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  :މުއްދަތު ވީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަތާ މި ނ.  

 ތު ރިކަްނ ުހންނަ ފަރާތުެގ މައުލޫމާނުކުޅެދުންތެ. 1

 އެކަށީގެންވާ ގޮޅިއެއް ނުވަތަ ގޮޅިތަކުގައި ފާހަގަޖައްސަވާށެވެ.( ހ. 2
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 ާޑޮކްޓަރީލިޔުން / ސެޓްފިކެޓް / ރިޕޯޓް ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޚިދްމަތްތެރިއެއްގެ )މިސާލު: ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެއްވާ 

ހުގެ ލިޔުންތައް ޓީޗަރެއް/ތެރަޕިސްޓެއް/އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްތެރިއެއް ފަދަ( އެސެސްމެންޓެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އޭގެ އެންމެފަ
 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
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  ާކަމާބެހޭފަރާތުން ބައްލަވާއިރު މައުލޫމާތު ސައްޙަ ނޫންކަމުގައިވާނަމަ  ،މިފޯމްގައިވާ މައުލޫމަތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތުކަމ
 ލިބިގެންވެއެވެ.  ތަށްމި ފޯރމް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް

  ަނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީދުވަސް ތެރޭގައި  7ދަފްތަރުގައި ހިމަނާ ފަރާތް ނިޔާ ވެއްޖެނަމ 
 ވާނެއެވެ.އަށް އަންގަން 

  ުމިފޯމުގައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކިޔާ، އޭގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރެ އެކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެ އަޅުގަޑ
 މިފޯމުގައި ސޮއިކުރަމެވެ.

 

 ތެރިކަން ހުންނަފަރާތުގެ ނުކުޅެދުންއެހީއަށްއެދޭ 
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  ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ
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  ީއަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެނަމަ ނުވަތަ ސޮއި ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން  11އުމުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތަކ
ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ފޯމުގައި ސޮއި ކުރާނީ އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ. އަދި 

ބިފައިވާނަމަ ސޮއިކުރާނީ އަހަރު ފުރި، ސޮއި ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލި 11ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިފަރާތަށް އުމުރުން 
 .ރާތުންނެވެފަދެ
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 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރީލިޔުން ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޚިދްމަތްތެރިއެއްގެ   .1
 ލިޔުމެއް )އެސެސްމެންޓް(

 ކޮޕީ ގެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  މީހާގެ ދިވެހިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .2
 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ / ބަލަދުވެރިޔާގެ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .3
 .ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް  .4

އަހަރު ފުރި، ބޭންކް އެކައުންޓެއް ބެލެހެއްޓޭ ވަރުގެ ޤާބިލްކަން  11ނެތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކީ އުމުރުން )ނުކުޅެދު 
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި  11ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލް. އަދި އުމުރުން 

ޤާބިލްކަން ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ 
 ބެލެނިވެރިޔާ/ބަލަދުވެރިޔާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތަފްސީލް.( 
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  ނޯޓް: 

 .ެބަލަދުވެރިޔާ ކަމުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތުގެ ޝަރުއީ ބަލަދުވެރިންނަށެވ 
 ާކަމުގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތް އެވަގުތު ބަލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާނަގާ  ބެލެނިވެރިޔ

 ފަރާތަށެވެ.
  .ެޑޮކްޓަރީ ލިޔުން ނުވަތަ އެސެސްމެންޓް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމެވ 

o ްތަންތަން  ދެއްވާފައިވާހުއްދަ  ތުންޞިއްޙީ ޚިދްމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލ 
o  ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ތަންތަންގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފ

 ތަންތަން.  ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ނުންއެޑިއުކޭޝަ
o  ްނުކުޅެދުންތެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާޢައްތައް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފ
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