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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ
 

 އެދޭ ފޯމް  ލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް މަތީ ތަޢު 
 

އޮފީސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިފޯމް ށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ތައުލީމާއި ތަމްރީނަ ތީމަ
 .އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ މިމިނިސްޓްރީ ދުވަސްތަކުގައިންދުނޫން ބަ

 އްވުން * މިފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މިފޯމާއިއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ "ޗެކް ލިސްޓް"ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅު
 .އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނޫން ފޯމް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ

 
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ދަރިވަރާ  .1

 ފުރިހަމަ ނަން:
 ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު: .ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު:އައި

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 އީ.މެއިލް: ގުޅޭނެ ނަމްބަރު:

 ގުޅޭނެ ނަމްބަރު: ކުރާ އޮފީސް: މަސައްކަތް
 ހުޅުވާފައިވާ ބްރާންޗް:އެކައުންޓު  ބޭންކް އެކައުންޓް ނަމްބަރ:

 އެމަޖެންސީ ގައި ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ ފޯނު ނަންބަރު: :ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ ނަންއެމަޖެންސީ ގައި  
  އެމަޖެންސީ ގައި ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ އެޑްރެސް: 
 
 
 މަޢުލޫމާތު: ގެރެންޓަރ ގެ  .2

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: ފުރިހަމަ ނަން:
 ގުޅޭނެ ނަމްބަރު: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަމްބަރު:

 އީ.މެއިލް: ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 
 ކޯހާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .3

 ކޯހުގެ ނަން:
 ކޯސްފެށޭ/ކޯސްފެށި ތާރީޚް: ފެންވަރު:

 ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް: ޔުނިވަރސިޓީ:
 ކޯހުގައި ފުރާ ތާރީޚް: ޤައުމު:

 
 
 ފުރިހަމަކުރެވޭ ކޯހެއް ނަމަ:)ޓްވިނިންގް(  ދެޤައުމެއްގައި  .4

 ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބަޔާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:
 ކޯހުގެ ނަން:

 ކޯސްފެށޭ/ކޯސްފެށި ތާރީޚް: ފެންވަރު:
 ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް: ޔުނިވަރސިޓީ:

 ކޯހުގައި ފުރާ ތާރީޚް: ޤައުމު:
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 :ކޯހުގެ ދެވަނަ ބަޔާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 ކޯހުގެ ނަން:

 ކޯސްފެށޭ/ކޯސްފެށި ތާރީޚް: ފެންވަރު:
 ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް: ޔުނިވަރސިޓީ:

 ކޯހުގައި ފުރާ ތާރީޚް: ޤައުމު:
 
 )މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރެއްނަމަ( :ޕާރޝަލް ފަންޑިންގ ލިބޭ ދަރިވަރެއްނަމަ  .5

 ކޯހުގެ ނަން:
 ކޯސްފެށި ތާރީޚް: ފެންވަރު:

 ކޯސް ނިމޭ ތާރީޚް: ޔުނިވަރސިޓީ:
 :ފަށަން ހަމަޖެހުނު ތާރީޚް  ފައިސާދޭން ޤައުމު:
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 :1ތާވަލު 

 ަލިބޭނޭ ގޮތް ހަްއދަަވިއދެްއވުން އެެދމެވެ.ތީަގއި ބަޔާންުކެރވިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަަކކީ ތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. އަދި ަމތީަގއިވާ ާތވަލުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ަޚަރދުތައް ޤަާވޢިދުންމ  
 :އެޑްެރސް  ނަން:
 :ތާީރޚް   :ސޮއި

 އެދޭަފއިާސގެ ތަފްޞީލް:

 ޖުމްލަ 
  ފުރަތަމަ ައހަރު  ދެަވނަ އަހަރު  ތިންވަނަ އަހަރު  ހަތަރުަވނަ އަަހރު  ފަސްވަނަ އަހަރު  ހަވަނަ ައހަރު 
 ވަނަ  2

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  1

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  2

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  1

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  2

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  1

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  2

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  1

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  2

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  1

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  2

 ޕޭމެންޓް 
 ވަނަ  1

 ޕޭމެންޓް 
 ޓިކެޓް )ކޯސް ފެށޭ އަހަރު             

ދިުއމަށް އަދި ނިމޭ އަަހރު 
 އަުއމަށް(

ސްަފށާ ސްޓައިޕެންޑް )ކޯ             
ހުން މަ 6 ފެށިގެން ދުވަުހން

 (މަހަށް 6

އެސްޓަބްިލޝްމަންޓް              
އެލަވަްނސް )ކޯހުަގއި ފުރާ 

 އަހަރު އެކަނި(
ބުކް އެަލވަންްސ )އަަހރަކު              

 އެއްފަަހރު( 
އެކަޑަމިކް ކޯސް ފީ )             

 (އަހަރަކަށް ެޖހޭ މިްނވަރު
ޑިޕާޗާ އެލަވަްނސް )ކޯސް              

 ނިމޭ އަަހރު އެކަނި(

             
 ޖުމްލަ:


