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c
ތަޢާރަފް
ބރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު
ބގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ،އިތު ާ
މި ސަރވިސް ޗާޓަރ އަކީ މި މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ލި ި
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި،
އެކަށީގެންވާ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސާރޗިސް ޝާޓަރެކެވެ.

ތަޞައްވުރު:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކޮށް
ކުރިއެރުވުން.

މޝަން:
ި
ބޢީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން އަދި ތަ ީ
ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކޮށް ،އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،
މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުއްދުންތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ވާޞިލް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.

މޒު:
އަ ާ
ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ހެދިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

މތައް:
ޤަބޫލުކުރާ ހަ ަ
ބލުކުރެވޭ ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ،ހާމަކަން
ނަޒާހަތްތެރިކަން :މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއެކު ޤަ ޫ
ބޑު ގޮތެއްގައި އެންމެހައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ޮ

މދާރު:
ނ ާ
ޒި ް
މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އެންމެހައި ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަމަށް
ބލިއްޔަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން
ކަމޭހިތައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ޤާ ި

ބދާރީ ވަނިވި
ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޖަވާ ު

މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ.

އިޚްތިރާމް:
ބވެރި ކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު
ބދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ޢަދަ ު
އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ޚިދުމަތް ލި ި
މުޢާމަލާތު ކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ.

ޖދީ:
އި ާ
ބދުވެސް
ބނުން ކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން އަ ަ
ބދުވެސް އިޖާދީގޮތްތައް ޭ
މި މިނިސްޓްރީ އަކީ އަ ަ
ބޔަކީމެވެ.
މަސައްކަތް ކުރާ ަ

މން..
އަޅުގަނޑު ެ
•

ބ ކިޔާނަމެވެ.
ބފުޅުންނަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުޙަ ާ
ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޭ

•

ބލެއެވެ.
ބދާރީ ވެވޭތޯ ެ
ރަސްމީ ގަޑީގައި އިދާރާއަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް  5ރިންގުން ޖަވާ ު

•

ބނުންވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަކަށް އެރުވޭނެއެވެ.
ބދާރީވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯނުކުރާ ފަރާތުން ޭ
ފޯނަށް ޖަވާ ު

•

ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީ އިތުރަށް ކުރިއަށްދާންވީ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ދެވޭނެއެވެ.
ޭ

•

ބ
މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ރަސްމީ  3ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާ ު
ބރުއެޅެއެވެ.
ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ާ

•

ބ އޮޅުން ފިލުވައި
ބ ު
ބ ދިނުން ލަސްވެއްޖެނަމަ ދިމާވި މައްސަލަ ދެނެގަނެ އެފަރާތަކަށް ސަ ަ
އެދޭ ޚިދުމަތަކަށް ޖަވާ ު
ދެވޭނެއެވެ.

•

ބގަތުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި ޝަކުވާތަށް ކަނުލައި އަޑުއަހައި ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް
ޚިދުމަތް ލި ި
ކުރަމެވެ.

•

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ ،އިޙްތިރާމާއެކު ،ރިވެތިގޮތުގައި މުޢާމަލާތު ކުރާނަމެވެ.

•

ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް ނިމެންދެން އެހީތެރިވެ މަގުދައްކައިދޭނަމެވެ.

•

ބ ކިޔާނަމެވެ.
ބނާކުރަނިވި ފާޑިކިޔުންތަކަށް މަރުޙަ ާ
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ި

•

ބލަހައްޓައި ސިއްރު ހިފަހައްޓާނަމެވެ.
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ަ

ތިޔަ ބޭފުޅުން....
•

މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު ،ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކޮށް ދެއްވާށެވެ.

•

ދެއްވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ހައްދަވާށެވެ.

•

ބލު ކުރައްވާށެވެ.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެ ޚިދުމަތަކަށް ވެދާނެކަން ޤަ ޫ

•

ބޑެތި ކަންކަމުގައި ދުރާލާ އެކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ވަގުތު އޮށްވައި އެ ޚިދުމަތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ.
ޮ

•

ސީރިއަސް ޝަކުވާތައް ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވެވުމަށްފަހު ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަނެއްގެ އިސް ފަރާތަކަށް
ހުށަހަޅުއްވާށެވެ.

"ޖެމްސް" މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީ ،މެސެޖު ތަކަށް އަދި ލިބޭ އީމެއިލްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން......
•

ބ ސިޓީތަކަށާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކަށް ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު  7-3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މިނިސްޓްރީއަށް ލި ޭ
ބ ދެވޭނެއެވެ.
ޖަވާ ު

•

ބ އޮޅުން ފިލުވައިދީ
ބ ު
ބ ދިނުން ލަސްވާ ސަ ަ
ބ ނުދެވޭނެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ޖަވާ ު
ބނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ޖަވާ ު
ު
ބ ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ.
ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަވާ ު

 .1ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން (ސަރުކާރު އިދާރާތައް)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން

•

ބނުންވާ
ޭ

ފަންނީ

މަޢުލޫމާތުގެ •

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

ބޔާންކޮށް ސިޓީ  /ފޯމު •
ތަފްސީލު ަ

ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް

ހުށަހެޅުން.

ދިނުން.
•

އޮންލައިންކޮށް

ޚިދުމަތަށް

3339209 / 3339229
ގުޅައިގެން

ބލައި ރަސްމީ 3
ލިޔުންތައް ަ
ދުވަސް

އެދެވޭ.

https://cms.intranet.egov.mv
•

ކަމާގުޅުންހުރި

މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ސެކްޝަނުން

ދާރީވުން.

ތެރޭގައި

ބ
ޖަވާ ު

 .2ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން (އަމިއްލަ ފަރާތްތައް)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން

•

ބނުންވާ
ޭ

ފަންނީ

މަޢުލޫމާތުގެ •

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

ބޔާންކޮށް ސިޓީ  /ފޯމު •
ތަފްސީލު ަ

ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް

ހުށަހެޅުން.

