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ފޮޓޯގްރަފީ މުބާރާތް
 .0ތަޢާރަފް
މި ފޮޓޯ މުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމިޤްރާތީ ދިޒާމް ހަރުދަދާކުރުމުފް ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ދިމިޤްރާތީ އުސޫލުތައް އިތުރަފް
ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުދް "ޑިމޮކްރަސީ ވީކް"ގެ ދަމުގައި އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުދް އިސްދަގައިގެދް ،އަދްދަ އޮކްޓޯބަރ މަހު
ބާއްވަދް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިދް އެއް ޙަރާކެތެވެ .މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިދްގެ ތެރެއިދް ވަދަވަދައަފްހޮވޭ
ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް "ޑިމޮކްރަސީ ވީކް" ގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދުގެ ފަރާތުދް ތައްޔާރު ކުރާ
ސްޓޯލްތަކުގައި ދައްކާލެވޭދެއެވެ.

 .5މަޤްޞަދު
މި ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިމިޤްރާތީ އުސޫލުތައް ބަލައިގަދެވިފައިވާ މިދްވަރު ފޮޓޯގެ ޒަރީޢާއިދް
ދައްކުވައިދިދުމާއިކ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބޭއްވޭ

އިދްތިޚާބުތަކުގައި

ވޯޓުލުމުގެ

ޙަރަކާތްތައް

ކުރިއަފްދާގޮތުގެ

ކަދްތައްތައް

ދައްކުވައިދިދުމާއިކ އަދި ޢާއްމުދްގެ ތެރޭގައި ހިދްގޭ އެކި އެކި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިދް ދިމިޤްރާތީ އުސޫލްތައް އަފަގެދްފައިވާ
މިދްވަރު ދައްކުވައިދިދުމެވެ.

 .3މުބާރާތުގެ މައިގަނޑު ތީމް


ޑިމޮކްރަސީގައި އެދްމެދްގެ ބައިވެރިވުދް

 .4މައިގަނޑު ތީމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ފޮޓޯތަކުން ދެއްކިދާނެ މައުޞޫތައް

ޑިމޮކްރެސީ ވީކް 5102



ޒިންމާދާރު ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބެއް ގާއިމްކުރުން.



އިންތިޚާބުތަކުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން.



އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުން.



ރައްޔިޔުންގެ ބައިވެރިވުން.



ޑިމޮކްރަސީގައި އަހަރެންގެ ދައުރު.
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 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުސޫލްތައް:


މުބާރާތުގެ ބައިވެރިދް ފޮޓޯތައް ފޮދުވާއިރު ފޮޓޯތަކުގެ މާދަދޭހަވާދެހެދް ފޮޓޯތަކާ ބެހޭ ކުރު ތަޢާރަފެއް ހިމަދަދްވާދެއެވެ .މިގޮތުދް،
ފޮޓޯގެ ތަޢާރުފުގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަދަދްވާދެއެވެ.



-

ފޮޓޯގެ ސުރުޚީއެއް އަދި ފޮޓޯގެ ތަޢާރަފެއް

-

ފޮޓޯ ދެގިތަދް

-

ފޮޓޯ ދެގި ތާރީޚް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ކޮދްމެ ފޮޓޯއެއް ހުފަހެޅުމުދްކ އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ ފަރާތުދް އެ އިދް ކޮދްމެ ފޮޓޯއެއް
ޝާޢިއުކޮފްކ ޢާއްމުކޮފް ބޭދުދްކުރުމަފްޓަކައި އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދަފް ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރާއި ރުހުދް ދީފައިވާކަމަފް ބެލެވޭދެއެވެ.
އަދި މިއިދް ކޮދްމެ ޙާލެތެއްގައި ބޭދުދްކުރެވޭ ފޮޓޯއެއްގައި އެ ފޮޓޯ ހުފަހެޅި ފަރާތަފް އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދްގެ ފަރާތުދް "ފޮޓޯ
ކްރެޑިޓް" ދެވޭދެއެވެ .މި މުބާރާތުދް ހޮވޭ ފޮޓޯތައް ކޮމިޝަދުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއު ކުރެވޭދެއެވެ .އަދި ޑިމޮކްރެސީ ވީކްގައި
ކޮމިޝަދުގެ ފަރާތުދް ހިދްގާ ސްޓޯލްގައި އެފޮޓޯތައް ދައްކާލެވޭދެއެވެ.



މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ފޮޓޯތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ދުވަތަ ރާއްޖެއިދް ބޭރުގެ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިކޮފްފައިވާ ދުވަތަ
ބައިވެރިކޮފް ވަދައެއް ލިބިފައިވާ ފޮޓޯއަކަފް ވެގެދް ދުވާދެއެވެ.



މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ފޮޓޯއަކީ ޢާދްމު އަޚްލާޤީ މިދްގަޑުތަކަފްފެތޭ ފޮޓޯއެއް ކަމުގައި ވާދްވާދެއެވެ .މިގޮތުދް
ބައިވެރިކުރެވޭ ފޮޓޯތަކުގައި ބަދު އަޚްލާޤީކ ހުތުރު ދުވަތަ ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަފް އެކަފީގެދްދުވާކ

އާދްމުދްގެ މެދުގައި

ބަލައިދުގަދަވޭފަދަ ފޮޓޯއަކަފް ވެގެދްދުވާދެއެވެ.


މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ފޮޓޯތަކަކީ މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދާއިކ ރޫޙާއި ،ޝިއާރާއި ގުޅުދްހުރި ފޮޓޯތަކަފް ކަމުގައި
ވާދްވާދެއެވެ.



މެދިޕިއުލޭޓެޑް ދުވަތަ ވޯޓާރމާކް ކޮފްފައިވާ ފޮޓޯއެއް ބަލައެއް ދުގަދެވޭދެއެވެ .ފޮޓޯ އެޑިޓްކުރުމުގައި ބަލައިގަދެވޭދީ ކްރޮޕް
ކުރުމާއިކ ކަލަރ ކަރެކްޝަދ ހެދުމާއިކ މައިދަރ ބާރދިދްގ އާއި ޑޮޖިދްއެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ފަދޑިޔާރުދް ބަލަދް
ބޭދުދްވެއްޖެހިދދެއްގައިކ

ފޮޓޯގެ

އޯތެދްޓިސިޓީ

ކަފަވަރު

ކުރުމަފްޓަކައި

ފޮޓޯގެ

އަސްލު

ދުވަތަ

"އޮރިޖިދަލް

ފޮޓޯ"

ހުފަހަޅަދްޖެހޭދެއެވެ.


މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަފް ފޮދުވާ ފޮޓޯތައް ހުދްދަދްވާދީ ޖޭޕެގް ފޯމެޓްގައެވެ.

ފޮޓޯގެ ފައިލް ސައިޒްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެދް

 0111 × 011ޕިކްސެލް ހުދްދަދް ވާދްވާދެއެވެ (ރިޒޮލިއުޝަދް  011ޑީޕީއައި).


މި މުބާރާތުގައި ކޮދްމެ ބައިވެރިއަކަފް ބައިވެރިކުރެވޭދީ ގިދަވެގެދް  12ފޮޓޯއެވެ.



ކޮދްމެ ބައިވެރިކު ހުފަހަޅާ ފޮޓޯ އަކީ އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތަފް ވާދްވާދެއެވެ .ހުފަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިދް
އެއްވެސް ފޮޓޯ އަކީ ދަކަލު ކޮފްފައިވާ ފޮޓޯއެއްކަދް ސާބިތުވެއްޖެ ހިދދެއްގައި ފޮޓޯއެއް ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު
އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.
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 .6މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން



 00އަހަރުދް މަތީގެ ކޮދްމެ ދިވެއްސަކަފް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވިދާދެއެވެ.
މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަފްޓަކައި ބައިވެރި ކުރަދް ބޭދުދްވާ ފޮޓޯތައް

( )photo@elections.gov.mvމި އީމެއިލް

މެދުވެރިކޮފް އިލެކްޝަދްސް ކޮމިޝަދަފް ހުފަހަޅަދްވޭދެއެވެ )photo@elections.gov.mv( .އީމެއިލްއަފް ފޮދުވާ ފޮޓޯފިޔަވާ
އެހެދް އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ބަލައެއްދުގަދެވޭދެއެވެ.


