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ިނިސްޓްރީިއޮފްިޖެންޑަރ،ިފެމިލީިއެންޑްިސޯޝަލްިސަރވިސަސްިމިި
ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމާލެ،ިދިވެހިރާއްޖެި

ި
ި

ދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއަމިއްލައަށްިއެދޭިބަދަލ ވ މ ގެިސަބަބ ންިއަތޮޅ ތެރެއަށްިިހާލަތ ި
ިއެދިިހ ށަހަޅާިފޯމ ިިއެހީތެރިކަމަށްިިފަރާތްތަކ ންި

 

ިންިބޭނ ންވާިއެހީގެިމަޢ ލޫމާތ ިއަތޮޅ ތެރެއަށްިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތ ި-1
ި

ިިގެިއަތޮޅ ތެރެއަށްިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތ ިި-2 ިމަޢ ލޫމާތި 
ިފިރިހެންިިިިިިިިއަންހެންިޖިންސ :ިިިިިިފ ރިހަމަިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި

ިއ ފަންިތާރީޙް:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިކާޑ ިނަންބަރ :ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއައި.ޑީ

ި:2ނަންބަރ ިިފޯނ ިިިިި:1ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިނަންބަރ ިިފޯނ 

ި:ދާއިމީިއެޑްރެސް

ިގޭގެިނަން:ިއިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި:އަތޮޅާއިިރަށް

ި:އެޑްރެސްިމިހާރ ިދިރިއ ޅޭ

ިގޭގެިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއަތޮޅާއިިރަށް:

ި:އަވަށްގާތްގަނޑަކަށްއަކަފޫޓ ން(:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމިހާރ ިދިރިއ ޅޭިތަނ ގެިބޮޑ މިންި)

ިއެހެނިހެންި)ބަޔާންކ ރޭ(:ި-2ިިިިިިިކ އްޔަށްިި-1:ިިމިހާރ ިދިރިއ ޅޭިތަނ ގައިިދިރިއ ޅެނީ
ި

ިގޭބިސީގެިިގެިއަތޮޅ ތެރެއަށްިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތ ިި-3 ިމަޢ ލޫމާތި 
ިބިދޭސީންިިިިިިިިިިިިިިދިވެހިންިިިިިިިިިިިިި:ިިއަދަދ ިިމީހ ންގެިއ ޅޭިގޭބިސީގައިިދިރިއ ޅޭިމިހާރ ިފަރާތ ންިއެދޭިއެހީއަށް

ި)އާއިލާއަކީިއަނބިމީހާ/ިފިރމީހާިދަިރންާނއިިދޮްނދަރިްނނެވެ(:ގޭބިސީގައި،ިދިރިއ ޅެނީިކިތައްިއާއިލާތޯ؟3.1ިި
ި:؟މައިންތޯިކިތައްިދިރިއ ޅެނީިކ ދިންނާއެކ ިއަހަރ ންދަށ ގ18ިެި،ގޭބީސީގައ3.2ިި

ިފިރިހެންިިއަންހެންިިިފިރިހެންިިއަންހެންިި

ިިިިިއަހަރ ންިދަށް(18ިކ ޑަކ ދިންި)

ިިިިިއަހަރާއިިދެމެދ (65ިއަހަރާއ18ިިިބޮޑެތިިމީހ ންި)

ިިިިިއަހަރ ންިމަތި(65ިދޮށީިއ މ ރ ގެިމީހ ންި)

ިިިިިޖ މްލަ:

ި

ިއަމިއްލައަށްިޚަރަދ ކ ރެވޭނެިމިންވަރި ިޚަރަދ ވާނެކަމަށްިއަންދާޒާިކ ރެވޭިއަދަދި ިބޭނ ންވާިއެހީި
ިިިހަރަދ ިިދަތ ރ ފަތ ރ ގެިިކ ރަންޖެހޭިވ މަށްިރީލޮކޭޓް

