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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެްނޑް އެގްރިކަލްޗަރ  2020 ©ކޮޕީރައިޓް 
 

ތަރުހީ  މިިނސްޓްރީން  ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ  ޢާންމުކޮށް  ނަކަލުކުރުމާއި  ބޭނުންކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ޕްލޭްނގައިާވ  ޕްލޭނާއި  މެނޭޖްމަންޓް  ކަމެކެެވ.  މި  ބުދޭ 
ަނ  ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހައި ހިނދަކު އަދި މިނިސްޓްރީއަކީ ކޮޕީރައިޓްެގ މުޞައްނިފު އަދި މަސްދަރުކަން އެކަށީެގްނާވޮގތަށް ފެންަނން އޮންއެހެްނޮގތަކަށް  

 ބޭުނމަށް ނަކަލުކޮށް،  ކިޔަވައިދިުނމުެގ އިތުރުން އެހެނިހެން، ދިރާސާ ކުރުމާއި، ިވޔަފާރީެގ ބޭުނމަށް ފިޔަވައި، ކިޔެުވމާއި ، ޮގތަށް، ޕްލޭްނަގއިާވ މަޢުލޫމާތު
 ޑައުންލޯޑްކޮށް އަދި ޕްރިންޓް ކުރެިވދާެނއެެވ.  

 

 މް، މުޙައްމަދު އަޙުސަން، މަލީޙާ ޙަލީމް، ޙައްާވ ރައުފަތު ނިޒާރު، އާމިނަތު ލުބްނާ މުންޝިދާ އިބްރާހީ ލިޔުންތެރިން: 
 އާދަމް މަނިކު ،ޙުސައިން ޒަމީލް ،އަޙްމަދު ޝިފާޒް، އާދަމް ޒިޔާދު  ޙުސައިން ސިާނން،އެހީތެރިވެދެއްވި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް:  

 ޑރ. ޗާލްސް އެންޑަރސަން އަދި ދި އެްނަވޔަރަންމެންޓަލް މާކެޓްސް ސޮލިއުޝަން ލެބް )އެމް ލެބް(، ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ  މުޠާލިޢާކުރެއްވީ: 
 

 ޝުކުރުގެ ބަސް: 
 

ތްތަކުްނ  ުގޅޭ ފަރާަވށާޖެހޭ ޕްލޭނަކަށް މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް ކުރެުވނު މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ސަރުކާރުެގ އެކި އެކި އިދާރާތަކުންނާއި ކަމާ
ފަ  އެްނމެހައި  ހަރަކާތްތެރިާވ  ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުެގ  މަސްެވރިންާނއި  ކުރަމެެވ.  ފާހަަގ  މިިނސްޓްރީން  ލަފާ  އާއި  މަޝްަވރާ  ރާތްތަކުެގ  ދެއްިވ 

ަވރަށް   ކައުްނސިލްތަކުްނ  ރަށު  އިއްަވއިދިުނމުގައި،  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ސިޔާސަތުތައް  ކަމާުގޅޭ  ދައުރެއް  ކަންބޮޑުުވންތައް  މުހިްނމު 
 އަދާކޮށްދެއްަވއިފައިާވތީ، ރަށު ކައުްނސިލްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ޝުކުރު ދަްނަނވަމެެވ. 

މަޢުލޫމާތު މިިނސްޓްރީްނ  މި ޕްލޭން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަސްެވރިން މިިނސްޓްރީއާއެކު ހޭދަކުރެއްިވ ަވުގތާއި ެވދެއްިވ އެހީތެރިކަމާއި ހިއްސާ ކޮށްދެއްިވ  
އެ ފަރާތްތަކުްނ    މާތާއި ބިނާކުރަިނިވ ޚިޔާލުތައްމަސްެވރިންނަށް ަވރަށް ބޮޑު ޝުކުރެއް އަދާ ކުރަމެެވ. އަުގނުކުރެޭވހައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫ   ،ށްފާހަަގކޮ

 ފޯރުކޮށްދެއްިވއެެވ. މަސްވެރިންެގ އެއްބާރުލުމާ ނުލައި މި ޕްލޭން އެކުލަަވއިނުލެުވނީސްކަން ކަށަަވރެެވ. 

ތުތަކާއި ފިޔަަވޅުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މޯލްޑިްވސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ފޯރުކޮށްދެއްިވ ފަންނީ އެހީތެރިކަން މި ޕްލޭންަގއިާވ ސިޔާސަ
 މިނިސްޓްރީން ފާހަަގކުރަމެެވ. 

ޕް ޑިެވލޮޕްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ފިޝަރީޒް  ސަސްޓެއިެނބަލް  މޯލްޑިްވސް  ެގންދާ  ކުރިއަށް  އެހީގައި  މާލީ  ބޭންކްެގ  ރޮޖެކްޓު        ޯވލްޑް 
އެ ފަރާތަށް    ،ފައިާވތީ)އެސް.އެފް.އާރް.ޑީ.ޕީ( އިން މި ޕްލޭން އެކުލަާވލުމަށްޓަކައި މާލީޮގތުްނނާއި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވައި

 އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެެވ.

 
އޮ މަތިން  ހަމަތަކުެގ  ދިެވހިބަހުެގ  އިބާރާތްތައް  ޕްލޭންެގ  އިބްރާހީމް      މި  ޢައްބާސް  އޮނަރަބަލް  އެހީތެރިެވދެއްިވ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރުމުގައި  މާން 
 ނ.ޢ.ޢ.ވ ެގ ނަންފުޅު ޚާއްޞަ ޮގތެއްގައި ފާހަަގ ކޮށްލަމެެވ.

 މި ޕްލޭނަށް ހަވާލާދޭނީ: 
 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަން މެޭނޖްކުރުމުެގ ޕްލޭން.  ، (2020މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ )
 އެމް.އޯ.އެފް.އެމް.އާރ.އޭ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ. 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ 
 ، އަމީރު އަޙްމަދު މަުގ، ަވނަ ފަންިގފިލާ، ެވލާނާގެ  7

 ދިެވހިރާއްޖެ ، 20096މާލެ، 
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 އިސް ބަސް 

 

އެހެނިހެން ކަނޑާއި   ދިރުންތަކާއި  އެންމެހައި  ކަނޑުވެށީގެ 
ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި هللا  ނިޢުމަތްތައް ލެއްވި މާތް 

ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާ   ދަންނަވަމެވެ. އެ  ޝުކުރު
ކީރިތި   ދަސްކޮށްދެއްވި  ގޮތް  ބޭނުންކުރާނޭ  ގޮތުގައި  ހުރި 

 ން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.  ލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުޞަރަސޫލާއަށް  

ހާހަލާއި  ގިރިތަކާއި،  ފަޅުތަކާއި،  ކަނޑުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދިވެހިންގެ   އާއި  އާދަކާދަ  ސަގާފަތާއި  ދިވެހިންގެ  ފަރުތަކަކީ، 
ތަރިކަތަކެވެ.   ދިވެހީންގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ،  އަމިއްލަވަންތަކަމާ 

ބަރޯސާ މަސްވެރިކަން  ލޭނާރުކަމުގައިވާ  ވަނީ ދިވެހީންގެ    ވެފައި 
ތަރިކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަރިކަތައް    މުހިންމުމި  

ރުކޮށްދިނުމަކީ  މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ފޯ
ޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ވާލުވެފައިވާ ނުހަނު ބޮއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަ

ހާސި އިޤްތިޞާދު  މިކަން  ނޫ  ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ލުކޮށް، 
ގެނައުމަށް  ސިފަ     އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ

މި ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.  
މި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާ އިރު، 

ށް ލިބިދިނުމުގެ  ކަނޑު ރޯދީގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހިންނަ
ވަނީ  މި  މިހާރު  ގޮތް  ހިންގާނެ  މަސައްކަތްތައް  ޢަމަލީ 

 އެކުލަވައިލައިފައެވެ. 

ދިރިއުޅުމާއި،  ދިވެހިންގެ  ޒަމާނުއްސުރެ،  މަސްވެރިކަމަކީ 
ޤައުމުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން    ، އާއި  އާމްދަނީ  ، ކެއިންބުއިމާއި

ޤައު ދިވެހި  ބިނާވެފައިވާ  މައްޗަށް  މަސައްކަތެއްގެ  މީ އެ 
އިޤުތިޞާދުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާތީ ދެމެހެއްޓެނިވި  
ހިންގައި،  ރާވައި،  ތަރައްޤީކޮށް،  މަސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި 
މަސައްކަތުގައި  މި  ވެސް  މިންގަނޑުތަކެއް  ބަލަހައްޓާނެ 

ގައި ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު  ، ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ. މިއީ
ވަށައި ލިބިގެން،  މަސްވެރިކަން  ބާރު  ދަށުން،  ނިޒާމެއްގެ  ޖެހޭ 

އެކުލަވައިލި   ްޕލޭންތަކެއް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ހިންގައި،  ރާވައި، 
 ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ވަސީ ރައްޔިތުންގެ  މަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހި  ލަތްތަކަކީ އެންމެހައި 
ޤުދުރަތީ  ، އޮތް  ހިއްސާ ލިބޭ  ކަނޑުވެށިން  މުދަލެކެވެ.  ޢާންމު 

ކުރި ޖީލުތަކަށް  މުއްސަނދިކަމަކީ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މަގުގެ 
ވަނީ ފޯރުކޮށްދޭން ބިނާވެފައި  ްޕލޭންތައް  މި  އަމާނާތެކެވެ.  ޖެހޭ 

މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް  
ވަގުތަކު   އެ  އަދި  އަޅަންހުއްޓުވުމަށް  ގޮތުން  ޖެހޭ  ޚަރަދުގެ 

އެޅުމާއި، މާޙައުލީ ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ދެކޮޅު
ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، 
އުސޫލުތަކުގެ   ހަމަހަމަކަމުގެ  އާއި  ތަރައްޤީ  ދެމެހެއްޓެނިވި 
ވަނީ އެކަށައަޅައިފައި  ރޭވުންތައް  މި   ، މައްޗަށެވެ. 

މަސްވެރިކަމުގެ   ފަންތީގައި  ތުގެ އެޞިނާޢަމަސްވެރިންނާއި،  ކި 
ރައްކައުތެރިކުރުމަށް   ތިމާވެށި  ފަރާތްތަކާއި  ޙަރަކާތްތެރިވާ 

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބިނާކުރަނިވި    ، މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ
 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ްޕލޭންތަކަކީ  
އެންމެހަ ބެލެހެއްޓުމަށް  މަސްވެރިކަމުގެ  ޙަރަކާތްތައް  އި 

ްޕލޭންތަކުގައި    މައިގަނޑު އަސާސެވެ. މިގޮތުން، މި މަގުދައްކައިދޭ
އަމާޒުތައް  ލަނޑުދަނޑިތަކާއި،  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަން 

އިދާރާތަކުން  ހާސި އެކި  ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެކި   ލުކުރުމަށް އަޅާނެ 
އަދާކުރާ  މި ތަންފީޛުކުރުމުގައި  އަދިްޕލޭންތައް  ދައުރު   ނޭ 

ތާވަލުތައް ވެސް ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. މި ްޕލޭންތަކަކީ   މުއްދަތު
ޤާނޫނުގެ   މަސްވެރިކަމުގެ  ތަޞައްވުރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެޅޭ  ހާސި ކަމުގައިވާނެކަމަށް    މުހިންމުލުކުރުމަށް  ފިޔަވަޅެއް 
 އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

 

 ޒަހާ ވަޙީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  
އެގްރިކަލްޗަރ 



 ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓް                            248އަދަދު:                                   49ޮވލިއުމް: 
 

8 
 

 ބާރާތްތަކުގެ ކުރުގޮތް ޢި ތަންތަނާއި  
 

 ފިޝަރީޒް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް އެފް.އައި.އެސް 

 އިންޓަރގަވަންމަންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އައި.ޖީ.އޯ 

 އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 

 ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އެލް.ޖީ.އޭ 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އެސް އެމް.ސީ. 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެމް.އީ 

 އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ފުޑް  އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ 

 ތޯރިޓީންޑް ރެވެނިއު އޮމޯލްޑިވްސް އިންލޭ މީރާ 

 މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  އެމް.އެމް.އާރް.އައި 

 ކޯސްޓް ގާޑް  -ޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މޯލްޑިވްސް ނޭ ސީ.ޖީ   - އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް  އެމް.އޯ.އީ.ޑީ 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  އެމް.ޕީ.އެސް 

 ޝަނަލް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްނޭ އެން.ބީ.އެސް 

 ރީޒް މެނޭޖްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަންރީޖަނަލް ފިޝަ އާރް.އެފް.އެމް.އޯ 

 ރީޖަނަލް ފިޝަރީ ޮބޑީސް އާރް.އެފް.ބީ 

 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 

 ސައުތުވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަން ސްވައިއޯއެފްސީ 

 ސެންޓަ ާބަބރާ ، ކެލިފޯނިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ 
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 : ފެށުން 1ބާބު  

 ތަޢާރުފާއި ނަން  1.1

ވަނަ މާއްދާގެ    18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ    2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު    ،ކީ ޕްލޭނަ  މެނޭޖްމަންޓް މި

ރާވައި، ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަން    4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    17ދަށުން ހަދައިފައިވާ، އެޤާނޫނުގެ  

ެބލެހެއްޓުމުގެ އްޖޭގެ ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި މަގުދައްކައިދޭ ދިވެހިރާ  ،ޕްލޭނެވެ. މި ޕްލޭން ވާނީ  ހިންގައި، 

ށް ކިޔާނީ، ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން[  މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަ މައިގަނޑު އަސާސަށެވެ.

 އެވެ.

