c

ނަންބަރު(A)CA-2020/156 :

އިޢުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020
ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
 04އޭޕްރިލް  2020ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި
ގ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުން އޮންނަ ދުވަހު ،ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމު ެ
އމީހެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ
ތ ބެލުމަށް ،ވޯޓުނެގުމާއި ،ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާެ ،
ގ ް
ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮ
ލ
ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ( 1އެކެއް) މަންދޫބަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-6ލޯކަ ް
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު)

ގ
ނ ެ
ގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2020/R-7އަންހެނު ް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް
ލިބިދެއެވެ.
މށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  2020މާރިޗު 05
ދބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލު ަ
ނ ޫ
މި ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަ ް
ތ
ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  8:30ން ފެށިގެން 2020 ،މާރިޗު  15ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  15:00އާ ހަމަޔަށް އެ ފުރުޞަ ު
ހުޅުވާލައިފީމެވެ.
(ހ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
 .1އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.
 .2ޖިނާޢީ ކުށެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  2020ގެ
 .3ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ވލުވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަ ާ
 .4ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް  /ވެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ނގެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 .5ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައި ް
ވފައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 .6ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެ ި
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(ށ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޙާބު  2020އަށް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ،އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި އިލެކްޝަންސް
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
އދޭ ފޯމު
 .1ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް ެ
އދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ
 .2ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް ެ
އދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
 .3ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް ެ
 .4ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބު ޢައްޔަން ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
 .5ސީޑީ
ސީޑީގައި ހިމަނަންޖެހޭ ތަކެތި:


ކށް ވުމަށް
ނވާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަ ަ
އައި.ޑީކާޑުގައިވާ ފޮޓޯ ނޫން ފޮޓޯއެއް ފާހުގައި ޖަހަން ބޭނު ް
އެދޭފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ކުލަ ފޮޓޯ (ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ JPEG/PNG ،ފޯމެޓުގައި
ސޮފްޓް ކޮޕީ).
-

ނނެވެ.
ވނީ އެފޮޓޯގައިވާ މީހާގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ް
ފޮޓޯ ސޭވްކޮށްފައި ހުންނަން ާ

-

ލމާތު ހިމެނޭ އެކްސެލް ލިސްޓު
ގއި ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢު ޫ
ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތު ަ

ފރާތަކުން ސޮއި ކުރައްވާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
 .6ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ަ
(ނ) ކެން ޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން


ތގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އިޤްރާރުގައި
ގ ު
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ޮ
ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.



މ
ފރަތަމަ ހުށަހަޅާ ފޯ ު
އންމެ ު
ށހަޅާނަމަ ،އެފަރާތަކުން ެ
އެކަކު އެއް އެޕްލިކޭޝަނަށްވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ހު ަ
ލ ކުރެވޭނެއެވެ.
މތައް ބާޠި ު
ބަލައިގަނެ އެހެން ފޯ ު



އެއްވެސް ފޯމެއްގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް މަދުނަމަ އެފޯމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.



އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައިވާ ސޮޔާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ސޮއި ތަފާތު ނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.



ނވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަލުން ފާހެއް ހަދައި ދެވޭނީ ( 95/-ނުވަދިހަފަސް) ރުފިޔާގެ
ފާސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެހެ ް
ފހުއެވެ.
ޖޫރިމަނާއެއް އެ ފާހަށް ނެގުމަށް ަ



ބން އައްޔަން ކުރެވޭނީ ،ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކޮންމެ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫ ު
މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ފޮއްޓަކަށް އެއް ( 1އެކެއް) މަންދޫބެކެވެ.
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ވ
ނނަށް ވުމަށް ޝައުޤުވެރި ާ
ކންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫބު ް
ގ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ެ
ވޯޓު ނެގުމާއި ވޯޓު ގުނުމު ެ
ފަރާތްތަކުން،

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އެކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމާއި

ފޯމާއެކު

ހ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ތނަށެވެ.
ރގައި މިދަންނަވާ ތަން ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،އެ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ ތި ީ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަންނާނެ ތަންތަން
މާލޭގައިނަމަ

ޖމާލުއްދީނަށް)
އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ަ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި

ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ (ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް)

އައްޑޫ ސިޓީ ،ފުވައްމުލައް ސިޓީ ،ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ

އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ  :އަވަށު

އޮފީސްތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްއިދާރާ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ :ކައުންސިލް އިދާރާ
އވަނީ  2020މާރިޗު  05ވާ
ގ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފަ ި
މށްއެދޭ ފަރާތްތަކު ެ
ކެންޑިޑޭޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަންދޫބުންނަށް ވު ަ
ގން  2020މާރިޗު  15ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  15:00ގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށި ެ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިގަންނާނެ ގަޑިތައް
ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގައި

 08:30ން  15:00އަށް

ހުކުރު ދުވަހު

 15:00ން 17:00

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި

 09:00ން 15:00

ނ
ނ ަ
ނމަ ،ފޯމު ހުށަހަޅަން އަ ް
ތލާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހެއް ަ
ނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށް ކުރިމަ ި
ފޯމު ހުށަހަޅަން އަންނަނީ ކެ ް
މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ގެންނަން ވާނެއެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ
އ
ނ ި
ލކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ާ
މ އި ެ
ހށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯ ު
ތތަކުން ު
ލމަށް އެދޭ ފަރާ ް
ގތުގައި ކުރިމަތި ު
މަންދޫބުންގެ ޮ
ޖމާލުއްދީން ،ނިކަގަސްމަގު) ގެ
ނތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ަ
ހލާލީ މަގު) އި ް
(ޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާި ،
ހކަ ދެންނެވީމެވެ.
ނގެ ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިން ލިބޭނެ ވާ ަ
ރިސެޕްޝަނުންނާއި ،މިކޮމިޝަ ް
މށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ވީމާ ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގު ަ
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