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 .1ހުއްދައަށްެއެދޭެފަރާތުެގެ ެ
ފުރިހަމަެނަންެ :
ދާއިމީެއެޑްރެސްެ(އަތޮޅާއިެ،ރަށާއިެ،ގޭގެެއެޑްރެސް)ެ :
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަންެއަންގައިދޭެކާޑުެނަންބަރުެ :
ވިޔަފާރިކުރާެތަނުގެެނަންެ :
ވިޔަފާރިކުރާެތަނުގެެއެޑްރެސްެ :
ވިޔަފާރިކުރާެތަނުގެެވިޔަފާރިެހުއްދަެނަންބަރުެ :
ގުޅޭނެެފޯނުެނަންބަރުތައްެ :
ެ

ން
ންެބޭނުންެވާެތަކެތީެގެެބާވަތާެއިެކުރެހުެ
ދަެހޯދަެ
 .2ހުއްެ
ެ

ެ
ެ

ެ

ރު ެ
 .3އިޤްރާެ
އެމްޑީޕީގެެނަމާއިެލޯގޯއާއިެކުލަެހިމެނޭެގޮތަށްެއަޅުގަޑުެއުފައްދާެތަކެތިެއުފައްދާެވިއްކުމުގެެހުއްދަެދެއްވުމަށްެއަޅުގަޑުެމިއެދެނީެމިފޯމްގެެއަނެއްފުށުގައިެލިޔެފައިވާެއުސޫލުެތަކާއިެ
ޝަރުތުތައްެރަގަޅަށްެކިޔައިެއެގިހުރެެއެކަންކަމަށްެއިގްރާރުެވެއެވެެ.ވީމާެމިފޯމްގައިެހުށައަޅާފައިވާެތަކެތިެއުފެއްދުމަށްެހުއްދަެދެއްވުންެއެދެމެވެ.

ެ

ެެެެެެެެެެެެެތާރީޚު___________________ެ:
ެެެެެެެެެެެެެސޮއިެ :
ެ
ެެެެެެެެެެެެެނަންެ :
ެެެެެެެެެެެެެވިޔަފާރިކުރާެތަނުގެެތައްގަނޑުެ :
ެ

ހަމައެކަނިެއޮފީސްެބޭނުމަެށް ެ
ފޯމުެބަލައިގަންެމުވައްޒަފުގެެނަންެ :

ރތުގެެނަންެ :
އިޢުތިރާޒެއްެނެތްކަމުގެެލިޔުންެދޫކުރިެފަ ާ

ސޮއިެ :

ސޮއިެ :
ެ

ެ

ތާރީޚުެ :

ތާރީޚުެ :

ެ

ެ

އެމްޑީޕީ ގެ ލޯގޯއާއި ނަން ޖަހައިގެން އުފައްދާ ތަކެތިން ޕާޓީއަށް އެހީތެރިވުން
އުސޫލްތަކާއި ޝަރުތުތައް:
 .1ޕާޓީގެ ލޯގޯއާއި ނަން ބޭނުން ކޮށްގެން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް އުފައްދާ ސްވެނިއަރ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި އުފައްދާ
އިސްތިހާރު ކުރުމާއި ވިއްކުމަކީ ޕާޓީން އެދޭ ކަމެކެވެ.
 .2ޕާޓީގެ ލޯގޯ އާއި ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ މިފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އެތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ލިޔުމުން ޕާޓީއަށް ފޯރުކޮށް
ދިނުމާއި ޕާޓީން އެކަމަށް އިއުތިރާޒް ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯއްދެވުމަކީ ދެފަރާތަށް ވެސް މަންފާ ކުރާނެ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަން
ކުރެއްވުމަކީ ޕާޓީން އެދޭ ކަމެކެވެ.
 .3ޕާޓީގެ ލޯގޯއާއި ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ބާވަތާއި އަދަދު ލިޔުމުން ޕާޓީއަށް އަންގަވައި
ދެއްވުމަކީ ޕާޓީއަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
 .4ޕާޓީގެ ލޯގޯއާއި ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ވިއްކާ މިފަދަތަކެތިން ވިއްކާ އަގުގެ  5%ވިއްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދެއްވުމަކީ ޕާޓީއަށް އެހީތެރި
ވުމުގެ ގޮތުން ކޮށްދެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެ ވޭނެއެވެ.
 .5ޕާޓީގެ ނަމާއި ލޯގޯ އާއި ކުލަ ބޭނުން ކުރަންވާނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ޕާޓީން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނަމާއި ލޯގޯ އާއި ކުލަ އެވެ.
 .6ޕާޓީގެ ނަމާއި ލޯގޯ އާއި ކުލަ ބޭނުން ކޮށްގެން އުފައްދަންވާނީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.
 .7އިސްލާމްދީނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ތަކާއި ޚިލާފުވާ ގޮތަށް އުފައްދާ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލާނީ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުންނެވެ.
 .8ޕާޓީގެ ނަމާއި ލޯގޯ އާއި ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ އެއްޗަކީ ނުވަތަ ބާވަތަކީ އެހެން ފަރާތަކުން ޕޭޓަންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
އެއްޗަކަށް ވެގެން ޕޭޓަންޓްގެ ވެރި ފަރާތުން އުފައްދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އާއި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުންނެވެ.
 .9ޕާޓީގެ ލޯގޯ އާއި ނަން ބޭނުން ކޮށްގެން މިގޮތަށް އުފައްދާ ތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ޕާޓީން ބަލަހައްޓާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތި
އުފައްދާ ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އެ މުއާމަލާތް ހިންގުމަށް ޕާޓީން އިއުތިރާޒް ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ.
 .10ޕާޓީން އިއްތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ މިލިޔުމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އިއުތިރާޒް
ނުކުރާކަމަށް އިގްރާރުވެ ސޮއި ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
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