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ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ  އި  މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަނާ   ކ. ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    ގައި   15އޭޕްރީލް    2023

 ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު އިލެކްޝަން އަދި ވ.ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ  - އަންހެން މެންބަރު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް   / މައްސަލަ   ޝަކުވާ 

 

  ލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢު  ޝަކުވާ / މައްސަލަ 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ޑު ނަންބަރު: ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ދިވެ  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

 މެއިލް: -އީ ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު 

 

 ން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ޕާޓީއަކު 

  ާޕޓީ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން:    

 ފުރިހަމަ ނަން: 

    

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  މަޤާމު: 

  ތައްގަނޑު: 

 

 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު / މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

 ސިޓީ:  / އަތޮޅުރަށު/   މައްސަލަ ހިނގާފައިވާޝަކުވާ / 

 އިންތިޙާބީ ދާއިރާ: ލަ ދިމާވި މައްސަޝަކުވާ / 

 ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު: ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ  

 ން: މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ތަ ޝަކުވާ / 

 

 (އެނގުނު މިންވަރަކުން ތިރީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.) / މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު    ޝަކުވާ 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

 މެއިލް: -އީ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

 

 ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ / މައްސަލަ    ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުނު ފަރާތް: 
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 ޝަކުވާ / މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞީލު: 

 

 ފްޞީލު ގެ ތަ / މައްސަލައި   ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބޭނުންނަމަ އިތުރު ކަރުދާސް ހިމަނާށެވެ) (އިތުރު ތަފްޞީލް ހިމަނަން 

 

 

 ހެކީގެ ތަފްޞީލު ހުށަހަޅާ  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

  ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް   ބަސްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ   ހެކި 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ފުރިހަމަ ނަން: 

 (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)  ދާއިމީ އެޑްރެސް: (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު 

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 

 ސޮއި: ސޮއި:
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 އިޤްރާރު 

 މަތީގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. އަދި މި ފޯމު ފުރާފައި މިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ނެތިއެވެ.  

 

 ޝަކުވާ ހުށަހާަޅ ފަރާތުގެ ސޮއި:                                ތާރީޚް: 

 

 

 އިދާރީ ބޭނުމަށް 

 ނަންބަރު:  ފޯމު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތަން: 

 ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:  ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ ނަން: 

 
 ގަޑި  ތާރީޚް  ސޮއި  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ނަން 

 ގަތް މުވައްޒަފު: ފޯމު ބަލައި
     

އިންޓްސް  މްްޕލެކޮއިލެކްޝަންސް  

 ބިއުރޯއިން ޙަވާލުވި: 

     

 

 ނޯޓު:

 

 ހުށަހަޅާއިރު، އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ / މައްސަލަ  •

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.    އެއްކޮީޕ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެފޯމު  •

ތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ އާއި ފޯމު ގެންނަ ފަރާތުގެ ފޯމު ގެންނަނީ ހުށަހަޅާފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްނަމަ، ހުށަހަޅާފަރާ •

 (ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ކާޑު ޙަވާލުކުރެވޭނެ)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮީޕ 

 ކުރިންނަމަ، ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ރަށު / އަތޮޅު / ސިޓީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމްްޕލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ   •

  ކޮމްްޕލެއިންޓްސްއިލެކްޝަންސް    ސިޓީ   /  އަތޮޅު  ނުވަތަ  ޕޮއިންޓަށް  ފޯކަލް  ރަށު  ހުށަހަޅާނީ  ފޯމު  އުފެދުމަށްފަހު  ބިއުރޯތައް  ކޮމްްޕލެއިންޓްސްއިލެކްޝަންސް   •

 . ބިއުރޯއަށެވެ ސްކޮމްްޕލެއިންޓް  ޤައުމީ ނުވަތަ  ބިއުރޯއަށް

  ވެރިޔާގެ   މަރުކަޒުގެ  ވޯޓުލާ.  އަނގަބަހުންނެވެ  ވެރިޔާއަށް  މަރުކަޒުގެ  ވޯޓުލާ  ހުށަހަޅާނީ   މައްސަލަ/    ޝަކުވާ  މަރުކަޒުގައި  ވޯޓުލާ  ދުވަހު  ނަގާ  ވޯޓު •

  ސިޓީ /    އަތޮޅު  މެދުވެރިކޮށް   ޕޮއިންޓު   ފޯކަލް   ރަށު  ފޯމުން   ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ /    ޝަކުވާ   ހުށަހަޅާނީ   މައްސަލަ/    ޝަކުވާ   ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ  ނިންމުމާމެދު

 . ބިއުރޯއަށެވެ ކޮމްްޕލެއިންޓްސް  އިލެކްޝަންސް ޤައުމީ /

 


