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ޮފޯޓ 
 )ޕްާ ޯޕްޓަ އި ު (

 
  
 : ަރ ް  : ައޮތޅު  : ާދިއރާ 

 
  ިއްނިތާޚަބް  ުކރިަމތިާލ ީމާހ ާއ ެބހޭ ަމުޢޫލާމުތ

  :ުފރަިހަމ ަނން 

  (ައޮތާޅއި، ަރާ އި، ޭގެގ ެއްޑެރ ް ): ާދއިމީ ެއްޑެރ ް 

 ( ައޮތާޅއި، ަރާ އި، ޭގެގ ެއްޑެރ ް ): ިމާހުރ ިދރިުއޅޭ ެއްޑެރ ް 

:  ިދެވިހަރްއޔިެތްއަކްނ ައްނަގއޭިދ ާކުޑ ަންނަބރު  : ުއަފްނ ާތީރްޚ ައދި ުއުމރު 

 :ެމއިްލ ެއްޑެރ ް -އީ

 : ުގޅެޭނ ޯފުނ ަންނަބުރަތއް 

  (: .ުހަ ައަޅްނާވެނެއވެ  ެ ޓިފޭިކްޓ ޮކީޕ ުނަވތަ  ަ ަނދު )ަތުއީލމީ ެފްނަވުރ
  ( ުޖަލއި ައ ް 2004 ުޖަލއި ިއްނ 2009)ވުޭތެވދަިޔ ަފް  ައަހުރ ުދަވުހެގެތޭރަގއި ުކރި ަމަ ްއަކްތަތުކެގ ަތްފ ީްލ :

2009  
2008  
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  ްވުޭތެވދަިޔ ަފް ައުރ ުދުހަވުހ ުއެޅަފިއާވ ެއްޑެރް ަތއ : 
 

  ުެއަ ަރަހްއުދަގއި ޯވްޓާލ ީމުހްނެގ ެތެރިއްނ ާތއުީދުކާރ ީމުހްނެގ ަލާފުކެރޭވ ައަދދ :

  ީމުހްނެގ ޮ އި ާއއި ެއުކ ާތއުީދޮއްތަކްނ ައްނަގއޭިދ ލްި ެޓްއ 200ުނަވަތ % 10ަމުދެވެގްނ ެއަ ަރަހްއެދްއެގ ޯވްޓާލ ީމުހްނެގ 
ައދި މިލްި ްޓަގއި ާތއުީދުކާރ ީމުހްނެގ ައއިޑީ ާކުޑ ަންނަބުރ، ަންނ، ާދއިމީ ެއްޑެރް ، ޯފްނަންނަބރ ައދި ޮ އި . ުހަ ަހަޅްނ ާވެނެއވެ 
. ައދި މިޯފާމއި ެއކީ ެއ ުހަ ަހަޅްނާވެނެއވެ . ޮއްނަންނ ާވެނެއވެ 

  ްޕީ ާއއި ުގުޅުނ ާތީރ ް .ޑީ.ާޕޓީެގ ެމްނަބެރްއަނަމ ެއމ  :

  ްާޕޓީެގ ޮގްތެޕެ ްއަގއި ިހެމނަިފއިާވަނަމ ޮގީފެގ ަނނ  :



2 
 

  ްީޕެގ ުނަވަތ ަ ުރާކުރެގ ަމާގމު .ޑީ.ެއމ  :

  ްޕީ ައް  ޮކްއިދްނ ހިދުހަމްތަތއް .ޑީ.ވުޭތެވދަިޔ ަފް  ައަހުރ ެއމ : 
 

 

  ުެކްނެޕިއްނ ިހްނުގަމް  ަފއާި  ޯހާދެނ ައަދދ  :

 
  ެކްނިޑޑުޭޓެގ އިުޤާރުރ

 

. ޯލަކްލ ާދިއާރެގ ިއްނތާިޚަބް  ުކރަިމތިުލަމް  ެއދި ައުޅަގނުޑެގ ަންނ ުހަ ަހަޅެމވެ  .1
ައުޅަގނުޑ ، ައުޅަގނަޑީކ ަކުއްނި ްލ ާދިއާރަތުކެގ ިއްނތާިޚުބެގ ާޤޫނުނަގއި ުބެނަފިއާވ ަޝުރުތ ަތްއ ުފރަިހަމާވ ީމެހްއ ަކަމާ އި .2

 މިޯފާމެއުކ  ުހަ ަހާޅަފިއާވ ުހރާިހ ަތެކްއަޗކީ ަޞްއަ  ަތެކތި ަކަމް  ،މިޯފުމަގއިާވ ަމުޢޫލާމަތީކ ަޞްއަ  ަމުޢޫލާމުތ ަކަމާ އި
 .އިުޤާރުރ ަވެމވެ 

ީޕެގ ެމްމަބެރްއެގ ޮގުތަގއި .ޑީ.މިއިްނިތާ ަބް  ުކރަިމތިާލ ިހނުދ، މިއިްނިތާ ުބަގއި ާކމާިޔުބާވްނެދްނ ައދި ިއްނތާި ުބެވްއެޖަނަމ ެއމް  .3
 .ެދމުިހުރަމް  އިުޤާރުރ ަވެމވެ 

ައދި ައުޅަގުޑ ަޕޓީެގ ެކޑިޑެޭޓްއެގ ޮގުތަގއި ުނޮހވިްއެޖ ަނަމ ، ައުޅަގުޑ ާޕޓީެގ ންިނުމަމް  އްިހތާިރްމޮކް ، ާޕޓީެގ ެކްނިޑޑެޭޓްއެގ  .4
ޮގުތަގއި ހޭޮވ ެކޑިޑަޭޓަކް  ާޕޓީެގ ައާ  ީ ަގާވއުިދަގއިާވ ޮގަތް  ަމަ ްއަކްތ ޮކްއިދުނަމާ އި ާތއުީދޮކް  ިދުނަމް  އިުޤާރުރ 

 .ަވެމވެ 
.  ީޕެގ ަފާރުތްނ ަހުރަކ ި ފަިޔަވުޅ ެއުޅާމއެިމުދ ައުޅަގުޑެގ އިުޢތާިރެ ްއ ެނެތވެ .ޑީ.މި އިުޤާރާރއި ހިާލުފެވްއެޖަނަމ ެއމް  .5
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ާކްޑ ަންނަބރު  : ައއިޑީ
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