 

 ތައް ދު ޞަ ޤް މަ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު   1.2

 ؛ތަކަކީދުޞަޤްމަމި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު 

  ، ކަނޑައެޅުމާއި    ފިޔަވަޅުތަކެއް ހަރުދަނާ   މެނޭޖްކުރުމަށް     މަސްވެރިކަން   ހިަބރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )ހ( 

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަޙައްދީ    ،ން ަބއިވެރިވާ މަސްވެރިކަން ރާވައި ދިވެހިރާއްޖެއިފިޔަވަޅުތަކަކީ    އެ

 ؛އެއްހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހެދުން މިންގަނޑުތަކާފައިވާ އިޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކަނޑައަޅަ

އިންތިޒާމެއް   )ށ(  ހިންގުމުގެ  ރާވައި،  މަސްވެރިކަން  ހިަބރުގެ   ،ކޮށްޤާއިމުހިަބރުގެ  ގޮތެއްގައި  ޒިންމާދާރު 

؛ މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްަބއިދިނުން  އި މިމަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓަ

 އަދި

ވިޔަފާރި )ނ(  މަސްވެރިކަމާއި  ޝާމިލްވާ    ،ހިަބރުގެ  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  ގޮތެއްގައި  ދައުލަތުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 

 މަގުދައްކައިދިނުން. ތުވެރިންނަށް މަޞްލަޙައިދާރާތަކާއި އެންމެހައި 



 ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓް                            248އަދަދު:                                   49ޮވލިއުމް: 
 

10 
 

 ދާއިރާ މި ޕްލޭންގެ   1.3

ާބވަތްތަކަކީ މެނޭޖްކުރާނެ  ދަށުން  ޕްލޭންގެ  ާބނާ   ،މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހިމެނޭގޮތުން  ާބވަތްތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

ހިފޭ، ޭބނޭ    އި،ާބވަތްތައް ފިޔަވަކަމުގައި ާބނާ  ާބވަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވޭ މަސްވެރި  ާބވަތެއްގެ ހިަބރާއި އެ  އެންމެހައި

 ކެވެ.ނުވަތަ ނެގޭ ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ދިރުންތަ

 ؛ޕެސިފިކް ސެއިލް ފިޝް(-ފަންގަނޑު ހިަބރު )އިންޑޯ )ހ(  

 ؛ތުންގަނޑު ހިަބރު / ކަންނެލި ހިަބރު )ސްވޯޑް ފިޝް( )ށ(  

 ؛ކަޅު މަސްހިަބރު )ްބލެކް މާލިން( )ނ(  

 އަދި؛ ކް ްބލޫ މާލިން( ޕެސިފި-ނޫ މަސްހިަބރު )އިންޑޯ )ރ( 

 .ގަޅިޖެހި ހިަބރު )ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން( )ބ(  

މި ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި،  ތްތަކަށް  ހަރަކާއެންމެހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ، ހިަބރުގެ އާާބދީއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ  

އިން ހިަބރު އަދި ހިަބރުގެ އުފެއްދުންތައް އި ދިވެހިރާއްޖެކުރުމާއި، ގަނެވިއްކުމާއުރައްކަ، ހިަބރު ބޭނުމާއި، ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި

އަދި މި ޕްލޭންގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް   ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  އެކްސްޕޯޓު

މީހުންނަށާއި، ތަންތަނަށްއުޅަނދު  ހިންގާ  ކުރާ  ޕްރޮސެސް  ޕްލޭން    އެކްސްޕޯޓުއަދި    ފަހަރަށާއި،  މި  ތަންތަނަށްވެސް  ކުރާ 

 ހިނގާނެއެވެ. 

 

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް  1.4

އެޕްރޯޗް:ޕްރިކޯޝަނަރީ  1.4.1 ލިިބފައިނެތްނަމަވެސް،      ޔަޤީންކަން  ފުރިހަމަ  ގޮތުން  ނިޒާމުތައް    މާޙައުލީސައިންޓިފިކް 

ނިޒާމުތަކަށް ލިިބދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި    މާޙައުލީރައްކާކޮށް،  

 ޚަރަދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

)އިކޯސިސްޓަމް   މާޙައުލީ  1.4.2 ބެލެހެއްޓުން  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  މެނޭޖްމަންޓް(:  - ނިޒާމާ  ވަކި  ބޭސްޑް 

ނިޒާމުތަކުގައި   މާޙައުލީ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކި ވަކިން ެބލުމުގެ ަބދަލުގައި،    މާޙައުލީާބވަތްތަކަށާއި  ، ކަންކަމަށާއި
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ހަރަކާތްތަކުން  އިންސާނުންގެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ބެލުން.  ގުޅުންތަކަށް  ވައްތަރުގެ  އެކި  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  އަދި  ހިމެނޭ 

 ޢާޔަތްކުރުން.ނިޒާމަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރި މާޙައުލީ

ހަޔަވީ  ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްހަމަކުރުން:    ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމީ ފެންވަރުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  ޤަ  1.4.3

ރަތީ ވަސީލަތްތައް ެބލެހެއްޓުމާއި އްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑުގެ ޤުދުސިންދަފާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސަ

ޭބނުންކުރުމަށް   ގޮތެއްގައި  ރިޢާ  ަބއިނަލްއަގުވާމީދެމެހެއްޓެނެވި  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރާ  އުމީ  ޤަ  ،ޔަތްކޮށްގޮތުން 

 .ފެންވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަޑައެޅުން

ތަރައްޤީ: 1.4.4 މުސްތަޤު  ދެމެހެއްޓެނިވި  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  ޖީލު މަސްވެރިކަން  މަންފާ ަބލުގެ  ވަސީލަތްތަކުން  ތަކަށް 

 ތަކުގެ ޭބނުންތައް ފުއްދޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން.ލިިބގަތުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނޭގޮތުގެމަތީން މިއަދުގެ ޖީލު

ފެންނަގޮތަށް    ހަމަހަމަކަން: 1.4.5 ޤާނޫނާޢަމަލުދެފުށް  ޝާމިލްވާގޮތަށް  ޢަމަލުއެއްގޮތަށް    ކުރުމާއި،  އެންމެން  ކުރުމާއި، 

ކޮށްގެން، ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެންގެ ޤުީބޠުނެގުމާއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތައް ތަ  ކުރުމާއި، ކުރާ ކަމަކަށް ޒިންމާޢަމަލު

އެ މަންފާ  ލިޭބ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތަކުގެ  ދެކިގެން،  މުދަލެއްކަމުގައި  އާންމު  އެކުލެވޭ  ންމެންނަށް  ހިއްސާ 

 އިންސާފުވެރިކޮށް ލިިބދިނުން. 

 ، ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވީހާވެސް ޮބޑަށް އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ާބރު އެޅުމުގެގޮތުންނާއިޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް:   1.4.6

ކޮށް  ޞަތުން، ކަމާގުޅޭ އެންމެން، ޚާއްކަންކަން ނިންމުމުގައި ކަމާގުޅޭ އެންމެންގެ ޝާމިލްވުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮ

 ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަަބުބން ސީދާ އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް ަބއިވެރިކުރުން.

 މާނަކުރުން  1.5

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  1މި ޕްލޭންގައި ޭބނުންކޮށްފައިވާ ަބސްަބހާއި ޢިާބރާތްތައް މާނަކުރާނީ ޖަދުވަލު 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  1.6

  ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ގައި ޝާއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހިށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި ޕްލޭނަ
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 މާޙައުލު ޠަބީޢަތް އަދި ދިރިއުޅޭ    ، އިޙަޔަވިއްޔާތާ ހިބަރުގެ  :  2ބާބު  
 
 

ގެ ހޫނު ސަރަޙައްދުދުނިޔޭގެ ދެަބއިހަމަ )އިކުއޭޓަރ(  މިގޮތުން  ކަނޑުތަކެއްގައިވެސް އުޅޭ ާބވަތެކެވެ.    ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ކީހިަބރަ

)ސަބްޓްރޮޕިކަލް( އަދި ފިނި )ޓެމްޕަރޭޓް( ކަނޑުތަކުގައި ހިަބރުގެ ާބވަތްތައް އުޅެއެވެ   ނޑުތަކާއި، މެދުމިންވަރަކަށް ހޫނުކަ

ތަކަށް ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުާބވަތްތަކަކީ ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި އުޅޭ ދުރު    އަދި މި(.  2016، )ރެސްޓްރެޕޯ އެޓް އަލް

މީޓަރު    200ޙުން  ޠުއާއިލާގެ ާބވަތްތަކަކީ ކަނޑުގެ ސަ  ގެޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހިަބރު(.  2010، އެޓް އަލްމަހެކެވެ )ޝިމޯސް  

ކުގެ ތަކާއި ފުންމިން ތަފާތުވެއެވެ. ހިަބރުގެ ާބވަތްތައްދުސަރަޙަފުނުގައި އުޅޭ މަހެއް ކަމުގައިވިއަސް، ވަކިވަކި ާބވަތްތައް އުޅޭ  

ދިވެހި އިސްޓިއޮފޮރިޑޭ   ރާއްޖެއިންތެރެއިން  ހިމެނޭ  މަސްހިަބރު  ހިަބރާއި  ފަންގަނޑު  ކަމަށްވާ،  އާއިލާ  ދެ  ފެންނަ 

(Istiophoridae( ޭއަދި ތުންގަނޑު ހިަބރު ހިމެނޭ، ޒިފީޑިއ )Xiphiidea  ީއާއިލާގެ ާބވަތްތައް އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަނ )

 (. 1985ހޫނު ކަނޑުތަކުންނެވެ )ނަކަމޫރާ، 

ކަނޑުގެ   އަދި  މާޙައުލުހިަބރަކީ  ޕްރިޑޭޓަރ(،  )އޭޕެކްސް  މަތީގައިވާ  އެންމެ  ޕިރަމިޑްގެ(  )ފުޑް  ހަރުފަތްތަކުގެ  ކާނާގެ  ގެ 

(. ހިަބރު އާއިލާގެ ކާނާގެ  2006، . އެޓް އަލްހިމެނޭ މަހެކެވެ )ކިޗެލް  އެސޮރުމެންގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ާބވަތްތަކެއް  

ހިމެނެއެވެ   މަސްތައް  ފަރުތޮޅި ފަދަ  ފުޅަނގި،  ފިޔަލަ،  ކަންނެލި،  ލޯޮބޑު  ކަންނެލި،  ކަޅުިބލަމަސް، ރީނދޫއުރަހަ  ތެރޭގައި 

އަލްޕޮޓިއަރ  ؛ 1985)ނަކަމޫރާ   އަލްއެލެޕަތާޖް    ؛ 2007، އެޓް  ކައިރި  2009، .އެޓް  އައްސޭރިފަށާ  އަދި   .)

ނަމަ، މުށިމަސް ފަދަ ާބވަތްތައް މިސޮރުމެން ކައިއުޅެއެވެ. ހިަބރުގެ ާބވަތްތަކުގެ ކާނާ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،    ތަކުގައިސަރަޙައްދު

ގޮތުގައި ހިަބރަށް  މަހުގެ ގޮހޮރު ަބލައިގެން ހެދުނު ދިރާސާތަކަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި ޯބވަދިލަމަހުގެ ާބވަތްތަކަކީވެސް ކާނާގެ  

(. އެހެންނަމަވެސް، ކާނާގެ 2017  ،.ލޫރް އަންޑްރާޑެ އެޓް އަލް؛ 2007 ،.ާބވަތްތަކެކެވެ )ޕޮޓިއަރ އެޓް އަލް  މުހިންމު

އެ ާބވަތްތައް ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިންވަރު، ހިަބރު އާއިލާގެ އެކި ާބވަތްތަކުގެ    ،ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކި ވަކި ާބވަތްތަކާއި

 (.2017،.މެދުގައި އަދި އެކި މޫސުމަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުވެއެވެ )ލޫރް އަންޑްރާޑެ އެޓް އަލް
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 )ހ( ފަންަގނޑު ހިބަރު
 
 

 
 

 Istiophorus platypterus   ސައިންޓިފިކް ނަން:
 ޕެސިފިކް ސެއިލްފިޝް-އިންޑޯ   ނަން:  އިނގިރޭސި 
 ފަންގަނޑު ހިަބރު    ދިވެހި ނަން:

 ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތް    ހާލަތު:އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސްޓޮކްގެ  
 

 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:    މާޙައުލު 

  )ޓްރޮޕިކަލް(  ގެ ހޫނުސަރަޙައްދުޕެސިފިކް ކަނޑުގެ، ދުނިޔޭގެ ދެަބއިހަމަ )އީކުއޭޓަރ(    ކަނޑާއި  ފަންގަނޑު ހިަބރަކީ އިންޑިއާ

ތަކުން ފެންނަ މަހެކެވެ. މިާބވަތުގެ މަސް އާންމުކޮށް  ސަރަޙައްދު   ()ސަްބ ޓްރޮޕިކަލް  މެދުމިންވަރަކަށް ހޫނުކަނޑުތަކުންނާއި  

ގައެވެ. އިންޑިއާ  ފުނުމީޓަރު  200 ދުރުނޫން ހިސާުބތަކުގައި، ރަށްރަށާއި ފަރުތަކާ މާ، ަބއްރުތަކުގެ އައްސޭރިފަށާއިއުޅެނީ 

ސީލު )ސްޓޮކް ސްޓްރަކްޗަރ( އެއްކޮށް ހޯދިފައި ނުވިނަމަވެސް ގެ އާާބދީ ެބހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުކަނޑުގައި ފަންގަނޑު ހިަބރު

އައިސޮލޭޓެޑް  ސަރަޙައްދުަބއެއް   )ރިޕްރޮޑަކްޓިވްލީ  އާބާދީތަކެއް  ދަރިމައިވާ  ގުޅުމެއްނެތި  އާާބދީއާ  މައިކަނޑުގެ  ތަކުގައި 

ގުޅުމެއް   އާާބދީއާ  މައި  ކަނޑުގެ  އިންޑިއާ  މިގޮތުން،  ެބލެވެއެވެ.  ކަމަށް  އުޅޭ  ކުޑަ ސްޓޮކްސް(  ވަރަށް  ނުވަތަ  ނެތް، 

ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވެއެވެ.     ތެރެއިން   ގެގަލްފް   މިންވަރަކަށް ދެ އާާބދީގެ މެދުގައި މަސް ަބދަލުވާ އާާބދީއެއް، ޕަރޝިއަން

  )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  މި އާާބދީގެ އިތުރުން، މިގޮތަށް ވަކިވެފައިވާ އާާބދީއެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވާކަމަށް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ

 .(2019ޑަްބލިއު.ޕީ.ީބ  –
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 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:

މިޔަރެމުގެ ާބވަތްތައް އަދި ގުންަބޅަ ފަދަ އައިން އޭގެ މަތީ ކޮތަރިަބއި )ފަންގަނޑު( ބޭނުންކޮށްގެން  ފަންގަނޑު ހިަބރަކީ  

ހަމަލާދޭ މަހެކެވެ. މިާބވަތުގެ ކުދި މަހުގެ އިތުރުން ހަދައިގެން އުޅޭ ކުދިމަހުގެ އައިންތައް ލަވައި އެއްކުރުމަށްފަހު އައިނަށް 

 ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ހިަބރުގެފަންގަނޑު ވަދިލަމަހުގެ ާބވަތްތައްވެސް ޯބވަ އާއި ޯބ

  

 

 އުމުރު:  ފުރާވަރަށް އަރާ ބޮޑުވާ މިންވަރާއި  

އެހެންނަމަވެސް އަވަހަށް ޮބޑުވާ މަހެކެވެ.    ،ނިސްބަތުން ކުޑަާބވަތްތަކަށް ަބލާއިރު   ފަންގަނޑު ހިަބރަކީ ހިަބރު އާއިލާގެ

  -  )ލޯވަރ ޖޯ ފޯރކް ލެންތް  ކޯޑުކުރެވިފައިވާ މަހުގެ ދިގުމިނުގައިމިހާތަނަށް އެންމެ ޮބޑު ކަމަށް ރިމިާބވަތުގެ ތެރެއިން  

އަދި މިހާތަނަށް   ށްވެއެވެ.ހުރިކަމަ  ފޫޓު(   11)  ސެންޓިމީޓަރު  348  ތިރީ ތުންގަނޑުން ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާަބށް(

