
  1| ސަފުޙާ 

 

` 
 

 

 

 

 ދޭ ފޯމު ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެ 

  
 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ  .1

l.1 ( ްއަިއޑީފުރިހަމަ ނަނ :)ްކާޑުަގއިާވޮގތަށ .................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................... ދިވެިހރައްިޔތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 2.2

 ............................................................................................................................... ވާގޮަތށް(:ކާުޑގައި  ދާިއމީ އެްޑރެސް )ައއިޑީ 2.3

  .................................................................................................................................................................: އުފަން ތާރީޚް 2.4

 .....................................................................................ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރުތައް: .............................................................. 2.5

 ........................................................................................... :ޕާޓީ ހިެމނިފަިއވާ ހިމެނިފަިއވާަނމަ، ަރިޖސްޓަރީަގއި  ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ 2.6

 ...................................................................... ަޙވާލުވާނެ ތަން )ައޮތޅާއި ރަާށއެކު(: އިކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުުރމަށްަފހު، ދޫކުރާ ފާހާ  2.7

ނޑު..........................މިފޯުމގަިއވާ މަޢުލޫާމތާއި ހުށަަހޅާފަިއވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ަޞއްޙަ ތަކެތި ކަމަްށ   އިޤްރާުރވަެމވެ. ..................................އަުޅގަ

 

 .................................................................)ސޮއި(:.....                                                       

  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 

 ...................................................................................................ނަން: ........................................................................ 2.1

 ......................................................................................................................... ާދއިާރ:ކުރިމަތިލާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީގެ ަނމާއި  2.2
 )ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ދާއިރާގެ ނަން(

 

 .....................................ސޮއި.........................................................................................................................ކެންޑިޑޭޓުގެ  2.4
 

ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއި ކުރައްވާަނމަ ޕަވަރ ރައްވާނީ މިބައި ފުރިހަމަ ކު). ކެންޑިޑޭޓުގެ ފާރާތުން ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  3
 ފަރާތުން އެކަނިއެވެ.(އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ 

 

 ............................................................................އައި.ޑީ ނަްނަބރ...........................................ނަން:................................... 3.1

 .....................................................ސޮއި......................................................................................................................... 3.2

 

 

 
 

 

 ެމެންބަރު ލޯކަލް ކައުންސިލްގ  ުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްުކރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ  ެމެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގ 



  2| ސަފުޙާ 

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

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

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 
 މުވައްޒަފުގެ  ފޯމު ޗެކުކުރި  މުވައްޒަފުގެ  ފޯމު ބަލައިގަތް 

 ނަން: ނަން:

 މަާޤމު: މަާޤމު:

 :ކާޑު ަނންަބރު އައިޑީ :ކާޑު ަނންަބރު އައިޑީ

 :ސޮއި :ސޮއި

 :ތާރީާޚއި ގަޑި  :ތާރީާޚއި ގަޑި 

  ުެމއިލްކުރާނީ މި ކޮިމޝަުނގެ އެދޭ ަފރާތްތަކުން ފޯމު  ގެ ކެންޑިޑޭުޓގެ މަްނދޫބަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްއިންިތޚާބomc@elections.gov.mv .ެއީެމއިލަށެވ  

 .ެހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތާއި ތަކެީތގެ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ާވނެެއވ 

  .ެމި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާނީ ތާނަ އަކުރުްނެނވ 

 ްހުށަހަޅާފައި ުނވާ ނަމަ  ޕާސްޕޯޓު ސައިުޒގެ ފޮޓޯ ހުށަހަާޅނީ ައއި.ޑީ.ކާޑުަގިއވާ ފޮޓޯ ނޫން ފޮޓޯއެއް ާފހުގައި ޖަހަން ޭބނުްނވާނަަމެއވެ. އަިދ، ފޮޓޯގެ ސޮފްޓ
 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ފާުހަގއި ަޖހާނީ އަިއޑީ ކާޑުަގއިވާ ފޮޓޯެއވެ.  

  ްޕާސްޕޯޓުގެ ފާހުގައި ޖަަހން ބޭނުްނވާނަަމ، ކެންޑިޭޑޓުގެ މަންޫދބަކަށް ވުމަށް ެއދޭފަރާުތގެ ޕާސްޕޯޓު ސައިުޒގެ ކުލަ ފޮޓޯ އައި.ޑީކާުޑަގއިވާ ފޮޓޯ ނޫން ފޮޓޯއެއ(
  އީެމއިލްަގއި ހިަމނައި ފޮނުަވންާވނެެއވެ.ފޯމެޓުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީ.(  JPEG/PNGމިންަގނޑަށް ފެތޭ، 

  ާފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތު ިހމެޭނ އެކްސެލް ިލސްޓުގެ )ުފރިހަމަ ނަން، ޖިންުސ، އައި.ޑީ ާކޑު ނަްނބަުރ، ާދއިީމ  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަްނދޫބުްނގެ ގޮުތގަިއ ަނން ހުށަހަޅ
)ފަުރމާ ފޮންޓުން( އަދި  އެޑްެރސް ައދި މިާހރު ުއޅޭ އެްޑރެްސ، ގުޅޭނެ ަނންަބރެްއ، ތަްމސީލުކުރާ ަފރާތް ނުވަތަ ަހިއސިއްޔަތު( ސޮފްޓް ކޮީޕގައި ދިވެހި ބަހުން
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6 
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ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓަށް(  )އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ
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