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 ޙުސައިން ޒަމީލް  އަދި  ޙުސައިން ސިނާން، އާދަމް ޒިޔާދުއެހީތެރިވެދެއްވި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް: 

 އަދި  ދި އެންވަޔަރަންމެންޓަލް މާކެޓްސް ސޮލިއުޝަން ލެބް (އެމް ލެބް)، ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ  ،ޑރ. ޗާލްސް އެންޑަރސަން މުޠާލިޢާކުރެއްވީ:
 އެފް. މޯލްޑިވްސް)ޑރ. މުޙައްމަދު ޝިހާމް އާދަމް (ޑިރެކްޓަރ ފޯރ ސައިންސް އެންޑް ދަ މޯލްޑިވްސް، އައި.ޕީ.އެން.އެލް.

 
 ޝުކުރުގެ ބަސް:

މާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވަށައިޖެހޭ ޕްލޭނަކަށް މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކުންނާއި ކަ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ދެއްވި މަޝްވަރާ އާއި ލަފާ މިނިސްޓްރީން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މަސްވެރިންނާއި 

އް ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިއްވައިދިނުމުގައި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެ
 ކުރު ދަންނަވަމެވެ.އަދާކޮށްދެއްވައިފައިވާތީ، ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ޝު

ކާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ރިންނާއި، މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ އަދި އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަމި ޕްލޭން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެ 
ސްޓްރީއާއެކު މިނި ނެލި މަސްވެރިންގެ ޔޫނިއަން]،ބޮޑުކަންއަދި [ ]ދިވެހިމަސްވެރިން [ކޮށް ޞައްޚާޖަމާޢަތްތައް، ވަކިން  ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާ

. އަގު ނުކުރެވޭހައި ފުރިހަމަ ދަންނަވަމެވެ ރުޝުކު ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިއްސާ ކޮށްދެއްވި މަޢުލޫމާތަ ،އިށާވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަ ،އިށާހޭދަކުރެއްވި ވަގުތަ
ފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާ ނުލައި މި ޕްލޭން އެކުލަވައި ނުލެވުނީސްކަން މަޢުލޫމާތާއި ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތައް އެ ފަރާތްތަކުން 

 ކަށަވަރެވެ.

ނީ އެހީތެރިކަން މި ޕްލޭންގައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަން
 ން ފާހަގަކުރަމެވެ.މިނިސްޓްރީ 

      ގެ މާލީ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނެބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ކު ވޯލްޑް ބޭން
ކޮށްދެއްވައިފައިވާތީ އެ ފަރާތަށް (އެސް.އެފް.އާރް.ޑީ.ޕީ) އިން މި ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި މާލީގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރު 

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެވެ.

 

 ދޭނީ:އިހަވާލަ މި ޕްލޭނަށް
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 އެމް.އޯ.އެފް.އެމް.އާރ.އޭ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
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 ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާނާގެ 7

 ދިވެހިރާއްޖެ ، 20096މާލެ، 
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 އިސް ބަސް

ކަނޑާއި ކަނޑުވެށީގެ އެންމެހައި ދިރުންތަކާއި އެހެނިހެން  

ދާއި  ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްهللا  ނިޢުމަތްތައް ލެއްވި މާތް 

އިދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފަ

ހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވި ކީރިތި 

   މެވެ.ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަ ރަސޫލާއަށް

ލާއި  ޅުތަކާއި، ގިރިތަކާއި، ހާހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަ

ގެ  ފަތާއި އާދަކާދަ އާއި ދިވެހިން ފަރުތަކަކީ، ދިވެހިންގެ ސަގާ

ކެވެ.  އިވާ، ދިވެހީންގެ ތަރިކަތައަމިއްލަވަންތަކަމާ ގުޅިލާމެހިފަ

ނީ  ވަ   ލޭނާރުކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަން ބަރޯސާވެފައިދިވެހީންގެ 

ރިކަތައް ވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަމި މުހިންމު ތަރިކަތަކުގެ މައްޗަށެ

ދިނުމަކީ ތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްމުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް އަމާނާ

 ތެކެވެ.ނުހަނު ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔައަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުވެފައިވާ 

  ހާސިލުކޮށް، ނޫ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުންމިކަން 

      އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް

  ންނެވެ.މި ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމު

 ރާއިރު،މި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކު

  ނުމުގެތަކަށް ދިވެހިންނަށް ލިބިދިކަނޑު ރޯދީގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަ

  އް ހިންގާނެ ގޮތް މިހާރު މި ވަނީޢަމަލީ މަސައްކަތްތަ

  އެކުލަވައިލައިފައެވެ.

ސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި،  މަ

ޤައުމުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން   ،އާއި  އާމްދަނީ  ،ކެއިންބުއިމާއި

ނާވެފައިވާ ދިވެހި ޤައުމީ އެ މަސައްކަތެއްގެ މައްޗަށް ބި

ދެމެހެއްޓެނިވި   ،އިޤުތިޞާދުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާތީ

ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް، ރާވައި، ހިންގައި،  

ބަލަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް މި މަސައްކަތުގައި  

ނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޤާނޫ  ،ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ. މިއީ

ބާރު ލިބިގެން، ވަށައިޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން، މަސްވެރިކަން  

ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވައިލި  

 ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  

ތީ ޢާންމު މުދަލެކެވެ. ކަނޑުވެށިން ލިބޭ ޤުދުރަ، ހިއްސާ އޮތް

މުއްސަނދިކަމަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަމާނާތެކެވެ. މި ޕްލޭންތައް ބިނާވެފައި ވަނީ  

މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް  

ހުއްޓުވުމަށް އެ ވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުން  

ވަޅުތައް އެޅުމާއި، މާޙައުލީ ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ދެކޮޅުޖެހޭ ފިޔަ

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި،  

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ  

  ،މައްޗަށެވެ. މި ރޭވުންތައް އެކަށައަޅައިފައި ވަނީ 

ނާޢަތުގެ އެކި ފަންތީގައި  މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ޞި

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބިނާކުރަނިވި   ،މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ

 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

އި ކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކަކީ 

ގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސްވެރިކަމު

ކުގައި ޕްލޭންތަ މައިގަނޑު އަސާސެވެ. މިގޮތުން، މި މަގުދައްކައިދޭ

އް މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އަމާޒުތަ

 ކުން ތަކާއި، އެކި އެކި އިދާރާތަހާސިލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅު

މުއްދަތު  މި ޕްލޭންތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަދާކުރާނޭ ދައުރު އަދި

އިފައިވާނެއެވެ. މި ޕްލޭންތަކަކީ ތާވަލުތައް ވެސް ހިމަނަ 

ވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ތަޞައްވުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް

ށް  ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވާނެކަމަހާސިލުކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު

 އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

 

 ޒަހާ ވަޙީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 
އެގްރިކަލްޗަރ
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 ތަންތަނާއި އިބާރާތްތަކުގެ ކުރުގޮތް

 
 އޭޖެންސީ އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން  އީ.ޕީ.އޭ

 ފިޝަރީޒް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް  އެފް.އައި.އެސް

 އިންޓަރގަވަންމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަން  އައި.ޖީ.އޯ

 އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ޮކމިޝަން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ

 ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އެލް.ޖީ.އޭ

 މޮނިޓަރިންގ، ކޮންޓްރޯލް އެްނޑް ސަރވޭލަްނސް  އެމް.ސީ.އެސް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެމް.އީ

 މޯލްޑިވްްސ ފުޑް އެންްޑ ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ

 މޯލްޑިވްްސ އިންލެންްޑ ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ

 އަންރެގިއުލޭޓެޑް  އެންޑް  އަންރިޕޯޓަޑް ،އިލީގަލް ޔޫ.ޔޫ.އައި

 ލޯ އޮފް ދަ ސީ  ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮްނ ދަ އަންކްލޮސް

 ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ފިޝް ސްޓޮކްސް އެގްރީަމންޓް އޭއެސް.ޔޫ.އެން.އެފް.

 އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރިންގ  އީ.އެމް

 މޯލްޑިވްްސ މެރިްނ ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އެމް.އެމް.އާރް.އައި

 ާގޑް ކޯސްޓް  -މޯލްޑިވްްސ ނޭޝަނަލް ޑިފެންްސ ފޯސް  ސީ.ޖީ -އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  އެމް.އޯ.އީ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްަމންޓް އެމް.އޯ.އީ.ޑީ

 މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިސް  އެމް.ޕީ.އެސް

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެން.ބީ.އެސް

 ރީޖަނަލް ފިޝަރީޒް ބޮޑީ  އާރް.އެފް.ބީ

 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންްސ ކޯޕަރޭޝަން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ
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 ފެށުން: 1 ބާބު
 

 ތަޢާރުފާއި ނަން 1.1
 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) (މީގެ ފަހުން "މަސްވެރިކަމުެގ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ،މި މެނޭެޖމަންޓް ޕްލޭނަކީ

، )1ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( 17ޤާނޫނުގެ  އެ ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ 18ޤާނޫނު" ކަމަށް ހަާވލާދެވިފައި) ގެ 

ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ  އި އިވާ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގަ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފ5ަ) އަދި (3(، )2(

ޕްލޭނެކެވެ. މި ޕްލޭްނ ވާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުެގ ަމސްެވރިކަން ރާވައި، ިހންގައި، ބެލެހެއްޓުމުގަިއ މަގުދައްކައިދޭ 

 ަމސްވެރިކަން މެނޭޖްކުުރމުގެ ޕްލޭން] އެވެ. މައިގަނޑު ައސާސަށެވެ. މި ޕްލޭނަށް ކިޔާީނ [ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑމަހުގެ

 
 

 ގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތައްޕްލޭން 1.2
 

 މި ޕްލޭންގެ މައިގަނުޑ މަޤުޞަދުތަކަކީ؛
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިަކމުގެ ދިރުންތަކާއި، ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިަކމުގެ ސަބަބުްނ  (ހ)

ތަކެތީގެ މާޙައުލު ރައްކައުތެރިކޮށް، މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް  އެ، އަސަރުކުރާ އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަނޑުމަުހގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަްށ 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛

ގޮތަކަށް މަސްވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޒަމާންވީ ކަނުޑމަހުގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ައސްލު ދެމެހެއްޓޭ ފަދަ (ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ތިމާވެށްާޓ  ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ތަރައްޤީކޮށް

 ނަމޫނާ މަސްވެރިކަމެއްެގ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ދެމެހެއްުޓން؛ ،ރައްޓެހި

ޞާދީ މަންފާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑުމަހުގެ ކަނޑުމަހުގެ ަމސްވެރިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އިޤުތި (ނ)

 ؛ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިުލން ،ހިންގައި ،މަސްވެރިކަމުެގ ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކޮށް
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ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދީ، ކަނޑުމަހުެގ  (ރ)

ހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަންފާ ަހމަހަަމ ަކމާއި ހެޔޮވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަާކ އެއްގޮތްާވ މަސްވެރިކަމުްނ ދިވެ

 ގޮތުގެމަތިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދިނުން؛ އަދި

ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގަިއ، ބެލެހެއްޓުމުެގ ފިަޔވަޅުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިވާ  (ބ)

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ ސަރަޙައްީދ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކަނޑަައޅައިފައިވާ  ،އިމަސްވެރިކަން ރާވަ

 މިންގަނޑުތަކާ އެއްަހމަ ކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ހެދުން.

 

 ޕްލޭންގެ ދާއިރާ 1.3

 ބާވަތްތައްޕްލޭންގެ ދަށުން މެނޭޖްކުރާ  1.3.1

 ވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކެއި ގެ ދަށުން މެނޭޖްކުރާީނ ތިރީގަމި ޕްލޭން

 

 ސައިންޓިފިކް ނަން އިނގިރޭސި ނަން ނަން ދިވެހި 

 Skipjack tuna Katsuwonus pelamis ކަޅުބިލަމަސް  (ހ)

 Yellowfin tuna Thunnus albacares ދޫއުރަހަ ކަންނެލި ރީނ (ށ)

 Bigeye tuna Thunnus obesus ލޯބޮޑު ކަންނެލި  (ނ)

 Frigate tuna Auxis thazard ރާގޮނޑި  (ރ)

 Kawakawa Euthynnus affinis ލައްޓި (ބ)

 

ގަިއ އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ހިފޭ، މަސްވެރިކަމުބާވަތްތަކުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1.3.2މި ޕްލޭންެގ  މީގެ އިތުރުން

 ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ. ވެސް މި ޕްލޭންގެ ބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ އެހެނިހެްނ ކަނޑުެގ ދިރުންތައް (ބައިކެޗް) 
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 މަސްވެިރކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ،މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކާއި، ހަރަކާތްތަކާއި 1.3.2
 

 ގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ިހމެނެނީ އަްނނަނިވި މަސްވެރިކަމުެގ ބާވަތްތަކެވެ.މި ޕްލޭން

 ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަްނ؛ (ހ) 

 ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަން؛ (ށ) 

 ؛ލޭނު އަޅައިގެން ކުާރ ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަން (ނ) 

 ވަދުއެޅުން؛ އަދި (ރ) 

 އަލަށް ތަޢާރުފު ކުރެވޭ އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން. (ބ) 

ހަރަކާތްތަކަށް ިމ ޕްލޭްނ ހިނގާނެއެވެ. މީެގ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުެގ ކަނޑުމަހުެގ އާބާދީއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ އެންމެހަިއ 

  އުޅަނދަކަށް ވިއްކުމުގެ ކުރިންމަސްބޭނުމަށްފަހު މަސްބަނދަރަކަށް ނުވަތަ މަސްކިރާ، އެންމެހައި ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން

މަސް ނުވަތަ އެފަދަ  ،(ޓްރާންޝިޕްކުރުން)ކަނޑުމަްސ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެްއ އުޅަނދުން އެހެްނ އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުމާއި 

(ޓްރާންސްފަރ) އަދި މަސް ހަލާކުނުވާ ގޮތަށް  ންއުފެއްދުމެއް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއު

ގުޅިފައިވާ އެންމެހަިއ ދާިއރާގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ހަރަކާތްތަކާ  ހިމެނެއެވެ. އަދި ިމ ޕްލޭންގެ މުގެ ހަރަކާތްތައްރައްކައުކުރު

ފަރާތްތަކާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، އަދި އެނޫންވެސް އުޅަނދުފަހަރާއި، ޕްރޮސެސްކޮށް 

މެހަިއ އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި، އަދި މި ޕްލޭންގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެން 

  ތަންތަނަށް މި ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ.

 

ލޭނުްނ އެަކމަށް ޚާއްޞަ މެނޭްޖމަންޓް ޕް ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިަކމުގައި ހިންގާ އެންވެރިަކމުގެ ހަރަކާތްތައް މެޭނޖްކުރާނީ

ޅުތަކެއް ިމ ޕްލޭންގަިއ ހަރަކާތްތައް މެޭނޖްކުރުމުެގ ފިޔަވަ ކަމުގައި ވާތީ ަކނޑުމަހުެގ މަސްވެރިކަމުގަިއ ހިންާގ އެންވެރިކަމުގެ 

 .ހިމަނައިފައި ނުވާނެއެވެ

 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            15އަދަދު:                                   50ވޮލިއުމް: 

 

12 
 

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް 1.4

ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ފުރިހަަމ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް، މާޙައުލީ ިނޒާމުތަްއ  ޕްރިކޯަޝނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.4.1

ރައްކާކޮށް، މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި 

 ޚަރަދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ވަކި ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓް): -ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުން (އިކޯސިސްޓަމްމާޙައުލީ ނިޒާމާ  1.4.2

ބާވަތްތަކަށާއި މާޙައުލީ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކި ަވކިން ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، މާޙައުލީ ނިާޒމުތަކުގައި ، ކަންކަމަށާއި

ޅުންތަކަށް ބެލުން. މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަކުން ހިމެނޭ އަދި ގުޅިލާެމހިފައިވާ އެކި ވައްތަރުގެ ގު

 މާޙައުލީ ނިާޒމަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން.

ޔަވީ ޙަވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްހަމަކުރުން: ޤުޤައުމީ ފެންވަރުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުަތއް ބައިނަލްއަ 1.4.3

ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިންދަފާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ޤައުމީ  ،ވާމީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްޤުދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބައިނަލްއަ

 .ޑައެޅުންނފެންވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ

މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ުމސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް ވަސީލަތްތަކުން މަންފާ  ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.4.4

 ލިބިގަތުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނޭގޮތުެގމަތީން މިއަދުގެ ޖީލުތަކުގެ ބޭނުްނތައް ފުއްދޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން.

ރުމާއި، އެންމެން ޝާމިލްވާގޮތަށް ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު ހަމަހަމަކަން: 1.4.5

ާލމަރުކަޒީ އުސޫުލތައް ތަޠުބީޤުކޮށްގެން، ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެންގެ  ،ޢަމަލުކުރުމާއި، ކުރާ ކަމަކަށް ޒިްނމާ ނެގުމާއި

ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ މަންފާ އެންމެންނަށް ، ހިއްސާ އެކުލެވޭ އާންމު މުދަލެއްކަމުގައި ދެކިގެން

 ފުވެރިކޮށް ލިބިދިނުން.އިންސާ

ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވީހާެވސް ބޮޑަށް އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބާރު ޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް:  1.4.6

ކަންކަން ނިންުމމުގައި ކަމާުގޅޭ އެްނމެންގެ ޝާމިލްވުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ަކމާގުޭޅ  ،އެޅުމުގެގޮތުންނާއި

 އެންމެން، ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން.
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 މާނަކުރުން 1.5

 ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 1އް މާނަކުރާީނ ޖަދުވަލު މި ޕްލޭންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތަ

 ފެށުން ޢަމަލުކުރަން 1.6

  މި ޕްލޭނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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  މާޙައުލު ޙަޔަވިއްޔާތާއިކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ : 2ބާބު 
 

ކެކެވެ. ސްކޮމްބްރިޑޭ އާއިލާގައި ކަނޑުމަހުެގ ބާވަތްތަސްކޮމްބްރިޑޭ ކިޔާ އާއިލާއަކަށް ނިސްަބތްވާ ބާވަތްތަކަކީ ކަނޑުމަހުގެ 

ބާވަތްތަކުގެ މަސްތައް ދުނިޔޭެގ  ކުރުމަސް އަދި ވޮށިަމސް ފަދަ ބާވަތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ،މުށިމަހާއިއިތުރުން ބާވަތްތަކުގެ 

މިންވަރަކަށް ފިިނ  މެދު ،އްދުގެ ހޫނު ކަނޑުތަކާއިޙަނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އީކުއޭޓަރ) ަސރަނިސްބަތުން ބެހިގެންވަީނ ދު

ކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ (ޓެމްޕަރޭޓް) ނޫއުރަހަ ކަންނެިލ ފަދަ ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފިނި  ،ތަކުގައެވެ. ނަމަވެސްސަރަޙައްދު

 ބައި އަނެއް ވެ. އަދިތަކަކީ އައްސޭރިފަށާ ކައިރީގައި އުޅޭ ބާވަތްތަކެވައްތަރުތަކެކެވެ. ކަނޑުމަހުގެ އާއިލާގެ ބައެއް ބާވަތް

ގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމުެގ ތަކަށް ދަތުރުކުރާ، އަދި އޭސަަރޙައްދުބާވަތްތަކަކީ މާކަނޑުގައި ުއޅޭ ބާވަތްތަކެވެ. ކަނުޑމަހަކީ ދުރު 

ާބވަތްތަކެކެވެ. މި ބާބުގައި ގެނެސްދީފައިވަނީ ކަނޑުމަހުެގ ސަބަބުން ވަރަށް ބާރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ 

ފައިވާ އިއާންމުކޮށް ބާނާ އުޅޭ ަމސްތަކެވެ. މި ބާބުގައި ހިަމނަ މުގައިބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަ 

ފައިވާ އި) ގެ ރިޕޯޓުން ނަގ1983ަ ނައުއެން (ކޮލެޓް އަދި، ހައި ހިނދަކުކީ، އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާމަޢުލޫމާތަ

 ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުންނެވެ. ޓޫނާ އޯޝަން އަދި ކަނޑުމަހުެގ ކުރެހުންތައް ނަގައިފައިވަނީ އިންިޑއަން ވެ.މަޢުލޫމާތެ

 

 

 ކަޅުބިލަމަސް  2.1.1

 
 
 

 Katsuwonus pelamis  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ސްކިޕްޖެކް ޓޫނާ   އިނގިރޭސިނަން ނަން:

 ކަޅުބިލަ މަސް   ދިވެހި ނަން:

އްދުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޙައުޅޭ، ދުރު ސަރަ އައިން ހަދައިގެން ކަޅުބިލަމަހަކީ ކަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގައި

ތެރޭގައި ބައެއްފަހަރު ކުިދ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެިލ، ގެ އަިއނު އޭގެ  ،މިގޮތަްށ އައިން ހަދައިގެން ދަތުރުކުރާއިރުމަހެކެވެ. 
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ޑިގްރީ  30އާއި  14.7ގޮތެއްގައި ުއެޅނީ ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫުނމިން  ިމ މަސް އާންމު ލައްޓި އަދި ރާގޮނޑި އެކުލެވެއެވެ. 

 ކަނޑުގެ ސަޠުޙު ޅެނީ އު ކޮށްސެލްސިއަސް އާ ދެމެދުގައި ހުންނަ ިހސާބުތަކުގައެވެ. ކަޅުބިލަމަސް ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި އާންމު

 ބާވަތް ރޭގަނޑު ބޮޑަށް އުެޅނީ ކަނޑުގެ ސަޠުޙު ކައިރީގައެވެ.  މީޓަރާއި ދެމެދުގެ ފުންމިނުގައި ނަމަވެްސ، މި 260 ފެށިގެން

އި ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ. އްޔާކަމަށް ރިޯކޑުކުރެވިފައިވަނީ އިރުއަރާ ގަޑީގަ ގޮތެއްގައި ޝިކާރަކުރާ ކަޅުބިލަމަސް އާްނމު

ކު ެއ ސަރަޙައްދަކުން އެްނމެ ފަސޭހައިްނ ބާވަތުގެ މަހަކީ ވަިކ ބާވަތަކަށް ޝިކާރަކޮށްގެން ކެއުމުެގ ބަދަލުގައި އެއިރަ މި

 އާންމުގޮތެއްގަިއ ހިމެނެނީ  ކާނާެގ ތެރޭގައި ޝިކާރަކޮށް ކައިއުޅޭ މަހެކެވެ. މިގޮތުްނ ަކޅުބިލަމަހުގެ އްބާވަތެ ހުންނަ ލިބެން

  ހެވެ. މަބޯވަދިލަ އް އަދިޑުެގ މައިކަށިނެތް ބާވަތްތަނި ފާކަކު ،ކުދި މަހާއި

ސެންޓީމީޓަރުގެ ދިގުމިނުގައެވެ. ިމ މަްސ  40 އެްވރެޖްކޮށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ،ކަޅުބިލަމަްސ ވިހާ ުއމުރަށް އަޅާަކމަށް 

މެދުެގ ބަރުދަނެއް ކިޯލ އާިއ ދެ 35.5އާިއ  32.5ސެންޓިމީޓަރަށެވެ. ިމ ބޮުޑމިނުެގ މަހެއްަގއި  108އެންމެ ޮބޑުވަީނ 

   ބަރުދަނުގައިމަހެއްގެ   ޓިމީޓަރެވެ. މިވަރުގެ ސެން 80ބޮުޑމިނަީކ  ހުންނަ ކަމަްށ ވެއެވެ. ކަޅުބިލަަމހުގެ އެްނމެ އާްނުމ 

 ހުރެއެވެ. ގެ ބަރުދަނެއްކިލޯާއ ދެމެދު 10ކިލޯއާއި  8

ގޮތަށް، އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ބިސް ދޫކުރާ ތަކުގައި، މުިޅ އަހަރަށް ދިގުދެމިގެންދާ ސަރަޙައްދުކަޅުބިލަމަހަކީ، ހޫުނ 

 މަހެކެވެ.

ެސންޓިމީޓަރާ ދެމެދުގެ މަސް ކަމުގަިއ  65އާއި  36ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ަކޅުބިލަމަހުގެ ޮބޑުބަޔަކީ 

 ).1996އެވެ (އެމް.އާރ.އެސް، ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ(ިމހާރުގެ މެރިން ިރސާރޗް އިންސްިޓޓިއުޓް) މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން 
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 ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި 2.1.2

 

 

 Thunnus albacares  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ޔެލޯފިން ޓޫނާ  އިނގިރޭސިނަން:

 ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި  ދިވެހި ނަން:

 

 (ޓްރޮޕިކަލް) އަދި ދުނިޔޭގެ ހޫނު ތަކަށް ދަތުރުކުރާސަަރޙައްދުރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަކީ ކަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގައި އުޅޭ، ދުރު 

ގޮތެއްގަިއ  ކަނޑުތަކުން ފެންނަ މަހެކެވެ. މި މަސް އާންމު ރޮޕިކަލް)ޓް -(ސަބް މެދުމިންވަރަކަށް ފިނި އްޔާއިކަނޑުތަކުގަ

 ޑިގްީރ ެސލްސިއަސްއާ ދެމެދުގައި ހުންަނ ހިސާބުތަކުގައެވެ. މިއީ  31އާިއ  ޑިގްރީ 18އުޅެނީ ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫުނމިން 

ސަޠުޙުން ފެށިގެން  މީޓަރު ފުނަށް ދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވީ މަހެއްނަމަވެސް، އެންމެ އާންމުކޮށް އުޅެނީ ކަނޑުގެ 250

ބަޑުދަށްފަރާތުގެ ދެވަނަ ކޮތަރިބައި ހުންނަނީ ވަރަށް ، އިބުރަކަށިމައްޗާ  މަހުގެ ބޮޑެތި ބާވަތުގެ މި  ފުނުގައެވެމީޓަރު  100

މަހުެގ  މިތީބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަ ނޫކުލައެވެ. އަދި ބަނޑުދަށާއި އަރިމަތީގައި ހުންނަނީ ރިހިުކލައެވެ. ދިގުކޮށެވެ. މަހުގެ މަ

  ފަނޑު ޮރނގު ހުރެއެވެ. މަހުގެ ކޮތަރިތަކުގެ ކުލަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.  20އަރިމަތީގައި މަހުގެ ހުރަހަށް ވާގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 

އައިން ހަދައިގެން ދަތުރުކޮށް އުޅޭ މަހެކެވެ. މިފަދަ ، ގައިއިއާންމުގޮތެއްގައި ކަނޑުގެ ވަރަށް ތިލަރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަކީ 

ަމހެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެހެނިހެން ބާވަތުގެ މަާހ  ސައިޒެއްގެ އެކުލެވިގެްނ ވަނީ އެްއ  އައިންތަކުގައި އާންމުކޮށް

 ގައި ވެސް ޅެއެވެ. ބޮޑެތި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އައިން ކޯމަހާ އެކީއެކުވެސް ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އައިން ހަދައި އު

 ދަތުރުކޮށް އުޅެއެވެ. ކޯމަހުގެ އެހީގައި ކަންނެލި އައިްނ ހޯދުމަކީ ިދވެހި މަސްވެރިްނ އާންމުކޮށް ކުާރ ކަމެކެވެ.

ސެންޓިމީޓަރުގެ  239ފައިވަނީ ނިސްބަތުްނ ބޮޑު މަހެކެވެ. އެްނމެ ޮބުޑ މަހަކަްށ ރިކޯުޑ ކުރެވި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަކީ

. ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ މަހެވެ 150ދިގުމިނުގައި ). ަނމަވެސް، އާްނމުކޮށް ފެންނަނީ 2019މަހެކެވެ (ފްރޮއޭސް އަދި ޕޯލީ، 
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މަހެކެވެ. އަދި އެންމެ ދިގު އުމުރަކަށް  ގެކިލޯ 200ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ބަރު މަހަކަށް ރި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އެންމެ

 މު ން އާ އަޅަނީ ވިހާ ުއމުރަށް ލި ). ރީނދޫއުރަހަ ކަންނ2019ެ (ފްރޮއޭސް އަދި ޕޯލީ، އަހަރެވެ 9ކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ރި

ހާިއ މަ 12. ިމ މިަނށް ކަންނެިލ ބޮޑުވާކަމަްށ ބެލެވެީނ އުމުރުްނ ްށ ބޮޑުވުމުންނެވެސެންޓިމީޓަރަ 60އާިއ  50ގޮތެއްގައި 

 މަހާ ދެމެދުގައެވެ. 15

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތަށް ބިސް ދޫކުރާ މަހެކެވެ. ރުމުޅި އަހަ، ކަންނެއްޔަކީ ހޫނު ކަނޑުތަކުގައި ރީނދޫއުރަހަ

 އަދި މިފަދައިން ބިސް ދޫކުރާ މޫުސމުގައި ދުވަސްކޮޅެއްގެ މެދުކެނުޑމަކަށްފަހު، އެކިފަހަރު މަތިން ބިސްދޫކުރެއެވެ.

