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  ޝަރީޢަތުން ލިިބގެން   މަޢުލޫމާތު ަބދަލުެވގެން   ގޯތީގެ ަނންަބދަލުކުުރމަށް   ހަލާކުވެެގން    ގެއްިލގެން    އަލަށް 
            

 ގޯތި ލިބުނު ތާރީޚް: ަނމްަބރ އައި.ޑީ ކާޑު އެޑްރެސް:މިހާރުއުޅޭ  އެޑްރެސް ދާއިމީ ފުރިހަމަ ނަން ވެރިފަރާތުގެ  #
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  ގޯތީގެ ނަން: 

 ނަމެއް ހުށަހެޅުމަށް :. 13އަލަށް ނަމެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅާނަމަ ނުވަތަ ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރާނަމަ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން 
(1) ( .....................................2( ........................................ )3.............................................. ) 

 :  ގުޅޭނެ ފޯންނަންބަރ ތަރުތީބު ނަމްބަރ:
 މަޢުލޫމާތު:  ގޯއްޗާބެހޭ

   އިންވަހިކޮށް އިންފާރު ރޭނިފައި   ކަންމުޑިއަޅާފައި  އިންވަހިކޮށްފައި 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ންޖެހޭ މް ، ނުަވތަ މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅަ އަުޅގަނޑު / ައުޅގަނުޑމެން މި ފޯުމަގިއ ދީފަިއވަނީ ތެދު މަޢުޫލމާތެވެ. މި ޯފުމގައި ދޮގު މަޢުޫލމާތެއް ދީފިނަމަ ، ުނަވތަ މިފޯ
 އެްއވެސް އެއްެޗއް ފުރިަހމަައށް ހުށަހަާޅފައިުނވާނަމަ ، މި ޯފމް ބާޠިލް ކުރެޭވެނއެވެ. 

  :އެްޑރެސް  ،މާއި ހުށަހޅާަފރާތުގެ ނަ 
  :ސޮއި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

  ފޯމް ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

 އޮފީހުގެ އިދާރީ ބޭނުމަށް:  
 

 ރަިޖސްޓްރީ ތައްާޔރުކުރި ުމަވއްޒަުފގެ:
 ތާރީޚް  ސޮއި  މަާޤމް  ނަން 

    

     :ގޯތި ޗެކްކުރި ުމވަްއޒަފުގެ 

     :ރަިޖސްޓްރީ ޗެކްކުރި ެވރިާޔގެ
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 .   ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން  ތަކެތި  މިދަންނަވާ  އެކު  މިފޯމާއި 
 އަސްލު ލިޔުމުގެ ކަމުގެ ދީފައިވާ ގޯތި 
 ސާފުކޮޕީ  ކާޑުގެ ޑީ.އައިމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ވެރިފަރާތުގެ ގޯތީގެ 
 ސްޓޭމްޕް ރެވެނިއު ރުފިޔާގެ 5/- ބޭނުންވާ ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓްރީގައި ގޯތީގެ އިމާރާތާއި 
 ކޮޕީ ސާފު ޓުގެ ރިޕޯ ގޮތުގެ ނިންމި ޤަޟިއްޔާ ނަމަ ލިބިފައިވާ ގޯތި ހިބައިން ނުވަތަ ތަރިކައިން 
 ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ އާއި  ސިޓީ  ކަމުގެ ހުއްދަދިން ވެރިފަރާތުން  ހުށަހަޅާނަމަ ހެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ  ފަރާތަކުން  އެހެން ނޫން ވެރިފަރާތުން ގޯތީގެ 

 ކޮޕީ  ސާފު ކާޑުގެ ޑީ.އައިމުއްދަތު ހަމަނުވާ 
 ޑީ .އައިމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ފަރާތުގެ ޙަވާލުވާ  ސިޓީ ކަމުގެ  ހުއްދަދިން ވެރިފަރާތުން ޙަވާލުވާނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ފަރާތަކުން އެހެން ނޫން ވެރިފަރާތް 

 ކޮޕީ  ކާޑުގެ 
 ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްލިޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ރުފިޔާގ011ެ/- ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާނަމަ 
 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްލިޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 011/-ވެގެން ހުށަހަޅާނަމަ ފީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ބަދަލު  
 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށްފަހު ސްލިޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   0111/-ރަޖިސްޓްރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ފީގެ ގޮތުގައި  


