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 .1އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ މަޤާމުގެ މާ ޢުލޫމާތ ު:
އަތޮޅ ު  ....................... :ރަށް ..................................................................... :

ކުރިމަތިލާ އަތޮޅު  /ރަށުގެ ނަން:
ކުރިމަތިލާ މަޤާމު:

އަތޮޅު ރައީސް

ސިޓީ މޭޔަރ

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަދާލަތުޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް އެދ

ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރ

ރަށު ކައުންސިލް މެމްބަރ ު

ސިޓީ ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރ ު

ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރ ު

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މެމްބަރ ު
 .2ޓިކެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މާ ޢުލޫމާތ ު:
ފުރިހަމަ ނަން (އައި.ޑީ.ކާޑުގައި ވާގޮތައ ް):
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ގޭގެނަނ ް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރ ު:
އަތޮޅ ު:

ރަށް:

ފަންގިފިލ ާ:

ފޯން ނަންބަރ ު:
އަތޮޅ ު:

ރަށް:

ތަ ޢުލީމީ ފެންވަރ ު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

އުފަން ތަރީޚް:

 .3ޓިކެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތ ު( :ވޭތިވެދިޔަ  5އަހަރުގައި އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު ހިމަންނަންވާނެއެވ ެ)
ވަޒީފާ1-
ވަޒީފާ2-
ވަޒީފާ3-

މުއްދަތ ު:

މަޤާމ ް:
އަދާކުރިތަނ ް:

މުއްދަތ ު:

މަޤާމ ް:
އަދާކުރިތަނ ް:

މުއްދަތ ު:

މަޤާމ ް:
އަދާކުރިތަނ ް:

ނޯޓް :އިތުރަށް ލިޔަން ޖެހޭ ނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުން ކުރައްވ ާ!
 .4އިޤްރާރ ު
 .1މިފޯމްގައި ބުނެފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއައް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  2020ގައި
ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް އެދި އަޅުގަނޑު ހުށައަޅަމެވ ެ.
 .2މިފޯމްގައި ބުނެފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއައް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު  2020ގައި
ވާދަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުތުތައް އަޅުގަނޑުގެ ކިބާގައި ފުރިހަމަ ވެއެވ ެ.
 .3މިފޯމްގައި ވަނީ ޞައްޙަ މަ ޢުލޫމަތު ކަމަށާއި މިފޯމްގައި ޞައްޙަނޫން މަ ޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ މިފޯމާއި ޓިކެޓު ބާ ޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޢަދާލަތުޕާޓީގެ އިންތިޚާބީކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސް ވަމެވ ެ.
ނަން:

ސޮއި:

ތަރީޚް:

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ،ހ .ފުލިދޫގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަލާފާނުހިނގުން ފެކްސް Fax : 3342676 :ފޯންAdhaalath Party, 3rd F, H.Fulidhooge, Kalaafaanuhingun, Ph: 3342674 :

 .5ފޯމް ހުށަހެޅުނ ް
މިފޯމާއި އެކު އަންނަނިވި ތަކެތި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ ެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީ.
ހުށަހަޅާފައި ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ކުލަ ފޮޓޯ
މިފޯމް ހުށަހަޅަންވާނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އޮފީސް ،ހ .ފުލިދޫ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ކަލާފާނު ހިގުން ،މާލެ ،އަށެވެ .އީމެއިލުންނަމަ މިފޯމާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ކުލަ

ސްކޭން  PDFފޯމެޓްގައި މިޕާޓީގެ އީމެއިލް  admin@adhaalath.org.mvއަށް ފޮނުވުން އެދެމެވ ެ.
 .6ޓިކެޓަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތައ ް
އަދާލަތުޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތެއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުތު ތައް ހުންނަން ވާނެއެވ ެ.
 .1ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުން.
 .2މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކް ޝަން ކޮމި ޝަންއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވުން.

 .6ޕާޓީގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށ ް
ފޯމް ބަލައިގަން މުއައްޒަފު ގެ ނަން
ސޮއި:
ތާރީޚް:

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ،ހ .ފުލިދޫގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ ކަލާފާނުހިނގުން ފެކްސް Fax : 3342676 :ފޯންAdhaalath Party, 3rd F, H.Fulidhooge, Kalaafaanuhingun, Ph: 3342674 :
ވެބްސައިޓްwebsite: www.adhaalath.org.mv :

އީމެއިލްEmail: admin@adhaalath.org.mv :