ގޮތުން   ކިލޯގެ މަހެކެވެ. ފަންގަނޑު ހިަބރާގުޅޭ  100.2ދުނިޔޭގައި މިާބވަތުގެ އެންމެ ަބރު މަހަކަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  

ަބރު ފަންގަނޑު ހި  ންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފަންގަނޑު ހިަބރުގެ އެންމެ ދިގު އުމުރަކީ ތޭރަ އަހަރެވެ.ލިޔެފައިވާ އެކިއެކި ލިޔު

ގެ ދިގުމިނަކަށް )ގާތްގަނޑަކަށް  ދެމެދުސެންޓިމީޓަރާ  210އި  ރާސެންޓިމީޓަ  203ފައިވަނީ  ވަރަށް އަރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފުރާ

 (.  2019ޮބޑުވުމުންނެވެ )ޖިރޯލްޓް އެޓް އަލް،  ށް(ފޫޓަ 7
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 )ށ( ތުންަގނޑު ހިބަރު
 

 
 

 Xiphias gladius   ސައިންޓިފިކް ނަން:
 ސްވޯޑް ފިޝް އިނގިރޭސި ނަން:

 ތުންގަނޑު ހިަބރު / ކަންނެލި ހިަބރު   ދިވެހި ނަން:
އާާބދީ މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެއްޓޭނެ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްނުވޭ، އިންޑިއާ   ސްޓޮކްގެ ހާލަތު:  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 

 ނުވާނޭ މިންވަރަށްކަނޑުން މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުންދަނީ އާާބދީއަށް ގެއްލުން 
 

 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:    މާޙައުލު 

އަދި އިންޑިއާ    ކަނޑު  ޕެސިފިކް، ކަނޑާއި  ކަމުގައިވާ އެޓްލާންޓިކް  ތުންގަނޑު ހިަބރަކީ ދުނިޔޭގެ މައިގަނޑު ތިން ކަނޑު

)އީކުއޭޓަރ(    ކަނޑުގެ ދެަބއިހަމަ  ހޫނު  ސަރަޙައްދުދުނިޔޭގެ  މިންވަރަކަށް    އްޔާއިކަނޑުތަކުގަ)ޓްރޮޕިކަލް(  ގެ   ހޫނު މެދު 

ހާލަތްތަކުގައި ފިނި  ސަރަޙައްދު(  ޕިކަލްޓްރޮ-)ސަްބ މަދު  މަހެކެވެ. އަދި  ކަނޑުތަކުގައި ވެސް  )ޓެމްޕަރޭޓް(  ތަކުގައި އުޅޭ 

އާއި  ގްރީ  ޑި  18  ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން  ތުންގަނޑު ހިަބރު އުޅެއެވެ. ތުންގަނޑު ހިަބރަށް އާންމުގޮތެއްގައި ކަމުދަނީ

ހިަބރު އާއިލާގެ  ސަރަޙައްދުހުންނަ  އާ ދެމެދު  ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް    22 ހިަބރަކީ،  އެހެންނަމަވެސް ތުންގަނޑު  ތަކެވެ. 

ޑިގްރީ    5  ފިނިވެގެން  ޤާިބލުކަން ލިިބފައިވާ މަހެވެ. މިގޮތުން   ގައި އުޅުމުގެފިނިހޫނުމިނުއެންމެ ތަފާތު  މަސްތަކުގެ ތެރެއިން  

ގެ ފިނިހޫނުމިނުގައިވެސް މި ާބވަތުގެ މަސް އުޅެއެވެ. ތުންގަނޑު ހިަބރު އާންމުކޮށް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް  27  ހޫނުވެގެން  އާއި

 މިާބވަތުގެ މީޓަރު ފުނަށްވެސް  2878މީޓަރުގެ ފުންމިނާ ދެމެދުގައި ނަމަވެސް،    550ފެށިގެން  ން  ޙުސަޠުކަނޑުގެ  ފެންނަނީ  

 (.2010 ،.އެޓް އަލްވެއެވެ )ސެޕުލްވެޑާ ކޯޑުކުރެވިފައިމަސް ފީނާ ކަމަށް ރި
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 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:

ގުންަބޅަ    ކަރަވެރިމަހާއި  މީގެ ތެރޭގައި ތުންގަނޑު ހިަބރުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި މާކަނޑުގައި އުޅޭ ގިނަ ާބވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.  

ފަދަ ާބވަތްތައް އަދި ތަންކޮޅެއް ފުނުގައި އުޅޭ ަބރަކޫޑިނާ އަދި ލެންޓަރންފިޝް އާއިލާގެ ާބވަތްތަކާއި ކަނޑުގެ ިބންގަނޑާ 

 ފާޑުގެ ސޫފި ހިމެނެއެވެ. އުޅޭ ާބވަތްތައް )ޑެމަރސަލް( އަދި ޯބވަދިލަމަހާއި ކަކުނި ކައިރީގައި

 
 :އުމުރު   ފުރާވަރަށްއަރާ ބޮޑުވާ މިންވަރާއި  

 
އާ ހިަބރު  މިއިންޗިއަށް    6ފޫޓު    4މުގޮތެއްގައި  ންތުންގަނޑު  ވެއެވެ.  ޮބޑުމަހަކަށް ޮބޑުވާކަމަށް  އެންމެ  ާބވަތުގެ 

  އިންޗި   9ފޫޓު    5  ތުންގަނޑުން ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާަބށް(  -  ލެންތު  ފޯރކްދިގުމިނުގައި )ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  ރި

ކަމަށް  ފުރާވަރަށް އަރާކިލޯގެ މަހެކެވެ. ތުންގަނޑު ހިަބރު    650މަހެކެވެ. އެންމެ ަބރު މަހަކަށް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ    ހުރި

ޮބޑުވުމުންނެވެ.  ދެމެދުގެ  ފޫޓާ  8  ފޫޓާއި  5ވަނީ   ހުންނަ ދިގުމިން  އުމުރުގަ  ދަރިމައިވާ  ދިގުމިނަކަށް  އެންމެ    ކަމަށްއި 

 ފޫޓެވެ. 7 ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީރި މުކޮށްންއާ

 
 

 މަސްހިބަރު )ނ( ކަޅު
 

 
 

 Makaira indica   ސައިންޓިފިކް ނަން:
 ްބލެކް މާލިން  އިނގިރޭސި ނަން:

 ކަޅު މަސްހިަބރު   ދިވެހި ނަން:
 ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތް  ސްޓޮކްގެ ހާލަތު:  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 
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 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:    މާޙައުލު 

 

އިންޑިއާ ކަނޑާއި ، ތަކަށް ހިޖުރަކުރާސަރަޙައްދުކަޅު މަސްހިަބރަކީ ވެސް ދުރު    ،ހިަބރު އާއިލާގެ އެހެން ާބވަތްތައް ފަދައިން

( ކަނޑުތަކާއި މެދުމިންވަރަކަށް ފިނި )ޓްރޮޕިކަލްގެ ހޫނު  ސަރަޙައްދުޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ދުނިޔޭގެ ދެަބއިހަމަ )އީކުއޭޓަރ(  

ކަނޑުން  ޓްރޮޕިކަލް-)ސަްބ އެޓްލާންޓިކް  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މަސް  ާބވަތުގެ  މި  މަހެކެވެ.  ފެންނަ  ކަނޑުތަކުން   )

ސްޓޮކް( އެކަނޑުގައި ވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތެވެ. ކަޅު   ގ ދަރިމައިވާ އުމުރުގެ އާާބދީއެއް )ްބރީޑިން، ސްފެނިފައިވީ ނަމަވެ

ފެށިގެން   ކަނޑުގެ ސަޠުޙުން  ފެންނަނީ  އާންމުގޮތެއްގައި  ހިސާުބތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް   200މަސްހިަބރު  ފުން   މީޓަރުގެ 

ފައި ވެއެވެ. ތުންގަނޑު ހިބަރު އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ކޯޑުކުރެވި ރިތުންގަނޑު ހިަބރު ފީނާކަމަށް  މީޓަރު ފުނަށްވެސް  915

 (. 1985)ނަކަމޫރާ، ނެވެ ރަށްރަށާއި ފަރުތަކުގެ ކައިރިން، ަބއްރުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުންނާއި

 

 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:
 

ގުންަބޅަ ފަދަ ާބވަތްތަކާއި ކަކުންޏާއި ، ބޯވަދިލަމަހުގެ ާބވަތްތަކާއި  ޯބވަ އަދި، އާއިކާނާގެ ގޮތުގައި ފިޔަލަ  މަސްހިަބރުގެކަޅު  

 ގިނައިން ފެންނަ ނަމަ   އްާބވަތްތަކުދި  އިހި ފަދަ ތޮށިގަނޑުލާފައި ހުންނަ ާބވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑުމަހުގެ  

 އެ ާބވަތްތައް ކެއުމަށް އިސްކަންދެއެވެ.

 
  

 ބޮޑުވާ މިންވަރާއި ފުރާވަރަށްއަރާ އުމުރު:  
 

ގޮތެއްގައި ޮބޑުވާކަމަށްވަނީ   ކަޅު މަސްހިަބރު އާންމުކަޅު މަސްހިަބރަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޮބޑެތި މަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަހެކެވެ.  

ތިރީ ތުންގަނޑުން   -ތުގައި  ފޯރކް ލެން)ދިގުމިނުގައި  ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  އެންމެ ޮބޑު މަހަކަށް ރިމި ާބވަތުގެ  ފޫޓަށެވެ.    12

އެންމެ ަބރު މަހަކަށް މިހާތަނަށް   އަދިފޫޓު( ހުރި މަހެކެވެ.    15ސެންޓިމީޓަރު )  465ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާބަށް(  

)ޗީ  759ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  ރި މަހެކެވެ  އަލް-ކިލޯގެ  އެޓް  މަސްހިަބރު  2007، .ލޫ  ކަޅު  އުޅޭ  ކަނޑުގައި  އިންޑިއާ   .)

އިންޗިއަށް   6ފޫޓު    5  ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާަބށް ތިރީ ތުންގަނޑުން  އޭގެ  ފައިވަނީ  އަރާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށް  ރާވަރަށްފު

 (.2019، .ޮބޑުވުމުންނެވެ )ޒޫ އެޓް އަލް
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 މަސްހިބަރު  )ރ( ނޫ
 

 
 

 Makaira mazara   ސައިންޓިފިކް ނަން:
 ޕެސިފިކް ްބލޫ މާލިން-އިންޑޯ އިނގިރޭސި ނަން:

 ނޫ މަސްހިަބރު   ދިވެހި ނަން:
އިންޑިއާ   ސްޓޮކްގެ ހާލަތު:  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ  ދަށްވެފައި،  މިންވަރަށްވުރެ  ދެމެހެއްޓޭނެ  މުސްތަޤުބަލަށް  އާާބދީ 

 މިންވަރަށް އަށް ގެއްލުންވާނޭއާާބދީ ނީމަސްވެރިކަން ކުރެވެމުންދަކަނޑުން 

 
 

 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:    މާޙައުލު 
 

ކުރާ، އިންޑިއާ ކަނޑާއި ޕެސިފިކް  ހިޖުރަތަކަށް  ސަރަޙައްދުމަސްހިަބރަކީވެސް ދުރު    ހިަބރު އާއިލާގެ މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ނޫ

- ނޑުތަކާއި މެދުމިންވަރަކަށް ހޫނު )ސަްބކަ)ޓްރޮޕިކަލް(  ގެ ހޫނު  ސަރަޙައްދުކަނޑުގެ ދުނިޔޭގެ ދެަބއިހަމަ )އީކުއޭޓަރ(  

ދެަބއިހަމަ  ޓްރޮޕިކަލް(   ދުނިޔޭގެ  މަހަކީ  މި  މަހެކެވެ.  ފެންނަ  ނަމަވެސް  ސަރަޙައްދުކަނޑުތަކުން  މަހެއް  ގިނަ  ތަކުގައި 

މިއީ  ރަ ނޫނެވެ.  މަހެއް  ފެންނަ  އާންމުކޮށް  ކައިރިން  ފަރުތަކުގެ  އައްސޭރިފަށާއި  ސަށްރަށުގެ      ފެށިގެން   ޠުޙުންކަނޑުގެ 

 މަހެކެވެ. ދެމެދު ފުނުގައި އުޅޭ މީޓަރާ 200

 

 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:
 
މަހާއި  މަސްހިަބރުގެ    ނޫ ކުދި  ފާޑުގެ  މުށިމަސް  ފީނައިގެން  ކާނާއަކީ  ފުނަށް  ނަމަވެސް،  ާބވަތްތަކެވެ.  ކަނޑުމަހުގެ 

ާބރަށް ދަތުރުކުރާ އިން މަހެކެވެ. ރެމަސްތަކުގެ ތެ  ބޯވަދިލަމަސް ވެސް ކައި އުޅެއެވެ. މިއީ ކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ އެންމެ 
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އުކުޅަކީ ޭބނުންކޮށްގެން އޭ  ކެއުމުގައި ގެންގުޅޭ  އައިން ހަދައިގެތުންގަނޑު  ކަމުގައިވާ  އުޅޭ މަހަށް ހަމަލާދީ  ގެ ކާނާ  ން 

 ވެ. ަބލިކޮށްލުމެ

 
 އުމުރު:  ފުރާވަރަށްއަރާ ބޮޑުވާ މިންވަރާއި  

 
ޮބޑުވެގެން    ނޫ އެންމެ  ފުރުޞަޮބޑުވުމުގެ  ފޫޓަށް  16މަސްހިަބރު  އާ   ވިއަސް،  އޮތްކަމުގައި  މަހުގެ ންތު  ފެންނަ  މުކޮށް 

މިާބވަތުގެ މަސް ފުރާވަރަށް ކޯޑުކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ކިލޯ ހުންނަ މަސް ރި  906ވެ. އަދި ަބރުދަނުގައި  ފޫޓެ  11  ދިގުމިނަކީ

މަސްހިަބރުގެ އެންމެ ދިގު   . ނޫ(2019، .)ޒޫ އެޓް އަލް  ށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެޮބޑުވުމުންކަމަ   ފޫޓަށް  5އަރަނީ  

 (. 1988އަހަރެވެ )އެލެން އެންޑް ސްޓީން،  28ފައިވަނީ ރިޕޯޓުކޮށް ކަމަށް އްއުމުރެ

 
 

 ހިބަރު ަގޅިޖެހި )ބ( 
 

 
 

 
 Tetrapturus audax   ސައިންޓިފިކް ނަން:
 ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން  އިނގިރޭސި ނަން:

 ގަޅިޖެހި ހިަބރު   ދިވެހި ނަން:
އާާބދީ މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެއްޓޭނެ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވެފައި، އިންޑިއާ ކަނޑުން   ސްޓޮކްގެ ހާލަތު:  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 

 މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުންދަނީ އާާބދީއަށް ގެއްލުންވާނޭ މިންވަރަށް 
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 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:    މާޙައުލު 

 
ކަނޑުގެ ދުނިޔޭގެ ދެަބއިހަމަ )އީކުއޭޓަރ(    އިންޑިއާކަނޑާއި  ކުރާ، ޕެސިފިކް  ހިޖުރަތަކަށް  ސަރަޙައްދު  ދުރު  ގަޅިޖެހި ހިަބރަކީ

ހޫނުސަރަޙައްދު ފިނި  )ޓްރޮޕިކަލް(  ގެ  އަދި  މަހެކެވެ.  ވެސްކަނޑުތަކުގައި  )ޓެމްޕަރޭޓް(  ކަނޑުތަކާއި  ނަމަވެސް   އުޅޭ 

ހިަބރުމަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން    އިކުޓޯރިއަލް-އަދި ސަްބ  (ޓްރޮޕިކަލް-ސަބް )  ހިފެނީ މެދުމިނަށް ހޫނު  ގަޅިޖެހި 

މީޓަރާ ދެމެދު ފުނުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.   200މިއީ ކަނޑުގެ ސަޠުޙުން ފެށިގެން  (.  1985)ނަކަމޫރާ،    ންނެވެސަރަޙައްދު

އަރަިބ ކަނޑުގެ ހުޅަނގު    އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މިާބވަތުގެ މަސް ފެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު، އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ ކަނޑާއި،

ގިނައިން  މާިބވަތް ވަރަށް  އްދުގެ ކަނޑުގައި  ޙަސްޓްރޭލިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރު ސަރަލް އަދި އޮޭބ އޮފް ބެންގޯ ، ޔާއިިބތުގައް

ރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ   ގަޅިޖެހި ހިަބރަކީއެހެންނަމަވެސް،  .  (1978)ޕިލާއި އެންޑް ޝޯޖި،    އުޅެއެވެ

   ާބވަތުގެ ހިަބރެކެވެ.

