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 ތަޢާރުފާއި ނަން  1.1

ެމނޭްޖރުަމހުގެ  ޭޖގެ ފަދިވެހިރާއްކިޔާނީ، "މި ޕްލޭންއަށް   1.1.1 ޕްލޭން" އެވެ )ީމގެ    ކުރުާމބެހޭ މަސްވެރިކަން 

 ފަހުން ޕްލޭން ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި(. 

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

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނެވެ. 18ގެ  ފައި( ހަވާލާދީކަުމގައި މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނުފަހުން 

(،  11، )(10ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )  17މި ޕްލޭންއަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނުގެ   1.1.3

 .މަސްވެރިކަން ެމނޭްޖކުރުުމގެ ޕްލޭންއެވެބާވަތްތަކުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (12)

  

   މިޕްލޭންގެ އިމާއި ހިންގާނެ ދާއިރާ  1.2

 ބާވަތްތައް އަދި ހަރަކާތްތައް  1.2.1

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތަކަށް ިމޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ: )ހ(  

ފަރުމަސް    2ަޖދުވަލު   • ފަހުން  )ީމގެ  ބާވަތެއް  ހުރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
 ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި(

ފްރައޯޑަރ ން( އAchelataި( އަދި އަކެލާޓާ )Astacideaއެސްޓަސިޑިއާ ) •
 ގައި ހިެމނޭ އިހީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް )ީމގެ ފަހުން އިހި ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި( 

ގެ ވަސީލަތްތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަށް ރުަމހުދިވެހިރާއްޭޖގައި ހިންގާ، ފަ )ށ(  
ތެރޭގައި،   އޭގެ  ހިނގާނެއެވެ.  ޕްލޭން  ަމސްވެރިފަރު  މި  ކުރުާމއި،  ކަާމ  މަސްވެރިކަން 



 

 

ހަރަކާތްތައް   ގަނެވިއްކުާމއި  ފަރުމަސް  ހިންގުާމއި،  ގުޅުންހުރި  ކުރުާމއި،  ޕްރޮސެސް 
 ގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހިެމނެއެވެ. ރުަމހުއިން ފަެޖދިވެހިރާއް

 ފަރާތްތައް މިޕްލޭން ހިނގާނެ   1.2.2

ޕްލޭން ހިނގާނީ   )ހ(   ބާވަތްތަކަ  1.2.1މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހިންގާ  ގައި  އަމާޒުކޮށްގެން  ށް 
 ަމއްޗަށެވެ. ވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި

ހަރަކާތަކާ  )ށ(   އެފަދަ  ނުވަތަ  ހިންގާ  ހަރަކާތެއް  ފެތޭ  ތެރެއަށް  އިުމގެ  ޕްލޭންގެ  މި  އަދި 
އަދި  ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް ހިންގާ ީމހުންނަށާއި، އުޅަނދު ފަހަރަށާއި، ޕްރޮސެސް ކުރާ  

 އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތަންތަނަށްވެސް މި ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ. 

 އިސްތިސްނާ  1.2.3

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

  ޕްލޭން ނުހިނގާނެއެވެ. ހިންގާ މީހުންނަށާއި ފަރާތްތަކަށް، ިމ
  

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް  1.3

އެޕްރޯޗް: 1.3.1 މާހައުލީ    ޕްރިކޯޝަނަރީ  ލިބިފައިނެތްނަަމވެސް،  ކަށަވަރުކަން  ޔަޤީން  އަލީގައި  ސައިންސްގެ 
ނިޒާުމތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުަމށް އަވަސް    ނިޒާުމތައް ރައްކާކޮށް،  މާހައުލީ 
 ން. އަދި ޚަރަދުކުޑަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

ނިޒާ  1.3.2 ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ނިޒާމާ  ބެލެހެއްޓުން:  މާހައުލީ  ތެރެއިން  ކަންކަަމށާއި، ބާވަތްތަކަށާއި މެއްގެ  ވަކި 
ކިން ބެލުުމގެ ބަދަލުގައި، މާހައުލީ ނިޒާުމތަކުގައި ހިެމނޭ އަދި  މާހައުލީ ނިޒާުމގެ ޚިދުަމތްތަކަށް ވަކި ވަ

ކުން މާހައުލީ  އިވާ އެކި ވައްތަރުގެ ގުޅުންތަކަށް ބެލުން. ީމގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަގުޅިލާެމހިފަ
 ނިޒާަމށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން. 



 

 

ތަރައްޤީ: 1.3.3 ީޖލްތަމުސްތަޤްބަ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހުރަސް  ލުގެ  ލިބިގަތުަމށް  ަމންފާ  ވަސީލަތްތަކުން  ކަށް 
ތަރައް މަސްވަރިކަން  ފާނަ  ފުއްދޭގޮތެއްގަެމތީން  ބޭނުންތައް  ީޖލްތަކުގެ  ިމއަދުގެ  ޤީ ނޭޅޭނޭގޮތުގެަމތީން 

 ކުރުން. 

އެ  ހަމަހަމަކަން: 1.3.4 އަަމލުކުރުާމއި،  ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް  އަަމލުކުރުާމއި،  ފެންނަގޮތަށް  ންެމން  ދެފުށް 
ކަޒީ އުސޫލުތައް ތަތުބީޤުކޮށްގެން، ޝާިމލްވާގޮތަށް އަަމލުކުރުާމއި، ކުރާ ކަަމކަށް ޒިންމާނެގުާމއި ލާަމރު

ވަ ދެކިގެން،  ުމދަލެއްކަުމގައި  އާންުމ  އެކުލެވޭ  ހިއްސާ  އެންމެންގެ  ސީލަތްތަކުގެ  ވަސީލަތްތަކަކީ 
 ބިދިނުން.ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ ަމންފާ އެންމެންނަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ލި

އެޕްރޯޗް:   1.3.5 ބާރު ޕާޓިސިޕޭޓަރީ  ނެރުަމށް  ނަތީޖާ  އިއްތިފާޤުން  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  ނިންުމުމގައި  ކަންކަން 
އެންމެންގެ   ކަާމގުޅޭ  ނިންުމުމގައި  ކަންކަން  ގޮތުން،  އެޅުުމގެގޮތުންނާއި  ކަށަވަރުކުރުުމގެ  ޝާިމލްވުން 

ނު ސިޔާސަތެއްގެ  ކޮށް  ޚާއްޞަ  އެންެމން،  އަސަރުކުރާ  ކަާމގުޅޭ  ސީދާ  ސަބަބުން  ފިޔަވަޅެއްގެ  ވަތަ 
 ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން. 

  

 މާނަކުރުން  1.4

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

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

  

 އަމަލުކުރަން ފެށުން  1.5

 އަަމލުކުރަން ފަށާނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޕްލޭންއަށް  1.5.1

ފަށާނީ، މި ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ލުކުރަން ( އަށް އަަމނ) 6.2.1މި ޕްލޭންގެ  1.5.2
 )ބާރަ( މަސްދުވަސް ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 12ތާރީޚުން ފެށިގެން 



 

 

އަށް އަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ިމ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  6.7.3ޕްލޭންގެ މި  1.5.3
 ދުވަސް ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. )ބާރަ( މަސް 12ފެށިގެން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ފިޔަވަޅުތައް   މެނޭޖްކުރުމުގެ :  6ބާބު  

ަމސްލަހަތުވެރިންނަށާއި، މުސްތަޤްބަލުގެ ީޖލްތަކަށް  ފަރުތަކުގެ މާހައުލީ ނިޒާުމގެ ދުޅަހެޔޮކަަމށް ބަރޯސާވާ އެއްެމހާ  
ގައި ބެލެހެއްޓުަމށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުަމކީ ނިހާޔަތައް  ވިސްނާ، ފަރުތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ދެެމހެއްޓެނިވިގޮތެއް

ންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒްކުރަެމވެ.ުމހިއްުމކަެމކެވެ. ިމގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާ  
 
 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން  6.1

ާމއި ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، ފަރުަމހުގެ  ފަރުަމހުގެ މަސްވެރިކަން ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުާމއި  6.1.1
ކުރުާމއި، ެމނޭްޖކުރުާމއި، ފަރުަމހުގެ ދިރާސާތައް ކުރުާމއި، އޭގެ ވިޔަފާރި  ބާވަތްތަކުގެ އަބާދީ  ހިާމޔަތް

ކޮިމޓީއެއް  ލަފާދޭ  ދިނުަމށްޓަކައި  ލަފާ  ިމނިސްޓްރީއަށް  ގުޅޭގޮތުން،  ސިޔާސަތުތަކާ  ކުރުާމގުޅޭ 
 ން ކޮިމޓީ ކަުމގައި ހަވާލާދީފައި(. އުފައްދަންވާނެއެވެ )ީމގެ ފަހު

