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  ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމްކުށުގެ 
)ކު(ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަ   ގެ

  
 ކެނޑިޑޭޓްއާއިބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު:

:   ފުރިހަމަ ނަން:    ަބއްޕަގެ ނަން / އެޑްރެސް
:    މަންމަގެ ނަން / އެޑްރެސް:   އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު

:ދ    އުފަން ތާރީޚް:   ާއިމީ އެޑްރެސް

:   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 
އަހަރުގެ  10ވޭތުވެދިޔަ   

ތެރޭގައި ނަމާއި އެޑްރެހަށް 
:  އައި ބަދަލު

  
މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ

:  އަދާކުރައްވާ ތަން
  

 އިޤްރާރު:
  ނޫނެކޭ  އާނއެކޭ 

      އްތޯ؟ފަރާތެސާބިތުވެފައިވާކުށެއްޖިނާއީ ތެއްގެއެއްވެސް ބާވައަހަރުގެ ތެރޭގައި 10ފާއިތުވި  . 1
) ެއްތިނ( 3ތެރެއްިނކުންފުނިތަކުގެލިސްޓުކުރެވިފައިވާގައިއެކްސްޗޭންޖް ސްޓޮކް މޯލްޑިވްސް . 2

  ހިމެނޭ ފަރާތެއްތޯ؟ ބޯޑުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުންނަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނީގެ
    

 އިވާބަޔާންކޮށްަފކޯޑުގައިގަވަރނަންސްކޯޕަރޭޓްިޓީގެއޮތޯރޑިވެލޮޕްމަންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް . 3
  އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ؟

    

 އެސޯސިއޭޓްނުވަތަވެންޗަރޖޮއިންޓްަސބްސިޑިއަރީ،އެސްޓީއޯގެ ނުވަތަ އެސްޓީއޯގައި . 4
  ފަރާތެއްތޯ؟ ޮށްފައިވާއަދާކ ވަޒީފާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއް ފާއިތުވި ކުންފުންޏެއްގައި

    

 ާަނޑައަޅާފައިވކ ކޯޓަކްުނޝަރުޢީއެއްވެސްފަރާތެއްކަމަށް ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓްކުރުމަްށ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ . 5
 ްއޮތ ދަރަންޏެއް ސާބިތު އަދާނުކުރެވިވާ ޤައުމެއްގައި އެހެންވެސް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތެއް ނުވަތަ
  ފަރާތެއްތޯ؟

    

 ކޯޓަކުންޝަރުޢީނުވަަތޤާނޫނަކްުނއަދާކުރުމަްށމަޤާމުޑިރެކްޓަރުކަމުގެ ކުންފުންޏެއްގެ . 6
  ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ނުވަތަ މަނާކުރެވިފައިވާ،

    

      ތޯ؟ްދުވާ ފަރާތެއކުށެއް ކުރުމުގެ ތުޙްމަތުގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ރައްޖިނާއީއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ  . 7
     ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޝަޙްސަކަށް . 8
      ް ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟އެއްވެސް ތަނެއްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމުން ޤާނޫނީ ގޮތުނ . 9

 ކުވެރިކަންގި މުދަލުގެ މްިލްވައްކަން، މަކަރާއި ހީލަތް އަދި ދަޢުލަތުގެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނ . 10
ދި ގެއްލޭ އަ ާއި ނުޙައްޤުން މާލީ ބަދަލު ލިބިގަތުން ނުވަތަ ހޯދުމާއި އެހެނިހެން އިތުބާރުބަދަލުކުރުމ

ުކުމެއް ަރުޢީ ޙެ ޝޑިރެކްޓަރެއްގެ ޒިންމާތަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އަމަލެއްކުރި ކަމުގ
  އައިސްފައިވޭތޯ؟

    

      ޯ؟ވާ ފަރާތެއްތިޔަލަށް ނުދައްކައދުވަހުގެ ނިުށަހަޅާހފޯމު،ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއް . 11
     ؟ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްޯތވަޒީފާއަކުން ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ . 12



	

	
 
 

uncnwfWm ,ugwm unWfurukwtuDob 
ejcaWrihevid ,20345 elWm 

3344 511 :csckef ,3344 333 :unOf 
info@stomaldives.net :cliaemIa 

www.sto.mv 

Boduthakurufaanu Magu, Maafannu 
Malé 20345, Republic of Maldives 
T (+960) 3344 333   F (+960) 3344 511 
Email: info@stomaldives.net 
www.sto.mv 

ތިޔާރު ކުރުމުގެ އިޚް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، ހުށަހަޅާ ފޯމް ބާޠްިލމިއިންމިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ކަމެއްކަން  ެސް އެޅިދާނެއެސްޓީއޯއަށް އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލްކުރަމެވެ. އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުވ

  ޤަބޫލްކުރަމެވެ. 

ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ  ޑިރެކްޓަރކަމަށް
:   ސޮއި

 
  
  

:     ތާރީޚް

ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުއްވުމަށް:

ީޤްކުރެވެމުންދާނަމަ، ަޚްޤތއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ ކަމެއް  10މަތީގައިވާ ފަރާތާއިމެދު، ފާއިތުވެދިޔަ 
  ކުރު ޚުލާސާއެއް ބަޔާންކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެކަމެއްގެއެއިދާރާއަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮޅީގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް 

  މުއައްސަސާގެ ނަން

ކުށުގެ
ރެކޯޑް 
އޮތް / 
  ނެތް

  ކުށުގެ ކުރު ތަފްޟީލެއް
މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތުގެ 

 ނަމާއި މަޤާމް:
އޮފީހުގެ 

ްގަނޑު:ތައ  
 ތާރީޚް:

           އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް 
 އޮފީސް

          

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
 ސަރވިސަސް

          

           ކްރިމިނަލް ކޯޓު

           ސިވިލް ކޯޓު

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް 
 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

          

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

          

  
 ww.sto.mvwކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން އަދި  –އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް 

  ަކަށް ދެ ފުށަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.  ގަނޑ A4  މިފޯމް ޕްރިންޓް ނަގަންވާނީ ހުދުއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 


