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 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   މެރިން ރިސޯރސަސް ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
  

 މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 
 

 ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތް 
 އެކުއަކަލްޗަރ/ މެރިކަލްޗަރ  ޑުކުރި / ފިނިކުރި މަސް ރައްކާކުރުންނގަ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން           

 އައިސް ޕްލާންޓްތައް ާގއިމްކުރުން  ދިރޭ ކުދިމަސް/ އެކުއޭރިއަމް ފިޝް ެގްނގުޅެ ބަންދުކުރުން  ދިރޭމަސް ެގންުގޅެ ބަްނދުކުރުން 
 ....................: )ބަޔާންކުރޭ(އެހެނިހެން  ދަރުތައް ާގއިމްކުރުން ނމެރީނާ/ ބަ  މަސްވެރިކަމުެގ ޚިދުމަތް ދޭ މަސްކިރުާވ ބަނދަރު ާގއިމްކުރުން  

 

 މަޝްރޫޢަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް 
 

  އެދޭ ފަރާތުެގ/ ކުންފުީނެގ ނަން 
  މަގު   ދާއިމީ އެޑްރެސް 
  އައި.ޑީ ކާޑު/ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ ނަންބަރު   އަތޮޅާއި ރަށް 

  ފެކްސް  ނަންބަރ  ފޯން
  އީމެއިލް 

 
 މަޝްރޫޢު ހިންގަން ގަސްދުކުރާ ތަން 

 

  ތަނުެގ ނަން ުނަވތަ އެޑްރެސް 
އްދެއްނަމަ  ޙަފަޅު/ ކަނޑުެގ ސަރަ   އަތޮޅު/ ރަށް 

 ތަނުެގ ޖީ.ޕީ.އެސް ޕޮސިޝަން( 
N/S 

 E  މަގު 

 
 ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު  

 

  މަޝްރޫޢުެގ ނަން 

  މަޝްރޫޢު ގާއިމްކުރަން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 

  މަޝްރޫޢު ގާއިމްކޮށް ނިމޭނެ މުއްދަތު: 

  މަޝްރޫޢު ހިްނުގމަށް ަގސްތުކުރާ މުއްދަތު:
 

 މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު 
 

 

ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅޭޮގތުން އެކުލަާވލައި ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ.  ަވނަ ސަފްޙާަގއި ލިސްޓްކޮށްފައިާވ ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތުތައް އެ 2މަޝްރޫޢުއާ ުގޅޭ މިފޯމުެގ މިފޯމާއެކު 
 (ހުށަހަޅާނީ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ އިތުރު ޑޮކިއުމަންޓެއްެގ ޮގތުގައެެވ.މަޢުލޫމާތު ތަފްޞީލް  މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ)ނޯޓް: 

 
 

 

 

]ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  މައް ދީފައިވާނަމި ފޯމުގައި ދޮގު މަޢުލޫމެާތ ެތދު މަޢުލޫމާެތވެ.ގައާއި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅާފައިވާ ލިއުންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  މި ފޯމު އިޤްރާރު: 
 ނެ ކަމެއްކަމަްށ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ޅޭފިޔަވަޅުއެއާއި އެޤާނޫނުގެ ދުަށން ހެދިފަފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަުށން [ 2019/14 - [ނުޤާނޫ

    : ޚްތާރީ    ސޮއި:     ނަން:  

 ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް 
 : ޚްދޫކުރެވުނު ތާރީ     ނަންބަރު:      ހުއްދައިގެ

 

P-P 



  މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު 
  

ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ގުޅޭޮގތުން ހުށަހެޅުމަށް )ނޯޓް: ތިރީަގއިާވ މަޢުލޫތަކުެގ ދަށުން   މަޝްރޫޢުއާ ުގޅޭ ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިާވ ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތުތައް އެ
 ހުށަހަޅާ ތަފްޞީލް ހުށަހަޅާނީ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅާ އިތުރު ޑޮކިއުމަންޓެއްެގ ޮގތުގައެެވ.( 

 