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

 ދޫބެއް ( ޓް ތަްމސީލްކުރާ ަމންފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްަމންިމނިސްޓްރީގެ ުމޤައްރިރު ) )ހ(  

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

 ަމންދޫބުން 3ފަރުަމހުގެ މަސްވެރިން ތަމްސީލްކުރާ  )ނ(  

 ަމންދޫބުން  2ފަރުމަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ  )ރ(  

 ަމންދޫބު  1ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންަމންޓް ތަމްސީލްކުރާ  )ބ(  

 ަމންދޫބު 1ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ތަމްސީލުކުރާ  )ޅ( 

 ަމންދޫބު  1އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ލޯކަލް ގަވަރންަމންޓް  )ކ(  

 ަމންދޫބު 1ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ  )އ(  

 ަމންދޫބު  1ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ތަްމސީލުކުރާ  )ވ(  

 ަމންދޫބު   1ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަާމގުޅޭ ަޖްމޢިއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ   )މ( 



 

 

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

 ؛ފަރުަމހުގެ މަސްވެރިން ތަމްސީލްކުރާ ަމންދޫބުން )ހ(  

 ؛ތަމްސީލްކުރާ ަމންދޫބުންފަރުމަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް  )ށ(  

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަާމގުޅޭ ަޖްމޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ަމންދޫބު )ނ(  

ނުގައި  ރިަމތިލުަމށް ހުޅުވާލައި ިމނިސްޓްރީން ކުރާ އިޢުލާވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަމޤާްމތަކަށް ކު  6.1.3 6.1.4

 ހިަމނަށްވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން  

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް  )ހ(  

 ަމޤާްމތަކަށް އައްޔަން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލު )ށ(  

ާމ  6.1.3 6.1.5 ދައުރުގެ އްދާގައިވަނަ  ަމންދޫބުންގެ  )ދޭއް( އަހަރެވެ. އަދި   2ުމއްދަތަކީ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ިމަމގާްމތަކަށް ހޮވޭ އެއްވެސް ަމންދޫބަކަށް ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ފިޝަ 6.1.6 ިމނިސްޓްރީގެ  ކުރާނީ  އަދާ  ޒިންާމ  ބެލެހެއްޓުުމގެ  އިދާރީކަންކަން  ެމނޭްޖަމންޓް  ކޮިމޓީގެ  ރީޒް 
އިންނެވެ. ީމގެ ތެރޭގަ ބޭއްވުުމގެ އިންތިޒާްމތައް  ސެކްޝަން  ަޖލްސާތައް  އި، ޔައުިމއްޔާ ބެލެހެއްޓުާމއި 

ކުރުން   ހިއްސާ  ެމންބަރުންނާ  ކޮިމޓީގެ  ލިޔުންތައް  ކަާމގުޅޭ  ކުރިއަށް  ަޖލްސާތަކުގެ  ހަަމެޖއްސުާމއި 
 ހިެމނެއެވެ.

އިދާރާތަކާއި ކަާމގުޅޭ ސަރަހައްދީ ކަާމގުޅޭ    ގެ ަމންދޫބުންނާއި ސަރުކާރުގެކަާމގުޅޭ މާހިރުންނާއި ސިނާޢަތު 6.1.7
ބައިވެރިވުަމށް   ަޖލްސާތަކުގައި  ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ކޮިމޓީ  ަޖާމޢަތްތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ 

 ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

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



 

 

 ެމންބަރުންނެވެ.  7ކޮިމޓީގެ ަޖލްސާއެއްގެ ކޯރަަމކީ  6.1.9

 ކޮިމޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކަކީ: 6.1.10

 ؛ަމޝްވަރާކުރުން  ފަރުަމހުގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭގޮތުން )ހ(  

ރިޕޯޓްތައް   )ށ(   އެކުލެވޭ  ަމޢުލޫާމތު  އެހެނިހެން  އަދި  ފަންނީ  މަސްވެރިކަާމގުޅޭ  ފަރުަމހުގެ 
 ؛މުޠާލިއާކުރުން

ފަންނީ ަމޢުލޫާމތު އެކުލެވޭ ރިޕޯޓްތަކުންނާއި ކަާމގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކީ ބޭއްވޭ މަސައްކަތު   )ނ(  
ރެވޭ ނަތީާޖތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ  ންތަކުން ނެބައްދަލުވުބައްދަލުވުންތަކުން އަދި ަމޝްވަރާ  

 ގުޅިގެން، އަޅަންެޖހޭ ެމނޭްޖކުރުުމގެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން ިމނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން.

މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ިމންވަރު ބެލުާމއި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް   )ރ(  
 ވުން.ރަށް އެރުއަހަރަކު ދެފަހަރު ިމނިސްޓަ

 

 ލައިސަންސް ދޫކުރުން  6.2

ފަރުަމހުގެ ަމސްވެރިކަުމގައާއި ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަުމންދާ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ލައިސެންސެއް   6.2.1
 ނަގަންވާނެއެވެ:

 ؛ވިޔަފާރި ބޭނުަމށް މަސްވެރިކަންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރު )ހ(  

 ؛ޕްރޮސެސިންގް ފެސިލިޓީތައްހުރިހާ  )ށ(  

ާމކެޓްތަކަށް   )ށ(   ޓޫރިޒަމް  ފަރާތްތަކަށާއި  ކުރާ  އެކްސްޕޯޓް  ބާވަތްތައް  ފަރުަމހުގެ 
މަސްވެރިކަުމގެ   )އެހެން  ފަރާތްތައް  ވަނަ  ތިން  ހުރިހާ  ގޮތުން( ވިއްކާ  )ެމދުވެރިއެއްގެ 

 ނދަކު(. ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހި



 

 

ފަރާތްތައް އެ )ށ( ގަގެ    6.2.1 6.2.2 ފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  ވީނަަމވެސް، ތިރީގައި  ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެން  އި 
 ާމއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. 

ގެ އެންމެ ގިނަިމންވަރު  ރުަމހުއެތަނެއްގެ ދުވާލަކު ޕްރޮސެސްކުރެވޭ ނުވަތަ ޕެކް ކުރެވޭ ފަ )ހ(  
  ތަންތަން ކިލޯއަށްވުރެ ކުޑަ 50)ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީ( 

 ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ތަންތަން  )ށ(  

 %30ގެ މަސްވެރިކަުމގެ ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ އުޅަނދެއް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ބާނާ  ަމހުގެ  ރުަމހުފަ 6.2.3
ެމނޭްޖަމންޓް  ޕްލޭނެއް   ަމހަކީ އެބާވަތަކަށް އެހެން  )ތިރީސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ން ކުރުުމގެ ލައިސަންސެއް  ފައިވާ ބާވަތެއް ކަުމގައިވާ ނަމަ އެ ބާވަތަކަށް ވަކިން މަސްވެރިކައެކުލަވާލާ
 ނަގަން ވާނެއެވެ.

ޕްރޮސެސްކުރުުމގެ ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގަންނަ  ަމހުގެ    ރުމަސްފަ 6.2.4
އަދަދެއް  30% ގިނަ  ވުރެ  އަށް  އިންސައްތަ(  ެމނޭްޖަމންޓް )ތިރީސް  އެހެން  އެބާވަތަކަށް  ަމހަކީ     ގެ 

ކުރުުމގެ   ޕްރޮސެސް  މަސް  ވަކިން  ބާވަތަކަށް  އެ  ކަުމގައިވާ ނަމަ  ބާވަތެއް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ޕްލޭނެއް 
 ލައިސަންސެއް ނަގަން ވާނެއެވެ.

ސް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކުން  އެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުަމށް ލައިސަންަމސްވެރިކަުމގައި ެމދުވެރި  ރުަމހުގެފަ 6.2.5
)ތިރީސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ަމހަކީ    %30 ގަންނަ  ަމހުގެ  އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި

ބާވަތަކަ ނަަމ އެ  ކަުމގައިވާ  ބާވަތެއް  ެމނޭްޖަމންޓް  ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވާ  އެހެން  ށް  އެބާވަތަކަށް 
 ރިވުަމށް ލައިސަންސެއް ނަގަން ވާނެއެވެ.ވަކިން ެމދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެ

ޕްލޭންގެ   6.2.6 އިން     6.2.1މި  ިމނިސްޓްރީ  ރަޖިސްޓްރީއެއް  ފަރާތްތަކުގެ  ދޫކުރާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ގެ 
 އެކުލަވާލައި އަދާހަަމކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.

