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 2ޖަދުވަލު 

 

 ސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނި 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ފޯމު ކުރުމަށް އެދޭ  އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީ 

 ހުށަހަޅާ ބޭނުން  ފޯމު  .1

 ރީ ކުރުަމށް ރަިޖސްޓަ އައުޓްީރޗް ސެންޓަރ     ކުުރމަށް  ރީއަލަށް ރަިޖސްޓަ

 .ށެވެޔާ ނަމެއް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލި(ތިނެއް)  3ތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ  ،ތަނަށް ކިޔާނަން ފާސްކުރުމަށްރީ ކުރުމަށް ނަމަ: އަލަށް ރަޖިސްޓަ 

 އަކުރުން) ހުށަހަޅާ ނަން (އިނގިރޭސި  ނަމުގެ މާނަ  ހުށަހަޅާ ނަން (ތާނަ އަކުރުން) #

1    

2    

3    

 

 ރީ ކުރުމަށް ނަމަ:ރަޖިސްޓަ އައުޓްީރޗް ސެންޓަރު 

 ނަން: އިންސްޓިިޓއުޓުގެ  ރު:ރީ ަންނބަ އިންސްޓިިޓއުޓުގެ ަރޖިސްޓަ

 ) މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ( ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް (މި  .2

 

 

 

 އަިމއްލަ ފަރުުދން 

 ކުންފުނި

 ޕާޓްނަރޝިޕް 

 އްޔާ މްޢި ޖަ

 މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 :ްޑރެސް ހާުރގެ އެމި 

ރީ ްނބަރު/ ރަިޖސްޓައ. ކާޑު ނަ.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 ނަންަބރު:
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 :ސަަނދު އެންމެ މަތީ 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  .4

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 :އ. ކާޑު ނަްނބަރު.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް  މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި        

 އިންގެ މަޢުލޫމާތު ރަރމުދަރިއްސުން/ ލެކްޗަ  .5

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް  މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 ާވނެެއވެ.ަޅންހަަތއް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުށަލޫމާތުމަޢުމަތީަގިއވާ  ، އިުތރު ޝީޓެއްމި ފޯމާއެކު ،މުދަިރއްސުްނނަށް ވުރެ އިތުރުަނމަ(ދޭއް)  2: ޓުނޯ           

 އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .6

 އެޑްެރސް: 

 އަތޮާޅއި ރަށް: 

 ގޯތީގެ ބޮޑުިމން (އަކަފޫޓުން): 

 ގޯތީގެ ުހސްިބުމގެ ބޮުޑމިން (އަކަފޫޓުން): 

 ):ޅުމުގެ އޭރިއާ އަކަފޫޓުންތަ(ތްތަކުގެ ބޮޑުމިން އިމާރާ 

 ):ފޫޓުންއަކަ(ދަދާއި ބޮޑުމިން އަގެ މު ކުލާސްރޫ 

 :)ފޫޓުން (އަކަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން  
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 )ފޫޓުން އަކަ( ބޮޑުމިން މުގެސްޓާފް ރޫ 

 :)ފޫޓުންއަކަ(ލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން  

 :)ފޫޓުންއަކަ (ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން  

 :)ފޫޓުން(ފުޅާމިން  ސިޑީގެ 

 :)ބަރުދަން(ކެޕޭސިޓީ ގެ ޓު ލިފް 

 ބޯފެން ލިބެން ހުރިގޮތް: 

 :ދަދުއަ ގެ ނާޚާދަރިވަރުންގެ ފާ އަންހެން:                                  ފިރިހެން:

 ދަދު:އަ ނާ ޚާމުވައްޒަފުންގެ ފާ އަންހެން:                                  ފިރިހެން:

 :ން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމީހު 

ނަމަ، ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި، ދިރިއުޅޭ  ދިރިއުޅޭ ތަނެއް(

އަދި ކިޔަވައިދޭ . ފައި ހުރިގޮތް ކޮށްތަނާއި ދެބައި ވަކި

 :)ތަނަށް ވަދެވެން ހުރިގޮތް 

 ކިޔަވައި ދިނުމާބެހޭ: .7

 ކިޔަވައިދޭ ބަސް: 

 އިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދު:ކިޔަވަ 

 އި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު:ދަންފަޅިއެއްގަ 

 ކްލާހުގައި ތިބޭނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު: 

 ) މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ބައިގައި ބޭނުންވާ ގޮޅިއެއްގައި ( ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރު: (މި  .8

 އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް  

 

 

1  2  3  4  5  6  

 

 ފޯމެޓުގައި އިތުރުޝީޓެއް ހިމަނާށެވެ.) ޓަކައި އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާނަމަ މި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު : (މި މަޢުލޫމާތު ކިޔަވައިދޭނެ ކޯސްތަކުގެ  .9

