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"ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  "2017ގައި ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ވޯޓުލާ
މަރުކަޒުތަކުގެ އޮފިޝަލަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ނެގިފަެުން 3
މަސް ެަމަނުވާ
ޕާސްޕޯޓު

(އޮފިޝަލަކަށްވުމަށް ބޭނުންވާ ތަން އެނގޭނެހެން ،އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖައްސަވާށެވެ .އަދި މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ހުޅުމާލެ ނޫން ގޮޅިތަކުގައި

ސައިޒުގެ ފޮޓޯ

ހުޅުމާލެ

ޖަލު................. :

ރިސޯޓް...................... :

ސިޓީ (އަވަށް)....................... :

އަތޮޅު ....... :ރަށް.................... :

ރާއްޖެއިން ބޭރު………………….. :

ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ

މާލެ

ވިލިމާލެ

ސިނާޢީ މަރުކަޒު........................:

ވަނަވަރު:

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯއާ ނުލައި ެުށަެަޅާ ފޯމު

ފާހަގަ ޖައްސަވާނަމަ ދާން ބޭނުންވާ ތަން ބަޔާންކުރާށެވެ).

 ފުރިހަމަ ނަން ……..……………...…………………………………………………………………………………… ........
 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު  ………………………………......... :އުފަން ތާރީޚު ……………………..…………………………….:
 އުމުރު………........:

ގެއިން ގުޅޭނެ ނަންބަރ……………………………….

މޯބައިލް ނަންބަރު …………………….:

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް………..…………………………………………………………………………………………… :
 ދާއިމީ އެޑްރެސް :

……………………………………………….…….………………..………………………………….

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު( :ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަނަދު ފާހަގަކޮށް ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ .އަދި ސަނަދުގެ އެޓެސްޓު ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވާށެވެ).
އޯލެވެލް

އޭލެވެލް

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ޑިޕްލޮމާ

ސެޓްފިކެޓްލެވެލް 4،3
ޑިގްރީ ވިތް އޮނާސް

އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ

ޕޯސްޓް ގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

ޕީ.އެޗް.ޑީ

މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ:
މަޤާމު........................................ ...................... :

މުއްދަތު................... :

އޮފީސް.................................................:

ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރިނަމަ:
މަޤާމު........................................ ...................... :


މުއްދަތު................... :

އޮފީސް.................................................:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އިންތިޚާބެއްގައި (ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ) މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ އިންތިޚާބާ ދިމާލުގައި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
އަދި އެ އިންތިޚާބެއްގައި ފުރުއްވާފައިވާ މަޤާމާ ދިމާލުގައި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2011

 ------ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާ

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013

 ------ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާ

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 -----ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2014

 ------ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާ

ރައްޔަތުންގެ މަޖިލިސް 2014

 ------ވޯޓްފޮށީގެ ވެރިޔާ

 ------އޮފިޝަލް

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 ------އޮފިޝަލް

 -----ކޮމްޕްލެިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

 -----އިލެކްޝަންސް ކޮމެޓީ

 -----ކޮމްޕްލެިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

 ------އޮފިޝަލް

 -----ކޮމްޕްލެިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 -----އިލެކްޝަންސް ކޮމެޓީ

 ------އޮފިޝަލް

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 -----ކޮމްޕްލެިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

ނވެ އަދި
ެއް ނނ ެ
ބއިވެރިވާ މީ ެ
ތ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ަ
އވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސްމަޤާމެއް ފުރަމުން ގެންދާ ނުވަ ަ
އަޅުގަނޑަކީ އެ ް
އންމެ
އން ެ
އވާ ސަނަދުތަކުގެ ތެރެ ި
ކޑުގެ ކޮޕީ އާއި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ޕޮޓޯ އަދި ލިބިފަ ި
ގ އައިޑީ ާ
ޅގަނޑު ެ
ނނެވެ މި ފޯމާއެކު އަ ު
ނބަރެއްވެސް ނ
އލީ މެ ް
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޢާ ި
ކ ޞައްޙަ މަޢުލނމާތެވެ
މަތީ ސަނަދުގެ ކޮޕީ ެުށަެެޅީމެވެ އަދި އަޅުގަނޑު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލނމާތަ ީ

ތާރީޚް……………………….……… :

ސޮއި……………………….……… :

ފޯން ،3004450, 3004444 :ފެކްސް ،3323997 :އީމެއިލް info@elections.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.elections.gov.mv :

