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 އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރީމިނިސްޓް

                                         .މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ            

 
 މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު 

 ތަޢާރުފް  .1

ގަވާއިދުތަކާއި   2019/14  ނަންބަރު  ޤާނޫނު   އަކީ  ީޕ.އޯ.އެސް  މި ހަދާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި  ޤާނޫނު[  މަސްވެރިކަމުގެ  ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގްފޮތުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމެންޓް ްޕލޭންތަކުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުން މަސް ރިޯޕޓު ނުވަތަ ލޮ 

ފަރާތްތަކުން ފުރާ ަޕރޗޭސް   ކުރާ   އެކްސްޯޕޓް  ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި  އުފެއްދުންތައް  މަހުގެ  ސްގަންނަ ފަރާތްތަކުންނާއި، މަހާއި، މަމައުލޫމާތާއި

ރިޯޕޓާ  ރިޯޕޓާއި،  ަޕރޗޭސް  ފުރާ  ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކުން  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ގަތުމުގެ  ސަރަޙައްދުގައި މަސް  ކަނޑުގެ  އި އަދި އައިސް ރާއްޖޭގެ 

 ކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެސް.އޯ.ީޕ އެކެވެ. ސާއްހިމިމިނިސްޓްރީއާ  ލާންޓް ތަކުން ފުރާ އައިސް ވިއްކި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ްޕ

 މިފަދައިންނެވެ.  ]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު[ ކިޔާނީ އަށް ީޕ.އޯ.އެސް މި

 

 މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތައް  .2

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިރީގައި  ކުން މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު  ގަވާއިދުތަ   އިފައިވާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާ -
 އެވަނީއެވެ. 

 )ހ( މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރި އުޅަނދުތައް. 

 )ށ( މަސްގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ްޕރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތަންތަން. 

 )ނ( މަސް އެކްސްޯޕޓް ފަރާތްތަކާއި ތަންތަން. 

 ފަރާތްތަކާއި ރިސޯޓްތަކަށް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފާނާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތައް )މިޑްލް މެން(. ( އެކްސްޯޕޓްކުރާ ރ)

 އުޅަނދުފަހަރުތައް.  ބޭރުގެ  ގަންނަ  މަސް ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުގެ )ބ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 )ޅ( އައިސްްޕލާންޓްތައް.

 



 

1ޝަން ވަރ                                      މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު   

 

  2 | 10 ޞަފްޙާ       

 

 މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން   .3

ރިކަމަށް  މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ރިކޯޑް ކުރާނީ އެ މަސްވެރިކަމަކަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ލޮގުފޮތުގައެވެ. މިނިސްޓްރީއިން އެކިއެކި މަސްވެ -
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލޮގުފޮތްތަކުގެ ލިސްޓު 

 ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު  .1

 ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު  .2

 ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު .3

ސި  - ކައުންސިލުތަކާއި  ރަށު  އަދި  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.  ކުންފުނިތަކުން  މަސްކިރާ  އަދި  މިނިސްޓްރީން  ލޮގްފޮތްތައް  ޓީ  މަސްވެރިކަމުގެ 
 ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިކޮށް ލޮގުފޮތްތަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

ރުމަށް  މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ލޮގުފޮތުގައި މައުލޫމާތު ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ. މަސްވެރި ދަތުރެއްކަމަށް ބަލާނީ، މަސްވެރިކަން ކު  -
ކަށް، ރަށެއްގެ ބަނދަރަކަށް، ނުވަތަ ކޮށްޓަކަށް އެމަސް ކިރުވުން ނުވަތަ  ބަނދަރަކުން ފުރުމަށްފަހު މަސްބާނައި ނިމިގެން މަސްކިރާ އުޅަނދަ 

 ލޭންޑްކުރުމާއި ހަމައަށެވެ.  

