
 c  

 

 

 

    

Elections Commission 
PA Complex, 5th Floor, Malé 
20307, Republic of Maldives  

T (960) 332 2241 
F (960) 332 3997 
www.elections.gov.mv 

 
  މުބާރާތް ކުރެހުމުގެ  ފާހަގަކުރުމުގޮތުން ބާއްވާ  2022 ދުވަސް  ޑިމޮކްރަސީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 
 

 ތަޢާރަފް 
 

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިލެކްޝަންްސ  ޑިމޮކްރަސީވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  2022މި މުބާރާތަކީ، 
ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންާދ ގައި 7-12ހާ ސްކޫލެއްގެ ގްރޭޑް ރާއްޖޭގެ ހުރިގެން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިާޒމްކޮށް

 ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެކެވެ. ިހންގާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން

 
 މަޤްސަދު 

 

ސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ޑިމޮކްރަގެ މެދުގައި ންސްކޫލްކުދި  ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީމި މުބާރާތް
މޮކްރަސީގެ ޑި  ލިބި، ސީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު އެކުދިްނނަްށ އިންތިޚާބުތަކާއި، ޑިމޮކްރަ ހޭލުންތެރިކުރުމާއި،

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަްށ  އިއަދި އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާނިޒާމާއި،  ޑިމޮކްރަސީގެ ،ކާއިއަސާސްތަ
  މުބާރާތެކެވެ.މަށް ހިންގާ ކުރެހުމުގެށް ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުއަޙުލުވެރިކޮ

 

   ތީމް 
 

 ޑިމޮކްރަސީަގއި މަގޭ ަދއުރު 
 

 
 އް ވެރިވެވޭނެ އުމުރުފުރާތަބައި 
 

ެގ ސްޓޭޖްވާ ކީ ތިރީގައިހުރިހާ ސްކޫލްތަކެްއގެ  ގައި ބައިވެރިވުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަީނ ރާއްޖޭގެތުމުބާރާމި 
  . އެއީ؛ދަރިވަރުންނަށެވެ

 

 ޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންތަ (8އަދި  7)ގްރޭޑް  3ކީ ސްޓޭޖް  -
 ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން (10އަދި  9)ގްރޭޑް  4ކީ ސްޓޭޖް  -
 ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން (12އަދި  11)ގްރޭޑް  5ކީ ސްޓޭޖް  -
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 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 

 

ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ކާއެކު  ކުރެހުން ކުރެހުންތަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ  -
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ވެ.އަސްލެހުށަހަޅާނީ ކުރެހުންތަކުގެ  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ -
އާ ދެމެުދ  2022ނޮވެްނބަރު  10އިން  2022ސެޕްޓެްމބަރ  15އް ހުަށހަޅާނީ ކުރެުހންތަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ  -

 ގެ އިދާރާ އަށެވެ.ސްކޫލް
ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ކުރެހުން ހުށަހަޅަންވާނީ ސްކޫލުގެ ިއދާރާއަށެވެ. ގެވެސްދަރިވަރެއްކޮންމެ  -

ގެ އިދާރާއަްށ މިޝަންއިލެކްަޝންސް ކޮ ގެ ކުރިން 14:00ވަަނ ދުވަހުގެ  2022ނޮވެްނބަރު  20ފޯމާއި ކުރެހުންތައް 
 ނާެނއެވެ.މީގެ ފަހުން ިލބޭ ކުރެހުންތައް ބަލަިއނުގަން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 
  ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް މުބާރާތް 

 

 ކުރެހުން 10، އެންމެ މަިތން ާމކްސްލިބޭ އިބަލަ ކުހަށްކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކުރެުހންތަކުގެ ތެރެއިން ޖަޖުން ދޭ މާ  -
 އެވެ.ނެކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން ހޮވާ

ދުވެރިކޮށް ލައިކްސް ހޯދުމަްށ މެ ”electionscommissionmv“ ކޮމިޝަނުގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖު ކުރެހުން 10މި  -
)ކުރެހުމަށް ދޭ ލައިކެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނީ މި ކޮމިޝަނުގެ އިންސްޓަރގްރާމް ޕޭޖު ފޮލޯ ކޮށްފައިވާ  ނެއެވެ.ހުޅުވާލާ

 ންޔެވެ.ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލައިކްސް އެކަ
 ވަނަ ހޮވުމުގައި ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލޭނެ  -

 

 މާރކްސް  މިންގަނޑުތައް 

 10 މަސައްކަތުގެ ސާފުކަމާ ރީތިކަމަށް

 30 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 35 މުބާރާތުގެ ތީމާ ގުޅުންހުރި މިންަވރު

 75 ޖުމްލަ 

 
މުއްދަތު ަހމަވާއިރު އެ ކުރެހުމަްށ އާއި  75ކުރެހުން ހޮުވމުގައި ބަލާނީ ޖަުޖން ދެއްވާ މާރކްސްގެ % 10އެންމެ މޮޅު   -

 އަށެވެ. ގެ ޖުމްލަ މާރކްސް 25ލިބިފައިވާ ލައިކްސްގެ %
 ހޮާވނެއެވެ. ވަނަ ކުރެހުން 3ވަނަ،  2ވަނަ،  1ކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން  -
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 މުބާރާތުގެ އިނާމް 
 

 ؛ކޮންމެ ކީ ސްޓޭޖަކުން
 )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ 3,000/-ވަނަ އިނާމް  1 -
 )ދެހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ 2,000/-ވަނަ އިނާމް  2 -
 )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ 1,000/-ވަނަ އިނާމް  3 -
 ކޫލަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ސް -

 
 

 މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ކުރެހުންތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް 
 

 ވެ.ނަންާވނީ އިސްލާމް ދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫާނއި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުށުނާރާނޭޮގތަށެ ކުރެހުންތައް ހުން -
ތަކުގެ ލޯގޯ އަދި ޝިާޢރުތައް ބޭނުންކޮށް އަދި ނިސްަބްތ ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ، ޕާޓީސިޔާސީ ފަރާތްތައް ކުގައިކުރެހުންތަ -

 އެވެ.ހުރެގެންނުވާނެ
  ވެ.އެސައިޒުގަ A3ކުރެހުންތައް ހުންނަންާވނީ  -
 އެވެ.ބޭނުންކުރެވިދާނެޑްރޯވިންގ މީޑިއާއެއް  ކުރެހުންތަކުގައި ކޮންމެ -
އަދި ސްކޫލްގެ   ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު، ކްލާސްދިވެހި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި،  ނުފުށުގައިކުރެހުމުގެ -

 އެވެ.ނަން ހިމަނަންާވނެ
 .އެވެވަތަ މައުޫޟ ހިމަނަންވާނެކުރެހުމުގައި، ކުރެހުން ކުރަހާފައިވާ ތީމް، ޝިޢާރު ނު -
 .އެވެކުރެހުމާއެކު ކުރެހުމުން ދައްކާ މެސެޖް، ޑިސްކްރިޕްޝަންއެއް ހިމަނަންވާނެ -
 އެވެ. ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޮނުވާ ކުރެހުންތައް ަބލަެއއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.މެއްވެސް ހުންނަންާވނީ އަތުން ކުރަހާފައިހުރިހާ ކުރެހު -
 ެއވެ.އެހެން މުބާރާތެއްގައި ހުށަހަޅާަފއިވާ ކުރެހުމަކަށްވެގެން ނުވާނެ ހުށަހަޅާ ކުރެހުމަކީ މީގެ ކުރީގައި  -
 .އެވެރެއްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރާހުށަހަޅާ ކުރެހުމަކީ މުބާ -

 
 އެވެ.މެއް ބަލައެްއ ނުގަނެވޭނެނޯޓް: ކުރެހުންތަކުގައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަަމ ނުވާނަމަ، އެކުރެހު

 
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 

ގެ އިދާރާއިން ބޭނުން ކޮންމެ ކުރެހުމެއް މި ކޮމިޝަނަށް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ކޮމިަޝނު
ހުންތަކުގައި އެކުރެހުން ކުރެހި ގެ ބޭނުްނތަކުގައި ބޭނުންުކރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ކުރެކޮޕީރައިޓް ލިބޭ ގޮތަށް މި ކޮމިޝަނު
 ދަރިވަރެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާެނއެވެ.


