qfwo TqnqmaTqpADi
q nqC
s
a nEmizEqgwe kqlibqap

APPLICATION FORM

International A’ Level and HSC Examination
OCT, NOV 2018 Session

DEPARTMENT OF
PUBLIC EXAMINATIONS

For OFFICIAL USE only

ID CARD INFORMATION

ID Card Number
Candidate number
ID Serial Number
CENTRE INFORMATION

Centre number

Centre name
Atoll

Island

CANDIDATE INFORMATION

Full name (as in ID Card in BLOCK letters)
Permanent address

Atoll

Island

Address

Current address

Atoll

Island

Address ( House name )

Date of birth

DAY

Contact

MONTH

Telephone

Gender

YEAR

Mobile

UCI NUMBER

Male

( District )
Female

E-mail

If Yes, Please write UCI Number here,
9
Please ATTACH a copy of the RESULT SLIPs for verification.

Have you done AS / A Level before ?

If you are printing this form, please print on both sides of a single A4 Sheet

Normal Entry

B

PARENT INFORMATION (Should be filled by all)

Full name

Relationship

Permanent address

Atoll

Contact

Telephone

Address

Island
Mobile

E-mail
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Name

Name

Date & Time

Date & Time
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Date & Time
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SUBJECTS OFFERED for INTERNATIONAL ALEVEL

Place a tick ( ) against each subject you wish to take with a paper choice and appropriate option code
Place a tick ( ) against the cash-in code if you wish to obtain an overall grade for the subject.
YBI01
XBI01
WBI01
WBI02
WBI03
WBI04
WBI05
WBI06

AL Biology CASH-IN Code
AS Biology CASH-IN Code
Biology Unit 1
Biology Unit 2
Biology Unit 3
Biology Unit 4
Biology Unit 5
Biology Unit 6

YCH01
XCH01
WCH01
WCH02
WCH03
WCH04
WCH05
WCH06

AL Chemistry CASH-IN Code
AS Chemistry CASH-IN Code
Chemistry Unit 1
Chemistry Unit 2
Chemistry Unit 3
Chemistry Unit 4
Chemistry Unit 5
Chemistry Unit 6

YPH01
XPH01
WPH01
WPH02
WPH03
WPH04
WPH05
WPH06

AL Physics CASH-IN Code
AS Physics CASH-IN Code
Physics Unit 1
Physics Unit 2
Physics Unit 3
Physics Unit 4
Physics Unit 5
Physics Unit 6

YMA01
XMA01
WMA01
WMA02
WME01
WME02
WST01
WST02

AL Mathematics CASH-IN Code
AS Mathematics CASH-IN Code
Core Mathematics C12
Core Mathematics C34
Mechanics M1
Mechanics M2
Statistics S1
Statistics S2

YEC01
XEC01
WEC01
WEC02
WEC03
WEC04

AL Economics CASH-IN Code
AS Economics CASH-IN Code
Economics Unit 1
Economics Unit 2
Economics Unit 3
Economics Unit 4

YAC11
XAC11
WAC11
WAC12
YLA1

AL Accounting CASH-IN Code
AS Accounting CASH-IN Code
Accounting Unit 1
Accounting Unit 2
Law

YHI01
XHI01
WHI01
WHI02
WHI03
WHI04

AL History CASH-IN Code
AS History CASH-IN Code
History Unit 1 (option)
History Unit 2 (option)
History Unit 3 (option)
History Unit 4 (option)

YPS01
XPS01
WPS01
WPS02
WPS03
WPS04

AL Psychology CASH-IN Code
AS Psychology CASH-IN Code
Psychology Unit 1
Psychology Unit 2
Psychology Unit 3
Psychology Unit 4

YBS01
XBS01
WBS01
WBS02
WBS03
WBS04

AL Business Studies CASH-IN Code
AS Business Studies CASH-IN Code
Business Studies Unit 1
Business Studies Unit 2
Business Studies Unit 3
Business Studies Unit 4