  ކުރަންޖެހޭ   ފުރިހަމަ  ، ލޮގްފޮތް ފުރުމުގައި  ، މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތުގެ ގޮތުން  ލޮގުފޮތުގައި ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކުރާ -
 . އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ ތަފާތުވުމަކީ  ލޫމާތުތައްއުމަ

 އަދަދު.  ފަޅުވެރިންގެ އަދި  ނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީ އާއި ލައިސަންސް ، ނަމާއި –  މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުގެ (ހ)

 ދުވަސް.  ލެފި  އަދި ފުރި  މަހަށް  –  ތާރީޚް  (ށ)

 ރަށް.  އަތޮޅާއި ލެފި  އަދި ފުރި  މަހަށް –  ބަނދަރު (ނ)

 ލީޓަރުން.   ނުވަތަ ފީފާއިން –  އަދަދު ތެލުގެ  ހޭދަކުރި  ދަތުރަށް ( ރ)

 ވަގުތު.   ހޭދަވި އެންވެރިކަމުގައި  އަދި ސަރަޙައްދު  ހިފި ، މިންވަރާއި ، ބާވަތާއި އެމުގެ ހިފި –  ތަފްސީލު   އެންވެރިކަމުގެ (ބ)

 އައިނުގެ ބާވަތް.  މަސްބޭނި އަދި ސަރަހައްދާއި މަސްބޭނި ، ގަޑި ނިމުނު  އަދި ފެށި މަސްވެރިކަންކުރަން  –  ތަފްސީލު މަސްވެރިކަމުގެ (ޅ)

 އާލާތުގެ ތަފްސީލު.  ބޭނުންކުރި މަސްވެރިކަމުގައި (ކ )

 ބަރުދަން.  އަދި އަދަދު ، ބާވަތާއި މަހުގެ –  ތަފްސީލް   މަހުގެ ބޭނި (އ)

 ތަފްސީލް.  އޭގެ ބޭނުނުނަމަ ދިރުމެއް  އެހެންވެސް ނުވަތަ  މަހެއް ބާވަތެއްގެ މަނާ ހިފުން (ވ )

ން އަންނަ  މަސްކިރުވުމުގެ މަރުހަލާގައި މަސްކިރާ ކުންފުނިތަކާއި ލޮގުފޮތް ހަވާލުނުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، އެމަހެއްގެ ލޮގްފޮތް ފޯމްތައް ވިދިގެ -
 ކެވެ.  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެ 10މަހުގެ 



 

1ޝަން ވަރ                                      މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު   

 

  3 | 10 ޞަފްޙާ       

 

 ގައި އެވަނީއެވެ.   1 އެކިއެކި މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ލޮގްފޮތުގެ ޓެމްްޕލޭޓް މިއުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  -

 އް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ގޮތްތަފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ލޮގްފޮތުގެ ފޯމްތައް ހުށަހެޅިދާނެ   -

 )ހ( މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމުތައް ހުށަހެޅުން.

 ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމުތައް ހުށަހެޅުން. )ށ( ރަށު ނުވަތަ ސިޓީ  

 ޓަށް ފޯމުލުން. ކޮށް ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފޮށްސަ އްހާކިރާ ކުންފުނިތަކުގެ ބަނދަރުތަކުގައި އެކަމަށް )ނ( މަސް 

ފޮނުވުމަކީ  ފޯމުލޮގުފޮތުގެ    ކޮށްފައިވާފުރިހަމަ - މިނިސްޓްރީއަށް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ލައިސަންސް  ތައް  މަސްވެރިކަމުގެ 
ފަރާތުގެ   ވެސް  ވާއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ގަމައުލޫމާތު  މަސްވެރިކަމުގެ  އަދި    ޒިންމާއެކެވެ. ނަގައިފައިވާ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެ

 

 ންނަ ފަތާތްތަކާއި ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ތަންތަނުން ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު މަސްގަ  .4