 
 

 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:

ލިިބއްޖެނަމަ ކަކުނި   ފުރުޞަތުމުށިމަސް އަދި މިއަރެން ފާޑުގެ ކުދި މަސް ކައިއުޅޭ މަހެކެވެ. ނަމަވެސް  ގަޅިޖެހި ހިަބރަކީ  

 ބޯވަދިލަމަސް ވެސް ކައިއުޅެއެވެ.  ތޮށިގަނޑުލީ ާބވަތްތަކާއިފާޑުގެ 

 
 

 އުމުރު:  ފުރާވަރަށްއަރާ ބޮޑުވާ މިންވަރާއި  

ގާތްގަނޑަކަށް   ދިގުމިނުގައިލަ  މުކޮށް ފެންނަނީ ޖުމުނަމަވެސް އާން  ފޫޓަށް  13އެންމެ ޮބޑުވާކަމަށް ބެލެވެނީ  ގަޅިޖެހި ހިަބރު  

 އަދިކިލޯގެ މަހެކެވެ )އެލަން    440ކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ  މަހަކަށް ރި ގެ އެންމެ ަބރު  ގަޅިޖެހި ހިަބރުހުންނަ މަހެވެ.    ފޫޓު  9

އަރަނީ    .(1988ސްޓީން،   މިާބވަތުގެ ފިރިހެން މަސް ފުރާވަރަށް  ވުމުންކަމަށް  ޮބޑުފޫޓަށް  6އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ 

ފޫޓު    7(. އަދި އަންހެން މަސް ފުރާވަރަށް އަރާ ދިގުމިނަކީ  2019، .ފައިވެއެވެ )ޒޫ އެޓް އަލްދިރާސާތަކުން ދައްކައި

 ކަމަށްވެސް އެދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

 

 ނޯޓް: ހިަބރުގެ ާބވަތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ނަގައިފައިވަނީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ވެްބސައިޓުންނެވެ. 
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 މަސްވެރިކަމަށް ނަޒަރެއް : ހިބަރުގެ  3ބާބު  
 

 

 މަސްވެރިކަން  3.1
 

މަސްވެރިކަން އޮތީ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވީ ނަމަވެސް، އެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ   ތެރޭގައި  ގަރުނުގެ  ނިމިދިޔަ  ގޮތުގައެވެ.  ހިަބރުގެ ޞިނާޢަމަސްވެރިކަމެއްގެ  ސަަބުބން  ފުޅާވުމުގެ  ތް 

ހިަބރުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަދި  ދިޔައެވެ.  ހުޅުވިގެން  މާކެޓްތަކެއް  އިތުރު  ވިއްކުމަށް  މަސް  ފަރާތްތަކަށް  މަސްވެރިކަންކުރާ 

މަސްވެރިކަމެއްގެ   ބޭނުމަށްކުރާ  އަމިއްލަ  އަދި  ދިޔައެވެ.  އިތުރުވެގެން  މަންފާ  ލިޭބ  މަސްވެރިންނަށް  ފުޅާވެ،  މަސްވެރިކަން 

 މަސްވެރިކަން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށްކުރާ މަސްވެރިކަމަކަށް ަބދަލުވެގެންދިޔައެވެ. ހިަބރުގެ  އޮތް ގޮތުގައި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިަބރުގެ ާބވަތްތައް ާބނާ އަދަދު ދެނެގަނެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން 

ކޮށްފައި ޤާއިމުހަރުގެ ކުރިން  ވަނަ އަ   2010، އެވެ. އެހެން ނަމަވެސްކުރެވޭ މިންވަރު އެހާ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެ

ވެއެވެ. ދެނެގަނެވިފައިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް    ާބނައިފައިވާ މިންވަރު  ފޮނުވުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިަބރު  [މަސް ރިޕޯޓު]އޮތް  

ަބރުގެ މިންވަރު ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުގައި މި އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތަކީ މަސްވެރިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ާބނާ ހި

އޭރު ހުންނަ    މުވައްޒަފަކުހުންނަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި   ލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމާެބހޭ  މަޢުރިކޯޑުކޮށް، މިނިސްޓްރީގައި 

(. މިގޮތަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުގެ ދަށުން ލިބެމުން  2003  ،ސެކްޝަނާ ހިއްސާކުރަނީއެވެ )އެންޑަރސަން އެޓް އަލް.

މިހާރު ހިަބރު ާބނާ މިންވަރާެބހޭ  ގައެވެ.  ވަނަ އަހަރު  2018ލައިފައިވަނީ  ގޮސް ރަސްމީކޮށް ހުއްޓާ  ލޫމާތުތައް މަދުވަމުންމަޢުއައި  

ސްވެރިކަމާއި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތް ވަނަ އަހަރު ތަޢާރުފު ކުރެވުނު ކަނޑުމަހުގެ މަ  2010މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ  

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

ވޭތަކަށް ބިނާކޮށް ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި  ސާން ކޮށްފައިވާ  ރުގްރިކަލްޗަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެ

މްދަނީ  އާއެއްހާ މަސްވެރިން ހިަބރު މަސްވެރިކަމުގައި ޝާމިލްވެއެވެ. މީގެތެރެއިން    1300އުޅަނދު އަދި    850ގާތްގަނޑަކަށް  

-ތަކާއި ޕާރޓްހޯދުމަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް

 މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ ނިސްބަތުން ކިހާ މަސްވެރިންނެއްކަން ދެނަގަންނަން ދައްޗެވެ.  ޓައިމްކޮށް މި
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ވަރަކަށް ފޫޓު ހުންނަ ކުދި    15ދިގު މިނުގައި  ، މުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ތިން ހަތަރު މީހަކަށް ތިެބވޭ މަސްވެރިކަމުގައި އާން  މި

ކުދި   އަގާއިދޯނިފަހަރެވެ. މިފަދަ  ަބއެއްފަހަރު    ،އުޅަނދުތަކުން މޫސުމާއި، މަހުގެ  ަބލައި  ޔަގީންކަމަށް  ކަމުގެ  މަސްބޭނޭނެ 

  މެޓްރިކް   2300ވެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް  މުގައި ވެސް ޝާމިލްފަރުމަސްވެރިކަ

 ާބނައެވެ.  ޓަނުގެ ހިަބރު

 

ޑްރޮޕްލައިން(    )ޑްރިފްޓިންގނަނުއި  ޮބއަދި    ބޭނުންކުރެވެ. އެއީ ވަދުނަނުދެާބވަތެއްގެ އާލާތް    ވެރިކަމުގައި އާންމުކޮށް ހިަބރު މަސް

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ކުރީކޮޅުގައި    ،މިގޮތުންބޭނުންކުރާނެ އާލާތެއް ކަނޑައަޅަނީ މޫސުމަށް ަބލާފައެވެ.  ދެގޮތުގެ ތެރެއިން    މި  ވެ.އެ

ކަމުދަނީމަސްވެރިން  ގިނަ ގަޫބލު  ވަދުނަނެވެ.ޮބޑަށް    ވުރެނަނަށް  ޮބއި  ނަށް  މުޅި   ކުރާމަސްވެރިން  މިއީ    ގޮތުގައި 

ވަދުނަނު ޭބނުންކުރާއިރު، ދޯންޏަކުން   ދުވަސްވަރެވެ.     ރަނގަޅު އަހަރުތެރޭގައިވެސް ހިަބރު މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެންމެ  

  ވަދުގައި   ފައި އޮވެއެވެ. މި ޚާއްޞަ ވަދެއް އައްސައި   ށްހިަބރަވަރަކަށް ނަނު އެއްފަހަރާ ދޫކޮށްލައެވެ. މީގެ ކޮންމެ ނަނެއްގައި    5

ޮބލުގައި އޭގެ  އޮޅުމުން ތުންގަނޑުގައި ހިފައި، ދޯންޏަށް އެރުވުމަށްފަހު    ވަދުހިަބރު ހިފަން އަންނަ ވަގުތު އޭގެ ތުންގަނޑުގައި  

އޮންނަ ނަނެކެވެ. މިނަނުގެ ކޮޅުގައި އި، އޮޔަށް ދޫކޮށްލާފައި ނަނަކީ ޮބއެއްގައި އައްސަ  އިޮބނީއެވެ. ހޭނައްތައިލަާބރަށް ޖަހައި 

ވަރަކަށް ނަނު އެއްފަހަރާ ދޫކޮށްލާފައި    15ދޯންޏަކުން  ކޮންމެ    (.2015ހުރެއެވެ )ޖައުހަރީ،  ލައިފައި  އެމަކާއެކު ުބޅިއެއް  

 ަބއެއް ފަހަރު ަބރިއެއް ލައިފައި، އަނެއްަބއި ފަހަރު ަބރިއެއް ނުލައިވެސް ދޫކޮށްލައެވެ. ދޫކުރާއިރުނަނު  މިގޮތަށް  ހުރެއެވެ.  

 ވާލަން ރޮނޑު ހިމެނެއެވެ. މިކަމަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެމުގެ ާބވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުށިމަސް، ރިއްމަސް، އަދި 

 

ކުރާ    ނަނުގެ އިތުރުން ހޭމަސް ހެލުމަކީވެސް ކުރީގައި އަދި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ަބއެއް ހިސާުބތަކުގައި  އިޮބވަދުނަނު އަދި  

ފައި  ތިއްާބުބޅިއެއް  މަޑަ ކިޔާ އާލާތެކެވެ. އެއީ  ކުރާއިރު ބޭނުންކުރަނީ    ންާބވަތެކެވެ. މިކަވަރަށް ތަފާތު  ހިަބރު މަސްވެރިކަމުގެ  

 (.  1ވެސް އައްސާފައި އޮވެއެވެ )ކުރެހުން އޮންނަ ކަނދެކެވެ. މިުބޅީގައި ވަލެއް
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 )މަޑަ(  : ހޭމަސްހެލުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާްތ1ކުރެހުން 

 

ރޮނ މޫދުގައި  މަޑުކުރުމަށްފަހު  ދުވެލި  ދޯނީގެ  ގޮތަކީ،  ކަންކުރާ  ފިރުކައިމިކަމުގައި  ކަނދުގަނޑު  ގޮތަށް  އެޅޭ  ލަނީއެވެ. ގު 

. (1986)ނަސީރު،    ކަނދުގަނޑުގައި ހިފަން ހިަބރު އަންނަ ވަގުތު ދޮއްދަނޑީގައި އަޅާފައި އޮންނަ ުބޅި މަހަށް ޖަހަނީއެވެ

އާންމަ  ހިަބރު އުޅަނދުތައް  ކުރާ  ހޭދަވަނީ   މުސްވެރިކަން  މަސްދަތުރެއްގައި  މީގެ  ޭބރުގައެވެ.  އަތޮޅުން  އުޅެނީ  ގޮތެއްގައި 

 ޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތެކެވެ.  ގަ  6ގަޑިއިރާއި  4ގާތްގަނޑަކަށް 

 

ދޭތެރޭގައި    އާ  2019އިން    2011އަދި    ދެމެދު  އާ  2009  އާ  1985ހިަބރަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން،  

 ތެރޭގައިމީގެއެވެ.  ވެފައިހިަބރު ޭބނި  ވެސްގެ ގޮތުގައިއްަބއިކެޗެ  އިގަށް އަމާޒުކޮށް ކުރި ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުއްޔަކަންނެ  ލޯޮބޑު

ާބނާ މަސްވެރިން    މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކަނޑުމަސް އަދި ފަރުމަސްދެަބއިކުޅަ އެއްަބޔަށްވުރެ ގިނައީ ތުންގަނޑު ހިަބރެވެ.  

 ބާނާކަމަށް ވެއެވެ.  ވެސް ހިަބރު
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 ކުރުން   ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓު  3.2

 

ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ަބއެއް ރަށްރަށުގައި މަސްވެރިން ގިނަ ރަށްރަށުގައި ާބނާ ހިަބރު ވިއްކަނީ ހިަބރު  

ގައި    2ކުރެހުން    (ސަޕްލައި ޗެއިންމަރުހަލާތައް )ގެ  އާންމުގޮތެއްގައި މިވިޔަފާރީ  އަމިއްލައަށްވެސް ޕްރޮސެސްކޮށް ހަދައެވެ.

 ދީފައި އެވަނީއެވެ.އިދައްކަ

 

 
 

 ( ސަޕްލައި ޗެއިން) މަރުހަލާަތއް ވިޔަފާރީގެ : ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގ2ެކުރެހުން 

 

ޮބޑުަބ  ޕޯޓުސްއެކް މަހުގެ  އަޅައި  ކުރާ  ލޮނު  ހުންނަނީ  ހުންނަ  ހިއްކައިއެއް  ާބނާއިރު  ހިަބރު  ކަންކުރުމުން  މިގޮތަށް  ފައެވެ. 

