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

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ،މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ  

` 

 އެދޭފޯމުކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް 

 Registration form for Micro, Small and Medium Enterprises 

 ID No  އައިޑީ ނަންބަރު 

  Name  ނަން 

  Address  އެޑްރެސް 

 Atoll / Island  އަތޮޅާއި ރަށް

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި 

 ރަޖިސްޓޭޝަން ނަންބަރު 

 Sole Preperatorship Registration 
No 

 Telephone/Fax No  ގުޅޭނެ ނަންބަރު / ފެކްސް 

 Annual Revenue  ޖުމްލަ އާމްދަނީ (އެންމެފަހުގެ މާލީ އަހަރަށް)

 Type of Entity  ޝަހްސު 

 Sole Traders / Local Investment  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި / ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް 

 Company  ކޮމްޕެނީ 

 Partnership  ޕާޓްނަރޝިޕް 

  Cooperative Society  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައެޓީ 

Educational Level  ުތައުލީމީފެންވަރ Primary   ީޕްރައިމަރ  

Secondary   ީސެކަންޑްރ  

Higher Secondary  ީހަޔަރ ސެކަންޑްރ  

Diploma   ާޑިޕްލޮމ  

Degree   ީބެޗެލަރޒް ޑިގްރ  

Masters Degree   ީމާސްޓަޒް ޑިގްރ  

Others  ްއެހެނިހެނ   

 :Applicant Information .1 . ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: 1

. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކާއި 2

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

Business Registration No.    ުރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ 

Name of Company/Partnership/Cooperative     ްވިޔަފާރިއަށް ކިޔާނަނ 

Annual Revenue   (ްއެންމެފަހުގެ މާލީ އަހަރަށ) ީޖުމްލަ އާމްދަނ 

Business Registered Address   ްވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެސ 

ޕާރޓްނާޝިޕް އަދި ކޯޕަރޭޓިވް ، . ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ކޮމްޕެނީ 3

 ސޮސައެޓީތަކުން ފުރިހަމަކުރުމަށް): 
3. Business Information - To be filled by Company/ Partnerships/ 

Cooperate Society: 

Number of Employees (Local) Female 
Male 

 އަންހެން   
 ފިރިހެން 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު (ދިވެހިން)
  

Number of Employees (Expatriate) Female 
Male 

 އަންހެން   
 ފިރިހެން 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ( ބޭރު މީހުން)
  

 Employee Information ( To be filled by ALL) .4 . ވަޒީފާގައިއުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު (ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް): 3

 Female   ްއަންހެނ Sex  ްޖިންސ Male  ްފިރިހެނ   



 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  2ސަފްހާ: 

 

Agriculture  ްދަންޑުވެރިކަނ  Construction  ްޢިމާރާތްކުރުނ  

Fisheries  ްމަސްވެރިކަނ  Transport    ުދަތުރުފަތުރ  

Arts and Crafts ްއަތްތެރި މަސައްކަތ  manufacturing   މެނުފެކްޗަރިންގ  

Information Technology  ީއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  Wholesale/Retail trade  ިހޯލްސޭލް/ރީޓެއިލް ވިޔަފާރ  

Others (Specify) (ޭބަޔާންކުރ) ްއެހެނިހެނ  Tourism  ްޓުއަރިޒަމ  

 :Primary Business Location މައިގަނޑު ވިޔަފާރި ހިންގާ ތަން: 

 Atoll / Island  އަތޮޅާއި ރަށް

 :Primary Business .5 . މައިފަނޑު ވިޔަފާރި: 5

Agriculture  ްދަނޑުވެރިކަނ  Construction  ްޢިމާރާތްކުރުނ  

Fisheries  ްމަސްވެރިކަނ  Transport    ުދަތުރުފަތުރ  

Arts and Crafts ްއަތްތެރި މަސައްކަތ  manufacturing   މެނުފެކްޗަރިންގ  

Information Technology  ީއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ  Wholesale/Retail trade  ިހޯލްސޭލް/ރީޓެއިލް ވިޔަފާރ  

Others (Specify) (ޭބަޔާންކުރ) ްއެހެނިހެނ  Tourism  ްޓުއަރިޒަމ  

 : Secondary Business .6 . އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް: 6

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

 ފޯމްގެ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާ ފޯމްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  .5

 
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. 
5. I understand that incomplete form will be rejected.  

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 

For official use  ްސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށ 

Received by  ުފޯމާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ 

  Designation  ްމަގާމ  Name  ްނަނ 

 Date  ްތާރީޚ  Office  ާއިދާރ 

Sign  ިސޮއ  

 A clear copy of the national ID card of the Applicant  ީދިވެހި ރައްއިތެކަން އަންގާދޭ ކާޑު ސާފު ކޮޕ   

 Copy of Business registration   ީވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ 


