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JUDGES COURSE APPLICATION FORM

Photo

………No: BBAM-JC/
ނަން.........................................................................................................................................:
ދާއިމީ އެޑްރެސް ،އަތޮޅާއި ރަށް .......................................................................................................:
މިހާރު އުޅ އެޑްރެސް.....................................................................................................................:
އުފަން ތާރީޚް...............................................................................................................................:
ލައިސަންސް އޮތްނަމަ ނަންބަރު  /ގްރޑް ...........................................................................................:
އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު....................................................................................................................:
އީމެއިލް......................................................................................................................................:
ނބަރު..........................................................................................................................:
މބައިލް ނަ ް
ތާރީޚް...........................:

އެދފަރާތުގެ ސޮއި………………….……………:

Date

Signature

މިފޯމާއި އެކު ސްޓޭމްޕް ސައިޒުގެ  1ފޮޓޯ އަދި ލައިސަންސް ގެ ކޮޕީ އާއި އަސްލު އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

, Phone : +960 781 2226

Email : info@bbam.mv
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,

Web : www.bbam.mv

ޖަޖިންގ ކސް ޤަވާއިދު
ތައާރަފް :
މިކހަކީ އަކީ ،ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސސިއޝަން އޮފް މލްޑިވްސް އިން ރާވާ ހިންގާ ،ދިވެހިރާއްޖގައި ބއްވ ފުރަތަމަ ނެޝެނަލް
ޖަޖުންނަށް ،ލައިސަންސް ދެވ ކހެކެވެ .މި ސެމިނަރ ކުރިޔައް ގެދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،އ.ބީ.ބީ.އެފް" އަދި "ޑަބްލިޔު.ބީ.ޕީ.އެފް" ގެ
ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއިކުގައެވެ.
ކސް ފަށާ ތާރީޙް  01 :މެއި 2019
ކސް ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވައިލުން  21 :އެޕްރީލް 2019
ސުންގަޑި  28 :އެޕްރީލް 14:00 ،2019ގެ ކުރިން.
މުއްދަތު  01 :ދުވަސް
ކސް ބާއްވާ ތަން ( :ސްޓެލްކ ޓްރނިންގ ރޫމް5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ވަގުތު  :ހެނދުނު 10:00
ކހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތުތަށް :
 -1ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 -2ބީ.ބީ.އ.އެމް ގެ ފަރުދީ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން.
 -3ޖަޖެއް ނަމަ ބީ.ބީ.އ.އެމް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އިންޓަނޝަނަލް ޖަޖެއް ކަމުގައިވުން.
 -4އިނގިރސި ބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.
ކހުގައި ބައިވެރިވުން އަދި ލައިސަންސް ފީ :
 -1ނެޝަނަލް ލައިސަންސް (ގްރޑް  )Bފީ 1500/- ،ރ (އެއްހާސް ފަށްސަތކަ ރުފިޔާ)
 -2އ.ބީ.ބީ.އެފް އިންޓަނޝަނަލް ލައިސަންސް (ގްރޑް  )Bއަލަށް ހެއްދުމުގެ ފީ 4800/- ،ރ (ހަތަރުހާސް އަށްސަތކަ ރުފިޔާ)
 -3އ.ބީ.ބީ.އެފް އިންޓަނޝަނަލް ލައިސަންސް (ގްރޑް  )Bމުއްދަތު ހަމަވެގެން އާކުރުމުގެ ފީ 1920/- ،ރ (އެންހާސް ނުވަސަތކަ
ރުފިޔާ)
 -4އ.ބީ.ބީ.އެފް އިންޓަނޝަނަލް ލައިސަންސް (ގްރޑް  )Aމުއްދަތު ހަމަވެގެން އާކުރުމުގެ ފީ 3200/- ،ރ (ތިންހާސް ދުސައްތަ
ރުފިޔާ)
ކހުން ވަކިވުން :
-

އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ކހުން އިން ވަކިވިކަމުގައި ވިޔަސް ،ކހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާ އަކީ އަނބުރާ
(ރީފަންޑް) ކުރެވނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ.

-

ކހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޕްލިކޝަން ހުށަހަޅައި ،އަދި އެޕްލިކޝަން ބަލައިގަތުމަށްފަހު ،އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު ކހުން
އަމިއްލައަށް ވަކިވާންބނުންވާނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން މިއެސސިއޝަނަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން ހުޝަހަޅަން ޖެހ ތަކެތި :
 -1ކހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދ ފމް.
 -2ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ސްޓމްޕު ސައިޒް ގެ ( 1އެއް) ގަނޑު ފޮޓ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ކާޑުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ.
 -4ކުރީގައި އިންޓަނޝަނަލް ލައިސަންސެއް ނަގާފައިވާނަމަ ،އެލައިސަންސް ގެ އަސްލު.
*** ނޓް  :ކހުގައި ގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް ،ބައިވެރިވި ކަމުގެ ސެޓިފިކެޓް ލިބިލައްވާނެއެވެ.
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