ިިިހިނގާިޚަރަދ ިިމަރާމާތ ކ ރ މަށްިއިމާރާތް/ގޯތި

ިިިހިނގާިޚަރަދ ިިހޯދ މަށްިތަކެތިިހިފާގެންގ ޅޭިިގޭބީސީގައި

ިިިހޯދ މަށްިހިނގާިޚަރަދ ިިފަރ ނީޗަރ ިގޭބީސީގެ

ިިިއެލަވަންސްިސަޕޯޓްިއެސްޓަބްލިޝްމަންޓް

ި.......................................)ބަޔާންކ ރ މަށް( އެހެނިހެން
......................................................................ި

ިި

________________________:ނަންަބރ ިމްފޯ  
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ިއާއިލާއަށްިއެވްރެޖްކޮށްިލިބޭިއާމްދަނީގެިމަޢ ލޫމާތ ިއެދޭފަރާތ ގެިއެހީއަށްި.4ި

ި

އަކ ންިދޫކޮށްފައިވާިނެނީިމާލިއްޔަތާިގ ޅޭިމ އައްސަސާިލޯނ ގެިގޮތ ގައިިހިމެި)ި:ގެިޚަރަދ ތަކާބެހޭިމަޢ ލޫމާތ ިއެދޭފަރާތ ގެިއާއިލާިއެހީއަށްި.5ި
 (ލޯނެވެ.

ި

ި
ިގޭބިސީގައިިމިތަކެތިިބޭނ ންކ ރޭތޯ؟އެދޭފަރާތ ގެިއެހީއަށްި.6ި

ިއަދަދ ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއަދަދ ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
ިި.ިމިކްސްޗަރި/ިގްރައިންޑަރ8ިިިިިިިިިިިިިިިިިދޮންނަމެޝިންިި.1
ިި.ިރައިސްިކ ކަރ9ިިިިިިިިިިި.ިފަހާފޮށ2ިި
ިިއެއަރކޮންޑިޝަންި.10ިިިިިިިިިިިއިސްތިރިި.3ި
ިިޑިޝްި/ިކޭބަލްިޓީވީިި.11ިިިިިިިިިިި.ިރޭޑިއޯި/ިލަވަޖަހާސެޓ 4ި
ިހަތަރ ިފ ރޮޅ ލީިއ ޅަނދ ި.12ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި.ިއައިސްއަލަމާރިި/ިޑީޕްިފްރީޒަރ5
ިމޮޓޯސައިކަލްިި.13ިިިިިިިިިިިިިި.ިކޮމްޕިއ ޓަރި/ިލެޕްޓޮޕ6ް
ިދޯނިި/ިބޯޓްި/ިލޯންޗް.14ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި        ި)ކަރަޓް،ިގޭސް،މައިކްރޮވޭވް(.ިއަވަނ7ިް
ި

ި  

ޖޫރަ،ިއަދިިއެލަވަންސްިބަރ ންނަށްިމަހެއްގެމައްޗަށްިއެވަރެޖްކޮށްި)މ ސާރަ،ިއ ންދިރިއ ޅޭިހ ރިހާިމެިއާއިލާގައި
ިގެިގޮތ ގައި(ިލިބޭިޖ މްލަިއާމްދަނީި

ި

)އިމާރާތ ގެކ ލި،ިބިމ ކ ލިިއަދިިއެހެނިހެންިބަރ ންނަށްިކ ލީގެިގޮތ ގައިިލިބޭިއާމްދަނީގެިޖ މްލަިންއާއިލާގެިމެ
ިގޮތްގޮތ ންިކ ލީގެިގޮތ ގައިިލިބޭިއާމްދަނީ(

ި

ިި)ފިހާރަ،ިކެފޭ،ިފަދަިތަންތަނ ން(ިއާމްދަނީިލިބޭިިއާއިިއިންވެސްޓްމަންޓްތަކ ންިނަފާގެިގޮތ ގައިއަމިއްލަިވިޔަފާރި

ިިތެރިންގެިފަރާތ ންލިބޭިއާމްދަނީިތްމަތިމާގެިމީހ ންނާއިިރަޙ ތިބިިގާތްިއާއިލާގައިިނ ހިމެނޭިރާއްޖޭގައި

