
 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  1ސަފްހާ: 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ،މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ  

` 

 ކެޓެގަރީ/ މަޢުލޫމާތު ބަދަލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 FormRequest SME Category/Information Change  

SME Registration No   ުއެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ 

Business Name:     :ްވިޔަފާރީގެ ނަނ 

 Applicant Information .1 . ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 1

Number of Employees (Local) Female 
Male 

 އަންހެން   
 ފިރިހެން 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު (ދިވެހިން)
  

Number of Employees (Expatriate) Female 
Male 

 އަންހެން   
 ފިރިހެން 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ( ބޭރު މީހުން)
  

Declaration 
 އިގްރާރް 

 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. .1

 ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ފޯމް ކެންސަލްކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. .2

 އެހެން ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފާނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. .3

 ޚިޔާނާތް އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދަންނަވަމެވެ.، މަކަރާއި ހީލަތް، އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ވައްކަން .4

 
1. I declare that all the information given in this application form and the attached documents are accurate and complete. 
2. I am aware that if, after submission, the information provided is found to be inaccurate then my submission will be terminated. 
3. I understand that the Ministry may seek information about me from my business or the sources mentioned above. 
4. I declare that I am not convicted of theft, fraud, embezzlement, financial impropriety or breach of trust or any other offence which 

may potentially negatively impact. 

Applicant Signature ިހުށަހަޅާމީހާގެ ސޮއ   

 

Application Date ްއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ތާރީޚ  DD / MM/ YYYY 

 Documents to be submitted with this form މި ފޯމާއި އެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން ލިޔުންތައް 

 
 ީދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑު/ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ސާފު ކޮޕ  /A clear copy of the national ID card/ Business registry of the Applicant 

For official use  ްސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށ 

Received by  ުފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ 

  Designation  ްމަގާމ  Name  ްނަނ 

 Date  ްތާރީޚ  Office  ާއިދާރ 

Sign  ިސޮއ  

 Details of the Information changed .2 . ބަދަލުވެފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު: 2

Changes of Business Name   ުވިޔަފާރި ނަމަށް އައި ބަދަލ 

Changes of Annual Turnover     ުއާމުދަނީ އަށް އައި ބަދަލ 

Changes of Number of Staffs   ުމުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް އައި ބަދަލ 


