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 ވާނެއެވެ.އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅަން 

  ަތކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިޭކަޝން ފޯމު ލޯކަލް ކައުންސިލް 1

  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ  ،ކެންޑިޑޭޓުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 2

3 
މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އައިޑީ ކާޑު  51އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ނަމަ ކުރިމަތިލާ 

 މީހުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީގެ ސާފުކޮޕީ  51ނަންބަރު، ގުޅޭނެ ނަންބަރު، އެޑްރެސް، ސޮއި އަދި 
 

  އިޤުރާރުލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހާގެ  4

5 
އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަރުޮކށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ ޕާޓީގެ ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ

 ޤަރާރު.
 

  ބޭނުންކުރާނަމަ ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ  ނުވަތަ ލޯގޯ ންނިޝާ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި 6

  އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް / ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލޯގޯ  7

ނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރުިފޔާ ))ފަނަރަ ސަތޭކަ(  1511/- ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ 8   ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދު(ބަ

9 
ލޯކަލް ކައުންިސލްތަކުގެ އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ސާފުކުރި ފޯމު.
 

  ޯލކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން  11

11 

 ފޮޓޯ/ލޯގޯ/ނިޝާން

ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ފޯމެޓުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި، އިންތިޚާބުގައި  JPEG/PNG ކެންޑިޑޭޓުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ކުލަ ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ
 51އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރާ  ފޯމެޓުގައި( އަދި  JPEG/PNGބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )

)މައިކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް ފޯމެޓްގައި( އަދި ވޯޓު މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އަދި ފޯނު ނަންބަރުތައް ހިމެނޭ ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ 
 ފޯމެޓުގައި(. JPEG/PNGކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް / ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )
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 ުފޯމު ެމއިލްކުރާނީ މި ކޮމިޝަުނގެ  ތިުލމަށް ެއދޭ ފަާރތްތަކުން ކުރިމަށް އިލެކްަޝނަ -ުކރުމަށް ބާްއވާ ބައި  އިްނތިޚާބު މެްނބަރު ަކއުންސިލް ރ.ުދވާފަރ
@elections.gov.mvandidacyc .ެމެއިލަެށވ 

  ުަދށުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކެގ  ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގެ 9 )ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިްނތިާޚބުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 2111/11ޤާނޫނު ަނންަބރ
ތު ހުޅުިވްއޖެކަން ބަާޔންކޮށް އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުްނ ކޮށްފަިއވާ އިޢުލާނުަގއި ހުށަހެުޅމަށް ުބނެފަިއވާ ތަކެިތ ޞަ އިންިތޚާބަށް ުކރިމަތިުލމުެގ ފުރު
 .މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާެނއެވެ 

 ިފޯމާއެކު ާވނެެއވެ. ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތާއި ތަކެީތގެ ޗެކުލިސްޓު މ 

  .ެމި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާނީ ތާނަ އަކުރުްނެނވ 

 .ެދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކީ މުްއދަތު ހަަމނުވާ ސާފު ކޮޕީ ައކަށް ވާންާވނެެއވ 

  ެވަނަ 7އި ބުާނ ލޯގޯ/ނިޝާން އާއި ވަނަ ނަންބަުރގަ  6 ހުށަހަާޅއިރުވަނަ ނަންބަުރަގއިވާ ނިޝާން /ލޯގޯ  7ވަނަ ނަންބަރާއި  6ޗެކް ލިސްޓްގ 
 ވަކިްނ އެނގެން އޮންަނންވާެނެއވެ. ނަންަބރުަގއި ބުނާ ޯލގޯ/ނިާޝން

 .ެދަރަްނޏާިއ، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ޯފމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަންެޖހޭ ހުރިހާ ަބެއްއ ފުރިހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުަރން ވާެނެއވ 

 

 ބޭނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން:
 މުވައްޒަފު  ފޯމު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފު  ފޯމު ބަލައިގަތް 

 ނަން: ނަން:

 މަާޤމު: މަާޤމު:

 :ކާޑު ަނންަބރު އައިޑީ :ކާޑު ަނންަބރު އައިޑީ

 :ސޮއި :ސޮއި

 :ތާރީާޚއި ގަޑި  :ތާރީާޚއި ގަޑި 
 

 


