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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2017 ޖަނަވަރީ 8 – 1438 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10ތާރީޚު 1އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

) އަލޯކަލް ކައްުނ( R-85/2016 ގަވާއިދު ނަންބަރު   ށްިސލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާިއދު

  މުގެ ގަވާއިދުލާޙު ގެނައުޞްވަނަ އި  2

  



 
 

  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      1 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ
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  ށް ސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) އަ ލޯކަލް ކައުން ( R-2016/85ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  މުގެ ގަވާއިދު ލާޙު ގެނައުޞް ވަނަ އި  2
  

. ފަހަތަށް (ނ) ެގ ާމއްާދގެ ަވނަ  17ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުެގ  .1  (ރ) ައދި (ބ) ިއތުރުުކރުން

 (ރ) . 17
  

ލޯކަލް ކައުންސިްލތަކުގެ އިްނތިޚާުބގަިއ ާވދަކުރާ ެކންޑިޑޭޓަކު ަނމަ،   ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ޓިކެުޓގައި 
) ެގ  2013/4ޤާނޫުނ ަނންބަުރ  ވަަނ މާްއދާަގިއ ބަޔާންކޮްށފަިއާވ  10(ސިޔާީސ ޕާީޓެގ ާޤނޫނު

ގޮުތގެަމތިން، ެއ ޕާޓީެއއްެގ ޕްަރއިަމރީގަިއ ާވދަކޮށް، އެ ޕާީޓއެްއެގ ޓިކެޓް ލިބިަފއިާވ ަފާރތެްއ ކަުމގަިއ 
.   ވާްނވާެނެއވެ

 
 (ބ)  

  
މި ާމއްާދގެ (ރ) ގަިއވާ ޮގތުެގ މަިތން ިއންިތޚާބުގަިއ ޓިކެްޓ ހޯުދމަށް ސިާޔސީ ޕާީޓއެްއެގ 

 2013/4ޕްރަިއމަީރގަިއ ާވދަކޮށް، ެއ ޕާީޓެއއްގެ ޓިކެޓް ލިިބފައިުނވާ ަފރާްތަތއް ޤާޫނނު ނަްނބަރު 
) ެގ  ފަިއާވ ޮގތުެގމަިތން، ެއ ަފރާެތްއ ަވަނ ާމއްާދަގއި ަބާޔންކޮށް 10(ސިޔާީސ ާޕޓީެގ ޤާުނނު

އިސިްއޔަތަކުްނ ުހށަހަަޅއިފިަނމަ އެ ހުަށހެޅުްނ ބާޠިްލ ހަ އެ އިްނތިޚާބުަގިއ ާވދަކުުރމަްށ ެއއްވެްސ 
.   ވާެނއެވެ

 
. ވަނަ  18ަވނަ ާމއްާދގެ ަފހަަތށް  17ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުެގ  .2  ާމްއދާެގ ގޮުތގަިއ ާމއްާދއެްއ އިުތރުކުރުން

 ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުން
  ޕްރަިއމަީރ ބޭްއުވން 

(ސިޔާސީ ޕާީޓެގ  2013/4ސިޔާސީ ޕާޓީއަުކން ާވދަކުާރ ކެްނޑިޑޭޓަކު ވާްނޖެޭހނީ ޤާޫނނު ނަްނބަރު   (ހ)  .18
) ެގ  ވަަނ ާމއްާދަގއި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން ެއ ޕާީޓއެްއގެ ޓިެކޓުގަިއ ާވދަކޮށް،  10ޤާނޫނު

. ޓީއެ ޕާ   ެއއްެގ ޓިެކޓް ލިބިފަިއވާ ފަާރތަކަށެވެ
  

(ޭދްއ) ުދވަސް ކުިރްނ އެ ޕާޓީެއްއގެ ޕްރަިއމަީރގަިއ  2ސިޔާސީ ޕާޓީއަުކން ޕްރަިއމަީރ ޭބއްުވމުެގ   (ށ)    
ަގއިާވ ޯފމެޓާ އެްއގޮަތްށ ) ތޭރަ( 13ޑިޑޭޓުްނގެ މަުޢލޫމާތު މި ަގވާިއުދގެ ޖަުދވަުލ ވާދަކުާރ ުހރިާހ ކެން
. ލިޔުުމން އިލެްކޝަ   ންްސ ކޮމިަޝނަށް ފޮުނވަްނާވެނއެވެ

