
     

 ަޤވާޢިދު  ގޮުތގެ އަމަުލކުރަންވީ ީމހުްނން ފޮނުވޭ ިރހެބިލިޓޭޝަަނށް ކޮމިއުނިޓީ
        
         

 : ތަޢާރަފް    
     
 ތެރޭގައި ޢާއިލާގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ކޮމިއުނިޓީ. ޤަވާޢިދެވެ ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރަންވީ މީހުން ފޮނުވޭ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮމިއުނިޓީ، މިޤަވާޢިދަކީ    

 މުހިއްމު ވަރަށް ހުރުމަށް ރައްކާތެރިވެގެން ދުރުހެލިވެ މަސްތުވާތަކެތިން މިޕްރޮގްރާމަކީ. ފަރުވާއެކެވެ ނެރެގެންދެވޭ ތެރެއަށް ޖަމާޢަތުގެ ބަހައްޓައިގެން
 މަތީ އެންމެ އޮތް ކުރެވެން ޙާޞިލް ޕްރޮގްރާމުން މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅަކަށް ވީއެންމެ، ދާއިރު ކުރިޔަށް ބައިވެރިވެގެން މިޕްރޮގްރާމްގައި. ކެވެޕްރޮގްރާމެ
 . ޖެހޭނެއެވެ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙާޞިލް މިންވަރެއް

     
 ފުރިހަމައަށް ޙާޡިރުވެ ގަޑިއަށް ކުރުމަށް ކަމެއް ހިމެނޭ ގައިމްޕްރޮގްރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މިކަމަށް، ކްލައިންޓު ހުންނަ ރިހެބިލިޓޭޝަންގައި ކޮމުިއނިޓީ - 1    

 . ޖެހޭނެއެވެ އަންގަން އެކަން ބޯޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ކުރިން ގަޑިޖެހުމުގެ ނެތްނަމަ ޙާޞިރުވެވެން ދިމާވެެގން ކަމެއް މުހިއްމު. ޖެހޭނެއެވެ ބައިވެރިވާން
     
 ދިރިއުޅޭއިރު ތެރޭގައި ޢާންމުންގެ އެމީހަކު ހުނަރުތަކަކީ އާއި ތަޖުރިބާ ލޭިބ ކުރުމުން އެކަންތައްތައް ކަންތައްތަކާއި ހިމެނޭ މިޕްރޮގްރާމްގައި -2    

 ތަކަށް މީޓިންގ ސިލިންގކައުން ނަތީޖާ ނުކުންނަ ކުރުމުން ބޭނުން ހުނަރު އާއި މިތަޖުރިބާ އަދި. ހުނަރުތަކެވެ ތަކަކާއި ތަޖުރިބާ ޖެހޭނެ ބޭނުންކުރަން
 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

     
 ތަންތަން މިވާ ތިރީގައި، މެނުވީ ލިބިގެން ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން ބޯޑުން ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް، ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ކޮމިއުނިޓީ -3    
 .  ނުވާނެއެވެ ސްގެންގޮ ގޮތަކަށް ނޫން ބެލެނިވެރިޔަކާއެކު ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވާ
  ިމސްކިތް ކައިރި އެންމެ ގެއާ ނަމާދުކުރުމަށް ފަރުޡު ޖަމާޢަތުގައި) ހ      
  ދާތަން އަންގައިގެން ބޯޑުން ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް) ށ      
  ދާތަން ވަޒީފާއަށް އަދާކުރާ ލިބިގެން ހުއްދަ) ނ      
     
 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ބޯޑުން ލެިޔ ބޯޑަށް ރޯލްކޮންޓް ނާކޮޓިކްސް ދާންވާނީ ބޭރަށް ރަށުން -4    
     
 .  މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް -5    
     
 ޙަރަކާތްތަކުގައި ޖްތިމާޢީއި ކުޅިވަރުތަކާއި ކުޅޭ ތަންތާނގައި ޢާންމު މުބާރާތްތަކާއި ގޮތަކުންވެސް އެނޫން ނުވަތަ ގޮތުން ހޯދުމުގެ ޢާމްދަނީ -6     

 . ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ބޯޑުން ލިޔެ ބޯޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ބައިވެރިވެވޭނީ
     
  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ބޯޑުން ލިޔެ ބޯޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ކުރަންވާނީ ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ މިވާ ތިރީގައި -7    
  ކައިވެނިކުރުން) ހ      
  ވުން މެމްބަރަކަށް ފަދަ ޖަމާޢަތެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް) ށ      
  ދާރަކަށްވުން ހިއްސާ ކުންފުންޏެއްގެ) ނ      
  ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް) ރ      
  ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ވިޔަފާރިއެއް) ބ      
     
   



 ބޯޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް މިޤަވާއިދުގައި ކްލައިންޓުން  ފަރުވާލިބޭ  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ރިހެބިލިޓޭޝަން ކޮމިޔުނިޓީ ންގާހި އަތޮޅުތަކުގައި - 8  
. ރުކަޒަށެވެމަ ގެ ބީ.ސީ.އެން ހުންނަ އެއަތޮޅެއްގައި ލިޔާނީ ލިޔެފައިވާކަންކަމުގައި މިގޮތަށް. ވާނެއެވެ ހޯދަން ހުއްދަ ލިޔެ ނުވަތަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 . އިސްކައުންސެލަރއަށެވެ ހުންނަ އެރަށެއްގައި ރަށެއްނަމަ މަރުކަޒެއްނެތް

     
     

 :ތާރީޙް
      
 މިޤަވާޢިދުގައި. ލިބިނުގަތުމެވެ ފަރުވާ މަތިން އުޞޫލުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުކުރެވުމަކީ ފުރިހަމަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް އެވާ މަތީގައި    

 . އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު ޤަވާޢިދުން ކުރާނަމަ ފަރުވާކުޑަ ކަންކަމާމެދު ހިމެނިފައިވާ
     
 އަޅުގަނޑުގެ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އެޤަވާޢިދާ، ކިޔައި އަޅުގަނޑު މިޤަވާޢިދު ގޮތުގެ އަމަލުކުރަންވީ މީހުން ފޮނުވާ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮމިއުނިޓީ    

 . ގޮތުގައެވެ މީހެއްގެ ފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢަށް ދިވެހި ޢާއިލާއަށާއި އަޅުގަނޑުގެ ދެމިހުންނާނީ އަޅުގަނޑު އަދި. ވަމެވެ އްބަސްއެ ބެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުތައް
      
  ކްލިައންޓްގެ    
     

  ސޮޔާއި އިގިލީގެ ނިޝާްނ ކްލައިންޓުގެ
  :ނަން

  :ދާއިމީއެޑްރެސް
  :މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

  :ފޯނު ނަންބަރ

  

  
      
 ޤަވާޢިދާ ކްލައިންޓް، އަދާކުރުމަށާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ބެލެނިވެރިޔާގެ ކިޔައި ޤަވާޢިދު ގޮތުގެ އަމަލުކުރަންވީ މީހުން ފޮނުވާ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް ކޮމިއުނިޓީ    

 ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް ތެރޭގައި ރުގަޑިއި 24 ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެޑްރެސް ކްލައިންޓުގެ، އެންގުމަށާއި ބޯޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނާކޮޓިކްސް އެކަން ޚިލާފްވާނަމަ
   . އެއްބަސްވަމެވެ އަޅުގަނޑު އެންގުމަށް ބޯޑަށް
     
      

  ސޮޔާއި އިގިލީގެ ނިޝާްނ ބެލެނިވެރިޔެާގ
  :ނަން

  :ދާއިމީއެޑްރެސް
  :މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

  : އަތޮޅާއި ރަށް
  :ފޯނު ނަންބަރ

  : ކްލައިންޓާއި ހުރި ގުޅުން

  

   
     

 
 
 
 
 




