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ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތާއި ބަދަލުކުރަން)ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ (ބޭނުންވަނީ ކޮށްފަރާތަކަށްކަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ބަދަލުކުރުމަށް 

އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް، އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ް :ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ

ކޮމިޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ގެ އަސްލު؛
ލައިސަންސް ހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން 

ހުށަހަޅާ ލިޔުން

ލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އެއްބަސްވިކަމަށް 
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން

ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ، ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ނަކަލު

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ، ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ނަކަލު

2.1

ލައިސަންސް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ކުންފުނިން އެދޭކަމަށް 
ފާސްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ބޯޑް ރެޒަލިއުޝަން

2.2

:ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ

ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ލައިސަންސްގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު)ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޓީ (ހިމެނޭނެހެން

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލު

ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ، )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް 
ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ހިއްސާ / ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން 

އަށްވުރެ  (ފަހެއް އިންސައްތަ) 5%ވިއްކާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ހިއްސާގެ 
(.ގިނަ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ، ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

:ލައިސަންސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްނަމަ

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަކަލު

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު
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2.6

2.7

:ސޮއި

:ތާރީހް

:ސޮއި

:ތާރީހް

މުއާމަލާތުކުރާނެ އިސްފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފޯމް

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަކަލ2.5ު

ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮފައިލް 
(އަންގައިދޭ، ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ލިޔުން

މުޢާމަލާތްކުރާނެ އިސް ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޗެނަލް ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ 
ފަރާތައް ބަދަލުކޮށް، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ އެކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމުގެ ނަކަލު

ބަދަލުކުރުމަށް އެދެނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއްނަމަ؛ 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޗެނަލް ގެ ލޯގޯ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތައް 
ބަދަލުކޮށް، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ އެކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުމުގެ ނަކަލު

؛(ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ 

؛(ކުލަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ)ޗެނަލް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ލޯގޯގެ ހާޑް ކޮޕީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި 4ލައިސަންސް ލިބޭ  ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ގައިވާ ފޯމުގައިވާ 1ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ، އެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

'އިޤްރާރު'

ބަދަލުކުރުމަށް އެދެނީ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއްނަމަ؛ 
ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވިޔަފާރި ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ އަސްލާ 

އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ނަކަލު

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނިޝާން ރަޖިސްޓްރީކޮށް، އެކަމަށް ދޫކުރި ލިޔުމުގެ އަސްލާ 
އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ނަކަލު

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނިޝާނުގެ ކުލަ ކޮޕީ

ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ނިޝާނުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ

:ނަން

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ

:ނަން

ކައުންޓަރުން ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ
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