
 ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން   މަޢުލޫމާތު   ހުށަހަޅާ   ފޯމް 

 .1 
ވިސްލްބްލޯކުރާ   ފަރާތުގެ   މަޢުލޫމާތު 

 (ކާކުން   ނޭނގޭގޮތަށް   މައްސަލަ   ހުށަހަޅަން   ބޭނުންވާނަމަ،   މި   ބައި   ފުރިހަމަނުކޮށް   ހުށަހެޅިދާނެ) 

 ފުރިހަމަ   ނަން:    1.1

1.2  
ރޑް/    ޕާސްޕޯޓު/   އައިޑީ   ކާ

 ވާރކްޕަރމިޓް/   ވިސާ   ނަންބަރު: 
 ޤައުމީ   ނިސްބަތް:    1.3

 ފިރިހެން    އަންހެން  ޖިންސު:   1.4

 އުމުރު:   1.6 އުފަން   ތާރީޚް:   1.5

 ދާއިމީ   އެޑްރެސް:   1.7

 މިހާރު   އުޅޭ   އެޑްރެސް:   1.8

 އީމެއިލް   އެޑްރެސް:   1.10 ގުޅޭނެ   ނަންބަރު:   1.9

 އަދާކުރާ   ވަޒީފާ:   1.11

 .2   (  ހުށަހަޅާ   ނޭދެވޭ   ޢަމަލުގެ   ބާވަތް   (ފާހަގަ   ޖައްސަވާ

 ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

 އެތެރޭގެ 

 އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

 ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

 އެތެރޭގެ 

 އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

 އިންސާނީ   ޙައްޤަކާ   ޚިލާފު   ޢަމަލެއްކުރުން   2.2 ޤާނޫނީ   ޒިންމާއެއް   އަދާނުކުރުން   2.1

2.3  
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ   އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ 

  ޤާނޫނަކާ   ޚިލާފު   ޢަމަލެއް   ކުރުން 
 ކޮރަޕްޝަން   2.4

2.5  

 ޢާންމު   ޞިއްޙަތަށް   ނުވަތަ   ޢާންމު 

 ރައްކާތެރިކަމަށް   ނުރައްކަލެއް 

  ކުރިމަތިވާފަދަ   ކަމެއްކުރުން 

2.6  
 ތިމާވެއްޓަށް   ނުރައްކަލެއް   ކުރިމަތިވާފަދަ 

 ކަމެއްކުރުން 

  2.8 ދައުލަތުގެ   މަޤާމުގެ   ނަހަމަ   ބޭނުންކުރުން   2.7

 ޢަދުލް   އިންޞާފަށް   ހުރަސްއެޅުމުގެ 

 ޢަމަލެއް   ކުރުން   ނުވަތަ   "މިސްކެރިޖް   އޮފް 

 ޖަސްޓިސް"   ގެ   ޢަމަލެއްކުރުން 



 

2.9  
 ދައުލަތުގެ   ވަސީލަތެއް   ބޭކާރުކުރުން   ނުވަތަ 

  ބޭނުންކުރުމުގައި   އިހުމާލުވުން 
  2.10  

 ޖިނާޢީ   ނުވަތަ   އިދާރީ   ކުށެއްކަމަށް 

 ޤާނޫނެއްގައި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކޮންމެ 

  ކަމެއް   ކުރުން 

  

  2.12    ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ   ބަދަލުހިފުން   2.11

  2.1  އިން   ފެށިގެން    2.11  އާ   ހަމައަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ކަންކަމުންކުރެ   ކަމެއް 

 ފޮރުވުމުގެ   ޤަޞްދުގައި   ކުރާ   އެއްވެސް 

 ކަމެއް 

  

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ   ފަރާތުގެ   ހައިސިއްޔަތު   (ފާހަގަޖައްސަވާ)   3. 
 ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

 އެތެރޭގެ 

 އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

   ވަޒީފާ   އަދާކުރަމުންދާ   ދައުލަތުގެ   މުވައްޒަފެއް؛    3.1

   ވަޒީފާއިން   ވަކިވިތާ    2  (ދޭއް)   އަހަރުނުވާ   ދައުލަތުގެ   މުވައްޒަފެއް؛   3.2

