`

ނބަރު (A)CA-2020/44:
ނަ ް

އިޢުލާން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020
ނ
ގ  56-6ވަ ަ
މގެ ޤާނޫނު) ެ
ނންބަރު( 7/2010 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ޤާނޫނު ަ
ރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ،އެޕްރީލް
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވަންޖެހޭ އަންހެނުންގެ ތަ ަ
ގތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.
 04ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ޮ
ށ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަ ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
އެ ފުރުޞަތު 2020 ،ފެބްރުއަރީ  05ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  8:30ން ފެށިގެން 2020 ،ފެބްރުއަރީ  24ވާ ހޯމަ ދުވަހު 15:00
އާ ހަމަޔަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ.
(ހ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2020/R-7 :އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 12
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ
މީހެއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
.1

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.

.2

ގއިވުން.
އށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކު ކަމު ަ
ކުރިމަތިލާ ރަށަށް ނުވަތަ ސިޓީ ަ

.3

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން.

.4

ހކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމަށްފަހު ( 5ފަހެއް)
ހ ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާނަމަ އެމީ ަ
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެ ި
އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން.

.5

ވން.
މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކަށް ު

.6

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

.7

ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން.

.8

ހކު ކަމުގައި
މ ަ
ތށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުންދާ ީ
އ އޮތް މީހަކުނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮ ަ
އަދާކުރާންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެ ް
ވުން.

.9
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ގއި ނުވުން.
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ނ ޝަރީޢަތަށް
 .10ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަ ް
ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.
 .11މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމެއް
ވތަ އެ ޙުކުމުން
ނތާ ( 7ހަތެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން ނު ަ
ނފީޛުކޮށް ނިމު ު
ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޙުކުމެއް ތަ ް
ވފައިވުން.
ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ ( 7ހަތެއް) އަހަރު ފާއިތު ެ
އވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް
ކށްފަ ި
ނބަރާއި ( )11ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން ޮ
 )10( .12ވަނަ ނަ ް
ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް
ވތަ އެ ޙުކުމުން
ތނެއް) އަހަރު ފާއިތުވެފައިވުން ނު ަ
ނތާ ި ( 3
ނފީޛުކޮށް ނިމު ު
ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޙުކުމެއް ތަ ް
ވފައިވުން.
ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކޮށްދެވުނުތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ފާއިތު ެ
(ށ)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް
އެދޭއިރު ،އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.1

މސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.

.2

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު
ފޮޓޯކޮޕީ.

.3

އކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤުރާރު.
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް

.4

ރ ސިޔާސީ ޕާޓީއިން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެ
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ،އެމީހަކު ތަމްސީލުކު ާ
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ ޕާޓީގެ ޤަރާރު.

.5

ނންކުރާނަމަ ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ.
ވތަ ލޯގޯ ބޭ ު
ގތުން ނިޝާން ނު ަ
އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމުގެ ޮ

.6

އ
ނންކުރާނަމަ ެ
އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ބޭ ު
ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯ.

.7

އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ( 1500/-ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ (ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ
ޗެކް)

.8

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޮފް

ޖުޑީޝަލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ،

ގ
އަންހެނުން ެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ދަރަނީގެ ރެކޯޑާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.
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.9

ތކުރާ ކޮމިޓީގެ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަ ް
ކށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ު

 .10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
ދރަނީގެ ރެކޯޑާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ަ
ރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް
 .11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަ ަ
ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ދަރަނީގެ ރެކޯޑާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.


ދރަނީގެ ރެކޯޑާއި ،ކުށުގެ ރެކޯޑަކީ  2020ފެބްރުއަރީ  4މި ތާރީޚުގެ
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ަ
ކޑާއި،
ށ ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ދަރަނީގެ ރެ ޯ
ބ ް
ށ ވާންވާނެއެވެ .އަދި އިންތިޚާ ަ
ފަހުން ސާފުކޮށްފައިވާ ރެކޯޑަކަ ް
ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމަކީ ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 .12ސީޑީ
ސީޑީގައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަކެތި:


ޓގައި
ކެންޑިޑޭޓުގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒްގެ ކުލަ ފޮޓޯ (ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ  JPEG/PNGފޯމެ ު
ސޮފްޓް ކޮޕީ)



ތ ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ
އިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް ނުވަ ަ
( JPEG/PNGފޯމެޓުގައި)



މ އެ
ނ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަ ަ
އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހު ް
ފޓް ކޮޕީ ( JPEG/PNGފޯމެޓުގައި)
ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯ ގެ ސޮ ް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ވނީ  2020ފެބްރުއަރީ  05ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  8:30ން ފެށިގެން 2020 ،ފެބްރުއަރީ  24ވާ ހޯމަ
ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ދުވަހު  15:00ގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގައި

 08:30ން  15:00އަށް

ހުކުރު ދުވަހު

 15:00ން  17:00އަށް

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި

 09:00ން  15:00އަށް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން:
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ނ
ށހަޅަން އަންނަ މީހެއްގެ ކާކުކަ ް
ތޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހެއްނަމަ ،ފޯމު ހު ަ
ނ ި
ފޯމު ހުށަހަޅަން އަންނަނީ އި ް
އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ގެންނަން ވާނެއެވެ.
ނ 2020 ،އެޕްރީލް  04ވާ
ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ވޓު ނަގާ ނިމޭތާ ( 30ތިރީސް)
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  8:00ން  16:00އަށެވެ .އަދި ވޯޓު ގުނަން ފަށާނީ ހަމަ އެދުވަހު ޯ
ޚބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2020އެޕްރީލް  12ވާ އާދީއްތަ
މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ .މި އިންތި ާ
ދުވަހުގައެވެ.
ށހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުން ހު ަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
އ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ހިލާލީ މަގު) އިންނާ ި
ވބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިން ލިބޭނެ ވާހަކަ
(ބައު ޖަމާލުއްދީން) ގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ،މިކޮމިޝަންގެ ެ
ވ.
ދެންނެވީމެ ެ
 10ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1441
 04ފެބްރުއަރީ
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