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 ޓޯމް ކުޒުމަފް އެޔޭޕޯޓްކުޒާ ޓަޒާގްގައް ޒަޖިލްޓްޒީއެކްލް ކާބޯގަކެގި

           ()                                                                            (ގިޒީސައިޔުދްގައް ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ޑިޓޯމާއިއެކު ޔުމަގަފް އެޔި އެޔޭ ޚިޔުމަގް )ޚި 
  ޒަޖިލްޓްޒީކުޒުމަފް  ޒަޖިލްޓްޒީ އައުކުޒުމަފް    ޒަޖިލްޓްޒީ ބަޔަޑުކުޒުމަފް

 ބަޔަޑުސެ ގަޓްލީޑް:  ކުދްޓުދީސެ ދަދް ބަޔަޑުވުދް  ކުދްޓުދީސެ އެޏްޒެލް ބަޔަޑުވުދް  ވެޒިޓަޒާގް ބަޔަޑުވުދް  އެހެދިހެދް )ބަޔާދްކުޒޭ(

 ވާސޮގަފް(ކާޏުސައި  ޓަޒާގުސެ މަޢުޑޫމާގު )އައި.ޏީޚިޔުމަގަފް އެޔޭ 
 

 

 އިދސިޑީސެ ދިޝާދްލޮއި / 

 ޓުޒިހަމަ ދަދް  އައި.ޏީ. ކާޏު ދަދްބަޒު  
 ޔާއިމީ އެޏްޒެލް   ޒު އުޅޭ އެޏްޒެލްމިހާ 
 ސުޅޭދެ ދަދްބަޒު  މޯބައިޑް  ޓެޑެޓޯދް  ޓެކްލް 

 ވާސޮގަފް( އިކޮދޮމިކް ޏިވެޑޮޕްމެދްޓްސެ ކުދްޓުދި ޒެޖިލްޓްޒޭޝަދްސައި)މިދިލްޓްޒީ އޮޓް ކުދްޓުދްތާއި ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު 
 

 

 

 

 ގައްސަދޏު / ލޮއި

 ދަދްކުދްޓުދީސެ   ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ދަދްބަޒު 

 އެޏްޒެލް  އަގޮޅު  ޒަފް 

 ސުޅޭދެ ދަދްބަޒު މޯބައިޑް  ޓެޑެޓޯދް  ޓެކްލް 

 މެއިޑް އެޏްޒެލް-އީ  ޓް ޑައިލަދްލް ދަމްބަޒުއެކްލްޕޯ 
 ވެބްލައިޓް  ހަމަވާ ގާޒީހް ސެ މުއްޔަގުޑައިލަދްލް 

 ވެޒިޓަޒާގް ދޫދް އެހެދްޓަޒާގެއްދަމަ(ހުފައަޅާ ޓަޒާގުސެ މަޢުޑޫމާގު )ޒަޖިލްޓްޒީ ކުޒުމަފް 

 

 

 އިދސިޑީސެ ދިޝާދްލޮއި / 

 ޓުޒިހަމަ ދަދް  އައި.ޏީ. ކާޏު ދަދްބަޒު

 ޔާއިމީ އެޏްޒެލް  ޒު އުޅޭ އެޏްޒެލްމިހާ 

 ސުޅޭދެ ދަދްބަޒު މޯބައިޑް  ޓެޑެޓޯދް  ޓެކްލް 

 އިގުޒު ގަޓްޞީޑު
 ބާވަގްއެކްލްޕޯޓްކުޒުމަފް ސަލްޔުކުޒާ  ޤައުމު އެކްލްޕޯޓްކުޒުމަފް ސަލްޔުކުޒާ ޓެކްޓްޒީކާބޯގަކެގި އުޓައްޔާ / ބަދްޔު ކުޒާ 

 1  1  1 

 2  2  2 

 3  3  3 

 4  4  4 

 އިޤުޒާޒު  

 

 

 

 

 ލޮއި / އިދސިޑީސެ ދިޝާދް

، އައި.ޏީ.ކާޏުދަދްބަޒު.......................،އަޅުސަދޏު...................................................             