   ވަޒީފާ   އަދާކުރަމުންދާ   އަމިއްލަ   ފަރާތެއްގެ   މުވައްޒަފެއް؛   3.3

   ވަޒީފާއިން   ވަކިވިތާ    2  (ދޭއް)   އަހަރުނުވާ   އަމިއްލަ   ފަރާތެއްގެ   މުވައްޒަފެއް؛   3.4

   އަމިއްލަ   ނަމުގައި   ދަޢުވާކުރުމާއި،   ދަޢުވާ   ލިބިގަތުމުގެ   ހައިސިއްޔަތު   ލިބިފައިވާ،   ޤާނޫނީ   އެއްވެސް   ޝަޙްޞެއް؛   3.5

 

 .4  
  ވިސްލްބްލޯކުރާ   ނޭދެވޭ   ޢަމަލާ   ގުޅޭ   މަޢުލޫމާތު 

،   އިތުރު   ކަރުދާހެއްގައި   މި   މަޢުލޫމާތުތައް   ހިމަނައި،   ފޯމާއެކު   ހުށަހެޅިދާނެ)   (ހުށަހަޅާ   ފަރާތުން   އެދޭނަމަ

4.1  

 ނޭދެވޭ   ޢަމަލު   ހިންގިކަމަށް   ތުޙުމަތުކުރެވޭ 

 ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ   މަޢުލޫމާތު: 

 (ފުރިހަމަ   ނަން   ނުވަތަ   ޢާންމުކޮށް   ކިޔާ   ނަން،   މަސައްކަތްކުރާ 

 އިދާރާ،   އެޑްރެސް،   ކާކުކަން   އަންގައިދޭ   ލިޔުމެއްގެ 

  ނަންބަރުފަދަ   މަޢުލޫމާތު) 

 

4.2  

 ނޭދެވޭ   ޢަމަލާ   ގުޅޭ   މަޢުލޫމާތު   އެހެން   އިދާރާއަކަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ   ހުށަހަޅާފައިވާ   އިދާރާ/އިދާރާތައް   އަދި 

  ތާރީޚް   ނުވަތަ   ދުވަސްވަރު: 

 

4.3  

 ނޭދެވޭ   ޢަމަލު   ހިންގާފައިވާ   ނުވަތަ   ހިނގަމުންދާ   ނުވަތަ 

 ހިނގަފާނެކަމަށް   ބެލެވޭ   އިދާރާތަކާއި   އޮފީސްތައް   ނުވަތަ 

  މިނޫންވެސް   މިފަދަ   ތަންތަން: 

 

4.4  
 ނޭދެވޭ   ޢަމަލު   ހިނގި   ނުވަތަ   ހިނގާފައިވާ   ނުވަތަ 

  ހިނގާފާނެ   ތާރީޚުތައް   ނުވަތަ   ދުވަސްވަރު: 

 

 

4.5  

 ނޭދެވޭ   ޢަމަލާ   ގުޅޭގޮތުން   އެއްވެސް   ލިޔެކިޔުމެއް 

 ލިބފައިވާނަމަ،   އެތަކެތީގެ   މަޢުލޫމާތު: 

 (ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   ކޮޕީ   ފޯމާއެކު   ހުށަހެޅުން) 

 

 

 



4.6  
 ނޭދެވޭ   ޢަމަލާ   ގުޅޭގޮތުން   އެއްވެސް   އިތުރު   ހެއްކެއް   ނުވަތަ 

  ލިޔެކިޔުމެއް   ލިބިފައިވާނަމަ   އެ   މަޢުލޫމާތު: 

4.7  

 މައްސަލައާ   ގުޅޭ   މަޢުލޫމާތު   އެނގޭނެ   އެހެން 

 ފަރާތެއްވާނަމަ،   އެފަރާތުގެ   މަޢުލޫމާތު: 

 (ފުރިހަމަ   ނަން   ނުވަތަ   ޢާންމުކޮށް   ކިޔާ   ނަން،   މަސައްކަތްކުރާ 

 އިދާރާ،   އެޑްރެސް،   ކާކުކަން   އަންގައިދޭ   ލިޔުމެއްގެ 

 ނަންބަރުފަދަ   މަޢުލޫމާތު) 

4.8  

 މައްސަލައިގެ   ތަޙްޤީޤަށް   ބޭނުންކުރެވިދާނެ   އިތުރު 

  މަޢުލޫމާތެއް   އެނގޭނަމަ،   އެ   މަޢުލޫމާތު: 

