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 ނޭަޝނަލް ެސންޓަރ ފޮރ ިއންފޮރޭމޝަްނ ެޓކްނޮޮލޖ  

ފޯމް  ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ  އަދި އެކްސެސް ރައިޓްސް  ޔޫޒަރ އެކައުންޓް މައުލޫމާތު   
ރ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ލެޓަ -އ  ގަވަރމަންޓް   

 0043344ފެކްސް ކުރައްވާނ :  3345050: އިތުރު މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ގުޅުއްވާނ 

 

 ބަދަލުކުރަންބޭނުންވާ މައުލޫމާތުގައި ފާހަގަޖައްސަވާ 

ަތއް ބަދަލުުކރުމަށް ރޯލްދ ފަިއވާ    ޑިވިަޒން/ސެކްަޝން/ޔުނިޓް ަބދަލުކުރުަމށް  

އެކްިޓވޭޓްކުުރަމށްޔޫޒަރ އެަކއުންޓެއް އިން  ޔޫޒަރގެ މައުޫލމާތު ަބދަލުކުރުމަށް    

 އެހެނިހެްނ:

 

 މަޢުލޫމާތް  މުވައްޒަފުގެ 

  (އައި.ޑ  ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)ފުރިހަމަ ނަން 

  މަާޤމް 

  އިާދރާގެ ަނން 

  ރިކޯޑް ކާޑް ނަންަބރު   އައި.ޑ  ކާޑު ނަްނބަރު 

  އ .ެމއިލް އެޑްެރސް   ޔޫޒަރ ައއި.ޑ  

 ުޔނިޓްގެ ނަން /ޝަންސެކްންޓް/ޕާރޓްމަޑި

 ޮއިނގަނުޑަގއި ވާޮގތަށް( )އިދާާރގެ 

 

 އެކައުންޓަށް ގެންނަވަން ބޭނުންވާ ބަދަލު)ތައް( ތަފްސ ލުކޮށް ތިރ ގައި ބަޔާންކުރައްވާ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިޤްރާރް 

 

ވާޢިދާއި  ޤާނޫނާއި ޤަ ވެހިރާއްޖޭގެ. އަދި ދިމަޢުލޫމާތުތަކަކ  ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރު ވަމެވެމަތ ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ   ޙިކުމާ އަޙްމަދު ނިޒާރު   އަޅުގަނޑު
. އަދި  ވަމެވެމަށް އެއްބަސް ރުޤާނޫނ  ޢަމަލެއް ނުހިންގާނެކަވަރމަންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޣައިގަ-އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށާއި އ 

ރ މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަ-ނޑުގެ އ އަޅުގަ ން އެކަށ ގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމާއިމިއިޤްރާރާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑާއި ދޭތެރޭ ޤާނޫނ ގޮތުން އަދި އިދާރ ގޮތު
 ސިސްޓަމް ޔޫޒަރ އެކައުންޓް އުވާލެވޭނެކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

                                                                                                                                

 

         ( ސޮއި އެދިލައްވާ ަފރާތުގެ  )                                                                                                    (  (ތާރ ޚް
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 މިހާރު ޖެމްސް އެކައުންޓުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ރޯލްތައް 

 ދެވޭ ހުއްދަތައް  ރޯލްގެ ނަން  ހުއްދަ 
މިވާ ރޯލް އެކައުންޓް ތައްޔާރުކުރެވޭ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ދެވެން ވާނެއެވެ. ތިރ ގައި   

 GO User   ްމުގެ ހުއްދަސެސް ވުފަދަ ފަންގްޝަން ތަކަށް އެކް އެލަރޓްސް އަދި ޕާސްވޯޑް ބަދަލުކުރުން ކަމުގައިވާ  އާނމު ބައިތައ. 
ކުގެ ތަފްސ ލު ދެވޭ ހުއްދަތަ  ރޯލް  ހުއްދަ   

ރޯލްތައް  ވާ ހާ ލިޔެކިއުން ތަކާއި ގުޅިފައިއިދާރާގެ ހުރި   

 Entrée  ޭހުއްދަ. ރޫޓް ކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންނަށްކޮށް،  ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް އެންޓްރ  އިދާރާއަށް ލިބ 

 Dispatch 
 ހުއްދަ. މުގެ ލިޔުމެއް ފޮނުވުނުވު ހެންއިދާރާއަކަށް އެ އިލެކްޓްރޯނިކަލ  

 .ހުއްދަ މުގެ ރޫޓް ކުރުން ، މުވައްޒަފުނަނަށް ލިޔެކިއުންތައް ހޯދާ އެންމެހާ  ގެ އިދާރާ
 Case Admin  ްބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ކޮށް ރެޖިސްޓަރ ސިސްޓަމަށް  ""ކޭސ 
 MA User GO  ާއްދަ.ހު ރުމުގެ ރޫޓްކު  ، މުވައްޒަފުނަނަށްއިއެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ހޯދަ އިދާރާއަށް ލިބޭ އަދި އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވ 

 MA View 
Reports 

 .ރުމުގެ ހުއްދަޖެނެރޭޓްކު ލިޔެކިއުންތަކުގެ ރިޕޯޓް  އެންމެހާ  ރާ ގެ ދަށުން ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އިދާ

ޒަފަކަށްވެސް ދެވެން ވާނެއެވެ.ތިރ ގައި މިވާ ރޯލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރޯލް ކޮންމެ މުވައް   

 MA User 
Division 

  . ކުރުން ރޫޓް މުވައްޒަފުންނަށް  ލިޔެހިއުންތައް ހޯދާ  ގެ  ޑ ޕާރޓްމަންޓް/ ޑިވިޝަން ސްބަތްވާ މުވައްޒަފެއް ނިއެ

 MA User 
Section 

 ދަ. ހުއް  ގެ ރޫޓް ކުރުމު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް   ހޯދާ ލިޔެހިއުންތައް ގެ ސެކްޝަން މުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވާ އެ

 MA User Unit  ާހުއްދަ ރޫޓް ކުރުމުގެ ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ލިޔެހިއުންތައް ހޯދާ ގެ ޔުނިޓް އެމުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވ . 

 އެހެނިހެން ރޯލްތައް 

 Entre 
Outgoing Mail 

 ަކަލ  ލެކްޓްރޯނި ންތައް އި ލިއު އިން ފޮނުވަންޖެހޭ  އެމުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވާ ޑ ޕާރޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް އެކަނި ހަމ
 ހުއްދަ.  އެހެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމުގެ 

 Entre 
Incoming Mail 

  ިދަ. ހުއް ގެ އެންޓްރ  ކުރުމު  ދަށުން ޓް ޑ ޕާރޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން/ ޔުނި އެމުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނ 

 

  :ރާތްހުްއދަ ެދއްވި ފަ ަބދަލުކުުރމަށް އެކައުންޓް
 

 

އި(ސޮ ) 
  :މަާޤމް

  :ތާރ ޚް

  .ރިާއެއވެއިދާރ ަކންތައްތަާކއި ބެހޭ އެންމެ އިްސ ވެހުްއދަ ދެްއވަްނވާނ  އެިއދާާރެއއްެގ  ގެ ަމއުލޫމާތު ަބދަލުކުުރމަށްއެކައުންޓް ނޯޓް:

 އެވެ..އޯ އެޑްމިނިސިސްޓްރޭޓަރެ ޖ  އިދާރާއެއްގެ ތިޔަ އި ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނ  މިބަ

މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ންޓްގެ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރި ކައުއެ  

                  ނަން 

 

  ތާރ ޙް 

 

 )ސޮއި(


