
 

 

 

 

 

 

 ވާވު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްފެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 

  

 ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތުގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން: 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރ: 
 އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ:  މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ  

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު: 

 މިހާރު އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާ: 

މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ  
 ތަން:

އަހަރު  5ފާއިތުވި  
އަދާކުރައްވާފައިވާ 

 ވަޒީފާތައް:

 

ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާއި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބަޔަކާ ތަޢާރުޒްވާ ނުވަތަ ވާދަކުރާ އަމިއްލަ  .1
 ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްޞާ ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރެއްކަމުގައި ވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ތަފްޞީލް އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ

 ނޫން  އާން އޮވޭތޯ؟
  ހިއްސާގެ މިންވަރު:

މަސްވެފަިއނުވާ  6)

ޕާސްޕޯރޓް ަސއިޒް 

އް(ފޮޓޯއެ  



 

 
 ނޫން  އާން މަޞްލަޙައްތެއްވޭތޯ؟ކައުންސިލްގައި އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ  .2

  މަޞްލަހަތެއްވާނަމަ އެަކމުގެ ތަފްސީލް:އަމިއްލަ 
 

ވަޒީފާ ޢާއިލާގެ މީހަކު )މައިންބަފައިން / ދަރިން / އަނބިން / ފިރިން( ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކައުންސިލްގައި  .3
 ނޫން   އަދާކޮށްފައިވޭތޯ؟ އާން

  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަޤާމާއި މުއްދަތު:
 

ދަރިން / އަނބިން / ފިރިން( އަމިއްލަ ޚައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ޙިއްޞާ ޢާއިލާގެ މީހަކު )މައިންބަފައިން /  .4
 އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްކޮށްފައިވޭތޯ؟ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏެއް ކައުންސިލާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ 

 ނޫން  އާން

  ގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަްފސީލް:ޔާފާރީވި
 

އްވެސް ނުވަތަ ޙިއްޞާ އެކުލެވޭ ކުންފުންޏެއް ކައުންސިލާއެކު ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރީގެ އެއަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  .5
 ނޫން  މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފައިވޭތޯ؟ ާއން

 

 

ކުންފުންޏެއްގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްސާދާރެއްނަމަ އަދި އަމިއްލަ  5ފާއިތުވި  .6
 ނޫން  އާން މެއް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ؟ ޑައިރެކްޓަރއެއްގެ މަޤާމް ނުވަތަ އިސް މަޤާ

 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްސާދާރެއްނަމަ އަދި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއްގެ  5ފާއިތުވި  .7
 ނޫން  ތަ އިސް މަޤާމެއް އަދާކޮށްފައިވޭތޯ؟ އާންމަޤާމް ނުވަޑައިރެކްޓަރއެއްގެ 

 
 

  ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވޭތޯ؟ން ދާއިރާއި މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން އަދި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ .8
 ނޫން  އާން

  ގެ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަްފސީލް:ޔާފާރީވި

  މަޤާމްގެ ތަފްސީލް:

  މަޤާމްގެ ތަފްސީލް:

  ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ތަްފސީލް:



 

 ޙިއްޞާ އެކުލެވޭ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ: .9
އެކުންފުނިތަކުގެ ނަމާއި އެކުންުފނިތަކުން 

 ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ހުލާސާ 
 

ތަޖުރިާބ އަދި  ވިޔަފާރިން ހޯއްދަވާފައިވާ
 ސިލްކޮށްފައިވާ އެވޯޑްކުންފުނި)ތަްއ( ހާ

 

ކުންފުނި)ތަްއ( އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއް 
ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ދަށުން 

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ 
 ތަފްސީލް

 

 
 ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ނިސްބަތްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލް؛ .10

ބަނގުރޫޓްވުމުގެ ފައްތަރެއްގައި، ދަރަނި އަދާކުރުމަށް 
ނުކުޅެދިފައި، މިލްކިއްޔާތު ވިއްކާލަންޖެހިފައި، 

ފަރާަތކާ ކޯޓުން ކުންފުނި ހިންގުން އެެހން 
ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި، ޯލނު އަދާކުރުމަށް 
ރަހުނު ވިއްކާލަންޖެހިފައި، ނުަވަތ މިނޫންވެސް 

 މިފަދަ އެހެން ހާލަތެއްގައިވާނަމަ 

 

އާއި ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ވިޔަފާރި
 ކަމެއްގައި ޖިނާއި ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 

ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ކަްނކަމުގެ އިތުރުން މަތީގައި 
ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ މައްސަލައެއް 

 ސާބިތުވެފައިވާނަމަ 

 

މާލީ އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއަކަށް، މުއައްސަސާއަކަށް 
ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސްކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް 

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްނުދައްކާވާނަމަ

 

އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން  މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި
 އެކަމުގައި ކުއްވެރިވެފައިވާނަމަ

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންެމހެން އޮްނނަޖެހޭ ހުއްދައެއް 
ނުވަތަ ލައިސަންސް އެއް އަތުގައި ނެންނަމަ ނުވަތަ 

 އެފަދަ ހުއްދައެއް ބާތިލްކުރެވިފަިއވާނަމަ

 

  
 



 

 ސައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އިޤުރާރުވެ ސޮއިކުރަމެވެ.އެންމެހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު، ވާ މި ފޯމުގައި ދެއްވާފައި

 ----------------------ތާރިޚް: -------------------ސޮއި: -----------------------------------------ނަން:
 

 އްވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައްފޯމް އާއި އެކު ހުށަހަޅު
 ހަމަނުވާ( ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ )މުއްދަތު .1
 ވަނަވަރު )ސީ.ވީ( .2
 ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ  .3
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ .4
 ރިޕޯޓް  ޕޮލިސް .5

 


