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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް  ،މަސްވެރިކަމާއި
 ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު 

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުެގ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
      ވަނަ މާއްދާގެ  29އެ ޤާނޫނުގެ  ،ަވނަ ބާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 6ޤާނޫނު( ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  86 ،ވަނަ ނަންބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  33 ،)އ( އާއި
 އިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހަދައިފަ

މަސްވެރިަކމާ ުގޅުންުހރި އެހެނިހެްނ  ،]މަސްވެރިކަމާއި ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންްސ ދިނުމާއި ުހއްދަ ދިނުމުގެ 

 އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ުޑ މަޤްޞަދަކީމި ގަވާއިދުގެ މައިގަނ .2 ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު 
ަމސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުިރ  ،ގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ަމސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

އެކުއަކަލްަޗރ ކުރުމާ ުގޅުންހުިރ  ،އެކުއަކަލްކަޗަރ ކުރުމާއި ،އެންމެހައި ހަރަކާތްތަކާއި
ތަންތަނުން ނަގަންޖެޭހ   ފަރާތްތަކާއި، އުޅަނދުފަހަރާއި،ހަރަކާތްތައް ހިންގާ އެންމެހައި

ހުއްދަތައް ނުވަތަ ލައިސަންސްތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައްޔާއި އައުކުރުމުގައްޔާއި 
 ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ިއޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ލައިސަންސަށާއި ހުއްދައަށް 
އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ުކރަންޖެހޭ ކަމަްށ  )ހ( .3
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުްނ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޓް ޕްލޭންތަކުގައި ކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މެޭނޖްމަން ،ހަދައިފައިވާ
 ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެންމެހަިއ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ުކރަންވާނެއެވެ.

)ަމސްވެރިކަމުެގ މަޝްރޫޢުތައް  R-91/2020އެ ހަރަކާތަކީ ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ށ(  
ެގ ދަށުން ހުއްދައެއް ބޭނުންާވ  ޤާއިމްކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމުގެ ގަވާއިދު(
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ލައިސަންސަްށ އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަްށ  ،ހަރަކާތެއްނަމަ
 މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވަތަ ލައިސަންސަށް ނު 
ހުއްދައަށް އެދި 

ލައިސަންސް މާއި، ހުށަހެޅު
 ނުވަތަ ހުއްދަ އައުކުރުން 

 ،ހޯދުމަށާއި އައުކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާނީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސާއި ހުއްދަ  )ހ( .4
އެ ލައިސަންސަކަށް ނުވަތަ ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމަްށ މިނިސްޓްރީްނ 

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގަިއ އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯުމ ނުވަަތ  ފައިތައްޔާރުކޮށް
 ކެޔޮޅު[ މެދުވެރިކޮށެވެ. -]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަްމ 

ޅަނދު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އުމި  )ށ(  
ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ނުވަަތ ނުވަތަ ތަނުގެ ޤާނޫނީ ވެރި

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިަސންްސ ނުވަތަ ހުއްދައަށް ެއދި ހުށަހަޅާއިުރ  )ނ(  
 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  (1)   
        ،އަންގައިދޭ  ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއް ނަމަ

 ؛އެ ޝަޚުޞެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓު

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އުޅަނދުގެ ަރޖިްސޓަރީގެ ލައިސަންސް ނުވަަތ  (2)   
 ކޮޕީ؛

ތަކީ ނުވަތަ ިއމާރާއެދި ހުށަހަާޅ ތަނަކީ ނުވަތަ  ހިންގުމަށްއެ ހަރަކާތެއް  (3)   
އުޅަނދަކީ ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އެ ތަނެއްގައި 

ުކރުމުެގ  އްކަތްނުވަތަ އެ ިއމާރާތެއްގައި ނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގައި އެ މަސަ
 ހުއްދަ އޮތް ތަނެއްކަން އެނގޭ ފަދަ ލިޔުމެއް؛

ނުވަތަ  ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އުޅަނދުގެ (4)   
ލަިއަސންސަށް  ؛ފަރާތް ނޫްނ އެހެްނ ފަރާތެއް ނަމަތަނުގެ ޤާނޫނީ ވެރި

