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ވ.ތިނަދ   އި އިލެކްޝަނާ -ކައުންސިލް މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި  ހއ.ތަކަންދ  ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  21 ޖަނަވަރ   3202

 އިލެކްޝަން -ބައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓ ގެ 
 ހުށަހަޅާ ފޯމް  / މައްސަލަ  ޝަކުވާ 

 
  ލ މާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢު ޝަކުވާ / މައްސަލަ 

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ފުރިހަމަ ނަން:
 ޑު ނަންބަރު:ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ދިވެ  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 މެއިލް:-އ  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
 

 ން ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނަމަ ހުށަހަޅަނ  ޕާޓ އަކު ޝަކުވާ 
  ޕާޓ  ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަން:   

 ފުރިހަމަ ނަން:
    

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: މަޤާމު:

  ތައްގަނޑު:

 
 އާ ބެހޭ މައުލ މާތު / މައްސަލަ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 

 ސިޓ : /އަތޮޅުރަށު/  މައްސަލަ ހިނގާފައިވާޝަކުވާ / 
 އިންތިޙާބ  ދާއިރާ:ލަ ދިމާވި މައްސަޝަކުވާ / 

 ވޯޓުފޮށ ގެ ނަންބަރު:ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ 
 ން:މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ތަ ޝަކުވާ / 

 
 އެވާ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.()އެނގުނު މިންވަރަކުން ތިރ ގައި / މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު  ޝަކުވާ 

 ދާއިމ  އެޑްރެސް: ފުރިހަމަ ނަން:
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 މެއިލް:-އ  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
 

 ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ / މައްސަލަ  ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުނު ފަރާތް:
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 ޝަކުވާ / މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްޞ ލު:
 

 ފްޞ ލު ގެ ތަ / މައްސަލައި  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )އިތުރު ތަފްޞ ލް ހިމަނަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ކަރުދާސް ހިމަނާށެވެ(
 
 

 ހެކ ގެ ތަފްޞ ލު ހުށަހަޅާ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 

  ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް  ބަސްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ  ހެކި 
 ފުރިހަމަ ނަން: ފުރިހަމަ ނަން:

 )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމ  އެޑްރެސް: )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމ  އެޑްރެސް:
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 އައިޑ ކާޑު ނަންބަރު: އައިޑ ކާޑު ނަންބަރު:
 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

 ސޮއި: ސޮއި:
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 އިޤްރާރު 
 މަތ ގައިވާ މައުލ މާތަކ  ތެދު މައުލ މާތެވެ. އަދި މި ފޯމު ފުރާފައި މިވަނ  އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބ ރުކުރުވުމެއް ނެތިއެވެ. 

 
 ތާރ ޚް:ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:                                

 

 
 އިދާރ  ބޭނުމަށް 

 ނަންބަރު: ފޯމު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތަން:

 ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އައި.ޑ .ކާޑު ނަންބަރު: ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ ނަން:

 ގަޑި  ތާރ ޚް  ސޮއި  އައިޑ ކާޑު ނަންބަރު  ނަން  

      ގަތް މުވައްޒަފު:ފޯމު ބަލައި

އިންޓްސް މްޕްލެކޮއިލެކްޝަންސް 
 ބިއުރޯއިން ޙަވާލުވި:

     

 

 ނޯޓު:
 

 ޝަކުވާ / މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު، އެ ފަރާތަކަށް އެނގުނު މިންވަރަކުން ފޯމުގައިވާ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. •
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެއްކޮޕ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެފޯމު  •
 ގެންނަ ފަރާތުގެ ފޯމު ގެންނަނ  ހުށަހަޅާފަރާތް ނ ން އެހެން ފަރާތެއްނަމަ، ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  އާއި ފޯމު •

 )ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ވަގުތުން ކާޑު ޙަވާލުކުރެވޭނެ(ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕ  
 ޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިންނަމަ، ފޯމު ހުށަހަޅާނ  ރަށު / އަތޮޅު / ސިޓ  ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށެވެ.އިލެކް  •
 ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއިލެކްޝަންސް  ސިޓ   / އަތޮޅު ނުވަތަ ޕޮއިންޓަށް ފޯކަލް ރަށު ހުށަހަޅާނ  ފޯމު އުފެދުމަށްފަހު ބިއުރޯތައް ކޮމްޕްލެއިންޓްސްއިލެކްޝަންސް  •

 .ބިއުރޯއަށެވެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ޤައުމ  ނުވަތަ  ބިއުރޯއަށް
 ވެރިޔާގެ  މަރުކަޒުގެ ވޯޓުލާ. އަނގަބަހުންނެވެ ވެރިޔާއަށް މަރުކަޒުގެ ވޯޓުލާ ހުށަހަޅާނ   މައްސަލަ/  ޝަކުވާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލާ ދުވަހު ނަގާ ވޯޓު •

 ސިޓ  /  އަތޮޅު މެދުވެރިކޮށް  ޕޮއިންޓު  ފޯކަލް  ރަށު ފޯމުން  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ /  ޝަކުވާ  ހުށަހަޅާނ   މައްސަލަ/  ޝަކުވާ  ނުޖެހޭނަމަ ހިތްހަމަ ނިންމުމާމެދު
 .ބިއުރޯއަށެވެ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އިލެކްޝަންސް ޤައުމ  /

 