  
)  3އެ ޕްަރއިމަީރ ބޭއްިވތާ ިގނަެވެގން ، ސިޔާީސ ޕާީޓއަުކން ާބްއާވ ޕްަރިއމަރީެއއްެގ ނަީތޖާ  (ނ)     (ިތެނއް

ގަިއވާ ފޯމެޓާ އެްއގޮަތށް ލިުޔމުްނ ) ސާދަ( 14ދުަވހުގެ ތެޭރގަިއ މި ަގވާިއުދެގ ޖަުދވަލު 
 .   އިލެކްޝަްނސް ޮކމިަޝނަށް ފޮުނަވންާވނެެއވެ

  
. އެ، އި(ހ) ކަުމގަިއ ހަަމޖައްސަ  ާމްއދާގެ  އެ ، އަކީަވނަ ާމއްދާ  37ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުެގ  .3  ާމްއދާައށް (ށ) އިުތރުކުރުން

ނަޑއެުޅމުަގއި ބާޠިލު ޯވޓެއްކަަމށް  (ށ)     ޚިާލފެއް އުފެިދްއެޖ ވޯުޓުގނަްނ ތިބޭ މީުހންެގ ެމދުަގއި  ،ކަ
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ނޑައަޅާނީ ވޯޓުާލ  ހިނދެްއގައި އެ ވޯޓު ެއއީ ބާޠިުލ ވޯޓެއްަކން ުނަވތަ ބާޠިލު ޯވޓެްއ ނޫންަކން ކަ
  .މަރުކަޒުެގ ިއސްެވރިޔާެއވެ

 

.6( (ހ) ގެ  ަވނަ މާްއދާގެ  37ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުގެ،  .4  ) ަވނަ ނަންަބރު ުއނިކުުރން

 

.ނިކުރު ) އ2ު(ގެ  ަވނަ ާމއްާދގެ (ހ) 38 ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުގެ  .5  ން

 

. 38 ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުގެ  .6  ަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) އުިނކުރުން

 

. 40ަވނަ ާމއްާދގެ ަފހަަތށް  39ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުެގ  .7  ވަަނ ާމްއދާެގ ގޮުތގަިއ ާމއްާދއެްއ އިުތރުކުރުން

ކައުންސިލަކަށް އެ ިއދާރީ ދާިއރާއަކުން ުނވަަތ އެ ަރށަކުން ނުަވތަ ެއ ައަވށަކުން ިއންިތޚާުބކުރަންެޖޭހ   .40  ނުޭދ ވޯޓު 
ނޑިޑޭޓުްނގެ ނަމާ އަ ދިާމަގއި ަރނގަުޅ ފާަހގަ ަޖހާފަިއވާ ވޯޓު ކަުރދާސް ބަަލންާވނީ ޞައްަޙ ަދދަްށވުެރ ަމުދ ކެ

. ިމފަދަިއްނ ޮއންަނ ވޯުޓ ކަުރދާުހގަިއ ިއންތިޚާބުުކރަންެޖހޭ ެކންިޑޑޭޓުންެގ  ވޯޓު ަކރުާދހެްއެގ ޮގތުަގެއވެ
. ަދދަްށވުެރ ަމުދން ރަނގަުޅ ފާަހގަ ޖަހާަފިއވާަނމަ، ެއ ަރނަގޅު ާފހަަގ ުގާނނީ ަޞއްޙަ ވޯޓު އަ ގެ ޮގުތގަެއވެ

  މިޮގތުްނ ެއ ކަުރދާުހގަިއ ަމދުާވ ާފހަަގ ުގނާީނ ުނޭދ ވޯުޓގެ ޮގތުަގއެެވ.
  

