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 ޕްލޭން  މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއިފިލަނޑާ  

 : ފެށުން 1  ބާބު 

 

 ނަން   އި ތަޢާރުފާ  1.1

ޕްލޭން" އެވެ   މެނޭޖްކުރުމުގެޕްލޭންއަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުއިފިލަނޑާ    މެނޭޖްމަންޓްމި   1.1.1

 ޕްލޭން ކަމުގައި ހަވާލާދީފައި(. މި )މީގެ ފަހުން 

ގެ    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)  2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރ  މި ޕްލޭން ހަދާފައިވަނީ   1.1.2

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ެބލެވޭނީ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ    18

 ގޮތުގައެވެ.

  17މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2019/14މި ޕްލޭންއަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރ   1.1.3

 މުގެ ޕްލޭންއެވެ.މެނޭޖްކުރު( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަން 12ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

މަގުދައްކައިދޭ  1.1.4 ބެލެހެއްޓުމުގައި  މަސްވެރިކަން  ހުއިފިލަނޑާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޕްލޭންއަކީ  މި 

 މައިގަނޑު ލިޔުމެވެ.
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   މިޕްލޭންގެ އިމާއި ހިންގާނެ ދާއިރާ  1.2

 ބާވަތްތައް އަދި ހަރަކާތްތައް  1.2.1

ހިނގާނީ   )ހ(   ޕްލޭން  ނިސްބަތްވާ، Holothuroidea)  ރިޑޭހޮލޮތޫމި  އަށް  ކްލާސް   )

 ވެ. އާންމުކޮށް ހުއިފިލަނޑާއޭ ކިޔާ ހުރިހާ ާބވަތްތަކަށެ

ހިންގާ،   )ށ(   ހުރިހާ  ހުއިފިލަނޑާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަސަރުކޮށްފާނެ  ވަސީލަތްތަކަށް 

ހަރަކާތްތަކަށް މި ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ނެގުމާއި، ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭއިން   ގަނެވިއްކުމާއި  އަދި  ރައްކާކުރުމާއި،  ހުއިފިލަނޑާގެ  ހުއިފިލަނޑާ 

 އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

   

 ފަރާތްތައް  1.2.2

ގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާބވަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން   1.2.1މި ޕްލޭން ހިނގާނީ   )ހ(  

 މައްޗަށެވެ. ފަރާތްތަކުގެހިންގާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައި ަބއިވެރިވާ ހުރިހާ 

ހަރަކާތެއް ހިންގާ ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތަކާ   ތެރެއަށް ފެތޭ  އިމުގެގެ  އަދި މި ޕްލޭން )ށ(  

މީހުންނަށާއި، އުޅަނދު ފަހަރަށާއި، ޕްރޮސެސް ކުރާ އަދި  ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް ހިންގާ  

 ނެއެވެ. ގާމި ޕްލޭން ހިނށްވެސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތަންތަނަ
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 އިސްތިސްނާ  1.2.3

ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުމާެބހޭ  ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ]

ހިންގާ  ހަރަކާތެއްޞައްޙަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ތަހުލީލު ކުރުމުގެ   އިން ދޫކޮށްފައިވާމިނިސްޓްރީ ގެ ދަށުން  [ގަވާއިދު

 މި ޕްލޭން ނުހިނގާނެއެވެ.މީހުންނަށާއި ފަރާތްތަކަށް، 

   

   

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް  1.3

ހައުލީ  މާ،  ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް  ކަން ޔަޤީން ކަށަވަރު  އަލީގައި  ސްގެސައިން   ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.3.1

ހުއްޓުވުމަށް   ތައްލިިބދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުން  އް ރައްކާކޮށް،  މާހައުލީ ނިޒާމުތަކަށްތަނިޒާމު

 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ޚަރަދުކުޑައަވަސް އަދި 

ތެރެއިން  1.3.2 ނިޒާމެއްގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ނިޒާމާ  ކަންކަމަށާއި،   ބެލެހެއްޓުން:  މާހައުލީ  ވަކި 

މާހައުލީ ޚިދުމަތްތަކަށްާބވަތްތަކަށާއި  ނިޒާމުގެ  މާހައު     ަބދަލުގައި،  ެބލުމުގެ  ވަކިން  ލީ ވަކި 

މީގެ ތެރޭގައި    ގުޅުންތަކަށް ބެލުން.އެކި ވައްތަރުގެ  އަދި ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ތަކުގައި ހިމެނޭ  ނިޒާމު

 ރިޢާޔަތްކުރުން. ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް   ނިޒާމަށްމާހައުލީއިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަކުން 

ހުރަސް   ލިިބގަތުމަށްވަސީލަތްތަކުން މަންފާ    ށްމުސްތަޤްަބލުގެ ޖީލްތަކަ  ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.3.3

ހުއިފިލަނޑާގެ   ފުއްދޭގޮތެއްގެމަތީން  ބޭނުންތައް  ޖީލްތަކުގެ  މިއަދުގެ  ނޭޅޭނޭގޮތުގެމަތީން 

 މަސްވަރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުން.

އަމަލުކުރުމާއި  ހަމަހަމަކަން: 1.3.4 ފެންނަގޮތަށް  އެންމެން ،  ދެފުށް  އަމަލުކުރުމާއި،  ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް 

އަމަލުކު އުސޫލުތައް ރުމާއި،  ޝާމިލްވާގޮތަށް  ލާމަރުކަޒީ  ޒިންމާނެގުމާއި  ކަމަކަށް  ކުރާ 
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ތަތުީބޤުކޮށްގެން، ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެންގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ އާންމު މުދަލެއްކަމުގައި ދެކިގެން، 

 . ދިނުންލިިބ އިންސާފުވެރިކޮށްވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލިޭބ މަންފާ އެންމެންނަށް 

ވީހާވެސް ޮބޑަށް އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ާބރު    ކަންކަން ނިންމުމުގައިޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް:   1.3.5

ކަށަވަރުކުރުމުގެ  އެޅުމުގެގޮތުން ޝާމިލްވުން  އެންމެންގެ  ކަމާގުޅޭ  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ނާއި 