ދިނުން.
•

ބލައި ރަސްމީ 3
ލިޔުންތައް ަ
ދުވަސް

3339209 / 3339229
ގުޅައިގެން

ކަމާގުޅުންހުރި

މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ސެކްޝަނުން

ދާރީވުން.

ތެރޭގައި

ބ
ޖަވާ ު

 .3ދިރޭ ޖަނަވާރު ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

އިތުރު ތަފްޞީލު

ބނުންވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު •
ޭ
ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން.

•

ކަމާ

ގުޅުންހުރި

ސެކްޝަނަކަށް

މިމިނިސްޓްރީގެ

•

ޕެޓް ޕާސްޕޯޓް

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

•

ގެންދާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު •

އޮންލައިންކޮށް

ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ

http://aos.egov.mv

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

•

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ރޫޓްކޮށް ދިނުން.

www.fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

3339220

މައްސަލަ

ބލައި ރަސްމީ 3
ލިޔުންތައް ަ
ދުވަސް

ޚިދުމަތަށް
އަށް

ގުޅައިގެން

އެދެވޭ.
މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަނުން

lahfaan.moosa@fishagri.gov.mv

ދާރީވުން.

ތެރޭގައި

ބ
ޖަވާ ު

 .4ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

މިމިނިސްޓްރީގެ

މަޢުލޫމާތު

ފޯމު

•

ހުށަހެޅުން.
•

އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އައި.ޑީ.

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް
• www.fishagri.gov.mv

ކޮމްޕެނީއެއް

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

ގެންނަން

ނަމަ
ބނުންވާ
ޭ

ޖަނަވާރުގެ ލިސްޓް

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ކަމާ

ގުޅުންހުރި

ސެކްޝަނަކަށް

މައްސަލަ

އޮންލައިންކޮށް
3339220

ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަނުން
ބލައި ރަސްމީ 7
ލިޔުންތައް ަ
ދުވަސް

ޚިދުމަތަށް

އެދެވޭ.

އަށް

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
lahfaan.moosa@fishagri.gov.mv

ބ
ޖަވާ ު

ތެރޭގައި

ދާރީވުން.
•

http://aos.egov.mv
•

ދިރޭ

•

ރޫޓްކޮށް ދިނުން.
•

ކާޑުގެ ކޮޕީ

•

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފުރިހަމަކޮށް •

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އޮންލައިންކޮށް
ގަތުމަށްފަހު
ދުވަސް.

ބލައި
ފޯމު ަ
ރަސްމީ

3

 .5އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ރުއް ގަސް ގެންދިއުމުގައި އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން( .އަމިއްލަ ފަރާތްތައް)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން

•

ޚިދުމަތުގެ

ތަފްޞީލް

ބޔާންކޮށް •
ަ

ޚިދުމަތަށް އެދުން( .ސިޓީން)

•

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް
ދިނުން.

•

ބލައި ރަސްމީ 3
ލިޔުންތައް ަ
ދުވަސް

3339209 / 3339229
ގުޅައިގެން

ކަމާގުޅުންހުރި

މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ސެކްޝަނުން

ދާރީވުން.

ތެރޭގައި

ބ
ޖަވާ ު

 .6އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ރުއް ގަސް ގެންދިއުމުގައި އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން( .ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން

•

ޚިދުމަތުގެ

ތަފްޞީލް

ބޔާންކޮށް •
ަ

ޚިދުމަތަށް އެދުން( .ސިޓީން)

•

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް
ދިނުން.

•

އޮންލައިންކޮށް

ޚިދުމަތަށް

3339209 / 3339229
ގުޅައިގެން

ބލައި ރަސްމީ 3
ލިޔުންތައް ަ
ދުވަސް

އެދެވޭ.

https://cms.intranet.egov.mv
•

ކަމާގުޅުންހުރި

މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ސެކްޝަނުން

ދާރީވުން.

ތެރޭގައި

ބ
ޖަވާ ު

 .7ފައިދާ ހުރި ދިރޭ ސޫފާސޫތްޕާއި ފަނިފަކުސާ އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

މި

•

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު.

•

ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް

ބލައި ރަސްމީ
ލިޔުންތައް ަ

މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި

•

ދިނުން.

ބ
 3ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާ ު

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ފޯމް

ވެބްސައިޓް

www.fishagri.gov.mv
ގެ ސަރވިސަ ް
ސ ފޯރމްސް •
ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި

ކުންފުންޏަކުން
ކުންފުނީގެ

ހުށަހަޅާނަމަ
ރަޖިސްޓޭޝަން •

ކޮޕީ.
އެޕްލިކޭޝަނާ

އޮންލައިންކޮށް

ޚިދުމަތަށް

•

އެދެވޭ.

https://aos.egov.mv
އެކުގައިވާ •

3339209 / 3339229
މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

(އެތެރެ ކުރަން އެދޭ ސޫފާސޫފި

ގުޅައިގެން

ނުވަތަ ފަނިފަކުސާގެ ލިސްޓް)

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަނުން

ދާރީވުން.

 .8ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

މި

•

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު.

•

ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް

ބލައި ރަސްމީ
ލިޔުންތައް ަ

މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި

•

ދިނުން.

ބ
 3ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާ ު

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ފޯމް

ވެބްސައިޓް

www.fishagri.gov.mv
ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ކުންފުންޏަކުން
ކުންފުނީގެ

ހުށަހަޅާނަމަ
ރަޖިސްޓޭޝަން •

ކޮޕީ.

އޮންލައިންކޮށް

ޚިދުމަތަށް

•

އެދެވޭ.

https://aos.egov.mv
•

ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި

3339209 / 3339229
ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަނުން

ދާރީވުން.

