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Ministry of Economic Development 

     Male’, Republic of Maldives 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ 

a 

 Application Form Trade Permitވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް 
Type of Registration  ްބޭނުންވާ ހުއްދައިގެ ބާވަތ 
 Selling goods online  ްއޮންލައިްނކޮށް ވިޔަފާރިކުުރނ  Shop  ަފިހާރ 
 Vending Machine  ްވެންޑިްނގ ެމޝިނ  Counter ކައުންޓަރ 
 Warehouse  ްގުދަނ  Restaurant ރެސްޓޯަރންޓް    
 Bonded warehouse  ްބޮންޑެޑް ެވއަރަހއުސ  Teashops / Café’s ސައިހޮޓާ / ކެފޭ     
 Bar ބާރ     Canteen ްކެންޓީނ 

Premise Details  ުވިޔަފާރިކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތ 
 ޢިމާރާުތގެ/އުޅަނުދގެ ނަން )ރަިޖސްޓްީރ ނަންބަާރއިއެކު(

Address/Vessel Name (Reg No): 
  

Road:  ުމަގ   
Atoll / Island:  ްއަތޮޅާއި ަރށ   

 އެންމެ ފަހުން ިހންގި ވިޔަފާީރގެ ނަން 
Previously operated permit name 

  

E-mail:  ްއީމެއިލ   
Phone No: ުފޯން ނަންބަރ   Fax No:  ުފެކްސް ނަންބަރ   

P 01 

Proposed Name for Registration (in order of preference) )ްރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނަން )އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުނ 

  
 ނަން )ތާނައަކުުރން(

Name (in Dhivehi letters) 
 ނަން )އިނިގޭރސިން(

Name (in English letters) 
 ނަމުގެ މާނަ 
Meaning 

1       
2       
3       
4       
5       

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   



 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  2ސަފްހާ: 
 3323840ފެކްސް: ،  3323668ފޯން: 

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

 

Signature/Seal 
 ސޮއި/ސިއްކަ 

 :Name    ނަން 
 :Designation   މަާޤމް 
 :Date   ތާރީޚް 

Applicants Statement ުވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތުގެ އިޤްރާރ 

 The registered business name shall be affixed at the busi-

ness premise as per the regulation to sell imported goods / 

Regulation to operate Teashops, Cafés & Restaurants / 

Regulation to operate Canteens. 

 The business premise shall meet the minimum standards 

of the regulation to sell imported goods / Regulation to 

operate Teashops, Cafés & Restaurants / Regulation to 

operate Canteens. 

 Operation of Teashops/Cafés, Restaurants and Canteens 

shall only commence after obtaining the “Certificate of 

Hygiene” from Maldives Food & Drug Authority. 

 

   I/We understand and agree that, the permit granted by Min-

istry of Economic Development, may be cancelled if acted in 

violation of the above. 

 ީފައްޓަންވާނ ކުރަން  ވިޔަފާރި  ޢިމާރާތުގައި  އެދިފައިވާ  ހުއްދައަށް  ކުރެވިފައިވާ   ،ވިޔަފާރި  ރަޖިސްޓްރީ 
އިމްޕޯރޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު / ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ   ،ވިޔަފާރިނަން

 ޤަވާއިދު / ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
  ިސައިހޮޓަލާއ  / ޤަވާއިދު  ކުރުމުގެ  ވިޔަފާރި  މުދަލުގެ  ޓް  އިމްޕޯރ ހުންނަންވާނީ  ޢިމާރާތް  ވިޔަފާރިކުރާ 

 ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު / ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު ގައިވާ ފެންވަރަށް ހެދިފައެވެ.
  ްހޮޓާ / ރެސްޓޯރަންޓް / ކެންޓީނު ފަދަ ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރަން ފައްޓަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.“ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް”ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން 
 

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ     ނޑުމެން  އަޅުގަ  / ނޑު  އަޅުގަ ޚިލާފަށް  އިޤުރާރާއި  އޮފް ،            މަތީގައިއެވާ  މިނިސްޓްރީ 
ނޑުމެންނަން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބާޡިލް ކުރުމާމެދު  ނޑަށް / އަޅުގަ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ނޑު / އަޅުގަ  އަޅުގަ