ސަަބުބން ސީދާ  ، ޚާއްޞަ ކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ  ، ކަމާގުޅޭ އެންމެންގޮތުން

 ކުރުން.ަބއިވެރި އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް

   

 މާނަކުރުން  1.4

ޕްލޭން   1.4.1 ނަންަބރު:    ށްމާނަކޮމި  ޤާނޫނު  ކުރަންވާނީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2019/14ތަތުީބޤު 

 މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 

ހިނދަކުަބޔާންކޮށްފައިނުވާ އެހެންގޮތަކަށް   1.4.2 ަބސްަބހާއި  ހާ  ޭބނުންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭންގައި  މި   ،

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  1މާނަކުރާނީ ޖަދުވަލު   އިާބރާތްތައް

   

 އަމަލުކުރަން ފެށުން  1.5

 

 6ން ތާރީޚުން ފެށިގެމި ޕްލޭންއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ  1.5.1

 މަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މަސްދުވަސް ހަ
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ރަން ފަށާނީ، މި ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  ވަނަ މާއްދާއަށް އަމަލުކު 5.2.1ޕްލޭންގެ މި  1.5.2

 )ާބރަ( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  12ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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 ފިޔަވަޅުތައް   މެނޭޖްކުރުމުގެ :  5ބާބު  

 

އަހަރެއް  އެތަކެއް  ކުރަމުންދާތާ  މަސްވެރިކަން  ހުއިފިލަނޑާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުެބލެހެއްޓި،  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ 

ނަތީޖާއަކީ،   އޭގެ  ާބވަތްތަހުއިފިލަނޑާގެ  ވެއްޖެއެވެ.  ސައިޒްތަކަށާއި  އެކި  ާބވަތްތަކުގެ  އާާބދިއަކަށާއި    ށްާބވަތްތަކުގެ 

އަދާކުރާ ގައި ހުއިފިލަނޑާ  މާހައުލީ ނިޒާމުގެ ޖުމްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމު  ގަނެވިފައި ނުވުމެވެ.ދެނެ  އްަބދަލުތަ  ސްފައިވާއައި

ދައުރަ މަސްލަޙަތަށްށާއި  އަސާސީ  ސިނާޢަތުގެ  މުޖުތަމަޢުތަކާއި  ފަރާތްތަކާއި    އި،ަބލަ  މަސްވެރި  ހުރިހާ  ކަމާގުޅޭ 

އެކަށީގެންވާ    ،ޓަކައިއަށް، މި މުހިއްމު ވަސީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަންފާމުސްތަޤުަބލުގެ ޖީލްތަކުގެ  

ފިޔަވަޅުތަކާއި  ވަގުތުގައި   ތަޢާރުފުކުރުޤާނޫނީ  އްއުސޫލުތަ  ހެޔޮބެލެހެއްޓުމުގެ  ކަމެކެވެ.ގޮތުން  މުހިއްމު  މިކަން   މަކީ 

  އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

   

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން  5.1

ތަރައްޤީ   5.1.1 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ހިމާޔަތްކުރުމާއި،  މަސްވެރިކަން  ހުއިފިލަނޑާގެ 

ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީއަށް   ކުރުމާއި، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާގުޅޭ ކުރުމާއި، ތަހުލީލު  

އުފަ ކޮމިޓީއެއް  ލަފާދޭ  ދިނުމަށްޓަކައި  ކަމުގައި    އްދަންވާނެއެވެލަފާ  ކޮމިޓީ  ފަހުން  )މީގެ 

 ހަވާލާދީފައި(. 

ތެރޭގައި   5.1.2 ދުވަހުގެ  މަސް  ތިން  ފަށާތާ  އަމަލުކުރަން  ޕްލޭނަށް  އައްޔަން  މި  ކޮމިޓީ  މިނިސްޓަރ 

 ތިރީގައިވާ މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.ވައިލަންވާނީ ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަ
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 (  މަންދޫެބއްޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލްކުރާ )ފިޝަރީޒް ޑި މުޤައްރިރު )ހ(  

 އައި އިން ސައިންޓިސްޓެއް.އާރް.އެމް.އެމް )ށ(  

 މަންދޫުބން 3ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ  ނަގާހުއިފިލަނޑާ  )ނ(  

 މަންދޫުބން  2ހުއިފިލަނޑާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ  )ރ( 

 މަންދޫބު  1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތަމްސީލްކުރާ  )ބ(  

 މަންދޫބު  1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ  )ޅ( 

 މަންދޫުބ 1ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ  )ކ(  

ކަމާގުޅޭ   )އ(   ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ތަމްސީލުކުރާ  ޖަމްޢިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގައި    1އެއް 

 މަންދޫބު 

  

މިނިސްޓްރީ ހުޅުވާލައި  މަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް  ކޮމިޓީގެ  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   5.1.3

 އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.އަންގައި އިން އާންމުކޮށް 

 ؛ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ މަންދޫުބން ނަގާހުއިފިލަނޑާ   • 

 ؛ހުއިފިލަނޑާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ މަންދޫުބން   • 

 ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫުބ ޖަމްޢިއްޔާ  • 

  

ކޮމިޓީގެ އިދާރީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް  5.1.4

ޖަލްސާތަކްސެ ބެލެހެއްޓުމާއި  ޔައުމިއްޔާ  ތެރޭގައި،  މީގެ  އިންނެވެ.  ޭބއްވުމުގެ  ޝަން  އް 

ކުރިއަށް ކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނާ    ހަމަޖެއްސުމާއި ޖަލްސާތަކުގެއިންތިޒާމްތައް  

 ހިއްސާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
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ސަރުކާރުގެ   5.1.5 މަންދޫބުންނާއި  ސިނާޢަތުގެ  މާހިރުންނާއި  ކަމާގުޅޭ  ކަމާގުޅޭ  ކަމާގުޅޭ  އިދާރާތަކާއި 

ޖަލްސާތަކުގައި    ކޮމިޓީ ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިސަރަހައްދީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތައް  

 ަބއިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ.

