c
ސިފައިންގެ ކޯޕަރޭޓިވް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 3322603 :ފެކްސް3320617:

އދޭ ފޯމް
ލޓަށް ެ
ސިފްކޯ ހިޔާ ފް ެ
ނަމްބަރ SIFCO-HF/2013-------- :

ހ -ފޯމް ފުރުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު


މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްވާނަމަ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ފޯމް
ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.



ފމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއާ
ރއި ،ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބަލާނީ ޯ
ށހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތާއި ،ދަރިންގެ އުމު ާ
ފްލެޓަށް ހު ަ
ހަމައަށެވެ.

ށ -ފޯމު ފުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް


މ ނުފުރުން.
ހ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފޯ ު
ނނަންޖެ ޭ
ފްލެޓަށް އެދޭމީހާގައި ހު ް



ޖަވާބު ޚިޔާރުކުރަންޖެހޭ ތަންތާގައި ހަމައެކަނި އެއްގޮޅީގައި ރަނގަޅުފާހަގަ ޖެހުން.



ފޯމުގައި އެއްވެސް ކުށެއް ޖެހިއްޖެނަމަ އެކުށް އެންމެ ރޮނގަކުން ކަނޑާލުމަށްފަހު ރަނގަޅުގޮތް ކައިރީގައި ލިޔުމަށްފަހު ކައިރީގައި
އވާ ފޯމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ސޮއިކުރުން .ޓިޕެކްސް ފަދަ އެއްވެސް ފޮހޭ ވަޞީލަތަކުން ފޮހެފަ ި

ނ -ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް


މނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ފްލެޓަށްއެދޭ މީހާގެ މުއްދަތު ހަ ަ



އޙީލިޔުން (މިލިޔުމަކީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މެޑިކަލް
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިން ތިބިނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ސި ް
ސާރވިސްއިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ).



ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ދަރިންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެ ި



ފާއިތުވެދިޔަ  06މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ( ހަމައެކަނި ރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް )

1

 .1ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު
ހ .ސ.ނަމްބަރު:

ކ .ރޭންކު:

ށ .ފުރިހަމަ ނަން:

އ .ޔުނިޓް:

ނ .ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަމްބަރު:

ވ .މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

ރ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މ .އުމުރު:

ބ .ވަޒީފާދެއްވި ތާރީޚު:

ފ .ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު:

ޅ .އެންމެފަހުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުނު ތާރީޚް:

ދ .މިހާރު ހުރި ރޭންކްގައިވީ މުއްދަތު:

ތ .ފޯނު ނަންބަރުތައް:

ލ .ދަރިންގެ ޢަދަދު :

ގ .ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރާ ދަރިންތިބިނަމަ ،ޢަދަދު :
ޏ .ކައިވެނީގެ މަޢުލޫމާތު:
އިނދެގެން

ނުއިނދެ

ވަރިވެފައި

އަނބި ނުވަތަ ފިރި މަރުވެފައި
ނުވޭ

ސ .ތިމާއަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށަކުން ދިރިއުޅުމަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ގޯއްޗެއް ލިބިފައިވޭ
ޑ .ތިމާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެން ބޮޑު ފްލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް/ބިމެއް/ގޯއްޗެއް ވިލިމާލެ/ހުޅުމާލެ/މާލެއިން ލިބިފައިވޭ

ނުވޭ

 .2ފްލެޓަށް އެދޭ މީހާގެ ޢާއިލާގެ މަޢުލޫމާތު
ހ .ބައްޕަގެ ފުރިހަމަނަން:

ޅ .މަންމަގެ ފުރިހަމަނަން:

ށ .ބައްޕަގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު:

ކ .މަންމަގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު:

ނ .ބައްޕަގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އ .މަންމަގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ބ -އަނބި/ފިރިމީހާގެ ނަން:

މ .އަނބި/ފިރިމީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނޯޓް :އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ ،ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް މިގަނޑުގެ ކޮޕީއެއް ހެއްދުމަށްފަހު މިބައި
ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއިއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ( .ބައްޕަ/މަންމަ/އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ނިޔާވެފައިވާނަމަ އެބައި ފުރާކަން ނުޖެހޭނެއެވެ).

