މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އަމީރުއަޙްމަދުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން:

މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
.އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ( ދ.ރ.އ .ކާޑުގައިވާގޮތަށް)
ފުރިހަމަ ނަން:

ޢާންމު ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން މީލާދީ ތާރިޚް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޢުމުރު:

ފޯނު ނަންބަރު:

ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ޖިންސް:

ކާވެނީގެ ނިސްބަތް:

ކާވެނި ނުކޮށް

ކާވެނިކޮށްގެން

ވަރިވެފައި

ފިރިހެން

އަންހެން
ހުވަފަތްވެފައި

ދަރިންގެ ޢަދަދު ޢުމުރާ އެކު:
 .ބޭނުންވާ އެހީގެ މަޢުލޫމާތު
ފައިސާގެ ޢަދަދު

ބޭނުންވާ އެހީ
ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ ޚަރަދު
ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ
ވިސާގެ ޚަރަދު
ކޯސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޚަރަދު
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް
އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް
ސްޓައިޕެންޑް
ބުކް އެލަވަންސް
ޑިޕާޗަރ އެލަވަންސް
.ދަރިވަރު އެހީ ހޯދަން ހުށަހަޅާ ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކޯހުގެ ނަން:
ކޯހުގެ ލެވެލް:
ކޯސް ހިންގާ މަރުކަޒު:
ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން މިހާރު
އޮތް ޙާލަތު:
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ކޯހުގެ މުއްދަތު:

ބާކީ އޮތް މުއްދަތު:

1|P ag e
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ،އިސްލާމީ މަރުކަޒު ،މެދުޒިޔާރަތްމަގު ،މާލެ،
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 .ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމަށް ޚަރަދުކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ކޯހަށް ޚަރަދުކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތް (އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރާއި ދާއީމީ އެޑްރެހާއެކު)
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު:

ދަރިވަރާ އޮތް ގުޅުން:

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހެއްގެ

ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް

މައްޗަށް ލިބޭ މިންވަރު:

މަހެއްގެ މައްޗަށް ޚަރަދުކުރާ
މިންވަރު:

ކޯހަށް ޚަރަދުކުރަމުން ދިޔައީ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނޫންނަމަ އެފަރާތުގެ ނަން:
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ސަބަބު

.ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބޮންޑު ނުކޮށް

ބޮންޑު ކުރެވިފައި

ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބު

ފެށުނު ތާރީޚު

މިހާރުގެ ޙާލަތު

ނިމުނު  /ނިމޭ ތާރީޚު

.ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ މަޢުލޫމާތު
ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވޭތޯ؟

ނޫނެކޭ

އާނއެކޭ

އަހަރު:

ލޯނު ހަމަޖެހުނު އިދާރާ:
ލޯނުގެ ދަށުން ކިޔާވާ ކޯހުގެ ނަން (ލެވެލް):

ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ލޯނު ދައްކަމުންދާކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ލޯނު ދައްކައި ޚަލާސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބޭންކުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ
ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ނުދެއްކިވާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއެކު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .ޒަކާތު ފަންޑުން ލިބިފައިވާ އެހީގެ މަޢުލޫމާތު
 .ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކިޔެވުމަށް އެހީއެށް ލިބިފައިވޭތޯ؟

އާނއެކޭ

ނޫނެކޭ

 .އެހީ ލިބިފައިވާނަމަ:
( ) އެހީ ލިބުނު ފަހަރުގެ ޢަދަދު ) ( ............................:އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު
މިންވަރު....................................:
 .އެންމެ ފަހުން ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ ލިބުނު ތާރީޚް:
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 .ފައިސާގެ އެހީ ޖަމާކުރަންވީ އެކައުންޓް
.އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:
(އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން)
 .އެކައުންޓް ނަންބަރު:
 .ބޭންކުގެ ނަމާއި ބްރާންޗް:
*ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓަކީ އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އެހީ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ރަސްމީ
އިދާރާއެއްގެ އެކައުންޓް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،ތިރީގައިވާ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓަށް އެހީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުގެ
) އަށް

އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފިނަމަ ،އެހީ ލިބެންވާ (/ ...........................................
އެފައިސާ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
( ) ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު:

އެކައުންޓް ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

( ) ސޮއި:

( ) ފޯނު ނަންބަރު:

 .އެހީއަށް އެދޭ ދަރިވަރުގެ ހުރިހާ ބޭންކު އެކައުންޓްތަކުގެ ތަފްސީލު
#

އެކައުންޓް އޮތް ބޭންކުގެ ނަން

ބެލެންސް

އެކައުންޓް ނަންބަރ

.އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
އަޅުގަނޑު ،ނަން  .......................................ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު  ......................ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީއަށް އެދުމުގެ
ގޮތުން މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތު ތަކެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި،
އެދިފައިވާ އެހީ ނުލިބުމުގެ އިތުރުން ،ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ،މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ
ދަޢުވާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަށް މި އެހީ ލިބިއްޖެނަމަ "މަތީ ތަޢުލީމަށް
ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު" އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ސޮއި...............................................................:
ތާރީޚް..............................................................:

ފޯމު ފުރާ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް !
 .މި ފޯމު ފުރަންވާނީ ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭހެން ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ޤަލަމަކުންނެވެ.
 .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ފޯމާއި ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީގައި އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.
 .ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ކާޑުގެ ކޮޕީ.
ކޯހުގައި ކިޔަވާ މޮޑިއުލްސްތައް އަންގައިދޭ ލިޔުން.
ކޯސް ފީ ސްޓްރަކްޗަރ.
މިހާތަނަށް ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާތައް އެނގޭ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާ ނުވަތަ ކިޔެވުން މެދުކެނޑިފައިވާ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން .
މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ކޯސް ފީ ގެ ޖުމްލަ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުން.
ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްކަން އެނގޭ ލިޔުން.
ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުގެ ހުރިހާ އެކައުންޓެއްގެ ވޭތުވެ ދިޔަ

މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް.

ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ލޯނު ނަގާފައިވާކަމުގެ ލިޔުން އަދި ލޯނު ދައްކަމުންދާނަމަ  ،އޭގެ ތަފްޞީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
ނުވަތަ ލޯނު ދައްކައި ޚަލާސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން( .ސްޓޭޓްމަންޓް  /ލިޔުމުގައި ބޭންކްގެ ސްޓޭމްޕް އޮންނަން ވާނެއެވެ).

ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން އަދި
މަޤާމް:
ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:
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