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   ސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ސަ މެރިން ރިސ  ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
        މާލެ، ދިވެހިރްާއޖެ                     

 MAP/30/2023/36-(IUL)30:  ނަންބަރ         

  ދިނ ން ގ ޅ ވައި   ނޑ ވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ދަ 
 

ގ ޅިގެން   ސަރ ކާރ   ދިވެހި  އާއި  )އިފާޑ (  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެގްރިކަލްޗަރަލް  ފ ރ  ފަންޑް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ތަރައްޤީކ ރ މަށް   ޞިނާއަތް  ދަނޑ ވެރިކަމ ގެ  އަކީ  ްޕރޮގްރާމް[  އެގްރިބިޒްނަސް  ]މ ލްޑިވްސް  ކ ރިއަށްގެންދާ   5މިމިނިސްޓްރީން 

ްޕރޮޖެކް ހިންގޭ  މ އްދަތަށް  ބޭނ ންކޮށްގެން    ޓެކެވެ.އަހަރ ދ ވަހ ގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ޒަމާނީ  ބޭނ ންކ ރާ  ދަނޑ ވެރިކަމ ގައި  ްޕރޮގްރާމަކީ،  މި 
ހިންގޭ  ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި، އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑ ވެރިކަން ކ ރެވޭނެ ގޮތްތައް ދަނޑ ވެރިންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނ މ ގެ މަޤްޞަދ ގައި  

 26ވިފައިވަނީ ތިލަދ ންމަތީ އ ތ ރ ބ ރި، ތިލަދ ންމަތީ ދެކ ނ ބ ރި އަދި މިލަދ ންމަޑ ލ  އ ތ ރ ބ ރީގެ  ްޕރޮގްރާމެކެވެ. ްޕރޮގްރާމް އަމާޒ ކ ރެ 
  ވިޔަފާރީގެ ގ ޅ ން ،  ދީގ ޅ ވައި   ދަނޑ ވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންރާމްގެ މައިގަނޑ  އެއް މަޤްސަދަކީ  މިޕްރޮގްމީގެ އިތ ރ ން    ށެވެ. އަދި ކަރަށަ

 ދިނ މެވެ. ޤާއިމ ކޮށް   ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި
ހަމަޖެހިފައެވެ.   އެކ ލަވާލ މަށްވަނީ  ރަޖިސްޓްރީއެއް  ވިޔަފާރިވެރިންގެ  ދަނޑ ވެރިކަމ ގެ  ދަށ ން  މިްޕރޮޖެކްޓްގެ 

އެއް ޤާއިމްކ ރެވިގެން ދާނެއެވެ.  ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ޑޭޓާބޭސްރީގައި  މިރަޖިސްޓްރީ ގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖޭގައި ދަނޑ ވެރިކަމ ގެ ވިޔަފާރ
ދެވި،  ގ ޅ ވައި   ދަނޑ ވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންއަދި  ްޕރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން، މި ދެންނެވި ދަނޑ ވެރި ވިޔަފާރިތަކ ގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަލީގައި،  

ދާނެއެވެ.  ވިޔަފާރީގެ  އަދި   ޤާއިމްކ ރެވިގެން  ްޕލެޓްފ މެއް  ކ ރެވޭނެ  ކ ރ މަށް  މ ޢާމާލާތ   ްޕރޮޖެކްޓ މިމަސައްކަތް  ރޭވިފައިވަނީ  މެޕް  ން 
ސްވެ  ފެންވަރ  ރަނގަޅ  ދަނޑ ވެރިކަމ ގެ އ ފެއްދ ންތަކެއް ބަޒާރ ގައި ލިބޭނެ މަގ ފަހިކޮށްދިނ މެވެ. އެހެންކަމ ން، އި  ، ރަނގަޅ  އަގެއްގައި

   ޓާބޭސްގައި ރަޖިސްޓްރީވ މަށް ބޭނ ންފ ޅ ވާ ފަރާތްތަކ ން، ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފ މް ހ ށައެޅ އްވ ންއެދެމެވެ.ދެންނެވ ނ  ޑޭ 
 

މ ލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް   ފ މް  ރެޖިސްޓްރޭޝަންއަދި  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  ން  ތިރީގައިވާ ލިންކ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފ މް  
ފ ރމް ފ ރިހަމަ ކ ރެއްވ މަށް ފަހ ، ތިރީގައިވާ އީމޭލް   ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  ން ހ ންނާނެ ޔ ނިޓްއިން ލިބެްޕލިމެންޓޭޝަން  ްޕރޮގްރާމްގެ އިމް

 ހ ށެހެޅ އްވ މަށް ދަންނަވަމެ.   (ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ.ހަޒާރ މާގެ، ފަރީދީމަގ   5) ރޮޖެކްޓް އޮފީހަށް އެޑްރެހަށް ނ ވަތަ ްޕ
  https://ee.kobotoolbox.org/x/8A9fPJwFރެޖިސްޓްރޭޝަން ފ ރމް ލިންކް: 

އަދި    . ފ ނަށެވެ  ނަންބަރ    3033400  ގ ޅ އްވާނީ   ސާފ ކ ރެއްވ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   އިތ ރ    ގ ޅިގެން  އިޢ ލާނާ  މި
 އަށެވެ.  map@fishagri.gov.mv ނަމައީމެއިލ ން
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