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  އަތޮޅާއި ރަށް

  ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 
 ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން ށ( 
 ވެރިފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްޢިމާރާތުގެ ނ( 
 ނޫނެކެވެ.           އޮފީސް ޢިމާރާތްވަނީ ކުއްޔަށް ހިފާފައި          އާނއެކެވެ.  ރ( 
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    ފެކްސް ނަންބަރު އ( 
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 އިޤްރާރް 

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް އިޤުރާރުވަމެވެ.  މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް  އަޅުގަ
 ންޓް އެޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން އެދެމެވެ.އަށް، އެމްޕްލޮއިމަ ..........................................................................އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، 

   ނަން  .1

    މަޤާމް  .1

ނޑު  -7 ތާރީޚް  .1  ކުންފުނީގެ ތައްގަ
 ސޮއި .1

 
 

 ޚާއްޞަ ނޯޓް  -8
ނޑައި ނުވަތަ ފަވާފައި ނުވަތަ މަތީގައި ދެވުނު އެއްވެސް ހ(  ޓިޕެކްސްޖަހައި ނުވަތަ މިނޫން ލިޔުމެއް އިސްލާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ތަނެއް ކަ

 ގޮތަކުންވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް  މިނިސްޓްރީއަށް ބަލައި ނުގަންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
އި "އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީ ހިއްގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ކުންފުނީގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގަށ( 

 އެޖެންސީ ހިންގުން" ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ.
 ވެ.މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް  މަދު ކަމުގައިވާނަމަ ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެ ނ( 

 
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  -9

 
ގެ ކޮޕީ އަޞްލާ )ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ކާޑު  ޑައިރެކްޓަރުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލު އަދި ކޮޕީކުންފުނީގެ  ހ( 

 އެއްގޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހު ކާޑުގެ އަޞްލު ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 ކޮޕީ  ޤަރާރުގެށްފައިވާ އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީ ހިންގުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮ  ށ( 
 އެކަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީ ހިންގުމުގައި  ކުންފުނި ތަމްޞީލްކުރާނެ ޑައިރެކްޓަރެއް އަންޔަންކޮށް ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނ( 

 ޤަރާރުގެ ކޮޕީ ފާސްކޮށްފައިވާ 
 ތަމްސީލްކުރާނެ ޑައިރެކްޓަރ އެކަން ޤަބޫލުކުރި ކަމުގެ ސިޓީ ރ(  އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީ ހިންގުމުގައި ކުންފުނި 

ޖެންސީއެްއ ރާއްޖޭން ބޭރުން ގުޅިފައިވާ އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީތަކަށް، އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެ އެ ބ( 
 އަސްލާ އެއެގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ. ނިސްބަތްވާ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ނުވަތަ

 ވެ.(ޅ(  ޑިރެކްޓަރުންގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު. )ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޑައިރެކްޓަރެއް ވަކިން މިފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެ
ންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އެ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމާއި، ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިކ( މޯލްޑިވްސް 
 ނިން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޒިންމާތައް އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން )ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް(އެ ކުންފު
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 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު 
 މާލެ، ދވެހިރާއްޖެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ދިވެހިރާއްޖެ.             

 

  ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 
  ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

  މަޤާމް:
  ތާރީޚް: 

  ގަޑި:
 

  ރަޖިސްޓްރީއާ ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ:
  ފުރިހަމަ ނަން:

  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
  އެޑްރެސް:
  ތާރީޚް: 

  ގަޑި:
 

 


