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  ންތަކުގެބައްދަލުވު  ރައްޔިތުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު

 - ރ.ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  -
 
 

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުުމގެ ޤާނޫނު( ެގ  2010/07ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއީ  .1.1

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން،  މިރަށުގައި ގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލާއި ލަފާ  107-1

ރައްޔިތުން އެދި ހުށައަޅާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންތައްތަކާއި  ކައުންސިލްގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކުގައި ހޯދުމަށާއި، އެ

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުެގ އިންތިޒާމުތައް 

 ހަމަޖައްސައިދިނުމުގައި މިއިދާރާއިން އަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެވެ.

 

"ރައްޔިތުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ  .1.2

 އުޞޫލު" އެވެ.

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2010/07މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަށް އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅޭ އާބާދީ ކަމަށް ބަލާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1.3

ޤާޫނނު( އިްނ ކައުންސިލްތަކަށް ބެލެހެއްޓުަމށް ޒިންމާކޮށްފައިވާ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ

 މިރަށުގެ ރަށްވެހިވެފައިވާ އާބާދީެގ ތަފާސްހިސާބަށެވެ.

 

 

 މަޤްޞަދު  .2

ކައުްނސިލުން ނިންމާ މުިހންުމ ، އިޚްތިޞާސްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިިއދާރާގެމި އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ނިންމުތުކަކާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެރައްޔިތުން އެދި ހުށައަޅާ ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ހަަމޖެއްސުމުގެ އިންތިޒާމާއި، ކުރިޔައް ގެންދާނެ ގޮތާއި، އެ 

 . ވޯަޓށް އެހުުމގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް، އެއް އުޞޫލެއްގެ މަތިން ބޭއްވުމަށް މަުގފަހިކުރުމެވެބައްދަލުވުންތަކުގައި
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 ރައްޔިތުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކުރުން  .3

ހަތަރެއް( ) 4ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މަޝްވަރާ ބައްަދުލވުމެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު  މިރަށުގެ .3.1

 މަހަކުން އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެެއވެ.
 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތަކުގައި އެޖެންޑާކޮށް މަްޝވަރާކުރެވޭނީ އެ ކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާސްގައި  .3.2

 .ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައެވެ
 

 ބަްއދަލުވުންތަކުގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ  .3.3
 

އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ  މިރަށުގައިމި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ަބއްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމު ކުރުުމގައި،  .3.4

އި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަްށ ކައުންސިލުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަާމއެކު ބައިވެރިވެވޭނޭ ތަނަކާއި ަވގުތެއްގަ

 އަޙައްމިއްޔަތުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .3.5

ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެކެވެ.  ކަ

 

 ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކުރުން ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން  .4

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިމެނޭ ކަމަކާއި ނުވަތަ ، މީހުން  40ގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުްނގެ ތެރެއިން މިރަށު .4.1

ބައްދަލުވުމެްއ ކަންތައްތަކަކާއި ގުޅިގެން ކައުްނސިލާއި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެްނ 

 ބޭއްވުމަށް އެދެފިނަމަ އެކަމެއް ުނވަތަ އެކަންކަމާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަންާވނެެއވެ.
 

ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމަށް ރައްޔިތުން އެދެންވާނީ، އެ ބައްދަުލވުން ބޭއްވުމަށް  .4.2

ނޑައަޅާފައިވާ 4.1މަްސލަހަތާއި ގުޅުން ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، މި މާއްދާގެ )ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ، އާއްމު  ( ިއން ކަ

)އެކެއް( ގައި ހިމަނާފައިވާ ނަމޫނާ ޕެޓިޝަނާއި އެއް ގޮތަށެވެ.  1ޢަދަދަށް ރައްޔިތުން ހަމަވާ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް 

ނަން، އުޅޭ އެޑްރެސް، ގުޅޭ ނަންަބރު އަދި ސޮއި  މިލިޔުމުގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް އެދި ހުށަހަޅާ ރައްޔިތުންގެ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ
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( އިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ރައްޔިތުން 4.2( އަދި )4.1މި މާއްދާގެ ) .4.3

ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން، ބައްދަލުވުމެްއ )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1އެދޭތާ ގިނަވެގެން 

  .ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަންވާނެއެވެ
 

އްމުކޮށް ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ޢާ މިރަށުގައިރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި،  .4.4

