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ކުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސްއަށް އެދޭ ކުންފުނިތަ
 މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމު ޑިރެކްޓަރުން އަދި ޙިއްޞާދާރުންގެ 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ދިވެހިރާއްޖެ.             

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅާ  .1
  ނަން )ހ( 

 
  ނަންބަރު  އައި.ޑީ ކާޑު)ށ( 

 
  ފޯނު/މޮބައިލް ނަންބަރު:( ގުޅޭނެ ނ)
  އަދި ފިންގަރޕްރިންޓް ސޮއި ( ރ)
  ތާރީޚް ( ބ)

 މައްސަލަ ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން  .2
 މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރާ ފަރާތް  މައްސަލައިގެ ޢަދަދު  މުއައްސަސާ 

 ތާރީޚް  ސޮއި/ސިއްކަ މަޤާމް ނަން
      ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

      މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް 

      ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

      ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

      ސިވިލް ކޯޓް 

      ކްރިމިނަލް ކޯޓް 

      ޖުވެނައިލް ކޯޓް 

      ހައި ކޯޓް 

      ސުޕްރީމް ކޯޓް 

 

  ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް  .3

  ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

  މަޤާމް:

  ތާރީޚް: 

  ގަޑި:



 

www.trade.gov.mv 

www.facebook.com/EconDevMv 

@EconDevMv 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ދިވެހިރާއްޖެ.             

 

 މަޢުލޫމާތު  .4

 -)ހ( ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް:

i. .ެމިފޯމު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުންނެވ 
a. ަކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން؛ ނުވަތަ އިސަންސަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ލ 
b.  ްސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ޏަކީ އެދިފައިވާ ކުންފުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސަށ

 އެކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ، ކުންފުންޏެއް ނޫންނަމަ 
c. ެޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރެއިން މެޖޯރިޓީ  ވަޒީފާ މަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ ލައިސަންސަށް އެދިފައިވާ ކުންފުނީގ

 ޙިއްޞާދާރުންގެ ތެރޭގައި ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭނަމަ، އެކުންފުޏެއްގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުން.
ii.  ްގައި މައްސަލަ ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ބެލުމަށް ލިސްޓްކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން، މި ފޯމުގައި  2މިފޯމުގެ ސެކްޝަނ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީގެ  30އިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން، ބަޔާންކޮށްފަ
 ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މިފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު 

  އެވެ. މި ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ

 -ގައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް: 2މިފޯމުގެ ސެކްޝަން )ށ( 

i.  ާ5 މުއްސަސާއަކަށް މިފޯމު ހުށަހެޅޭ ދުވަހުނެ ފެށިގެން ފާއިތުވި އެބެހޭގޮތުން ހޯދަން އެދެނީ  ފަރާތާއި މިފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ 
ނުވަތަ ތިރީގައި  ޤާނޫނުތަކާއި އަދި/ނުވަތަ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ފަހެއް( އަހަރު

ދެކޮޅަށް ތިޔަ މުއައްސަސާއިން ފިޔަވަޅެއް )އިދާރީ އެމީހަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކޮށްގެން
މަޢުލޫމާތެވެ.  މައްސަލަތަކާބެހޭ މުންދާއަދި/ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގަ ޔަވަޅެއް/ޙުކުމެއް( އަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކާއިފި

 -ނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ކުށްތަކަކީ:އިސްވެދެންނެވުނު ޤާ
a.  ުނަންބަރު:  2016ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ޤަވާޢިދ(2016/R-21) 
b. :ުތައްހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދު ( އަދި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން 2008/2 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު )ނަންބަރ 
c.  :ު( އަދި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތައް.2013/12މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު )ނަންބަރ 
d.  ްވައްކަނ 
e.  ްޓެކުނ 
f.  ްޚިޔާނާތ 
g.  ްމަކަރާއި ހީލާތް ހެދުނ 
h.  ްފޭރުނ 

 
 
 
 
 
 
 



 

www.trade.gov.mv 

www.facebook.com/EconDevMv 

@EconDevMv 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
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 ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިޤްރާރް  .5

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  )އަނބިން/ފިރިމީހާ، ދަރިން( ފަރާތްތަކަކީ   އަހުރެންނާއި  ޢާއިލީ ގޮތުން ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް އަހުރެން އަދި 
މާއްދާ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ )ވަޒީފާއޭބެހޭ މެންޑޭޓް ތަންފީޒުކުރާ މިނިސްޓްރީ،  9އޭޖެންސީއާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 

 އިޤްރާރުވަމެވެ. ،މަށް ކަށަވަރުކޮށްދީންސް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން( މުވައްޒަފެއް ނޫންކަލޭބަރ ރިލޭޝަ

 .................ހިއްސާދާރު އަދި/ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން:....................................................................................

 ...................................................ކާޑު/ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: ..................................................އައި.ޑީ. 

 ..............................................................................ސޮއި އަދި ފިންގަރޕްރިންޓް/ސިއްކަ:...............................

 .................................................... ............................................ތާރީޚު: ...............................................

 

 


