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 އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  –1

 އައިޑީ ކާޑު ނަްނބަރު: -1.2 ނަން: -1.1

 :(1)ފޯން ނަންބަރު  -1.4 :(2)ފޯން ނަންބަރު  -1.5 އުމުރު: -1.3
 ދާއިމީ އެޑްެރސް )އަޮތޅާއި ރަށް އަދި ގޭގެ ނަން(: -1.6

 ދިރިުއޅޭ އެްޑރެސް )ައތޮާޅއި ރަްށ / ގޭގެ ނަން(:  -1.7

 ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް: )ފޯމު ފުރިހަމަކަމަށް ބެލެވޭނީ މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާނަމައެވެ.( –3

 އެކައުންޓުގެ ވެރިަފރާުތގެ ނަން  -3.1
 )އެކައުންްޓގައި ލިޔެފަިއވާ ގޮަތށް އިނިގރޭސި ބަުހން(:

 ބޭންކު އެކައުންޓު ނަްނަބރ: -3.2

 އެކައުންޓު އޮތް ެބންކާއި ްބރާންްޗ: -3.3

 ަކން:ތްއެހީ ލިބެންވާ ަފރާތުގެ އެކައުންުޓ ފިޔަވާ އެހެން މީެހްއގެ އެަކއުންޓަށް ފައިާސގެ އެހީ ަޖމާކުުރމަށް ހުށަަހޅާނަމަ އެމީހަކާުހރި ގާ -3.4

 # ތެރަޕިއުޓިކް ހިދުމަތުގެ ނަން  ޚިދުމަތް ލިބޭ މަރުކަޒު  ހިދުމަތް ބޭނުންވާ މުއްދަތު 
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 ހަފްތާއަކު ...... ސެޝަން.
 ............. މަސް ދުވަހަށް. 

 ބޭނުންވާ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ތަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތް 

  

 
:   ފޯމު ނަންބަރު  

 ނަން: 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 

 ނަން:                                         ތާރީޚް:

 މަޤާމް :                                       ވަގުތު:

ނޑު:  ސޮއި:                                        ތައްގަ

 ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް                   ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

 ހަފްތާއަކު ...... ސެޝަން.
 ............. މަސް ދުވަހަށް. 

 ހަފްތާއަކު ...... ސެޝަން.
 ............. މަސް ދުވަހަށް. 

3 . ނެތެވެ.   5 އިޢުތިރާޟެއް  އެއްވެސް  ނޑުގެ  އަޅުގަ ޖަމާކުރުމާއިމެދު  ފައިސާ  އެހީގެ  އެކައުންޓަށް  ނޑުގެ  އަޅުގަ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ނޑުގެ އަ  މަތީގައި  އަޅުގަ ދި 

 އެހަީއްށ އިެދފައާިވ ފާަރަތްށ ެއފައާިސ ރައުްދޮކށްދިނަުމްށ އަޅަުގނުޑ އެއްބަސްވަމެެވ.             ، އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފިނަމަ

 އައިޑީ ކާޑު ނަްނބަރު: -3.6

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 ފޯނު ނަންބަރު: -3.7

 އެކައުންޓު ެވރިފަރާުތގެ ޮސއި: -3.8 ތާރީޚް:

ނޭަޝނަލް  
ސޯޝަލް 

ޕްރޮޓެްކޝަްނ 
 އެެޖންސީ

1ޖަދުވަލު   
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 އައިޑީ ކާޑު ނަްނބަރު: -4.2 އެހީއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ނަން: -4.1

 ތާރީޚް: އެހީއަށް އެދޭ ަފރާތުގެ ސޮއި: ދ މ ދ އ އ އ އ މ

  އެހީއަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާުތގެ ިދވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ

 ތެރަޕީ ހޯުދމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދެްއވާަފއިާވ ލިޔުން )ކަމާގުޅޭ ޑޮކްޓަުރގެ ޮސއި އަިދ ސްޓޭމްޕް ހިމެނޭ(

 ބޭނުްނވާ އެހީ އެނޭގނެ ފަދަ ކޯޓޭޝަން 

 ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  - 5

 )އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތްފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ފުރާނަމަ(އެހީ ލިބެންވާ މީހާައއި ހުރި ގާްތކަން:  -4.3

 ސޮއި:                            

  ުުނކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ                             8/2010މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރ( 

 ށްމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަ    

 މިޖެންސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.     

 ަދިމިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ރުފިޔާ އެކައުންޓެއްގެ މައުލޫމާތެވެ. އ  

 މިއެޖެންސީގައި ގެ ދަށުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  8/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއެކައުންޓް ވާންވާނީ    

 ވެ.ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަކަށެ   

  ޔުމެއް.ލިފައިސާގެ ެއހީެއއް ލިބިްއޖެަނމަ އެަފއިސާ ަޖމާކުރާނެ ބޭންކު އެަކއުންޓުގެ ަމއުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނޭގނެފަދަ ބޭންކުްނ ދޫކޮށްފަިއވާ   

ފިޔަވައި   ނޑު އެދިފައިވާ ބޭނުން  ނުކުރުމަށާއިމިފޯމާއި ގުޅިގެން އެހީއެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވައިފިނަމަ މިފޯމުގައި އަޅުގަ ، އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އެއެހީ ބޭނުން 

އަލުން އެހީއަކަށް އެދޭނަމަ ލިބުނު   ،ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭނުމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެފައިސާ އާއި

ފައި ނުވަތަ  ( ރަސީދުތައް  ފައިސާގެ  ހިދުމަތުގެ  ލިޔުމާއި  ކަމުގެ  ހާޒިރުވި  ފަރުވާއަށް  ތެރަޕިއުޓިކް  އެނގޭނެ  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  ގޭނެފަދަ   ސާއެހީ  އެނ ދެއްކިކަން 

އެޖެންސީއަށް  ލިޔުމެއް(   ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނޭޝަނަލް  ނިމުމަށްފަހު  ފަރުވާ  އެހީގެ  ހަމަޖައްސާދޭ  އެޖެންސީން  އެއްބަސްވަމެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް 

ލި އިޚުތިޔާރު  ހަމަޖައްސާނުދިނުމުގެ  އެޖެންސީން  އެހީއެއް  އިތުރު  ދަށުން  ސްކީމްގެ  މި  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  އެޖެންސީއަށް  މިއިޤުރާރާއި ބިގެލިޔެކިޔުންތައް  ންވާކަމާއި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އަމަލުކޮށްފިނަމަ  ޑު  ނ އަޅުގަ 9ޚިލާފަށް  / 2 0 1 ޑު   4 ނ އަޅުގަ މިފޯމުގައި  ގެއެވެ.  އެނ ޑަށް  ނ އަޅުގަ ކުށްވެރިވާނެކަން  ޑު  ނ އަޅުގަ ދަށުން  ގެ 

ނޑު ދީފައިމިވާ މަޢުލޫ ނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. އަދި މިފޯމުގައި އަޅުގަ  ކަކީ ތެދު މަޢުލޫމޫތު ނޫންކަމުގައިމާތަބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެދިފައިވާ އެހީ ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު   ލިބިގެން ވާކަންވެސް އަޅުގަ

 ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް  - 6


