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 ވިސިލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 

 ފޯމު ނަންަބރު:
ނެަޝނަލް  

ސޯޝަލް 
ޕްރޮޓެްކޝަްނ 

 އެެޖންސީ

 ވިސިލްބްލޯ ކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  
މި ބައި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ( ، )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ   

1 

  1.1  ފުރިހަމަ ނަްނ:

ޤައުމީ ިނސްަބތް:   އައިޑީ ާކރޑް/ ޕާސްޕޯޓް/   1.3 

  ވާރކްަޕރމިޓް/ ިވސާ ނަްނބަރު:

1.2 

 1.4  ިޖންސު: 

 1.5  އުފަން ތާީރޚު:  1.6 އުުމރު: 

 1.7 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 1.8 މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: 

 1.9  ގުޭޅނެ ފޯނު ނަންަބރު:  1.10 އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 1.11  އަދާުކރާ ވަޒީފާ: 

 ފިރިހެން  އަންހެން 

.2 ހުށަހަޅާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތް )ފާހަގަ ޖައްސަވާ(   

އެތެޭރގެ 

އިންތިާޒމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

އެތެޭރގެ  

އިންތިާޒމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

  

އިންާސނީ ަޙއްޤަކާ ޚިލާފު   

 ޢަމަލެއްކުުރން 

2.2 

 

 2.1 ޤާނޫނީ ޒިްނާމއެއް ައދާނުުކރުން   

ބައިނަްލއަްޤާވމީ އިްނސާިނއްޔަތުކަުމގެ    2.4 ކޮރަޕްޝަން   

 ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަެލއް ކުރުން  

2.3 

ތިމާެވއްޓަށް ނުަރއްކަލެއް ކުިރމަިތވާފަަދ   

 ކަމެއްކުުރން 

ޢާންމު ޞިްއޙަތަށް ުނވަތަ ޢާންމު    2.6

ރައްަކއުތެރިަކމަށް ނުަރއްކަލެއް ކުިރމަިތވާފަދަ 

 ކަމެއް ކުރުން 

2.5 

ޢަދުލުއިްނޞާފަށް ހުަރސްެއޅުުމގެ   

ިމސްކެިރޖް ”ޢަމަލެއް ކުރުން ުނވަތަ 

ގެ ޢަމަެލއް ކުރުން “ އޮފް ޖަސްިޓސް  

 2.7 ދައުލަުތގެ ަމޤާުމގެ ނަހަމަ ބޭނުންުކރުްނ    2.8

ޖިނާޢީ ނުވަތަ އިާދރީ ކުށެއްަކމަށް   

ޤާނޫެނއްަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ 

 ކަމެއް ކުރުން 

ދައުލަުތގެ ަވސީލަތެއް ބޭާކރުކުުރން ނުަވތަ    2.10

 ބޭނުންުކރުުމގައި އިހުމާުލވުން 

2.9 

އާ ހަމައަށް  1.22އިން ފެށިގެން  1.2  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަުމންކުރެ ކަެމއް 

ފޮރުުވމުގެ ޤަްސދުަގއި ކުރާ ެއްއވެސް 

 ކަމެއް 

 2.11 ވިސިްލބްލޯކުރުުމގެ ަބދަލުހިފުން    2.12



 2ޞަފްޙާ         2051ނުވަތަ  0553030ފޯނު ނަންބަރު:            0550303ފެކްސް ނަންބަރު:             info@nspa.gov.mvއީެމއިލް: 

 

 އިޤުރާރު: –3

އެތެޭރގެ  އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު: )އިޚްތިޔާރީ( –0

އިންތިާޒމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 
.3 ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު )ފާހަގަ ޖައްސަވާ(   

؛ވަޒީފާ ައދާކުަރމުްނދާ ދައުލަުތގެ ުމަވްއޒަފެއް    3.1 

؛)ދޭއް( އަަހރުުނވާ ަދއުލަތުގެ ުމަވއްޒަެފއް 2ވަޒީާފއިން ވަިކވިތާ     3.2 

؛ވަޒީފާ ައދާކުަރމުްނދާ އަިމއްލަ ފަރާެތްއގެ ުމވައްޒަެފއް     3.3 

؛)ދޭއް( އަަހރުުނވާ އަިމއްލަ ފަރާެތއްގެ މުަވއްޒަެފއް 2ވަޒީާފއިން ވަިކވިތާ     3.4 

ޤާނޫނީ ެއްއވެސް ަޝޙްެޞއް ، ދަޢުާވ ލިބިގަތުުމގެ ހަިއިސއްޔަތު ލިބިފަިއވާ ، އަިމއްލަ ނަުމގައި ދަުޢވާުކރުާމއި    3.5 

4.  ވިސިލްބްލޯކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  
ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެ( ، އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި މި މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައި، )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ  

ނޭެދވޭ ޢަމަލު ހިންގިަކމަށް ތުުޙމަތުކުެރވޭ ފަރާތް/ަފރާތްތަކުގެ  

 މަޢުލޫމާތު:

މަަސއްކަތްކުރާ ، )ފުރިހަމަ ނަން ުނވަތަ އާްނމުކޮށް ކިޔާ ނަން

ކާކުކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުމެްއގެ ނަންަބރުފަދަ ، އެްޑރެސް ، އިާދރާ

 މަޢުލޫމާތު(

4.1 

ނޭެދވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ެއހެން ިއދާާރއަކަށް  

ހުށަހަަޅއިފަިއވާނަ ހުށަަހޅައިަފިއވާ ިއދާާރ/އިާދރާަތއް އަދި ާތރީޚު 

 ނުވަތަ ުދަވސްަވރު:

4.2 

ނޭެދވޭ ޢަމަލު ހިންަގއިފަިއވާ ުނވަތަ ިހނގަުމންދާ ުނވަތަ  

ހިނގަފާނެަކމަށް ބެެލވޭ އިާދރާތަާކއި އޮީފސްތައް ުނވަތަ 

 މިނޫްނވެސް މިަފދަ ތަންތަްނ:

4.3 

ނޭެދވޭ ޢަމަލު ހިނގި ުނވަތަ ހިނގާފަިއވާ ނުވަތަ ިހނގާފާނެ  

 ތާރީޚުަތއް ުނވަތަ ުދވަްސވަރު:

4.4 

 ،ނޭެދވޭ ޢަމަލާ ގުޭޅގޮތުން އެްއެވސް ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިަފއިާވނަމަ  

: އެ ތަކެތީގެ މަޢުޫލމާތު  

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަެހުޅން()  

4.5 

ނޭެދވޭ ޢަމަލާ ގުޭޅގޮތުން އެްއެވސް އިުތރު ހެއްކެއް ުނވަތަ  

 ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިަފއިވާަނމަ އެ މަޢުޫލމާުތ:

4.6 

އެ ، މަްއސަލައާ ުގޅޭ މަޢުލޫާމތު އެނގޭނެ ެއހެން ފަރާތެްއވާަނމަ 

 ފަރާތުގެ މަޢުޫލމާތު:

މަަސއްކަތްކުރާ ، )ފުރިހަމަ ނަން ުނވަތަ ޢާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން

ކާކުކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުމެްއގެ ނަންަބރުފަދަ ، އެްޑރެސް ، އިާދރާ

 މަޢުލޫމާތު(

4.7 

މަްއސަލަިއގެ ތަުޙޤީަޤށް ބޭނުންުކރެިވާދނެ އިތުރު މަޢުޫލމާތެއް  

އެ މަޢުލޫމާތު: ، އެނގޭނަމަ   

4.8 
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 އިޤުރާރު: –3

އެތެޭރގެ  އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު: )އިޚްތިޔާރީ( –0

އިންތިާޒމުގެ 

ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 
.5 ވިސިލްބްލޯކުރަން އެދޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު:   

)ދޭއް( އަހަރު ަހމަެއއްުނވޭ  2ވިސިްލބްލޯކުރުުމގެ މަޢުޫލމާތު ބިނާކޮށްަފއިވާ ާހދިސާ ހިނގާ ތާީރޚުން ފެިށގެން ގިަނވެެގން     5.1 

)ތިނެއް( އަހަރު ަހމަެއއްުނވޭ  3ބަދަލުހިުފމުގެ މަޢުޫލމާތު ބިނާކޮށްަފިއވާ ހާދިސާ ހިނގި ތާީރޚުން ފެިށގެން ިގނަެވގެން     5.2 

 ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު އަދި ސޮއި 
 )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސިލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމެއްނޫން(

6 

ދީފަިއވާ މަޢުޫލމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫާމތު ކަމަށް އިްޤރާުރަވމެވެ. ، ................................................... މި ފޯމް ފުރުުމަގއި އަުހރެން  

 ވިސިްލބްލޯކުރާ ފަރާުތގެ ނަން:                                ތާރީޚް:                        ސޮއި:  

އެތެޭރގެ 

އިންތިާޒމުގެ 

 ބޭނުމަށް 

ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 
. 7 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން   

 7.1 މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅާ ފަރާުތގެ ކާކުކަށް އަންަގއިދޭ ލިޔުުމގެ ކޮޕީެއއް )ދރއ ކާޑު/ޕާސްޕޯޓު/ޑްަރިއވިން ލައިެސންސް/ޯވރކްވިސާ(   

 7.2 މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅާނީ ޤާޫނނީ ޝަްޙސެްއނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެިޖސްޓްޭރޝަްނގެ ކޮޕީ   

ވަނަ ނަްނބަުރަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ުނވަތަ ހެއްާކއި ަޤރީނާ ހިމަަނއިަފއި  4މި ގޯުމގެ     7.3 

 7.4 މިފޯުމގައި ފުިރހަމަުކރަންޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަކުެރވިަފއި   

. އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 8  

މަްއސަލަިއގެ ރަިޖސްޓަރީ   މަްއސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

 ނަންަބރު: 

ފެކްސް   ފޯނުން  

 މެެސޖުން 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުނު ާތރީޙު:  ސިޓީން  

 އީެމއިލް   ވެްބސައިޓުން  

 އީެމސެޖް 

 އެސް.އެމް.ެއސް  

 އެމް.އެމް.ެއސް 

 މަްއސަލަ ނިމުނު ތާީރޚު:  

ވީިޑއޯ ފައިލެއް/   ހާޒިުރވެ   ފޯމުން  

 އޯޑިއޯ ަފއިލެއް 

އެތެޭރގެ އިްނތިޒާުމގެ ެއންމެ  

 އިސް ފަރާަތށް ފޮނުވި ތާީރޚު: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ުމވަްއޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:  ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށދިން ުމަވއްޒަުފގެ މަޢުޫލމާތު: 

 ނަން:  ނަން: 

 މަާޤމު:  މަާޤމު: 

 ސޮއި:  ސޮއި: 

 ތާރީޚު:  ތާރީޚު: 


