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 IUL/2022/39/480ނަންބަރު:  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ  
ދެވަނަ ބުރު ގެ    2022 އިންތިޚާބު   

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންތިޚާބު ކުރެވުނު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 5/2019 :ޤާނޫނު ނަންބަރު
 R-62/ 2022  :ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު  2022ޖުލައި    13  ފުރަތަމަ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ދައުރުބާ ކައުންސިލުގެ  

ގެ   ގަވާއިދު(  ކުރުމުގެ  އިންތިޚާބު  މެންބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދަށުން،    2)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި  ދުވަހު    ހޮނިހިރު  ވީ  2022ޖޫން    11  ކުރުމަށްބުއެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާ

އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް  އިންތިޚާބުގައި    އާއި މަތިލާފައިވާތީކެންޑިޑޭޓުން ކުރިއިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން  ން  މެންބަރު
ރު  އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުޓަކު ވޯޓުގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ހޮވިފައިނުވާތީ،  )ދޭއް( ކެންޑިޑޭ  2)ފަހެއް( ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން    5  ވާދަކޮށްފައިވާ

   ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު   2022ޖުލައި   2

ގައި  ގެ ދެވަނަ ބުރު  2022އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  
 ގެ މަޤާމަށެވެ.  މެންބަރުން)ތިނެއް(    3އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ  ނީ  ވަވޯޓު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ފަރާތްތަ އެދޭ  ކުރިމަތިލުމަށް  މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޓީގެ  އެގްޒެކެޓިވް  ކައުންސިލުގެ  ކުރިމަތިލުމުގެ ބާ  މަޤާމަށް  އެ  ކުން 
 ހުޅުވާލައިފީމެވެ.    އާ ހަމަޔަށް  15:00ދުވަހުގެ    ހޯމަ ވާ    2022ޖޫން   27  ،ފުރުޞަތު

ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ   ބުރުގައި  ގެ ދެވަނަބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު
ޖޫން    27ދުވަހުން ފެށިގެން    ންގާރައަވާ    2022ޖޫން    14ފޯމާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނީ ބާ ކައުންސިލަށެވެ. މި ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ  

 އަށެވެ.   15:00ން މެންދުރުފަހު   9:00ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  ރަސްމީ ބަންދުނޫން    ،ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  ހޯމަވާ    2022

ނަންބަރު  )ށ(  ޤާނޫނު( ގެ    5/2019  : ޤާނޫނު  ފަންނުގެ  ފަދައިން   ވަނަ މާއްދާގައި   10)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ  ބާ    ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގައި  ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާ    ގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ފިޔަވައި،    ކައުންސިލުގެ 

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. 

 ؛)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން   05ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ   .1

ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ   .2
 އަދި ؛ ކަމުގައި ނުވުން  ފަރާތެއްކޯޓަކުން ނުވަތަ ބާ ކައުންސިލަށް ސާބިތުވެފައިވާ  

 . ވަތަ ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުންޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން ނު .3



   
 

   
 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން، އިންތިޚާބަށް ކު ބާ  ރިމަތިލުމަށް   ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް 
 ނެއެވެ. އެދޭއިރު، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަން ވާ 

 ؛ފުރިހަމަ ނަން (1

 ؛އުފަން ތާރީޚު (2

ދެފުށުގެ ސާފު  (3 ކާޑުގެ  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ނަންބަރު  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 
 ؛ފޮޓޯކޮޕީއަކާ އެކު(

 ؛އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާގޮތަށް(ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   (4

 ؛ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާގޮތަށް(  ،އެޑްރެސް  ،ރަށާއި  ،މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި (5

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ފޮޓޯކޮޕީ (6

ތައް ފޮނުވާނެ ރަސްމީ އެޑްރެސް )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު،  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން (7
 ؛އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު(

 ؛ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް (8

 ؛ފޮޓޯ )ކުލަ(  1ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ   (9
 ؛އެމީހަކު އެ އިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ ލޯގޯ/ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ އެ ނިޝާން/ލޯގޯ (10
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ  ޑިޕާޓްމަންޓް   (11

 ؛ރެކޯޑާއި ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްފައިވާ ފޯމު
(( ސޮފްޓް ފޯމެޓުގައި JPEGސީޑީ )އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާމީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ކުލަ ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ) (12

 ؛ ކޮޕީއެއް.(
 އަދި  ؛މީހާގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ޝީޓު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ (13
 )ފަސްހާސް ރުފިޔާ(.   5,000/-އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ   (14

 

ވޯޓު    ދެވަނަ ބުރުގެ  ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ  ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު 
ޚާއް   ހޮނިހިރު   ވާ   2022ޖުލައި    2  ،ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބޭއްވޭ  ޖަލްސާގައެވެ.ޞަ ދުވަހު  މި އިންތިޚާބުގެ    ގޮތުން ބާއްވާ އާންމު 

އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް  ދުވަހު   ހޮނިހިރު ވާ    2022ޖުލައި    2ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ    ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި
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