 ކޯހުގެ ނަން: ލެވެލް:

  

  

  

 ނޫނެކެވެ. އާނއެކެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
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ންސިލުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ރަށް އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ ރަށު ކައު  .އިމާރާތް ޗެކްކުރުން (މާލޭގައި ނަމަ، މިކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ  .10

 )ގެ އިދާރާއިންނެވެ.ލު ޓީ ކައުންސި ހިމެނޭ ސި 

 

ކިތައް ބުރިއަށް : (ގޮތް ފައިވާދައިތް ހައިމާރާ 

 )ފައިވާ އިމާރާތެއްކަން ހަދައި

 )ވެންޓިލޭޝަން : (ވައި ލިބޭނެގޮތް  

 އަލި: 

 ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް: 

ގެ ގޮނޑި، ކުދިން : (ދަދުއަ ފަރުނީޗަރު ހުރި  

 )މޭޒު، މުދައްރިސުންގެ ގޮނޑި، މޭޒު

      *ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ ތަމްރީނަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ފަހާކޯސް ހިންގާ ނަމަ  ،ވަކި ޝީޓެއްގައި ލިސްޓުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (މިސާލަކަށް

 ންވާ ވަސީލަތްތައް) އެ ކަމަކަށް ބޭނު  ،ފަހާފޮށި ފަދަ

ގައި ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމު

ބްލެކްބޯޑް، ވައިޓްބޯޑް، (ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު 

 ،ޕްރޮޖެކްޓަރު ސްމާޓް ބޯޑް،  ،ޕިއުޓަރުންކޮ

 )ސްޕީކަރު

ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި  ތަނަކީ މީހުން  ކިޔަވައިދޭ 

 ފައި ކޮށްތަން ބައި ދެ ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަހަދައި

 :ހުރީ ކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކަން

 :މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި 

 ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  އި ފަހައިރާނައި ސިމެންތި ޖަ
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 :ޚު ބެލި ތާރީ 

 :ބެލި މުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގެ ނަން 

 ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާހަގަކުރޭ)( :ލިޔުންތައް ޖެހޭޅަންހަހުށަ  އެކުފޯމާ

 ލު ސީ ފު ތަ  ފާހަގަ ޖަހާ 

 ވެރި ފަރާތް އޫލު މަސް

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި 

 ގައިވާ ވަނަވަރު    11ޖަދުވަލު ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

   ފޯމު ރިކޯޑުގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  

  މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 އްޔާ)ޢިނަރޝިޕް، ޖަމްޕީ (ކުންފުނި، ޕާޓް ކޮ ރަޖިސްޓަރީ 

 އްޔާ)މްޢިރާރު (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަޤަބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން/ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  

 އިސްވެރިޔާ 

 އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ރަ ދިވެހި 

 ވާ ވަނަވަރު ގައި  11ޖަދުވަލު ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ 

 ފޯމު ރިކޯޑު ގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު  

 މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ލީތަޢު 

 ރާރު ޤު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެކަމުގެ އި 

 އިމާރާތް 

 ކޮޕީ  ގެ ރަޖިސްޓަރީގޯތީގެ  

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި 
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 ގެ ކޮޕީ ޓުފަރާތަކުން ހިންގާނަމަ އެގްރިމެން  ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން 

 ފްލޯ ޕްލޭން  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 ލް ޕްރޮޕޯޒަ  

 އިޤްރާރު  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ހުޅުވަން  އިންސްޓިޓިއުޓް  .11

   ،ނަމަބިުތެވއްޖެ ކަމަށް ސާޫނން ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔެިކޔުންތައް ެތދު ާތއިތެުދ މަޢުލޫާމތެވެ. މި ފޯުމަގއިާވ މަޢުލޫމާ ،ދީފަިއވާ މަޢުލޫާމތަކީ ުހރެންމި ފޯުމގަިއ އަ

ަފއިވާ ނިްނމުން ވެސް ބާޠިލުކުެރވޭެނެއވެ. އަދި ޮދގު މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވާ ަމއްަސލައާ ަމއިނިން ، މި ފޯުމަގއިވާ މަޢުލޫމާުތގެ މައްަޗށް ބުަރވެ މި ފޯމު ބާޠިލުކުުރމާއެކު

 ގުިޅގެން ޤާނޫީނގޮތުން ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެުޅމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާތަށް ފޮުނވޭެނެއވެ.

