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 .1މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އުފަންދުވަހުގެ މީލާދީ ތާރީޚް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
އިޤްރާރު :އަޅުގަނޑު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މި ކުރަނީ ބުއްދިސަލާމަތުން ،ހެޔޮ ޙާލުގައި ހުރެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ
މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ .އަޅުގަނޑު މިޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި މިފޯމުގައި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އަޅުގަނޑަކީ
މިޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރެއް ނޫނެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަކީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ
މެންބަރަކަށްވުން މަނާ މީހެއް ނޫނެވެ.
ދެ ގޮޅިގައިވެސް ކަނާއަތު ބޮޑުވައި

ސޮއި:

އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާށެވެ .ޖަހާ
ނިޝާނަކީ ކަނާއަތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ
ނިޝާން ނޫންނަމަ،ކޮން އިނގިއްޔެގެ
ނިޝާންކަން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާށެވެ.

ތާރީޚް:
 .2އިތުރު މަޢުލޫމާތު (މަޢުލޫމަތު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ)

އަދާކުރާ ވަޒީފާ  /ކުރާ މަސައްކަތް:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

ހިލޭސާބަހަށް (ވޮލަންޓިއަރކޮށް) ޕާޓީއަށް ކޮށްދެވިދާނެ މަސައްކަތްތައް (ބޭނުންފުޅުނަމަ):
އިދާރީ މަސައްކަތް

އެކިޙަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރުން

ކެމްޕެއިން ކުރުން

އެހެނިހެން

.............................................................

 .3ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު
މިފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައި އެވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހާޒިރުގައެވެ .އަދި އޭނާ
ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވަމެވެ.
ނން:
(ަ )1

ނން:
( ަ )2

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި

ބރު:
ކޑު ނަން ަ
އައިޑީ ާ

ބރު:
ކޑު ނަން ަ
އައިޑީ ާ

ރ:
ފޯނު ނަންބަ ު

ސޮއި:

ރ:
ބ ު
ފޯނު ނަން ަ

ސޮއި:

ށ
 .4ޕާޓީގެ ބޭނުމަ ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޕާޓީން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ޕާޓީން ޒިންމާވާނަމެވެ.
އެންޓްރީ ނަންބަރު:

/
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އެންޓްރީ ކުރި ތާރީޚް:

އެންޓްރީ ކުރި މުވައްޒަފު:

އެންޓްރީ ކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ޕާޓީން ޒިންމާވާނެ ވެރިއެއްގެ ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ނއެވެ.
ނވާ ެ
އ ހުށައަޅަ ް
އ ް
ށގެ ސާފުކޮޕީ ެ
ޑގެ ދެފު ު
އއިޑީކާ ު
މނުވާ ަ
އދަތު ހަ ަ
ފރާތުގެ މު ް
ރވާން އެދޭ ަ
ޖސްޓަ ީ
ގއި ރަ ި
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ނ
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ޢަދާލަތު ޕާޓީ ،ހ .ފުލިދޫ ެ

ފކްސް Fax: 7762434:ފޯންAdhaalth Party |3rd Floor, H.Fulidhooge, Kalaafaanuhingun, Ph: 7762433 :
ެ

ސއިޓްwebsite: www.adhaalath.org.mv :
ވެބް ަ

މއިލްEmail: admin@adhaalath.org.mv :
އީ ެ

