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        ނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމި

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
ބެހޭ  ކުރުމާ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ  ނާއިމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫ

 ގަވާއިދު 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2019/14ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ހ() .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާްއދާއިން  80 ވަަނ މާއްދާއާއި 79ގެ  (މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ދައިރުގެ ދަށުން ހަބާ ފައިވާށް ލިބިދީއަމިނިސްޓްރީ

]މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ ޚިލާފު  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި ށ()  
ކުރުާމ ބެހޭ ަގވާއިދު[  ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫިރމަނާހަ

 އެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޤަނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ، ދަކީޞަމަޤް ގަވާއިދުގެ މި .2 ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު 
ދެފުށް ފެންނަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ  ،ރަކާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްހައެކިއެކި  ހިންގާ
އްގައި ފިޔަވަޅު ގޮތެނިޒާމެްއ ކަނޑައެޅިފައި އޮތުމާއި، އެކަށީގެންވާ އަވަްސ ސާފު 

ރަކާތްތައް މަދުކުރުމާއި، ހަ ޚިލާފު ަމސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ،އަޅައިގެން
ތައް ޙައްޤުރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހަމަސްވެރިކަމުގެ އެކިއެކި 

ޓަކައި އިންސާފުވެރި އަިދ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު  ކޮށްދިނުމަށް ތެރިކައުރައް
 ފަދަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނިާޒމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންުގމެވެ.  ލިބިދެވޭ

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާއި ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.  ،ހިނގާނީ ގަވާއިދު މި .3 ގަވާއިދު ހިންގޭ ފަރާތްތައް 

 އެްނމެހައި ިހމެނޭ  ތެރޭގައި ތަރަހައިގެ ނޫނުގެޤާ މަސްވެރިކަމުގެ  (ހ)  
 ؛ހަރަކާތަކަށް
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ހާ ރަކާތެއް ހިންގާ ހުރިހަމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިަކމާ ގުޅުންހުިރ  )ށ(  
  މައްޗަށް؛ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ

ރަކާްތތެރިވާ ހަކޮށްފައިވާ މަސްވެރިަކމުގައި  ރީޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސް )ނ(  
 ޗަށް.ަމއްގެ މީހުންފަހަރުގައި އުޅޭ އުޅަނދު އެ ރާއި،އުަޅނދުފަހަ ހައިއެންމެ

ޤާނޫނު ަނންބަރު  ކުން،ހިމެޭނ ފަރާތައިގެ ތެރޭގަިއ ހަގަވާއިދުެގ ތަރަ މި ހ() .4 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 
        ނުވަތަ އާ، ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު) 2019/14

 އެ ާޤނޫނުގެނުވަަތ  ،ކާފައިވާ ގަވާއިދަދައިޤާނޫނުްނ ބާރު ލިބިގެްނ ހަ އެ
ފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ެމނޭްޖމަންޓް ވައިލައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަ 18
       ރަކާތެއް ހިންގައިފިނަމަ، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާނީހަފު ޚިލާނަކާ ޕްލޭ
 ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.  މި

ޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށް އަދަބުގެ މިންވަރު މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ މި )ށ(  
 ،ލަތާއި، ކުށުގެ މިްނވަރާއިހާކަނޑައެޅުމުގައި، ކުށުގެ ބާވަތާއި، ކުށްކުރި 

ށް ޒިންމާާވންޖެހޭ ކަކުށަ އެ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނާއި، ކުށްކުރި ފަރާތުން އެ
 ކުރަންވާނެއެވެ.  މިންވަރަށް މިިނސްޓްރީން ރިޢާޔަތް

ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭ ފަރާތަކަށް ]އިދާރީ ފިޔަވަޅު  މި )ނ(  
  ދޭންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  ،އެއްއެޅުމުގެ ނޯޓިސް[ 

އަްނނަނިވި  ،ނޯޓިހުގައި ދޭމާއްދާގެ ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ  މި )ރ(  
 ކަންކަން ހިމަނަންާވނެއެވެ. 

