ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޝަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި


މަސްއޫލްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުކޮޕީ ،ވަނަވަރު އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑް.



ނ އިސްވެރިޔާގެ ތަންހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުން،
ނ ަ
ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގުމަށް ހު ް
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުކޮޕީ  ،ވަނަވަރު ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ،ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލުކަން އަންގައިދޭ
ތައްގަނޑުޖެހި ކޮޕީ)



މުދައްރިއްސެގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުކޮޕީ ،ވަނަވަރު ،ކުށުގެ ރެކޯޑް އަދި ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލުކަން
އަންގައިދޭ ތައްގަނޑުޖެހި ކޮޕީ)



ތނަކުންނަމަ އެތަނެއްގެ
ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރު ،ޕާރޓްނާރޝިޕް ،ކުންފުނި ،ޖަމިއްޔާފަދަ ަ
ރަޖިސްޓްރީގެ ތެދު ކޮޕީއާއި އަސާސީޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ އަދި މަސްއޫލުވެރިންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަންއަންގައިދޭ
ކާޑުގެކޮޕީ .އަދި ކުންފުންޏަކުންނަމަ އެކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ
ނިންމުމުގެ ކޮޕީ.



ތނުގެ މެންޑޭޓް.
ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުންނަމަ އެ ަ



ނނަމަ ،ޕާރޓްނާރޝިޕް އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ.
ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވަނީ ޕާރޓްނާރޝިޕް ް



ކންނަމަ އެފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމާއި ދިވެހި
ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަފަރާތް ތަ ު
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.



ކރުމާއިމެދު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާކަމުގެ
ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތުގައި އެކަން ު
ލިޔުން( މިފޯމާއި އެކު ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތައް) ނުވަތަ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން



ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ،އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ،
ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން( .މިކުރެހުމުގައި ކްލާސް ރޫމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާގޮތް ،ތަނުގެ ބޮޑުމިން އަދި މީހުން
މ ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭތަން ވަކިކުރެވިފައިވާގޮތް އަދި އެތަނަކަށް
ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި ހަދާފައިވާ ތަނެއްނަ ަ
ވނެއެވެ.
ނނަ ގޮތް އެނގެން އޮންނަން ާ
މަގުމަތިން ވަދެވެންހު ް



އއްގެ އިއުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއްގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާނަމަ އެއިދާރާ ެ

އެހެނިހެން މައުލޫމާތު
ހ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުނަތައް ހަމަވުމުންނެވެ.
ނނަންޖެ ޭ
މޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެ ،ގެ ް
 .1ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމްގައިވާ ަ
 .2ކޮލެޖް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކޮށް ކޮލެޖް ސްޓޭޓަސް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ގިނަވެގެން  6މަސް ދުވަސް ނަގާނެއެވެ .އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ގިނަވެގެން  2މަސް ދުވަސް ނަގާނެއެވެ.
 .3ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރެވެމުންދާނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.
( 1 .4އެކެއް) އިމާތާރް/ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ ( 1އެކެއް)
އިންސްޓިޓިއުޝަންއެވެ.
 .5އިންސްޓިޓިއުޓް /ކޮލެޖް /ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެޑްރެހެއްގައި
އިންސްޓިޓިއުޓް /ކޮލެޖް /ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާނަމަ މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގައި ކެމްޕަހެއް ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.
 .7އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ ހިންގާކަމުގައިވަނީނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .އަދި މި
މތާއި ކޯސްތަކުގެ ތަފްސީލް
މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން ހިންގާ ތަނުގެ މަޢުލޫ ާ
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
ފޯމް ހުށަހަޅާ ބޭނުން
 .1އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް:
 .2ކެމްޕަސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް:
ނބަރު:
 2.1އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓްރީ ނަ ް
 2.2އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް:
ރޚް :
ނފެށި ތާ ީ
 2.3އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގަ ް
 2.4އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނަން:
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް ކިޔާނަން ފާސްކުރުން (އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަމަ)
އވާ
ނނަންވާނެއެވެ .ހިމާޔަތް ކުރެވިފަ ި
ޅނަން ލިޔުމުގައި  3ނަމެއް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލިޔެވިފައި އޮ ް
* ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް ހުށައަ ާ
ނަމެއް ނުކިޔޭނެއެވެ.
ހުށައަޅާނަން (ތާނައަކުރުން)