 ހައްލު ޭބނުންވާ ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަވަސް    ގެ ޖަލްސާތައް ާބއްވަންއަހަރަކު ދެފަހަރު ކޮމިޓީ 5.1.6

 ލެވިދާނެއެވެ.އިށް ގޮވަމުޤައްރިރަތަކަށް ޖަލްސާކަންކަމުގައި ޚާއްޞަ 

 މެންަބރުންނެވެ.  7  ކޯރަމަކީކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގެ 5.1.7

 ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކަކީ: 5.1.8

 ؛މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ގެހުއިފިލަނޑާ ( ހ) 

 ؛ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް މުޠާލިއާކުރުން )ށ(  

ފަންނީ ރިޕޯޓްތަކުންނާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކީ ޭބއްވޭ މަސައްކަތު ަބއްދަލުވުންތަކުން   )ނ(  

މަޝްވަރާ   ގުޅިގެން، އަދި  ހުށަހެޅުންތަކާ  ނަތީޖާތަކާއި  ނެރެވޭ  ަބއްދަލުވުންތަކުން 

 އަޅަންޖެހޭ މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން. 

މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ މިންވަރު ެބލުމާއި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  )ރ( 

 .ރަށް އެރުވުންއަހަރަކު ދެފަހަރު މިނިސްޓަ
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 ލައިސަންސް ދޫކުރުން  5.2

މަސްވެރިކަމުގައާ 5.2.1 ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ    އިހުއިފިލަނޑާގެ  ފަރާތްތަކުން   އަންނަނިވިވިޔަފާރީގައި 

 ވާނެއެވެ:ނަގަންލައިސެންސެއް 

 ؛ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު )ހ(  

 ފަރާތްތައްހުއިފިލަނޑާ ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   )ށ(  

 )މީގެ ތެރޭގައި ސީރާކުރުމާއި، ކެއްކުމާއި ހިއްކުން ހިމެނޭ(. 

  

ކުރިއަށްދާނީ   5.2.2 އިޖުރާޢަތު  އާންމު  ދޫކުރުމުގެ  ލައިސަންސް  އެދުމާއި  އަށް  ލައިސަންސް 

  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް   އަދި  ޙަރަކާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމާއި]

" ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގަވާއިދު  ދިނުމާެބހޭ  ހުއްދަ  ދިނުމާއި  ލައިސަންސް

 މަތީންނެވެ. 

ކުރިން، ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތުން   ހުށަހެޅުމުގެ  ކަށް އެދިމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސަ 5.2.3

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދާގުޅޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ:

 ؛މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވުން )ހ(  

ދޫކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް   )ށ(   އުޅަނދަށް  އިން  އޮތޯރިޓީ  ސަލާމަތީ   ސައްޙަ  ޓްރާންސްޕޯޓް 

 ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުން. 

ސައްޙަ   )ނ(   ދޫކޮށްފައިވާ  އުޅަނދަށް  އޮތޯރިޓީއިން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް 

 ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުން. 
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 ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ  5.2.4

 ލައިސަންސް  )ހ(  

ލައިސަންސް   •   ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ފަރާތުން  ލިިބފައިވާ  ލައިސަންސް 

އުޅަނދުގައި  ކޮޕީއެއް(  އެއްގޮތް  އަޞްލާ  ލައިސަންސްގެ  )ނުވަތަ 

 ާބއްވަންވާނެއެވެ. 

 ސަރަޙައްދު   ވޭ މަސްވެރިކަންކުރެ  )ށ(  

ނަންަބރު:   •   ޤާނޫނު  ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،  އުޅަނދެއްވެސް   96/6ހުރިހާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާެބހޭ ޤާނޫނު( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ތަކުގައެވެ.

 ފޮނުވުން   ރިޕޯޓް މަސް   )ނ(  

މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ލޮގް ފޮތެއް އޮތްކަން  •  

 ނެއެވެ.ޔަޤީންކުރަން ވާ  ކެޔޮޅުއުޅަނދުގެ 

]މަސްވެރިކަމާެބހޭ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   •

  މަސް ރިޕޯޓު ގޮތްވާގޮތުގެމަތީން  އެއް  ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާެބހޭ އުސޫލު[

އަށް   މިނިސްޓްރީ  ވަގުތުގައި  ގެންދާކަން ފޮނުވަމުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ. ޔޮޅުކެއުޅަނދުގެ 

ސައްޙަ   • އަދި  ފުރިހަމަ  ތެދު،  މަޢުލޫމާތަކީ  ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދޭ  މިގޮތުން 

 މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 



 

12 
 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދިނުމަކީ، ނުވަތަ ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު   •

 ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. 

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް   )ރ(  

 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި    2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:   •  

ނަންަބރު   އާންމު ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ    R-75/2020ގަވާއިދު  މަސްވެރިކަމުގެ 

އޮފިސަރުންނަށާއި  ގަވާއިދު ތަންފީޛީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފިޝަރީޒް [ 

އޮ  ފިޝަރީޒް  ލިިބފައިވާ  ްބޒަރވަރުންނަށްރޭންޖަރުންނަށާއި  ލައިސަންސް   ،

 ފަރާތުން އެއްާބރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ބ(  

ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން، އަދި    ،ކެޔޮޅުއުޅަނދުގެ    

 :ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއް އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން ހިންގިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ

ވައިފުޅި ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވާލުމަށްޓަކައި ޕްރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ ވައި  •  

އާލާތެއް  އެއްވެސް  ބޭނުންކުރާ  އުޅުމަށް  އަޑީގައި  ފެނުގެ  ޭބނުންކޮށްގެން 

އެއްވެސް   ފަދަ  ރޮޮބޓް  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްގެން  އާލާތެޭބނުންކޮށްގެން  އް 

 އް ނެގުން. ހުއިފިލަނޑާގެ ާބވަތެ

ފެންގަނޑު   • ާބކީވާ  ކައްކައިފައި  އަދި  ސާފުކޮށް  ރަށެއްގެ ހުއިފިލަނޑާ 

ނުވަތަ   އޮންނަ  ފަޅުތެރެއަށް  ޭބރަށް  ފެށިގެން  މީޓަރުގެ   100އުރަފަށުން 

 ؛ލުންއިއުކައެޅުން ނުވަތަ  ގެ ތެރެއަށްސަރަޙައްދު
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ދަށުން  • ގަވާއިދެއްގެ  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮއެތަނަކުން ހިމާޔަތް  މަނާކޮށް،  މަސްވެރިކަންކުރުން  ފައިވާ ށް 

