ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ،

ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ .އް
 .1ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތުގައި އެކަންކުރުމާމެދު ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޟު

ނުކުރާކަމުގެ

ލިޔުން( .މިފޯމާއިއެކު ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތައް)
 .2ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ބޭނުންވާނީ ކު ންފުނި ،ޖަމިއްޔާ ފަދަތަނަކުންނަމަ އެތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ތެދު ކޮޕީއާއި
އަސާސީޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ އަދި މަސްޢޫލުވެރިންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެކޮޕީ

 .އަދި ކުންފުން ޏަކުން ނަމަ

އެކުންފުނީގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުން ކިޔަވައިދޭތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކޮޕީ .
 .3ކިޔަވައިދޭތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަފަރާތަކުންނަމަ އެފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 .4ކިޔަވައިދޭ ތަން ހިންގުމަށްހުންނަ އިސްވެރިޔާގެ އޭނާ ތަންހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ ތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން އަދި
އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ .
 .5ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ( .މިކުރެހުމުގައި ކްލާސް ރޫމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާގޮތް ،ތަނުގެ ބޮޑުމިން އަދި މީހުން
ދިރިއުޅޭ ގޯ އްޗެއްގައި ހަދާފައިވާ ތަނެއްނަމަ ކިޔަވައިދޭތަނާއި ،މީހުން ދިރިއުޅޭތަން ވަކިކުރެވިފައިވާގޮތް އަދި އެތަނަކަށް
މަގުމަތިން ވަދެވެންހުންނަ ގޮތް އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ  .އަދި މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޖީ .ސެކްޝަނުން
އަދި އަތޮޅުގައި ނަމަ ރަށުއޮފީހުން މިކުރެހުމުގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .
 .6މުދައްރިސުންގެ ވަނަވަރު ފޯމްއާއި ކުށުގެރެކޯޑްފޯމް ފުރާނީ ޤުރުއާންކުލާހެއް ނުވަތަ ދީނީމާއްދާއެއް ކިޔަވައިދޭ ކުލާހެއްގައި
އެފަދަ މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުން އެކަންޏެވެ.
އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު:
 .1ފޯމްގެންދާ ތާރީޙުން ފެށިގެން  60ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމް އަނބުރާގެންނަންވާނެއެވެ .އޭގެފަހުން ގެންނަފޯމް ބާތިލުވާނެއެވެ.
 .2މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާފޯމާއި ،ގެންނަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ނުގެންނަފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ .
 .3ޤުރުއާން ކުލާސްތަކުން މިފޯމާއިއެކު މުޤައްރަރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އ
ފޯމް ގެންދެވިފަރާތުގެ ނަން:
ފޯމް ގެންދެވިފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ފޯމް ގެންދެވި ތާރީޚް:
ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:
ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރާ ތަންތަނުން ފުރުމަށް
ހިންގަންފެށި ތާރީޚް:
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ:
ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް:

(މިފޯމާއިއެކު ކުރީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ).
ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަހުން ރަޖިސްޓަރީއަށް އައި ބަދަލު

ބަދަލުއައި ތާރީޚް؛

ނަން

މަސްޢޫލްފަރާތް

ހިންގާފަރާތް

ފެންވަރު

އިތުރުބަޔާން

ކިޔަވައިދޭތަންތަނަށް ކިޔާނަން ފާސްކުރުން
ހުށަހަޅާނަން (ތާނައަކުރުން)

ބަސް(ދިވެހި/އަރަބި/އިގިރޭސި)

ނަމުގެ މާނަ

ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް
ފާސްވިނަން:

ރަޖިސްޓަރީ އާއި ހަވާލުވިމީހާގެ ނަން:

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ:

ރަޖިސްޓަރީ އާއި ހަވާލުވިމީހާގެ ސޮއި:

ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚް:

ރަޖިސްޓަރީ އާއި ހަވާލުވި ތާރީޚް:

އިގިރޭސިބަހުން ލިޔާނެގޮތް

 - 1ހިންގާފަރާތުގެ ބާވަތް
މިބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި (  ) މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ.
 - 1.01ސަރުކާރު
 - 1.02ރައްޔިތުން
 - 1.03އަމިއްލަ
 - 2ތަނުގެ ބާވަތް
 - 2.01ޢާއްމު ތަޢުލީމުދޭ ސްކޫލް ނުވަތަ މަދަރުސާ
 - 2.02ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިންދެވޭ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީނުދޭ ކުލާސް
(ޕްރީސްކޫލް  /ނާރސަރީ ކުލާސް)
 – 2.03ޓިއުޝަންދޭ ކުލާސް
 – 2.04ވަކިމާއްދާ ކިޔަވާދޭ ކުލާސް
 - 2.05ވަކިރޮގެއް ނުވަތަ ރޮގުތަކެއްގެ ޚާއްސަ މަރުކަޒު
 – 2.06ޘާނަވީއަށްފަހު ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު
 – 2.07މޮބައިލް ގަތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު
 – 2.08އޯޕަންލާނިންގއާއި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަރުކަޒު
 - 3ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
 - 3.01ނަން( :ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނެއްނަމަ)
 – 3.02އެޑްރެސް( :މަގުގެ ނަމާއެކު)
 - 3.03ރަށް:
 - 3.04އަތޮޅު:
 - 3.05ޓެލެފޯނު ނަންބަރު:
 - 3.06ފެކްސް ނަންބަރު:
 - 3.01އީމޭލް އެޑްރެސް:

 - 4މަސްޢޫލުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު
–4.01މަސްޢޫލުފަރާތް (ސަރުކާރު ،ރައްޔިތުން' ކުންފުނި ،ޖަމިއްޔާ ،ޕާޓްނާޝިޕްގެ މަސްޢޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިނަމަ)
ނަން:
އެޑްރެސް:
ޓެލެފޯނު ނަންބަރު:
ފެކްސް ނަންބަރު:
އީމޭލް އެޑްރެސް:
–4.02މަސްޢޫލުވެރިޔާ (އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ)
ނަން:
ރަށް:
އަތޮޅު:
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
އެޑްރެސް( :މަގުގެ ނަމާއެކު)
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް
ގުޅޭނެ ޓެލެފޯން ނަންބަރު:

 - 5ޢިމާރާތުގެ އެހެނިހެން ފަސޭހަތައް
 - 5.01ގޯތީގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):
 - 5.02ގޯތީގެ ހުސްބިމުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):
 - 5.03ޢިމާރާތްކޮށްފައި ހުރިގޮތް (އަކަފޫޓުން):
 - 5.04ކުލާސްރޫމްގެ ޢަދަދާއި ބޮޑުމިން (ފޫޓުން):

 - 5.05ކުލާސްރޫމްގެ އިތުރުން ދެންހުރިބައިތައް:
(ބޮޑުމިނާއެކު)

 - 5.06ބޯފެން ލިބެންހުރިގޮތް:
(ތާގީއަކުންނަމަ ،އަދަދާއި ބޮޑުމިން)
 - 5.07ކުދިންގެ ފާޚާނާގެ ޢަދަދު:
 – 5.08މުވައްޒަފުންގެ ފާހާނާގެ އަދަދު:
 – 5.09މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތީ :
(ދިރިއުޅޭތަނެއްނަމަ ކިޔަވާދޭތަނާއި،
ދިރިއުޅޭތަނާއި ދެބައި ވަކިކުރެވިފައި ހުރިގޮތް؟
އަދި ކިޔަވައިދޭ ތަނަށް ވަދެވެންހުރިގޮތް)
 - 6ކިޔަވައިދޭ ދަންފަޅިތަކާއި ކްލާސްތަ :އް
 - 6.01ކިޔަވައިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދު:
ދަންފަޅި 1
 - 6.02ދަންފަޅީގެ ދިގުމިން:
 - 6.03ދަންފަޅިއެއްގައި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު:
 - 6.04ކްލާހެއްގައި ތިބޭ ކުދިންގެ އަދަދު:

ދަންފަޅި 2

ދަންފަޅި 3

ދަންފަޅި 4

 - 7ކިޔަވައި ދިނުމާއިބެހޭމަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތު ދިމާވާގޮޅީގައި ނުވަތަ ގޮޅިގޮޅީގައި (  ) މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ .
 – 7.01ކިޔަވައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރު
ނާސަރީ  /ޕްރީސްކޫލް (އެލް.ކޭ.ޖީ ،ޔޫ.ކޭ.ޖީ)
ފަށާތަޢުލީމު (ޕްރައިމަރީ) (ގްރޭޑް ) 5 - 1
މެދުމަދުރަސީ (މިޑްލްސްކޫލް) (ގްރޭޑް ) 7 - 6
ޘާނަވީ (ސެކަންޑަރީ) (ގްރޭޑް ) 10 - 8
މަތީޘާނަވީ (ހަޔަރސެކަންޑަރީ) (ގްރޭޑް ) 12 - 11
ވަކި މާއްދާ
ކޯސްތައް:
ސެޓްފިކެޓް:
ޑިޕްލޮމާ:
ޑިގްރީ:
އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ):
 – 7.02ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު:
 – 7.03ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް:
 – 7.04މުދައްރިސުން ތިބުމަށް ކަނޑައަޅާވަރު:
 – 7.05ސުޕަވައިޒަރުންގެ އަދަދު:
 – 7.06ކިޔަވައިދޭ ބަސް

 – 7.07ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތައް
ކޯހުގެ ނަން

ޖާގައިގެ އަދަދު

މުއްދަތު

ބައިވެރިވާ ،ކުދިންގެ ފެންވަރު

ދޭސެޓްފިކެޓް

ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .
 – 7.08ބޭރުގައުމެއްގެ މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
ކޯހުގެ ނަން

