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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

   ☐އިޤްރާރު:  ☐ ލިސްޓް )އެކްސެލް ސޮފްޓް(:  ☐ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯގެ ސޮފްޓު:   ☐ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ:   ☐: )ުމއްަދތު(  އައިޑީ ކާޑު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 (ނިކަގަސްމަގު ، އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު )ބައު ޖަމާލުއްދީން  ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން:
 މުވައްޒަފުގެ  ފޯމު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފުގެ  ފޯމު ބަލައިގަތް 

 ނަން: ނަން:

 މަާޤމު: މަާޤމު:

 :ކާޑު ަނންަބރު އައިޑީ :ކާޑު ަނންަބރު އައިޑީ

 :ސޮއި :ސޮއި

 :ތާރީާޚއި ގަޑި  :ތާރީާޚއި ގަޑި 

 ްެމއިލްކުރާނީ ިމ އެޭދ ފަރާތްތަކުން ފޯމު  ގެ ކެންޑިޭޑޓުގެ މަްނދޫބަކަށް ކުިރމަތިލުމަށްަތރަްއީޤއަށް މަަސއްކަްތ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ިއންތިާޚބު  ގެއަންހެުނނ
  އީެމއިލަށެވެ. omc@elections.gov.mvކޮމިޝަުނގެ 

 .ެހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތާއި ތަކެީތގެ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ާވނެެއވ 

  .ެމި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާނީ ތާނަ އަކުރުްނެނވ 

 ްހުށަހަޅާފައި ުނވާ ނަމަ  ޕާސްޕޯޓު ސައިުޒގެ ފޮޓޯ ހުށަހަޅާނީ އަިއ.ޑީ.ކާޑުގަިއވާ ފޮޓޯ ނޫން ފޮޓޯއެއް ފާހުަގއި ޖަހަން ބޭނުްނވާަނމަެއވެ. އަިދ، ފޮޓޯގެ ސޮފްޓ
 ވެ.  އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ފާުހަގއި ަޖހާނީ އަިއޑީ ކާޑުަގއިވާ ފޮޓޯއެ 

 ިުޒގެ ކުލަ ފޮޓޯ އައި.ޑީކާުޑަގއިާވ ފޮޓޯ ނޫން ފޮޓޯެއްއ ފާހުަގއި ޖަަހން ޭބނުްނވާނަަމ، ކެްނޑިޑޭޓުގެ މަންޫދބަކަށް ވުމަްށ ެއދޭފަާރތުގެ ޕާސްޕޯޓު ަސއ
ނޑަށް ފެތޭ،    އީެމއިލްަގއި ހިމަަނއި ފޮުނވަންާވނެެއވެ.ފޯމެޓުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީ.(  JPEG/PNG)ޕާސްޕޯުޓގެ މިްނގަ

 ީކާޑު ނަްނބަުރ،  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންޫދބުްނގެ ގޮތުަގއި ަނން ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމެޭނ އެކްސެލް ލިސްުޓގެ )ުފރިހަމަ ނަން، ޖިންުސ، ައއި.ޑ
އި ިދވެހި ބަހުން )ފަުރމާ ދާިއމީ އެްޑރެސް އަދި މިހާރު އުޅޭ ެއޑްރެްސ، ުގޅޭނެ ނަްނބަެރއް، ަތމްސީުލކުރާ ފަރާތް ުނވަތަ ހަިއިސއްޔަތު( ޮސފްޓް ކޮޕީގަ

 ފޮންޓުން( އަދި އިނިގރޭސި ަބހުން ލިޔެފައި ހުންނަްނވާެނއެވެ. 

  ީލިޔެފައި ޮއންނަން ވާނެެއވެ.  ނަާމއި، ިދވެހިަރއްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑު ނަްނބަރު ކެންޑިޑޭުޓގެސީީޑގެ ޭބރުަގއި ުނވަތަ ކަަވރުަގއި  ހުށަހަާޅިއރުސީޑ 

  ްއަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކީ މުްއދަތު ހަަމނުވާ ސާފު ކޮޕީ ައކަށް ވާންާވނެެއވެ.ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަނ 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފޯމާއެކު  އޮބްޒާވަރަކަށްވުމަށް އެދޭ 

  އެދޭ ފޯމުކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް  1

  އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުެގ  4

  އިޤުރާރުކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުެގ  2

  އަސްލު ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދިވެހިރައްޔި ފަރާތުގެ( އަންނަ)ފޯމު ހިފައިގެން  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 2

  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބު ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން 2

6 
)ފޮޓޯ ހުށަހަޅުއްވާނީ އައި.ޑީ.ކާޑުގައިވާ ފޮޓޯ ފާހުގައި ޖަހަން ބޭނުން ށް ފޯމެޓަ JPEG/PNG، ޓް ކޮޕީފްޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯގެ ސޮކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުެގ 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދި ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ  ނުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.( އެކްސެލް ލިސްޓު )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
 ފޯމެޓަށް(

 

  ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރައްވާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން  7

 