އެދު 6.2.7 އަށް  އިުޖރާޢަތުލައިސަންސް  އާންމު  ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  "ާމއި  ކުރިއަށްދާނީ  ލައިސަންސް   
 " ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.2020ދޫކުރުުމގެ ގަވާއިދު 



 

 

ހުށަހަ  ރުަމހުގެފަ 6.2.8 އެދި  އަކަށް  ލައިސަންސް  ކުރުުމގެ  ވަނީ  ަމސްވެރިކަން  އުޅަނދު  ޯމލްޑިވްސް  ޅާ 
ޔަޤީންކުރަން ން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ކަރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައިރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިޓް

 .ވާނެއެވެ

އާންުމ    ރުަމހުގެފަ 6.2.9 ލައިސަންސްގެ  ކުރުުމގެ  މަސްވެރިކަން  ދޫކުރާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  މަސްވެރިކަންކުރާ 
 ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: 

 

 ލައިސަންސް  )ހ(  

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

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 މަސްވެރިކަންކުރެވޭ ސަރަޙައްދު  )ށ(  

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

 ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ތަކުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 މަސް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ނ(  

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

ަމއުލޫާމތު  އިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަާމބެިމނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާ • ހޭ 
ރިކޯޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ަމސް ރިޕޯޓު 



 

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ިމނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަުމން ގެންދާކަން އުޅަނދުގެ 
 ކެޔޮޅު ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

ތު  އްޙަ ަމޢުލޫާމލޫާމތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ އަދި ސަިމގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ަމޢު •
 ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ. 

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

އޮބްޒަރވަރުންނަށް   )ރ(   ފިޝަރީޒް  ރޭންޖަރުންނަށާއި  ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ 
 އްބާރުލުން ދިނުން އެ 

ޤާނޫނު( އާއި    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •   ަމސްވެރިކަުމގެ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ނަންބަރު   އާންމު    R-75/2020ގަވާއިދު  މަސްވެރިކަުމގެ  ]ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގަވާއިދު[ 
އޮބްޒަ ފިޝަރީޒް  ލިބިފައިވާ  ރޭންަޖރުންނަށާއި  ލައިސަންސް  ރވަރުންނަށް، 
 ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ބ(  

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

ހިފުަމށް •   ބާވަތެއް    ދިނުަމށް  ހަަމލާ  ފަރުަމހަކަށް  ނުވަތަ  ބޭނުަމށް   ، ފަރުަމހުގެ 
 ؛ބޭނުންކުރުން ބަޑި ަމރާ  މަސް

 ؛އިހި ނެގުން ހުންނަ ބިސް ށުގައިދަ ބަނޑު •

 ؛ކަނޑައެޅިފައިވާ ސައިޒް ލިިމޓްތަކާ ހިލާފަށް އިހި ނެގުން •



 

 

ޕްރެޝަރައިޒްކޮ • ނޭވާލުަމށްޓަކައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ވައި  ވައިފުޅި  ހުންނަ  ށްފައި 
އުޅު އަޑީގައި  ފެނުގެ  އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން  އެއްވެސް  ބޭނުންކުރާ  ަމށް 

 ؛އިހި ނެގުން ބޭނުންކޮށްގެން

ނުވަތަ    ރުަމހުގެފަ • ގެންގުޅުން  ވަޒީފާގައި  މަސްވެރިކަން ކުރުުމގައި ބިދޭސީން 
 ؛ ބައިވެރިކުރުވުން

)ނޮ • ޒާތުގައި ނެތިގެންނުދާ  އޭގެ  ނުވަތަ  ކުނި  -ންކެިމކަލެއް  ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް( 
 ؛ކަނޑަށް އެޅުން ނުވަތަ އުކައިލުންފަޅަށް، ފަރަށް ނުވަތަ 

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

އަމާޒުކުރުން • ބާވަތަކަށް  ބެހެއްޓުން، ހިާމޔަތްކޮށްފައިވާ  ، ހިފުން، އުޅަނދުގައި 
ރުން، ދާން ހަަމެޖހިފައިވާ ަމންޒިލަށް ދިއުުމގެ ކުރިން ނުވަތަ ދިއުުމގެ ރައްކާކު

ނުވަތަ ަމގު އެހެން އުޅަނދަކަށް  ތަނަކުން  ނުވަތަ  އުޅަނދަކުން  އެއް  ަމތީގައި 
 ތަނަކަށް ގެންދިއުން )ޓްރާންޝިޕް ކުރުން(، ނުވަތަ ލޭންޑިންގ ފެސިލިޓީ އަކަށް 

 އަދި ؛ ނުވަތަ އެއްގަަމށް ގެންދިއުން

ަމސްވެރިކަުމގެ    2019/14މި ޕްލޭންއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:   • )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ނުވަތަ ޤާނޫނު(   ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި 

ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް 
 ؛ ކުރުންއަަމލު

އެދޭ    ފަރުމަސް 6.2.10 އަށް  ލައިސަންސް  ހުށަހަޅާއިރު،  އެދި  އަކަށް  ލައިސަންސް  ކުރުުމގެ  ޕްރޮސެސް 
ސާފުތާހިރުކަުމގެ  އަކީ  ފެސިލިޓީ ސައްޙަ  ދޫކޮށްފައިވާ  އިން  އޮތޯރިޓީ  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  ޯމލްޑިވްސް 

 .ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ ންލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތު  ފެސިލިޓީއެއްކަންސެޓްފިކެޓެއް އޮތް



 

 

ލައިސަންސް    ރުމަސްފަ 6.2.11 ކުރުުމގެ  ފަރާތަކީ  ޕްރޮސެސް  ރައްޔިތެދޫކުރެވޭ  ނުވަތަ  އްކަންދިވެހި   ،
ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އެކުންފުންޏަކީ  ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  ޕްރޮސެސްކުރާ 

 . ން ވާނެއެވެޔަޤީންކުރަ އްކަން ިމނިސްޓްރީންކުންފުންޏެ

 ޕްރޮސެސްކުރުުމގެ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: ރުމަސްފަ 6.2.12

 ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން، އުޅަނދުތައް އަދި ފަސިލިޓީޒް  )ހ(  

ވަކިން  •   ފެސިލިޓީއަކަށް  ނުވަތަ  އުޅަނދަކަށް  ތަނަކަށް،  ކޮންމެ  ޕްރޮސެސްކުރާ 
 ލައިސަންސް ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 މަސް ގަތުން  )ށ(  

ލައިސަންސް   •   ކުރުުމގެ  މަސްވެރިކަން  ގަންނަންވާނީ  ދަށުން  ލައިސަންސްގެ  މި 
ފަ ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ނުވަތަ  އުޅަނދަކުން  ބާވަތްތައް ރުަމހުލިބިފައިވާ  ގެ 

)ެމދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން( ވިއްކާ  އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޓޫރިޒަމް ާމކެޓްތަކަށް  
 ންނެވެ. ކުފަރާތަ

 ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  )ށ(  

ޕްރޮސެސް ކުރުުމގައި އަަމލުކުރަންވާނީ ޯމލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  •  
އުސޫލުތަކާ  ގަވާއިދުތަކާއި  ޤާއިްމކޮށްފައިވާ  އިން  )އެްމ.އެފް.ޑީ.އޭ( 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.

އާ • ތަންތަނާއި  ބަންދުކުރަން  ޕްރޮސެސްކުރާ  ތަކެއްޗާއި ލާތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ 
 ސާާމނު އިންސްޕެކްޓްކޮށް ބެލުުމގެ އިޚުތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 



 

 

 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ށ(  

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

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

ތިރީ • ރިޕޯޓުތަކުގައި  އިތުރުން ޕާރޗޭސް  ަމޢުލޫާމތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ރިކޯޑު ަމއުލޫާމތު  ގައި  ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ  އުސޫލު[  ހުށަހެޅުާމބެހޭ  ކުރުާމއި 

 ނެއެވެ:ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާ 

o  ެފަރާތުގ ވިއްކި(  )މަސް  ގަތް  މަސް  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް 
 ؛ތަފްޞީލް

o ު؛މަސް ބޭނި އުޅަނދ 
o ް؛ގަނެފައިވާ ތާރީޚ 
o  ެއަދަދުގ ބަރުދަނާއި  އެބާވަތްތަކުގެ  އަދި  ބާވަތްތައް  ގަނެފައިވާ 

 ؛ޞީލްތަފް
 

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

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

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

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



 

 

ފިޝަރީ  )ޅ(   ރޭންޖަރުންނަށާއި  ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  އޮބްޒަރވަރުންނަށް  ތަންފީޛީ  ޒް 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

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

 ންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.ލައިސަ

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ކ(  

ބާވަތެއްގެ  •   ނުވަތަ  ބައެއް  ބާވަތެއްގެ  ބާވަތެއް،  އެއްވެސް  ހިާމޔަތްކޮށްފައިވާ 
ނުވަތަ   ކުރުން  ވިޔަފާރި  އުފެއްދުެމއްގެ  އެއްވެސް  އުފައްދާފައިވާ  ބައިތަކުން 

 ބެހެއްޓުން.ޕްރޮސެސިންގް ފެސިލިޓީއެއްގައި 

ހަދާފައި • ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި  ޤާނޫނު  މަސްވެރިކަުމގެ  ޕްލޭންއާއި  ވާ މި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ   ދަށުން  ޕްލޭނެއްގެ  ެމނޭްޖަމންޓް  ގަވާއިދެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް 

 އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އަަމލު ކުރުން. 

