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  ` މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް       
          .   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ފިކެޓަށް  ޙަލާލް ސެޓު ކާބޯތަކެތީގެ  
Halal Certificate Application form for Food Products  

ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބަސް: ދިވެހި      އިނގިރޭސި  ހުއްދަ އާކުރުމަށް:       އަލަށް:   ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަޢުލޫމާތު:  

New    Renewal    Languag in Certificate:  Dhivehi   English Registry Information:   

      Applicants Information -01މަޢުލޫމާތު    ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ .  01

:Name of the Company  : ކުންފުނީގެ ނަން

 :Company Registry No ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:  

: :Name of the person to Contactމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ ނަން  
          :Contact No(s):(ތައް)ގުޅޭނެ ފޯނު ަނންބަރު

 :Produced Company Name    :އުފެއްދި ފެކްޓްރީެގ ނަން

 :ސެޓްފިކެޓްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ނަން

Name (needed to be in the certificate): 

އެޗް.އެސް ކޯޑް ނަންބަރު:  

Name of the Product: 

 :Ingredients Used:ބޭނުންކުރި ބާަވތްތައްއުފައްދަން 

:Source of Additives, preservatives އެޑިޓިވްސް / ޕްރިޒަވޭޓިވްސް އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ އަޞްލު: 

02   :  Declaration -02. އިޤްރާރު

އެއްބަސްވަމެެވ.  އަޅުަގނޑުމަތީގައި ބަޔާންކުރެިވފައިަވނީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް  

I (name)   hereby declare that the above information provided in the form is true.   

:    :Signސޮއި

:               :Date ތާރީޚް

  ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ވިޔަފާރި /  
  Seal of the Company      

CH		4

ބާވަތުގެ ނަން:      

 H.S Code Number:      

:E Number of Source of Additives  ސޯސް އޮފް އެޑިޓިވްސްގެ އީ ނަންބަރު:



  

  

 : ބޭނުމަށް އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ރަސްމީ    މިނިސްޓްރީ
  

          ތަކެތި ހަމަވެއްޖެ  
             ތަކެތި ހަމަނުޭވ 

  

  :  އިތުރު ބަޔާން
 

 : ފޯމާ ޙަވާލުވި ފަރާތް 

: ސޮއި:    ނަން:     ތާރީޚް

  

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ހުއްދަ ދެއްވި:   މިނިސްޓްރީ
  

  : .          ދޫކުރަން ފެނޭޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް  މި ބާވަތާމެދު ނިންމެިވޮގތް             ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރަން ނުފެނޭ
  

  :  އިތުރު ބަޔާން
  

: ސޮއި:    ނަން:     ތާރީޚް
  

  :  ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު

:  ނަން  ބަރު
  

  

:  ފޯ    މާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް

 އަލަށް ސެޓްފިކެޓް ހައްދާނަމަ   ) 1
  

ގެ ހުއްދަ އޮތްކަމުގެ   (HPA)ނުވަތަ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  (MFDA) މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  
)   ލިޔުން  (މުއްދަތު ހަމަނުވާ

)   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރައްވާފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަ   (މުއްދަތު ހަމަނުވާ

.  އައިޑީ ކާޑު  އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ   ގެ ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

) ގެ ލިސްޓް   ބޭނުންކުރި ބާވަތް (އިންގްރީޑިއަންޓްސް

 ޘާބިޠުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް. ލާލު އެއްޗެހިކަން ޙަބޭނުންކުރި ބާވަތްތަކަކީ  

.  ސެޓުފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ މަޤާމް އަ   ންގައިދޭ ލިޔުން
  

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ހެއްދި ސެޓްފިކެޓް ) ސެޓްފިކެޓް މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އާކުރާނަމަ 2
 

 މިފޯމާއެކު އެހެން އެއްޗެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ) ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން ހައްދާނަމަ 3

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް  ސެ
  200.00   ދުއި ސައްތަ ރުފިޔާ
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