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ުކަލ ޮފޯޓެއްއ 
 )ގެ ޕްާސޯޕްޓަސއިޒު (

 
 :ދ އިރ   ކުރިމަތިލ  

 އިންތިޚ ބަށް ކުރިމަތިލ  މީހ  އ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 
 (އައިޑީކ ޑްގައިވ  ގޮތަށް)ފުރިހަމަ ނަން:

 ( އައިޑީކ ޑްގައިވ  ގޮތަށް ދ އިމީ އެޑްރެސް: )
  އަންގައިދޭ ކ ޑު ނަންބަރު:ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން 

މިހ ރުދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 
 އުފަންތ ރީޚް:                         

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 :ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

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

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

 

 ދިރިއުޅުމަށް ކުރ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދ ކުރ  ވަޒީފ :

 ކެންޑިޑޭޓްގެ އޭޖެންޓް )ހަމަޖައްސ ނަމަ(
 ނަން:

 އެޑްރެސް:
 މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

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

 ގަނޑުގެ ނަން ހުށަހަޅަމެވެ.އެދި އަޅު  ކުރިމަތިލުމަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރ ތުން  .
ނއަޅު . ބުނެފައިވ  ޝަރުތު  އި، އިންތިޚ ބުތަކ އި ބެހޭ ޢ އްމު ޤ ނޫނުގައިއިންތިޚ ބުގެ ޤ ނޫނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކީ ޑަގަ

  މިފޯމ އެކު ،ކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމ ތު ކަމަށ އިމަޢުލޫމ ތަ ދީފައިވ މިފޯމުގައި  ޑުނއަޅުގަ، މީހެއް ކަމަށ އި ވ ތައް ފުރިހަމަ
.އިޤުރ ރު ވަމެވެ  ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ ތަކެތި ކަމަށް ށަހަޅ ފައިވ  ހުރިހ ހު

މްބަރެއްގެ އިންތިޙ ބުވެއްޖެނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެހިނދު، މިއިންތިޙ ބުގައި ކ މިޔ ބުވ ންދެން އަދި  މިއިންތިޙ ބަށް ކުރިމަތިލ  .
ޤުރ ރު ވަމެވެ.އި ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް

ނަމަ ، އަޅުގަޑު ޕ ޓީގެ ނިންމުމަށް އިހްތިރ މްކޮށް، ޕ ޓީގެ  ވިއްޖެޓީގެ ކެޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނުހޮ ޕ އަދި އަޅުގަޑު  .
އްދިނުމަށ އި ތ އީދުކޮށް ގައިވ  ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮއިދު ގަވ ޕ ޓީގެ އަސ ސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ކެޑިޑޭޓަކަށް 

އިޤުރ ރު ވަމެވެ. ދިނުމަށް
ނޑ އިމެދު އިޤުރ ރ އި ހިލ ފުވެއްޖެނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރ ތުން  މި . ފިޔަވަޅު އެޅުމ އިމެދު އަޅުގަޑުގެ އިޢުތިރ ޒެއް ހަރުކަށި އަޅުގަ

  ނެތެވެ.
 

 މ ޑިސެމްބަރ

     ސޮއި
 
 ނަން
 
 

 ހެކިން 
 
 ސޮއި:
 ނަން:

 އެޑްރެސް:
 އައިޑީކ ޑް ނަންބަރު:

 
 ސޮއި:
 ނަން:

 އެޑްރެސް:
 އައިޑީކ ޑް ނަންބަރު:

  
 
 

 ފޯމްއ އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
   މީހުން  ކުރިމަތިލ  ފަރ ތުން އެދ އިރ އަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ތ އިދުކުރ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށް އެދ އިރ އަކަށް ވޯޓްލުން ހައްޤުވ

 ތ އީދު ކުރ ކަމަށް ސޮއިކޮށްފައިވ  ފޯމް.
 .ީ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.mvނި ފޯމެޓްގައި ހަމައެކަ PDFސްކޭންކުރުމަށްފަހު 
 ބަލައިނުގަނޭވޭނެއެވެ.

  ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އ އިބެހޭ އިތުރު މައުލޫމ ތwww.mdp.org.mv  ްއިނ
 ލިބިވަޑައިގަންނަވ ނެއެވެ.
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