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 ސޮއި

 މު ހުށަހަޅާ ފޯ   ލުމަށް ކުރިމަތި   ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް އެސޯސިއޭޝަނުގެ  
 ވަނަ އިންތިޚާބު  4ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 
 

 

 މަޢުލޫމާތު:   މީހާގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ   .1
         ފުރިހަމަ ނަން )ދިވެހިްނ(: )ހ( 
         ފުރިހަމަ ނަން )އިނގިރޭސި(: )ށ( 
  ފިރިހެން ☐     އަންހެން  ☐  ޖިންސު:  )ނ( 
          އެޑްރެސް:  ދާއިމީ (ރ) 
        ނަންަބރ: ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (ބ ) 
         ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު )ތައް(: (ޅ) 
          އީމެއިލް އެޑްރެސް:  )ކ( 
     އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރޝިޕް ކާޑު ނަންަބރު )މެންަބރެއް ނަމަ(: (އ) 

 
 : ފާހަގަ ޖެހުމަށް(   ( ✓)   އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލާ މަޤާމް )އެއް ގޮޅީގައި  .2

 އެގްޒެކެޓިވް މެންަބރުން  )ހ( 
 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް  ☐ .1  

 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނާއިުބ ރައީސް  ☐ .2  

 އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޚަޒާންދާރު  ☐ .3  

 ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މަޤާމްތައް )ށ( 
 ކްލަްބ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ☐ .1  

 ކޯޗު ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ☐ .2  

 ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލުންގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް  ☐ .3  

 ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ އަންހެން މެންަބރު ން ފަރުދީ މެންަބރު ☐ .4  

 ފަރުދީ މެންަބރުން ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފިރިހެން މެންަބރު  ☐ .5  

އިންތިޚާބަްށ 
ކުރިމަިތލާ މީހާގެ 
ފޮޓޯ )ޕާސްޕޯރޓް  

 ސައިޒް( 
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 ސޮއި

 
 

 މަޢުލޫމާތު   އި، ތާޢީދުކުރާ މެންބަރުގެ ހުށަހަޅާ މެންބަރާ  .3
މަޤާމުގެ  މަޤާމަކުން ކުރެ  3.( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 2މި ފޯމުގެ ))މިަބއި ފުރާނީ 

 (:މައެވެެއސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރެއް ކަމުގައި ނުވާނަ މީހަކީ އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ
 ހުށަހަޅާ މެންަބރު: )ހ( 
         ފުރިހަމަ ނަން: .1  
      ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: .2  
      ނަންަބރު:އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރޝިޕް ކާޑު  .3  
އިޤުރާރު: މި ފޯމުގެ ފުރަތަމަ ނަންަބރުގައި ަތފްޞީލް ދީަފއިވާ ފަރާތް، އެސޯސިއޭޝަނުެގ  .4  

ވަނަ އިންތިޚާީބ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ފާހަގަކޮށްފައިާވ  4ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، 
 މަޤާމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.

    
 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން         ސޮއި އަދި ތާރީޚް: 
 

 އީދުކުރާ މެންަބރު:ތާ .1 )ށ( 
         ފުރިހަމަ ނަން: .1  
      ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު: .2  
      އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރޝިޕް ކާޑު ނަންަބރު: .3  
އިޤުރާރު: މި ފޯމުގެ ފުރަތަމަ ނަންަބރުގައި ަތފްޞީލް ދީަފއިވާ ފަރާތް، އެސޯސިއޭޝަނުެގ  .4  

ވަނަ އިންތިޚާީބ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ފާހަގަކޮށްފައިާވ  4ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، 
. ވަަނ ނަންަބރުގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ މެްނަބރު ހުށަހަާޅ 3މަޤާމަށް މި ފޯމުގެ 

 ށަހެޅުމަށް ދާޢީދުކުރަމެވެ.ހު
    

 
 އިނގިލީގެ ނިޝާން         ސޮއި އަދި ތާރީޚް: 
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 ސޮއި

 މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތު ކްލަބް  ހުށަހަޅާ   .4
އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކްލަްބ މެންަބރެއްގެ ފަރާތުން މީހެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާ ނަމަ ނުވަތަ، ހިންގާ )މިަބއި ފުރާނީ 
 ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްެގ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ުހށަހަޅާނަމައެވެ.(ކޮމިޓީގެ ކްލަްބ 

