
ޟަމާނަތު ދޭ ފަރާތް ޢައްޔަންކުރުމަށް / ބަރީޢަކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

ގަންނަފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު                   1ސެކްޝަން 
ފުރިހަމަ ނަން 

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 
ނަންބަރު  ޕްރޮޕަޓީ

ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 

އީމެއިލް:ގުޅޭނެ ނަންބަރު 
ކުރާ މަސައްކަތް/ މަޤާމް

އަހަރުމަސްވަޒީފާގައި ހޭދަވި މުއްދަތު މަސައްކަތްކުރާ ތަން:

މަހެްއގެ ަމއްޗަށް ެއވްެރޖްކޮށް ލިބޭ ާއްމދަނީ 

އަަދދު )ރުފިޔާ(ތަފްސީލް:
އަާސސީ މުާސރަ 

ދާިއމީ އެލަަވންސްަތއް )ާއއްމުކޮށް ލިބޭ(
ކުލީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާްމދަނީ 

ވިޔަފާރިން ިލބޭ އާްމދަނީ 
އެހެނިހެން އާްމދަނީ )ބަޔާންުކރަްއވާ(

 ޖުމްލަ ާއމްދަނީ 

މަހެްއގެ ަމއްޗަށް ެއވްެރޖްކޮށް ކުެރވޭ ަޙރަދުަތއް 
ނޑު ޙަަރދުތަކުގެ   ތަްފސީލްެދއްާވ()މަިއގަ

އަަދދު )ރުފިޔާ(ތަފްސީލް:
ކުލި

ކެއުންުބއިާމއި، އަާސސީ ިޚދުމަތްތަާކއި ބިލްތައް 
ސްކޫލް / ކިޔެވުމަށް ހިނގާ ަޚރަދުަތއް 

ލޯނުތަކަށާއި އެެހނިހެން ަދރަީނގެ މުޢާަމލާތްތަކަށް 
 ދައްކަްނޖެހޭ ައދަދު 

އެހެނިހެން ޚަަރދު )ބަޔާންުކރަްއވާ(

ޖުމްލަ ަޚރަދު 

HDC-F/G/ YYYY /Form No.: ުފޯމް ނަންބަރ
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އިވާ ފަރާތް ބަރީޢަކުރުން ސެކްޝަން 2             ޟަމާނަތު ދީ ފަ

ބަރީޢަކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން 

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 
ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 
އީމެއިލް:ގުޅޭނެ ނަންބަރު 

ބަރީޢަކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު

ސެކްޝަން 3            ޟަމާނަތު ދޭ ފަރާތް ޢައްޔަން ކުރުން

ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ފުރިހަމަ ނަން 

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 
ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް 
އީމެއިލް:ގުޅޭނެ ނަންބަރު 

ކުރާ މަސައްކަތް/ މަޤާމް
އަހަރުމަސްހޭދަވި މުއްދަތު ވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން:

މަހެްއގެ ަމއްޗަށް ެއވްެރޖްކޮށް ލިބޭ ާއްމދަނީ 

އަަދދު )ރުފިޔާ(ތަފްސީލް:
އަާސސީ މުާސރަ 

ދާިއމީ އެލަަވންސްަތއް )ާއއްމުކޮށް ލިބޭ(
ކުލީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާްމދަނީ 

ވިޔަފާރިން ިލބޭ އާްމދަނީ 
)ބަޔާންުކރަްއވާ(އެހެނިހެން އާްމދަނީ 

 ޖުމްލަ ާއމްދަނީ 

މަހެްއގެ ަމއްޗަށް ެއވްެރޖްކޮށް ކުެރވޭ ަޙރަދުަތއް 
ނޑު ޙަަރދުތަކުގެ ތަްފސީލްެދއްާވ(  )މަިއގަ

އަަދދު )ރުފިޔާ(ތަފްސީލް:
ކުލި

ކެއުންުބއިާމއި، އަާސސީ ިޚދުމަތްތަާކއި ބިލްތައް 
ސްކޫލް / ކިޔެވުމަށް ހިނގާ ަޚރަދުަތއް 

