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 ފޯމް ނަންަބރު:

 ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ 

 ކުދިންނާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދެވޭ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 އާންމު މަޢުލޫމާތު: -2

 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން: -2.2

 އަތޮޅު:
 ގޭގެ ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: -2.0

 ރަށް:
 އަވަށް:

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: -2.0

 ނިދާ ހަދާ މީހުންނެވެ.(، ކައިބޮއި، )ގޭބިސީއަކީ އެއްކޮށް ކައްކާއެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގެ މަޢުލޫމާތު:  –1

 ގޭބިސީގެ އިމާރާތުގެ ބާވަތް: -1.2

 . އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރޭ(:0 . ސަރުކާރު ފުލެޓް:0 . ފުލެޓް/އެޕާޓްމެންޓް:1 . ގެއެއް:2

 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގައި އުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު: -1.1

 މީހުން ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގެ އަދަދު:  އެހީއަށް އެދޭ ގޭބީސީގައި ދިރިއުޅޭ -1.0

  ފާއިތުވި ދެމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާގެ އަދަދު: )ބިލުގެ ކޮޕީ ފޯމާއިއެކު ހުށަހެޅުމަށް( -1.2

  ؟އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްހިމެނޭ އާއިލާއިން ތިރީގައިވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރޭތޯ  -1.25
 އަަދދު:

 . ދޮންނަމެޝިްނ:2

 . ފަހާފޮށި:1

 . އިސްތިރި:0

 . ރޭޑިއޯ / ލަވަޖަހާ ސެޓް:0

 . އައިްސއަލަމާރި / ޑީޕް ފްީރޒަރ:3

 . ކޮމްޕިއުޓަރ / ލެޕްޓޮޕް:6

 ަމއިކްޯރޭވވް(، ގޭސް ، . އަވަން )ކަރަންޓ7ު

 . މިކްސްޗަރ / ގްަރއިްނޑަރ:8

 . ރައިސް ކުކަރ:2

 . އެއަރކޮންޑިަޝން:25

 . ޑިޝް / ކޭބަލް ޓީވީ:22

 . ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް 21

 . މޮޓޯ ސައިކަލް:20

 . ދޯނި / ސްޕީޑް ބޯޓު / ލޯންޗް:20

 . ފެން ހީޓަރު 23
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ނެޝަނަލް 
ސޯޝަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަން 
 އެޖެންސީ 

NSPA-FP01 

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: -2.1

  . އެހެނިހެން 3 . ސިޓިންގްރޫމް 0 . ބަދިގ0ެ . ފާޚާނާ 1  . ނިދާ ކޮޓަރ2ި

  ؟އަހަރުންދަށުގެ ކުދިންނާއެކު ދިރިއުޅެނީ ކިތައް މައިންތޯ 28މި ގޭބިސީގައި  -1.3

ދަރިން/ދޮންދަރިން އަދި ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން  ،މައިންބަފައިން، )ޢާއިލާ އަކީ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ؟މި ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅެނީ ކިތައް ޢާއިލާތޯ  -1.0

 ހަވާލުވެފައިވާ ދަރިންނެވެ.(: 

ނޑަކަށް އަކަފޫޓުން(: -1.6   އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ބޮޑު މިން )ގާތްގަ

 ނޫނެކެވެ: އާއެކެވެ: ؟  މި ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅެނީ ކުއްޔަށްތޯ -1.7
  ؟އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުދިން ހިމެނޭ އާއިލާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ބިމެއް އޮވޭތޯ  -1.8

ނޑަކަށް އަކަފޫޓުން( ނޫނެކެވެ: އާއެކެވެ:  ބިން އޮންނަ ރަށް:  ބިމުގެ ބޮޑު މިން: )ގާތްގަ

 އަހަރާއި ދެމެދު(: 63އަހަރާއި  28ބޮޑެތި މީހުން )
 އަހަރުން މަތި(: 63ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން )

 އަހަރުން ދަށް(: 28ކުޑަކުދިން )
 އަންހެން  ފިރިހެން 

 ދިވެހިން 
 އަންހެން  ފިރިހެން 

 ޖުމްލަ:

 ބިދޭސީން 

 އަަދދު: މަސް: އަަދދު: މަސް:
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  (އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ހިމެނޭ އާއިލާއިން ކެއްކުމާއި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން: )ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފެނުގައި ފާހަގަ ޖަހާ -1.22.2

  އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ހިމެނޭ އާއިލާއިން ދޮވެ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން: )ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފެނުގައި ފާހަގަ ޖަހާ( -1.22.1