HSC
8200
8100

Higher Secondary School Certificate
Dhivehi Language
Islaamee Tharubiyyathu

st
cscnwxEnimEzcgea ckilcbwp cfoa cTcnwmcTWpiD
ejcaWrihevid

 2018ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު ،ނޮވެންބަރު އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގައި
ސަމާލުކަން ދޭންވީ މުހިންމު ކަންތައް

 1އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު
ޝން މުއްދަތު 2018 :ޖޫން  10އިން  2018ޖުލައި  01އަށް.
)ހ( ނޯމަލް އެންޓްރީ އެޕްލިކޭ ަ
ކ  0830އި ް
ޝން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަ ު
)ށ( އެޕްލިކޭ ަ
ނ  1330އަށް ޑީޕީއީން) .ރަމަޟާން މަހުގައި
ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ  10:00ން  13:45އަށެވެ(.
)ނ( ނޯމަލް އެންޓްރީ މުއްދަތުގެ ފަހުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ލޭޓް އެންޓްރީގެ ގޮތުގައި.
)ރ( ލޭޓް އެންޓްރީ އެޕްލިކޭޝަންގެ މުއްދަތު 2018 :ޖުލައި  08އިން  2018ޖުލައި  12އަށް.
މންދާ ދަރިވަ ަ
ސްކޫލު ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވަ ު
އވެޓް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި
ރކު ،އޭނާ ހެދުމަށް ކަނޑައެޅޭ އިމްތިޙާނެއްގައި ޕްރަ ި
ރވުމަކީ ވެސް
މނާކަމެކެވެ .އަދި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު އެއް އިމްތިޙާނު ސެޝަނެއްގައި ދެ ސެންޓަރަކުން ބައިވެ ި
ބައިވެރިވުމަކީ ަ
ރ
ބ ާ
މަނާކަމެވެ .މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލްކޮށް ،އެކެންޑިޑޭޓުން ދެއްކި ފައިސާ ވެސް އަނ ު
ނުލިބޭނެއެވެ.

 2އެޕްލިކޭޝަން ފުރުން
)ހ( އެޕްލިކޭޝަނުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .ކެންޑިޑޭޓުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯމުގައި ލިޔާނީ އައިޑީ
ކާޑުގައި ވާ ގޮތަށެވެ .އިމްތިޙާނާ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައާއި ސެޓްފިކެޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ލިޔާނީ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި

ނަން ލިޔެފައިވާ ގޮތަށެވެ.
އ
)ށ( އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ މާއްދާތައް ،ފޯމުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ޗެކު ކުރަންވާނެއެވެ .އިމްތިޙާނުގަ ި
ބައިވެރިވެވޭނީ ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކުގައެވެ.
ކ ކޮމްޕޯނަންޓެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސްކޫލު ެ
)ނ( ކޯސްވަރ ް
ގއި އޮޕްޝަން
އވެރިވާ މާއްދާ ަ
ކންޑިޑޭޓުންނަށް އެކަންޏެވެ .ބަ ި
އވެރިވަނީ ކޮން އޮޕްޝަނެއްގައިކަން ޔަގީން ކުރާށެވެ.
ހިމެނޭނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރާއިރު ބަ ި
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)ރ( ޔޫސީއައި ނަންބަރަކީ ،އެޑެކްސެލް އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމުން ،ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް ދެވޭނެ
އޑެކްސެލް އިމްތިޙާނުގައި ު
ނަންބަރެކެވެެ .
ކރިން ބައިވެރިވެފައިވާނަމަ ،މި ނަންބަރު ލިޔާނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިޒަލްސްޓްގައިވާ
ރން ހަދާފައިވާ ޔުނިޓުތަކުގެ
ނންބަރު ނުލިޔެފިނަމަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކު ި
ގޮތަށެވެ .މި ނަންބަރު ނުބައިކޮށް ލިޔެ ނުވަތަ މި ަ
ސ އެއްކޮށް އޯވަރރޯލް ގްރޭޑެއް ނުލިބޭނެއެވެ .ވީމާ ،މި ނަންބަރު ލިޔުމުގައި
މާކްސް އާއި ފަހުން ހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ މާކް ް
ކން ދޭންވާނެއެވެ.
ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލު ަ
ކވަކި ޔުނިޓުތައް އެއްކޮށް މުޅި މާއްދާއަށް ގްރޭޑެއް ހޯދުމަށް
މކީ ،އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ވަ ި
އން ކުރު ަ
)ބ( ކޭޝް ި
ބޭނުންވާނަމަ ،ފާހަގަ ޖަހަންޖެހޭ ކޯޑެކެވެ .ކޭޝް އިން ކުރެވޭ  2ގޮތެއް ވެއެވެ.
 -1އޭއެސް ކޭޝް އިން
ކރުމަށްފަހު ގްރޭޑެއް ހޯދުމަށް އެދޭ ކޯޑެވެ .މި ކޯޑު
އޭއެސް ކޭޝް އިން އަކީ މާއްދާގެ ފުރަތަމަ ބައި ފުރިހަމަ ު
ފެށިފައިވާނީ އައިއޭއެލް މާއްދާތަކަށް ނަމަ  Xންނެވެ.
 -2އޭއެލް ކޭޝް އިން
އ
ކރުމަށްފަހު އެ މާއްދާގެ އޯވަރރޯލް ގްރޭޑެ ް
ހ ޔުނިޓެއް ފުރިހަމަ ު
އޭއެލް ކޭޝް އިން އަކީ މާއްދާއެއްގެ ހުރި ާ
ބޭނުންނަމަ ފާހަގަ ޖަހާ ކޯޑެވެ .އައިއޭއެލް މާއްދާތަކަށް ނަމަ  Yއިންނެވެ.
ވނީ އެ މާއްދާއެއްގެ ކޮންމެވެސް  1ޔުނިޓެއް
ކ ް
)ޅ( އެއްވެސް އަހަރެއްގައި ޭ
ޝ އިން ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަލުން ކޭޝް އިން ކުރެ ޭ
ކ ލިބޭނެއެވެ.
އ ު
ކރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް އެޕްލިކޭޝަނާ ެ
ކރުމުންނެވެ .ކޭޝް އިން ު
ރީސިޓް ު
ޝން ފޯމާއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ަ
ކރިން އޭލެވެލް އިމްތިޙާނު ހަދާފައިވާނަމަ ،އެ އިމްތިޙާނު/ތަކުގެ ނަތީޖާގެ
އކާއިު ،
)ކ( އެޕްލިކޭ ަ
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ކޮޕީ ހުށަހަޅަ ް

 3ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ )އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިއުން(
ކރާނީ  2018އޮގަސްޓު  01ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
)ހ( މި އިމްތިޙާނުގެ ނޯމަލް އެންޓްރީގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ދޫ ު
ކ ަ
އ
ރން ފެށުމުން އަވަހަށް ނެގުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލަ ި
)ށ( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ދޫ ު
ކކުރަންވާނެއެވެ.
ޗެ ު
 -1އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވާ މާއްދާ/ޔުނިޓު ހިމެނިފައިވޭތޯ
 -2ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އުފަންދުވަސް ލިޔެފައިވަނީ އައިޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށްތޯ
)ނ( ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އުފަން ދުވަސް ސެޓްފިކެޓުގައި ލިޔާނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
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ރން
)ރ( ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ 2018 ،އޮގަސްޓު  19ވަނަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކު ި
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި

މުއްދަތުގެ

ފަހުން

ހުށަހަޅާނަމަ،

ކންޖެހޭ
ދައް ަ

ރމަށް
އިސްލާހުކު ު

ޕެނަލްޓީ

ފީ

ރ
ޔ ު
މއަށްވުރެ ކުރިއަށް ޖެއްސުމުގެ އިޚްތި ާ
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ި
ސެންތަރުތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
)ބ( އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތަކުން އެކަންޏެވެ.
 4އިމްތިޙާނަށް ދެއްކި ފީ އަނބުރާ ދިނުން )ރިފަންޑް(
ވ
އ ާ
މިޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގާ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ،ކެންޑިޑޭޓުން ދައްކާ ފީ އަނބުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ދެވޭނީ ތިރީގަ ި
ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
ރންޖެހޭ ކަމެއް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން
 .1އިމްތިޙާނެއް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކެންސަލްކުރުން ނުވަތަ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކު ަ
ކެންޑިޑޭޓަށް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިނުވެވުން.
•

މިޙާލަތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެއްކި ފީ އެކުގައި އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ.

 .2އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓަށް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަދަ ސިއްޙީ
ވގެން ،ކެންޑިޑޭޓު އިމްތިޙާނުން ވަކިވުން.
ކަމެއް މެދުވެރި ެ
 .2.1މި ޙާލަތުގައި އިމްތިޙާނަށް ދެއްކި ފީ އަނބުރާ ދެވޭނީ ،އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާ/އޮޕްޝަން ތަކުން 50%
ނުވަތަ އެ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއްގެ އިމްތިޙާނު ނުހެދޭނަމައެވެ.
.2.2

އިމްތިޙާނުގެ ފީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ދެވޭނީ އިމްތިޙާނުގައި ކެންޑިޑޭޓު ނުހަދާ މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ތެރެއިން 80
އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ މިންވަރެކެވެ.

.2.3

އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ،މާއްދާއެއްގެ  1ޔުނިޓަށްނަމަވެސް ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ ،އެ މާއްދާގެ
އެހެން ޔުނިޓްތަކުގެ ފީއެއް އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

ކ ޔުނިޓުގެ ފީއެއް އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.
ވ ި
 .2.4އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ވަކި ަ
.2.5

ހާޒިރު ނުވެވޭ ފުރަތަމަ އިމްތިޙާނު އޮންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން  03ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިފަންޑަށް އެދެންވާނެއެވެ.

 .3ރީފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ި
ރކާރުން ފީދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައެވެ.
އރު ސެންޓަރުތަކުން ހުށަހަޅާނީ ،އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ސަ ު

 5އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވުން
އ
)ހ( އިމްތިޙާން ފެށުމުގެ  30މިނެޓް ކުރިން ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ .އިމްތިޙާނު އޮންނަ ތަނާ ި
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑި ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީއާ އެކު ލިބޭނެއެވެ.
އ
)ށ( އިމްތިޙާނަށް ގަޑި ޖެހިގެން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ،އިމްތިޙާނުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނުލިބުން އެކަށީގެންވެއެވެ .އަދި ބައެ ް
ސޓީން ބަލައިނުގަތުން ވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.
ދސް ،ޔުނިވަރ ި
ޙާލަތްތަކުގައި ،ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޖަވާބު ކަރު ާ
ސކޫލްގެ ޔުނީފޯމްގައެވެ .ޕްރައިވެޓް ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހޯލަށް
)ނ( ސްކޫލް ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ހާޒިރުވާންވާނީް ،
މޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ،އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާފަދަ ހެދުމެއް އަޅައިގެންނެވެ .އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވާއިރު،
ހާޒިރު ވާނީު ،
ގައިން ނުބައިވަސް ނުދުވާނޭހެން ސާފުތާހިރުކަންމަތީ ހުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.
ހއްޓަން
މކެވެ .މިފަދަ ތަކެތި ހޯލުން ބޭރުގައި ބަ ަ
)ރ( ދަބަސް ،މޮބައިލް ފޯނު ފަދަ ތަކެތި އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަ ެ
ބދާނޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ނުވަތަ ސްކޫލުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
ޖެހުމާގުޅިގެން ލި ި
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ރހުމެއް ނެތް
)ޅ( އިމްތިޙާނު ހޯލަށް "ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް" ފުޅި ނުވެއްދޭނެއެވެ .ހޯލަށް ވެއްދޭނީ އެއްވެސް ލިއުމެއް/ކު ެ
ފުޅިއެކެވެ .ކެ ް
ނއުމުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ނޑިޑޭޓުން ފެންފުޅި ގެ ަ
ރ
ޓ ީ
ޕޓު އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެން ް
)ބ( އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވަދެވޭނީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު/ޕާސް ޯ
ށ
ރ ް
ށ އެކަން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވި ސެންޓަ ަ
ދެއްކުމުންނެވެ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ލަސްނުކޮ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.