   

ރިއެއްގެ ގޮތުން( ވިއްކާ   ކަށާއި ޓޫރިޒަމް ާމކެޓްތަކަށް )ެމދުވެބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަ  ރުަމހުފަ 6.2.13
 ތިން ވަނަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ އާންުމ ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:

 މިލްކުވެރިކަން  )ހ(  

ާމކެޓްތަކަށް )ެމދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން( އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޓޫރިޒަމް   •  
ބާފަ ދިވެހި    ވަތްތައްރުަމހުގެ  ވާންވާނީ  ފަރާތްތެއް  ވަނަ  ތިން  ވިއްކާ 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި   ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ފަރާތަކީ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ރައްޔިތަކަށެވެ. 
 ރަޖިސްޓްރީވެފައި ވާންވާނެއެވެ.



 

 

 މަސް ގަތުން  )ށ(  

ލައިސަންސްގެ   •   ކުރުުމގެ  މި  ަމސްވެރިކަން  ގަންނަންވާނީ  މަސް  ދަށުން 
 ބިފައިވާ އުޅަނދަކުންނެވެ. ލައިސަންސް ލި

 
 

 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ނ(  

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

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

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

 ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ:

o ް؛ފައިވާ ަމސް ބޭނި އުޅަނދުސް ލިބިލައިސަނ 
o ް؛ގަނެފައިވާ ތާރީޚ 
o  ެއަދަދުގ ބަރުދަނާއި  އެބާވަތްތަކުގެ  އަދި  ބާވަތްތައް  ގަނެފައިވާ 

 ؛ތަފްޞީލް
 

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

ފޯރުކޮށްނުދިނުަމކީ • ދޮަމޢުލޫާމތު  ނުވަތަ  ނޫން  ަމޢުލޫާމތު  ، ނުވަތަ ސައްޙަ  ގު 
 ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ކުށެކެވެ. 



 

 

ފަރާތުން  • މަސްވެރިންގެ  ބޭނުަމށް  ިމނިސްޓްރީގެ  ވެރިފަރާތް   ލައިސަނސްގެ 
ާމތުގެ ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ަމޢުލޫާމތު  އެއްކުރާ ަމޢުލޫ

 ތަކާ ހިއްސާ ކުރުަމކީ ކުށެކެވެ. ިމނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާ

އޮބްޒަރވަރުންނަށް   ( ރ )   ފިޝަރީޒް  ރޭންޖަރުންނަށާއި  ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( އާއި   2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •  
ނަންބަރު   މަސް  R-75/2020ގަވާއިދު  އާންުމ  ]ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވެރިކަުމގެ 

ފިޝަރީޒް ގަ އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ވާއިދު[ 
ލިބިފައިވާ   ލައިސަންސް  އޮބްޒަރވަރުންނަށް،  ފިޝަރީޒް  ރޭންަޖރުންނަށާއި 

 ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ބ(  

ބާ •   ބާވަތެއް،  އެއްވެސް  ބާވަތެއްގެ  ހިާމޔަތްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ބައެއް  ވަތެއްގެ 
 .ކުން އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް އުފެއްދުެމއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުންބައިތަ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ    2019/14މި ޕްލޭންއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •
އެއް ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި  ނުވަތަ ޤާނޫނު(  ގަވާއިދެއް  ވެސް 

ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް ނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭ
 އަަމލު ކުރުން.

ފު 6.2.14 ާމއްދާގެ )ހ(   6.2.1އްދަތުގައި  ުމރަތަމަ ދެއަހަރުގެ  ިމޕްލޭންއަށް އަަމލު ކުރަން ފަށުަމށްފަހު  ވަނަ 
  ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ސަންސްލައި  ކުގެ އަތުން ފީއެއް ނެގުަމކާނުލާ  ތަ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްނއަދި )

ލައިސަންސް ދެވޭ ގިންތިތަކާއި، ލައިސަންސް ފީގެ ތަފްޞީލާއި ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތު ތިރީގައިވާ ތާވަލު  6.2.15
 ގައި ޚުލާސާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 5

 : ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތަކާއި ފީތަކާއި ުމއްދަތުގެ ތަފްޞީލ5ްތާވަލު  



 

 

 ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  )މަހުން( މުއްދަތު   ންތިތައް ލައިސަންސްގެ ގި 

 500 24 ގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތައްރުަމހުފަ 

ވިއްކުަމށް )ެމދުވެރިއެއްގެގޮތުން(  ރުަމހުގެ ބާވަތްތައްފަ 
 ހަރަކާތްތެރިވާ ތިންވަނަ ފަރާތްތައް 

24 300 

 500 24 ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތައް ފަރުަމހުގެ ބާވަތްތައް 

   

 ޕްލޭންގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.މި  6.2.16

ގަވާއިދު  " 6.2.17 ދޫކުރުުމގެ  ކުރަން 2020ލައިސަންސް  އައު  ލައިސަންސްތައް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން  އާ   "
ުމރާަޖ އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ކުރެވޭނީ،  އައު  ލައިސަންސް  ފީ  ޢާކުރުަމށްފަޖެހޭނެއެވެ.  ލައިސަންސް  ހު 

 ދެއްކުުމންނެވެ.

ލައިސަ 6.2.18 ހިނދެއްގައި  ެޖހިއްޖެ  ގެންނަން  ބަދަލެއް  ޝަރުތުތަކަށް  ުމއްދަތުގައި  ންލައިސަންސްގެ  ސްގެ 
އެބަދަލެއް ގެނައުުމގގެ އިޚުތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ، 

 އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.  ކޮށް އަންގާ އެކަން އާންުމ
  

 މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން   ރުމަހުގެ ފަ  6.3

ފަ ބޭނުަމށް  ބައިވެރިކުރުވުަމކީ    ރުަމހުގެވިޔަފާރި  ނުވަތަ  ގެންގުޅުަމކީ  ވަޒީފާގައި  ބިދޭސީން  ކުރުުމގައި  މަސްވެރިކަން 
 ަމނާކަެމކެވެ. 

 

 ޒް ލިމިޓް އިސަ  6.4

ހުންނަން    ސެންޓިީމޓަރު    7.6އިހީގެ ތޮށިގަނޑުގައި  ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިހީގެ ބާވަތްތައް ނަގާއިރު  ތި 6.4.1
 ވާނެއެވެ.



 

 

 ޕެނޫލިރަސް ެޖޕޯނިކަސް )ަޖޕަނީޒް ސްޕައިނީ ލޮބްސްޓަރ(  )ހ(  

 ޕެނޫލިރަސް ލޮންގައިޕްސް )ލޯންގް ލެގްޑް ސްޕައިނީ ލޮބްސްޓަރ( )ށ(  

ޕެނޫލިރަސް އޯރނޭޓަސް )އޯރނޭޓް ސްޕައިނީ ލޮބްސްޓަރ / އޯރނޭޓް ޓްރޮޕިކަލް ރޮކް  ނ( ) 
 ލޮބްސްޓަރ( 

 )ޕްރޮންގްހޯރން ސްޕައިނީ ލޮބްސްޓަރ(ޕެނޫލިރަސް ޕެންސިލާޓަސް  )ރ(  

 ޕެނޫލިރަސް ޕޮލިފޭގަސް )މަޑް ސްޕައިނީ ލޮބްސްޓަރ(  )ބ(  

ޕެނޫލިރަސް ވަރސިކަލަރ )ޕެއިންޓަޑް ރޮކް ލޮބްސްޓަރ / ކޮަމން ރޮކް ލޮބްސްޓަރ /   )ޅ( 
 އިނީ ލޮބްސްޓަރ(ބްލޫ ސްޕަ

ބޮލާއި ނިގުލާ ދޭތެރޭގައިވާ ތޮށިގަނޑު   ތިރީކައިރިން ފެށިގެންދިގުިމން ބަލާނީ، ލޮލުގެ  އިހީގެ ތޮށިގަނޑުގެ   6.4.2
ހިސާބަށެ(  ކެރަޕޭސް) ތޮށިގަނޑުގެ  ވެނިމޭ  އިހީގެ  ިމ  .  ގައިޑްލައިނެއް  ބެހޭ  ގޮތާއި  ބަލާނެ  ދިގުުމން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. 3ޕްލޭންގެ ަޖދުވަލު 

 ނުވާނެއެވެ. ށް އިހީގެ ބާވަތެއް ނަގައިގެންޚިލާފައެއްވެސް ފަރާތަކުން ސައިޒް ލިިމޓްތަކާ  6.4.3

