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ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ    



 

ނޑު ޖެހުމަކީ، އެކި  އެޓެސްޓްކުރުން ނުވަތަ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ
އެކި ވަޒިފާތަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުގައާއި ކޯސްތަކަށް އެދިވަޑައިގަތުން ފަދަ 

އޭގެ އަސްލާ  ކަންކަމުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަކުގެ ނަކަލުތަކަކީ
އެއްގޮތަށް ހުރި ލިޔުންތަކެއްކަން ބަޔާންކޮށް ދިނުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ 
ޚިދުމަތަކެވެ. މި ގޮތުން ތައްގަނޑު ޖަހައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި 
ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓާއި، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓާއި އައިޑީ ކާޑު ފަދަ 

 ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

ނޑު ޖަހައިދިނުމަށް އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި އަސް ލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ
 ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ނޑު ޖެއްސެވުމަށް  ހ.  އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަ
ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް  ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ 

މަށް ފަހު، ހުށަހަޅުއްވާ ވުފުރިހަމަ ކުރެއް
ރިފަރާތުން އެ ފޯމުގައި ލިޔުންތަކުގެ ވެ 

ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ އިރު 
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް 

 ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނޑު ޖެހުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ އަސްލަކާ  ށ.  ތައްގަ
އެކު އެ އަސްލުގެ ނަކަލެއް ފޯމާ އެކު 

ނީ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނަކަލު ހައްދަވަންވާ
ދެފުށަށް ލިޔުން ހުރި އަސްލެއް ނަމަ، ނަކަލުވެސް 

 ދެފުށް ހުންނަގޮތަށެވެ.

ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ ނުވަތަ ނަކަލަކީ،  ނ.
ކިޔަން އެނގޭ ސާފު އަސްލަކަށް ނުވަތަ ނަކަލަކަށް 
ވާންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅުއްވާ އަސްލުގައި ނެތް 

ސް ކަހަލަ ރޮނގެއް، އަކުރެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެ
ނިޝާނެއް ނަކަލުގައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ވާ އެއްވެސް އަސްލަކަށް ގެއްލުމެއް ހުށައަޅުއް
ލިބިފައިވާނަމަ އެ އަސްލާއެކު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު ޖަހައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  ނަކަލުގައި ތައްގަ

 

އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ވެރިޔާ ނޫން މީހަކު ފޯމު  ރ.
ތަކުގެ ވެރިޔާގެ އައިޑީ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، ލިޔުން 

އިތުރުން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާ މިހާގެ ކާޑުގެ 
 އައިޑީ ކާޑުވެސް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

ނޑު ޖެހުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ނަކަލަކަށް  ބ. ތައްގަ
( ރުފިޔާ ގެ މަގުން ޖެހޭ ޖުމުލަ އަގު ދެ) 2/-

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

ނޑު ޖެހުމަށް ހުށަހަޅު ޅ. އްވާ ލިޔުންތައް ތައްގަ
ބަލައިގަންނާނީ، ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ 

އާ  13:00އިން މެންދުރުފަހު  00:30ހެނދުނު 
 ދެމެދު ގައެވެ.

ކުގެ ައސްލާއި ނަކަލު ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަ  ކ.
 ލުމަށް ަފހު، ނަކަލުތަކުގައިބެ އެއްގޮތްތޯ

ނޑު ޖެހުމަށްފަހު  ފޯުމ ހުށަހެޅޭ ދުވަހު ތައްގަ
 ހުށަހެޅިފަރާތަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެެވ.

ނޑު އ.  ފަރާތުގެ  ޖަހާފައިވާ ނަކަލުތަކާ ހަވާލުވާތައްގަ
އައިޑީ ކާޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އައިޑީ ކާޑު 

 ހުށަނާޅާ ނަމަ ލިޔުންތައް ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

ލިޔުންތަކުގައި އެޓެސްޓްކުރުން ނުވަތަ އެކިއެކި 
 އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިދިނުން 