ހިަބރަށް ވުރެލޮނުއަޅައި ހިއްކައި ަބރުދަނާ އަޅާަބލާއިރު ތިންަބއި ކުޅަ އެއްަބޔަށް ލުއިވެގެން ދެއެވެ.  ފިނިކޮށް  ފައި ހުންނަ 

ފައި ހުންނަ މަސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސްރީލަންކާގެ މާކެޓަށް  އިލޮނުއަޅައި ހިއްކަ  ގެ އަގުޮބޑެވެ.ގަނޑުކޮށްފައި ހުންނަ ހިަބރު

ގަނޑުކުރި    އެވެ.ވިއްކަރިސޯޓުތަކަށް  ާބޒާރުތަކަށާއި  ގެ  ރާއްޖޭއެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ އިތުރުން  ކުރާއިރު، ގަނޑުކުރިމަސް    އެކްސްޕޯޓު

  ގޮތުގައި ޭބނޭ މަހެވެ. ހިަބރުގެ ޮބޑު ަބޔަކީ، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ަބއިކެޗްގެ ތާޒާ އަދި ފިނިކުރި

 

އެފަރާތްތަކުން ާބނާ    ރިޕޯޓުކުރާނޭ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުންނާއި،  މަޢުލޫމާތުހިަބރު ާބނާ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ  

ާބނާ ހިަބރުގެ  ން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު  ތަކުގައި ވިކެމުންދާތީާބޒާރުމަސް ަބއިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި  

ވަޒަންކުރަ  ސީދާ ދައްޗެވެ.އަދަދު  ދެނެގަންނަނީ  އެހެން  ން  ބަދަލުތައް  އަންނަ  މިންވަރަށް  މަސްާބނާ  މޯލްޑިވްސް ކަމުން 

ކުރާ ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓު  ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތައް  މަސްވެރިން   

ތައް ރިސޯޓު  ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތައް   
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އެހެންނަމަވެސް، މި ގޮތަށް ނެގޭ   އެވެ. ގެ އަލީގަމަޢުލޫމާތުެބހޭ  ކަސްޓްމްސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން އެއްކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓާ

 މަޢުލޫމާތުގައި އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ ހިަބރުގެ ވަކި ވަކި ާބވަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 އާ ދެމެދު ހިބަރު އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރަްށ އައިސްފައިވާ ބަދަލުަތއް 2019އިން    1997:  1ޗާޓު 

 

ތުންގަނޑު ހިަބރުގެ ތެރެއިން    ކޮށްފައިވާ  އެކްސްޕޯޓުގަނޑުކޮށްފައި އަދި ތާޒާކޮށް  ފިނިކޮށް  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި  

ގޮތުގައި   ލަފާކުރެވޭ  ލޭނު    ފައިާބނައިޮބޑުަބއެއް  ޮބޑުކަންނެލީގެ  އުޅަނދުފަހަރުތަކުންނެވެ.ވަނީ  ކުރާ    މަސްވެރިކަން 

މަސްވެރިކަން   ކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި ލޭނުޤާއިމުދިވެހިން ހިމެނޭ ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ ފްލީޓެއް    ގައި  2009ސަރުކާރުން  ދިވެހި

  ޭބރުގެ އުޅަނދުތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުން ހުއްޓާލިއެވެ. މި ަބދަލުގެ ސަަބުބން ޖެހިގެން އައި އަހަރުތަކުގެ  ރާއްޖެއިންކުރުމަށް  

ގަނޑުކުރި އަދި ތާޒާ ފިނިކުރި ހިަބރުގެ އަދަދުވަނީ މުޅިންހެން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ފިނިކޮށް  ކުރި    އެކްސްޕޯޓު  ރާއްޖެއިންތެރޭގައި  

ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން   ރާއްޖެއިންކީ މިާބވަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޮބޑުަބއެއް ލިެބމުން އައީ  ަބމެދުވެރިވާން ދިމާވި ސަބަ  މިހެން

 ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ކަމުގައިވާތީ ކުރާ ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުން ާބނާ ހިަބރުމަހުން

 

ސްރީލަންކާއަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް      ކުރީ ހަމައެކަނިއެކްސްޕޯޓު  އްގައި ހުރިހާ ހިަބރުގެ އުފެއްދުންތަ  1998އަދި    1997

މި  ންއި  1999 ޔޫރަޕާ  ފެށިގެން  ވަނީ  އެހެނިހެން   އި  މާކެޓް  އޭޝިއާގެ  އަދި  އެމެރިކާ  ފުޅާވެގެން ޤައުތުރު  އުމުތަކަށް 
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ފިނިކުރި ތާޒާ ނޑުކުރި ގަ ލޮނު އަޅައި ހިއްކާފައި ވަޅޯކޮށްފައި (ރުފިޔާ)ބީ .އޯ.އެފް
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 މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް   ގެ މަސްވެރިކަން އްދީ ފެންވަރުގައި ހިބަރު ޙަ ސަރަ  3.3

 
  ގެ އަންކްލޯސް(ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ) ނޭޝަންސް   ޔުނައިޓެޑް     ކަނޑުތަކުގެ ޤާނޫނު،ދުނިޔޭގެ  

ދެކޮޅަށް ހިޖުރަކުރާ ާބވަތެކެވެ.  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހިަބރުގެ ާބވަތްތަކަކީ މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި    1ޖަދުވަލު  

އްދަށް ހިޖުރަކުރާ މަހުގެ ާބވަތްތައް )ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް( އަދި ރަޙަގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ސަމިގޮތުން  

މައިގްރޭ )ހައިލީ  ާބވަތްތައް  މަހުގެ  ހިޖުރަކުރާ  ކަނޑަށް  އަނެއް  ކަނޑުން  ސްޕީޝީޒްރީޓައެއް  ރައްކާތެރިކުރުމާއި     )

ގިނަ  ގައި    އެގްރީމަންޓް )ޔޫ.އެން.އެފް.އެސް.އޭ(ގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފިޝް ސްޓޮކްސް    1995މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި  

ފައިވެއެވެ. މި އެގްރިމެންޓަކީ މިފަދަ މަހުގެ ާބވަތްތައް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ށްސޮއިކޮއުމުތަކަކުން  ޤަ

 އަސާސެވެ.  

 

ާބވަތްތައް   މަހުގެ  ހިޖުރަކުރާ  ކަނޑުގައި  އިންޑިއާ  ކަނޑައަޅައި، މަލުކުޢަގައި  ބޭނުމުމިގޮތުން  އުސޫލުތައް  ރަންޖެހޭނެ 

މަސްވެރިކަން   ގޮތެއްގައި  މިދެމެހެއްޓެނިވި  އައްސޭރިފަށުގެ  ބެލެހެއްޓުމަށް  މި  ސަރަޙައްދުގެ  ގައި  ސަރަޙައްދު  ޤައުމުތަކާއި 

އެއްާބރުލުމަށްޓަކައިޤައުމުތަ  ދުރުމަސްވެރިކަންކުރާ   )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ނަމުގައި ނާ ކޮމިޝަން  އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫ  އް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ތައް ހާސިލުދު ޞަޤުމަޖަމްޢިއްޔާގެ    ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޤާއިމުއްޔާއެއް  އްދީ ޖަމްޢިޙަވަނަ އަހަރު ސަރަ  1993

މެނޭކޮން  ވާލާޒިމުމަލުކުރުން  ޢަ  ޤައުމުތަކުން  މެމްަބރު  އިއެންމެހަ އެންޑް  މެޒަރވޭޝަން  ރސްތަކެއް ޝަޖްމަންޓް 

 ގައެވެ.   2011ޖުލައި  13ދިވެހިރާއްޖެ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ މެމްަބރަކަށްވެފައިވަނީ )ސީ.އެމް.އެމްސް( ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ދަށުން  އަދި އެާބވަތެއް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި  ، ަބލައި  ގެ އާާބދީ ދަށްވަމުންދޭތޯާބވަތެއް  ވަކިމަހުގެ  

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ހިަބރުގެ  ފައި ހުރެއެވެ. މިގޮތުން  އިޕާޓީތަކެއް ކަނޑައަޅަ  ކިންގކޮމިޓީތަކާއި ވަރސަްބ  

)އައި.އޯ.ޓީ.ސީ،  އެކި ާބވަތްތަކުގެ އާާބދީ އަންދާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ވަރކިންގ ޕާޓީ އޮން ބިލްފިޝް އިންނެވެ  

2019.) 
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 ތައް އިސްތިރާޖު   ކާއި: ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަ 4ބާބު  

 

ޕްލޭން   މައިގަނޑު  ފަރުމާކޮށްމި  ޕްލޭންގެ  މި  އަމާޒުތަކާއި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ހާސިލުކުރުމަށް    ތައްދު ޤްޞަމަފައިވަނީ 

ވާސި މައްޗަށެވެ.  އެއަމާޒުތަކަށް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އިސްތިރާޖުތަކާއި  އެކުލަވައިލައިފައިވާ    ގެ ޕްލޭންމި    ގޮތުން،މިލުވުމަށް 

 ކީ: އަމާޒަ 5މައިގަނޑު 

މަސްވެރިކަމާއި (1)  ހިަބރުގެ  ކުރެވޭ  ގުޅުންހުރި  ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތްތަކަކީ ހަރަކާމަސްވެރިކަމާ 

ޭބސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި، ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި -އިކޯސިސްޓަމް

 ؛ންވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރު

ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ   (2)  މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  އިޖުޙަހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމާއި އެ    އީ ތިމާޔަވީ، 

 ؛އިލުންސިޔާސަތުތައް އެކުލަވަތަށް ިބނާކޮށް މަޢުލޫމާދީ ޞާތިއަދި އިޤު

 ކުރުމާއި  ކޮންޓްރޯލް  ކުރުމާއި،މޮނިޓަރ  ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި (3) 

ެބހޭ  ސަރވޭލަންސް މި  ނިޒާމުއާ  އެއްކުރުމާއި    މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ    ތަންފީޛުކޮށް، 

 ؛ން ހަރުދަނާކުރުންރިޕޯޓްކުރު

 ،އިސްކަންދީ   އުސޫލުތަކަށް   ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ލާމަރުކަޒީ (4) 

އެންމެހަ މަންފާ  މަސްވެރިކަމުގެ  ލިއްަބއިދީ،    އިމި  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި 

 އަދި؛ ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތުދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މަސްވެރިކަމާމެދު  ދުގައި ހިަބރުގެ ވަސީލަތްތަކާއިވެރިންނާއި އެންމެހައި ފަރުދުންގެ މެމަޞްލަޙަތު (5) 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. 

  ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ޞާގައި ޚުލާ  1  ތާވަލު  ލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައްއިވުމަށް އެކުލަވައަމާޒުތަކަށް ވާސިލު



 ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓް                                                  248އަދަދު:                                                              49ޮވލިއުމް: 
 

28 
 

 ކުރާނެ އިދާރާަތއް ަތންފީޛުހަރަކާްތަތކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަުތ އަދި އެކަންކަން  އިސްތިރާޖުތަކާއިލައިފައިވާ އިމަްށ އެކުލަވަވުކަްށ ވާސިލު: އަމާޒުަތ1ާތވަލު  

ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް އަދި ދެމެހެއްޓެިނިވ ޮގތެއްަގއި ަވސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުެގ ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި،  -ތްތަކަކީ އިކޯސިސްޓަމްހަރަކާމަސްެވރިކަމާ ުގޅޭ  ، : ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކުރެޭވ ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާއ1ިއަމާޒު  

 އުސޫލުތަކާ އެއްޮގތަށް ހިްނާގ ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަަވރުކުރުން 

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު މުއްދަތު  ތް ހަރަކާ އިސްތިރާޖު 

ފައިާވ އިސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުެގ އަލީގައި ހޯދަ  1.1

ލަތުަގއި ޤުދުރަތީ ހާނެތް  މަޢުލޫމާތުފުރިހަމަ 

ަވސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެިނިވ ހަމަތަކުެގ ތެރެއިން  

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ދޫކޮށްލުމުެގ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކަށް 

ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗްެގ މައްޗަށް  ، ރިޢާޔަތްކޮށް

  ކަން މެނޭޖްކުރުމަށްބިނާކޮށް ހިބަރުެގ މަސްވެރި

 އް އެޅުން ފިޔަވަޅުތަ 

  އިން ކަނޑައަޅާ ސީ.ޓީ.އޯ.އައި މާ ުގޅޭ ޮގތުން  މަސްވެރިކަ   1.1.1

ޛުކޮށް، އުމީ ފެްނވަރުގައި ތަންފީޤަ  އުސޫލުތައް

ފަރާތްތަކަށް  މަސްވެރިކަމުަގއި ޝާމިލްާވ އެްނމެހައި

 ކުރުން ޤާއިމުހަމަހަމަކަމާއެކު ފައިދާާވނެ ކަހަލަ ނިޒާމެއް 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

ފައިާވ ހިބަރުެގ ބާަވތްތައް ބޭނޭނެ އައިއޯޓީސީއިން ކަނޑައަޅައި 1.1.2

 ތަންފީޛުކުރުން އެންމެ ކުޑަ ސައިޒު )ސައިޒް ލިމިޓް( 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 
o  ީމިނިސްޓްރ 

ޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތައް ހިބަރުެގ ށްތިމާެވ  1.2

 ބާރުއެޅުންމަސްވެރިކަމުަގއި ބޭުނންކުރުމަށް 

މަސްެވރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން   1.2.1

މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫާނއި އެޤާނޫުނެގ ދަށުން ހަދާފައިާވ  

 ަގާވއިދުތަކުަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްސީ.ޖީ  –އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

o  ްއެމް.ޕީ.އެސ 

މުނިފޫހިފިލުވުމުެގ ޮގތުން ހިބަރު މަސްެވރިކަމުަގއި  1.2.2

ބޭނުންކުރުމަށް   [ ސާކަލް ހުކް]ހަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތްތައް 

 ބާރުއެޅުން 

 ރާސްތާ  ކުރު

 އަހަރު( 3  - 1)

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 
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        ހިބަރުެގ މަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓައި   1.3

އެ މަސްވެރިކަމުެގ ަވސީލަތްތައް  

 ، ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި މަސްވެރިކަން ރާަވއި

ޅޭ ސަރަޙައްދީ އަދި ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާގު 

)އާރް.އެފް.ބީ  ާވމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައިބައިނަލްއަުގ

އިސް ދައުރެއް   އަދި އާރް.އެފް.އެމް.އޯ ތަކުަގއި(

 އަދާކުރުން 

 ،އެފްސީ އަދި މަސްެވރިކަން ރާަވއިއިއޯސްވަ   ،އައިއޯޓީސީ  1.3.1

ން ސަރަޙައްދީ އަދި  ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ އެހެނިހެ

ާވމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރާ ބައިނަލްއަުގ

  ސައިންޓިފިކް އަދި މަސްެވރިކަން މެޭނޖްކުރުމާ ުގޅޭ

 ތުން ބައިެވރިުވން ޢަމަލީޮގކަންކަމުަގއި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

 ން ލުއެކުލަަވއިސިޔާސަތުތައް  ލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ދީ މަޢުޞާ ތި  އަދި އިޤުއީތިމާ ޔަީވ، އިޖުޙަހިބަރުެގ މަސްވެރިކަމާއި އެ މަސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުރި ަވސީލަތްތަކާ ގުޅޭ  : 2އަމާޒު 

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު މުއްދަތު  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖު 

