢިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކުގެ

7.

(ހ)

ބާވަތް

ރަސްމީ ބައްދަލުވުން :ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނިންމުންތައް
ނިންމުމަށާއި ،ޤަވާއިދާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،ގަރާރުތަކާއި މިފަދަ އެހެން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ލިބިގެންވާ އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ސްކައުޓް ހަރަކާތުގެ ގުނަންތަކާއި މެމްބަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ
ލިޔެކިޔުންތައް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެވެ.

(ށ)

ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން :ކައުންސިލްގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން ތަކަކީ އެކިއެކި ކަންކަން ބަލައި
ދިރާސާކޮށް އަމަލުކުރަންވީގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކެވެ .މި
ފަދަ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ރަސްމީ

ހައިސިއްޔަތު

ލިބިގެންވާ

އެއްވެސް

ނިންމުމެއް

ނުނިންމޭނެއެވެ.
(ނ) އާންމު ބައްދަލުވުން :ކައުންސިލުގެ އާންމު ބައްދަލުވުމަކީ ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން އާންމު
މެމްބަރުންނަށް ނުވަތަ އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ
ބައްދަލުވުންތަކެވެ .މި ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް
ނިންމުމެއް ނުނިންމޭނެއެވެ.
(ރ) އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ބައްދަލުވުން :ކައުންސިލްގެ އޯގަޒަނައިޒޭޝަނަލް ބައްދަލުވުމަކީ އިންތިހާބީ
ކައުންސިލާއެކު ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވެ ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް
އިންތިހާބީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ .މި ފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމޭނެއެވެ.
(ބ)

ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ފާސްނުކުރާ ހިނދަކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް
ޔައުމިއްޔާ ކުރެވުމާއެކީ ،އެ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ
މަތިން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކައުންސިލްގެ މުޅި ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުން ބައެއް ސިއްރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

3

ބައްދަލުވުންތައް

8.

(ހ)

ބާއްވާތަން

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ
ހެޑްކުއާޓަރުގައެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ރަށުން ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވުމަށް އެދޭނަމަ އެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލްގެ
ސެކްރެޓަރީ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ
މަތިން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ހެޑްކުއާޓަރު ނޫން ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަށް މި މާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ .ނަމަވެސް ،ހެޑްކުއާޓަރު ނޫން ތަނެއްގައި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން
ބާއްވާނަމަ ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ވަގުތުއޮތްވައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގެ

9.

(ހ)

ބައިވެރިން

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނަކީ ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ކަމުގައި
ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެކަމަކާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް
ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ
ފަރާތްތައް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް

( 10.ހ)

ގޮވާލުން

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް ގޮވާނީ ރިޔާސަތުންނެވެ .ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ
އެންމެ މަދުވެގެން  72ގަޑިއިރު ކުރިން ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީހާއި ،ގަޑި އެނގޭނެހެން
ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއާ އެކީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ކަލަންޑަރ އިންވިޓޭޝަން
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކުއްލި މައްސަލައަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނުވަތަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން
އަވަސް ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުގެ
ތާއީދާއެކީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ 72 ،ގަޑިއިރުގެ ނޯޓިސް ނުދެވުނު
ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

(ނ) ކައުންސިލްގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން
ކަނޑައަޅާ ދުވަހާއި ވަގުތެއްގައެވެ.
(ރ) ކައުންސިލްގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް މީޓިންގއަށް އިންތިހާބީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ގޮތުން ގޮވާނީ
ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތުންނެވެ.
ބައްދަލުވުމެއް
ކެންސަލްކުރުން

 11.ކައުންސިލްގެ ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފަސްކުރަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،ސަބަބާއެކީ މެމްބަރުންނަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ބައްދަލުވުމެއް
ފަސްކުރާނަމަ ،ދެން ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައެޅި ތާރީހާއި ވަގުތު އަންގަންވާނެއެވެ.

4

ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު

( 12.ހ)

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަގުތަކީ ބައްދަލުވުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ވަގުތުން
ފެށިގެން ގިނަވެގެން  2ގަޑިއިރެވެ .ބައްދަލުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޖެންޑާ ނިމުމުން ،އެ
ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބައްދަލުވުމެއް ނިންމާލެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ،ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ނުނިންމާ ނަމަ ،އެޖެންޑާގައި
ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ޖެހިގެން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް އެޖެންޑާކުރާނީއެވެ.

