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 ޏިޕާޒޓްމަދްޓް އޮޓް އިމިސްޒޭޝަދް އެދްޏް އެމިސްޒޭޝަދް

 މާޑެކ ޔިވެހިޒާއްޖެ

 

 

 

 
 ބިޔޭލީ މީހާސެ ދަދް )ޕާލްޕޯޓްސައިވާ ސޮގަފް( :

 ބިޔޭލީ މީހާސެ ޤައުމިއްޔަގު :   

 ބިޔޭލީ މީހާސެ ޕާލްޕޯޒޓް ދަދްބަޒު : 

 އެމްޕްޑޯއީމެދްޓް އެޕްޒޫވަޑް ދަދްބަޒު : 

އަޔާކުޒުމަފް ހުއްޔަ ޔެވުދު ވަޒީޓާއާއި އެވަޒީޓާ އަޔާކުޒުމަފް  

: ހުއްޔަ ޔެވުދު ވޯކް ލައިޓް  

 
 

ޒު އޭދާސެ ޔިޒިއުޅުދް ސެއްޑުދު އިބިޔޭލީ މީހާ 

 ހަމަޖައްލާޔެއްވާޓައިވާ އެޏްޒެލް :

 ބިޔޭލީ މީހާއަފް ޔެމުދް ސެދްޔިޔަ މުލާޒަ : 

 

 ބިޔޭލީ މީހާ ސެއްޑިޓައިވާކަމަފް ޓާހަސަ ކުޒެވުދު ގާޒީޚް : 

 ބިޔޭލީ މީހާ ސެއްޑެދް މެޔުވެޒިވިކަމަފް ބެޑެވޭ ލަބަބު

މްވަޒީޓާސައި ސެދްސުޅުމަފް ހުއްޔަ ޔެވިޓައިވާ ބިޔޭލީދް ސެއްޑިޓައިވާކަދް އެދްސުމަފް ހުފަހަޅުއްވާ ޓޯ  

 
ކުދްޓުދީސެ ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް 

/ ޓަޒުޔެއްދަމަ  ދަދްބަޒ

: އައި.ޏީ.ކާޏް ދަދްބަޒު  

ޓާސައި ބިޔޭލީ މީހާ ވަޒީ 

ސެދްސުޅުމަފް ހުއްޔަ ޔެވިޓައިވާ 

)ވިޔަޓާޒީސެ ދުވަގަ ހުއްޔަ  ޓަޒާގް

: (ޔެވިޓައިވާ މީހާސެ ދަދް  

 
މިމައްލަޑައާއި ސުޅިސެދް ސުޅަދްވީ 

މެއިޑް -ޓޯދް ދަދްބަޒު އަޔި އީ

: އެޏްޒެލް  

 
ކުދްޓުދި ހިދްސަމުދް ސެދްޔާ / 

ވަޒީޓާ ޔިދްޓަޒާގް މިހާޒު 

: ޏްޒެލްޔިޒިއުޅެމުދްޔާ އެ  
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. މީހާ ސެއްޑުދު ޔުވަލް 3. ސެއްޑިޓައިވާ މީހާސެ ޕާލްޕޯޒޓް ޓޮޓޯއެއް   2. ސެއްޑިޓައިވާ މީހާސެ ޕާލްޕޯޒޓް ޑިބެދް އޮގްދަމަ ޕާލްޕޯޒޓް  1:   ޓޯމާއިއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ގަކެގި

ޔުވަހާއި ހަމައަފް ވަދަ  03މަޔުވެސެދް  ސެއްޑުދުކަދް ޒިޕޯޒޓްކުޒާ ޔުވަހުސެ ކުޒިއަފް ލީ މީހާ ބިޔޭ .4ޔީޓައިވާކަދް އަދްސާޔޭ ޑިޔުމެއް   މުލާޒަ އޭދާއަފްހިމެދޭ މަހުސެ ކުޒީމަހުސެ ދިޔަޑަފް 

. 7 . ބިޔޭލީ މީހާއާއިއެކު ވެޓައިވާ މަލައްކަގުސެ އެއްބަލްވުމުސެ ކޮޕ6ީ. އެމްޑޯޔަޒުސެ އައިޏީކާޏުސެ ކޮޕީ ދުވަގަ ކުދްޓުދީސެ ޒެޖިލްޓްޒޭޝަދްސެ ކޮޕީ 5 ޔުވީލާ ޓި ޔައްކާޓައިވާ ޒަލީ

. ވޯޒކް ޕާޒމިޓް ކޮޕ9ީ. ހުފައަޅާ ބޭޓުޅެއްސެ އައިޏީކާޒޏް ކޮޕީ 8ވެޒިޓާޒާގުސެ ލިޓީ   

 

 

ކުޒުމަފް އޭދާ ސެއްޑިސެދް ޒިޕޯޒޓްދްކުޒެވިޓައިވާ މީހާއަކީ އަޅުސަޏުސެ / އަޅުސަޏު ދިލްބަގްވާ ކުދްޓުދީސެ ވަޒީޓާއަޔާކުޒުމަފް ހުއްޔަ ޔެއްވާޓައިވާ ބިޔޭލީއެކެވެ. ބަޔާ މިޓޯމްސައި

ލީ މީހާ ހޯޔުމުސެ މަލައްކަގްކުޒުމާއި އޭދާސެ ޤައުމަފް ޓަޒާގުދް ބިޔޭސްޒޭޝަދްސެ މިޓޯމްސައި ހުފަހަޅާޓައިވާދީ ލައްޙަ ގެޔު މައުޑޫމަގެވެ.  ޏިޕާޒޓްމެދްޓް އޮޓް އިމި

 އަޅުސަޏުސެ / ކުދްޓުދީސެ އިޢުގިޒާޒެއް ދެގެވެ.   ބޭދުދްކުޒުމާއިމެޔު  ލިޓް ޓައިލާޏިޕޮއޭދާސެ ދަމުސައި ބެހެއްޓިޓައިވާ  ޓޮދުވާޑުމަފްޓަކައި 

ޔިވެހި ޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސާޔޭ ކާޏު  

: ދަދްބަޒު  
 

މައްލަޑަ ހުފަހަޅުއްވާ ޓަޒާގުސެ 

 ދަމާއި އެޏްޒެލް :

 
  ލޮއި:

މައްލަޑަ ހުފަހަޅުއްވާ  

 ހައިލިއްޔަގު :

 

ކުދްޓުދްތަކަފް ދިލްބަގްވާ 

ލްޓޭމްޕް ބިޔޭލީއެއްދަމަ ކުދްޓުދީސެ  
 

މައްލަޑަ ހުފަހަޅުއްވާ ޓަޒާގުސެ 

 ވާގުސެ ބޮޏު އިދސިޑީސެ ދިޝާދް :

 ޒަލްމީ ބޭދުމަފް

 ވީލާ ޓީ ހަމައަފް ޔައްކާއި ވިލާޓީ ހަމައަފް ޔައްކާޓައިދުވޭ އިގުޒު ބަޔާދް

ޕާލްޕޯޒޓް   ޙަވާޑުކޮއްޓައި ޙަވާޑުދުކުޒޭ އިގުޒު ބަޔާދް  

 ބިޔޭލީމީހާ އެދްމެ ޓަހުދް ޒާއްޖެއަފް އައިލްޓައިވާ ގާޒީޚް:  އިގުޒު ބަޔާދް

 ޓޯމް ބަޑައިސަގް އޮޓިލަޒުސެ މަޤާމާއި ދަދް : 

 ލޮއި :   

 ގާޒީޚް : 


