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ށ .ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލް (ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ނަން ،ފެންނަންހުންނަ އަލާމާތްތައް ،ސިފަތައް
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............................................... ............................................................................................................................. ...............................
....................................................................................................................... ....................................................................................
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ނ .މިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަތާ ވީ މުއްދަތު:

1

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރީލިޔުން  /ސެޓްފިކެޓް  /ރިޕޯޓް ނުވަތަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޚިދްމަތްތެރިއެއްގެ (މިސާލު :ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ
ޓީޗަރެއް/ތެރަޕިސްޓެއް/އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތެރިއެއް ފަދަ) އެސެސްމެންޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އޭގެ އެންމެފަހުގެ ލިޔުންތައް
މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ތ
ޔގެ މައުލޫމާ ު
ދވެރި ާ
ވރިޔާ  /ބަލަ ު
 .3ބެލެނި ެ
ފުރިހަމަ ނަން................................................................................... :
ދާއިމީއެޑްރެސް  /އަތޮޅާއި ރަށް.....................................................................:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް............................................................................ :
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރު..........................................................:
ފޯނު ނަމްބަރު................................................................................... :
ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި މީހާއާއި ހުރި ގާތްކަން.........................................................:
ބެލެނިވެރިޔާއާ ނުގުޅިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ ނަން............................................:
ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރ ............................................................................:
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ރގައި ި
ބދޭ ތި ީ
ނނުން ލި ި
 .4ގާ ޫ
ހ .މަހަކު  2000ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް

ށ .ސަރުކާރުގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް

ނ .އިނާޔަތެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ
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ނ
އބަސްވު ް
 .5އެ ް

 މިފޯމްގައިވާ މައުލޫމަތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމާ  ،ކަމާބެހޭފަރާތުން ބައްލަވާއިރު މައުލޫމާތު ސައްޙަ ނޫންކަމުގައިވާނަމަ
މި ފޯރމް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ދަފްތަރުގައި ހިމަނާ ފަރާތް ނިޔާ ވެއްޖެނަމަ  7ދުވަސް ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
އަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 މިފޯމުގައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކިޔާ ،އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ އެކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެ އަޅުގަޑު
މިފޯމުގައި ސޮއިކުރަމެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ

އެހީއަށްއެދޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތުގެ

ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ
ނަން............................................:

ނަން.........................................:

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

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

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

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތަކީ އުމުރުން  11އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެނަމަ ނުވަތަ ސޮއި ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން
ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާނީ އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ .އަދި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިފަރާތަށް އުމުރުން  11އަހަރު ފުރި ،ސޮއި ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާނަމަ ސޮއިކުރާނީ
ދެފަރާތުންނެވެ.
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ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް
.1

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރީލިޔުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޚިދްމަތްތެރިއެއްގެ
ލިޔުމެއް (އެސެސްމެންޓް)

 .2ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .3ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ  /ބަލަދުވެރިޔާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
.4

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް.
(ނުކުޅެދުނެތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކީ އުމުރުން  11އަހަރު ފުރި ،ބޭންކް އެކައުންޓެއް ބެލެހެއްޓޭ ވަރުގެ ޤާބިލްކަން
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލް .އަދި އުމުރުން  11އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި
އަމިއްލަ

ބޭންކް

އެކައުންޓެއް

ޤާބިލްކަން

ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ

ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލް).
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ލިބިފައިނުވާ

ފަރާތެއްނަމަ

އެފަރާތެއްގެ

ނޯޓް:
 ބަލަދުވެރިޔާ ކަމުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތުގެ ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ.
 ބެލެނިވެރިޔާ ކަމުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތް އެވަގުތު ބަލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާނަގާ
ފަރާތަށެވެ.
 ޑޮކްޓަރީ ލިޔުން ނުވަތަ އެސެސްމެންޓް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.
 oޞިއްޙީ ޚިދްމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ތަންތަން
 oނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަންގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިއުކޭޝަނުން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ތަންތަން.
 oނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާޢައްތައް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމެއެފެއާޒްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަންތަން.

އޮފީސް ބޭނުމަށް
ނ...............................................................:
ފޯމާއި ހަވާލުވި މުވައްޒަފުގެ ނަ ް
މަޤާމް......................................................................................:
ސޮއި......................................................................................:
ތާރީޚް......................................................................................:
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