 ތަފުސީލު؛ރަކާތުގެ ހަ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ނުވަތަ ކުށުގެ ކުރި (1)   

ރަކާތެއް ހިންގި ނުވަތަ ހިންގުނު ތަނާއި، ޚިލާފު ހަ ގަވާއިދާ (2)   
 ؛ވަގުތު ،ތާރީޚާއި

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ރައްދުވާ ނޯޓިސް (3)   

ޖޫރިމަނާެގ  ،ަނމަޖޫރިަމނާއެއް ކުރާ ގޮތުގައި ފިޔަވަޅުގެ އިދާރީ (4)   
ދައްކަންޖެހޭ ތަނެއް  ،ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި

 ؛ނުވަތަ ގޮތެއް

ގަވާއިދުގެ  ނާއިމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫފައިވަނީ އަޅައި ފިޔަވަޅު އިދާރީ (5)   
 ؛ކޮން މާއްދާއަކުން ކަން
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 ސޮއި. މާިއ،މަޤާ ،ނޯޓިސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި (6)   

( ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާޫނނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ބ)  
ގެ ދަށުން ތަންފީޛީ  (ހވަނަ މާއްދާގެ ) 58 ވަނަ މާއްދާއާއި 57

އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިާވ ކޮންެމ ފަރާތަކަށްވެސް ނުވަތަ 
އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ން މިނިސްޓްރީގަވާއިދުގެ ދަށުން  ރޭންޖަރަކަށްވެސް މި 
  ދެވިދާނެއެވެ.އެޅުމުގެ ނޯޓިްސ 

މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން އަާޅ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެުޅމުެގ ނޯޓިސްތަކުގެ  މި )ޅ(  
ކުރުމަށް ކައުރައް ށާއިމިިނސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަ މަޢުލޫމާތު

 ކުރަންާވނެއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނިާޒމެއް ޤާއިމު

މެދު ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތާއެއް 
 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ކުށެއް  ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކުށުގެ ބާވަތުން އެގެ ގަވާއިދު މި .5
 ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން އެހެްނ ފަރާތެއް ހިމެނޭހަކުރުމުގައި ސީދާގޮތުން 

ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ޚްނަމަ، އިތުރު ފަރާތްތަކާ މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެުޅމުގެ އި
 ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން، އުޅަނދެއްގައި މަސްވެރިކަމުެގ ކުށެއް ޮކށްފިނަމަ، ކުށް

 އުޅަނދުގެ ، ރާއިއުޅަނދުގެ މާސްޓަ  ތާއި،ފަރާ ރަކާތްތެރިވިހަތުން ކުރުމުގައި ސީދާގޮ

ވެސް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެުޅމުެގ ގައިފަރާތާ މެދު އޮޕަރޭޓްކުރާއުޅަނދު  ވެރިފަރާތާއި،
 ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޚްއި

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނޯޓިސް 
 މުރާޖަޢާކުރުން 

ސް ރައްދުވާ ފަާރތަކުން ދަށުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު ެއޅުމުެގ ނޯޓިމާއްދާގެ  މި ހ() .6
 ،ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނޯޓިހެއްމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިްއޖެނަމަ، ެއ ހާނޯޓި

 ފިޔަވަޅު ުމރާޖަޢާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ()ފަހެއް 5 ސަރުކާރު ބަންދުނޫން
 ވެ. ހުށަހަަޅންވާނެއެ ލިޔުމުން އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ންކޮށްދިނު

ކުރުމަށް އެދި މިނިސްްޓރީއަށް  މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް މުާރޖަޢާ މި )ށ(  
 )ހަތެއް( 7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫްނ  ،ހުށަހެޅުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ނިްނާމ ގޮތެއް ްނ މިނިސްޓްރީ ގައިމެދު ނޯޓިހާ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި )ނ(  
ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ފައިޅައިޓަށް ހުށަހަކޯނޯޓިސް ބާޠިލުކުރުމަށް އެ ތެރޭގައި 

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު މުރާޖަޢާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ  މި
     ވަހުގެ ތެރޭގައި، )ތިރީސް( ދު 30 ،ލުކޮށްފައި ނުވާނަމަޠިނޯޓިސް ބާ

 ޚަލާޞް ކައި ފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ ފައިާސ ދައްޅައިކަނޑައަ ނޯޓިހުގައިއެ 
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ނުވާނަމަ،  ފައިދައްކައިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ  މިކުރަންވާނެއެވެ. 
ަކމުގައި  ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއްނޯޓިހުގައިވާ 

        ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެޭހ ކޯޓަށް  ،ބަލައި، މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން
 އެ މައްސަަލ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ނޯޓިސް 
 މުރާޖަޢާކުރާ ކޮމިޓީ 

    ފައިވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި 4ދުގެ މި ގަވާއި .7
 އެއްގޮތަށްކަން  އަތްތަކާކުރަންޖެހޭ ިއޖުރާ މަލުޢަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

 ގެ އިދާރީ ފިޔަވަޅު ދޭމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ، ކަނޑައެޅުމަށާއި
ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބިދޭ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް  ނޯޓިހާ

 މެދު  ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ ނާ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫ"ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 
ގެ ަނުމގައި ކޮމިޓީއެއް  "ޢާކުރާ ކޮމިޓީމުާރޖަ އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ނޯޓިސް  އަޅާ

 ލަން ވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ

 އްޔަނު ޢަކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން 
 ކުރުމާއި ވަކިކުރުން 

 ގެއިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާ" )ހ( .8
ވަކިކުރާނީ  އްޔަނުކޮށްޢައަށް މެންބަރުްނ " ޢާކުރާ ކޮމިޓީމުާރޖަ ނޯޓިސް

 މިނިސްޓަރެވެ.

( އާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާޫނނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
ޢާކުރާ މުާރޖަ  ނޯޓިސް  ގެއިދާރީ ފިޔަވަޅު މެދު އަޅާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ

 ކުރާނީ އަންަނނިވި ގޮތުގެ މަތިންެނވެ. ނުއްޔަޢަކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން 

 )އެކެއް( މުވައްޒަފު؛ 1މިނިސްޓްރީގެ ލީގަްލ ސެކްޝަނުން  (1)   

 ؛)އެކެއް( މުވައްޒަފު 1މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން  (2)   

 )ފަހެއް( މުވައްޒަފުން. 5މިނިސްޓްރީގެ އެހެން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން  (3)   

ޚިލާފުވާ ( އާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާޫނނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9 ތައްޠުމެންބަރުންގެ ޝަރު ކޮމިޓީގެ 
ނު އްޔަޢަޢާކުރާ ކޮިމޓީއަށް މުރާޖަ ނޯޓިސް ގެއިދާރީ ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާ

ން ތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރަޠުމެންބަރުންގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރު ކުރާ
 ވާނެއެވެ.

 ؛ނުވުން ކަމުގައި ފަރާތެއް އަދާކުރަމުންދާ މެއް ޤާމަ ސިޔާސީ )ހ(  

މިނިސްޓްރީގައި ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއް ކަމުގައި  )ށ(  
 ވުން.
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ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ 
      ނައިބު ޢައްޔަނުކުރުމާއި 
 އެ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް 

 އަޅާ  ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދުމަސްވެރިކަމުގެ)ޤާނޫނު ނަންބަރު(  )ހ( .10
        އެކު ުލމާވައިކުރާ ކޮމިީޓ އެކުލަޢާމުާރޖަ ނޯޓިސް  ގެއިދާރީ ފިޔަވަޅު

 ރާއި މުޤަްއރިއެ ކޮމިޓީގެ  ،ވޯޓަކުން ނަގާއެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 
 ކުރަން ވާނެއެވެ. ބުޚާމުޤައްރިރުގެ ނައިބު އިންތި

ޮކމިޓީގެ  ،ފަރާތުންނު ކުރާ އްޔަޢަކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި  )ށ(  
 ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންތައް ކުރަްނ ވާނެއެވެ.

 ނޯޓިސް ފަރާތްތަކަށް ެޖހޭ ހާޒިރުކުރަން ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ (1)   
 ؛ފޮނުވުން

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން؛ (2)   

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޭޅ މުރާޖަޢާކުރުމުެގ ނޯޓިާހ ގުޅިެގން ނިންާމ  (3)   
 ނިންމުންތަކުގެ މަޢުޫލމާތު އާންމުކުރުން.

