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 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  އެދި ހޯދުމަށް  (މާލީ އެހީ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓަޑީ ގްރާންޓް 
ދަުރމަެވރި ަމގަކުން އެހީެތިރވެދިުނމަށް  ނުުކޅެދޭ ަދިރވަރުްނނަށްަސަބބުން ތަޢުލީމީ ލަޑުަދޑިަތއް ޙާޞިލުކުުރމަށް  ނަަވސްކަްނ ނެތުމުގެތަސްޓަޑީ ގްާރންޓަކީ މާލީ "

 "ދެވޭ އެހީ އެެކވެ. މި އެީހއަކީ ިދވެހިާރްއޖޭގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީަގއި ކިޔެުވމަށް ެދވޭ އެީހއެކެވެ
 

   އައި.ޔޫ.އެމްގެ ދާއިމީ މުވައްޒިފެއްނޫން:  އައި.ޔޫ.އެމްގެ ދާއިމީ މުވައްޒިފެއް:
 :ބެޗު ދަރިވަރު ނަންބަރު: : ނަންދަރިވަރުގެ 

 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:                                                          ކޯހުގެ ނަން: 
 : އަހަރުދިރާސީ  ސެމިސްޓަރ :

 ރެސް:              ދާއިމީ އެޑް ފޯނު ނަންބަރު:                                         

 މަތި  5000 - 10000   10000 - 15000  15000 - 20000  20000  ދަށ5000ް ދަރިވަރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ: 

 މަތި  5000 - 10000   10000 - 15000  15000 - 20000  20000  ދަށ5000ްވެރިޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ: ބަލަދު

 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:   ވަޒީފާ:އަދާކުރާ 

     ހުވަފަްތވެފައި          ވަރިކޮށްފައި               ނުއިނދެ           އިނދެގެން ކައިވެނީގެ ގުޅުން: 

  ...ދަރިްނތިބިނަމަ ދަރިންގެ އަދަދު:....... ...........( ދަރިން އަނބި/ފިރި/ބަލަދުއަރާ މީހުންގެ އަދަދު )މައިންބަފައިން/

  އަހަރުން ދަށުގެ   18އަހަރުންަމތީ  18 :()އަދަދު ދަރިންގެ އުމުރު 

    ހުރޭސިއްޙީގޮތުން މައްސަލަ ސިއްޙީއެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް  ންނަ  ހުނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހުންނަ ނުނުކުޅެދުންތެރިކަން ސިއްޙީ ހާލަތު:  

 
 

ތުތަކެއްކަމަށާއި މި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާއަޅުގަނޑު........................................... މި 
  ވެ އިޤްރާރުވަމެވެ. ޑު އެއްބަސްއަޅުގަނ ލިއެކިއުންތަކެއްކަމަށް ކިޔުންތަކަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ލިބިދޭ ލިޔެ 

 
 ..................ސޮއި:.      .....................ތާރީޚް:...........   ..................................ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާުތގެ ނަްނ:................................

 
  :އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

 ..ސޮއި:.......................... .... ............ފޯމް ބަލައިގަތްފަާރތުގެ ނަން:....................... ..........ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚް: ............................

   :ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 �� ޓްދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގެ އަންއޮފިޝިއަލް ޓްރާސްކްރިޕް .2 �� ދަރިވަރުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް: .1

 �� ތައް ލޯނެއްނަގާފައިވާނަމަ އެކަމާއިގުޅޭ ލިޔުން .4 �� ބެލެނިވެރިޔާގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް:  .3

 �� ލިޔުން  ނަމައެކަމާއި ގުޅޭ ސަރުކާރުން/އަމިއްލަތެނެއްގެ ސްޕޮންސަރ ލިބޭ .6 �� ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ:  .5

 �� ފަާރތްަތކުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ކޮޕީ  ބަލަދުއަރާކަމަށް ބުނެފައިވާ .8 �� ކާޑު ކޮޕީ:  ދަރިވަރު .7

 �� އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން .10 �� ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން މުސާރާ އެނގޭ ގޮތައް .9

ސްމީ ބުނެފައިވާ ފަާރތްތައް ބަާލ ކަމުގެ ރަބަލަދުއަރާކަމަށް  .11

 ލިޔުމެއް

 �� ހުރިހާ ޞަފްޙާއެއްގެ ކޮޕީޕާސްޕޯޓުގެ   .12 ��

 
ރާންޓް ދެވޭ ދަރިވަރުގެ ޝަރުތުތަްއ  ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ސްކޮލަރޝިޕާއި ފެލޯޝިޕާއި ޓްރެއިންނިން އަދި ގްރާންޓް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ސްޓަޑީ  ނޯޓް:*

ނުމުގެ ޤަވާއިދު" ޔުނިވަރސިޓީގެ އި ފެލޯޝިޕާއި ޓްރެއިންނިން އަދި ގްރާންޓް ދި " ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ސްކޮލަރޝިޕާގައި ބަޔާންކޯށްފައި އެވަނީއެވެ.  2ސޮފްޙާ 
  ށްފަހުއެވެ. މާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަފޯއަދި  ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮްށފައިވާނެއެވެ.
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 :ޝަރުތުތައް  ދަރިވަރުގެ  ވޭ ދެ  ގަރާންޓް  ސްޓަޑީ  ދަށުން  ގެ " ޤަވާއިދު  ދިނުމުގެ  ގްރާންޓް  އަދި  ޓްރެއިންނިން  ފެލޯޝިޕާއި  ސްކޮލަރޝިޕާއި " ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

