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ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ނޫސް، މަޖައްލާ ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު . 1  

 (ތާނައިން) ނަން 

 (ބަހުން އިނިގޭރސި) ނަން 

 ބާވަތް  

 ވެްބސައިޓް ެއޑްެރސް  

 އިާދރާ  

 ފޯނު ނަންަބރ  ނަންަބރފެކްސް  

 ޗާޕްކުރާތަން  

 ނެރުމަށް ަހމަޖެހިަފިއވާ ބަސް  

 ނެރުމަށް ަހމަ ޖެހިަފއިވާ ގޮތް  

 މަޤްަޞދު  
 

 މައުލޫމާތު  . މަސްޢޫލުވެރިޔާގެ 2
 ފުރިހަމަ ނަން  

 ދާިއމީ އެްޑރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް  

 މިހާުރގެ ފުރިަހމަ އެްޑރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް  

 ކާޑު ނަްނބަރު:އ. .ރ.ދ  މުރު ޢު 

 އަދާުކރާ ވަޒީފާ  

 ދުމަތްކޮށްަފއިވާ މުްއދަތު ޚި ނޫސްެވރިކަުމަގއި  

 ފޯން/މޮަބއިލް ނަްނބަރ  އޮފީސް ނަްނބަރު  

 އީެމއިލް އެްޑރެސް   ފެކްސް ނަންަބރ 
 

އެޑްރެސް  މެއިލް - އީ  އަދި  ފެކްސް  ފޯނު  ގުޅޭނެ  އަދި  އެޑްރެސް  ނަމާއި  ފުރިހަމަ  ގެ ހިއްސާދާރުން  ކުންފުންޏެއްނަމަ  އަކީ  ސްޢޫލުވެރިޔާ މަ  *  
 

 މައުލޫމާތު  . އެޑިޓަރުގެ 3
 ފުރިހަމަ ނަން  

 ދާިއމީ އެްޑރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް  

 މިހާުރގެ ފުރިަހމަ އެްޑރެސް   އަތޮާޅއި ރަށް  

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  އުުމރު  

 އަދާުކރާ ވަޒީފާ  
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 ދުމަތްކޮށްަފއިވާ މުްއދަތު ޚި ނޫސްެވރިކަުމަގއި  

 ފޯން/މޮަބއިލް ނަްނބަރ  ނަްނބަރު  އޮފީސް 

 އީެމއިލް އެްޑރެސް   ފެކްސް ނަންަބރ 
 

 

 

 އާއި އެޑިޓަރުގެ ފަރާތުން: މަސްއޫލުވެރިޔާ 
 

ގެ އެޑިޓަރުކަމުގެ ދަށުގައި  ގެ މަސްއޫލުވެރިކަމާއި،                                                 

ނޫސްމަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ " ، ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ                           

ޤަވާޢިދު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ   އެއްބަސްވަމެވެ. ނެރުމަށް

 

 

 

 އެޑިޓަރ މަސްޢޫލުވެރިޔާ 

  ނަން   ނަން 

  ތާރީޚު  ތާރީޚު

  ސޮއި  ސޮއި

 
  

  ޚުރީ ތާރީހިޖު

  ޚުމީލާދީ ތާރީ
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 (ކުރައްވާ  ފާހަގަ  ލިޔުއްތައް  ހުށަހަޅުއްވާ ) .ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ  ލިޔުންތައް  ތިރީގައިވާ  ފޯމާއެކު 
 

 މަސްޢޫލުވެރިޔާ 
 

 
 ވިޔަފާރި ކުންފުނި ފަދަ ތަްނތަން ނަމަ އެތަްނތަނުގެ އަާސސީ ައދި ހިންާގ ގަވާިޢދު މަްސއޫލުެވރިޔާއަކީ ކުލަބް ަޖމްިއއްޔާ، ާޕޓީ،  .1

 
 ކޮޕީ ކާޑުގެ އަްނގަިއދޭ ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން .2