ިވްލް ޓުޏް މިޓޯމްސައި ޔީޓައި މިވަދީ ގެޔުމަޢުޑޫމާގެވެ. މިޓޯމްސައިވާ މަޢުޑޫމާގަފް އެއްވެލް ބަޔަޑެއް އަގުވެއްޖެދަމަ އެކަދް ޑަލްދުކޮފް މޯޑްޏ

ދްޏް އޮގޯޒިޓީއަފް އެދްސުމަފް އިޤްޒާޒުވަމެވެ. އަޔި މޯޑްޏިވްލް ޓުޏް އެދްޏް އޮގޯޒިޓީސެ ޢުޞޫޑުގަކާއި އެއްސޮގަފް ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް އެ

 އައުކުޒުމަފާއި މަލް އެކްލްޕޯޓްކުޒުމަފް ހެޑްގް ލެޓްޓިކެޓް ހޯޔުމުސެ ޢުޞޫޑުގަކާއި އެއްސޮގަފް ޢަމަޑުކުޒުމަފް އިޤްޒާޒުވަމެވެ.

 ގާޒީޚް:                                                               

                                                                                                                

 ޓޯމު ޓުޒުމަފް އެހީއެއް

 ޔޫކޮފްޓައިވާ މެމޮޒެދްޏަމް އޮޓް ޓުދްއޮޓް އިކޮދޮމިކް ޏިވެޑޮޕްމަދް އިޒުކ މައުޑޫމާގުސެ އަލްޑަކަފް ބަޑާދީ މިދިލްޓްޒީއްވާޓުޒިހަމަކުޒަ  އިބެހޭ މައުޑޫމާގުތާކުދްޓުދް

 އޮޓް އެލޯލިއޭޝަދްއަފެވެ. އާޓިކަޑް އެލޯލިއޭޝަދް އަޔި

  ޢުޑޫމާގު ކުދްޓުދްޔާއި ބެހޭ މަ

ހުފަހެޅިދަމަވެލް ޓޯމު ޔުމަގަކަފް އެޔި ޚިކޮދްމެ ދުވަގަ ޑޯކަޑް އިދްވެލްޓްމަދްޓުސެ ވެޒިޓަޒާގެވެ.  ޙިޔުމަގަފް އެޔޭޓަޒާގަކީ އަބަޔުވެލް ކުދްޓުދީސެ ވެޒިޓަޒާގެވެ.

 ޓަޒާގުދްދެވެ.ވެޒި ކުދްޓުދީސެއަޔި އިޤުޒާޒުސައި ލޮއި ކުޒަދްވާދީ މިބައި ޓުޒަދްވާދެއެވެ.

ޔުމަފް އެޔޭ ޓަޒާގުސެ ޚި

 / އިޤުޒާޒުޑޫމާގުޢުމަ

 ޓޯމާއިއެކީ ހުފައަޅަދްޖެހޭ ޑިޔުދްގައް 
 ޯކަޑް އިދްވެލްޓްމަދްޓް ޒަޖިލްޓްޒީސެ ކޮޕީ މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިކޮދޮމިކް ޏެވެޑޮޕްމަދްޓުދް ޔޫކުޒާ ކުދްޓުދި ޒަޖިލްޓްޒީކުޒިކަމުސެ ލެޓްޓިކެޓްސެ ކޮޕީ / އަމިއްޑަ ޓަޒާގެއްދަމަ ޑ 
  ްއޮޓް އެލޯލިއޭޝަދް )އަލާލީ ސަވާޢިޔު( އާއި އާޓިކަޑް އޮޓް އެލޯލިއޭޝަދް )ހިދްސާ ސަވާޢިޔު(ސެ ކޮޓީކުދްޓުދްތެއްސެ ދަމުސައި ހުފަހަޅާދަމަ މެމޮޒެދްޏަމ 

 ްޑައިލަދްލްސެ ކޮޕީޕޯޓް ލްއެކ 
  / ާޓެކްޓްޒީގަކާއިއެކު ހަޔާޓައިވާ އެސްޒިމެދްޓްސެ ކޮޕީބަދްޔުކުޒާ ކާބޯގަކެގި އުޓައްޔ 
  ެއައި.ޏީ ކާޏުސެ އަލްޑާއި ކޮޕީޓޯމް ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ  ވެޒިޓަޒާގާއިކުދްޓުދީސ  

 ޔާޒީ ބޭދުމަފްޢި

 

 

 

 ޓޯމް ބަޑައިސަގުދް 

 

 ލޮއި

 ދަދް  ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ދަދްބަޒއެމް.އެޓް.ޏީ.އޭ  

 މަޤާމް   ގާޒީހް 
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