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 ވިސްލްބްލޯކުރުމުގ  ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގ  މަޢުލޫމާތު  .1
 )ކާކުން ނޭނޭގގޮތަށް މައްސަަލ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، މި ބައި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހ ޅިދާނ (

  ފުރިހަމަ ނަން:   1.1
ރޑް/  ޕާސްޕޯޓު/  1.2 އައިޑީ ކާ

ވާރކްޕަރމިޓް/ ވިސާ 
 ނަންބަރު: 

  ޤައުމީ ނިސްބަތް:   1.3 

އަންހ ން                   ފިރިހ ން  ޖިންސު: 1.4  
  އުމުރު:  1.6  އުފަން ތާރީޚް: 1.5
  ދާއިމީ އ ޑްރ ސް:  1.7
  މިހާރު އުޅޭ އ ޑްރ ސް: 1.8
  އީމ އިލް އ ޑްރ ސް: 1.10  ގުޅޭނ  ނަންބަރު: 1.9

 
  އަދާކުރާ ވަޒީފާ:  1.11

 

 ހުށަހަޅާ ނޭދ ވޭ ޢަމަލުގ  ބާވަތް )ފާހަގަ ޖައްސަވާ( .2
 ފާހަގަ  

 ޖ ހުމަށް
ކޮމިޓީގ  
 ބޭނުމަށް

 ފާހަގަ 
 ޖ ހުމަށް

ކޮމިޓީގ  
 ބޭނުމަށް

އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާުފ  2.2   ޤާނޫނީ ޒިންމާއ އް އަދާނުކުރުން  2.1
 ޢަމަލ އްކުރުން

  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާިނއްޔަތުކަމުގ   2.3
 ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލ އް ކުރުން 

   ކޮރަޕްޝަން 2.4  

ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު  2.5
ރައްކާތ ރިކަމަށް ނުރައްކަލ އް ކުރިމަތިވާފަދަ 

 ކަމ އްކުރުން 

ތިމާވ އްޓަށް ނުރައްަކލ އް  2.6  
 ކުރިމަތިވާފަދަ ކަމ އްކުރުން

  

ޢަދުލް އިންޞާފަށް ހުރަސްއ ޅުމުގ   2.8   ދައުލަތުގ  މަޤާމުގ  ނަހަމަ ބޭުންނކުރުން  2.7
ނުވަަތ "މިސްކ ރިޖް ޢަމަލ އް ކުރުން 

 އޮފް ޖަސްޓިސް" ގ  ޢަމަލ އްކުރުން

  

ދައުލަތުގ  ވަސީލަތ އް ބޭކާރުކުރުން ނުވަަތ  2.9
 ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން 

  2.1
0 

ޖިނާޢީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުށ އްކަމަްށ 
ޤާނޫނ އްގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކޮންމ  

 ކަމ އް ކުރުން 

  

2.1
1 

2.1   ވިސްލްބްލޯކުރުމުގ  ބަދަލުހިުފން 
2 

އާ  2.11އިން ފ ށިގ ން  2.1
ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ 
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ކަންކަމުންކުރ  ކަމ އް ފޮރުވުމުގ  
 ޤަޞްދުގައި ކުރާ އ އްވ ސް ކަމ އް 

 

 ފާހަގަ ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގ  ހައިސިއްޔަތު )ފާހަގަޖައްސަވާ( .3
 ޖ ހުމަށް

ކޮމިޓީގ  
 ބޭނުމަށް

   މުވައްޒަފ އް؛ އިލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގ   3.1
   )ދޭއް( އަހަުރނުވާ މުވައްޒަފ އް؛ 2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ އިލ ކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގ   3.2
   އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގ  ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، ޤާޫނނީ އ އްވ ސް ޝަޙްޞ އް 3.3

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ނޭދ ވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .4
 )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އ ދޭނަމަ، އިތުރު ކަރުދާހ އްގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި، ފޯމާއ ކު ހުށަހ ޅިދާނ (

ނޭދ ވޭ ޢަމަލު ހިންގިކަަމށް ތުޙުމަތުކުރ ވޭ  4.1
 ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގ  މަޢުލޫމާތު:

ށް ކިޔާ ނަން، )ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ ޢާންމުކޮ
މަސައްކަތްކުރާ އިދާާރ، އ ޑްރ ސް، ކާުކކަްނ 

 އަންަގއިދޭ ލިޔުމ ްއގ  ނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު( 

 

ނޭދ ވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އ ހ ން އިދާރާއަކަށް  4.2
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ުހށަހަޅާފައިާވ އިދާރާ/އިދާރާތައް 

 އަދި ތާރީޚް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު: 

 

ނޭދ ވޭ ޢަމަލު ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުްނާދ  4.3
ނުވަތަ ހިނގަފާނ ކަމަށް ބ ލ ވޭ އިދާރާތަކާއި 

 އޮފީސްތައް ނުވަތަ މިނޫންވ ސް މިފަދަ ތަންތަން: 

 

