ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް
)ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ(
ކެނޑިޑޭޓްއާއިބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:

ބއްޕަގެ ނަން  /އެޑްރެސް:
ަ

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

މަންމަގެ ނަން  /އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ވޭތުވެދިޔަ  10އަހަރުގެ

މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ

އަދާކުރައްވާ ތަން:

ތެރޭގައި ނަމާއި އެޑްރެހަށް

އައި ބަދަލު:

އިޤްރާރު:
އާނއެކޭ
.1

ފާއިތުވި  10އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟

.2

ިނއް(
ނ ) 3ތ ެ
މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއި ް

.3

ފއިވާ
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑުގައި ބަޔާންކޮށް ަ

.4

ސބްސިޑިއަރީ ،ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ނުވަތަ އެސޯސިއޭޓް
އެސްޓީއޯގައި ނުވަތަ އެސްޓީއޯގެ ަ

.5

ނ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ށ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓަކު ް
ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓްކުރުމަ ް

ނޫނެކޭ

ކުންފުންނަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްތޯ؟

އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްތޯ؟

ާކށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟
ކުންފުންޏެއްގައި ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދ ޮ

ފަރާތެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤައުމެއްގައި އަދާނުކުރެވިވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް

ފަރާތެއްތޯ؟
.6

ތ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން
ނ ނުވަ ަ
ށ ޤާނޫނަކު ް
ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމަ ް

.7

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރުމުގެ ތުޙްމަތުގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ ފަރާތެއްތޯ؟

.8

އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޝަޙްސަކަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟

.9

ުނ ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟
އެއްވެސް ތަނެއްގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމުން ޤާނޫނީ ގޮތ ް

މަނާކުރެވިފައިވާ ،ނުވަތަ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟

ލކުވެރިކަން
 .10ވައްކަން ،މަކަރާއި ހީލަތް އަދި ދަޢުލަތުގެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭންގި މުދަލުގެ މި ް

ބަދަލުކުރުމާއި ނުޙައްޤުން މާލީ ބަދަލު ލިބިގަތުން ނުވަތަ ހޯދުމާއި އެހެނިހެން އިތުބާރު ގެއްލޭ އަދި

ޙކުމެއް
ުގ ޝަރުޢީ ު
ޑިރެކްޓަރެއްގެ ޒިންމާތަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ އަމަލެއްކުރި ކަމ ެ

އައިސްފައިވޭތޯ؟

 .11ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ،ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކައިވާ ފަރާތެއްތޯ؟
ތ؟
 .12ކުރިން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކުން ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ޯ
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

ލ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މިއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފޯމް ބާޠި ް

އެސްޓީއޯއަށް އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލްކުރަމެވެ .އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ،އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުވެސް އެޅިދާނެ ކަމެއްކަން
ޤަބޫލްކުރަމެވެ.

ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރާތަކުން ފުރުއްވުމަށް:
މަތީގައިވާ ފަރާތާއިމެދު ،ފާއިތުވެދިޔަ  10އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރެކޯޑެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ ކަމެއް ތަޚްޤީޤްކުރެވެމުންދާނަމަ،

އެއިދާރާއަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގޮޅީގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމެއްގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް ބަޔާންކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
ކުށުގެ

މުއައްސަސާގެ ނަން

ރެކޯޑް

އޮތް /
ނެތް

ކުށުގެ ކުރު ތަފްޟީލެއް

މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތުގެ
ނަމާއި މަޤާމް:

އޮފީހުގެ

ތައްގަނޑު:

ތާރީޚް:

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސަސް

ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ސިވިލް ކޯޓު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް
ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް – ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން އަދި www.sto.mv
ަނޑކަށް ދެ ފުށަށް ޕްރިންޓްކޮށްފައެވެ.
އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .މިފޯމް ޕްރިންޓް ނަގަންވާނީ ހުދު  A4ގ ަ

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