އެކު ބައިވެރިވެވޭނޭ ތަނަކާއި ަވގުތެއްގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަްށ ކައުންސިލުން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާ 

 އަޙައްމިއްޔަތުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
 

ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާްއވާ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .4.5

ނޑައަޅާފައިވާ ކައުންސިލްގެ މެން  ބަރެކެވެ.ކަ
 

( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގަިއ 4.1މި މާއްދާގެ ) .4.6

 ވަކި އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

 

 

 ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އެކުލަވާލުމާއި މަޢުލޫމާތު  .5

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންނާިއ،  .5.1

ކައުންސިލް އިދާރާއިން އަދި ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެދި ކައުންސިލް އިާދރާއަށް ހުށައަޅާ 

 ން ބައްދަުލވުމުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެ
 

ނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ  .5.2 ދުވަސް ކުރިން އެޖެންޑާއާއި ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަނާއި ގަޑި އަދި  5ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަ

ށް ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ުކރާނޭ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ެއންމެހާ މަޢުލޫމާުތ ކައުންސިުލން އާއްމުކޮ

 ލާނުކުރަންވާނެއެވެ.ޢުއި
 

 ށް ގެންދަންވާނީ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ތަރުތީބުްނނެވެ.އަބައްދަލުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރި .5.3
 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިޔަށް  .5.4

ނުގެންދެވޭނަމަ، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކައުންސިލުން އިްނތިޒާމު ޮކށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުެގ 
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ކެއް ހިމަނަންާވނެއެވެ. ިމފަދަ ހާލަތުގައި އެކަމެއް ނުވަަތ ކަންތައްތަކެއް އެޖެންޑާގައި އެކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަ

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިޔަށް ނުގެްނދެވުނު ސަބަބު ބައްދަލުވުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެކަުމގެ ތަފްޞީލާިއ 

 ސަބަބު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 

 ރޭޓްކުރުން ބައްދަލުވުން މޮޑަ  .6

ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުަމށާއި މަޝްވަރާ ކުރިއަށް 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ  .ގެންދިއުމަށް ފަންނީ ބޭފުޅެއް ކަ

 

 ބައްދަލުވުމުގައި ވޯޓަށް އެހުން  .7

ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރާ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަށް އަހާނަމަ، މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ  .7.1

ވޯޓަށް އަހަންވާނީ، މަޝްވަރާ ކުރެވޭކަންކަން ކޮންމެ ކަމެއް ވަކި ވަކީންނެވެ. މިގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓް ދޭނީ 

 އަތް އުފުލައިގެންނެވެ.
 

ައދި ބައްދަލުވުްނ  ލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަީއސް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންމި މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ ވޯޓުގައި ބައްދަ .7.2

 މޮޑަރޭޓްކުރާ ފަރާތް ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

ބައިވެރިވެވޭނީ ލޯަކލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިާހބުގައި އެ ކައުންސިލްގެ  މިރަށުގައިމި މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ ޯވޓުގައި  .7.3

 އާއްމުކޮްށ ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިރަށުގައިވާ ފަރާތްތަަކށް، ނުވަތަ ދާއިރާއަށް ނަސްބަތް
 

)ދޭއް( އިޙްތިޔާރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިަނ  2މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެގޭ ވޯޓުގަިއ، އެންމެ މަތިން ޯވޓް ލިިބފައިވަނީ  .7.4

 މެދުގައި އަލުން ވޯަޓށް އަހަންވާނެއެވެ. އިޙްތިޔާރަށް އެއްވަރަކަށްނަމަ، ެއންމެ ގިނަ ޯވޓު ިލބިފައިވާ އިޙްިތޔާރުތަކުގެ

 

( އާއި އެއްގޮތަށް ނެގޭ ވޯޓުގައިވެސް، 7.4( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )7.2މި މާއްދާގެ ) .7.5

 )ދޭއް( އިޙްތިޔާރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އިޙްތިޔާރަށް އެއްވަރަކަށްނަމަ، 2އެންމެ މަތިން ވޯޓް ލިބިފައިަވީނ 

( އާއި 7.4މި މާްއދާގެ )، ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނ، އަދި ބައްަދލުުވން މޮޑަރޭޓްކުރާ ފަރާތް