  

.ލާޙުޞްަވނަ ާމއްާދގެ (ށ) އަްނނަިނވި ގޮަތށް އި  45ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދުެގ  .8  ކުރުން

ތެެރއިްނ ެމންބަުރންެގ ) ހަތެއް( 7ޤައުމީ އިލެކްަޝންސް ކޮްމޕްެލިއންޓްސް ިބއުޯރަގއި ިހމެޭނ   )ށ(    
ާޤނޫީނ ދާއިާރިއން ތަޢުލީުމ ހާސިލުޮކށްފަިއާވ ުނވަަތ /މެންަބުރންނަީކ ަޝރުޢީ) ަހތަރެއް( 4މަުދވެެގްނ 

ޤާޫނީނ /ޝަރުޢީ. އެ ދާިއރާަގއި މަސައްކަތްޮކށް ތަޖުރިާބ ލިބިަފިއވާ މީުހންކަުމގަިއ ާވްނވާެނއެވެ
ށް ނުލިބިްއޖެ ނަަމ ެއނޫްނ މީުހްނ ދާއިާރިއން ަތޢުީލމު ހާސިލުޮކށްފަިއވާ މީުހން ޭބުނންާވ ައދަދަ 

  .ހިމަަނިއގެްނ ބިުއރޯ އެކުަލވައިުލުމެގ އިުޚތިޔާުރ ިއލެކްޝަންްސ ކޮމިަޝނަށް ލިބިެގންެވެއވެ
 

 

ގެ  12. އަިދ ުބނެިވިދޔަ ަގވާިއުދގެ ޖަުދވަުލ ކުރުންންަނިނިވ ޮގތަްށ އިްސލާޙު އަ  10 އަދި  8، 6، 5، 3ބުނެިވިދޔަ ަގވާިއދުެގ ަޖުދވަލު  .9

 އިުތރުކުރުްނ. 14އަދި ަޖދުވަުލ  13ފަހަތަްށ ަޖުދވަލު 

 

 .ރުން ބުނެިވިދޔަ ގަާވިއދަށް، މި ަގވާިއުދން އިތުރުކުާރ ައދި އުނިކުާރ ާމްއދާތަކާ ގުިޅެގން ަގވާިއދުެގ ާމްއދާތަުކގެ ނަންަބރު ތަުރތީބުކު .10

 

ށް ަޙވާލާީދފައިވާ ތަްނތަން، މިަގވާިއުދން ެގންނަ އިޞްލާުޙަތާކ ބުނެިވިދޔަ ަގވާިއދުގެ ވަކި ާމްއާދއަކަށް ުނވަަތ ަވކި މާއްާދއެްއގެ ބަޔަކަ .11

 .ގުިޅގެްނ ބަދަލުުކރުން 

 

.ރަްނ ފަާށނީ، މި އިްޞލާޙު ިދވެހިމި ިއޞްލާަޙށް ަޢމަލުކު .12   ސަރުާކރުެގ ެގޒެޓުގަިއ ާޝއިޢުުކރާ ުދަވހުްނ ފެިށގެްނނެވެ
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  3 ޖަުދވަލު 

 

  ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ލޯކަލް 

  ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ތަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު  ލިސްޓަށް، މީހުންގެ  ލިބިފައިވާ  ދިނުމުގެ ޙައްޤު  ވޯޓު 

  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

: ):  ފުރިހަމަ ނަން   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

: ):  މަންމަެގ ަނން   ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

: :  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު

.)ޝަކުވާ ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު    (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާީނ ތިމާ ޫނން އެެހން ީމހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯުމ ހުށަހަޅާަނމައެވެ

: ):މިހާރު ދިރިއުޅޭ   ފުރިހަމަ ނަން   އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

:  ދާއިމީއެޑްރެސް: :     ރަށް   އަތޮޅު

: :  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު   ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު
 

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ސަބަބު 

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ނަްނ ނުބައިކޮށް އޮތުން  �

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި އެޑްރެސް ނުބައިކޮށް އޮތުން  �

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ހިެމިނފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ަރނގަުޅނުވުން  �

  ބަރު ގޯްސކޮށް ލިޔެފައިވުން ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ދ.ރ. ކާޑު ނަން �

  ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ މީހުްނގެ ލިސްޓުގައި ނަްނ ނެތުން  �

އަދި ސުމާރު  ،(އުނިކުރަން ޭބުނންވާ މީާހ ލިސްޓުގަިއ ހިމެނިފައިވާ ނަން، ދާއިމީ އެޑްރެސް ހުްނގެ ލިސްޓުން އުނިކުުރމަށްމީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާ �
:   ...................................................................................................................).............................................................................................................................ނަންބަރު