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުެރ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށް އަޑުއެުހމަކަށް ހާޒިރު  )ނ(  
( ގަިއ ށއެ ައޑުއެހުމަާކ ގުޅޭގޮތުްނ ިމ މާއްދާގެ ) ،ނުވެވޭނަމަ

 ލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ަނއިބެވެ.އޫބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސް

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ 
 މިންގަނޑު 

 ޚިލާފުވާ( އާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާޫނނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  .11
 އްޔަނު ޢަކޮިމޓީއަށް  ކުރާޢާމުރާޖަ ނޯޓިސް ގެފިޔަވަޅު އިދާރީ އަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު

އަންނަނިިވ  ،ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއިއޫއެންމެހަިއ ެމންބަރުންގެ މަޤާމުގެ މަސްކުރާ 
 ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.ގައި ިހމެނޭ ކަންަކމުގައި ސުލޫކީ މިންަގނޑު

ލަޙަތު ޞްޝަކުވާއަކީ، ޮކމިޓީގެ ެމންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅޭ  )ހ(  
 ގޮތެއް ނިންުމމުގައި ބައިވެރި ގައިޝަކުވާއަކާ މެދު އެ ،ނަމަ އޮތް ކަމެއް

 ނުވުން؛

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭ އެއްވެްސ މަޢުޫލމާތެއް ތިންވަނަ ަފރާތަކާ    )ށ(  
 ހިއްސާނުކުރުން؛

މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ވަކިފަރާތަކަށް  (ނ)  
 ބޭނުން ނުކުރުން.

މައްސަލަ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 ގޮތް 

( އާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާޫނނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( .12
 ކުރާ ޢާމުރާޖަ  ނޯޓިސް ގެފިޔަވަޅު އިދާރީ އަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ
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ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީގެ އަޑުެއހުމެއް އަކާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މަްއސަލަ
 ބާއްވަން ވާނެއެވެ.

        ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޭޅ މައްސަލައަާކ ުގޅިގެްނ އަޑުއެހުމެްއ ބޭްއވުމުގެ )ށ(  
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ފިޝަރީޒް  ،ކުރިން ހުގެ)އެކެއް( ދުވަ 1

 ލޫމާުތ ފޮނުވަން ވާެނއެވެ.ޢުއަންނަނިިވ މަ ،ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނަށް

 ؛ތަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން (1)   

 ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ގަޑި؛ (2)   

ބޭނުންވާ އިތުރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ޮކމިޓީން ހޯދަން  (3)   
 މަޢުލޫމާތު.

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުން މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
 ކޮންފަރަންސް ކުރެވޭ ނިާޒމެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވިދާނެއެވެ. 

ަފރާތުގެ  އެ ،ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ނަމަ )ރ(  
ކޮމިޓީގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުމަށް  ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް

ކުރިން ިލޔުމުން  ގެ)އެކެއް( ގަޑިއިރު 1އެދި ކޮމިޓީގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ބާއްވާ އަޑުއެުހމުގައި ަމއްސަލަ  )ބ(  
 ވިދާނެއެވެ. ބައިވެރިކުރެ ތުގެ ވަކީލަކުފަރާ ހުށަހެޅި

   ފަރާތުން އެދިގެން ކޮމިޓީގެ އަޑުއެހުމެއް ފަސްކުރެވޭނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ )ޅ(  
އަޑުއެހުން  ،)އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. މިގޮތަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ 1

މިނިސްްޓރީއަށް އެކަން ކުރިން ލިޔުމުން  ގެ)ދޭއް( ގަޑިއިރު 2ފެށުމުގެ 
 ވާނެއެވެ.އަންގަން

އަޑުއެުހމަކަށް ވަކި ސަބަބެއް އެންުގމަކާ ނުލައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  )ކ(  
ކަމަށް ތު ދޫކޮށްލީ ޞަޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ފުރު، ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ަނމަ

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އެ މައްަސލައިގައި ގޮތެއް ނިްނމަންވާނެެއވެ. ،ބަލައި

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިޔަށް  މުރާޖަޢާކުރާ ނޯޓިސް ގެފިޔަވަޅު އިދާރީ .13 ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް 
)ތިނެއް(  3މަށް، އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ މުޤައްރިރު ހިމެނޭ ގޮތަށް މަދުވެެގން ގެންދިޔު

