c

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް  2022ފާހަގަކުރުމުގޮތުން ބާއްވާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް

ތަޢާރަފް
ސ
މި މުބާރާތަކީ 2022 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަން ް
ދ
ޒމްކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް 7-12ގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުން ާ
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތި ާ
ހންގާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެކެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ި

މަޤްސަދު
މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ސްކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި ޑިމޮކްރަސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން
ހޭލުންތެރިކުރުމާއި،

ށ
ނނަ ް
އެކުދި ް

އިންތިޚާބުތަކާއި،

ޑިމޮކްރަސީއާ

ގުޅޭ

ގޮތުން

ތ
މައުލޫމާ ު

ލިބި،

ޑިމޮކްރަސީގެ

ށ
ސ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަ ް
އަސާސްތަކާއި ،ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމާއި ،އަދި އިލެކްޝަން ް
ތރުކުރުމަށް ހިންގާ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެކެވެ.
އަޙުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކަން އި ު

ތީމް
ރ
ދއު ު
ގއި މަގޭ ަ
ޑިމޮކްރަސީ ަ

ބައިވެރިވެވޭނެ އުމުރުފުރާތައް
ގ
އގެ ތިރީގައިވާ ކީ ސްޓޭޖް ެ
ނ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެ ް
ގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަ ީ
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމު ެ
ދަރިވަރުންނަށެވެ .އެއީ؛
-

ކީ ސްޓޭޖް ( 3ގްރޭޑް  7އަދި  )8ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން

-

ކީ ސްޓޭޖް ( 4ގްރޭޑް  9އަދި  )10ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން

-

ކީ ސްޓޭޖް ( 5ގްރޭޑް  11އަދި  )12ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން

T (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv
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މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
 -މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުރެހުންތަކާއެކު

ފރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި
ކުރެހުން ހުށަހަޅާ ަ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުރެހުންތަކުގެ ހުށަހަޅާނީ އަސްލެވެ.ދ
ނބަރު  2022އާ ދެމެ ު
މބަރ  2022އިން  10ނޮވެ ް
ށހަޅާނީ  15ސެޕްޓެ ް
ހންތައް ހު ަ
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުރެ ުސްކޫލްގެ އިދާރާ އަށެވެ.
އދާރާއަށެވެ .ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ
 ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެވެސް ކުރެހުން ހުށަހަޅަންވާނީ ސްކޫލުގެ ިށ
ޝންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަ ް
ނ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން އިލެކް ަ
ނބަރު  2022ވަ ަ
ފޯމާއި ކުރެހުންތައް  20ނޮވެ ް
ނއެވެ.
އނުގަންނާ ެ
ލބޭ ކުރެހުންތައް ބަލަ ި
ފޮނުވަންވާނެއެވެ .މީގެ ފަހުން ި

މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް
މކްސްލިބޭ  10ކުރެހުން
ތން ާ
މކުހަށް ބަލައި ،އެންމެ މަ ި
ހންތަކުގެ ތެރެއިން ޖަޖުން ދޭ ާ
 ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކުރެ ުކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން ހޮވާނެއެވެ.
ށ
 މި  10ކުރެހުން ކޮމިޝަނުގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖު ” “electionscommissionmvމެދުވެރިކޮށް ލައިކްސް ހޯދުމަ ްހުޅުވާލާނެއެވެ( .ކުރެހުމަށް ދޭ ލައިކެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖު ފޮލޯ ކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލައިކްސް އެކަންޔެވެ.
ނ
 ވަނަ ހޮވުމުގައި ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލޭ ެއ
މިންގަނޑުތަ ް

-

މާރކްސް

މަސައްކަތުގެ ސާފުކަމާ ރީތިކަމަށް

10

ނ
އުފެއްދުންތެރިކަ ް

30

ވރު
މުބާރާތުގެ ތީމާ ގުޅުންހުރި މިން ަ

35

ޖުމްލަ

75

ށ
ހމަވާއިރު އެ ކުރެހުމަ ް
ޖން ދެއްވާ މާރކްސްގެ  75%އާއި މުއްދަތު ަ
ވމުގައި ބަލާނީ ޖަ ު
އެންމެ މޮޅު  10ކުރެހުން ހޮ ު
ލިބިފައިވާ ލައިކްސްގެ  25%ގެ ޖުމްލަ މާރކްސް އަށެވެ.

ވނެއެވެ.
 ކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން  1ވަނަ 2 ،ވަނަ 3 ،ވަނަ ކުރެހުން ހޮ ާT (960) 332 2241
F (960) 332 3997
www.elections.gov.mv
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މުބާރާތުގެ އިނާމް
ކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން؛
-

 1ވަނަ އިނާމް  3,000/-ރުފިޔާ (ތިންހާސް ރުފިޔާ)

-

 2ވަނަ އިނާމް  2,000/-ރުފިޔާ (ދެހާސް ރުފިޔާ)

-

 3ވަނަ އިނާމް  1,000/-ރުފިޔާ (އެއްހާސް ރުފިޔާ)

-

ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް

މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް
-

ށވެ.
ގތަ ެ
ނއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުނާރާނޭ ޮ
ވނީ އިސްލާމް ދީނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ ާ
ކުރެހުންތައް ހުންނަން ާ

-

ތ ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް
ބ ް
ޢރުތައް ބޭނުންކޮށް އަދި ނިސް ަ
ކުރެހުންތަކުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ،ޕާޓީތަކުގެ ލޯގޯ އަދި ޝި ާ
ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.

-

ވނީ  A3ސައިޒުގައެވެ.
ކުރެހުންތައް ހުންނަން ާ

-

ކުރެހުންތަކުގައި ކޮންމެ ޑްރޯވިންގ މީޑިއާއެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

-

ކުރެހުމުގެ ނުފުށުގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ،ކްލާސް އަދި ސްކޫލްގެ
ވނެއެވެ.
ނަން ހިމަނަން ާ

-

ޟ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ކުރެހުމުގައި ،ކުރެހުން ކުރަހާފައިވާ ތީމް ،ޝިޢާރު ނުވަތަ މައު ޫ

-

ކުރެހުމާއެކު ކުރެހުމުން ދައްކާ މެސެޖް ،ޑިސްކްރިޕްޝަންއެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

-

އއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބލަ ެ
ވނީ އަތުން ކުރަހާފައިއެވެ .ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޮނުވާ ކުރެހުންތައް ަ
ހުރިހާ ކުރެހުމެއްވެސް ހުންނަން ާ

-

އވެ.
ފއިވާ ކުރެހުމަކަށްވެގެން ނުވާނެ ެ
ހުށަހަޅާ ކުރެހުމަކީ މީގެ ކުރީގައި އެހެން މުބާރާތެއްގައި ހުށަހަޅާ ަ

-

ހުށަހަޅާ ކުރެހުމަކީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

އ ނުގަނެވޭނެއެވެ.
މ ނުވާނަމަ ،އެކުރެހުމެއް ބަލައެ ް
ނޯޓް :ކުރެހުންތަކުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަ ަ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ޝނުގެ އިދާރާއިން ބޭނުން ކޮންމެ ކުރެހުމެއް މި ކޮމިޝަނަށް
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ކޮމި ަ
ކރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ކުރެހުންތަކުގައި އެކުރެހުން ކުރެހި
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