ިިތެރިންގެިފަރާތ ންލިބޭިއާމްދަނީިތްިގާތްތިމާގެިމީހ ންނާއިިރަޙ މަރާއްޖޭންިބޭރ ގައިތިބިި

ިިޕެންޝަނ ގެިގޮތ ގައިިނ ވަތަ/ިއަދިިއިޖްތިމާޢީިރައްކާތެރިކަމ ގެިނިޒާމްގެިދަށ ންިލިބޭިއެހީި

ިިބަރ ންގެިފަރާތ ންިލިބޭ(ންނ ހިމެނޭިމެިގޭބީސީގައިއެހެނިހެންިގޮތްގޮތ ންިލިބޭިއާމްދަނީި)މިި

ިިޖ މްލަ:

ިިއަދަދ ިިޖ މ ލަިދައްކާިގޮތ ގައިިމަހ ކ ލީގެިިފަރާތެއްނަމަިއ ޅޭިކ އްޔަށް

ިިއަދަދ ިިދައްކަންޖެހޭިމަހަކ ިލޯނަށްިނަގާފައިވާނަމަިލޯނެއްިފަރާތ ންިދިރިއ ޅޭިއާއިލާގައި

ިިއަދަދ ިިދައްކަންޖެހ ނ ިިބިލަށްިކަރަންޓްިއެވްރެޖްކޮށްިތިންމަހ ިފާއިތ ވި

ިިއަދަދ ިިދައްކަންޖެހ ނ ިިބިލަށްިފެންިިއެވްރެޖްކޮށްިތިންމަހ ިފާއިތ ވި

ިިޖ މްލަ
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ިިލޫމާތ ިިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިތަނ ގެިމަޢ ިންިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިއަތޮޅ ތެރެއަށްިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތ ި-7
ި:އެޑްރެސްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިތަނ ގ7.1ިިެ

ި:ގޭގެިނަންިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއަތޮޅާއިިރަށް:ި
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ިލޫމާތ :ވެރިފަރާތ ގެިމަޢ ިިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިތަނ ގ7.2ިިެ

ިފިރިހެންިިިިިިިިއަންހެންިފ ރިހަމަިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިޖިންސ :ިިިިިި

ިއައި.ޑީިކާޑ ިނަންބަރ :ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއ ފަންިތާރީޙް:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި

ިނަންބަރ :ިފޯނ ިިިިިިިިިިިިިިއެހީއަށްއެދޭިފަރާތާއިިހ ރިިގާތްކަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިި

ިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިތަނ ގެިހާލަތ 7.3ިި
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ިމަޢ ލޫމާތ :ިފަރާތެއްގ2ިެބޭނ ންވާިރަށ ގައިިދިރިއ ޅޭިގާތްތިމާގެިނ ވަތަިގާތްިރަހ މަތްތެރިންިނ ވަތަިއެހީތެރިވާނެިިންިވަޒަންވެރިވ7.4ިާ
ިފިރިހެންިިިިިިިިއަންހެންިފ ރިހަމަިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިޖިންސ :ިިިިިި

ިއައި.ޑީިކާޑ ިނަންބަރ :ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއ ފަންިތާރީޙް:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
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ި ި
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ިލޫމާތ ިޅޭނަމަިއެފަރާތްތަކ ގެިމަޢ ިތަނ ގައިިމީހ ންިދިރިއ ބޭނ ންވާިިންިވަޒަންވެރިވ7.5ިާ

01ި02ި03ި04ިިތަފްސީލްި
ިިިިިފ ރިހަމަިނަންި

ިިިިިދ.ރ.ކާޑ ިނަްނބަރ ި
ިިިިިއ ފަންިތާީރޙްި

ިިިިިސްިޖިން
ިފޯމްިހ ށަހަޅާިފަރާތާއިިހ ރިިގާތްކަން

ިިިިި/ިފިިރމީހާިިއަނިބމީހާ
ިިިިިދަިރއެއްި

ިިިިިމަންމަި/ިަބއްޕަި
ިިިިިއެހެނިހެންި)ބަާޔންކ ރ މަށް(
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ދިރިއ ޅޭިފަރާތްތަކ ގެިމަޢ ލޫމާތި ި.8 ިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތާއެކި 
01ި02ި03ި04ިިތަފްސީލް