 ؛ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން

ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(    2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:   •

ހަދާފައިވާ މެނޭޖް  ދަށުން  އަދި  ދަށުން   މަންޓްގަވާއިދުތަކާއި  ޕްލޭންތަކުގެ 

ފައިވާ އެއްވެސް ާބވަތަކަށް  ށްކޮމަނާ  މެރުން  ނުވަތަ  ނެގުން  ،ބޭނުން   ،ހިފުން

 ؛އަމާޒުކޮށް މަސްވެރިކަންކުރުން

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ   2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:   •

ދަށުން  ޕްލޭންތަކުގެ  މެނޭޖްމަންޓް  އަދި  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދާފައިވާ  ދަށުން 

ާބވަތެއް   ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަނާ  މެރުން  ނުވަތަ   ނެގުން  ،ޭބނުން  ،ހިފުން

ދުއްވާ    ކަނޑުގައިއެއްވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި ެބހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން،  

ނުވަތަ    ،(ޓްރާންޝިޕްކުރުން )ގެންދިއުން    އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް  އެހެން

 ؛ފެސިލިޓީ އަކަށް ނުވަތަ އެއްގަމަށް ގެންދިއުން ލޭންޑިންގް

ކަނދުފަތީ • ވަށައިގެންވާ  އޮއިވާލި  ސަރަހައްދުގައި   3ގެ  މޭލުގެ  ނޯޓިކަލް 

 ؛މަސްވެރިކަން ކުރުން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުން

މަސްވެރިކަހުއިފިލަނޑާ • ކުރުގެ  ނުވަތަ    މުގައިން  ގެންގުޅުން  ިބދޭސީން 

 ؛ަބއިވެރިކުރުވުން

ކުނި  ަބޔޯޑީގްރޭޑަަބލް(  -)ނޮން އޭގެ ޒާތުގައި ނެތިގެންނުދާ  ކެމިކަލެއް ނުވަތަ   •

 އަދި ؛ ލުންއިއުކަ އެޅުން ނުވަތަ  ކަނޑަށް ނުވަތަފަޅަށް، ފަރަށް 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ   2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:    އާއިމި ޕްލޭން •

ނުވަތަ   އާއި  (ޤާނޫނު ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް   ގެމެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް

 އަމަލު ކުރުން.

ލައިސަންސް   5.2.5 ކުރިން،  ނެގުޕްރޮސެސިންގް  ހުށަހެޅުމުގެ  ފެސިލިޓީއަށް  މަށް  ޕްރޮސެސިންގް 

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް 

 .ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެއޮތްކަން 

 ،އްކަންދިވެހި ރައްޔިތެ  ފަރާތަކީޕްރޮސެސްކުރާ  ޕްރޮސެސިންގް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން   5.2.6

ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ނުވަތަ   ފަރާތަކީ  ރަޖިސްޓްރީ  އެކުންފުންޏަކީ  ޕްރޮސެސްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ންވާނެއެވެ.ޔަގީންކުރަވާ ކުންފުންޏެއްކަން މިނިސްޓްރީން ކުރެވިފައި

 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: 5.2.7

 ގޮތް ގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ޕްރޮސެސް ކުރުމު  ( ހ ) 

ޑްރަގް   •   އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  އަމަލުކުރަންވާނީ  ކުރުމުގައި  ޕްރޮސެސް 

އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ( އިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އާލާތްތަކާއި ަބންދުކުރަން ޭބނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާއި   •

 ލުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ސާމާނު އިންސްޕެކްޓްކޮށް ެބ
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 ފޮނުވުން   ރިޕޯޓް  ( ށ ) 

މަސްވެރިކަމާެބހޭ މައުލޫމާތު ]ޢުކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝާއި •  

ލައިސަންސް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން    [ އާހުށަހެޅުމާެބހޭ އުސޫލުރިކޯޑުކުރުމާއި  

 މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. (ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު)

މަޢުލޫމާތު  ގައިޕޯޓުތަކުރިޕާރޗޭސް   • ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިތުރުން ތިރީގައި  ގެ 

އުސޫލު[ގަ]މަސްވެރިކަމާެބހޭ ހުށަހެޅުމާެބހޭ  ރިކޯޑުކުރުމާއި  މައުލޫމާތު  އި  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ: ަބޔާންކުރާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  

o ު؛ހުއިފިލަނޑާ ނެގި އަމިއްލަ ފަރުދު ނުވަތަ އުޅަނދ 

o ަ؛ތާރީޚް ނެފައިވާގ 

o ް؛ާބވަތްތައް އަދި އެާބވަތްތަކުގެ ސައިޒްގެ ތަފްޞީލ 

o  ްކުރުމަށ އެކްސްޕޯޓް  އުފެއްދުންތަކަކީ  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ 

އުފެއްދުންތަކެއްނަމަ،   ވިއްކާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެތަކެތި 

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް.

ސައްޙަ   • އަދި  ފުރިހަމަ  ތެދު،  މަޢުލޫމާތަކީ  ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދޭ  މިގޮތުން 

 މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ދިނުމަކީ، ނުވަތަ ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު  ނުތު ފޯރުކޮށްމަޢުލޫމާ •

 ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކުށެކެވެ. 

