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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގުރައިދ    ދާއިރާގެ  ބައި -   އިލެކްޝަން   

 މެންބަރުކަމަށް   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 އެދޭ ފޯމު   ކުރިމަތިލުމަށް 

 ............... .............................................................................................................................  ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ: .1

   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާބެހޭ މަޢުލ މާތު .2

 :ވާގޮތަށް( ކާޑުގައި)އައިޑީ  ނަން ފުރިހަމަ 2.1

 :ވާގޮތަށް()އައިޑީ ކާޑުގައި އެޑްރެސް ދާއިމީ 2.2

 އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ މިހާރު 2.3

 ޭގެގ ަނން: 

 ފަންިގފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަްނބަރު: 

 އަަވށް އަދި މަުގ: 

 ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށް: 

 އަހަރު: ..........  / މަސް: ..........  / ދުވަސް: .............  ތާރީޚް: އުފަން 2.4

 : ަނންބަރު ކާޑު އަްނގައިދޭ  ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން 2.5

 ކުރިން ކިޔާފައިާވ ނަްނ:  ، ެގނެސްފައިާވނަމަ  ބަދަލެއް ނަމަށް 2.6

 އެޑްރެސްތައް:  ނުަވތަ އެޑްރެސް  ދާއިމީ ކުރީެގ އައިސްފައިާވނަމަ،  ބަދަލެއް އެޑްރެހަށް ދާއިމީ 2.7

 

 

 : މަާގމުތައް ފުރި ނަމާއި ތަންތަނުގެ  އަދާކުރި ަވޒީފާ އަދާކޮށްފައިާވނަމަ  ަވޒީފާއެއް އެއްެވސް  ދައުލަތުެގ ދުަވހުެގތެރޭަގއި  އަހަރު  ފަސް ޭވތުެވދިޔަ .3

 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 



 :ރަސްމީ އެޑްރެސް ސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެްނުގންތައް ފޮނުަވްނީވ ރަ ފޮުނަވްނޖެހޭ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް .4

 

 : އެޑްރެސް އީމެއިލް ބޭނުްނާވަނމަ  އީމެއިލުން އެްނުގންތައް  ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރަސްމީ ފޮުނަވްނޖެހޭ ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް .5

 

 : ނަްނބަރު  ފޯނު ގުޅޭނެ  .6

 ކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ަނން:ތަމްސީލު ކުރިމަތިލާނަމަ ފަރާތުން ޕާޓީއެއްެގ ސިޔާސީ .7

 : އެކަން  މީހެއްނަމަ ކުރިމަތިލާ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަ .8

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބޭންކެއްަގއި ހުޅުާވފައިާވ އެކައުންޓްެގ ަނމާއި ނަްނބަރު: މާލީ ބަޔާުނެގ ބޭުނމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިާވ،  .9

 

 ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓާ ބެހޭ މައުލ މާތު 

 : ވާގޮތަށް()އައިޑީ ކާޑުގައިފުރިހަމަ ނަން  .1

 : ވާގޮތަށް()އައިޑީ ކާޑުގައިދާއިމީ އެޑްރެސް  .2

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .3

 ޭގެގ ަނން:  3.1

 ފަންިގފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަްނބަރު:  3.2

 އަަވށް އަދި މަުގ:  3.3

 ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށް:  3.4

 އަހަރު: ..........  / މަސް: ..........  / ދުވަސް: .............  ތާރީޚް: އުފަން .4

 ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑު ަނންބަރު:  .5

 ކުރިން ކިޔާފައިާވ ނަްނ:  ، ނަމަށް ބަދަލެއް ެގނެސްފައިާވނަމަ  .6

 އެޑްރެސްތައް: ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިާވނަމަ، ކުރީެގ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނުަވތަ  .7

 



ހަމަޖެހިފައިާވ    ހޮނިހިރުާވ    15  އެޕްރީލު  2023 ބޭއްުވމަށް  މަޖިލީހުެގދުަވހު  ނަން    އިލެކްޝަނަށް- ބައި  ރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުެގ  އެދި  ކުރިމަތިލުމަށް 

މަ ފޯމުަގއިާވ  މި  އަދި  ހުރިހާ  ޢުހުށައަޅަމެެވ.  ހުށައަޅާފައިާވ  ފޯމާއެކު  މި  ތަކެތި  ތަކެއްޗަކީލ މާތާއި  އަޅުަގނޑު   ޞައްޙަ  ކަމަށް 

 ރާރުވަމެެވ. ޤު.................................................................. އި

 

 ސޮއި: 

 ނަން: 

 ތާރީޚް: 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތަން: 

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަފުެގ ނަން:  ފޯމު ބަލައިަގތް މުވައްޒަފުެގ ަނން: 

 ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަފުެގ މަޤާމު:  ފޯމު ބަލައިަގތް މުވައްޒަފުެގ މަޤާމު: 

 : ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަފުެގ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު : މުވައްޒަފުެގ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރުފޯމު ބަލައިަގތް 

 : ފޯމު ޗެކުކުރި މުަވއްޒަފުެގ ސޮއި : ފޯމު ބަލައިަގތް މުވައްޒަފުެގ ސޮއި

 : ފޯމު ޗެކުކުރި ތާރީޚާއި ަގޑި : ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚާއި ަގޑި

 ނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   •

ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ    ށ( ވަނަ މާއްދާގެ )   5ގެ    )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނ ނު(   2/2009ޤާނ ނު ނަންބަރު   •

 ލާނުގައި ހުށައެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ތަކެތި މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. ޢު އި

 އެވެ. ހުށައަޅަންޖެހޭ މައުލ މާތާއި ތަކެތީގެ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ވާނެ •

 


