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 ކޮމިޝަންލެކްޝަންސް އި
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.

  

ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ރަށު / ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ކަލް ލޯ
 ޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ، )ހ( .1 ފާއި ނަންރަތަޢާ

ސިޓީ  ކައުންސިލާއިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށު  56-5( ގެ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

 ގޮނޑި ޞަމެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްކުރާ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު

ހެނަކު އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތުގެ އަށް އަންނެ ގޮތާއި، އެ ގޮނޑިޅުމަށް ގުރުއަތު ނަގާއެކަނޑަ

 .އުސޫލެވެތަކާއި ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުއެންމެހައި 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ރަށު / ސިޓީ "ކިޔާނީ  ލަށްސޫމި އު )ށ(  

އިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފަކައުންސިލްތަކުން 

 " އެވެ.މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުޢަޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމުގައި ކަނޑައެ

ވަނަ މާއްދާގެ  24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .2 ރަށު ކައުންސިލް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަންހެން )ށ( ގައި 

 އިންތިޚާބު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. ންމެންބަރު
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އް( އަންހެން ދޭ) 2އް( ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި ފަހެ) 5 )ހ(  

 .ންކައުންސިލަރު

އް( އަންހެން ތިނެ) 3ލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުންސިލްތަކުގައި އް( ކައުންސިހަތެ) 7 )ށ(  

 ކައުންސިލަރުން.

ވަނަ މާއްދާގެ  56-5ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .3 ސިޓީ ކައުންސިލް

މެންބަރުންގެ  ރާކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކު)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިޓީ 

 ޚާއްޞަކުރަންވާނީ އަންހެނުންނަށެވެ. އެގޮތުން؛)ތިރީސް ތިނެއް އިންސައްތަ(  33ތެރެއިން %

ހާސް( މީހުންނާއި  )ދިހަ 10,000ދަދަކީ، އަފައިވާ އާބާދީގެ ކޮށްސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ  )ހ(  

  ކުރަންޖެހޭ އިންތިޚާބު ނަމަ، ދަދެއްއަހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ  )ތިރީސް 30،000

  ކައުންސިލަރުން.އަންހެން  )ދޭއް( 2 ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ (ތެއް)ހަ 7

ހާސް(  )ތިރީސް 30،000ދަދަކީ، އަފައިވާ އާބާދީގެ ކޮށް ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ )ށ(  

 އިންތިޚާބުދަދެއްނަމަ، އަހާސް( މީހުންނާ ދެމެދުގެ  )ފަސްދޮޅަސް 60،000މީހުންނާއި 

)ހަތަރެއް( އަންހެން  4)ތޭރަ( ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  13ކުރަންޖެހޭ 

 ކައުންސިލަރުން.

ހާސް(  )ފަސްދޮޅަސް 60،000ދަދަކީ، އަފައިވާ އާބާދީގެ ކޮށް ސިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ )ނ(  

)ނަވާރަ(  19ކުރަންޖެހޭ  ނަމަ، އިންތިޚާބު ދަދެއްއަމީހުންނަށްވުރެ އިތުރު 

 )ހައެއް( އަންހެން ކައުންސިލަރުން. 6ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން 

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި 

އަންހެން މެންބަރުން 

 ނެއިންތިޚާބު ކުރާ

 ދާއިރާތައް

ވަނަ މާއްދާގެ  41ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .4

ގެ އިންތިޚާބުގައި އަންހެން މެންބަރުން ތަކުބާއްވާ ސިޓީ ކައުންސިލް( ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ނ)

 ބާއްވާތު ލައިގެންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ގުރު ނެކުރާ އިންތިޚާބު

 ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ  ނެކުރާ އިންތިޚާބުތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު
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 ނޭ ހުރިހާ ދާއިރާތައް ހަމަހަމަވާނޭ އުސޫލަކުން ދައުރުވަމުންދާގޮތަށް، ސިޓީއެއްގައި ހިމެ އެ

 މި އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި 

އަންހެން މެންބަރުން 

 ނެއިންތިޚާބު ކުރާ

 ލުންގުރުއަތު  ކުގެދާއިރާތަ

 ންމުކުރުމާއެކު، ގިނަވެގެން އާސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި،  .5

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސިޓީއެއްގައި އަންހެން ކައުންސިލަރުންނަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާތައް  )ސާދަ( 14

 ންވާނެއެވެ.ލާތު އަކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރު

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި 

މެންބަރުން ން އަންހެ

 އިންތިޚާބު ކުރާނެ

ގުރުއަތު  ކުގެދާއިރާތަ

 ގޮތް މަލުކުރާނެޢަ ލުމުގައި

ގުރުއަތު  ކުގެދާއިރާތަ ކުރާނެސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު  )ހ( .6

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން  ،ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ،މަށްޓަކައިލު

 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު ންމުކޮށް އިޢުލާއާ

ންމުކޮށް އާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގުރުއަތުލުން ބާއްވަންވާނީ  )ށ( 

