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 އެދޭ ފޯމް  ކުރުމަށް  ގިންތި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލް -ރީ 
 

 ސަމާލުކަމަށް 

 ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.އަށް ރޯޔުމިބި ގެ ޚިުދމަތްކޭބަލް ޗެނަލްތައް ގިންތިކުރުަމށްޓަކައި ކޭބަލް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަާރތްަތކުން އެފަރާތުގެ .1
ދުވަސް ވަންދެން އެޗެނަލެއްގެ ކޮންޓެންޓް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް ޗެނަލްގެ ކޮންޓެންޓްގެ  7ޗެނަލް ގިންތިކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާ ާތރީޚުން ެފށިގެން  .2

 ބާވަތުން އިވެލުއޭޓްކުރާ މުއްދަތު އިތުރުުކރަން ޖެހިދާނެއެވެ.

 ތަކެތި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

        .ީކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕ 

 

 ގެ މަޢުލޫމާތު ކޭބަލް އޮޕަރޭޓަރު .1
  ގެ ނަން:އޮޕަރޭޓަރު 

  ރީ ނަންބަރު:ރަޖިސްޓަ   އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ 
 

 އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ފަރާތް  .2
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރު:  މަޤާމު:

  މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ 

 

 ޗެނަލްގެ މަޢުލޫމާތު  .3
  ނަން )ދިވެހިން(:

  ނަން )އިގިރޭސިން(:

  ބީމްކުރާ ޤައުމު:  ބަސް:

 ބާވަތް:

      

 ްއެނިމޭޝަނ  ާޑްރާމ   ްއެންޓަޓެއިންމަންޓ 
 ީފެމިލ   ްމޫވީޒ  ކަލްޗަރ 
 ްޗިލްޑްރެނ  ްނިއުސ  ްރިލިޖަސ 
 ްމިއުޒިކ  ްސްޕޯޓްސ  ްބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން ޗެނަލ 
 ީރިއަލިޓ   ްފެޝަނ  ެން____________________________އެހެނިހ 
      

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
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  ކަނޑައެޅުން އުމުރުފުރާ .4

އުފެއްދުން ބިނާކޮށްފައިވާ އުމުރުފުރާގައި 
".ެފާހަގަ ޖަހާށެވ "       

       އުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅި ސަބަބު:

 

 ޗެނަލްގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ މިންވަރު .5
 ފާަހގަ "" މިްނަވރުަގއި ބޭުނންކޮށްފަިއވާ އެަބއިތަށް މިއުެފއްުދުމގައި ބައިތަކުން އުފެދޭ މަްއސަލަ އާްނމުކޮށް އުެފއްުދމެްއގައި ފަންނުެވރި

 . ޖަްއސަވާެށވެ
 .ެދންެނވީެމވެ ވާހަކަ ފަޭސހަެވގެންާދނެ ކްލެސިފައިުކރުމަށް އަލީަގއި މަޢުޫލމާތުގެ ފޯރުކޮްށދެްއވާ ނޯޓް: ތިޔަފަރާތުން

       
 

 ބައިތައް 
  މިންވަރު 

  ބޮޑަށް  މެުދމިން  ކުޑަކޮށް ނެތް 

      އަނިޔާވެރިކަން  

      މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން  

      ބަހުރުވަ  

      ޖިންސީ ޢަމަލު ޖިންސީގޯނާ/ 

       
 

 އިޤުރާރު  .6

ދީފަިއވާ މަޢުލޫމާުތގެ  އަދި .މަޢުލޫމާެތވެތެދު  ދީފަިއވާ އަޅުަގނޑުނެތި  މަުޖބޫރުަކމެއްފަރާތެްއގެ އެއްެވސް  އެްއޮގތަށް ޙަީޤގަާތއި މަޢުލޫމާތަކީ މަތީަގިއވާ
 .ައުޅގަނެޑވެ އުފުލާނީ ޒިންމާ އެަކުމގެ ދިާމެވއްޖެަނމަ، ަމއްސަަލއެއް ެއއްެވސް ސަަބބުން

 ސޮއި/  މަޤާމު:/ނަން 
  ތާރީޚް: :ތައްގަނޑު 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ޔުނިޓުން ފޯމް ބަލައިގަތް  ބަލައިގަތް  ކައުންޓަރުން ފޯމް
  :މުވައްޒަފުގެ ނަން

 :ސޮއި 

  :މުވައްޒަފުގެ ނަން
  :މަޤާމު   :މަޤާމު  :ސޮއި 

 : ގަޑި   :ތާރީޚް : ގަޑި   :ތާރީޚް

 
 ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފު 

  ތާރީޚް:  ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:

  ދޫކުރި މުވައްޒަފު:
 ސޮއި:

  މަޤާމު:
 
 