ހިބަރު މަސްެވރިކަމުެގ ސިޔާސަތުތައް   2.1

 އަދި އީޔަީވ، އިޖުތިމާ ޙަލެެވނީ  އިއެކުލަވަ 

ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން މަޢުލޫމާތު ދީ ޞާތި އިޤު

  މަޢުލޫމާތުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ  

 އެއްކުރުމަށް ކުރެޭވ މަސައްކަތް ހަރުދަާނކުރުން 

އިންޑިއާ ކަނޑުެގ ހިބަރުެގ އާބާދީ އަންދާޒާކުރުމަށް   2.1.1

ބާނާ ހިބަރުެގ    ރާއްޖެއިންއައި.އޯ.ޓީ.ސީ އަށް ބޭުނންާވ ދިެވހި

ބޮޑުމިނުެގ މަޢުލޫމާތު މުޅި ރާއްޖޭެގ ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަން  

ޕްރޮގްރާމެއް   ރަމްޒުާވނޭހެން ނެުގމަށް ސައިޒް ސާމްޕްލިންގ 

 ހިންުގން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

ޭވތަކުން ލިބޭ ފީލްޑް ސާ މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުެގ    2.1.2

ެގ އަލީަގއި މަސްެވރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ މަޢުލޫމާތު 

 ތަކާއި މަސްވެރިކަމުެގ މޫސުްނތައް ދެެނަގތުން ސަރަޙައްދު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

 އީތިމާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ކުރެޭވ ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމުެގ އިޖު   2.1.3

 ހޯދުމަށް ސާޭވ ކުރުން. މަޢުލޫމާތުދީ ޞާތި އިޤުއަދި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 
o ްލޯކަލް ކައުންސިލ 
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 އެއްކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން   މަޢުލޫމާތު މިމަސްވެރިކަމުެގ   ،ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ސަރޭވލަްނސްއާ ބެހޭ ިނޒާމު ތަންފީޛުކޮށް   ،މަސްެވރިކަމުެގ ިވޔަފާރި މޮނިޓަރކުރުމާއިހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާއި ހިބަރުެގ :  3އަމާޒު  

 ތަންފީޛުކުރާނެ އިދާރާތައް  މުއްދަތު  ހަރަކާތް  ޖު އިސްތިރާ

ހިބަރުެގ މަސްވެރިކަމާއި ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމުެގ    3.1

ިވޔަފާރީެގ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްެގ  

 ތެރެއިން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ިވޔަފާރި ބޭނުމަށް ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަން ކުރާ    3.1.1

އުޅަނދުފަހަރު ލައިސަންސް ކުރުމުެގ އިންތިޒާމު  

 ހަމަޖެއްސުން 

 ދުަވހުން ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ފަރާތްތައް ލައިސަންސް ކުރުމުެގ   ހިބަރު ޕްރޮސެސްކުރާ  3.1.2

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ކެޔޮޅު[ ގައި   -]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް   3.1.3

ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާއި މަސްެވރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތް 

ރީ ކުރެޭވނެ އިންތިޒާމު ރާތްތައް ރަޖިސްޓަ ހިންާގ ފަ

 ހަމަޖެއްސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސ 

ިވޔަފާރީެގ  މަސްެވރިކަމުެގ  ހިބަރު މަސްވެރިކަމާއި    3.2

ނިޒާމެއް   މަޢުލޫމާތު ހަރުދަާނ  އެއްކުރެޭވނެ 

 ކުރުން ޤާއިމު

ފޮތް މެދުވެރިކޮށް  ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާބެހޭ ލޮގް   3.2.1

މަސްދަތުރުގައި ހިފި މިންަވރާއި )ކެޗް( އަދި އެ ބާަވތްތައް  

ހޯދުން  މަޢުލޫމާތުހިފުމަށް ކުރެުވނު ހޭދައިެގ )އެފަރޓް( 

ެވރިން ފޮުނާވ ފޮތް މެދުވެރިކޮށް މަސްހަރުދަނާކޮށް، ލޮްގ

ކަން އިތުރުރުކުރުމަށް މަސްެވރިން  މަޢުލޫމާތުެގ ސައްހަ

 ޕްރޮްގރާމެއް ހިންުގންކުރުމުެގ  ހޭލުންތެރި

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 
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)ޕާރޗޭސް   ކުން މަސް ަގނެފައިާވ ޮގތުެގ ތަފުސީލުރިސޯޓުތަ  3.2.2

 ކުރުން ޤާއިމުނެ ނިޒާމެއް ރިޕޯޓު( މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ

 މެދު ރާސްތާ  

 އަހަރު( 5  – 3)

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ީއެމް.އޯ.ޓ 

ހިބަރު ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ަގނެފައިާވ ޮގތުެގ    3.2.3

)ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން   ސީލުތަފު

 ކުރުން  ލާޒިމު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ަގނެފައިާވ    ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހިބަރުެގ ބާަވތްތައްއެކްސްޕޯޓު  3.2.4

)ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( މިނިސްޓްރީއަށް  ސީލުޮގތުެގ ތަފު 

 ކުރުން  ލާޒިމުފޮނުުވން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 3  - 1)

o  ީމިނިސްޓްރ 

ކުރެޭވ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކާ އެކު   އެކްސްޕޯޓު   3.2.5

  އޮތުންފިކެޓެއް ސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިާވ ކެޗް ސެޓުމިނި

 ކުރުން ލާޒިމު

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 3  - 1)

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސ 

ހިބަރުެގ މަސްވެރިކަމާއި މަސްެވރިކަމުެގ ިވޔަފާރި    3.3

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ަގާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން  

ެގްނދާކަން ކަށަަވރުކުރުމުެގ ޮގތުން މޮިނޓަރކޮށް 

މަހުެގ އުފެއްދުންތަކުެގ އެކްސްޕޯޓު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް    3.3.1

 ތަކާ ުގޅިެގން މަސައްކަތް ކުރުންރުެގ އިދާރާސަރުކާ

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 3  - 1)

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o  ާމީރ 
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ކުރެޭވނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  ތަންފީޛު

 ކުރުން ޤާއިމު
ކުރެޭވ ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުން  ރަށްރަށުަގއި ޤާއިމު  3.3.2

ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާއި މަސްެވރިކަމުެގ  މެދުވެރިކޮށް 

ބެލެހެއްޓުމާ ުގޅޭ ަގާވއިދުތަކަށް  މޮނިޓަރކޮށްިވޔަފާރި 

 ކުރަމުން ެގްނދާކަން ކަށަަވރު ކުރުންޢަމަލު

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 3  - 1)

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުެގ ިވޔަފާރި    3.3.3

ކުރަމުން ެގންދާކަން ޢަމަލުބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ަގާވއިދުތަކަށް 

ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރާއި ހިބަރު  

ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަާނއި މަސް ކިރުާވ 

ގައި  ތަކުބަނދަރުތަކުަގއްޔާއި އަދި ަވއިެގބަނދަރު 

 އިންސްޕެކްޓްކުރެޭވނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން 

 މެދު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 5  - 3)

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސ 

އިސްކަންދ4ީއަމާޒު   އުސޫލުތަކަށް  ލާމަރުކަޒީ  ތަރައްޤީކުރުމުގައި  ިވޔަފާރި  މަސްވެރިކަމާއި  ހިބަރުެގ  އެްނމެހަ  ،:  މަންފާ  މަސްވެރިކަމުެގ  ލިއްބައިދީ  އިމި  ހަމަހަމަކަމާއެކު  ރައްޔިތުންނަށް  ފެްނަވރު    ، ދިެވހި  ދިރިއުޅުމުެގ 

 ހޯދައިދިނުން  ފުރުޞަތުރަނަގޅުކުރުމަށް 

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު މުއްދަތު  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖު 

މަހުެގ އުފެއްދުްނތައް   ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމާއި 4.1

ބާޒާރަށް ނެރުމަށް  އެއުފެއްދުްނތައް ޕްރޮމޯޓުކޮށް، 

 އެހީެވދީ، ނަފާ އިތުރުކުރުން 

ރަށްރަށުގައި އަުގ އެއްކުރި މަހުެގ އުފެއްދުންތައް ފުޅާ     4.1.1

ތައް އިތުރުކޮށް،  ފުރުޞަތުކުރުމަށް އެހީެވދީ އާ ިވޔަފާރީެގ 

ދީ މަންފާ އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ޞާތި އިޤު

 ފޯރުކޮށްދިުނން.

 ދުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 10  - 5)

o  ީމިނިސްޓްރ 

މުޖުތަމަޢުތަކަށް ލިބޭ ނަފާ ހިބަރުެގ މަސްެވރި  4.2

 އިތުރުކުރުން. 

ކުރެިވފައިާވ  ރުފުޢާކޮށްެގން ތަޞައްޚާ މަސްވެރިންނަށް   4.2.1

ބެނެފިޓް ސްކީމްތަކުަގއި ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަން ކުރާ 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o ްޓްރީ މިނިސ 
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ފަރާތްތައް ބައިވެރިުވމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ،  

 ބާރުއެޅުން 

ވެރިން މަޞްލަޙަތުހިބަރު މަސްެވރިކަމުެގ   4.3

އި  ޔާސިޔާސަތުތައް އެކުލަާވލުމުަގއް ،ދެެނަގނެ

ނިންމުންތައް ނިްނމުމުގައި އެފަރާތްތަކުެގ 

 ބައިވެރިުވން ޔަޤީންކުރުން 

ހިބަރުެގ މަސްެވރިކަމަށް ބަރޯސާާވ ފަރާތްތައް    4.3.1

 ތަރެއް އެކުލަވައިލުން ދެެނަގތުމަށްޓަކައި މަސްވެރިންެގ ދަފު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 އަހަރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި  1ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ހިބަރު މަސްެވރިކަން މެނޭޖްކުރުމުެގ ފިޔަަވޅުތައް     4.3.2

ެވރިްނެގ ބައިެވރިުވން މަޞްލަޙަތު ކަނޑައެޅުމުގައި  

 ހޯދުން  އިތުރުކޮށް އެފަރާތްތަކުެގ ޚިޔާލާއި ލަފާ

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ހިބަރުެގ މަސްެވރި މުޖުތަމަޢުތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ     4.3.3

ާނޢަތުގައި  ތްތައް އަދި ފަތުރުވެރިކަމުެގ ޞިޖަމާޢަ

 ހަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތްތަކާއެކު ާގތުން މަސައްކަތްކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން 

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

 ވެރިްނނާއި އެންމެހައި ފަރުދުންެގ މެދުގައި ހިބަރުެގ ަވސީލަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން މަޞްލަޙަތު : 5އަމާޒު 

 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛު މުއްދަތު  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖު 

ދުގައި ހިބަރުެގ ޞާތި ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤު  5.1

މަސްެވރިކަން ހިއްސާާވ މިްނަވރާއި، 

މަސްވެރިކަމުެގ ަގާވއިދުތަކާއި، ހިބަރުެގ 

ފޯރުކޮށްދީ  މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމާ ބެހޭ 

 އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުުވން 

ލައި އެކުލަވައި މަޢުލޫމާތުއަންނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނޭޮގތުން   5.1.1

 ؛މުޖުތަމަޢަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ؛މަޢުލޫމާތު ބަރުެގ މަސްެވރިކަމާ ބެހޭ ހި •

 އަދި ؛ އެކްސްޕޯޓުިވޔަފާރި އާއި  •

 ހިބަރު މަސްވެރިކަމުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ މާލީ މަންފާ  •

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު( 3  - 1)

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެމް.އޯ.އީ.ޑ 

o  ާމީރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 
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މަސްެވރިންާނއި، ިވޔަފާރިވެރިްނނާއި، ޕްރޮސެސްކުރާ   5.1.2

އަދި ތަންފީޛީ  ކުރާ ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓުފަރާތްތަކާއި، 

އޮފިސަރުން ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިކުރުުވމަށް މަސައްކަތު 

 ތައް، އަދި ކެމްޕޭނުތައް ހިންުގން ބައްދަލުުވްނތަކާއި، ތަމްރީނު

 ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުަވހުން

 ފެށިެގން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސ 

o  ްއެމް.ޕީ.އެސ 

o  ްސީޖީ  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 
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 : މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 5ބާބު  
 
 

މަސްވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިން މަޞްޞިނާޢަނާއި  ަބލައި،  ތުގެ  މުސްތަޤުަބލުގެ އަދި  ލަޙަތަށް  ފަރާތްތަކާއި  އެންމެހާ  ކަމާގުޅޭ 

ފެންވަރުގައި   ަބއިނަލްއަގުވާމީގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،    ވަސީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވި  މުހިންމުތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައި، މި  ޖީލު

ކަމެކެވެ.    މުހިންމުތަޢާރުފުކުރުމަކީ  އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި    ަބލައިގަނެފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް

ތިރީގަ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާނެ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  އިސްތިރާޖުތައް  އަމާޒުތަކާއި  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މިޕްލޭންގައި  އި  މިގޮތުން، 

 އެވަނީއެވެ.

 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން  5.1

ގޮތުންނާއި ގުޅޭ  ބެލެހެއްޓުމާ  ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމާއި  އަޅާނެ  އާހިަބރުގެ  ، ހިަބރުގެ  މެނޭޖްކުރުމަށް  ާބދީ 

ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ، ގޮތުންނާއިހިަބރުގެ ދިރާސާތައް ކުރުމާ ގުޅޭ  ، ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޤާއިމުތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް  

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ޭބއްވޭނެއެވެ.

  އެކުލަވައިލާނީ ތިރީގައިވާ މެންަބރުންގެ މައްޗަށެވެ.  ކޮމިޓީ

 ؛މުޤައްރިރު )މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫެބއް( )ހ(  

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

 ؛ުބން)ތިނެއް( މަންދޫ 3ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ  )ނ(  

 ؛)ދޭއް( މަންދޫުބން  2ހިަބރުގެ ާބވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ  )ރ( 

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫެބއް )ބ(  

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫެބއް )ޅ(  

 އަދި؛ ޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫެބއްލޯކަލް ގަވަރންމަން )ކ(  

 އެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ )އ(  
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ތެރެއިން   ކޮމިޓީއަށްމީގެ  ފަރާތްތައް  މިނިސްޓްރީން  ކުރިމަތިލުމުގެ   އަންނަނިވި  ހުޅުވައިލައި  ފާޅުކުރުމަށް  ޝައުޤުވެރިކަން 

 އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.އާންމުކޮށް އަންގައި 

 ؛)ހ( ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫުބން 

 ؛)ށ( ހިަބރުގެ ާބވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫުބން

 )ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ. 

