
` 

 

 

 

   

 

 R-93/2020: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 214 ތާރީޚު: 1442 ޞަފަރު 16 – 2020 ބަރުއޮކްޓޫ 3 ހޮނިހިރު   

 
 މަސް ގަނެ ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރު               R-93/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:             214އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

1 

 

` 
 
 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

 މަސް ގަނެ ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ ދިވެހި( 2019/14ދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ގަވާއިމި  )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
       ،ވަނަ ނަންބަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  8ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  33ގެ  )ޤާނޫނު

މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދައިފައިާވ  އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 
 ގަވާއިދެކެވެ.

ބެޭހ  ވިއްކޭނެ އެްނމެ ދަށް އަގު ކަނޑައެޅުމާ ]މަސް ގަނެ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު[ އެވެ. 

އެކްސްޕޯޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުާރ ، މަޤްޞަދަކީ މި ގަވާއިދުގެ .2 ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދު 
މަސްވެރިކަމުގައި، މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަނެގެން އެްކްސޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ވެރިންނަށް ހުށަހެޅޭެނ އެންމެ ދަށް އަގެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަްއ މަސް
ކުރުމަށް މަހާއި ަމހުގެ އުފެއްދުން ޕްރޮސެސްކުރާ ނުވަަތ  ކަނޑައެޅުމާއި، އެކްސްޕޯޓް

އިޢުލާނުކުާރ އަގުތަކުގައި މަްސ  އިތްތަކުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަރައްކައުކުރާ ފަރާ
އަގު ކަނޑައެޅުމުގަިއ ަމސްވެރިންނާއި މަްސ ގަނެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ގަތުމަށް ލާޒިމުކުރާ 

ފަރާތްތަކަށް އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި މިފަދަ އަގުތަކެއް ކަނޑައެޅުމުެގ ހަމަތަްއ 
 އެކަށައެޅުމެވެ.   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގަިއ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ .3 ގަވާއިދު ހިންގޭ ފަރާތްތައް 
 ބާނާ މަސް ަގންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  

ުކރުމުގެ ނުވަަތ  ކުރުމަށް މަހާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް ޕްރޮސެސް އެކްސްޕޯޓް )ހ(  
 މަސް ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ރައްކައު

 ؛އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުފަހަރު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި މަސްގަތުމުގަިއ ހަަރކާތްތެރިވުމަށް  )ށ(  
 މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފައިވާ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރު.

ދަށް  މަސް ގަންނަ އެންމެ
އަގު  )ފްލޯ ޕްރައިސް( 

 ކަނޑައެޅުން 

  މި ގަވާއިދުެގ ތަރަހައިގެ ތެރޭގަިއ ހިމެޭނ ފަރާތްތަކުން ަމސްެވރިންގެ އަތުްނ  )ހ( .4
މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުްނ  ،މަްސ ގަނެވޭެނ އެންެމ ދަށް އަގު

ތުން ކަނޑަައޅަިއ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާ 3ފެށިގެން  
އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ އަގުތައް ކަނޑައެޅުމާއެުކ 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ނޑައަޅާ ކޮްނެމ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަމސް ގަްނނަ އެްނމެ ދަށް އަގު ކަ  )ށ(  
މަދުވެގެން ކޮްނެމ  ،ނޑަައޅާ ަމސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގުކަ މަސްވެރިކަމަކަށް

 ދުވަހަކުން އެއްފަހަރު މުރާޖަޢާކޮށް އިޢުލާނު ކުަރންވާނެއެވެ. މަސް)ބާރަ(  12

     ،ގައި ހިމަނައިފައިވާ މަސްވެރިކަމުްނ ބާނާ މަސް  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(  
ނަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަށް ފެތޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގަން

އާްނމުކޮށް އިޢުލާނުކުރާ އަގާ އެްއ އަގަކަށް ނުވަަތ  އިމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަ
 އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަގަކަށެވެ. 

އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި 
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

މި ގަވާއިދުެގ ދަށުން ަމްސ ގަންަނ އެންެމ ދަށް އަުގ ކަނޑައެުޅމުގައި މިނިސްޓްރީެގ  .5
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް

ަމސްވެރިކަމަށް ކުާރ ހޭދަ ނުވަތަ އެކަމަށް ކުާރ  ،މަސްވެރިންގެ ާއމްދަނީއާއި )ހ(  
 ؛ޚަރަދު

މަސްވެރިަކމުގެ ޚަަރދު )އުޅަނދު  ،އުޅަނދަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއިމަސްވެރިކަމުްނ  )ށ(  
 ؛ބަނުމަށާއި އިންޖީުނ އެޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު ިހމެނޭ ގޮތަށް(

ޕްރޮެސސްކޮށް ރައްކައުކޮްށ  ތަކުގެ އާމްދަނީއާއި، ަމސް ަގނެމަްސ ގަންަނ ފަރާތް )ނ(  
 ؛ޚަރަދުކުރުމަށް ކުރާ ހޭދަ ނުވަތަ އެކަމަށް ކުާރ  އެކްސްޕޯޓް

މަސް ގަްނނަ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުުރމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ހޭދައާިއ  )ރ(  
 ؛އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަގު

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހުިރ މިންވަރު )ބ(  

މަސް ގަްނނަ އެްނމެ ދަށް އަުގ ކަނޑައެޭޅ ަމސްވެރިކަމުގައި ބާާނ މަހަށް ބޭރުެގ  )ޅ(  
 ؛ބާޒާރުގައި )އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުން( ލިބޭ އަގު

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ އާްނމު ޚަރަދުތައް )ކ(  
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    ،މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިނުމަށް އެްނެމ ދަށް އުޖޫރައެްއ ކަނޑައަަޅއިފައިވާނަމަ )އ(  
 އެ އުޖޫރައިގެ މިންވަރު.

މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން ވައިފޯރު

   ،މި ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ަމސް ގަެނ އެކްސްޯޕޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން .6
ަވނަ މާއްދާގެ ތެރޭގައި  5މަސް ގަންަނ އެންެމ ދަށް އަގު ކަނޑައެުޅމަށް މި ގަވާއިދުގެ 

އެ މަޢުލޫމާތު ީވ  ،ހިމެނޭ ދާއިރާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މިިނސްޓްރީން އެދިއްޖެަނމަ
ދޭ ހަމައަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފޯރުވައިރިއެންމެ ފު

 މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތަށް ވާން ޖެޭހނެއެވެ. 

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާއި 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަާޅ މަްސ ގަންަނ އެންެމ ދަށް ައގަށްވުރެ ކުަޑ  )ހ( .7
    ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަްސވެރިކަމެއްގަިއ  މި ،އަގެއްގައި

 މަސް ގަތުމަީކ ނުވަތަ ަމސް ގަންަނން ހުށަހެުޅމަކީ ަމނާކަމެކެވެ. 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންެޖހޭ މަޢުޫލމާުތ  6މި ގަވާއިދުެގ  )ށ(  
ދިނުމަީކ ނުަވތަ މަޢުލޫމާުތ އޮޅުވައިލުމަކީ ނުވަަތ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު 

 ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.  ދިނުމަށް އިންކާރު

    ،)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ އިމި މާއްދާގެ )ހ( އާ )ނ(  
 ގައި އެ ފަރާތަކަށް މަސްގަތުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ލަިއސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު

ޕްލޭނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ނުވަަތ  ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭްޖމަންޓް
 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ގަވާއިުދ  ،ވާނީޢަމަލުކުރަންމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި  )ރ(  
)މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނާިއ  R-74/2020ނަންބަރު 

ތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫިރމަނާކުރުމާބެޭހ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތް
 ގަވާއިދު( ގައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.    

ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި .8 މާނަކުރުން 
 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.  ،ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް

ކުރުމުގެ ަކންކަން ހިެމޭނ  އެކުއަކަލްޗަރ ،]މިނިސްޓްރީ[ ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(   
ވާލުކޮށްފައިވާ ހަ ކަމުެގ ަމސްއޫލިއްޔަތު ގޮތަށް މަސްވެރިކަމުެގ އެްނމެހަިއ ކަން

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

ނުވަތަ މަހެއްެގ ، ގެޖަނަވާރެއްގެ ނުވަތަ ގަހެއް ،]މަސް[ ަކމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(  
ސިފައެއް ހުރި، ނުވަތަ ނެތް އެއްޗެއް ަނމަވެްސ ފެނުގައި ނުަވތަ ލޮނުގަިއ 
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ނުވަތަ ކަނޑުގަިއ އުޭޅ އެްނމެހަިއ ދިރޭ ތަކެއްޗަށެވެ. އެގޮތުން، މި މާނަިއެގ 
ތެރޭގައި މައިކަށި ހުރި ނުވަތަ މައިކަށި ނެތް ދިރޭ ތަކެތި، ޝެލްފިޝް، ވެލާ، 
އިހި، ކަކުނި އަދި ބުނެވިދިޔަ ދިރޭ ތަކެތީގެ ޅަ އެއްޗެއްސާއި، އެ ތަކެތީގެ 

 ފަންޏާއި ބިސް ހިމެނެއެވެ. 

ކުުރަމށް ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން ،އެވަނީ ]އުޅަނދު[ ކަމުގައި ބުނެފައި )ނ(  
ުގޅުންހުރި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެްސ  މަސްވެރިކަމާ

 އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ އެޫނން ވެްސ އުޅަނދަކަށެވެ.

 :ބުނެފައި އެވަނީ]ބޭރުގެ އުޅަނދު[ ކަމަށް  )ރ(  

         ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން  އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާ ،ބޭރު ޤައުމެއްގައި (1)   
 އެ ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދު؛ ނުވަތަ 

 ކޮްށފައި  ރީޓަދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަިޖސްގެ ތަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު (2)   
ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނުވާ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާިޒމްނުވާ އުަޅނދު.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
 ތާރީޚު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .9
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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 1ޖަދުވަލު 
 ޕްރައިސް( ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަހުގެ ބާވަތްތައް މަސް ގަންނަ އެންމެ ދަށް އަގު )ފްލޯ 

 
 މަސް ގަންަނ އެންެމ ދަށް އަގު )ފްލޯ ޕްރައިޒް( ކަނޑައަޅައިފައިަވނީ އަންނަނިވި މަސްވެރިކަމުގަިއ ބާނާ މަހަށެވެ. 

 ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިަކމުގައި ބާނާ މަސް. .1

 ސް.ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ ބާނާ މަ  .2
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