. އަދި ކަނޑުެގ ގައެވެކަންނެލީގެ ކުދި މަސް ބާނާ އުޅެނީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމު މުކޮށް، ރީނދޫއުރަހަންދިވެހިރާއްޖޭގައި އާ

މަސް، އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ ބާނައެވެ.  ގެސެންޓިީމޓަރު 70ގާތްގަނޑަކަށް  ތުރުކޮށް އުޅޭ،ދަ މަތީ ފަށަލަތަކުގައި

 ނެލި ބާާނ އުޅެއެވެ.ވަދާ ދުއްވައިގެންވެސް ކޮންމެވެްސ މިންވަރަކަށް ބޮޑެތި ރީނދޫއުަރހަ ކަން

 

 ލޯބޮޑު ކަންނެލި 2.1.3

 

 

 Thunnus obesus  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ބިގްއައި ޓޫނާ  ނަން: އިނގިރޭސި

 ކަންނެލި  ލޯބޮޑު  ދިވެހި ނަން:

 

ދަތުރުކުރާ މަހެކެވެ. އަދި މިއީ އެޓްލާންޓިކް، އިންޑިއާ އަދި ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ހޫުނ  ށްލޯބޮޑު ކަންނެއްޔަކީ ވެސް ދުރަ

ގެ ޙުޠުސަމުކޮށް އުޅެނީ ކަނޑުގެ ން ަމހެކެވެ. މި މަސް އާ އުޅޭ  ވެސް ގައިސަރަޙައްދުތަކުތަކާއި މެދުމިނަށް ފިނި ސަރަޙައްދު

  މީޓަާރ ދެމެދުގެ ފުން މިނުގައެވެ. ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫުނމިނުގައި  250މަތީ ފަށަލައިގައި، ދެފެން ދޭތެރެއިން ފެށިގެން 
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އާްނމުގޮތެއްގައި ިމ ަމސް  ،ާއ ދެމެދުގައި އުުޅމުގެ ޤާބިުލކަން ލިބިފައިވީ ނަމަެވސްޑިގްރީ ސެލްސިއަސް 29އާއި  13

 ޑިގްރީ ސެލްސިއަްސ ގެ ފިނިހޫނުިމނުގަެއވެ. 22އާއި  17ފެންނަނީ 

މުރުގެ ެވސް އައިން ހަދައިގެން އުޅޭ މަހެކެވެ. އަދި މިއީ އު  ލޯބޮޑުކަންނެއްޔަކީ ،ކަނޑުމަހުގެ އެހެން ބާވަތްތަކެކޭ އެއްފަދައިން

ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި ވުމުންވެސް، އައިން ހަދައިގެްނ ކަނޑުގެ އެްނމެ މަީތ ފަށަލައިގައި ދަތުރުކުރާ މަހެކެވެ. ، ކުރީކޮޅާއި

އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އޮއިވާއްޔާ އެކު މިފަދަ އައިންތައް ، ބައެއްފަހަރު ކަޅުބިލަމަސް ނުވަތަ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއެކު

 . ލޯބޮޑު ކަންނެލި ބޮޑެތިވުމުްނ ކަނޑުެގ ފުނަށް ދަތުރުކުރެއެވެ.ދަތުރުކުރެއެވެ 

    ސެންޓިމީޓަރަށެވެ. ނަމަވެސް އާންމުކޮށް ފެންނަނީ  250ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ކަންނެލި އެންެމ ބޮޑުވާ ކަމަށް ރި ލޯބޮޑު

ހުންނަކަމަށް ވެއެވެ (ފްރިމޯޑް، ކިލޯ  210ބާވަތުގެ ކަންނެލީގައި އެންމެ ބަރުވެގެން  ސެންޓިމީޓަރުގެ މަހެވެ. މި 180

). އިންޑިއާ 1989އަހަރެވެ (ސްޓެކުއާރތް އަދި މާރސަކް،  11ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ). އަދި އެންމެ ދިގު އުމުރަކަށް ރި 1995

 ވެއެވެ.އުމުރަށް އަާޅ ކަމަށް ދަރިމައިވާސެންިޓމީޓަރުގައި  130އާިއ  100ކަންނެިލ  ލޯބޮޑުއުޅޭ ކަނޑުގައި 

މިގޮތުން އަހަރުގެ އެކި ހެކެވެ. އި އެތައް ފަހަރަކު ބިސްދޫކުރާ މަުމޅިއަހަރުގެ ތެރޭގަ ،ޔަކީ ހޫނު ކަނޑުތަކުގައިލޯބޮޑުކަންނެއް

 ،ހަނދުމަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބިސް ދޫކުރެއެވެ (ކައިލޯލާއަދި ، )1992 ،މިޔާބޭ އަދި އުއެޔަނަގީ ،(ނިކައިޑޯ ހިސާބުގައި

 ).1993 ،މެކްީނ އަދި ގްރީވް ،ރެއިޝެލްޓް ،ސްޓުވާރޓް ،ވިލިއަމްސް

ދިވެހި މަސްވެރިްނނަށް އެްނެމ އާންމުކޮްށ ފެންނަނީ، ދޮށީގެ ަމސްވެރިކަމުގައި ީރނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއެުކ ބޭނޭ ކުިދ 

 ލޯބޮޑުކަންނެއްޔެވެ. ނަމަވެސް، ިމ ކަންނެލީގެ ބޮޑެތި މަްސ ލޭނުަމސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ުއޅެއެވެ.
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 ރާގޮނޑި 2.1.4

 
 

 Auxis thazard  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ފްރިގޭޓް ޓޫނާ   ނަން: އިނގިރޭސި

 ރާގޮނޑި  ދިވެހި ނަން:

 

، ދަތުރުކުރާ މަހެކެވެ. މިއީ ިއންޑިާއ ކަނޑާއި ށްކަނޑުމަހުެގ އެހެްނ ބާވަތްތަތެކޭ އެއްފަދައިން ރާގޮނޑިއަކީވެސް ދުރަ

ވެ. މިއީ އައިްނ ގެ ބާވަތެކެފެތުރިފައިވާ މަހުީމގެ އާބާދީ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު، އަދި ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ުހޅަނގު ބިތަށް 

 އި އައްސޭރިފަށާ ކައިރީގައި އުޅޭ މަހެކެވެ. އްޔާމާަކނޑުގަ، ގައިފުނު މީޓަރު 200ހަދައިގެން ކަނޑުގެ މަީތ ފަށަލައިގައި، 

ގެ ސޫފި ިހމެނެއެވެ. ރާގޮނިޑ ކަކުންޏާއި ޑިނާގ ބާވަތު، ބޯވަދިލަމަހާއި ،ހާއިކުިދ މަ ގައިުމ ކާނާެގ ތެރޭން ރާގޮނޑީގެ އާ

ބިސްދޫކުރާ މޫސުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތަފާތުކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިސް 

 ދޫކުރެއެވެ. 

      އެންެމ ގިނައިން ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ،ސެންޓިމީޓަރަށެވެ. ނަމަވެސް 65ރާގޮނޑި އެންމެ ބޮޑުވާަކމަށް ބެލެވެނީ 

ވަނަ  1994 ،ރާގޮނޑިއަށް ބަލާއިރު ނައިފައިވާގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުަގއި ބާސެންޓިމީޓަރުގެ މަހެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭ 60

ސެންޓިމީޓަރާ  41ސެންޓިމީޓަރާއި  27 ހިމެނެނީ  ގައިފައިވާ ރާގޮނޑީގެ ބޮޑުަބއިއިދެމެދު ބާނަ ވަނަ އަހަރާ 1996އަހަރުން 

  ).1998މަހެެވ (އެންޑަރސަން، ވަހީދު އަދި އާދަމް، ދިގުމިނުގެ ދެމެދުގެ 

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ރާގޮނޑި ފެންނަ ހިސާބު މޫުސމީ ގޮތުން ބަދަލުވެއެވެ. މިގޮތުން އިރުވައި މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ުހޅަނގު 

ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުން ރާގޮނޑި ފެންނަ މިންވަރު ގިނަވެއެެވ (އެންޑަރސަން، ަވހީދު  ބިތުން އަދި ހުޅަނގު މޫސުމުގައި 

 ). 1998އަދި އާދަމް، 
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 ލައްޓި 2.1.5

 

 

 Euthynnus affinis  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 Kawakawa  ނަން: އިނގިރޭސި

 ލައްޓި  ދިވެހި ނަން:

ޕެސިފިްކ ކަނޑުެގ ހުޅަނުގ ބިތުގެ ހޫުނ  ،އިންޑިއާ ަކނޑާއިލައްޓި އަކީ ދުރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރާ، 

ޑިގްީރ  29އާއި  18މަހެކެވެ. މި މަސް އާްނމުކޮށް ފެންނަނީ ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫނުިމން  ގައި އުޅޭސަރަޙައްދުތަކު

ކަނޑުގެ ސަޠުޙުން ފެށިގެން ސެލްސިއަސްއާ ދެމެދުގައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުންނެވެ. މިއީ ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި (

އައިން ހަދައިގެން ުއޅޭ އެއްވަރުގެ މަހާއެކު  ދިގުމިނުން) އާންމުކޮށް އުޅޭ މަހެކެވެ. އަދި މިއީ  ދެމެދު ފުނުގައިމީޓަރާ 200

  ގައެވެ.ކަޅުބިަލމަހާއި، ކުދި ީރނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އަދި ރާގޮނޑިއާ އެކުލައްޓި އާންމުކޮށް އައިްނ ހަދަނީ، މަހެކެވެ. 

ސެންޓިމީޓަރުގެ މަހެވެ.  60ސެންޓިމީޓަރަށެވެ. ނަަމވެސް އާންމުކޮށް ފެންނަނީ  100ލައްޓި އެންމެ ބޮޑުވާކަމަށް ބެލެވެނީ 

ލައްޓީގެ  ފައިވާ އިބާނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ދެމެދު   އަހަރާ  ވަނަ 1996ވަނަ އަހަރާއި  1994

). މިހާތަނަށް 1998ވެ (އެންޑަރސަން، ވަހީދު އަދި އާދަމް  މަހެސެންޓިމީޓަރާ ދެމެދުގެ 48އާއި  26 ހިއްސާކުރަނީ 95%

ސެންޓިމީޓަރާއި  40ކިލޯގެ މަހެކެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަނީ  14ލައްޓީގެ އެންމެ ބަރު މަހަކަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވަނީ 

ސެންޓިމީޓަރަށް  39.8ްސ ދޫކުރާކަމަށް ބެލެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ސެންޓިމީޓަރާ ދެމެދުގެ މަހެވެ. އަދި ިމ ަމސް ބި 60

     ދޫުކރާ މަހެކެވެ. އަދި މިފަދައިން ބިސް ދޫކުރާ މޫސުން  ލައްޓި އާއިލާގެ މަހަކީ މޫސުމީގޮތުން ބިސްބޮޑުވުމުންނެވެ. 

ުއމުރުގެ މަސް ުމޅި އަހަރުތެރޭގައިވެްސ ނަމަވެސް، ވިހާ  އެކި ސަރަޙައްދުގައި ތަފާތުވެއެވެ. ވަކި މޫސުމެއްގައި ބިސް ދޫކުރި

 ފެނެއެވެ.

 އި، ކަކުނި ފާޑުގެ ސޫތްޕާއި ބޯވަދިލަމަހެވެ. ލައްޓީގެ އާންމު ކާނާއަީކ ކުދި މަހާ
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އި އިންޑިއާ ކަނޑުގަކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި  ކުރެވޭ އިކަނޑުގަ އިންޑިއާ :3ބާބު 
 އާބާދީގެ ހާލަތު ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ  އުޅޭ

 

 ބާވަތްތަކުގެ  ތަފާތު ކުރެވޭ އަމާޒުކޮށް ބާވަތްތަކަށް ކަނޑުމަހުގެ  ކަނޑުގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ބަލައިލާނީ ބާބުގައި މި

 ސަރަޙައްދުތަކަށް  ދުރު ބާވަތްތަކަކީ ކަނޑުމަހުގެ. އާލާތްތަކަށެވެ އުޅަނދާއި ކުރާ ަމސްވެރިކަން އެ ،މަސްވެރިކަމަށާއި

 ބާވަތްތަކެއް  މަސްވެރިކަންކުރާ ޤައުމުތަކަކުން ގިނަ އާބާދީއަކުން އެއް ،ރިފައިވާފެތު ކަނޑަށް އިންޑިއާ މުޅި އަދި ،ދަތުރުކުރާ

 އާބާދީ  ބާވަތްތަކުގެ މި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހިންގައި ،ރާަވއި ަމސްވެރިކަން ކުރެވޭ އަމާޒުކޮށް ބާވަތްތަކަށް މި  ،ކަމުން

 ކޮމިޝަން  ޓޫނާ އޯޝަން އިންޑިއަން ،ޖަމްޢިއްޔާ ޙައްދީަސރަ މަސްވެރިކަމުގެ ކަނޑުމަހުގެ ކަނޑުގެ އިންޑިއާ ހިސާބުކުރުމަކީ

 ޤައުމުތަކެއްގެ  ހުރިހައި ކަނުޑމަސްވެރިކަންކުރާ  ކަނޑުގައި އިންޑިއާ  މިަކމަށްޓަކައި އަދި. ޒިންމާއެކެވެ ގެ) ސީ.ޓީ.އޯ .އައި(

 ބާވަތްތަކުގެ އެކިއެކި ކަނޑުމަހުގެ . އެއްކުރެއެވެ ހޯދައި ން ގަވާއިދު ސީއިން.ޓީ.އޯ.އައި ހިސާބުތައް ތަފާސް މަސްވެރިކަމުގެ 

 ،ރާވައި މަސްވެރިކަން  ކުރެވޭ  ކޮށްއަމާޒު ބާވަތްތަކަށް މި، )ހެދުން އެެސސްމަންޓް  ސްޓޮކް( ކުރުމަށާއި  އަންދާޒާ އާބާދީ

 ގވަރކިން ޚާއްޞަ ތެރޭގައި އޮނިގަނޑުގެ ހިންގުމުގެ ގެ ސީ.ޓީ .އޯ.އައި ދިނުމަށްޓަކައި ލަފާ ފަންނީ ދޭންޖެހޭ ހިންގުމަށް

 ދޭ  ގުޅޭގޮތުން ހޯދުންތަކާ އެ ،ހޯދުންތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާ ޕާޓީތަކުގެ ވަރކިންގ މި. އެކުލަވައިލައިފައިވެއެވެ  ޓީތަކެއްޕާ

 .ހުށަހަޅައެވެ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޝަން ގެސީ.ޓީ.އޯ.އައި ،ވިލަރެސްކޮށް އިތުރަށް ންކޮމިޓީ ސައިންޓިފިކް ،މަޝްވަރާ

 

. ހިސާބުތަކެކެވެ އިމަޢުލޫމާތާ ބަލަހައްޓާ އެއްކޮށް އިން ސީ.ޓީ .އޯ .އައި ހިސާބުތަކަކީ އިމަޢުލޫމާތާ ގެނެސްދީފައިވާ ބާބުގައި މި

 ނެރިޓިކް އޮން ޕާޓީ ވަރކިންގ ،ޓޫނާސް ޓްރޮޕިކަލް އޮން ޕާޓީ ވަރކިންގ ގެ ސީ.ޓީ.އޯ.އައި ފައިވަނީއިނަގަ މަޢުލޫމާތު މި އަދި

 .ރިޕޯޓުތަކުންނެވެ ކޮމީޓީގެ ސައިންޓިފިކް ދިއަ ޓޫނާސް

 

 މަސްވެރިކަން ބަދަލުވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތް  ކަނޑުމަހުގެ ކުރެވޭ ކަނޑުގައި އިންޑިއާ  3.1

ދާދި ފަހުންނެވެ.  ފަށައިފައިވަނީކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން  ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ،ދާއިރާއެއްގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ފުޅާ

ބޮޑުދަލުގެ ަމސްވެރިކަްނ (ޕަރސް  ސަރަޙައްދުތަކުން ދުރު ަމސްވެރިކަންކުރުމަށް، މެދުތެރޭގައި އިްނޑިއާ ަކނޑުން ެގ  1980

ނިސްބަތުްނ  ކުރަމުްނ ދިޔައީމަސްވެރިކަްނ މަހުގެ އިންޑިާއ ކަނޑުގަިއ ކަނޑު  ގެ ކުރިން ސެއިން) ކުރާ އުަޅނދުތައް އައުމު

ގޮތެއްގައި ަމސްވެރިކަންކޮށް އުޅުީނ  މައިގަނޑު  ގައިއިންޑިާއ ަކނޑު ަމސްވެރިކަން ފުޅާުވމުގެ ކުރިން  ކުޑަކޮށެވެ. މިގޮތުން
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ތަކުގެ ޤައުމުއިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ  ،އި ކުރާ އުަޅނދުފަހަރާކަންލޭނުގެ ަމސްވެރިޓައިވާން އަދި ކޮރެއާގެ  ،ޖަޕާނާއި

 ކޮތަރިއެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގެ ބައެއް  އަދި ސްރީލަންކާ އި ރާ އުޅަނދުފަހަރާކުންކަތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރި

 ).2004(މިޔާކޭ، މިޔާބޭ އަދި ނަކާނޯ، ން ކުރާ ުއޅަނދުފަހަރުންނެވެ މަސްވެރިކަ ނަނުގެދަލާއި (ގިލްނެޓް) ވަދު

ސްޕެއިންގެ ބޮޑުދަލުގެ  ރަންސޭސި ވިލާތާއިމެދުތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަހާއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަށް އަމާޒުކޮށް، ފަ ގެ 1980

 އިްނޑިއާ ކަނޑުްނ ިމ ދެބާވަތް ހިފާ އެކު،މަސްވެރިކަްނ ކުރާ ުއޅަނދުތައް އިންޑިާއ ކަނޑުގަިއ ަމސްވެރިކަްނ ކުރަްނ ފެށުމާ

މިންވަުރ  ހިފާ މީގެ އިތުރުން، އިންޑިއާ ކަނުޑން ކަޅުބިލަަމސްމިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. 

 އައި ތަރައްޤީވެސް ގެ އަހަރުތަކުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑމަސްވެރިކަމަށް  1980 ގެ ައހަރުތަކާއި 1970އިތުރުވުމުގައި، 

ވަނަ  1974ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ފުޅާވުުމގައި މިގޮތުން  ހިއްސާ ކުރިއެވެ.

ފެށިގެން ކަނދުފަތި އެޅުން،  ވަނަ އަހަރުން  1981، ގައި އިންޖީނު ެއޅުމާއިރު ދިވެހި މަސްވެރި ުއޅަނދުފަހަފެށިގެން އަހަރުން

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ދިވެހި މަްސ  ،އަދި ރާއްޖޭގައި ަކނޑުމަހުެގ އިތުުރ ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދަން ފެށުމާއި

އައްސޭރިފަށުގެ އިންޑިާއ ކަނޑުެގ  ދުވަސްވަރުގައި، މި ަހަމ ްނ ދިއުން ިހމެނެއެވެ. ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރަށް ފުޅާވެގެ

 މިހާރު ކޮށް، ަމސް ހިފާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުންޤީޤައުމުތަކުންވެސް އެ ޤައުމުތަކުގެ މަސްވެރިކަން ތަރައް

  %51ކަންނެލި އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ ކަޅުބިލަަމސް، ރީނދޫއުރަހަކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާނާ  ން އިންޑިއާ ކަނޑު

އީރާން އަދި ، އާއި ރީލަންކާސް، އާއި އިންޑޮނޭޝިއާ، އާއިދިވެހިރާއްޖެ ތައް ކަމުގައިވާޤައުމުއައްސޭރިފަށުގެ  ހިއްސާކުރަނީ

 އިންޑިއާ އިންނެވެ.

 

ފައިވާ އިއަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލި ބާނަ ކަންނެލި އުރަހައިންޑިއާ ކަނޑުން ކަޅުބިލަމަހާއި ރީނދޫ 3.2

 މިންވަރު

ޓްރޮޕިކަްލ  އްދުތަކުގައި އުޅޭޙަހޫުނ ސަރަމު ބާވަތްތަކަކީ ންއިންޑިއާ ކަނޑުެގ ކަނޑުމަހުެގ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންެމ މުހި 

ކަންނެއްޔެވެ. މީގެ ތެރެއިން  ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އަދި ލޯބޮޑު، ހާއިކަޅުބިލަމަ ކެވެ. އެއީއޭ ކިޔާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަ ޓޫނާ

މަސްވެރިަކމުގައެވެ.  ލުގެއަދި ކޮތަރިދަ ގެދޮށީ ،ގެނައިން ހިފަީނ ބޮޑުދަލުކަޅުބިލަމަހާއި ކުދި ރީނދޫއުރަހަ ަކންނެލި އެްނެމ ގި

ގައި ކަނޑު، މަސް ނުވަތަ ބޮޑުކަްނނެލި އާްނުމކޮށް ހިފަނީ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ބޮޑެތި
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ަކމުގައި، ފުނުން ދަތުރުކުރާ ބޮޑެތި ރީނދޫއުރަހަ ޭލނުގެ މަސްވެރިހިނގާ އައިންތަކުން ކުރާ ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަމުގައެވެ. އަދި 

 ކަންނެިލ ހިފައެވެ. ކަންނެއްޔާއި ލޯބޮޑު

މިގޮތުން، އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ތަފާސް މު ބާަވތަކީ ކަޅުބިލަމަހެވެ. ންޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހި

ޓްރޮޕިކަލް ޓޫާނ  ބާނާފައިވާ މުޅި ިއންޑިއާ ކަނޑުން) 2015-2019ފަސް އަހަރުގައި (ފާއިތުވި  ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުން ދައްކާ

 ރީނދޫއުރަހަ  ހިއްސާކުރަނީ %41.6 ،އަށްފަހުއެހިއްސާކުރަނީ ކަޅުބިލަމަހެވެ.  49.7%އޭ ކިޔާ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ކަންނެއްޔެވެ. ލޯބޮޑުހިއްސާކުރަނީ  8.7އަދި % އްޔެވެ.ކަންނެ

އިންޑިއާ ަކނޑުން ހިފާ ަކޅުބިލަމަހާއި، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެިލ އަދި ލޯބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތަކަށް ބަލާއިރު، 

، ނެވެ. މިގޮތުންންބޭނުންކޮށްގެ އަތުނަނާއި ލޭނުދޮށްޓާއި، ކޮތަރިދައު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިފަނީ ބޮޑުދަލާއި،  ބޮޑުބައި

ހަރާ ވަނަ އަ 2019 އިވަނަ އަހަރާ 2015، ކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރުޢުަވނަ އަހަރު ޝާއި 2020އިން  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ

ބޮޑުދަލުގެ ވަނީ ބާނައިފައި 44% މިންވަރުގެފައިވާ އިބާނަމި ތިން ބާވަތް ރެއްގެ މައްޗަށް އަހަ އެވްރެޖުކޮށްދެމެދު 

 ބާނައިފައިވަނީދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ  ،އިރުބާނައިފައިވާ 18%މަސްވެރިަކމުގައި  އަިދ ކޮތަރިދަލުގެ ވެ.ގައެމަސްވެރިކަމު

 އެވެ. 7% ބާނައިފައިވަނީ ލޭނުމަސްވެރިކަމުގައި އެވެ.  11%

އިްނޑިއާ ަކނޑުން ކަޅުބިަލމަހާއި، ރީނދޫއުރަހަ އަދި ލޯބޮުޑ ކަންނެިލ  ަވނަ އަހަރަށް 2019 ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުން  1950

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ  ށްފައިވާ ފަދައިންބަޔާންކޮއިސްވެ  ފައި އެވަނީއެވެ.އިން ދައްކައިދީ  1  ޗާޓުމިންވަރު ބާނައިފައިވާ

ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިަކމުެގ  ފެށިމުތަކުން ކުރަން އިްނޑިއާ ކަނޑުގައި އެެހނިހެން ޤައުއަހަރުތަކުގައި  ގެ  1980 ،މަސްވެރިކަމާއި

ފެށިގެން ވަރަށް  އަހަރުތަކުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ގެ 1980މިންވަރު  ބާނައިފައިވާސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުްނ ކަޅުބިލަމަްސ 

އިންޑިއާ ކަނޑުްނ ، އައިސް އަހަރަށް ކަޅުބިލަމަސް ހިފޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަހަރުން އިތުރުވެގެންބޮޑަށް 

 ގެ ޓަނު 600,000 އަހަރު ޖުުމލަ ގައެވެ. މިގޮތުން އެ ވަަނ އަަހރު 2006ވަނީ ބާނައިފައިއެންމެ ގިނަިއން ަކޅުބިލަމަްސ 

ިމންވަރު  ބާނައިފައިވާޖެހިގެްނ އަިއ އަހަރުތަކުގައި، ކަޅުބިލަަމސް ވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ބާނައިފައިކަޅުބިލަމަސް 

 އިތުރުވަމުން މިންވަރު ައނެއްކާވެސް  ބާނައިފައިވާވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަޅުިބލަމަސް  2013ނަމަވެސް  ވެއެވެ.ފައިދަށްވެ

ޓަނަށް  547،248ވަީނ ކަޅުބިލަމަހުގެ މިންވަރު  ބާނަިއފައިވާ ުމޅި އިންޑިާއ ކަނޑުން ގައިވަނަ އަހަރު 2019އައިސް، 

 އަރާފައެވެ.
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      އި ހުރުމަށްފަހުމިންވަރުވެްސ ދާދި އެއް މިންވަރެއްގަ ބާނައިފައިވާ ކަޅުބިލަމަހެކޭ އެއްފަދައިން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި 

ފައިވަނީ ބާނައިނެލި ރީނދޫއުރަހަ ކަންއެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އިތުރުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު 1984

އުރަހަ ކަންނެލި ރީނދޫ ހަމައަށް އަހަރާވަނަ  2011އަދި އެއަށްފަހު  .މަހެވެ ގެޓަނު 525,000އެވެ. އެއީ ވަނަ އަހަރު 2004

މިންވަުރ  ނައިފައިވާބާފެށިގެން އަނެއްކާވެސް ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި  ވަނަ އަހަރުން  2012ދަށްވަމުން އަިއސް،  ބާނާ މިންވަރު

 ރަހަ ކަންނެއްޔެވެ.ޓަނުގެ ރީނދޫއު  427,240ނީ ބާަނއިފައިވަވަނަ އަހަރު މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުން  2019ވެއެވެ. ފައިއިތުރުވެ

ެގ 1970މިންވަރުވެސް  ބާނައިފައިވާ ކަޅުބިލަމަހާއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔެކޭ އެއްފަދައިން، އިްނޑިއާ ަކނޑުން ލޯބޮޑުަކންނެލި 

ބެއްކަމުގައި ބެލެވެީނ ވަމުްނ ޮގސްފައިވެއެވެ. މީެގ މައިގަނުޑ ސަބައިތުރު ގެ އަހަރުތަކުްނ ފެށިގެނ1980ްއަހަރުތަކުގައްޔާއި 

. އިްނޑިއާ ކަނުޑން ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވުމެވެދުވަސްވަރުްނ ފެށިގެން  ކަމާއި ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަްނ މި ލޭނުގެ ަމސްވެރި

 ގެ އަހަރުތަކުގ1990ެއިވަނީ ކޯޑުކުރެވިފަވާކަމަށް ރިާބނައިފައިިމންވަރު މަތިވަުމން އައިސް، އެންމެ ގިނައިން  ލޯބޮޑުކަންނެލި ހިފާ

 ދަށްވަމުން އައިސް، މިންވަރު  ބާނައިފައިވާވެ. އެއަށްފަހު ލޯބޮޑުކަންނެލި ޓަނެ 000,162 ގާތްގަނޑަކަށް ވެ. އެއީގައެފަހުކޮޅު

އްގެ މައްޗަށް ރެހުރީ އެވްރެޖްކޮްށ އަހަމިންވަރު  ާބނައިފައިވާމި ބާވަތް  ވަނަ އަހަާރ ދެމެދު 2019ވަނަ އަހަރާިއ  2015

 ޓަނުގައެވެ.  303,88 ގާތްގަނޑަކަށް

 

 

 
  

 މިންވަރު  އިފައިވާބާނައަށް އިންޑިއާ ކަނޑުން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާ (ކަޅުބިލަ މަސް، ރީނދޫއުރަހަ އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލި)  2019އިން  1950: 1ޗާޓު 
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  ފައިވާ މިންވަރުއިރާގޮނޑި ބާނަ ލައްޓި އާއިއިންޑިއާ ކަނޑުން  3.3

 

ކް ޓިމަހުގެ ބާވަތްތައް (ނެރިކަނޑުސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނުޑމަހުގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އައްސޭރިފަުށގެ 

ދުނިޔޭގެ އެހެްނ  މުގައެވެ.އުމުތަކުން ކުރާ މަސްވެރިކަޤަޑިއާ ަކނޑުގެ އަްއސޭރިފަށުގެ ީނ އިންބާނަޓޫނާސް) އެންމެ ގިނަިއން 

ބައެްއ  ކަނުޑމަހުެގ ބޮޑު ބާނާ ިމ ބާވަތްތަކަކީ ބައެއް މަސްވެިރ ޤައުމުތަކުން އުޭޅ ކަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް އިންޑިާއ ކަނޑުގަިއ 

ރީލަންކާ އަދި އިންޑިއާ އަީކ އިންޑިާއ ކަނޑުްނ އެންެމ ސް ހިއްސާކުރާ ބާވަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިންޑޮނޭޝިއާ، އީރާން، 

ެވްސ  ގައިމުބާވަތަކީ ކަޅުބިލަމަހަށް ކުާރ ބޮޑުދަލުގެ ަމސްވެރިކަ ޤައުމުތަކެވެ. މި ދެ ބާނާ ނައިން ލައްޓި އާއި ރާގޮނޑި ގި

އަމާޒުނުކޮށް ހިފޭ ދެ ބާވަތެވެ. އައި.އޯ.ޓީ.ސީ އިން ބަލަހައްޓާ އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ފައިވާނީ ހަމައެކަނި ިމ ދެބާވަތަށެވެ.އިލައިބަލަ ބައިގައިިމ  ،ބާަނނީ ލައްޓިއާއި ރާގޮނިޑ ކަމުން މުގައިމަސްވެރިކަ

 

ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.  ބާނައިފައިވާޓަނުގެ ރާގޮނޑި  3000ގެ އަހަރުތަކުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުން، ގާތްގަނޑަކަށް  1950

ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވަނީ ބާނައިފައިވާގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން މި މިންވަރު މަތިވަމުން އަިއސް އެންމެ ގިނައިން  1970އަދި 

 އިފައިވާބާނަޓަނުެގ ރާގޮނޑިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، އިންޑިއާ ކަނޑުްނ ރާގޮނިޑ  109,000 ގައެވެ. އެއީވަނަ ައހަރު 2014

ޓަނަށް ދަށްވެފައިވެއެވެ. ރާގޮނޑިއެކޭ އެއްފަދައިން، އިންޑިއާ ކަނޑުން  000،92 ވަނަ އަހަރު 2018މިންވަރު 

ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ ލައްޓީގެ މިންވަރުވެސް ވަނީ ިމ މުއްދަތުގައި އެތައް ގުނައަކަށް މަތިވެގެން ގޮސްފައެވެ. ބާނައިފައިވާ

 ވަނަ އަހަރާއި 1950ޓަނެވެ.  000،164 ވަނައަހަރު 2019 ކީިމންވަރަ އެންމެ މަތީ ފައިވާބާނައިއިންޑިއާ ކަނޑުން ލައްޓި 

ފައި ިއން ދައްކައިދީ 2  ޗާޓުމިންވަރު  ބާނައިފައިވާިއންޑިާއ ކަނޑުްނ ލައްޓި އަިދ ރާގޮނޑި ވަަނ އަހަރާ ދެމެދު  2019

 އެވަނީއެވެ.

