
 

 

 ޕްރޮޕޯސަލް  ބައިވެރިވުމަށް  ކޮންފަރެންސްތަކުގައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

 އިރުޝާދުތައް  ހުށަހެޅުމުގެ 

 

 މުހިއްމު ވަރަށް އޮތް ކުރުމަށް މުއްސަނދި މަޢުލޫމާތު ުވމަކީ ބައިވެރި ތަކުގައި ކޮންފަރެންސް 1 މަޤްސަދު 

 ރިސާރޗް  އަލަށް އަހުލުެވރިވުމަކީ އެއަށް ބައިވެރިވެ ތަކުގައި މަޝްވަރާ އެކަޑެމިކް. މަގެކެވެ

 މަޤްސަދަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ،އެހެންކަމުން. ކަމެކެވެ މުހިއްމު ވަރަށް މީހުންަނށް ފަށާ ހަދަން

 އިސްލާމީ  ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ،ދަށުން  ބެލުމުގެ ޕަބްލިކޭޝަންގެ އެންޑް  ރީސަރޗް ފޯ ސެންޓަރ

 މިކް އެކަޑެ އަދި  ވައްދާ މާހައުލަށް  މިކްއެކަޑެ ،ދަރިވަރުން މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ

 އެހީގެ ގެފައިސާ ބާރުއެޅުމަްށޓަކައި ހުަށހެޅުމަށް އެ ،ހަދާ ޕޯސްޓަރުތައް ރިސާރޗްތަކާއި

 . ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ އިންތިޒާމް

 

 ވާންޖެހޭ  ފުރިހަމަ 

 ޝަރުތުތައް 

 .ދިޔުމަށެވެ ކޮންފަރެންސަށް 2 އަހަރަކު ،ހަމަޖައްސައިދެޭވނީ ފަންޑިންގ(ހ)  2

 މުވައްޒަފުންނަށާއި ފުލްޓައިމް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ،ހުށަހެޅޭނީ އެދި މިކަމަށް(ށ) 

 .  ދަރިވަރުންނަށެވެ ގްރެޖުއޭޓް ޕޯސްޓް ޓައިމް ފުލް

 .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ ޕޭޕަރު ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވާ  ކޮންފަރެންސްގައި(ނ) 

 

 ރިސާރޗް  ިނންމާނީ ގޮތް ފަހު  ކުރުމަށް ރިވިޔު ްޕރޮޕޯޒަލްތައް ހުށަހަޅާ ދާން  ންސަށްކޮންފަރެ 3 ކުރުން  އެޕްލައި 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދު ކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒް. ޮކމެޓީއިންނެވެ ފަންޑިންގ އެންޑް ގްރާންޓްސް

 ށަހަޅާހު  އަށް ފަންޑިންގ ކޮންފަރެންސް. ނުލިބިާދނެއެވެ ޢަަދދު އެ ިއތުރުވާނަމަ ވުރެ ބަޖެޓަށް

 ކުރިންނާއި ކޮންފަރެންސްގެ ލިބޭނީ ފަންޑު އަދި. މިންވަރަކުންނެވެ ލިބޭ ބަލާނީ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް

 ދިޔުމުގެ  ކޮންފަރެންސަށް. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ިލޔެކިޔުންތަކެއް ހުރިހާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަހުން

 .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ ކުރިން ތަކުގެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތިރީގައިވާ ކުރިން

 



 

 

 ދިޔުމުގެ  ކޮންފަރެންސަށް 

 ހުށަހަޅާ  ކުރިން 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 )ކޮށްފައިވާ ފުރިަހމަ( ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން (ހ) 4

 އެއް ކޮޕީ ފޯމްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންފަރެންސްގެ(ށ) 

 އެބްސްޓްރެކްޓް ނުވަތަ ޚުލާޞާ ގެ ޕޭޕަރ (ނ)

 ކޮޕީއެއް  ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންފަރެންސްގެ (ރ)

 .ލިޔެކިޔުމެއް ގުޅޭ ކޮންފަރެންސާ/  ދަޢުަވތު ލިބުނު ބައިވެރިުވމަށް ކޮންފަރެންސްގައި (ބ)