(ނ) އެޖެންޑާގައި ނުނިމި މަސައްކަތްތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ
ކައުންސިލް

މެމްބަރުންގެ

އަގުލަބިއްޔަތުން

ޖަލްސާގެ

ވަގުތު

2

ގަޑިއިރަށްވުރެ

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ އަދަދު

( 13.ހ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ
އެއްބަޔަށްވުރެ އެއް މެމްބަރު އިތުރު އަދަދެވެ.

(ށ)

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ ނިންމުންތައް
ނިންމަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ އަދަދު އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ .ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާ
ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ނިންމުމަކީ އެ މައްޗަށް
އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

(ނ) ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޤާނޫނީ އަދަދު
ހަމަނުވި ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
ބައްދަލުވުމުގެ

( 14.ހ)

ރިޔާސަތު

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތަކީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސެވެ .އެސޯސިއޭޝަންގެ
ރައީސަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވެން ނެތްނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސެވެ .އަދި
ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސަށް ބައިވެރިވެވެން ނެތްނަމަ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން
ސްކައުޓް ހަރަކާތަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މެމްބަރެކެވެ.

(ށ)

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން ރާވަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތަކާއި މި ޤަވާޢިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަށް އަދާކުރެވެން ނެތް
ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ކަނޑައަޅަންވާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.

(ނ) ރިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1ބައްދަލުވުމުގެ ނިޒާމު ހިފެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ބައްދަލުވުމުގެ ނިޒާމު
ގެއްލޭފަދަ ކަމެއްކުރާ ނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުން
 .2ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން
 .3ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ހަމަހަމަ މިންގަނޑަކުން
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި ،މެމްބަރުން ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެކަން
ކަށަވަރުކޮށް ،ވޯޓަށް ހުޅުވައިލުން

އެޖެންޑާ

( 15.ހ)

މި ޤަވާޢިދުގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބާއެއްގޮތަށް ރިޔާސަތުގެ
ލަފައާއެކު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވައިލާނީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.
5

(ށ)

ކޮންމެ

އިންވިޓޭޝަނާއެކު

ބައްދަލުވުމެއްގެ

އެ

ބައްދަލުވުމުގެ

އެޖެންޑާ

ކައުންސިލް

މެމްބަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ނ) އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ އައިޓަމަކާ ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނަމަ ބައްދަލުވުން
ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަން އެ މެމްބަރަކު ރިޔާސަތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެޖެންޑާއާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރަކު އިއުތިރާޒުކުރުމެއް
ލިޔުމުން ރިޔާސަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ،އެ އެޖެންޑާއަކީ ފާސްވެފައިވާ އެޖެންޑާ އެއް
ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ އިއުތިރާޒުކުރުމެއް އެޖެންޑާއާ މެދު އޮތްނަމަ،
ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާ މެދު ވޯޓަކަށް އަހަންވާނެއެވެ.
ތަރުތީބު

( 16.ހ)

ކަނޑައަޅާނެގޮތް

ކައުންސިލުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގެ
ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ އަންނަވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .1ސްކައުޓް ވަޢުދު އައުކުރުން
 .2ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީ އިއްވުން
 .3ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއުލާނުކުރުން
 .4ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
 .5ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް
 .6ސްކައުޓް ޔޫތް ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް
 .7ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް
 .8ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް
 .9ކައުންސިލްގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން ނިމުނުއިރު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
 .10އެހެނިހެން މަސައްކަތް
 .11ބައްދަލުވުން ނިންމައިލުން

(ށ)

ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާނީ ރިޔާސަތުން
އަންގާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ހާޒިރީ

( 17.ހ)

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ މެމްބަރުން ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެވޭކަން ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ
ކުރިން ރިޔާސަތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .ބައްދަލުވުން ފެށުމުން ސަލާމުގައި ތިބި
މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ހާޒިރީ އިއްވާއިރު ރިޔާސަތުން އިއުލާނުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
މެމްބަރެއްގެ ސަލާމް ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،އެ ބައްދަލުވުމުން އެ މެމްބަރަކު
ނިކުތް ގަޑި ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ޖެހިގެން
އަންނަ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
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ޔައުމިއްޔާ

( 18.ހ)

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުން ނިމުމަށްފަހު  72ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި މެމްބަރުންނަށް ސަރކިއުލޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ވަކި މެމްބަރަކު ދެއްކި ވާހަކައެއް އެ ދެއްކި ގޮތަށް ރެކޯޑު
ކުރުމަށް އެދޭ ހާލަތުގައި މެނުވީ ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔަންވާނީ އެޖެންޑާއާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު
މަޝްވަރާގެ ހުލާސާއާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމެވެ.

