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 ފޯމު  ޖަވާބު ހުށަހަޅާ 

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް  .1

  ފުރިހަމަ ނަން: 

  އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:   ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް  .2

  ފުރިހަމަ ނަން: 

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްކަން  

 އަންގައިދޭ ނަންބަރު (ޓިން): 

 

 

 މައްސަލައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .3

 

 މައްސަލައިގެ ޖަވާބުގެ ޚުލާސާ: .4

 

  ތާރީޚް: ހުށަހެޅި  މައްސަލަ    މައްސަލައިގެ ނަންބަރު: 
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 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ޖަވާބު: .5

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް: .6

 

 އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތް: .7

އަމުރު ފޮނުވަންވީ    ފުރިހަމަ ނަން: 

 އެޑްރެސް: 

 

  : ނަންބަރު ދރއކ  

  މަޤާމު: 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު (ލޭންޑްލައިން): 

  މޯބައިލް ނަންބަރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

  ގުޅިގެން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް:މައްސަލައާ  .8
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ހުރިހާ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ  ގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި އެކުގައި ހުށަހަޅާ މިފޯމު

 ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. 

 ފުރިހަމަ ނަން: 
 

 ރަސްމީ ތައްގަނޑު 

 މަޤާމު: 
 

 ތާރީޚް: 
 

 ސޮއި: 
 

 

 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް:

  ނަމާއި މަޤާމް: މުވައްޒަފުގެ   ތް ފޯމު ބަލައިގަ 

  ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ގަޑި:   ގެ ސޮއި:  މުވައްޒަފު ފޯމު ބަލައިގަތް 

 

 

 މު ހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 އަށެވެ.  13:00އިން  08:00ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ މި  .1

ގައެވެ. ލިޔުންތައް    12ފުރިހަމަކުރާނީ ދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮންޓް ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް  މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. ފޯމު   .2

 ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިންނެވެ. 

 ،ެޕރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައިވަނަ ނަންބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ޖަވާބު ލިޔާއިރު ލިޔަންވާނީ ވަކި    5މި ފޯމުގެ   .3

 ެޕރެގްރާފްތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ. 

ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ    ފަހުންއަދި    .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޮީޕ)  އެކެއް(  1  އިތުރު  އަސްލާއެކު  ފޯމުގެ  ، ހުށަހަޅާއިރު  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ފޯމު .4

 އަދަދަކަށް އިތުރު ކޮީޕ ސެޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ   ލިޔުމެއްކަން   އެއްގޮތް   އަޞްލާ   ލިޔުމަކީ  އެ  ނުވަތަ   އަޞްލު  ލިޔުމެއްގެ  އެ  ، ޙަވާލާދެވިފައިވާނަމަ  ށްލިޔުމަކަ   އެއްވެސް  ފޯމުގައި .5

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ ގައިއާއެކުކޮީޕ  ފޯމުގެ  ގެ އަސްލާއިފޯމު ، ކޮީޕ

ޓްރައިބިއުނަލުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން    ، ނަމަހުރި   ބަހަކުން  ނޫންބަސް  ދިވެހި  ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު .6

 އެ ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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