ރާތުގެ އިއުތިރާޒެްއ ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޤާނޫނީ ވެރިފަ
ލިޔުމެއް )މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ނެތްކަމުގެ

 ޓެމްޕްލޭޓަށް(؛

އެ ހަރަކާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކމާ ުގޅޭ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތަށް  (5)   
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް )އީ.އައި.އޭ( ހަދަންޖެޭހ 
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ަކމާ ގުޅޭ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ އީ.އައި.އޭ ޑިސިޝަން  ،ހަރަކާތެއް ނަމަ
 ސްޓޭޓްމަންޓް؛

ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަްށ  ،ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގައި ށްލައިސަންސަ (6)   
ލިއުމެްއ ނުވަތަ އެހެްނ ަކާމ ގުޭޅ  ޔާންކޮށްފައިވާ މިނޫންވެސްބަ

 ؛މަޢުލޫމާތެއް

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް އައުކުރުމަްށ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  )ރ(  
)ތިރީސް( ދުވަހަށް ވުމަށް  30އެ ލައިސަްނސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް  ،ހުށަހެޅޭނީ
 ފަހުގައެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އައު ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ  )ބ(  
    ލައިސަންސް ނުވަަތ ހުއްދަ ބޭުނންވާ ތާރީޚުގެ ،އައުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން

ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ުހއްދައަށް އެދި  ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން 3
 ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލައިސަންްސ ނުވަތަ ހުއްދަ ދިނުމަށް ދުަވސް ގުނުމުގައި

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
 ކުރުން ދޫ

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކުރާނީ )ހ( .5
ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ ފޯމާއެކު 

 ،އެ ލަިއަސންސެއްގެ ފީ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަކުރުމާއެކު
ވަތަ މިިނސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް ދައްކައި މިނިސްޓްރީއަށް ނު
 ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.

މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ނުވަަތ މަސްވެރިަކމާ ުގޅުންހުިރ ހަރަކާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )ށ(  
ސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގުމަްށ 

ދެވޭނީ ަހމައެކަނި މިނިސްްޓރީއަށް ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
 މިނިސްޓްރީން އެ ަކމެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
 ދޫނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް 

ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ އެއްެވސް ލައިސަންސެްއ ނުވަަތ  ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި .6
 ނެއެވެ.ހުއްދައެއް ދުލެއް ނުކުރެވޭ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ )ހ(  
ެއ ާޤނޫނުގެ ދަށުން  ،)ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު( އާއި 2019/14

ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ ެމނޭްޖމަންޓް ޕްލޭަނކާ ޚިލާފުވެގެން 
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ދައްކަންޖެހޭ ޖޫިރމަނާއެއް ދައްކައިފައިނުވާ ފަރާތަކަށް ވުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް 
 އެ ޖޫިރމަނާއެއް ދައްކަމުން ގެންދަންޖެހޭ ގޮތަށް ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތަކަށް ވުން.

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ލައިސަންސަށް ނުވަތަ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ )ށ(  
އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން  ،ކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއިރާއްޖޭގެ މަސްވެރި)ދިވެހި 2019/14

ނުވަތަ މަސްވެރިަކމުގެ މެނޭްޖމަންޓް ޕްޭލަނކާ ޚިލާފުވެގެން  އިހަދައިފައިވާ ގަވާއިދަކާ
ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށް، ވަކި މުއްދަތަކަށް ލައިސަންސް ނުވަަތ 

  ަފރާތަކަށް ވުން.ހުއްދަ އައުކޮށް ނުދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު ަހމަނުވާ

      ،ރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު( އާއި)ދިވެހި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭްޖމަންްޓ 
ޕްލޭނެއްގައި އެ މަސްވެރިަކމަކަށް ނުވަތަ އެ ހަރަކާތަކަށް ދޫކުރުމަށް 

 އިފައިވާ ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ އަދަދު ހަމަވެަފއިވުން.ކަނޑައަޅަ

ލައިސަންސްތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެޭހ  )ރ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( ެގ  2019/14ކަމަށް ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ގަވާއިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭްޖމަންްޓ ކަމާ ގުޅޭ  ،ދަށުން ހަދައިފައިވާ
 ޕްލޭންތަކުގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ނުވުން.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެްއ  ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ އުޅަނދަކީ )ބ(  
މުގައި ަހރަކާތްތެރިވުމުގެ ނެތި އަދި ރިޕޯޓްކުރުމެއް ނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރު

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާީމ ފެންވަރުގައި  ،ސަބަބުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެއްވެސް އިލީގަލް، އަންރެގިއުލޭޓެްޑ އެންްޑ އަންރިޕޯޓެްޑ 

 )އައި.ޔޫ.ޔޫ( ވެސަލް ލިސްޓެއްގައި ހިމަނައިފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވުްނ.

ލައިސަންސްގައި 
 ނަންޖެހޭ މަޢުލޫމަތު ހިމަ

ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްގައި ނުވަތަ ހުއްދައިގައި .7
 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

 ،ލައިސަންސްެގ ނުވަތަ ހުއްދައިެގ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޒިންމާާވ ަފރާތުގެ ނަމާއި )ހ(  
އެޑްރެހާއި،  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  ކާޑުގެ ނަންބަރު ުނވަތަ ކުންފުނީގެ 

 ؛ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

 ؛ލައިސަންސްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ ހަރަާކތް )ށ(  
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  ވަަތ ނުލައިސަންސްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ދަށުން މަސްވެރިކަން ުކރުމަށް  )ނ(  
ވަތަ ނުއެ މަސައްކަތެްއ ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ިއާމރާތެއް 

 ؛ތަނެއް

ަރޖިސްޓްރޭޝަން  ،ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އުޅަނދުގެ ަނމާއި )ރ(  
 ؛ސީލުނަންބަރާއި، އެހެނިހެން ތަފު

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލައިސަްނސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އިމާރާތް ނުވަތަ ތަނެއްގެ  )ބ(  
 ؛ނަން އަދި/ނުވަތަ އެޑްރެސް

 އަދި ؛ މުއްދަތު އްދައިގެ ނަންބަރާއި، ނުވަތަ ހުލައިސަންސްގެ )ޅ(  

 ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠުތައް. )ކ(  

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
ގެއްލިގެން ނުވަތަ 

 ހަލާކުވެގެން އައުކުރުން 

މުއްދަތު ަހމަނުާވ ލައިަސންސެއް ނުވަަތ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ )ހ( .8
ހުއްދައެއް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އޭގެ ކޮޕީއަކަށް އެދި ވެރިފަރާތުން 

އެ ލައިސަްނސަކަށް އެދި ހުށަހަޅުމަށް ިމނިސްޓްރީްނ ތައްޔާރުކޮށް  ،ހުށަހަޅާނީ
ކެޔޮޅު[  -އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަަތ ]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަްނ ސިސްަޓމް 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިަސންސްގެ ނުވަަތ  )ށ(  
 ށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް ދޫކުރުމަ

ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ 
ހުއްދައިގެ ވެރިފަރާތް 

 ބަދަލުކުރުން 

       މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގައި،  .9
އެ ލައިސަންސެއްގެ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ިޒންމާވާ ފަރާތް ނުވަތަ 

 އިމްތިޔާޒުތައް ލިބޭ ފަރާތް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  

ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ 
 ބާޠިލުކުރުން 

ހުއްދައެއްގެ މުއްދަތުެގ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ ނުވަތަ  )ހ( .10
ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ ވެރިފަރާތުން ލައިަސްނސް ބާޠިލުކުރަްނ  ،ތެރޭގައި

ވަަނ  4ިމ ގަވާިއދުގެ  ،އެަކމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަަތ ]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން 