(ނ) ރަސްމީ

ބައްދަލުވުމުން

ޔައުމިއްޔާތަކުގައި

ފާސްކުރާ

ސޮއިކުރާނީ

އެ

ޔައުމިއްޔާއެއް

ފާސްކުރުމަށްފަހު ރިޔާސަތުންނެވެ.
(ރ) ވަކި މެމްބަރަކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒުކުރާ ނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ މެމްބަރަކު
ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ރަސްމީ

ބައްދަލުވުން

ފިޔަވައި އެހެން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ޔައުމިއްޔާގައި

ލިޔާނީ

އެ

ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމެއްގެ ހުލާސާއާއި ވަކިން ހާއްސަކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށް
މެމްބަރަކު އެދިއްޖެނަމަ އެކަމެކެވެ.
(ޅ)

ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ނުވަތަ ޔައުމިއްޔާއިން ބައެއް ސިއްރުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ
މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ އެ ސިއްރުކުރި ބައެއް ،ކައުންސިލުގެ
މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިންމާ ހިނދަކު އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އާންމުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ކ)

ޔައުމިއްޔާތަކުގައި ހިމެނޭ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން އެހިނދަށް އާންމުނުކުރެވިވާ ނިންމުންތަކުގެ
ހުލާސާއެއް އެންމެ މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ފަހަރު އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ވޯޓު ނެގުން

( 19.ހ)

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަމަކަށް ވޯޓުއަހާނަމަ ވޯޓު ދޭނީ ރިޔާސަތުން ވަކިވަކިން އެހުމުން ،ކޮންމެ
މެމްބަރަކަށްވެސް ވޯޓަށް އެހޭ ހުށަހެޅުމަކާ މެދު ފެންނަ ނުވަތަ ނުފެންނަކަމަށް ބުނެގެންނެވެ.

(ށ)

ޔައުމިއްޔާގައި މެމްބަރަކު ވޯޓު ދިންގޮތް ވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް އެ މެމްބަރަކު ނޭދޭނަމަ،
ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ނެގޭ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
 .1ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ހުށަހެޅުމަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ" ،ހާޒިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން" ފާސްކުރިކަމަށް
 .2ހާޒިރުވެ ތިބި މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ އިތުރަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެ ނަމަ،
"ހާޒިރުވެ ތިބި މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން" ފާސްކުރިކަމަށް
 .3ހާޒިރުވެ ތިބި މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ އިތުރަށް އެއް މެމްބަރެއްގެ
ތާއީދު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ" ،މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ނުލިބުމުން ފާސްނުވި" ކަމަށް
 .4ހާޒިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުލައިގެން ނިންމާ
ނަމަ،

ނިންމުމެއް

"މެމްބަރުގެ

ވޯޓު

އެއްވަރުވެ

ރިޔާސަތުން

ފެންނަކަމަށް/ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދީގެން ހުށަހެޅުން ފާސްވި/ފާސްނުވި" ކަމަށް
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(ނ) ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް
އަހާ ވޯޓު ސިއްރުކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ .ވޯޓެއް ސިއްރުކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ ،މެމްބަރުން
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ތިބި ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ފަދަ ވޯޓެއް ނަގާނެ ގޮތެއް
ކަނޑައަޅާނީ ރިޔާސަތުންނެވެ.
(ރ) ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ނިންމުމެއް ނިންމަންވާނީ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމެއް
ހުށަހަޅައި ނެގޭ ވޯޓަކުންނެވެ.
(ބ)

ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް އަހާ ވޯޓު ފިޔަވައި ،ބައްދަލުވުން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އެކަމަކަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު އިއުތިރާޒުކުރާކަން
ސާފުކޮށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރިޔާސަތަށް ނާންގާ ހިނދެއްގައި ހާޒިރުވެތިބި މެމްބަރުން އެ
ނިންމުމަކަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

(ޅ)

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން މެމްބަރުންގެ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ނިންމާނީ
ރިޔާސަތުން ވޯޓުލައިގެންނެވެ.

