h
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ހުޅުމާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

▪ މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމެއް ކަމުގައި ބެލެވި ފޯމު ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
▪ ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
▪ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު  12ޖަނަވަރީ  2022ދުވަހުގެ  10:00އާއި 11:00
ޕރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ ފަހުން އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައެއް
އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި މި ކޯ ަ
ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޕމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
▪ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ) (SMEއެއް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް
ވިޔަފާރިއެއްކަމުގައި ވުން.
ޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި އެފައިސާނުދައްކާވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
ޕމަންޓް ކޯ ަ
▪ ހައުސިންގ ޑިވެލޮ ް

ވިޔަފާރީގެ ނަން.............................................................................................................................................. :
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު............................................................................................................................ :
އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު....................................................................................................................... :
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް............................................................................................................ :
މޯބައިލް ނަންބަރު ............................................... :އީމެއިލް އެޑްރެސް....................................................................:

ފުރިހަމަ ނަން.............................................................................................................................................. :
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު...................................................................................................................................... :
ދާއިމީ އެޑްރެސް ................................................................... :އަތޮޅާއި ރަށް...................................................... :
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ........................................................ :އަތޮޅާއި ރަށް..................................................... :
ފޯނު ނަންބަރު ...................................................:އީމެއިލް އެޑްރެސް................................................................... :
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ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ މަހަކަށް 5،000ރ .އަދި މިއަށްވުރެ ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު
ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ .އަދި ދެވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އަގު ފުރަތަމަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ މަތި ނުވަތަ އެއްވަރު ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޕއް ހިންގުމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ޓަކް ޝޮ ެ
ހުށަހަޅާ ކުލި:
▪

ފުރަތަމަ އަހަރަށް މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު  .....................ރުފިޔާ  ................ލާރި
(އަގު ތާނައިން )....................................................................................................

▪

ދެވަނަ އަހަރަށް މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު  ......................ރުފިޔާ  ..................ލާރި
(އަގު ތާނައިން )..................................................................................................

ޕގައި ފޮރުކޮށްދޭނެ
ޕރޭޝަނުން ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޓަކް ޝޮ ް
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ޕގައި ދިނުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮ ް
ޓަކް ޝޮ ް
ޕރޭޝަނުން ޝަރުތުކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މި ފޯމާއި އެކު
ހިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި ބާޔާން ކުރާށެވެ( .މިކޯ ަ
އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.).
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ވިޔަފާރީގެ ނަން.................................................................................................... :
އެޑްރެސް............................................................................................................ :
(ތައްގަނޑު)

ނަން..................................................................................................................:
މަގާމް.................................................................................................................:
ސޮއި..................................................................................................................:
ތާރީޚް.................................................................................................................:

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ޞަފުޙާ  3ގެ 2

ޕ
▪ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮ ީ
ޕމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ
▪ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ) (SMEއެއް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް
ލިޔުން
ޕ
▪ މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮ ީ

ޕ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ސައްޙަ ނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން
މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ޓަކް ޝޮ ް
ޕ
ޕރޭޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ،ޓަކް ޝޮ ް
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮ ް
ޕސިޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ
ޕރޭޝަނަށް ނެގޭނެކަން ޤަބޫލުކޮށް އެއްބަސްވަމަވެ .އަދި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ލީސް ޑި ޮ
ޕމަންޓް ކޯ ަ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮ ް
ޕރޭޝަނަނަށް ނެގޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވަމަވެެ.
ޕމަންޓް ކޮ ަ
ފައިސާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮ ް

ފުރިހަމަ ނަން............................ :

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރ........................... :

ތާރީހު................................... :

ސޮއި....................................... :

ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:
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