 .5   :  ފާހަގަ  ވިސްލްބްލޯކުރަން   އެދޭ   ނޭދެވޭ   ޢަމަލާ   ގުޅޭ   މުއްދަތުގެ   މަޢުލޫމާތު

 ޖެހުމަށް 

 އެތެރޭގެ 

 އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

 ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ބިނާކޮށްފައިވާ   ހާދިސާ   ހިނގާ   ތާރީޚުން   ފެށިގެން   ގިނަވެގެން    2  (ދޭއް)   އަހަރު   ހަމަނުވޭ   5.1

 .6  
  ވިސްލްބްލޯކުރާ   ފަރާތުގެ   އިޤުރާރު   އަދި   ސޮއި 

 (ކާކުކަން   ނޭނގޭގޮތަށް   ވިސްލްބްލޯކުރާ   ފަރާތްތަކުން   މި   ބައި   ފުރިހަމަކުރުން   ލާޒިމެއްނޫން) 

 މި   ފޯމު   ފުރުމުގައި   އަހުރެން،   .............................................................   ދީފައިވާ   މަޢުލޫމާތަކީ   ތެދު   މަޢުލޫމާތު   ކަމަށް   އިޤްރާރުވަމެވެ. 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ   ފަރާތުގެ   ފުރިހަމަ   ނަން:    ތާރީޚް:    ސޮއި: 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ކަންކަން   7. 
 ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

 އެތެރޭގެ 

 އިންތިޒާމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

7.1  
ރޑް/ޕާސްޕޯޓު/ޑްރައިވިން   މަޢުލޫމާތު   ހުށަހަޅާ   ފަރާތުގެ   ކާކުކަން   އަންގައިދޭ   ލިޔުމުގެ   ކޮޕީއެއް   (އައިޑީ   ކާ

 ލައިސެންސް/ވޯރކްވިސާ)    (ކާކުކަން   ނޭނގޭގޮތަށް   ވިސްލްބްލޯކުރާ   ފަރާތްތަކުން   މި   ބައި   ފުރިހަމަކުރުން   ލާޒިމެއްނޫން) 

 މަޢުލޫމާތު   ހުށަހަޅަނީ   ޤާނޫނީ   ޝަޙްސެއްނަމަ   ސެޓްފިކެޓް   އޮފް   ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ   ކޮޕީ   7.2

 މި   ފޯމުގެ    4  ވަނަ   ނަންބަރުގައި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ލިޔެކިޔުން   ނުވަތަ   ހެއްކާއި   ޤަރީނާ   ހިމަނާފައި   7.3

 މިފޯމުގައި   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ   ހުރިހާ   މަޢުލޫމާތެއް   ފުރިހަމަކުރެވިފައި   7.4



  8.   އެތެރޭގެ   އިންތިޒާމުގެ   ރަސްމީ   ބޭނުމަށް 

 މައްސަލައިގެ   ރަޖިސްޓަރީ 

 ނަންބަރު: 
 މައްސަލަ   ހުށަހެޅުނު   ގޮތް: 

 މައްސަލަ   ހުށަހެޅުނު 

  ތާރީޚް: 
 ސިޓީއިން 

 ފެކްސް 

 މެސެޖުން 
 ފޯނުން 

 މައްސަލަ   ނިމުނު   ތާރީޚް: 
 އެސް.އެމް.އެސް 

 އެމް.އެމް.އެސް 

 އީމެއިލް 

 އީމެސެޖް 
 ވެބްސައިޓް 

 އެތެރޭގެ   އިންތިޒާމުގެ 

 އެންމެ   އިސް   ފަރާތަށް 

  ފޮނުވި   ތާރީޚް: 

 ވީޑިއޯ   ފައިލެއް   / 

 އޯޑިއޯ   ފައިލެއް 
 ފޯމުން   ހާޞިރުވެ 

 ފޯމް   ފުރިހަމަކޮށްދިން   މުވައްޒަފުގެ   މަޢުލޫމާތު:  ފޯމު   ބަލައިގަތް   މުވައްޒަފުގެ   މަޢުލޫމާތު: 

 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:  މަޤާމް: 

 ސޮއި:  ސޮއި: 

 ތާރީޚް:  ތާރީޚް: 