ިިިިިފ ރިހަމަިނަންި

ިިިިިދ.ރ.ކާޑ ިނަްނބަރ ި

ިިިިިއ ފަންިތާީރޙްި

ިިިިިސްިޖިން

ިފޯމްިހ ށަހަޅާިފަރާާތއިިހ ރިިގާތްކަންި

ިިިިިފޯމްިހ ށަހަޅާިފަރާތްި .1

ިިިިިއަނިބމީހާި/ިފިިރމީހާި .2

ިިިިިދަިރއެއްި .3

ިިިިިމަންމަި/ިަބއްޕަި .4

ިިިިިބޭބެި/ިަދއްތަ/ިކޮއްކޮި .5

ިިިިިއެހެނިހެންި)ބަާޔންކ ރ މަށް( .6

ިގަކީިކޮަބއިތޯ؟ނކައިވެީނގެިރޮި

ިިިިިނ ިއނދެިދ ވަހަކ ެވސްިމީހަކާި

ިިިިިމީހަކާިއިނދެެގންި

ިިިިިވަިރވެފައިި

ިިިިިއަނިބމީހާިނ ވަތަިފިރިީމހާިނިޔާވެަފއިި

ިނ ވަތަިބޮޑ ިެއއްެވސްިަބއްޔަކަްށިފަރ ވާިކ ރޭތޯ؟ިދާިއމީ

ިިިިިބަލީގެިނަންި

ިިިިިބަލީގެިމ އްަދތި 

ިިިިިމިހާރ ގެިހާލަތ ި

ިތަޢ ލީމް

ހާސިލްކޮށްފަިއވާިއެްނމެމަތީިަތއ ލީމީި/ަފންނީި

ިލެވެލްިސެޓްފިކެޓްގެި

ިިިި

ިިިިިތައ ލީމްިހާސިލްިކޮށްަފއިވާިާދިއރާި
ިިިިިމިހާރ ިތަޢ ލީމްިހާސިލްކ ރާިފެންވަރ ިއަދިިދާއިރާ

ިވަޒީފާި

ިކ ރިއަދާިކ ިރނަމަިަވޒީފާިައދާިިކ ރިންިވަޒީފާ
ިދާިއރާި

ިިިި

ގެްނގ ޅ ްއވާިމ ވައްޒަފ ންިވާޒީާފއަށްި

ިފަރާތެއްޯތ؟

ިިިި

ިިިިިއާްމދަނީިހޯދ މަށްިަވޒީފާެއއްިައދާިކ ރަްއވާތޯ؟

ިކ ަރއްަވނީިކޮންކަހަލަިމަސައްކަެތއްތޯ؟ިއަދިިެއެވރެޖްކޮށްިލިޭބިއާމްަދނީިއަކީިކޮަބއިތޯ؟އާްމދަނީިހޯދ މަށްި

ިިިިިކ ންފ ންޏެއްި)ަސރ ކާރ ި/ިައިމއްލަ(ި

ކ ންފ ންޏެއްިގޮތ ގައިިނ ިހމެނޭިައމިއްަލި
ިތަނެއްި

ިިިި

ިިިިިމޯލްޑިްވސްިޕޮލިސްިަސރިވސަސްި

ިިިިިއެމް.އެން.ޑީ.އެފްި

ިިިިިގޭަގއި(ި،އަިމއްލަިމަަސއްކަތ ގައިި)ިދރިއ ޅޭތަންި

ވަކިިމަރ ަކޒެއްެނތިި)ދަނޑ ބިން،ިޮއޑިި

ިދޯނިފަަހރ (

ިިިި
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 އެކައ ންޓްިވެރިފަރާތ ގެިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
އެކައ ންޓްގައިިލިޔެފައިވާިގޮތަށްިއިނގިރޭިސިބަހ ން(:)  

