
 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  1ސަފްހާ: 
 3323340ފެކްސް: ،  3323663ފޯން: 

 www.trade.gov.mvވެްބސައިޓް:  ، info@trade.gov.mvއީެމއިލް: 

 

 Registration Form Logoލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

Ministry of Economic Development 

     Male’, Republic of Maldives 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ 

a R 04 

 މިގޮޅީގައި ލޯގޯ ތަތްކުރުމަށް
 

Paste Logo Here 

Applicant Information:  ުހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ 
Type of Entity    ްޝަޙްސ ID/Reg No:  ުއައިޑީ/ރަިޖސްޓްރީ ަނންބަރ   
tick  as appropriate  ިބޭނުންވާ ގޮޅީގައ  ާފާހަގަ ޖައްސަވ Name: ްނަނ   
Individual   ްއަިމއްލަ ފަރާތ     Permanent / Registered Address:  ްދާިއމީ / ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވިަފއިވާ އެޑްެރސ 

Company  ިކުންފުނ   
Partnership   ްޕާޓްނަރޝިޕ  Road: ުމަގ   
Cooperative Society   ީކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓ Atoll / Island:   
Foreign Company   ިއަތޮާޅއި ރަށް  ބިޭދސީ ކުންފުނ   
Government Organization   ާސަރުކާރު އިާދރ Email: ްއީެމއިލ   
Other Entity   ްއެހެނިހެނ Website:  ްވެްބސައިޓ   

 Current Address: ްމިހާުރގެ ެއޑްެރސ   Phone No: ުފޯން ނަންބަރ   
 Road: ުމަގ    Fax No: ުފެކްސް ނަންބަރ   

 Atoll/Island: ްއަތޮާޅއި ރަށ   

Payment  ްފައިސާ ދެއްކުނ 
 Duration:      MM / YYYY     -     MM / YYYY މުްއދަތު 
 :No. of Months މަހުގެ އަަދދު 
 :Total Amount (MRf) ޖުމްލަ ައދަދު )ރުފިޔާ(



 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  2ސަފްހާ: 
 3323340ފެކްސް: ،  3323663ފޯން: 

 www.trade.gov.mvވެްބސައިޓް:  ، info@trade.gov.mvއީެމއިލް: 

 

 މަތީގައި އެވާ ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
Please register the above logo. 

Signature/Seal 
 ސޮއި/ސިއްކަ 

 :Name  ނަން 
 :Designation މަާޤމް 
 :Date ތާރީޚް 

Note  ްނޯޓ 

 If the applicant is an individual, his/her valid ID Card and 
a photocopy, has to be submitted with this form. 

 If the applicant is a company/cooperative society/foreign 
company/partnership/government organization, an authorized 
person shall sign the form. 

 If the applicant is a government entity or a company, only 
forms stamped with the seal will be accepted. 

 If the applicant is a company registered for more than 15 
days,  only forms stamped with the company seal will be 
accepted. 

 Soft copy of the logo should be in JPEG format. 
 Revenue Stamp of MRf. 25/- is required for this registration. 
 A payment slip will be issued to the applicant once the 

application is processed. Payment must be made on the 
same day the payment slip is issued. Failure to make pay-
ment as above, would result in cancellation of the payment 
slip and application. 

 Payments made by cheque shall only be accepted with a 
bank guarantee. 

 ައެމީހެއްގެ ސައްޙަ އައިޑީ   ،ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އެދެނީ މީހެއްގެ ނަމުގައިނަމ
 ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ،ކާޑާއި

 ީކުންފުނި/  ،ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެދެނ ބިދޭސީ  ކޯޕޮރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ ކުންފުނި/
އެއްނަމަ އިދާރާ  ސަރުކާރު  ޝިޕް/ ޓްނަރ ސޮއިކުރަންވާނީ،                ޕާރ  ،ފޯމުގައި 

 އެތަނަކުން މިފަދަ ފޯމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުންނެވެ.
 ީއެދެނ ކުރަން  ނުވަތަ   ،ރަޖިސްޓްރީ  އިދާރާއަކުން  ސަރުކާރުގެ 

ސިއްކަ   ،ކުންފުންޏަކުންނަމަ އެތަނެއްގެ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯމު 
 ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

 ީކުންފުންޏަކ އެދޭ  ކުރަން  ކުރިތާ  ،                             ރަޖިސްޓްރީ  1ރަޖިސްޓްރީ  5 
ޤަބޫލެއް  ފޯމް  ނުލާ  ސިއްކައާއި  ކުންފުންޏެއްނަމަ  ދުވަސްވެފައިވާ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.
  ( ފޯމެޓް  ޖޭޕީއީޖީ  ލޯގޯގެ  ކުރެވިފައިވާ JPEGމިފޯމާއެކު  ތައްޔާރު  ގައި   )

 ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
   ްކުރުމަށ ރަޖިސްޓްރީ  2/ -ލޯގޯ  ސްޓޭމްޕް   5 ރެވެނިއު  ގެ   . ރ

 ގެންނަންވާނެއެވެ.
  ްފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފައިސާ ދައްކާ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސްލިޕ

 ސްލިޕާއި ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.، ޙަވާލުކުރެވޭ ދުވަހު ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ
 ަޗެކު ބަލައިގަނެވޭނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ އާއިއެކު ،          ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާނަމ

 އެވެ.

For office use only: :ްއޮފީސް ބޭނުމަށ 
Received by: :ްފޯމް ބަލަިއގަތ 
 Name: Signature/Seal    ނަން 

 :Designation   މަާޤމް  ސޮއި/ސިއްކަ 
 :Date   ތާރީޚް 
 :Time    ގަޑި 

Registration received by: :ިރަިޖސްޓްރީ ާއއި ަޙވާލުވ 
 Name: Signature    ނަން 

 :Address އެޑްެރސް  ސޮއި 
 :Date   ތާރީޚް 
 :Time    ގަޑި 


