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 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  މާ ގުޅިގެންސަރުކާރުން ހިންގަވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާ

ދަށުްނ  (ސްކީމްގެ ނަން...) ެގ ( ކެޓަގަރީ...) ގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓްރަކްޗަރއިން ހިންގަވާ ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެއިންފްރާ

ނޑު، (ނަން........ ގެ  ...)ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރދިވެހި ރައް ....އަތޮޅާއިރަށް، ....އެޑްރެސް،ދާއިމީ ، އަޅުގަ

ނޑުގެ ބަދަލުގައި  ނުވަތަ  ލިުބމަށް◌ެއެދި ސަރުކާރުގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ،ފަރާތުން، އަޅުގަ

ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި  ހާޟިރުވެ، ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ދައުލަތުގެ

ފޯމުގައި  ހުށަހެޅުމާއި އަދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ  އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ސޮއިކުރުމާއި، އެފޯމާއި

ދަށުން ސަރުކާރުގެ  ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތަންތަން އިސްލާޙްކުރުމާއި، އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ތަނެއްވާނަމަ އެފަދަ

އަދި  ،ސާފުކޮށްދިނުމާއިދާރާއަކަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތައް އެއިނުވަތަ ދައުލަތުގެ 

ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން  ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްޮރގްރާމްގެ އެފަދަ އިދާރާއަކުން ސާފުކުރަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާުތތައް ސާފުކުރުމާއި، 

ނޑުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވޭ އެންމެހާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި  ކުރުމާއި، އަދި ސޮއިއަޅުގަ

ންމެހައި ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ އެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގް މިނޫނަސް 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ  ...ރަށް، އަތޮޅާއި ....އެޑްރެސް،ާދއިމީ ، ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ (ަނން........

 ކޮށްފީމެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީންެގ ޙާޟިރުގައި ޙަވާލު...) އާ ރއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަ

 

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު 

އުސިންގ އެންޑް ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ހިންގަވާ ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ (ސްކީމްގެ ނަން...) ެގ ( ކެޓަގަރީ...) ގެ ދަށުްނ 

 ،އެޑްރެސް،.... އަތޮޅާއިރަށް،.... ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ...) ގެ ބަދަލުގައިދާއިމީ ، (ނަން........

ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިުބމަށް◌ެއެދި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ 

އިދާރާތަކަށް ހާޟިރުވެ، ބޯހިާޔވަހިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި، އެފޯމާއި 

ޔުންތައް ސަުރކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކަށް ުހށަހެޅުމާއި އަދި ފޯމުގައި އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔެކި

ތަނެއްވާނަމަ އެފަދަ ތަްނތަން އިސްލާޙްކުރުމާއި، ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ 

އަދި އެފަދަ އިދާރާއަކުން  ،ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުަތއް އެއިދާރާއަކަށް ސާފުކޮށްދިނުމާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކުރަން

ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބޯހިާޔވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާްތތަކާއި  ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމާއި، 
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އެޑްރެސް،.... އަތޮޅާއިރަށް،.... ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ ދާއިމީ ، ވުންތަކުގައި (ނަން........ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވޭ އެންމެހާ އެއްބަސް

އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ...) ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާއި، އަދި މިނޫނަސް ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގް ދަށުން 

ނޑު،ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ އެ  ންމެަހއި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އަޅުގަ

ތިރީގައި ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑު ނަންބަރ...)  ....ރަށް، އަތޮޅާއި ...އެޑްރެސް،ދާއީމ ، (ނަން........

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީންގެ ޙާޟިރުގައި ޤަބޫލުކޮށްފީމެވެ.

 

 ފަރާތް:ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދޭ 

 

 ނަން:

 ޢުމުރު:

 އެޑްރެސް:ދާއިމީ 

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:

 ފޯން ނަންބަރު:

 

 ފިންގަރ ޕްރިންޓް:                ސޮއި:

 

 ތާރީޚް:

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތް: 

 

 ނަން:

 ޢުމުރު:

 އެޑްރެސް:ދާއިމީ 

 އެޑްރެސް:މިހާރުގެ 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:

 ފޯން ނަންބަރު:

 

 ފިންގަރ ޕްރިންޓް:                ސޮއި:

 

 ތާރީޚް:

 

 ހެކިވެރިން 

 

 ނަން:

 ޢުމުރު

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:

 ފޯން ނަންބަރު:

 

 ފިންގަރ ޕްރިންޓް:            ސޮއި:    

 

 ތާރީޚް:

 ހެކިވެރިން 

 

 ނަން:

 ޢުމުރު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:

 ފޯން ނަންބަރު:

 

 ސޮއި:                ފިންގަރ ޕްރިންޓް:

 

 ތާރީޚް:
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