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ކުރުމުގެ  ރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓްލަކީ، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުޞ މި އު

   ސ ލެކެވެ.( ަވނަ ނަންބަރުން ބާރުލިބިެގން ހަާދފައިވާ އ1ުގެ )6ދުގެ ޖަދުވަލު ޢިވާޤަ
 

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 )ހ(

 ޑީސަލް އިވާއުނިކޮށްފަ ޑިއުޓީ އުޅަނދުފަހަރަށް މަސްވެރިކަންކުރާ "، ލަށް ކިޔާނީޞ މި އު
 " މިހެންނެވެ.އުސ ލު ވިއްކުމާބެހޭ

 

   )ށ(

ގައި ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތް މިނިސްޓްރީ

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފައިވާ  .2 )ހ(

ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތާއި 
ގަންނަ ފަރާތް 

ރިކަންކުރާ މަސްވެ ލްގެ ދަށުން ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަންނަށް ބޭނުންވާއުޞ  މި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

ޕްލިކޭޝަްނ އުޅަނދުފަހަރު މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ "ފަހިހަކަތަ" ޯމބައިލް އެ
ްށ މާއްދާގެ ދަށުން "ފަހިހަކަތަ" އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮ މެދުވެރިކޮށެވެ. މި

  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.
ގައިދޭ ންކުރާ އުޅަނދުގެ އޮޑިވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަނމަސްވެރިކަ (1)

 ކާޑުގެ ކޮޕީ 
 މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( (2)

 

  )ށ(

ނިސްޓްރީގަިއ ލްގެ ދަށުން ޑިއުޓީ އުިނކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން މިއުޞ  މި

ޭދ ކޮށްފައިާވ ޑީސަލް ދ ކުރަށް އެޑިއުޓީ އުނިމަސްވެރިންނަށް ރަޖިސްޓްރީވާނީ "
ރުމަށްޓަކައި މިމާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކު" ފޯމުންނެވެ. ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމް

 ފޯމާއިއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ރޑު/ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .1  އައި.ޑީ.ކާ
  އިގެ ކޮޕީހުއްދައިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ  .2
 ރަޖިސްޓްރީ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ(  .3

   (ނ)
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ތުގައި ސްމޯލް މީޑިއަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް )އެސްއެމްއީ( ކުންފުންޏެއްގެ ގޮ .4

ވާނަަމ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި
 އެރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

 

ޑީސަްލ ، ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަތުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން
ޓްކުރާ ޓޯކަން ވިއްކާ ފަރާތަށް ]ފަހި ހަކަތަ[ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޖެނެރޭ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

އުނިކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ  .3 )ހ(
  ގަންނަ ފަރާތްޑީސަލް 

ގެ ޑީސަލްވާ ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިލުގެ ދަށުން ކޮންމެ މަސްވެރި އުޅަނދަކަށްވެސް ޞޫއު މި

ެޕޭސިޓީ ކއުޅަނދުގެ އިންޖީނުގެ ، )ކެޕް( އިނާޔަތް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ އަދަދު

ނދަކަށް މިގޮތުން އެއުޅަ)ހޯސްޕަވަރ( އަށްބަލައި މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާނެއެވެ. 

 ުން ބެލޭނެއެވެ. ކަތަ[ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނ]ފަހި ހަ ކަނޑައަޅާ ކެޕް،

 

   )ށ(

ގެ އިނާޔަްތ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުްނ، ޑިއުޓީ އުނިކޮްށފައިވާ ޑީސަލް 2ލުގެ ޞ އު މި

އް އޮތް އްޙަ ލައިސަންސެޞަހޯދާ އުޅަނދަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ 
 އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 

   )ނ(

ތުން ]ފަހި ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަތުމަށް ޓޯކަން ހުށަހެޅުމުން، ިވއްކާ ފަރާ

އްކަން އްޙަ ޓޯކަން އެޞަހަކަތަ[ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެިރކޮށް ޓޯކަން ސްކްރީންކޮށް 
 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އުނިކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ  .4 )ހ(

 ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތް 

ފަހު، ޑީސަްލ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޓޯކަންގެ ސައްހަކަން ޔަޤީްނކުރުމަށް މި

 ވެ. އަޅައިދެނީ ޓޯކަން ނަގާފައިވާ މަސްވެރި އުޅަނދަށްކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެ
 

   )ށ(

ޓީގެ ގޮތުގަިއ ލުގެ ދަށުން ޑިއުޓީގެ ިއނާޔަތް ދިނުމަްށ، ޑީސަލް ލީޓަރަުކން، ޑިއުޞ އު މި

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. އުނިކުރާ  ނެ އަދަދު ކަ
 

ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތް  .5 )ހ(

ނޑައެޅުން އަދި  ކަ
ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ 
 3ން ކޮންމެ ދުވެގެމަ ،މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި އުނިކުރާނެ އަދަދު މި ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   މަހަކުން އެއްފަހަރު، މިނިސްޓްީރއިން ކަ

 

  )ށ(

 ވިއްކާ އަގު ުމ ފަރާތްތަަކްށ ޑީސަލްންޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ިވއްކާ ފަރާތުން އާ
 މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

   )ނ(



 

 

  3 | 3 ޞަފްޙާ    

 

 

ރި އުޅަނދަކަށް ލުގެ ދަށުން މަސްވެ ސ މިއުޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތުން، 
ނިކޮށްފައިާވ ޑީސަލް ވިއްކަންވާނީ، ފަހިހަކަަތ އެޕްލިކޭޝަންގައި އެފަރާތަކުން ޑިއުޓީ އު

 މުކޮށްފައިވާ އަގުގައެވެ. ންޑީސަލް ވިއްކުމަށް އާ

 

   )ރ(

 ށްހޯދުމަ ވިއްކާ ފަރާތުން، ޑިއުޓީއަށްވާ ފައިސާ ޑީސަލް އުނިކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ
ވަނަ  (ފަނަރަ) 15 މަހުގެމީލާދީ  އަންނަ ވިދިގެން ހުށަހަޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީއަށް

 .  އަކުންނެވެ އިންވޮއިސް ކުރިން ދުވަހުގެ

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ  .6 (ހ)
ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތުން 

ފައިސާ ހޯދުމަށް 

 ހުށަހަޅުން 

 ތަފްޟީުލތައް މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސްގައި އަންނަނިވި  މި
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުންފުނި/ (1)
 ޑިއުޓީގެ ފައިސާ ކްލެއިމްކުރާ މުއްދަތު (2)
 (ޑިއުޓީގެ އިނާޔަތުގެ ދަށުން ވިއްކާފައިވާ ތެލުގެ މިންވަރު )ލީޓަރުން  (3)
 (ޑިއުޓީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މިންވަރު )ރުފިޔާއިން  (4)

 

   (ށ)

ނޑާއި  މާގުޅޭ ކަމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިންވޮއިސްގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަ

 ފަރާތެއްގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެެވ. 

 

   )ނ(

ޝާއިޢުކުާރ  ލު ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައިޞ ށް ޢަަމލުކުރަން ަފށާނީ، މި އުލަޞ މި އު
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ނޑައެޅިގެން  ލުގައި އެލަފުޒެއް ނުވަތަ އެޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮްށފައި އޮްތގޮތުންޞ މި އު ކަ
 ؛އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނަދކު

 

ރުމަްށ ކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛު މިނިސްޓްރީ"

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.
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