
 

 

 

 

 ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ 

 . ތަޢާރަފް: 1

ސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ "ހިއުމަން ރިސޯމިއީ މިލަދުންމަޑުލު  

ދަށުން ކިޔެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ހުއްދައާއި އެކު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެދެ ފޯރމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ 

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ  މަރުކަޒަކުން ހިންގާ 

 ކޯސްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

 

 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން

  ފުރިހަމަ ނަން :

  ދާއިމީ އެޑްރެސް / ރަށް 

  މޯބައިލް ނަންބަރު:  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

  މެއިލް އެޑްރެސް: -އީ

  މަގާމް  ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް 

 
 ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރާ ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން

  ކޯހުގެ ނަން 

  މަރުކަޒުގެ ނަން ކިޔަވާ 

  ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް   ކޯހުގެ މުއްދަތު 

 

 

 

 



 

 އެއްބަސްވާ ކަންކަން ޕްރޮގްރާގެ ބައިވެރިން . 2

ހިއުންރިސޯސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯހެއް  .1

ނޑައަޅާ ފީއަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރާ އަދަދު  ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ، އެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދަރިވަރު ދައްކަން ކަ

ވަރުންގެ ނިސްބަތުން ބަހާލުމަށް ފަހު ދަރިވަރަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ކޯސް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ފީ އިން ބައިވެރިވާ ދަރި 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ކޯހެއްގައި  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ތަޢުލީމު އެކު ހުއްދައާއި ސަރުކާރުގެ ،ޔުނިވާސިޓީތަކުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

އެއްގޮތަށް ގެ ކޯހުގެ ޓިއުޝަންފީ ވެވޭ އެއްބަސްވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކިޔެވެނި އެހީ ހަމަޖެހޭ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ 

 ދަރިވަރުކިޔަވާ ޔުނިވާސިޓީއަށް ނުވަތަ ދަރިވަރާއި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 މަޤްބޫލު  ނުގެންދެވޭވަރުގެ ކުރިއަށް ވުންކިޔެ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ހިންގާ ކޯހެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ .3

. ށ ނުވަތަ މެދުވެރިވުން ހާލަތެއް  ނުގެންގެވޭނެ ކޯސްކުރިއަށް ޞިއްޙީގޮތުން ނުވަތަ މަރުވުން )  ނުވާނަމަ މެދުވެރި އުޒުރެއް

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަ ކޯސް( މެދުވެރިވުން ހާލަތެއް ގަބޫލުކުރާ ކައުންސިލުން  އަތޮޅު

 ވަކި  ކިޔެވުން ލުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ހިންގާ ކޯހެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ކޯހުގެއަތޮޅުކައުންސި .4

 ކޯހަށް  ޚަރަދެއްކޮށްފައިވާނަމަ އެއްވެސް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހާތަނަށް ލެވޭނީ ދޫކޮށް ކޯސް ޖެހިއްޖެނަމަ ހުއްޓާލަން ހިސާބަކުން

ންތިޒާމް އެބައިވެރިއަކު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެއްކޭނެ އި އަދަދު  ޖެހޭ ނިސްބަތުން ބައިވެރިއަކަށް ކޮންމެ މިންވަރުން  ހޭދަކުރި

 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

ނޑަޅޭ  .5 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ހިންގާ ކޯހެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ ދަރިވަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް ކަ

 . އެމަޢުލޫމާތު އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ، ދެއްކުމަށްފަހުގޮތެއްގެމަތިން 

ކޯސް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ތަޢުލީމް ހާޞިލުކުރި ޔުނިވާސިޓީން ނުވަތަ މަރުކަޒުން ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްގެ  .6

 ކޮޕީއެއް އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. ވީމާ،ކަންކަމަމަތީގައިވާ  ޕްރޮގްރާމްގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސް  ހިއުމަން ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ށ ށް އަޅުގަ

ނޑު   ބައިވެރިވުކޮށްދެއްވުމަށް  އެދެމެވެ. އަޅުގަ

 

    :                       ނަން

          :ސޮއި

         :ނަން

   :ނަންބަރު ކާޑު. އ.ރ.ދ

 