ލޯނުތަކަށާއި އެެހނިހެން ަދރަީނގެ މުޢާަމލާތްތަކަށް 
 ދައްކަްނޖެހޭ ައދަދު 

އެހެނިހެން ޚަަރދު )ބަޔާންުކރަްއވާ(

ޖުމްލަ ަޚރަދު 
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އިޤްރާރު    

ގަންނަ ފަރާުތގެ ިއްޤރާރު:

............................................................... ދ.ރ.އ ކާޑު މިފޯުމގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުޫލމާތަކީ ޞަްއޙަ މަޢުލޫމާތުަކމަށް އަުހރެން،  
 ކުރެވޭނެކަން ޤަބޫލުކުަރެމވެ.ނަންަބރު: ......................................... އިޤުރާުރވަެމވެ. ައދި މި ފޯުމގައި ޞަްއޙަ ނޫން ަމއުލޫމާތު ާވނަމަ ފޯމް ާބތިލް

އިނގިލީގެ ނިާޝން:  ސޮއި: ...................................... ތާރީޚް:..................

އައްަޔންކުރާ ފަރާުތގެ ިއްޤރާރު: ށްއަލަ

.. ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުޫލމާތަކީ ޞަްއޙަ މަޢުލޫާމތުަކމަށް އަުހރެން، .............................................................ަގއި  3ކްޝަން މިފޯުމގެ ސެ 

ާރތަށް ޟަމާަނތު ދޭ މީެހްއގެ ގައި ބަާޔްނކޮށްފައިވާ ފަ 1ދ.ރ.އ ކާޑު ނަްނަބރު: ......................................... އިޤުރާުރވަެމވެ. ައިދ މި ފޯމުގެ ސެކްަޝން 

ޙަިއސިއްޔަުތން ކުރަްނޖެހޭ އެްނމެަހއި ކަންކަން ކުރަމުން ގެްނދިޔުމަށް ައހުރެން އެްއބަްސވަެމވެ.

އިނގިލީގެ ނިާޝން:  ސޮއި: ...................................... ތާރީޚް:..................

 

 އައި.ޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ
 މަސް ުދވަުހގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް  12ވޭތުެވދިޔަ 

)ައސާސީ ުމސާރަ އަދި ުޖމްލަ ުމސާރަ ެއނޭގގޮތަށް ުމސާަރިއގެ ތަފްސީްލ( ވަޒީފާ ައދާކުރާަތނުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިުޔމެއް
 އެހެްނގޮތަކުން ާއމްަދނީ ލިބޭނަމަ އޭގެ ތަފްސީލް

ނޯޓް: މަތީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ގަންނަފަރާތާއި ޟަަމާނަތު ދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

ޟަމާނަތު ދޭ ފަރާތް ޢައްޔަންކުރުމާއި ބަރީޢަ ކުރުމުގެ ކަންކަން މިކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށެވެ. އަދި 
ކުރާ ފަރާތަކީ/ފަރާތްތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު، ފޯމުގައި އެދިލައްވާ ގޮތަށް ޟަމާނަތުދޭ ފަރާތް  ޟަމާނަތު ދިނުމަށް ޢައްޔަން

ޢައްޔަންކުރެވޭކަން އަދި ބަރީޢަ ކުރެވޭކަން ޕްރޮޕަޓީ ގަންނަ ފަރާތަށް މި ކޯޕަރޭޝަނުން ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. 

ގައި ވަކި ވަކިން ހިމަަނއި ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ. 2ބަރީޢަ ކުރަނީ އެއްަފރާތަށް ުވރެ ިގނަ ފަރާތްނަމަ އެފަރާތްތަުކގެ މަޢުލޫާމތު މި ފޯމުގެ ސެްކޝަން 

 ގައި ވަކި ވަކިން ހިމަަނއި ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ. 3ގެ މަޢުލޫމާތު ިމފޯމުގެ ސެްކޝަން ޢައްޔަން ކުރަނީ އެއްަފރާތަށް ުވރެ ގިަނ ފަރާތްނަމަ އެަފރާތްތަކު 

ތާރީޚް  މުަވއްޒަުފގެ ޮސއި  މުަވއްޒަުފގެ ނަން 
ލިޔެކިޔުންތަކާ ހަވާުލވި  ފޯމާއި

މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

އޮފީސް ބޭނުމަށް  

މި ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
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