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 ޚުިދމަތް ކްެނަސްލ ކުުރމްަށ އޭެދ ފޯމް

ހަމައެކަނި ޭބްނކުގެ ޭބުނމްަށ

ަކްސަޓަމރ ަންނަބުރ

ިރަފެރްންސ ަންނަބުރ

ޭބުންނވަނީ:

ެކްނަސްލ ުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ިޚުދަމަތާކ ުގޭޅ ެސްކަޝްނ ުފިރަހަމ ުކަރްއާވ

 ީބެއްމެއްލ ިއްސާލިމްކ ެޖެނަރްލ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ ެއަކުއްންޓ ެކްނަސްލ ުކުރަމްށ ްސޭޓްނިޑްނގ ޯއަޑރ ެކްނަސްލ ުކުރަމްށ ެއަކުއްންޓ ަބްނުދ ުކަރްނ

ެސކްަޝްނ 1 - ާއްނމު މަުޢޫލާމތު

ފުރިހަމަ ަންނ

 
އައިީޑ ާކޑުު/ޕްާސޕޯޓް ަންނބަުރ

)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(

  
ަރޖިްސޓްޭރަޝްނ ަންނބަުރ

)ުކްނުފިނަތަކްށ(

ގޭުޅެނ ަންނބަުރ

ެސކްަޝްނ 2 - އެކައްުނޓް ބަްނުދކުުރމްަށ
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ބަްނުދ ކުުރމްަށ ޭބުންނާވ އެކައްުުނޓް )ތައް(

އަެކައްުނޓް ބަްނުދކުާރ ަސބަުބ

އެކައްުނޓްގައި ުހރި ފައާިސ ައިމްއަލައްށ ެނުގަމްށ ިތީރަގިއާވ ެއަކުއްނަޓްށ ްޓާރްންސަފރ ުކުރަމްށ
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ަންނ

ޓްާރްންސފަރ ކުަރްނވީ އެކައްުނޓް
 
ަންނަބުރ  

ޭބްންކ

ަންނ

އިތުުރ ފާަރތަކްަށ ހަާވުލކުުރްނ
  

  
ައިއީޑ ާކުޑ ަންނަބުރ

)ިބޭދީސެއްއަނަމ ާޕްސޯޕްޓ ަންނަބުރ(

      
ޯފްނ ަންނަބުރ

ޭބްންކ

ެއެހްނ ޭބްނުކަތަކްށ ްޓާރްންސަފރ ުކުރަމްށ ީފ ެނޭގެނެއެވ.

ެސކްަޝްނ 3 - ްސޭޓްނިޑްނގ ޯއޑަރ ކްެނަސްލ ކުުރމްަށ

އަަދުދ ފައާިސ އެކައްުނޓް ަންނބަުރ ފައާިސ ލިޭބ ފާަރތުގެ ަންނ
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ެސކްަޝްނ 4 - ޖެެނަރްލ އްިނވްެސޓްމްަނޓް އެކައްުނޓް ކްެނަސްލ ކުުރމްަށ

ަފިއާސ ަޖާމުކުރަމްށ ެއޭދ ެއަކުއްންޓ ަންނަބުރ ެޖެނަރްލ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ ެއަކުއްންޓ ަންނަބުރ

ެޖެނަރްލ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ ެއަކުއްނުޓެގ ުމްއަދުތ ަހަމުވުމެގ ުކިރްނ ެކްނަސްލ ުކާރަނަމ، ަފިއާދެއްއ ުނިލޭބެނެއެވ. 
* ެޖެނަރްލ ިއްނެވްސްޓަމްންޓ ެއަކުއްންޓ ެކްނަސްލ ުކުރާމިއ ުގޭޅ ާއްނުމ ަޝުރުތަތަކްށ ައަމުލުކެރޭވެނ. 
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ުކްނުފިނ/ ާޤޫނީނ ަޝުހެސްއެގ ެއަކުއްންޓ ަބްނުދ ުކެރޭވީނ ޯބުޑެގ ަޤާރަރުކްނ ުނަވަތ ެއޫންނެވްސ ެއަކުއްނުޓ ަބްނުދުކުރަމްށ ިންނިމަކްނ ަބާޔްނުކާރ ަރްސީމ ިލުޔްނަތްއ ުހަށެހުޅުމްނެނެވ.	 

ީބެއްމެއްލ ިއްސާލިމްކ ެޝިޑުއްލ ޮއްފ ަޗރަޖްސ ެއްންޑ ީފްސ ާއިއ ެއްއޮގްތާވ ޮގުތެގަމިތްނ، ަމީތަގިއ ަދްނަނާވަފިއާވ ެއަކުއްނުޓްނ ީފ ެނުގުމަގިއ ައުޅަގނުޑ / ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެއްއެވްސ ިއުޢިތާރެޒްއ ެނެތެވ.	 
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