  ގާއިމް ކުރުމުެގ މަޤްޞަދު މަޝްރޫޢު   .1

ޓީ )އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ ބާަވތާއި އެތަެނއްެގ ކެޕޭސި މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ާގއިމް ކުރާ ަވސީލަތްތައް ނުަވތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ މަޢުލޫމާތު .2
  ނުަވތަ ކުޑަބޮޑުމިން ބަޔާންކޮށް( 

  ތައް ަވކިަވކިން އެނޭގެނޮގތަށް( )މައިަގނޑު ޚަރަދުތައް ހިނާގނެ އިންެވސްޓްމަންޓުެގ މިްނަވރު ސްޓްމަންޓު ވެ މަޝްރޫޢުެގ އިން .3

ަވނީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގްނދާނެ ޮގތުެގ ޝެޑިއުލް ުނަވތަ ޯވކް ޕްލޭން )މަޝްރޫޢު ޤާއިމް ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ރާ .4
  ފިޔަަވހިތަކަކަށް ބަހާލައިެގން ކަމަށްާވނަމަ އެފިޔަަވހިތައް ހިމަަނއިެގން( 

އެބާަވތްތަކެއްެގ މަޢުލޫމާތު  ، ްނުގޅުމަށް ުނަވތަ އާލާކޮށް ދިރުުވމަށް ހުށަހަޅާަނމަމަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ކަނޑުެގ ުނަވތަ ފެނުެގ ދިރުމެއް ެގ .5
ްގރޫޕް ބަޔާންކޮށް( އަދި އެބާަވތްތައް ެގްނގުޅޭނެ ުނަވތަ އާލާކުރުމަށް ަގސްދުކުރާ މިްނވަރު )ޕްރޮޑަކްޝަން ކެޕޭސިޓީ   )ސްޕީޝީސް ުނަވތަ ފެމެލީ

 މަހަކަށް ނުަވތަ އަހަރަކަށް(  -
 

ެގ ދަށުން ާގއިމްކުރާ ފެސިލިޓީގައި ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ނުަވތަ ދޭެނ ޚިދުމަތްތަކާއި މިންަވރު )މިސާލަކަށް އުފައްދާ މަހުެގ  މަޝްރޫޢު  .6
ދި ސް، ފެން އަ އުފެއްދުންތަކުެގ ބާަވތްތަކާއި އެބާަވތްތައް އުފައްދާނެ މިްނވަރު ުނަވތަ ދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި އެޚިދުމަތްތައް ދޭނެ މިްނވަރު / އައި 

 މިނޫްނެވސް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ަވސީލަތެއްނަމަ އެބާަވތެއް ދުާވލަކު އުފެއްދޭނެ މިްނވަރު( 
 

ކަންތައްތަކެއް   މަޝްރޫޢުެގ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތްކަތަކީ ނުަވތަ ދެޭވ ޚިދުމަތަކީ އެކި ފިޔަަވހިތަކަކަށް ބަހާލައިެގން ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަާވފައިާވ .7
  ފައިާވ ޮގތުެގ ޝެޑިއުލް ޕްލޭން. ާވނަމަ، މަޝްރޫޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ރާ 

ޙާއްޞަ ރަށެއް، ފަޅެއް، ފަރެއް، ކަނޑެއް ނުަވތަ އެނޫްނެވސް ތަނެއްގައި ކުރުމަށް   ކިއިމް ކުރުމުެގ މަސައްކަތަކީ ކަނޑައެޅޭ ަވޤާ  މަޝްރޫޢު .8
އިމްކުރުމަށް ދޫކުރެޭވނެކަން ނުަވތަ  ޤާތަނުެގ ބެލެނިެވރި ފަރާތަކުން އެތަެނއް އެމަޝްރޫޢު  ރާަވއިެގން ހުށަހަޅާ މަޝްރޫޢުއެއް ނަމަ، އެ

 ދޫކޮށްފައިާވކަން އެނޭގނެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް  
 

  މަސައްކަތުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވނެ މުވައްޒިފުންެގ އަދަދު އަދި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިާވނެ މިްނވަރު  .9
 