 އެހެނިހެން:. 3 ސަޕްލައި ފެން:. 0 މިނަރަލް ވޯޓަރ:. 0 ވާރޭ ފެން:. 1 ވަޅުފެން:. 2

 އެހެނިހެން:. 3 ސަޕްލައި ފެން:. 0 މިނަރަލް ވޯޓަރ:. 0 ވާރޭ ފެން:. 1 ވަޅުފެން:. 2

އަދި އިނާޔަތްތަކުގެ ، އުޖޫރަ ، ޢާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވަރެޖުކޮށް )މުސާރަ -0.2 
  ގޮތުގައި( ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

ބިމުކުލި އަދި އެހެނިހެން ، އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ )އިމާރާތުގެކުލި -0.1 
 ގޮތްގޮތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ( 

 ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނުން(، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ނަފާގެ ގޮތުގައިލިބޭ އާމްދަނީ )ފިހާރަ -0.0 

 އާއިލާގައި ނުހިމެނޭ ރާއްޖޭގައި ތިބި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އާމްދަނީ  -0.0 

 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުންލިބޭ އާމްދަނީ  -0.3 

 ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމްގެ ދަށުން ލިބޭ އެހީ  -0.6 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ )މި އާއިލާގައި ނުހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ( -0.7 

:ޖުމްލަ   

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން/ 28އެމީހަކު ބަލަހައްޓަމުންދާ  ،އާއިލާ އަކީ އެމީހަކާއި) އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އާއިލާއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވަރެޖުކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައުލޫމާތު  -0

 މައިންބަފައިން އަދި އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާއެވެ.( ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެފައިވާ ދަރިން ،ދޮންދަރިން

  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ މާލިއްޔަތާ ގުޅޭ މުއައްސަސާ އަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެވެ.( ( އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ހިމެނޭ އާއިލާގެ ޚަރަދުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު -0

  އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ މަހުކުލީގެ ޖުމްލަ އަދަދު -0.2.2 

  މަހުކުލީގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ތެރެއިން އެހީއަށް އެދޭފަރާތުން ދައްކާ އަދަދު. -0.2.1 

 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ލޯނަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު   -0.1 

:ޖުމްލަ   

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  -3

 ؟ކުދިންގެ ޢާއްމު ޚަރަދު ބަލަހައްޓަނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ -3.2

   ކުދިންގެ ބައްޕަ / މަންމަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޤަވާއިދުން ދޭ އެހީގެ މިންވަރު: -3.1

 ދެނީ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ:، ކުދިންގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމަށް އެހެން ފަރާތަކުން ފައިސާ ދޭނަމަ -3.0

   ފައިސާދޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް: -3.0.2

 ރުފިޔާ 

  ނަގުދު ފައިސާގެ މިންވަރު: -3.0.1

  އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދޭނަމަ ޖަމާކޮށްދޭ މިންވަރު: -3.0.0
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 ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ނެގި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  - 6.0

 : އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތާއި ކުއްޖާއާއި ހުރި ގުޅުން -6.0.2

 :ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ނެގި ސަބަބު -6.0.1

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ  ތާރީޚު: –6.0.0  ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރި ކޯޓުގެ ލިޔުމުގެ ނަންބަރު: -6.0.0
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ނޑެއްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. /ދޮމީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްނަމަ ގޭބީސީގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް )އާއިލާއަކީ އަނބި/ފިރި އަދި ދަރިން 3 އާއިލާގެ އިސް މީހާގެ ނަން:  ންދަރިން( ވަކި ގަނޑެއް ފުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިނޫން މީހުން ވަކި ގަ

 އަދަދު  2.5

ސަރުކާރު އޮފީހެއް   1       
 މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއް    1     

 ކުންފުންޏެއް )ސަރުކާރު/އަމިއްލަ(   0     

 ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އަމިއްލަ ތަނެއް   0     

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް    3     

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް    6     

 އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި )ދިރިއުޅޭ ގޭގައި(   7     

ނޑުބިން   1       އޮޑި ދޯނިފަހަރު(، ވަކި މަރުކަޒެއްނެތި )ދަ

 )އާއިލާގެ އިސްމީހާ( 52

 ރުފިޔާ                        2
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 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        3

 ރުފިޔާ                        6

 ރުފިޔާ                        7

 ރުފިޔާ                        1

 ؟ވަޒީފާ ދެއްވައިގެން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުއްވާ ފަރާތެއްތޯ 1.5
 ؟ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރައްވަންތޯ 1.2

 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    
 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    

 ރުފިޔާ                        2

 ރުފިޔާ                        1

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        3

 ރުފިޔާ                        6

 ރުފިޔާ                        7

 ރުފިޔާ                        1

 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    
 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    