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތް  މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް   •

ސިއްރުކަން   މަޢުލޫމާތުގެ  އެއްކުރާ  ފަރާތުން  މަސްވެރިންގެ 
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މާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ، އަދި އެފަދަ މަޢުލޫ

 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

އޮބްޒަރވަރުންނަށް    ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި    ފިޝަރީޒް ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި   ( ނ ) 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި    2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:   •  

ނަންަބރު   އާންމު ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ    R-75/2020ގަވާއިދު  މަސްވެރިކަމުގެ 

އޮފިސަރުންނަށާއި  ގަވާއިދު ތަންފީޛީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފިޝަރީޒް [ 

އޮ  ފިޝަރީޒް  ލައިސަންސްރޭންޖަރުންނަށާއި  ލިިބފައިވާ  ްބޒަރވަރުންނަށް،   

 ފަރާތުން އެއްާބރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  ( ރ)  

ރަށެއްގެ  •   ފެންގަނޑު  ާބކީވާ  ކައްކައިފައި  އަދި  ސާފުކޮށް  ހުއިފިލަނޑާ 

އޮންނަ   ޭބރަށް  ފެށިގެން  އުރަފަށުން  ނުވަތަ  މީޓަރުގެ   100ފަޅުތެރެއަށް 

 ؛ލުންއިއުކައެޅުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް 

ހޯދު • ލިޔުމުން  ހުއްދަ  ހުއިފިލަނޑާމަކައިނުލައިވެރިފަރާތުގެ  ސާފުކުރުމުގެ   ، 

 ހަރަކާތެއް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހިންގުން.   ތަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ނުވަ

މެރުން   • ނެގުން،  ޭބނުން،  މަނާކޮށްފައިވާ ހިފުން،  ވިޔަފާރިކުރުން  ނުވަތަ 

ަބއިތަކުން   ާބވަތެއްގެ  ނުވަތަ  ަބއެއް  ާބވަތެއްގެ  ާބވަތެއް،  އެއްވެސް 

ވިޔަފާރި ކުރުން ނުވަތަ ޕްރޮސެސިންގް  އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއްގެ  

 ފެސިލިޓީއެއްގައި ެބހެއްޓުން. 
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)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ   2019/14މި ޕްލޭންއާއި ޤާނޫނު ނަންަބރު:   •

ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި  ޤާނޫނު( 

ސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެ

 އަމަލު ކުރުން.

ލައިސަންސް ދެވޭ ކެޓެގަރީތަކާއި، ލައިސަންސް ފީ އާއި ލައިސަންސް ސައްޙަވާނެ މުއްދަތު ތާވަލު   5.2.8

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 3

 ތަކާއި ފީތަކާއި މުއްދަތުގެ ތަފްޞީލް  ބާވަތް: ލައިސަންސްގ3ެތާވަލު  

 ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ ބާވަތް  

 100 މަސް 24 ރިކަންކުރާ އުޅަނދު މަސްވެ 

 100 މަސް ދުވަސް  24 ސީރާކުރާ ފަރާތްތައްހަމައެކަނި  

އެހެން   ސީރާކުރުމުގެ އިތުރުން  

  ގޮތަކަށް ްޕރޮސެސް ކުރާ

 ފަރާތްތައް 

 މަސް ދުވަސް  24

300 

   

 ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ަބދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.މި ޕްލޭންގެ  5.2.9
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ގަވާއިދު  ] 5.2.10 ދޫކުރުމުގެ  އައު    [2020ލައިސަންސް  ލައިސަންސްތައް  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން  އާ 

ކުރާ އައު  ލައިސަންސް  ޖެހޭނެއެވެ.  މުއްދަތުގައި ،  އިރުކުރަން  ލައިސަންސްގެ  ފާއިތުވެދިޔަ 

 ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

   

ދިވެހިއުޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް   5.2.11

އެ އުޅަނދަކަށް  ، ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓައިފިނަމަ  ،ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ

އެއްގޮތަށް   ނިންމުމާ  އިދާރާގެ  އެ  ލައިސަންސްވެސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ހިފަހައް ވަގުތީގޮތުން  ނުވަތަ  އުޅަނދެއްގެ  ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.  އެފަދަ  އަދި  ޓަންވާނެއެވެ. 

މުރާޖަޢާކޮށް  ނިންމުން  ނިންމި  އިދާރާއިން  ކަމާގުޅޭ  ބާޠިލުކުރުމަށް  ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

    ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ާބޠިލުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ 

  ދޫކުރާ ލައިސަންސާ މެދުވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ސްގެ މުއްދަތުގައި  ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތަކަށް ަބދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ލައިސަން 5.2.12

ަބދަލެއް   އެފަދަ  އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  އެަބދަލެއް 

 އެކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.ފިނަމަ، ގެނެސް

 ގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޕްރޮސެސް ކުރުމު   ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމުގައާއި  5.3

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(   2019/14  ޤާނޫނު ނަންަބރުހުއިފިލަނޑާ ނެގުމުގައި،   5.3.1

އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި މަނާކޮށްފައިވާ   އާއި

ނުވާނެއެވެ.    އާލާތެއްއެއްވެސް   ނައަދި  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުވަތަ ގަންވާނީ  ހުއިފިލަނޑާ  ވައިފުޅި 

ރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ފެނުގެ އަޑީގައި އުޅުމަށް އެފަދަ ނޭވާލުމަށްޓަކައި ޕް
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އާލާތެއް އެއްވެސް  ފަދަ  ރޮޮބޓް  ނުވަތަ  އާލާތެއް  އެއްވެސް  ކުރުމަކާނުލާ ބޭނުން  ބޭނުންކުރާ 

   އަތުންނެވެ.

ވަތަ އުރަފަށުން  ހުއިފިލަނޑާ ސާފުކޮށް އަދި ކައްކައިފައި ާބކީވާ ފެންގަނޑު ރަށެއްގެ ފަޅުތެރެއަށް ނު 5.3.2

އިގެން ނުވަތަ އުކައިލަ  ޅައިގެންމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް އަ   100ފެށިގެން ޭބރަށް އޮންނަ  

 ނުވާނެއެވެ. 