 
 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            15އަދަދު:                                   50ވޮލިއުމް: 

 

26 
 

 

 މިންވަރު ބާނައިފައިވާ އަށް އިންޑިއާ ކަނޑުން  ލައްޓި އަދި ރާގޮނޑި  2019އިން  1950: 2ޗާޓު 

 

 

  ހާލަތުގެ ސްޓޮކު ބާވަތްތަކުގެ ކަނޑުމަހުގެއިންޑިއާ ކަނޑުގެ  3.4

 އާބާދީ ލޯބޮޑުކަންނެލީގެ  އަދި ކަްނނެލި ރީނދޫއުރަހަ ކަޅުބިލަަމސް، ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ ކަނޑުމަހުގެ  ކަނޑުގެ  އިންޑިއާ

ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިަކލް ޓޫނާސް ެގ ޒިްނމާއެކެވެ. އަދި ލައްޓި އާއި ރާގޮނޑީެގ  ގއަންދާޒާ ކުރުމަކީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ވަރކިން

 ކް ޓޫނާްސ ިއންނެވެ.ޓިއޮން ނެރި ޕާޓީ ގވަރކިން ނީއާބާދީ އަންދާޒާ ކުރަ

ވަނަ ައހަރުއެވެ. މި އަންދާޒާކުރުމުގަިއ  2011އިވަނީ ުކރެވިފަ އަންދާޒާ ފުރަތަމަ  އެްނމެ އާބާދީ، ކަޅުބިަލމަހުގެ ކަނޑުގެ  އިންޑިއާ

ލުތަކާއި، އަށް އައިސްފައިވާ ބަދައާބާދީއިންޑިާއ ކަނޑުގެ ކަޅުބިލަމަހުގެ  ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު 2009 ވަނަ އަހަރާއި 1950

މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެއްޓޭނޭ ، ގެ މިންވަުރ އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. މި ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއަހަރުގެ އާބާދީ 2009

ަމސްވެރިކަން ކުރެވެުމން ދަީނ  ގެ ކަޅުބިލަމަހު ،މިންވަރަށްވުރެ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަޅުބިަލމަހުގެ އަބާދީ މަދު ނުާވ ކަމަށާއި

ޕާޓީ އޮްނ ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް އިްނ  ގއާބާދީ ދެމެހެއްޓުމަށް ގެއްލުން ނުވާޭނ މިންވަރެއްގަިއ ކަމަްށ، ވަރކިން

 ޑް (ކެޗް އެން މަސްވެރިަކަމށް ކުރާ ހޭދައިްނ ަމްސ ބޭނޭ މިންވަރުގެ ، ބޭނުންވާ މަށް ފައިވެއެވެ. ިމ އަންދާޒާކުރުއިޅަކަނޑައަ
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފައިވާ އިނަގަވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2004މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ  އެފަރޓް)

ެގ ސްހިސާބުތަކުންނެވެ. އެންެމ ފަހުން އިންޑިާއ ކަނޑުެގ ކަޅުބިލަމަހުެގ އާބާދީގެ ހާލަތުތަފާ ގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމު

ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް  ގވަރކިންވެސް ގައި އެސެސްމަންޓަށް ފަހު ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި 2020، އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައިވަނީ

ބާދީ މަުދ ންޑިއާ ކަނޑުގެ ަކޅުބިލަމަހުގެ އާިމންވަރަށްވުރެ އި ފައިވަނީ މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެއްޓޭނޭއިޓޫނާސް އިން ކަނޑަައޅަ

ކަޅުބިލަމަހަށް ކުރެވޭ ަމސްވެރިކަން ކުރެވެމުްނ ދަނީ އާބާދީގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ މިންވަރެއްގަިއ  ،ނުވާ ކަމަށާއި

 ކަމަށެވެ. 

      ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި  2018ދާޒާ ކޮށްފައިވަނީ ކަންނެލީގެ އާބާދީ އެންމެ ފަހުްނ އަން ރީނދޫއުރަހަ ކަނޑުގެ އިންޑިއާ

މި އަންދާޒާ ކުުރމުގެ ނަީތޖާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އިންޑިއާ ކަނުޑގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާބާދީ ވަީނ މުސްތަޤުބަލަށް 

މަސްވެރިކަްނ ކުރެެވމުްނ ދަނީ  ކުރެވޭ އަމާޒުކޮްށ ރީނދޫއުރަަހ ކަްނނެއްޔަށް  ،ދެމެހެއްޓޭނޭ މިންވަރަށްވުެރ ދަށްވެފައި ކަމަށާއި

އިންޑިާއ ކަނުޑން ރީނދޫއުރަަހ  އަދި ފައިވެއެވެ.އިއާބާދީގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ގެއްލުްނ ވާޭނ މިންވަރެއްގަިއ ަކމަށް ކަނޑައަޅަ

ސްކޮށްފައެވެ. ދަކުރުމަށްޓަކައި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޤަރާރުތަކެއް ފާޢާކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު ދަށްކޮށް، އާބާދީ އި

ރިޒޮލޫޝަން އޮްނ އެން އިންޓަރިްމ ޕްލޭްނ ފޮރ ( 01/19: ނަންބަރު މިގޮތުން އެްނމެ ފަހުްނ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޤަރާރު

       ) އެވެ. ރީބިލްޑިންގ ދި އިންޑިއަން އޯޝަން ޔެލޯފިން ޓޫނާ ސްޓޮކް އިން ދަ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ އޭރިއާ އޮފް ކޮމްޕެޓަންސް

ށްވުރެ، އެކި ަމްސވެރިކަންތަކުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ބާނާފައިވާ މިންވަުރ ވަނަ އަހަރަ 2014/2015މި ޤަރާރުގެ ދަށުން، 

އުރަހަ މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ ރީނދޫ އެކިއެކި އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާމިގޮތުން މަދުކުރަން ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. 

އާލާތް ބޭނުންކޮށްގެން އެކި  ،އެހެންނަމަވެސް ފައިވެއެވެ.އިޤަރާރުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަ  މަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައް މި  ކަންނެލި

ބައެއް  އިސްތިސްނާވާކުރެވުނު މިންވަުރ ތަފާތުވެ، އަދި މި ޤަރާރުގެ ދަށުން މިކަން ހާިސލު މުގައިމަސްވެރިކަކުރާ ކަންނެލީގެ 

ވަނަ އަހަރު މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުން  2019، ވެފައިވުުމގެ ސަބަބުންމިންވަރު އެތައް ގުނައެއް މަތި ބާނައިފައިވާ މުންމަސްވެރިކަ

 5.22%މިންވަރަށްވުރެ  ޤަރާރުގައި މަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މި ވަނީ މިންވަރު ބާނައިފައިވާރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި 

 .އެވެފައިތުރުވެ

ފައިވާ ސްޓޮކް އެސެސްމަންޓްތަކުން އިކުރިން ހަދަ ގެވަނަ އަހަރު 2019ގެ މިންވަރު ބެލުމަށް ލޯބޮޑު ކަންނެލީގެ އާބާދީ

ލޯބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ކުރެވޭ  ،ލޯބޮޑުކަންނެލީގެ އާބާދީ، މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެއްޓޭނޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދު ނުވާ ކަމަށާއި

ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އިކައްކަމަށް ދަމަސްވެރިކަން ކުރެވެުމން ދަނީ އާބާދީގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ މިންވަރެއްގައި
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މިހާުރ ކަންނެލީެގ ަމސްވެރިކަން  އިންޑިއާ ކަނޑުެގ ލޯބޮޑު ވަަނ އަހަުރ ހެދުނު ސްޓޮކް އެެސސްމަންޓުެގ ނަތީޖާއިްނ  2019

  ދައްކައިފައިވެއެވެ. ކަމަށް ކުރެވެމުން ދަނީ އާބާދީ ދެމެހެއްޓުމަށް ގެއްލުން ާވނޭ މިންވަރެއްގައި

ގޮނޑި، ކުރުމަްސ ފަދަ އިން އައްސޭރިފަށުގެ ބާވަތްތަކުގެ (ލައްޓި، ރާތެރެ ބާވަތްތަކުގެ ކަނޑުަމހުގެ ކަނޑުގެ  އިންޑިއާ

މި ވަރކިން  .ފަރާތުންނެވެކް ޓޫނާސްގެ ޓިޕާޓީ އޮން ނެރި ގ.ސީ ގެ ވަރކިންއައި.އޯ.ޓީ  ނީ) އާބާދީ އަންދާޒާކުރަކުގެބާވަތްތަ

މަޢުލޫމާތުގެ މިންވަުރ  ތަފާސްހިސާބާއި ބާވަތްތަކަށް ކުރެވޭ ަމސްވެރިކަމުގެ  މި ޕާޓީ އިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުން 

ބާވަތްތަކުގެ އާބާދީ އަންދާޒާކުރުން ބިނާވެގެން ވަީނ  މި އެހެންކަމުން،. ފެންވަރު ދަށެވެނެގޭ ތަފާސްހިސާބުގެ  ،ދަށް ކަމާއި

އާބާދީ އަންދާޒާކުާރ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށާއި، އާބާދީގެ ހާލަތު ނުސީދާކޮށް އަންގައިދޭ  މުގެތަފާސްހިސާބު ނެތް މަސްވެރިކަ 

ކީ ކަހެކިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އައި.އޯ.ޓީ.ސީ އިން ބަލަހައްޓާ އައްސޭރިފަުށގެ ކަނުޑމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެްއ ބާވަތްތަ

ކެވެ. ކެއަންދާާޒ ނުކުރެޭވ ބާވަތްތައެއްވެސް ގޮތަކަށް ތަކުގެ ާއބާދީ ބާވަތް ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާުތ ނެތުމުެގ ސަބަބުން އެ 

ގުޭޅ ތަފާސްހިސާބު ކޮްނމެވެްސ  މާ ރާގޮނޑިއަކީ މިފަދަ ބާވަތެކެވެ. ނަމަވެްސ އިންޑިާއ ކަނޑުގަިއ ލަްއޓިއަށް ކުރާ މަސްވެރިކަ

ކޮށް، ލިބެން ހުރި އިތުރު ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ވަނަ އަހަރު ލައްޓީގެ އާބާދީ އަންދާޒާ 2020މިންވަރަކަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، 

 ލައްޓިއަށް ،ބިނާކޮށް އިންޑިއާ ަކނޑުެގ ލައްޓީގެ އާބާދީ، މުސްތަޤުބަލަށް ދެެމހެއްޓޭނޭ މިންވަރަށްވުެރ މަދު ނުވާ ަކމަށާއި

ވަަނ  2020ށް ރެއްގައިކަމަކުރެޭވ މަސްވެރިކަްނ ކުރެވެމުްނ ދަީނ އާބާދީގެ ދެމެހެްއޓުމަށް ގެއްލުްނ ނުވާޭނ ިމންވަ އަމާޒުކޮށް

 ވެ.އެފައިވެއިއަހަރު ކަނޑައަޅަ
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 މަށް ނަޒަރެއްމަސްވެރިކަ ކަނޑުމަހުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ : 4ބާބު 
 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިަކމަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާއި ގުޅިފައިވާ، ދިވެހިންގެ ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓުމުގައްޔާިއ 

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުަރމުން އައިސްފައިވާ  ނާޢަތެކެވެ.ޞިއަދި އާމްދަނީ އާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި މުިހންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ 

ލައްޓި އަިދ ، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއި، ެގ ަމސްވެރިކަމުގަިއ އާންމުކޮްށ ބާާނ ހަތަރު ބާވަތަކީ ކަޅުބިލަަމހާއިކަނޑުމަހު

ަކމަށްވާ ދޮށީގެ އަދި އަތުނަނުެގ ަމސްވެރިކަްނ ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުާރ ކަނުޑމަހުެގ މައިގަނުޑ ދެ ަމސްވެރި ރާގޮނޑިއެވެ.

 ކުރާ ހާ ފަދަ ތަންތަނުން އަދި ގިރި، ،ފަޅުތަކުންނާއިތަކާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވަރީގެ ފަރު ،ފަރުތަކުންނާއި ވަނީ ބަރޯސާ

ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިކަމުގަިއ ދިރޭ އެމުެގ ޮގތުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. ަމސްވެރިކަމުެގ އެންވެރިކަމަށެވެ. 

އެން ހިފުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ، ގެ ަމސްވެރިކަްނ، އަދި އެހެނިހން ބާވަތްތައް)ބާވަތާއި (ކަޅުބިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑުކަންނެލީ

އާދެއެވެ. މިގޮތުން ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ  ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން ހިފާ އެމުގެ ބާވަތްތަކާއި މިންވަރަށް ބަދަލު

ކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ މުށިމަހާއި ރިތްަމްސ ބޮޑު ،އިރުފަދަ ކުދި ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާރެއްސާއި މިޔަރެން 

                  އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި މުގުރާން ފަދަ ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ  ،ފަދަ، ނިސްބަތުން ބޮޑެތި މަސް

ށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް އެހެން ޤައުމުަތކާއި ޚިލާފަ ދެ މަސްވެރިކަމުގައިެވސް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކެކެވެ.

 ހިންގަނީ ަމސްދަތުރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

 ފައިވާ މިންވަރު އިބާނަ ބާވަތްތައް ކަނޑުމަހުގެ  4.1

މަޢުލޫމާުތ ކޮްށ ކޯޑުމަހުެގ ވަކިވަކި ބާވަތްތައް ރިގައި ވަނަ ައހަރު 1970މަސްވެރިކަމުެގ ތަފާސްހިސާބު ނެުގމުގެ ތެރެއިން، 

 ޓަނެވެ.  30,000ގާތްގަނޑަކަށް   މިންވަރަކީކޯޑުކުރެވިފައިވާފައިވާކަމަށް ރިއިބާވަތްތައް ބާނަ ފެށުނުއިރު، މި ގަންނަ

ކަނުޑމަސް ބޭނި މިންވަރު އެއް ހަމައެއްގަިއ ުޖުމލަ ގޮތެއްގައި ަހމައަށް، ވަނަ އަހަރާ  1982އަހަރުން ފެށިގެން  ވަނަ 1970

އެންެމ ގިނައިްނ ، ގޮސްމަތިވަމުން  ކަށް ވުރެ އަހަރެއްމިންވަރު އަަހރަ މަސް ބޭނި ،ވެއެވެ. އަދި އެއަށްފަހުހިފެހެއްޓިފައި 

އައި އަހަރުތަކުގައި  ވެ. ޖެހިގެން  މަހެޓަނު  160,000 އެވެ. ެއއީ، ަވނަ އަހަރު  2006ވަނީ  ޯކޑުކުރެވިފައިމަސްބޭނިކަމަށް ރި

ކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ. ރި ދަށްވެފައި ވާކަމަށް 53%  ަހމައަށްަވނަ އަހަރާ 2010މަސް ބޭނި މިންވަރު ދަށްވަމުން އައިސް، 

  ހަމަ އެއާއެކުފައި ވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑަމސްވެރިކަން ރަނގަޅުވަމުން އައިސްަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010ނަމަވެސް، 
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ކަނޑުމަްސ ޓަނު  134,318 އާއި އަޅާބަލާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށްވެ 2018ބާނާފައިވާ މިންވަރު،  ވަނަ އަހަރު  2019

 ).3ފައިވެއެވެ (ޗާޓު އިބާނަރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކުން 

 
 މިންވަރު ބަދަލުވަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތް އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ  2019އިން  1970: 3ޗާޓު 

 

މު ދެ ާބވަތަކީ ކަޅުބިލަމަހާއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިަކމުގައި އެްނމެ މުހި

     އަީކ ކަޅުބިަލ މަހެވެ. އަދި  66ފައިވާ ކަނޑުމަހުެގ %އި ބާނަ ާއ ދެމެދު) 2019އާިއ  2015އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ( 5

 އިން އަކީ ރީނދޫއުރަކަ ކަންނެއްޔެވެ. ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުަނނުގެ މަސްވެރިކަްނ ފެށުމުގެ ކުރިްނ ދިވެހިރާއްޖެ %33

 ނިސްބަތުން މަދު މިންވަރެއްެގ ރީނދޫއުރަހަ ކަންެނއްޔެވެ. ފައިވަނީއިބާނަ

ރީނދޫއުރަހަ ކަްނނެްއޔާ އެކު ލޯބޮޑުކަންނެލި ކޮްނމެވެސް މިންވަރަކަށް ބޭނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ، ކުދި 

ާޔ ހުންަނ އެއްގޮތްކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އްރީނދޫއުރަހަ ކަންނެ، މަދުކަމުންނާއިކަންނެލީެގ މިންވަުރ  މިގޮތުން ހިޭފ ލޯބޮޑު 

ހަމައަްށ ރިޕޯޓުކުރަމުން ޮގސްފައިވަނީ ރީނދޫއުރަހަ ވަަނ ައހަރާ  2013މަސްވެރިކަމުެގ ތަފާސްހިސާބުގައި މި ދެބާވަތް 

ކަންނެލީގެ މިންވަރަކީ،  ލޯބޮޑު ބާނައިފައިވާހަމައަށް ރާއްޖެއިން  ވަނަ އަހަރާ 2013ކަންނެލީގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން، 
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 ކަނޑުމަސްވެރިަކމުގައި، އަހަރު 5 މިންވަރެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ށްފައިވާދިރާސާތަކުގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އަންދާޒާކޮ އެކިއެކި

 އަށްވުރެ ދަށް މިންވަރެކެވެ. 1ަލ ކަނުޑމަހުގެ %ކަންނެލީގެ ިނސްބަތަކީ ޖުމު ލޯބޮޑު ބާނައިފައިވާ

މަސްވެރިކަމުގަިއ މަހުގެ އިންޑިއާ ކަނޑުގަިއ އުޭޅ އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުމަހުެގ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑު 

ސްވެރިަކމުގައި ަނމަވެސް، ނީ ދޮށީގެ މަބާނަބާވަތް ެއންމެ ގިނައިން  ހިފޭ ދެބާވަތަކީ ލައްޓި އާއި ރާގޮނޑިއެވެ. މި ދެމުކޮށް ންއާ

). 1996.އާރް.އެސް، އެވެ (އެމްގަމަސްވެރިަކމު ނަނުގެވަދުެއންމެ ގިނައިން ބާނައިފައިވަނީ  މި ދެ ބާވަތްގޮތުން ބަލާއިރު، ތާރީޚީ

 އަށްވުރެ މަދު މިންވަރެކެވެ. 1ލަ ކަނުޑމަހުގެ %ޖުމުފައިވާ ނިސްަބތަކީ އިއެއްކޮށް ބާނަ މި ދެބާވަތް ދުވަހުއަހަރު 5ދިޔަ ވޭތުވެ

މަސްވެރިކަްނ ފުޅާވުމާއި،  ލީގެ މަހާއި، ކަންނެމުގަިއ ދަށްވެފައިވަނީ، ަކޅުބިލަަކން ދިވެިހ ަމސްވެރިކަންމުމި ދެބާވަތުގެ މުހި

 މަސްވެރިކަން ގާތްގަނޑަކަށްހެްނ ނެތިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަނުގެއިހުގައި ކުރެވުނު ވަދު

 
 

 މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތާއި އުޅަނދުތައް  4.2

  
 މަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ލަކަޅުބި 4.2.1

އެހެން އާލާތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަޅުބިލަމަހުގެ ، މަސްެވރިކަމަކީދޮށީގެ ޤަދީމީ  ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުަރމުން އައިސްފައިވާ

ނިސްބަތުން އުލަށާއި މަސްވެރިކަމުގަިއ އަާމުޒކުރާ ބާވަތްތައް ނޫން އެހެނިެހން ބާވަތްތަކަށް ޙަމާމަސްވެރިކަާމ އަޅައިބަލާއިރު، 

ދިވެހިން މަސްވެރިކަމެކެވެ. ދޮށީގެ މަސްވެރިަކމަކީ ކަނުޑމަހުެގ ބާވަތްތައް ހިފުމަށް  ސާފު، ޓެހިއްޓާ ރަށްތިމާވެ، ކުޑަގެއްލުން 

ޒަމާނުގައި ދޮށީގެ  މަސްވެރިކަމެކެވެ. އިހު އައިސްފައިވާ ކުރަމުން ކުރާ މައިގަނޑު މަސްވެރިަކމުގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުްއސުރެ 

ަޒމާނާއެކު މަސްވެރި އުަޅނދުތައް  ،. ނަމަވެސްގައެވެފަހަރުދޯނިބަނދެފައިވާ ރިޔަލު  ލަކުޑިން މަސްވެރިކަން ކޮށް އުޅުީނ 

ތަރައްޤީވެގެން  ،ގެ އަހަރުަތކުގައި މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ 1980 ގެ އަހަރުތަކާއި 1970ތަރައްޤީވަމުން އައިސް، 

ގައި އިންޖީުނ އަޅަްނ ފަހަރުސްދޯނިަވނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން މަ  1974ގޮސްފައިވެއެވެ. މީގެ މައިގަނުޑ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ފައިވާ މިންވަރުގެ އިބާނަ ގައި މަސްވެރިކަމުމަހުގެ ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ،އިރު ަހމައަށް އައިވަނަ އަހަރާ  1978ފެށުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 

ހަމައަްށ ިމ މިންވަުރ  ވަަނ އަހަރާ  1984އަދި ގައެވެ. ެއޅި މަސްދޯނީ  ފައިވަނީ އިންީޖނުއިއަށްވުރެ ގިނައިްނ ބާނަ 70%

އަށް މަތިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ދިވެހި ަމސްވެރިކަން ތަރައްޤީވުމުގައި މައިގަނުޑ ދައުރެއް އަދާކުރި އެހެނިހެްނ  99%
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ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރަން  ،އިޢާކަނދުފަތި އެޅުމުގެ މަޝްރޫ ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އޮއިވާލި 1981ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި 

 އަދި އިޤުތިޞާދީ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ. ޢީދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކަށް މަސް ބޭރުކުރަން ފެށުން އަދި އެހެނިހެން އިޖުތިމާ، ށުމާއިފެ

 
އިރު ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނައިފައިވާ މިންވަރަކީ ރާްއޖެއަށް އިލާ) ބަލ2019ަ-2015( ދުވަހަށްއަހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ 

އަކީ ކަޅުބިލަމަހާއި ކުދި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔެވެ. މި ދެބާވަތް  99އެވެ. މީގެ ތެރެއިން % 73ބާނާފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ %

އަކީ ރީނދޫއުރަހަ ަކންނެއްޔެވެ. އަދި  15އަީކ ކަޅުބިލަަމސް އަދި % %83 ،ަނމަ ބާނައިފައިވާ މިންވަރު ވަކިްނ ބަލާ

ވެ. ދޮށީގެ މަސްވެރިަކމުގައި ބާާނ ކެގެ މިންވަރެ 1ގާތްގަނޑަަކށް %ލައްޓި އަދި ރާގޮނޑި ހިއްސާކުރަީނ ، ލޯބޮޑުކަންނެއްޔާއި

 އް ފަދަ ތަފެކްޓްރީކުާރ އެކްސްޕޯޓު ،ނުަވތަ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ކޮށްގަނޑު ،މަްސ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވިއްކަީނ މަްސ ގަނެ

، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް މީގެ އިތުރުން، ހިކިމަހާއި ވަޯޅމަސް ފަދަ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަންތަނަށެވެ.

 ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގެ މުހިންުމ މިންވަރެްއ ވިއްކައެވެ.

 
 

 މަސްވެރިކަން ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ  4.2.2

    ކަނޑުެގ ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު،  70ބޮޑުކަންނެއްޔަށް ކުރާ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމަކީ، ދިގުމިނުގަިއ ގާތްގަނޑަކަށް 

؛ 2009ދަތުރުކުރާ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެކެވެ (އާދަމް އަދި ޖައުހަރީ،  މަތީ ފަށަލަތަކުން

އަށް ވުރެ  80). މި މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަހުގެ ތެރެއިން %2016، ސަން އެޓް އަލް.ޙުއަ ؛ 2015، އާދަމް އެޓް އަލް.

 ،). ވިޔަފާރި އުސޫލުނ2016ް، ސަން އެޓް އަލް.ޙުެސންޓިމީޓަރާ ދެމެދުގެ މަެހވެ (އަ 160އާިއ  102ގިނައީ ދިގުމިނުގައި 

ފެށިފައިވަނީ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަށް އަމާޒުކޮްށ މަސްވެރިކަްނ ކުރަްނ  ގެ ގޮތުގައި ވަކި މަސްވެރިަކމެއް ،ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ދުނިޔޭގެ  ގައެވެ. އެއީގެ ކުރީކޮޅާ ދެމެދުގެ އަހަރުތަކު 2000ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅާއި  1990

). މީގެކުރިންވެސް ޫމސުމީ މަސްވެރިަކމެއްގެ ގޮތުގައި 2007ބާޒާރަށް ކަންނެލި ބޭރުކުރަން ފެށުމުގެ ސަބަބުންނެވެ (އާދަމް، 

 އަދި ފައިވެއެވެ.އިބާނަމުގަިއ ބޮޑުކަންނެލި އަދި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަ ނަނުގައިއި، ވަދުއްޔާއަތުނަނުގަ

ޕްރީްލ ރީން އެނަވަޖަނުވަތަ  އިރުވައި މޫސުމުގައި(ހއ. އަތޮޅު ތަކަކީ ސަރަޙައްދުމަސްވެރިކަން ކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު  މި ،އޭރު

) ޕްރީލުން ނޮވެންބަރާ ދޭތެރޭގައިއެ( އަތޮޅު  އަދި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ، )ބަރަށްންމާރިޗުން ސެޕްޓެ(މާލެ އަތޮޅު ، މަހާ ދޭތެރޭގައި)

 ).1996(އެމް.އާރް.އެސް،  ސަރަޙައްދުގައެވެ.
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ރާއްޖޭގަިއ  ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްެގ ތެރޭގައި ،ޖަޕާނުގެ ސަޝީމީ ާބޒާރަށާއި ޔޫރަޕަށް ބޮޑުކަންނެލި ބޭރުކުރަން ފެށުމާ އެކު

ވަކިން  މަސްވެރިންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ،ދޯނިފަހަރާއިމަސްވެރިކަން ފުޅާވެގެން ދިޔައެވެ. މަސްވެރިކަމުެގ ގެ ކަންނެލީބޮޑު

 ބޮޑުކަންނެލީެގ އަތުނަނުެގ ަމސްވެރިކަން  ކޮށް އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި، ދޮށީގެ ަމސްވެރިކަމަށްވުރެޞަޚާއް

ކަޅުބިލަމަހުގެ  ،ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރުކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ފުޅާވުމުގެ އިތުރު 

 ،ނުގެނެސް ތަކެއްމާޮބޑު ޚަރަދަކާ ނުލައި އަދި އުޅަނދަށް ބޮޑެތިބަދަލު ،މަސްވެރިކަމަށްވުރެ ލިބޭ ނަފާ ނިސްބަތުން ރަނގަޅުުވމާއި

އުފެއްދުންތަކަކީ،  ބޮޑުކަންެނލީގެދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުްނ އަތުނަނުގެ ކަންނެިލ މަސްވެރިކަމަށް ަބދަލުވެވުން ހިމެނެއެވެ. 