  ތާރީޚު: 

ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓް ހުޅުވަން އެ 

 ފަރާތުގެ ސޮއި:

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން:ފޯމު އޮފީހަށް  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

-------------------------------------------------------------..................-------------------------------------------------------------- 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް ފޯމު

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިސްޓުކޮށް ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ފަހު ސަފުހާގައި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޅައި އިންސްޓިޓިއުޓް ހުޅުވަން އެދި ހުށަހަ 

 ފައެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބި  ،ލިޔުންތައް

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ނަން:އިންސްޓިޓިއުޓް ހުޅުވުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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 3ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

Proforma for Proposal for the Establishment of a Higher Education Institute 

Area Details 

1. The Project 
 

1.1 Description 

1.2 Objectives/philosophy 

1.3 Justification with socio-economic benefits to the 

country 

1.4 Facilities proposed to be created  

 For students 

 For staff 

2. Location 2.1 Proposed site, area 

2.2 Justification 
3. Physical Facilities 

 

3.1. Infrastructure proposed 
3.2. Land 
3.3. Building, administration, academic, lecture 

halls/auditorium, class/tutorial rooms, seminar room, 

staff room, toilets, drinking water, library, 

laboratories, independent group discussion areas for 

students and other facilities 

3.4. Equipment, computers, internet facilities for staff and 

students, photo 

3.5. copying, printing for students, multimedia, 

3.6. Books, journals 
3.7. Furniture 
3.8 Others 
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4. Proposed 
Programmes of 
Study  

4.1 List of programmes 

4.2 duration of courses/programmes 

4.3 Mode(s) of delivery 

4.4 Level of awards in the Maldives National 

Qualifications Framework 

5. Curriculum 
 

5.1 Proposed structure/ scheme of studies 

5.2 Management of practical training (if applicable) 

6 Admissions 
 

6.1 Procedures and criteria of admission (including 

entry requirements, student selection, etc.) 

6.2 Number of students to be enrolled, course 

/programme / level-wise (next 3 years) 

7 Fee Structure 
 

7.1 Admission fee, annual tuition fee, other dues 

(to be specified in detail) 

7.2 Scholarships, bursaries, if any 

8 Examination and 
Assessment 
 

8.1 Information on assessment system, regulation of 

examinations 

8.2 Mechanism of assessment and examinations 

8.3 Arrangements for monitoring quality of teaching 

and learning, and students’ performance 

 

9 Internal Supervision 9.1 Arrangement of academic supervision of students 

9.2 Arrangements for in house quality 

assurance and quality enhancement 

of teaching and learning 

9.3 Arrangement for administrative and technical 

support for quality assurance and quality 

enhancement 

10 Students 

 

10.1 Grievance procedures 
10.2 Welfare services 

11 Staff 

 

11.1 Academic staff strength, pay scales, criteria for 

appointment / promotion 

11.2 Visiting academic staff, part-time/associates and 

others 

11.3 Academic Staff: Student ratio 
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11.4 Administrative and supporting staff. 

 

12 Financial Plan 12.1 Sources of yearly income 

12.2 Capital estimate 

12.3 Return on investment 

 

12.4 Plan for disposal of profits/surplus income 

13 Additional Facilities 13.1 Tuck shop / Cafeteria 
13.2 Hostel / accommodation (students / staff) 

13.3 Printing photo copying 
13.4 First Aid 
13.5 Career guidance 

14 Phased development 

of institution (e.g. 

phase 1, phase 2, 

etc.) 

14.1 Land 
14.2 Buildings 
14.3 Equipment 

14.4 Furniture 
14.5 Administrative and Academic Staff 

14.6 Academic programmes 

14.7 Other relevant facilities. 
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 4ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ފޯމު ވެރި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ސްއޫލު މަ  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 މަޢުލޫމާތު  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

  ނަން: އިންސްޓިިޓއުޓުގެ ރީ ަނންަބރު:އިންސްޓިިޓއުޓުގެ ަރޖިސްޓަ

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލުވެރި  .1

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ރީ ަނންބަރު:ނަްނބަރު/ ރަިޖސްޓަ އ. ކާޑު.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  :ަތްއަގނޑު ސޮއި/ 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސްއޫލުވެރި  .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ރީ ަނންބަރު:ކާޑު ނަްނބަރު/ ރަިޖސްޓަ އ..ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

  :މަތީ ސަަނދު އެންމެ 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ަތއްަގނޑު ސޮއި/  

 އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ފާހަގަ ޖަހާ 

 ވެރި ފަރާތް ލު މަސްއޫ 

 ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި 

 ވަަނވަރު  

  ފޯމު ރިކޯޑުކުށުގެ  

 މީ ސަނަުދތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 
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 ރީ ކޮޕީ ރަިޖސްޓަ 

 (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ަޖމްިޢއްޔާ)ރާރު ޤަ ިލއުޝަްނ/ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ ބޯޑް ރިޒޮ 
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 5ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 )ހ( ތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ އިމާރާ