 

 ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ މަސްއޫ

މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ެބލުމާއި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އަހަރަކު އެއް ފަހަރު  )ހ(  

 ؛މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން

 ؛ކުލެވޭ ރިޕޯޓްތައް މުޠާލިއާކުރުންއެ މަޢުލޫމާތުހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން  )ށ(  

ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ އެކުލެވޭ    މަޢުލޫމާތުހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ   )ނ( 

ހުށަހެޅުންތަކާ  ނަތީޖާތަކާއި  ނެރެވޭ  ަބއްދަލުވުންތަކުން  މަޝްވަރާ  އަދި  ަބއްދަލުވުންތަކުން  މަސައްކަތު 

 ؛ހޭ މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާެބހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުންގުޅިގެން، އަޅަންޖެ

މަސްވެރިކަ )ރ( ހިަބރުގެ  ފެންވަރުގައި  ަބއިނަލްއަގުވާމީ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރި ސަރަޙައްދީ  މަސްވެރިކަމުގެ    މާއި 

ޤަމެ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާ  ތަންފީޛުކުރުމާ  ނޭޖްކުރުމަށް  ފެންވަރުގައި  ލަފާ އުމީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ގުޅޭގޮތުން 

 އަދި  ؛ދިނުން

 މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކޮށް، މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން.  ( ބ ) 
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 ލައިސަންސް ކުރުން   5.2
 

ލައިސަންސްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް   ބެލެހެއްޓުމުގައި  ހިންގައި  ރާވައި،  ޭބނުމަކީ ޤާއިމުމަސްވެރިކަން  އެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ކުރުމުގެ 

އި ފަރާތްތަކާއި  ހަރަކާތްތެރިވާ  ފަރާތްތައް   ޤުމަސްވެރިކަމުގައި  ަބރޯސާވާ  ވަސީލަތްތަކަށް  މަސްވެރިކަމުގެ  ތިޞާދީގޮތުން 

ތަފާސްހިސާުބމަސްވެރިކަމުގެ، ތުމާއިދެނެގަ ތަރައްޤީކުރުމަށާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ޞި  އަދި  ެބލެހެއްޓުމެވެ.  އެއްކޮށް،    ނާޢަތް 

މިނިސްޓްރީއަށް    މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ  

 އުރެއް އަދާކުރެއެވެ.ލިއްަބއިދިނުމުގައި ލައިސަންސްގެ ނިޒާމު އިސް ދަ

 

ފަރާތްތައް  މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  އިމުކޮށް،  ން މިފަދަ ލައިސަންސް ނިޒާމެއް ޤާމީގެ އިތުރު

ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ   އުފެއްދުންތައްމަސްވެރިންނާއި މަހާއި މަހުގެ    ރިކޯޑުކޮށް ެބލެހެއްޓުމަކީރަސްމީކޮށް  ރެއިން  ގެ ތެއެނިޒާމު

އިޖުތިމާ ޙައްޤުވެގެންވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ރައްކައުތެރިކޮށްދީ  އިޤުތިޞާދީ    ޢީޙައްޤުތައް  ރައްކައުތެރިކަން އަދި 

އެންމެ    ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނިޒާމެވެ.  ފިޔަވަޅެ އެއް    މުހިންމުއެޅޭ  މިފަދަ  މަސްވެރިކަންކުރާ  އަދި  ތެރެއިން  އްގެ 

އަދި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ    މަޢުލޫމާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ  އުޅަނދުފަހަރު  އުޅަނދުފަހަރާއި، އެ

ހިންގައި،   މަޢުލޫމާތުތަންތަނުގެ   ރާވައި،  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  މަސްވެރިކަމަކީ  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ފެންވަރުގައި ަބލައިގަންނަ މަސްވެރިކަމަކަށްވުމަށް ވެސް    ަބއިނަލްއަގުވާމީ   ،މަކަށް ހެދުމަށާއިބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަސްވެރިކަ

ތައް ރޭވުމުގައިވެސް މިފަދަ  ގެ މަޝްރޫޢުޤީމަސްވެރިކަމުގެ ތަރައް  ،މީގެ އިތުރުންވެ.  ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެކެ  މުހިންމު

 ގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުނިޒާމަކުން އެއްކުރެވޭ 

 

ކޮށް  ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މޮނިޓަރމިގޮތުން،  

ހިަބރު މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި  ހިަބރުގެ  އަންނަނިވި    ގެބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ  ވިޔަފާރީގައި  މަސްވެރިކަމުގެ 

  ފަރާތްތައް ލައިސަންސްކުރެވޭނެއެވެ.

 ؛ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު )ހ( 

 ހިަބރު ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް. ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  )ށ( 
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ދޫކުރުމާއި، އައުކުރުމާއި އަދި ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ ، ލައިސަންސަށް އެދުމާއި

ރާވައި، ހިންގައި، ެބލެހެއްޓުމާެބހޭ  މަސްވެރިކަން ގެއަދި ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ހިަބރު

ަބޔާންކުރެވޭނެއެވެ. އެންމެހައި    ގަވާއިދުގައި  ދޫކުރެވޭ  ލައިސަންސް  މަސްވެރިކަންކުރުމަށް  ހިަބރުގެ  އިތުރުން،  މީގެ 

ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރީންގެ   އެކުލަވަހިމެނޭ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީ  މަޢުލޫމާތުއުޅަނދުފަހަރާއި އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ  އިލައި ން 

 ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ. 

 

 އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން   މަޢުލޫމާތު  5.3

 

އެ މަސްވެރިކަމެއް    ،އާާބދީގެ މިންވަރު ހިސާުބކޮށް  ،މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ މަހުގެ އާާބދީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ

ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގައި ާބނާ ާބވަތްތަކާއި    ،ކުރެވެނީ އާާބދީއަށް ގެއްލުން ނުވާ 

  މުހިންމު ޓުމަކީ  އެއްކޮށް ބެލެހެއް  މަޢުލޫމާތުއެާބވްތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ )އެފަރޓް( އާ ގުޅޭ    ،އެާބވަތްތައް ާބނާ މިންވަރާއި

ފޮތް ނުވަތަ  ކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްއަދާ  މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާުބ ނެގުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއްކަމެކެވެ.  

މަސްރިޕޯޓެވެ. މަސްރިޕޯޓަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިންމުމަށްފަހު އެ ދަތުރުގައި ހިފި ާބވަތްތަކާއި އެ ާބވަތްތައް  

ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެވެ.   ،މަސްވެރިކަން ރާވައި  މަޢުލޫމާތުހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައިގެ )އެފަރޓް(  

ވެސް  މަޢުލޫމާތުތައް ފަދަ އިތުރު ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަ ކުރެވުނު ތެލުގެ މިންވަރު އަދި މަސް ޭބނި މީ

އެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންނާއި މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ފޮތް މެދުވެރިކޮށް ނެގެލޮގް

ތަކީވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  މަޢުލޫމާއެންމެހައި  އެއްކުރެވެއެވެ. މި    މަޢުލޫމާތު ގޮތުން ވެސް ތަފާތު    ގުޅޭ  ވިޔަފާރިއާ

 ހިންގައި، ލިިބދިނުމަށްޓަކައި، މަސްވެރިކަން ރާވައިދިގު މުއްދަތަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ 

 ތެވެ.ލޫމާމަޢުބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

ތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން  މަޢުލޫމާތުމީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާ ތަފާސްހިސާާބއި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ަބއެއް  

ަބއިވެރިވެފައިވާ ސަރަޙައްދީ އަދި ަބއިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ދުނިޔޭގެ 

ވަތަ ސަރަޙައްދީ  އުމުތަކުގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާުބ ބަލަހައްޓާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުޤަ

ތަކުގެ ާބވަތްބަލަހައްޓާ ޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ. މިގޮތުން، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ    ،ހިންގައި  ،ފެންވަރުގައި މަސްވެރިކަން ރާވައި

އަދި   ،ރަޙައްދަށް ފެތުރިފައިވާ )ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް(ވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ސައެއް ޤައުމަށްތެރެއިން  
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އަމާޒުކޮށް ކުރެވޭ    ތަކަށް(  ސްޕީޝީޒް)ހައިލީ މައިގްރޭޓަރީ    މަހުގެ ާބވަތް  ރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ ހިޖުރަކުރާސަ  ދުރު

މަސްވެރިކަމުގެ ހިަބރުގެ  ށް  ކޮމިޝަނަ ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދައިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ  މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި،  

ކަނޑުގެ   އިންޑިއާ  ސަަބުބން  މީގެ  ހިއްސާކުރެވެއެވެ.  ހިއްސާ  ހިަބރުގެ  ތަފާސްހިސާުބތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްވެރިކަމުގައި 

މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި  އެނގި،   ކަނޑުން  މަސްވެރިންދިވެހިއިންޑިއާ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް    މިންވަރު  ހައްޤުވާ  މިފަދަ ނަށް 

 ގެ ޭބނުންކުރެވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުތަފާސްހިސާާބއި 

ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަންކަމަށް  ދެންނެވުނު  ހިަބރު  ގެހިަބރު  އިސްވެ  ވިޔަފާރީގެ    ގެމަސްވެރިކަމާއި   މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން    މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ  ކޮށް، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން  މުޤާއިއެއްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  

 ކުރެވޭނެއެވެ.ލާޒިމު

މި ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިިބގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން މަސް ރިޕޯޓު ނުވަތަ ލޮގް  •

 ؛ފޮނުވުން މަޢުލޫމާތުފޮތުގެ 

 އަދި ؛ ރޗޭސް ރިޕޯޓު( ފޮނުވުންލު )ޕަސީގޮތުގެ ތަފު ނެފައިވާހިަބރު ގަނެ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަ •

ޗޭސް ރިޕޯޓު( ރއުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕަހިަބރާއި ހިަބރުގެ   •

 ފޮނުވުން. 

 

 ސައިޒް ލިމިޓް  5.4

 

އްޓުމަށާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ކުރެވޭ ހިަބރުގެ ހެލެާބވަތްތަކުގެ އާާބދީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ެބ  ހިަބރުގެ ާބވަތްތަކާއި އެ

މަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

ކަނޑައަޅަ.ޓީ.އޯ.)އައި އުސޫލުތަކެއް  ކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަން  ހިަބރުގެ  ވަނީ  އިން  އުސޫލުތަކުގެސީ(  މި  ތެރެއިން    އިފައެވެ. 

ނޑު ފެށޭ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ތަންފީޛުކޮށް، ހިަބރުގެ ތިރީ ތުންގަހިަބރުގެ ާބވަތްތަކަށް  

ނިގޫ ފެށިގެން  ހިސާަބށް  ހިސާުބން  ދެކަފިވާ  ޭބނުން   60ފަތްގަނޑު  ހިަބރު  ހަމަނުވާ  ސެންޓިމީޓަރު  )ފަސްދޮޅަސް( 

އެ އަދި  ހިަބރުގެ    މަނާކުރެވޭނެއެވެ.  ޚިލާފަށް  ލިމިޓާ  ބެހެއްޓުމާއި،  ސައިޒް  އުޅަނދުގައި  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ާބވަތެއް 
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ރައްކައުކުރުމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެން އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުމާއި )ޓްރާންޝިޕްކުރުން(، ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަތަ 

ޕްރޮސެސްކުރުން ވެސް މަނާކުރެވޭނެއެވެ.   އެއްގަމަށް ގެންދިއުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނެއްގައި ެބހެއްޓުން އަދި

 ހިަބރުގެ ދިގުމިން ަބލާނެ ގޮތް ތިރީގައިވާ ކުރެހުމުން ދައްކައިދީފައި އެވަނީއެވެ.

            
 : ހިބަރުގެ ދިގުމިން ބަލާނެ ގޮްތ3ކުރެހުން 

 

 ން ކެޓު ދޫކުރު ސެޓުފި ކެޗް   5.5

 

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

ކަކީ  އުފެއްދުންތައެންމެހައި  ވިޔަފާރީގައި ަބދަލުކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  ، މަށާއިމަސްވެރިކަން ހުއްޓުވު

އުފެއްދުންތަކެއްކަން ހަރުދަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ބާނައި،  މަސްވެރިކަމަކުން  ެބލެހެއްޓިފައިވާ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  ނާ 

 ފިޔަވަޅެކެވެ.   މުހިންމުކުރުމަކީ ޤާއިމުކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ސެޓުފިކެޗް  ޓަކައިކަށަވަރުކުރުމަށް

  

ހިަބރާއި  ކުރެވޭ ކޮންމެ    އެކްސްޕޯޓު  ،ފުޅާކޮށް  ނިޒާމުކެޓު ދޫކުރުމުގެ  ސެޓުފިކެޗް  ކޮށްފައިވާ  ޤާއިމުމިގޮތުން މިނިސްޓްރީން  

ކެޗް    ކުރެވޭނެއެވެ.ލާޒިމު  އޮތުންކެޓެއް  ސެޓުފިޝިޕްމަންޓަކާ އެކު މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޗް  ހިަބރުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ  

މަސް ޭބނި ތާރީޚު  ، އިތާމަޢުލޫމާފައިވާ އުޅަނދުގެ  ާބނައި  ހިަބރު ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ކެޓު ދޫކުރުމުގެ  ސެޓުފި

މަހާއި މަސް ޭބނީއްސުރެ    ގެ އަލީގައި މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި  މަޢުލޫމާތުއަދި މަސް ޕްރޮސެސްކުރި ފަރާތުގެ  

ސެންޓިމީޓަރު 60  
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އުފެއްދުންތައް   ފޯރުކޮށްދެވެންދެން  މަހުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަޑައްތުކޮށްފައިވާ ގަންނަ  މަރުހަލާ  އެއުފެއްދުންތައް    ތައްއެންމެހައި 

 މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ( ޔަޤީންކުރުމަށް )ޓްރޭސަިބލިޓީށް ދެނެގަތުމަ

 

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް  5.6

 

ނެތް ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައި   މަޢުލޫމާތުސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ  

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަަބުބން ލިިބދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި މޫސުމީ ަބދަލުގެ    ،ނެތް ހިނދުގައި ވެސް

ނިޒާމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ސަަބުބން މާޙައުލީ  

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ގިނަ ސައިންސްވެރިންނާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ ފަރާތްތަކުން ާބރުއަޅައި 

( މުއްދަތުގައި  މިގޮތުން(.  1982ޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ.،  ކަމެކެވެ  ޕްލޭންގެ  މަތީގައި    މި  މެނޭޖްކުރުމަށް  ސްޓޮކް  ހިަބރުގެ 

  ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި އެފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް   ކެއް އެޅުމަށްފިޔަވަޅުތަަބޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން  

 މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ.  ނިންމިދާނެއެވެ.

