a

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޒަކާތުން ލިބުމަށް އެދޭ ދަރަނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު
1

ފުރިހަމަނަން:

.............................................................

2

ފޯނު ނަންބަރު:

3

ދާއިމީ އެޑްރެސް....................................................... . :

4

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

6

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:

..............................................

5

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

7

އަނބި/ފިރިމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

8

ދިރިއުޅޭ ތަން:

..........................
....................
..............

.....................................

އަނބިމީހާގެ ގޭގައި

ފިރިމީހާގެ ގޭގައި

ދެމަފިރިންގެ ގޭގައި

ބައްޕަގެ ގޭގައި

ދަރިއެއްގެ ގޭގައި

އަމިއްލަ ގޭގައި

ކުއްޔަށް

އެހެނިހެން

މަންމަގެ ގޭގައި

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާމަސައްކަތް /އަދާކުރާވަޒީފާ:

9

މިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް ލިޔުމުގައި މިއަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންޖެހެއެވެ .ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ އޮފީހުގެ ލިއުމެއް) :ނަމާއި،
އެޑްރެސް ،އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ،މަޤާމާއި މުސާރަ ،އެގޭނެ ގޮތަށް އޮތުން .ވަޒީފާގައި ނޫޅޭނަމަ ދެހެކީންގެ ހެކިބަސް ލިއުމަކުން ހުށަހަޅައި
 10ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު
ގެ 18އަހަރުން ދަށުގެ ދަރީންގެ މަޢުލޫމާތު
#

ނަމާއި އެޑްރެސް

ޢުމުރު

ލިބޭ އާމްދަނީ

ކުރާ މަސައްކަތް

1
2
3
4
5
6

ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަދުއަރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ތިމާ ޚަރަދުކުރުން ލާޒިމްވާ މީހުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
#

ނަމާއި އެޑްރެސް

ޢުމުރު

ލިބޭ އާމްދަނީ

ކުރާ މަސައްކަތް

ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މީހުންގެ
ޢަދަދު

1
2
3
4
5
6

މިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް )ކުއްޖާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެގޮތަށް( ހުށަހެޅުން،

 11ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް ހުރިނަމަ އެކުއްޖަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

................................................................

މިކަން ޘާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅުން ،ކުއްޖާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެގޭނެ ގޮތަށް އޮތުން
 12ދަރަނިވެރިވި ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް) :މީގައި ނުލިޔެވޭކަމުގައިވަނީނަމަ އިތުރު ޞަފްޙާއެއްގައި ލިޔުން( ....................................................
........................................................................................................................................................
 13ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުން ޘާބިތުވެފައިވާ ދަރަނީގެ ޢަދަދު.......................................................................................................... :
 14ދަރަނީގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ދެއްކިފައިވާނަމަ އެމިންވަރެއް......................................................................................................... :
ދަރަނި ސާބިތުކުރި ކޯޓުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:
ދަރަނިލިބެންވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:
ދަރަނި ސާބިތުވި ތާރީޚް:

ރެކޯޑް ފޮތުގެ ނަންބަރު:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:

ދަރަނީގެ މުޅި ޖުމްލަ:

ދެއްކި އަދަދު:

ދަރަނީގެ ބާކީ:

ޒަކާތުން ލިބުނު މިންވަރު:

މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ކޯޓުގެ ނަން:

ޒަކާތުން ލިބުނު ތާރީޚް:

މަޢުލޫމާތު ދެއްވި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:

އެންމެ ފަހުން ދަރަނި ދެއްކި ތާރީޚް:

މަޤާމް :

........................................

ސޮއި..................... :

ތާރީޚް................... :
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ދަރަނިވެރިޔާގެ އިޤްރާރު:
މަތީގައި އެވަނީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ވީމާ އަޅުގަނޑު ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރެވޭފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް
އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިނުވާތީ ،ޒަކާތުގެ ދަރަނިވެރިންގެ ބައިން މިދަރަނި އަދާކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަން:

ނަން:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:
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2ހެކިވެރިންގެ އިޤްރާރު
އިޤްރާރު :މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަޑު ހެކިވަމެވެ.
ފުރިހަމަނަން:

ފުރިހަމަނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

މަޤާމް:

މަޤާމް:

ދަރަނިވެރިޔާއާއި ހުރި ގާތްކަން:

ދަރަނިވެރިޔާއާއި ހުރި ގާތްކަން:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚް:

ތާރީޚް:

 #ދަރަނިވެރިންގެ ބައިން ފައިސާ ދޫނުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ދަރަނިތައް:
ވައްކަން ،ޓެކުން ،ޚިޔާނާތް ،ފޭރުން ،ގަސްދުގައި މީހުން މެރުން ،ކޮއިގެ ޚަރަދު ،ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ،ބޭންކުލޯނު ،ތަރިކަމުދަލުން އެއްފަރާތުން
އަނެއްފަރާތަށް ދޭންޖެހޭފައިސާ ،އެގްރީމަންޓްތަކުން )ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުން( ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ހޯދާފައިސާ އަދި
ޗެކުލިސްޓު
 #މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވީ ލިއުންތައް:
ދަރަނިވެރިވި ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީ ހުށަހެޅުން
ޤަޟިއްޔާ)ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް( މަހްޟަރު ބަޔާންތަކާއެކު
އައިޑެންޓިޓީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ
ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެގޭނެ ލިޔުން) ސިޓީކައުންސިލް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް(
ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ ލިޔުމެއް )މުސާރަ އަދި އިތުރު އެލަވަންސްތައް އެގޭގޮތަށް(
ޚަރަދުކުރުން ލާޒިމުވާ މީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ އެކަން އެގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން
ކުއްޔަށް އުޅޭނަމަ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނުގެ އެގްރީމަންޓްގެ ކޮޕީ
18އަހަރުން ދަށު ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން
ނޯޓް :މިފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ ،ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާ އެކުގައެވެ .އެލިޔުންތައް ނެތި ފޯމު
ބަލައިގަންކަމުގައި ވިޔަސް ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،މި ފޯމް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:
ފޯމު ނަންބަރު:
އިތުރު ބަޔާން................................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................
ނަން:

........................................

ސޮއި:

.....................

ތާރީޚް:

...................