 )ށ( ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރާއިމާ

ގެ ޓު ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ އެގްރީމެންއުށް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޓުން އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމައުދޭ އިންސްޓިޓި ލީމުތަޢު  މަތީ

 ކޮޕީ

 )ނ(

 ރ( މަޢުލޫމާތު ) ށްގޭނެ ގޮތަ ނމުއްދަތު އެ(ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ 

 ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު

 ލޫމާތު ހުރުން މި ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢު 

 ނަން  -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ -

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު  -

 )ބ(
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 6ވަލު ޖަދު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ތުގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް އިމާރާ ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮލެޖް 

 .ފައިވުންހަދައިއާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް " ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ކޯޑު" )ހ(

) ވިހި އިންސައްތަ( 20%އިމާރާތުގެ ތަޅުމުގެ އަކަމިނުގެ . ފައި ހުރުންހަދައިފައި )ވެންޓިލޭޓް ވާގޮތަށް ( ވަޔާއި އަލި ލިބޭނެ ގޮތަށް )ށ(

 .ފައި ހުރުން ކޮށް ވެންޓިލޭޝަން ހުރުން، ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން 

އިމަރޖެންސީއެއްގައި އިމާރާތް ހުސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އިމާރާތުން  މާއި،ފައި ހުރުޓައިސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ ބަހައް އްވާއިއަލިފާންނި )ނ(

ފައި ށް ޒިޓް ބޯޑް ހަރުކޮގްކުމެވޭނެ ދޮރުތަކުގައި އެ ން ނުއިމާރާތުއިމަރޖެންސީެއއްގައި މާއި، ފަސޭހައިން ނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ހުރު 

 ހުރުން.

 .ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން ދަރިވަރުންނަށް )ރ(

 .ފާޚާނާ ހުރުން) އެކެއް ( 1ކުއްޖަކަށް ) ފަންސާސް ( 50އެއްގަޑިއަކަށް ކިޔަވަންދާ ކޮންމެ  )ބ(

 .ވަކިން ފާޚާނާ ހުރުން ،ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުންނަށް

 .ންބޭނުންކުރަން ފަރުނީޗަރާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓާއި ވަސީލަތްތައް ހުރު ދަރިވަރުން )ޅ(

 ގެ ދުވަހު އަހަރު (ހައެއް)  6މަދުވެގެން  ،މި މަޢުލޫމާތުތައް .ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން )ކ(

  ހުންނަންވާނެއެވެ. ފައިކޮށްމުއްދަތަކަށް ރައްކައު 

  ނަންވާނެއެވެ. ހުންދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހެއް  )އ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފަސްޓްއެއިޑް ދެވެން )ވ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުރެވެންތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާ ނުންނާއިޓެލެފޯ  )މ(

ރިވަރުންގެ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ދަ ގައި ތިބެވޭނެ ޖާގައާއި،މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތު  ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން )ފ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ 
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 ހުންނަންވާނެއެވެ. ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންނަށް ލިބެން  (ދ)

ނުގައި ސިޑީގެ ފުޅާމި ،ނަމަ، ދަތިކަމެއްނެތި ދެ މީހަކަށް އެއްފަހަރާ އަރައިފޭބޭނެ ޖާގަވަރުން ބޭނުންކުރާ ސިޑިއެއް ހުރިދަރި  )ތ(

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

ފައިވާ އިމާރާތެއް ނަމަ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ބަޔާ ވަކިކޮށް، ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަށް ކޮށްއިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްގައި  )ލ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ވަކިން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި 

 (ތިނެއް) ކްލާސްރޫމް މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.   3އްޞަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާ (ގ)
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 7ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ފޯމު ކުރުމަށް އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީ  ކޮލެޖް 

 ހުށަހަޅާ ބޭނުން  ފޯމު . 1

 ރީ ކުރުަމށް ޓަ ަރޖިސް ކެމްޕަސް އިތުރު    ރީކުުރމަށް އަލަށް ރަިޖސްޓަ

 .ށެވެޔާއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލި  ،ނަމެއް(ތިނެއް)  3ތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ  ،ތަނަށް ކިޔާނަން ފާސްކުރުމަށްރީ ކުރުމަށް ނަމަ: އަލަށް ރަޖިސްޓަ 

 އަކުރުން) ހުށަހަޅާ ނަން (އިނގިރޭސި  ނަމުގެ މާނަ  ހުށަހަޅާ ނަން (ތާނަ އަކުރުން) #

1    

2    

3    

 

 ރީ ކުރުމަށް ނަމަ:ރަޖިސްޓަތުރު ކެމްަޕހެއް އި

 ގެ ނަން:ކޮލެޖު  ރީ ަނންަބރު:ގެ ަރޖިސްޓަކޮލެޖު

 ) މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ( ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް (މި . 2

