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`

އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ރަށު  /ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

ރަށު ކައުންސިލް

.2

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  56-5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށު ކައުން ސިލާއި ސިޓީ
ކައުން ސިލަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑި
ކަނޑައެޅުމަށް ގުރުއަތު ނަގާ ނެ ގޮތާއި ،އެ ގޮނޑިއަށް އަން ހެނަކު އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތުގެ
އެންމެހައި އު ސޫލު ތަކާއި ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ އު ސޫލެވެ.

(ށ)

މި އު ސޫލަށް ކިޔާނީ "ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ރަށު  /ސިޓީ
ކައުން ސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު
ކަނޑައެ ޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އު ސޫލު " އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ރަށު ކައުން ސިލްތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ އަންހެން
މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

3

އަދަދު1177 :

ވޮލިއުމް48 :

(ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

( 5ފަހެ އް) ކައުން ސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުން ސިލްތަކުގައި ( 2ދޭއް) އަންހެން
ކައުން ސިލަރުން.

(ށ)

( 7ހަތެއް) ކައުން ސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކައުން ސިލްތަކުގައި ( 3ތިނެއް) އަންހެން
ކައުން ސިލަރުން.

ސިޓީ ކައުންސިލް

.3

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި

.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  56-5ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުންގެ
ތެރެއިން ( 33%ތިރީ ސް ތިނެއް އިން ސައްތަ) ޚާއްޞަކުރަންވާނީ އަންހެނުންނަށެވެ .އެގޮތުން؛
(ހ)

ސިޓީގައި ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދަކީ( 10,000 ،ދިހަ ހާ ސް) މީހުންނާއި
( 30،000ތިރީ ސް ހާ ސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ނަމަ ،އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ
( 7ހަތެއް) ކައުން ސިލަރުންގެ ތެރެއިން ( 2ދޭއް) އަންހެން ކައުން ސިލަރުން.

(ށ)

ސިޓީގައި ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދަކީ( 30،000 ،ތިރީ ސް ހާސ ް)
މީހުންނާއި ( 60،000ފަ ސްދޮޅަ ސް ހާ ސް) މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ ،އިންތިޚާބު
ކުރަންޖެހޭ 13

(ތޭރަ)

ކައުން ސިލަރުންގެ ތެރެއިން 4

(ހަތަރެއް) އަންހެން

ކައުން ސިލަރުން.
(ނ)

ސިޓީގައި ރަޖި ސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އާބާދީގެ އަދަދަކީ( 60،000 ،ފަ ސްދޮޅަ ސް ހާސ ް)
މީހުންނަށްވުރެ އިތުރު

އަދަދެއް

ނަމަ،

އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ 19

(ނަވާރ ަ)

ކައުން ސިލަރުންގެ ތެރެއިން ( 6ހައެއް) އަންހެން ކައުން ސިލަރުން.

އަންހެން މެންބަރުން
އިންތިޚާބު ކުރާ ނެ
ދާއިރާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބާއްވާ ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކު ގެ އިންތިޚާބުގައި އަންހެން މެންބަރުން
އިންތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅަންވާނީ ގުރުއަ ތު ލައިގެންނެވެ .އަދި އޭގެ ފަހުން ބާއްވާ
އިންތިޚާބުތަކުގައި

އަންހެން

4

މެންބަރުން

އިންތިޚާބު

ކުރާނެ

ދާއިރާތައް

ކަނޑައަޅާނީ

އަދަދު1177 :

ވޮލިއުމް48 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެ ސިޓީއެއްގައި ހިމެ ނޭ ހުރިހާ ދާއިރާތައް ހަމަހަމަވާނޭ އު ސޫލަކުން ދައުރުވަމުންދާގޮތަށ ް،
މި އު ސޫލުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި

.5

އަންހެން މެންބަރުން

 ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސިޓީއެއްގައި އަންހެން ކައުން ސިލަރުންނަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާތައް

އިންތިޚާބު ކުރާ ނެ
ދާއިރާތަކުގެ ގުރުއަތު ލުން

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައި ،އާ ންމުކުރުމާއެކު ،ގިނަވެގެން

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ލާ ންވާނެއެވެ.
.6

(ހ)

އަންހެ ން މެންބަރުން

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ ގުރުއަތު
ލުމަށްޓަކައި ،ގުރުއަތުލުން އޮންނަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ،އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން

އިންތިޚާބު ކުރާނެ
ދާއިރާތަކުގެ ގުރުއަތު

އާ ންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

ގައި

(ހ)