މުއްދަތު

ދޭސެޓްފިކެޓް

ގުޅިފައިވާ މަރުކަޒު

ބޭރު ގައުމެއްގެ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކޯހެއް ހިންގާނަމަ ތިރީގައި މިވާލިޔުންތައް މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .
ހ .ކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު
ށ .އެކޯސްހިންގާ ބޭރުގައުމެއްގެ މަރުކަޒުން ރާއްޖޭގައި އެކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ލިޔުން .
ނ .ކޯސްތައް ނިމުމުން ފެންވަރުބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ލިޔުން .
ރ .ކޯސްތައް ނިމުމުން ދޭސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ނަމޫނާ .

 - 8ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު
 - 8.01ނަން:
 - 8.02މަޤާމް:
 - 8.03ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:
 - 8.04އެޑްރެސް (މަގުގެ ނަމާއިއެކު):
 - 8.05ރަށް:
 - 8.06އަތޮޅު:
 - 8.07ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
 - 8.08މިވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް
އަދާކުރާނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
 - 8.09ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
 - 8.10ގުޅޭނެ ޓެލެފޯން ނަންބަރު:
 - 9ޢިމާރާތުގެ އެހެނިހެން ފަސޭހަ
އަދަދު
ކުލާސް ރޫމް
އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ރޫމް
ލައިބްރަރީ
ލެބޯޓަރީ
ކޮމްޕިއުޓަރ ރޫމް
ލެކްޗަރ ރޫމް
ސްޓާފް ރޫމް

ކުދިންގެ ޖާގަ

ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތައް

 - 10ހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް
 - 10.01ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް:
 ސަރުކާރު ބަޖެޓް ކުދިން އަތުންނެގޭފީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ބޭރުގެ އެހީ އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ) - 10.02ކުދިން އަތުން ފީނެގުމަށް ހުށަހަޅާގޮ :ތް
(ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދާއި ،އެހެނިހެން ތަފްޟީލް)

 - 11އިދާރީ މަގާމްތައް
 - 11.01އަދަދާއި މަގާމްތައް:

މަގާމް

އަދަދު

 - 12މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ އިގްރާރު
މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތެވެ  .އަދި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި،
އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
 - 12.01ހިންގާތަނުގެ ފަރާތުން (ސަރުކާރު ،ރައްޔިތުން ،ކުންފުނި ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޕާޓްނާޝިޕްގެ މަސްޢޫލުވެރިކަމުގެ ދަށުންނަމަ)
ސޮއި:
ނަން:
މަގާމް:
ތާރީޚް:
ތައްގަޑު:

 – 12.01މަސްޢޫލުވެރިޔާ (އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ)
ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

 - 13ޢިމާރާތާއި ތަން ޗެކްކުރުން

ސް *
( މާލޭގައިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ،ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ އަތޮޅު އޮފީ )

ޢިމާރާތް ހެދިފައިވާގޮތް:

ވައި ލިބޭނެގޮތް ހުރިވަރު( :ވެންޓިލޭޝަން)

އަލި:

ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް:

ފާޚާނާގެ އަދަދު:

ފަރުނީޗަރު ހުރި އަދަދު( :ކުދިންގެ ގޮނޑި ،މޭޒު،
މުދައްރިސުންގެ ގޮނޑި ،މޭޒު ،ބްލެކްބޯރޑް )

ކިޔަވައިދޭތަނަކީ މީހުންދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި ހެދިފައިވާ
ތަނެއްނަމަ ދެތަން ބައިކުރެވިފައި ހުރިގޮތް:
މަތީގައިވާ ކަންތައް ޗެކުކުރި މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއި:

މަތީގައިވާ ކަންތައް ޗެކުކުރި މުވައްޒަފެއްގެ ނަން:

ޗެކުކުރި ތާރީޚް:

* އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުއޮފީހުން ހުއްދަދެއްވާ ރަށުއޮފީހަކުން ޢިމާރާތް ޗެކްކުރެވިދާނެއެވެ.
 ކިޔަވައިދޭތަނަކީ އެތަނެއްގައި ކްލާސްރޫމާއި ،ބޯފެން ،ފާޚާނާ އަދި މިނޫންވެސް ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން (އެތަނެއްގެ ބާވަތުން) ލިބެންޖެހޭހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ހަމަވެފައި ހުރި ތަނެކެވެ.

