
 

 
  9606840003                         9606840013                    info@gadhdhoo.gov.mv 

 9609120126ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް:       9607551871ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް:          9609111005  ކައުންސިލް ރައީސް: 

 6 ގެ  1   ޙާޞަފް
 

 " 2022ޓްސަލް ޗެލެންޖް  ފު ވުމެން  ގައްދޫ ކައުންސިލް  " 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ލިސްޓް ޓީމް  

 

 

 ޓީމްގެ ނަން  

 ޓީމްގެ ކުލަ ޖާޒީ: ސޯޓް: އިސްޓާކީން:

 

 

މަޢުލޫމާތު ކުޅުންތެރިންގެ  ޓީމް    
 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 
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 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 
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 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

އެޑްރެސް ދާއިމީ    

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  
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 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 

 ކުޅުންތެރިޔާގެ ނަން 

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

އެޑްރެސް ދާއިމީ    

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ޖާޒީ ނަންަބރ  

 ނިސްަބތްވާ ރަށް  

 ސޮއި 

 

 

 ޓީމް އޮފިޝަލުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 މެނޭޖާރ

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ފޯން ނަންަބރ  

 ސޮއި 
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 ކޯޗް

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ފޯން ނަންަބރ  

 ސޮއި 

 

 ފަސްޓްއެއިޑް

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ފޯން ނަންަބރ  

 ސޮއި 

 

 އޮފިޝަލް

 ޕާސްޕޯޓް ސައިޒު ފޮޓޯ

 ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ފޯން ނަންަބރ  

 ސޮއި 
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 އޮފިޝަލް

ފޮޓޯޕާސްޕޯޓް ސައިޒު   

 ނަން  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  

 
އައިޑީކާޑު ނަންަބރ /  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންަބރ
 އުފަންތާރީޚް 

 ފޯން ނަންަބރ  

 ސޮއި 

 

 

މި ފޯމާއިއެކު ޓީމްގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ   •

 ( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. / ފޮޓޯގެ ހާރޑް ކޮޕީ   ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯ )ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ލައިސަންސް ކޮޕީ އަދި  

   14:00ގަޑި:     2022ޑިސެމްބަރ    07ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚް:   •
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