 

 

 

 އަިމއްލަ ފަރުުދން 

 ކުންފުނި

 ޕާޓްނަރޝިޕް 

 އްޔާ މްޢި ޖަ

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ލުވެރި މަސްއޫ . 3

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 :މިހާުރގެ އެްޑރެސް  

 ރީ ަނންބަރު:ްނބަރު/ ރަިޖސްޓައ. ކާޑު ނަ.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 :ސަަނދު އެންމެ މަތީ 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-160/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             316 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 4 

 ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު . 4

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 މީ އެްޑރެސް:ދާއި  

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް  މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި 

 ޢުލޫމާތު އިންގެ މަ ރަރމުދަރިއްސުން/ ލެކްޗަ . 5

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

 ފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއްވަޒީ މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 ަޅންާވނެެއވެ.ހަލޫމާތުަތއް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުށަމަޢުމަތީަގިއވާ  ،މި ފޯމާއެކު އިުތރު ޝީޓެއް ،މުދަިރއްސުްނނަށް ވުރެ އިތުރުަނމަ(ދޭއް)  2: ޓުނޯ           

 ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޮލެޖް . 6

 އެޑްެރސް: 

 އަތޮާޅއި ރަށް: 

 ގޯތީގެ ބޮޑުިމން (އަކަފޫޓުން): 

 ުހސްިބުމގެ ބޮުޑމިން (އަކަފޫޓުން): ގޯތީގެ 

 ):ތަޅުމުގެ އޭރިއާ އަކަފޫޓުން(ތްތަކުގެ ބޮޑުމިން އިމާރާ 

 ):ފޫޓުންއަކަ(ދަދާއި ބޮޑުމިން އަގެ މު ކުލާސްރޫ 

 :)ފޫޓުން (އަކަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން  

 )ފޫޓުން އަކަ( ބޮޑުމިން މުގެސްޓާފް ރޫ 

 :)ފޫޓުންކައަ (ލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން  
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 :)ފޫޓުންއަކަ (ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން  

 :)ފޫޓުން(ސިޑީގެ ފުޅާމިން  

 :)ބަރުދަން(ކެޕޭސިޓީ ގެ ޓު ލިފް 

 ބޯފެން ލިބެން ހުރިގޮތް: 

 :ދަދުއަ ގެ ނާޚާދަރިވަރުންގެ ފާ އަންހެން:                                  ފިރިހެން:

 ދަދު:އަ  ގެނާ ޚާމުވައްޒަފުންގެ ފާ ފިރިހެން:             އަންހެން:                     

 :މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ދިރިއުޅޭ ތަނެއްނަމަ، ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި، ދިރިއުޅޭ (

އަދި ކިޔަވައިދޭ . ފައި ހުރިގޮތްކޮށް ތަނާއި ދެބައި ވަކި 

 :)ތަނަށް ވަދެވެން ހުރިގޮތް 

 ދިނުމާބެހޭ:ކިޔަވައި . 7

 ކިޔަވައިދޭ ބަސް: 

 އިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދު:ކިޔަވަ 

 ދަންފަޅިއެއްގައި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު: 

 ކްލާހުގައި ތިބޭނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު: 

ޝީޓެއް  ޓުގައި އިތުރު ފޯމެ  މި  ،ޓަކައި އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާނަމަ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު: (މި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ކިޔަވައިދޭނެ . 8

 ހިމަނާށެވެ.)

 ކޯހުގެ ނަން: ލެވެލް:

  

  

  

  

  

  

  

 ނޫނެކެވެ. އާނއެކެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
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ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ރަށް  ،އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ  .ތް ޗެކްކުރުން (މާލޭގައި ނަމަ، މިކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ އިމާރާ . 9

 ނެވެ.)ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 

ކިތައް ބުރިއަށް : (ގޮތް  ފައިވާހަދައި ތް އިމާރާ 

 )ފައިވާ އިމާރާތެއްކަން ހަދައި

 )ވެންޓިލޭޝަން : (ގޮތް  ވައި ލިބޭނެ  

 އަލި: 

 ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް: 

ކުދިންގެ ގޮނޑި، : (ދަދުއަ ފަރުނީޗަރު ހުރި  

 )މޭޒު، މުދައްރިސުންގެ ގޮނޑި، މޭޒު

ތަމްރީނަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ވަކި  ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ *ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ

ފަހާކޯސް ހިންގާ ނަމަ ފަހާފޮށި  :ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (މިސާލަކަށް ޓު ޝީޓެއްގައި ލިސް

 ފަދަ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް) 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމުގައި ބޭނުންކުރާ 

ބްލެކްބޯޑް، ވައިޓްބޯޑް، ( ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު

، ސްމާޓް ބޯޑް، ޕްރޮޖެކްޓަރު  ،ކޮންޕިއުޓަރު

 ސްޕީކަރު)

ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި  ތަނަކީ މީހުން  ކިޔަވައިދޭ 

ފައި ކޮށްތަން ބައި ދެ ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަހަދައި

 :ހުރީ ކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކަން

 :މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި 

 :ޚު ލި ތާރީބެ 

 :ބެލި މުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގެ ނަން 

 ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާހަގަކުރޭ)( :ލިޔުންތައް ޖެހޭޅަންހަހުށަ  އެކުފޯމާ

 ލު ސީ ފު ތަ  ފާހަގަ ޖަހާ 

 ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  އި ފަހައިރާނައި ސިމެންތި ޖަ
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 ވެރި ފަރާތް ލު މަސްއޫ 

  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި 

  ވާ ވަނަވަރު  ގައި 11ޖަދުވަލު  ،ހަމަކޮށްފައިވާފުރި 

   ފޯމު ރިކޯޑު ގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

  މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 އްޔާ)މްޢިކޮޕީ (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަ ގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 އްޔާ)މްޢިރޝިޕް، ޖަރާރު (ކުންފުނި، ޕާޓްނަޤަބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން/ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  

 އިސްވެރިޔާ 

 އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ރަ ދިވެހި 

 ވާ ވަނަވަރު ގައި 11ޖަދުވަލު  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

 ފޯމު ރިކޯޑު ގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު  

 މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 ރާރު ޤު ކަމުގެ އިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ 

 މާރާތް އި

 ކޮޕީ  ގެ ރަޖިސްޓަރީގޯތީގެ  

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި 

 ގެ ކޮޕީ ޓު އެގްރިމެން ،ފަރާތަކުން ހިންގާނަމަ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން 

 ފްލޯ ޕްލޭން  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 ލް ޕްރޮޕޯޒަ  

 ހުޅުވަން އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  ކޮލެޖް . 10
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މި  ،ތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. މި ފޯުމަގއިވާ ަމޢުލޫމާތާއި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔެކިޔުންަތއް ތެދުޫނން ކަމަށް ސާބިުތެވއްޖެ ަނމަ ،އި އަހުެރން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާަތކީމި ފޯުމގަ

ކުެރވޭނެެއވެ. އަދި ޮދގު މަޢުޫލމާތު ދީަފއިވާ މަްއސަަލއާ ނިްނމައިަފއިވާ ިނންމުން ވެސް ބާޠިލު ެގންމި ފޯުމގަިއވާ މަުޢލޫމާތުގެ ަމއްޗަށް ބުަރވެ ،ފޯމު ބާޠިލުކުުރމާއެކު 

 ގުިޅގެން ޤާނޫީނގޮތުން ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެުޅމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާތަށް ފޮުނވޭެނެއވެ.

  ތާރީޚު: 

ފަރާތުެގ ހުޅުވަން އެދޭ  ކޮލެޖް

 ސޮއި:

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ތުގެ ަނން:ބަަލއިގަތް ަފރާފޯމު އޮފީހަށް  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

-------------------------------------------------------------..................-------------------------------------------------------------- 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް ފޯމު

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުކޮށް ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ފަހު ސަފުހާގައި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޅައި ހުޅުވަން އެދި ހުށަހަ  ކޮލެޖް 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ނަން:ހުޅުވުމަށް  ކޮލެޖް

  ަނން:ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެފޯމު އޮފީހަށް  ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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  8 ޖަދުވަލު 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

Pro forma for College Registration 
# Area Details 

1 The project Executive summary of the proposed project 

Description 

A short outline of the whole project 

Philosophy of the project 

Vision of the project 

Mission of the project 

Aims of the project 

Objectives of the project 

Background of the project 

Justification with socio-economic benefits to the country 

Facilities proposed to be created 

• For students 
• For staff 

Organizational Set-up 

Organization structure with relevant titles including department names 
and divisions 

Academic Staff: Student Ratio 

2 Governance and Monitoring Governing Bodies, their main functions and composition 
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Admissions, Recruitment and Selection 

List of new programs including MNQF level and duration 

Admission policy 

Admission criteria of all programs 

Selection procedure 

Procedure for orientation of new students 

Other guidelines 

Students 

Mechanism for maintaining student records and statistics of the students 

Grievance/Appeal Policy 

Student Welfare services 

Mechanism to ensure student engagement in institute’s activities 

Staff 

Projected number of academic staff and their qualifications 

Mechanism for maintaining staff records statistics 

Pay scales, social security, pension and benefits 

Criteria for appointment, promotion and termination 

Projected number of administrative and supporting staff 

Academic Calendar 

3 Finance Student fees 

Fee structure for individual programs 

Mechanism for revision of student fees 

Procedure for fee waiver (Fully and/or Partially) 