ބަސް(ދިވެހި/ޢަރަބި/އިގިރޭސި)

ނަމުގެ މާނަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް
ފާސްވިނަން:
ތާރީޙް:

އިގިރޭސިބަހުން ލިޔާނެގޮތް

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ފޯމް ހުށަހެޅިފަރާތް:
ފޯމް ބަލައިގެން މުވައްޒަފު:
ފޯމް ބަލައިގެން ތާރީޙް:
މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަހުން ރަޖިސްޓަރީއަށް އައި ބަދަލުތައް

ބަދަލުއައި ތާރީޚް

ނ
ނަ ް

މަސްޢޫލްފަރާތް

އިސްވެރިޔާ

ފެންވަރު

އިތުރުބަޔާން

 - 1ހިންގާފަރާތުގެ ބާވަތް
މިބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި (  ) މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
 – 1..1ސަރުކާރު /ދައުލަތް
 1..2އަމިއްލަ:
ހ .އަމިއްލަ ފަރުދެއް
ށ .ކުންފުނި/ފައުންޑޭޝަން/ސޮސައިޓީ/ޖަމިއްޔާ/ޕާރޓްނަޝިޕް ފަދަ ފަރާތްތައް

 - 2ތަނުގެ ބާވަތް
2..1

 -ޔުނިވަރސިޓީ

2..2

 -ކޮލެޖް

2..3

 -ޕޮލިޓެކްނިކް

2..4

 -ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް

2..5

 -ސަރުކާރު /ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް

 - 3އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 – 3..1އެޑްރެސް (މަގުގެ ނަމާއެކު):
 - 3..2ރަށް:
 - 3..3އަތޮޅު:
ނންބަރު:
 – 3..4ޓެލެފޯނު /މޯބައިލް ަ
 -3..5އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 -4މަސްއޫލުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު
ނ ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގެ
–4..1މަސްއޫލުފަރާތް (ސަރުކާރު ،ރައްޔިތުން ،ކުންފުނި ،ޖަމިއްޔާ ،ސޮސައިޓީ ،ފައުންޑޭޝަ ް
މަސްޢޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިނަމަ)
ނަން:
އެޑްރެސް:
ނބަރު:
ޓެލެފޯނު ނަ ް
ފެކްސް ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
–4..2މަސްއޫލުވެރިޔާ (އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ)
ނަން:
އެޑްރެސް (މަގުގެ ނަމާއި އެކު):
ރަށް:
އަތޮޅު:
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް:
ނބަރު:
ގުޅޭނެ ޓެލެފޯން ނަ ް
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
ފެކްސް ނަންބަރ:

މޮބައިލް:

ޓެލެފޯން:

 – 5ޢިމާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ފޓުން):
 - 5..1ގޯތީގެ ބޮޑުމިން (އަކަ ޫ
 - 5..2ގޯތީގެ ހުސްބިމުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):
 - 5..3ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރިގޮތް (އަކަފޫޓުން):
ނ):
 - 5..4ކުލާސްރޫމްގެ ޢަދަދާއި ބޮޑުމިން (ފޫޓު ް
ޓން)
 – 5..5އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން(:ފޫ ު
 – 5..6ސްޓާފް ރޫމް

 – 5..7ލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން (ފޫޓުން)
ނ)
 – 5..5ލެކްޗަރ ހޯލްގެ ބޮޑުމިން (ފޫޓު ް
 – 5..9ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން (ފޫޓުން)
 – 5.1.ސިޑީގެ ފުޅާމިން (ފޫޓުން)
ޓން)
 – 5.11ލިފްޓްގެ ބޮޑުމިން(ފޫ ު
ތ
ގ ް
 – 5.12ބޯފެން ލިބެން ހުރި ޮ
 – 5.13ދަރިވަރުންގެ ފާހާނާ ޢަދަދު:

އަންހެން:

ފިރިހެން:

 – 5.14މުވައްޒަފުންގެ ފާހާނާ ޢަދަދު

އަންހެން:

ފިރިހެން:

ނ)
 – 5.15ނަމާދުކުރާތަނުގެ ބޮޑުމިން (ފޫޓް ް
ނތޯ:
 – 5.16މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫ ް
(ދިރިއުޅޭތަނެއްނަމަ ،ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި ،ދިރިއުޅޭ
ތަނާއި ދެބައި ވަކިކުރެވިފައި ހުރިގޮތް .އަދި
ކިޔަވައިދޭ ތަނަށް ވަދެވެން ހުރިގޮތް)

އަންހެން:

ފިރިހެން:

 - 6ކިޔަވައިދޭ ދަންފަޅިތަކާއި ކްލާސްތައް:
 - 6..1ކިޔަވައިދޭ ދަންފަޅީގެ ޢަދަދު:
 - 6..2ދަންފަޅިއެއްގައި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ ޢަދަދު:
ވރުންގެ ޢަދަދު:
 - 6..3ކްލާހެއްގައި ތިބޭ ދަރި ަ
 – 7ކިޔަވައިދިނުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތު ދިމާވާގޮޅީގައި ނުވަތަ ގޮޅިތަކުގައި (  ) މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
 – 7..1ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރު
ސެޓްފިކެޓް:
ޑިޕްލޮމާ:
ޑިގްރީ:
މާސްޓާރސް ޑިގްރީ.
ނ) :ޓްރެއިނިންގް
(އެހެނިހެ ް
ޕްރޮގްރާމްސް/
ވޯކްޝޮޕްސް
 – 7..2ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު:
 – 7..3ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް:
 – 7..4މުދައްރިސުން ތިބުމަށް ކަނޑައަޅާވަރު:
 – 7..5ކިޔަވައިދޭ ބަސް:

 – 7..6ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތައް
ބައިވެރިވާ
ޖާގައިގެ ޢަދަދު

ކޯހުގެ ނަން

މުއްދަތު

ކުދިންގެ

ދޭ ސެޓްފިކެޓް

ފެންވަރު

 – 7..7ބޭރުޤައުމެއްގެ މަރުކަޒާގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު :
ކޯހުގެ ނަން

މުއްދަތު

ޤައުމު

ކިޔަވައިދޭ ފެންވަރު

ބޭރު ޤައުމެއްގެ މަރުކަޒަކާގުޅިގެން ކޯހެއް ހިންގާނަމަ ،ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ހ .ކޯހުގެ/ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު
ށ .އެ ކޯސް ހިންގާ ބޭރުގައުމެއްގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖޭގައި އެކޯސްހިންގުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ލިޔުން.
އވާގޮތުގެ ލިޔުން.
ހފަ ި
ރބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެ ި
ނ .ކޯސްތައް ނިމުމުން ފެންވަ ު
ރ .ކޯސްތައް ނިމުމުންދޭ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ނަމޫނާ.

ގުޅިފައިވާ މަރުކަޒު

 - 8ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
 - 5..1ނަން:
 - 5..2މަޤާމް:
 - 5..3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
 - 5..4އެޑްރެސް (މަގުގެ ނަމާއިއެކު):
 - 5..5ރަށް:
 - 5..6އަތޮޅު:
 - 5..7ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
 - 5..5މިވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް
އަދާކުރާނަމަ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
 - 5..9ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
ބރު:
ނ ަ
 - 5.1.ގުޅޭނެ ޓެލެފޯން ނަ ް

 - 9ޢިމާރާތުގެ އެހެނިހެން ފަސޭހަ
ނަން
ކްލާސްރޫމް
އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމް
ލައިބްރަރީ
ރ
ލެބޯރަޓް ީ
ކޮމްޕިއުޓަރ ރޫމް
ލެކްޗަރ ރޫމް
ސްޓާފް ރޫމް
ހޯލް
ސެމިނާރ ރޫމް