(  އެސް.އައި.އެފް' )ސިސްޓަމް  އިންފޮމޭޝަން   ފިޝަރީޒް'މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާނީ  ރޗޭސް ރިޯޕޓް(،  ލޫމާތު )ަޕއުއެތަނަކަށް ގަންނަ މަހުގެ މަ -
'  ފޯމް  ހުށަހަޅާ   ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ ޔޫސަރ ސިސްޓަމްގައި  އިންފޮމޭޝަން  ފިޝަރީޒް ' ބޭނުންކުރުމަށް  ޯޕރޓަލް   މި.  މެދުވެރިކޮށެވެ  ޯޕރޓަލް

  މިނިސްޓްރީގެ  ފޯމް  މި.  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ  ހުށަހެޅުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް   އެކު  ކޮޕީއަކާއި  ރަޖިސްޓްރީގެ  ކުންފުނީގެ  ފުރުމަށްފަހު
( https://beta.keyolhu.mv)   މެދުވެރިކޮށް  އެސް.އައި.އެފް  އަދި.  ލިބެންހުންނާނެއެވެ  ވެބްސައިޓުން  މިނިސްޓްރީގެ   ނުވަތަ  ރިސެްޕޝަނުން

 . ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ ޔޫސަރ އޮންލައިންކޮށްވެސް

 އެފް.އައި.އެސް ޯޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރިޯޕޓްކުރަންވާނެއެވެ.  ރޗޭސް ރިޯޕޓް ަޕ އެދުވަހެއްގެ ގަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސް -

 ރޗޭސް ރިޯޕޓްގައި ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ަޕ -

 )ހ( މަސް ގަނެފައިވާ ތާރީޙް. 

 )ށ( މަސްގަތް ބަނދަރު ނުވަތަ ކަލެކްޓަރ ވެސަލް. 

 )ނ( މަސްގަތް މަސްވެރި އުޅަނދުގެ ތަފްޞީލު. 

 މަހުގެ ބާވަތާއި، ބަރުދަން އަދި މަސްގަތް އަގު.  – މައުލޫމާތު  )ރ( ގަތް މަހުގެ 

  ގެ ންފަރ އެތަނަކަށް ގަނެފައިވާ މަސް އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާނަމަ ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރާނަމަ، އެފް.އައި.އެސް ޯޕޓަލްމެދުވެރިކޮށް އެ ޓްރާ -
 ލޫމާތު ރިޯޕޓްކުރަންވާނެއެވެ. އުމަ

، ގަވާއިދުން  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މާރކެޓްތަކަށް މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތަންތަނުގެ ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު -
 ާޕރޗޭސް ރިޯޕޓް ފޮނުވަމުން ދާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. 

https://beta.keyolhu.mv/
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ސް  އެކްސްޯޕޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްގަންނަ ނުވަތަ ްޕރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުންނާއި މިފަދަ ފެސިލިޓީއެއް ނެތްފަރާތްތަކުންވެމަސް   -
ލޫމާތު  އުއެކްސްޯޕޓްކުރާ ކޮންމެ މަހުގެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ކެޗް ސެޓިފިކެޓެއް ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޝިޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ މަހުގެ މަ

މައުލޫމާތު(   ހިމަނާ  ސެޓިފިކެޓްގައި  ' )ކެޗް  ފޮނުވާނީ  )އެފް.އައި.އެސް(މިނިސްޓްރީއަށް  ސިސްޓަމް'  އިންފޮމޭޝަން    ޯޕރޓަލް  ފިޝަރީޒް 
ފަހު  ބޭނުންކުރުމަށް 'ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ޔޫސަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް' ފުރުމަށް   މި ޯޕރޓަލް  މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ރިސެްޕޝަނުން ނުވަތަ    ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއަކާއި އެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
( އޮންލައިންކޮށްވެސް  https://beta.keyolhu.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އަދި އެފް.އައި.އެސް މެދުވެރިކޮށް ) 

 ޔޫސަރ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކެޗް ސެޓިފިކެޓްގައި ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  -

 . ލޫމާތުއުމަ ކުންފުނީގެ  (ހ)

 . ތާރީޙް  މަސްގަތް (ށ)

 .ތަފްޞީލް  އުޅަނދުގެ  މަސްގަތް (ނ)