ިއެކައ ންޓްިނަންބަރ : ބޭންކ 
 

:ންކާއިިބްރާންޗްއެކައ ންޓ ިއޮތްިބޭ  
 

އެހީިޖަމާކ ރ މަށްިހ ށަހަޅާނަމަިއެމީހަކާހ ރިިގާތްކަން:އެހީިލިބެންވާިފަރާތ ގެިއެކައ ންޓ ިފިޔަވާިއެހެންިމީހެއްގެިއެކައ ންޓަށްިފައިސާގެި  
 

 
ިތާރީޚް:ިިިިިިިިިިިިއެދޭިފަރާތ ގެިސޮއި:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިތާރީޚް:ިިއެހީއަށް

ި
ލިބެންވާިފަރާތ ގެިއެކައ ންޓެއްކަމ ގައިިނ ވާނަމަިތިރީގައިވާިފައިސާިޖަމާކ ރ މަށްިހ ށަހަޅާފައިވާިއެކައ ންޓަކީިއެހީއަށްިއެދޭިފަރާތްިނ ވަތަިއެހީި

 އިޢ ތިރާޛެއްިނެތްކަމ ގެިލިޔ ންިފ ރިހަމަިކ ރަންވާނެއެވެ.
ިއެކައ ންޓަށްިއެހީގެިފައިސާިޖަމާކ ރ މާއިމެދ ިއަޅ ގަނޑ ގެިއެއްވެސްިއިޢ ތިރާޟެއްިނެތެވެ. ިއަދިިއަޅ ގަނޑ ގެިިމަތީގައިިބަޔާންކ ރެވިފައިވާިއަޅ ގަނޑ ގެ
އެއްބަސްވަމެވެ.ިިިިި ިިިިިިިިިއެކައ ންޓަށްިފައިސާިޖަމާކޮށްދީފިނަމަ،ިއެހީއަށްިއެދިފައިވާިފަރާތަށްިއެފައިސާިރައްދ ކޮށްދިނ މަށްިއަޅ ގަނޑި 

ވެރިފަރާތ ގެިނަންި :އެކައ ންޓި   

 ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިފޯނ ިނަންބަރ :ކާޑ ިނަންބަރ :ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއައި.ޑީ

ިތާރީޚް:ިސޮއިިިިިިިިިިިި
ި

ިއިޤ ރާރ ިި.10
އެކަމެއްިބެލ މަށްފަހި ، ގަސްތ ގައިިހ ށަހަޅާފައިވާނަމަމަޢ ލޫމާތެއްިިމިިފޯމ ގައިިމިވާިމަޢ ލޫމާތަކީިތެދ ިމަޢ ލޫމާތ ިކަމަށްިއަޅ ގަނޑ ިއެއްބަސްވަމެވެ.ިއަދިިދޮގ 

ލޫމާތ ިސައްޙަިނޫންކަމ ގައިވާނަމަިބެހޭިފަރާތ ންިބައްލަވާއިރ ިމަޢ ނޫނީިފިޔަވަޅ ިއެޅިދާނެކަންިގަބޫލ ކޮށްިއެގޮތަށްިއިޤ ރާރ ވަމެވެ.ިމިފޯމ ގައިވާިމަޢ ލޫމާތ ިކަމާޤާ
އަދިިމިިިއިޤްރާރ ވަމެވެ.ިިއަޅ ގަނޑ ިިފްިޖެންޑަރިފެމިލީިއެންޑްިސޯޝަލްިސަރވިސަސްިއަށްިލިބިގެންވާކަމަށްމިފޯމ ިބާތިލްކ ރ މ ގެިއިޚްތިޔާރ ިމިނިސްޓްރީިއޮި

އަދިިމިފަދައިނ5ިިްފޯމ ގައިވާިއެއްވެސްިމަޢ ލޫމާތެއްިބަދަލ ވެއްޖެިޙާލަތެއްގައިންިމިކަންި ދ ވަހ ގެިތެރޭގައިިމިނިސްޓްރީއަށްިއަންގާނެކަމަށްިއެއްބަސްވަމެވިެ. ި)ފަހެއިް(
ިއިި ިހ އްޓާލ މ ގެ ިއެހީ ިދެމ ންގެންދާ ިއަދި ިއިޚްތިޔާރ  ިބާތިލ ކ ރ މ ގެ ިމިފޯމ  ިހާލަތ ގައި ިއެނގޭ ިމިނިސްޓްރީއަށް ިއޮފްިޢަމަލ ކޮށްފައިނ ވާކަން ިމިނިސްޓްރީ ޚްތިޔާރ 

 ޖެންޑަރިފެމިލީިއެންޑްިސޯޝަލްިސަރވިސަސްިއަށްިލިބިގެންވާކަމަށްިއަޅ ގަނޑ ިއިޤްރާރ ވަމެވެ.

