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 ޞީލު ކޮށީގ  ތަފު  4

 ޞީލު ގޮތުގ  ތަފު  ހުރި  (ft2)ބޮޑުމިން  ޞީލު ކޮށީގ  ތަފު 
   މުޅިކޮށި
   ދުވ އުޅޭ ސަރަޙައްދު /ހާމަކޮށީގ  

ނޑު )ނިދާ ތަން(    ހިޔާކޮށްފަިއވާ ގ ގަ
   ގޮޅި  ކަރަންޓީނު
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ނޑު ބަކަިރ ތިބޭ ގޮޅި     ޅަބަކަރިާއއި މައިބަ

   ގުދަން
   ހުއިހައްޕާ ސަރަޙައްދު 
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 ބްރީޑް)މުޑުވައް(
 މަހުން މަތި( 6ޢަދަދު ) މަހުން ދަށް( 6ޢަދަދު ) ޢަދަދު  
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 ފާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގ  ޢަދަދު  6

6.1 
 މުވައްޒަފުން:ފަންނީ 

 ދޭސީން            ބިނދޭސީން

6.2 
 މަސައްކަތު މީހުން:

 ބިނދޭސީންޭދީސން            
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 ގ  އިޤުރާރު:ބަލައިފާސްކުރި މުވައްޒަފުން 

ނޑުމ ން ޒިޔާރަތްކޮށް ބަލައިފާްސކުރުމަށް ފަހުގައ ވ . އަދި ފޯމުގައި  ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި އ ވަނީ ފާމަށް އަުޅގަ
ނޑުމ ން އިޤުރާރުވަމ ވ .  އ ވަނީ ތ ދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަ

 ނަން: ނަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:
 އޮފީސް: އޮފީސް:
 ސޮއި: ސޮއި:
 ތާރީޚު: ތާރީޚު:
 

 ހަމައ ކަނި މިނިސްޓްރީގ  ބޭނުމަށް 
 ހުއްދަ ދިނީ:

 މަޤާމު: ނަން:
 ތާރީޚު: ސޮއި:

 

 

 


