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 ޞީލު ތަފު ފާމުގެ  4

 ހުރިގޮތުގެ ތަފުޞީލު  (ft2)ބޮޑުމިން  ޢަދަދު  ތަފުޞީލު 
    ފާމުގެ ބޮޑުމިން

    )ޑީޕް ލިޓާ ސިްސޓަމް( ބޮޑެތި ކޮށި
    ކުދި ކޮށި/ބެޓެރީ ސިސްޓަމް 

    ކޮށި  ބްރީޑް
    ކަރަންޓީނު ކޮށި

    ބަލިވާ ދޫނި ބައިތިއްބާ ކޮށި 
    ގުދަން

    މަޞްނޫޢީ ލައިޓް
    /ެއގްޯޒސްޓް ބްލޯވަރު

    ފެންއިސްކުރު އަދި ސިންކް 
    އިންކިޔުބޭޓާ 

    ބްރޫޑާ
    އަލްޓްރާަވއިލެޓް ފްލައި ޓްރެޕް 

 
ނޑެްއގައި ަތފުފާމުގައި ތިބި ދިރޭ ދޫނީގެ ތަފުޞީލު  5  (ށެވެ.ހުށަހަޅައިޞީލު ލިޔެ )އެހެން ގަ

 ތަފުޞީލު  ޢަދަދު  ދޫނީގެ ވައްތަރު 
 

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ފާމުގައި  6

1.6 
 ފަންނީ މުވައްޒަފުން:

 ދޭސީން            ބިނދޭސީން

 މަސައްކަތު މީހުން: 2.6
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 ބިނދޭސީންޭދީސން            

 
 ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

 ހުއްދަ ދިނީ:
 މަޤާމު: ނަން:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 
 

 

 

 

 

 ގެ އިޤުރާރު:ބަލައިފާސްކުރި މުވައްޒަފުން 
ނޑުމެން ޒިޔާރަތްކޮށް ބަލައިފާްސކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި އެވަނީ ފާމަށް  އަދި ފޯމުގައި  އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޤުރާރުވަެމވެ.  އެވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ
 ނަން: ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 އޮފީސް: އޮފީސް:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރީޚު: ތާރީޚު:

  