ވާހަކަ ދެއްކުން

( 20.ހ)
(ށ)

ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރަކު ވާހަކަދައްކާނީ އެކަމަށް އެދުމުން ރިޔާސަތުން ހުއްދަދިނުމުންނެވެ.
މެމްބަރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި މެމްބަރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ
ހިލާފުނުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު ،އެކަކު އަނެކަކަށް އިހުތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާ މެދު ޒާތީވެ ހަޑިހުތުރުބަހުން
ވާހަކަދެއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ .މި ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މެމްބަރަކަށް އެކަން
އިސްލާހުކުރުމަށް ރިޔާސަތުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ އާންމު
މިންގަނޑުތައް

( 21.ހ)

ރަސްމީ

ބައްދަލުވުން

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގައި

އަމަލުކުރާނީ

އަންނަނިވި

އާންމު

މިންގަނޑާއެއްގޮތަށެވެ.
 .1ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ޖެހުމުން ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު
ހަމަވާނަމަ ،މެމްބަރުން އިށީނދެ ،ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުން ފެށުނުކަން އިއުލާނުން
ކުރުން
 .2ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ،ގިނަވެގެން  15މިނިޓް މަޑުކުރުމަށްފަހު،
ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެއްޖެ ނަމަ ބައްދަލުވުން ފަސްކުރުން
 .3ސްކައުޓް ވަޢުދު އާކުރުން
 .4ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަމެއް މެމްބަރެއްގެ މަސްލަހަތާ ފުށުއަރާނަމަ،
އެކަމެއް ފާހަގަކުރުން
 .5މެމްބަރަކު އިއުތިރާޒުކުރާކަން ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެކުރިން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
އެޖެންޑާ އާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެއްޖެކަން އިއުލާނުކުރުން
 .6ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން މެމްބަރަކު އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ،
އެޖެންޑާ އާއި ޔައުމިއްޔާ ބަހުސަށް ހުޅުވާލައި ،ވޯޓަށް އެހުން
 .7އެޖެންޑާ ތަރުތީބުން މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން
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 .8ދެން ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެ ތާރީހު އިއުލާނުކުރުން
 .9ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެކަން އިއުލާނުކުރުން
(ށ)

ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެން ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ޤަވާޢިދާ
ތައާރުޒުނުވާ ގޮތަށް ރިޔާސަތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ނ) ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ޤައުމީ ސްކާފް
އަޅައިގެންނެވެ.
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް  22.ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި ،ކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކިވަކިން
މެމްބަރުން ކުރާކަންކަމުގައި މެމްބަރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އަމަލުކުރުން

ބައްދަލުވުމުގައި ކަމެއް ( 23.ހ)

ބައްދަލުވުމުގައި ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތަށް ނުވަތަ ވަކިވަކި މެމްބަރުންނަށް ވެސް

ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ކަމެއް ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މެމްބަރެއްގެ ތާއީދެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން
(ށ)

ވަކިގޮތަކަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލުން އެ ކަމެއް ބަހުސްކުރުމަށް
ނުވަތަ މުރާޖައާކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އެކަމެއް ފުރަތަމަ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދިން މެމްބަރުންގެ
ތެރެއިން މެމްބަރަކު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް މުޅި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ
އަޤުލަބިއްޔަތު ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމައެވެ .ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އަލުން
އެ ކަމެއް ބަހުސްކުރުމަށް ނުވަތަ މުރާޖައާކުރުމަށް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

(ނ) ނިމިފައިވާ ކަމެއް އަލުން ބަހުސްކުރުމަށް ނުވަތަ މުރާޖައާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ރަސްމީ
ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ  24ގަޑިއިރުކުރިން ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ
މެމްބަރުންނަށް ސަރކިއުލޭޓްކުރަންވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ

( 24.ހ)

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސްކައުޓް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން

ކޮމިޓީތަކުގެ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އެކަމެއް ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވާނީ ކައުންސިލްގެ

ބޭނުންކުރުން

ބައްދަލުވުމަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

(ށ)

ޕކްޓޭޝަންއާއި
ޕރޭޝަނަލް އެކްސް ެ
ޕލިސީ ތަކާއި އޮ ަ
ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ގަވަނަންސް ޮ
ހިންގުމާ އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ގުނަވަންތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި
ޕލިސީތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލަށް ފެންނަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
ޮ
ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީއާ މަތިކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިކަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތަކުގެ
ޤަވާޢިދުގައި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މިއީ  2021އޮކްޓޫބަރު  26ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޤައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ  24-2021ދައުރުގެ  4ވަނަ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމުން
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.
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