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Application form for interested NGOs working for protecting and promoting Human Rights
ުއިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ފުރާ ފޯމ
ު ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޢުލޫމާތ.1

1. NGO Information
Name of NGO

ްޖަމްޢިއްޔާގެ ނަނ

Registration No

ުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ

Phone No/ ުފޯނު ނަންބަރ

Email Address/ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

Fax No/ ުެފކްސް ނަންބަރ

Website Address/ ްވެބްސައިޓް އެޑްރެސ
ުޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދ

Purpose of the Organisation

ް ޖަމްޢިއްޔާގެ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތްތައ.2

2. Active / Key personnel of the NGO
Total number personnel in the NGO

ުޖމްލަ ޢަދަދ
ު ެތތަކުގ
ް ާފރ
ަ ާޖަމްޢިއްޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވ

Full time/ ްފުލް ޓައިމ

Part time/ ްޕާޓް ޓައިމ

Volunteer/ ވޮލަންޓިއަރ

Active/ Key personnel of the Organisation

Email Address ް އީމެއިލް އެޑްރެސPhone No ުފޯނު ނަންބަރ

ުމތ
ާ ޫޢލ
ު ައޒަފުންގެ މ
ް ަތރިވާ މުވ
ެ ްކތ
ާ ަޢއްޔާގައި އިސްކޮށް ހަރ
ި ްޖަމ
ID Card No ރ
ު ައައިޑީ ނަންބ

ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

Name

ްނަނ

ު ޖަމްޢިއްޔާއާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތ.3

3. Details of the Focal points
Email Address

ުމަޤާމ

Title

Phone No

ުފޯނު ނަންބަރ

Title

ުމަޤާމ

Name

ްނަނ

ް ގުޅިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައ.4

4. Affiliated Organisations

State if your organisation is affiliated to any inter-governmental organisation or any other NGOs or international NGOs
ތ
ު ާ ގުޅިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޢުލޫމ،ައެއްވެސް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ގުޅިފައިވާނަމ

ް ޖަމްޢިއްޔާ ހަރަކާތްތެރިވާ މައިގަނޑު ދާއިރާތައ.5

5. Main areas of NGO activities

ް އަހަރުތެރޭގައި ހިންގި ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައ2 ި ފާއިތުވ.6

6. Main activities conducted during past 2 years

ް ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތްތައ.7

7. Sources of funding
Government Subsidies/ ީސަރު ާކރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އެހ

Fundraising activities/ ްފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުނ

International Support/ ީބައިނަލްއަޤްވާމީ އެހ
Membership Fee/ ީޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރޝިޕް ފ

Donations/ްއެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ އެހީ – ފައިސާ އާއި އެހެނިހެނ
Others/ްއެހެނިހެނ

I hereby certify that all facts and information indicated herein are true and correct to the best of my knowledge.
.ެމވ
ެ ަކރ
ު ިރރުވެ ސޮއ
ާ ްއޤ
ި ުއޅުގަނޑ
ަ ްފރާތުނ
ަ ެޢއްޔާގ
ި ްލމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ޖަމ
ޫ ުއވާ ހުރިހާ މަޢ
ި ގ
ަ ުމި ފޯމ
Name/ްނަނ

Title/ުމަޤާމ

Date/ޚ
ް ީތާރ

Signature/ިސޮއ

ިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ
ީޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ

-

ްޖަމްޢިއްޔާގެ މަސްޢޫލުވެރިންގެ ޕްރޮފައިލ

-

ުޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއްވެސް އެވޯޑެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ އެވޯޑެއްގެ މަޢުލޫމާތ

-

ްހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށ
Signature

ިސޮއ

Phone No.

ުފޯނު ނަންބަރ

Title

ުމަޤާމ

Name

ްނަނ