 ގެންގުޅުން ހުއިފިލަނޑާ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން   5.4

 މަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނުވަތަ ަބއިވެރިކުރުވު  މަކީިބދޭސީން ގެންގުޅުހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  

 އި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގަ  5.5

 ކުރާ ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓް  5.5.1

ކުންފުންޏެއްނަމަ،  ހުއިފިލަނޑާ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށެވެ. އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތަކީ 

 އެކުންފުނި ވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

 ގަތުން ހުއިފިލަނޑާ   5.5.2

  ވާ ]މަސްވެރިކަމާެބހޭ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާެބހޭ އުސޫލު[ އާމިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި

މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް   އެކްސްޕޯޓަރުން،  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތުންއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން  

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( 

 ؛މަސް ވިއްކި ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް .1 

 ؛ހުއިފިލަނޑާ ނެގި ފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދު .2

 ؛ނޑާ ގަތް ތާރީޚްހުއިފިލަ .3
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 ގަތް ާބވަތްތައް އަދި އެާބވަތްތަކުގެ ަބރުދަން.  .4

   

 އި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޕެކްކުރުމުގަ  5.5.3

ބަންދުކުރަންވާނީ   )ހ(   އުފެއްދުންތައް  ހުއިފިލަނޑާގެ  ތައްޔާރުކުރާ  ކުރުމަށް  އެކްސްޕޯޓް 

ޕެކޭޖްތަކުގައި، ާބވަތުގެ ނަން، ޢަދަދު  ާބވަތްތައް ވަކި ވަކިންނެވެ. މިގޮތުން ަބންދުކުރާ  

އެކްސްޕޯޓަރުގެ    އި)ޢަދަދާ އަދި  އެނގޭނޭހެން  ަބރުދަން(  ސާފުކޮށް  ލޭަބލް  ތަފްސީލް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ފުޑް  )ށ(   މޯލްޑިވްސް  ބަންދުކުރަންވާނީ،  އުފެއްދުންތައް  ހުއިފިލަނޑާގެ  ކުރާ  އެކްސްޕޯޓް 

 އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  

ބުނެވިދިޔަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕެކިންގް ލިސްޓެއް އެކްސްޕޯޓަރުން ޝިޕްމަންޓަކަށް  ކޮންމެ   )ނ(  

ވާނެއެވެ.ތައްޔާ ތަންފީ  ރުކުރަން  ރޭންޖަރެއް  ޛީއަދި  ފިޝަރީޒް  ނުވަތަ   އޮފިސަރެއް 

 އެދިއްޖެ ހާލަތުގައި ޕެކިންގް ލިސްޓު ދައްކަންވާނެއެވެ.

 ސެޓްފިކެޓް   ކެޗް  5.5.4

ކާއެކީ، މިނިސްޓްރީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޝިޕްމަންޓަހުއިފިލަނޑާގެ ކޮންމެ އެކްސްޕޯޓް   )ހ(  

 ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. ކެޗް

ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނީ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް "ކެޔޮޅު"    ކެޗް )ށ(  

 މެދުވެރިކޮށެވެ.
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 ކަރަންޓީން ކުރުން  5.5.5

ކުރިން  ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓް  ލާޒިމްކުރާނަމަ،  ކުރުން  ކަރަންޓީން  ޤައުމުން  ކުރެވޭ  އެކްސްޕޯޓް  ހުއިފިލަނޑާ   ދިރޭ 

ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ   މެއް ފެސިލިޓީގައި އެ އުފެއްދުމިނިސްޓްރީގެ ކަރަންޓީން  

 އެފަރާތުންނެވެ. ކަށް ޒިންމާވާނީވެސްއަދި އެކަމަށް ހިނގާ އެންމެހާ ޚަރަދަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  5.5.6

ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ނުދޭހާ ހިނދަކު،  މިނިސްޓްރީ އިން ނުވަތަ   )ހ(  

"ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް ސްޕީޝީސް އޮފް  

( ފްލޯރާ"  އެންޑް  ފައުނާ  ދަށުން  CITESވައިލްޑް  ގެ  ވިޔަފާރި (   ަބއިނަލްއަގުވާމީ 

ކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް  އެއްވެސް ާބވަތެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ އެމަނާވާ  

 ކުރުން.

އެއްކުރާ   އެކްސްޕޯޓުކުރާ )ށ(   ފަރާތުން  މަސްވެރިންގެ  ބޭނުމަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ފަރާތް  

އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި   ކަން ނުހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަމަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު

 ން.އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރު

ނަންަބރު:   )ނ(   ޤާނޫނު  ނުވަތަ  ޕްލޭން  މަސްވެރިކަމުގެ    2019/14މި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނު( އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް  

 ޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އަމަލު ކުރުން.ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަ

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް  5.6

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުެގ ައލީަގއި ހޯދާފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތް ޙާލަތުަގއި ނުވަތަ  5.6.1

ހިނދުގައި ޔަޤީންކުރެވިފަިއނުވާ  ކަެމއް  ދެމެހެއްޓެނިވި ، ވަކި  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ 



 

22 
 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުެގ ސަބަބުން ލިބިދާނެ  ، ހަމަތަކުެގ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ރިޢާޔަތްކޮށް މަޝްވަރާއާއެކީ،،  ގެއްލުމަކަށް  ކޮމިޓީގެ  އަދި   ހުއިފިލަނޑާ  އެމް.އެމް.އާރް.އައި 

 ފައިނުވާ ފިޔަވަޅުތައް މިނިސްޓްރީއަށް އެޅިދާނެއެވެ.މި ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްބެލެހެއްޓުމަށް 

 އެވެ: ދާނެމިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާކަންކަން ހިމެނި 5.6.2

މާއެކު، އެ ސަރަޙައްދަކުން  މަށް ކަނޑައެޅުދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ބަންދުކުރު )ހ(  

 ؛ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން މަނާކުރުން 

އެކްސްޕޯޓްކުރުން   ( ށ)  ނުވަތަ  ޕްރޮސެސްކުރުން  ނެގުން،  ާބވަތެއް  ވަކި  ހުއިފިލަނޑާގެ 

 ؛މަނާކުރުން

 ؛ޅުންހާވެސްޓް އަދި ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ހުއިފިލަނޑާގެ ސައިޒް ކަނޑައެ ( ނ) 

ކަނޑައަޅައި    އެއްއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނެގޭނެ ހުއިފިލަނޑާގެ ާބވަތްތަކުގެ ކޯޓާ (ރ) 

 އަދި ؛ ތަންފީޛުކުރުން

ފިޔަވަޅުތައް ހުއިފިލަނޑާގެ ސްޓޮކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭގޮތުން އެހެނިހެން   ( ބ ) 

 އެޅުން.