 .ަބޖެޓެއް ތަފްޞީލު ޚަރަދުގެ ދާނެ (ޅ)

 އެ  ފޯމުގައި ،ހުށަހަޅާއިރު ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން ދަރިވަރުން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް(ކ) 

 .ވެވާނެއެ ހުށަހަޅަން ހިމަނާފައި ސޮއި ގެ ޑީން ކުއްލިއްޔާއެއްގެ

 

 ފަހު  ކޮންފަރެންސަށް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

 މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓެއް  ކުރު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 10 އަންަނތާ ކޮންފަރެންސުން 5

 : ހިމަނަންވާނެއެވެ ބައިތައް ތިރީގައިވާ ރިޕޯޓުގައި

 އިން ނަން ނުަވތަ  މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ކަރުދާހާ( ހެކި ކަމުގެ ހުށަހެޅި ޕޭޕަރު .1

 )ކޮޕީއެއް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންފަރެންސް

 އަދި) ހިމެނިގެން ހުރުން އަދި  ކެއުން ،ފަތުރު ދަތުރު  މީގައި( ތަފްޞީލް ޚަރަދުގެ .2

 ރިސާރޗް  ފޯ ސެންޓަރ ހުށަހަޅާނީ ލިޔުންތައް މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރަސީދު

 . އަށެވެ ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް

 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބަޖެޓް 

 މިންވަރު 

) ފަސްލައްކަ( 500،000 ޖުމްލަ ހުށައެޅިފައިވަނީ ބަޖެްޓކުރުމަށް ބޭފުޅުން ފަރެންސަށްދާކޮން 6

 ،ބަހާލެވިފައިަވނީ މިގޮތުން. ބަހާލެވިގެްނނެވެ ދެބަޔަކަށް ދެވޭނީ ރުފިޔާ  މި. ރުފިޔާއެވެ ދިވެހި

 ރުފިޔާ  ދިވެހި )ފަންާސސްހާސް ެދލައްކަ( 250،000 މަސްދުވަަހށް) ހައެއް( 6 ފުރަތަމަ

 ރުފިޔާ ދިވެހި ) ފަންސާސްހާސް ދެލައްކަ( 250،000 މަސްދުވަހަށް) ހައެއް( 6 އަނެއް އަދި

 ދިވެހި(ތިރީސްހާސް)  30000 ކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓް އެކަކަށް ޖުމްލަ އަހަރަކު. ގޮތަށެވެ ދޭ

 3 އަދި. ރުފިޔާއެވެ(ފަންސާސްހާސް) ދިވެހި  50،000 ނަމަ މީހުން 2. ރުފިޔާއެވެ

 އެއް . ރުފިޔާއެވެ (ފަސްދޮޅަސްހާސް) ދިވެހި 60،000 ގްރޫޕެއްަނމަ ހުން ހިެމނޭމީ (ތިނެއް) 

. ނުދެވޭނެއެވެ ފައިސާ މީހުންަނށް ގިނަ ވުރެ ންނަށްމީހު (ތިނެއް) 3 ކޮންފަރެންސަކަށް

 ކަމަށް ފައިސާ ނަގާ ބަޖެޓަކުން ވާ ޚަލާސް ފައިސާއަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮންފަރެންސަށް

. ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ ހުސްވުމަކީ ބަޖެޓު ނަމަ ގިނަ މިންވަރު  ލިބޭ ޕްރޮޕޯޒަލް ވާތީ

 . ފަރާތްތަކަށެވެ ހުށަހަޅާ  ކުރިން ންމެއެ ޕްރޮޕޯޒަލް ދެވޭނީ ފަންޑިންގ އެހެންކަމުން



 

 

 

 ކޮންފަރެންސްތައް އޮންނަ ދެމެދު އާ ޑިސެމްބަރ އާއި  ސެޕްޓެމްބަރ:  ޖުލައި 03 7 ޑެޑްލައިންސް 

 ކޮންފަރެންސްތައް އޮންނަ ދެމެދު އާ އެޕްރީލް ޖެނުއަރީއާއި:  ނޮވެމްބަރ 03

 އްކޮންފަރެންސްތަ  އޮންނަ ދެމެދު އޯގަސްޓާއި އާއި މޭ:  މާރިޗް 03
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