 .9ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޕްރެކްޓިސަސް ސްކީމްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދިނުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން

•
•

ޚިދުމަތަށް އެދި އީމެއިލުން އެދުން.
ރަޖިސްޓްރޭޝަން
އެމް.އެފް.ޑީ.
އަށް

ކޮޕީކޮށް

ބލައްވާނީ
ލި ި

އޭއަށް

•

•

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

ހުށަހަޅާނަމަ •

ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ ރޫޓްކޮށް

މިނިސްޓްރީ

ދިނުން.

ހުށަހެޅުން.
މިނިސްޓްރީ

ފޯމް •
އޮފް

3339209 / 3339229
ގުޅައިގެން

ބސައިޓުން.
ހެލްތްގެ ވެ ް

ބލައި  2ހަފްތާ
ލިޔުންތައް ަ
•

މަޢުލޫމާތު

ބރުތަކަށް
މި ނަން ަ

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ސިޓީ
އާއި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

•

hussain.farah@fishagri.gov.mv

ކަމާގުޅުންހުރި

ސެކްޝަނުން

ތަމްރީން ހިންގުން.

 .10ޖަނަވާރު ފާރމް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ދިނުން.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

މި

•

މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި
ވެބްސައިޓް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
ބމުގެ
ި

ވެރި

ފަރާތުގެ

އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ.
•

www.fishagri.gov.mv
ގެ ސަރވިސަ ް
ސ ފޯރމްސް •
ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި
•

•

ނަމަ •

ކުންފުންޏެއް

ކަމާ

ގުޅުންހުރި

ސެކްޝަނަކަށް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެ ކޮޕީ.

މައްސަލަ

ތަނުގައި ހުރި ކޮށީގެ އަދަދު• ،
ތަޅުމުގެ

މިންގަނޑަށް

ފެތޭނަމަ

•

ޚިދުމަތަށް

އޮންލައިންކޮށް

އެދެވޭ.

އަށް

މަލޭގައި
ގަތުމަށްފަހު

https://aos.egov.mv
ގުޅައިގެން

ނަމަ

ބއި
ފޯމު ަ

ރަސްމީ

7

ދުވަސް.
މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް

•

ތެރޭގައި

އަތޮޅު

ކައުންސިލާ

(ފްލޯޕްލޭން) ޗާޓު.

ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ބލައި
ަ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަނުގައި ހުރި •

lahfaan.moosa@fishagri.gov.mv

އަވަހަކަށް.

ޖަނަވާރުތަކުގެ ތަފްސީލް

ބލައި
ަ

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން.

ބލައި ފާސްކުރުން.
ޖަނަވާރު ަ

3339220

ކަމާގުޅުންހުރި ސެކްޝަނުން
ލިޔުންތައް

ރޫޓްކޮށް ދިނުން.
•

ކާޑުގެ ކޮޕީ

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް މަޢުލޫމާތު

•

ބލައި ގަތުން.
ފުރިހަމަ ނަމަ ފޯމް ަ

އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އައި.ޑީ

ބޑުމިނާއި،
ޮ
•

އިތުރު ތަފްޞީލު
•

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

ފާސް

ނަމަ

ހަވާލުކޮށްގެން
ކުރެވުނުހާ

 .11ޑިއުޓީ އިނާޔަތަށް އެދި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

މި

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
 -އަމިއްލަ

އިތުރު ތަފްޞީލު
•

ފަރުދެއްނަމަ

މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި

އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮ ީޕ އަދި ސޯލް •

ވެބްސައިޓް

ޕ
ޕރައިޓަރޝި ް
ޕރޮ ަ
ް

www.fishagri.gov.mv

ޕ.
ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮ ީ

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް
ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި

ޕ
ޕރައިޓަރޝި ް
ޕރޮ ަ
ް
ކުންފުނީގެ
ނަމަ،

ޕގެ
ޕާރޓްނަރޝި ް
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
 -މާލޭ

ނޫން

ދަނޑުވެރިކަން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ

ރަށެއްގެ
ނޫނީ
ސާމާނު

ވިއްކުމުގެ

ވިޔަފާރިކުރާ

ފަރާތެއްނަމަ

އެރަށެއްގައި

ދަނޑުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

ނުވަތަ
ވިޔަފާރިކުރާ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ
ފަރާތެއްކަން

އަންގައިދޭ ރަށު ކައުންސިލްގެ
ސިޓީ.

ކަމާ

ގުޅުންހުރި

ސެކްޝަނަކަށް

•
•

3339262

އަށް

ގުޅައިގެން

މައްސަލަ

މަޢުލޫމާތު

ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

•

ފޯމް

ބލައިގަތުމަށް
ަ

ރަސްމީ  10ދުވަސް

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް

ޕ
ރަޖިސްޓްރީ ޕާރޓްނަރޝި ް
ޕއް
 -ޕާރޓްނަރޝި ެ

ބލައި ގަތުން.
ފުރިހަމަ ނަމަ ފޯމް ަ

އިސްޕެކްޝަން

ޕ
ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮ ީ
 -ކުންފުންޏެއް

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް މަޢުލޫމާތު

ރޫޓްކޮށް ދިނުން.

 -އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ސޯލް

ނަމަ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

Aishath.shimla@fishagri.gov.mv

ފަހު

.12

ޕެޓް ޝޮޕް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުން.

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

ޚިދުމަތަށް އެދުން.
ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

މި

•

މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި
ވެބްސައިޓް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
ބމުގެ
ި

ފަރާތުގެ

ވެރި

އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ.
•

www.fishagri.gov.mv
ގެ ސަރވިސަ ް
ސ ފޯރމްސް •
ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި
•

ފެތޭނަމަ
މައްސަލަ

ނަމަ •

ޚިދުމަތަށް

ތަނުގައި ހުރި ކޮށީގެ އަދަދު• ،
ތަޅުމުގެ

އޮންލައިންކޮށް

•
އެދެވޭ.

https://aos.egov.mv
3339220

އަށް

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް

(ފްލޯޕްލޭން) ޗާޓު.
ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަނުގައި ހުރި •

lahfaan.moosa@fishagri.gov.mv

އިމްޕޯރޓް

މުދާ

ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

އަތޮޅު
ކައުންސިލާ
ބލައި
ަ

ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ވިއްކުމުގެ

ފޯމް

ގަތުމަށްފަހު

ރޫޓްކޮށް ދިނުން.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެ ކޮޕީ.

