22/10/09

c
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

މަދަނަ/މަދަނަ ޕްލަސްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ކުންފުނި/އޮފީސް ނުވަތަ އެދޭފަރާތުގެ ނަން..................................................................... :
އެޑްރެސް):އަތޮޅާއިރަށުގެނަމާއެކު(............................................................................................

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް):އަތޮޅާއިރަށުގެނަމާއެކު( ................................................................................
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރ/ރަޖިސްޓްރީނަންބަރު:

ފޯނު ނަންބަރ:

މޯބައިލް ނަންބަރ:

ފެކްސް ނަންބަރ:

އީމެއިލް އެޑްރެސް........................................................ :
މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:
އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ކުރާ މަސައްކަތް...............................................................................:
މަދަނައިގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ މީހުންގެ އަދަދު:
ބައިވެރިވާން އެދެނީ:

މަދަނަ

މަދަނަ ޕްލަސް

 މަދަނަ ޕްލަސް ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މަދަނައިގެ ބައިވެރިންނަށެވެ.
) ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނީ މިފޯމްގެ އަނެއް ފަރާތުގައިވާ ،ޚިދުމަތަށް އެދޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ޓޭބަލްގައެވެ(.
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް
މަދަނައިގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާ ބައިވެރި ކުރުމަށް ފައިސާ ނެގުމަ ް
ބަލައިގެން ތިރީގައި މިވާ ތާވަލްގައިވާ ގޮތަށެވެ .ޢާއިލާގެ ގޮތުގައި ބެލޭނީ އަނބިމީހާ ,ފިރިމީހާ ،މަންމަ ،ބައްޕަ އަދި ޢުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ
ެވ.
ކުދިންނ ެ

މީހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޢަދަދު )އަހަރަކަށް(

އެމީހަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭ ޢަދަދު

ލިބޭ އާމްދަނީ )މަހަކު(
 5000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށް

 1000.00ރުފިޔާ

 1000.00ރުފިޔާ

 8000-5000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

 1200.00ރުފިޔާ

 800.00ރުފިޔާ

 11000-8000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

 1400.00ރުފިޔާ

 600.00ރުފިޔާ

 14000-11000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

 1600.00ރުފިޔާ

 400.00ރުފިޔާ

 16999-14000ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

 1800.00ރުފިޔާ

 200.00ރުފިޔާ

 17000ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން މަތި

 2000.00ރުފިޔާ

--------

 މަދަނައިގެ ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ އިތުރުން މަދަނަ ޕްލަސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް 1500ރ .ދައްކަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެގޮތުން ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ޚިދުމަތަށް އެދޭ މީހާގެ ނަން.................................................. :
ނަންބަރ

ދާއިމީ އެޑްރެސް /އަތޮޅާއި ރަށް

ނަން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު:

އައި.ޑީ .ކާޑުނަންބަރ:

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު

ހުރި ގާތްކަން

:
ދައްކަ ް
ނޖެހޭ ފައިސާގެ
ދ
ޢަދަ ު

ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ފޯމު ހުށަހެޅި މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ............................ :މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގެ ވެރިއެއްގެ ނަން................... :
މަޤާމް...........................:

ސޮއި.........................:

އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:

މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރު ވަމެވެ.

ނަން........................................... :

ސޮއި.................... :

ތާރީޚް..................... :

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
¾ ބޭންކް އޮފްމޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާއިން ނުވަތަ ޗެކުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ފައިސާ
ދެއްކުން):ޗެކުން ނަމަ ފައިސާ ދެއްކި ކަމަށް ބެލޭނީ ޗެކްގައިވާ ފައިސާ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މަދަނަ އެކައުންޓަށް

ނޯޓް:

ޖަމާވުމުންނެވެ(.

 މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތާއި ،މި ފޯމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ )ދެފުށުގެ( ފޮޓޯކޮޕީ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެންނޫން ގޮތަކުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ އެއާމްދަނީއެއް ލިބޭ ގޮތާއި ލިބޭ އާމްދަނީ ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް:
ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚް  ....................... :ފައިސާ ދެއްކި ސްލިޕް ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި................................... :
ސްލިޕްގެ ނަންބަރާއި ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚް ............................ :ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށާނެ ތާރީޚް........................ :
ސްލިޕް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން .................................. :ސޮއި............................................ :