Payment  ްފައިސާ ދެއްކުނ 
Duration:  ުމުއްދަތ DD / MM / YYYY     -     DD / MM / YYYY 

No. of months:  ުފައިސާ ަދއްކާ ަމހުގެ ައދަދ   Total Amount (MRf): )ާޖުމްލަ އަަދދު )ރުފިޔ   

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 

އަށްވުރެ  5ޢިމާރާތުގެ/އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު: )ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް 
 ގިނަނަމަ މިހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ވަކި ލިސްޓެއް އެޓޭޗް ކުރައްވާ(

Premise Owner’s Information: (If the number of owners are 
more than 5, please attach a separate sheet with the details 
stated in this section) 

 އައިޑީ / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
ID / Reg No. 

 ނަން 
Name 

 އެޑްރެސް 
Address 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު 
Contact No. 

 ސޮއި/ސިއްކަ 
Signature/Seal 

 

          1 
          2 
          3 
          4 
          5 



 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  3ސަފްހާ: 
 3323840ފެކްސް: ،  3323668ފޯން: 

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

 

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 com-

pany/partnership/government organization, an authorized per-

son 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. 

 A copy of the permit issued by Male’ City Council for the 

premise must be submitted with this application. 

 Revenue Stamp of MRf 10 is required for this permit. 

 A payment slip will be issued to the applicant once the applica-

tion is processed. Payment must be made on the same day the 

payment slip is issued. Failure to make payment as above, 

would result in cancellation of the payment slip and applica-

tion. 

 Payments made by cheque shall only be accepted with a bank 

guarantee. 

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

 ީއެދެނ ސަރުކާރު   ،ހުއްދައަށް  ޝިޕް/ ޓްނަރ ޕާރ ކުންފުނި/ ބިދޭސީ  ސޮސައިޓީ/ ކޯޕޮރޭޓިވް  ކުންފުނި/
އެތަނަކުން މިފަދަ ފޯމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް   ،ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ، އިދާރާ އެއްނަމަ
 ފަރާތަކުންނެވެ.

 ީއެދެނ ކުންފުންޏަކުންނަމަ  ،ހުއްދައަށް  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ބަލައިގަނެވޭނީ   ،ސަރުކާރުގެ  ފޯމު 
 އެތަނެއްގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

 ީދުވަސްވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ސިއްކައާއި   15ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ  ، ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކ
 ނުލާ ފޯމް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

  ްމިފޯމާއެކު ހުއްދައަށް އެދޭ އިމާރާތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

  ްރ. ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް އެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 10/-މި ހުއްދައަށ 
  ުފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފައިސާ ދައްކާ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭ ދުވަހ

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

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
 ަޕާރޓްނަރޝިޕް އެއްނަމ ކޯޕޮރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަހަރީ ފީ ،          ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނި/

 ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
  ާކޮށްފައިވ ރަޖިސްޓްރީ  އިދާރާއެއްގައި  އެހެން  ސަރުކާރުގެ  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް 

 އެތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ތަނެއްނަމަ
  ްކުންފުނި/ޕާރޓްނަރޝިޕް ގެ ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ނުވަތަ ބިދޭސީ ކުންފުންޏަކުނ

ނަންބަރު  ،                  ޙިއްސާވާނަމަ ޤާނޫން  ދޫކުރެވޭނީ  ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  މުދާ  ޓް  4އިމްޕޯރ / 7 9 
)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤާނޫން( ގެ ދަށުން ބިދޭސީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 ިޢިމާރާތުގައ ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ހުއްދައެއް   ،ވިޔަފާރިކުރަން  ވިޔަފާރި  އޮތް  ނުކޮށް  ބާޠިލް 

އެހުއްދަ ބާޠިލް ކުރުމުން ނޫނީ އެޢިމާރާތަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ،    ވާނަމަ
ދޫކުރެވޭނީ އަލުން  ހުއްދައެއް  އެވިޔަފާރި   ،ޢިމާރާތަކަށް  ފަރާތުން  ވިޔަފާރިކުރި  ކުރިން 

ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން   ،ހުއްޓާލިކަމަށާއި އެފަރާތުގެ މުދާ ހުސްކޮށް
ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ނުވަތަ ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރި ،          ބަޔާންކޮށް