 ކެޔޮުޅ[ މެދުވެރިކޮށެވެ. -ސިސްޓަމް 

            ،ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޫދކުރި ފަހުން )ށ(  
އެ ލައިސަންްސ ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތުން ުހށަހަޅައިފައިވަނީ 
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      ،ަނމަ ކުރެވިއްޖެއް ކަމަށް ިމނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަޞައްޙަނޫން ލިޔެކިޔުންތަކެ
 އެ ލައިސަންސެްއ ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކުްނ  )ނ(  
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއް އަދި ރިޕޯޓްކުރުމެއް ނެތި ކުރާ 

ގެ ސަބަބުން ޤައުމީ ފެންަވރުގައި ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވުމު
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެއްވެސް އިލީގަލް، 
އަންރެގިއުލޭޓެޑް އެންޑް ައންރިޕޯޓެޑް )އައި.ޔޫ.ޔޫ( ވެސަލް ލިސްޓެއްގަިއ 

 އެ ލައިަސންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބާޠިލުކުަރންވާނެއެވެ. ،ހިމެނިފައިވާ ނަމަ

)މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފު R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ރ(  
ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާިއދު( ގެ ދަށުން 
           ،ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބާޠިލުކުުރމަށް ނިންމަިއފައިވާ ނަމަ

 ހުއްދައެއް ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.އެ ލައިސަންސެްއ ނުވަތަ 

ފައިވާ އެއްވެްސ ށްއިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކޮމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލަ )ބ(  
ަކމާ ުގޭޅ އިދާރާއަކުން  ،އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 އެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ، ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ ،ބާޠިލުކޮށްފި ނަމަ
ތަނަކަށް މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަަތ ހުއްދަ ވެްސ އެ 

އެ އިދާރާގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން 
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

، ރާއިން ނިންިމ ނިްނމުްނ މުާރޖަޢާކޮށްބާޠިލުކުރުމަށް ކަާމ ގުޭޅ އިދާ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 
އެ ނިްނމުމާ އެއްގޮތަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންްސ  ،ނިންމައިފި ނަމަ

 ނުވަތަ ހުއްދައާ މެދުވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ )ނ( ނުވަތަ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ )ށ(މި  )ޅ(  
ގޮތުގެ މަތީން މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ ކުރިްނ ބާޠިލުކުރާ ލައިަސންްސތަކަށް ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ ނުވަތަ ހުއްދައިގެ  ،ހުއްދަތަކަށް ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށްވާ ފީ
 ރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.ވެރިފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން އަނބުރާ ރައްދުކު

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި 
 ފީ

ާޤނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސާއި ހުއްދައިގެ ފީ ނަގާނީ )ހ( .11
    ،)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ 2019/14
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މަސްވެރިަކމުގެ މެނޭްޖމަންްޓ ޕްލޭންތަކުގައި ކަމާ ގުޭޅ ގަވާއިދުތަކުގައި ނުވަތަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސާއި ހުއްދަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ )ށ(  
މިނިސްޓްރީއަށް  ނުވަތަ ރަުށ ކައުންސިްލ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންިސލް މެދުވެރިކޮްށ 

 ދެއްކިދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި 
 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކާއި ހުއްދަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  .12
މިނިސްޓްރީްނ  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ިހމެޭނ ޤައުމީ ަރޖިސްަޓރީއެއް

 ،ލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މި ަރޖިސްޓަރީގައިއެ ރަޖިސްޓަރީ އަދާހަމަކޮށް ބަ ،އެކުލަވައިލައި
 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދަން އެދުނު ފަރާތްތަކާބެހޭ  )ހ(  
 ؛މަޢުލޫމާތު

ނުވަތަ ބާޠިލުކުރާ ލައިސަންސްެގ  ،ނުވަތަ އައުކުރާ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ )ށ(  
 ؛ނުވަތަ ހުއްދައިގެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ހަރަކާތުގެ ތަފުސީލު )ނ(  

 އަދި ؛ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ރ(  

 މަޢުލޫމާތު.ލައިސަންސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރާ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ތަނުގެ  )ބ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5/87ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުމާއެކު )ހ( .13 އިންތިޤާލީ މާއްދާ 
މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ލައިސަންސްތަކާިއ 

މި ގަވާއިދުެގ  ،ގެ މަތިންއްގޮތެހުއްދަތަކަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( އަށް އުނިކަން ނާންނަ 
             ،ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަކާއި ހުއްދަތައް ކަމުގައި ބަލައި

އެ ލައިސަންސްތަކާއި ހުއްދަތަކުގެ ބާކީ އޮްތ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނާެނ 
 ލައިސަންސްތަކަކާއި ހުއްދަތަކެކެވެ.  

ސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެ )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ  5/87

ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް އިޞްލާޙުކުރަން ޖެހޭަކމަށް ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ 
ގެންނަން ޖެހޭަކމަށް މިިނސްޓްރީއަށް ފެނިއްެޖ ހުއްދައިގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލު ނުވަތަ

ނދެއްގައި، އެކަން ކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މިގޮތަށް ހި
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ބަދަލުގެންނަ ހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީން އެކަން އާްނމުކޮށް އަްނގައި އިޢުލާނު 
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި  ،ހިނދަކު ހައިނުވާ ން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިމި ގަވާއިދުގައި އެހެ .14 މާނަކުރުން 
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ،ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ

ކުުރމުގެ ކަންަކްނ  ]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އެކުއަކަލްޗަރ )ހ(  
ވާލުކޮށްފައިވާ ހައި ކަންަކމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭގޮތުން ަމސްވެރިކަމުގެ އެްނމެހަ

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

 :ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުރުްނ[ ]މަސްވެރިކަން )ށ(  

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

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

މެރުން ނުވަތަ ަމްސ ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަީތޖާއަކީ މަސް ހޯދުން (3)   
 ؛ރަކާތްތައް ހިންގުންހަގައި ހިެމނޭ އެނޫންެވސް އެހެްނ ބޭނުންކަމު

މަސް ޖަމާކުރުުވމަށް ބޭނުންކުާރ އާލާތް ، ]ރޭޑިއޯ ބީކަން[ ިހމެނޭގޮތަށް (4)   
ހޯދުން ނުވަތަ ައނބުރާ  ،ބެހެއްޓުންގުޅޭ ސާމާނު  ކުރުމާ ނުވަތަ އެގްރިގޭޓް

 ؛ހޯދުން

    މި މާއްދާގެ ،ވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައިމޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނު (5)   
ވަނަ ނަންބަުރ ނުވަތަ ( 3)، ވަަނ ނަންބަރާއި( 2)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ1ި)
ރަކާތެއް ިހްނގުމަށް ހަބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ( ވަނަ ނަނ4ް)

 ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.

 :ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރަކާތްތައް[ހަމަސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ] )ނ(  

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

 ؛އުޅަނދަކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް )ޓްރާންޝިޕްކުރުން(

    މަސް ބާނާ ވަގުތުން ފެށިގެން ނުވަތަ ަމސް ނަގާ ވަގުތުން ެފށިގެން  (2)   
ނުވަތަ މަސް ހަާލކުނުވާ  ،އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް މަސް ގެންދިއުން

 ؛ގޮތަށް ރައްކާކުރުމަށް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގައިގެން އެއްަގމަށް ުފރަތަމަ  (3)   
، މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރުމާއި، ގެނެވޭ ވަގުތާ ހަމައަށް

 ؛ޕްރޮސެސްކުރުމަށް، ގަތުމާއި

 ؛އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްމަހާއި ަމހުގެ  (4)   

ތެޔޮ އެޅުްނ ނުވަތަ ތެޮޔ ކުރާ އުަޅނދުފަހަރަށް  މަސްވެރިކަން  (5)   
ލުން ރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެއްާބރުފޯރުވައިދިނުން ނުވަތަ މަސްވެރިަކމުގެ ހަ

 ؛ދިނުމަށްފޯރުވައިރަކާތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ހަ
 އަދި 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ިނޔަލަށް 5) ފެށިގެން ( ވަނަ ނަންބަރުނ1ްމި މާއްދާގެ ) (6)   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުުރމަށް ނުވަަތ އެފަދަ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް.