ލިިމޓާއި 6.4.4 އެއްވެސް   6.4.1ށް  ޚިލާފަ  ސައިޒް  އުޅަނދުގައި    އްސެއް އި   ބާވަތެއްގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ބެހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން، ދާން ހަަމެޖހިފައިވާ ަމންޒިލަށް ދިއުުމގެ ކުރިން ނުވަތަ ދިއުުމގެ ަމގުަމތީގައި  
)ޓްރާންޝިޕް   ގެންދިއުން  ތަނަކަށް  ނުވަތަ  އުޅަނދަކަށް  އެހެން  ތަނަކުން  ނުވަތަ  އުޅަނދަކުން  އެއް 

 .ހިންގުން ނުވަތަ ޕްރޮސެސް ކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެޔަފާރީގެ ުމޢާަމލާތެއް އެއިން ބާވަތެއްގެ ވިކުރުން(، 

  

 

 



 

 

 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ މިންތަކާއި ހަމަތައް  6.5

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( އާއި    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މަސް ަމރާ ބަޑި ނުވަތަ   6.5.1
ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ކުރުުމގައި ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޫނުގެ ދަށުން  އެޤާ

 ނުވާނެއެވެ.  ރުމަސްބޭނުންކޮށްގެން ފަ

ވައިފުޅި ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވާލުަމށްޓަކައި ޕްރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ފެނުގެ އަޑީގައި   6.5.2
 ަމކީ ަމނާކަެމކެވެ. އިހި ނެގު ނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެންބޭއުޅުަމށް 

 މަސްވެރިކަންކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ މިންތަކާއި ހަމަތައް  6.6

 ކެވެ. ކުރުަމކީ ަމނާކަެމާމއި، އެފަދަ އިހީގެ ވިޔަފާރީގެ ުމޢާަމލާތެއް  ނެގު  އިހި  ހުންނަ  ބިސް  ދަށުގައި  ބަނޑު 6.6.1

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.  6.6.2

 އިހީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް )ހ(  

 ުމށިމަސް )ސެލަރ ކްރުެމނޮފްތެލްމަސް(  )ށ(  

ސައްހަ  އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުަމށް ދޫކޮށްފައިވާ  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ިމނިސްޓްރީން    6.2.2 6.6.3
 ލައިސަންސެއްގެ ދަށުން އާލާކޮށްފައިވާ އިއްސާއި ުމށިމަސް ރާއްެޖއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކުޑަ ގޮތަކަށް، ގެއްލުެމއް ނުދީ   ހިާމޔަތް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފިއްެޖނަމަ، ވީހާވެސް ގެއްލުން 6.6.4
 ވަގުތުން ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. 

ެމނޭޖް  6.6.5 ނަަމ،  އެހެން  ހިފާ  މަސްވެރިކަުމގައި  ފަރުަމހުގެ  ބާވަތެއް  ހިަމނާފައިވާ  ޕްލޭނެއްގައި  ަމންޓް 
އެބައިވަތުގެ ަމހަށް އެެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައިޒް ލިިމޓްތަކާއި އެހެނިހެން  

  ފަރުަމހުގެ މަސްވެރިކަުމގައިވެސް ހިނގާނެއެވެ.ެމނޭްޖކުރުުމގެ ފިޔަވަޅުތައް



 

 

 އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް  6.7

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް  6.7.1

އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށެވެ. އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ،    ރުމަސްފަ
 ޏަކަށެވެ. އެކުންފުނި ވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުން

 ގަތުން   ރުމަސް ފަ  6.7.2

ގަންނަނީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންކަން އެކްސްޕޯޓަރުން ޔަޤީންކުރަން   ރުމަސްފަ )ހ(  
 ވާނެއެވެ.

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

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

ަމއުލޫާމތު   )ނ(   ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ވެބްސައިޓްގައި  ިމނިސްޓްރީގެ 
އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ  ރިކޯ

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

 ؛ކި( ފަރާތުގެ ތަފްޞީލްލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަމސް ގަތް )ަމސް ވިއް •  
 ؛އުޅަނދުމަސް ބޭނި  •
 ؛ގަނެފައިވާ ތާރީޚް •
 ؛ގަނެފައިވާ ބާވަތްތައް އަދި އެބާވަތްތަކުގެ ބަރުދަނާއި އަދަދުގެ ތަފްޞީލް •

 



 

 

 ކެޗް ސެޓްފިކެޓް  6.7.3

ކެޗް  ރުަމހުފަ )ހ(   ދޫކޮށްފައިވާ  އިން  ިމނިސްޓްރީ  ޝިޕްަމންޓަކާއެކީ،  އެކްސްޕޯޓް  ކޮންމެ  ގެ 
 އޮންނަން ވާނެއެވެ. ސެޓްފިކެޓެއް

ހުށަހަޅާކެޗް   ( ށ)  އެދި  ހޯދުަމށް  "ކެޔޮޅު  ސެޓްފިކެޓް  އިންފޮޭމޝަން    – ނީ  ފިޝަރީޒް 
 ވެ.ސިސްޓަމް" ެމދުވެރިކޮށެ

 ޕެކްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  6.7.4

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

ބަންދުކުރަންވާނީ، ޯމލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ    ރުމަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަ ( ށ) 
 އިން ކަނޑައަޅާ ިމންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

ނެވިދިޔަ ަމޢުލޫާމތު ހިެމނޭ ޕެކިންގް ލިސްޓެއް އެކްސްޕޯޓަރުން  ކޮންމެ ޝިޕްަމންޓަކަށް ބު ( ނ) 
ނުވަތަ ފިޝަރީޒް ރޭންަޖރެއް އެދިއްެޖ  ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަންފީޛީ އޮފިސަރެއް  

 ހާލަތުގައި ޕެކިންގް ލިސްޓު ދައްކަންވާނެއެވެ.

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާ ބާވަތްތައް  6.7.5

 ފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރުަމކީ ަމނާކަެމކެވެ.ގައި ލިސްޓް ކުރެވި 6.6.3

 ކަންތައްތައްރުން ކުރުން ަމނާ އެކްސްޕޯޓަ .66.7

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

 އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން.



 

 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު(    2019/14ނަންބަރު:  މި ޕްލޭން ނުވަތަ ޤާނޫނު   ( ށ) 
އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގެ  

 ޅަކާ ޚިލާފަށް އަަމލު ކުރުން. ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަ

  

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް  6.8

ހިނދުގައި 6.8.1 ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ  ކަެމއް  ވަކި  ނުވަތަ  ޙާލަތުގައި  ނެތް  ަމޢުލޫާމތު  ޤުދުރަތީ ، ފުރިހަމަ 
ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ތެރެއިން  ހަަމތަކުގެ  ދެެމހެއްޓެނިވި  ދޫ، ވަސީލަތްތައް  ނާޅައި  ކޮށްލުުމގެ  ފިޔަވަޅެއް 

ރިޢާޔަތްކޮށް،   ގެއްލުަމކަށް  ލިބިދާނެ  ަމޝްވަރާއާއެކީ، އެްމ.އެްމ.އާރްސަބަބުން  ކޮިމޓީގެ  އަދި    .އައި 
ިމ ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފިޔަވަޅުތައް ިމނިސްޓްރީއަށް  ެމނޭްޖކުރުަމށް    ރުަމހުގެ ަމސްވެރިކަންފަ

 އެޅިދާނެއެވެ. 

 އި ތިރީގައިވާކަންކަން ހިެމނިދާނެއެވެ:ިމފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގަ 6.8.2

އްދެއް ބަންދުކުރުަމށް ކަނޑައެޅުާމއެކު، އެ ސަރަޙައްދަކުން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިތުރު ސަރަޙަ )ހ(  
 ؛ސްވެރިކަން ކުރުން ަމނާކުރުންހުގެ ަމަމރުފަ

 ؛ރުންގެ ވަކި ބާވަތެއް ނެގުން، ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ަމނާކުރުަމހުފަ )ށ(  

 ؛ބޭނޭނެ އަދި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ އިތުރު ސައިޒް ލިިމޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުން ފަރުމަސް )ނ(  

ފަ )ރ(   ބޭނޭނެ  ނުވަތަ  ކުރެވޭނެ  ބާވަތްތަކުރުަމހުއެކްސްޕޯޓް  ބާވަތެއް  ގެ  ކޯޓާއެއް ނުވަތަ  ގެ 
 އަދި؛ ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން

ބާވަތެއްފަ )ބ(   އާބާދީއަށް  ރުަމހުގެ  އެހެނިހެން  އަގެ  ހަރަކާތްތަކާގުޅޭގޮތުން  ސަރުކޮށްފާނެ 
 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



 

 

 އަދަބު   : ކުށާއި 7ބާބު  

 

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

  4ސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެގެން އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ ތާވަލު  ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ލައިސަންެމނޭްޖކުރުުމގެ   7.2
 އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

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

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

 ދަށުންނެވެ. 

