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 : ކ އްޖާ މިހާރ  ކިޔަވަމ ންދާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ މަޢްލޫމާތ  -1

 : ........................ސްކޫލަށް ވެއްދި ާތރީޚް( ށ)    :.............................................މިހާރ  ކިޔަވަމ ންދާ ސްކޫލް( ހ)

:ކ އްޖާގެ މަޢ ލޫމާތ   -2  

 އައިޑީކާޑ ަގއިާވ ގޮތަްށ  (ާތނަ އަިދ ިއގިރ ސި އަކ ރ ން) ފ ރިހަމަ ނަން( ހ)

 : އަހަރ :      މަސް     ސްދ ވަ  :މީާލދީތާރީޚް އ ފަން( ރ: .................. )ާކރޑް ނަްނބަރ  .ޑީ.އައި( ށ)ިފރިހެން /އަްނހެން: ޖިންސް( ނ)

 ...................................................................................................( އަތޮޅާއި ރަށާއެކ )ދާއިމީ ެއޑްެރސް ( ބ) 

 :ހ ންނަ ބްލޮކް ނަންަބރ ގެ             : ........................މަގ   :.................................ގ ގެނަން: މިހާރ  އ ޅ  އެްޑރެސް ( ޅ)

 : ދަިރވަރ  ދިިރއ ެޅމ ން ައންނަނީ ާދއިމީ އެޑްެރހ ަގއި ނޫންަނމަ މިާހރ  ދިިރއ ޅ ގ ގެ ެވރިފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  

 :.........ފޯނ  ނަމްބަރ                :....................އެޑްރެސް     : .......................................ގ ގެ ވެރިަފރާތ ގެ ަނން މިހާރ  އ ޅ ( ކ)

 : މިހާރ  ިދރިއ ޅ  އެްޑރެހ ގައި ދަިރވަރ  އ ޅ ކަން ދަންނަ ދެހެިކން( އ)

 :.............. ފޯނ ނަންބަރ              : .............އައިޑީ ނަންަބރ         ...................... :އެޑްެރސް   :............................  ނަން   

:.............ފޯނ ނަންބަރ              : .............އައިޑީ ނަންަބރ         : .......................އެޑްެރސް.   :..............................ނަން     

:ގެ ަކއިވެީނގެ ގ ޅ ން)ވ( މައިްނބަފަިއން  

  ހ ވަފަްތވެފައި    ވަރިކޮށްފަ:    އިންެދގެން 

     :ބައްޕަގެ  މަޢ ލާމާތ   -3

ރޑް ނަްނބަރ .ޑީ.އައި( ށ: ......................................................................  )ފ ރިހަމަ ނަން( ހ)  : ................ކާ

 :..................................................................................................(އަތޮޅާއިރަށާއެކ ) ދާއިމީ ެއޑްެރސް( ނ)

 :......................ގ ޅ ނެ ފޯނ ަނންަބރ ( ބ) :...............................................(އަތޮޅާއި ރަށާއެކ )މިހާރ  އ ޅ  އެްޑރެސް ( ރ)

 ...............................................)ޅ( އ ފަންވި ާތރީޙް: 

 )ކ( އަދާކ ރާ ވަޒީާފގެ މަޢ ޫލމާތ :

 ައދާނ ކ ރ  ވަޒީފާ   އަިމއްލަ މަަސއްކަތް    ދާިއމީ   ވަގ ތީ

:މަންމަގެ މަޢ ލޫމާތ -4  

ރޑް ނަްނބަރ  .ޑީ.އައި( ށ.................................................................    ): ފ ރިހަމަ ނަން( ހ)  :...................ކާ

 :.................................................................................................. (އަތޮޅާއި ރަށާއެކ )ދާއިމީ އެްޑރެސް ( ނ) 

 :......................ގ ޅ ނެ ފޯނ ަނންަބރ ( ބ) :...............................................(އަތޮޅާއި ރަށާއެކ )މިހާރ  އ ޅ  އެްޑރެސް ( ރ)
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  )ޅ( އ ފަންވި ާތރީޙް: ...........................................