 - 14އަތޮޅު އޮފީހުން  /މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ޤަބޫލު ކުރުން** :
މިތަނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަޑައަޅާފައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ފެތޭ ތަނެކެވެ .
ސޮއި:
ނަން:
މަގާމް:
ތާރީޚް:
ތައްގަޑު:

** އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅު އޮފީހުން ހުއްދަދެއްވާ ރަށުއޮފީހަކުން ޤަބޫލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ހިންގުމަށް ލެއްވޭ އިސްވެރިޔާގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

އަތޮޅާއި ރަށް:

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

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ:

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

ޕާސްޕޯރޓް
ސައިޒް
ފޮޓޯ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރި މަދަރުސާ  /މަރުކަޒުގެ ނަން

އަހަރު

ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަގާމުގެ ނަން

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން  /އޮފީސް

ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާ ބަދަލުވި  /ވަކިވި ތާރީޚް

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

އަތޮޅާއި ރަށް:

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

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ:

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

ޕާސްޕޯރޓް
ސައިޒް
ފޮޓޯ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރި މަދަރުސާ  /މަރުކަޒުގެ ނަން

އަހަރު

ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަގާމުގެ ނަން

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން  /އޮފީސް

ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާ ބަދަލުވި  /ވަކިވި ތާރީޚް

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ މުދައްރިސުންގެ ވަނަވަރު
ފުރިހަމަނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

އަތޮޅާއި ރަށް:

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

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ:

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

ޕާސްޕޯރޓް
ސައިޒް
ފޮޓޯ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

ތަޢުލީމު ހާޞިލްކުރި މަދަރުސާ  /މަރުކަޒުގެ ނަން

އަހަރު

ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު
ވަޒީފާ ނުވަތަ މަގާމުގެ ނަން

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން  /އޮފީސް

ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީޚް

ވަޒީފާ ބަދަލުވި  /ވަކިވި ތާރީޚް

c
……………………..
……………………..

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ............................................................
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑު(...........................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ

 )...............................ގެ ގޯތީގައި

 ........................................................................އަށް ދޫކޮށްފީމެވެ.
،
ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތް ،ކިޔަވައިދޭތަނެއް ހިންގުމަށްޓަކައި
މިގޮތަށް ކިޔަވައިދޭތަނެއް ހިންގުމަށް މިތަނުން ދޫކުރީ  ........................އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އިޙުތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
.............................................
.............................................

ޚާދިމުކުމް

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

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ

c
……………………..
……………………..

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ............................................................
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑު(...........................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ

 )...............................ގެ ގޯތީގައި

 ........................................................................އަށް ދޫކޮށްފީމެވެ.
،
ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތް ،ކިޔަވައިދޭތަނެއް ހިން ގުމަށްޓަކައި
މިގޮތަށް ކިޔަވައިދޭތަނެއް ހިންގުމަށް މިތަނުން ދޫކުރީ  ........................އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

އިޙުތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
.............................................
.............................................

ޚާދިމުކުމް

......................................
......................................
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ

c
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކިޔަވައިދޭތަން ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ ކުށުގެރެކޯޑް ބެލުން
ހުށައަޅާމހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 – 1މހާގެ ނަން:
 – 2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:
 – 3އަތޮޅާއި ރަށް:
 – 4ދާއިމ އެޑްރެސް:
 – 5މިހާރު ހުންނަ އެޑްރެސް:
 – 6އަދާކުރާ ވަޒފާ އާއި ވަޒފާ އަދާކުރާ ތަން:
 – 2ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެޑްރެހަށްއައި ބަދަލު:
ކުށުގެރެކޯޑް:
އޮފސް

މައްސަލަ
ހުރި/ނެތް

ސޮއި

ނަން

ސްޕްރމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ނ
ނސްޓްރޭޝަ ް
ޑމި ި
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެ ް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި – ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޯޓް :ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  65އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.

މފޯމާއިއެކު ހުށައަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ).
(މައްސަލަ ހުރިނަމަ ،މައްސަލައިގެ ތަފްޞލު ލިޔުއްވުމަށްފަހުި ،

ތާރޚް

c
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކިޔަވައިދޭތަނުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ ކުށުގެރެކޯޑް ބެލުން
ހުށައަޅާމހާގެ މަޢުލޫމާތު:
 – 1މހާގެ ނަން:
 – 2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:
 – 3އަތޮޅާއި ރަށް:
 – 4ދާއިމ އެޑްރެސް:
 – 5މިހާރު ހުންނަ އެޑްރެސް:
 – 6އަދާކުރާ ވަޒފާ އާއި ވަޒފާ އަދާކުރާ ތަން:
 – 2ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އެޑްރެހަށްއައި ބަދަލު:
ކުށުގެ ރެކޯޑް:

އޮފސް

މައްސަލަ
ހުރި/ނެތް

ސޮއި

ނަން

ސްޕްރމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
ނ
ނސްޓްރޭޝަ ް
ޑމި ި
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑޝަލް އެ ް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެންޓި – ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޯޓް :ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  65އަހަރުގެ ކުށުގެ ރެކޯރޑަށް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ.

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

ތާރޚް

