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 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
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   ެދޭއް( އަސްލު 02ޅެން/ ލަވަ ޗެކްކުރި ފަރާތުން ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ލަވައިގ(. 

 

 މަޢުލޫމާތު ޅެން/ަލވަިއގެ  .1
  :(ން )ދިވެހި ނަން 

  :(ން )އިނގިރޭސި ނަން 

  ތަރުޖަމާއެއް ނަމަ އަސްލު ލިޔެފައިވާ ބަސް:  ލިޔެފައިވާ ބަސް:

 

 ޅެން/ ލަވަ ލިޔުނު ފަރާުތގެ މަޢުލޫާމތު  .2
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ރީ ނަންބަރު:ރަޖިސްޓަ  ކާޑު/ޑީ .އައި   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރ:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

  މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ 

 
 ވެރިަފރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

  ފުރިހަމަ ނަން:

  ނަންބަރު:ރީ ޓަ ރަޖިސް ޑީ ކާޑު/.އައި   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރ:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

  މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ 

 
 ގޮތް  ޭބނުްނވާ ކުރިަކމުގެ ލިޔުންގިންތި  .4
  ުދިވެހި އަސްލ   ްދިވެހި ޕީ.ޑީ.އެފ   ްއެހެނިހެނ   

 
 އުުމރުފުރާ ކަނަޑއެުޅން  .5

" " ގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އުމުރުފުރާ  އުފެއްދުން 
       .ށެވެ ހާ ޖަ  ފާހަގަ 

       އުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅި ސަބަބު:

 
 

LA 
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 ރާރު ޤު އިވެރިަފރާތުގެ  .6

ގައި ހިމެނޭ ލިޔުމުގެ  ލަވަ/ޅެން އަދި. މަޢުލޫމާތެވެތެދު  ދީފައިވާ އަޅުގަނޑުނެތި  މަޖުބޫރުކަމެއްފަރާތެއްގެ އެއްވެސް  އެއްގޮތަށް  ޙަޤީަގތާއި މަޢުލޫމާތަކީ މަތީގައިވާ
 .އަޅުގަނޑެވެ އުފުލާނީ ޒިންމާ  އެކަމުގެ ދިމާވެއްޖެނަމަ، މައްސަލައެއް  އެއްވެސް ޙައްޤުވެރިކަމާމެދު

 /ސޮއި   (:)މަޤާމު  /ނަން 
  ތާރީޚް: ތައްގަނޑު:     

 

 ބޭފުޅެކެވެ.( ހިމެނޭރުގައި ދަފްތަޅެން/ ލަވަ ޗެކުކުރާ ސިފިކޭޝަންގެ ކްލެ )މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ަހމަތައް ޗެކުުކރި ފަރާތް ބަހުގެ  .7
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:.އައި   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރ:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

    މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ 

 :ރާރު ޤު އި 
      އެއްތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާ ޗެކްކޮށްފީމެވެ.  ލަވަ /ޅެން މި ޅެން/ލަވަ އަކީ ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ލިޔެފައިވާ 

 ސޮއި: ކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. ލަވަ/ޅެންލަވައަކީ ބަހުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކުރުން ރަނގަޅު /ޅެން މި އަދި

  ތާރީޚް:

 

 ބޭފުޅެކެވެ.( ރުގައި ހިމެނޭދަފްތަލަވަ ޗެކުކުރާ ޅެން/ލެސިފިކޭޝަންގެ ކް)މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކޮންޓެންޓް ޗެކުކުރި ފަރާްތ ޅެން/ަލވަިއގެ  .8
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:.އައި   ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ގުޅޭނެ ނަންބަރ:  މިހާރުގެ  އެޑްރެސް:

    މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ 

 

 ފަރާތުންނެވެ.(ކުރާ  ޗެކު ލަވައިގެ ކޮންޓެންޓްޅެން/)މިބައިފުރިހަމަކުރާނީ ބިނާކޮށްަފިއވާ މަުއޟޫއު ޅެން/ަލވަިއގެ  .9
 ތްކުރަްނާވނެެއވެ.(ޔަ ިހމަނާަފއިާވަނވަ ިމފަދަަކްނކަްނ ިހމަނާަފިއވާ ގޮތަްށ ިރއާ ލަަވިއގައި /ެޅން)މިަބއި ފުރިހަަމކުރުުމަގއި ިޖންސީ ޯގނާ، ެގވެށި އަިނޔާ، މާރާމާީރ ައދި ިމފަދަ ކަްނަކން      
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 ކޮންެޓންޓް ޗެއްކުރާ ފަރާތުްނނެވެ.(ެޅން/ލަަވއިގެ ާބވަތް ައދި މަުއޟޫއު )ިމބައިުފރިހަމަުކރާނީ ޅެން/ަލވަިއގެ  .10

 ބާވަތް:
 ްޅެނ   ަލަވ  ަމަދަހ  ިބަނދ 

 ިފަރިހ  ުރައިވަރ   ްއެހެނިހެނ   

 މަޢުޟޫއު:
 ީދީނ  ީޤައުމ  ިލްމީ ޢ  ީއިޖްތިމާއ 

  ީއިޝްގ   ުމަޢުލޫމާތ   ްއެހެނިހެނ   
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 ރާ ފަރާތުންެނވެ.(ކުކުޗެ ޮކންޓެންޓްޅެްނ/ލަަވއިގެ ހިމެނޭ ބައިތަުކގެ މިްނަވުރ )މިބައިުފރިހަމަުކރާނީ ޅެން/ަލވަިއގެ  .11

 . ށެވެޖައްސަވާ ފާހަގަ "" މިންވަރުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައިތަށްލަވައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  /ޅެން

       

 
 ބައިތައް 

  މިންވަރު 

  ބޮޑަށް މެދުމިން  ކުޑަކޮށް  ނެތް 

      އަނިޔާވެރިކަން  

      މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން  

      ބަހުރުވާއިގެ ހަރުކަށިކަން  

      ޖިންސީގޯނާ/ޖިންސީ އަމަލު ސިފަކޮށްދިނުން  

     
 
 
 

  
 
 

 ާރރު ޤުއި ކުރި ފަރާުތގެ ކުޗެ ކޮންޓެންޓްޅެން/ަލވަިއގެ  .12

ރަނގަޅު  ނެރުމަށްއަށް ތަމަޢުމުޖު ދިވެހި ގޮތުން އަދަބުގެ އިލަވަ އަކީ ބަހުރުވައާ/ޅެންކޮންޓެންޓާއި ބަހުރުވަ އަޅުގަނޑު ބަލާ ޗެކުކޮށްފީމެވެ. އަދި މި ޅެން/ލަވައިގެ  މި
 .އެއްބަސްވަމެވެ އަޅުގަނޑު  ކަމަށްލަވައެއް /ޅެން

  :ނަން 
 ސޮއި 

  ތާރީޚް:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ޔުނިޓުން ފޯމް ބަލަިއގަތް  ބަލަިއގަތް  ކައުންޓަރުން ފޯމް
  :މުވައްޒަފުގެ ނަން 

 :ސޮއި 

  :މުވައްޒަފުގެ ނަން 

  :މަޤާމު   :މަޤާމު  :ސޮއި 

 : ގަޑި   :ތާރީޚް  : :ގަޑި   :ތާރީޚް 
 


