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 މާލެ،          އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު   4އަށް    ( ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު )  R/2019-110ގަވާއިދު ނަންބަރު         

 .ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 4އަށް  (ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު) R-110/2019ގަވާއިދު ނަންަބރު 

އިޞްލާޙު   ގައިވާ، އަލަށް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕާޓީގެ މެންަބރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު    . 1

 ކުރުން.

 އިޞްލާޙު ކުރުން.ގައިވާ، ޕާޓީގެ މެންަބރަކަށްވުމަށް އެދޭ ފޯމު  5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  .2

 މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.   

________________ 

  



               ......................................ފޯމު ނަންަބރު:

ދ.ރ.އ. ކާޑު ގައި   އަލަށް އުފެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު 

ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ 

 ނޫން ފޮޓޯއެއް 
  . މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތ1ު

  ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:  ނަން: ފުރިހަމަ
  ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު  އުފަން ތާރީޚު:

 :)އިޚްތިޔާީރ(ސޯޝަލް މީޑީއާ   :)އިޚްތިޔާރީ(މެއިލް އެޑްރެސް -އީ  ަފްނގިފިލާ( ،ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުދާއިމީ އެޑްރެސް: 
   ޭގގެ ނަްނ(، ައވަށް، ަރށް، )އަތޮޅުމަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ަފންގިފިާލ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުމިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

ގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މި ކުރަނީ ޕާޓީގެ ނަން(                )،               އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފައިވާ، މީހާގެ ނަން(            )،            އަހުރެން އިޤްރާރު: 
ކީ މިހާރު އުފައްދައިފައިވާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ނައެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތިއެވެ. އަހުރެން މި ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުން އެދެމެވެ. އަހުރެން ،ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެ

 ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން މަނާކޮށްފަިއވާ މީހެއް ނޫނެވެ. ، ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. އަދި އަހުރެންނަކީ ޤާނޫނަކުން
  ސޮއި:
  ތާރީޚު:

 A  

  މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ޕާޓީ އިން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން: .3
  ަޖާވބުާދރީާވނަެމވެ. ،ަޞއްޙަ ެތދު މަޢުލޫމާެތވެ. މި ފޯުމގަިއވާ ަމޢުލޫމާތުގެ ަޞއްޙަަކމާެމދު އުެފދޭ ކޮންެމ ސުވާލަކަށް މި ޕާޓީން ޒިންާމވެ ،މި ފޯމުަގިއވާ ހުރިހާ މަޢުޫލމާތަކީ

  އެންޓްރީ ނަންބަރު:   އެންޓަރކުރި ތާރީޚު:
  އެންޓަރކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:   އެންޓަރކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

  ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ ނުވަތަ ޒިންމާވާ ވެރިޔެއްގެ ނަމާއި މަޤާމު:  ސޮއި:  ތާރީޚު:  
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މި ފޯމާއެކު —

ދެ ގޮޅީގައި ވެސް ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން 
ތިރީގައި  ގިއްޔެއްގެ ނިޝާނެއްކަން  ކޮން އިނ ޖަހާށެވެ. 

   ބަޔާންކުރާށެވެ.

 2ޖަދުވަލު 

  ފޯމުގައި ސޮއިކުރިއިރު އެ ހާޒިރުގައި ތިބި ހެކީންގެ މަޢުލޫމާތު: .2
  ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެމެން ހެކިވަމެވެ.ޢުމި ފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ އަހުރެމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އޭނާ ދީފައިވަނީ ތެދު މަ 

  ( ނަން:1)  ( ނަން:2)
  ފަްނގިފިލާ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުދާއިމީ އެޑްރެސް:   ފަްނގިފިލާ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ސޮއި:  ސޮއި:  ދ.ރ.އ. . ކާޑު ަނންބަރު:   ދ.ރ.އ. . ކާޑު ަނންބަރު:
  ފޯނު ަނންބަރު:   ފޯނު ަނންބަރު:

