
 

 

3 ގެ 1 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން     ޞަފުޙާ   
 

h 
  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

 ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

  

 
 
 
 

 

މާތު  މަޢުލޫ  މެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަކިޔުލިޔެއެއްވެސް  މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ▪
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ލު ތިކަމުގައި ބެލެވި ފޯމު ބާފޯމެއް   ފުރިހަމަ ނުވާ

 ކުރެވޭނެއެވެ.   ލުތިބާ މުހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ފޯފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   ▪
  11:00  އާއި  10:00  ދުވަހުގެ   2022ޖަނަވަރީ    12އެކު  ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ▪

ވަގުތެއްގައި   ދެމެދުގެ  ހުށަހަޅަން އާ  ކޯަޕރޭޝަނަށް  އެއްވެސް  މި  ފަހުން  ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ  ފޯމު  ބަލައެއް ވާނެއެވެ.  ފޯމެއް 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 

 
 

އެއް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ   (SME)ވިޔަފާރިއެއް  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ   ▪
 . ވިޔަފާރިއެއްކަމުގައި ވުން

   .  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި އެފައިސާނުދައްކާވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން ▪
 

 
 
 
 

 ................................ . ............................................................................................................. : ވިޔަފާރީގެ ނަން
   ............................................................................................................................ ނަންބަރު:ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 

 ....................................................................................................................... :  ނަންބަރު  ރީރަޖިސްޓް އެސް.އެމް.އީ
  ................................................. ...އެޑްރެސް: ........................................................ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ

 ............. އީމެއިލް އެޑްރެސް:.......................................................  .............................މޯބައިލް ނަންބަރު: ..................
 

 ................................ ފުރިހަމަ ނަން: ..............................................................................................................
 ......... .............................................................................................................................އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ................................. ދާއިމީ އެޑްރެސް: ................................................................... އަތޮޅާއި ރަށް: .....................
..........................  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: ........................................................ އަތޮޅާއި ރަށް: ...........................

 އިލް އެޑްރެސް: ................................................................... ފޯނު ނަންބަރު:................................................... އީމެ
 
 

 



 

 

3 ގެ 2 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން     ޞަފުޙާ   
 

 

 
 

ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު  އެ    ފައިވާނަމަހުށަހަޅާ  ށްވުރެ ދަށް އަގެއްރ. އަދި މިއ5،000ައަގަކީ މަހަކަށް    ށްކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަ 

 . ވާންޖެހޭނެއެެވެ  ށް ވުރެ މަތި ނުވަތަ އެއްވަރުގައަ  ޅާފައިވާހުށަހަ  ށް ދެވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ އަގު ފުރަތަމަ އަހަރަ އަދި  ނެއެވެ.  ޑިސްކޮލިފައިވާ

 ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.  ނެ ން ޖެހޭހޮވިއްޖެ ނަމަ ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަޓަކް ޝޮެޕއް ހިންގުމަށް 
 ހުށަހަޅާ ކުލި: 

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

 ......... ލާރި ............... ރުފިޔާ ................  އި ކޮންމެ މަހަކުއަހަރަށް މަހު ކުލީގެ ގޮތުގަ ދެވަނަ ▪
 ...................................................( .... ........................................... )އަގު ތާނައިން    

 

އިތުރުން ޓަކް ޝޮޕްގައި ފޮރުކޮށްދޭނެ   ގެޝަރުތުކޮށްފައިވާ ހިދުމަތްތަކު  ކޯަޕރޭޝަނުން  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ދިނުމަށްޓަކް ޝޮޕްގައި 

ކުރާށެވެ.    މައުލޫމާތު  ގެހިދުމަތްތަކު  ބާޔާން  އެކު )ތިރީގައި  ފޯމާއި  މި  މައުލޫމާތު  ހިދުމަތްތަކުގެ  ޝަރުތުކޮށްފައިވާ  މިކޯަޕރޭޝަނުން 

   . (ހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާއެ

............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .......................................

................................................................................................................................................................ .... 
 

 ....................................................................................................  : ވިޔަފާރީގެ ނަން
 .................................................... އެޑްރެސް: ........................................................

 )ތައްގަނޑު( 
 

 ނަން:.................................................................................................................. 
 .................... މަގާމް:.............................................................................................

 ސޮއި:.................................................................................................................. 
 ..... ............................................................................................................ތާރީޚް:

 
 
 
 

  



 

 

3 ގެ 3 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން     ޞަފުޙާ   
 

 
 

 

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   ▪
އެއް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ     (SME)ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް   ▪

 ލިޔުން 
 މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮީޕ  ▪
 

 

 

 

ލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން  ޢުޓަކް ޝޮްޕ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ސައްޙަ ނޫން އެއްވެސް މަ  ސަރަހައްދުގައި   މަސް މާރުކޭޓު 

ޓަކް ޝޮްޕ  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕރޭޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް،  

މަންޓް ކޯަޕރޭޝަނަށް ނެގޭނެކަން ޤަބޫލުކޮށް އެއްބަސްވަމަވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ލީސް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮްޕ

 ފައިސާ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮަޕރޭޝަނަނަށް ނެގޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވަމަވެެ. 

 

 ......... .................. : ކާޑު ނަންބަރ .     އައި.ޑީ.......ފުރިހަމަ ނަން: .................... 

 ....................................... .....     ސޮއި:.............................. ތާރީހު: 

 ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު: 


