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 ތަޢާރުފާއި ނަން  1.1

މަސްވެރިކަން ެމނޭްޖކުރުާމބެހޭ ޕްލޭން" އެވެ )ީމގެ    ދިރޭކުދިަމހުގެމި ޕްލޭންއަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޭޖގެ   1.1.1

 ފަހުން ޕްލޭން ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި(. 

ނަންބަރ   1.1.2 ޤާނޫނު  ޕްލޭން ހަދާފައިވަނީ  މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( )ީމގެ    2019/14މި  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނެވެ. 18ގެ ޤާނޫނު ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި( ގެ ފަހުން މަސްވެރިކަުމ

ޤާނޫނުގެ   1.1.3 ަމސްވެރިކަުމގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޕްލޭންއަކީ،  )  17މި  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ގައި  8ވަނަ   )

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަންތައް ެމނޭްޖކުރުުމގެ ޕްލޭންއެވެ

  

 މިޕްލޭންގެ އިމާއި ހިންގާނެ ދާއިރާ   1.2

 ބާވަތްތައް އަދި ހަރަކާތްތައް  1.2.1

ބޭރުކުރާ   )ހ(   އަދި  ހިފައި  ބޭނުަމށް  އެކުއޭރިއަމް  ހިނގާނީ  ގައި    2ަޖދުވަލު  ިމޕްލޭން 
 . މަސް ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި(ދިރޭ ކުދި  )ީމގެ ފަހުން  ކަށެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތަ

ވަސީލަތްތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ   ަމސްވެރިކަުމގެ  ަމހުގެ ދިރޭ ކުދި  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންގާ،   )ށ(  
ތެރޭގައި،   އޭގެ  ހިނގާނެއެވެ.  ޕްލޭން  މި  ހަރަކާތްތަކަށް  ކުދި  ހުރިހާ  ަމހުގެ ދިރޭ 

ހިންގުާމއި،   ކުދި  މަސްވެރިކަން ކުރުާމއި، ަމސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް  ދިރޭ 
ދިރޭ ކުދި މަސް    ކުރުާމއި، ގަނެވިއްކުާމއި ދިވެހިރާއްެޖއިން  ކޮށް ބަންދުކުާމއި މަސް ރައްކާ

 އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހިެމނެއެވެ.  



 

 

 ފަރާތްތައް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހިނގާނެ   1.2.2

ޕްލޭން ހިނގާނީ   )ހ(   ހިންގާ    1.2.1މި  އަމާޒުކޮށްގެން  ބާވަތްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
 ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ހުރިހާ 

ހަރަކާތަކާ  )ށ(   އެފަދަ  ނުވަތަ  ހިންގާ  ހަރަކާތެއް  ފެތޭ  ތެރެއަށް  އިުމގެ  ޕްލޭންގެ  މި  އަދި 
ދިރޭ ކުދިމަސް ގެންގުޅެ  ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް ހިންގާ މީހުންނަށާއި، އުޅަނދު ފަހަރަށާއި،  

އަދި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތަންތަނަށްވެސް ިމ ޕްލޭން    ބައްދުކުރާ ހޯލްޑިންގް ފެސިލިޓީތަކާއި
 އެވެ.ހިނގާނެ

 އިސްތިސްނާ  1.2.3

ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުާމބެހޭ   ]ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި
ގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ތަހުލީލު ކުރުުމގެ ހަރަކާތެއް    ގަވާއިދު[

 ހިންގާ މީހުންނަށާއި ފަރާތްތަކަށް، މި ޕްލޭން ނުހިނގާނެއެވެ. 
  

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް  1.3

އެޕްރޯޗް: 1.3.1 މާހައުލީ    ޕްރިކޯޝަނަރީ  ލިބިފައިނެތްނަަމވެސް،  ކަށަވަރުކަން  ޔަޤީން  އަލީގައި  ސައިންސްގެ 
ނިޒާުމތައް ރައްކާކޮށް،  މާހައުލީ ނިޒާުމތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުަމށް އަވަސް  

 އަދި ޚަރަދުކުޑަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

ބެލެހެއްޓުން:   1.3.2 ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ނިޒާމާ  ކަންކަަމށާއި، ބާވަތްތަކަށާއި މާހައުލީ  ވަކި 
މާހައުލީ ނިޒާުމގެ ޚިދުަމތްތަކަށް ވަކި ވަކިން ބެލުުމގެ ބަދަލުގައި، މާހައުލީ ނިޒާުމތަކުގައި ހިެމނޭ އަދި  

ީމގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަކުން މާހައުލީ    ގުޅިލާެމހިފައިވާ އެކި ވައްތަރުގެ ގުޅުންތަކަށް ބެލުން.
 ނިޒާަމށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން. 



 

 

ތަރައްޤީ: 1.3.3 ހުރަސް    ދެމެހެއްޓެނިވި  ލިބިގަތުަމށް  ަމންފާ  ވަސީލަތްތަކުން  ީޖލްތަކަށް  މުސްތަޤްބަލުގެ 
ފުއްދޭގޮ ބޭނުންތައް  ީޖލްތަކުގެ  ިމއަދުގެ  ތަރައްޤީ ނޭޅޭނޭގޮތުގެަމތީން  މަސްވަރިކަން  ފާނަ  ތެއްގަެމތީން 

 ކުރުން. 

އެންެމން    ހަމަހަމަކަން: 1.3.4 އަަމލުކުރުާމއި،  ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް  އަަމލުކުރުާމއި،  ފެންނަގޮތަށް  ދެފުށް 
ޝާިމލްވާގޮތަށް އަަމލުކުރުާމއި، ކުރާ ކަަމކަށް ޒިންމާނެގުާމއި ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުތައް ތަތުބީޤުކޮށްގެން، 

ވަސީލަތްތަކުގެ  ވަސީލަތް ދެކިގެން،  ުމދަލެއްކަުމގައި  އާންުމ  އެކުލެވޭ  ހިއްސާ  އެންމެންގެ  ތަކަކީ 
 ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ ަމންފާ އެންމެންނަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ލިބިދިނުން.

އެޕްރޯޗް:   1.3.5 ނެރުަމށް  ޕާޓިސިޕޭޓަރީ  ނަތީޖާ  އިއްތިފާޤުން  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  ނިންުމުމގައި  ބާރު ކަންކަން 
ގޮތުން،   ކަށަވަރުކުރުުމގެ  ޝާިމލްވުން  އެންމެންގެ  ކަާމގުޅޭ  ނިންުމުމގައި  ކަންކަން  އެޅުުމގެގޮތުންނާއި 
އަސަރުކުރާ   ސީދާ  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ނުވަތަ  ސިޔާސަތެއްގެ  ކޮށް  ޚާއްޞަ  އެންެމން،  ކަާމގުޅޭ 

 ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން. 
  

 މާނަކުރުން  1.4

 ޕްލޭން ާމނަކޮށް ތަތުބީޤު ކުރަންވާނީ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތީންނެވެ.މި  1.4.1

އިބާރާތްތައް   1.4.2 ބަސްބަހާއި  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭންގައި  ހިނދަކު، މި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  އެހެންގޮތަކަށް 
 ގޮތަށެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ާމނަކުރާނީ ަޖދުވަލު 

  

 އަމަލުކުރަން ފެށުން  1.5

 9 މި ޕްލޭންއަށް އަަމލުކުރަން ފަށާނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1.5.1
 ނެވެ.)ނުވައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުން



 

 

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން އަށް އަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ިމ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ  6.6.3މި ޕްލޭންގެ  1.5.2
 )ބާރަ( މަސްދުވަސް ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  12ފެށިގެން 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

 ފިޔަވަޅުތައް   މެނޭޖްކުރުމުގެ :  6ބާބު  

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން  6.1

ކުރުާމއިާމއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި،  ދިރޭ ކުދި ަމހުގެ މަސްވެރިކަން ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ   6.1.1
ިމމަސްވެރިކަުމގައި ހިފާ ބާވަތްތަކުގެ އަބާދީ  ހިާމޔަތްކުރުާމއި، ެމނޭްޖކުރުާމއި، އެބާވަތްތައް ދިރާސާތައް 
ކުރުާމއި، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުާމގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، ިމނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުަމށްޓަކައި ލަފާދޭ 

 ދަންވާނެއެވެ )ީމގެ ފަހުން ކޮިމޓީ ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި(. ކޮިމޓީއެއް އުފައް

މި ޕްލޭނަށް އަަމލުކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިމނިސްޓަރ ކޮިމޓީ އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.   6.1.2
 ކޮިމޓީ އެކުލަވައިލަންވާނީ ތިރީގައިވާ ެމންބަރުންގެ ަމއްޗަށެވެ.

 ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްަމންޓް ތަްމސީލްކުރާ ަމންދޫބެއް ( ިމނިސްޓްރީގެ ުމޤައްރިރު ) )ހ(  

 އެްމ.އެްމ.އާރް.އައި ތަމްސީލްކުރާ ަމންދޫބުން )ށ(  

ހަރަކާތްތެރިވާ   )ނ(   މަސްވެރިކަުމގައި  އެކްސްޕޯޓަރުން ދިރޭކުދިަމހުގެ    މަސްވެރިންނާއި 
 ަމންދޫބުން  3ތަމްސީލްކުރާ 

 ަމންދޫބު  1އެންވަޔަރަންަމންޓް ތަމްސީލްކުރާ ިމނިސްޓްރީ އޮފް  )ރ(  

 ަމންދޫބު 1ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ތަމްސީލުކުރާ  )ބ(  

 ަމންދޫބު 1ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ  )ޅ( 

 ަމންދޫބު   1ަޖްމޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަާމގުޅޭ   )އ(  

   



 

 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮިމޓީގެ ަމޤާްމތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުަމށް ހުޅުވާލައި ިމނިސްޓްރީ އިން   6.1.3
 އާންުމކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 

އެކްސްޕޯޓަރުން   )ހ(   މަސްވެރިންނާއި  ހަރަކާތްތެރިވާ  މަސްވެރިކަުމގައި  ދިރޭކުދިަމހުގެ 
 ؛ަމންދޫބުން  ތަމްސީލްކުރާ 

 ތަމްސީލުކުރާ ަމންދޫބު  އެއްަޖްމޢިއްޔާދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަާމގުޅޭ  )ށ(  

ބަޔާންކުރާ    6.1.3 6.1.4 މާއްދާގައި  އިޢުލާނުގައި  ވަނަ  ކުރާ  މިނިސްޓްރީން  ހުޅުވާލައި  ކުރިމަތިލުމަށް  މަޤާމްތަކަށް 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަށްވާނެއެވެ. 

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  )ހ( 

 އުސޫލު މަޤާމްތަކަށް އައްޔަން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ   )ށ(  

)ފަހެއް( އަހަރެވެ. އަދި    5ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމންދޫބުންގެ ދައުރުގެ ުމއްދަތަކީ   ވަނަ ާމއްދާގައި   6.1.3 6.1.5
 ިމަމގާްމތަކަށް ހޮވޭ އެއްވެސް ަމންދޫބަކަށް ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިދާރީކަންކަން   6.1.6 ެމނޭްޖަމންޓް  ކޮިމޓީގެ  ފިޝަރީޒް  ިމނިސްޓްރީގެ  ކުރާނީ  އަދާ  ޒިންާމ  ބެލެހެއްޓުުމގެ 
ބޭއްވުުމގެ އިންތިޒާްމތައް   ަޖލްސާތައް  އިންނެވެ. ީމގެ ތެރޭގައި، ޔައުިމއްޔާ ބެލެހެއްޓުާމއި  ސެކްޝަން 

ކުރު ހިއްސާ  ެމންބަރުންނާ  ކޮިމޓީގެ  ލިޔުންތައް  ކަާމގުޅޭ  ކުރިއަށް  ަޖލްސާތަކުގެ  ން  ހަަމެޖއްސުާމއި 
 ހިެމނެއެވެ.

ކަާމގުޅޭ މާހިރުންނާއި ސިނާޢަތުގެ ަމންދޫބުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަާމގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ކަާމގުޅޭ ސަރަހައްދީ  6.1.7
ބައިވެރިވުަމށް   ަޖލްސާތަކުގައި  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ކޮިމޓީ  ަޖާމޢަތްތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ 

 ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

ބޭނުންވާ  އަހަ 6.1.8 ހައްލު  އަވަސް  އިތުރުން،  ީމގެ  ވާނެއެވެ.  ބާއްވަން  ަޖލްސާތައް  ކޮިމޓީގެ  ދެފަހަރު  ރަކު 
 ކަންކަުމގައި ޚާއްޞަ ަޖލްސާތަކަށް ުމޤައްރިރަށް ގޮވައިލެވިދާނެއެވެ. 



 

 

 ެމންބަރުންނެވެ.  5ކޮިމޓީގެ ަޖލްސާއެއްގެ ކޯރަަމކީ  6.1.9

 މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކަކީ:ކޮިމޓީގެ  6.1.10

 ؛ދިރޭ ކުދި ަމހުގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުން )ހ(  

ދިރޭ ކުދި ަމހުގެ މަސްވެރިކަާމގުޅޭ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު އެކުލެވޭ ރިޕޯޓްތައް  )ށ(  
 ؛މުޠާލިއާކުރުން

ރިޕޯޓްތަކުންނާއި ކަާމގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކީ ބޭއްވޭ މަސައްކަތު  ފަންނީ ަމޢުލޫާމތު އެކުލެވޭ   )ނ(  
ބައްދަލުވުންތަކުން އަދި ަމޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީާޖތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ  
 ގުޅިގެން، އަޅަންެޖހޭ ެމނޭްޖކުރުުމގެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން ިމނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން.

ޛު ކުރެވޭ ިމންވަރު ބެލުާމއި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  މި ޕްލޭން ތަންފީ )ރ(  
 އަހަރަކު ދެފަހަރު ިމނިސްޓަރަށް އެރުވުން.

 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުން  6.2

ަމހުގެ   6.2.1 ކުދި  ފަރާތްތަކުން ދިރޭ  އަންނަނިވި  ހަރަކާތްތެރިވަުމންދާ  ވިޔަފާރީގައި  މަސްވެރިކަުމގައާއި 
 ލައިސެންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ:

 ؛ވިޔަފާރި ބޭނުަމށް މަސްވެރިކަންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރު )ހ(  

 ؛ފެސިލިޓީތައް ދިރޭ ކުދި މަސް ގެންގުޅޭ އަދި ޕެކްކުރާ ހޯލްޑިންގް  )ށ(  

ޕްލޭންގެ   6.2.2 ރަޖިސްޓްރީއެއް    6.2.1މި  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  އިން   ގެ  ިމނިސްޓްރީ 
 އެކުލަވާލައި އަދާހަަމކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.

6.2.3 " ކުރިއަށްދާނީ  އިުޖރާޢަތު  އާންމު  ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  އެދުާމއި  އަށް  ލައިސަންސް  ލައިސަންސް 
 ަމތީންނެވެ." ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 2020ދޫކުރުުމގެ ގަވާއިދު 



 

 

ހުގެ ަމސްވެރިކަން ކުރުުމގެ ލައިސަންސް އަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ އުޅަނދު ވަނީ ޯމލްޑިވްސް  ދިރޭ ކުދި ަމ 6.2.4
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިކަން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޔަޤީންކުރަން    ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި

 ވާނެއެވެ.

ންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރުުމގެ ލައިސަންސްގެ އާންުމ  ަމހުގެ ަމސްވެރިކަދިރޭ ކުދި   6.2.5
 ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: 

 ލައިސަންސް  )ހ(  

އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ލައިސަންސް )ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ   •  
ަޖހާފައިވާ   ތައްގަނޑު  ކަަމށް  އެއްގޮތް  އުޅަނދުގައި އަޞްލާ  ކޮޕީއެއް( 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 މަސްވެރިކަންކުރެވޭ ސަރަޙައްދު  )ށ(  

ނަންބަރު:   •   ޤާނޫނު  ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،  އުޅަނދެއްވެސް   96/6ހުރިހާ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނު(  ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ  ކަނޑުގެ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ސަރަޙައްދު ތަކުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ  

 މަސް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ނ(  

އޮތްކަން   •   ފޮތެއް  ލޮގް  ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  އުޅަނދުގައި  މަސްވެރިކަުމގެ 
 އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

ަމއުލޫާމތު   • ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ 
ރިކޯޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ަމސް ރިޕޯޓު 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ިމނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަުމން ގެންދާކަން އުޅަނދުގެ 

 ކެޔޮޅު ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.



 

 

ތު  ިމގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ އަދި ސައްޙަ ަމޢުލޫާމ •
 ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ަމޢުލޫާމތު   • ދޮގު  ނުވަތަ  ނޫން  ފޯރުކޮށްނުދިނުަމކީ، ނުވަތަ ސައްޙަ  ަމޢުލޫާމތު 
 ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ކުށެކެވެ. 

އޮބްޒަރވަރުންނަށް   )ރ(   ފިޝަރީޒް  ރޭންޖަރުންނަށާއި  ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

]ދިވެހިރާއްޭޖގެ    R-75/2020މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު   •  
ތަންފީޛީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގަވާއިދު[  އާންމު  މަސްވެރިކަުމގެ 
އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންަޖރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް، 

 އެވެ.ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެ

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ބ(  

ހިންގައިގެން، އަދި     ހަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކެޔޮޅު، ތިރީގައި  އުޅަނދުގެ 
 ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއް އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން ހިންގިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ:

 ؛ބޭނުންކުރުންދިރޭ ކުދި ަމހުގެ ަމސްވެރިކަން ކުރުުމގައި ޮމކްސީ ނެޓް  •  

ބެހެއްޓުން،  • އަމާޒުކުރުން، ހިފުން، އުޅަނދުގައި  ބާވަތަކަށް  ހިާމޔަތްކޮށްފައިވާ 
ރައްކާކުރުން، ދާން ހަަމެޖހިފައިވާ ަމންޒިލަށް ދިއުުމގެ ކުރިން ނުވަތަ ދިއުުމގެ 
ނުވަތަ  އެހެން އުޅަނދަކަށް  ތަނަކުން  ނުވަތަ  އުޅަނދަކުން  އެއް  ަމގުަމތީގައި 

ގެންދިއުން )ޓްރާންޝިޕް ކުރުން(، ނުވަތަ ލޭންޑިންގ ފެސިލިޓީ އަކަށް ތަނަކަށް  
 ؛ނުވަތަ އެއްގަަމށް ގެންދިއުން

ވަށައިގެންވާ   • ކަނދުފަތީގެ  ސަރަހައްދުގައި   3އޮއިވާލި  ޭމލުގެ  ނޯޓިކަލް 
 ؛މަސްވެރިކަން ކުރުން ނުވަތަ ަމސްވެރިކަާމގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުން



 

 

ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ޕްލޭންއާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ   •
ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ  ެމނޭްޖަމންޓް  ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  ހަދާފައިވާ 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އަަމލު ކުރުން

ކުދި   • ގެންގުޅުން  ދިރޭ  ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި  ކުރުުމގައި  ަމހުގެ ަމސްވެރިކަން 
 އަދި ؛ އިވެރިކުރުވުންނުވަތަ ބަ

)ނޮން • ޒާތުގައި ނެތިގެންނުދާ  އޭގެ  ނުވަތަ  ކުނި  -ކެިމކަލެއް  ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް( 
 ؛ފަޅަށް، ފަރަށް ނުވަތަ ކަނޑަށް އެޅުން ނުވަތަ އުކައިލުން

ހިންގުުމގެ   6.2.10 ފެސިލިޓީއެއް  ހޯލްޑިންގް  ޕެކްކުރާ  އަދި  ގެންގުޅޭ  މަސް  ކުދި  އެދި    ލައިސަންސްއަށްދިރޭ 
އިން   އޮތޯރިޓީ  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  ޯމލްޑިވްސް  ފެސިލިޓީއަކީ  އެދޭ  އަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހަޅާއިރު، 
ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ސާފުތާހިރުކަުމގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތް ފެސިލިޓީއެއްކަން ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން 

 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

މަސް 6.2.11 ކުދި  ހިންގުުމގެ    ދިރޭ  ފެސިލިޓީއެއް  ހޯލްޑިންގް  ޕެކްކުރާ  އަދި  ދޫކުރެވޭ  ގެންގުޅޭ  ލައިސަންސް 
ރައްޔިތެއްކަން، ނުވަތަ  ފަރާތަކީ   ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އެދިވެހި  ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުންޏަކީ  ފަރާތަކީ 

 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން ިމނިސްޓްރީން 

ލައިސަންސް 6.2.12 ހިންގުުމގެ  ފެސިލިޓީއެއް  ހޯލްޑިންގް  ޕެކްކުރާ  އަދި  ގެންގުޅޭ  މަސް  ކުދި  އާންުމ  ދިރޭ  ގެ 
 ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: 

 ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން، އުޅަނދުތައް އަދި ފަސިލިޓީޒް  )ހ(  

ކޮންމެ ފެސިލިޓީއަކަށް ވަކިން ލައިސަންސް    ޕެކްކުރާރޭ ކުދި މަސް ގެންގުޅޭ އަދި  ދި •  
 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 



 

 

 މަސް ގަތުން  )ށ(  

ިމ •   އުޅަނދަކުން  ގުޅިފައިނުވާ  ފެސިލިޓީއާ  ދަށުން   ހޯލްޑިންގް  ލައިސަންސްގެ 
ސައްހަ  މަސްވެރިކަން ކުރުުމގެ  ދިރޭ ކުދި ަމހުގެ  ގަންނަންވާނީ  މަސްގަންނަ ނަަމ،  

 ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކުންނެވެ.  އެއްލައިސަންސް

 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ށ(  

ަމއުލޫާމތު   •   ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ 
ރިކޯޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ލައިސަންސް  

މަސް   ިމނިސްޓްރީއަށް  ފަރާތްތަކުން  ތަފްސީލް  ލިބިފައިވާ  ގޮތުގެ  ގަނެފައިވާ 
 )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިތުރުން  • ަމޢުލޫާމތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ރިޕޯޓުތަކުގައި  ޕާރޗޭސް 
ގައި   އުސޫލު[  ހުށަހެޅުާމބެހޭ  ރިކޯޑުކުރުާމއި  ަމއުލޫާމތު  ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ 

 :ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ

o ު؛މަސް ނެގި އުޅަނދ 
o ް؛ގަނެފައިވާ ބާވަތްތައް އަދި އެބާވަތްތަކުގެ އަދަދުގެ ތަފްޞީލ 
o  ެފަރާތުގ ވިއްކި(  )މަސް  ގަތް  މަސް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 

 ؛ތަފްޞީލް
o ް؛ގަނެފައިވާ ތާރީޚ 

 
ިމގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ އަދި ސައްޙަ ަމޢުލޫާމތު   •

 ންވާނެއެވެ. ކަުމގައި ވާ

ަމޢުލޫާމތު   • ދޮގު  ނުވަތަ  ނޫން  ފޯރުކޮށްނުދިނުަމކީ، ނުވަތަ ސައްޙަ  ަމޢުލޫާމތު 
 ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ކުށެކެވެ. 



 

 

ބޭނުަމށް   • ިމނިސްޓްރީގެ  ފަރާތް   ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ޕްރޮސެސްކުރުުމގެ 
. މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރާ ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ

އަދި އެފަދަ ަމޢުލޫާމތު ިމނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ  
 ކުރުަމކީ ކުށެކެވެ.

