`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިޤުތިޞާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ
ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
ތ
އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ބރު:
ގުޅޭނެ ނަން ަ

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ބރު:
އެމެޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ނަން ަ

ބރު:
ފެކްސް ނަން ަ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ބރު/
ނަން ަ

ރަޖިސްޓްރީ

ބރު:
ނަން ަ
ތ
ކުއްޔަށް ހިފަން އެދޭ ރަށުގެ މަޢުލޫމާ ު
ރަށުގެ ނަން (އަތޮޅާއިއެކު):

ބޑުމިން (ހެކްޓަރުން):
ރަށުގެ ޮ

ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު (ތަފްޞީލް ލިޔުމަށް އިތުރު ކަރުދާސް ބޭނުންފުޅު ކުރެވިދާނެއެވެ).
ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ
މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު
ރަށުގައި ކުރަންގަސްދު ކުރާ
މަސައްކަތުން ހާސިލު ކުރަން
ބނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް
ޭ

ރަށުގައި ކުރަން
ހުށަހަޅާފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެއަށް އައު
ޓެކުނޮލޮޖީއެއް ނުވަތަ އައު
މުޑުވަކެއް ތައާރަފް ކުރާނަމަ
ލ
އެކަމުގެ ތަފްޞީ ް
ރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ
މަސައްކަތަށް ފައިސާ ހޯދާނެ
ގޮތް (މެތަރޑް އޮފް
ފައިނޭންސް)
ރަށަށް އިންވެސްޓް ކުރަން
ހުށަހަޅާ މިންވަރު
ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ
ބން
ބ ު
މަސައްކަތުގެ ސަ ަ
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް
ކުރާނެ ފައިދާ
މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް
ފަންޑަށް ކޮންމެ އަހަރަކު
ޖަމާކޮށްދޭނެ ފައިސާގެ
އަދަދު
ސީ.އެސް.އާރުގެ ގޮތުގައި
މަސްވެރިކަމާއި
ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 5
(ފައެއް) ކަމެއް
މިނިސްޓްރީއާއެކު
ބސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން
އެއް ަ
ށހަޅާ
ކޮށްދިނުމަށް ހު ަ
ފައިސާގެ އަދަދު
ދިވެހީންނާއި ޒުވާނުންގެ
ބއިވެރިވުން އޮންނާނެ
ަ
މިންވަރު /ވަޒީފާގެ
ތ
ފުރުޞަ ު
ހުށަހަޅާ ކުލި (ރުފިޔާއިން)

އިޤްރާރް
މި ފޯމްގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މި ފޯމާއެކު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ
ބދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު
ލިޔެކިޔުންތަކަކީ އެތަކީގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް އަދި އެއްވެސް ަ
މ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަނޫން
އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި މި ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ި
ބލުކުރަމެވެ.
ޑ ޤަ ޫ
ބޠިލްވާނެކަން އަޅުގަނ ު
ބތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މި ފޯމް ާ
ލިޔެކިޔުންތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ސާ ި
ބރު /ރަޖިސްޓްރީ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

ނަން:

ބރު:
ނަން ަ

މަޤާމް:
ސޮއި:

ސިއްކަ:

މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.
•

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ،ކުންފުންޏެއް /ޕަރޓްނަޝިޕެއް /ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީއެއް /ޖަމްއިއްޔާއެއް ނަމަ އެތަނެއް ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

•

ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް.

•

ވހުގެ ވާރކްޕްލޭން.
ފުރަތަމަ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދު ަ

•

ނގައިދޭ ލިޔުމެއް.
ބތު ދަރަންޏެއް ނެތްކަން އަ ް
ސާ ި

•

ނ
މންޓް ޕްލޭ ް
ވހުގެ (ކޮންމެ އަހަރެއް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް) އިންވެސްޓް ަ
ފުރަތަމަ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދު ަ

•

ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭން.

•

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން

•

ބޑު ރިޒޮލިއުޝަން،
ނމަ؛ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީ އަދި ކުންފުނީގެ ޯ
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ަ
ބސްވުން އަދި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ނަމަ ހިންގާ
ޝޕް އެއް ަ
ޕަރޓްނަޝިޕެއްނަމަ؛ ޕަރޓްނަ ި
ޞލް އިގޭނެ ލިޔުމެއް.
ބރުން ތަފް ީ
ކޮމިޓީގެ މެން ަ

•

ފޯމާއެކު ޕްރޮސެސިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

