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1– : ) މަޢުލޫމާތު  އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ (ބޭސްފަރުވާ ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: -1.2 ނަން: -1.1

 :)2(ފޯނު ނަންބަރު  -1.5 އުމުރު: -1.3

1.7- :(  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށް އަދި ގޭގެ ނަން

 ބޭނުންވާ އެހީ: –2

 ސްކީމުގެ ދަށުން އެހީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެހީއެއް ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ ބޭހުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ބޭހެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް 

 ދުވަސް: މަސް: އަހަރު: ބޭސްފަރުވާ ކުރަން އެދޭނަމަ ފަރުވާ ބޭނުންވާ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާތާވީ މުއްދަތު: -2.2

 :)1(ފޯނު ނަންބަރު  -1.4

 ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށް އަދި ގޭގެ ނަން): -1.6

 ބޭނުންވާ އެހީގެ ތަފްޞީލު: -2.1

  އެހީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބާއި އަދި މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ފަރުވާހޯދުމަށް ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ކުރު ޚުލާޞާ: -2.3

  **ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތެއް ނުވަތަ މެޝިނެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ލިބުމަށްފަހު އިތުރު އެހީއެއް

ނޑަށް ލައްވަން ޖެހޭ މަޞްނޫޢީ އާލާތެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް   ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ސްކީމުން ނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އެހީއެއް   ހަށިގަ

 

..................................................................................... (  ...............................................................................އެހެނިހެން އެހީއެއް (ތަފްސީލު ކުރުމަށް

ބޭސްފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތެއް ”، ސީޕެޕް މެޝިން އަދި ބައިޕެޕް މެޝިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ، ** އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ

 މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. “ނުވަތަ މެޝިނެއް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 
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 ނޫނެކެވެ: އާނއެކެވެ:  :؟ އާސަންދަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނެތޯއެހީއަށް އެދިފައިވާ ބޭސްފަރުވާއާއި ބެހޭ ގޮތުން  -2.5

 : ؟ އާނއެކޭނަމަ ލިބުނު ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯ -2.6

3–  : (މިބައިގައި ހިމަނަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ ރުފިޔާ އެކައުންޓެއްގެ މައުލޫމާތެވެ.)ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް  

 އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:  -3.1

 (އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން):

 ބޭންކު އެކައުންޓު ނަންބަރ: -3.2

 އެކައުންޓު އޮތް ބޭންކާއި ބްރާންޗް: -3.3

 ކަން:ތް އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓު ފިޔަވާ އެހެން މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެމީހަކާހުރި ގާ -3.4

 . ނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ

 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން : –3.5.1

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 އާސަންދައިން އެހީ ހަމަޖެހުނުނަމަ އެހީ ހަމަޖެހުނު ހޮސްޕިޓަލު: -2.6.1 

.)(އާސަންދައިން އެހީ ހަމަޖެހުނުނަމަ ހަމަ ޖެހިފައިވާ އެހީގެ ތަފްޞީލު:  -2.6.2    ޓިކެޓު ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ޓިކެޓުގެ ތަްފޞީލު ސާފުވާނޭ ގޮަތށް ތިރީގައި ލިޔަންާވނެއެވެ

 އެހީ ހަމަ ނުޖެހޭ: އާސަންދައިން އެހީ ހަމަޖެހިފައި:

:  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއެއް މި އެޖެންސީއިން ލިބިފައިވޭތޯ: 1ވޭތުވެދިޔަ  -2.4 : އާނއެކެވެ  ނޫނެެކވެ

  ލިބުނު އެހީގެ ޚުލާޞާ:، އާނއެކޭނަމަ -2.4.1

އިން އެހީލިބިފައިވާނަމަ ލިބުނުއެހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު ފަރުވާއާއި ބެހޭ އެޖެންސީއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް މި  1ފާއިތުވި  -2.4.2

 ނޫނެކެވެ: އާނއެކެވެ: :     ؟އަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެތޯއެޖެންސީ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުންތައް މި

: އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސޮއި  ތާރީޚް

 އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 ސޮއި އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 

 . ނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތެވެ ނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއިމެދު އަޅުގަ ނޑުނޫން އެހެން ފަރާތެއް އަ  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަޅުގަ ދި އަޅުގަ

. މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތަށް އެފައިސާ ރައްދުކޮށް ދިނުމަށް، ބޭނުންކުރުމަށް އެހީގެ ފިައސާ ޖަމާކޮށްދީފިނަމަ  އެއްބަސްވަމެވެ

 :ފޯނު ނަންބަރު -3.4.2 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: -3.4.1

    މަފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއްކަމުގައި ނުވާނަ –.3.5
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށް.: އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން      
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 އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އިޤުރާރު: –4