އޮބްޒަރވަރުންނަށް   ( ރ )   ފިޝަރީޒް  ރޭންޖަރުންނަށާއި  ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

]ދިވެހިރާއްޭޖގެ    R-75/2020އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު    މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު  •  
ތަންފީޛީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގަވާއިދު[  އާންމު  މަސްވެރިކަުމގެ 
އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންަޖރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް، 

 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ލިޓީތަކާއި، ފެސިލިޓީގެ އާލާތްތަކާއި ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ހޯލްޑިންގް ފެސި •
ިމނިސްޓްރީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ބެލުުމގެ  އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ސާާމނު  ތަކެއްޗާއި 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  ( ބ )  

ޕްރޮސެސިންގް  ގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ނުވަތަ  ހިާމޔަތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް •  
 ފެސިލިޓީއެއްގައި ބެހެއްޓުން. 

އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް   މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު  •
އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ  ެމނޭްޖަމންޓް  ނުވަތަ 

 ޚިލާފަށް އަަމލު ކުރުން.

   



 

 

ުމއްދަތުގައި  ިމޕްލޭންއަށް އަަމލު   6.2.9 ާމއްދާގެ )ހ(   6.2.1ކުރަން ފަށުަމށްފަހު ފުރަތަމަ ދެއަހަރުގެ   ވަނަ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން  (  ޔަފާރި ބޭނުަމށް މަސްވެރިކަންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރު)ވި

 ފީއެއް ނެގުަމކާނުލާ  ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ލައިސަންސް ދެވޭ ގިންތިތަކާއި، ލައިސަންސް ފީގެ ތަފްޞީލާއި ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތު ތިރީގައިވާ ތާވަލު  6.2.10
 ގައި ޚުލާސާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 5

 : ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތަކާއި ފީތަކާއި ުމއްދަތުގެ ތަފްޞީލ5ްތާވަލު  
 ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  )މަހުން( މުއްދަތު   ލައިސަންސްގެ ގިންތިތައް  

 200 24 ަމހުގެ ަމސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތައްދިރޭ ކުދި  

ދިރޭ ކުދި މަސް ގެންގުޅޭ އަދި ޕެކްކުރާ ހޯލްޑިންގް   
 ފެސިލިޓީ

12 400 

   

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް  6.2.11

ގަވާއިދު  "ލަ 6.2.12 ދޫކުރުުމގެ  ކުރަން 2020އިސަންސް  އައު  ލައިސަންސްތައް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން  އާ   "
ފީ   ލައިސަންސް  ުމރާަޖޢާކުރުަމށްފަހު  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ކުރެވޭނީ،  އައު  ލައިސަންސް  ޖެހޭނެއެވެ. 

 ދެއްކުުމންނެވެ.

ލައިސަލައިސަންސްގެ   6.2.13 ހިނދެއްގައި  ެޖހިއްޖެ  ގެންނަން  ބަދަލެއް  ުމއްދަތުގައި  ންޝަރުތުތަކަށް  ސްގެ 
އެބަދަލެއް ގެނައުުމގގެ އިޚުތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ، 

 އެކަން އާންުމކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 
  

 
 
 
 



 

 

 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި އުކުޅުތައް  6.3

ކުދިަމހުގެ 6.3.1  ގެއްލުންފާފަދަ  ނިޒާަމށް  މާހައުލީ  ދިރުަމށާއި  ފަރުތަކުގެ  ކުރުުމގައި   މަސްވެރިކަން  ދިރޭ 
 އުކުޅެއް ބޭނުންކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.  އާލާތެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ

ބޭނުންކުރުާމއި،   6.3.2 ނެޓް  ޮމކްސީ  ކުރުުމގައި  މަސްވެރިކަން  ަމހުގެ  ކުދި  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ދިރޭ 
  ކަނޑައަޅާފައިވާ ަމނާ   ގަވާއިދެއްގައި  އެއްވެސް   ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި   ޤާނޫނު  މަސްވެރިކަުމގެ 

 .ނުވަތަ ަމނާ އާލާތެއް ބޭނުންކުރުން ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަެމއް ކުރުން 

"ސްކޫޕް ނެޓް" ބޭނުންކުރުަމކީ ހުއްދަ   ގެންގުޅޭ  ހިފައިގެން  އަތުންދިރޭ ކުދިަމހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުަމށް   6.3.3
 ކަެމކެވެ.

ކުޑަ ގޮތަކަށް، ގެއްލުެމއް ނުދީ   ހިފިއްެޖނަމަ، ވީހާވެސް ގެއްލުންހިާމޔަތް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް  6.3.4
 ވަގުތުން ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. 

  

 މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން   ކުދިމަހުގެ   ދިރޭ  6.4

ގެންގުޅުަމކީ ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވުަމކީ  ވިޔަފާރި ބޭނުަމށް ދިރޭ ކުދިަމހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުުމގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި  
 ަމނާކަެމކެވެ. 

 

 ކުދިމަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ލިމިޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުން )ޓީ.އޭ.އީ(   ދިރޭ  6.5

)ޓީ.އޭ.އީ( އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިރޭ ކުދިަމހުގެ ހުރިހާ ބާވަތަކަށް އެބާވަތެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ުޖްމލަ ލިިމޓް   6.5.1
 ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. 

 އަށެވެ. 31އިން ފެށިގެން ޑިސެްމބަރު  1ޓީ.އޭ.އީ ލިިމޓް ހިނގާނީ ކޮންމެ ީމލާދީ އަހަރެއްގެ ެޖނުއަރީ  6.5.2



 

 

ލިިމޓްތައް  އިޤްތިސާދީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއިރެއްގައި ހުރި ޓީ.އޭ.އީ  -މަސްވެރިކަުމގެ ޙާލަތާއި އިްޖތިާމޢީ 6.5.3
 އަހަރަކުން ޓީ.އޭ.އީ ލިިމޓްތައް ުމރާާޖކުރަން ވާނެއެވެ.   5އެކަށީގެންވާކަން ކަށަވަރުކުރުަމށްޓަކައި، ކޮންެމ  

ވަކިވަކި   6.5.4 އެކު،  ވުމާ  ަމސްވެރިކަަމކަށް  ހިެމނޭ  ބާވަތްތަކެއް  ގިނަ  މަސްވެރިކަަމކީ  ކުދިަމހުގެ  ދިރޭ 
ލި ޓީ.އޭ.އީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތެރޭގައި ބާވަތްތަކަށް  ުމއްދަތެއްގެ  ވަކި  ހާއްސަ  އެބާވަތަކަށް  ިމޓްތައް 

ުމރާަޖއާ ކުރުަމކީ ެމނޭްޖކުރުަމށް އިތުރު އުނދަގޫތަކެއް ކުރިަމތިވެދާނެ ކަަމކަށް ވާތީ، ިމފަދައިން ވަކިވަކި  
 ބާވަތްތަކުގެ ޓީ.އޭ.އީ ލިިމޓް ވަކިވަކިން ުމރާާޖ ނުކުރާނެއެވެ.

  

 ކުރުމުގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް އެކްސްޕޯޓް   6. 6

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް  6.6.1

ދިރޭ ކުދިމަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށެވެ. އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ،  
 . އެކުންފުނި ވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ

 ދިރޭ ކުދިމަސް ގަތުން  6.6.2

އެކްސްޕޯޓަރުން   )ހ(   ފަރާތަކުންކަން  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ގަންނަނީ  ކުދިމަސް  ދިރޭ 
 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

ަމއުލޫާމތު   )ށ(   ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ވެބްސައިޓްގައި  ިމނިސްޓްރީގެ 
ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުކުރުާމއި  

ަމޢުލޫާމތު ހިމެނޭގޮތުން، އެކްސްޕޯޓަރުން ަމސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް 
 ރިޕޯޓު( ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

]މަސް )ނ(   ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ވެބްސައިޓްގައި  ަމއުލޫާމތު  ިމނިސްޓްރީގެ  ވެރިކަާމބެހޭ 
ރިކޯޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 



 

 

ަމޢުލޫާމތު ހިމެނޭގޮތުން، އެކްސްޕޯޓަރުން ަމސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް 
 ރިޕޯޓު( ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 ؛ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަމސް ގަތް )ަމސް ވިއްކި( ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް •  
 ؛މަސް ބޭނި އުޅަނދު •
 ؛ގަނެފައިވާ ތާރީޚް •
 ؛ގަނެފައިވާ ބާވަތްތައް އަދި އެބާވަތްތަކުގެ ބަރުދަނާއި އަދަދުގެ ތަފްޞީލް •

 ކެޗް ސެޓްފިކެޓް  6.6.3

އެކްސްޕޯޓް   )ހ(   ކޮންމެ  ކުދިަމހުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދިރޭ  އިން  ިމނިސްޓްރީ  ޝިޕްަމންޓަކާއެކީ، 
 ކެޗް ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

 ކެޗް ސެޓްފިކެޓް ހޯދުަމށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ޕެކިންގް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ނ(  

 ޕެކްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  6.6.4

ބަންދުކުރާ ޕެކޭްޖތަކުގައި، ބާވަތުގެ ނަން، ޢަދަދު އަދި އެކްސްޕޯޓަރުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރުަމށް   )ހ(  
 ތަފްސީލް ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ ޝިޕްަމންޓަކަށް ބުނެވިދިޔަ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ޕެކިންގް ލިސްޓެއް އެކްސްޕޯޓަރުން   )ށ(  
ރެއް ނުވަތަ ފިޝަރީޒް ރޭންަޖރެއް އެދިއްެޖ  ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަންފީޛީ އޮފިސަ
 ހާލަތުގައި ޕެކިންގް ލިސްޓު ދައްކަންވާނެއެވެ.

 އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ޖުމްލަ ލިމިޓް )ޓީ.އޭ.އީ(  6.6.5

ިމޓް ތަކާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓީ.އޭ.އީ ލި  2އެއްވެސް އެކްސްޕޯޓް ޝިޕްަމންޓެއް ިމޕްލޭންގެ ަޖދުވަލު   
 ތަޢާރުޒުވެގެން ނުވާނެއެވެ.



 

 

 އެކްސްޕޯޓަރުން ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް  6.6.6

އެއްކުރާ   )ހ(   ފަރާތުން  މަސްވެރިންގެ  ބޭނުަމށް  ިމނިސްޓްރީގެ  ފަރާތް   އެކްސްޕޯޓުކުރާ 
ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރުކަން ނުހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ އެފަދަ ަމޢުލޫާމތު ިމނިސްޓްރީ ފިޔަވައި 

 ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން.އެހެން 

މި ޕްލޭން ނުވަތަ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް  )ށ(  
ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ  

 ޚިލާފަށް އަަމލު ކުރުން.

 ފިޔަވަޅުތައް ޕްރިކޯޝަނަރީ   6.7

ހިނދުގައި 6.7.1 ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ  ކަެމއް  ވަކި  ނުވަތަ  ޙާލަތުގައި  ނެތް  ަމޢުލޫާމތު  ޤުދުރަތީ ، ފުރިހަމަ 
ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ތެރެއިން  ހަަމތަކުގެ  ދެެމހެއްޓެނިވި  ދޫކޮށްލުުމގެ  ، ވަސީލަތްތައް  ނާޅައި  ފިޔަވަޅެއް 

ދިރޭ    އެްމ.އެްމ.އާރް.އައި އަދި ކޮިމޓީގެ ަމޝްވަރާއާއެކީ،ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުަމކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  
ެމނޭްޖކުރުަމށް   މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފިޔަވަޅުތައް ިމނިސްޓްރީއަށް ކުދިަމހުގެ މަސްވެރިކަން 

 އެޅިދާނެއެވެ. 

 ދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާކަންކަން ހިެމނިދާނެއެވެ:ިމފަ 6.7.2

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިތުރު ސަރަޙައްދެއް ބަންދުކުރުަމށް ކަނޑައެޅުާމއެކު، އެ ސަރަޙައްދަކުން   )ހ(  
 ؛މަސްވެރިކަން ކުރުން ަމނާކުރުންދިރޭ ކުދިަމހުގެ 

 ؛، ގަނެވިއްކުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ަމނާކުރުންވަކި ބާވަތެއް ނެގުންދިރޭ ކުދިަމހުގެ   )ށ(  

ނަގާ   )ނ(   މަސްވެރިކަުމގައި  ކުދިަމހުގެ  އަސަރުކޮށްފާނެ ދިރޭ  އާބާދީއަށް  ބާވަތެއްގެ 
 ހަރަކާތްތަކާގުޅޭގޮތުން އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

  



 

 

 އަދަބު   : ކުށާއި 7ބާބު  

 

ޝަރުތަކާ ަމތީގައި   7.1 ލައިސަންސްގެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅަކާ  އެއްވެސް  ެމނޭްޖކުރުުމގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ޚިލާފުވުަމކީ ކުށެކެވެ. 

  4ެމނޭްޖކުރުުމގެ ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެގެން އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ ތާވަލު   7.2
 އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

ފަހަރަށް   7.3 ތިންވަނަ  ތަކުރާރުކޮށް  ޝަރުތަކާ  ލައިސަންސްގެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅަކާ  ެމނޭްޖކުރުުމގެ 
 ަމސް ދުވަސް ވަންދެން ލައިސަންސް އައުކޮށްނުދެވޭނެއެވެ.   3ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، ލައިސަންސް ބާޠިލްކޮށް  

]މަސްވެރިކަުމގެ    R-74/2020  އަދަބު ކަނޑައެޅުުމގެ އިުޖރާޢަތުތައް ތަންފީޛު ކުރާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 7.4
ޫޖރިަމނާކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު[  ހަޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު   ގެ    ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުާމއި 

 ދަށުންނެވެ. 

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  ކުށް 

މޮކްސީ ނެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރޭ ކުދިމަހުގެ  
 މަސްވެރިކަން ކުރުން 

 )ރުފިޔާ(   2000/-
ކުރިން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ އިތުރަށް  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   5000)ރުފިޔާ    700

ސައްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  
 މަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުންދިރޭ ކުދި

 )ރުފިޔާ(   3000/-
  500އިތުރުން  ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   10000ރުފިޔާ )

ނޯޓިކަލް    3އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެންވާ  
މޭލުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން ނުވަތަ  
މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުން )ލައިސަންސް  

 އޮތް ފަރާތަކުން( 

 )ރުފިޔާ(   5000/-
  500ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   10000ރުފިޔާ )

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ބިދޭސީން    މަހުގެދިރޭ ކުދި
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވުން 

 )ރުފިޔާ(   3000/-
  1000ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   10000ރުފިޔާ )



 

 

ވާގޮތަށް  ލައިސަންސްގެ   ޝަރުޠުތަކުގައި 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި މިނިސްޓްރީ އަށް މަސް 

 ރިޕޯޓު ހުށަނޭޅުން
 )ރުފިޔާ(   750/-

އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   200ކުރިން 
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ލައިސަންސްއެއް ކުދިމަސް    ތިނެ  ސައްޙަ  ދިރޭ 
ފެސިލިޓީ ހޯލްޑިންގް  ބައްދުކުރާ  އެއް  ގެންގުޅެ 

 ހިންގުން. 
 )ރުފިޔާ(   5000/-

 2000ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  
 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  30،000ރުފިޔާ )

ހޯލްޑިންގް   ބައްދުކުރާ  ގެންގުޅެ  ކުދިމަސް  ދިރޭ 
ކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައިވާ ގޮތަށް އަފެސިލިޓީ

މަޢުލޫމަތު  ރިޕޯޓާއި  ޕާރޗޭސް  އަށް  މިނިސްޓްރީ 
 ހުށަނޭޅުން 

 )ރުފިޔާ(   1000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   300ކުރިން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

 )ރުފިޔާ(   3000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   500ކުރިން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީ މަސްވެރިންގެ  ބޭނުމަށް  ގެ 
ނުހިފެހެއްޓުން،   ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރާ 
ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން  

 ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން. 