 ،ބޮޑުކަންނެލި ަގނެ ،އުފެއްދުންތަކެއް ކަމުންކުރާ  ވައިެގމަގުްނ ބޭރު ފިނިކުރި މަހުގެ ގޮތުގައި ،މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ތާޒާ

 .ކައިރި ސަރަޙައްދުގައެވެމަިއ ބަނދަރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ފައިވަނީކޮށްޤާއިމު ޕްރޮސްސްކުރާ ފެކްޓްރީތައް

ފައިާވ އިއަތުނަނުގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނަ ،) ބަލާއިރ2019ު-2015ށް (ދުވަހަ އަހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ 

 އެވެ. މި މަްސވެރިކަމަކީ ހަމައެކަނި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔަށް އަމާޒުކޮށް  26% ބޭނި ކަނޑުމަހުގެ މުޅި ރާއްޖެއަށް، ނިސްބަތަކީ

  އަކީ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔެވެ.  96ިމ ަމސްވެރިކަމުގައި ހިފޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން % މަސްވެރިކަމެްއ ކަމުްނ،ކުރެވޭ 

   

 ކަންލޭނުގެ މަސްވެރި 4.2.3

 ވަނަ އަހަރުން 1985ޤާފީގޮތުން ދިވެހިންގެ ކަނުޑމަސްވެރިަކުމގައި ހިމެނޭ ަމސްވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. ސަކަމަކީ ލޭނުގެ ަމސްވެރި

ރީނދޫއުރަހަ  ،ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެޚާއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މޭލު ބޭރުގައި 75ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ 

 ފައިވެއެވެ ދީ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ލައިސަންސްކުުރމަށް ލޯބޮޑުކަންނެއްޔަށް އަމާޒުކޮށް ލޭުނމަސްވެރިކަން ،ކަންނެއްޔާއި

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެފައިވާ ތަފާސްހިސާބު އި). ނަމަވެްސ، ލައިަސންސްގައި ކަނޑައަޅ1996ަ(އެންޑަރސަން، ހާފިޒު އަދި އާދަމް، 

 އޮގަސްުޓ ވަނަ އަހަރުގެ 1994 ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާތީ، އެއްގޮތަށް ޠާޝަރު

ބޭރުެގ އުޅަނދުފަހަރަށް ން ޭލނުމަސްވެރިަކމަށް ސްޓްރީޒުިނސްޓްރީ އޮްފ ޓްރޭޑް ެއންްޑ އިންޑަ ރުެގ މިމަހުގެ ތެރޭގައި، އޭ

 ).1996(އެންޑަރސަން އެޓް އަލް.،  ށްފައިވެއެވެލުކޮޠިތައް ބާދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް

ގައި ލޭނުަމސްވެރިކަމަްށ ިހސާބު އިއްހަވަނަ އަހަރެ 1997 ގާތްގަނޑަކަށް މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭްޑ  ،ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވަނީ ފެށިއެވެ.އަލުން ލައިސަްނސް ދޫކުރަން 

އެންޑަރސަން، ފައިވެއެވެ (އިފީއެއް ނަގަރޯޔަލްޓީ ޑޮލަުރގެ މަުގން  1ނެވެ. އަދި ބާނާ ކޮންމެ ކިލޯއަކަށް ންންޑް އިްނޑަސްޓްރީޒުއެ
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ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ ހަމައަށް ދެމިއޮތެވެ. ަނމަވެސް،  2010). މިގޮތުގައި ލޭނުމަސްވެރިކަން 2003އާދަމް އަދި ރަޝީދު، 

ލައިސަންސް ދޫކުރުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ކުންފުނިތަކަކުން ކުރާ ަމސްވެރިކަމަކަްށ ހެދުމަށްޓަކައި ލޭނުމަސްވެރިކަމަކީ 

) R-388/2014( ގަވާއިދުވަަނ އަހަރު އަލުްނ ލައިަސންސް ދޫކުރަްނ ފެށުނެވެ. ލޭނުމަސްވެރިކަމުގެ  2011އި، ހުއްޓާލަ

މޭލު ބޭރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ  100 ،މޭލު ބޭރުގައި ކުރެވުނު ޭލނުމަސްވެިރކަން 75ކުރިން  ،ވުމާއެކު ވުޖޫދު

(ހައިސީސް) ަގއި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔާއި ލޯބޮޑުކަންނެއްޔަށް އަާމޒުކޮށް  ކަނޑުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ، ން ބޭރުގައިސަރަޙައްދު

   ވާއިދުގެ ދަށުން، ލޭނުމަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކުން، ގަލޭނުމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނެވެ. އަދި މި 

ހަރުކުރުމާއި، ވެސަލް މާކިންގ  ޓަމް (ވީ.އެމް.އެސް)ސިސް ގތަކާ އެއްގޮތަށް ވެސަލް މޮނިޓަރިންގަވާއިދުއައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ 

 ނަމަވެސް،ރެވިގެން ދިޔައެވެ. ލާޒިމުކު ކުރުމަށް  މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުލޮގުފޮތް އަދި ގަވާއިދުން

ޕޯޓްކުރަމުން ނުދިއުމާއި، ލޭނުމަސްވެރިކަމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވި އުޅަނދުފަހަރުން ގަވާއިދުން މަސްވެރިަކމުގެ މަޢުޫލމާތު ރި

ލޭުނމަސްވެރިކަމަްށ އުޅަނދުފަހަރުން ުގޅިގެން ިހންގަމުްނ ގެންޮގސްފައިވާތީ،  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކެއް މި 

 އިަފއިވެއެވެ.ވަނަ އަހަުރ ސަރުކާރުން ހުއްޓާލަ 2019ލައިސަންސް ދިނުން 

ޓަނުގެ ކަނުޑމަހެވެ. މީގެ ތެރެއިން މައިގަނޑު ބާވަތަކީ  564ބާނައިފައިވަނީ ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު  2019ލޭނުމަސްވެރިކަމުގައި 

އެވެ. ކަނޑުމަހުެގ  84%މި މަސްވެރިކަމުގަިއ ބާނާފައިވާ ކަނޑުމަހުެގ ބާވަތްތަކުގެ  ،ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެއްޔެވެ. އެއީ

 ކޮންމެވެްސ މިންވަރަކަށް ބާނައެވެ.ހިބަރުގެ ބާވަތްތައްވެްސ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ލޭނުމަސްވެރިކަމުގައި 

 

 މަސްވެރިކަން  ނަނުގެ ވަދު 4.2.4

މު ދައުރެްއ ންދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ވަދު ނަނުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހި މަސްވެރިަކމުގައި ުމހި

މަސްވެރިަކމަކީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ވެ. ލައްޓި އާއި ރާގޮނޑިއަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވުނު މި ކެއަދާކުރި މަސްވެރިކަމެ

ބާވަތުެގ  އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ކުރެވުނު މަސްވެރިކަމެކެވެ. މީގެ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ މި ަމސްވެރިކަމުގައި އަމާޒުކުރާ ދެ

ކަްނ މުހިްނމުއަދި މި މަސްވެރިަކމުގެ ). 1998އާބާދީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ގިނަވުމެވެ (އެންޑަރަސން، ވަހީދު އަދި އާދަމް، 

ގައި އިންޖީނު އަޅަމުން ދިޔަ ފަހަރުގެ އަހަރުތަކުގައި މަސްދޯނި 1980 ގެ އަހަރުތަކާއި 1970އެންމެ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ، 

ވަނަ އަހަރަކީ ވަދުދޯނިފަހަރު ރާއްޖޭގަިއ  1982 ،). މިގޮތުނ2003ް(އާދަމް، އެންޑަރސަން އަދި ހާފިުޒ،  އެވެ ދުވަސްވަރު

ދޯނި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ވަދު 3482އެ އަހަރު  ،އެންމެ ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވި އަހަރެވެ. މިގޮތުން

 ކަމަށް  ރު ހަރަކާތްތެރިވިވަނަ އަހަ 2010ކޯޑުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރުތަކުގައި މި އަދަދު މަދުވަމުން އަިއސް ރި
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މަސްވެރިކަމުގައި  ނަނުގެ) ބަލާއިރު ވަދ2019ު-2015ށް (ދުވަހައަހަރު 5ދޯންޏެވެ. ވޭތުވެދިޔަ  713 ކުރެވިފައި ވަނީކޯޑުރި

އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  0.12% މި މުއްދަތުގައި މުޅި ރާްއޖެައށް ބޭނި ކަނޑުމަހުގެ ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މިންވަރަކީއިބާނަ

އަދި  ޢީމަސްވެރިކަން ހީނަރުވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާ ނަނުގެ. އިހުގައި ކުރެވުނު ވަދު މަހެވެޓަނު 790

 ).2003އިޤުތިޞާދީ ސަބަބުތައް ހިމެނެއެވެ (އާދަމް، އެންޑަރަސން އަދި ާހފިޒު، 

 

 އުޅަނދުގެ އަދަދުކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިންނާއި  4.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިޯސސަސް އެްނޑް އެގްރިަކލްޗަރުން ކޮށްފައިވާ ސާވޭތަކަށް ބިނާކޮށް ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި 

ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ މީގެތެރެއިން،  .ހަރަކާތްތެރިވެއެވެމަސްވެރިަކމުގައި  ކަނޑުމަހުގެމަސްވެރިން  17,000ގާތްގަނޑަކަށް 

. މީެގ މަސްވެރިންނެވެ 7,014 މަސްވެރިންެގ އަދަދަކީމިވަގުތަށް ިހމެނިފައިވާ މިނިސްޓްރީގައި ރަސްމީކޮށް ފުތަރުގައި ދަ

     ކުރެވިފައި ވެއެވެ.ދޫލައިސަްނސް  ށްއުޅަނދަ 621 މިަވގުތު ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވުމަށްއިތުރުން، 

ތެރެއިން ދޮށީގެ ަމސްވެރިކަން ކުާރ އުޅަނދުފަހަރާއި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަްނ ކުރާ ބައެްއ މި ުއޅަނދުފަހަރުތަކުގެ 

ދުވަސްވަރެއްގައި މަސްވެރިކަން ހުންނަގޮތުން ކޮންމެވެސް ިމންވަރަކަށް އާލާތް ބަދަލުކުރާ އުޅަނދުފަހަރެވެ.  އުޅަނދުފަހަރަކީ އެ

ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި، މިގޮތުން ކަނޑުަމސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް 

ހަމައެކަނި ދޮށީގެ އަދި ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުަގއްޔާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ އާލާތް ބަދަލުކުރާ  

 ގައި އެވަނީއެވެ.  4 ޗާޓުބެހިފައިވާގޮތް  އަދަދު ގެއުޅަނދުފަހަރު
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ގެ އަދި ބޮޑުކަންނެލީގެ : ކަނޑުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި، ހަމައެކަނި ދޮށ4ީޗާޓު 
 އިވާގޮތް އުޅަނދުގެ އަދަދު ބެހިފައަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި އާލާތް ބަދަލުކުރާ 

 

ވަރަކަށް  200ލައިސަންސް ނަގަން ނުޖެހޭ ގިންތީގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ  މީގެ އިތުރުން

 .ކައެވެގެންގޮސްފައިވާ ސަރވޭތަކުން ދައް މިިނސްޓްރީން ކުރިއަށްވަނަ އަހަުރ  2018އުޅަނދު އުޅޭނެކަމަށް 

 

 

 އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކުރުން މަހުގެކަނޑުމަހާއި ކަނޑު 4.4

 .މަހެކެވެ މުހިންމު ށްއެކްސްޕޯޓަ ،ދިވެހިންގެ ކެއުމަށާއި ،މަަހކީ ކަޅުބިލަކޮށްޞަޤަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ ކަނުޑމަހަކީ، ވަކިން ޚާއް

ތަކަށް ޤައުމުގެ ގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭއޮތުމުއިންޑިއާ ކަނޑުގެ މެދުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަުގ ފަހިވެގެްނ ދިޔައެވެ. ތާރީޚީ ގޮތުން ކަނޑުމަހުެގ މައިގަނުޑ އުފެއްދުމަކީ  ،ކޮށްއެކްސްޕޯޓުފަސޭހައިން 

ކަނޑުމަހުެގ ވެސް ނުވަތަ ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްގެން  ،ފިނިކޮށް، ގަނުޑކޮށް ،ހިކިމަސް ަކމުގައި ވީަނމަވެސް، ިމހާރު ތާޒާކޮށް

ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު، ދިވެހި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރެވެއެވެ. ދިވެހި

އީރާނު، އިނގިރޭސި ވިލާތް، ޖަޕާނު އަދި ޖަރުމަުނ ، ސްރީލަްނކާ، ތަކުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑްޤައުމުވިޔަފާރިކުރާ މުހިންމު 

ން ތައިލެންޑަކީ ގަނޑުކޮށް ކަޅުބިަލމަސް ބޭުރކުރާ މައި ބާޒާރަށްވީއިރު، ޖަރުމަނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއި
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ގޮތެއްގައި  އެކްސްޕޯޓު ކުރަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދަޅުގައި ބަންދުކުރި މަހުގެ ބަވާތްތަކެވެ.  ސްރީލަންކާގެ ާބޒާރަށް މައިަގނޑު 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބާާނ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީެގ ބޮޑުބައި އެކްސްޕޯުޓ  ހާިއ ލޮނުއެިޅ މަހެވެ.ރާއްޖެއިން ވިއްކަީނ ހިކި ކަނޑުމަ

 .އެވެއަދި ވިލާތުގެ އެހެން ޤައުމުތަކާއި އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިާލތް، އިޖަޕާނާކީ މައިގަނޑު ާބޒާރުތަކައޭގެ ކުރެވޭ އިރު، 

     އުފެއްދުންތަކަށް ލިބޭ އަގު މައިަގނޑު ގޮތެއްގަިއ ބިނާވެގެންވަީނ  މިގޮތުން މަހާިއ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރާއި އެ

ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ، )2019-2015( ދުވަހުއަހަރު 5ވޭތުވެދިޔަ އްދުމެއްގައި ބޭނުންކުރާ ޯރމަހުގެ ކޮލިޓީއަށެވެ. ފެއު އެ

ޑޮލަާރ ދޭތެރޭގެ އާމްދަނީއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިލިއަްނ  188ިއ މިލިއަން ޑޮލަރާ 129އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން އުފެއްދުންތައް 

 .)1(ތާވަލު  ލިބިފައިވެއެވެ

 

 ޓްރިކް ޓަނުން)(މެ ފައިވާ މިންވަރުށްކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކޮ ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު 2019ވަނަ އަހަރާ  2015: 1ތާވަލު 

 2019 2018 2017 2016 2015  އުފެއްދުން

 1,166.60 618.97 291.75 54.21 32.70 ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައި 
 1,375.72 1,151.57 1,186.38 1,745.99 2,132.20 އްކާފައި ހި

 23.92 22.33 3.25 12.00 - ފައި/ލޮނުއެޅި/ލޮނުފެނުގައި އިހިއްކަ
 8,311.15 8,357.51 9,617.46 10,975.74 11,095.28 ފިނިކުރި ތާޒާ

 37,689.84 45,370.78 53,719.42 28,286.18 25,425.15 ގަނޑުކުރި ފިނިކޮށް 
 6,069.06 7,832.59 4,508.32 2,981.81 2,881.42 އެހެނިހެން 

 6,069.06 7,832.59 4,508.32 2980.81 229.10 އެޅި ލޮނު
 48.90 8.80 211.36 282.79 0.04  ދިލަޖެއްސި 

 - - 96.00 12.00 12.50 އާވިން ކައްކައިފައި 
 146.07 167.81 187.48 128.77 130.89 )އަދަދު (މިލިއަން ޑޮލަރު

 

 ކުރިއަރައިގެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ތަރައްޤީވެ ވަނީ  ަމްސވެރިކަންކަނޑުމަހުެގ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭެގ  މި

ޅެމުްނ އަިއ ދިވެހިން ގެންގު  އެވޭާލ ަޒމާނުއްސުރެ  އެވެ. މަސްވެރިކަމުެގ ދިގު ތާރީޚެއް ކަޑައްތުކޮށްފައިވީނަމަވެސް،ގޮސްފަ

ުލ ދިވެހި މަސްެވރިން ވަީނ ދަމަހައްޓައިފައެވެ. މިފަދަ ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި ސޫ[ފަހަރަކު މަހެއް] ބާާނ އު ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި

ސްވެރިކަން ބަލައިގަނެވިގެްނ އަޤުވާމީ ެފންވަރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަންގުޅުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ބައިނަލްމަސްވެރި އާދަކާދަ ގެ

ދިއުމެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ 

ރިްނ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ދޮށީގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް [މެ 2015[ޑޮލްފިން ފްރީ] އިކޯ ލޭބަލް އާއި 

 ،ޓު ލިބިގެން ދިއުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން އެހެން ޤައުމުތަކަށްސެޓުފިކެ ]ސްޓްވަރޑްޝިޕް ކައުންސިލް (އެމް.އެސް.ސީ)

އަދިވެސް ފިކެޓު ލިބިފައި ވީ ނަމަެވސް، މި ސެޓު ، ގޮތެއްގައި ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ބައެއް ޤަުއމުތަކަށްޞަވަކިން ޚާއް
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ލުގެ މަސްވެރިކަމަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ މަހަްށ ދަލިބިފައިވާ ބޮޑުސެޓުފިކެޓު މި ގޮތެއްގައި ޞައް ޚާއަދި ، ކަށް ވުރެއުމުތަޤައެހެން 

ތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބާނާ މަހާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ގިނަ ޑެވެ. މިފަދަ އިކޯލޭބަލްބޮލިބިފައިވާ ގަދަރު

 ގޮސްފައިވެއެވެ.މާކެޓްތަކެއް ހުޅުވިގެން 

މަސްވެރިކަމުެގ ، މިފަދަ އިކޯ ލޭބަލްއެއް ހާސިލުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ގިނަ ޒިންާމތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން

ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިްނގައި، ބެލެހެއްޓުމަށް ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަފާސް

އުލަށާއި އެހެްނ ޙަކޮށް މަސްވެރިކަމުްނ ޤުދުރަތީ މާޞަމަސްވެރިކަމާުގޭޅ ދިރާސާތައް، ޚާއް ،ތަންފީޒުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި

ދިރުންތަކަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރާ ދިރާސާތައް ކުރުމަކީ މިފަދަ އިކޯލޭބަލްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރުން ލާިޒމު 

ކީ މަސްވެރިްނނާއި، މަްސވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަަމ ކަންނެވުނު ަމސައްކަތްތަކަންކަމެވެ. މި ދެ

 ވެ.ކެފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރަްނޖެހޭ ަމސައްކަތްތަކެ އެއްބާރުލުމާއެކު އެ
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 : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވ5ާ ބާބު
 މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

 

 މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން  5.1

ަޒމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ފުާޅ  ،ފަތުގައި ކަނޑުމަސްވެރިކަމަށް ދެވިފައިވާ މުިހންމުކަމުގެ ސަބަބުންނާއިޤާދިވެހިންގެ ސަ

 ،ހިންގައި، މަސްވެރިކަން ރާވައި، ކަން ކަމުގައިވާތީދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އައި ހަމައެކަނި މަސްވެރިކަމަކީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރި

ވަނީ ކަނުޑމަހުެގ  ތައްލެެހއްޓުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްމަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ބެލެހެއްޓުމާއި

މަސްވެރިކަމާ ުގޅި ލާމެހިފައެވެ. މީގެ މިސާލަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުން ފެށިފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުެގ 

ކޯޑުކުރުްނ ފެށިފައިވަނީ މަްސ ބާާނ މިންވަުރ ރި ،ވަަނ އަހަުރ ފެށިފައިވާ 1959 ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ ކަމެވެ. މިގޮތުން

 ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިަކމުންނެވެ. ކަ

ކޮންެމ ރަށަކުންވެްސ ، ަވނަ އަހަރު 1959ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އެްނމެ ފުރަތަމަ ނަގަން ފެށުނީ 

ނެވެ. ހަމައިންއް ރިޕޯޓުކުރަން ފެށުމާ ލައްޓިއާއި ރާގޮނޑީގެ މިންވަރުތަ އަދި ރަށަކަށް ބޭނި ގޮދާ، ކުދި މަހާއި ކަންނެލި، އެ

ހިސާބު ނަގަން ފެށުނެވެ ގެ ދޯނީމަސް ޏާއިދޯންވަދު ،ނެގުން ފުޅާކޮށް ތަފާސްހިސާބު ވަނަ އަހަރު 1966 ،އެއަށްފަހު

 ވަކިވަކިްނ ނަގަން ތަފާސްހިސާބުތައް ގޮދާ، ކުދިަމސް، ކަންނެލި، ލަްއޓި އަދި ރާގޮނޑީެގ  އަދި ). 1986(އެންޑަރސަން، 

ފަރުމަހާއި ށިގެން މި އަހަރުން ފެ  އަދި). 2003، ރަޝީދު   އަދި ދަމްއެންޑަރސަން، އާ( ވަނަ އަހަރެވެ 1970ނީ ފެށު

ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދިޔައެވެ (އެންޑަރސަްނ،  ގެތަފާސްހިސާބު ނެގުމު  ވެސްކަނުޑމަސް ނޫން ބާވަތްތައްމިޔަރު ފަދަ 

ތަފާސްހިސާބު  ،ަނމަވެސް އިންޖީނު އަޅަން ފެށުނު ފެށިގެންވަނަ އަހަރުން  1974އި ގަމަސްދޯނިފަހަރު). ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1986

). 1986ވެ (އެންޑަރސަން، އެވަނަ އަހަރު 1979 ން ފަށައިފައިވަނީނެގުމުގައި އިންޖީނު އެޅި ދޯންޏާއި ރިޔަލު ދޯނި ވަކި ކުރަ

ަމސްވެރިކަމުގަިއ ނަނުގެ ވަދު އްޔާއި  މަސްވެރިކަމުގަންނެލީގެ ތެރެއިން ައތުނަނުގެފެށިގެން ކަ ވަނަ އަހަރުން  1992 ،މިއަށްފަހު

ވަކި ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާސްހިސާބު ނެގުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިބަރާއި  ]ބޮޑުކަންނެލި[ބާނާ 

ހިސާބު ނެގުން (ކުދި، މެދު އަދި ބޮޑެތިމަސް) ބަހާލައިގެން  ގްރޫޕަކަށްފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ތިން  ،މިޔަރު ހިމެުނމާއި

 ްނ އަދިގެ މަސްވެރިކަކަންެނލީބޮޑު މަސްވެރިކަމާއި،ދޮށީގެ  ކޮށް،ފު ރު ލޮގްފޮތް ތަޢާވަނަ އަހަރު  2010އަދި ހިމެނެއެވެ. 

 ފެށުނެވެ.  ބޭނުންކުރަންލޮގްފޮތް ނެުގމަށް ަކމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޭނުގެ މަސްވެރި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ތަފާސްހިސާބު ނަގަުމން އައީ މަސްވެރިްނ ފުކުރުމުގެ ކުރީން، ރުޢާލޮގްފޮތް ތަ ގެ މަސްވެރިކަމު

މަސްވެރިކަމުެގ ވުޒާރާެގ  ،މެދުވެރިކޮށް ]މަސްދުވަހުގެ މަސްވެރިަކމުގެ ރިޕޯޓު[، ރަށުއޮފީހަށް ރިޕޯޓުކުރާ މަޢުލޫމާތު

        ).2003، ރަޝީދުމް އަދި (އެންޑަރސަްނ، އެޑަ  ްނނެވެ ސެކްޝަނު މެޭނޖްމަންޓް  އެންްޑ ޑޭޓާ   ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މި އިންތިާޒމު ަހމަޖެހިފަިއ އޮތް ގޮތަކީ ަމސްވެރިން ކޮްނމެ ދުވަަހކު ބާނާ ަމހުގެ މިންވަރު ކޮްނމެ ރަށެއްގެ ރަުށ އޮފީހުގައި 

ކޮންެމ  ،މީގެ އިތުރުން. މެވެށް ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުހުންނަ ކަނޑަެއޅޭ ވަިކ މުވަްއޒަފަކު ރިކޯޑުކޮށް، މިނިސްޓްރީއަ 

  މަސްދުވަހުގެ މަސްވެރިކަމުެގ [ރަށެއްގައި ހިންގި މަސްވެރިކަމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ރަށަކުންވެސް އެ

ރަށެއްގައި ތިބި މަސްވެރިންގެ އަދަދާއި، ަމސްވެރި ުއޅަނދުތަކުގެ  . މީގެތެރޭގައި އެ ދިޔައެވެ ވަމުން މެދުވެރިކޮށް ފޮނު ]2ރިޕޯޓު 

ބޭރުކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ  ،ހުގެ ަމޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި އުފައްދައި މަ ކިރުވާ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ރަށަށް އަދި މަޢުލޫމާތު

މިގޮތަށް ރަށުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުން އެ ަޒމާނަށް އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. 

