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ގ މެމްބަރޝިފް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
ސިޔާސީ ޕާޓީ ެ
ފޯމު ފުރާފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ރޖިސްޓަރީކުރުން
ޕާޓީގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުން ަ
 ޕާޓީއަކުން ޕާޓީގެ ސިޓީއަކާ އެކު މެންބަރޝިޕް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ،ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށް ފޯމު ހަމައަށް ހުރިތޯޗެކްކުރުން
ބލުން
 ފޯމުތައް އައުމުން އެލިސްޓުގެ ކަވަރިންގ ސިޓީއާއި ޕާޓީގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިސްޓު އޮތްތޯ ެބރާ ފޮނުވާލުން
ބއްޖެ ނަމަ ،ފޯމުތައް އަނ ު
 ނެތްނަމަ ގުޅައިގެން ހޯދުން ،އަދި ނުލި ި ކަވަރިންގ ސިޓީއާއި ލިސްޓު އޮތްނަމަ ،ކަވަރިންގ ސިޓީގެ ކޮޕީއަކާއެކު ފޯމުތައް ވަކި ފައިލެއްގައިފައިލްކުރުން
މެންބަޝިޕްފޯމުތައް ޗެކް ކުރުން .އެގޮތުން ފޯމު ޗެކް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
•

ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ އައިޑީކާޑުގައިވާ މައުލޫމާތާއި ޕީ.ޕީ.އަރު
ސިސްޓަމްގައިވާ މައުލޫމާތާ ދިމާވޭތޯ ޗެކް ކުރުން

•

ސޮއި އަދި ސޮއި ކުރި ތާރީޚް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

•

ޕާޓީއަށް ވަންނަން އެދި ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ ޞައްޙަ ތާރީޙެއް ކަމުގައިވުން

•

ޕާޓީއަށް ވަންނަން އެދި ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ
ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

•

ބލުން
ފޯމުގައިވާ ތާރީޚްގެ ފަހުން އެހެން ޕާޓީއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތްތޯ ެ

•

ބލުން
ރަޖިސްޓަރީވާން އެދިފައިވާ ޕާޓީގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިއޮތްތޯ ެ

•

ބރު އަދި ސޮއި ފޯމުގައި ކޮށްފައިވުން
 2ހެކިންގެ ގޮތުގައި ސައްޙަ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަން ަ

•

އައިޑީ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅާފައިވުން

•

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑު ކޮޕީއެއް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވުން

ބއި
ޕާޓީ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ަ
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•

ބއި ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތުން
ޕާޓީން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަ

•

ބލުން
ސޮއި ކުރުމުގެ ފަހުން ޕާޓީއަށް ފޯމު އެންޓަރީކޮށްފައި އޮތްތޯ ެ
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ފޯމު ރިޖެކްޓުވާނެ ހާލަތްތައް
•

މެންބަރޝިޕް ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި އައިޑީކާޑު ކޮޕީގައިވާ މައުލޫމާތާ ދިމާނުވުން

•

ފޯމުގައި ސޮއި ކުރި ތާރީޚް ނެތުން

•

ފޯމުގައި ސޮއި ކުރި ތާރީޚް ޞައްޙަ ނުވުން

•

އުމުރުން  18އަހަރު ހަމަނުވުން

•

ރަޖިސްޓަރީ ވާން އެދޭފަރާތުގެ ސޮއި ނެތުން

•

ފޯމުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައި ނެތުން

•

ފޯމުގައި ޖަހާފައިވާ އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފު ނުވުން  /ރިޕީޓް އިނގިލީގެ ނިޝާން
ފާހަގަކުރެވުން

•

ބއި ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެތުން
ޕާޓީން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަ

•

ފޯމުގައިވާ ތާރީޚްގެ ފަހުން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި އޮތުން

•

ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ޕާޓީއަށް ފޯމު އެންޓަރކޮށްފައި އޮތުން

•

އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ސާފުނުވުން

•

އައިޑީކާޑު މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮތުން ) ފޯމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން އައިޑީ ކާޑު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި އޮތުން(

•

އެދިފައިވާ ޕާޓީގައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮތުން

•

އިނގިލީގެ ނިޝާން ނެތް ފޯމެއް

ފޯމުތައް ޕީ.ޕީ.އާރ ސިސްޓަމުން ޕްރޮސަސްކުރުން:
 ފޯމުތައް ޕްރޮސަސް ކުރުމަށްޓަކައި ޕީ.ޕީ.އާރ ސިސްޓަމަށް މެންބަރޝިޕް ފޯމުތަކުގެ ލިސްޓް އެޅުމަށްތައްޔާރުކުން އަދި އެލިސްޓު ސިސްޓަމަށް އެޅުން
-

ސާފު އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ސައްޙަ ފޯމުތައް ޕީ.ޕީ.އާރ ސިސްޓަމުން އެކްސެޕްޓް ކުރުން

 -އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުނުވާ ފޯމުތައް

ޕީ.ޕީ.އާރ ސިސްޓަމުން ރިޖެކްޓުކޮށް ރިޖެކްޓް ސްލިޕް ފޯމާ އެކު

ބގައި ފާހަގަ ޖެހުން
ބ ު
އެޓޭޗްކުރުން އަދި ރިޖެކްޓް ސްލިޕްގައި ރިޖެކްޓުވި ސަ ަ
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 ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ރިޕީޓްވާ ފޯމެއްނަމަ އެފޯމެއް ރިޖެކްޓް ކުރުންބލުމަށް އެކްސެޕްޓް
 ސިޓީއިން އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފޯމެއް އެކްސެޕްޓު އަދި ރިޖެކްޓުކުރުމުން އެފޯމުތައް ހަމަތޯ ެވަކިން އަދި ރިޖެކްޓް ވަކިން ޗެކްލިސްޓެއް ހަދައިގެން ޗެކްކުރުން
 ޗެކްކޮށް ނިމުމުން ޕީ.ޕީ.އާރ ސިސްޓަމުން އެކްސެޕްޓު އަދި ރިޖެކްޓު ފޯމުތައް ޕްރޮސަސްކުރުން ފޯމުތައް ޕްރޮސަސްކޮށް ނިމުމުން ޕާޓީ ޗިޓުތައް ޕްރިންޓް ކުރުން )ކޮންމެ ޗިޓަކުން  2ޕްރިންޓް ނެގުން( ޕާޓީ ޗިޓުތަކުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސޮއިކުރުން-

ޕާޓީ ޗިޓުތައް ޑިސްޕެޗްކުރުމަށް ފޮނުވުން )ރިޖެކްޓުވި ފޯމުތަކާއިއެކު(

 -ޞައްހަވި ފޯމުތައް އަދި ޕާޓީ ޗިޓުތައް ފައިލް ކުރުން
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