ބުނެފައިވާ

ގުރުއަތުލުން

ބާއްވަންވާނީ

އާންމުކޮށް

ހުޅުވައި ލައިގެންނެވެ .އަދި ގުރުއަތުލުމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް އިލެކްޝަނ ްސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި އު ސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލާ ގުރުއަތުގައި ،ސިޓީތަކުގައި އަންހެނުންނަށް
ޚާއްޞަ

ގޮ ނޑި

ނި ސްބަތްވާނެ ދާއިރާ
ގޮނޑިތައް

ސަރަޙައްދު ތަކުގެ

ކަނޑައަޅާއިރު ،އެ

ހިމެނޭކަން

ސިޓީއެއްގެ

އިލެކްޝަން ސް

އެކި

ކޮމިޝަނުން

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މާލެ

ސިޓީގައި

އަންހެނުންނަށް

ޚާއްޞަ

ގޮނޑި

ނި ސްބަތްވާނެ

ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅުމަށްޓަ ކައި ގުރުއަތު ލާނީ ،މާލެ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް ،ދާއިރާގެ ނަންބަރު
ތަރުތީބުން ( 6ހައެއް) ބަޔަކަށް ބަހައި ،ކޮންމެ ބަޔަ ކުން އެއް ދާއިރާގެ ގުރުއަތު
ލުމަށްފަހު ،ބާކީވާ ދާއިރާތައް މި އު ސޫލުން ތަރުތީބުކޮށް ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.
(ބ)

އައްޑޫ

ސިޓީގައި

އަންހެނުންނަށް

ޚާއްޞަ

ގޮނޑި

ނި ސްބަތްވާނެ ދާއިރާތައް

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ލާނީ ،އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް ،ދާއިރާގެ ނަންބަރު

5

އަދަދު1177 :

ވޮލިއުމް48 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ތަރުތީބުން ( 4ހަތަރެއް) ބަޔަކަށް ބަހައި ،ކޮންމެ ބަޔަކުން އެއް ދާއިރާގެ ގުރުއަތު
ލުމަށްފަހު ،ބާކީވާ ދާއިރާތައް މި އު ސޫލުން ތަރުތީބުކޮށް ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.
(ޅ)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ގޮނޑި ނި ސްބަތްވާނެ ދާއިރާތައް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ލާނީ ،ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދާއިރާތައް ،ދާއިރާގެ ނަންބަރު
ތަރުތީބުން ( 2ދޭއް) ބަޔަކަށް ބަހައި ،ކޮންމެ ބަޔަކުން އެއް ދާއިރާގެ ގުރުއަތު
ލުމަށްފަހު ،ބާކީވާ ދާއިރާތައް މި އު ސޫލުން ތަރުތީބުކޮށް ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގައި

.7

އަންހެ ން މެންބަރުން

ސިޓީ ކައުން ސިލްތަކުގައި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
މި އު ސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ ގުރުއަތު ލު ން ބާއްވާތާ( 2 ،ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ

އިންތިޚާބު ކުރާނެ
ދާއިރާތައް އިޢުލާ ނު ކުރުން

ކައުން ސިލްތަކުގައި

އަންހެން

މެންބަރުން

އިންތިޚާބު

ކުރާނެ

ދާއިރާތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
މުއްދަތު ގުނުން

.8

ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ

.9

މި އު ސޫލުގައި ބުނެފައިވާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަ ސްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
(ހ)

މި އު ސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު؛

މާނަ

"އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނ ީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ ސާ ސީގެ ދަށުން ޢައްޔަނު ކުރާ އިލެކްޝަނ ްސް
ކޮމިޝަނަށެވެ.
"ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 10/2010ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބަށެވެ.
"އިންތިޚާބީ ދާއިރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ވަކިވަކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 10/2010ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ބާއްވާ
6

އަދަދު1177 :

ވޮލިއުމް48 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލޯކަލް ކައުން ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އު ސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

އިލެކްޝަން ސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ

ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ.
"އަންހެން މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ފައިވާ ގޮނޑި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ސޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  56-5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށު ކައުން ސިލަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލަށް
އިންތިޚާބުކުރެވޭ

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

އަންހެނުންނަށް

ޚާއްޞަ

ކޮށްފައިވާ

ގޮނޑިތަކަށެވެ.
(ށ)

މި އު ސޫލު ގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ނުވަތަ
އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަ ނުވާހައި ހިނދަކު ،މުފްރަދުކޮށް ގެނެ ސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ
ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ ޖަމްޢު މާނައިގައި އަދި ޖަމްޢުކޮށް
ގެނެ ސްފައިވާ ލަފުޒުތައް ނުވަތަ ޢިބާރާތްތައް އެ ލަފުޒުތަކުގެ ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކުގެ
މުފްރަދު މާނައިގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
ފެށުން

.10

މި އު ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އު ސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

__________________________________________________________________
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