ސޮއިކޮށްފައިވާ  ލިޔެ  ޢިބާރާތަކުން  ދޭހަވާ  ހުއްޓާލިކަން  ވިޔަފާރި  ގެންދިޔަ  ކުރަމުން  ފަރާތުން 
 ސިޓީއެއް )ކުންފުންޏެއްނަމަ ބޯޑް ރެޒޮލިއުޝަނެއް( ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 ައިޢްތިރާޒް ނުކުރާކަމުގެ ސޮއި ،     ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގައި،     ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމ
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ،       ކުރާނީ އެ ހުރިހާ މީހުންގެ ،       އޭނާގެ ވާރިޘުންނެވެ. ޝަރީޢަތުން ވާރިޘުން ކަ

ކޮޕީއެއް  ރިޕޯޓުގެ  ގޮތުގެ  ނިމުނު  ޝަރީޢަތް  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ކޮށްފައި  ސޮއި 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ަކަމުގައިވާނަމ ވިޔަފާރިކުރުމަށް  ދެއްގައި  އުޅަނ އެދެނީ  ރަޖިސްޓްރީގެ   ،ހުއްދައަށް  ދުގެ  އުޅަނ އެ 
 ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ްކޮށްފައިވާކަނ ރަޖިސްޓްރީ  ވެބްސައިޓް  ހުށަހަޅާނަމަ  ވިއްކުމަށް  މުދާ  ޓް  އިމްޕޯރ އޮންލައިންކޮށް 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމެއް  ޞައްޙަ  ގޭނެ  އެނ އެކަން  ނުވަތަ  ނޭމް  ޑޮމޭން  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

 ޑޮމޭން ނޭމް ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަންވާނީ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.
 ަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް ،       ބާރ ހުއްދައަށް އެދެނީ ރިސޯޓަކުންނަމަ/އުޅަދަނކުންނަމ

އެންޑް ކަލްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޓިންގ 
 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ިގުރަލާއ ބަނ މިފޯމާއިއެކު  އެދޭނަމަ  ހުއްދައަކަށް  ތަކެތި   ،ބާރ އުފައްދާ  އޫރުމަހުން  އޫރުމަހާއި 
ޓޫރިޒަމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދިނުމާއިމެދު  ހުއްދަ  އިން   ،ވިއްކުމަށް  ކަލްޗަރ  އެންޑް  ޓްސް  އާރ

 އިޢްތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

More Information: 

 If the applicant is a company, cooperative society or a partner-

ship, must submit the fee payment receipt with this application. 

 If the applicant is registered at any government entity, the appli-

cant must submit a copy of the registry. 

 If a shareholder of a company is a foreigner or a foreign entity, 

import permit shall be issued to the applicant when the appli-

cant has been registered as a foreign business under (Law No 

4/79), The Law Governing Foreign Businesses. 

 If there exist a permit to an establishment for which the appli-

cant is seeking permission, the new permit will be issued upon 

cancellation of the previous permit. New permits to such an 

establishment will be granted if a letter from the owner of the 

establishment is submitted with the application stating that the 

previous permit holder has vacated the establishment and that 

all merchandise has been removed, and the establishment has 

been handed over to the owner, or a letter signed by the permit 

holder stating that he has ceased operations at the establishment 

is submitted. In case of companies, a board resolution to that 

effect would suffice. 

 If the establishment owner is deceased, t he right holders to the 

establishment shall sign the application form stating their no 

objection to granting a permit to the establishment. If the right 

holders are determined in a court of law, all right holders to the 

establishment must sign the application. It is a requirement to 

submit the copy of the court judgement on the right holders. 

 If the application is for a permit on a vessel, a copy of the ves-

sel registry must accompany the application. 

 Application to sell imported goods as submitted to ascertain 

that the website is registered to sell imported items, a valid 

document has to be submitted to indicate the domain name 

registration, the domain name must be registered in the name of 

the applicant. 

 If an application is submitted to operate a bar at a resort or a 

vessel, the application must be accompanied with the operating 

license issued by the Ministry of Tourism, Arts and Culture to 

operate tourist establishments. 

 If the application is submitted for operating a bar, the applica-

tion must be accompanied with the no objection letter from The 

Ministry of Tourism, Arts and Culture to issue permit to sell 

liquor, pork & pork processed goods. 


