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ކުރިމަތިލ ދއިރ:
އިންތިޚބަށް ކުރިމަތިލ މީހ އ ބެހޭ މަޢުލޫމތު
ފުރިހަމަ ނަން( :އައިޑީކޑުގައިވ ގޮތަށް)
ދއިމީ އެޑްރެސް:

މިހރުދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑު ނަންބަރު:

އުފަންތރީޚް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ޕޓީއއި ގުޅުނު ތރީޚް (އެގޭނަމަ):
ޕޓީގެ ގޮތްޕެއްގައި ހިމެނިފައިވނަމަ ގޮފީގެ ނަން:
އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެއްވެސް މަޤމެއް އަދކުރނަމަ މަގމު:
ދިރިއުޅުމަށް ކުރމަސައްކަތް ނުވަތަ އަދކުރ ވަޒީފ:
ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކޮއްދިން ޚިދުހުމަތްތައް:

ކެންޑިޑޭޓްގެ އޭޖެންޓް (ޤައުމީ އިންތިޚބަށް ޕޓީނަމުގައި ވދަކުރކެންޑިޑޭޓުން ފުރިހަމަކުރުމަށް)
ނަން:

އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:
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 ކެންޑިޑޭޓުގެ އިޤުރރު
 .އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އަޅުގަނޑުގެ ނަން ހުށަހަޅަމެވެ.
 .މިފޯމުގައިދީފައިވ މަޢުލޫމތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމތު ކަމަށއި ،މިފޯމއެކުހުށަހަޅފައިވ ހުރިހ ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި ކަމަށްއަޅުގަނޑު
އިޤުރރު ވަމެވެ.
 .އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީގެ އަސސީ ޤަވއިދަށއި ،އެޤަވއިދުގެ ދަށުން ބރުލިބިގެން ހެދޭ އެންމެހ ޤަވއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށއި
ޕޓީގެ ސިޔސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް އިޤްރރު ވަމެވެ.
 .އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އެއްވެސް އިންތިޚބީ މަޤމެއް ފުރނަމަ ،މިއިންތިޚބުގައި އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލ މަޤމަށް އަޅުގަނޑު
އިންތިޚބު ވެއްޖެނަމަ ކުރިން އަޅުގަނޑު ފުރަމުން އަންނަ ޕޓީގެ މަޤމުން އަޅުގަނޑު ވަކިވނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެގެއެވެ.
ޤައުމީ އިންތިޚބަށް ޕޓީނަމުގައި ވދަކުރކެންޑިޑޭޓް ހޮވުމަށް ބއްވ ޕްރައިމަރީގައި ވދަކުރ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް
 .މި އިންތިޚބަކީ ޤައުމީ އިންތިޚބަކަށް ޕޓީގެ ނަމުގައި ވދަކުރނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބއްވ ޕްރައިމަރީއެއްނަމަ ،އެވދަކުރަން ބޭނުންވ
ޤައުމީ އިންތިޚބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތައް އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވކަމަށް އިޤްރރުވަމެވެ.
 .މި ޕްރައިމަރީ ކމިޔބުކޮށް ކުރިމަތިލ ޤައުމީ އިންތިޚބު ކމިޔބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިޚބުކުރެވޭ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ވަންދެން ޕޓީގެ
މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް އިޤްރރުވަމެވެ.
 .އަޅުގަ ނޑު ކުރިމަތިލ ޕްރައިމަރީ ކމިޔބުނުވެ ،ޕޓީގެ ކެޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުހޮވިއްޖެ ނަމަ  ،އަޅުގަ ނޑު ޕޓީގެ ނިންމުމަށް
އިހްތިރމްކޮށް ،ޕޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ކެޑިޑޭޓަކަށް ޕޓީގެ އަސސީ ގަވއިދުގައިވ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށއި
ތއީދުކޮށް ދިނުމަށް އިޤުރރު ވަމެވެ.
މި އިޤުރރއި ހިލފުވެއްޖެނަމަ ޕޓީގެ އަސސީ ގަވއިދުގައިވ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑއިމެދު އަމަލުކުރުމމެދު،

އަޅުގަނޑުގެ

އިޢުތިރޒެއް ނެތެވެ.
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ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑުގެ ދެފުށުގެ ސފު ކޮޕީ.



މިފޯމް ހުށައަޅުއްވަން ވނީ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރޝ ސޯސަން މަގު މލެއަށެވެ .އީމެއިލުންނަމަ ކުލަކޮށް
ސްކޭންކުރުމަށްފަހު  PDFފޯމެޓްގައި ހަމައެކަނި  elections@mdp.org.mvއަށެވެ .ފެކްސް ކުރައްވ ފޯމް
ބަލައިނުގަނޭވޭނެއެވެ.
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