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 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ފުިރހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްުކރާ ޮކމިޓީގެ  1

  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ ،އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 2

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤުރާރުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްުކރާ ޮކމިޓީގެ  3

  ޤަރާރު. ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ ޕާޓީގެ  އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަރުޮކށްދޭ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ 4

  ބޭނުންކުރާނަމަ ނިޝާން ނުވަތަ ލޯގޯ  ނުވަތަ ލޯގޯ ންނިޝާ ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި 5

  ލޯގޯ ނުވަތަ އެ ނިޝާނެއް އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް / ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ  6

ނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދު(ރުިފޔާ ))ފަނަރަ ސަތޭކަ(  1511/- ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އިދާރީ ފީގެ 7   ބަ

  ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު. ކުިރމަތިލާ މީހާގެއިންތިޚާބަށް ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 8

  ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރި ފޯމު. ކުރިަމތިލާ މީހާގެއިންތިޚާަބށް  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާމޯލްޑިވްސް  9

11 

 ފޮޓޯ/ލޯގޯ/ނިޝާން

ނޑަށް ފެތޭ  ފޮޓޯ ގެ ކުލަކެންޑިޑޭޓުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް އާއި، އިންތިޚާބުގައި ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޯމެޓުގައި JPEG/PNG)ޕާސްޕޯޓުގެ މިންގަ
ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނިޝާނެއް/ލޯގޯއެއް ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ ގެ އަދި ފޯމެޓުގައި( JPEG/PNG ބޭނުންކުރާނަމަ އެ ނިޝާނެއް/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ )

 .ފޯމެޓުގައި( JPEG/PNGސޮފްޓް ކޮޕީ )

 

 

 ެފޯުމ މެއިލްކުރާނީ މި ކޮމިަޝނުގެ  ތިލުމަށް ެއދޭ ފަރާތްތަކުންާޚބަށް ކުިރމައިންތި  އަންހެުނންގެ ތަަރްއޤީއަށް ަމސައްަކތްކުރާ ކޮމިޓީގ
@elections.gov.mvcandidacy .ެމެއިލަެށވ 

  ެކޮށްފަިއވާ ިއންތިާޚބަށް ުކރިމަތިުލމުެގ ފުރުސަުތ ހުުޅިވއްޖެކަން ބަޔާންކޮށް ިއލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުްނ އަންހެުނންގެ ތަަރއްީޤއަށް މަަސއްކަތްުކރާ ކޮމިީޓގ
 .އިޢުލާނުަގއި ހުށަެހޅުމަށް ބުނެފަިއވާ ތަެކތި މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނވާނެެއވެ 

 .ެހުށަހަޅަްނޖެހޭ މަޢުލޫާމތާއި ތަކެީތގެ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ާވނެެއވ 
  ،ުާކޑުގެ އަސްލު  ަރއްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭިދވެހިއަންނަ ަފރާތުގެ  ފޯމު ހުަށހަޅަންމި ފޯމު ފުިރހަމަުކރާނީ ތާނަ އަކުުރންނެވެ. ޯފމު ހުށަަހޅާިއރ

 ހުށަހަޅަްނވާެނއެވެ. 
 ޭކޮޕީ އަކަށް ވާްނވާެނއެވެ. ގެ ކޮޕީއަކީ ސާފުކާޑު ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދ 
  ެވަނަ  6ަގއި ބުނާ ލޯގޯ/ނިާޝން އާއި ވަނަ ނަންަބރު 5 ހުށަހަޅާއިރުަގިއވާ ނިޝާން/ޯލޯގ ވަނަ ނަންބަރު 6ވަނަ ނަންބަާރއި  5ޗެކް ލިސްޓްގ

 ަގއި ބުނާ ޯލގޯ/ނިާޝން ކަން ވަކިން އެނގެން އޮންނަްނވާެނެއވެ.ނަންަބރު
 .ެދަރަްނޏާިއ، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރާ ޯފމުަގއި ފުރިަހމަ ކުރަންެޖހޭ ހުރިހާ ަބެއްއ ފުރިހަމަކޮށްފަިއވޭތޯ ޗެކްކުަރން ވާެނެއވ 
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