 -3އިޤުރާރު
ހ -ސިފްކޯހިޔާ  300ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ފްލެޓެއް ތިމާއަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބަނޑޭރިކޮށި/ސިފައިންގެ ވިލިމާލެ ފްލެޓް ދޫކޮށްލަން
ޖެހޭނެއެވެ.
ށ -މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ މިފޯމާއިއެކު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާމީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދީފައިވާ
ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު އިގުރާރުވަމެވެ .އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް
ނުވާނަމަ ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ރޭންކާއި ނަން ........................................... ....................................... .............................. :ސ.ނަމްބަރ :
ތާރީޚު ................................................................................................ .............................. :ސޮއި:

2

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

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

 -4ޔުނިޓުން ފުރުމަށް
ހ .ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގައި ޖުމްލަ ވީ މުއްދަތު  :އަހަރު
އަހަރު

ށ .ރޭންކަށްވީ މުއްދަތު :

ނޯޕޭލީވްގައި ވީ މުއްދަތު :
ދުވަސް

މަސް

ވޭތުވެދިޔަ  05އަހަރު ތެރޭގައި
ނ -ގަނޑިޖެހިފައިވާ ޢަދަދު :
ރ -ނާންނަ ދުވަހުގެ ޢަދަދު :
ބ -ރެޑްއިންކް އެންޓްރީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ މައްސަލައިގެ ޢަދަދު :
ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ރެކޯރޑް ޗެކުކުރުމަށްފަހު މިޔުނިޓުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ޔުނިޓުވެރިއެއްގެ
ރޭންކާއި ނަން ........................................... ....................................... .............................. :ސޮއި:

3

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

 .5ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
5.1ފުއްދުންތެރިކަން ހުރިމިންވަރު:
ހ .ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކަނީ:

އެއްފަހަރާ

 4ބަޔަށް

 2ބަޔަށް

ލިބެންވާ

ލިބުނު

މާރކްސް

މާރކްސް

40

ކޮންމެ މަހަކު

40

ޖުމްލަ:

 ސިފްކޯގެ ބޭނުމަށް:
 -5.2ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ މިންވަރު:

ލިބެންވާ

ލިބުނު

މާރކްސް

މާރކްސް

20

ހ .ދަރިންގެ އަދަދު:
ށ .ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން:

ތިބި

05

ނެތް

ނ .ތިމާއަށް  600އަކަފޫޓަށްވުރެން ބޮޑު ފްލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް/ބިމެއް/ގޯއްޗެއް ވިލިމާލެ/ހުޅުމާލެ/މާލެއިން ލިބިފައި:
ވެއެވެ.

05

ނުވެއެވެ.

30

ޖުމްލަ:

 -5.3ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު :

ލިބެންވާ

ލިބުނު

މާރކްސް

މާރކްސް

ހ .ޕްރޮފިސެންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް ރިޕޯރޓް :

10

ށ .ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށްވީ މުއްދަތު:

12

ނ .ވޭތުވެދިޔަ އެންމެފަހު  4ބީ.އެފް.ޓީ/ފޯމޭޝަންޓެސްޓްގެ ތެރެއިން ފާސްވީ ޓެސްޓްގެ އަދަދު:

8

ރ .ޚިދުމަތުގެ އެންމެފަހު  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީއަށް ގަޑިޖެހުނު އަދަދު:
ބ .ޚިދުމަތުގެ އެންމެފަހު  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރެޑްއިންކް އެންޓްރީގެ އަދަދު:
ޅ .ޚިދުމަތުގެ އެންމެފަހު  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީއަށް ހާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ އަދަދު:
ޖުމްލަ:

30

މުޅި ޖުމްލަ ލިބުނު މާރކްސް:

100

ސިފްކޯ ހިޔާގެ ފްލެޓަށް އެދިފައިވާ  ........................................................... .......................................އަށް ފްލެޓް

ލިބެއެވެ.

ނުލިބެއެވެ.

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

( ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން )
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