 6އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ އާއި ރީޗެކުކުރުން:
ޖނަވަރީ ގައެވެ .މި ތާރީޚު ގެޒެޓު ކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ( މި އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރާނީ ަ 2019
ހކަށް ނަތީޖާ ނަގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދެންޖެހޭނެއެވެ.
)ށ( ނަތީޖާ ދޫކުރުމުން ވީ އެންމެ އަވަ ަ
ނ
ކ ް
ކރިން އެ ަ
ގ ު
)ނ( ނަތީޖާގައި އިސްލާޙު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ 2019 ،ޖަނަވަރީ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ެ 1200
ރ
ޔ ު
ތ ާ
ކރިއަށް ޖެއްސުމުގެ އިޚް ި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވާ ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު މިއަށްވުރެ ު
ސްކޫލްތަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ކރުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ނަތީޖާ އާއެކު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެންގޭނެއެވެ .ސެންޓަރުތަކުން ބައިވެރިވާ
)ރ( އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ރިޗެކު ު
ޖ
ކރުމުގެ މުއްދަތަކީ ،ޑީޕީއީން ނަތީ ާ
ނޑިޑޭޓަށް އަންގާނެއެވެ .ރީޗެކު ު
ކެންޑިޑޭޓުން މިކަމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އެ ސެންޓަރަކުން ކެ ް
ކރަންފަށާތާ  15ދުވަހެވެ.
ދޫ ު
ދސް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ކެންޑިޑޭޓުންނަކަށް ނުލި ޭ
ރ ާ
)ބ( އިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބުކަ ު
ނ
ބނެއެވެ .މިކަން ވާނީ އިމްތިޙާނުގެ އެޕްލިކޭޝަ ް
ފޯމުގައިވެސް ބަޔާން ކޮށްފައެވެ.
ޚ ފަހުން އެންގޭނެއެވެ .މިއީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ތާރީޚެއް ނޫނެވެ.
)ޅ( ރީޗެކް ނަތީޖާ ދޫކުރާ ތާރީ ު
ފ
މށް ދައްކަންޖެހޭ ީ
ދވަހުގެ ތެރޭގައެވެ .ރީޗެކް ކުރު ަ
ކރާތާ ު 15
)ކ( ދިވެހި އިސްލާމްގެ ރީޗެކް ރިޕޯޓަށް އެދޭނީ ރީޗެކް ނަތީޖާ ދޫ ު
ކން ލިބޭނެއެވެ.
ޝީޓް ޑީޕީއީންނާއި ސެންޓަރުތަ ު
 7ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުން:
ކރެވޭ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ.
)ހ( އިމްތިޙާނުގެ ސެޓްފިކެޓަކީ ،ކެންޑިޑޭޓަށް ދޫ ު
)ށ( ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2019މޭ ގައެވެ .މި ތާރީޚު ގެޒެޓު ކުރެވޭނެއެވެ.
އކަންޖެހޭނެއެވެ.
)ނ( ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށްފަހު ،ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އުފަން ދުވަސްފަދަ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފީއެއް ދަ ް
ނ
ވީމާ ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ލިބުމުން މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ،އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނު ް
އެދެމެވެ.
)ރ( ސެޓްފިކެޓް ދޫކު ާ
މށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ
އރު އެކަ ަ
ރ މުއްދަތުގައި ސެޓްފިކެޓް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ،އަލުން ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާ ި
ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެއެވެ.
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