 . ޞަރަހައްދު  މަސްބޭނި ( ރ)

 . ބަނދަރު  ކިރި  މަސް (ބ)

 . އަގު ގަތް  އަދި ބަރުދަން ، ކޮލިޓީސައިޒް،  ، ބާވަތް މަހުގެ –  ތަފްޞީލު މަހުގެ ގަތް  (ޅ)

 . ދިނުމަށް  ނުވަތަ ވިއްކަން  ފަރާތަކަށް  އިތުރު (ކ )

 

ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން )މިޑްލް މެން( ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  ގެ  މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފާނާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރިސޯޓްތަކަށް   .6

 މައުލޫމާތު 

މަޢުލޫމާތު    ފަރާތްތަކުން  ލައިސަންސް ލިބިގެން ވިއްކާ  ބާވަތްތައް  ގެ ފާނާ  ގޮތުން  މެދުވެރިއެއްގެ   ރިސޯޓްތަކަށް   ފަރާތްތަކާއި  އެކްސްޯޕޓްކުރާ  -
މި    މެދުވެރިކޮށެވެ.  ޯޕރޓަލް  ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް' )އެފް.އައި.އެސް('މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާނީ    ރޗޭސް ރިޯޕޓްަޕނުވަތަ  
ކުންފުނީގެ   ޯޕރޓަލް ފޯމް' ފުރުމަށްފަހު  ހުށަހަޅާ  އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ޔޫސަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް    ބޭނުންކުރުމަށް 'ފިޝަރީޒް 

ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  އެކު  ކޮޕީއަކާއި  ނުވަތަ    ރަޖިސްޓްރީގެ  ރިސެްޕޝަނުން  މިނިސްޓްރީގެ  ފޯމް  މި 
( އޮންލައިންކޮށްވެސް  https://beta.keyolhu.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. އަދި އެފް.އައި.އެސް މެދުވެރިކޮށް ) 

 ޔޫސަރ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ. 

 މަސް ގަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕާރޗޭސް ރިޯޕޓް އެފް.އައި.އެސް ޯޕޓަލްގައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.   -

https://beta.keyolhu.mv/
https://beta.keyolhu.mv/
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 ާޕރޗޭސް ރިޯޕޓްގައި ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  -

 މަސް ގަނެފައިވާ ތާރީޙް.  )ހ(

 މަސްގަތް މަސްވެރި އުޅަނދުގެ ތަފްޞީލު. )ނ( 

 މަހުގެ ބާވަތާއި، ބަރުދަން އަދި މަސްގަތް އަގު.  –)ރ( ގަތް މަހުގެ މައުލޫމާތު  

ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް    ވިއްކާ  ބާވަތްތައް  ފާނައިގެ  ގޮތުން  މެދުވެރިއެއްގެ  ރިސޯޓްތަކަށް  ފަރާތްތަކާއި  އެކްސްޯޕޓްކުރާ -
 އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޤަވާއިދުން ާޕރޗޭސް ރިޯޕޓް ފޮނުވަމުން ދާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ންޖެހޭ މައުލޫމާތު ކުރަ ޕޯޓް ރި ތަކުން   އުޅަނދުފަހަރު ބޭރުގެ   ގަންނަ   މަސް   ސަރަޙައްދުގައި   ކަނޑުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .7

ގަތް މަހުގެ   އުޅަނދުފަހަރުތަކުން  ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރުން މަސް ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ން ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރި އިރީޓްމިނިސް -
  މެދުވެރިކޮށެވެ.   ޯޕރޓަލް  ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް' )އެފް.އައި.އެސް('މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާނީ    ރޗޭސް ރިޯޕޓް ަޕލޫމާތު ނުވަތަ  އުމަ

ފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ޔޫސަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް' ފުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ  ބޭނުންކުރުމަށް 'ފިޝަރީޒް އިން  މި ޯޕރޓަލް 
ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުން  މިނިސްޓްރީއަށް  އެކު  ކޮޕީއަކާއި  ނުވަތަ    ރަޖިސްޓްރީގެ  ރިސެްޕޝަނުން  މިނިސްޓްރީގެ  ފޯމް  މި 

( އޮންލައިންކޮށްވެސް  https://beta.keyolhu.mvއަދި އެފް.އައި.އެސް މެދުވެރިކޮށް ) މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.  
 ޔޫސަރ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނެއެވެ. 