   

 ކުށާއި އަދަބު  5.7

އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ    މެނޭޖްކުރުމުގެމަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   5.7.1

 ކުށެކެވެ. ވުމަކީޚިލާފު
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އަދަުބ ކަނޑައެޅޭނީ ތާވަލު    މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެގެން 5.7.2

 އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 4

ފަހަރަށް   5.7.3 ތިންވަނަ  ތަކުރާރުކޮށް  ޝަރުތަކާ  ލައިސަންސްގެ  ނުވަތަ  ފިޔަވަޅަކާ  މެނޭޖްކުރުމުގެ 

ބާޠިލްކޮށް   ލައިސަންސް  ލައިސަންސް    3ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ވަންދެން  ދުވަސް  މަސް 

 އައުކޮށްނުދެވޭނެއެވެ. 

ކުރާނީ   5.7.4 ތަންފީޛު  އިޖުރާޢަތުތައް  ކަނޑައެޅުމުގެ  ނަންަބރު  އަދަުބ   R-74/2020ގަވާއިދު 

ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާކުރުމާ  ހަ]މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  

 ގެ ދަށުންނެވެ.  ެބހޭ ގަވާއިދު[ 

 އަދަުބގެ ލިސްޓް: ކުށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ 4ތާވަލު 

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  ކުށް 

ވައިފުޅި ނުވަތަ އެފަދަ ނޭވާލުމަށްޓަކައި 

ޕްރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން  

ފެނުގެ އަޑީގައި އުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް  

އެއްވެސް އާލާތެއް  ޭބނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ރޮޮބޓް ފަދަ 

 ޭބނުންކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާގެ ާބވަތެއް ނެގުން 

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  1000

700  ( ރުފިޔާއާ   5000ރުފިޔާ 

 ހަމަޔަށް(

ގެ ސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި ހުއިފިލަނޑާ

 މަސްވެރިކަންކުރުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  3000

ރުފިޔާއާ   10،000)ރުފިޔާ    500

 ހަމަޔަށް(
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އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެ ނުވަތަ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން  

މަނާކޮށްފައިވާ  މެރުން  ނުވަތަ ނެގުން  ،ޭބނުން ،ހިފުން

އެއްވެސް ާބވަތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި 

 ދުއްވާ އެހެން ެބހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން، ކަނޑުގައި

ގެންދިއުން  ތަނަކަށްއުޅަނދަކަށް ނުވަތަ 

 ( ޓްރާންޝިޕްކުރުން)

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  2000

700  ( ރުފިޔާއާ   5000ރުފިޔާ 

 ހަމަޔަށް(

ނޯޓިކަލް މޭލުގެ  3އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެންވާ 

ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން ނުވަތަ 

 މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުން

5000 - 

ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ އުޅަނދެއްގައި ހުއިފިލަނޑާ 

 ހާވެސްޓް ކުރުމުގައި ިބދޭސީ ފަރާތެއް ހަރަކާތްތެރިވުން 

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  750

150  ( ރުފިޔާއާ   5000ރުފިޔާ 

 ހަމަޔަށް(

ހުއިފިލަނޑާގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ އުޅަނދެއްގައި 

ކުރުމުގައި ިބދޭސީން ގެންގުޅުން ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން 

 ަބއިވެރިކުރުވުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  1000

200  ( ރުފިޔާއާ   5000ރުފިޔާ 

 ހަމަޔަށް(

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް މިނިސްޓްރީއަށް 

 މަސް ރިޕޯޓު ނުފޮނުވުން

ހުށަނާޅާ ކޮންމެ 

 750ދަތުރަކަށް 

ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ކުރިން ކުރި  

ރުފިޔާއާ   10،000ރުފިޔާ )  200

 ހަމަޔަށް(
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ކުރުމުގެ   ސީރާސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި 

 މަސައްކަތް ކުރުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  500

ރުފިޔާއާ   10،000ރުފިޔާ )  500

 ހަމަޔަށް(

ސީރާކުރުމުގެ އިތުރުން  ސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި 

 ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  3000

ރުފިޔާއާ   10،000ރުފިޔާ )  500

 ހަމަޔަށް(

ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދުމަކައިނުލައި، 

ހުއިފިލަނޑާ ސާފުކުރުމުގެ ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ  

 ތަ ތަނެއްގައި ހިންގުން. ހަރަކާތެއް ރަށެއްގައި ނުވަ

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  1000

ރުފިޔާއާ   10،000ރުފިޔާ )  500

 ހަމަޔަށް(

ހުއިފިލަނޑާ ސާފުކޮށް އަދި ކައްކައިފައި ާބކީވާ 

ފެންގަނޑު ރަށެއްގެ ފަޅުތެރެއަށް ނުވަތަ އުރަފަށުން  

މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދުގެ   100ފެށިގެން ޭބރަށް އޮންނަ 

 ތެރެއަށް އެޅުން ނުވަތަ އުކައިލުން 

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  2000

500  (  400،000ރުފިޔާ 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުން  

މިނިސްޓްރީއަށް މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

 )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( ހުށަނޭޅުން 

ރިމަނާގެ އިތުރުން ކުރިން ކުރި ޖޫ 1000

ރުފިޔާއާ   10،000ރުފިޔާ )  300

 ހަމަޔަށް(

ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ފޮނުވުން 

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  3000

ރުފިޔާއާ   10،000ރުފިޔާ )  500

 ހަމަޔަށް(
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މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން

ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  1000

ރުފިޔާއާ   5،000ރުފިޔާ )  200

 ހަމަޔަށް(

ހުއިފިލަނޑާގެ ާބވަތެއް ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި  ކެޗް

ހުއިފިލަނޑާގެ އުފެއްދުމެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް  

 މަސައްކަތްކުރުން

5000 - 

މިނިސްޓްރީ އިން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން 

އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ނުދޭހާ ހިނދަކު، "ކޮންވެންޝަން  

އޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑެންޖަރޑް 

ސްޕީޝީސް އޮފް ވައިލްޑް ފައުނާ އެންޑް ފްލޯރާ"  

(CITES  ިގެ ދަށުން ަބއިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރ )

ވާ އެއްވެސް ާބވަތެއް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ މަނާ

 އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ްބލެކްލިސްޓް  5000 އެކްސްޕޯޓަރު 

މަސްދުވަސް   3ކުރުމާއެކު،  

ސެޓްފިކެޓް   ކެޗްވަންދެން  

 ދޫނުކުރުން
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 : މާނަކުރުން 1  – ޖަދުވަލު 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ކުރުން   އެކުއަކަލްޗަރ  )ހ( 