 )ރުފިޔާ(   5000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   500ކުރިން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ހިލާފަށް  ކަނޑައަޅާފަ ލިމިޓްތަކާ  ޓީ.އޭ.އީ  އިވާ 
ނުވަތަ   އެކްސްޕޯޓްކުރުން  ބާވަތެއް  ދިރޭކުދިމަހުގެ 

 އެކްސްޕޯޓްކުރަން އުޅުން 
 )ރުފިޔާ(   5000/-

ފަހަރަކު   އިން  5000/-ކޮންމެ  ރ. 
އެކު    ޖޫރިމަނާ ގެ "ކުރުމާއި  ކެޔޮޅު[ 

އަހަރު ދުވަހުގެ    2ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށް،  
ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މުއްދަތަކަށް  

 ހެދުން. 

އެކްސްޕޯޓް    މަސްދިރޭ ކުދިކެޗް ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި  
 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 )ރުފިޔާ(   5000/-

އެކްސްޕޯޓްކުރާ   އިތުރުން،  ޖޫރިމަނާގެ 
މަސްދުވަހުގެ    3ފަރާތް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް،  

ސެޓްފިކެޓް  ޢަދަދުގެ  ބޭނި  މުއްދަތަށް 
 ހިފެހެއްޓުން ދޫނުކޮށް  

 

 

 

 

 



 

 

 މޮނިޓަރކުރުން   މިންވަރު   ތަންފީޒުކުރެވޭ   : ޕްލޭން 8ބާބު  

އެކުލަވާލައިފައިވާ  )  1  ތާވަލް 8.1 ހާސިލްކުރުަމށް  ހަރަކާތްތަކާއި   އިސްތިރާުޖތަކާއިއަާމޒުތައް 

އިދާރާތައް ތަންފީޒުކުރާނެ  އެކަންކަން  އަދި  ުމއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   (ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 

 މި ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭން ހިންގުާމއި ތަންފީޒު ކުރުަމކީ ިމނިސްޓްރީގެ ޒިންާމއެކެވެ.   ގެ ަމތިންގޮތު

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުާމއި އެ   ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭންގައި ހިެމނިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ިމ 8.2

އިދާރާތަކާއި   ތަންފީޛީ  ތަންފީޒުކުރުަމށް  ިމނިސްޓްރީ  މަސްލަހަތުވެރިންނާފިޔަވަޅުތައް  އެކު 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙްލީލުކުރުާމގުޅޭ    ކުރަންެޖހޭއިންސްޓިޓިއުޓުން    ޕްލޭންގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ެމރިން ރިސާޗް ިމ 8.3

ހަރަކާތްތަ އެ    އްއެންެމހައި  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  ބަޔާންކުރާ  ގޮތް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 

 ވާނެއެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލަން

 

 

 މުރާޖަޢާކުރުން   ޕްލޭން   : މެނޭޖްމަންޓް 9ބާބު  

 އް( އަހަރަކުން މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކޮށް ުމރާަޖޢާކުރަންވާނެއެވެ.ފަހެ) 5ިމނިސްޓްރީން ކޮންމެ  9.1

ލައިންސަންސް   ،ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުުމގައި ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި 9.2

ފަރާތްތަކާއި ފަރާތްތަކާއި  ،ދޫކޮށްފައިވާ  އެހެނިހެން    ،ޕްރޮސެސްކުރާ  އަދި  އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި 

 .މަސްލަހަތުވެރިންގެ ބައިވެރިވުން ިމނިސްޓްރީން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ

މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުުމގައި ސައިންސްގެ އަލީގައި ހޯދޭ ހޯދުންތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން   9.3

ތްކޮށް ކޮންމެހެން ބަދަލެއް ގެންނަން ެޖހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ލިބޭ ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ރިޢާޔަ



 

 

ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ 

 އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ހިެމނިދާނެއެވެ.

ާމއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ    9.3އަދި    9.1 9.4 ނަަމވެސް، ިމޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް  ވަނަ 

ަމޝްވަރާއާއެކު  ކޮިމޓީގެ  ހާލަތެއްގައި،  ެޖހިއްޖެ  ބަދަލުކުރަން  ގޮތަކަށް  އަވަސް  ފިޔަވަޅެއް 

 އެފިޔަވަޅެއް ިމނިސްޓްރީން މުޠާލިޢާކުރަންވާނެއެވެ.

ހިެމނިފައިވާ   9.5 ޕްލޭންގައި  ިމ  ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ރިސަރޗް  ެމރިން  ޯމލްޑިވްސް 

 ސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ހަޔަވީ އަދި މާހައުލީ ނިޒާާމބެހޭ ކަންކަުމގެ ލަފާ ިމނިސްޓްރީއަށް ދޭންވާނެއެވެ.ަމ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ބަސްކޮށާރު :  1  – ޖަދުވަލު  
  
ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   )ހ( 

 މަސްވެރިކަންކުރުން 
 މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން. 

ދަށުން ހަދާ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގެ    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   އޮފިސަރު ތަންފީޛީ   )ށ( 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ    57ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެޤާނޫނުގެ  

 ކޮންމެ އޮފިސަރެއް. 

ވަނަ މާއްދާގެ    58ސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު  )ނ( 
 ދަށުން، މިނިސްޓްރީންއައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް.

ނުވަތަ   )ރ(  މަސްވެރިކަންކުރުން 
 ނެގުން 

 ؛މެރުމަށާއި ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން، ނެގުމަށާއި، ހިފުމަށާއި (1)
 ؛މަސައްކަތްކުރުންނުވަތަ މެރުމަށް  ، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް، މަސް ހޯދުމަށް (2)
މެރުން ނުވަތަ މަސް  ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން (3)

 ؛ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް އެހެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ނުވަތަ  ، "ރޭޑިއޯ ބީކަން" ހިމެނޭގޮތަށް (4)

 ؛ހޯދުން ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން، ބެހެއްޓުން އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ސާމާނު  
މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި      މި މާއްދާގެ   (5)

ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ  ( 3)   ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2، )( ވަނަ ނަންބަރާއ1ި)
ހިންގުމަށް 4) ޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް  ބުނެފައިވާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )

 މަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން. ތައްޔާރުވު

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޢާންމު   އުޅަނދު  )ބ( 
ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ  

 ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދު.   ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް،

މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުން، ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން   ލޮގްފޮތް  )ޅ( 

 ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް.



 

 

ތިން ވަނަ ބާބާ    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  )ކ( 
 ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަދި ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން ، ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި

އެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ   ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅު  )އ( 
 ފަރާތް.

ކަންކަމުގެ   މިނިސްޓަރ  )ވ(  އެންމެހައި  މަސްވެރިކަމާގުޅޭ  ހިމެނޭގޮތުން  ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ 
 ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު. 

ކަންކަމުގެ   މިނިސްޓްރީ  )މ(  އެންމެހައި  މަސްވެރިކަމުގެ  ހިމެނޭގޮތުން  ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ 

 ކާރުގެ ވުޒާރާ. މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރު

ގެ  މިޤާނޫނު އަދި    )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގައި   2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   ކުށް  )ފ( 

 އް.އިދާރީ ކުށްތަ، ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދުތަކުގައި

ފުރިހަމަ ސާފު   ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު  )ދ(  ނެތިކަމަކާގުޅޭ  ގޮތަކަށް  ، މަޢުލޫމާތު  ނޫން  ގޮތް  ބޭނުންވާ  ކަމެއް  އެ 

 ހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅު. 

އެ ތަނެއްގައި  ،ބިންބިމާއި ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން  )ތ(  އެނޫންވެސް  ގޮތުގައި މަސް    ޢިމާރާތްތަކާއި  ކުދިމަހުގެ  ދިރޭ 
 ޕެކްކުރާ، ރައްކާކުރާ، ބަހައްޓާ ނުވަތަ އެސްޕޯޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ސައިޒް ލމިޓްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާވަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން،   ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބަވަތްތައް  
ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވައިދެއް ނުވަތަ  މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

ހިފުން ޕްލޭނަކުން    ދާން   ،ރައްކާކުރުން  ،ބެހެއްޓުން   އުޅަނދުގައި  ،މެނޭޖްމަންޓް 
  އުޅަނދަކުން   އެއް  މަގުމަތީގައި  ދިއުމުގެ  ނުވަތަ  ކުރިން  ދިއުމުގެ  މަންޒިލަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ

(،  ކުރުން ޓްރާންޝިޕް) ގެންދިއުން ތަނަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް އެހެން ތަނަކުން ނުވަތަ
ގެންދިއުން، ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ    އެއްގަމަށް   ވަތަނު  އަކަށް  ފެސިލިޓީ  ލޭންޑިންގ  ނުވަތަ

 ގަނެވިއްކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް 

އަދާކުރާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް  ވެރިފަރާތުގެ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް   ވެރިފަރާތް  )ލ( 
ނުވަތަ  އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން  ، ބުނާ

ކަމުގައިވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމްތައް ޤަބޫލުކުރާ  



 

 

ނުވަތަ ޤާނޫނީ    ،ތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައްވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާ ، ފަރާތާއި
 ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ.، ޝަޚްޞެއްގެ މެނޭޖަރ

އެއް ސަރަހައްދަކަށް މަސް ގެނައުމަށްޓަކައި ފެންމަތީގައި އޮޔާދެމޭގޮތަށް ކަނޑުގައި ނަގިލި   އޮއިވާލި ކަނދުފަތި  )ގ( 
 އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް. ލައިގެން ހަރުކުރާ ބޮޔެއް ނުވަތަ  

ފިޝަރީޒް    -ކެޔޮޅު   )ޏ( 

 އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 

ރިކޯޑުކުރުމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  ޙަރަކާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމާއި 
މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސާއި  

 ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނިޒާމެއް. ހުއްދަ  

 



 

 

 : ބޭރުކުރެވޭ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ޓީ.އޭ.އީ ލިމިޓްތައް 2  – ޖަދުވަލު 

Species Quota 
 

Species Quota 
 

Species Quota 

Amphiprion chagosensis 0 
 

Centropyge flavipectoralis 50 
 

Valenciennea puellaris 50 

Apolemichthys armitagei 0 
 

Chaetodon decussatus 50 
 

Anampses lineatus 100 

Arothron stellatus 0 
 

Chaetodon vagabundus 50 
 

Apolemichthys xanthurus 100 

Canthigaster coronata 0 
 

Cheilinus trilobatus 50 
 

Coris formosa 100 

Canthigaster tyleri 0 
 

Cirrhilabrus rubrisquamis 50 
 

Heniochus singularis 100 

Centropyge eibli 0 
 

Cirrhilabrus rubriventralis 50 
 

Plectorhinchus chaetodonoides 100 

Cetoscarus bicolor 0 
 

Cirrhitichthys aprinus 50 
 

Plectorhinchus vittatus 100 

Chaetodon andamanensis 0 
 

Cirrihitus pinnulatus 50 
 

Pterois volitans 100 

Chaetodon bennetti 0 
 

Cirripectes quagga 50 
 

Acanthurus maculiceps 200 

Chaetodon meyeri 0 
 

Cirripectes stigmaticus 50 
 

Anampses caeruleopunctatus 200 

Chaetodon triangulum 0 
 

Coris aygula 50 
 

Chaetodon interruptus 200 

Chaetodon trifascialis 0 
 

Dendrochirus brachypterus 50 
 

Inistius pavo 200 

Chaetodon trifasciatus 0 
 

Dendrochirus zebra 50 
 

Naso unicornis 200 

Diodon liturosus 0 
 

Hologymnosus doliatus 50 
 

Platax orbicularis 200 

Exallias brevis 0 
 

Labrichthys unilineatus 50 
 

Pomacanthus xanthometopon 200 

Paracanthurus hepatus 0 
 

Oxycheinus bimaculatus 50 
 

Pseudobalistes fuscus 200 

Pomacanthus annularis 0 
 

Plesiops coeruleolineatus 50 
 

Coris cuvieri 250 

Pomacanthus semicirculatus 0 
 

Pseudanthias hypselosoma 50 
 

Acanthurus guttatus 300 

Rhinomuraena quaesita 0 
 

Pseudochelinus octotaenia 50 
 

Chaetodon lineolatus 300 

Acanthurus tristis 50 
 

Ptereleotris hanae 50 
 

Paracheilinus mccoskeri 300 

Bodianus anthioides 50 
 

Rhinecanthus cinereus 50 
 

Pterois radiata 300 

Bodianus bimaculatus 50 
 

Sebastapistes cyanostigma 50 
 

Chaetodon mitratus 500 

Calloplesiops altivelis 50 
 

Stethojulis bandanensis 50 
 

Gobiodon citrinus 500 

Centropyge acanthops 50 
 

Taenianotus triacanthus 50 
 

Halichoeres vrolikii 500 

Centropyge bispinosa 50 
 

Tomiyamichthys latruncularius 50 
 

Oxycirrhites typus 500 

Centropyge flavicauda 50 
 

Valenciennea helsdingenii 50 
 

Paracirrhites arcatus 500 

 

 



 

 

Species Quota  Species Quota  Species Quota 

        

Pseudodax moluccanus 500  Antennatus nummifer 1000  Chaetodon kleinii 1000 

Stonogobiops dracula 500  Antennatus coccineus 1000  Chaetodon octofaciatus 1000 

Pterois antennata 600  Apogon apogonides 1000  Chaetodon oxycephalus 1000 

Balistoides conspicillum 800  Apogon luxuria 1000  Chaetodon unimaculatus 1000 

Ostracion meleagris 800  Apolemichthys trimaculatus 1000  Cheillinus chlorourus 1000 

Abudefduf bicolor 1000  Arothron mappa 1000  Cheilodipterus isostigma 1000 

Acanthurus mata 1000  Arothron nigropunctatus 1000  Cirrhitichthys bleekeri 1000 

Acanthurus nigricauda 1000  Bodianus bilunulatus 1000  Comanthina nobilis 1000 

Acanthurus nigrofuscus 1000  Bodianus diana 1000  Coris frerei 1000 

Acanthurus pyroferus 1000  Bodianus opercularis 1000  Corythoichthys haematopterus 1000 

Acanthurus strigosus 1000  Bothus ocellatus 1000  Corythoichthys intestinalis 1000 

Acanthurus tennenti 1000  Caesio teres 1000  Cryptocentrus cinctus 1000 

Acanthurus triostegus 1000   Callionymus cooperi 1000  Cryptocentrus cinctus 1000 

Aluterus scriptus 1000  Callionymus delicatulus 1000  Cryptocentrus cyanotaenia 1000 

Amblyeleotris callopareia 1000  Callionymus gardineri 1000  Cryptocentrus fasciatus 1000 

Amblyeleotris steinitzi 1000  Callionymus persicus 1000  Cryptocentrus fasciatus 1000 

Amblyeleotris sungami 1000  Callionymus tenuis 1000  Cryptocentrus lutheri 1000 

Amblyeleotris wheeleri 1000  Cantherhines pullus 1000  Ctenochaetus binotatus 1000 

Amblygobius phalaena 1000  Centropyge bispinosus 1000  Ctenochaetus striatus 1000 

Amblygobius semicinctus 1000  Cephalopholis cruentata 1000  Dascyllus aruanus 1000 

Antennarius biocellatus 1000  Cephalopholis polleni 1000  Dascyllus carneus 1000 

Antennarius hispidus 1000  Chaetodon baronessa 1000  Dascyllus trimaculatus 1000 

Antennarius maculatus 1000  Chaetodon citrinellus 1000  Doryrhamphus bicarinatus 1000 

Antennarius pauciradiatus 1000   Chaetodon collare 1000  Doryrhamphus excisus excisus 1000 