Scholarships offered (if any) 

Other benefits for students (if any) 
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Current Funding Sources 

Income from company support 

Income from donor agencies 

Individual support 

Foreign support 

Endowment funds 

Financial Forecast 

Investment 

Proposed investments for proposed number of students 

Regular investments for upgrading infrastructure, technology and 
innovation and other facilities 

Recurring expenses 

Recurring expenses for upgrading infrastructure, technology and 
innovation and other facilities 

Recurring expenses on development of library (if conducting level 5 and 
above programs) 

Recurring expenses for maintenance 

4 Physical Facilities Land/Building 

Floor area 

Space allocated for the use of students, staff, library, classrooms (number 
of classrooms specified) and other facilities 

Number of toilets available for students and staff use 

Availability of drinking water 

Availability of first Aid 

Ventilation and light 

Lift and staircase 

Fire extinguishers 
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Furniture 

Number of seats for each classroom 

For staff use 

Equipment 

Photocopying and printing 

Number of books and journals 

Other facilities 

5 Curriculum Programs, relevance, implementation 

Mode of delivery for each program 

International or local collaboration 

Mechanism to enable staff and other participant’s contribution in 
program development and approval 

Mechanism to protect academic interest of student when a program is 
closed 

How the staff are involved in program monitoring and review process 

Process of involving students in program monitoring and review process 

Examination and assessment 

Regulations regarding examinations and assessment 

Mechanism of conducting examination and assessments 

Other activities 

Engagement in continuing education 

Student exposure to social work 

Policy and practice of inclusiveness 

Policy and practice of environment/sustainability/social issues/Dhivehi 
Language development 

Record maintenance mechanism of all arrangements 
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Career guidance and counseling mechanism 
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 9ޖަދުވަލު 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ފޯމު ވެރި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ލު ގެ މަސްއޫ ކޮލެޖު 

 މަޢުލޫމާތު ގެ ކޮލެޖު

  ނަން:ގެ ކޮލެޖު ރީ ނަންބަރު:ރަޖިސްޓަގެ ކޮލެޖު

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލުވެރި  .1

 ހަމަ ނަްނ:ފުރި 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ރީ ަނންބަރު:ރއ. ކާޑު ނަންަބރު/ ރަިޖސްޓަ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  :ަތްއަގނޑު ސޮއި/ 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސްއޫލުވެރި  .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 އެޑްެރސް: ދިިރއުޅޭ 

 ރީ ަނންބަރު:ކާޑު ނަްނބަރު/ ރަިޖސްޓަ އ..ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ަތއްަގނޑު ސޮއި/  

 އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ފާހަގަ ޖަހާ 

 ވެރި ފަރާތް މަސްއޫލު 

 ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި 

 ވަަނވަރު  

  ފޯމު ރިކޯޑުށުގެ ކު 

 މީ ސަނަުދތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 
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 ރީ ކޮޕީ ރަިޖސްޓަ 

 ރާރު ޤަ ބޯޑް ރިޒޮިލއުޝަްނ/ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ  
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 10ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައު   

 މަޢުލޫމާތު ގެ ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް 

 ނަން:ކޮލެޖުގެ  /އިންސްޓިިޓއުޓް :ކުުރމަށް އެޭދނަަމ)ައއު( ނަންަބރު ަރޖިސްަޓރީ ކޮލެޖުގެ /އިންސްޓިިޓއުޓް

 މަޢުލޫމާތު ަބދަލުެވގެން   ހަލާކުވެެގން   ގެއްިލގެން   

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލުވެރި  .1

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 :ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް 

 :ަނންބަރު ރަިޖސްޓަރީ /އ. ކާޑު ނަްނބަރު.ރ.ދ  ނަންަބރު:ފޯނު  

 ސޮއި/ 

 :ތައްަގނޑު

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ 

 

 ގެ ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތުބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .2

 

   ތަްއގަނޑު  /ސޮއި    

 

އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ފާހަގަ ޖަހާ   

އެަކމަށް ެއދި ހުށަހަަޅއިފަިއވާ ސިޓީފަރާތުން  އިންސްޓިިޓއުޓް/ ކޮލެޖުގެ ަމސްއޫުލވެރި   

ަރއްޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ިދވެހިފަރާުތގެ  މަްސއޫލުެވރި   
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ކުރާަނމަ ބަދަުލެވގެން ރަިޖސްޓަރީ ަބދަލު މަޢުލޫމާތެއް   