 މެންބަރުން ތިބެންވާނެއެވެ.
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އަންނަިނވި ކަންކަމަްށ ކުރުމުގަިއ  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު މުާރޖަޢާ .14 ޝަކުވާއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން 
ފައިވާ ފިޔަވަޅަށް ޅައިއަ ކުުރމަށް ނުވަތަ  ފިޔަވަޅު ބާޠިލު ،ރިޢާޔަތްކޮށް 
 ދިނުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.  ނޯޓިހެއް އައު ފައި،ބަދަލުގެނެސް

 ަކންކަން ފުރިހަމަާވންޖެހޭ ނޯޓިހުގައި އެުޅމުގެ ފިޔަވަޅު އިދާރީ (ހ)  
 ؛ނެތުން ފުރިހަމަވެފައި

ގުޅުން ނެތް ނުވަތަ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވަނީ ކަމާއިދާރީ  )ށ(  
 ؛ކަމުގައި ނުވުން ރައްދުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް

ވުން.  އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތިކަމުގައި (ނ)  
ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ކުރުމުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފިޔަވަޅު މުރާޖަޢާ 

ވަނަ  82( ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު) 2019/14
 މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
 ގޮތް 

ފައިވާ ކަންކަްނ  ޅައިމުއްދަތެއްގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަ ގަވާއިދުގައި ވަކި  މި .15
ތެއް ަކމެްއ މެދުވެރިވެގެން އިތުުރވާ މުއްދަރާ ައމިއްލަ ބާރުނުފޯ ،ގުނުމުގައި

 ނުގުނޭނެއެވެ. 

 އަންނަނިވި  ހިނދަުކ،ހައި ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް  ެއހެން ގަވާއިދުގައި މި .16 މާނަކުރުން 
 ތިރީގައި ،ޢިބާރާތްތަކަށް ލަފުޒުތަކާއި އެ ދީފައިވަނީ، ޢިބާރާތްތަކަށް ލަފުޒުތަކާއި

 މާނަކުރުމެވެ.  ދީފައިވާ

ކުރާ ުއޅަނދެއްގައި،   ންމަސްވެރިކަ، އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި []މާސްޓަރ )ހ(  
 މީގެ  ފަރާތަށެވެ.އިސް ޒިްނމާ ހަވާލުވެފައިވާ  އެންމެ ހުރި  ވަގުތަކު އެ

 ތެރޭގައި އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ނުވަތަ ސްކިޕަރ ިހމެނެއެވެ.

ކުރުމުގެ ަކންކަން  އެކުއަކަލްޗަރ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި  [މިނިސްޓްރީ] )ށ(  
ހިމެނޭ ގޮތަށް މަސްވެރިކަމުެގ އެންމެހައި ކަންަކމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު 

 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަ

  ނަވާރެްއ ނުވަަތ ގަހެއް، ނުވަތަޖަ ،]މަސް[ ކަމުގަިއ ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  
މަހެއްގެ ސިފައެއް ހުރި، ނުވަތަ އެފަދަ ސިފައެއް ނެތް އެއްޗެއް ަނމަވެްސ 
ފެނުގައި ނުވަތަ ލޮނުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގަިއ އުޭޅ އެންމެހަިއ ދިރޭ 
ތަކެއްޗަށެވެ. މި މާނައިގެ ތެރޭގައި މައިކަށި ހުިރ ނުވަތަ މައިކަިށ ނެތް 
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ދިޔަ ދިރޭ ދިރޭ ތަކެތި، ޝެލްފިޝް، ވެލާ، އިހި، ކަކުިނ އަދި ބުނެވި
 ތަކެތީގެ ޅަ އެއްޗެއްސާއި، އެ ތަކެތީގެ ފަންޏާއި ބިސް ިހމެނެއެވެ. 