މާލޭގައި ނަމަ މިންގަނޑަށް
ރަސްމީ

ބލައި
ަ
7

ދުވަސް

•

ޖަނަވާރުތަކުގެ ތަފްސީލް
•

•

ކަމާ

ގުޅުންހުރި

ސެކްޝަނަކަށް

ބލައި ފާސްކުރުން.
ޕެޓް ޝޮޕް ަ

ކާޑުގެ ކޮޕީ
ކުންފުންޏެއް

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށް މަޢުލޫމާތު

•

ބލައި ގަތުން.
ފުރިހަމަ ނަމަ ފޯމް ަ

އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އައި.ޑީ

ބޑުމިނާއި،
ޮ
•

އިތުރު ތަފްޞީލު
•

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އަވަހަކަށް

ތެރޭގައި

ނަމަ

ހަވާލުކޮށްގެން
ފާސްކުރެވުނުހާ

.13

ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތަކާއި ޖަނަވާރު ބަލައި ފާސްކުރުމާއި ކަރަންޓީންކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

އިމްޕޯރޓްކުރެވޭކަން

•

ނޮޓިފިކޭޝަން އީމެއިލް

•

ބލައި ފާސްކުރުން.
ަ

އެންގުން.

•

އިމްޕޯޓް ޕާރމިޓް ހުއްދަ

•

އޮންލައިންކޮށް

•

ގަސް

ނަމަ

ފައިޓޯސެނިޓަރީ

ސެޓްފިކެޓް
•

އެދެވޭ.

ޚިދުމަތަށް

https://aos.egov.mv
•

 7503161 / 3303742އަށް ގުޅައިގެން

ދިރޭ ޖަނަވާރު ނަމަ ވެޓެރިނަރީ
ސެޓްފިކެޓް ،ވެޓް ޕާސްޕޯޓް

އީމެއިލަށްވެސް ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

•
•

ބނުންނަމަ
ލިޔެފައިވާ ލިޔެކިއުމެއް ޭ
އެ ލިޔެކިއުމެއް.
ބލް އޮފް
ބލް ނުވަތަ ި
އެއަރވޭ ި
ލޭޑިންގ

•

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

paqu@fishagri.gov.mv

ދޫކުރުން.
•

މަޢުލޫމާތު

އިންވޮއިސް  /ޕެކިން ލިސްޓް

•

•

އަދި

ތިރީގައިވާ

އިމްޕޯޓްކުރެވޭ

ވަގުތު

ތަކެތި

ލިޔެކިޔުންތައް
ނުވާނަމަ ހިފެހެއްޓުން.

ފުރިހަމަ

 .14ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތަކާއި ޖަނަވާރު ބަލައި ފާސްކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

އެކްސްޕޯރޓް

•

ފޯމު ހުށަހެޅުން

•

ބލައި ފާސްކުރުން.
ަ

ކުރެވޭކަން

•

ބޔާންކޮށްފައި ތަކެތި
ފޯމުގައި ަ

•

 7503161 / 3303742އަށް ގުޅައިގެން
މަޢުލޫމާތު

އެންގުން.

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

•
އަދި

ތިރީގައިވާ

އީމެއިލަށްވެސް ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

paqu@fishagri.gov.mv

އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ވަގުތު

.15

ވެޓެރިނޭރިއަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން.

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
މިމިނިސްޓްރީގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި
•

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން.
•

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރަން

•

އެދޭ

ބސައިޓް
ވެ ް

ނުވަތަ

www.fishagri.gov.mv

ކުންފުންޏެއް

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެ ކޮޕީ.
•

ކޮމްޕެނީއެއް

ވެޓްރޭނިއަންގެ

ނަމަ،

ވިސާ

•

ވޯރކްޕާރމިޓްގެ ކޮޕީ.
•

ފެންވަރު އަންގައިދޭ ސަނަދު
ތަކުގެ ކޮޕީ

•

ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ކޮޕީ

•

މަސައްކަތުގެ

ބގެ
ތަޖުރި ާ

ލިޔެކިޔުންތައް
•

ވަނަވަރު

•

ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯ

•

ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ތަނުގައި ހުރި
ޖަނަވާރުތަކުގެ ތަފްސީލް

ޚިދުމަތަށް

އޮންލައިންކޮށް

އެދެވޭ.

3339220

އަށް

ގުޅައިގެން

މިންގަނޑަށް
މެނުއަލްކޮށް

ފެތޭނަމަ
ފޯމް

ބލައި
ަ

ގަތުމަށް ފަހު ރަސްމީ 7
މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް

ނަމަ
އަދި

ބލައިގަތުން
ލިޔެކިޔުންތައް ޞައްޙަނަމަ ފޯމު ަ

•

https://aos.egov.mv

ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ• ،

ކައުންޓަރުންނާއި

ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި

އިތުރު ތަފްޞީލު

ބނުންވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު •
ޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

ދުވަސް
•

އޮންލައިންކޮށް

ފޯމު

ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ބލައިގަތުމަށްފަހު ރަސްމީ 3
ަ

lahfaan.moosa@fishagri.gov.mv

ދުވަސް
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ވެޓެރިނަރީ ކުލިނިކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުން.

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
މިމިނިސްޓްރީގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި
•

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން.
•

އަމިއްލަ

ވިޔަފާރި

ކައުންޓަރުންނާއި
ބސައިޓް
ވެ ް

ކޮޕީ

• www.fishagri.gov.mv

ބމުގެ
ި

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ

ބލައްވާނެ.
އިން ލި ި

ކޮޕީ

ވެރިފަރާތާއި

ފޯމު
•

ޖީ.އެސް.ޓީ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

އަމިއްލަ

ނުވަތަ

ބމެއް
ި

ގޯއްޗެއްނަމަ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
•

ކުއްޔަށް

ހިފާފައިވާނަމަ

ކުއްޔަށް

ބން
ި

ދިނުމުގެ

ބސްވުމުގެ ކޮޕީ
އެއް ަ
•

މާލެސިޓީ

ކައުންސިލްގެ

ބނުންކުރަށް
ފަރާތުން ޢިމާރާތް ޭ
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
•

ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް ނުވަތަ
އެޗް.ޑީ.ސީ.

