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c      

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް   

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ              

...............ނަންބަރު:                                                                     

                                                          
                                               

 ޓްރާންސިޓް ޑިކްލަރޭޝަންކަސްޓަމްސް 

 

މާތު:މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެނައި އުޅަނދާއި އެޖެންޓުގެ މަޢުލޫ މުދާ އުފުލުމަށް ޙަވާލުވާ އެޖެންޓުގެ މަޢުލޫމާތު:  

 އެޖެންޓުގެ ނަން: ނަން:

ލައިސަންސް ނަންބަރު: ޝިޕިންގ އެޖެންޓު ު:ލައިސަންސް ނަންބަރ ޝިޕިންގ އެޖެންޓު   

 އުޅަނދުގެ ނަން: މުދާ އަރުވާ އުޅަނދުގެ ނަން:

ތާރީޚް: އުޅަނދު އައި މުދާ އަރުވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:   

 ވޮޔޭޖް ނަންބަރު: ފުރާ ބަނދަރު:                       ތާރީޚް: 

 މުދާ އެރުވި ގައުމުގެ ނަން:                  މުދާ ބާލާ ބަނދަރު:

ްކި ރިސިޕްޓް ނަންބަރު:ފީ ދެއ-ްިލސ     
  

 

ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން 

  ނަންބަރު

)ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ(

 ކޮންސައިނީ

އެއަރވޭ  /ބީ.އެލް 

 ބިލް ނަންބަރު

ކަސްޓަމްސް ސީލް ނަންބަރު 

 )ކަސްޓަމްސްއިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް(

 ބްރޭންޑު/ މޮޑެލް

 

 /ދާގީނާ  /ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު 

 ީރިއަލް ނަންބަރުސ
# 
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 މުދާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު:
                             

ަމާއިއެކު މި ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ލަރޭޝަނުގައިވާ މުދާ ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަނދަރު ނޫން އެހެންތަނަކަށް ނުގެންދިއުމަށާއި، ނުބޭލުމަށާއި، މުދާ ރައްކާތެރިކމިޑިކް

ރަށް ގެންދިއުމަށް ޒިންމާވަމެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަ  

 

.................... ފޯނު ނަންބަރު:  

........................... ތާރީޚް:  

...ގަޑި:...........................  

 ސޮއި:

 

...................ނަމާއި އެޑްރެސް:..........  

                      ..އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:.......................

ސްޓޭމްޕްކުންފުނީގެ  ގިލީގެ ނިޝާންނއި   

 ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް

ކުރުމަށް:ގެ ކަސްޓަމްސް އޮފީހުން ފުރިހަމަވާ ބަނދަރުމުދާ ފޮނު  
 

 ހުއްދަދިން އޮފިސަރުގެ:
 

 ސޮއި:

 

  ................ :ންބަރުނަ ސްޓާފް ން:............................ނަ

........................................................... ތާރީޚް:  

................................ގަޑި:..............................  

 

 ޑިކްލަރޭޝަން ފެކްސް / އީމެއިލްކުރި އޮފިސަރު:
 

 

 ސޮއި:

 

  ...ންބަރު .............ނަސްޓާފް  ނަން:.............................

........................................................... ތާރީޚް:  

....................................ގަޑި:..........................  

 

 

 ފޯމުބަލައިގަތް އޮފިސަރުގެ:
 

 ސޮއި:

 

  .................... :ނަަންބަރުސްޓާފް  ނަން:.............................

................................................................ ތާރީޚް:  

......................................ގަޑި:.............................  

 

 މުދާ ސީލްކުރި އޮފިސަރުގެ:
 

 

 ސޮއި:

 

  .................... :ންބަރުނަސްޓާފް  ނަން:.............................

................................................................ ތާރީޚް:  

......................................ގަޑި:.............................  

ކުރުމަށް:ަމްސް އޮފީހުން ފުރިހަމަމުދާ ލިބެންވީ ބަނދަރުގެ ކަސްޓ  
 

 ޓްރާންސިޓް މުދަލުގެ ސިލް ޗެކުކުރި އޮފިސަރުގެ:
 

:ސޮއި  

 

  ............... :ންބަރުނަސްޓާފް  ނަން:.............................

........................................................... ތާރީޚް:  

.......ގަޑި؛.......................................................  
 

 

 

......................................................:އިތުރު ބަޔާން  

..................................................................  

..................................................................  

..................................................................  

..................................................................  

..................................................................  
 

  

 

 ފޯމުބަލައިގަތް އޮފިސަރުގެ:
 

 ސޮއި:

 

  .................... :ންބަރުނަސްޓާފް  ނަން:.............................

................................................................ ތާރީޚް:  

.........ގަޑި:..........................................................  
 

 ޓްރާންސިޓް މުދަލުގެ ސިލް ޗެކުކުރުމަށް ހުއްދަދިން އޮފިސަރުގެ:
 

 ސޮއި:

 

  .................... :ްބަރުނަނސްޓާފް  ނަން:.............................

................................................................ ތާރީޚް:  

......................................ގަޑި:.............................  
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 މުދާ ޓްރާންސިޓްކުރާ އަދި މުދާ ޓްރާންސިޓްކުރެވޭ ބަނދަރު ހިންގާފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:

 މުދާ ޓްރާންސިޓްކުރެވޭ ބަނދަރުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:

 

............................ބަނދަރުގެ ނަން :.........................  

  ...............................................:ނަން ިން ފަރާތުގެދަދހުއް

 ސޮއި:

 

 

....ތާރީޚް: ..........................................................  

.......ގަޑި:..........................................................  

:ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް  

 މުދާ ޓްރާންސިޓްކުރާ ބަނދަރުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:

 

...............................ބަނދަރުގެ ނަން :.........................  

  ..................................................:ުގެ ނަންފަރާތދިން ހުއްދަ

 ސޮއި:

 

 

........ތާރީޚް: ........................................................  

........................................ގަޑި:...........................  

ޕް:މްސްޓޭކުންފުނީގެ   

 
 

 

 

 

 ނޯޓް: މިޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ؛މެނިފެސްޓް ކާގޯ ޓްރާންސިޓް .1

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ .2

 ؛ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް .3

 ެ ކޮޕީ؛ދެއްކި ރިސިޕްޓުގއިސްލާޙު ކުރި މެނިފެސްޓާއި، މެނިފެސްޓު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ެނިފެސްޓް އިސްލާޙް ކޮށްފައިވާނަމަ، މުދަލުގެ މ .4

ޓްކުރާނަމަ، ެމުދާ ޓްރާންސިއެޖެންޓެއް ން އެހެން އމުދާ ރާއްޖެގެނައި އެޖެންޓު ނޫނުވަތަ ޖެގެނައި އެޖެންޓު އެމުދާ ޓްރާންސިޓްކުރުމަށް އެހެން އެޖެންޓަކަށް ހުއްދަ ދޭނަމަ، މުދާ ރާއް .5

 ؛(MCS-163) ފޯމު އެދޭ ބަދަލުކުރުމަށް އެޖެންޓް މުދަލުގެ ޓްރާންސިޓް ކަސްޓަމްސް

 ރު ޝެޑިއުލް؛ުދަތުރު ޝެޑިއުލް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހާލަތުގައި ދަތ .6

----------- 
 