 
 ގޮުތަގއި ނަމެްއގެ ވިޔަފާރި އަދި ކަުމަގއިުވން ނަމެއް ކޮށްފަިއވާ ަރޖިސްްޓރީ ގޮުތގައި ނަެމްއގެ ވިޔަފާރި ނަމަކީ ކިޔާ ނޫހަށް .3

 .ޮކޕީ ަރޖިސްޓްީރގެ ކޮށްފަިއވާ ރަިޖސްޓްރީ
 

 
 ުނވާނަމަ ަކމުަގއި ަތނެއް ކުެރވިަފއިވާ ރަިޖސްޓަރީ ަނުމގައި ަމސްއޫުލވެރިާޔގެ ،ތަނަކީ  ހުށަހަޅާ ިއދާާރއަކަށް ތަކެތީގެ ނޫސްަމޖައްލާަފދަ .4

 ޮކޕީ ަރޖިސްަޓރީގެ އަދި ލިޔުން ނެތްކަމުގެ އިޢުިތރާެޟއް ެވރިފަރާުތގެ އެތަނެްއގެ ހަމަެޖްއސުާމއިެމދު  އެތަެނއް އިާދރާއަކަށް
 

 
 ފޯމް  ސާފްކުރާ ަމއްސަލަ ޤާނޫނީ .5

 
 ކޮޕީއެއް  ލިޔުުމގެ ކަުމގެ ަނގާފަިއވާ)މަްސއޫލުެވިރޔާގެ ނަުމގައި(  ޮޑމެިއން ވެބްަސއިޓްގެ ނޫްސމަަޖްއލާ ހުށަަހޅާ ރަިޖސްޓްރީކުުރމަށް .6

 އެޑިޓަރު 

 
 ކޮޕީ ކާޑުގެ އަްނގަިއދޭ ދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން .1

 
 ުދވަހު  އަހަރު( ހަތެއް) 7 ދާިއރާަގއި ނޫްސެވރިކަުމގެ ނުވަތަ ހާސިލްކޮށްފައިުވން ޑިްގީރއެއް  ާދއިާރއިން ސްެވރިކަުމގެނޫ .2

ނޑު ެއްއޮގތްކަމަށް ައސްލާއި) މަަސއްކަތްކޮށްފަިއވުން  (ޖަހާފަ ތަްއގަ
 

 
 ސިޓީ  ނެތްކަުމގެ އިޢުިތރާެޟއް ޤަބޫލުކުުރމާެމދު ެއޑިޓަރުކަން ،ފަރާުތން ހަމަަޖއްސާ އެޑިޓަރަަކށް ތަކެީތގެ ފަދަ މަަޖއްލާ ސްނޫ .3

 
 ފޯމް  ސާފްކުރާ ަމއްސަލަ ޤާނޫނީ .4

 
 ޕޮލިސް ރެކޯޑް ފޯމް  .5

 
  ިއެޑިޓަރ ނުވަތަ މަސްއޫލުވެރިޔާ ބަދަލުކުރާނަމަ ނޫސްމަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  މަޖައްލާއެއްގެ  ނުވަތަ  ނޫހެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ކުރީގައ

 އެދޭފޯމާއެކު ކުރީގައި ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 :ގަޑި ތާީރޚާއި ބަލަިއގަތް މްފޯ ަނން: ުމވަްއޒަފުގެ ބަލަިއގަތް ފޯމް

 ނަްނބަރ: ރަިޖސްޓަރީ :ާތރީޚް ސްޓަރީކުރިރަޖި 

 ނަން: މުަވއްޒަުފގެ ދޫުކރި ިޖސްޓަރީރަ : ޮސއި މުަވއްޒަުފގެ ދޫުކރި ރަިޖސްޓަރީ

 ަނން: ީމހާގެ ބަަލއިގަތް ރަިޖސްޓަރީ :ސޮއި ީމހާގެ ބަަލއިގަތް ރަިޖސްޓަރީ

 

 

 

 