 

 އެޅިފައިވާ އަދަބުގެ ލިސްޓް : ކުށާއި ކަނޑ6ަތާވަލު 

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  ކުށް 

މަނާ ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތެއް  
 ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމަސް ހިފުން ނުވަތަ ނެގުން 

 )ރުފިޔާ(   2000/-
ކުރިން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ އިތުރަށް  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   5000)ރުފިޔާ    700

ސައްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  
 ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

 )ރުފިޔާ(   3000/-
  500ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   10000ރުފިޔާ )

ނޯޓިކަލް    3އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެންވާ  
ކުރުން ނުވަތަ    މޭލުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން

މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުން )ލައިސަންސް  
 އޮތް ފަރާތަކުން( 

 )ރުފިޔާ(   5000/-
  500ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   10000ރުފިޔާ )



 

 

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ބިދޭސީން    ރުމަހުގެފަ
 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވުން 

 )ރުފިޔާ(   3000/-
  1000ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(   10000ރުފިޔާ )

ވާގޮތަށް   ޝަރުޠުތަކުގައި  ލައިސަންސްގެ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި މިނިސްޓްރީ އަށް މަސް 

 ރިޕޯޓު ހުށަނޭޅުން
 )ރުފިޔާ(   750/-

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

ގެ ބާވަތްތައް  ރުމަހުސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި، ފަ
އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޓޫރިޒަމް މާކެޓްތަކަށް 

 ވުން)މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން( ވިއްކުމުގައި ހަރަކާތްތެރި
 )ރުފިޔާ(   3000/-

އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   500ކުރިން 
 މަޔަށް(ރުފިޔާއާ ހަ  10،000ރުފިޔާ )

ފަ ލައިސަންސްއެއްނެތި    ރުމަސްސައްޙަ 
 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން 

 )ރުފިޔާ(   5000/-
 2000ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  

 ހަމަޔަށް(ރުފިޔާއާ    30،000ރުފިޔާ )

ފަ ނުވަތަ  ބާވަތްތައް ރުމަހުޕްރޮސެސަރެއް  ގެ 
ކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޓޫރިޒަމް މާކެޓްތަ

)މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން( ވިއްކާ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން  
 ގަތުން ރުމަސް  ލައިސަންސް ނެތް އުޅަނދަކުން ފަ

 )ރުފިޔާ(   3000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   500ކުރިން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ޔާ )ރުފި

ފަ ނުވަތަ  ބާވަތްތައް  ރުމަހުޕްރޮސެސިންގ  ގެ 
އި ޓޫރިޒަމް މާކެޓްތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާ

)މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން( ވިއްކާ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް 
މިނިސްޓްރީ  ގޮތަށް  ލައިސަންސްގައިވާ  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ތު ހުށަނޭޅުންއަށް ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓާއި މަޢުލޫމަ

 )ރުފިޔާ(   1000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   300ކުރިން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

 )ރުފިޔާ(   3000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   500ކުރިން 

 ހަމަޔަށް(ރުފިޔާއާ    10،000ރުފިޔާ )

ފަރާތުން   މަސްވެރިންގެ  ބޭނުމަށް  މިނިސްޓްރީގެ 
ނުހިފެހެއްޓުން،   ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރާ 

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން    ނުވަތަ އެފަދަ
 ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން. 

 )ރުފިޔާ(   5000/-
އިތުރުން   ޖޫރިމަނާގެ  ކުރި   500ކުރިން 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ފަ ނެތި  ސެޓްފިކެޓެއް  އެކްސްޕޯޓް    ރުމަސްކެޗް 
 ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 )ރުފިޔާ(   5000/-

އިތުރުން،   އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ޖޫރިމަނާގެ 
މަސްދުވަހުގެ    3ފަރާތް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް،  

ސެޓްފިކެޓް  ޢަދަދުގެ  ބޭނި  މުއްދަތަށް 
 ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުން 

 
 
 



 

 

 : ވަކި ޫޖރިަމނާއެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކުށްތައ7ްތާވަލު 

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  ކުށް 

ބާވަ  6.6.1 ގޮތަކަށް  ތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްވެސް 
ކަނޑުގައި  ރައްކާކުރުން،  ބެހެއްޓުން،    އުޅަނދުގައި 

އެހެން ތަނަކަށް  ދުއްވާ  ނުވަތަ    އުޅަނދަކަށް 
 ( ޓްރާންޝިޕްކުރުން)ގެންދިއުން  

ލައިސަންސް ނެތް  
ރުފިޔާ،    5000އުޅަނދެއްނަމަ  

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  
އުޅަނދެއްނަމަ ގިނަވެގެން  

 ރުފިޔާ  400،000

 ކުރާނީ ހިފައިފައިވާ  )ޖޫރިމަނާ
  4ބާވަތުގެ މާކެޓް އަގުގެ  
 ގުނައަށްވާ މިންވަރަށެވެ.( 

ހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ މާކެޓް އަގު   −
 ނުވަތަ ކަޅު ބާޒާރުގެ އަގު 

ހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ މުހިއްމުކަން   −
 މާހައުލީ ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރު

 ހިފާފައިވާ މިންވަރު ނުވަތަ ބަރުދަން  −
 ނދުގެ ބާވަތްހަރަކާތް ހިންގާ އުޅަ −

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތަކާ ހިލާފަށް އިހީގެ 
 ބާވަތެއް ނެގުން 

ލައިސަންސް ނެތް  
ރުފިޔާ،    5000އުޅަނދެއްނަމަ  

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  
އުޅަނދެއްނަމަ ގިނަވެގެން  

 ރުފިޔާ  400،000

)ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ  
ބާވަތުގެ    ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ

ވާ  ގުނައަށް  4މާކެޓް އަގުގެ  

 މިންވަރަށެވެ.( 

ހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ މާކެޓް އަގު   −
 ނުވަތަ ކަޅު ބާޒާރުގެ އަގު 

ގެ މުހިއްމުކަން  ހިފައިފައިވާ ބާވަތު −
 މާހައުލީ ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރު

 ހިފާފައިވާ މިންވަރު ނުވަތަ ބަރުދަން  −
 ހަރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުގެ ބާވަތް −

އެކްސްޕޯޓްކުރުން    ،ނެގުން ނުވަތަ  ހިފުން 
ދިރުމެއްގެ ބައެއް    ،ނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ދިރުމެއްމަ

ނުވަތަ އެފަދަ ދިރުމެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ  
ވިޔަފާރިކުރުމާއި  ، އުފެއްދުމެއްގެ 

ޕްރޮސެސްކުރާ    ،ޕްރޮސެސްސްކުރުމާއި
ނުވަތަ   ބެހެއްޓުން  ރައްކާކޮށްފައި  ފެސިލިޓީއެއްގައި 

 ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 

 ނެތް  ލައިސަންސް
،  ރުފިޔާ  5000އުޅަނދެއްނަމަ  

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  
އުޅަނދެއްނަމަ ގިނަވެގެން  

 ރުފިޔާ  400،000

)ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ  
ބާވަތުގެ    ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ

ގުނައަށްވާ    4މާކެޓް އަގުގެ  
 މިންވަރަށެވެ.( 

ބާވަތުގެ މާކެޓް    ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ −
 އަގު ނުވަތަ ކަޅު ބާޒާރުގެ އަގު 

ބާވަތުގެ    ސްކޮށްފައިވާޕްރޮސެ −
މުހިއްމުކަން މާހައުލީ ނިޒާމަށް އޮތް  

 މިންވަރު 
މިންވަރު ނުވަތަ    ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ −

 ބަރުދަން 



 

 

ބާވަތެއް    6.6.2 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
އެކްސްޕޯޓްކުރު ނުވަތަ  މަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރުން 

 މަސައްކަތްކުރުން 

 ރުފިޔާ   5000ގިނަވެގެން  
ގެ  ބާވަތު  )ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ
ގުނައަށްވާ    2މާކެޓް އަގުގެ  
 މިންވަރަށެވެ.( 

ބާވަތުގެ މުހިއްމުކަން މާހައުލީ   −
 ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރު

 މިންވަރު ނުވަތަ ބަރުދަންބާވަތުގެ   −

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 މޮނިޓަރކުރުން   މިންވަރު   ތަންފީޒުކުރެވޭ   ޕްލޭން :  8ބާބު  

ހާސިލްކުރުަމށް)  1  ތާވަލް 8.1 ހަރަކާތްތަކާއި   އިސްތިރާުޖތަކާއިއެކުލަވާލައިފައިވާ    އަާމޒުތައް 

އިދާރާތައް ތަންފީޒުކުރާނެ  އެކަންކަން  އަދި  ުމއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   (ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 

 ވެ. ންޓް ޕްލޭން ހިންގުާމއި ތަންފީޒު ކުރުަމކީ ިމނިސްޓްރީގެ ޒިންާމއެކެމި ެމނޭްޖމަ   ގެ ަމތިންގޮތު

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުާމއި އެ   ޕްލޭންގައި ހިެމނިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާެމނޭްޖަމންޓް    ިމ 8.2