، އާލާކޮށް ،ދިރުވައި ،ފެނުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް ވިއްސައި، ތެރޭގައި

 ން.ގެންގުޅެ ޮބޑުކުރު

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   )ށ( 

 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 މަސްވެރިކަންކުރުން.މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން  

ދަށުން  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގެ    2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:   ތަންފީޛީ އޮފިސަރު  )ނ( 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި   ގަވާއިދުތައް  ދަށުން   57ޤާނޫނުގެ  އެހަދާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އް.ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރެ 

ވަނަ    58ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ    2019/14ނަންަބރު    ޤާނޫނު ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު  )ރ( 

 އް.މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީންއައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަ

ނުވަތަ   )ބ(  މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ނެގުން 

 ؛މެރުމަށާއި ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން، ނެގުމަށާއި ، ހިފުމަށާއި (1)

 ؛ނުވަތަ މެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް ، މަސް ހޯދުމަށް (2)

މެރުން ނުވަތަ ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން (3)

 ؛މަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް އެހެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ، "ރޭޑިއޯ ީބކަން" ހިމެނޭގޮތަށް (4)

ހޯދުން ނުވަތަ އަނުބރާ ، ރުމާގުޅޭ ސާމާނު ެބހެއްޓުން ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކު

 ؛ހޯދުން
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މި        މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި   (5)

ވަނަ ( 3)   ،ވަނަ ނަންަބރާއި( 2، )( ވަނަ ނަންަބރާއ1ިމާއްދާގެ )

ޙަރަކާތެއް ( ވަނަ ނަންަބރުގައި ުބނެފައިވާ އެއްވެސް  4ނަންަބރު ނުވަތަ )

 ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ   އުޅަނދު  ޅ( ) 

ޙަރަކާތެއް  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ  ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު 

ނުވަތަ  ހިންގުމަށް   ޯބޓެއް  ކަނޑު  އުޅަނދެއް،  އެއްވެސް  ާބވަތެއްގެ  ބޭނުންކުރާ 

 .އެނޫންވެސް އުޅަނދު

މައުލޫމާތު ލޮގްފޮތް  )ކ(  ރެކޯޑުކުރުމަށް    މަސްވެރިކަމުގެ  މައުލޫމާތު  ދަތުރުގެ  ގޮތުން،  ހިމެނޭ 

 ވަސީލަތް.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ 

ނަންަބރު:   މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  )އ(  ޤާނޫނު(ގެ  2019/14ޤާނޫނު  މަސްވެރިކަމުގެ  ތިން   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރާވައި މަސްވެރިކަން  ގުޅިގެން  ާބާބ  އަދި  ، ވަނަ  ަބލަހައްޓައި  ހިންގައި 

 ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން

އުޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅު  )ވ(  ޒިންމާ    ، މަސްވެރިކަންކުރާ  އިސް  އެންމެ  ހުރި  ވަގުތަކު  އެ 

 .ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އެންމެހައި   މިނިސްޓަރ  )މ(  މަސްވެރިކަމާގުޅޭ  ހިމެނޭގޮތުން  ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ 

 .ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ  މިނިސްޓްރީ  )ފ( 

 . ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާމަސްއޫލިއްޔަތު 
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ކުށެއް     )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގައި  2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު:   ކުށް  )ދ( 

 އް.އިދާރީ ކުށްތަ، ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެ ކަމެއް ޭބނުންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް  ، ކަމަކާގުޅޭ ފުރިހަމަ ސާފު މަޢުލޫމާތު ނެތި ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު  )ތ( 

 ފިޔަވަޅު. އަޅާހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި 

ނުވަތަ    ރޮސެސްކުރުން ޕް  )ލ( 

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް  

 ހިންގުން 

ނުވަތަ   ބަންދުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ޕެކެޓްކުރުމަށް  ެބހެއްޓުމަކަށްޓަކައި  ދުވަހަށް  ގިނަ 

 އް.ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަމަހަށް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ 

 :ތަނެއްގައި އެ އަދި ،ތަންތަން އެނޫންވެސް ޢިމާރާތްތަކާއި ،ިބންިބމާއި ތަންތަން   ޕްރޮސެސްކުރާ  )ގ( 

 ، ަބންދުކޮށް  ،ސާފުކޮށް  ،އުފެއްދުންތައް  އެކުއަކަލްޗަރގެ  ނުވަތަ  މަސް .1

 އެހެންގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ،ހިއްކައި  ،ލޮނުއަޅައި  ،ގަނޑުކޮށް  ،ފިނިކޮށް

  ތައްޔާރުކުރާ   ވިއްކުމަށް  ޭބރުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭން  ދިވެހިރާއްޖޭއާއި

 ނުވަތަ  ؛ތަންތަން

 ،ސާފުކޮށް  ،ހިއްކައި  ،ބަންދުކޮށް  ދަޅުގައި  ،ޕެކެޓުކޮށް  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށް .2

 އެހެންގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ގަނޑުކޮށް  ،ފިނިކޮށް  ،ލޮނުއަޅައި

  މަސް   ،ބޭނުމަށްޓަކައި  ވިއްކުމުގެ  ޭބރުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭން  ދިވެހިރާއްޖޭއާއި

 . ތަންތަން ަބހައްޓާ ފައިރައްކާކޮށް އުފެއްދުންތައް އެކުއަކަލްޗަރގެ ނުވަތަ

ޙައްޤު  ވެރިފަރާތް  )ޏ(  ވެރިފަރާތުގެ  ނުވަތަ  އަދާކުރާ  ޒިންމާތައް  ވާޖިުބތަކާއި  ވެރިފަރާތުގެ 

އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެން    ނުވަތަ  ، ލިިބގެންވާކަމަށް ުބނާ

މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ާބރުތަކާއި ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމުގެ  

ވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ، އިލްތިޒާމްތައް ޤަޫބލުކުރާ ފަރާތާއި 

ފަރާތް މެނޭޖަރ  ،ތައްނުވަތަ  ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ ، ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރ 

 .ސެކްރެޓަރީ
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