ނުވަތަ

ރަށު

ކައުންސިލުން ކަމާގުޅޭ ގޮތުން

ބލައިގަތުން
ލިޔެކިޔުންތައް ޞައްޙަނަމަ ފޯމު ަ

•

ބލައި ފާސްކުރުން
ކްލިނިކް ަ
ޚިދުމަތަށް

އޮންލައިންކޮށް
3339220

އަށް

ގުޅައިގެން

މިންގަނޑަށް
މެނުއަލްކޮށް

އެދެވޭ.

ފެތޭނަމަ
ފޯމް

ބލައި
ަ

ގަތުމަށް ފަހު ރަސްމީ 7

https://aos.egov.mv
•

ކޮޕީ
•

•

ނުވަތަ •

ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ

•

އިތުރު ތަފްޞީލު

ބނުންވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު •
ޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

ދުވަސް
މަޢުލޫމާތު

•

އޮންލައިންކޮށް

ފޯމު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް

ބލައިގަތުމަށްފަހު ރަސްމީ 3
ަ

ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ދުވަސް

lahfaan.moosa@fishagri.gov.mv

ނަގަންޖެހޭނަމަ

ހުއްދައެއް
އެހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
•

ކަމާ

ގުޅޭގޮތުން

އެހެން

ނަގަން

ޖެހޭނަމަ

ހުއްދައެއް

އެހުއްދައެއްގެ ކޮޕީ.
•

ފެސިލިޓީ ތަޅުމުގެ ފްލޯޗާޓް.

•

ޕްރޮޕޯސަލް

•

ޕްރޯޕޯސަލްގެ

ބރެކެޓްގައިވާ
ް

ތިރީގައިވާ ތަފްސީލް ހިމެނުން.
•

ޕްރޮޕޯސަލްގައޮ

ވެޓްރިނަރީ

ފެސިލިޓީން

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދުމަތްތަކާއި ޚިދުމަތަށް ނަގާ
އަގުގެ ތަފްޞީލް.
•

މަގާމާއި

މުވައްޒަފުންގެ
އެހެނިހެން ތަފްސީލް

•

ބލި
ަ

ދަނެގަނެވޭނެ

ވަޞީލަތްތަކުގެ ލިސްޓް
•

ބހުގެ ލިސްޓް
ޭ

•

އިކުއިޕްމަންޓް ލިސްޓް

•

ތަނުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން.

.17

ދަނޑުބިން ލިސްޓްކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުން.

(ރަށު  /ސިޓީ

•

މިނިސްޓްރީން ދޭ ޖަދުވަލް ޝީޓް

ކައުންސިލުގައި)

•

ރަށު /ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުން
ބއި
ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަ
ފުރިހަމަ

ފުރިހަމަކޮށް ހިމެނުމަށް.

ކުރުމަށްފަހު

ލިސްޓް

ކޮށްފައިވާ

ބމުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން.
ދަނޑު ި
•

ބމުން
ބމުގެ މަޢުލޫމާތު ލި ު
ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ދަނޑު ި
ބމުގައި
ދަނޑު ި

ދަނޑުވެރިކަންކުރާ

ފަރާތަށް

ބން ދަފްތަރު ކުރެވިފައިވާ
މިނިސްޓްރީން ދަނޑު ި
ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން.
•

3339261

އަށް

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

admin@fishagri.gov.mv

•

ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަސް ނުހިމަނާ
ރަސްމީ  3ދުވަސް
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ޑިއުޓީ އިނާޔަތަށް އެދި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދި

•

އިނާޔަތަށް

ޑިޔުޓީގެ

މިނިސްޓްރީއަށް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ

ތަކެތި

ބނުމަށް
އެތެރެކުރާ ފަރާތެއްނަމަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޭ

ހުށަހެޅުން.

އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ

ތަކެތި

ގޮތުގައި

ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު.

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުން.

•

ފޯމާއެކު

އެޓޭޖް

ބނުމަށް
ޭ

އެދި •

ބނުމަށް ތަކެތި
ހަމައެކަނި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ޭ

ކުރެވިފައިވާ •

ލިޔެކިޔުންތައް.

އިމްޕޯޓްކުރާ

ފަރާތެއްގެ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފަރާތެއް ނަމަ
މާލޭގައި

ފިހާރެއްނަމަ

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ރަށެއްގައި

މިނިސްޓްރީން

ނުވަތަ

ކައުންސިލުން

އިންސްޕެކްޓް

ނަމަ

ކުރުމަށްފަހު

ބނުމަށް ތަކެތި އިމްޕޯރޓްކުރާ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޭ
ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ
ކޮށްދިނުން.
•

3339261

އަށް

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

admin@fishagri.gov.mv

•

ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަސް ނުހިމަނާ
ރަސްމީ  3-5ދުވަހާ ދެމެދު
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ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދި

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ހުށަހެޅުން.

•

ޗެކް

ފޯމާއެކުގައިވާ
ކަންކަން

ރަށު

•
ލިސްޓްގައިވާ

ފުރިހަމަ ނަމަ ގަހުގެ ނާސަރީ މިނިސްޓްރީގައި

ކައުންސިލުން

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެ.

ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ޗެކް ލިސްޓް •
ފުރިހަމަކޮށް

ފޯމާއެކުގައިވާ

ޗެކްލިސްޓްގައިވާ

މަޢުލޫމާތުތައް

މިނިސްޓްރީއަށް

3339261

އަށް

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ހުށަހެޅުން.
•

admin@fishagri.gov.mv

•

ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަސް ނުހިމަނާ
ރަސްމީ  3ދުވަސް
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ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ނެގުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ރަސްމީ ކޮންމެ

ޚިދުމަތަށް

އެދޭކަށް

ދުވަހަކު ތަފާސް

މަސައްކަތަކީ

ބ ނެގުން
ހިސާ ު

މުވައްޒަފުން

މި

ނުޖެހޭ.

މި •

މިނިސްޓްރީގެ

އަތޮޅުތެރެއިން މާލޭ މާރުކޭޓަސް ވިއްކުމަށް ގެންނަ

މާރކެޓަށް

ބވަތްތަކުގެ މިންވަރާއި އަގު
ާ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ

އަދި

މާރުކޭޓްގައި

ނެގުން.

ވިއްކަން ހުރި ދަނޑުވެރިކަމުގެ

•

ބނުންނަމަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޭ

ބވަތްތަކުގެ އަގު ނެގުން.
ާ

•

ބލައްވާނެ.
 www.fishagri.gov.mvއިން ލި ި

މަސައްކަތެއް.

•

ލޯކަލް

އެކުއަރކަލްޗަރ ބޭނުމަށް ފެނުގެ ދިރުން އިމްޕޯރޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•

ބންދު
ަ

ކޮންމެ

ދުވަހަކު ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް

ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ
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ރަސްމީ

ނޫން

ދުވަހަކު

•

ބންދު ނޫން ކޮންމެ
ރަސްމީ ަ

ޚިދުމަތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި
•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

•

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ

މިމިނިސްޓްރީގެ
ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް
www.fishagri.gov.mv

ކުންފުނީގެ

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ކޮޕީ.

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

•

ފޯމާއެކުގައި

ޗެކްލިސްޓްގައިވާ

ތަކެތި ހަމަތޯ ޗެކް ކުރުން.
•

ކާޑު.
ކުންފުންޏަކުން

އިތުރު ތަފްޞީލު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

ހުށަހަޅާނަމަ •
ރަޖިސްޓޭޝަން

 1މަސްދުވަސް

ހުއްދަ ދޫކުރުން.
3339209

އަށް

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

•

ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން

aishath.muzamila@fishagri.gov.mv

 .22އެކުއަރކަލްޗަރ ލައިސަންސް
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި
•

ފޯމް

•

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް.
އައު

ލައިސަންސެއް

ނަމަ
•

ހުއްދަ.
•

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް
ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

•

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޕްރޮޕޯސަލް •

މިމިނިސްޓްރީގެ
www.fishagri.gov.mv

އިތުރު ތަފްޞީލު

ތަނުގެ

ސާފުތާހިރު

ކަމުގެ •
•

ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
•
•

ތަކެތި ހަމަތޯ ޗެކް ކުރުން.
ލައިސަންސް ފީ ނެގުން

ލައިސަންސް ޕްރޮސެސްކޮށް

ލައިސަންސް ޕްރޮސެސް ކުރުން

ވެރިފަރާތާ ޙަވާލު ކުރެވޭނެ.

ލައިސަންސް ޙަވާލުކުރުން.
 3339270 / 3339225އަށް ގުޅައިގެން

ބޑުމިން އެނގޭ
ތަނުގެ ކުރެހުން ޮ
ގޮތަށް

އީމެއިލަށްވެސް ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ބސައިޓްގައިވާ
ވެ ް

ނޯ

ފަޅުރަށެއްގައި
އެންވަޔަރަންމަންޓުން
ހުއްދަ ސިޓީ

ކުރާނަމަ
ދޫކުރާ

•

•

ފޯމް ހުށަހަޅައި ،ފައިސާ
ދައްކާތާ  1ދުވަސް ތެރޭގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ

ބޖެކްޝަން ލެޓަރ
އޮ ް
•

ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

compliance@fishagri.gov.mv
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ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރާއި ރީފަރ ވެސަލްސްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ބަނދަރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން.

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ

އިތުރު ތަފްޞީލު

ވަގުތު
•
•

•

ޚިދުމަތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ފޯމް

•

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް.
ފޯމާ

އެކުގައި

މިމިނިސްޓްރީގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

•

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް

•

www.fishagri.gov.mv

(ފޯމާއެކު

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ކުރެވިފައިވާ

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

ލިސްޓްގައިވާ)

އެޓޭޗް
ޗެކް •

•

ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ހަމަތޯ • ފޯމް
ޗެކް ކުރުން.

ފައިސާ

ޗެކް ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ހަމަ ނަމަ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

ދުވަސް

އޮންލައިންކޮށް

ޚިދުމަތަށް

އެދެވޭ.

ހުށަހަޅައި،
ދައްކާތާ

https://epsm.iotc.org/form/arepstart?lang=en
 3339270 / 3339225އަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު

ވެރިފަރާތާ

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް ލިޔުންތައް

ކުރެވޭނެ.

compliance@fishagri.gov.mv

ތެރޭގައި

ލައިސަންސް
ޕްރޮސެސްކޮށް

އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

1

ޙަވާލު
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ކެޗް ސެޓްފިކޭޝަން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

ބނުންކޮށްގެން •
ޭ

މަޢުލޫމާތުތައް ޗެކްކުރުން.

•

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތަށް އެދުން.

•

ކެޗް ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.

•

ކުންފުނީގެ ނަން

•

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތަށް އެދެވޭ.

•

ބރު
ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަން ަ

•

)FIS | Login (keyolhu.mv

•

ބވަތްތަފްޞީލް
ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ާ

•

ކެޔޮޅު

ލޮގިން

7976061

އަށް

• ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާތާ  10މިނިޓް

ގުޅައިގެން

ތެރޭގައި.