އިދާރާތަކާއި   ތަންފީޛީ  ތަންފީޒުކުރުަމށް  ިމނިސްޓްރީ  މަސްލަހަތުވެރިންނާފިޔަވަޅުތައް  އެކު 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙްލީލުކުރުާމގުޅޭ    ކުރަންެޖހޭން ރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓު ޕްލޭންގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ެމިމ 8.3

ހަރަކާތްތަ އެ    އްއެންެމހައި  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  ބަޔާންކުރާ  ގޮތް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 

 ވާނެއެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލަން

 

 

 

 މުރާޖަޢާކުރުން   ޕްލޭން   މެނޭޖްމަންޓް :  9ބާބު  

 ކޮށް ުމރާަޖޢާކުރަންވާނެއެވެ.މުޠާލިޢާޕްލޭން  ( އަހަރަކުން މި އްދޭ) 2ކޮންމެ ން ިމނިސްޓްރީ 9.1

ލައިންސަންސް   ،މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  ރުުމގައިކުމުޠާލިޢާޕްލޭން   9.2

ފަރާތްތަކާއި ފަރާތްތަކާ  ،ދޫކޮށްފައިވާ  އަދި    ،އިޕްރޮސެސްކުރާ  އެހެނިހެން  އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި 

 .ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ ންވުން ިމނިސްޓްރީބައިވެރި މަސްލަހަތުވެރިންގެ

ހޯދުންތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން   ސްގެ އަލީގައި ހޯދޭސައިން  ރުުމގައިކުމުޠާލިޢާމި ޕްލޭން   9.3

ތްކޮށް ކޮންމެހެން ބަދަލެއް ގެންނަން ެޖހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް ލިބޭ ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ރިޢާޔަ



 

 

ނުވަތަ  ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.ންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ޕްލޭންގައި ބަޔާ ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، 

 އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް ހިެމނިދާނެއެވެ.

ާމއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް،    9.3 9.4 ިމޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  ވަނަ 

ަމޝްވަރާއާ ކޮިމޓީގެ  ހާލަތެއްގައި،  ެޖހިއްޖެ  ބަދަލުކުރަން  ގޮތަކަށް  އެފިޔަވަޅެއް އަވަސް  އެކު 

 ިމނިސްޓްރީން މުޠާލިޢާކުރަންވާނެއެވެ.

ހިެމނިފައިވާ   9.5 ޕްލޭންގައި  ިމ  ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ރިސަރޗް  ެމރިން  ޯމލްޑިވްސް 

 ވާނެއެވެ.ދޭންލަފާ ިމނިސްޓްރީއަށް  ހަޔަވީ އަދި މާހައުލީ ނިޒާާމބެހޭ ކަންކަުމގެ     ގުޅޭމަސްވެރިކަާމ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ބަސްކޮށާރު :  1  – ޖަދުވަލު  
  

  އެންމެ  ތޮށިގަނޑުގެ ބަލައި ެމދަށް ތޮށިގަނޑުގެ ފެށިގެން ފަހަތުން ލޮލުގެ އިހީގެ އިހީގެ ތޮށިގަނޑުގެ ދިގުމިން  )ހ( 
 ރޮނގުގެ ދިގުިމން  ދަާމލެވޭ ފަހަތަށް

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   )ށ( 
 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ންކުރުން. ާމލީ ަމންފާއެއް ހޯދުުމގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަ

ދަށުން )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު(ގެ    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   ތަންފީޛީ އޮފިސަރު  )ނ( 
އެޤާނޫނުގެ   ތަންފީޛުކުރުަމށްޓަކައި  ގަވާއިދުތައް  ދަށުން    57ހަދާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންެމ އޮފިސަރެއް.

ވަނަ    58ުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަ  2019/14  ޤާނޫނު ނަންބަރު ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު  )ރ( 
 ާމއްދާގެ ދަށުން، ިމނިސްޓްރީންއައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް. 

ނުވަތަ   )ބ(  މަސްވެރިކަންކުރުން 
 ނެގުން 

 ؛ެމރުަމށާއި ބޭނުަމށް މަސް ހޯދުން، ނެގުަމށާއި، ހިފުަމށާއި (1)
 ؛މަސައްކަތްކުރުންނުވަތަ ެމރުަމށް ، ނެގުަމށް، ހިފުަމށް، މަސް ހޯދުަމށް (2)
ެމރުން ނުވަތަ ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަުމގެ ނަތީާޖއަކީ ަމސް ހޯދުން (3)

 ؛މަސް ބޭނުންކަުމގައި ހިެމނޭ އެނޫންވެސް އެހެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
މަސް ަޖާމކުރުވުަމށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ، "ރޭޑިއޯ ބީކަން" ހިމެނޭގޮތަށް (4)

ހޯދުން ނުވަތަ އަނބުރާ ، ބެހެއްޓުންނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުާމގުޅޭ ސާާމނު  
 ؛ހޯދުން

އެއްގަުމގައި      ިމ   (5) ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ކަނޑުގައި  ނުވަތަ  ޫމދުގައި 
ވަނަ  ( 3)   ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2، )( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިާމއްދާގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް 4ނަންބަރު ނުވަތަ )
 ަމށްޓަކައި އެއްވެސް ކަެމއް ހިންގުން. ހިންގުަމށް ތައްޔާރުވު

މަސްވެރިކަަމށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުަމށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  އުޅަނދު  )ޅ( 
ޙަރަކާތެއް  ގުޅުންހުރި  ަމސްވެރިކަާމ  ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު 



 

 

އުޅަނދެއް، އެއްވެސް  ބާވަތެއްގެ  ބޭނުންކުރާ  ނުވަތަ   ހިންގުަމށް  ބޯޓެއް  ކަނޑު 
 އެނޫންވެސް އުޅަނދު.

ރެކޯޑުކުރުަމށް   ލޮގްފޮތް  )ކ(  ަމއުލޫާމތު  ދަތުރުގެ  ގޮތުން،  ހިެމނޭ  ަމއުލޫާމތު  މަސްވެރިކަުމގެ 
 ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް.

ނަންބަރު:   މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  )އ(  ަމސްވެރިކަުމގެ  2019/14ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(ގެ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ތިން    
ރާވައި ަމސްވެރިކަން  ގުޅިގެން  ބާބާ  އަދި ، ވަނަ  ބަލަހައްޓައި  ހިންގައި 

 ތަރައްޤީކުރުާމގުޅޭ ޕްލޭން

އުޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅު  )ވ(  ޒިންާމ    ، މަސްވެރިކަންކުރާ  އިސް  އެންެމ  ހުރި  ވަގުތަކު  އެ 
 ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް. 

ކަންކަ މިނިސްޓަރ  )މ(  އެންެމހައި  އެކުއަކަލްޗަރކުރުުމގެ  މަސްވެރިކަާމގުޅޭ  ހިމެނޭގޮތުން  ން 
 ކަންކަުމގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު.

އެކުއަކަލްޗަރކުރުުމގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަުމގެ އެންެމހައި ކަންކަުމގެ   މިނިސްޓްރީ  )ފ( 
 ކާރުގެ ވުޒާރާ.މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރު

ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު(ގައި  2019/14ރު:  ޤާނޫނު ނަންބަ ކުށް  )ދ(  އަދި   )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ގަވާއިދުތަކުގައިިމޤާނޫނު އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގެ  ކަަމށް  ، ކުށެއް 

 އް. އިދާރީ ކުށްތަ

ކަށް އެ ކަެމއް ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަ، ަމޢުލޫާމތު ނެތިކަަމކާގުޅޭ ފުރިހަމަ ސާފު   ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު  )ތ( 
 ހިނގާފާނެކަަމށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅު.