ިއެހީއަށްިއެދޭިފަރާތ ގެިސޮއި:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިތާރީޚް:ިިި
ި

ހ ށަހަޅަންޖެހޭިތަކެތިި ިފޯމާއިިއެކި 
 ދ.ރ.ިކާޑ ިކޮޕީ.ިިފަރާެތްއގެިިހ ރިހާއ ޅޭފަރާާތއިިއެކ ިިދރިދިރިއ ޅ ންިަބދަލ ކޮށްިވަޒަްނެވރިާވްނިއަމިއްަލއަށްިެއދޭި □

ިިއަހަރ ިނ ފ ރޭިކ ދިންިކިަޔވަމ ްނދާކަމަށްިބަާޔންކޮށްިކިޔަވާިސްކޫލް/ކޮލެްޖއިންިދޫކޮށްަފއިވާިލިޔ ނ18ިިް □
ިކޮޕީ.ިތަކ ގެންޔ ތ ންިޑޮކްޓަރ ިެދއްވާަފިއވާިލިބޮޑެތިިބަލިތަކަށްިފަރ ވާިހޯދާިަފރާްތތަކ ގެިފަރ ވާާއއިިބެޭހގޮި□

ިބަޔާންކޮށްދޭިސިޓީި)އިތ ރ ިަތފްޞީލ ިހ ށަހަޅަންިޭބނ ްނވާިފަރާތްތަކ ން(ހާލަތ ި □
 މަސްދ ވަހ ގެިޭބންކްިސްޓޭޓްމަންޓ3ިްަފރާތ ގެިބޭންކްިއެަކއ ންޓ ިނަމާއިިނަްނބަރ ިސާފ ާވނޭިފަދަިގޮތަކަށްިއެްނމެިފަހ ިއެދޭިިއެީހއަށް □

 އެނގޭނޭަފދަިެއްގރިމަންެޓއްގެިކޮޕީިިތ ންިކ އްޔަށްިއ ޭޅނަމަިކ ލީގެިމިްނަވރ ަފރާއެދޭިިއެީހއަށް □

 ަފރާތްިާއމްދަނީިޯހދ ަމށްިމަސައްކަތްިކ ރާނަމަިލިބޭިމ ާސރަިާއއިިއިނާޔަތްަތއްިެއނގޭނެަފދަިަރސްމީިިލޔ ންއެދޭިިއެީހއަށް □

  

މިބ މ ންނެވެ.ިފ ރިހަމަވެފައިވާިފޯމ ިލިބ މ ންިއެކަންިި،ގޮތަކަށްފޯމ ިހ ށަހެޅިކަމަށްިބެލެވޭނީިފޯމާއެކ ިހ ށަހަޅަންޖެހޭިލިޔެކިޔ ންތައްިސާފ ކޮށްިކިޔަންިއެނގޭނެިފަދަި
ިއެހީއަށްިއެދޭިފަރާތަށްިއެންގޭނެއެވެ.