މުބާރާތުގެ ބައިވެރިދް ފޮޓޯތައް ފޮދުވާއިރު ފޮދުވާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަދަދްވާދެއެވެ .މިގޮތުދް ،ފޮދުވާފަރާތުގެ ތިރީގައި މިވާ
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަދަދްވާދެއެވެ.
-

ފުރިހަމަ ދަދް

-

އެޑްރެސް

-

އައިޑީކާޑު ދަދްބަރު

-

ފޯދުދަދްބަރު

 .7ބައިވެރިކުރެވޭ ސުދްގަޑި:
މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ

 5105ސެޕްޓެމްބަރ  16ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން  5105ސެޕްޓެމްބަރ  57ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ

ނިޔަލަށެވެ .ފޮޓޯތައް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  5105ސެޕްޓެމްބަރ  57ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  05:11އެވެ .ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު
ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 .8ފޮޓޯ އިންސާފު ކުރުމުގެ އުސޫލްތައް
މި ފޮޓޯ މުބާރާތައް ހުފަހަޅާ ހުރިހާ ފޮޓޯތައް އިދްސާފުކުރާދީ މޯލްޑިވްސް ފޮޓޯގްރަފާސް އެސޯސިއޭޝަދް އާއި ގުޅިގެދް އެކުލަވާލެވޭ 0
ފަދޑިޔާރުދްގެ ޕެދަލަކުދްދެވެ .އަދި ހޮވާލެވޭ ފޮޓޯތައް ހޮވާދީ ތިރީގައި މި ދަދްދަވާ މިދްގަދޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީދްދެވެ.


މަޢުޟޫއު ސާފުވުދް :ފޮޓޯއިދް ދައްކުވައިދޭ މެސެޖާއި މުބާރާތުގެ ޝިޢާރާއި ގުޅުދްހުރި މިދްވަރު



އުފެއްދުދްތެރިކަދް :ފޮޓޯގެ ކޮދްސެޕްޓްގެ އަމިއްލަވަދްތަކަދް



މެސެޖް :ފޮޓޯއިދް ދައްކުވައިދޭ މެސެޖްގެ ބާރުވެރިކަދްކ ޢާއްމުދްދަފް އަސަރުކުރާދެ މިދްވަރު.

މުބާރާތުގެ ފަދޑިޔާރުދްގެ ދިދްމުމަކީ އެދްމެ ފަހުގެ ދިދްމުމެވެ .މި މުބާރާތުގެ ވަދަތައް އިޢުލާދު ކުރާދީ  5102އޮކްޓޯބަރ  01ވަދަ
ދުވަހުއެވެ.
ބައިވެރިދްގެ ތެރެއިދް ވަދަ ވަދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަފް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮފް އެފަރާތްތަކަފް އެދްގޭދެއެވެ.

ޑިމޮކްރެސީ ވީކް 5102

ފޮޓޯގްރަފީ ކޮދްޓެސްޓް



ޑިމޮކްރެސީ ވީކް 5102

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިދްގެ ތެރެއިދް ހޮވާލެވޭ ފާރާތްތަކަފް ދެވޭ އިދާމް:
-

އިދާމުގެ ގޮތުގައި ދޭދް ހަމަޖެހިފައިވާދީ ފައިސާގެ އިދާމެވެ .މިގޮތުދް ދޭދް ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި
މިވަދީއެވެ.
އެއްވަދައަފް 5111 :ރުފިޔާ

ދެވަދައަފް 3111 :ރުފިޔާ.

ތިދްވަދައަފް 5111 :ރުފިޔާ.

ޑިމޮކްރެސީ ވީކް 5102

