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ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ
،ެމާލ
ެދިވެ ހިރާއް ޖ

ުކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭފޯމ
Registration form for Micro, Small and Medium Enterprises
:ު ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގ ެ މަޢުލޫމާތ.1

1. Applicant Information:

ުޝަހްސ

Type of Entity

ް ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓ/ ިއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރ

Sole Traders / Local Investment

ީކޮމްޕެނ

Company

ްޕާޓްނަރޝިޕ

Partnership

ީކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައެޓ

Cooperative Society

ި  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައ ި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއ.2

2. To be filled by Sole Traders / Local Investments ONLY:

:ްލޯކަލް އިންވެސްޓްތަކުނ ް ފުރިހަމަކުރުމަށ

ID No

ުއައިޑީ ނަންބަރ

Name

ްނަނ

Address

ްއެޑްރެސ

Atoll / Island

ްއަތޮޅާއި ރަށ

Sole Preperatorship Registration

ިއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރ

No

ުރަޖިސްޓޭޝަން ނަންބަރ

Telephone/Fax No

ް ފެކްސ/ ުގުޅޭނެ ނަންބަރ
(ްޖުމްލަ އާމްދަނީ )އެންމެފަހުގެ މާލީ އަހަރަށ

Annual Revenue
ް ޖިންސSex

ް އަންހެނFemale

ް ފިރިހެނMale

ު ތައުލީމީފެންވަރEducational Level

ީ ޕްރައިމަރPrimary
ީ ސެކަންޑްރSecondary
ީ ހަޔަރ ސެކަންޑްރHigher Secondary
ާ ޑިޕްލޮމDiploma
ީ ބެޗެލަރޒް ޑިގްރDegree
ީ މާސްޓަޒް ޑިގްރMasters Degree
ް އެހެނިހެނOthers
ް ޕާރޓްނާޝިޕް އަދ ި ކޯޕަރޭޓިވ،ީ ވިޔަފާރިއާއި ބެހ ޭ މަޢުލޫމާތ ު )ކޮމްޕެނ.3

3. Business Information - To be filled by Company/ Partnerships/

:(ްސޮސައެޓީތަކުނ ް ފުރިހަމަކުރުމަށ

Cooperate Society:
Business Registration No.

ުރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ

Name of Company/Partnership/Cooperative

ްވިޔަފާރިއަށް ކިޔާނަނ

Business Registered Address

ްވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެސ

Annual Revenue

(ްޖުމްލަ އާމްދަނީ )އެންމެފަހުގެ މާލީ އަހަރަށ
:(ް ވަޒީފާގައިއުޅޭ މުވައްޒަފުންގ ެ މަޢުލޫމާތު )ހުރިހ ާ ފަރާތްތަކުނ ް ފުރިހަމަ ކުރުމަށ.3

4. Employee Information ( To be filled by ALL)
Number of Employees (Local)

Female
Male

Number of Employees (Expatriate)

Female
Male

ްއަންހެނ
ްފިރިހެނ
ްއަންހެނ
ްފިރިހެނ

(ްމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު )ދިވެހިނ
(ްމުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ) ބޭރު މީހުނ

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ

1 :ާސަފްހ

:ި މައިފަނޑ ު ވިޔަފާރ.5

5. Primary Business:
ް ދަންޑުވެރިކަނAgriculture

ް ޢިމާރާތްކުރުނConstruction

ް މަސްވެރިކަނFisheries

ު ދަތުރުފަތުރTransport

ް އަތްތެރި މަސައްކަތArts and Crafts

 މެނުފެކްޗަރިންގmanufacturing

ީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖInformation Technology

ިރީޓެއިލް ވިޔަފާރ/ް ހޯލްސޭލWholesale/Retail trade

(ޭ އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރOthers (Specify)

ް ޓުއަރިޒަމTourism
:ްމައިގަނޑު ވިޔަފާރ ި ހިންގ ާ ތަނ

Primary Business Location:

ްއަތޮޅާއި ރަށ

Atoll / Island

:ް އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައ.6

6. Secondary Business :
ް ދަނޑުވެރިކަނAgriculture

ް ޢިމާރާތްކުރުނConstruction

ް މަސްވެރިކަނFisheries

ު ދަތުރުފަތުރTransport

ް އަތްތެރި މަސައްކަތArts and Crafts

 މެނުފެކްޗަރިންގmanufacturing

ީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖInformation Technology

ިރީޓެއިލް ވިޔަފާރ/ް ހޯލްސޭލWholesale/Retail trade

(ޭ އެހެނިހެން )ބަޔާންކުރOthers (Specify)

ް ޓުއަރިޒަމTourism

Declaration

ްއިގްރާރ

1.
2.
3.
4.
5.

.ެމިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވ

.1

.ެހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުކަން ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ފޯމް ކެންސަލްކުރެވޭނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވ

.2

.ެއެހެން ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފާނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވ

.3

.ެ ޚިޔާނާތް އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދަންނަވަމެވ،ް މަކަރާއި ހީލަތ،ްއަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ވައްކަނ

.4

.ެފޯމްގެ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ފޯމްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވ

.5

I declare that all the information given in this application form and the attached documents are accurate and complete.
I am aware that if, after submission, the information provided is found to be inaccurate then my submission will be terminated.
I understand that the Ministry may seek information about me from my business or the sources mentioned above.
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.
I understand that incomplete form will be rejected.
ި ހުށަހަޅާމީހާގެ ސޮއApplicant Signature
ް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ތާރީޚApplication Date

DD / MM/ YYYY
ް މި ފޯމާއި އެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން ލިޔުންތައDocuments to be submitted with this form



A clear copy of the national ID card of the Applicant



Copy of Business registration

ީދިވެހި ރައްއިތެކަން އަންގާދޭ ކާޑު ސާފު ކޮޕ



ީވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ



ް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށFor official use
ު ފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތReceived by
ް މަގާމDesignation

ް ނަނName

ް ތާރީޚDate

ާ އިދާރOffice
ި ސޮއSign

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ު ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ

2 :ާސަފްހ

