
 

 
 

 

uncnwfWm ,  ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން
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3344 511 :csckef ,3344 333 :unOf 

 :cliaemIa 

 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 

 ޑިޑޭޓްއާއިބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު:ްކެނ

  ފުރިހަމަ ނަން:

މަސްނުވާ  ޑިޑޭޓްގެ ްމިފޯމްއާއެކު ކެނ

ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯއެއް ހުށަހެޅުއްވުން 

  އެދެން

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
 

 
 )އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން(

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 

 
  :މޮބައިލް ނަންބަރު

  އުމުރު:  އުފަން ތާރީޚް:

  :އިދާރާ/ތަން ާވަޒީފާ އަދާކުރ ވަޒީފާ ާމިހާރު އަދާކުރ

 އެސްޓީއޯގައިވާ ޙިއްޞާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  ޙިއްޞާ ބައްލަވައިގަތް އަހަރު:  ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު:

 (އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ފާއިތުވި  )މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ ހިމެނޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 މުއްދަތު ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި ތަން ވަޒީފާ

 

 

 

 

  

މިބައިގާ ލިޔުއްވާނީ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުން މަތީގެ ސަނަދުތައް. އެހެނިހެން ސަނަދުތަކާއި އޭގެ  –ކެނޑިޑޭޓްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ސެޓްފިކެޓްތައް ފޯމާ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެން. 

 ތާރީޚް އިންސްޓިޓިއުޓްޔުނިވަރސިޓީ /  ސަނަދު

 

 

 

 

  



 

 
 

 

uncnwfWm ,  ކަނބާ އައިސާރަނި ހިނގުން

ejcaWrihevid ,20345 elWm 
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 ަޔާންކުރެއްވުން އެދެން(ތަފްޞީލް ބއެހެނިހެން ކެނޑިޑޭޓް ހާޘިލްކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާ: )ވަނަވަރުގައި  ކުންފުންޏާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން

ތަޖުރިބާއާއި 

ލްކުރައްވާފައިވާ ޙާޘި

 ކާމިޔާބީތައް:

 

 

 

 

ކުންފުނިތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ކުރެވިފައިނުވާޑިރެކްޓަރކަން އަދާކުރެއްވުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު: )ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އަދި ލިސްޓްއެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުގައި 

 ހިމެނޭގޮތަށް(

 ޑިރެކްޓަރކަންކުރައްވާ ތަން

ު ހައިސިއްޔަތ ކުރައްވާޑިރެކްޓަރުކަން 

)ތަމްސީލްކުރައްވަނީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އަދި 

 ދާކުރައްވަނީ ކޮން މަޤާމެއްކަން(ބޯޑުގައި އަ

 ޑިރެކްޓަރކަމުގެ މުއްދަތު

 

 

 

 

  

 ކެނޑިޑޭޓާމެދު ޤާނޫނީ ނުވަތަ އަޙްލާޤީ ފިޅަވަޅެއް އެޅިފައިވާނަމަ، އެކަމާއިބެހޭ މަޢޫލޫމާތު:

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.މިފޯމާއެކު ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުށުގެ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެގޮތުން، "

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް  ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކެނޑިޑޭޓްގެ އާއިލާ މެމްބަރެއް އެސްޓީއޯ ޕލކ ނުވަތަ އެސްޓީއޯ ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކާއެކު ފާއިތުވި 

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ  އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުވި މިހާރުވެސް އަދި ފާ ބާވަތެއްގެ މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ މިއިން ކުންފުންޏެއްގައި އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް

 ކުރައްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް.

 ކުންފުނިނަން / 
މުޢާމަލާތްކުރި/ކުރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރި/ކުރާ ފަރާތް އަދި އެފަރާތާއި 

 އޮތް ގުޅުން

ކުރި/ކުރާ މުޢާމަލާތް ނުވަތަ އަދާކުރި/ކުރާ 

 ވަޒީފާ

 

 

 

  

 އެފަދަ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ވިޔަފާރިއެއް، ތަނެއް، މުޢާމަލާތެއް، އެއްވެސް ފުށުއަރާ މަޞްލަޙަތު ވިޔަފާރިއަކާ އެއްވެސް އެސްޓީއޯގެ ނުވަތަ އެސްޓީއޯ

 .ތަފުސީލު ކަންކަމުގެ އެފަދަ އަދާކުރައްވާނަމަ، ވަޒީފާއެއް/  މަސައްކަތެއް އެހެންވެސްް
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 ަދަދު ބަޔާންކޮށްދެއްވުން އެދެން. އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް ނުވަތަ ޙިއްޞާއެއްވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އަދި އެތަނެއްގައި އަދާކުރައްވާ މަޤާމާއި ޙިއްޞާގެ ޢ

 ގެ ޢަދަދުޙިއްޞާ / ހައިސިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ މަޤާމު ކުންފުނި

 

 

 

  

 އިޤްރާރު:

 އެންމެހާ މަޢުލޫމާތާއި މިފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު، ސައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.މިފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ޤިއްލުކޮށް ުވެ، މުސްތައަދި އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނ

 ަން ދެމެވެ.އަމިއްލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ ގުޅުމެއް ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތަކާއިއެކު ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކ

 ސޮއި:

 

 

 

  ތާރީޚް:

އީމެއިލް  އެޑްރެސްކުރައްވާ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މައި އޮފީހަށް ނުވަތަ ަށް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓ ތައްމިފޯމް

ނަންބަރާއި ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.  ފެކްސް ނަންބަރަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  އެޑްރެސްއަށް ނުވަތަ 

 ގެ ކުރިންނެވެ.  ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  މާރިޗް  މިފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 

 ލިޔެކިޔުންތައް:އެހެނިހެން ު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކ

 ކާޑުގެ ކޮޕީކެނޑިޑޭޓްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .
 

 މަސްނުވާ ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯއެއް  .
 

 ކެނޑިޑޭޓްގެ ކަރިކިއުލަމް ވައިޓާ / ވަނަވަރު .
 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ .
 

 ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް ކުށުގެ  .
 

 ބޯޑުގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ،ކުންފުންޏެއްނަމަ .
 

 

 ީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއިކުންފުނ –ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް ކުށުގެ އެސްޓީއޯ ޕލކ ގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި 

 އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  
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