):އެހެނިެހން (ބަ �  ......................................................................................................................................................................................................................................ާޔންކުރޭ

:   ...........................................................................................................................................................................................................................................................އިތުރު ބަޔާން

:ޝަކު :  ވާ ހުށަހަޅާ މީާހގެ ސޮއި   ތާރީޚު
 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

  ތާރީޚު   ސޮއި  ތަން  ދ.ރ. ާކޑު ަނންބަރު   ނަން   

           ޝަކުވާ ބަލަިއގަތީ 

           ޝަކުވާ ބެލީ 

           ޑޭޓާބޭސް އަޕްޭޑޓްކުރީ 

           ޝަކުވާ ޗެކްކުރީ 

:   މައްސަލައާމެދު އެޅުުނ ފިޔަވަޅު

  މައްސަލަެއއްޞައްޙަ �

  ޞައްޙަ ނޫން މަްއސަލައެއް�

  ދ.ރ. ކާޑުގެ ޑޭޓާބޭހުން ޗެކުކުރެވި، އީއައިއެސް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި  �

  ރަސްމީ ލިޔެިކުޔންތަކުގެ ކޮޕީ ފޮނުުވަމށް އެދިފައި  �

 :  ..........................................................................................................................................................އިތުރު ބަޔާން

މި ފޯމާއެުކ ) ލިޔުމެއް ޕީ، ަކއުންިސލް އިދާާރގެ ރަސްމީ ލިުޔމެއް އަދި ިމނޫނަސް ިމަފދަކޮ ކާުޑގެރ.ދހުށަހަޅާ ޝަކުވާެގ ޞައްޙަކަން ސާބިުތވާެނ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (ޭގެގ ރަޖިސްޓަީރގެ ކޮޕީ،  :ނޯޓު 

.  ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ
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  5 ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު     

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް 

  ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމު 

  ކައުންސިލްގެ ނަމާއި ދާއިރާ:ކުރިމަތިލާ  .1

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .2

2.1 :(   ފުރިހަމަ ނަން (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: 2.2

2.3 :(   ދާއިމީ އެޑްރެސް (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  2.4

  ނަން:ގޭގެ   2.4.1

  ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:  2.4.2

  އަވަށް އަދި މަގު:  2.4.3

  ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށް:  2.4.4

2.5 ....... ...... / ދުވަސް ........... / މަސް   އުފަން ތާރީޚު:  އަހަރު

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: 2.6    

  ކިޔާފައިވާ ނަން:ނަމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، ކުރިން  2.7

 ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ، ކުރީގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ނުވަތަ އެޑްރެސްތައް: 2.8

  

   :ތަނުގެ ނަމާއި ފުރަމުންދާ މަޤާމު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ .3
  
  

  

 ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންގުންތައް ފޮނުވަންވީ ރަސްމީ އެޑްރެސް:އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަސްމީ  .4
  
  

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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  އީމެއިލްއެޑްރެސް: ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންގުންތައް އީމެއިލުން ބޭނުންވާނަމަ 4.1
  

ބަހާއި ންޓްގެ ނަމާއި ނަންބަރު (ދިވެހިދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖޭެހނަމަ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް،  4.2
):ބަހު އިނގިރޭސި   ން

  

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން: .5

  އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ އެކަން: .6

 ކެންޑިޑޭޓުގެ އިޤުރާރު .7

ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ..............................................................................................ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި މި
ނޑު ހުށަހަޅަމެވެ ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މި . އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، އަދި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ  ފޯމާއެކު އަޅުގަ

ނޑު،    .ރުވަމެވެއިޤުރާ.............................................................................................. ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި ކަމަށް އަޅުގަ

  :   ސޮއި

  ނަން:  

  

:   ތާރީޚު

  

  

  

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

  ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:

  ކާޑު ނަންބަރު: ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ.  ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:ފޯމު 

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

  ފޯމު ޗެކުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި:  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:
 

   ާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ އަށް ނުވަތަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވ
 ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި ތަނަކަށެވެ. 

  ުކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު  (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ލޯކަލް  2010/10ޤާނޫނު ނަންބަރ
 .ންވާނެއެވެ ހުޅުވިއްޖެކަން ބަޔާންކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ތަކެތި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަ 

  ެއެވެ.ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތީގެ ޗެކުލިސްޓު މި ފޯމާއެކު ވާނ  

  

  

  

)(ކުރިމަތިލާ   ކައުންސިްލެގ ނަން

 )(ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ނަން 
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:  ކުރިމަތިލާ ކައުންސިްލ: ...........................................................     ފޯމު ނަްނބަރު

 

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

   އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އެދި ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ   1

   މުއްދަތު ހަަމނުވާ ާކޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ  ،ކެންޑިޑޭޓުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  2

3  
 ،ކާޑު ނަންބަރު.ރ.ދ ، މީހުންެގ ަނން، ދާއިމީ އެޑްރެސް 50އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަިތލާ ނަަމ ކުރިމަތިލާ ާދއިރާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ 

 އަދި ސޮއި
  

   ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ަފރާތުން ކުރިމަތިލާަނަމ އެ ޕާޓީގެ ޤަރާރު  4

/ލޯގޯ  5 /ލޯގޯއެއް ބޭނުންުކރާނަމަ އެ ނިާޝނެއް    އިންތިޚާބުގައި ނިާޝނެއް

)  1500/-ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ   6 )ރުފިޔާ (ފަނަރަ ސަތޭކަ    (ނަގުދު ފައިސާ ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ ޗެކް

7  
ލޯކަލް ، މޯލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަނުންނާއި

 ކައުންސިލުތަކުގެ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތާިލ ީމހާގެ ދަރަންޏާއި، ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމު
  

8  
ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ުކރިމަތިލާ މީހާެގ ދަރަްނޏާއި، ކުށުގެ  ، ހައިކޯޓުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނާއި

 ރެކޯޑު ސާފުކުރި ފޯމު
  

9  
/ލޯގޯ ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ސީޑީ (ކެންޑިޑޭޓުގެ ާޕސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޯޓއާއި،  /ލޯގޯއެއް ޭބނުންކުރާނަަމ އެ ިނޝާނެއް އިންތިޚާބުގައި ނިޝާނެއް

)JPEG  (  ފޯމެޓުގައި
  

...................................... ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އެދި   ހުށަހެޅި ފޯމާއި ތަކެތި ލިބިއްޖެއެވެ

  ފަރާތްބަލައިގަްނނަ  ފޯމު

....................... : : .................................................................................  ސޮއި : .............ނަން   ............................  ގަޑި: ......................  ތާރީޚު

/ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން   ކެންޑިޑޭޓު

 : : ......................ނަން : ...............................................................................................  ސޮއި   .............................  ގަޑި: .....................  ތާރީޚު

 :   ...............................................................ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު

  ތައްގަނޑު   ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދު 

: : ..............................  ކެންޑިޑޭޓުގެ ަނން   ފައިސާ ބަލައިގަތް ރަސީދު ނަންބަރު

 :   ....................................................................ސޮއި

 :  .................................................................... ނަން

.............................................. :   .....................މަޤާމު

:   ކެންޑިޑޭޓުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު

 : ) ރުފިޔާ 1500/-ފައިސާގެ އަދަދު   (ފަނަރަ ސަތޭކަ

o  ާޑިޕޮޒިޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެންޑިޑޭޓު 5ކެންޑިޑޭޓުންގެ ަނން އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ނަްނ އަނބުރާ ެގންގޮސްފިނަމަ ނަން އަނބުރާ ގެންދާތ
 .ހޯދުމަށް ލިުޔމުން ހުަށހަޅްަނވާނެއެވެ 

o  ެދުވަހުގެ  20ލާުނކުރާތާ ޢުއިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އި ،އިން ފެށިގެން މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ މީހުން 10%އިންތިޚާބުގައި އެ ދާއިރާއަކުން ވޯޓުދިން މީހުންގ
 .ފައިނުވާ މީހުްނނަށް ިޑޕޮޒިްޓ ފައިސާ އަނބުރާ ުނލިބޭނެއެވެ އަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް ވޯޓު ލިބި 10. %ތެރޭގައި ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަްށ އެދެންވާނެއެވެ