މުކޮްށ އެއްދުވަހުގެ ދަތުރަށް ންަމސްވެރި ދަތުރުތަކަކީ އާ ހުގެ މުެގ މައިގަނުޑ ސަބަބުތަކަކީ، އިއެންމެ އެކަށޭެނ ިނޒާމަްށ ވު

އާިއ ފަޅުވެރިންެގ  އޮޑިވެރިޔާމުކޮށް ެއނބުރި ލަފަީނ ރަށަށްކަމަށްވެފައި، ން ކޮްނެމ ދަތުރަކަށް ފަހު ަމސްވިއްކުމަށް އާ ،ވުމާއި

 2010 އަދި ).1986(އެންޑަރސަން، ގުނައިގެން ކަމަށްވާތީއެވެ ދުވަހެއްގައި ބޭނި މަހުގެ އަދަދު  އެ ޅަނީބައިއަމެދުގައި 

ވުމާ ތަޢާރުފުފޮތް ނަމަވެްސ ލޮގް ެނގެމުން އައީ މިގޮތަށެވެ.ތަފާސްހިސާބު ވަނަ އަހަރު ލޮގްފޮތް ތަޢާރުފުކުރެވުމާ ހަމައަށް 

ލައިފައިވަނީ އިހުއްޓަރަސްމީކޮށް  މަޢުލޫމާތު ނެގުން އޮފީސްތަކުން ރަށު ،އަިއސްގުން މަދުވަމުން މަސްރިޕޯޓު ނެޅިގެން މިގޮތަށް ގު

ސްހިސާބު ފަރުމަހުގެ އަދި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާ ،ކަނޑުަމހުގެ ަމސްވެިރކަމާއިމިހާރު މިގޮތުން، . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 2018

 ކަށް ބިނާކޮށެވެ. ަމސްރިޕޯޓުތަފޮތް މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިން ފޮނުވާ ހަމައެކަނި ލޮގް އެއްކުރަނީ

       ފައިވަނީ އުފައްދައި ފުރަތަމަ އެންމެ  ވުޒާރާއެއް  ވަކި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ރާވައިހިންގައި މަސްވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ،ރަޝީދު އަދި އެަޑމް ،އެންޑަރސަން( އެވެނަމުގަ ގެފިޝަރީޒު އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އަހަރު ވަނަ 1968

 ގެއެފެއާޒު ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވަނީ ބެލެހެއްޓުން މަސްެވރިކަން ނެގުމާއި ތަފާސްހިސާބު ކަމުގެމަސްވެރި އެހާތަނަށް). 2003

 މަސްވެރިކަމާއި  ،ބަދަލުވިއަސް ނަންނަމަށް އެކި). 2003 ،ރަޝީދު އަދި ެއޑަމް ،އެންޑަރސަން( އެވެތެރޭގަ ޒިންމާގެ

 .ދަށުންނެވެ ވުޒާރާއެއްގެ  އެއް ދިޔައީ ންބެލެހެއްޓެމު ދަނޑުވެރިކަން

ެގ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޔުނިޓުެގ  ފިޝަރީޒް މެޭނޖްަމންޓް ސެކްޝަނުމަސްވެރިކަމުެގ ތަފާސްހިސާބު ނެުގމަީކ މިިނސްޓްރީގެ

އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ  ،ލައިއެކުލަވައި ޒިންމާއެކެވެ. މި ޔުނިޓުގެ އިތުރު ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަުމގެ ތަފާސްހިސާބުތައް

 ބެލެހެއްޓުމާގުޭޅ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކަށް  އި،ހިންގަ ،މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާގުޭޅ އިދާރާތަކަށާއި



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            15އަދަދު:                                   50ވޮލިއުމް: 

 

41 
 

އިންފޮރމޭޝަން  ޒްަނމުގައި މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފިޝަރީ ]ކެޔޮޅު [ޅުން ިހމެނެއެވެ. ހެން ހުށަގަވާއިދު

އަކީ ަމސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ދައުރު އަދާކުރާ  ސޮޕްޓްވެއަރ ސިސްޓަމް

 ،ރީ ކުރުމާއިރަޖިސްޓަ ފަހަރުމަސްވެރިަކމުގެ އުަޅނދު ،ސޮފްޓްވެއަރ އެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން

ކުންފުނިތަކުން މަްސ ގަންަނ މިންވަުރ  މާއި،ލައިސަްނސް ދޫކުރު މަށްފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަސްވެރިކަމާިއ މަހުެގ އު

 ]ކެޔޮޅު[މަހާއި މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރަނީވެސް  ން އަދިރިޕޯޓުކުރު

 މެދުވެރިކޮށެވެ.ސޮފްޓްވެއަރ 

 

 ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުންލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި   5.2

  ،ވަަނ އަހަރުގެ ނޮެވންބަރު ަމހުގެ ތެރޭގައި 2009ދިވެހިން ކުރާ މަސްވެރިކަމަްށ ލައިސަްނސް ދޫކުރަްނ ފަށައިފައިވަނީ 

މަހުެގ އުފެއްދުންތައް  ހާއި މަ [އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުުރމަށާއި، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް

           އެވެ.ގަމަުލ ކުރަން ފެށުމާއެކުޢަ ] އަށް ވާއިދުގަކުރުމަްށ ލައިސަްނސް ދިުނާމ ބެޭހ އެކުއަކަލްޗަރ  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،

 ،ތަކާއިތް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާ ވާއިދުގެ ދަށުން އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށްމި ގަ

ދޮށީގެ  .ކުރެވުނެވެމުލާޒިގުމަށް ލައިސަންސެއް ނެ ޚާއްޞަމިނިސްޓްރީން  ،ކުންތަތްއުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާ މަހުގެ 

 ަނމަވެސް، މި ެދ މަސްވެރިކަން   ގަވާއިދެއް ނެތްޞަވެރިަކމަށް ވަިކ ާޚއްއަތުނަނުގެ ޮބޑުކަންނެިލ މަސް ،މަސްވެރިކަމާއި

ަމސްވެރިކަމާިއ ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މިގޮތުން  މި ކުރެވުނީ ތަންފީޛުގިނަ ަކންތައްތަކެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ  ،ރާވައި

ތަކުގެ ޠުގެ ޝަރުިއސަންސްފިޔަވަޅުތައް ލަ މުހިްނމުބައެއް  ކަންަކމާއި ރިޕޯޓުކުރުން ފަދަ ރޮސެސްކުރުމުގައި ައމަލުކުރަންޖެހޭ ޕް

 ވެއެވެ. ފައިކުރެވިޛުވެްސ ތަންފީގޮތުގައި ހިމަނައިގެން

 

[އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުުރމަށާއި، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް މަހާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް 

ްނ ވަަނ އަހަރު 1985 ކުރިން، އައުމުގެތައްޔާރުކުރުމަށާއި، އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު] 

 ދޫކުރަމުން  ލައިސަްނސްއަޅައިގެން ަމސްވެރިކަން ކުުރމަށް  މޭލު ބޭރުގައި ޭލނު 75ގެ ސަރަޙައްދުތިޞާދީ ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤު

ރުގެ  ބަލަހައްޓަމުްނ ގެންދިޔައީ އޭކަންކަން  ލައިސަންްސ ދޫކުރުމުގެ އެންމެހައި ރު މި މަސްވެރިކަން ކުުރމަށްއޭ. ގެންދިޔައެވެ

 ލައިސަންސް  މަށްލޭނުމަސްވެރިކަބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް  ނަމަވެސް ނެވެ. ންއިންޑަސްޓްރީޒު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް 
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 އްދުގައިސަރަޙަ ރާއްޖޭގެ ،ޚާއްޞަކޮށްގެން އުޅަނދުފަހަރަށް ދިވެހި  ލައި،އިމެދުކަނޑަ ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ  2010 ދޫކުރުން

. ފެށިއެވެ ދޫކުރަން ފެށިގެން ަވނަ އަހަރުން  2011 ލައިަސންސް ކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަން  ބޭރުގައި މޭލު  100 އެތެރެވަރީން

ލޭނުގެ ( R-388/2014 :ނަންބަރު އިދުގަވާ ،ވާއިދެއްގަ ޞަޚާއް ކަމަށްލޭނުގެ މަސްވެރި  ،އަހަރު ވަނަ 2014 އިތުރުން މީގެ

        ބެލެހެއްޓުްނ ހަރުދަނާކުރެވުނެވެ.  ،ހިންގައި ،ކަްނ ރާވައިލޭނުގެ މަސްވެރި ،ވައިލައި) އެކުލަގަވާއިދު ކަމުގެ މަސްވެރި

، އެކުކޮންޓްރޯލް އެންޑް ަސރވޭލަންސް އަދި ތަފާސްހިސާބު ނެގުން ވަރުގަދަ ކުުރމާ، ގރިންމަސްވެރިަކމުގެ މޮނިޓަ ،މީގެ ތެރޭގައި

 ލެވިގެންދިޔައެވެ. އިޅުވަފުރުޞަތު ހު ކުުރމުގެ ވެރިކަންރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި، މާކަނޑުން (ހައި ސީސް) މަސް

 ވާމީ އިލްތިޒާމްތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާިޒމުވާ ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިަކމާއި ވިަޔފާރިއާބެހޭ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤު

 އަދި  ނެތި ބެލެހެއްޓުމެއް އަދި ޚިލާފަށް، ވާއިދާގަ ،ންޔޫނިއަނު ޔޫރަޕިއަންފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި، 

 ހުއްޓުވުމަށް  މަސްވެރިކަން  އައި.ޔޫ.ޔޫ) -(އިލީގަލް، އަންރެގިއުލޭޓެޑް، އެންްޑ އަންރިޕޯޓެްޑ  ކުރެވޭ  ނެތި ރިޕޯޓުކުރުމެއް

ކަންަކން ވާ ލާިޒމުމަލުކުރުމަްށ ޢަެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ) ރެގިއުލޭޝަން ޔޫ.ޔޫ.އައި. ޔޫ.އީ( ގަވާއިދު ލައިފައިވާއިއެކުލަވަ

 ،ފުކޮށްތަޢާރު ]ސްީކމް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން ކެޗް[ވަނަ އަހަރު ކަނުޑމަހުގެ ަމސްެވރިކަމަށް  2010 ،ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި

ކުރެވިގެްނ ދިޔައީ  ލާިޒމުނެގުމަށް  ސެޓުފިކެޓުެގ ދަށުން ކެޗް ދިޔައިރު، ސްކީމު ފެށިގެން ސްީކމް މި. ފެށުނެވެ މަލުކުރަންޢަ

 ވެ. ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށެ އެ ،ކުރާ ކަނުޑމަހުގެ ބާވަތްތަކާއިއެކްސްޕޯޓުހަމައެކަނި ރާއްޖެއިްނ 
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 އިސްތިރާޖުތައް ގެ އަމާޒުތަކާއިޕްލޭން: 6ބާބު 
 

      ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ައމާޒުތަކާިއ ޤުޞަމި ޕްލޭން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މި ޕްލޭންެގ މައިގަނޑު މަ

އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން މިކަންކަްނ  އެ

 އަމާޒަކީ: 5ހާސިލުކުރުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ މައިގަނޑު 

 ހަރަކާތްތައް އެްނމެހައި ގުޅޭ ަމސްވެރިކަމާ  މި  މަސްވެރިކަމާއި  ކަނުޑމަހުގެ ކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ) 1( 

 ުގޅިލާމެހިފައިވާ  ނިޒާމާ މާޙައުލީ އެޕްރޯޗްއާއި ޕްރިކޯޝަނަރީ ރައްޓެހި، ޓާށްތިމާވެ ހިންގަނީ،

 އެންމެ  ދިވެހިންނަށް ބިނާކޮށް، މައްޗަށް) މެޭނޖްަމންޓް ބޭސްޑް-އިކޯސިސްަޓމް( ނިޒާމުގެ

 ؛ކަށަވަރުކުރުން ގޮތެއްގައިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން  ފައިދާކުރާނެ

ކަނޑުމަހުގެ  ،ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުްނތައް ފުޅާކޮށް ގެންކޮށްބޭނުންޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް  )2( 

 ؛ކަނޑުމަހުެގ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން ،މަސްވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި

ކަށަވަރުކުރުމުގައި ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިކަްނ  (ފުޑް ސެކިޔުރިޓީ) ންންކަޤީދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާނާގެ ޔަ )3( 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ  އިމަސްވެރިަކމުގެ މަންފާ އެްނމެހަ މި  ،އިތުރުކޮށް ހިއްސާވާ ިމންވަރު

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛ހަމަހަމަަކމާއެކު ލިއްބައިދީ، ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 އެންޑް  ކޮންޓްރޯލް ރިންގމޮނިޓަ މާއި ކަނޑުމަހުެގ ވިޔަފާރީގެކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަ )(4 

 ިހންގައި، ެއ ނިާޒމުެގ ތެރެއިން  ،ތަރައްޤީކޮށްުގޅޭ ިނޒާމެްއ އާ  (އެމް.ސީ.އެސް) ންސް ރވޭލަސަ

ކުރާ (އިލީގަލް، ކުރުމެއްނެތި ނެތި އަދި ރިޕޯޓު ބެލެހެއްޓުމެއް ،ލާފަށްޚިޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ 

ިއ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަްނ ހުއްޓުވައައި.ޔޫ.ޔޫ)  -އަންރެގިއުލޭޓެޑް، އެންްޑ އަންރިޕޯޓެޑް 

އްޤުތައް ޙަތްތެރިވާ މަސްވެރިންގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާ

 ކަށަވަރުކުރުން؛
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އެންމެހަިއ ފިޔަވަޅުތަކަކީ  ވައި، ހިންގަިއ، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅާކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަްނ ރާ )5( 

އަދި ސަރަޙައްދީ ަކނޑުަމހުގެ މަސްވެރިކަމާިއ ިވޔަފާރިއާބެހޭ  މައްޗަށް ލާިޒމުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ތައް އަދާކުރެވޭގޮތުގެ މަތިން އެޭޅ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.އިލްތިޒާމްވާމީ ބައިނަލްއަޤު

 ކުރެވިފައި ޞާގައި ޚުލާ 2ލައިފައިވާ އިސްތިާރޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ތާވަލު އިވުމަށް އެކުލަވަމި ޕްލޭންގެ ައމާޒުތަކަށް ވާސިލު

 އެވަނީއެވެ.
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 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛުވުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަންކަން އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު: 2ތާވަލު 

ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިޒާމުގެ   މާޙައުލީޓާ ރައްޓެހި، ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗްއާއި ށްތިމާވެ ،އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީމަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި މި : ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުކރ1ާއަމާޒު 

 ކަށަވަރުކުރުން.ކުރާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައިކަން ފައިދާ ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓް) މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދިވެހިންނަށް އެންމެ-(އިކޯސިސްޓަމް

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު  މުއްދަތު ޙަރަކާތް އިސްތިރާޖު

ފަހަރަކު މަހެއް  އި މަސްވެރިކަމުގަ ކަނޑުމަހުގެ 1.1

ވަން ފިޝިންގް) -ބައި-(ވަން ހަމަ  ނުމުގެ ބޭ

 ކުރިއަރުވައި ބެލެހެއްޓުން.ދަމަހައްޓައި، 

ގައި އެކުލަވައިލުމު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަމާ ގުޅޭ   1.1.1

މަސްވެރިކަމުގައި ފަހަރަކު މަހެއް ބޭނުމުގެ  ކަނޑުމަހުގެ

 އިސްކުރުން ހަމަ 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްޓްރ 

ފަހަރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ   1.1.2

 ފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ތް ފަޤާމަހެއް ބޭނުމުގެ ސަ

 ކުރިއެރުވުން  އިސްތިހާރުކޮށް 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއިންޑަސްޓްރ 

o  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ 

 އައިންތަކުން ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ކަނޑުހިނގާ   1.2

 ން ށް ބާރުއެޅުމަކުރު

ވެރިކަން ކުރުމަށް އައިނުތަކުން ދޮށީގެ މަސް ކަނޑުހިނގާ  1.2.1

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މަސްއައިން އުޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

ޒޯން) ތަކާ ބެހޭ  (ޕޮޓެންޝިއަލް ފިޝިންގ ސަރަޙައްދު

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މެދު ރާސްތާ 

 )އަހަރު 5 – 3(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެހީވެދޭ އައިންތަކުން  ކަނޑުހިނގާ  1.2.2

ދުރުމި ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް  ،ދޫނި ރާޑަރާއި

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ވަސީލަތްތައް މަސްވެރިންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސްކީމްތައް ހިންގުން 

 މެދު ރާސްތާ 

 )އަހަރު 5 – 3(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 
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 ފައިދާތަކާ  މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ އައިނުން  ކަނޑުހިނގާ  1.2.3

، ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގުޅޭ 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

 ކުރުމުގައި  މަސްވެރިކަން  ކަނޑުމަހުގެ   1.3

 ގޮތްތައް ރަނގަޅު  އެންމެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 ،ކުރިއެރުވުމާއި )ޕްރެކްޓިސަސް ބެސްޓް(

މަހުގެ ކަނޑު ،ލަތްތަކާއިސީ ކަނޑުމަހުގެ ވަ

    ،މަސްވެރިކަމުގައި އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި

އުލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ޙައެ ދިރުންތަކުގެ މާ

 ކުޑަކުރުން 

 

ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ    1.3.1

މައްޗަށް ލާޒިމުވާ އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ކޮންސަރވޭޝަން 

އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް މެޝަރސް (ސީ.އެމް.އެމް) ތައް 

މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމަނައި، އެކަންކަން 

 ތަންފީޛުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލ 

o ްކޯސްޓް ގާރޑް  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

 

 ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ    1.3.2

ހިފާ މިންވަރު އާބާދީ ހީނަރުވެފައިވާ ބާވަތްތައް 

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި  ޓަކައި،މަދުކުރުމަށް

ކުރާނެ ތަންފީޛު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ،އަޅާފިޔަވަޅުތައް

 އެކްޝަން ޕްލޭނަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް، ޕްލޭން  ގޮތުގެ 

 އެކުލަވައިލުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް އައ 

o  ީއިންޑަސްޓްރ 

ސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަ   1.3.3

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  އެ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި

ފައިވާ ކަންކަން އިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅައިހަދަ

 ތަންފީޛުކުރުން 

 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 
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ގުޅޭ  ތި އެޅުމާދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮއިވާލި ކަނދުފަ  1.3.4

 ތަންފީޛުކުރުން. ،މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލައި

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

އަމާޒުކުރާ  ހިފުމަށް  ކަމުގައި ލޭނުގެ މަސްވެރި  1.4

ހިފޭ، ބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ  އިފިޔަވަބާވަތް 

މަންމަލި  ،އެހެނިހެން ދިރުންތަކާއި (ބައިކެޗް)

 ން ނިހެމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެހެ ޙި ،ޖަނަވާރާއި

މިފަދަ  ، މަދުކުރުމާއިބާވަތްތައް ހިފޭ މިންވަރު 

 ކުޑަކުރުން ބާވަތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން 

 

ހިފޭ،  އިކަމުގައި އަމާޒުކުރާ މަސް ފިޔަވަލޭނުގެ މަސްވެރި    1.4.1

އި ކާބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ އެހެނިހެން ކަނޑުގެ ދިރުންތަ

 މާޔަތްކޮށްފައިވާ އެހެން ޙި ،މަންމަލި ޖަނަވާރާއި ،(ބައިކެޗް)

ގައި މިފަދަ ބާވަތްތައް ހިފޭ މިންވަރާއި މަސްވެރިކަމު 

ބާވަތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން މަދުކުރުމަށް އަޅާނެ 

އެ ފިޔަވަޅުތައް  ،ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި

  ތަންފީޛުކުރުން 

 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o ިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވ 

o  ްކޯސްޓް ގާރޑ 

o  ްއެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފ 

 

އެ މަސްވެރިކަމާ  ،މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުމަހުގެ   1.5

ޔަވީ، ޙަގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ 

ލޫމާތަށް ޢުދީ މަޞާތި ތިމާޢީ އަދި އިޤުއިޖު

  ން ލުއިސިޔާސަތުތައް އެކުލަވަބިނާކޮށް 

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ އާބާދީ އަންދާޒާކުރުމަށް   1.5.1

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބާނާ  ބޭނުންވާ އަށް  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 

މުޅިރާއްޖޭގެ  ،ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބޮޑުމިނުގެ ހިސާބު

ނެގުމަށް  ،ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރަމްޒުވާނޭހެން

 ސައިޒް ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 
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ފީލްޑް ސާވޭތަކުން ލިބޭ  އި މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތާ   1.5.2

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ 

 ސަރަޙައްދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުންތައް ދެނެގަތުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރެވޭ މިންވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި   1.5.3

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަނޑުމަހުގެ  ،ދެނެގަތުމަށާއި

ތިމާޢީ އަދި މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތްތަކުގެ އިޖު

 ލޫމާތު ހޯދުމަށް ސަރވޭކުރުން ޢު ދީ މަޞާތިއިޤު

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 

 

 

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  މި  ،ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި  1.5.4

ޤައުމީ  ދިރާސާތައް ގެ ދުރަތީ ވަސީލަތްތަކު ޤު އެހެން 

ރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް ގަވާއިދުން މި ދި  ،ކޮށް ފެންވަރުގައި

 ރިޕޯޓުކުރުން 

 މެދު ރާސްތާ 

 )އަހަރު 5 – 3(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 
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ޓުމާ ގުޅޭ ޤައުމީ ބެލެހެއް އި،ހިންގަ އި،މަސްވެރިކަން ރާވަ  1.5.5

ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ސައިންޓިފިކް  އަދި ސަރަޙައްދީ

އަދި މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި 

 މަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން ޢަ

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަން   1.6

ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދީ ޖަމުޢިއްޔާ 

، (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ) ގައި މަސްވެރިކަން ރާވައި

ގުޅޭގޮތުން  ބެހެލެއްޓުމާ  އި،ހިންގަ

 ރެއް އަދާކުރުން  އުދިވެހިރާއްޖެއިން އިސް ދަ

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރެވޭ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން   1.6.1

ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، އިންޑިއާ ބެލެހެއްޓުމަށް 

 ،ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ މަންފާ

 އި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އެންމެހަ

ފަރާތްތަކަށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 

ޤައުމުތަކާއި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޖަޒީރާ  ގެއައްސޭރިފަށު

އެކު ކުދި ޤައުމުތަކަށް، އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ

 ކުރުން ލިއްބައިދިނުމަށް ވަކާލާތު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްއައިއެމް.އެމް.އާރ. 

 

 ކަނޑުމަހުގެ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުން ،ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ،: ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ފުޅާކޮށ2ްއަމާޒު 

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު  މުއްދަތު ހަރަކާތް  އިސްރިތާޖު

ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ    2.1

މަސް ، މަސް ބޭނުމަށްފަހު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ފިނިކުރާ ނިޒާމު (އާރް.އެސް.ޑަބްލިޔު.)  ލޮނު ފެނުން މަސް    2.1.1

އިމުކުރުމަށް ޤާސިސްޓަމްތައް މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުގައި 

 ލޯނު ސްކީމެއް ހިންގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެސް.ޑީ.އެފް.ސ 

o  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ 
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 ބޭނުންވާތާޒާކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަށް 

 ން ލުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވާސި 

 

މަސްދޯނި) ޒަމާނީ މަސްދޯނި (ނެކްސްޓް ޖެނަރޭޝަން    2.1.2

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހީތެރިކަން  ،ފަރުމާކޮށް

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ފަހިކޮށްދިނުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެސް.ޑީ.އެފް.ސ 

o  ީމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ 

ތުގައި ޢަނާޞި މަސްވެރިކަމުގެ  ،މަސްވެރިންނާއި  2.2

ންނަށް ތުވެރި ޙަލަޞް ހަރަކާތްތެރިވާ މަ

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ  ދުމަތްޚިސަރުކާރުން 

 ،އިމުކޮށްޤާމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ޢު

 ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީތެރިވުން 

މަސްވެރިން ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް 'ފަހި ހަކަތަ'    2.2.1

 ސްކީމް ތަޢާރުފުކޮށް ހިންގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o ިސްޓްރީ މިނ 

ވާލި ކަނދުފަތީގެ ކޮށްފައިވާ އޮއިމިނިސްޓްރީން ޤާއިމު    2.2.2

 ވިއުގަ ދެމެހެއްޓުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ލިބުމުގެ ދަތިކަން  ންނަށް ދިމާވެފައިވާ އައިސްމަސްވެރި   2.2.3

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ  ހައްލުކުރުމަށް

އައިސް މައިގަނޑު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފަސޭހައިން 

 ކުރުން ލިބޭނެ ގޮތަށް އައިސް ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި   2.3

    ޕްރޮމޯޓުކޮށް،ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް 

      ވާމީ އެ އުފެއްދުންތައް ބައިނަލްއަޤު 

    އައު ބާޒާރުތަކަށް ނެރުމަށް އެހީވެދީ، 

 ނަފާ އިތުރުކުރުން 

ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ މެރިން    2.3.1

ވާޑްޝިޕް ކައުންސިލް (އެމް.އެސް.ސީ) ސްޓު

ޓިފިކޭޝަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މިފަދަ ރސަ

ގެ ތްތަކުސަރޓިފިކޭޝަނެއް ކަނޑުމަހުގެ އެހެން ބާވަ

މަސްވެރިކަމަށް ހޯދުމަށް، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ 

ތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަޞްލަޙަތުވެރީންނާ ޢަނާޞި

 ހިންގުން  ތައް ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫޢު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 
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 ،ވާމީ ބާޒާރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއިޤު ބައިނަލްއަ   2.3.2

 މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިސްތިހާރުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއިންޑަސްޓްރ 

 

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާކެޓުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި   2.3.3

ފިޝަރީޒް ، އިތުރު މާކެޓުތައް ހޯދުމަށްޓަކައި

ފަދަ އިންތިޒާމުތައް  އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން   

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

އަގު އެއްކުރި ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް   2.4

ވިޔަފާރީގެ  އު އަ ،ފުޅާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީ

 ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުން 

 

ކަނޑުމަހުގެ ، ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް 2.4.1

ވަސީލަތްތަކުން އުފެއްދޭނެ އިތުރު ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމާ 

 ލީލުތައް ކުރުން ޙުގުޅޭ ތަ

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

 އެމް.އެމް.އާރް.އައި

 އި،މަސްވެރިކަން ކުރިއަރުވަކަނޑުމަހުގެ  2.5

ކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން ޤީތަރައް

 މަށް ބާރުއެޅުން ކުރުއިތުރު

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ވަޒީފާގެ   2.5.1

ފުރުޞަތުތައް އަންގައިދިނުމަށް ނޭޝަނަލް ކެރިއަރ 

ގައިޑެންސް ސެންޓަރ (އެން.ސީ.ޖީ.ސީ) އާ ގުޅިގެން 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެން.ސީ.ޖީ.ސ 
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ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި   2.5.2

ކާބޯތަކެތީގެ  ، މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި

ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

މިންގަނޑުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ތަމްރީނު ރަނގަޅު 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑ

 ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް 

ލްމާއި ހުނަރު ޢިޒުވާން ޖީލުތަކުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ   2.5.3

މަންހަޖުގެ ތެރެއަށް ލީމީ ޢު އުމީ ތަޤައިތުރުކުރުމަށް 

އާ ގުޅޭ  ފިޝް ހެންޑްލިންގ، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި

 މޮޑިއުލްތައް ތަޢާރުފު ކުރުމުގައި އެހީވުން 

 ދުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 10 - 5(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމިނިސްޓރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ 

o  ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނ 

o  ޫއެމް.އެން.ޔ 

 ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި އެންމެހައި މަންފާ މަސްވެރިކަމުގެ މި ،އިތުރުކޮށް މިންވަރު ހިއްސާވާ މަސްވެރިކަން ކަނޑުމަހުގެ ކަށަވަރުކުރުމުގައި) ސެކިޔުރިޓީ ފުޑް( ޔަޤީންކަން ކާނާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ: 3އަމާޒު 

 ށްދިނުންމަގުފަހިކޮ ށްރަނގަޅުކުރުމަ ފެނަްވރު ދިރިއުޅުމުގެ ދިވެހީންގެ ،ލިއްބައިދީ

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު  މުއްދަތު ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖު

މަސްވެރިކަމުގެ ވެލިއުޗެއިން ގެ އެކި    3.1

ހާވެސްޓް -(ޕޯސްޓް ބައި ގެއްލޭ ލާތަކުގައި ޙަމަރު

މަސްވެރިކަމުގެ  ،މަދުކުރުމާއި ލޮސް)

 އުފެއްދުންތަކުގެ ނަފާ އިތުރުކުރުން 

ހާވެސްޓް -ބާނާމަހުގެ ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް، ޕޯސްޓް  3.1.1

  ހެންޑްލިންގއާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ހިންގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o ްރީ މިނިސްޓ 

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުދެއްދުމުގައި    3.1.2

ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް 

ކޮށް، އަގު އެއްކުރި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ފުޅާ އަމާޒުކޮށް

ދީ މަންފާ އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ޞާތިއިޤު

  ފޯރުކޮށްދިނުން

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެސް.ޑީ.އެފް.ސ 
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 ގެފަންތީ  ކަނޑުމަހުގެ ކުދި އަދި މެދު   3.2

މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީވުމަށް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރި 

އުލެއް ޙަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ މާޢުތަމަމުޖު

 ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން ޤާއިމު

 

މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް    3.2.1

ރަނގަޅު އުސޫލުތައް ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި  މާލީ 

ގެންގުޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން އަދި 

ކްރެޑިޓް ވަރދިނެސް ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާ 

 ދިނުން  ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

 ގެ ފަންތީ  ކުދި އަދި މެދު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތަކަށް އަމާޒުކޮށް،    3.2.2

ދީ ޞާތި ޤުއިއް ފަރާތްތަމާއި ވިޔަފާރިކުރާ މަސްވެރިކަ

 ،ލިބޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ނަފާ  މި ،ގޮތުން ބާރުވެރިކޮށް

 އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތްތަކަށް ހެދުމަށް ކުދި

 ދިނުން ތައް ހިންގުމާބެހޭ ތަމްރީނު މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

  

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

ކަނޑުމަހުގެ  މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި  3.3

ސިޔާސަތުތައް  ،މަޞްލަޙަތުވެރިން ދެނެގަނެ

އި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އްޔާލުމުގައިއެކުލަވަ

 ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ޔަޤީންކުރުން  އެ

 

ބަރޯސާވާ އިޤުތިޞާދީގޮތުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް    3.3.1

ތަރެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންގެ ދަފުފަރާތްތައް 

 އެކުލަވައިލައި އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް    3.3.2

ކަނޑައެޅުމުގައި މަޞްލަޙަތުވެރިންގެ ބައިވެރިވުން 

 ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުން  އެ ،އިތުރުކޮށް

 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 
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 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ތެރެއިން ނިޒާމުގެ އެ ހިންގަިއ، ތަރައްޤީކޮްށ، ނިޒާމެއް ގުޅޭ އާ) އެސް.ސީ.އެމް( ންސްސާރވޭލަ އެންޑް ކޮންޓްރޯލް މޮނިޓަރިންގ ވިޔަފާރީގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުމަހުގެ : 4އަމާޒު 

 މަސްވެރިކަމުގައި ކަނޑުމަހުގެ ހުއްޓުވައި މަސްވެރިކަން ކަނޑުމަހުގެ) ޔޫ.ޔޫ.އައި - އަންރިޕޯޓެޑް އެންޑް އަންރެގިއުލޭޓެޑް، އިލީގަްލ،( ކުރާ ރިޕޯޓްކުރުމެއްނެތި އަދި ނެތި ބެލެހެއްޓުމެއް ޚިލާފަށް،

 ކަށަވަރުކުރުން؛ އްޤުތައްޙަ ރައްކައުތެރިކަމާއި މަސްވެރިންގެ ހަރަކާތްތެރިވާ

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު  މުއްދަތު ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖު

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ   4.1
އުޅަނދުފަހަރުތަކާއި، މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި 

އަދި  އްހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ
 އި،ތައް ހޯދައެކްސްޕޯޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ރިކޯޑު

އިމުކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ޤާބެލެހެއްޓުމަށް 
ދިނުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް 

 ފުޅާކުރުން 

 

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ   4.1.1

އުޅަނދުފަހަރާއި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތައް 

 ހަމަޖެއްސުން  ލައިސަންސް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު

ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން ޕްލޭން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ފޮތް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ލޮގް  4.1.2

