
     www.elections.gov.mv:ވެބްސައިޓް     info@elections.gov.mv: އީމެއިލް     0000333 :ފެކްސް      0330003، 3004450، 3004444: ންފޯ
 
 

  

 

` 

 
 

 ރިޔާސީ  އިންތިޚާބ   0300

 ފޯމ   އެދ   ވ މަށް  އޮބްޒާވަރަކަށް 

 އޮބްޒާވްކ ރަން އެދ  ފަރާތ ގެ މައ ލޫމާތ  

 ަނންަބރ : އައިޑީ ކާޑ  .0 ފ ރިހަމަ ނަްނ: .0

 ދިިރއ ޅ  އެޑްެރސް: .0 އެްޑރެސް:ދާިއމީ  .0

 ގ ޅ ނެ ފޯނ  ނަންަބރ : .6 އ މ ރ : .5

 ޖަމްޢިއްޔާ  ސިޔާސީ ޕާޓީ    އަމިއްލަ    ޖަހާށެވެ(    އޮބްާޒވްކ ރާ ހަިއސިއްޔަތ  )ބ ނ ްނވާ ޮގޅީަގއި  .3

 އަށް ފ ރާކަށް ނ ޖެހ ނެއެވެ( 00އިން  8)އަމިއްލަގޮތ ން އޮބްޒާވްކ ރ މަށް އެދ  ފަރާްތތަކ ން 

 ގެ އެްޑެރސް:ަޖމްޢިއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީ/ .8

 އާ ގ ޅ ނެ ފޯނ  ނަންަބރ :ަޖމްޢިއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީ/ .3

 ގެ ތަްއަގނޑ :ަޖމްޢިއްޔާ ސިޔާސީ ޕާޓީ/ .03

 ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ރަިޖސްޓަީރގައި ިހެމނިފަިއވާ ޕާޓީ: .00

 :ތާރީޚް .00 އޮބްާޒވްކ ރަން ެއދ  ފަރާތ ގެ ޮސއި: .00

 ބ ނ މަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ 

 ކ ރި މ ވައްޒަފ ގެ ޗެކ  ފޯމ   ފޯމ  ބަލައިގަތް މ ވައްޒަފ ގެ 

 ނަން: ނަން:

 ަނންަބރ : އައިޑީ ކާޑ  ަނންަބރ : އައިޑީ ކާޑ 

 ސޮއި: ސޮއި:

 އި ގަިޑ:ތާރީޚާ  އި ގަިޑ:ތާރީޚާ 

 ނިންމި ގޮތް:

 
 

 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒ ގެ 

 ކ ލަ ފޮޓޯ 
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 ރިޔާސީ  އިންތިޚާބ   0300

 އިގ ރާރ   ގެ / ކެންޑިޑޭޓ   މަންދޫބ   ކެންޑިޑޭޓ ންގެ  / މޮނިޓަރ  /  އޮބްޒާވަރ  

ނޑ ،   އިންތިޚާބ ގެ  ރިޔާސީ ................ ...............................................................................................އަޅ ގަ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އ ޅ މ ގައި ތެރިވެ ހަރަކާތް ންހައިސިއްޔަތ  ގެކެންޑިޑޭޓެއް/ މަންދޫބެއް  ކެންޑިޑޭޓ ގެ/  މޮނިޓަރެއް/  އޮބްޒާވަރެއް

 0332/00 ނަންބަރ   ޤާނޫނ  އާއި،( ޤާނޫނ  އާންމ  އިންތިޚާބާބެހޭ) 0332/00 ނަންބަރ  ޤާނޫނ  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި، ޖ މްހޫރިއްޔާގެ
 ކ ރ މަށާއި،އަމަލ  މަތިން ގޮތ ގެ  އެއްގޮތްވާ ލ ތަކާއ ސޫ ގަވާއިދާއި އިންތިޚާބ ގެ ރިޔާސީ އާއި( ޤާނޫނ   އިންތިޚާބ ގެ ރިޔާސީ)

ނޑައަޅައިފައި މިކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނ ން  އިލެކްޝަންސް  .ވަމެވެއިގ ރާރ  އެއްބަސްވެ ހިތ މަށް  ތެރިކޮށްހ ރ މަތް މިންގަޑަށް ސ ލޫކީ ވާކަ

 ތާރީޚް: އައިޑީ ކާޑ  ަނންަބރ : ސޮއި:

PRESIDENTIAL ELECTION 2013 

Observer / Monitor Declaration 

I, ……………………………………………………………………… wish to partake in the 

Presidential Election of Maldives as an Observer / Monitor and hereby agree to respect the 

Constitution of Maldives, Act Number 11/2008 (General Elections Act) and Act Number 12/2008 

(Presidential Election Act), and abide by all regulations pertaining to the said laws, and agree to 

follow the procedures and the Code of Conduct issued by the Elections Commission of Maldives for 

the Presidential Election. 

Date: Passport Number: Signature: 

 