 )ކ( އަދާކ ރާ ވަޒީާފގެ މަޢ ޫލމާތ :

 އަދާނ ކ ރ    އަިމއްލަ މަަސއްކަތް   އަލް ކެޝ   ދާިއމީ   ވަގ ތީ 

:ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢ ލޫމާތ  -5  

ރޑް ަނންަބރ .ޑީ.އައި( ށ: ..........................................................................  )ފ ރިހަމަ ނަން( ހ)  : ............ކާ

 :.................................................................................................... (ރަށާއެކ އަތޮޅާއި )ދާއިމީ ެއޑްެރސް ( ނ)

 :...................................ގ ޅ ނެ ފޯނ ނަްނބަރ  ( ބ...................................... )(:އަތޮޅާއި ރަށާއެކ )މިހާރ  އ ޅ  އެްޑރެސް ( ރ)

  )ޅ( އ ފަންވި ާތރީޙް: ...........................................

 )ކ( އަދާކ ރާ ވަޒީާފގެ މަޢ ޫލމާތ :

ކ އްޖާއާ ހ ިރ ( އ) އަދާނ ކ ރ    އަިމއްލަ މަަސއްކަތް   ކެށ އަލް   ދާިއމީ   ވަގ ތީ 
 :................................................ގ ޅ ން

 

 ދަރިވަރާއެކ  ދިރިއ ޅ  މީހ ންގެ މަޢ ލޫމާތ   -6

 ކ އްާޖއާ ހ ރި ގ ޅ ން  އ މ ރ   ނަން 

   

   

   

   
 

 

  ދަރިވަރ  ވައްދަން ބ ނ ންވާ ސްކޫލ   -7

ނަޑައޅާީނ  ގެ ދަށ ން"ސްކޫލ ން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލ ކ ރ މ ގެ އ ޞޫލ  ސަރ ާކރ  ސްކޫލ ތަކަށް ކ ދިންވެްއދ ާމއި އެއް"  ނޯޓް: ކ ިދންަވއްދާނެ ސްކޫލެއް ކަ

ޚިޔާރ  ކ ރަްއވާ ސްކޫލެއް ތިރީަގިއ ައދި ިއސްކަންީދގެްނނެވެ.  ނަށްސަަރަޙއްެދއްަގއި ކިޔަވާ ދަިރަވރ ންމިްނަވރަށްަބލައި އެ ޖާގަ އޮތް އެސްކޫލެްއަގއި

 ވެ.ލިޔ އްވަން ވާެނއެ

 

1. ..................................................................................................................... 

  

 :ކ އްޖާއަށް ދ ންޖެހ  ވެކްސިން ދިން ތާރީޙް  -8

 ހަތަރ ވަނަ ޑޯޒް  ތިންވަނަ ޑޯޒް  ދެވަނަ ޑޯޒް  ފ ރަތަމް ޑޯޒް  ވެކްސިން 

     ވެްކސިން . ޖީ.ސީ.ބީ -1

     ވެކްސިން . ޓީ.ޕީ.ޑީ -2

     ޕޯލިޔޯ ވެކްސިން  -3

     ވެްކސިން . ހެޕަޓައިޓިސް ބީ -4
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     މީސަލްސް ވެކްސިން  -5

     ވެްކސިން . ާއރ .އެމް.އެމް -6

     

 

 ދަރިވަރަށް ދިމާވެފައިވާނަމަ ރަނގަޅ  ފާހަގަ ޖައްސަވާ: )ސިއްޙީ އަދި/ނ ވަތަ ނަފްސާނީ(އެއްވެސް ހާލަތެއް  ވާ ތިރީގައި -9

 ހައިޕާއެކްިޓވިޓީ  އެންަޒއިޓީ   ހަކ ރ  ބަލި އަޑ  ިއވ މ ގެ ަމއްސަލަ  އެލާރޖީ  ސަރޖަރީ 

 އެޕިލެޕްސީ  ޑިޕްރެޝަން  ބޮލ ގަ ިރއްސ ން  ފްރެކްޗަރ  އ ނގެނ މ ގެ ދަތިަކން  ފެނ މ ގެ ދަތިކަން 

 ނިދ މ ގެ ދަތިަކން  ވާހަކަެދއްކ މ ގެ ދަތިަކން 

 އެހެނިހެްނ: ........................................................................................................... 