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކުން ހިަބރު ހިފުން މަނާކުރުން  )ހ(  

 ؛ކުރުން މަނާކުރުންއެކްސްޕޯޓު ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ ހިފުން، ހިަބރުގެ ވަކި ާބވަތެއް  )ށ(  

 ؛އުންފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތަކަށް ަބދަލު ގެނައިކަނޑައަޅަ )ނ( 

 އަދި؛ ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނެގޭނެ ހިަބރުގެ ާބވަތްތަކުގެ ކޯޓާއެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން އެކްސްޕޯޓު )ރ(

 ހިަބރުގެ ސްޓޮކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. )ބ( 
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 : ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުން 6ބާބު  
 

ލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އިވުމަށް އެކުލަވައަމާޒުތަކަށް ވާސިލު މި ޕްލޭންގެ  

ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ރެސްކޮށް، އެ ކަންކަން ތަންފީޛުމަތިން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ވިލަ

ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ، ޕްލޭންގައި ހިމަނައިފައިވާ ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައިމި  

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި  

ދަ ޕްލޭންގެ  ހަރަކާތްތައް  މި  އެންމެހައި  ތަޙްލީލުކުރުމާގުޅޭ  ކުރަންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއުޓުން  ރިސާޗް  މެރިން  މޯލްޑިވްސް  ށުން 

  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ަބޔާންކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

 
 

 މުޠާލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން : ޕްލޭން 7ބާބު  
 

އް( އަހަރަކުންނެވެ. ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުމުގައި ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން  ފަހެ) 5މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ ކޮންމެ 

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

ވެރިންގެ ަބއިވެރިވުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް  މަޞްލަޙަތުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން  ޢަތްޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާ

ކޮމިޓީގެ ހާލަތެއްގައި،  ޖެހިއްޖެ  ަބދަލުކުރަން  ގޮތަކަށް  އަވަސް  މުޠާލިޢާކޮށް،  ފިޔަވަޅެއް  އެފިޔަވަޅެއް  މަޝްވަރާއާއެކު   

 ތަންފީޛުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
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ކަރުދާސްތައް  ފައިވާ ހަވާލާދީ  
 

. ފިޝަރީޒް އޮފް ކްރިސްމަސް އައިލެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން. 1988އާރު. ސީ.  ,ސްޓީންއެލަން، ޖީ. އާރު. އެންޑް 
 . އޮސްޓްރޭލިއާ.6798ރީ އެސޯސިއޭޝަން، އިންޑިއަން އޯޝަން، އައިލެންޑް ނެޗުރަލް ހިސްޓަޕޭޖް ކްރިސްމަސް 

. ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު އޮން ފިޝަރީޒް 2003އެންޑަސަން، އެސް. ސީ.، އެޑަމް، އެމް. އެސް. އެންޑް ރަޝީދު. އެޗް. 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް.

ލެކް މާލިން )މަކައިރާ  ރޯތު އޮފް ްބ. އޭޖް އެންޑް ގ2007ްޒެޑް.  އެސް. ،ހް.ޔެއެސް. އެންޑް -ސީ.ލިއު.، ލޫ، އެސް.، -ޗީ
ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ ތަރޑް ރެގިއުލަރ   21–1ސް އިންޑިކާ( އިން ދަ ވޯޓަރސް އޮފް އީސްޓަން ޓައިވާން. ޕޭޖަ

ޔުނައިޓް ސްޓޭޓްސް އޮފް ސެޝަން. ވެސްޓަރން އެންޑް ސެންޓްރަލް ޕެސިފިކް ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަން، ހޮނޮލުލޫ، 
 އެމެރިކާ.

ޖިކް ހެބިޓެޓް އޮފް ސްވޯޑްފިޝް )ޒިފިޔަސް  . ދަ ޕެލ2019ާއެލް.  ،އޫއީއެންޑް  .ޑީޓޭންގް.، އެލެޕަތޭޖް، ޓީ.އެސް.އެމް.، 
ގުލޭޑިއަސް( އިން ދަ ޗޭންގިންގް އެންވަޔަރަމަންޓް އޮފް ދަ ނޯތު އިންޑިއަން އޯޝަން. ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ  

 .9–1: (24)11ޑް( )ސުވިޓްޒަރލޭން

މެޗުއަރިޓީ -އެޓް-. ބިލްފިޝް ސައިޒ2019ްޕީ.  ،ެބކްއީ. ވީ އެންޑް ރޮމަނޮވް، ، ޕީ. އެސް.ސަަބރޮސް، ޖިރޮލްޓް. އައި.، 
 އިން ދަ ވެސްޓަރން އިންޑިއަން އޯޝަން.

- އޮން ިބލްފިޝް. ލަފް ދަ އައިއޯޓީސީ. ވޯކިންގް ޕާޓީ  . ރިޕޯޓް އޮފް ދަ ސެވަންޓީންތު ސެޝަން އ2019ޮއައިއޯޓީސީ. 
 ރާންސް.ޔުނިއަން، އީޔޫ، ފްރި

 އެން އަޕްޑޭޓް.  –. ދަ މޯލްޑިވްސް ބިލްފިޝް ފިޝަރީ 2015، .ޖައުހަރީ.، އޭ. އާރް

ވޮޓާސް،  ،އައި. ސީ.ކަޕްލަން،  ،އޯ. ޕީ.ޖެންސެން،  ،ސީ. ޖޭ.ވޯލްޓާސް،  ،އެސް. ޖޭ. ޑީ.މާޓެލް، އެފް.،  ،ކިޗެލް، ޖޭ

. ިބލްފިޝަސް އިން އެން އީކޯސިސްޓަމް  2006ސީ. އެޗް.  ،ޮބގްސްޓީ. އީ. އެންޑް އެސިންގްޓަން،  ،ޖޭ.
 .682-669: (3)79ކޮންޓެކްސްޓް. ުބލެޓިން އޮފް މެރިން ސައިންސް 

.  2017. އާރް ،ލުއީސް-ރޮސަސްއެމް. އެންޑް ފަނަންޑޭޒް، -ކަރެރާ ،ޖޭ.އެސްޕިނޯޒާ، -ޕިންކޭއަންޑްރާޑޭ، ޕީ.، -ލޫއަރ
: އިސްޓިއޯފޮރިފޯމްސް( އިން ދަ އިކުއިޑޯރިއަން ޕެސިފިކް  ގޭރިއާންގް ހެބިޓްސް އޮފް ިބލްފިޝަސް )ކަރަންފީޑި

 (. ސޮއިއެޑަޑެ ްބރެސިލެއިރާ ޑެ އިކްޓިއޮލޮޖިއާ. 3)15ތިއޮލޮޖީ ކްއޯޝަން. ނިއޯޓްރޮޕިކަލް އި
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 އިލަސްޓްރޭޓެޑް ކެޓަލޮގް އޮފް . ބިލްފިޝަސް އޮފް ދަ ވޯލްޑް. އެން އެނޮޓޭޓެޑް އެންޑ1985ްނަކަމުރާ، އައި.، 
މާލިންސް، ސެއިލްފިޝަސް، ސްޕިއަރފިޝަސް އެންޑް ސްވޯޑްފިޝަސް ނޯން ޓު ޑޭޓް. ޕޭޖް އެފްއޭއީ ސްޕީޝީޒް  

 ކެޓަލޮގް. ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ސްޓޭޝަން، ކިޔޯޓޯ ޔުނިވާސިޓީ، ކިޔޯޓޯ، ޖަޕާން.

 .77-6:76އިން ތެއް. ރަސް. ހޭމަސް ހެލުން: ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ާބވ1986ަނަސީރު، އޭ. 

. ޑިސްޓްރިިބއުޝަން އެންޑް ަބޔޮލޮޖީ އޮފް ދަ ސްޓްރައިޕްޓްޑް މާލިން. 1978ޔޫ.  ، ޝޯޖީޕީ. އެންޑް . ޕިއްލައި، ޕީ
ކްސް )ފިލިއްޕީ( ޓޭކަން ަބއި ދަ ލޯންގްލައިން ފިޝަރީ އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން. ުބލް. ފާ  ޓެޓްރަޕްޓަރަސް އޮޑެ

 .32– 9(:16ރެސް. )ސީސް ފިޝް. 

. 2007އެފް. މިނަރ. އޯ. އެންޑް  މައޮރީ، އާރު. ސަބަޓިއޭ، ވީ. ލޫކަސް، ވައި. ޗެރެލް، އެފް.  މާސެކް، ޕޮޗިއަރ، އެމް.، 
ޝް، ސްވޯޑްފިޝް އެންޑް ސެޓުފިފޮރޭޖް ފޮއުނާ އިން ދަ މަރިން ޑިއެޓް އޮފް ތިރީ ލަރޖް ޕެލަޖިކް ފިޝަސް )ލޭން

 .72–60(:1)83ރން އިކުއިޓޯރިއަލް އިންޑިއަން އޯޝަން. ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ޔެލޯފިން ޓޫނާ( އިން ދަ ވެސްޓަ 

. 2016އޭ.  ،ރޮސެންާބގްއެފް. އެލް. އެންޑް  ފުރީޑޮއު،  ، ީބ. ީބ. ކޮލެޓް،  ،އެމް. ޖޭ.ހުއާން ހޮރުޑަރ، ރެސްޓްރިޕޯ، ވީ.، 
 އޯޝަން އެސެސްމަންޓް(. ޓޫނާސް އެންޑް ިބލްފިޝަސް. ޕޭޖް ފަސްޓް ގްލޯަބލް މެރިން އެސެސްމަންޓް )ވޯލްޑް 

ސްކޭލް -. ފައިނ2010ްއެމް. އެލް. ޑޮމެއިއަރ އެންޑް  .އެންލޫކަސް، -ނަސްީބ ،އޭ.ނައިޓް، ސެޕަލްވޭޑާ، ސީ. އޭ.، 

މޫވްމަންޓްސް އޮފް ދަ ސްވޯޑްފިޝް ޒިފިއަސް ގްލޭޑިއަސް އިން ދަ ސަދަން ކެލެފޯނިއާ ަބއިޓް. ފިޝަރީޒް 
 .289–279(:4)19އޯޝަނޮގްރަފީ 

. ހެބިޓެޓް އެންޑް ފުޑް ޕާޓިޝަނިންގް އޮފް ިބލްފިޝަޒް  2010އެޗް.  ،ސައިޓޯކޭ. އެންޑް ޔޮކަވާ، ޝިމޮސޭ. ޓީ.، 
 . 2433– 2418(:10)76)ޒިފިއޮއިޑެއި(. ޖާނަލް އޮފް ފިޝް ަބޔޮލޮޖީ 

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް.  . ރިއޯ ޑިކްލެރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރަންމެންޓ21ްއެޖެންޑާ . 1982ޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ. 

A/CONF.151/26 (Vol. I).  ްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންފަރަންސް އޮން އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑ
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް. ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ، ްބރެޒިލް.

 . ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފަ ދަ ސީ.1982ޖެނަރަލް އެސެންްބލީ.  .އެން.ޔޫ

. ލެންތު އެޓް މެޗުއަރިޓީ 2019އެކްސް. ޑައި. ޖޭ. އެންޑް ޒޫ،  ،އެލް.ޒޫ،  ،އެފް.ވޫ،  ،.އެކްސްވޭންގް، ޒޮއު، ސީ.، 
އިނީސް ލޯންގްލައިން އޮްބޒާވަރ ޑޭޓާ އޮފް ފޯ ބިލްފިޝް ސްޕީޝީޒް އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން ޭބސްޑް އޮން ޗަ

  .14-17ޑަްބލިއުޕީީބ-2019-އައިއޯޓޯސީ
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 ބަސްކޮށާރު :  1  – ޖަދުވަލު 

  

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   )ހ( 
 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 

 މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން.

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

އެޤާނޫނުގެ   ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ގަވާއިދުތައް  ހަދާ  ވަނަ   57ދަށުން 

 މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރެއް.

ނަންަބރު ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު  )ނ(  ޤާނޫނުގެ   2019/14  :ޤާނޫނު  މަސްވެރިކަމުގެ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން 58

 މަސްވެރިކަންކުރުން   )ރ( 

 

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

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

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

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

އެހެން   އެނޫންވެސް  ހިމެނޭ  ޭބނުންކަމުގައި  މަސް  ނުވަތަ 

 ؛ތްތައް ހިންގުން ހަރަކާ

މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ، ހިމެނޭގޮތަށް  ]ރޭޑިއޯ ީބކަން[ (4)

ހޯދުން ، ެބހެއްޓުންއާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ސާމާނު  

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

 ، ވަނަ ނަންަބރާއި( 2)، ( ވަނަ ނަންަބރާއ1ިމި މާއްދާގެ )

( ވަނަ ނަންަބރުގައި ުބނެފައިވާ  4ވަނަ ނަންަބރު ނުވަތަ )( 3)

ތެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް  ހަރަކާއެއްވެސް  

 ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އުޅަނދު  )ބ( 

ނުވަތަ ޢާންމު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

އުޅަނދެއް، ހަރަކާ އެއްވެސް  ާބވަތެއްގެ  ބޭނުންކުރާ  ހިންގުމަށް     ތެއް 

 ކަނޑު ޯބޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދު.

ދަތުރުގެ   މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ   ލޮގްފޮތް  )ޅ(  މަސްވެރިކަމުގެ  ގޮތުން،  ހިމެނޭ 

 ރެކޯޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް. މަޢުލޫމާތު

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

ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަދި ، ގެން މަސްވެރިކަން ރާވައިތިން ވަނަ ާބާބ ގުޅި

 .ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން

ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި  މިނިސްޓަރ  ( އ)  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ 

 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު.ހަކަންކަމުގެ ޒިންމާ 

އެންމެހައި  މިނިސްޓްރީ  ( ވ)  މަސްވެރިކަމުގެ  ހިމެނޭގޮތުން  ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ 

 ރާ. ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާހަކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނެތް  މަޢުލޫމާތުސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ  ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު  ( މ) 

ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ ހިނދުގައި، ޤުދުރަތީ 
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ތެރެއިން   ހަމަތަކުގެ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ވަސީލަތްތައް 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަަބުބން ލިިބދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅު. 

ަބންދުކުރުމަށް  ޕްރޮސެސްކުރުން   ( ފ ) ނުވަތަ  ޕެކެޓްކުރުމަށް  ެބހެއްޓުމަކަށްޓަކައި  ދުވަހަށް  ގިނަ 

 ތްތައް.ހަރަކާނުވަތަ މަހަށް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ހިންގާ  

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

އުފެއްދުންތައް (1) އެކުއަކަލްޗަރގެ  ނުވަތަ   ، ސާފުކޮށް   ،މަސް 

 ، ހިއްކައި  ،ލޮނުއަޅައި  ،ގަނޑުކޮށް  ،ފިނިކޮށް  ،ބަންދުކޮށް

 ރާއްޖެއިންއާއި ދިވެހިދިވެހިރާއްޖެ  އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް  

 ނުވަތަ  ؛ޭބރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން 

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

ނުވަތަ   ،ފިނިކޮށް  ،ލޮނުއަޅައި  ،ސާފުކޮށް ގަނޑުކޮށް 

 ރާއްޖެއިންއާއި ދިވެހިދިވެހިރާއްޖެ  އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް  

ބޭނުމަށްޓަކައި ވިއްކުމުގެ  ނުވަތަ    ،ޭބރުގައި  މަސް 

ަބހައްޓާ  ރައްކާކޮށްފައި  އުފެއްދުންތައް  އެކުއަކަލްޗަރގެ 

 ތަންތަން. 

 

 ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން  )ތ( 

 ކެޔޮޅު   - ސިސްޓަމް    

ގުޅުންހުރި   މަސްވެރިކަމާ    މަޢުލޫމާތުތްތަކުގެ  ހަރަކާމަސްވެރިކަމާއި 

ގުޅުންހުރި   މަސްވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމާއި  ތްތައް ހަރަކާރިކޯޑުކުރުމަށާއި 

މިނިސްޓްރީން  ދޫކުރުމަށް  ހުއްދަ  ލައިސަންސާއި  ޭބނުންވާ  ހިންގުމަށް 
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