ލައިގެންނެވެ. އަދި ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް އިލެކްޝަންސް ވައިހުޅު

 ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު  އެ ،ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

ސިޓީތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ، ގުރުއަތުގައި ލާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4ގެ އުސޫލުމި  )ނ(  

އެ ސިޓީއެއްގެ އެކި  ،އަޅާއިރުނޑި ނިސްބަތްވާނެ ދާއިރާ ކަނޑަޚާއްޞަ ގޮ

ތަކުގެ ގޮނޑިތައް ހިމެނޭކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަރަޙައްދު

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ތައްމާލެ ސިޓީގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑި ނިސްބަތްވާނެ ދާއިރާ (ރ)  

 ނަންބަރު ދާއިރާގެ، އްދާއިރާތަ ގެމާލެ ސިޓީ ނީ،ލާކައި ގުރުއަތު ކަނޑައެޅުމަށްޓަ

ގުރުއަތު  ގެކުން އެއް ދާއިރާކޮންމެ ބަޔަ ބަހައި،ބަޔަކަށް  )ހައެއް( 6ތަރުތީބުން 

 ގޮތަށެވެ. ކޮށް ދައުރުވާތަރުތީބު ލުންސޫމި އު ދާއިރާތައް ވާފަހު، ބާކީލުމަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑި ނިސްބަތްވާނެ ދާއިރާތައް  )ބ(  

ނަންބަރު  ދާއިރާގެ، ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ލާނީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް
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)ހަތަރެއް( ބަޔަކަށް ބަހައި، ކޮންމެ ބަޔަކުން އެއް ދާއިރާގެ ގުރުއަތު  4ތަރުތީބުން 

 ލުމަށްފަހު، ބާކީވާ ދާއިރާތައް މި އުސޫލުން ތަރުތީބުކޮށް ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.

ޚާއްޞަ ގޮނޑި ނިސްބަތްވާނެ ދާއިރާތައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަންހެނުންނަށް  )ޅ(  

 ނަންބަރު ދާއިރާގެ، އްދާއިރާތަ ގެފުވައްމުލަކު ސިޓީ ނީ،ލާށްޓަކައި ގުރުއަތު ކަނޑައެޅުމަ

 ގެ ގުރުއަތު )ދޭއް( ބަޔަކަށް ބަހައި، ކޮންމެ ބަޔަކުން އެއް ދާއިރާ 2ތަރުތީބުން 

 ލުން ތަރުތީބުކޮށް ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.ސޫމި އު މަށްފަހު، ބާކީވާ ދާއިރާތައް ލު

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި 

ން މެންބަރުން އަންހެ

 އިންތިޚާބު ކުރާނެ

 ކުރުންނު ދާއިރާތައް އިޢުލާ

ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ކުރާނެސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު  .7

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ  2ން ބާއްވާތާ، ލުވަނަ މާއްދާގެ ގުރުއަތު  4މި އުސޫލުގެ 

ދާއިރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ކުރާނެކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ނު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާ

ދީފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު  ކަންކަމަށްބުނެފައިވާ އެކިއެކި  އުސޫލުގައިމި  .8 ގުނުންމުއްދަތު 

 ދުވަސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 

 މާނަ
 ހިނދަކު؛ ހައިކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ގައިއުސޫލުމި  )ހ( .9

ވަނީ،  އެ ކަމުގައި ބުނެފައި ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން""

ކުރާ އިލެކްޝަންސް ނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ޢައްޔަ

 .ކޮމިޝަނަށެވެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނީ، އެ ބުނެފައި އިންތިޚާބު" ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ"

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 2ގެ  )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( 2010/10

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބަށެވެ.

އިންތިޚާބު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ވަނީ،  އެ "އިންތިޚާބީ ދާއިރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި

ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވަކިވަކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު 

)ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ބާއްވާ  2010/10 ނަންބަރު
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ،ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުއިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ އިންތިޚާބުގެ 

މަތިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ  ތުގެތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮއުސޫލު

 ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ.

ޤާނޫނު  ވަނީ، އެ ފައިވާ ގޮނޑި" ކަމުގައި ބުނެފައިކޮށް"އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7ނަންބަރު 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކައުންސިލަށާއި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށު  56-5ޤާނޫނު( ގެ 

ކޮށްފައިވާ  ޞައިންތިޚާބުކުރެވޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއް

 ގޮނޑިތަކަށެވެ.

ހިނދަކު ނުވަތަ  ހައިނުވާ ގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިއުސޫލު މި (ށ)  

މުފްރަދުކޮށް ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ  ،ހިނދަކު ހައިދޭހަ ނުވާގޮތަކަށް  އެހެން

ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް 

ގެނެސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ 

 މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

ޢަމަލުކުރުން  ލަށްސޫމި އު

 ފެށުން

ދުވަހުން  ކުރާޝާއިޢުމި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން ލަށްސޫމި އު .10

 ފެށިގެންނެވެ.
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