މަސްވެރިކަމަްށ ބޭނުންކުރާ ނުވަަތ  ،]އުޅަނދު[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
ންމުގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަްނ އާކުުރމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން
ރަކާތެއް ހިންގުަމށް ބޭނުންކުާރ ހަނުވަތަ މަސްވެރިކަާމ ުގޅުންހުރި ކުރުމަށް 

 ށެވެ.ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދަކަ ،ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި  ،ކުރުން[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ ]އެކުއަކަލްޗަރ )ބ(  
ފެނުގެ ދިރުންހުރި  ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި

 ގެންގުޅެ ބޮޑުކުުރމަށެވެ. ،އާލާކޮށް ،ދިރުވައި ،ވަސީލަތްތައް ވިއްސައި

ކަރަންޓީނު  ،ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]އެކުއަކަލްޗަރއާ  )ޅ(  
ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުމާއި، ހިންުގމާއި، އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ކާާނ 

 އުފެއްދުމާ ގުޅުންހުރި ަމސައްކަތްތަކަށެވެ. 

 ،ބިންބިމާއި ،]މަްސ ޕްރޮސެސްކުާރ ތަންތަން[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  
 :އެ ތަނެއްގައިއަދި  ންތަންތަމާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް އި

 ،ބަްނދުކޮށް ،މަްސ ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރެގ އުފެއްދުންތައް ސާފުކޮށް (1)   
އެނޫންެވސް އެހެންޮގތަކަށް  ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް

ތައްޔާރުކުރާ ން ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް އިދިވެހިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖޭއާއި 
 ނުވަތަ ؛ތަންތަން
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 ،ސާފުކޮށް ،ހިއްކައި ،ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް (2)   
ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި

މަްސ  ،ދިވެހިރާއްޖޭއާއި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވިއްކުމުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި
 ކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަންތަން.ނުވަތަ އެ

 :]މަސް ޕްރޮެސސްކުރުން[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  

 ،ނުވަތަ ބަްނދުކޮށް ،މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ސާފުކޮށް (1)   
 ،ނުވަަތ ިހއްކައި ،ނުވަތަ ލޮނުައޅައި ،ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް ،ނުވަތަ ފިނިކޮށް

 ނުވަތަ ؛ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ވެްސ ތައްޔާރުކުރުން

 ،ނުވަތަ ހިއްކައި ،ނުވަތަ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް (2)   
ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް  ،ނުވަަތ ފިނިކޮށް ،ނުވަތަ ލޮނުއަޅައި ،ނުވަތަ ސާފުކޮށް

ނުވަތަ އެނޫން އެހެްނ ގޮތަކަށް ވެސް މަްސ ނުވަތަ އެކުއަކަްލޗަރގެ 
 ކުރުން.ކާއުފެއްދުންތައް ރައް

ޤާނޫުނ  ،]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުތައް[ ަކމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ )ވ(  
 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި 96/6ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާިއ އާކިޕެލެޖިްކ ކަނާޑއި ސަރަޙައްދީ 
 ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑަށެވެ.  އަދިކަނޑު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާެގ  ،]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދު[ ަކމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )މ(  
ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  3ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ސަރަޙައްދަށެވެ.

ާޤނޫނު ނަންބަުރ  ،]މަސްވެރިކަމުެގ މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭްނ[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ފ(  
 ގުޅިގެން ވަަނ ބާބާ 3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/14

 ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ޕްލޭނަށެވެ. ،މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބަލަހައްޓައި

 ،ކެޔޮުޅ[ ަކމަށް ބުެނފައި އެވަނީ -]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަްމ  )ދ(  
  ،މަސްވެރިކަމާއި ަމސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ިރކޯޑުކުރުމަށާއި

ިއ ަމސްވެރިކަާމ ގުޅުްނހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ މަސްވެރިކަމާ
 ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ިނޒާމަށެވެ. 
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  ރާއަކުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާ ،]ޤާނޫނީ ވެރިފަރާތް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ތ(  
ފައިވާ ރަޖިސްަޓރީ ކޮށްދީ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއް އެ 

 ފަރާތަކަށެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .15
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

____________________ 
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