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ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ:
އިދްތިޚާބަފް ކުރިމަތިލާ މީހާ އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ދަދް( :އައިޑީކާޑުގައިވާ ގޮތަފް)
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރުދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑު ދަދްބަރު:

އުފަދްތާރީޚް:

ގުޅޭދެ ފޯދު ދަދްބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ޕާޓީއާއި ގުޅުދު ތާރީޚް (އެގޭދަމަ):
ޕާޓީގެ ގޮތްޕެއްގައި ހިމެދިފައިވާދަމަ ގޮފީގެ ދަދް:
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެއްވެސް މަޤާމެއް އަދާކުރާދަމަ މަގާމު:
ދިރިއުޅުމަފް ކުރާމަސައްކަތް ދުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަފް ކޮއްދިދް ޚިދުހުމަތްތައް:

ކެދްޑިޑޭޓްގެ އޭޖެދްޓް (ޤައުމީ އިދްތިޚާބަފް ޕާޓީދަމުގައި ވާދަކުރާކެދްޑިޑޭޓުދް ފުރިހަމަކުރުމަފް)
ދަދް:

އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ފޯދު ދަދްބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:
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 .އެމްޑީޕީގެ އިދްތިޚާބަފް ކުރިމަތިލުމަފް އެދި އަޅުގަދޑުގެ ދަދް ހުފަހަޅަމެވެ.
 .މިފޯމުގައިދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަފާއި ،މިފޯމާއެކުހުފަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި ކަމަފްއަޅުގަދޑު
އިޤުރާރު ވަމެވެ.
 .އަޅުގަދޑު އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަފާއިކ އެޤަވާއިދުގެ ދަފުދް ބާރުލިބިގެދް ހެދޭ އެދްމެހާ ޤަވާއިދުތަކަފް ހުރުމަތްތެރިކޮފް ހިތުމަފާއި
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަދްފީޒު ކުރުދްމަތީ ދެމިހުރުމަފް އިޤްރާރު ވަމެވެ.
 .އަޅުގަދޑު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އެއްވެސް އިދްތިޚާބީ މަޤާމެއް ފުރާދަމަކ މިއިދްތިޚާބުގައި އަޅުގަދޑު ކުރިމަތިލާ މަޤާމަފް އަޅުގަދޑު
އިދްތިޚާބު ވެއްޖެދަމަ ކުރިދް އަޅުގަދޑު ފުރަމުދް އަދްދަ ޕާޓީގެ މަޤާމުދް އަޅުގަދޑު ވަކިވާދެކަދް އަޅުގަދޑަފް އެގެއެވެ.
ޤައުމީ އިދްތިޚާބަފް ޕާޓީދަމުގައި ވާދަކުރާކެދްޑިޑޭޓް ހޮވުމަފް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެދްޑިޑޭޓުދްދަފް
 .މި އިދްތިޚާބަކީ ޤައުމީ އިދްތިޚާބަކަފް ޕާޓީގެ ދަމުގައި ވާދަކުރާދެ ކެދްޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަފް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއެއްދަމަކ އެވާދަކުރަދް ބޭދުދްވާ
ޤައުމީ އިދްތިޚާބަފް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތައް އަޅުގަދޑުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާކަމަފް އިޤްރާރުވަމެވެ.
 .މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮފް ކުރިމަތިލާ ޤައުމީ އިދްތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެދަމަ އިދްތިޚާބުކުރެވޭ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ވަދްދެދް ޕާޓީގެ
މެދްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަފް އިޤްރާރުވަމެވެ.
 .އަޅުގަޑު ކުރިމަތިލާ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުދުވެކ ޕާޓީގެ ކެޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ދުހޮވިއްޖެ ދަމަ ކ އަޅުގަޑު ޕާޓީގެ ދިދްމުމަފް އިހްތިރާމްކޮފްކ
ޕާޓީގެ ކެދްޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ކެޑިޑޭޓަކަފް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަފް މަސައްކަތް ކޮއްދިދުމަފާއި ތާއީދުކޮފް ދިދުމަފް
އިޤުރާރު ވަމެވެ.
މި އިޤުރާރާއި ހިލާފުވެއްޖެދަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުދް އަޅުގަދޑާއިމެދު ހަރުކަފި ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިމެދު އަޅުގަޑުގެ އިޢުތިރާޒެއް
ދެތެވެ.
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ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުފުގެ ސާފު ކޮޕީ.



މިފޯމް ހުފައަޅުއްވަދް ވާދީ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރާޝާ ސޯސަދް މަގު މާލެއަފެވެ .އީމެއިލުދްދަމަ ކުލަކޮފް
ސްކޭދްކުރުމަފްފަހު  PDFފޯމެޓްގައި ހަމައެކަދި  elections@mdp.org.mvއަފެވެ .ފެކްސް ކުރައްވާ ފޯމް
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