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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

    ☐އިޤްރާރު:  ☐ ލިސްޓް (އެކްސެލް ސޮފްޓް):  ☐ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯެގ ސޮފްޓު:   ☐ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ:   ☐: (މުއްދަތު)  އައިޑީ ކާޑު

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

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

 މުވައްޒަފުގެ   ފޯމު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފުގެ  ފޯމު ބަލައިގަތް 

 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމު:  މަޤާމު: 

 : ކާޑު ަނންބަރު އައިޑީ : ކާޑު ަނންބަރު އައިޑީ

 : ސޮއި : ސޮއި

 : ތާރީޚާއި ގަޑި  : ތާރީޚާއި ގަޑި 

   އީމެއިލަށެެވ. omc@elections.gov.mvމެއިލްކުރާނީ މި ކޮމިޝަުނެގ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު   ކެންޑިޑޭޓުެގ މަްނދޫބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްެގ އިންތިޚާބު  •

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތީެގ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ާވނެއެެވ.  •

 މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ތާނަ އަކުރުްނެނެވ.  •

ސޮފްޓް • ފޮޓޯެގ  އަދި،  ބޭނުްނާވނަމައެެވ.  ޖަހަން  ފާހުގައި  ފޮޓޯއެއް  ނޫން  ފޮޓޯ  އައި.ޑީ.ކާޑުަގއިާވ  ހުށަހަޅާނީ  ފޮޓޯ  ަނމަ   ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުެގ  ުނާވ  ހުށަހަޅާފައި 

 ެވ.  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާހުަގއި ޖަހާނީ އައިޑީ ކާޑުަގއިާވ ފޮޓޯއެ 

(ޕާސްޕޯޓުެގ ޒުެގ ކުލަ ފޮޓޯ  އައި.ޑީކާޑުަގއިާވ ފޮޓޯ ނޫން ފޮޓޯއެއް ފާހުގައި ޖަހަން ބޭނުްނާވނަމަ، ކެންޑިޑޭޓުެގ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭފަރާތުެގ ޕާސްޕޯޓު ސައި •

  ފޮނުަވންާވނެއެެވ.އީމެއިލްަގއި ހިމަނައި ފޯމެޓުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީ.)  JPEG/PNGމިންަގނޑަށް ފެތޭ، 

ަނން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ އެކްސެލް ލިސްޓުެގ (ފުރިހަމަ ނަން، ޖިންސު، އައި.ޑީ • ޮގތުގައި  ކާޑު ނަްނބަރު، ދާއިމީ    ކެންޑިޑޭޓުެގ މަްނދޫބުްނެގ 

ޔަތު) ސޮފްޓް ކޮޕީގައި ދިެވހި ބަހުން (ފަރުމާ ފޮންޓުން) އަދި  އެޑްރެސް އަދި މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ަނންބަރެއް، ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް ނުަވތަ ހައިސިއް

 އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަްނާވނެއެެވ. 

•  

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފޯމާއެކު    އޮބްޒާވަރަކަށްވުމަށް އެދޭ 

  އެދޭ ފޯމުކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަްށވުމަްށ  1

  ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަްށވުމަްށ އެދޭ ފަރާުތގެ  2

  އިޤުރާރުކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަްށވުމަްށ އެދޭ ފަރާުތގެ  3

  އަސްލު ެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދިވެހިރައްޔި ފަރާުތގެ) އަންނަ(ފޯމު ހިފައިގެން  ފޯމު ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ 4

  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބު ޢައްޔަންކުރިކަމުގެ ލިޔުން 5

6 

(ފޮޓޯ ހުަށހަޅުއްވާނީ އައި.ޑީ.ކާޑުގައިވާ ފޮޓޯ ްށ ފޯމެޓަ JPEG/PNG، ޓް ކޮޕީފްޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯގެ ސޮކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަްށވުމަްށ އެދޭ ފަރާުތގެ 

އަދި ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަްށވުމަްށ އެދޭ ފަރާުތގެ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭ އެކްސެލް ލިސްޓު ފާހުގައި ޖަހަން ބޭނުން ނުވާ ފަރާްތތަކުންނެވެ.) 

 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަްށ)

 

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

 


