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 ނޯޓު: 

 ިހަޅަންާވނެެއވެ.ރިޯޕޓު ހުށަ ގޮުތގެިއންތިާޚބު ކުިރއަށް ދިޔަ  ،މި ފޯމާިއއެކު ހިްނގާ ކޮމިޓީއަށް ިއންތިާޚބުވި ެމންަބރުްނގެ ދރއ. ކާޑުގެ ކޮީޕާއއ 

 ިށް ކުިރމަތިލި އިންިތޚާބަ، ދަާދއިޕޯޓުަގއި ވޯޓުިދނުުމގެ ޙަްއގު ލިބިފަިއވާ މެްނބަުރންގެ ައަދާދއި، ވޯޓުިދން މެްނބަރުްނގެ އަ އިންިތޚާާބބެހޭ ރ
  ނގެން އޮންަނންވާެނއެވެ.މެންަބރުްނގެ ލިސްޓާިއ، އިންިތޚާުބވި ެމންބަުރންގެ މަޢުޫލމާތު އެ

  ުހުށަހަަޅްނވާެނއެވެމާތުެވސް މިފޯާމިއއެކުއަށްުވރެ އިުތރުާވނަމަ އިތުުރވާ މީހުްނެގ މަޢުލޫ 5ހިންގާ ކޮމިީޓގެ މެްނބަރުްނގެ ައަދދ . 
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  އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްސްޕޯޓްސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު
ެ  ޖއްދިވެހިރާމާލެ،          

 

 ކުރިއަށް އިންތިޚާބު ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ބައިތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް ގައި ހިމަނަންޖެހޭ(ޔައުމިއްޔާ) ރިފޯޓު ދިޔަގޮތުގެ  

 

 
ޤާމަކަށް މެޓީގެ މާންގާ ކޮ)ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ހިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ކުރިމަތި ނުލެވޭނޭ(

 ްގެ ސޮއި.ބަރުން އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދިޔަގޮތުގެ ރިފޯޓު )ޔައުމިއްޔާ( ގައި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި ތިއްބެވި މެނ 

  ަވަގުތު އަދި  ތާރީޚް، ތަންއިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދިޔ  

 ިގޭގޮތަށް(ރާ އެނއިންތިޚާބާބެހޭ ރިޕޯޓުގައި އިންތީޚާބަށް ކުރިމަތިލި މެންބަރުންގެ މާޢުލޫމާތު )ކުރިމަތިލި ދާއ 

  ުއިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދ 

  ުއިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިން ފަރާތްތަކުގެ އަދަދ 

 
ގެ މެންބަރަކަށް ހިންގާ ކޮމެޓީ  ކޮމެޓީގެ ންތިޚާބާއިބެހޭއި -މެންބަރުން(  3މަޢުލޫމާތު )މަދުވެގެން އިންތިޚާބާއިބެހޭ ކޮމެޓީގެ 

 މާޤާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނޭ 

 .ިއިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުގައި އިންތިޚާބާއިބެހޭ ކޮމެޓީ މެންބަރުންގެ ސޮއ 

 
 ދިވެހި ގުތު އަދިވައިގަތް )ލިސްޓުގައި އެމެންބަރަކުގެ ސޮއި، ވަޑައިންތިޚާބަށް ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީގެ ލިސްޓް 

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު އޮންނަންވާނެއެވެ.

  ްނެއެވެ.ނަންވާ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބުނު ސައްޚަ ވޯޓާއި ބާތިލު ވޯޓު އެންގެން އޮނ 

 ިޕީ ފޮޓޯ ކޮގެ ދެފުށުގެކާޑު  އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން  ޚާބުވި މެންބަރުންގެ ދިވެހިހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އިންތ. 
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 ޓް ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުގެ މެންބަރުގެ ލިސް 
 ލިސްޓު އެންމެފަހުން  – ވަކިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

  އާކުރި ތާރީޚް އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 


