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ރިޕޯޓް ނުވަަތ / ސެޓްިފކެޓް / ބެހޭގޮުތން ލިބިފަިއާވ ޑޮކްޓަރީލިުޔން  މަތީގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ނުކުޅެުދންތެިރކަމާ •

ނުުކޅެދުްނތެރިކަްނ ހުްނނަ ުކދިްނނަށް ކިަޔވައިެދްއާވ : މިސާލު(ދާިއރާގެ ޚިދްމަްތތެރިއެްއގެ ނުކުޅެުދންތެިރކަމާބެހޭ 

އެސެސްެމްނޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ޭއގެ އެންމެފަުހގެ ލިޔުންަތއް ) އިޖްިތމާޢީ ޚިދްމަތްތެރިއެއް ފަދަ/ތެަރިޕސްޓެއް/ޓީޗަރެއް

 .މިފޯމާއެކު ހުށަހަުޅއްަވްނވާެނއެވެ
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 އެއްބަސްވުން .5

 

ކަމާބެހޭފަރާތުން ަބއްލަާވއިރު ަމއުލޫމާތު ސަްއޙަ ނޫންކަުމަގއިާވނަމަ  ،މިފޯމްގައިވާ މައުލޫމަތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމާ  •

 .މި ފޯރމް ބާތިލްކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ެއންްޑ ފެމެލީއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ

މިލީ ދުަވސް ތެރޭަގއި ޑިޕާރޓްމަންްޓ އޮފް ޖެންަޑރ އެްނޑް ފެ 7ދަފްތަރުގައި ހިމަނާ ފަރާްތ ނިޔާ ވެއްެޖނަމަ  •

 .ޕްރޮޓެކްޝަްނ ސަރިވސަްސ އަށް ައންަގންާވެނއެވެ 

މިފޯމުގައިވާ އެންެމހާ ކަްނތައްތައް ކިޔާ، އޭގަިއވާ މަުޢލޫމާތު އެނިގހުރެ އެަކންަތއްތަކަށް އެއްަބސްވެ އަުޅގަުޑ  •

 .މިފޯމުގައި ޮސއިކުރަމެވެ

  

ނުކުޅެުދންތެިރކަން ުހންނަ ފަރާތުގެ   ތެިރކަން ުހންނަަފރާތުގެ އެހީއަްށއެދޭ ނުކުޅެުދން

   ަބލަދުވެިރޔާގެ/ބެލެނިެވރިޔާ
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    ...............:..........................ސޮއި   
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  :.................................................ތާރީޚް        

  

  

އަަހރުން ދަުށގެ ކުއްޖެނަމަ ުނވަތަ ސޮއި ުކރުމުގެ ކުޅަާދނަކަްނ  18ނުކުޅެުދންތެިރކަން ހުރި ަފރާތަކީ އުމުުރން  •

ައިދ . ލިބިފައި ުނވާ ފަރާތެްއނަމަ ފޯމުަގއި ޮސއި ކުރާނީ ޭއާނގެ ބެެލނިެވރިޔާ ނުވަަތ ބަލަދުވެިރާޔއެވެ

ފުރި، ސޮއި ކުރުމުގެ ކުަޅދާނަކަން ލިބިފައިާވނަމަ ޮސއިކުާރީނ  އަހަރު 18ނުކުޅެުދންތެިރކަން ހުރިފަާރތަށް އުމުުރްނ 

 .ދެފެރާތުްނނެވެ 

  



 
 

 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް 

ނުކުޅެުދންެތރިކަމާބެހޭގޮުތން ލިބިފައިާވ ޑޮކްޓަރީލިުޔން ުނވަތަ ނުކުޅެުދންތެިރކަމާބެހޭ ދާިއރާގެ ޚިދްމަްތތެރިއެްއެގ   .1

  )ެއސެސްެމންޓް(ލިޔުމެއް 

 އުފަްނދުވަުހގެ ސެްޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ/ ނުކުޅެުދންތެިރކަން ުހންނަ މީހާގެ ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަްނ އަްނގައިދޭ ކާޑު  .2

ބަލަދުވެރިާޔގެ  ދިވެިހ ރައްޔިތެއްަކން އަްނގަިއޭދ ކާޑުެގ / ިރކަން ހުްނަނ ފަރާތުގެ ބެލެިނވެރިޔާ ނުކުޅެުދންތެ .3

 ނުކުޅެުދްނތެރިކަން ުހްނނަ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކަުއންޓްގެ ތަފްީސލް އެނޭގނެފަދަ ލިޔުމެއް ކޮޕީ

ންޓެއް ބެެލހެއްޓޭ ވަުރެގ ޤާބިލްކަން އަހަރު ފުރި، ބޭންކް އެކައު 18ނުކުޅެުދނެެތރިކަން ުހންަނ ފަރާތަކީ އުމުރުން ( .4

ައަހރުން ަދށުެގ ކުދިންާނއި  18އަދި އުމުުރން . ލިބިފައިވާ ަފރާތެއްނަަމ ެއފަރާތުގެ ޭބްނކް އެކަުއންޓުގެ ތަފްސީލް 

އަމިއްލަ ބޭންކް އެކަުއންޓެއް ބެލެހެއްޓޭަވރުެގ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެްއނަމަ އެަފރާެތްއެގ 

 .) ލަދުވެިރޔާގެ ބޭންކް އެކަުއންޓުގެ ތަފްީސލްބަ /ބެލެނިެވރިޔާ
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  :ނޯޓް
  .ބަލަދުވެރިޔާ ކަމުގައި މާަނކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެުދންތެިރކަން ހުރި ަފރާތުގެ ޝަުރއީ ބަލަދުވެިރންަނށެވެ  •

އެަވުގތު ބަލެހެއްުޓމުގެ ިޒންާމަނގާ ބެލެނިެވރިޔާ ކަމުގައި ާމަނކޮށްފައިވަީނ ނުކުޅެުދންތެިރކަން ހުރި ފަރާތް  •

 .ފަރާތަށެވެ

  . ޑޮކްޓަރީ ލިުޔން ުނވަތަ ެއސެސްެމންޓް ކަމުގައި ބެލެޭވނީ ތިީރގައި މިދަްނނަވާ ަތންަތނުން ދީަފއިވާ ިލޔުމެވެ  •

o  ްދެއްވާފަިއވާ ހުއްަދ ޞިއްޙީ ޚިްދމަތްދޭ ތަންަތނުެގ ޮގތުަގިއ މިިނސްޓްރީ އޮފް ެހލްްތ ެއންޑް ފެިމލީނ 

  ތަންަތން 

o  ނުކުޅެުދންތެިރކަން ުހްނަނ ކުދިްނނަްށ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުޭދ ތަންަތންޮގތުގައި ިމިނސްޓްރީ އޮްފ

 . ަތންަތން ުހއްދަ ެދއްވާފަިއވާ ުނންއެޑިއުކޭޝަ 

o ާޖަމާޢައްތައް ޮގތުގައި ިމނިްސޓްރީ ޮއްފ /ނުކުޅެުދންތެިރކަމާބެހޭ ދާިއރާގައި ަމސަްއކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިްއޔ

.ހޯމެއެފެާއޒްަގއި ރަޖިސްޓްީރވެފަިއވާ ތަްނތަން

 އޮފީސް  ބޭނުމަށް 

:...............................................................ފޯމާއި ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ ނަން  

:......................................................................................މަޤާމް  

:......................................................................................ސޮއި  

.......................:...............................................................ތާރީޚް  
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