Antennarius commerson 1000  Chaetodon ephippium 1000  Dunckerocampus multiannulatus 1000 

Antennarius pictus 1000  Chaetodon guttatissimus  1000  Echinaster sepositus 1000 

 

 

 

 



 

 

Species Quota  Species Quota  Species Quota 

        

Echinaster sp. 1000  Halichoeres margaritaceus 1000  Liopropoma fasciatum 1000 

Ecsenius midas 1000  Halichoeres marginatus 1000  Liopropoma latifasciatum 1000 

Ecsenius minutus 1000  Halichoeres melanurus 1000  Lissiosquillina maculata 1000 

Epibulus insidiator 1000  Halichoeres salmofasciatus 1000  Lutjanus kasmira 1000 

Epinephelus inermis 1000  Halichoeres trispilus 1000  Luzonichthys whitleyi 1000 

Epinephelus megachir 1000  Halichores scapularis 1000  Lysmata amboinensis 1000 

Forcipiger flavissimus 1000  Helcogramma maldivensis 1000  Macolor niger 1000 

Forcipiger longirostris 1000  Hemigymnus fasciatus 1000  Macrodontogobius wilburi 1000 

Formia nodosa 1000  Hemigymnus fasciatus 1000  Macropharyngodon cyanoguttatus 1000 

Fromia indica 1000  Hemitaurichthys zoster 1000  Macropharyngodon ornatus 1000 

Fromia monilis 1000  Heniochus accuminatus 1000  Malacanthus brevirostris 1000 

Fromia nodosa 1000  Heniochus acuminatus 1000  Meiacanthus smithi 1000 

Fromia sp. 1000  Heniochus chrysostomus 1000  Melichthys indicus 1000 

Fusigobius duospilus 1000  Heniochus monoceros 1000  Mulloidichthys flavolineatus 1000 

Fusigobius humeralis 1000  Heniochus permutatus 1000  Mulloidichthys vanicolensis 1000 

Fusigobius inframaculatus 1000  Heniochus pleurotaenia 1000  Myripristis adusta 1000 

Fusigobius longispinus 1000  Histrio histrio 1000  Myripristis berndti 1000 

Fusigobius neophytus 1000  Hologymnosus annaulatus 1000  Myripristis botche 1000 

Fusigobius pallidus 1000  Hologymnosus longipes 1000  Myripristis hexagona 1000 

Genicanthus caudovittatus 1000  Hoplolatilus chlupatyi 1000  Myripristis jacobus 1000 

Gnathanodon speciosus 1000  Iniistius dea 1000  Myripristis kuntee 1000 

Gomophia sp. 1000  Koumansetta hectori 1000  Myripristis murdjan 1000 

Gomphosus caeruleus 1000  Labroides bicolor 1000  Myripristis pralinia 1000 

Gomphosus varius 1000  Larabicus quadrilineatus 1000  Myripristis violacea 1000 

Halichoeres hortulanus 1000  Lethrinus crocineus 1000  Myripristis vittata 1000 

Halichoeres lutescens 1000  Liopropoma africanum 1000  Naso brevirostris 1000 

 

 

 

 



 

 

Species Quota  Species Quota  Species Quota 

        

Naso vlamingii 1000  Plectorhinchus gibbosus 1000  Pterois miles 1000 

Neoniphon opercularis 1000  Plectorhinchus lineatus 1000  Rathbunella hypoplecta 1000 

Neopomacentrus cyanomos 1000  Plectorhinchus nigrus 1000  Rhinecanthus aculeatus 1000 

Nudibranch 1000  Plectorhinchus picus 1000  Rhinecanthus lunula 1000 

Odonus niger 1000  Pomacanthus imperator 1000  Rhinecanthus rectangulus 1000 

Opistognathus lonchurus 1000  Pomacentrus caeruleus 1000  Sargocentron caudimaculatum 1000 

Ostracion cubicus 1000  Pomacentrus coelestis 1000  Sargocentron cornutum 1000 

Oxycomanthus bennetti 1000  Pomacentrus indicus 1000  Sargocentron diadema 1000 

   Pseudanthias charleneae 1000  Sargocentron macrosquamis 1000 

Parachelinus carpenteri 1000  Pseudanthias cooperi 1000  Sargocentron melanospilos 1000 

Paracirrhites forsteri 1000  Pseudanthias dispar 1000  Sargocentron punctatissimum 1000 

Paragobiodon modestus 1000  Pseudanthias fasciatus 1000  Sargocentron spiniferum 1000 

Paraluterus prionurus 1000  Pseudanthias taira 1000  Sargocentron tiere 1000 

Parapercis hexophtalma 1000  Pseudanthias truncatus 1000  Sargocentron tiereoides 1000 

Parapercis punctulata 1000  Pseudanthias bicolor 1000  Sargocentron violaceum 1000 

Parapriacanthus ransonneti 1000  Pseudocheilinus evanidus 1000  Sargocentron microstoma 1000 

Parupeneus barberinus 1000  Pseudochromis coccinicauda 1000  Shrimp 1000 

Parupeneus cyclostomus 1000  Pseudojulis melanotus 1000  Soleichthys heterorhinos 1000 

Parupeneus indicus 1000  Pseudorhombus jenynsii 1000  Solenostomus cyanopterus 1000 

Parupeneus macronemus 1000  Ptereleotris evides 1000  Stegastes nigricans 1000 

Parupeneus pleurostigma 1000  Ptereleotris grammica 1000  Stethojulis albovittata 1000 

Parupeneus rubescens 1000  Ptereleotris heteroptera 1000  Sunagocia otaitensis 1000 

Parupeneus trifasciatus 1000  Ptereleotris microlepis 1000  Terelabrus dewapyle 1000 

Periclimenes 1000  Ptereleotris zebra 1000  Terelabrus flavocephalus 1000 

Platycephalus speculator 1000  Pterocaesio pisang 1000  Terelabrus rubrovittatus 1000 

Plectorhinchus albovittatus 1000  Pterocaesio tile 1000  Terelebrus rubrovittatus 1000 
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Thalassoma amblycephalum 1000  Ecsenius bicolor 4000 

Thalassoma hardwicke 1000  Halichoeres leucoxanthus 4000 

Thalassoma lunare 1000  Acanthurus lineatus 5000 

Upeneus heemstra 1000  Amphiprion clarkii 5000 

Upeneus taeniopterus 1000  Amphiprion nigripes 5000 

Upeneus vittatus 1000  Chaetodon auriga 5000 

Valenciennea strigata 1000  Cirrhilabrus exquisitus 5000 

Wetmorella nigropinnata 1000  Ctenochaetus strigosus 5000 

Xanthichthys auromarginatus 1000  Halichoeres cosmetus 5000 

Zebrasoma veliferum 1000  Halichoeres scapularis 5000 

Bodianus axillaris 1500  Naso lituratus 5000 

Chaetodon lunula 1500  Nemateleotris decora 5000 

Chaetodon melannotus 1500  Pseudanthias bimaculatus 5000 

Synchiropus stellatus 1500  Pygoplites diacanthus 5000 

Zanclus cornutus 1500  Zebrasoma scopas 5000 

Centropyge multispinis 2000  Naso elegans 5000 

Chaetodon madagaskariensis 2000  Labroides dimidiatus 7000 

Macropharyngodon bipartitus 2000  Zebrasoma desjardinii 7000 

Novaculichthys taeniourus 2000  Pseudanthias pulcherrimus 8000 

Pseudanthias ignitus 2000  Blenniella chrysospilos 10000 

Amblyeleotris aurora 2500  Nemateleotris magnifica 10000 

Salarias fasciatus 2500  Pseudanthias parvirostris 10000 

Anampses meleagrides 3000  Valenciennea sexguttata 10000 

Chaetodon falcula 3000  Nemanthias carberryi 15000 

Ecsenius lineatus 3000  Pseudanthias evansi 15000 

Thalassoma quinquevittatum 3000  Pseudocheilinus hexataenia 15000 

Chaetodon xanthocephalus 4000  Acanthurus leucosternon 20000 

   Pseudanthias squamipinnis 80000 
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