ން ނެތްކަުމގެ ލިޔު ބަަދލުވާ އިާމރާުތގެ ވެރިަފރާުތގެ ިއއުތިާރެޒއް ،ހިންގާ ެއޑްެރސް ަބދަލުެވގެންަނމަ   

ަބދަލުވާ ިއމާރާުތގެ ވެރިަފރާތުގެ ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ކޮޕީެއއް  ،ނަމަ  ހިންގާ ެއޑްެރސް ަބދަލުެވގެން   

ފްލޯޕްލޭން ާއއިަބދަލުވާ ިއމާރާުތގެ ަރޖިސްަޓރީ ،ނަމަ  ހިންގާ ެއޑްެރސް ަބދަލުެވގެން   
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 11ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ___________ ވަނަވަރު 

 ފަރާތުގެ ވަނަވަރު) މަސްއޫލުވެރި  :މިސާލު  ކޮންފަރާތެއްގެ ވަނަވަރުކަން ބަޔާންކުރޭ: ،(މަތީގައި

 ...............................................................................................  :ފުރިހަމަ ނަން 

 ...............................................................................................   :އެޑްރެސް

 ...............................................................................................  :އަތޮޅާއި ރަށް

 ...............................................................................................      :ކާޑު ނަންބަރު. ދ.ރ.އ.

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 އަހަރު ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ  މަރުކަޒުގެ ނަން  /ކުރި މަދަރުސާގެ ހާސިލުތަޢުލީމު 

   

   

   

 

 ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޚު ވަކިވި ތާރީ /ވަޒީފާ ބަދަލުވި  ޚު ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީ ސް އޮފީ /ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން 

    

    

    

    

ޓް ޕާސްޕޯ

 ސައިޒް

 ފޮޓޯ 
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 :ސޮއި

 :ނަން

 :ޚުތާރީ
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 12ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ރިކޯޑު ކުށުގެ 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  މަޤާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު:

  ނަންބަރު: ގެ ކާޑުގައިދޭ އަން ވެހި ރައްޔިތެއްކަން ދި

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

  :ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

 

 :ކުށުގެ ރިކޯޑު 

 އޮފީސް

މައްސަލަ 

 ނެތް /ހުރި

 ޚު ތާރީ ސޮއި ނަން

     ސްޕްރީމް ކޯޓް 

     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

     ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

     ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮ

     މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 
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     ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  –އެންޓި 

     މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

     ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ން އެދެމެވެލުކޯޑަށް ބެ ރި ގެ ކުށުގެ ދުވަހު ރު އަހަ(ތިނެއް)  3ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ :  ޓުނޯ

 .)އެދެމެވެ ހެޅުންފޯމާއެކު ހުށަ މި ލު ލިޔުމަށްފަހު،ފުސީއިގެ ތަމައްސަލަ ހުރިނަމަ، މައްސަލަ(
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 13ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ___________ ވަނަވަރު  

 ފަރާތުގެ ވަނަވަރު) މަސްއޫލުވެރި  :މިސާލު  ގެ ވަނަވަރުކަން ބަޔާންކުރޭ:ފަރާތެއް  ކޮން  ،(މަތީގައި

 ...............................................................................................  :ފުރިހަމަ ނަން 

 ...............................................................................................   :އެޑްރެސް

 ...............................................................................................  :އަތޮޅާއި ރަށް

 ...............................................................      :ނަންބަރު ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 އަހަރު ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ  މަރުކަޒުގެ ނަން  /ކުރި މަދަރުސާގެ ހާސިލުތަޢުލީމު 

   

   

   

 

 ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޚު ތާރީ ވަކިވި /ވަޒީފާ ބަދަލުވި  ޚު ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީ އޮފީސް  /ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން 

    

    

    

    

ޓް ޕާސްޕޯ

 ސައިޒް

 ފޮޓޯ 
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 :ސޮއި

 :ނަން

 :ޚުތާރީ
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ރިކޯޑު ކުށުގެ 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  މަޤާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު:

  ނަންބަރު: ގެ ކާޑު ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދި

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  އުޅޭ އެޑްރެސް:ދިރި

  :ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

 

 :ކުށުގެ ރިކޯޑު 

 އޮފީސް

މައްސަލަ 

 ނެތް /ހުރި

 ޚު ތާރީ ސޮއި ނަން

     ސްޕްރީމް ކޯޓް 

     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

     ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

     ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

      ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-160/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             316 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 6 

     ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  –އެންޓި 

     މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

     ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ން އެދެމެވެލުކޯޑަށް ބެ ރި ގެ ކުށުގެ ދުވަހު އަހަރު (ތިނެއް)  3ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ :  ނޯޓް

 .)ން އެދެމެވެހެޅުފޯމާއެކު ހުށަ މި ލު ލިޔުމަށްފަހު،ފުސީއިގެ ތަސަލަ ހުރިނަމަ، މައްސަލަމައް(

______________________ 
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