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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ރީ -ރަޖިސްޓަރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ ު
ފުރިހަމަ ނަން (އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް):

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ

ދ.ރ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އިނގިލީގެ

ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

އަތޮޅާއިރަށް:

އަތޮޅު:

ބައްޕަ/މަންމަގެ ނަން:
ބައްޕަ/މަންމަގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނިޝާން:
ރަށް:

ސޮއި:

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ހުންނާނޭ ތަން/ރަށް:
ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު ހުންނާނޭ ތަން/ރަށް:

DD / MM / YYYY

ފޯމު ފުރި ތާރީޚް:

ހެކިންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތ ު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމައެވެ).
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ފުރިހަމަ ނަން:
ކަނާއަތު ބޮޑުވާ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:
އަތޮޅު:

ފުރިހަމަ ނަން:
ކަނާއަތު ބޮޑުވާ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އަތޮޅު:

ރަށް:

އިނގިލީގެ ނިޝާން:
ރަށް:

ދ.ރ ކާޑު ނަންބަރު:

ދ.ރ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އިޤުރާރ ު/މަޢުލޫމާތު (މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމައެވެ).

އިޤުރާރ ު :މި ފޯމުގައި ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މި ފޯމުގެ ވެރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ،މިފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މިފޯމާ
ޙަވާލުވީ މި ފޯމުގެ ވެރި ފަރާތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތިގެން ،އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތީން ،އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކަމަށާއި ،މި ފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ ނުވަތަ ހިމެނިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތަކާ
ގުޅިގެން މިފޯމުގެ ވެރިފަރާތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލިއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަޅުގަނޑު ނަގާނަމެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑާމެދު ޤާނޫނީ
ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ފޯމު ގެނައި ފަރާތުގެ ނަން:
ފޯމު ގެނައި ފަރާތާއި ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

DD / MM / YYYY

ސިޔާސީ ޕާޓީ  /އެހެނިހެން

ކަނާއަތު ބޮޑުވާ

މުއައްސަސާއަކުން ހުށަހަޅާ ނަމަ

އިނގިލީގެ ނިޝާން:

އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށ ް
އަމަލުކުރެވުނު ގޮތް:

ޑޭޓާބޭހަށް އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައި

ޑޭޓާބޭހަށް އަޕްޑޭޓްނުކުރެވި

ވެރިފައިކުރެވިފައި

ޑޭޓާބޭހަށް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވުނުނަމަ ،ނުކުރެވުނު ސަބަބު:
އަޕްޑޭޓްކުރީ

ނަން:

އައިޑީ ނަމްބަރ:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

DD / MM / YYYY

ޗެކްކުރީ

ނަން:

އައިޑީ ނަމްބަރ:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

DD / MM / YYYY
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ނޯޓް:
* މި ފޯމު ހުށަހަޅަން އަންނަ ފަރާތުން ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
* ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ،ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް (އައިޑީ ކާޑު ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ޑްރައިވިންގ ލައިސެންސް) މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
* އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް އެއްފަހަރާ ހުށަހެޅޭނީ ގިނަވެގެން  10ފޯމެވެ.
* ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާވާގޮތަށް ،އެތަނެއްގެ ރަސްމީ ސިޓީއަކާއެކު ފަހަރަކު ހުށަހެޅޭނީ އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ފޯމުގައި ޖަހާފައިވާ  100ފޯމެވެ.
* ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ މި ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހާ މި ފޯމަށް ޒިންމާވާގޮތަށެވ ެ .މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީކޮށްފިނަމަ ވޯޓުލެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ މީހަކު
ރީ-ރަޖިސްޓަރީކުރެވުނު ފޮށްޓަކަށެވ ެ.
* އީމެއިލުން ނުވަތަ ފެކުހުން ސީދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
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