
  1| ސަފުޙާ 

` 

 
 

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 އެދޭ ފޯމު  ކުރިމަތިލުމަށް  އިންތިޚާބަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލް 

  . ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ ދާއިރާ )ފާހަގަ ޖެހުމަށް(1
  ދާއިރާނަފްސާނީ ބަލިތަކާއިބެހޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  1.1
  ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަްތކުރާ ނުަވތަ އެފަދަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދާއިރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  1.2
  ދާއިރާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ  1.3
       ން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ ދާއިރާބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ  1.4

 
 . އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ2ު

  ފުރިހަމަ ނަން )އައިޑީ ކާޑުގައިވާގޮތަށް(

  ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )ގޭގެ ނަން، ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް 
 ނަންބަރު، އަވަށް އަދި މަގު، ސިޓީ/އަތޮޅު އަދި ރަށް ލިޔުމަށް(

 

  އުފަން ތާރީޚް 

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު )ކެންޑިޑެސީއާމެދު ނިންމިގޮތް މެއިލްކުރުމަށްފަހު 
 އަންގާނީ މި ނަންބަރަށެވެ.(

 

އީމެއިލް އެޑްރެސް )ކެންޑިޑެސީއާމެދު ނިންމިގޮތާއި އެހެނިހެން 
 މިމެއިލަށެވެ.(ލިޔުންތައް ފޮނުވާނީ 

 

  މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

 
ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓް )މިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާ  އެދި  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް . 3

 ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް މި ބައިގައި ލިސްޓުކުރާށެވެ.( 

 ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ތަފްޞީލު  #
ޞަފްޙާގެ 

 އަދަދު
މިނިސްޓްރީ 

 ލިބިފައި އަށް 
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  ގެ އިޤްރާރު ފަރާތު . އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ 4

، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 11 )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2010/08ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ބަށް ކުރިމަިތލުމަށް ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ަކއުންސިލްގެ އިންތިޚާ 19ެފުބުރަވީރ  2022
 ގަވާއިދު ، ......................()ނަން............................................................. އަދި އައި.ޑީ ނަންބަރު.....................................އެދި، އަޅުގަނޑު 

ގައިވާ  (މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް ) 2022R-7 ނަންބަރު:
އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހަޅަމެވެ.ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި، މިފޯމާއެކު ހުށަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން  4މާޔަތްކުރާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙި
 އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގައި ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކުރާ

ނެތްކަމަށް އެއްބަސްވެ ގެ ކިބައިގައި އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުަގނޑުނެކަމަށް ފުރިހަމަވާ ކަމަށާއި، މިއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ހުރެގެން ނުވާ
 ހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫާމާތއި ތަކެތި ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ.އަދި، މިފޯމާއެކު ހުށަ .އިޤްރާރުވަމެވެ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތުެގ 
 ސޮއި

  ތާރީޚް  

 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 ޗެކުކުރި މުވައްޒަފު ފޯމު  ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު 
 މަޤާމު: ނަން: މަޤާމު: ނަން:

 :ސޮއި :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު :ސޮއި :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

 :ގަޑި ތާރީޚް: :ގަޑި ތާރީޚް:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް 

ލިޔުންތައް  ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބިފައިވާަކމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާވަނަ  3އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 
  .ވަނީ ލިބިފައެވެމިނިސްޓްރީ އަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ 

ފޯމު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެއިލް އަށް އެންގިގެންދާނެއެވެ.()ނޯޓް: ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ލިބިފައިނުވާނަމަ މިސްލިޕާއިއެކު އެކަން   
 އިންތިޚާބަށް ކުރިަމތިލާ ފަާރތުގެ ނަން 
 އިޢުލާން ނަންބަރު 
 ކުރިމަތިާލފައިވާ ދާއިރާ 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ސޮއި:
 ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް: ގަޑި: :ތައްގަނޑު

 