ނުވަތަ   )ލ(  ޕްރޮސެސްކުރުން 
ހަރަކާތެއް   ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ 

 ހިންގުން 

ނުވަތަ  ބަންދުކުރުަމށް  ނުވަތަ  ޕެކެޓްކުރުަމށް  ބެހެއްޓުަމކަށްޓަކައި  ދުވަހަށް  ގިނަ 
 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް. ަމހަށް 



 

 

 އަދި އެ ތަނެއްގައި: ،ޢިާމރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަން ،ބިންބިާމއި ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން  ގ( ) 
އުފެއްދުންތައް .1 އެކުއަކަލްޗަރގެ  ނުވަތަ  ސާފުކޮށް  ،މަސް   ،ރައްކާކޮށް، 

އެނޫންވެސް    ،ހިއްކައި  ، ލޮނުއަޅައި  ،ގަނޑުކޮށް  ،ފިނިކޮށް  ،ބަންދުކޮށް
ދިވެހިރާއްޭޖއާއި ވިއްކުަމށް    އެހެންގޮތަކަށް  ބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްޭޖން 

 ނުވަތަ ؛ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން
 ،ސާފުކޮށް ،ހިއްކައި ،ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް .2

އެނޫ  ، ފިނިކޮށް  ،ލޮނުއަޅައި ނުވަތަ  އެހެންގޮތަކަށް ގަނޑުކޮށް  ންވެސް 
މަސް    ،ނުަމށްޓަކައިދިވެހިރާއްޭޖއާއި ދިވެހިރާއްޭޖން ބޭރުގައި ވިއްކުުމގެ ބޭ

 ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަންތަން. 
ހިމެނޭގޮތު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބަވަތްތައް  )ޏ(  ބާވަތްތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލިމޓްތައް  ނަންބަރު:  ން،  ސައިޒް  ޤާނޫނު 

ހަދާފައިވާ އެއްވެސް    ގެ ދަށުން)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު(  2019/14
ޕްލޭނަކުން   ެމނޭްޖަމންޓް  ނުވަތަ    ،ބެހެއްޓުން  އުޅަނދުގައި  ، ހިފުންގަވައިދެއް 

 ދިއުުމގެ  ނުވަތަ  ކުރިން  ދިއުުމގެ   ަމންޒިލަށް  ހަަމެޖހިފައިވާ  ދާން  ،ރައްކާކުރުން
 ތަނަކަށް   ނުވަތަ  އުޅަނދަކަށް  އެހެން  ތަނަކުން  ނުވަތަ  އުޅަނދަކުން  އެއް  ަމގުަމތީގައި

  ވަތަ ނު  އަކަށް  ފެސިލިޓީ   ލޭންޑިންގ   ނުވަތަ (،  ކުރުން  ޓްރާންޝިޕް)  ދިއުންގެން
ަމނާކޮށްފައިވާ ގެންދިއުން  އެއްގަަމށް ގަނެވިއްކުން  ނުވަތަ  ޕްރޮސެސްކުރުން   ،

 އެއްވެސް ބާވަތެއް

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް   )ސ( 
 މަސްވެރިކަން ކުރުން 

ުމނިފޫހި ފިޔަވާ  ބޭނުަމށް  ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަން  އަިމއްލަބޭނުަމށާއި،  ފިލުވުަމށް 
 ކުރުނ

މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން   )ޑ( 
 ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް 

އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި  މަސްބޭނުުމގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ، އެހެންނަަމވެސް  
ާމކެޓްތަކަށް )ެމދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން( ފަޓޫރިޒަ ވިއްކާ ތިން    ރުަމހުގެ ބާވަތްތައްމް 

 އް ވަނަ ފަރާތްތަ

ރަބަރު ސާޅަނގަ، ވައި، ނުވަތަ   ،މަސް ެމރުަމށް ނުވަތަ ަމހަކަށް ހަަމލާ ދިނުަމށް މަސް މަރާ ބަޑި  )ޒ( 
ބޭނުންކޮށްގެން ތޫނުކޮށްފައިވާ  ،  ކެިމކަލެއް   ގޮތަށް  ފޮނުވާލެވޭ  އާލާތެއްކޮޅު 

 އް އެއްޗެ ކޮންެމ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ޒިންާމތައް ވެރިފަރާތް  ( ޓ )  ވާިޖބުތަކާއި  ޙައްޤު   ވެރިފަރާތުގެ  ވެރިފަރާތުގެ  ނުވަތަ  އަދާކުރާ 

ނުވަތަ  އެ ީމހެއްގެ އަިމއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެން  ، ލިބިގެންވާކަަމށް ބުނާ



 

 

ީމހެއްގެ ފަރާތުން ކަުމގައިވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާިޖބުތައް އަދާކުރުުމގެ 
ތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާ، އިލްތިޒާްމތައް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތާއި

ފަރާތް ެމނޭަޖރ  ،ތައްނުވަތަ  ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ ، ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރ 
 ސެކްރެޓަރީ. 

އެއް ސަރަހައްދަކަށް މަސް ގެނައުަމށްޓަކައި ފެންަމތީގައި އޮޔާދެޭމގޮތަށް ކަނޑުގައި   އޮއިވާލި ކަނދުފަތި  )ޔ( 
 އެހެން އެއްޗެއް.ނަގިލި ލައިގެން ހަރުކުރާ ބޮޔެއް ނުވަތަ އެފަދަ 

ފިޝަރީޒް    - ކެޔޮޅު   )ޕ( 
 އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 

މަސްވެރިކަާމއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ ަމޢުލޫާމތު ރިކޯޑުކުރުަމށާއި  
ބޭނުންވާ   ހިންގުަމށް  ޙަރަކާތްތައް  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަާމއި 

ިމނިސްޓްރީ ދޫކުރުަމށް  ހުއްދަ  އޮންލައިން ލައިސަންސާއި  ޤާއިްމކޮށްފައިވާ    ން 
 ނިޒާެމއް.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : މިޕްލޭން ހިނގާ ފަރުމަހުގެ ބާވްތައް 2  – ޖަދުވަލު  
 

 ދިވެހި ނަން  އިންގިރޭސި ނަން  ސައިންޓިފިކް ނަން 
Snapper (Lutjanidae) 

Lutjanus bohar Two-spot red snapper  ްރަތްމަސ 
Aphareus rutilans Rusty jobfish  ްރަންކަރުމަސ 
Lutjanus gibbus Humpback red snapper  ްގިނިމަސ 
Macolor niger Black and white snapper  ްފޮނިޔަމަސ 
Macolor macularis Midnight snapper  ްކަޅު ފޮނިޔަމަސ 
Aprion virescens Green jobfish  ުގިުއޅ 
Lutjanus monostigma One-spot snapper  ުފިލޮޅ 
Aphareus furca Small-toothed jobfish  ިކެޔޮޅުރޮްއވ 
Emperor (Lethrinidae) 

Lethrinus conchyliatus Redaxil emperor  ުތުން ރަތް ފިލޮޅ 
Lethrinus olivaceus Longface emperor  ުކަށި ތުން ފިލޮޅ 
Lethrinus erythracanthus Orange-spotted emperor  ެބޮލިކ 
Lethrinus microdon Small-toothed emperor  ުތުން ދިގު ފިލޮޅ 
Gymnocranius griseus Grey large-eye bream  ަކަނޑު ުއނިޔ 
Lethrinus xenthochilus Yellowlip emperor  ުރީނދޫ ތުން ފިލޮޅ 
Jack (Carangidae) 

Elagatis bipinnulata Rainbow runner  ްމާނިޔަމަސ 
Decapterus macarellus Mackeral scad ްރިްއމަސ 
Caranx lugubris Black trevally / Black jack  ިކަޅަ ހަނދ 
Caranx melampygus Bluefin trevally  ިފަނި ހަނދ 
Caranx ignobilis Giant trevally  ިމުޑަ ހަނދ 
Caranx sexfasciatus Big-eye trevally  ްހަލުވިމަސ 
Selar crumenophthalmus Bigeye scad  ްމުށިމަސ 
Grouper (Serranidae) 

Cephalopholis argus Peacock hind  ަމަސް ފާނ 
Epinephelus flavocaeruleus Blue and Yellow grouper  ަދޮން ނޫ ފާނ 
Cephalopholis sonnerati Tomato hind  ަވެލި ފާނ 
Epinephelus areolatus Areolate grouper  ަތިްއޖެހި ފާނ 
Epinephelus longispinis Longspine grouper  ަކޫރު ފާނ 
Variola louti Yellow edged lyretail  ާކަނޑުހ 
Variola albimarginata White edged lyretail  ާކަނޑުރަތްހ 
Aethaloperca rogaa Red mouth grouper  ަގިނިމަސް ފާނ 
Epinephelus polyphekadion Camouflage grouper  ަކުލަ ފާނ 



 

 

Barracuda (Sphyraenidae) 

Sphyreana fosteri Big eye barracuda ިފަރުތޮޅ 
Sphyreana barracuda Great barracuda ިމާތޮޅ 
Tuna (Scombridae) 

Acanthocybium solandri Wahoo  ްކުރުމަސ 
Gymnusarda unicolor Dogtooth tuna  ްވޮށިމަސ 
Others 

Coryphaena hippurus Dolphinfish  ަފިޔަލ 
Sargocentron spiniferum Sabre squirrelfish  ްރަިއވެރިމަސ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ގޮތް ބަލާނެ   ދިގުމިން   ތޮށިގަނޑުގެ   އިހީގެ :  3  – ޖަދުވަލު  
 

  ލެވޭދަާމ ފަހަތަށް އެންެމ ތޮށިގަނޑުގެ ބަލައި ެމދަށް ތޮށިގަނޑުގެ ފެށިގެން ން ކައިރި ލޮލުގެދިގުިމން ބަލާނީ، އިހީގެ ތޮށިގަނޑުގެ 
 ނުންނެވެ.ރޮނގުގެ ދިގުިމ

 

 

7.6 cm 