ނޑު ނުވަތަ   ނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަޅުގަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ، ފަރާތަށް އެހީއަކަށް އެދިއެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި މިފޯމުގައި އަޅުގަ
ފިޔަވައި   ބޭނުން  އެދިފައިވާ  ޑު  ނ އަޅުގަ މިފޯމުގައި  ހަމަޖައްސައިދެއްވައިފިނަމަ  އެހީއެއް  ގުޅިގެން  މިފޯމާއި  ބޭނުން ހުށަހަޅާ  އެއެހީ  ބޭނުމަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން 

އަލުން އެހީއަކަށް   ،ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭނުމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ބީާކ ފައިސާއެއް ހުރެއްޖެނަމަ އެފައިސާ އާއި، ނުކުރުމަށާއި
ލިޔެކިޔުންތައް    އެދޭނަމަ ބޭސްފަރުވާގެ  ގޭނެ  އެނ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން  އެހީ  އެޖެންސީއަށް  ލިބުނު  ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  . ނޭޝަނަލް  އެއްބަސްވަމެވެ ހުށަހެޅުމަށް 

ޖެންސީން ހަމަޖައްސާނުދިނުމުގެ  އެއެޖެންސީން ހަމަޖައްސާދޭ އެހީގެ ފަރުވާ ނިމުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެޖެންސީއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އިތުރު އެހީއެއް
ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޑު އަމަލުކޮށްފިނަމަ  ނ އަޅުގަ 9އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާކަމާއި މިއިޤުރާރާއި ޚިލާފަށް  / 2 0 ނޑަށް   14 ޑު ކުށްވެރިވާނެކަން އަޅުގަ ގެ ދަށުން އަޅުަގނ

. އަދި މިފޯމު ނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ ނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ . މިފޯމުގައި އަޅުގަ ނޑު ދީފައިމިވާ މަޢުލޫމާތަކަކީ ގައިއެނގެއެވެ  އަޅުގަ
ލިބިގެން ވާކަންވެސް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް  ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެދިފައިވާ އެހީ ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު    ތެދު މަޢުލޫމޫތު ނޫންކުަމގައި
. ނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ  އަޅުގަ

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: -4.2 ނަން: -4.1

 ފޯނު ނަންބަރު: -4.5 ފިރިހެން  އަންހެން  ޖިންސު: -4.4 އުމުރު: -4.3

4.7- :(  ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަމާއިއެކު

4.8- :(  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަމާއިއެކު

 އީމެއިލް: -4.6

  (އެހީ ިލބެްނވާ ަފރާތްފިަޔވާ ެއހެްނފަރާތަކުން ފޯްމ ފުރާނަަމ): އެހީ ލިބެންވާ މީހާއާއި ހުރި ގާތްކަން: -4.9

 ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތު ވެރިފައި ކުރި ފަރާތް  ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކުރި ފަރާތް  ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް  

 (ހުށަހަޅަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއެވެ.)ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  -5

 އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތް އަދި އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ،އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް

 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރު ދެއްވާފައިވާ ލިއުންތަކާއި ބޭސްސިޓީތަކާއި ހަދާފައިވާ ޓެސްޓުތަކުގެ ކޮޕީ  1އެހީ ބޭނުންވާ ފަރުވާއާއި ބެހޭގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 

 ސްކީމުން އެހީއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި ދިން ޖަވާބުގެ ކޮޕީ 

  މެއްލިޔުފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ބޭންކު އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނގޭނެފަދަ ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ސިޓީ (އިތުރު ތަފްޞީލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ)

 )ބޭސްފަރުވާގެ ލިޔެކިޔުންތައްކުރިން ދެވިފައިވާ އެހީއާއި ގުޅުންހުރި ޑަކްޓަރުގެ ލިޔުން (

: ދ މ ދ އ އ އ އ މ  ތާރީޚް

 ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތް  

 

:                   ނަން: ތާރީޚު  

                   ސޮއި::                 މަގާމު

ނޑު                 ވަގުތު: :ތައްގަ  

:ފޯމު ނަންބަރު                 ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު   

 

ނަން: ފުރިހަމަ  

ކާޑު ނަންބަރު: އައިޑީ  

އެޑްރެސް: ދާއިމީ  

އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ތާރީުޚ:                         ނަން:  

ނޑު :                       މަގާމު :         ތައްގަ  

             ސޮއި:                        ވަގުތު:

ތާރީުޚ:                         ނަން:  

             ސޮއި::                        މަގާމު

                         ވަގުތު:

ތާރީުޚ:                         ނަން:  

             ސޮއި::                        މަގާމު

                         ވަގުތު:

ބޭސްފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތެއް ނުވަތަ ”، ސީޕެޕް މެޝިން އަދި ބައިޕެޕް މެޝިން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރ

  “މެޝިނެއް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


