WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 1
ު  ވަނަ އަހަރ1
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 2
ު  ވަނަ އަހަރ2
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 3
ު  ވަނަ އަހަރ3
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 4
ު  ވަނަ އަހަރ4
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 5
ު  ވަނަ އަހަރ5
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 6
ު  ވަނަ އަހަރ6
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 7
ު  ވަނަ އަހަރ7
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

WORK PLAN & CROP CALENDER
)ު (ވަރކް ޕްލޭން އަދި ކްރޮޕް ކަލަންޑަރ

YEAR 8
ު  ވަނަ އަހަރ8
ް މަސައްކަތްތައ

Activity
Procurement of materials
Fencing of farming area
Clearence of fields allocated for farming
Irrigation/ Fertigation system setup
Land preparation for W.Melon crops
Sowing Water Melon crops
Harvesting & sale of W. Melon crops

Month 8
8 ްމަސ

ް ކަރާ ވިއްކުނ، ާކަރާ ކަނޑ

ް ބަރަބޯ އިންދުނ،ާބަރަބޯ ކަނޑ
ްގަހުގެ ނާސަރީ ހެދުނ

Land preparation for Papaya crop

ް ފަޅޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ
ްދަނޑޫގައި ފަޅޯ ގަސްތައް ރުވުނ
ް ފަޅޯ ވިއްކުނ،ާފަޅޯ ކަނޑ
ްގްރީންހައުސް އެޅުނ

Auto-pot system set up

ް އޮޓޯ ޕޮޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުނ

Sowing of cucumber crops in autopots

ްއޮޓޯ ޕޮޓުގައި ކިއުކަންބާ އިންދުނ

Harvesting & sale of cucumber crops

ް ކިއުކަންބާ ވިއްކުނ، ާކިއުކަންބާ ކަނޑ
ްހައިޑްރޮޕޮނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުނ

ް ލެޓިއުސް އޮށް މުޑުވައްކުރުނ

Planting of lettuce crops in system

ް ސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް ގަސްރުވުނ

Harvesting & sale of lettuce crops

ް ލެޓިއުސް ވިއްކުނ،ާލެޓިއުސް ކަނޑ

Area alloted per crop
cycle (sq.ft)

Month 7
7 ްމަސ

ްކަރާ އޮށް އިންދުނ

ްނާސަރީގައި ފަޅޯ މުޑުވައް އިންދުނ

Crop

Month 6
6 ްމަސ

ް ކަރާ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Sowing Papaya crop in nusery

Sowing of lettuce seeds

Month 5
5 ްމަސ

ްފާރޓިގޭޝަން ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުނ/ޭފެންދ

ްބަރަބޯ އޮށް އިންދުނ

Hydroponic pipe system set up

Month 4
4 ްމަސ

ް ބިން ސާފުކުރުނ

Sowing Pumpkin crops
Harvesting & sale of Pumpkin crops

Green-house contsruction/installation

Month 3
3 ްމަސ

ްދަނޑުވަށައި ފެންސް ޖެހުނ

ް ބަރަބޯ އިންދަން ބިން ތައްޔާރުކުރުނ

Transplanting Papaya seedlings in field
Harvesting & sale of Papaya crops

Month 2
2 ްމަސ

ްތަކެތި ގަތުނ

Land preparation for Pumpkin crops

Contstruction of plant nursery

Month 1
1 ްމަސ

No. of crop cycles/year

ްކްރޮޕ

ެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހެއްދޭނ
ު ސައިކަލްގެ އަދަދ

ާކްރޮޕް ސައިކަލެއްގައި އިންދުމަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވ
)ްބިމުގެ ބޮޑުމިން ( އަކަ ފޫޓ

ް ބާވަތ

Watermelon

ާކަރ

Pumpkin

ޯބަރަބ

Papaya

ޯފަޅ

Cucumber

ާ ކިއުކަންބ

Lettuce

ް ލެޓިއުސ

Month 9
9 ްމަސ

Month 10
10 ްމަސ

Month 11
11 ްމަސ

Month 12
12 ްމަސ

:ްނޯޓ

Note:
1.This plan can either be submited in English or Dhivehi

2.The activities in the above table is an example; applicant to add and delete activities as per their plan
3. Applicant to highligt the cells (each cell in a month is 1 week) of the respective months the activity will be
carried out
4. Crop cycle refers to the period a crop completes 1 cycle from seed sowing till the crop is harvested
5. For long-term crops like banana, 1 crop cycle will be the duration the suckers (Feeni) are maintained
without re-planting, for example- after 5 years if all the suckers (feeni) are removed and renewed/ replanted
then duration of 1 crop cycle is considered as 5 years
6. To submit first 4 year plan for loan amount below MVR 75000/- (or for number of years loan repayment
is scheduled)
7. To submit first 6 year plan for loan amount between MVR 75000/- and 500000/- (or for number of years
loan repayment is scheduled)
8. To submit first 8 year plan for loan amount above MVR 500000/- (or for number of years loan
repayment is scheduled)

.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލު އިނގިރޭސިން ނުވަތ ދިވެހިބަހުން ކުރެއް ކޮންމެވެސް އެއްބަހަކުން ހުށަހެޅިދާނެއެވ.1
ް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން މިގޮތަށް ތާވަލް ތައްޔާރުކޮށ.ެ  މަތީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޖަހާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވ.2
.ެއެފަރާތެއްގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ލިޔާނީއެވ
)ެ  ހަފްތާއެވ1 ީ ގޮޅިއަކ1 ޭ (ކޮންމެ މަހެއްގެ ހިމެނ.ެ  އެމަސައްކަތެއް ކުރާނެ ދުވަސްވަރާ ދިމާލުގައިވާ ގޮޅީގައި ހައިލައިޓް ކޮށްލަންވާނެއެވ.3
ް ކްރޮޕ1 ީ މި މުއްދަތަކ.ެ  ހައްދާ ބާވަތެއް އޮށް އިންދުމާއި ހަމައިން ފެށިގެން މޭވާ ކެނޑުމާއި ދެމެދު ހޭދަވާ މުއްދަތެވ،ީ ކްރޮޕް ސައިކަލްއަކ.4
.ެ ސައިކަލްއެވ
ް މިސާލަކަށް ފަތްކެޔޮ ފީނިނ.ެ  ސައިކަލް ގެ މުއްދަތަކީ ފަތްކެޔޮ ފީނީގެ އުމުރެވ1 ެ ފަތްކެޔޮ ކަހަލަ ދިގުމުއްދަތަކަށް ހެއްދޭ ބާވަތުގ.5
.ެ އަހަރެވ5 ީ ކޮރޮޕް ސައިކަލް ކަމުގައި ބެލެވޭނ1 ،ަ އަހަރު ކޮށްފައިކަމުގައި ވަނީނަމ5 ީއައު ނިރު އިންދ

ާހުރިހާނިރުތަކެއްނަގ

ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ4 ަ ރުފިޔާއިން ދަށުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ75،000 .6
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ް ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ6 ަ ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 - 75،000 .7
)ްކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ
ާ ( ނުވަތަ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ.ެ  އަހަރުގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނ8 ަ ރުފިޔާއިން މަތީ ލޯނެއްނަމަ ފުރަތަމ500،000 .8
)ްމުއްދަތައް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުނ

