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ިއ ޤާްރުރ:ި .4

 އަޅުގަނޑު މި ސޮއިކުރަނީ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި ފޯމުގައި  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި މި ކުންފުނިންމިފޯމުގައި 

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު "ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު މި ކޯޕަރޭޝަނުން ތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އިޤްރާރުވެ،ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަ

ހިތުމަށް  ތްތެރިކޮށްޙުރުމަރަނގަޅަށް ކިޔައި ދޭހަވުމަށްފަހު އެ އުޞޫލުގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް  "ކޯޕަރޭޝަނުން ޚިދްމަތް ހޯދުމާއިބެހޭ އުޞޫލު

 ޙާލުގައެވެ.  އެއްބަސްވާ

 ............................................ މަޤާމް ..........................................ނަން: 

 ............................................ :ސޮއި  ...................................... ތާރީޚް:

 :ސީލް ކުންފުނީގެ
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:ތަކެތ ިިހުަށހަޅްަނވ ިިއެކުިފޯމާި .5

 ކޮޕީ. ސެޓްފިކެޓްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކުންފުނީގެ

 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

 ގެ ކޮޕީ. ޓްރިބިޔުޝަން )އެސް.ޕީ.ސީ(ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓާފް ޕެންޝަން ކޮން ުނިން އެންމެ ފަހުންކުންފ

 ބޯޑުން ކުންފުނީގެ ސޮއިކުރުމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ކަމާބެހޭ ހުޅުވުމުށާއި އެކައުންޓެއް ކޯޕަރޭޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި ޙައްޖު ފަރާތުން ކުންފުނީގެ

. )ބޮޑު ރިސަލިއުޝަންގެ ފޯމެޓް މި ފޯމާއިއެކު ރިސަލިއުޝަން ބޯޑުގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ  އަންގައިދޭ ފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.(

 

ިަސާމލުކްަނޭދްނވ ިކްަނތްައތްައ:ފޯމްިފުުރްއވުމުގައި ި .6

  ްކިޔައި ދޭހަވުންމޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް ރަނގަޅަށ.  

 

ިޮއފ ްސިޭބުނމްަށ:ި

 .............މެމްބަރޝިޕް ނަންބަރު:  .............................. ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

 ސޮއި: .............................. ތާރީޚް: 

   މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޗެކުކުރިފޯމް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޤަރާރު

 

)ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް އިން )ކުންފުނީގެ ނަން(  ..................................

އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ  ،( ގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައC-0631/2013ިނަންބަރު 

 ......(މުވައްޒަފު )ސްޓާފް އައި.ޑީ:......... އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ މި ކުންފުނީގެ

ީޚް( ގައި )ތާރ )ނަން( ........................)މަޤާމު( ދިނުމަށް މިކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ........................

 ނިންމައިފީމެވެ. އިއްތިފާޤުން/އަޢްލަބިއްޔަތުން ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ވިބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބައިވެރި

 

 

 

 

 )ނަން(

 )ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު(

 (މަޤާމު)

 

 )ނަން(

 )ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު(

 (މަޤާމު)

 

 

 )ނަން(

 )ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު(

 (މަޤާމު)

 

 

 

 

 

 ،ީބައިވެރިވެ،  ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އިކުންފުންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޤަރާރަކ  

 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ. )ތާރީޚް( އަޢްލަބިއްޔަތުން/އިއްތިފާޤުންމެމްބަރުންގެ 

  :ްކޯރަމ.......... 

  :ްތާރީޚ.......... 

 

 )ނަން(                                                                     

   )ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު(                                                          

 )ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ(                                                         

 ..................... ނަންބަރު:

 


