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ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު
 .1ނަން

(ތާނައިން)...................................................................................................................................................:

 .2ކުރުކޮށްކިޔާ

ނަން..................................................................................................................................................:
..................................................................................................................................:

 .3ނަން( :އިނގިރޭސި ބަހުން)
 .4ނަމުގެ

މާނަ.........................................................................................................................................................:

 .5އިދާރާ

(އެޑްރެސް)................................................................................................................................................:

މަޤުޞަދު...................................................................................................................................... .......................:

.6

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 .7މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި:
( )1މުއައްސިސުގެ ނަން /

އެޑްރެސް......................................................................................................................:

( )2މުއައްސިސުގެ ނަން /

އެޑްރެސް......................................................................................................................:

( )3މުއައްސިސުގެ ނަން /

އެޑްރެސް......................................................................................................................:

( )4މުއައްސިސުގެ ނަން /

އެޑްރެސް......................................................................................................................:

( )5ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓަރީ

ނަންބަރު.....................................................................................................................:

( )6ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓާރީ ކުރި

ތާރީޚު.................................................................................................................:

( )7ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

ލިސްޓު..................................................................................................:

 .8މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ،ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުން:
#

މަޤާމު

ނަން

އެޑްރެސް

ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

ސޮއި

__________________________________________________________________________________________
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ،ވެލާނާގެ  3ވަނަ ފަންގިވިލާ ،އަމީރުއަޚްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލްފޯން 3347366 ،3347300 :އީ.މެއިލް ، info@youth.gov.mv:ވެބްސައިޓްwww.youth.gov.mv :

 .9އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމަ:
( )1މުއައްސިސުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް............................................................................:ފޯނު

ނަންބަރު.......................:

( )2މުއައްސިސުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް............................................................................:ފޯނު

ނަންބަރު.......................:

 .11އާންމުކޮށް ވާދަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކުޅިވަރު
1

ވަކި ކުޅިވަރަކަށް ޚާއްޞަ

ކުޅިވަރު:

2

ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭ

ކުޅިވަރުތައް:

...................................................................................................
.............................................................................................

ނޯޓް :ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީގައި (  ) ފާހަގަ ޖައްސަވާ.

ނޯޓް :މިފޯމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ (ރަޖިސްޓާރީ ކޮށްފައިވާ)
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ރަޖިސްޓާރީކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ދިން ލިޔުން.
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ލޯގޯ ރަޖިސްޓަރީކުރުކަމުގެ ލިޔުން.
މަތީގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  30/2015ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދަފުތަރުގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
14............................
20............................
____________________________________ ރަސްމީބޭނުމަށް ___________________________________

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވަޒަފުގެ ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު:
ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރި މުވަޒަފުގެ ސޮއި:

ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ނަމާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު:
ރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަތް މީހާގެ ސޮއި:

__________________________________________________________________________________________
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ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް
އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ:








ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މުއްސިސުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަން އެދޭ މުއްސިސުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ފޯމު.
ޖަމްޢިއްޔާގައި ލޯގޯއެއް ،ދިދައެއް ނުވަތަ ކުލައެއް ބޭނުންކުރަން ޤަޞްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު އެނގޭނޭ
ކުރެހުމާއި ކުރެހުމުގެ ސޮޕްޓްކޮޕީ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  2އަސްލާއި ސޮފްޓްކޮޕީ.

(ސޮފްޓްކޮޕީ ހުށަހަޅާނީ ނޮން ރީރައިޓަބަލް ސީޑީއެއްގައި ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައެވެ)

ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި އޭގެ މާނަ.
ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް
ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ:













މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ދިން ލިޔުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ދިދަ  /ނިޝާން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ދިން ލިޔުން.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
ލޯގޯ  /ދިދައިގެ ކުލަ ކުރެހުމުގެ ސޮޕްޓްކޮޕީ ޖޭޕެގް ނުވަތަ ޓިފް ފޯމެޓުގައި( TIFF / JPEG ) .
ލޯގޯ  /ދިދައިގެ ކުލަތަކުގެ ކުލަ ކޯޑު އަދި ޕެޓަން ނަންބަރު.
ލޯގޯ  /ދިދައިގެ ކުރެހުން ރަމްޒުކުރާ މާނައާއި ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން.
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ  1ފޮޓޯކޮޕީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ހިންގާ
ޤަވާއިދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން އެމިނިސްޓްރީ އިން ތައްގަޑު ޖަހާފައި ދިން ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ފޮޓޯކޮޕީ)
ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ.

(ސޮފްޓްކޮޕީ ހުށަހަޅާނީ ނޮން ރީރައިޓަބަލް ސީޑީއެއްގައި ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައެވެ)

ޖަމްޢިއްޔާގައި މޮޓޯއެއް ބޭނުންކުރަން ގަސްދުކޮށްފައިވާނަމަ އެ މޮޓޯއަކާއި އޭގެ މާނަ.
ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ އިއުތިރާޒެއް
ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
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