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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ،         

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

   މު ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯ   ކުރުމުގެ   ވިސްލްބްލޯ
 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު   . 1
 ން ނޭނގޭގޮތަށް ަމއްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، މި ބައި ފުރިހަަމނުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ(ކަ)ކާކު

 ފުރިހަމަ ނަން:    1.1
 ޤައުމީ ނިސްބަތް:    1.3 ޕާސްޕޯޓު/ ވާރކްޕަރިމޓް/ ވިސާ ނަންބަރު:  /ދ.ރ.އ.ކާޑު 1.2
އަންހެން                     ފިރިހެން  ިޖންސު:  1.4
 އުުމރު:   1.6 : ޚުއުފަން ތާރީ 1.5
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   1.7
 ިމހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:  1.8
 އެޑްރެސް: އީެމއިލް  1.10 ނަންބަރު: ފޯނު ގުޅޭނެ  1.9
 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:  1.11

 

 ( ޖަހާ! ހުށަހަޅާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުގެ ބާވަތް )ފާހަގަ  . 2
 ފާހަގަ  

 ެޖހުަމށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާުމގެ  
 ބޭނުަމށް

 ފާހަގަ 
 ެޖހުަމށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާުމގެ  

 ބޭނުަމށް
ޤާނޫނީ ޒިންާމއެއް   2.1

 އަދާނުކުރުން 
އިންސާނީ ޙައްޤަކާ   2.2  

 ޢަަމލެއްކުރުންޚިލާފު 
  

 ބައިނަލްއަޤްވާީމ 2.3
އިންސާނިއްޔަތުކަުމގެ  

ޢަަމލެއް   ޚިލާފު  ޤާނޫނަކާ 
 ކުރުން 

   ކޮރަޕްޝަން  2.4  

ންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ  އާ 2.5
ރައްއާ ތެރިކަަމށް  ކައުންމު 

ކުރިަމތިވާ   ނުރައްކަލެއް 
 ކުރުން   ފަދަ ކަެމއް

ޓަށް ނުރައްކަލެއް ށްތިާމވެ 2.6  
 ކުރިަމތިވާފަދަ ކަެމއް

 ކުރުން
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ދައުލަތުގެ ަމޤާުމގެ ނަހަަމ   2.7
 ބޭނުންކުރުން 

އިންޞާފަށް ދްލުޢަ 2.8  
ހުރަސްއެޅުުމގެ ޢަަމލެއް  

ކުރުން ނުވަތަ  
"މިސްކެރިޖް އޮފް  

  ޖަސްޓިސް" ގެ ޢަަމލެއް 
 ކުރުން

  

ދައުލަތުގެ ވަސީލަތެއް  2.9
ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ 

ބޭނުންކުރުުމގައި  
 އިހުާމލުވުން  

ކުށެއްކަަމށް   އީިޖނާ 2.10  
ނުވަތަ އިދާރީ 

ކުށެއްކަަމށް ޤާނޫނެއްގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ 

 ކަެމއް ކުރުން  

  

ކުރުުމގެ   ވިސްލްބްލޯ 2.11
 ބަދަލުހިފުން 

އިން ފެށިގެން  2.1 2.12  
އާ ހަަމއަށް   2.11

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  
ކަންކަުމންކުރެ ކަެމއް  

ގައި  ގަސްތުފޮރުވުުމގެ 
 ކުރާ އެއްވެސް ކަެމއް 

  

 
 ފާހަގަ ( ހާ! ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތު )ފާހަގަޖަ  . 3

 ެޖހުަމށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާުމގެ  
 ބޭނުަމށް

   ؛އަދާކުރަުމންދާ ދައުލަތުގެ ުމވައްޒަފެއްވަޒީފާ   3.1
   ؛)ދޭއް( އަހަރުނުވާ ދައުލަތުގެ ުމވައްޒަފެއް 2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ  3.2
   ؛ވަޒީފާ އަދާކުރަުމންދާ އަިމއްލަ ފަރާތެއްގެ ުމވައްޒަފެއް 3.3
   ؛ުމވައްޒަފެއް)ދޭއް( އަހަރުނުވާ އަިމއްލަ ފަރާތެއްގެ  2ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ  3.4
އަިމއްލަ ނަުމގައި ދަޢުވާކުރުާމއި، ދަޢުވާ ލިބިގަތުުމގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، ޤާނޫނީ   3.5

 ޞެއް ޚްއެއްވެސް ޝަ
  

 
 ވިސްލްބްލޯކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   . 4

 ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެ(   ގެން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި )ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އިތުރު ކަރުދާހެއްގައި މި  
ަމތުކުރެވޭ  ހު ނޭދެވޭ ޢަަމލު ހިންގިކަަމށް ތު 4.1

 ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު: 
ންުމކޮށް ކިޔާ ނަން،  އާ)ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ 

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ، އެޑްރެސް، ކާކުކަން އަންގައިދޭ  
 ލިޔުެމއްގެ ނަންބަރުފަދަ ަމޢުލޫާމތު(  

 

އިދާރާއަކަށް   4.2 އެހެން  ަމޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ޢަަމލާ  ނޭދެވޭ 
  އިދާރާ/  ހުށަހަޅައިފައިވާ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާނަަމ

 އިދާރާތަކާއި ހުށަހެޅިތާރީޚު ނުވަތަ ދުވަސްވަރު: 
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ފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަުމންދާ ނުވަތަ  ގައިނޭދެވޭ ޢަަމލު ހިން 4.3
ފާނެކަަމށް ބެލެވޭ އިދާރާތަކާއި އޮފީސްތައް ނުވަތަ  އިހިނގަ

 ިމނޫންވެސް ިމފަދަ ތަންތަން: 

 

ހިނ 4.4 ނުވަތަ  ހިނގި  ޢަަމލު  ނުވަތަ  ގައިނޭދެވޭ  ފައިވާ 
 ފާނެ ތާރީޚުތައް ނުވަތަ ދުވަސްވަރު: ގައިހިނ

 
 

ލިޔެކިޔުެމއް   4.5 އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ޢަަމލާ  ނޭދެވޭ 
 ތަކެތީގެ ަމޢުލޫާމތު:  ލިބފައިވާނަމަ، އެ

 ފޯާމއެކު ހުށަހެޅުން( ،)ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 

ހެއްކެއް   4.6 އިތުރު  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ޢަަމލާ  ނޭދެވޭ 
 އެ ަމޢުލޫާމތު:   ،ބިފައިވާނަަމނުވަތަ ލިޔެކިޔުެމއް ލި

 
 
 
 

އެހެން   4.7 އެނގޭނެ  ަމޢުލޫާމތު  ގުޅޭ  ަމއްސަލައާ 
 ފަރާތުގެ ަމޢުލޫާމތު: ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ

ނުވަތަ   ނަން  ނަން،  އާ)ފުރިހަމަ  ކިޔާ  ންުމކޮށް 
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ، އެޑްރެސް، ކާކުކަން އަންގައިދޭ  

 ަމޢުލޫާމތު(ލިޔުެމއްގެ ނަންބަރުފަދަ 

 

ތަ  4.8 އިތުރު ޙުަމއްސަލައިގެ  ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޤީޤަށް 
 ަމޢުލޫާމތެއް އެނގޭނަަމ، އެ ަމޢުލޫާމތު:  

 
 
 

 

 
 ފާހަގަ ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މުއްދަތުގެ މަޢުލޫމާތު:      ، ވިސްލްބްލޯކުރަން އެދޭ  . 5

 ެޖހުަމށް 
އެތެރޭގެ 

އިންތިޒާުމގެ  
 ބޭނުަމށް

ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން   ވިސްލްބްލޯކުރުުމގެ ަމޢުލޫާމތު ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގި 5.1
 ނުވޭ އެއް)ދޭއް( އަހަރު ހަަމ 2

  

 
 ސޮއި    ރާއި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާ  . 6

 ނޫން( )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަަމކުރުން ލާޒިެމއް

  އިޤްރާރުވަެމވެ.   މި ފޯމު ފުރުުމގައި އަހުރެން، .................................................... ދީފައިވާ ަމޢުލޫާމތަކީ ތެދު ަމޢުލޫާމތު ކަަމށް

 ސޮއި:     ------------------ : ޚުތާރީ --------------------------- ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: 

 ފާހަގަ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން  . 7
 ެޖހުަމށް 

އެތެރޭގެ 
އިންތިޒާުމގެ  

 ބޭނުަމށް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                   R-59/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            128 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

 

 

ަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުުމގެ ކޮޕީއެއް   7.1
ންސް/ވޯރކްވިސާ( )ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް  ޕާސްޕޯޓު/ޑްރައިވިން ލައިސަ/ދ.ރ.އ.ކާޑު)

 ނޫން(  ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަަމކުރުން ލާޒިެމއް 

  

   އްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެިޖސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ޚްޞެަމޢުލޫާމތު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަ 7.2
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ   4މި ފޯުމގެ  7.3

 ފައިނައިހިަމ
  

   ފޯުމގައި ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތެއް ފުރިހަަމކުރެވިފައި  ިމ 7.4
 

 . އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް 8
ަމއްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ  

 ނަންބަރު:
 ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:  

ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު  
 :  ޚުތާރީ

 
 

ފެކްސް   ސިޓީން
 މެސެުޖން 

  ފޯނުން 

 އެސް.އެްމ.އެސް   : ޚުަމއްސަލަ ނިުމނު ތާރީ
 އެްމ.އެްމ.އެސް

އީެމއިލް   
 އީމެސެޖް 

  ވެބްސައިޓް 

އެތެރޭގެ އިންތިޒާުމގެ  
އެންމެ އިސް ފަރާތަށް 

 :    ޚުފޮނުވި ތާރީ

ވީޑިއޯ ފައިލެއް / އޯޑިއޯ   
 ފައިލެއް

  ފޯުމން  ރުވެޒިހާ 

 ފުރިހަަމކޮށްދިން ުމވައްޒަފުގެ ަމޢުލޫާމތު: ފޯުމ ފޯމު ބަލައިގަތް ުމވައްޒަފުގެ ަމޢުލޫާމތު:

  ނަން:  ނަން:

  :ަމޤާުމ  :ަމޤާުމ

  ސޮއި:     ސޮއި:   

  : ޚުތާރީ  : ޚުތާރީ
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