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށްވެސް
•

ލިޔުންތައް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
fishagrimasreport@gmail.com
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ކަނދުފަތި ޤާއިމްކުރުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ބޔާންކޮށް •
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ަ

ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ދެނެގަތުން.
 339257 / 3339867 / 3339215އަށް

•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

(މިހާރު

ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން •

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ފޮނުވާ ސިޓީ

ކަނދުފައްޗެއްގެ

•
•

މައްސަލައެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ)
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•

އަދި

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

ބލުމަށްފަހު
ެ

20-15

ދުވަހާ

ދެމެދު

ތިރީގައިވާ ދެ އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
mohamed.azheem@fishagri.gov.mv
abdulla.jaufar@fishagri.gov.mv

މެރިން ސައިންޓިފިކް ޕާރމިޓް

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•

ގުޅައިގެން

މަޢުލޫމާތު

• ދިމާވެފައިވާ

މައްސަލަ

•

ޚިދުމަތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

އިތުރު ތަފްޞީލު
•

ފޯމް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްސް ޗެކް • އެޕްލިކޭޝަނަށް
 15ދުވަސް

ކުރުން.

މިމިނިސްޓްރީގެ

•

ރިސާރޗް ޕާރމިޓް ދޫކުރުން.

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

•

ރިސާރޗްގެ ދަށުން ނަގާ ސާމްޕަލް އެކްސްޕޯރޓް

www.fishagri.gov.mv
ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

ކުރާނަމަ އެކަމަ ހުއްދަ ދޫކުރުން.
•

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

3339203

އަށް

ސާފުކުރެއްވޭނެ.
•

އަދި

ގުޅައިގެން
ތިރީގައިވާ

މަޢުލޫމާތު
އީމެއިލަށް

އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
fisheriesmanagement@fishagri.gov.mv

ހުށަހަޅާތާ
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މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރަށް ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަތުމުގެ ހުއްދަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

އެޕްލިކޭޝަން •

ފަހިހަކަތަ

މެދުވެރިކޮށް އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރ

ކުރުން.
•

ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.

އުޅަނދަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ހުށަހެޅުން

އެޕްރޫވް • ރިކުއެސްޓް ކުރާތާ  1ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި

ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ގުޅާފަ

•

އޮޑިވެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑު

އެކަން އެންގުމުން އަލުން އައު ރިކުއެއްޓް ކުރުން

•

ބރު
އޮޑިވެރިޔާ ނަމާއި ފޯން ނަން ަ

ނުވަތަ ގުޅާފަ އެންގުން.

•

އޮޑީގެ

މުއްދަތު

ހަމަނުވާ •

ލައިސަންސް
•

އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތަށް އެދެވޭ.
ހަމަވެފައިވާނަމަ •

މުއްދަތު
ލައިސަންސް
ހުށަހެޅުން.

ބއިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް
ފަހިހަކަތަ މޮ ަ

އައު

ކުރުމަށްފަހު

3339233

އަށް

ސާފުކުރެއްވޭނެ.
•

އަދި

ގުޅައިގެން
ތިރީގައިވާ

އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
azuleema.ali@fishagri.gov.mv

މަޢުލޫމާތު
އީމެއިލަށް
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މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

•

ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑު

މަޢުލޫމާތު

ކޮޕީ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީ

އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
•

ކޮޕީ
•

މަޝްރޫޢު ހިންގަން ހުށަހަޅާތަން
ނުވަތަ

ސައިޓްގެ

•

ވަކި

ވަރަކަށް

އިންވެސްޓްމަންޓް

މަތި

•

ހުށަހެޅުމަށް.

ރަށު

ކައުންސިލުން

ހުއްދަ

އެކަން

ދީފިނަމަ

ވުރެ

ލިޔުންތަކާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާނެ.

ނަމަ •

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފޯމް
ބލައި ނުގަނެވޭނެ.
ަ

ފޯމުގެ ދެވަނަ ޞަފްހާގައިވާ ހުރިހާ •
މަޢުލޫމާތުތަކެއް

ފެކްޓްރީ ގާއިމްކޮށް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ސެކްޝަނުން ލައިސަންސް ނަގުމަށް.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން.
•

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ

ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމްޕްލެޔަންސް

ވެރިފަރާތުގެ

ބސްވުން.
ލިޔުން ނުވަތަ އެއް ަ

 3339215 / 3339233އަށް ގުޅައިގެން • ހުރިހާ

ފުރިހަމަކޮށް

ހައިޖިންގ

ސެޓްފިކެޓް

ނަގަންޖެހޭ

ތަކެއްޗަށް

ހައިޖިންގ ސެޓްފިކެޓް ނެގުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން.
•

މަސްފެކްޓްރީ  /އައިސް ޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާ
ތާރީޚް އެންގުން.

•

އައިސްޕްލާންޓް ނަމަ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައިސް
ވިއްކާ މިންވަރުގެ ޑެއިލީ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން.

•

ތިން ޓަނަށްވުރެ ދަށުން ޕްރޮސެސް ކުރާ ކެޕޭސިޓީ
ހުރި

ތަންތަން

/2020އާރ91-

މިގަވާޢިދުގެ

ދަށުން އިސްތިސްނާ ވާނެ.
•

 10ޓަނަށްވުރެ ދަށް ނަމަ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށު
ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނުން.

ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

ހުށަހަޅައިފިނަމަ  20-15ދުވަސް

•

 10ޓަނަށްވުރެ މަތި ނަމަ މިމިނިސްޓްރީން ހުއްދަ
ދިނުން.

•

މުއްދަތު

އިތުރުކުރާ

ޙާލަތެއް

އަތުވެއްޖެނަމަ

ބއެކު މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުން.
ބ ާ
ސަ ަ
•

ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ
އޮންނަ އުޞޫލުގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެ.

