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 ސޮއި: 

 ނަން: 

 ތާރީޚް: 

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

  ަތކުގެ އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަިތލުމަްށ އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލޯކަލް ކައުންސިލް 1

  މުއްދަުތ ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުުށގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ  ، ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭކެންޑިޑޭޓުގެ  2

3 
މީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އައިޑީ ކާޑު    50އަމިއްލަ ގޮުތން ކުރިމަިތލާ ނަމަ ކުރިމަިތލާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން  

 މީހުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީގެ ސާފުކޮޕީ   50ނަންބަރު، އެޑްރެސް، ސޮއި އަދި  ނަންބަރު، ގުޅޭނެ 
 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަިތލާ މީހާގެ އިޤުރާރު 4

5 
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ ޕާޓީގެ  އެމީހަކު ަތމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން ކަަށވަރުކޮްށދޭ އެ ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާުތން ކުރިމަިތލާނަމަ

 ޤަރާރު.
 

  ބޭނުންކުރާނަމަ ނިޝާން ނުވަަތ ލޯގޯ  ނުވަަތ ލޯގޯ ންނިޝާ  ާތއީދު ހޯދުމުގެ ގޮުތން އިންިތޚާބުގައި 6

  ނިޝާނެއް ނުވަަތ ލޯގޯ އަމިއްލަގޮުތން ކުރިމަިތލާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް / ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ  7

  ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮްށ ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދު(ރުފިޔާ ))ފަނަރަ ސަތޭކަ(   1500/ - ގޮުތގައި ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ 8

9 
ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަިތލާ މީހާގެ ދަރަންޏާއި، ކުުށގެ ރެކޯޑް ލޯކަލް ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ސާފުކުރި ފޯމު. 
 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްަތކުގެ އިންތިޚާބަްށ ކުރިމަިތލާ މީހާގެ ކުުށގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު.، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 10

11 

 ފޮޓޯ/ލޯގޯ/ނިޝާން

ފޯމެޓުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި، އިންިތޚާބުގައި ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް   JPEG/PNG ކެންޑިޑޭޓުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ކުލަ ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަނޑަްށ ފެޭތ
  50އަމިއްލަގޮުތން ކުރިމަިތލާ މީހެއްނަމަ ާތއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރާ  ފޯމެޓުގައި( އަދި JPEG/PNGބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )

މެޓްގައި( އަދި ވޯޓު  މީހުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އަދި ފޯނު ނަންބަރުަތއް ހިމެނޭ ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )މައިކްރޮސޮފްޓް އެކްސެލް ފޯ
 ފޯމެޓުގައި(.  JPEG/PNG އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް / ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ
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 މެއިލަށެެވ.  elections.gov.mvandidacyc@ފޯމު މެއިލްކުރާނީ މި ކޮމިޝަނުެގ  ތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުންކުރިމަށް އިލެކްޝަނަ -ބައި •

ދަށުްނ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ   ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ  9  ކައުންސިލްތަކުެގ އިންތިޚާބުެގ ޤާނޫނު( ެގ)ލޯކަލް    2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރު   •
ތު ހުޅުިވއްޖެކަން ބަޔާންކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިާވ އިޢުލާނުަގއި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިާވ ތަކެތި ޞައިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ފުރު

 .ްނާވެނއެެވމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަ

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތީެގ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ާވނެއެެވ.  •

 މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ތާނަ އަކުރުްނެނެވ.  •

 ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީއަކީ މުއްދަތު ހަމަނުާވ ސާފު ކޮޕީ އަކަށް ާވންާވނެއެެވ.  •

  ަވނަ  7ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބުނާ ލޯޯގ/ނިޝާން އާއި    6  ހުށަހަޅާއިރުަވނަ ނަްނބަރުގައިާވ ނިޝާން /ލޯޯގ    7ަވނަ ނަންބަރާއި    6ޗެކް ލިސްޓްެގ   •
 ަވކިްނ އެނެގން އޮންަނންާވެނއެެވ.  ނަންބަރުަގއި ބުނާ ލޯޯގ/ނިޝާން

 ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިޭވތޯ ޗެކްކުރަން ާވެނއެެވ. ދަރަްނޏާއި، ކުށުެގ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ފޯމުަގއި ފުރިހަމަ  •

 

 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 
 މުވައްޒަފު   ފޯމު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފު  ފޯމު ބަލައިގަތް 

 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމު:  މަޤާމު: 

 : ކާޑު ަނންބަރު އައިޑީ : ކާޑު ަނންބަރު އައިޑީ

 : ސޮއި : ސޮއި

 : ތާރީޚާއި ަގޑި  : ތާރީޚާއި ަގޑި 
 

 