ޢަދަދު

ކުދިންގެ ޖާގަ

ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް

 - 11ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް
 - 1...1ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް:


ސަރުކާރު ބަޖެޓް



ފ
ކުދިންގެއަތުން ނެގޭ ީ



އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ



ބޭރުގެ އެހީ



އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ)

ގމަށް ހުށައަޅާގޮތް:
 - 1...2ކުދިންގެއަތުން ފީނެ ު
(ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަދަދާއި ،އެހެނިހެން
ތަފްޞީލް)

 - 11އިދާރީ މަޤާމްތައް
 - 11..1ޢަދަދާއި މަޤާމްތައް:
މަޤާމް

ޢަދަދު

 - 12މަސްއޫލުވެރިޔާގެ އިޤްރާރު
ޤވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި،
ދ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ަ
މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި ކިޔަވައި ޭ
ސވަމެވެ.
އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަ ް
ނ (ސަރުކާރު ،ރައްޔިތުން ،ކުންފުނި ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޕާޓްނާރޝިޕްގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެދަށުން ނަމަ)
ތ ް
 - 12..1ހިންގާތަނުގެ ފަރާ ު
ސޮއި:
ނަން:
މަޤާމް:
ތާރީޚް:
ތައްގަޑު:

 – 12..2މަސްޢޫލުވެރިޔާ (އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ)
ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

 - 13ޢިމާރާތާއި ތަން ޗެކްކުރުން (މާލޭގައި ނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ،އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ނަމަ،
ރަށު/އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ) *
އ ސިމެންތި ޖަހާފަ،
ޢިމާރާތް ހެދިފައިވާގޮތް ( :ރާނަ ި
ކިތައް ބުރިއަށް ހެދިފައިވާ އިމާރާތެއްކަން)

ޓލޭޝަން)
ވައި ލިބޭނެގޮތް ހުރިވަރު( :ވެން ި

އަލި:

ބންހުރި ގޮތް:
ބޯފެން ލި ެ
ފާޚާނާގެ އަދަދު:
ފަރުނީޗަރު ހުރި ޢަދަދު( :ކުދިންގެ ގޮނޑި ،މޭޒު،
މުދައްރިސުންގެ ގޮނޑި ،މޭޒު)
ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމްގައި ބޭނުންކުރާ
ކބޯޑް ،ވައިޓްބޯޑް،
ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު (ބްލެ ް

ކޮމްޕިއުޓަރ ،ސްމާޓް ބޯޑް ،ޕްރޮޖެކްޓަރ ،ސްޕީކަރ)
ކިޔަވައިދޭތަނަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި ހެދިފައިވާ
ތަނެއްނަމަ ދެތަން ބައިކުރެވިފައި ހުރިގޮތް
ޒފުގެ ސޮއި:
މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި މުވައް ަ

ޒފުގެ ނަން:
މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި މުވައް ަ

ޗެކްކުރި ތާރީޚް:

* އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކުން ޢިމާރާތް ޗެކްކުރެވިދާނެއެވެ.
ތން)
 ކިޔަވައިދޭތަނަކީ އެތަނެއްގައި ކްލާސްރޫމާއި ،ބޯފެން ،ފާޚާނާ ،އަދި މިނޫންވެސް ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން (އެތަނެއްގެ ބާވަ ުވ.
މވެފައި ހުރި ތަނަކަށް ވާންވާނެއެ ެ
ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ހަ ަ

 - 14ރަށު/އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލު ކުރުން** :
މިތަނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަޑައަޅާފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ފެތޭ ތަނެކެވެ.
ސޮއި:
ނަން:
މަގާމް:
ތާރީޚް:
ތައްގަޑު:

** އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކުން ޤަބޫލްކުރެވިދާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ އިސްވެރިޔާގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަ ނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

އަތޮޅާއި ރަށް:

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

އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރ:

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

ޕާސްޕޯރޓް
ސައިޒް
ޓ
ފޮ ޯ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި މަދަރުސާގެ  /މަރުކަޒުގެ ނަން

ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

އަހަރު

ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  /އޮފީސް

ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާ ބަދަލުވި  /ވަކިވި ތާރީޚް

ކިޔަވައިދޭތަނުގެ މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަ ނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

އަތޮޅާއި ރަށް:

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

އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރ:

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

ޕާސްޕޯރޓް
ސައިޒް
ޓ
ފޮ ޯ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި މަދަރުސާ  /މަރުކަޒުގެ ނަން

ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

އަހަރު

ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  /އޮފީސް

ވަޒީފާ ލިބުނު

ވަޒީފާ ބަދަލުވި /

ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

ކިޔަވައިދޭތަނުގެ މުދައްރިސެއްގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

އަތޮޅާއި ރަށް:

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

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ:

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

ޕާސްޕޯރޓް
ސައިޒް
ޓ
ފޮ ޯ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރި މަދަރުސާގެ  /މަރުކަޒުގެ ނަން

ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

އަހަރު

ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  /އޮފީސް

ވަޒީފާ ލިބުނު

ވަޒީފާ ބަދަލުވި /

ތާރީޚް

ވަކިވި ތާރީޚް

c
……………………..
……………………..

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ............................................................
ވ.
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ ެ
އަޅުގަނޑު ( ...........................................އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރ  )...............................ގެ ގޯތީ
()........................................ގައި

ކުރެވިފައިވާ

ޢިމާރާތް،

ކޔަވައިދޭތަނެއް
ި

އ
ށޓަކަ ި
ހިންގުމަ ް

ކރީ
މތަން ދޫ ު
 ،........................................................................އަށް ދޫކޮށްފީމެވެ .މިގޮތަށް ކިޔަވައިދޭތަނެއް ހިންގުމަށް ި
 ........................އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
.............................................
.............................................

ޚާދިމުކުމް/ޚާދިމަތުކުމް

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

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލުން
ހުށައަޅާމީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 – 1މީހާގެ ނަން:
 – 2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:
 – 3އަތޮޅާއި ރަށް:
 – 4ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 – 5މިހާރު ހުންނަ އެޑްރެސް:
 – 6އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
 – 7ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެޑްރެހަށްއައި ބަދަލު:
ކުށުގެ ރެކޯޑް:

އޮފީސް

މައްސަލަ
ހުރި/ނެތް

ސޮއި

ސްޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި – ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޯޓް :ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  .5އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.

(މައްސަލަ ހުރިނަމަ ،މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ލިޔުއްވުމަށްފަހު ،މިފޯމާއިއެކު ހުށައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ).

ނަން

ތާރީޚް

c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކިޔަވައިދޭތަނުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލުން
ހުށައަޅާމީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 – 1މީހާގެ ނަން:
 – 2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
 – 3އަތޮޅާއި ރަށް:
 – 4ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 – 5މިހާރު ހުންނަ އެޑްރެސް:
 – 6އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
 – 7ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެޑްރެހަށްއައި ބަދަލު:
ކުށުގެ ރެކޯޑް:

އޮފީސް

މައްސަލަ
ހުރި/ނެތް

ސޮއި

ސްޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި – ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޯޓް :ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  .5އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.

(މައްސަލަ ހުރިނަމަ ،މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ލިޔުއްވުމަށްފަހު ،މިފޯމާއިއެކު ހުށައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ).

ނަން

ތާރީޚް

c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލުން
ހުށައަޅާމީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 – 1މީހާގެ ނަން:
 – 2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:
 – 3އަތޮޅާއި ރަށް:
 – 4ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 – 5މިހާރު ހުންނަ އެޑްރެސް:
 – 6އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:
 – 7ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެޑްރެހަށްއައި ބަދަލު:
ކުށުގެ ރެކޯޑް:

އޮފީސް

މައްސަލަ
ހުރި/ނެތް

ސޮއި

ސްޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި – ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންލް ސަރވިސް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޯޓް :ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  .5އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.

(މައްސަލަ ހުރިނަމަ ،މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ލިޔުއްވުމަށްފަހު ،މިފޯމާއިއެކު ހުށައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ).

ނަން

ތާރީޚް

