
   މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ނުވަތަ ފުށުނާރާކަން އަންގާ ފޯމު 

 

 ިއެ ހެދުމަށްޓަކައި މުވައްްޒަފުންތަކަކަށް ކަށަވަރުކުރާ ނަޒާހަތްތެރިކަން މުވައްޒަފުންނަނީ އެންމެހާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯމަކީ މ 

 ފަދަ އެ ހިއްސާއެއްވާނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ޝާމިލްވާގޮތަށް މުވައްޒަފަކު

 ވައްޒަފަކުއަދި މު މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ދަރަޖަ މިންވަރާއި ޝާމިލްވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފަކު އެ ތަނެއްގައި

 ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ހިއްސާއެއް ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ޝާމިލްވާގޮތަށް

 . ފޯމެކެވެ ފުރާ ލިބިގަތުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށްއެ މަޢުލޫމާތު  ނުވާނަމަ

 

 " ުޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފުރުއްވާނީ "1 ފޯމު އަންގާ ފުށުނާރާކަން ނުވަތަ ފުށުއަރާ މަސްލަހަތ 

 ފޯމު އަންގާ ފުށުނާރާކަން ނުވަތަ ފުށުއަރާ މަސްލަހަތު އަދި " .މައެވެނުވާ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ހިއްސާއެއް ޖަމާއަތެއްގައި

 ނުވަތަ ހިއްސާއެއް ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފުރުއްވާނީ "2

 .ބައިވެރިވުމެއްވާނަމައެވެ

 

 ާސިޓީއުރައެއްގައި "ސިއްރު" ޖައްސަވާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް  މި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވ

ލަސްނުކޮށް  ،އައިސްފިނަމަ ބަދަލެއް މަޢުލޫމާތަކަށް އެއްވެސް ހިއްސާކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިކޮށް ފޯމު މިއަދި  ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ.

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް  .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމު އެކަމާ ގުޅޭ ،އެ މަޢުލޫމާތު

 ދެވަނަ ފަރާތަކާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތުތަކެއްނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

 ްގޮތްތައް: ކަމުގައި ބެލެވޭ ބައިވެރިވުމެއްއޮތުން ނުވަތަ ހިއްސާއެއް ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއ 

 ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ މެނޭޖަރެއް ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީއެއް ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ވެރިއެއް ކުންފުންޏެއްގެ ލިމިޓެޑްް ޓޕްރައިވެ .1

  ހުރުން. ގޮތުގައި މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ނުވަތަ

  ހުރުން. ގޮތުގައި ހިއްސާދާރެއް ކުންފުންޏެއްގެ ބާވަތެއްގެ އެހެން ނޫން ކުންފުނި ލިމިޓަޑް ޕްބްލިކް .2

 ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރސްގެ މެންބަރެއް ގޮތުގައި ހުރުން. ލިމިޓަޑް ޕްބްލިކް .3

 ނުވަތަ މަސްޢޫލުވެރިއެއް ނުވަތަ މެންބަރެއް ފައުންޑަރ ނުވަތަ މެންބަރެއް ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޖަމިއްޔާ .4

 ހުރުން. މަޤާމެއްގައި ފަދަ މެންބަރެއް ކޮމިޓީއެއްގެ ލަފާދޭ

  



 1 ފޯމު އަންގާ ފުށުނާރާކަން ނުވަތަ ފުށުއަރާ މަސްލަހަތު

 .މައެވެނަނުވާ ބައިވެރިވުމެއް ނުވަތަ ހިއްސާއެއް ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފުރުއްވާނީ ފޯމު މި

 ލޫމާތުމަޢު މުވައްޒަފާބެހޭ .1

  : ުނަންބަރ. ކ.ރ   :ނަން

  ކާޑު ނަންބަރު: ދރއ.   ު:މޤާމަ

  ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު/ކެމްޕަސް:

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 އިޤްރާރު .2

 ހިއްސާއެނުވާކަމަށް ނުވަތަ ބައިވެރިވުމެއް ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާކުންފުންޏެއް/ވިޔަފާރިއެއް/ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ޝާމިލްވާގޮތަށްއަޅުގަނޑު 

 ތެދުނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވާ މި. މަޢުލޫމާތެކެވެ ތެދު މަޢުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ ފޯމުގައި މި އަޅުގަނޑުއަދި  އެއްބަސްވަމެވެ.

 އެޅިފައިވާ ،ބުރަވެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ މުގައިވާޯމިފ އަދި. އިޢުތިރާޟެއްނެތެވެ އަޅުގަނޑުގެ ކުރުމާމެދު ބާޠިލް ފޯމު މި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އަޅުގަނޑު ާތިލްކުރެވޭނެކަންވެސްފިޔަވަޅެއް ފަދަ ކަންކަން ބ

 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި:

 

 ތާރީޚް:

 

 

 
  



 2 ފޯމު އަންގާ ފުށުނާރާކަން ނުވަތަ ފުށުއަރާ މަސްލަހަތު

 .ބައިވެރިވުމެއްވާނަމައެވެ ނުވަތަ ހިއްސާއެއް ޖަމާއަތެއްގައި ޖަމިއްޔާ/ވިޔަފާރިއެއް/ކުންފުންޏެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފުރުއްވާނީ ފޯމު މި

 ލޫމާތުމަޢު މުވައްޒަފާބެހޭ .1

  : ުނަންބަރ. ކ.ރ   :ނަން

  ކާޑު ނަންބަރު: ދރއ.   ު:މޤާމަ

  ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު/ކެމްޕަސް:

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ހިއްސާއޮތް ކުންފުނި/ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގައި ބައިވެރިވާ/ޝާމިލްވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް .2

 .1 ކުންފުނި/ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގެ ބާވަތް: 

 ނަން: ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގެ/ކުންފުނި 

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާ ޙައިޞިޔަތު ނުވަތަ އަދާކުރާ  

 މަޤާމު:

 

 

 މައިގަނޑު މަސްޢޫލިޔަތު:

 

 

 އިތުރު ބަޔާން:

 .2 ކުންފުނި/ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގެ ބާވަތް: 

 ނަން: ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގެ/ކުންފުނި 

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާ ޙައިޞިޔަތު ނުވަތަ އަދާކުރާ  

 މަޤާމު:

 

 

 މައިގަނޑު މަސްޢޫލިޔަތު:

 

 

 :ބަޔާން އިތުރު



 .3 ކުންފުނި/ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގެ ބާވަތް: 

 ނަން: ވިޔަފާރި/ޖަމިއްޔާގެ/ކުންފުނި 

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާ ޙައިޞިޔަތު ނުވަތަ އަދާކުރާ  

 މަޤާމު:

 

 

 މައިގަނޑު މަސްޢޫލިޔަތު:

 

 

 :ބަޔާން އިތުރު

 

 އިޤުރާރު .3

 ފޯމު މި ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތެދުނޫންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވާ މި. މަޢުލޫމާތެކެވެ ތެދު މަޢުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ ފޯމުގައި މި އަޅުގަނޑު

ފިޔަވަޅެއް ފަދަ ކަންކަން  އެޅިފައިވާ ،ބުރަވެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ މުގައިވާޯމިފ އަދި. އިޢުތިރާޟެއްނެތެވެ އަޅުގަނޑުގެ ކުރުމާމެދު ބާޠިލް

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އަޅުގަނޑު ބާތިލްކުރެވޭނެކަންވެސް

 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ސޮއި:

 

 ތާރީޚް:

 

 

 