   A   A  އިނގިލީގެ ނިޝާން  އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ
 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ

 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ
 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ

 )ޕާޓީގެ ލެޓަރހެޑް(

 އިނގިލީގެ ނިޝާން 



               ......................................ފޯމު ނަންަބރު:

 )ޕާޓީގެ ލެޓަރހެޑް(
ދ.ރ.އ. ކާޑު ގައި   މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ 

 ނޫން ފޮޓޯއެއް 
  . މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ މީހާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތ1ު

  ދ.ރ.އ. ކާޑު ނަންބަރު:  ނަން: ފުރިހަމަ
  ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ފޯނު  އުފަން ތާރީޚު:

 :)އިޚްތިޔާީރ(ސޯޝަލް މީޑީއާ   :)އިޚްތިޔާރީ(މެއިލް އެޑްރެސް -އީ  ފަްނގިފިލާ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުދާއިމީ އެޑްރެސް: 
  ޭގގެ ނަްނ(، ައވަށް، ަރށް، )އަތޮޅުމަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ަފންގިފިާލ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުމިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއް  ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެ ،ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއި މިކުރަނީ)ޕާޓީގެ ނަން(                                    އަހުރެން އިޤްރާރު: 
އަހުރެންނަކީ މި ޕާޓީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. އަދި ، އަދި މި ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ެފށިގެން  ނެތިއެވެ. އަހުރެން މި ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުން އެދެމެވެ.

  އަހުރެންނަކީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން މަނާ މީހެއް ނޫނެވެ.
  ސޮއި:
  ތާރީޚު:

  މި ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ޕާޓީ އިން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން: .3
  ޖަާވުބދާީރވާަނމެވެ. ، ޕާޓީން ޒިްނމާވެ މިމި ފޯމުަގިއވާ ހުރިހާ މަޢުޫލމާތަކީ ޞަްއޙަ ތެދު މަޢުލޫާމތެވެ. މި ފޯުމަގއިވާ މަުޢލޫމާތުގެ ަޞއްޙަަކމާެމދު އުެފދޭ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް

  އެންޓްރީ ނަންބަރު:   އެންޓަރކުރި ތާރީޚު:
  އެންޓަރކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:   އެންޓަރކުރި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

  ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ ނުވަތަ ޒިންމާވާ ވެރިޔެއްގެ ނަމާއި މަޤާމު:  ސޮއި:  ތާރީޚު:  
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މި ފޯމާއެކު —

  ފޯމުގައި ސޮއިކުރިއިރު އެ ހާޒިރުގައި ތިބި ހެކީންގެ މައުލޫމާތު: .2
  ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެމެން ހެކިވަމެވެ.ޢުމި ފޯމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ސޮއިކޮށްފައި އެވަނީ އަހުރެމެންގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަދި އޭނާ ދީފައިވަނީ ތެދު މަ 

  ( ނަން:1)  ( ނަން:2)
  ފަްނގިފިލާ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުދާއިމީ އެޑްރެސް:   ފަްނގިފިލާ(، ޭގގެ ނަން، އަަވށް، ރަށް، )އަތޮޅުދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ސޮއި:  ސޮއި:  ދ.ރ.އ. .ކާޑު ަނންބަުރ:   ދ.ރ.އ. .ކާޑު ަނންބަުރ:
  ފޯނު ަނންބަރު:   ފޯނު ަނންބަރު:

 5ޖަދުވަލު 
 A  

   A   A  އިނގިލީގެ ނިޝާން  އިނގިލީގެ ނިޝާން 

 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ
 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ

 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ
 ދ ދ މ މ އ އ އ - - އ

 އިނގިލީގެ ނިޝާން 
ދެ ގޮޅީގައި ވެސް ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން 

ތިރީގައި   ،ޖަހާށެވެ. ކޮން އިނގިއްޔެއްގެ ނިޝާނެއްކަން
   ބަޔާންކުރާށެވެ.


