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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ

އިންސްޓިޓިއުޓް ކޮލެޖް ރީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމް ހުށަހަޅާ މަރުކަޒު
އިންސްޓިޓިއުޓް

ކެމްޕަސް

ކޮލެޖް

ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެދޭ މަރުކަޒުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން ތާނަ އަކުރުން

ނަން އިނގިރޭސިއަކުރުން

ނަމުގެ މާނަ

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކިޔަވައިދޭތަނުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް މިބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި  މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ކުންފުނި
ޕާރޓްނަރޝިޕް
ޖަމިއްޔާ

މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކަނޑައަޅައި މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ
ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
ފޯނު ނަންބަރު

ދރއ ކާޑު ނަންބަރު
އެންމެ މަތީ ސަނަދު
އީ މެއިލް އެޑްރެސް

ސޮއި:

އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދޭ
ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv

2
ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
ފޯނު ނަންބަރު

ދރއ ކާޑު ނަންބަރު
އެންމެ މަތީ ސަނަދު

ސޮއި:

އީ މެއިލް އެޑްރެސް

މުދައްރިސުން /ލެކްޗަރަރއިންގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން
ދާއިމީ އެޑްރެސް
މިހާރުގެ އެޑްރެސް
ފޯނު ނަންބަރު

ދރއ ކާޑު ނަންބަރު
އެންމެ މަތީ ސަނަދު

ސޮއި

އީ މެއިލް އެޑްރެސް
ނޯޓް މަދުވެގެން

މުދައްރިސުންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ

އިންސްޓިޓިއުޓް ކޮލެޖް ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެޑްރެސް
އަތޮޅާއި ރަށް
ގޯތީގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން
ގޯތީގެ ހުސްބިމުގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން

ޢިމާރާތްތަކުގެ ބޮޑުމިން ތަޅުމުގެ އޭރިއާ
އަކަފޫޓުން
ކުލާސްރޫމްގެ ޢަދަދާއި ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން
އަކަފޫޓުން
ސްޓާފް ރޫމް އަކަފޫޓުން
ލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން
ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓުން
ސިޑީގެ ފުޅާމިން ފޫޓުން
ލިފްޓްގެ ކެޕޭސިޓީ ބަރުދަން
ބޯފެން ލިބެން ހުރިގޮތް
ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv
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ދަރިވަރުންގެ ފާހާނާ ޢަދަދު

އަންހެން

ފިރިހެން

މުވައްޒަފުންގެ ފާހާނާ ޢަދަދު

އަންހެން

ފިރިހެން

މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ނޫނެކެވެ

އާނ އެކެވެ

ދިރިއުޅޭ ތަނެއްނަމަ ،ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި،

އިތުރު މައުލޫމާތު

ދިރިއުޅޭ ތަނާއި ދެބައި ވަކިކުރެވިފައި
ހުރިގޮތް އަދި ކިޔަވައިދޭ ތަނަށް ވަދެވެން
ހުރިގޮތް
ޓެލެފޯންގެ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން

ނޫނެކެވެ

އަލިފާންނިވި

ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ

އިމަރޖެންސީއެއްގައި ޢިމާރާތުން ނިކުމެވޭނެ

އާނ އެކެ ެ
ވ
އާނ އެކެވެ

ނޫނެކެވެ

އާނ އެކެވެ
އިތުރު މައއުާނލޫމާއެތުކެވެ

ނޫނެކެވެ

އާނ އެކެވެ
އިތުރު މައއުާނލޫމާއެތުކެވެ

ދޮރުތަކުގައި އެކްޒިޓް ބޯޑް ހަރުކުރެވިފައި

ނޫނެކެވެ

އިތުރު މައުލޫމާތު

ހުރުން

އިތުރު މައއުާނލޫމާއެތުކެވެ

ކިޔަވައި ދިނުމާބެހޭ
ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކިޔަވައިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދު
ދަންފަޅިއެއްގައި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު
ކްލާހުގައި ތިބޭނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު
ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު

މި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާނަމަ މިފޯމެޓުގައި އިތުރުޝީޓެއް

ހިމަނާށެވެ
ކޯހުގެ ނަން

ފެން ބިލްޑިންގ

ލެވެލް

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv
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ޢިމާރާތް ޗެކްކުރުން މާލޭގައި ނަމަ ،މިކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
ނުވަތަ ރަށް ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ
ޢިމާރާތް ހެދިފައިވާގޮތް

