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ފޯމު ނަންބަރު:

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު  - 2133ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ނެގިފަހުން  4މަސް

ހުށަހަޅާ ރަށް/އަތޮޅު/ސިޓީ

ނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ

ނަން:

ފޮޓޯ

އިޢުލާނު ނަންބަރު:
އިންތިޚާބުގެ ނަން:
އިންތިޚާބުގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަން( :ފާހަގަ ޖައްސަވާ)
ރަށު

އަތޮޅު…………:

އަތޮޅު

އަތޮޅުގެ ނަން:

ސިޓީ
ރާއްޖެއިން ބޭރު

ރަށުގެ ނަން:

………………

......................................

ނ…………....…….… :
ސިޓީގެ ނަން …………………………:ރަށުގެ ނަ ް

ޤައުމުގެ ނަން…………..……………….:ސިޓީގެ ނަން :

………………………...……………….

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަން ތާރީޚް:

އަންހެން

ޢުމުރު:

ޖިންސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

އިމަރޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތް:

އީމެއިލް:

ގުޅާނެ ނަންބަރު:

ފިރިހެން

ހުރި ގާތްކަން:

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން
/މަޤާމް:
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު (ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދު)
ސެޓްފިކެޓް

ލެވެލް



ނ
ދގެ ނަ ް
ސަނަ ު

މ
އ ު
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ޤަ ު
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ރ
އަހަ ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އިންތިޚާބެއްގައި (ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ) މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ އިންތިޚާބާ ދިމާލުގައި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
އަދި އެ އިންތިޚާބެއްގައި ފުރުއްވާފައިވާ މަޤާމާ ދިމާލުގައި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
ޚބު 2134
ތ ާ
ރިޔާސީ އިން ި

 ------ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 -----ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2133

 -----ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

 -----ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

 ------އޮފިޝަލް

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2138

 ----ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

ޚބު  ------ 2133ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ
މޖިލީހުގެ އިންތި ާ
ނގެ ަ
ރައްޔިތު ް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2133

 ------އޮފިޝަލް

 -----އިލެކްޝަންސް ކޮމެޓީ ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 -----ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

 -----ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

 -----ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 ------ޓްރެއިނަރ /ކޯޑިނޭޓަރ

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 ------އޮފިޝަލް

 ------ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔާ

 ------ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާ

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 ------އޮފިޝަލް

 ------އޮފިޝަލް

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 ------ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

 -----ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ މެންބަރ

ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ކަމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
ދ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހެއް ނޫނެވެ .އަދި
ގން ާ
އަޅުގަނޑަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސްމަޤާމެއް ފުރަމުން ެ

ގން
މޢުލޫމާތު ދީ ެ
ދގު ަ
ކމާއި ޮ
ނމަކީ ކުށެއް ަ
ނވެ .އަދި އަޅުގަނޑު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ .ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދި ު
ނ ެ
ނބަރެއްވެސް ޫ
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޢާއިލީ މެ ް
މވެ.
ރ ެ
ދނެހު ީ
ޅގަނޑު ެ
ނކަން އަ ު
ރވޭ ެ
ދރުކު ެ
ލއްޔަތުން ު
މސްއޫ ި
ޖނަމަ މި ަ
ވއް ެ
ވރު ެ
މޝަނަށް ކަށަ ަ
އފަދަ ކަމެއް ކޮ ި
ހއްޓަސް ެ
ހވާލުވެ ު
ސއޫލިއްޔަތާ ަ
މި މަ ް
ނަން. ...................................................:ސޮއި .............................................:ތާރީޚް..................................................:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ނެގިފަހުން  14މަސް ނުވާ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ  13ގަނޑު ފޮޓޯ (ފޯމުގައި  3ފޮޓޯ ތަތްކޮށްފައި)
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓުކުރެވިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ
މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
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