 މިއިން އެްއވެސް ހާލަެތއް ިދމާވެަފިއވާަނމަ އެކަމ ގެ ތަފްޞީލ :

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

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

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

  

 :ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޤްރާރ   -11

ނޑ  ދީފައި އެވަނީ ތެދ  މަޢ ލޫމާތެވެ މި ވެއްދ މާއި ބެހ ގޮތ ން ދީފައިވާ މަޢްލޫމާތަކީ ތެދ  މަޢްލޫމާތ ކަން ސާބިތ  ކ ރ މަށްޓަކައި ިއތ ަރށް އަދި ދަރިވަރ  ސްކޫލަށް . ފޯމ ގައި އަޅ ގަ
ނޑ  ޤަބޫލ   އްޙައަދި ދީފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ޞަ . ކ ރަމެވެހ ށަހަޅަން ޖެހ  ލިޔެ ކިޔ ންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔ ކ ޝަނ ން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ހ ށަހަޅަން ޖެހ ނެ ކަމަށް އަޅ ގަ

ހެން ސްކޫލަކ ން ޖާގަ ދިނ މ ގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔ ކ ޝަނަށް ސާބިތ  ވެއްޖެނަމަ މިކ އްޖާއަށް ދެވ  ނ ވަތަ ދެވިފައިވާ ޖާގަ ކެންސަލްކޮށް ޖާގަ އޮތް އެ
ނޑ ގެ އިއ ތިރާޒެއް ނެތެވެ                                                          . އަޅ ގަ

 ........................  :ތާރީޚް...................................... :ސޮއި ..................................... :ލެނިވެރިޔާ ނަންބެ

 
 

 ފޯމާއެކ  ހ ށައަޅަންޖެހ  ތަކެތި  -21

ހިމެނިފައި  ހ ށަހަޅާ ތަކެތި  
() 

  އ ފަންދ ވަހ ގެ ސެޓްފިކެޓ ގެ ައސްލާއި ކޮޕީ / ކޮޕީ  ލާއި ސްއްޖާގެ އައިެޑންޓީޓީ ކާޑ ގެ އަ ކ * 1

  ކާޑ ގެ ކޮޕީ .ޑީ.ބެލެނިެވރިާޔގެ އައި 2

  އި ކޮޕީ ންަގއިދ  ެވކްސިން ކާޑ ގެ އަސްލާވެކްސިން ދެވިަފިއވާ ގޮތް އަ  3

ގެްނެދވ މަށް ާޚއްޞަ ަސމާލ ކަމެއް ދެްއވ ން މިަތކެތީގެ އަޞްލ  ައނބ ރާ . )މަްށފަހ  ވަގ ތ ން ަޙވާލ  ކ ރެވ ެނެއވެލ  ބެ ތަކެއްައސްލ  ހ ށަހެޅި ހ ރިހާ* 
 (އެެދމެވެ
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 ކ އްޖާކިޔަވާ ޕްރީ ސްކޫލ ން ފ ރިހަމަކ ރ މަށް 

 ކ ދިންވެއްދ މާއި އެއް ސަރ ކާރ  ސްކޫލ ތަަކށް "ވައްދަން އެދިފައިވާ ދަރިވަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔ ކ ޝަނ ން އެކ ލަވާލާފައިވާ ށް ސަރ ކާރ  ސްކޫލަވަނަ އަހަރ   2016 މި ފޯމ ގައި 
މި ފޯމ ގައި ދަރިވަރާބެހ ގޮތ ން ދެވިފައިވާ އަދި . ވަނ މ ގެ ޝަރ ތ ފ ރިހަމަވާ ދަރިވަރެކެވެ  ސަރ ކާރ ގެ ސްކޫލ ތަަކށްގެ ދަށ ން "ސްކޫލ ން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލ ކ ރ މ ގެ އ ޞޫލ 

ރޑްަތކ ން ދައްކާގޮތ ން ސައްޙަ   .އަދި މި ފޯރމާއެކ  ހ ށައަޅާފައިވާ ތަކެއްަޗކީ އެތަެކތީގެ އަޞްލާއެއްގޮތް ކޮޕީ ތަެކކެވެ. މަޢ ލޫމާތެވެމަޢ ލޫމާތ ތަަކކީ ސްކޫލްގެ ރެކޯ

  މަޢ ލޫމާތ   ސްކޫލ ން ޗެކްކ ރި މ ވައްޒަފ ގެ 

  ސްކޫލ ގެ ތަްއަގނޑ  

 : ސޮއި                                        :ނަން

 :ތާރީޚް                                       :މަާޤމް
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