ކިތައް

ރާނައި ސިމެންތި ޖަހާފައި

ބުރިއަށް ހެދިފައިވާ

ފަންގިފިލާގެ އަދަދު

އިމާރާތެއްކަން
ވައި ލިބޭނެގޮތް

ވެންޓިލޭޝަން

އަލި
ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް
ފަރުނީޗަރު ހުރި ޢަދަދު

ކުދިންގެ

ގޮނޑި ،މޭޒު ،މުދައްރިސުންގެ
ގޮނޑި ،މޭޒު
ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހެއް
ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމްގައި
ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު
ބްލެކްބޯޑް ،ވައިޓްބޯޑް،
ކޮމްޕިއުޓަރ ،ސްމާޓް ބޯޑް،
ޕްރޮޖެކްޓަރ ،ސްޕީކަރ

ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެތަމްރީނަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ވަކި ޝީޓެއްގައި
ލިސްޓްކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކިޔަވައިދޭތަނަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ

އާނ އެކެވެ

ގޯއްޗެއްގައި ހެދިފައިވާ ތަނެއްނަމަ
ދެތަން ބައިކުރެވިފައި ހުރި

ނޫނެކެވެ

ކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކަން

އަލިފާންނިވި
ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ
އިމަރޖެންސީއެއްގައި ޢިމާރާތުން ނިކުމެވޭނެ ދޮރުތަކުގައި
އެކްޒިޓް ބޯޑް ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން

މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި
މުވައްޒަފުގެ ސޮއި
ބެލި ތާރީޚް
ބެލި މުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގެ ނަން

ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv
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ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާހަގަ ކުރޭ
ފާހަގަ ޖަހާ

ތަފްސީލް
މަސްއޫލްވެރި ފަރާތް
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ވަނަވަރު
ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ޖަދުވަލު ގައިވާ ގޮތަށް
ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ،ޖަމިއްޔާ
މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް އައްޔަން ކުރުމަށް ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ގަރާރު ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ،ޖަމިއްޔާ
މަސްއޫލުވެރިޔާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ކަމުގެ އިޤުރާރު
ހިންގާ އިސްވެރިޔާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ވަނަވަރު
ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ޖަދުވަލު ގައިވާ ގޮތަށް
ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ކަމުގެ އިގުރާރު
މުދައްރިސް
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ވަނަވަރު
ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް

ޖަދުވަލު ބާރާގައިވާ ގޮތަށް

ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ
އިމާރާތް
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން ހިންގާނަމަ އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕީ
ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެންފަރާތަކުން އިންސްޓިޓިއުޓް ކޮލެޖެއް ހިންގާނަމަ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް
ކަމުގެ ލިޔުން
އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފްލޯ ޕްލޭން
އިންސްޓިޓިއުޓް ކޮލެޖް ރީ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ތެދުނޫން ކަމަށް
ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv

6
ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ،މި ފޯމު ބާޠިލުކުރުމާއެކު މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ވެސް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ އަދި ދޮގު
މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ
އިންސްޓިޓިއުޓް ކޮލެޖް ރީ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

ތާރީޚު

ސޮއި
އިދާރާގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު

ސޮއި



ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް
މިފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ
އިންސްޓިޓިއުޓް ކޮލެޖް ރީ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން
ސޮއި

ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން
ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު

ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

ގަޑި

އަމީނީ މަގު

އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv
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ޖަދުވަލު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ކުށުގެ ރެކޯޑް
ފުރިހަމަ ނަން
މަގާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު
ދރއ ކާޑު ނަންބަރު
ދާއިމީ އެޑްރެސް
ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
މޮބައިލް ނަންބަރ

ކުށުގެ ރެކޯޑް
މައްސަލަ

އޮފީސް

ހުރި ނެތް

ނަން

ސޮއި

ތާރީޚް

ސްޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނޯޓް

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ

އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ

މައްސަލަ ހުރިނަމަ ،މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ލިޔުއްވުމަށްފަހު ،މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ
ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv
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ޖަދުވަލު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަ ނަން

ޕާސްޕޯޓް

އެޑްރެސް

ސައިޒް

އަތޮޅާއި ރަށް

ފޮޓޯ

އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި މަދަރުސާގެ

މަރުކަޒުގެ ނަން

އަހަރު

ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް

އޮފީސް

ވަޒީފާ ބަދަލުވި

ވަކިވި ތާރީޚް

ސޮއި
ނަން
ތާރީޚް

ފެން ބިލްޑިންގ

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،

އަމީނީ މަގު

ޓެލެފޯނު

،

އީމެއިލް registration@mohe.gov.mv

