
:ޖިންސު :ފުރިހަމަ ނަން
Gender: Full Name:

:އުފަން ތާރީޚް:އުފަން ތާރީޚް :އާންމު ނަން
Date of Birth: Common Name:

:އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ :ފޯން ނަންބަރ
ID Card Number: Phone Number:

:މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް :ދާއިމީ އެޑްރެސް
Current Address: Permanent Address:

:އީމެއިލް އެޑްރެސް
E-mail:

:ފުރިހަމަ ނަން
Full Name:

:ފޯން ނަންބަރ
Phone Number:

:ހުރި ގާތްކަން
Relationship:

 Work Visa :ބިދޭސީން :ދިވެހިން
Foreigners: Maldivian:

:ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީސް
Office Name:

:މަޤާމް
Designation:

Secretariat of the Thinadhoo Council,  South Huvadhuatholhu                          ާހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރ Unit: ED Section ްޔުނިޓ:
Dayzee Magu / GDh. Thinadhoo, Maldives                                              ތިނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ   . ޑޭޒީމަގު، ގދ E-mail:  info@thinadhoo.gov.mv :މެއިލް-އީ

Website:  www.thinadhoo.gov.mv :ވެބްސައިޓް
Phone:  684 1718, 6842596, 684 1760  | ްފޯނ: WMC Hotline: 778 0165, Covid Hotline: 793 8710 | ްހޮޓްލައިނ:  Fax: 6841018 ްފެކްސ: Typed by އހލ : . :ލިޔުނީ

ީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ

:ދެއްކި ފައިސާގެ އަދަދު:ތާރީޚް

5 .ް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށ
5. Documents to be attached with Form

ް ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ، ވިސާ ސްޓޭމްޕް ފެންނަގޮތަށ

:މަޤާމް:މަޤާމް

އޮފީސް ބޭނުމަށް. 7
7. Office Use

ު ުފޯރމް ބަލައިގެން މުވައްޒަފ ފައިސާ ބަލައިގެން މުވައްޒަފ

:ފުރިހަމަ ނަން:ފުރިހަމަ ނަން

Full Name:

:ސޮއި

Signature:

:ތާރީޚް

Date:

:ފުރިހަމަ ނަން

.މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމަތާއި އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހިމެނިފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ތެދު އަދި ސައްޙަ މަޢްލޫމާތެއްކަމާއި، އަދި މިފޯމާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ޖިމް ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤުރާރުވެ އެއްބަސްވަމެވެ

I herbely declare that the above information given and document(s) submitted with the application are true and correct. And I herbely agree to the GYM rules and regulation.

ޖިމް މެމްބަރޝިޕް ފޯރމް
GYM Membership Form

Business Visa Marriage Visa 

Corporate Resident VisaDependent Visa

6 .ު އިޤްރާރ
6. Declaration

4 .ު ، އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތ ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ
4. If Employed, Job Description

މެމްބަރޝިޕްގެ ބާވަތް. 3
3. Type of Membership

2. Emergency contact details

2 .ު އިމަޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

1 .ު މެމްބަރޝިޕަށް އެދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ
1. Member Details

GDh.Thinadhoo, Republic Of Maldives

c

ާ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރ
Secretariat of the Thinadhoo Council, South Huvadhuatholhu

ެ.ގދ ، ދިވެހިރާއްޖ ތިނަދޫ

ޓްޕާސްޕޯރމަސް ނުވާ 3ނެގިފަހުން
ސައިޒް ޕޮޓޯ