ބާވަތްތަކާއި، އެ ބާވަތްތަކުގެ  ބާނައިފައިވާ މަސްދަތުރުގައި 

މިންވަރާއި (ކެޗް) އަދި އެ ބާވަތްތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު 

ހޭދައިގެ (އެފަރޓް) މަޢުލޫމާތު ހޯދުން ހަރުދަނާކޮށް، 

ފޮތް މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތުގެ ލޮގް

އްޙަކަން އިތުރުރުކުރުމަށް މަސްވެރިން ހޭލުންތެރި ޞަ

 މެއް ހިންގުން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

ފޮތުގެ މައުލޫމާތު ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގް   4.1.3

މު ހަރުދަނާކޮށް، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ނިޒާ 

 ތަންފީޛުކުރުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 
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މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން  ،މަސްވެރިންނާއި   4.1.4

މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރާ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން 

ބަލަހައްޓައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ  ،އެއްކޮށް

މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު އަހަރަކު އެއް ފަހަރު 

 އާންމުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ވާމީ އަދި ޤައުމީ މިންގަނޑުތަކާއި ޤުބައިނަލްއަ  4.2

އެއްބަސްވުންތަކާއި މަސްގަންނަ ބޭރުގެ 

މާކެޓްތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ 

 އެމް.ސީ.އެސް ގެ ނިޒާމު ،އެއްގޮތަށް

 ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން 

ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި އަދި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް    4.2.1

ރިޕޯޓުކުރުމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

ވާ ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭން އިއެކުލަވައިލައިފަ

 ތަންފީޛުކުރުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްކޯސްޓް ގާޑު  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ 

މަސްވެރިކަން  ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކަނޑުމަހުގެ   4.2.2

 ލަންސްއާ ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި ސަރވޭ  ، މޮނިޓަރކުރުމާއި

 ބެހޭ ޤައުމީ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޛުކުރުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްކޯސްޓް ގާޑު  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

o  ްކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކުރުމަށް މިހާރު    4.2.3

ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް  ބޭނުންކުރަމުންދާ 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  ،އިތުރަށް ފުޅާކޮށް

      ތެރެއިން  ލައިސަންސް ދޫކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ 

      މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރު  15

 ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މި

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

o  ްކޯސްޓް ގާޑު  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 
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     ،ކޮށްނިޒާމެއް ޤާއިމު ގއިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރިން   4.2.4

މި ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން 

ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ 

މަސްދަތުރުގެ  %5(މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ވަކިން)  

ލީ މަޢުލޫމާތު ނެގުން (އީ. އޮބްޒަރވަރ ސީތަފު

 ޕްރޮގްރާމް)

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

ދީ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި، ޞާތިޤުޤައުމުތަކުގެ އި   4.2.5

މާކަނޑުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ 

ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އެގްރީމަންޓުގައި  އެފް.އޭ.އޯ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ްފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފ 

o ްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ ޖެނެރަލ 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި މޮނިޓަރކުރުމަށް    4.2.6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފިޝަރީޒް 

 ކުރުން އިމު ޤާރޭންޖަރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ޭއެލް.ޖީ.އ 

o  ްކައުންސިލްތައްލޯކަލ 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ    4.2.7

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން  ކަށް ގުޅޭ ގަވާއިދުތަ

ކަމާގުޅޭ ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުގެ   ،އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން

 ރުން އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކު

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްކޯސްޓް ގާޑު  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 
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ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ    4.3

މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި 

 އްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ޙަ

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު    4.3.1

ބައިނަލްއަޤުވާމީ (އޮކިޔުޕޭޝަނަލް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ) 

ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރަށް ކުރިއެރުވުމަށް 

 ރުން މަސައްކަތްކު 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

އަޅައިގެން ފީނުމުގައި ދިމާވާ  ނެގުމަށް ވައިފުޅި  އެން   4.3.2

މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ  ،ހިރާސްތައް މަދުކޮށް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  ތަމްރީނު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ލޭނު އަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި    4.3.3

އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުގެ ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރީންނަށް 

ލޭނުގެ ، ވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްއުލެއް ޤާއިމުޙަމާ

އުޅަނދުފަހަރު ހުންނަންޖެހޭ   މަސްވެރިކަން ކުރާ

 މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

 

ވާމީ ދި ބައިނަލްއަޤު  ސަރަޙައްދީ އަބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރިއާބެހޭ : ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، 5އަމާޒު 

 އިލްތިޒާމްތައް އަދާކުރެވޭގޮތުގެ މަތިން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު  މުއްދަތު ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖުތައް

ގުޅޭ  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރިއާ  5.1

ހަދާތަކާއި ބާޒާރުތަކުން ޢާ ވާމީ މުޤުބައިނަލްއަ

މެނޭޖްމަންޓް  އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް   5.1.1

ތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް މިކަންކަން ކަމާގުޅޭ ރސްމެޝަ

 ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމެނުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ ޖެނެރަލ 
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ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި 

 ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމެނުން 
 އި،ސީ އާއި މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައޯއެފްސްވައި  5.1.2

އްޔާތަކުގެ ޢިބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަޙައްދީ އެހެނިހެން ޖަމް

ތަކުގައި ނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުޤާއިރުޝާދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ހިމެނުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ްގެ އޮފީސް އެޓަރނީ ޖެނެރަލ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ބާޒާރުތަކުން   5.1.3

ކުރުމަށްޓަކައި މިފަދަ ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ 

 ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 
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 : ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައ7ްބާބު 
 

މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑަށް ފެތުރިފައިވާ އާބާދީ (ސްޓޮކް) ތަކެއްގެ  މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ ބާވަތްތަކަކީދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުަމހުގެ 

ޤައުމުތަކުންނާއި ބައެއް ެއހެނިހެން ޤައުމުތަކުންވެްސ ެއކިއެކި މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، އަދި އެ އާބާދީތަކުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 

ކެކެވެ. އ.ދ. ގެ ކަނޑުތަކުގެ ޤާނޫނު (ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ބާވަތްތަން ކުރާ މަސްވެރިކަ

ބާވަތެއް ދުރު ސަރަޙައްދުތަކަށް  17ގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން ގައި ކަނޑުމަހާއި ހިބަރު 1ވަލު ދަ ސީ، އަންކްލޯސް) ގެ ޖަދު

އެްއ ޤައުމަށްވުރެ ގިަނ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދަށް އަދި  ސްޕީޝީޒް) (ހައިލީ މައިގްރޭޓަރީ ދަތުރުކުރާ ބާވަތް

ގޮތުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ އާބާދީތައް  ބާވަތުގެ ފެތުރިފައިވާ (ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް)

ޤައުމުތަކާއި، އެ އާބާދީއަކުން މަސްވެރިކަންކުރާ ޤައުމުތަްއ ނިސްބަތްވާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ  އެ އާބާދީ ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ލެވުުނ އ.ދ. ގެ ފިޝް އިވަނަ އަހަރު އެކުލަވަ 1995 މިމަޤްޞަދުގައި ގުޅިގެން ަމސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅައިފައިވެއެވެ. 

ބާވަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް  ދަތުރުކުރާޙައްދުތަކަށް ސްޓޮކްސް އެގްރީމަންޓަކީ، އަންކްލޯްސ ގައި ދުރު ސަރަ

ންދީ، ގުޅިގެްނ އެއްބާރުލުން މެނޭޖްކުރުމަށް، ަމސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޤައުމުތަކު

ރުކުރާ އްދުތަކަށް ދަތުޙަދުރު ސަރަދާގައިވާ ގޮތުން، އެފަދަ އެކުލަވައިލެވުނު މުޢާހަދާއެކެވެ. މި މުާޢހަ ުގޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމާ

ބެހެލެހެއްޓުމަްށ  މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ،ފެންވަރުގައިސަރަޙައްދީ  ،މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނީ ބާވަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް

ންމާ ނިންމުންތަްއ ތަންފީޛުކުރާ މެންބަުރ ނުވަަތ އެފަދަ ޖަްމޢިއްޔާތަކުން ނި ބައިވެރިވާޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

 ޤައުމުތަކަށެވެ.

އިންޑިއާ ކަނޑުެގ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވައިލެވުނު އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން (އައި.އޯ.ޓީ.ސީ) އަކީ  1993މިގޮތުން، 

ބާވަތްތަކަށް ރުކުރާ ތުދުރަށް ދަ ަކނޑުމަހުެގ ބާވަތްތައް ފަދަ ހިމެޭނ  ގެ ތެރޭގައިއިޚްތިޞާސްކޮމިޝަންގެ  އެސަރަޙައްދުގައި 

ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ަމސްވެރިކަްނ  ،ހިންގައި ،ރާވައި މެއްކުރެވޭ ެއންމެހަިއ މަސްވެރިކަ އަމާޒުކޮށް 

ރިކަމުގައި އަދި މި ބާވަތްތަކަށް ކުރާ މަސްވެ ށްބާވަތްތަކުގެ އާބާދީތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަ އެ ،ތަރައްޤީކުރުމަށާއި

ޤައުމުތަކާއި، އިްނޑިއާ ކަނޑުގައި އައްސޭރިފަށުގެ އިންޑިާއ ަކނޑުގެ  ށް އަމާޒުނުކޮށް ހިފޭ އެެހނިހެން ބާވަތްތައް ެމނޭޖްކުރުމަ

އެކެވެ. އެކުލަވައިލެވުނު ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާ ުގޅިގެން ަމސަްއކަތްކުރުމަށް އްކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އެހެން ޤައުމުތަ

ކުރެވޭ އަމާޒުކޮށް އެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބާވަތްތަކަށް މެނޭްޖކުރެބާވަތެއް  16އި ހިބަރުގެ ކަނޑުމަހާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަށުންމި 

މަްނމަލި ޖަނަވާރާިއ (މެރިްނ  ،ބާވަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެޭނ ވެލާކަނހަބާއި އެހެނިހެން  ސަބަބުން ައސަރުކުރާ މުގެ މަސްވެރިކަ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            15އަދަދު:                                   50ވޮލިއުމް: 

60 
 

ހިފޭ ނުވަތަ މަރުވާ މިންވަުރ  (ބައިކެޗް)ބާވަތްތައް  މިޔަރު އަދި އަާމުޒ ނުކޮށް ހިފޭ މަހުގެ ،ދޫންޏާއި އައިންމަތީ، މެމަލްސް)

    ހިންގުާމ ގުޅޭގޮތުްނ  ،މުންދެއެވެ. މަސްވެރިކަން ރާވައިބަލަހަްއޓަމަޢުޫލމާތު އެއްކޮށް  މަދުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެ 

ކޮންޒަރވޭޝަން  އް  ނުވަތަގަރާރުތަފާސްކުރާ  ޝަނުންމިކޮ އެކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރަނީ،  ފަރާތުންމި ޖަމްޢިއްޔާގެ 

އުމުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ޤަމެންބަރު (ސީ.އެމް.އެމްސް) ތަކުގައެވެ. މި ސީ.އެމް.އެމްތަކަކީ  ންޑް މެޭނޖްމަންޓް މެޝަރސްއެ

އެދެވޭ ގޮތްކަމުގަިއ  އުމުތަކުން ޢަމަލުކުރުމުގައި އެްނމެޤަތަކަކީ މެންބަރު ޔަވަޅުބައެއް ފި ،ލާޒިމްވާ ކަންތައްތަކަކަށް ވާއިރު

 ގައެވެ. 13ުޖލައި  2011ދިވެހިރާއްޖެ، އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ފުރިހަމަ ެމމްބަރަކަށް ވެފައިވަނީ  ނޑައަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.ކަ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ، ޯރސާވަނީ އެކްސްޕޯޓް މާކެޓަށް ަކމަށްވާއިރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިކަން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަ

ތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިނގައި ބެލެހެްއޓުމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެންެމ ބާޒާރު

މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރލްްޑ ޓްރޭްޑ  މި ކަމެކެވެ.ުމ ންއަށް ުމހިދިވެހިރާއްޖެ ވެސް  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަކީ 

 ބާޒާރުތަކުން ތައް އިމްޕޯޓުކުރާ ވަކިވަކި ޤައުމުތަކާއި ތްމަހުގެ ބާވައޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ) ގެ އިތުރުން މަހާއި 

ން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މިންގަނޑުތަކުގެ ގެ ތެރެއިތައް ހިމެނެއެވެ. އޭއިޖުރާޢަތްޖެހޭ ކާއި ފުރިހަމަކުރަންލުތަސޫޤާއިމުކޮށްފައިވާ އު

ތެރޭގައި، އިލީގަލް، އަންރިޕޯޓަޑް ެއންްޑ އަންރެގިއުލޭޓެްޑ (އައި.ޔޫ.ޔޫ) މަސްވެރިކަމުްނ ބާާނ މަހުެގ ބާވަތްތައް ޔޫރަޕިއަްނ 

ގަވާއިދާއި  ފައިވާލަވާލައިރަޕިއަން ޔޫނިއަންއިން އެލުގޮުތން ޔޫބެހޭ ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުތަކަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވުމާއި ަމނާކުރުމާ

އައި.ޔޫ.ޔޫ ރެގިއުލޭޝަން)، މަހާިހ މަހުެގ އުފެއްދުންތަކުގެ ޞިއްޙަތާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި އަިދ އުފެއްދުންތަކުގެ -(އީ.ޔޫ

ކްޓް އެމެރިކާގެ މެރިން ެމމަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ޓްރޭސަބިލިޓީ ޔަގީންކުރުމާ ގުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޑިރެކްޓިްވސްތައް އަދި

 ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުަމހުގެ މަސްވެރިކަްނ ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމަްށ އަާޅ  އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

ފިޔަވަޅުތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާިޒމުވާ ކަނޑުމަހުެގ މަްސވެރިކަމާއި ވިޔަފާރިއާބެހޭ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާީމ 

ކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، މި ޕްލޭންގައި ކަނޑަައޅައިފައިވާ އަމާޒުތަކާއި އިލްތިޒާމްތައް އަދާކުރެވޭ ގޮތުގެ މަތިން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަ

 އިސްތިރާޖުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާެނ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން ލަފާދޭ މިނިސްޓްރީއަށް 7.1

 

އާބާދީ  ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއިގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރި ކަނޑުމަހު

 އަދި ، ދިރާސާތައް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއިބާވަތްތަކާބެހޭ ެގ ކަނޑުަމހު  ،މެނޭޖްކުރުމަށް ައޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޭޅ ގޮތުންނާއި

ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ މިިނސްޓްރީއަށް ލަފާ ެގ މަސްވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅާނެ ކަނޑުމަހު

ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެްއ ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ،ވަަނ މާއްދާގައިާވ ޮގތުގެ މަތިން 20ދިނުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނުެގ 

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެްއ ފަހަރު ބޭއްވޭނެއެވެ.

 އިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލާނީ ތިރީގަ

 މުޤައްރިރު (މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަްމސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް)؛ (ހ)

 އެމް.އެމް.އާރް.އައި ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ (ށ) 

ންނެލީެގ (ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ބޮޑުކަމުެގ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަ (ނ)

ތަމްސީލުކުރާ އެއް ފަރާތް ހިމެޭނ  މަސްވެރިކަން، ވަދުނަނުެގ މަސްވެރިކަްނ އަދި ލޭނު މަސްވެރިކަްނ) 

 ން؛ސްވެރިމަ 4ގޮތުގެ މަތިން 

 ؛ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބެއްއެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް  (ރ)

 ާބޒާރުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބެއް؛(ބ)    ރާއްޖޭގެ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންްޓ ތަމްސީލު ކުާރ މަންދޫބެއް؛ )ޅ( 

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ތަމްސީުލ ކުރާ ަމންދޫބެއް ) ކ( 

 ތޯރިޓީ ތަމްސީުލ ކުރާ މަންދޫބެއް؛ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮ )އ( 

 އަދި ؛ޖަމްޢިއްޔާއެއް 2 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ  )ވ( 

 އް.ފަރާތެމަހުގެ މަސްވެރިކަން ދިރާާސ ކުރާ ކަނޑު ބާވަތްތަކާއި ކަނޑުމަހުގެ  )މ( 
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ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވައިލަިއ ިމނިސްޓްރީން  މީގެ ތެރެއިްނ އަންނަނިިވ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިުލމުގެ 

 އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

 ން؛ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީުލ ކުރާ މަންދޫބު ކަ (ހ) 

 ން؛ ކުރާ މަންދޫބުއި އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާ (ށ) 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ. (ނ) 

 

 ތަކަކަށް ވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.ލިއްޔަތުއޫޓީގެ މަސްކޮމި

 މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ިމނިސްޓަރަށް އެރުވުން؛ (ހ)

 ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިަކމާގުޅޭ ފަންީނ އަދި އެހެނިހެން ރިޕޯޓުތައް މުޠާލިޢާކުރުން؛ (ށ) 

ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަމާގުޭޅ ފަންީނ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ކަާމ ުގޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ ަމސައްކަތު  (ނ)

ޅުންތަކާ ގުޅިގެން، ބައްދަލުވުންތަކުން އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާތަކާއި ހުށަހެ

 ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން؛ބެހޭ އަޅަންޖެހޭ މެޭނޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ

ވާމީ ފެންވަރުގައި ކަނޑުމަހުގެ ަމސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާިރ ޤު(ރ)    ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ

ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަާފ  އުމީ ފެންވަރުގައިޤަމެނޭޖްކުރުމަްށ އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް 

 ދިނުން؛

 މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުމާއި، މުޠާލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ  ދިނުން. (ބ)
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 ލައިސަންސް ކުރުން 7.2
 

ިނޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުމުެގ އެންެމ ބޮޑު އެްއ ބޭނުމަީކ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމުގައި ލަިއސަންސްކުުރމުގެ 

މަސްވެރިކަމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އިޤުތިޞާދީގޮތުން މަސްވެރިަކމުެގ ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތްތައް  

ތް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުެމވެ. އަދި މަސްވެރިަކމުެގ ޞިނާޢަ ރިކަމުެގ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް މަސްވެ، ދެނެގަތުމާއި

މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރީއަށް 

 ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ިހންމު މުލިއްބައިދިނުމުގައި ލައިސަންސްގެ ނިޒާުމ 

 

ޤާއިމުކޮށް، ަމސްވެރިަކމާއި މަސްވެރިަކމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ލައިސަންސް ނިޒާމެއް 

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ަރސްމީކޮށް ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ަމސްވެރިންނާއި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ  އެ

އްޤުވެގެންވާ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ ރައްކައުތެރިކަން ފަރާތްތަކަށް ޙަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދީ އެ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ މުހިްނމު އެއް ފިޔަވަޅެެވ. އަދި މިފަދަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ަމސްވެރިކަންކުރާ 

މާތު އަދި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ އުޅަނދުފަހަރާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ މަޢުލޫ

ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ަމސްވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާވައި، ހިންގައި، 

ވެރިކަމަކަށްވުމަށް ވެްސ ވާމީ ފެންވަރުގައި ބަލައިގަންނަ މަސްޤުބައިނަލްއަ ،ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަސްވެރިކަމަކަށް ހެދުމަށާއި

ަމސްެވރިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައިވެސް މިފަދަ  ،މުހިންުމ ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މީެގ އިތުރުން

 ނިޒާމަކުްނ އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުްނ ކުރެވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން، ކަނުޑމަހުގެ ަމސްވެރިކަމާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަުމގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަުމގައްޔާއި ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރީގައި 

 ރާތްތައް ލައިސަންސްކުރެވޭނެއެވެ. ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިވި ފަ

 (ހ)  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް، މި ޕްލޭންެގ ދާއިރާގައި ހިމެޭނ ަމސްވެރިކަންކުރާ އެންމެހައި ުއޅަނދުފަހަރު؛

 (ށ)  ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ކަނޑުމަްސ ޕްރޮސެސްކުރުމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް؛

 ލެކްޓަރ ބޯޓު؛ ައދިމަްސ ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަ(ނ)  ކަޅުބިލަ

 ރީފަރ ނުވަރަ ކެރިއަރ ބޯޓު.ކަނޑުމަްސ އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ (ރ)  
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ދޫކުރުމާއި، އައުކުރުމާއި އަދި ބާޠިލުކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ލައިަސންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ ، ލައިސަންސަށް އެދުމާއި

ަމސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގަިއ، ބެލެހެއްޓުމާބެޭހ  ަކނޑުމަހުގެ ގޮތް ޢަމަލުކުރަންޖެޭހނެފަރާތްތަކުން އަދި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލަިއސަންސް ދޫކުރެވޭ އެްނމެހަިއ  ކަނުޑމަހުގެގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

ަމޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީްނ އެކުލަވައިލަިއ  ންގެ އުޅަނދުފަހަރާއި އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރި

 ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.

 

 ބެލެހެއްޓުން އެއްކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު 7.3

އެ މަސްވެރިކަމެއް  ،ކޮށްސްޓޮކުގެ ހާލަތު އަންދާޒާ ،މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ މަހުގެ އާބާދީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ

ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބާވަތްތަކާއި  ،ކުރެވެނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ނުވާ

ހެއްޓުމަީކ ތައް ހިުފމަށް ކުރެވުުނ ޭހދަ (އެފަރޓް) އާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާުތ އެއްކޮށް ބެލެތްބާވަ އެ ،ބާވަތްތައް ބާނާ މިންވަރާއި އެ

ކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތް  އެްނމެ މުހިްނމު ދައުރެއް އަދާމުހިންމު ަކމެކެވެ. މަސްވެރިަކމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުމުގައި

ބާވަތްތަކާއި  ބާނައިފައިވާނުވަތަ މަސްރިޕޯޓެވެ. މަސްރިޕޯޓަކީ މަސްވެރިަކމުގެ ކޮންެމ ދަތުރެއް ނިންުމމަށްފަހު އެ ދަތުރުގައި 

ހިންގަިއ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް  ،ބާވަތްތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައިގެ (އެފަރޓް) މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަން ރާވައިއެ 

ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެވެ. މީެގ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގަިއ ހޭދަ ކުރެުވނު ތެލުގެ މިންވަުރ އަދި ަމސް ބޭިނ ސަރަޙައްދުތައް ފަދަ 

ފޮތް މެދުވެރިކޮށް ނެގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންނާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތުވެސް ލޮގް

ގޮތުން ވެސް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވެއެވެ. މި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީވެްސ ފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭމިފަދަ އު

މަށްޓަކައި އަދި ަމސްވެރިކަމުގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރު

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަޢުލޫާމތެވެ.، މަސްވެރިކަން ރާވައި

ވެހިރާއްޖެއިން ގޮތުން ނަގާ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުޫލމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދިމީގެ އިތުރުން ަމސްވެރިކަމާ ުގޅޭ

ވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ޤައުމުތަކުގެ ޤުބައިވެރިވެފައިވާ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަ

ންވަރުގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުވަތަ ސަރަޙައްދީ ފެ

    ބަލަހައްޓާ ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ. މިގޮތުން، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ހިންގައި ،މަސްވެރިކަން ރާވައި

އަދި ދުރު  ،އެއް ޤައުމަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ފެތުރިފައިވާ (ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް)
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މަހުގެ ބާވަތް (ހައިލީ މައިގްރޭޓަރީ ސްޕީޝީޒް) ތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވޭ  ށް ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ ހިޖުރަކުރާސަރަޙައްދުތަކަ

 ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދައިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަނަށް 

މަސްވެރިަކމުގަިއ  ކަނޑުމަހުގެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުެގ ތަފާސްހިސާބުތައް ހިއްސާކުރެވެ

 އްސާ ހިލިބެންޖެހޭ  ރާއްޖެއަށްމަސްވެރިކަންކުރުމުގައި ދިވެހިމުސްތަޤުބަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާ އެނގި، އިްނޑިއާ ކަނޑުން 

 ބޭނުންކުރެވެއެވެ.ގެ ފަދަ ތަފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތުކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް މި

ެގ ަމސްވެރިކަމުެގ ވިޔަފާރީގެ މަޢުޫލމާތު ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެިރކަމާއި ކަނޑުމަހު އިސްވެ ދެންނެވުުނ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް،

އެއްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން 

 ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަންުކރާ އުޅަނދުފަހަރުން މަސް ރިޕޯޓު ނުވަތަ  (ހ)

 ؛ލޮގްފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން

 ؛ންލު (ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) ފޮނުވުސީގޮތުގެ ތަފު ނެފައިވާރޯމަސް ގަެނ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަްސ ގަ (ށ)

ޗޭސް ރމަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕާ (ނ)

 ރިޕޯޓު) ފޮނުވުން.

 

 ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން 7.4

އައި.ޔޫ.ޔޫ)  -އަންރިޕޯޓެޑް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުކުރުމެއް، އަދި ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ (ިއލީގަލް، އަންރެގިއުލޭޓަޑް އެންޑް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބަދަލުކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ އެންމެހައި އުފެއްދުންތަކަކީ ، މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށާއި

ކެއްކަން ހަރުދަނާ ނިާޒމެއްގެ ތެރެއިްނ ބެލެހެއްޓިފައިވާ ަމސްވެރިކަަމކުން ބާނައި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތަ

 ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކރުމަކީ މުހިްނމު ފިޔަވަޅެކެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ކެޗް ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިހާރެކޭވެސް އެއްފަދައިން އެކްސްޕޯޓު އިމުޤާމިގޮތުން މިނިސްޓްރީން 

ފެއްދުންތަކުގެ ޝިޕްމަންޓަކަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކެްޗ ސެޓުފިކެޓެއް އޮތުން ކުރެވޭ ކޮންެމ ކަނޑުމަހުެގ އު
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 ،ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. ކެޗް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިާޒމު މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަސް ބާނައިފައިވާ އުޅަނދުގެ މައުލޫމާތާއި

         ލޫމާތުެގ އަލީގައި ޢުޫލމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ިމ މަޢުމަސް ބޭިނ ތާރީޚު އަދި މަްސ ޕްރޮސެސްކުިރ ފަރާތުގެ މަ

އުފެއްދުންތައް ކަޑައްތުކޮށްފައިވާ  މަސް ބޭނީއްސުރެ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެންދެން އެ

 މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.ލާތައް ދެނެގަތުމަށް (ޓްރޭސަބިލިޓީ ޔަޤީންކުރުމަށް) ޙައެންމެހައި މަރު

 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިންނަށް ރައްކައުތެރި މަސައްކަތުގެ  7.5

 އުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުންޙަމާ

 
ށް ސްވެރިންނަމަ އިރި ހަރަކާތެއްކަމުގައި ހެދުމަށާތެއުކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ މަސްވެރިްނނަށް ރައްކަ

މަސައްކަތުގެ  ،ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުެގ ހަރަކާތްތަކާއި ،އުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންޙަރައްކައުތެރި މަސައްކަތުގެ މާ

 އެވެ. ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ފެންވަރަށް ކުރިއެރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެންދާނެ ،މާޙައުލު

އަޅައިގެން ފީނުމުގައި ދިމާވާ ހިރާސްތައް  ވައިފުޅިބޭނުންކުރާ އެން ހިުފމަށްޓަކައި  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ،މިގޮތުން

 ގުޅިގެން ިހންގޭނެއެވެ. އަދި ވައިފުޅި  ޕްރޮގްރާމްތައް ަކމާގުޭޅ އިދާރާތަކާ މެނޭޖްކުރާެނ ގޮތްތަކާ ގުޭޅ ތަމްރީނު  ،މަދުކޮށް

މަސްވެރިަކމުެގ  ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައިތެރިކަން އުރައްކަ ގެފީނައިގެން ކުރެވޭ އެންވެރިކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް، ަމސްވެރިންގެން އިއަޅަ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ފަރާތް ޒިްނމާދާރު ހަރަކާތްތަކުގައި އެވަގުތަކު ހުންނަ އެންމެ ިއސް

 

ންޖެހޭ ހަރަކާތްތެރިވާދުވަހު ކަނޑުމަތީގައި  ދަތުރުކޮށް ގިނައްދުތަކަށް ޙަމަކީ ދުރު ސަރަަމސްވެރިކަގެ އަދި މީގެ އިތުރުން ލޭނު

އުލެްއ ޙަގެންވާ ަމސައްކަތުގެ މާންނަށް އެކަށީމަސްވެރި މަސްވެރިަކމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މި  ،މެއްަކމުންކަމަސްވެރި

 މިންގަނޑުތަކެްއ ޞަވަކި ޚާއް އުޅަނދުފަހަރުގައި ލޭނުގެ ަމސްވެރިކަން ކުރާ ،ވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައިޤާއިމު

      ފުރިހަމަވެފައި ހުރުމަށް ާލޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޭލނު ުއޅަނދުފަހަރުގައި ޤާއިމުވާން ާލޒިމުކުރެވޭެނ މިންަގނޑު 

 އެވަނީއެވެ.  ގައި ިހމަނައިފައި 2 ޖަދުވަލު
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ނިޒާމު  ސަރވޭލަންސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް، މޮނިޓަރިންގ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ 7.6
 ހަރުދަނާކުރުން