 މަސް ގަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕާރޗޭސް ރިޯޕޓް އެފް.އައި.އެސް ޯޕޓަލްގައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.   -

 ރިޯޕޓްގައި ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ާޕރޗޭސް  -

 މަސް ގަނެފައިވާ ތާރީޙް.  )ހ(

 )ށ( މަސްގަތް މަސްވެރި އުޅަނދުގެ ތަފްޞީލު. 

 މަހުގެ ބާވަތާއި، ބަރުދަން އަދި މަސްގަތް އަގު.  – )ނ( ގަތް މަހުގެ މައުލޫމާތު 

 ގެ ތަފުސީލު. )ރ( މަސްގަތް އުޅަނދުތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތު

ޕާރޗޭސް'  ސެޓްފިކެޓް   ކެޗް'  ބޭނުންވާ   ކުރުމަށް  އެކްސްޯޕޓް  ރާއްޖެއިން  އުފެއްދުންތައް  މަހުގެ  މަހާއި - ފުރިހަމަކޮށް،    ދޫކުރެވޭނީ  ރިޯޕޓް 
 އެފް.އައި.އެސް ޯޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

 

 

 

https://beta.keyolhu.mv/


 

1ޝަން ވަރ                                      މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު   

 

  6 | 10 ޞަފްޙާ       

 

 މައުލޫމާތު ޖެހޭ  ކުރަން އައިސްޕްލާންޓްތަކުން ރިޕޯޓް  .8

ތަންތަނުން   ލިބިފައިވާ  ލައިސެންސް - ވިއްކިގޮތުގެ    ފަރާތްތަކާއި  ފޮނުވާނީ  އައިސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ފޯމުރިޯޕޓް  ކަނޑައެޅިފައިވާ    އެކަމަށް 
މަ  ދުވަހު  ްޕލާންޓްތަކުގެ  ފޯމުއު"އައިސް  ނަގާ  ފޯމުލޫމާތު  މި  މެދުވެރިކޮށެވެ.  ވެބްސައިޓުން   "  ކައުންޓަރުންނާއި  ލިބެން    މިނިސްޓްރީގެ 

 އަށެވެ.   fids@fishagri.gov.mvހުށަހަޅާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް   ހުންނާނެއެވެ. ފޯމު

 ވާނެއެވެ.   ފޮނުވަންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފުރުމަށްފަހު އެ ފޯމު ދުވަހަކު ކޮންމެ އައިސްްޕލާންޓް ތަކުން އައިސް ވިއްކި ގޮތުގެ މައުލޫމާތު   -

 ރިކޯޑްކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ގައި މި ފޯމު -

 )ހ( ތާރީޙް. 

 )ށ( އައިސް ްޕލާންޓްގެ ނަން. 

 )ނ( ކުރީދުވަހު އައިސް އުފެއްދުނު މިންވަރު. 

 )ރ( އައިސް ވިއްކާފައިވާ އުޅަނދުގެ ތަފުސީލު. 

  މިންވަރާއި އަގު އަދި ކެޓަގަރީ.   –)ބ( ވިއްކި އައިސްގެ ތަފްސީލް  



 

1ޝަން ވަރ                                      މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު   

 

  7 | 10 ޞަފްޙާ       

 

 1  ޖަދުވަލު 

 ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު ހ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ޝަން ވަރ                                      މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު   

 

  8 | 10 ޞަފްޙާ       

 

 މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު ށ. ފާނަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

1ޝަން ވަރ                                      މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު   

 

  9 | 10 ޞަފްޙާ       

 

 މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯމު ހިބަރުނ.  