ި

)ކައ ންސިލ ންިފ ރިހަމަކ ރ މަށް(ިފޯމާއިިހަވާލ ވިިފަރާތްި   
ވަގ ތ :                    ތާރީޚ :                          ނަން:  

  

ސޮއިިއަދިިސްޓޭމްޕް:ިިި                     އޮފީސް:  

  

ހ ށަހެޅިިފަރާތ ގެިމަޢ ލޫމާތ                        ފޯމި 
  ނަން: ފ ރިހަމަ

                  

:                  އައި.ޑީިކާޑ ިނަންބަރ ި  

 

އެކައ ންޓ ގެިތަފްސީލ 9ި  .ިފައިސާގެިއެހީިޖަމާކ ރަންވީިބޭންކި 

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ

 ދ މ ދ އ އ އ އ މ
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ިިފޯމްިފ ހިމަކ ރާިިކައ ންސިލްިއިދާރާއިންި

ިއެދޭިފަރާތ ގެިމަޢ ލޫމާތ :ިންވަޒަންވެރިވާި.1
ި:ިރަށްވެހިވެފައިވާިރަށްިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިފ ރިހަމަިި
ިއެދޭިތަނ ގެިމަޢ ލޫމާތ :ިންވަޒަންވެރިވާި.2

ިއަވަށް،ިގޭގޭިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއަތޮޅާއިިރަށް:
ިތަނ ގެިވެރިފަރާތ ގެިމަޢ ލޫމާތ :ިންިއެދޭވަޒަންވެރިވާ.3ި
ދިރިއ ޅޭިގޭގެނަން:ިި ިފ ރިހަމަިނަން:ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމިހާރި 

ިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތާއިިވަޒަންވެރިވާިތަނ ގެިވެރިފަރާތާއިިހ ރިިގާތްކަން:ި
ިތަނ ގެިހާލަތ ންިއެދޭިވަޒަންވެރިވާ.4ި

ހޯދަންޖެހޭނ3ިިިިެ.ތަނަށްިވަގ ތ ންިބަދަލ ވެވޭނ1ިިިިިިިިިިިިިިިެިިި ި.ފަރ ނީޗަރި 
ކ ރަންޖެހ2ިިިިިިިިިިިިިިިިޭިިި ި.ދިރިއ ޅޭިވަރަށްވ ރެިވީރާނާވެފައ4ިި.ިތަންިމަރާމާތި 
ތަފްސީލް:ިިި ިއިތ ރި 
ި
ި
ި
ި

ިބޭނ ންވާިރަށ ގައިިދިރިއ ޅޭިގާތްތިމާގެިނ ވަތަިގާތްިރަހ މަތްތެރިންިނ ވަތަިއެހީތެރިވާނެިމީހ ންގެިމަޢ ލޫމާތ :ިންވަޒަންވެރިވާ.5ި
މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީިސައްހަިިގާތްތިމާގެިނ ވަތަިއެހީތެރިވާނެިފަރާތްތަކ ގެިގޮތ ގައިިފ ރިމަކޮށްފައިވާދިރިއ ޅޭިރަށ ގައިިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިިގައ7.4ިިފޯމ ގެިމިި

ިކަށަވަރ ކޮށްފީމެވެ.ިބަލާމަޢ ލޫމާތ ތަކެއްކަމަށްިކައ ންސިލ ން
ި
ި
ި

ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި
ިންިއެދޭިތަނ ގައިިމީހ ންިދިރިއ ޅޭނަމަިއެިމީހ ންގެިމަޢ ލޫމާތ :ވަޒަންވެރިވާ.6ި

މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީިސައްހަިިޝީޓްގައިިފ ރިމަކޮށްފައިވާިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިތަނ ގައިިމީހ ންިދިރިއ ޅޭނަމަިދިރިއ ޅޭިމީހ ންގެިމަޢ ލޫމާތ ިގައ7.5ިިމިިފޯމ ގެި
ި.ކަށަވަރ ކޮށްފީމެވެިބަލާމަޢ ލޫމާތ ތަކެއްކަމަށްިކައ ންސިލ ން

ި
ި

ި

ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި

ިކައ ންސިލްގެިއިޤ ރާރ :.7ި
ކައ  ންސިލ ންިބަލާއިިޗެކްކޮށްފީމެވެ.ިހާލަތ ބަދަލ ވ މ ގެިސަބަބ ންިއަތޮޅ ތެރެއަށްިދިރިއ ޅ ންިބަދަލ ކޮށްިވަޒަންވެރިވާންިއެދޭިފަރާތްިހ ށަހަޅ އްވާފައިވާިމަޢ ލޫމާތި 
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