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިަކމުގެ ހަރަކާތްތަކަކީ ބެލެހެއްޓޭ ިނޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުރެޭވ މަސްވެރިަކމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި 

ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ  ނިޒާމު (އެމް.ސީ.އެސް) ލަންސް ވޭރފިޝަރީޒް މޮނިޓަރިންގް، ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސަ

އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމަކީ އެމް.ސީ.އެސް ނިާޒމެއް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަްށ  ،ލް ޮމނިޓަރިންގ ސިސްޓަމާއިމުހިންމު ަކމެކެވެ. ވެސަ

 ވަސީލަތެވެ.  2މުހިންުމ 

އިސް މެދުވެރިކޮށް ސެޓަލައިޓް ސިގްނަލްެގ ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ިނޒާމުގެ އެހީގައި ުއޅަނދުގައި ހަރުކުރާ ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވަ

 ނިޒާމު  ކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މިބިލުޤާބެލުމުގެ އޮތް ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ޕޮޒިޝަން ކޮންމެ ވަުގތަކުވެސް  އެހީގައި އުޅަނދު

ކަން މޮނިޓަރ ކުރުމަްށ މަސްވެރި ،މެދުވެރިކޮށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރު ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވެ

 ،އަދި މީެގ އިތުރުން އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކޮށްދީ ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

 ުކރެވި ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހޭދަވާ ުއޅަނދުފަހަރު ޓްރެކް ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި

 ކުރެވޭނެއެވެ. ކުޑަ ގުނައެއް ޚަރަދާއި ވަގުތު އެތައް

ރާރުގެ ދަށުން ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޤަަފއިވާ އިލައިއެކުލަވަ ،ން އެއްބަސްވެންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ޮކމިޝަނުއި

 އި މީޓަރުން މަތީގެ އެްނމެހަ 24 އިންޑިއާ ކަނޑުގަިއ ަމސްވެރިކަން ކުރުމަްށ ލައިސަންްސ ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން

ސެޓައިލައިޓް  ގައި ފަހަރުއުޅަނދު ލައިސަންސް ދީފައިވާ ހައިސީސް ނުވަތަ މާކަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ގައްޔާއިއުޅަނދުފަހަރު

ވެ. މީެގ ކެކަމެ ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ާލޒިމު  ބަރުންބޭސްޑް ެވސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހަރުކުުރމަކީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ މެ -

ކުރެވޭ އޮބްޒާވަރ ިސސްޓަެމއްގެ ތެރެއިން ކަނޑުމަހުެގ ބާވަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ އިމުޤާއުމީ ފެންވަރުގައި ޤަ ،އިތުރުން

އައި.އޯ.ޓީ.ސީއަށް  ،އިން ސައްތަ ދަތުރުތައް އޮބްޒާވަރެއް މެދުވެރިކޮށް އޮބްޒާވްކޮށް 5 ދަތުރުތަކުގެމަސްވެރިަކމެއްގެ  އި އެންމެހަ

ފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިގައި ކަނޑަައޅަރާރުޤަީކމްއާ ގުޅޭ ރ ސް.ޓީ.ސީގެ ސަރަޙައްދީ އޮބްޒާވަކަމަށް އައި.އޯ ކުރަންވާނެޕޯޓުރި

ޑުތަކުގެ ދަށުން ޤާނޫނާއި ނފައިވާ މިންގަ އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމަކީ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީޮގތުން ކަނޑައަޅަ

އަދި އޮބްޒާވަރ  ގއެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭ ނިާޒމެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަސްވެރިަކމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވެސަލް މޮނިޓަރިންގަވާއިދާ 

 ކަމެކެވެ. ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަކީ މުހިްނމު ،ރާވައި ،ލައިއިނިޒާމެއް ޤައުީމ ފެންވަރުގައި އެކުލަވަ
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ދުފަހަރު މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ނތެރިވާ އުޅަމިގޮތުން، ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގަިއ ހަރަކާތް

 ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 ސިސްޓަމް (ވީ.އެމް.އެސް) އާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ގވެސަލް މޮނިޓަރިން 7.6.1

 

މީޓަުރ  24ދިގުމިނުގައި ލައިސަންސް ލިބިގެން ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުަޅނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން  (ހ)

ވީ.އެމް.އެްސ  ށްހުންނަ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ދިގު އުޅަނދުތަކުގައި ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަ

 ހަރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

ުއަޅނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވީ.އެމް.އެސް، ވެސް ގައިލިއުމުން ހުއްަދ ލިބިގެން މެނުީވ ހުރިހާ ވަގުތުތަކު (ށ)

 ) ހުރުން؛އިކޮށްފަ ]އޮން[( އިފައިޅުވައަބަދުވެސް ހު

ކުރާކަްނ ކަތްއުޅަނދު މަސްވެރިދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިްނ އެ ުއޅަނދުގެ ވީ.އެމް.އެސް ފުރިހަމައަށް މަސައް )ނ(

 އަދި  ންކުރުން؛ޤީއުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ޔަ

    ނިވިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ މިިނސްޓްރީއަށް  ]ސިސްޓަމް ެވސަލް މޮނިޓަރިންގ[އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުެރ   )ރ(

އުޅަނދުގެ ޕޮޒިޝަން ނުފެންނަ ަކމަށް ިމނިސްޓްރީން އުޅަނދަށް އަންގައިފިނަމަ، އުޅަނދު އޮްތ  އެ

ހެން)، އުޅަނދުގެ ދުވެއްޔާއި އުޅަނދުގެ ޙަރަކާތުގެ ނގޭނޭޢަރުޟު ވަކިން އެ އަދި ސަރަޙައްދު (ޠޫލު

 .ލިއުމުން ފޮނުވުން ގޮތަަކށްިނސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ގަޑިއިރަކުްނ މި 6މަޢުލޫމާތު ކޮންެމ 

 

 އާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް މޮނިޓަރިންގ-ރަވރުންނާއި އީޒައޮބް 7.6.2

 

އޮބްޒަރވަރެއް މިނިސްޓްރީން ފައިވާ އުޅަނދެއްގައި ކޮށްދޫ ކުރުމަށް ލަިއސަންސް ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން (ހ)

ތައް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އިންތިޒާމު އެ ،އެއްބާރުލުންދީއެދިއްޖެނަމަ، އެ ކަމަށް ބެހެއްޓުމަށް 

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދިނުން؛ އޮޕަރޭޓްކުރާ
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[ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ އާްނމު ގަވާއިދު] ެގ  R-75/2020ިމނިސްޓްރިގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު  މި (ށ)

އަދާކުރުމުެގ މާތައް ންގެ ޒިކުތްތަފަރާ ވަރުްނ އެ ރއޮބްޒަ އިްނ ކަނޑައަާޅ އެްނމެހަމިނިސްޓްރީ ދަށުން މި

 ކުރާ ކޮންމެ ަކމަކަށް އުޅަނދުން އެއްބާރުލުްނ ދިނުން؛ ގޮތުން

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ުއޅަނދެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރިންގ (އީ.އެމް)  (ނ)

ފަރާތުން ނުވަތަ  އެކަމަށް އެދިއްެޖނަމަ އުޅަނދުގެ ވެރި ،ނިްނމައިން ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ

 ަހމަޖައްސައިދިނުން؛ އިްނތިޒާމު އެ ،ކުރާ ފަރާތުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުންދީ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓް

ފައިާވ އިމިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅަ އެއްގައިއުޅަނދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހުރިާހ ަމސްވެރިކަ ގެލޭނު (ރ)

 ނޑަށް ފެތޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ޮމނިޓަރިން (އީ.އެމް) ސިސްޓަމެްއ ހަރުކުރުން؛މިންގަ

ދަތުރަށް ފުރުމަށްފަހު އަނބުރާ (މަސްވެރިކަމުގެ ވަގުތެއްގައި  އިމަސްވެރި ދަތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހަ (ބ)

ިނސްޓްރީގެ ހުއްދަ މިއަދި  ) ހުރުން؛އިފައި (އޮން ކޮށްފައިއީ.އެމް ިސސްޓަމް ހުޅުވަހަމައަށް)  ލެފުމާ

 ނުލުން؛އިލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ އީ.އެްމ ސިސްޓަްމ ނިއްވަ

އީ.އެމް ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަން އުޅަނދުގެ ެވރިފަރާތަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރަށް ނުވަތަ  (ކ)

ވަހަކަށް އެ މައްސަަލ އަ މާސްޓަރަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމާއެުކ ވީ އެންމެ

 އަދި ހައްލުކުރުން؛

ނުކުރާކަމަްށ  ަމސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އީ.އެމް ސިސްޓަމް މަސައްކަތްގެ ލޭނު (އ)

އެކަން އުަޅނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ޮއޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ މާސްޓަރަށް  ،މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވެ

ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލުމަށްފަހު  ދުވަހުގެ) ތިނެއް( 3ން ފެށިގެން ތާރީޚުންގި އެ، އަންގައިފިނަމަ

މިނިސްޓްރީން ކަނޑއަޅާ ތަނަކަށް ބަނދަރުކުރުން. އަދި މިނިްސޓްރީގެ ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުީވ  މި

    ނުފުރުން.އުޅަނދެއް މަސްވެރިަކމުގެ އަުއ ދަތުރަކަށް  އެ
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ތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ލީ ނިޒާމަށާއި އެހެނިހެން ދިރުންއުޙަމާމަސްވެރިކަމުން ކަނޑުމަހުގެ  7.7

 މަދުކުރުން

 

ނަޫމނާ  ،ޓެހިއްރަ ޓާށްތިމާވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ކަނުޑމަހުެގ މަސްވެރިަކމަކީ ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ގެ މާޙައުުލ ތަކެތީ އެ ،ަކނޑުމަުހގެ މަސްވެރިަކމުގެ ދިރުންތަކާއި މަސްވެރިކަމެއް ަކމުގައި އޮތްއޮތުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

    މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ކަނޑުމަހުގެ މަްސވެރިކަމުގައި އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތައް ދިރިއުޅޭ މާޙައުލަށާއި 

ސަރު ުކޑަކުރުމުގެ ގޮތުްނ އަންނަނިިވ ފިޔަވަޅުތައް ތަކަށް މަސްވެރިކަމުްނ ކުރާ އަތްބާވަ ން ނިހެއި ދިރިއުޭޅ އެހެގަލުއުމާޙަ އެ

 އެޅޭނެއެވެ.  

ސަރަޙައްދު  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރުން މަނާ އާލާތްތަކާއި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ 7.7.1
 ކަނޑައެޅުން

 
މަސްވެރިަކމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ [ R-75/2020ފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު: އިމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަ

އޮޔާދާ ދައު ނުވަތަ ކޮތަރިދައު  ،ދަށުން މަނާކުރެވިފައިވާ އާލާތްތައް ަކމަށްވާ ބޮޑު ދައު (ޕަރސް ސެއިން) ގެ  ]އާންމު ގަވާއިދު

އަިދ މަސްއައިްނ  މަްސމަރާ ަބޑި، ެކމިކަލް، ނުވަތަ ނުވަަތ ވިހަ ތިގޮވާ އެއްޗެ ،ދަމާ ދައު (ޓްރޯލް ނެޓް) ،(ގިލް ނެޓް)

 ެވސް ވަނީ މަނާކުރެވިފައެވެ.ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރުންހޯދުމަށް އެއްވެސް ވައިގެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ޑްރޯްނ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައްޔާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން އަދި މީގެ އިތުރުން މި ޕްލޭންގެ ދަށުން 

އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ ބޭނުންކުރާ  އަލިކުރުމަށް ،ށްޓަކައިތިލަކުރުމަ ކަނޑުމަސް  ،މަސްވެރިަކމުގައި ކަނޑުމަހުގެ ބޭރުގައި ކުރެވޭ 

 މަނާކުރެވޭނެއެވެ. ށް ަމސްވެރިކަންކުރުންމަސްތިލަކޮނުންކޮށްގެން ބޭ އާލާތެއްގެއުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމާއި މިފަދަ  އާލާތެއް

 

 އަދި އަންނަނިވި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިކަްނ ުކރުން މަާނ ކުރެވޭނެއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދައިފައިވާ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުެގ ޕްލޭންތަކުގެ ދަށުން  (ހ) 

ޕްލޭނެއްގަިއ ކަނޑއަޅައިފައިާވ ގޮތާއި ޚިލާފަށް  ކުގައި އެރަޙައްދުތަސަ އިފައިވާ އެންމެހަށްޙިމާޔަތްކޮ

 ؛ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރުން



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            15އަދަދު:                                   50ވޮލިއުމް: 

71 
 

ގަިއ ] މަސްެވރިކަމުގެ އާންުމ ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ [ R-75/2020ބަރު: ގަވާއިދު ނަން (ށ) 

(ތިނެއް) ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ވަށައިގެންާވ  3އްޗެއްގެ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޮއިވާލި ކަނދުފައިކަނޑައަޅަ

 ސަރަޙައްދެއްގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަންކުރުން.

އެތެރޭގައިވާ  (ސަތޭކަ) މޭލުގެ  100ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާކިޕެލަޖިކް ބޭްސލައިން އިްނ ފެށިގެން  (ނ) 

ީރ ޑިގް 25އިންޑިއާ ކަނޑުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ،އިސަރަޙައްދުގައްޔާ

 ދެކުނު ޠޫލްގެ ދެކުނުގައި ލޭނު ައޅައިގެން ބޮޑުކަންެނލީގެ ަމސްވެިރކަންކުރުން.

އުލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޙަދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަނޑުގެ މާ (ރ) 

 (އެކެއް) ނޯޓިކަލް މޭލު ވަށައިގެންާވ ސަރަޙައްދުން މަސްވެރިކަންކުރުން. 1ހަރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ބޮއެއްގެ 

 
އަމާޒުކުރާ މަސް ފިޔަވައި ހިފޭ، ބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ އެހެނިހެން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް  ގައިލޭނުގެ މަސްވެރިކަމު 7.7.2

 (ބައިކެޗް) ހިފޭ އަދި މަރުވާ މިްނވަރު މަދުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
 
 
 

، މަސްވެރިކަންކުރުމަްށ ލައިސަންްސ ދީފައިވާ ުއޅަނދުފަހަރުން ހިފާ، ބާނާ ނުވަަތ ނަާގ މިޔަރާއި ގެލޭނު (ހ) 

 ވެލާ، އަދި ކަހަނބުގެ ިމންވަރު މަދުކުރުމަށް އަްނނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ.  

އަޅާއިުރ ލޭނުކޮޅުގަިއ ޖެޭހ މިޔަރުެގ ތެރެއިން ލޭުނ ނަގާއިުރ މަރުނުެވ އޮންަނ މިޔަުރ ލޭނު  )1(  

 ؛ދޫކުރުން

ޖެހޭ މިޔަރުގެ ތެރެއިްނ  މީގެތެރޭގައި ލޭނުކޮޅުގައި  ،ދަދާއިއައަޅާއިރު ެޖހޭ މިޔަރުގެ ލޭނު  )2(  

 ވަކިން ރިޕޯޓުކުރުން؛  ގެ އަދަދުމަރުނުވާ މިޔަރާިއ މަރުވާ މިޔަރު

އަޅާއިރު ޖެހޭ މިޔަރާއި، ވެލައާއި ކަަހނބު ވީހާވެސް އަަވހަށް ދޫކުރުން؛ އަދި މިގޮތަްށ  ލޭނު )4(  

       ރުމަށްޓަކައި، ބުޅި ނައްާޓ އާލާްތ ދޫކުރާއިރު، ވެލައާއި ކަހަނބަށް ލިބޭ އަނިޔާ ުކޑަކު

 ހުކަރ) އަދި ލޭނުކޮޅު ބުރިކުރާ އާލާތް (ލައިންކަޓަރ) އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރުން.-(ޑީ
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އުޅަނދުފަހަރުން އަޅާ ލޭނުބައިގެ ލޭނު ކޮޅުތައް ކަނޑުގެ މަތީ ަސޠުޙުން ފެށިގެން މަދުވެގެން  )5(  

 މީޓަރު ފުންމިނުގަިއ ހުރުން. 60

ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަްނސް ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން ކަނޑުމަތީ  (ށ) 

ދޫނި މަރުވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ފިޔަވަޅެްއ 

 އެޅުން ލާިޒމު ކުރެވޭނެއެވެ. 

އިުރ އަާރ  ބަހައްޓައިގެން ލޭނުއެޅުން: އުޅަނދުެގ އަިލ މަޑުކޮށް  ވަގުތުތަކުގައިރޭގަނޑުގެ  )1(  

 ނޭޅުން. އަދި ލޭުނ އަާޅ ވަގުތު  ވަގުތާ ދެމެދުެގ ވަގުތުތަކުގައި ލޭނު  ވަގުތާއި އިރު އޮއްސޭ 

 ބޭނުންވާ އެްނމެ ދަށް މިންވަރަށް ހުރުން؛ އުޅަނދުގައި އަލިކަން (ޑެކް ލައިޓިންގ) އަލި 

ޭލނު ކޮޅުތަކުގައި (ބްރާންްޗ  :)ސްކެއަރިންގ ލައިން ބޭނުންކުރުން (ބަރޑް  ފައްސާ ފަށްދޫނި )2(  

ލޭނު އަޅާ ވަގުތުގަިއ  ދޫނިތައް ކައިރިވިޔަ ނުދިނުަމށް، ލައިން) އަޅާފައިވާ ެއންމަސް ކެުއމަށް

 ބޭނުންކުރުން ދޫނި ފެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަށް

         ނުްނކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީުލ ފަރުާމ އަދި ދޫިނ ފައްާސ ފަށް ބޭ ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ

 ގަިއ ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 3މި ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލު 

 ލޭުނ ބައިގައި ހިމެޭނ ހުރިހާ  ބޭނުންކުރުން: )ބްރާންޗް ލައިން( ފައިވާ ލޭނުކޮޅުއިބަރު ލަ )3(  

  .މިންަގނޑަށް ބަރު ލާފަިއ ހުރުން ފައިވާއިއްގައި ތިރީގައި ކަނޑައަޅަކެތަކޮޅު

ދުރުމިނުގައި ބަރު ހަރުކުރާނަމަ ބޭނުންކުާރ  މީޓަރުގެ 1ލޭނު ކޮޅުގެ ބުޅިން ފެށިގެން  •

 ނުވަތަ، ގްރާމް ހުރުން؛ 45ގައި މަދުވެގެން ގެ ބަރުދަނުބަރު

ދުރުމިނުގަިއ ބަރު ހަރުކުރާނަަމ  މީޓަރުގެ 3.5ލޭނު ކޮޅުެގ ބުޅިްނ ފެށިގެން  •

  ހުރުން؛ ުނވަތަ،ގްރާމް  60 ބޭނުންކުރާ ބަރުގެ ބަރުދަނުގައި މަދުވެގެން

ދުރުމިނުގައި ބަރު ހަރުކުރާނަމަ ބޭނުންކުާރ  މީޓަރުގެ 4ލޭނު ކޮޅުގެ ބުޅިން ފެށިގެން  •

  ގްރާމް ހުރުން؛ 98ގައި މަދުވެގެން ގެ ބަރުދަނުބަރު
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އަޅާ ުއޅަނދުތަކުން ލޭނުކޮޅުގައި މަންމަލި ޖަނަވާރު ޖެހޭ މިންވަރާިއ  ވާ ލޭނުލައިސަންސް ލިބިފައި (ނ) 

 މަރުވާ މިންވަުރ މަދުކުރުމަށް އަންަނނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުްނ ލާިޒުމކުރެވޭނެއެވެ.

. ނޭޅުން ލެވޭ ބައިތައް ލޭުނ އަާޅ ވަގުތުގައި އެ ސަރަޙައްދަށްއިފަދަ މަހުްނ އުކަ ކަރުގޮހޮރު )1(  

 އެފަދަ ތަކެތި، ލޭނު އަޅާ ސަރަޙައްދާ އެކަށީގެންވާ ދުރު ސަަރޙައްދަކަށް އުކައިލުން؛އަދި 

ވަތަ ބޭޭނ މަންމަިލ ޖަނަވާރުެގ މަޢުލޫމާުތ މަސްވެރިކަމުެގ ދަތުރުގައި ލޭނުގަިއ ޖެޭހ ނު )2(  

 ރިޕޯޓުކުރުން؛ އަދި  ،ފޮތުގައި ރިކޯޑުކޮށްދުން ލޮގްއިގަވާ

ދިރުމަކަށް ވީހާވެސް  އެ ،މާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައްޙި ،ޖަނަވާރާއި ލޭނުގައި ޖެހޭ މަްނމަލި )3(  

 ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތެއްެގމަތިން އިތުރު ގެއްލުމެްއ ދިނުމެއްނެތި ދޫކޮށްލުން.

 
 
 
 

 ބޭނުން ކުރުން ]ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް[ނުވަތަ  ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި އުސޫލުތައް މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި އެންމެ 7.7.3
 

ރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ރީތިކަން މިހާރުގެ ޖީލުތަކަށާއި ރަތީ ތިމާވެށްޓާއި، ދިރޭ ތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަާމއި، ޤުދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދު

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުެގ މަންފާއަށްޓަކައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް، ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަން ކުރުމަްށ ލައިސަންްސ 

ފަރާތްތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ އުފައްދާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ލައިސަންްސ ލިބިގެްނ ަމހާއި މަހުެގ އުފެއްދުންތައް ލިބިފައިވާ 

 ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ.

ލެވޭ ަމސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އިދޫކޮށްލެވޭ ނުވަތަ އެއްލަ ކަނޑަށްގެއްލިގެންދާ ނުވަތަ  (ހ) 

(އޭ.އެލް.ޑީ.އެފް.ޖީ)  ]އަދަރވައިސް ޑިސްކާެޑޑް ިފޝިންގ ގިއަރ ރއެބޭންޑެންޑް، ލޮސްޓް އޯ[ނުވަތަ 

 ގެއްލިގެންދާ އެފަދަ ށްއެގޮތުގެމަތިން ކަނޑަށް ދޫވުން ހުއްޓުވުމަްށ މަސައްކަތްކޮށް ައދި ކަނޑަ

 މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކުރުން؛ މަސްވެރިކަމުެގ އާލާތްތަކުގެ
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 ؛ކެމިކަލް ކަނޑަށް ނޭޅުން އަދިދުރަތީގޮތުން ނެތިގެން ނުދާ ކުނި ޤުޕްލާސްޓިކު ފަދަ  (ށ) 

 ނުދިނުން؛ އަދި ދިޔަ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭުނންކުރާ ކަނޑުެގ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އިސްރާފުވެގެން (ނ) 

 .ގޮތެއްގައި ނައްތައިލުންމަސްވެރިކަމުގައްޔާއި ޕްރޮެސސްކުރުމުގައި އުފެދޭ ކުނި، ޒިންމާދާުރ  (ރ) 

މަސްވެރިކަމުގައި މަރުވާ ވެލަޔާއި ކަހަނބު މަދުކުރުމާ ުގޅޭ އެފް.އޭ.އޯގެ [ގައިޑްލައިންސް ޓު ރެޑިއުްސ  (ބ) 

 ،ކަްނކަމަށް އަމަލުކުރުންސީ ޓަރޓަލް މޯޓަލިޓީ އިން ފިޝިންގ އޮޕަރޭޝަންސް]ގައިވާ 

 
 
 

 ހަރަކާތްތެރިވުންވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ހުގެ މަސްކަނޑުމަ 7.8
 

އަންނަން އޮްތ ޖީލުތަކަށް ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިަކމަކީ ަޒމާނުްނސުރެ ދިވެހިންކުރާ ދިވެިހންގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަިއ 

ތުތައް ޞަނާޢަތުގެ ތެރެއިން ދިވެހިންނަށް ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ފުރު ޞި މިވާސިލުކޮށްދިނުމަކީ މި ޕްލޭންގެ އަމާޒެކެވެ. މިއީ 

ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަމަހައްޓައި އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ަމސްވެރި އާއިލާތަކަށް ލިބެމުންދާ މަންފާ 

 ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަނޑުަމހުގެ ަމސްވެރިކަމުގައި މިގޮުތން،ދެމެހެއްޓުމަށްޓައި ކޮންމެހެން ކުރުން ުމހިންމު ަކމެކެވެ. 

ން މަދުކުރުމުެގ ރު ހިމާޔަތްކޮށް، ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް މަސްވެރިަކމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިދިވެހިންގެ ދައު

 ގޮތުން، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.

ތެރެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުގެ ބޮޑުަކންނެލީގެ މަސްވެރިކަންުކރާ އުޅަނދުތަކުގެ (ހ)

ރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށާއި އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތަކަށް ފަ

ތައް ކުރުމަށް ގިނަވެގެްނ ދުތަކުގައި އަްނނަނިވި ަމސައްކަތްވިއްކުމަށް ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަްނ ކުރާ ުއޅަނ

 (ދޭއް) ބިދޭސީންނަށް ހުއްދަދެވޭނެއެވެ. 2

 ؛ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްއުޅަނދު )1(

 ؛އުޅަނދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް )2(

 ؛އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރީންނަށް ކެއްކުމަށް )3(
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ްނޖިނިއަރ މާސްޓަރ، އި ލިބިފައިވާ ތަމްރީނުލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންެނލީގެ ަމސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި  (ށ)

ހަރަކާތްތެރި ވެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އުޅަނދެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީންނަށް އަދި ކެޕްޓަން

 ބިދޭސީންނަށެވެ. 2ގިނަވެގެން 

ކަނޑުމަހުގެ ަމސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގެ ތެރެއިްނ ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ނ)  (

އޮޑިވެރިޔާއާ ދެމެދު ޤާނޫނު ަނންބަރު ާތއި ފަރާ އެ ބިދޭސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންވާީނ،އުޅަނދުތަކުގައި 

މެއްެގ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުއެުކލަވައިލައިފައިވާ (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ާއ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން  2008/2

އަދި މިގޮތުގެ މަތިން ަކނޑުމަހުެގ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުމުގަިއ ދަށުންނެވެ. 

 މެއް ގެންގުޅެގެްނނުވާނެއެވެ.  މެދުގައި މުސާރައިގެ ތަފާތުކުރުފަރާތްތަކުގެ ޅުވެރިންނާއި އެދިވެހި ފަ
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 ންކުރުތަންފީޛު: ޕްލޭން 8ބާބު 

މި ޕްލޭންެގ ައމާޒުތަކަށް ވާސިލުުވމަށް އެކުލަވައިލައިފައިާވ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ 

މަތިން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ވިލަރެސްކޮށް، އެ ކަންކަން ތަންީފޛުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިްނމާއެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، 

، ހިްނގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، ަމސްވެރިކަން ރާވައި ކަނޑުަމހުގެއި ިހމަނައިފައިވާ މި ޕްލޭންގަ

ަމސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގަިއ  ކަނޑުމަހުގެ  ތެރޭގައިހުގެ (ތިނެއް) ަމސްދުވަ 3މި ޕްލޭްނ ގެޒެޓްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އިްނސްޓިޓިއުޓުން އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޕްޭލްނގެ ދަށުން މޯލްޑިްވސް މެރިން ިރސާޗް  ދުތައްގަވާއި މާބެހޭބެލެހެއްޓު

ގެ އެ ިއންސްޓިޓިއުޓު ގޮތް ބަޔާންކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ލީލުކުރުމާުގޅޭ އެްނމެހައި ކުރަންޖެހޭ ތަޙު

  ފަރާތުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

 

 : ޕްލޭން މުރާޖަޢާކުރުނ9ްބު ބާ

ގެ ަމސްވެރިކަްނ ކަނުޑމަހު(ފަހެއް) އަހަރަކުންނެވެ. ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުމުގައި  5މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ ކޮްނމެ 

އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި ކަމާގުޅުންހުރި  ،ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ލައިންސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ކުރާ ފަރާތްތަކާއި

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުވެރިންގެ ބައިވެރިވުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް 

، އް މުޠާލިޢާކޮށްފިޔަވަޅެ ފިޔަވަޅެއް އަވަސް ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެ

 ތަންފީޛުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެްއސޭނެއެވެ.
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ދީފައިވާ ކަރުދާސްތައްއިހަވާލަ  
 

 
). ދަ މޯލްޑިވިއަްނ ޓޫނާ ފިޝަރީ. އައިއޯޓީީސ 2003އާދަމް އެމް. އެސް.، އެްނޑަސަްނ އާރު. ސީ.، ހާފިޒް، އޭ. (

 220-202). ޕޭޖެސް 2003( 6ޕްރޮސީޑިންގްސް ަނންބަރު. 

). ހޭންޑްލައިން ޔެލޯފިން ޓޫނާ ފިޝަރީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް. ޕޭޕާ 2009އާދަމް އެމް. އެސް އެންޑް އޭ.އާރު ޖައުހަރީ (

 ޕޭަޖސް. 14މޮމްބާސާ، ކެންޔާ.  ،2009ސަބްމިޓެޑް ޓު ޑަބްލިއުޕީޓީޓީ 

ފިޝަރީ. އައިއޯޓީީސ ). ދަ މޯލްޑިވިއަްނ ޓޫނާ 2003އާދަމް އެމް. އެސް.، އެްނޑަސަްނ އާރު. ސީ.، ހާފިޒް، އޭ. (

އެންޑަސަން އާރު. ސީ.، ޒެޑް. ވަހީދު، އެމް. އެސް.  220-202). ޕޭޖެސް 2003( 6ޕްރޮސީޑިންގްސް ނަންބަރު. 