o ަކާޑުެގ . ރ.ކާޑުގެ އަސްލު އަދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ައންަނ ފަރާތުގެ ދ. ރ.ފޯމު ހުށަަހޅާއިރު، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަިތލާމީހާގެ ދ. އަކުރުްނނެވެމި ފޯމު ފުރިަހމަކުރާނީ ތާނ
 . އަސްލު ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ

o ްކުރިމަތިުލމަށް ފޯމު ހުަށހަޅާނީ   އިންތިޚާބަށA4 ެކަރުދާސްތައް ވަކިނުވާގޮތަށް ތަރުތީބުން ހީރަްސޖަހަންާވނެއެވެ. ސައިޒުގެ ހުދު ކަރުދާހުގައެވ. 

  

 

 

 

 )(ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ނަން 
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  6ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

  މަންދޫބަކަށްވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

):ފުރިހަމަ ނަ .1   ން (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

3. :(   ދާއިމީ އެޑްރެސް (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .4

  ގޭގެ ނަން: 4.1

  ފަންގިފިލައާއި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:  4.2

  އަވަށާއި މަގު:  4.3

  ސިޓީ/އަތޮޅާއި ރަށް: 4.4

...... / ދުވަސް....... އުފަން .5 ........... / މަސް   ތާރީޚު:  އަހަރު

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .6

7. :(   ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، ދޫކުރާ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ: .8

  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: ތަމްސީލުކުރާ .9

  ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ދާއިރާ: .10

  ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުގެ އެޑްރެސް: .11

  ކެންޑިޑޭޓުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު: .12

  ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު: .13

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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 ނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ސޮއި:ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރައްވާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރ، ކެންޑިޑޭޓުގެ .14
 

 

  

މި އިންތިޚާބުގައި  މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތިކަމަށާއި، މިނޫން އެހެން ހައިސިއްޔަތަކުން
 މަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:ކެންޑިޑޭޓު  .15

  

16. :   ތާރީޚު

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

:(   ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން/ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  ނަން: ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

  ފޯމު ޗެކުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި:  އިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:ފޯމު ބަލަ

  ނިންމި ގޮތް:

  މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ުގައިވާ އިޤުރާރު  7ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ 

  ީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ 

 ުއައްޔަންކުރިކަން ބަޔާންކުރާ ސިޓީ ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބ  

  އެވެ.ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެނޯޓު: 

  

 

 

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް      1 އަދަދު:   46 ލިއުމް: ވޮ

 

  11

`  

  

  8ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު އޮބްޒާވަރަކަ 

  އޮބްޒާވް ކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

1. :(   ފުރިހަމަ ނަން (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

3. :(   ދާއިމީ އެޑްރެސް (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .4

  ގޭގެ ނަން: 4.1

  ޓްމަންޓް ނަންބަރު:ފަންގިފިލައާއި އެޕާ  4.2

  އަވަށާއި މަގު:  4.3

  ސިޓީ/އަތޮޅާއި ރަށް: 4.4

...... / ދުވަސް....... .5 ........... / މަސް   އުފަން ތާރީޚު:  އަހަރު

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .6

7. :(   ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، ދޫކުރާ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

  ގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ:ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް .8

9.   :(  އޮބްޒާވްކުރާ ހައިސިއްޔަތު (އަމިއްލަ/ ސިޔާސީ ޕާޓީ/ ޖަމްޢިއްޔާ
.) 10އިން  8(އަމިއްލަގޮތުން އޮބްާޒވްކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން    އަށް ފުރާކަށް ނުޖެހޭނެެއވެ

  ސިޔާސީ ޕާޓީ/ޖަމްޢިއްޔާގެ އެޑްރެސް: .10

  ޓީ/ޖަމްޢިއްޔާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:ސިޔާސީ ޕާ .11

 ސިޔާސީ ޕާޓީ/ޖަމްޢިއްޔާގެ ތައްގަނޑު: .12

  

  

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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މި އިންތިޚާބުގައި  މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތިކަމަށާއި، މިނޫން އެހެން ހައިސިއްޔަތަކުން
 މަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.މަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާކަ

13.  :  އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި
  

14. :   ތާރީޚު

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

:(   ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން ( ރަށު/އަތޮޅު/ިސޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން / އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ނަން: ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ 

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:ފޯމު ޗެކު  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

  ފޯމު ޗެކުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި:  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:

  ނިންމި ގޮތް:

  މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ުގައިވާ އިޤުރާރު  7ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ 

 ޭކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  

  އެވެ.ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެނޯޓު: 

  ސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، އެ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.ޖަމާޢަތްތަކުން އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ސިޔާ ،އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ    
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  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

  މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

): ފުރިހަމަ ނަން (ދ.ރ. ކާޑުގައި  .1   ވާގޮތަށް

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

3. :(   ދާއިމީ އެޑްރެސް (ދ.ރ. ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  .4

  ގޭގެ ނަން: 4.1

  ފަންގިފިލާ އަދި އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:  4.2

  އަވަށާއި މަގު:  4.3

  ސިޓީ/އަތޮޅާއި ރަށް: 4.4

5. . ...... / ދުވަސް.......އުފަން ތާރީޚު:  އަހަރު   .......... / މަސް

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .6

7. :(   ކޮމިޝަނުން އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށްފަހު، ދޫކުރާ ފާހާ ހަވާލުވާނެ ފަރާތް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު

  ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ހިމެނިފައިވާ ޕާޓީ: .8

  ރާ އިދާރާގެ ނަން:ނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތު .9

  ނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާއާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: .10

 ނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ އިދާރާގެ ތައްގަނޑު: .11
  
  
  
  

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 

 ކުލަ ފޮޓޯ 
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އިސިއްޔަތަކުން މި އިންތިޚާބުގައި މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި ކަމަށާއި، މިނޫން އެހެން ހަ
 މަސައްކަތްކުރަން އެދިފައި ނުވާކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.

  މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: .12

13. :   ތާރީޚު

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

):ފޯމު ބަލައިގަތް ތަން (ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ/ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން / އި   ލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:

  ކާޑު ނަންބަރު:ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ.   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ދ.ރ. ކާޑު ނަންބަރު:

  ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

  ފޯމު ޗެކުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި:  ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:

  ނިންމި ގޮތް:

  މި ފޯމާއެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ެގައިވާ އިޤުރާރު  7ޖަދުވަލު  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދުގ 

  ީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  

.    ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެނޯޓު:    އެވެ
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`  
  

(   (ސިޔާީސޕާޓީެގ ެލޓަރހެޑް

  13 ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

ނޑިޑޭޓުންގެ  ރައްވާޕްރައިމަރީގައި ވާދަކު    މަޢުލޫމާތުކެ

  : ....................................އްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުބޭޕްރައިމަރީ 

  

  އަތޮޅު/ ސިޓީ ކައުންސިލް 

  ފުރިހަމަ ނަން   ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ  #

  ވާގޮތަށް) (ދ.ރ.ކާޑުގައި 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

          

          

          

          

          

  

  

  ރަށު ކައުންސިލް 

ފުރިހަމަ ނަން   ރަށް ކުރިމަތިލާ  #
(   (ދ.ރ.ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
  އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

          

          

          

          

          

  

  :އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ސޮއި  ،ން، މަޤާމުޔާސީ ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ނަ ސި

  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ސިއްކަ:

  :ތާރީޚު
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(   (ސިޔާީސޕާޓީެގ ެލޓަރހެޑް

  14 ޖަުދވަލު 

 

  ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

  ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ

  

  ...........................ތާރީޚް: ......... ނު ޕްރައިމަރީ ބޭއްވު

  އަތޮޅު/ ސިޓީ ކައުންސިލް 

ފުރިހަމަ ނަން   ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ  #
(  (ދ.ރ.ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

  ނަތީޖާ  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

            

            

            

            

            

  

  

  ރަށު ކައުންސިލް 

ހަމަ ނަން ފުރި  ރަށް ކުރިމަތިލާ  #
(  (ދ.ރ.ކާޑުގައި ވާގޮތަށް

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
 އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

  ނަތީޖާ  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

            

            

            

            

            

  

  :އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރު ސޮއި ން، މަޤާމްޔާސީ ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ނަ ސި

  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ސިއްކަ:

 :ތާރީޚު