  ީމުވައްޒަފެއްނޫންނަމަ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް: ދާއިމީ  ގެ .އެމް .ޔޫ .ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކީ އައި ސްޓަޑ 

 .ރައްޔަތެއްކަމުގައިވުން ދިވެހި .1

 .ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން ކިޔަވާ ރަޖިސްޓްރީވެގެން އެމްގައި.ޔޫ.އައި .2

 .މަދުވުން ރުފިޔާއަށްވުރެ ދިވެހި( ހާސް ވިހި) 20,000.00 އާމްދަނީ  ޖުމްލަ މަހަކަށްޖެހޭ ބަލަދުވެރިޔާގެ ދަރިވަރުގެ ނުވަތަ ،ދަރިވަރު .3

 .ންނުވު ވަރެއްކަމުގައިދަރި ލިބޭ ޚަރަދުތައް ކިޔެވުމުގެ މުއައްސަސާއަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ސަުރކާރުގެ ،ހުށަހަޅާފަރާތަކީ އެދި  އެހީއަށް މާލީ  އެމްގެ.ޔޫ.އައި .4

 . ދަރިވަރަކަށްވުން ނިންމާފައިވާ ކިޔެވުން ސެމިސްޓަރގެ  އެއް  މަދުވެގެން ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާ ރަޖިސްޓްރީވެގެން ގައި  އެމް.ޔޫ.އައި .5

 .ސޮއިކުރުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ކޯސް ،ދަރިވަރުން ޙައްޤުވާ ދައްކައިދިނުމަށް ޓިއުޝަންފީ ދަށުން ގްރާންޓްގެ ސްޓަޑީ .6

 ހަކަށެވެ. ކޯ ފެންވަރުގެ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް މާސްޓާރސް ނުވަތަ ކޯސް ވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   ކިޔަވަމުންދާއެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުސްޓަޑީ ގްރާންޓަށް  .7

  ިއަންނަނިވި ޝަރުތުތައް: ނަމަ މުވައްޒަފެއް  ދާއިމީ  ގެ .އެމް .ޔޫ .ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކީ އައ 

 މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަށް.މްއެ.ޔޫ.އައި ،މުވައްޒަފެއްނަމަ ފުލްޓައިމް ގެ. އެމް.ޔޫ.އައި ،ހާލަތުގައި ނުވާ ފުރިހަމަ ަޝރުުތތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަކަށް 1-6 .8

 .ދެވިދާނެއެވެ ގްރާންޓް ސްޓަޑީ ރިޢާޔަްތކުރުމަްށފަހު

 .މަތިންނެވެ އުޞޫލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ދެވޭނީ ގްރާންޓް ސްޓަޑީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ކ) މިމާއްދާގެ .9

 1 (ްއެކެއ )ުމާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ ތައިންސައް( ވިހި) 20 ޚަރަދުގެ ކިޔެވުމުގެ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ އަހަރު( ދޭއް) 2 ކޮށް ޚިދުމަތް  އެމްއަށް.ޔޫ.އައި އަހަރ. 

 2 (ްދޭއ )ުމާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ އްތައިންސަ ( ސާޅީސް) 40 ޚަރަދުގެ ކިޔެވުމުގެ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ އަހަރު( ތިނެއް) 3 ކޮށް ޚިދުމަތް އެމްއަށް.ޔޫ.އައި އަހަރ. 

 3 (ްތިނެއ )ުމާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ އިންސައްތަ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ޚަރަދުގެ ކިޔެވުމުގެ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ އަހަރު( ހަތަރެއް) 4 ކޮށް ޚިދުމަތް އެމްއަށް.ޔޫ.އައި އަހަރ. 

 4 (ްހަތަރެއ )ުމާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ ންސައްތައި ( އައްޑިހަ) 80 ޚަރަދުގެ ކިޔެވުމުގެ ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ އަހަރު( ފަހެއް) 5 ކޮށް ޚިދުމަތް އެމްއަށް.ޔޫ.އައި އަހަރ. 

 5 (ްފަހެއ )ުފުކޮށްދެވޭނެއެވެމާ އެއްކޮށް ޚަރަދު ކިޔެވުމުގެ ކޮށްފަިއވާނަމަ ޚިދުމަތް އެމްއަށް.ޔޫ.އައި ދިގުމުއްދަތަކަށް އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އަހަރ. 
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   :ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 �� ދަރިވަރު ސްޓަޑީ  ގްރާންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާސިޓީ        .2 �� ދަރިވަރުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް: .1

 ��  އެހެނިހެން ލިޔުން .4 �� ބެލެނިވެރިޔާގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް:  .3

 �� ލިޔުން  ސަރުކާރުން/އަމިއްލަތެނެއްގެ ސްޕޮންސަރ ލިބޭނަމައެކަމާއި ގުޅޭ  .6 �� ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ:  .5

 �� ޓްރާސްކްރިޕްޓްދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގެ އަންއޮފިޝިއަލް  .8 �� ދަރިވަރުގެ ކާޑު ކޮޕީ:  .7

 �� ލޯނެއްނަގާފައިވާނަމަ އެކަމާއިގުޅޭ ލިޔުން  .10 �� ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން މުސާރާ އެނގޭ ގޮތައް .9

 �� އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން .12 �� ކޮޕީ  ބަލަދުއަރާކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަާރތްަތކުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު .11

 

 