 ރުފިޔާ                        2

 ރުފިޔާ                        1

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        3

 ރުފިޔާ                        6

 ރުފިޔާ                        7

 ރުފިޔާ                        1

 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    
 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    

 ރުފިޔާ                        2

 ރުފިޔާ                        1

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        3

 ރުފިޔާ                        6

 ރުފިޔާ                        7

 ރުފިޔާ                        1

 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    
 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    

 ރުފިޔާ                        2

 ރުފިޔާ                        1

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        0

 ރުފިޔާ                        3

 ރުފިޔާ                        6

 ރުފިޔާ                        7

 ރުފިޔާ                        1

 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    
 އާއެކެވެ.         ނޫނެކެވެ.    

 ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނުއިނދެ   2     
 މީހަކާ އިނދެގެން    1     

 ވަރިވެފައި   0     

 އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނިޔާވެފައި   0     
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 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތް    2     
 އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ   1     

 ދަރިއެއް   0     

 ދޮންދަރިއެއް   0     

 ބޭބެ/ ދައްތަ/ ކޮއްކޮ   3     

 ދަރިއެއްގެ ދަރިއެއް   6     

 މަންމަ/ ބައްޕަ    7     

 ދަނބިދަރި/ ޅީދަރި   1     

 ތިމާގެ ކަމެއްނެތް މީހެއް   9     

 ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކުއްޖެއް   25     

 އާއިލާ މެމްބަރުގެ ފުރިހަމަ ނަން  2.2

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު  2.1

 އުފަން ތާރީޚު  2.0

 ޖިންސު  2.0
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 ؟ކައިވެނީގެ ރޮނގަކީ ކޮބައިތޯ 2.6

 ؟އަދި އެވަރެޖްކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރައްވަނީ ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެއްތޯ 1.1

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ހުރި ގާތްކަން  2.3
 :ފިރިހެން :އަންހެން :ފިރިހެން :އަންހެން :ފިރިހެން :އަންހެން :ފިރިހެން :އަންހެން :ފިރިހެން :އަންހެން
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  އިޤުރާރު –7

ރުކާރުން ދެއްވާ ފަޤީރު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއި އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ސަ   

އި ދިރިއުޅުމުގެ ގަމައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިން ބިކަ ވިޔަނުދީ މުޖްތަމަޢުގެ އެހެން ކުދިންނާއި އެއްހަމައެއް، މިއެހީއަކީ

ނޑަށް އެނގެއެވެ.   ނޑާއި ،  އެހީއަދިފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއަކު މެދުވެރިކޮށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދެވޭ އެހީއެއްކަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނިހަވާލުކުރުމާބެހޭގޮތުން ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ( އިން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މިއެހީ ހުއްޓާލެވޭނެކަމާއި ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެންސްޕާއަށް އެ ނޑު ކުރަންޖެހޭނެ ، މަކީންގުއެހީދިނުމަށް ކަ އަޅުގަ

ނޑުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭ އެހީގެ ފައިސާއަކީ އަނ  ނޑަށް އެނގެއެވެ. އަދި އެހީ ޙައްޤުނުވާ ޙާލަތެއްގައި އަޅުގަ  އެންސްޕާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ބުރާކަމެއްކަން އަޅުގަ

ނޑުގެ އެކަ، ފައިސާއެއްކަމާއި އުންޓަށް އެންސްޕާއިން ޖަމާކުރާ ޙާލަތު ބަދަލުވުމާގުޅިގެން އެކަން އެންސްޕާއަށް ނާންގައި ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނުގަވާއިދުން އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގެއެވެ. 152002ފައިސާއެއް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެއީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތު  ނޑު ކުށްވެރިވާނެ ކަމެއް ކަންވެސް އަޅުގަ  ގެ ދަށުން އަޅުގަ

 ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެކަމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތަކީ 

 އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ އިތުރުވުން.   .1
 އެހީ ލިބޭ ކުއްޖާ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ނުވަތަ ކައިވެނި ކުރުން. .2
 އެހީ ލިބޭ ކުއްޖާ ބަލަމުންދާ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ކުއްޖާ ނިޔާވުން.  .3
 އަށްވުރެ ދަށްވުން. 85އެހީލިބެމުންދަނީ ސްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަމަ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ސްކޫލް ހާޟިރީ % .4
 ލިބޭ އެހީ ފިޔަވައި އެނޫން އެހީއެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  އެކުއްޖާއަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހުން.  ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލާ ކުދިންނަށް  .5
 ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުއްޖާ ބަދަލުކުރުން. .6
 އަހަރު ފުރުން. 28ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލާ ކުއްޖާއަށް  .7
  ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުވެގެން ބަލާ ކުދިން އެހެން ފަރާތެއްގެ ކައިރީގައި ދިރިއުޅުން. .8
ނޑަކާއި އެހީ ލިބެމުންދާ ފަރާތް ޚިލާފްވުން. .9  އެހީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެޖެންސީއިން ބަލާ މިންގަ

 އެހީލިބޭ ކުއްޖާއާއި ޢާއިލާގެ ދިރިއުޅުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވުން.   .10

ސްކޫލުގެ ކަންތައްތަކަށާއި އަދި މިނޫނަސް ، އުނުފޭރާމާއި، ކުދިންގެ ކެއިންބުއިމާއި، ޙާލަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެންސްޕާއަށް އެންގުމަށާއި، ވީމާ

ނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި އަ ނޑަށް އެހީ ލިބެމުންދާ އިރު ޅުގަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މިފަދަ ކަންތައްތައް މިއެހީގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަވައިދެމުން ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އިޢުތިރާޟެއް އިމެދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި ފޯމުގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމާ ދު އަޅުގަ

 ނެތެވެ.

 .........ެއހަީއށް އެދޭ ފާަރތުގެ ސޮއި: .......................................                      ތާރްީޚ: ...........................

 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން: -7.2

 ރަށް: އަތޮޅު:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: -7.1

  މަގު: އަވަށް:

 ޕޯސްޓް ކޯޑު: ގޭގެ ނަން / ނަންބަރު:
 ޖިންސު: -7.0 ފިރިހެން: އަންހެން: އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: -7.0

 އުފަން ތާރީޚް: -7.8

  އީމެއިލް: -7.7

 :1މޯބައިލް ނަންބަރު  -7.6
 :2މޯބައިލް ނަންބަރު  -7.3

 ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު: -7.2

 ބޭންކުގެ ނަން: -7.22

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 ބޭންކް އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަން: -7.25
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ނިދާ ހަދާ ، ކައިބޮއި، ގޭބިސީއަކީ އެއްކޮށް ކައްކާއެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ. ) □
 (މީހުންނެވެ.

 އަހަރުވެފައިވާ ޝަރުޢީ ބައްޕައެއް ނެތް ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ އެހީއަށް އެދޭނަމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  25އުމުރުން  □

 މަސް(  1އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގެ ކަރަންޓް ބިލުގެ ކޮޕީ )އެންމެ ފަހުގެ  □

 ރަސްމީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ އުމުރުގެ ކުދިންގެ އެންމެ ފަހު ސެމިސްޓަރގެ ސުކޫލް ހާޟިރީ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ  □

 މަސް ހަމަނުވާ ލިޔުމެއް 0ރަސްމީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރާ އުމުރުގެ ކުދިންނަމަ ސްކޫލުގައި އުޅޭ ކުއްޖެއްކަން އަންގައިދޭ  □

 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ވެކްސިން ދެވުނުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް 6އުމުރުން  □

 މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް  0އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓު ނަމާއި ނަމްބަރު ސާފުވާނޭފަދަ ގޮތަކަށް އެންމެ ފަހު  □

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުއްޖާ ބަލަން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް □

 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކުލީގެ މިންވަރު އެނގޭނޭފަދަ އެގްރިމަންޓެއްގެ ކޮޕީ □
 

މިއެޖެންސީއަށް ލިބުމުންނެވެ. ފުރިހަމަވެފައިވާ ފޯމު  ،ފޯމު ހުށަހެޅިކަމަށް ބެލެވޭނީ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް
 މިއެޖެންސީއަށް ލިބުމުން އެކަން އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

 ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް  

 

                ނަން:

  އޮފީސް:

ާތރީޚު:           ވަގުުތ:  

ތަްއަގނޑު:            ސޮއި:  

 ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރި ފަރާތް 

 

  ނަން:

  މަާގމު:

ާތރީުޚ:              ވަގުުތ:  

           ސޮއި:

 ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ވެރިފައި ކުރި ފަރާތް 

 

                ނަން:

  އޮފީސް:

ާތރީުޚ:              ވަގުުތ:  

           ސޮއި:

 ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް  

 

                ނަން:

  އޮފީސް:

ާތރީޚު:           ވަގުުތ:  

ތަްއަގނޑު:            ސޮއި:  

 

:ފޯމު ނަންބަރު                 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  

 

ަނން: ފުރިހަމަ  

 

ާކޑު ނަންަބރު: އައިޑީ  

 

ެއޑްެރސް: ދާިއމީ  
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