ނޭދ ވޭ ޢަމަލު ހިނގި ނުަވަތ ހިނގާފައިވާ ނުވަަތ  4.4
 ހިނގާފާނ  ތާރީޚުތައް ނުވަތަ ދުަވސްވަރު: 

 
 

 
 
 

ގޮުތން އ އްވ ސް ލިޔ ކިޔުމ އް ނޭދ ވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ 4.5
 ލިބފައިވާނަމަ، އ ތަކ ތީގ  މަޢުޫލމާތު:

 )ލިޔ ކިޔުންތަކުގ  ކޮޕީ ފޯމާއ ކު ހުށަހ ޅުން(
 
 

 
 
 
 

ނޭދ ވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން އ އްވ ސް އިތުރު ހ އްކ އް  4.6
 ނުވަތަ ލިޔ ކިޔުމ އް ލިބިފައިވާނަަމ އ  މަޢުލޫމާތު: 
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މަޢުލޫމާތު އ ނގޭނ  އ ހ ން މައްސަލައާ ގުޅޭ  4.7

 ފަރާތ އްވާނަމަ، އ ފަރާތުގ  މަޢުޫލމާތު:
)ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން، 
މަސައްކަތްކުރާ އިދާާރ، އ ޑްރ ސް، ކާުކކަްނ 

 އަންަގއިދޭ ލިޔުމ ްއގ  ނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު(

 

މައްސަލައިގ  ތަޙްޤީޤަށް ބޭުނންކުރ ވިދާނ  އިތުުރ   4.8
 ލޫމާތ އް އ ނގޭނަމަ، އ  މަުޢލޫމާތު: މަޢު
 
 
 

 

 

 ފާހަގަ ވިސްލްބްލޯކުރަން އ ދޭ ނޭދ ވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މުއްދަތުގ  މަޢުލޫމާތު:    .5
 ޖ ހުމަށް

ކޮމިޓީގ  
 ބޭނުމަށް

)ޭދއް( އަހަރު  2ވިސްލްބްލޯކުރުމުގ  މަޢުލޫމާތު ިބނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގާ ތާީރޚުން ފ ށިގ ން ގިނަވ ގ ން  5.1
 ހަމަނުވޭ 

  

 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގ  އިޤުރާރު އަދި ސޮއި  .6
 )ކާކުކަން ނޭނޭގގޮތަށް ވިސްްލބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމ އްނޫން(

 
  އިޤްރާރުވަމ ވ .  މި ފޯމު ފުރުމުގައި އަހުރ ން، .................................................... ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތ ދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް

 
 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގ  ފުރިަހމަ ނަން:                             ތާރީޚް:                  ސޮއި: 

 

 ފާހަގަ މަވާންޖ ހޭ ކަންކަން ފުރިހަ  .7
 ޖ ހުމަށް

ކޮމިޓީގ  
 ބޭނުމަށް

ރޑް/ޕާސްޕޯޓު/ޑްރައިވިން  7.1 މަޢުލޫމާތު ުހށަހަޅާ ފަރާތުގ  ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގ  ކޮޕީއ އް )އައިޑީ ކާ
 ލާޒިމ އްނޫްނ()ކާކުކަން ނޭނޭގގޮތަށް ިވސްލްބްލޯކުރާ ަފރާތްތަުކން މި ބައި ފުިރހަމަުކރުން ލައިސ ންސް/ވޯރކްވިސާ( 

  

   މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަނީ ާޤނޫނީ ަޝޙްސ އްނަމަ ސ ޓްފިކ ޓް އޮފް ރ ޖިސްޓްރޭޝަންގ  ކޮޕީ  7.2
   ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔ ކިޔުން ނުވަަތ ހ އްކާއި ޤަރީނާ ހިމަނާފައި 4މި ފޯމުގ   7.3
   މިފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖ ހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތ އް ފުރިހަމަކުރ ވިފައި  7.4

 
 

 . ކޮމިޓީގ  ރަސްމީ ބޭނުމަށް 8
 މައްސަލަ ހުށަހ ޅުނު ގޮތް: މައްސަލައިގ  ރަޖިސްޓަރީ 
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 ނަންބަރު:
މައްސަލަ ހުށަހ ޅުުނ 

 ތާރީޚް:  
 
 

ފ ކްސް   ސިޓީއިން
 މ ސ ޖުން

  ފޯނުން  

 އ ސް.އ މް.އ ސް   ތާރީޚް:މައްސަލަ ނިމުނު 
 އ މް.އ މް.އ ސް 

އީމ އިލް  
 އީމ ސ ޖް

  ވ ބްސައިޓް 

ކޮމިޓީގ  އ ންމ  އިސް 
 ފަރާތަށް ފޮނުވި ތާރީޚް:   

ވީޑިއޯ ފައިލ އް  
/ އޯޑިއޯ 

 ފައިލ އް

  ފޯމުން  ހާޟިރުވ  

 މަޢުލޫމާތު:ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްދިން މުވައްޒަފުގ   ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގ  މަުޢލޫމާތު:
  ނަން:  ނަން:
  މަޤާމް:  މަޤާމް:

  ސޮއި:    ސޮއި:  
 

  ތާރީޚް:   ތާރީޚް:

 
 