 180: 3). ދަ ޓޫނާ ފިޝަރީ ރިސޯސަސް އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް. މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް ބުލެޓިން 1998އެޑަމް (

 ޕޭޖަސް.

ންތު ސެޝަން އޮފް ދަ ވަރކިންގް ޕާޓީ އެން އަޕްޑޭޓް، ނައި –މޯލްޑިވްސް ޓޫނާ ފިޝަރީ  ). ދ2007ައާދަމް، އެމް. އެސް، (

 ، ވިކްޓޯރިއާ، ސޭޝެލްސ23ް-ޑަބްލިއުޕީޓީޓީ-2007-އޮން ޓުރޮޕިކަލް ޓޫނާސް، އައިއޯޓީސީ

އިން ދަ މޯލްޑިވްްސ،  ). ރިވިއު އޮފް ޔެލޯފިން ޓޫނާ ފިޝަރީޒ2015ްމް އެމް.އެސް.، އޭ.އާރު. ޖައުހަރީ އެންޑް ކޭ. މިލަރ (އާދަ

)، 17-17-ޑަބްލިއުޕީޓީޓީ -2015-ޕޭޕަރ ސަބްމިޓެޑް ޓު އައިއޯޓީސީ ވަރކިންގް ޕާޓީ އޮން ޓްރޮޕިކަލް ޓޫނާސް (އައިއޯޓީސީ

 ޭޕޖަސް. 15މޮންޕެލިއޭ، ފްރާންްސ،  ،2015، 29-23އޮކްޓޫބަރު 

 ޑިސްޓުރިބިއުޝަން އޮފް ޔެލޯފިން ޓޫނާ ފްރޮްމ ). ލެންތ2016ުއަހުސަން،އެމް.، އައި. ނަދީސް، އެންޑް އެމް ޝިހާމް އާދަމް (

، 18 ޑަބްލިއުޕީޓީޓީ-ލައިްނ އެންްޑ ހޭންޑުލަިއން ޓޫނާ، ޭޕޕަރ ސަބްމިޓެްޑ ޓު އައިއޯޓީސީ-އެންޑު-ދަ މޯލްޑިވްްސ ޕޯލް

 ޕޭޖަސް. 6. ޭސެޝްލސް ، 10-4ޮއްކޫޓަބުރ 

 .1983-1970އެންްޑ އެފޯޓް ޑޭޓާ،  ). ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިްވސް ޓޫނާ ކެޗ1996ްއެންޑަސަސް އާރު. ސީ. (

 )81/034ރޮގުރާމް (އައިއެންޓީ/މަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްޕަސެފިކް ޓޫނާ މެނޭޖް-. އިންޑ14ޯޑަބްލިއުޕީ//86އައިޕީޓީޕީ/

)، ކަންޓްރީ ރިޕޯޓް އޮން ފިޝަރީޒް އެންޑް 2003އެންޑަސަން އާރު. ސީ.، އާދަމް އެމް. އެސް.، އެންޑް ރަޝީދު އެޗް. (

 ޓެޓިސްޓިކްސް އިން ދަ މޯްލޑިވްސް.ސް

). ދަ ޓޫނާ ފިޝަރީ ރިސޯަސްސ އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް. 1998އެންޑަްސ އާރު. ސީ.، ޒެޑް. ވަހީދު، ެއމް. އެސް. އާދަމް (
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 ޕޭޖަސް  180: 3މޯލްޑިވްްސ މެރިްނ ރިސަރޗް ބުލެޓިން 

ރިވިއުން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޓޫނާ ފިޝަރީ. ). 1996އެންޑަސަން އާރު.ސީ.، ހާފިޒް އޭ. އެންޑު އާދަމް އެމް.އެސް. (

 ޕޭޖަސް  176: 2ވްްސ މެރިްނ ރިސަރޗް ބުލެޓިން މޯލްޑި

). ދަ ޓޫނާ ފިޝަރީ ރިސޯަސްސ އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސް. 1998އެންޑަްސ އާރު. ސީ.، ޒެޑް. ވަހީދު، ެއމް. އެސް. އާދަމް (

 ޕޭޖަސް  180: 3މޯލްޑިްސ މެރިްނ ރިސަރޗް ބުލެޓިން 

). ކަންޓްރީ ރިޕޯޓް އޮން ފިޝަރީ އެންޑް 2003. ސީ.، އާދަމް، އެމް.އެސް.، ރަޝީދު، އެްޗ. (އެންޑަސަން އާރު

 ސްޓެޓިސްޓީކްސް އިން ދަ މޯްލޑިވްސް. ޕޭޕަރ ޕްރިޕެއާޑް ފޮ އައިޯއޓީސީ

 ޯވލްޑް. . ސްކޮމްބްރިޑްސް އޮފް ދ2ަ. އެފްއޭއޯ ސްޕީޝީޒް ކެޓެލޮގް. ވޮލިއުމް. 1983ކޮލެޓް ބީ.ބީ. އެންޑް ނައުއެން ސީ.އީ. 

އެން އެނޮނޭޓެޑް އެންޑް އިލަސްޓްރޭޓަޑް ކެޓެލޮގް އޮފް ޓޫނާސް، މެކެރަލްސް، ބޮނީޓޯސް، އެންޑް ރިލޭޓެޑް ސްޕީޝީްސ 

 ޕޭޖް. 137): 2(125ނޯން ޓު ޑޭޓް. އެފްއޭއޯ ފިޝަރީޒް ސިނޮޕްސިސް، 

މާޝަލް ޯވމްވޯޓާ ފިޝް. ފިޝިންގް . މަލްޓިލިންގުއަްލ އިލްސްޓްރޭޓެޑް ގަިއްޑ ޓު ދަ ވޯލްްޑސް ކޮ 1995ފްރިމޮންޓް، ސީ، 

 ޭޕޖް. 215ނިއުސް ބުކްސް، ޮއސްނީ މީޑް، އޮކްފޯޑް، އިންގްލެްނޑް. 

ފިޝްބޭސް. ވޯލްޑް ވައިޑް ވެބް އެލެކްޓޯނިކް ޕަބްލިކޭޝަން.  .2019ފްރޮއެސެ، އާރު. އެންޑް ޑީ. ޕޯލީ. އެޑިޓަރސް. 

www.fishbase.org ، )12/2019 ( 

 .1993ޕީ.ސީ. ސްޓެވާޓް، އާރު.އީ. ރައިކެލްޓް، އޭ. މިކްނީ އެންޑް ސީ ގްރީވް،  ވިލިއަްމސް، ކައިލޯލާ، ޕީ.ޖޭ.، އެމް.ޖޭ.

 ޕޭޖް. 422އޮސްޓްރޭލިއަން ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް. ބިއުރޯ އޮފް ރިސޯްސ ަސއިންސަސް، ކަންބެރާ، އޮސްޓްރޭލިއާ. 

، މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ) ފިޝަސް އޮފް ދަ މޯްލޑިވްސް. މެިރން ރިސަރްޗ ސެންޓަރ،2003އެމް.އާރު.ސީ. (

 ޕޭޖަސް. 420ކް އޮފް ޯމލްޑިްވސް. އެންޑް މެރިްނ ރިސޯަސސް ރިޕަބްލިއެގްރިކަލްޗަރ 

ްވްސ ފް ރިސޯސް ރިސަރްޗ ޕޭޕާސް. މޯލްޑި) ދަ މޯލްޑިވިއަން ޓޫާނ ފިޝަރީ: އަ ކަލެކްޝަން އ1996ޮއެސް (.އާރު.އެމް

 .176: 2މެރިން ބުލެޓިން 

ްވްސ ފް ރިސޯސް ރިސަރްޗ ޕޭޕާސް. މޯލްޑިމޯލްޑިވިއަން ޓޫާނ ފިޝަރީ: އަ ކަލެކްޝަން އޮ ) ދ1996ައެސް (.އާރު.އެމް

 .176: 2މެރިން ރިސަރޗް ބުލެޓިން 
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 ފްރީކުއެންސީ އޮފް ބިގްއަިއ ޑް ). ސްޕޯނިންގް ޓައިން އެނ1992ްނަކައިޑޯ، އެޗް.، އެން. މިޔާބޭ އެންޑް ެއސް. އުއެޔަނަގީ (

 އޮފް ދަ ނެޝަނަލް ރިސަރޗް އިންސްޓީޓޫޓް އޮފް ފާ ސީޒް ފިޝަރީޒް. (ސައިޓެޑް ޓޫނާ، ތުނުސް އޮބެސުސް. ބުލެޓިން

) އެފްއޭއޯ އެކްސްޕަރޓް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން އިންޓަރެކްޝަންސް އޮފް ޕަސެފިކް ޓޫނާ ފިޝަރީޒް، 1991އިން މިޔާބޭ (

 ). 9ބީޕީ /91. ޓީއައިސީ/1991ބަރު ންޑިސެ 11-3ނޮއުމެޔާ، ނިއު ަކލެޑޯނިއާ، 

ސަރފެސް ފިޝަރީޒް އިން ދަ އިްނޑިއަން އޯޝަން.  –. ޓްރޮޕިކަލް ޫޓނާ 1989އަރޓް، ބީ. އެންޑް އެފް. މަރސެކް، ސްޓެކު

 . ޕޭޖް.238. 282އެފްއޭއޯ ފިޝް. ޓެކް. ޕޭޕަރ. 

). ކިންގް ޓޫނާ: އިންޑިއަްނ އޯޝަްނ ޓްރޭޑް، 2019، އޭ.، ބަރޓްޒް. އެން.، އެްނޑް މޯޔަރ، އޭ. (هللاބްދުޢަޔަޑަވް. އެސް. 

އައިއީސީއެސް ާޖނަލް އޮްފ  –ފްޝޯ ފިޝިންގް، އެންޑް ކޮރަލް ރީފް ރެސިލިއެްނސް އިން ދަ ޯމލްޑިވްސް އާޗިޕިލެގޯ. އޮ

 .170އައިސީއީއެސްޖޭއެމްއެސް/ެއފްއެސްޒެޑް/10.1093މެރިން ސައިްނސް، ޑީއޯއައި:
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 : ބަސްކޮށާރ1ު –ޖަދުވަލު 

  

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  (ހ)

 މަސްވެރިކަންކުރުން

 

 މާލީ ަމންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ާޤނޫނު)ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ތަންފީޛީ އޮފިސަރު (ށ)

ވަަނ  57ޤާނޫނުގެ  ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ 

 އޮފިސަރެއް.މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންެމ 

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު (ނ)

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް. 58

 މަސްވެރިކަންކުރުން  (ރ)

 

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

ނުވަތަ މެރުމަށް ، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް، ހޯދުމަށްމަސް  )2(

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މެރުްނ ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން )3(

ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުގައި ިހމެނޭ އެޫނންވެސް އެހެްނ 

 ؛ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

ބޭނުންކުާރ މަސް ަޖމާކުރުވުމަށް ، [ރޭޑިއޯ ބީކަން] ހިމެނޭގޮތަށް )4(

ހޯދުން ، ކުރުމާުގޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން އާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓް

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން
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     މޫދުގައި ނުވަަތ ކަނޑުގަިއ ނުވަތަ ރަށެއްެގ އެއްގަމުގަިއ  )5(

 ، ވަނަ ނަންބަރާއި) 2(، ) ވަނަ ނަންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ (

 ބުނެފައިާވ ) ވަނަ ނަންބަރުގައ4ިވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ () 3(

އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެްސ 

 ކަމެއް ހިންގުން.

ނާޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޞިކަނޑުމަހުގެ ަމސްވެރިކަމުގެ  އިންޑަސްޓްރީ (ބ)

 ޖަމާޢަތްތައް ަޖމްޢިއްޔާމަދަނީ 

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ  އުޅަނދު )ޅ(

ނުވަތަ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ަމސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިަކމާ ުގޅުންހުިރ 

ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ކަނުޑ 

 ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދު.

ހިމެޭނ ގޮތުން، މަސްވެރިަކމުގެ ދަތުރުގެ މަސްވެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާުތ  ލޮގްފޮތް )ކ(

 މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ާޤނޫނު)ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން )އ(

ބަލަހައްަޓއި އަދި ހިންގައި ، ތިން ވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން ަމސްވެރިކަން ރާވައި

 ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން.

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަްނ ހިމެނޭގޮތުްނ ަމސްވެރިކަމާގުޭޅ ެއންމެހަިއ  މިނިސްޓަރ )ވ(

 ާވލުވެފައިވާ ވަޒީރު.ހަކަންކަމުގެ ޒިްނމާ 
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އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ިހމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުެގ ެއންމެހަިއ  މިނިސްޓްރީ )މ(

 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ.ހަކަންކަމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު 

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫާމތު ނެތް  ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު )ފ(

ކަމެްއ ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ ހިނދުގައި، ޤުދުރަތީ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަިކ 

ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްުލމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅު.

ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަކަށްޓަކައި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަްށ  ޕްރޮސެސްކުރުން  )ދ(

 ނުވަތަ މަހަށް އެއްެވސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ގެނަުއމަށް ހިންގާ ހަރަާކތްތައް.

 :އަދި އެ ތަނެއްަގއި ،ޢިމާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަން ،ބިންބިމާއި ޕްރޮސެސްުކރާ ތަންތަން )ތ(

 ،ސާފުކޮށް ،މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް )1(

 ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް  ،ބަންދުކޮށް

އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

 ނުވަތަ ؛ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

 ،ހިއްކައި ،ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް )2(

ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް

އެނޫންވެސް އެެހންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

މަްސ ނުވަަތ  ،ބޭރުގައި ވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ 

 ތަންތަން.
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 ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން )ލ(

 ކެޔޮޅު -ސިސްޓަމް  

މަސްވެރިކަމާިއ މަސްވެރިަކމާ ުގޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ ަމޢުލޫމާތު 

ރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިަކމާއި ަމސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ހަަރކާތްތައް 

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލައިސަންސާިއ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މިިނސްޓްރީްނ 

 ވާ އޮންލައިން ނިޒާމު.ޤާއިމުކޮށްފައި

ވެރިފަރާތުގެ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަްއ އަދާކުރާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޙައްުޤ  ވެރިފަރާތް )ގ(

އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ  ނުވަތަ ، ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ

އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

ވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާތަކާ ، އަދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމްތައް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތާއި

، މެނޭޖަރ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ،ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް

 ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ.

މަސްވެރިކަމުގެ ބޭނުމަކަށް ނުވާ ގޮތަށް، ތިމާވެށީގެ ަމޢުލޫމާތު  އިޑޭޓާ ބޮ )ޏ(

އެއްކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުތަކުންނާއި ސައިންޓިފިކް ދިރާސާކުާރ 

 .ޖަމާޢަތްތަކުން، އޮޔާދާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބޮއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  )ސ(

 ސަރަޙައްދުތައް

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުެގ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ  96/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާކިޕެލެޖިްކ  ،ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި

 .ސަރަޙައްދީ ކަނޑު އަދި ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑު ،ކަނޑާއި

މާސްޓަރު އަދި އެ އުޅަނުދ ދުއްވައިގެން ހޯާދ ، ޗާޓަރަރ، ވެރިފަރާތް އޮޕަރޭޓަރު )ޑ(

އެ އުޅަނދާ ، އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތުން

އެ އުޅަނދު ހިންގުމަށް ޒިްނމާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އުޅަނދަށް ، ވާލުވެހުރިހަ

 އިރުޝާދުތައް ދޭ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮންމެ ފަރާތް.
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 މިންގަނޑުތައް ނެކުރާ އުޅަނދުގައި ހުންނަންޖެހޭމަސްވެރިކަންގެ : ލޭނ2ު –ޖަދުވަލު 

މަސްވެރީންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އެއީ އެކަށީގެންވާ  ކޮޅަށް ތެދުވަން ހުންނަ ޖާގަ

ކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ، އުޅަނދުގައި ަމސްވެރީންގެ އެކޮޮމޑޭޝަންގެ 

ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެތަނެއްގެ 

ުއސްމިުނގައި ބައެއްގައިވެސް، ކޮޅަްށ ތެދުވާން ހުންަނ ޖާގައިގެ 

              ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަން ވާނެެއވެ. 190މަދުވެގެން 

 ސެންޓިމީޓރަށްވުރެ ކުޑަ ވެގެްނ ނުވާނެއެވެ. 190

ށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށް ވަންނަ އެކޮމޮޑޭޝަނަ

 ގޮތަށް ކަނޑާފައި ހުންނަ ދޮރުދޮރާއި އެފަދަ 

ދެ ތަނެއްގެ ދޭތެރޭގައި ކަނޑާފައި ހުންނަ 

 ދޮރު

ޙާލަތުގައި ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކަނޑާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ދޮރުތައް ފިޔަވައި، އުޅަނދުގައި މަސް ރައްކާކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަެނއްގެ 

ވަދެވޭ  ށްނުވަތަ މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ތަނަކުން ސީދާ ނިދާ ކޮޓަރިއަކަ

 ގޮތަށް ދޮރު ކަނޑާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެއަށްވުރެ އިތުުރ އުޅަނދުތަކުގައި މީޓަުރ ނުވަތަ  24ދިގުމިނުގައި  

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކަނޑާފައިވާ 

ދޮރުތައް ފިޔަވައި، މަސް ރައްކާކުރަްނ ބޭނުންކުރާ ތަނެއްގެ ުނވަތަ 

މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ތަނެއް، ކައްކާ ތަނެއް، ގުދަނެއް، ުނވަތަ 

ސީދާ ނިދާ ކޮޓަރިއަކަށް ދޮރު  ސާފުތާހިރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނަކުން

ތަންތަނާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އިސްވެ 

ނިދާ ކޮޓަރިތަކާ ދެމެދު ހުންަނ ޕާޓިޝަންތަކާއި ނިދާ ކޮޓަިރތައް 

ވަށައިގެން ހުންނަ ޕާޓިޝަންތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ފެނާއި ޭގސް 

 އެތެރެނުވާ ގޮތަށެވެ. 
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މަސްވެރީންގެ އެކޮޮމޑޭޝަން ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ މިންަވރަށް  އިންސިއުލޭޓްކުރުން

ތަންތަނުގެ އެތެރެ ފާރުތަކާއި، ޕެނަލް  އިންސިއުލޭޓްކުރެވިފައެވެ. އަދި އެ

އަދި ޝީޓްތަކާއި، ތަޅުމާއި ޖޮއިނިންގ ހަދާފައި ހުންނަންވާީނ އެަކމަށް 

 ފަދަ ކުރެވޭމުއް ޤާއިއުލެޙައެކަށީގެންވާ އަދި ރައްކާތެރި މާ

ތަންތަނުގައި  އި ހަކޮމޮޑޭޝަނަށް ބޭނުންކުރާ ެއންމެއެއްޗަކުންނެވެ. އެ

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފެން ހިންދޭ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި

 ނިކުމެވޭނެ ގޮތް

ވާނީ ުކއްލި ޑޭޝަންތައް ހަދާފައި ހުންނަވަންފަޅުވެރީންގެ އެކޮމޮ

ވީހާވެްސ އަވަހަށް އެުކ ހަކަމާފަސޭނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގައި ވެްސ  

 ނިކުމެވޭެނ ގޮތަށެވެ.ފަޅުވެރިންނަށް އެތަނުން 

އުޅަނދުގައި ފަޅުވެރިންެގ އެކޮމޮޑޭޝަންެގ ގޮތުގައި ބޭނުްނކުރާ  ދައުރުވުން ވައި

ޤާއިމުކޮްށފައި ދައުރުވާެނ ނިާޒމެއް  ތަންތަނުގައި ރަނގަޅަށް ވައި

ރެވޭ ނިޒާމަކީ ޮކންމެ ކުމުއެވެ. އަދި މިފަދައިން ޤާއިހުންނަންވާނެ

ސް  ބަދަލަކާ ގުޅިގެންވެ މޫސުމެއްގައިވެްސ ނުވަތަ މޫުސމަށް އަންނަ 

ކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ދައުރުވާނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވައި

 ޮކންމެ ުއޅަނދުގައި އުޅޭ ނިޒާމަކަށް ވާން ެޖހޭނެއެވެ. އަދި ަމސްވެރިން 

ނުޑމެއް ނެތި ވަގުތެއްގައި ވެްސ ވައި ދައުރުކުރުމުެގ ނިާޒުމ މެދުކެ

 ހިންގަން ވާނެއެވެ. 

ގޮތަށް ނުގެ ތެރޭގައި ހެލިފެލިވެ އުޅެވޭދާފައިވާ ތަންތަށް ހައެކޮމޮޑޭޝަނަ އަލިކަން

 ހަދާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ޖާގައެއްގައިވެސް އަލިކަން ހުްނނަންވާނީ، ާޢންމު

މިންވަރަށް ލޮލުގެ ފެނުން ލިބިފައިވާ މީހަކަށް އުޑުމަތި ސާފު ދުވަހެއްގައި 

 އާދައިގެ ނޫހެއް ކިޔާލެވޭ މިންވަރަށެވެ.  
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މީޓަރު ހުިރ ނުވަަތ އެއަށްވުރެ  24އެ އުޅަނދެއްެގ ދިގުމިނުގަިއ  ނިދާ ކޮޓަރިތައް

މީޓަރަށްވުރެ ކުަޑ އުޅަނދެއްެގ ފަޅުވެރިން ނިދުމަށް  45ދިގުވެފައި 

ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގައި، އެނދާިއ ފަޅުވެރިންގެ ތަކެތި ރައްކާކުުރމަށް 

ން ހުންނަ ބައި ނުިހމެޭނ ގޮތަށް، އެ ކޮޓަރިއެއްގެ ބޮޑުިމނުގައި މަދުވެގެ

 އަކަމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ.  1.5

މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު އުޅަނދެއްގެ ފަޅުވެރިން ނިދުމަށް  45ދިގުމިނުގައި 

ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރީގައި ހުންަނ އެނދާއި ފަޅުވެރިންެގ ަތކެތި 

ރައްކާކުރުމަށް ހުންނަ ބައި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، ކޮންމެ ކޮްނމެ ކޮޓަރިއެއްގެ 

 އަކަމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. 2ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން 

ފަޅުވެރިން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރިތަކުގައި ބަހައްޓާ އެނދުތަކުގައި 

ސެންޓިމީޓަރު އަދި ފުޅާ މިުނގައި  190ދިގުމިނުގައި މަދުވެގެން 

އެނދުތަކުގައި ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި  70މަދުވެގެން 

އަކީ އެކަށީގެންވާ ސާމާނެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ބޭނުންކުރާ ގޮދަޑި

 އެއްޗަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. 

 އުޅަނދުގައި ފަޅުވެރިން ނިދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮޓަރިތަކުގެ ތެރެއިން،  ސާފުތާހިރުވާނެ ގޮތް

އެ ކޮޓަރިތަކުން ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ފާޚާނާތަކުގެ އިތުރުން، 

ރިއަކަށް ވަކި ފާޚާނާއެއް ފަޅުވެ 12ކޮންމެ އުޅަނދުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 

 ށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ކޮއިމުޤާ
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 ލުސީގޮތުގެ ތަފު ބޭނުންކުރާ ފަށް މި ފައްސާ ފަށުގެ ފަރުާމ އަދި ދޫނި: 3ޖަދުވަލު 

 
 ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ ފަރުމާ .1

 
    ދިގުމިނުގައި  މިފަށުގެ އަދި. ުހންނަވާނެއެވެ މީޓަރު 100 މަދުވެގެން ދިގުމިނުގައި  ފަށުގެ ފައްސާ ދޫނި (ހ)

 ސަރަޙައްދު ނިވަލުގައިވާ  އެފަށުގެ އަދި ވާންކުރުމަށްޓަކައި ފަށަށް ދޫނިފައްސާ ހަމަނުވާަނމަ، މީޓަރު 150

ކުރެވިފައިވާ ކޮޅު ފެންމަތީގައި ދެމޭގޮތަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް (ފުލޯޓް) ދޫ ފަށުގެ ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި،

ފަދަ ދުރަށް  ކުލަނުވަތަ ރަތް ކުލަހަރުކޮށްފައި ހުންނަވާނެއެވެ. އަދި ފަށުގެ ކުލައަކަށް ވާންވާނީ އޮރެންޖް

 ފެންނަ ކުލައެކެވެ. 

ނުދިނުމަށް އެކިގޮތްގޮތަށް ހޭނުނަ  އެފަށަށް ސޫފާސޫފި ދޫނި ބަޔަކީ އޮންނަ ފެނުންމަތީގައި ފަށުގެ ފައްސާ ދޫނި (ށ)

ލުއި އެހެންަނމަވެްސ އެފަށަކީ ވަޔާއެކު އުޅަނދުގެ ިމްސރާބުން ކައްސާލައިގެން ނުދާ މިންވަރަށް  އިތެޅޭހަ

 ބަރުދަން ހުރި ފަށަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

ޑު) ކުލައަކުން ފާޅުކަންބޮ( ފަދަ ފާހަގަވާ ދުރަށް  ފަށްތަކަކީ ހުންނަ އެލުވާފައި ތިރީގައި ފަށުގެ ފައްސާ ދޫނި (ނ)

      ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޔާއެކު އެކި ގޮތްގޮތަށް ތެޅުވޭހެން ހަރުކުރެވިފައިވާ ފަށްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި 

ވޭ ސްވިވެލް" (ތިންތަނުން އެނބުރޭ -ފަށްތައް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދެ ފަށުން ދެ ފަށުން "ތްރީ މި

 ލައިގައި ނުޖެޭހ ހިސާބުގައެވެ. ފޫކް) އެއްގައި ކަނޑުގެ މަތީފަށަ

 މީޓަރަށްވުރެ ދޭތެރެ ދުރުނުވާ ގޮތަކަށެވެ.  5ށް ހަރުކުރާ ފޫކުތައް ހުންނަންވާނީ ދެ ފޫކުގެ ދޭތެރޭގައި މިގޮތަ (ރ)

 ބަލައިގެން  ބާރުމިނަށް ދުއްވާ އުޅަނދު  އެުޅމަށް ލޭނު  ދަދުއަ ފަށްތަކުގެ ހުްނނަ އެލުވާފައި ފަށުގައި ފައްސާ ދޫނި (ބ)

ޅުމަށްޓަކައި ދޯނި ދުއްވަީނ ަމޑު ދުވެއްޔެއްގައި ކަމުގައި ވާނަަމ ހަރުކުާރ . ލޭނު އެލުކުރަންވާނެއެވެބަދަ

 ދަދު އިތުރު ކުރަންވާނެއެވެ. އަފަށްތަކުގެ 
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 : ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ ފަރުމާ 1ކުރެހުން 

 

 

 ދޫނި ފައްސާ ފަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތް .2

 
 . ހަރުކުރަންވާނެއެވެ ފަށް ފައްސާ  ދޫނި ކުރިން ފަށައިގަތުމުގެ ލާއަށްޙަމަރު އެޅުމުގެ  ލޭނު (ހ)

މީޓަރު ހުންނަންާވނެއެވެ.  100ފައްސާ ފަށުގެ ނިވަލުގައި ވާ ސަރަޙައްދުގެ ދިގުމިނުގައި މަުދވެގެން  ދޫނި (ށ)

މިގޮތަށް މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ދޫނި ފައްާސ ފަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ޮކޅުފަސް ކޮޅުގަިއ 

ދައިން ދަނޑިއެއްގައެވެ. އަދި މިދަނޑި މީޓަރަށްވުރެ ތިރި ނުވާނޭފަ 5ފެނުގެ މަތީ ފަށަލައިން ފެށިގެން 

ވާނީ ުއޅަނދުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުގަިއ އެއިރެއްގައި ވައިޖެޭހ ގޮތަށް ބަލައި ލޭނުގެ މަށްޗަށް ދޫިނ ންހުންނަ

 ފައްސާ ފަށް އަރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

. އަދި ތަށެވެވާގޮ މައްޗަށް  ލޭުނކޮޅުތަކުގެ ހުްނނަންވާނީ  ފަށްތައް ހަރުކޮށްފައިވާ ފަށުގައި ފައްސާ ދޫނި (ނ)

އެފަށުގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ފްލޯޓް އޮންނަންވާނީ އުޅަނދު ހުރަސްކޮށް ވައިޖެހޭއިރުވެސް ލޭނުކޮުޅމަތިްނ 

 ދޫނިފައްސާފަށް ނައްޓާލައިގެން ނުދާފަދަގޮތަކަށެވެ.
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ގައި ބޭނުންކުރާެނ ލޭނުއަޅާއިރު ދޫނި ފައްސާ ފަށް އޮޅި، ހަލާކުވުން ފަދަ ހާލަތެއް ކުރިަމތިވެއްޖެނަމަ، ބަދަލު (ރ)

 އިތުރު ދޫނި ފައްސާ ފަށެއް އުޅަނދުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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