 :އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި [މަސްވެރިކަން] )ރ(  

 ؛ހޯދުން ަމސް ބޭނުމަށް ،މެުރމަށާއި ،ނެގުމަށާއި ،ހިފުމަށާއި (1)   

 ،ނެުގމަށްނުވަތަ މަްސ  ،ހިފުމަށްނުވަަތ މަްސ  ،ހޯދުމަށް މަސް  (2)   
 ؛މަސައްކަތްކުރުން މެރުމަށްނުވަތަ މަސް 

 ،ނުވަތަ މަސް ހިފުން ،ހޯދުން މަސް  ނަތީޖާއަކީ ކަންކަމުގެ  އެ (3)   
 ބޭނުން  ަމސް ނުވަތަ ނުވަތަ ަމސް މެރުން ،ނުވަތަ މަްސ ނެގުން

 ؛ހިންގުން ހަރަކާތްތައް އެހެން  އެނޫންވެސް  ހިެމނޭ ކަމުގައި

 ބޭނުންކުރާ  ަޖމާކުރުވުމަށް މަސް  ،ހިމެނޭގޮތަށް ބީކަން[ ]ރޭޑިއޯ (4)   
ނުވަތަ  ،ބެހެއްޓުން ސާމާނު  އެގްރިގޭޓްކުރުމާ ގުޅޭ ނުވަތަ އާލާތް
 ؛އަނބުރާ ހޯދުން ނުވަތަ ހޯދުން

     ( ރަށެއްގައި) އެއްަގމުގައި ނުވަތަ ަކނޑުގައި  ނުވަތަ މޫދުގައި (5)   
      ،ނަންބަރާއި ވަނަ ( 2) ،ނަންބަރާއި ަވނަ( 1) މާއްދާގެ މި
 ބުނެފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ( 4) ނުވަތަ ނަންބަރު ވަނަ( 3)

 އެއްވެސް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ހިންގުމަށް  ހަރަކާތެއް އެއްވެސް
 .ހިންގުން ކަމެއް

 :އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި ހަރަކާތްތައް[ ގުޅުންހުރި މަސްވެރިކަާމ ] )ބ(  

 އުޅަނދަކަށް ދުއްވާ ކަނޑުގައި އުފެއްދުންތައް މަހުގެ  ނުވަތަ  މަސް (1)   
 ކަނޑުގައި  އުފެއްދުމެއް އެފަދަ ނުވަތަ މަސް  ނުވަތަ ގެންދިޔުމަށް

 ގެންދިޔުމަށް  ތަނަކަށް އެހެން އުޅަނދަކުން ދުއްވާ
 ؛(ޓްރާންޝިޕްކުރުން )

 ފެށިގެން ވަގުތުން  ނަގާ މަސް  ނުވަތަ ފެށިގެން ވަގުތުން ބާނާ  މަސް (2)   
 މަސް  ނުވަތަ ގެންދިޔުމަށް މަސް  ތަނަށް އަނެއް  ތަނުން އެއް

 ؛ރައްކައުކުރުމަށް ގޮތަށް ހަލާކުނުވާ
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 މަށްއެއްގަ  ނަގައިގެން  ސަރަޙައްދުތަކުން ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ (3)   
 ތައްއުފެއްދުން މަހުގެ މަހާއި ،ހަމައަށް ވަގުތާ ގެންނަ ފުރަތަމަ

 ؛ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ،ގަތުމާއި ،ރައްކައުކުރުމާއި

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އުފެއްދުންތައް ަމހުގެ މަހާއި (4)   

 ތެޔޮ ނުވަތަ އެޅުން ތެޔޮ އުޅަނދުފަހަރަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން (5)   
 އެއްބާރުލުން ހިންުގމަށް ހަރަކާތްތައް މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ ދިނުން

 ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ހިންުގމަށް  ހަރަކާތެއް  އެއްވެސް ދިނުމަށްޓަކައި
 ؛ދިނުމަށް

 ަނންބަރުގެ ވަނަ ( 5) ނަންބަރުން ފެށިގެން ވަނަ ( 1) މާއްދާގެ މި (6)   
 ނުވަތަ ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޔަލަށް
 .ތައްޔާރުވުމަށް ކުރުމަށް މަސައްކަތެއް އެފަދަ

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި ]އުޅަނދު[ )ޅ(  
ްނމުގޮތެއްގައި އާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ކުުރމަށް ތައްޔާރު މަސްވެރިކަން
ނުވަތަ މަސްވެރިކަާމ ގުުޅންހުރި  މުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށްމަސްވެރިކަ

ނުވަތަ ރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ހަ
 ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އުޅަނދަކަށެވެ.

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު 
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 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ
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