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ރާއްޖެގައި އުފައްދާ އުފެއްދުން ކްލެސިފައިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަންނީ އުފެއްދުން) .މިކޮޕީއަކީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ބޭއްވޭނެ ކޮޕީއެކެވެ .މިކޮޕީގައި ކްލެސިފައިކުރުމަށް ހުށަހެޅ ޭ
އެއްޗެއްކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ވޯޓަރ މާކެއް ހިމެނިދާނެއެވެ(.
 އުފެއްދުމުގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑު ކޮޕީ .އަދި ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް /އެން.ޖީ.އޯ އެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
 އުފެއްދުމުގައި ލަވަ ހިމެނޭނަމަ ،ފާސްކޮށްފައިވާ ލަވައިގެ ކޮޕީ.
 ފިލްމް އުފެއްދުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
50/- ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ( ގެ ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް.
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ތ
ލމާ ު
މއި ބެހޭ މަޢު ޫ
އދު ާ
އުފެ ް

ނަން )ދިވެހިން(:
ނަން )އިނގިރޭސިން(:
ދިގުމިން:

ބަސް:
ހުށަހަޅާ ގޮތް:
ބާވަތް:
ބޭނުންކުރާ ގޮތް:

މިނެޓް



ޑީވީޑީ /ސީޑީ /ބްލޫރޭ



ސޮފްޓް ކޮޕީ )ސްޓޯރޭޖާއެކު(

ސިކުންތު

ހިމެނޭ ލަވައިގެ އަދަދު:



ފީޗަރ ފިލްމް



ޑޮކިޔުމެންޓަރީ



ވީޑިއޯ އަލްބަމް



ކުރު ފިލްމް



ޑްރާމާ



އެހެނިހެން ____________________________________

 އާންމުކޮށް ދެއްކުމަށް

 ވިއްކަން

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް



ވީޑިއޯ ލަވަ

 އެހެނިހެން __________________________________

ޕްރޮޑިއުސަރ:
ޑިރެކްޓަރ:
ތަރިން:
)ތަރިންގެ ފުރިހަމަ ނަން(
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ތ
ފރާތާއި ބެހޭ މާޢުލޫމާ ު
ވެރި ަ

ފުރިހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އައިޑީ ކާޑު /ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
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ހލާސާ
އގެ ު
މއުޟޫ ު
އވާ ަ
ބނާކޮށްފަ ި
އދުން ި
އުފެ ް

)މިބައިގައި އުފެއްދުމުގައި ޖިންސީ ގޯނާ ،ގެވެށި އަނިޔާ ،މާރާމާރީ ފަދަކަންކަން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލަން ވާނެއެވެ(
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ރ
ނވަ ު
ތކުގެ މި ް
ބއި ަ
ގއި ހިމެނޭ ަ
ކ ަ
އދުންތަ ު
ފަންނީ އުފެ ް
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ފަންނީ އުފެއްދުމެއްގައި އާންމުކޮށް މައްސަލަ އުފެދޭ ބައިތަކުން މިއުފެއްދުމުގައި އެބައިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރުގައި " "ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ.
ނދާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ތގެ އަލީގައި ކްލެސިފައިކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެ ް
ރކޮށްދެއްވާ މަޢުލޫމާ ު
ނޯޓް :ތިޔަފަރާތުން ފޯ ު
މިންވަރު

ބައިތައް
އަނިޔާވެރިކަން
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން
ބަހުރުވަ

ނެތް

ށ
ކުޑަކޮ ް

މެދުމިން

ބޮޑަށް
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ދަރަޖަކުރަން ބޭނުންވާ އުމުރުފުރާ
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އވެ(.
މ ެ
އވާނަ ަ
ފއި ކޮށްފަ ި
ކރާނީ ކުރިން ކްލެސި ަ
ފރިހަމަ ު
މބައި ު
ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ) ި

)މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ވަކި އުމުރަކަށް ކްލެސިފައިކުރަން ބޭނުންނަމައެވެ .މިބައިގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ އުމުރަށް ފެއްތުމަށްޓަކައި ފަންނީ އުފެއްދުމުން ބައިތަކެއް އުނިކުރަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ(.

ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓ ު /ސިޓީ ނަންބަރު:
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ތ
ގ ް
ސެޓުފިކެޓު ބޭނުންވާ ޮ



ދިވެހި އަސްލު
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ރ
ގރާ ު
ފރާތުގެ އި ު
ވެރި ަ

ސެޓުފިކެޓު /ސިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚް:

ދިވެހި ޕީ.ޑީ.އެފް



ނ
އެހެނިހެ ް



އޅުގަނޑު ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މިފަންނީ އުފެއްދުމުގައި ހިމެނޭ
ށ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި ަ
ގތާއި އެއްގޮތަ ް
މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޙަޤީ ަ
އަޑުތަކާއި މަންޒަރުތަކުގެ ޙައްޤުވެރިކަމާމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އަޅުގަނޑެވެ.
ނަން )މަގާމް(:

ސޮއި/

ތާރީޚް:

ތައްގަނޑު:

ތ
އގަ ް
ކައުންޓަރުން ފޯމް ބަލަ ި

ތ
އގަ ް
ޔުނިޓުން ފޯމް ބަލަ ި

މުވައްޒަފުގެ ނަން

މުވައްޒަފުގެ ނަން

މަޤާމް

ސޮއި
ގަޑި

ތާރީޚް

މަޤާމް
ތާރީޚް

ސޮއި
ގަޑި

ދ
އ ަ
މގެ ހު ް
ޑިޖިޓަލް ސެޓުފިކެޓު ހެދު ު
ނަން
މަޤާމް

ސޮއި
ގަޑި

ތާރީޚް
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