          ކްލަުބގެ ނަން: )ހ( 
        ކްލަުބގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންަބރު: )ށ( 
       އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރޝިޕް ކާޑު ނަންަބރު: )ނ( 
ނަންަބރުގައި ތަްފޞީލް ދީަފއިވާ ފަރާތް، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންާގ އިޤުރާރު: މި ފޯމުގެ ފުރަތަމަ  )ރ( 

ވަނަ އިންތިޚާީބ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް މި ކްލަާބއި،  4ޤަވާއިދާއި، 
 ކްލަުބގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުާމއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅަމެވެ.

          ނަން އަދި މަޤާމް:  
 

 ތައްގަނޑު         ސޮއި އަދި ތާރީޚް: 
 
 

އިންތިޚާަބްށ  4ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ އިޤުރާރު: .5
އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލަމެވެ. އަދި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި، އެޤަވާއިދުގެ ދަށުން ާބރުިލބިގެން ހަދާފާއިވާ 

 ވަމެވެ.ވަނަ އިންތިޚާާބއި ެބހޭ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްަބސް 4އެސޯސިއޭޝަނުގެ 
  

 
 އިނގިލީގެ ނިޝާން          ސޮއި އަދި ތާރީޚް: 

 ()މި ފޯމުެގ ހުިރހާ ަގނޑެްއގައި އިންިތާޚބަށް ކުރިމަތިލާ ީމހާ ސޮއި ުކރަން ާވެނއެެވ.

 ފޯމާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:  .6
 ފޯރމްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.ފޯމުގައި ހިމަނަންވާނީ ތެދު މަުޢޫލމާތެވެ. ތެދުމަޢުލޫމާތު ުނހިމެނޭ  )ހ( 
ފޯމުހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފޯމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ަބއެއް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ. އިންތިޚާާބއި  )ށ( 

ެބހޭ ޤަވާއިދާއި، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު އަދި، މި ފޯމުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތަކާއި 
 ހަމަކުރުމަކީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.އެއްގޮތަށް ފޯމު ފުރި

އިންތިޚާާބއި ގުޅޭ ހުރިހާ ފޯމުަތކެއް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރީ މޭޒުން ަބލައިގަންާނނެއެވެ. ނަމަވެސް  )ނ( 
ތެދުނޫން މަޢުލޫާމތު ހުރި ފޯމުަތއް އަދި، މަޢުލޫމާތާއި، ފޯމާއިެއކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ފުިރަހމަ ނުވާ 

 ތައް ބާޠިލްކޮްށ، އެމީހަކަށް ެއކަން އެންގުމުގެާބރު އެސޯސިއޭޝަނަށް ލިިބެގންވެއެވެ.ފޯމު
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 ސޮއި

 
 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:  .7

އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިާލ މީހާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ )ކާޑުގެ   ☐ )ހ( 
 ޗެކުކުރުމަށްފަހު އަނުބރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.(އަސްލު 

 އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލަ މީހާގެ ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯގަނޑެއް )ފޯމުގައި ތަތްކުރެއްވުމަށް(. ☐ )ށ( 

 އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ެމންަބރޝިޕް ކާޑުގެ ކޮޕީ )އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރެއް ނަމަ(. ☐ )ނ( 

އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހަކީ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރެއް ނޫންނަމަ، އެމީހެއްގެ ނަން  ☐ )ރ( 
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  އި، ދާޢީދުކުާރ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންަބރުގެހުށަހަޅާ މެންަބރާ

 ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި މެންަބރޝިޕް ކާޑުގެ ކޮޕީ. 
ކްލަަބކުން މީހެއްެގ ނަން ހުށަހަާޅނަމަ، އެމީހެއްގެ ނަން ުހށަހެޅުަމށް ކްލަުބެގ ހިންގާ ކޮިމޓީއިން  ☐ )ބ( 

 ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގެ އަސްލު. 
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        ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި: )ހ( 
       ފޯމު ަބލައިގަތް މުއައްޒަފުގެ ނަާމއި ސޮއި:  )ށ( 
 


