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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްރީކޮލެޖްއިންސްޓިޓިއުޓް

މަރުކަޒުފޯމް ހުށަހަޅާ  

ކެމްޕަސްކޮލެޖް    އިންސްޓިޓިއުޓް

ޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެދޭ މަރުކަޒުގެ މަޢުލޫމާތުރަރީ

އިނގިރޭސިއަކުރުންނަން ނަމުގެ މާނަތާނަ އަކުރުންނަން  

ނަންބަރު އިދޭތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީކިޔަވަހާރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މި 

ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ  

މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެމިބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް  

ވިޔަފާރިއަމިއްލަ 

ކުންފުނި

ޕާރޓްނަރޝިޕް

ޖަމިއްޔާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަވާއިދުހިންގުމުގެއިންސްޓިޓިއުޓްތައްކޮލެޖްތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގައިމަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  

މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކަނޑައަޅައި މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ނަންބަރުފޯނު  ންބަރުކާޑު ނަދރއ

އެންމެ މަތީ ސަނަދު

މެއިލް އެޑްރެސްއީ :ސޮއި

އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ 

 : ވިޔަފާރީގެ ނަން

ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  
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ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު ކާޑު ނަންބަރުދރއ

އެންމެ މަތީ ސަނަދު

:ސޮއި މެއިލް އެޑްރެސްއީ

ލެކްޗަރަރއިންގެ މަޢުލޫމާތު/ މުދައްރިސުން 

ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ފޯނު ނަންބަރު  ންބަރުކާޑު ނަދރއ

އެންމެ މަތީ ސަނަދު

ސޮއި  މެއިލް އެޑްރެސްއީ

އްރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެމުދަމަދުވެގެން ނޯޓް

ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ލެޖްކޮއިންސްޓިޓިއުޓް 

އެޑްރެސް

އަތޮޅާއި ރަށް

އަކަފޫޓުންގޯތީގެ ބޮޑުމިން 

އަކަފޫޓުންގޯތީގެ ހުސްބިމުގެ ބޮޑުމިން 

އޭރިއާ  ތަޅުމުގެޢިމާރާތްތަކުގެ ބޮޑުމިން 

އަކަފޫޓުން

ފޫޓުންއަކަކުލާސްރޫމްގެ ޢަދަދާއި ބޮޑުމިން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން

ފޫޓުންއަކަ

ފޫޓުންއަކަސްޓާފް ރޫމް 

ފޫޓުންއަކަލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން 

ފޫޓުންއަކަވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން 

ފޫޓުންސިޑީގެ ފުޅާމިން 

ބަރުދަންކެޕޭސިޓީ ލިފްޓްގެ 

ބޯފެން ލިބެން ހުރިގޮތް
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ފިރިހެންއަންހެން ދަރިވަރުންގެ ފާހާނާ ޢަދަދު

ފިރިހެންއަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ފާހާނާ ޢަދަދު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ދިރިއުޅޭ ތަނެއްނަމަ، ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި، 

ދިރިއުޅޭ ތަނާއި ދެބައި ވަކިކުރެވިފައި 

އަދި ކިޔަވައިދޭ ތަނަށް ވަދެވެން ހުރިގޮތް

ހުރިގޮތް

ޓެލެފޯންގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން

 އަލިފާންނިވި

 ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ

ނިކުމެވޭނެޢިމާރާތުންއިމަރޖެންސީއެއްގައި

ހަރުކުރެވިފައިބޯޑްއެކްޒިޓްދޮރުތަކުގައި

ހުރުން

ކިޔަވައި ދިނުމާބެހޭ 

ކިޔަވައިދޭ ބަސް

އިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދުކިޔަވަ

ދަންފަޅިއެއްގައި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު

ކްލާހުގައި ތިބޭނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު

މި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާނަމަ މިފޯމެޓުގައި އިތުރުޝީޓެއް ތަކުގެ މައުލޫމާތުޕްރޮގްރާމް ކިޔަވައިދޭ 

ހިމަނާށެވެ

ލެވެލް ކޯހުގެ ނަން

ނޫނެކެވެއާނ އެކެވެ

އިތުރު މައުލޫމާތު

 

 

 

އާނ އެކެވެ

 

އާނ އެކެވެ

 

އާނ އެކެވެ

 

އާނ އެކެވެ

ނޫނެކެވެ

 

 

 

 

އިތުރު މައުލޫމާތު

 

އިތުރު މައުލޫމާތު

 

އިތުރު މައުލޫމާތު

ނޫނެކެވެއާނ އެކެވެ

އިތުރު މައުލޫމާތު

އާނ އެކެވެ

އާނ އެކެވެ

ނޫނެކެވެ

ނޫނެކެވެ
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ނަމަ ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން އެހެން ރަށެއްގައި މާލޭގައި ނަމަ، މިކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެމާރާތް ޗެކްކުރުން ޢި 

ނުވަތަ ރަށް ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ

ކިތައް ޢިމާރާތް ހެދިފައިވާގޮތް

ބުރިއަށް ހެދިފައިވާ 

އިމާރާތެއްކަން

ވެންޓިލޭޝަންވައި ލިބޭނެގޮތް 

އަލި

ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް

ކުދިންގެ ފަރުނީޗަރު ހުރި ޢަދަދު

ގޮނޑި، މޭޒު، މުދައްރިސުންގެ 

ގޮނޑި، މޭޒު

ގޮތަށްޚިދުމަތްދެވޭދަރިވަރުންނަށް

އޮފީހެއްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ވަކި ޝީޓެއްގައި ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެތަމްރީނަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމްގައި 

ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު 

ބްލެކްބޯޑް، ވައިޓްބޯޑް، 

ސްމާޓް ބޯޑް،  ،ކޮމްޕިއުޓަރ

ޕްރޮޖެކްޓަރ، ސްޕީކަރ

މީހުންދިރިއުޅޭ  ކިޔަވައިދޭތަނަކީ  އަލިފާންނިވި

ގޯއްޗެއްގައި ހެދިފައިވާ ތަނެއްނަމަ 

 ކުރެވިފައި ހުރިދެތަން ބައި

ކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކަން

 ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ

ދޮރުތަކުގައިނިކުމެވޭނެޢިމާރާތުންީއެއްގައިރޖެންސއިމަ

ހުރުންހަރުކުރެވިފައިބޯޑްއެކްޒިޓް

މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި 

މުވައްޒަފުގެ ސޮއި

ބެލި ތާރީޚް

ބެލި މުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގެ ނަން

 ފަންގިފިލާގެ އަދަދު އިރާނައި ސިމެންތި ޖަހާފަ

އާނ އެކެވެ

ނޫނެކެވެ
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ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާހަގަ ކުރޭލިޔުންތައްޅަންޖެހޭހަހުށައެކުފޯމާ

ފާހަގަ ޖަހާ ތަފްސީލް

މަސްއޫލްވެރި ފަރާތް

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ވަނަވަރު

ގައިވާ ގޮތަށް ޖަދުވަލު ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ 

ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަމިއްޔާރީ ކޮޕީ ރަޖިސްޓަ

ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަމިއްޔާހިންގާ ކޮމިޓީގެ ގަރާރު ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންމަސްއޫލުވެރި ފަރާތް އައްޔަން ކުރުމަށް 

ރާރުއިޤުކަމުގެއަދާކުރާނެމަސްއޫލިއްޔަތުމަސްއޫލުވެރިޔާ 

އިސްވެރިޔާހިންގާ 

އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ރަދިވެހި

ވަނަވަރު 

ގޮތަށް ގައިވާ ޖަދުވަލުކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ކަމުގެ އިގުރާރު

މުދައްރިސް

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ވަނަވަރު  

ގޮތަށް ބާރާގައިވާ ޖަދުވަލުކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް 

ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ 

މާރާތްއި

ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީގޯތީގެ 

ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން ހިންގާނަމަ އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕީ

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް  ހިންގާނަމަކޮލެޖެއްއިންސްޓިޓިއުޓްގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން 

ކަމުގެ ލިޔުން

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފްލޯ ޕްލޭން

އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްރީކޮލެޖްއިންސްޓިޓިއުޓް 

މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ތެދުނޫން ކަމަށް ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ ،މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ
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އަދި ދޮގު ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ވެސް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރުމާއެކު މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ،ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ

ޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެމަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ މައްސަލައާ ގު

ތާރީޚު
ފަރާތުގެ އެދޭ ކުރުމަށްރެޖިސްޓަރީރީކޮލެޖްއިންސްޓިޓިއުޓް

ސޮއި

އިދާރާގެ ބޭނުމަށް

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން

ސޮއި ބަލައިގަތް ތާރީޚުފޯމު 



ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް

ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް މިމިނިސްޓްރީއަށް އިފޯމުގަމި

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ

ފަރާތުގެ ނަންއެދޭކުރުމަށްރެޖިސްޓަރީރީކޮލެޖްއިންސްޓިޓިއުޓް

ސޮއި އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަންފޯމު 

އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު ގަޑި ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު
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ޖަދުވަލު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ކުށުގެ ރެކޯޑް

ފުރިހަމަ ނަން

މަގާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު

ކާޑު ނަންބަރުދރއ

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

މޮބައިލް ނަންބަރ

ކުށުގެ ރެކޯޑް

އޮފީސް
މައްސަލަ 

ނެތްހުރި
ތާރީޚްސޮއިނަން

ސްޕްރީމް ކޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އެންޓި 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ ނޯޓް

ދެއްވުން އެދެމެވެޅުއްވައިހަމިފޯމާއިއެކު ހުށައިގެ ތަފްޞީލު ލިޔުއްވުމަށްފަހު،ހުރިނަމަ، މައްސަލަމައްސަލަ 
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ޖަދުވަލު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ވަނަވަރުފަރާތުގެ މަސްއޫލުވެރި

ފުރިހަމަ ނަން

އެޑްރެސް

އަތޮޅާއި ރަށް

ކާޑު ނަންބަރޑީއައި

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

އަހަރުލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްމަރުކަޒުގެ ނަންމަދަރުސާގެ  ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި

ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު

ވަކިވި ތާރީޚްވަޒީފާ ބަދަލުވި ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚްއޮފީސްވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން

ސޮއި

ނަން

ތާރީޚް

ޓް ޕާސްޕޯ

ސައިޒް

ފޮޓޯ

 