 ޓުގައި، ވޯަޓށް އެހޭ އިޙްތިޔާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިޙްތިޔާރަށް ވޯޓު ދޭންވާނެއެވެ.އެއްގޮތަށް ނަގާވޯ



އިންިތޒާމުަތްއ   ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ބާްއވާ ަމޝްަވރާކުުރމަށް ރައްޔިތުްނނާއެކު " ރ.ފައިނު ކަުއންސިލް ިއދާރާ 
 ހަމަެޖއްުސމުގެ އުޞޫލު"

 ޞަފުޙާ 5

 

 

، ަބއްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން ގިނަވުުމގެ ސަބަބުން ، ނަމަވެސް ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައިވ7.1ީމި މާއްދާގެ ) .7.6

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށް، އަތް އުފުލައިގެން ވޯޓު ނެގުމަށް ދަތިވެދާނެކަމަށް ބައްދަލުވުުމގެ ރިޔާސަތަށް 

ޓުނަގާ ހާލަތުގައި، ވޯޓް ފޮށްޓާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓު ނެގިދާނެއެވެ. މިފަދައިން ވޯ، ޤަބޫލްކުރެވޭނަމަ

ވޯޓު ނެގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކަރުާދހުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތާއި ބައްދަލުވުމުގެ އެންެމހާ ބައިވެރިންނަްށ 

ހަމަހަމަކޮށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދޭކަން ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މިފަދައިން ނެޭގ 

 އް ގުނަންވާނީ ަބއްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ހާޟިުރގައެވެ.ވޯޓު ކަރުދާސްތަ

 

ވޯޓު ނެގުމަށްފަހު، ނެގިފައިވާ ވޯޓުގެ ތަފްޞީލާއި ވޯޓު ލިިބފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންަންށ  .7.7

 އިއުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ  .8

ބާއްވާ ބަްއދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަިދ ބައްދަލުވުމަްށ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން  .8.1

ހުށަހެޅި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ވަކިކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމައިިފނަމަ އެނިންމުންތައް 

އަދި ބައްަދލުުވމުގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާިއ، ހިމެނޭގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާްތތަކާއި ުހށަހަޅައިދިން ފަރާތާއި، ބައްދަުލވުން ބޭއްވި ތާރީޚާއި ތަނާއި ވަގުތު ސާފުކޮށް 

 ޔައުމިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

އި ވޯޓު ނެޭގނަމަ، ނެގިފައިވާ ވޯޓުގެ ތަފްޞީލާއި، ވޯޓު ލިބިފައިާވ މި އުޞޫލުގެ ދަުށން ބާއްވާ ބަްއދަލުވުމެއްގަ .8.2

 ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ބައްަދލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ބަްއދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، ވަކިކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުންތަކެްއ ނިންމައިފިނަަމ  .8.3

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާއްމުކޮށް  7ބައްދަލުުވން ބާއްވާ ތާރީޙުން ފެށީގެން ގިނަެވގެން ، އެ ނިންމުންތައް

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 



އިންިތޒާމުަތްއ   ަބއްދަުލވުންތަުކގެ ބާްއވާ ަމޝްަވރާކުުރމަށް ރައްޔިތުްނނާއެކު " ރ.ފައިނު ކަުއންސިލް ިއދާރާ 
 ހަމަެޖއްުސމުގެ އުޞޫލު"

 ޞަފުޙާ 6

 

 މެންބަރުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރަންވީގޮތް  .9

ނުަވތަ  ،މަޝްވަރާކުރެވޭ އެއްވެސްކަމަކީ ވަކި މެންބަރެއްގެ މަންމަމި އުޞޫލުގެ ދަށުން ބާއްވާ ބަްއދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކޮށް 

ނުަވތަ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ ދަރިއެއް، ނުވަތަ  ،ބައްޕަ، ނުވަތަ އަނބިމީހާ

ގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ މިނޫނަސް މެންބަރަކާއި ގާތްތިމާެގ ކަމުގެ ގޮތުން މިފަދަ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް

އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތްކަމެއް ހިމެނޭނަމަ އެ މެންބަރަކު އެޖެންޑާގެ އެ ނަންބަރަށް މަޝްވަރާކުރާއިރު އަދި 

ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި އެކަމާއި ގުޅިގެން ނެގޭ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިކަން އެނގޭގޮތަށް ަބއްދަލު

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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