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ުކަލ ޮފޯޓެއްއ 
 )ގެ ޕްާސޯޕްޓަސއިޒު (

 
 މަޤ މް:ދ އިރ   ކުރިމަތިލ  

 އިންތިޚ ބަށް ކުރިމަތިލ  މީހ  އ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 
 (ގައިވ  ގޮތަށްއައިޑީކ ޑު )ފުރިހަމަ ނަން:

މިހ ރުދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: ދ އިމީ އެޑްރެސް:
 އުފަންތ ރީޚް:                         ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑު ނަންބަރު:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް::ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

: ޚް )އެގޭނަމަ(ޕ ޓީއ އި ގުޅުނު ތ ރީ
ޕ ޓީގެ ގޮތްޕެއްގައި ހިމެނިފައިވ ނަމަ ގޮފީގެ ނަން:

 މަގ މު: މަޤ މެއް އަދ ކުރ ނަމަ އެއްވެސްއެމް.ޑީ.ޕީގެ 

 

 ދިރިއުޅުމަށް ކުރ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދ ކުރ  ވަޒީފ :

 ހުމަތްތައް:ދު ޚިހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކޮއްދިން ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ފުރިހަމަކުރުމަށް()ޤައުމީ އިންތިޚ ބަށް ޕ ޓީނަމުގައި ވ ދަކުރ ކެންޑިޑޭޓުން ކެންޑިޑޭޓްގެ އޭޖެންޓް 
 އެޑްރެސް:ނަން:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:
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  ުކެންޑިޑޭޓުގެ އިޤުރ ރ 

ނޑުގެ ނަން ހުށަހަޅަމެވެ.އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚ ބަށް ކު  .  ރިމަތިލުމަށް އެދި އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު މިފޯމ އެކުހުށަހަޅ ފައިވ  ހުރިހ  ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި ކަމަށް ،މަޢުލޫމ ތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމ ތު ކަމަށ އި ދީފައިވ މިފޯމުގައި .

އިޤުރ ރު ވަމެވެ.
ނޑު އެމްޑީޕީގެ އަސ ސީ ޤަވ އިދަށ އި، އެޤަވ އިދުގެ ދަށުން ބ ރުލިބިގެން ހެދޭ އެންމެހ  ޤަވ އިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތު . މަށ އި އަޅުގަ

ވަމެވެ. މަތީ ދެމިހުރުމަށް އިޤްރ ރުކުރުންޕ ޓީގެ ސިޔ ސަތުތައް ތަންފީޒު 
ނޑު . ނޑު ކުރިމަތިލ  މަޤ މަށް އަޅުގަ ނޑު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އެއްވެސް އިންތިޚ ބީ މަޤ މެއް ފުރ ނަމަ، މިއިންތިޚ ބުގައި އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު ވަކިވ ނެކަން  އަޅުގަނޑަށް އެގެއެވެ.އިންތިޚ ބު ވެއްޖެނަމަ ކުރިން އަޅުގަނޑު ފުރަމުން އަންނަ ޕ ޓީގެ މަޤ މުން އަޅުގަ
 

 ޤައުމީ އިންތިޚ ބަށް ޕ ޓީނަމުގައި ވ ދަކުރ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވުމަށް ބ އްވ  ޕްރައިމަރީގައި ވ ދަކުރ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 
އެވ ދަކުރަން ބޭނުންވ  މި އިންތިޚ ބަކީ ޤައުމީ އިންތިޚ ބަކަށް ޕ ޓީގެ ނަމުގައި ވ ދަކުރ ނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބ އްވ  ޕްރައިމަރީއެއްނަމަ،  .

ނޑުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވ ކަމަށް އިޤްރ ރުވަމެވެ. ޤައުމީ އިންތިޚ ބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތައް އަޅުގަ
ޓީގެ މި ޕްރައިމަރީ ކ މިޔ ބުކޮށް ކުރިމަތިލ  ޤައުމީ އިންތިޚ ބު ކ މިޔ ބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އިންތިޚ ބުކުރެވޭ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ވަންދެން ޕ  .

ންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް އިޤްރ ރުވަމެވެ.މެ
ޑު ޕ ޓީގެ ނިންމުމަށް ނޓީގެ ކެޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުހޮވިއްޖެ ނަމަ ، އަޅުގަޕ  ކުރިމަތިލ  ޕްރައިމަރީ ކ މިޔ ބުނުވެ، ޑުނއަޅުގަ .

ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށ އި އިހްތިރ މްކޮށް، ޕ ޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ކެޑިޑޭޓަކަށް ޕ ޓީގެ އަސ ސީ 
ތ އީދުކޮށް ދިނުމަށް އިޤުރ ރު ވަމެވެ.

 
ނޑުގެ  ނޑ އިމެދު އަމަލުކުރުމ މެދު،  އަޅުގަ މި އިޤުރ ރ އި ހިލ ފުވެއްޖެނަމަ ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ގަވ އިދުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

އިޢުތިރ ޒެއް ނެތެވެ. 
 

     ސޮއި
 ނަން

 ތ ރީޚް:
 

    ހެކިން
 ސޮއި:      
 ނަން:      
 އެޑްރެސް:      
 އައިޑީކ ޑް ނަންބަރު:      

 
 ސޮއި:
 ނަން:

 އެޑްރެސް:
 އައިޑީކ ޑް ނަންބަރު:

  
 
 

 ފޯމްއ އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .ީދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކ ޑުގެ ދެފުށުގެ ސ ފު ކޮޕ 
  ްމިފޯމް ހުށައަޅުއްވަން ވ ނީ އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހ.ޝަރ ޝ  ސޯސަން މަގު މ ލެއަށެވެ. އީމެއިލުންނަމަ ކުލަކޮށ

އަށެވެ. ފެކްސް ކުރައްވ  ފޯމް  elections@mdp.org.mvފޯމެޓްގައި ހަމައެކަނި  PDFސްކޭންކުރުމަށްފަހު 
ބަލައިނުގަނޭވޭނެއެވެ.

 ެނޑައ  ޅިފައިވ  އަދަދުގެ ތ އިދު ސޮއި ކުރިމަތިލ  އިންތިޚ ބަށް ކަ

 