•

އެހެން

ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ

މިނިސްޓްރީގެ

ބލައި ގޮތް ނިންމައި
އެންގުމުގެ ދަށުން ހާލަތަށް ަ
•
•

އެންގޭނެ.
azuleema.ali@fishagri.gov.mv
fids@fishagri.gov.mv
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މަސްވެރިކަމާއި މެރިކަލްޗަރ އަދި އެކުއަރކަލްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

ފަރާތުން

މިނިސްޓްރީގެ

ނުވަތަ •

ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ގާއިމް ކުރުމުގެ

ގުޅައިގެން

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް އެކަނި

ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށް ދެވޭނީ.
•
•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
އަލަށް

ޑިއުޓީއަށް

މިނިސްޓްރީގެ

އެދޭނަމަ

އިކޮނޮމިކް

ޑިއުޓީއަށް

އެދޭ

އެޕްލިކޭޝަން
•

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑީއީ 01-ފޯމް،
ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް

•

ބއޯކިޔު (ކޮން ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން
ޕްރޮޖެކްޓް ީ
އިންގޭގޮތަށް ،ކޮމްޕެނީ ސްޓޭމްޕާއެކީ)

•

އައިސް

ޕްލާންޓް

މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ

ހަމަ

ނަމަ

ޑިއުޓީ

އެކަނި

އައިސް

ބ
މެޝިން ،ޖެނެރޭޓަރ ސިސްޓަމް އަށް ީ
އޯ ކިޔު ހިމަނަން ނުޖެހޭ.
•

 3322625 / 3339215 / 3339233އަށް • ހުރިހާ

އިންފްރާސްޓްރާކްޗަރ

ޤާއިމް

ކުރުމަށް

ގެނެވޭ އެހެނިހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްގައި
ބއޯ ކިޔު ހިމަނަންޖެހޭ.
ީ

•

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

azuleema.ali@fishagri.gov.mv

އަދި

ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

ހުށަހަޅައިފިނަމަ  3-1ދުވަސް

.30

މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަގު އިތުރު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އިތުރު ތަފްޞީލު

ފިޔަވަޅު
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

•

މިނިސްޓްރީގެ

ނުވަތަ •

ފަރާތުން

ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ގާއިމް
ކުރުމުގެ

•
•

ހުއްދަ

މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް އެކަނި ޑިއުޓީ •
މަޢާފުކޮށް ދެވޭނީ.

ނެވިގޭޝަނަލް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

އައިޓަމްތަކެއް.

އަލަށް

ޑިއުޓީއަށް

އެދޭނަމަ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑީއީ01-
ފޯމް ،ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް
ފެކްޓްރީއަށް

ބދަލެއް
އިތުރު ަ

ބއޯކިޔު
ގެނައުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތީ ީ
ހުށަހެޅުން.

ސާފުކުރެއްވޭނެ.

އަދި

ތިރީގައިވާ އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
ބރ،
ފައި ަ

އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން

•

ގުޅައިގެން

ދެވިފައިވާ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑިއުޓީއަށް
•

 3322625 / 3339215 / 3339233އަށް • ހުރިހާ

•

ރެއިޒިން،

އިންޖީން،

ބއެއް
ަ

ތަކަކީ

0ޑިއުޓީ

އިކުއިޕްމަންޓް

azuleema.ali@fishagri.gov.mv

ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު

ހުށަހަޅައިފިނަމަ  10-15ދުވަސް
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މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި
•

ޚިދުމަތަށް އެދުން

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

ފޯމާއި ޑޮކިއުމެންޓްސް ތައް ޗެކް ކުރުން.

• ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނަމަ

ފަށާ

ބޑު •
ޮ

ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން

މިމިނިސްޓްރީގެ

އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ނަމަ •

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

އިންވެސްޓަމަންޓާ

www.fishagri.gov.mv

ގެންނަ ތަކެތީގެ ބީ.އޯ.ކިޔު

(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ފޯމް

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

•

•

އިތުރު ތަފްޞީލު

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު

އަލަށް

ގުޅިގެން

 02ދުވަސް
ޗިޓް

ހެދުމަށްފަހު

ޓްރާންސްޕޯޓް އައި މީރާއަށް ފޮނުވުން.
•

ރަޖިސްޓްރީ ޙަވާލުކުރުން.

•

 3339270 / 3339225އަށް ގުޅައިގެން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި
•

އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.
compliance@fishagri.gov.mv
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މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

ޚިދުމަތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމާއެކު

އިތުރު ތަފްޞީލު
•

ހުށަހަޅަންޖެހޭ •

ފޯމާއި ޑޮކިއުމެންޓްސް ތައް ޗެކް ކުރުން.
ލައިސަންސް ފީ ނެގުން.

•

ލައިސަންސް ޕްރޮސެސް ކުރުން

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

•

ޙަވާލުކުރުން.

www.fishagri.gov.mv

•

 3339270 / 3339225އަށް ގުޅައިގެން

މިމިނިސްޓްރީގެ

ޑޮކިއުމަންޓްސް ޗެކް ކުރުން.

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

•

compliance@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު
• ފޯމު

ހުށަހަޅައި

ދައްކާތާ  1ދުވަސް

ފައިސާ
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މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު
•
•

•

ޚިދުމަތަށް އެދުން
(ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން  /ތަކެތި

ފޯމް

•

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމާއެކު

އިތުރު ތަފްޞީލު
•

ހުށަހަޅަންޖެހޭ •

ފޯމާއި ޑޮކިއުމެންޓްސްތައް ޗެކް ކުރުން.
ލައިސަންސް ފީ ނެގުން.

•

ލައިސަންސް ޕްރޮސެސް ކުރުން

ބސައިޓް
ކައުންޓަރުންނާއި ވެ ް

•

ޙަވާލުކުރުން.

www.fishagri.gov.mv

•

 3339270 / 3339225އަށް ގުޅައިގެން

މިމިނިސްޓްރީގެ

ޑޮކިއުމަންޓްސް ޗެކް ކުރުން.

ގެ ސަރވިސަސް ފޯރމްސް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނެ .އަދި ތިރީގައިވާ

ބލައްވާނެ).
އިން ލި ި

އީމެއިލަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ.

•

compliance@fishagri.gov.mv

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު
• ފޯމު

ހުށަހަޅައި

ދައްކާތާ  1ދުވަސް

ފައިސާ

