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  ގަވަރމަންޓް އީ -ލެޓަރ މެނ  ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ގެ  ޔޫޒަރ އެކައ ންޓް  އިޤްރާރ  
 

ވާ މަޢ ލޫމާތައް ބިނާކޮށެވެ. އެކައ ންޓް ފައިވަނީ ތިރީގައިކޮށް އެކައ ންޓް ރަޖިސްޓަރ  މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޔޫޒަރ ލެޓަރ-އީގަވަރމަންޓް ތިބ ފ ޅާގެ 
މެއިލްއަށެވެ.- އީފައިވަނީ ތިރީގައިވާކޮށްމެއިލް -ޕާސްވޯރޑް އީ  

 

 ގެ މަޢ ލޫމާތ  ޔޫޒަރ

 :ފ ރިހަމަ ނަން  :ޑީ ކާޑ  ނަންބަރ .އައި 

 :މ ޤާމަ  :ޑީ.ރ އައިޒަޔޫ 

 :އޮފީސް 

 :އިލް އެޑްރެސްމެ-އީ 
 

 ޒިންމާތައް 

ރ ން.އެކައ ންޓް ނަހަމަ ގޮތ ގައި ބ ނ ން ނ ކ  ލެޓަރ މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމްޔޫޒަރ-އީހަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  އިއަޅ ގަނޑާ  

. އަދި މިމައްސޫލިއްޔަތ ގައި ހ ރެ އެއްވެސް ޒިންމާދާރ  ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓ ންމިނިސްޓްރީ/އިދާރާއަށް އަންނަ އަދި އިދާރާއިން ފޮނ ވާ ލިޔެކިއ ންތައް 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އ ސޫލ ގެ ބ ރ ން އަމިއްލަބ ނ މަކަށް ނ ވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ބ ނ މަކަށް، އަދި މިނިސްޓްރީ/އިދާރާއިން މަޢ ލޫމާތ  ބަދަލ ކ ރ މަށް 

 މިނިސްޓްރީ/އިދާރާގެ ލިޔެކިއ ން އަދި އެއާއި ބެހ  މަޢ ލޫމާތ  ހިއްސާ ނ ކ ރ ން.
ބ ނ ންކޮށްގެން އަޅ ގަނޑާއި އިން ދެވިފައިވާ އެކްސެސް  އެކައ ންޓްލެޓަރ މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޔޫޒަރ -އީހަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  އިއަޅ ގަނޑާ
ށް ނ ވަތަ އެހެނިހެން ސް މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް، ސިޓީއަކައެއްވެ މި ސިސްޓަމްގައިވާ  ،ފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނ ވަތަ ޒިންމާތަކާއި ގ ޅިގެން ނޫނީ ޙަވާލ ކ ރެވި

އެކްސެސް ނ ކ ރ ން/ނ ހ ޅ ވ ން. ލިޔެކިއ ންތަކަށް   
 ޔޫޒަރ އެކައ ންޓް/ ޕާސްވޯޑް އެއްވެސް އެހެން ފަރާތަކާއި މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ލެޓަރ-ގަވަރމަންޓްގެ އީ-އީއަޅ ގަނޑާއި ޙަވާލ ކ ރެވިފައިވާ 

ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއްގެ ފ ރިހަމަ ޒިންމާ ނެގ ން.ހ ރިހާ ހިއްސާނ ކ ރ ން. އަދި މި އެކައ ންޓް ބ ނ ންކޮށްގެން ކ ރެވ    

މިނިސްޓްރީ/އިދާރާގެ މަސައްކަތަކ ގެ އޮނިގަނޑ ން ބ ރ ވާފަދަ   އެކައ ންޓްލެޓަރ މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ޔޫޒަރ -އީހަވާލ ކ ރެވިފައިވާ  އިއަޅ ގަނޑާ
.ބ ނ ން ނ ކ ރ ންއެއްވެސް ގޮތެއްގައި،   

 

 އިޤްރާރ  

މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޔޫޒަރ  ލެޓަރ-ގަވަރމަންޓްގެ އީ-ޒިންމާތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން އީ ވާމަތީގައި______________________އަޅ ގަނޑ  
ގަވަރމަންޓްގެ ޚިދ މަތްތައް ބ ނ ންކޮށްގެން - ހަވާލ ވަމެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މަށާއި އީ އެކައ ންޓާއި

ރީގޮތ ން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅ  ޣައިރ ޤާނޫނީ ޢަމަލެއް ނ ހިންގާނަމެވެ. އަދި މިއިޤްރާރާއި ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ އަޅ ގަނޑާއި ދ ތެރ  ޤާނޫނީގޮތ ން އަދި އިދާ
 ލެޓަރ މެނ ޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޔޫޒަރ އެކައ ންޓް އ ވާލެވ ނެކަންވެސް ޤަބޫލ ކ ރަމެވެ.-އެޅ ނެކަމާއި އަޅ ގަނޑ ގެ އީ

 

       ________________                                                   ________________ 
 )ސޮއި(                                                              )ތާރީޚް(             

 

ރ ޓަރ()އިދާރާގެ މ ވައްޒަފ ނަނަށް އެކައ ންޓް ޙަވާލ ކ ރައްވާނީ އެއިދާރާއަކ ން ކަނޑައަޅ އްވާފާއިވާ ޖީ.އޯ އެޑްމިނސްޓް: އޮފީހ ގެ ބ ނ މަށް   
 
 
      ________________                                                   ________________                   

   )ސޮއި/ ސްޓ މްޕް(                                                     )ޚަވާލ ކ ރި ފަރާތ ގެ ނަން(  
 

 

 

 


