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 މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޝަރީޒް، ެމރިން ިރސޯަސސް އެްންޑ އެގްރިކަލްަޗރ 2020 ©ކޮޕީރައިޓް 
 

ން ތަރުހީުބދޭ ކަމެެކވެ. އެެހންގޮތަަކްށ  ފޯރުކޮްށދިުނމަކީ މިިނސްޓްރީމި މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭާނއި ޕްލޭްނގަިއވާ ަމޢުލޫމާތު ބޭނުންުކރުާމއި ނަކަލުކުުރމާއި ާޢންމުކޮށް
ޕްލޭްނގަިއާވ  ، ައދި ިމނިސްޓްީރއަކީ ކޮޕީރައިްޓގެ ުމޞަްއނިފު އަދި މަްސދަރުކަން އެކަީށގެްނވާގޮތަށް ެފންނަން ޮއންނަ ގޮަތށްހިނދަކު ނުވާަހއި ބަޔާންކޮށްފައި

ޑްކޮށް ައިދ ޑައުންލޯ  ،ކިޔަވަިއދިުނމުގެ އިުތރުން ެއހެނިހެން ބޭުނމަށް ނަކަލުކޮށް ،ިދރާސާ ުކރުާމއި ،ކިެޔވުާމއި  ،ވިޔަާފރީެގ ބޭުނމަށް ފިަޔަވއި ،މަޢުލޫމާތު 
 ޕްރިންޓް ކުރެިވދާެނއެވެ.

 

 މިނަތު ލުބްނާ ޒާުރ، މުންިޝދާ ިއބްރާިހމް، އާ ްއވާ ަރއުފަތު ނިޙަލިޔުންތެރިން: 
 ިއން ސިާނން، ސަޙު އިން ަޒމީލް، ސަ ޙު ަމދު ނަީޖބް،ައޙްަމދު ޝިފާްޒ، ައޙް، ާއދަމް ޒިޔާދު ަސން، މުަޙއްަމދު ައޙުއެހީތެރިވެދެއްވި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް: 

 އްަމދު ޝިމާލް، އާަދމް މަނިކު.މުޙަ 
 ޑރ ޗާލްސް ެއންޑަރސަން ައދި ދި އެްނވަަޔރަންެމންޓަލް މާކެޓްސް ސޮލިއުޝަން ލެބް (ެއމްލެބް)، ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ  މުޠާލިޢާކުރެއްވީ:

 

 ޝުކުރުގެ ބަސް:
 

 މެޭނޖްަމންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް ުކެރވުނު ަމސައްކަުތގެ ެތރެއިން ސަރުާކރުގެ އެކި އެކި ިއދާރާތަުކންނާއި ަކމާުގޅޭ ފަރާތްތަުކން ެދްއވި  ޖެހޭ ޕްލޭނަކަށް މިވަށައި 
ކަންބޮުޑވުންަތއް ފަރާތްތަުކގެ  ިއރާަގއި ހަރަކާތްތެިރވާ އެްނމެހައިފާހަގަ ކުރަެމވެ. މަސްެވރިންާނއި މަްސެވރިކަުމގެ ދާ މިނިސްޓްީރންމަްޝވަރާ އާއި ލަފާ 

ރަށު  ،ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ަވރަށް މުހިްނމު ދަުއރެއް ައދާކޮށްެދއްަވއިަފއިވާތީ  ،ކަމާުގޅޭ ސިޔާސަތުަތއް ކަނޑަައޅާ ފަރާތްތަކަށް އިްއވަިއދިުނމުަގއި 
 ޝުކުުރ ދަންނަަވެމވެ. ިމނިސްޓްީރންކައުންސިލްތަކަށް 

 
 ިމނިސްޓްީރން މިިނސްޓްރީާއއެކު ހޭދަުކރެްއވި ަވގުތާއި ވެެދއްވި ެއހީތެރިަކމާއި ހިްއސާ ކޮށްދެްއވި މަޢުލޫމާތު މި ޕްލޭން ފުރިހަމަކުުރމަށްޓަކައި ަމސްެވރިން 

ފުރިަހމަ މަޢުލޫމާާތއި ބިާނކުރަނިވި ޚިޔާލުތައް އެަފރާތްތަކުްނ  އް ައދާ ކުރަެމވެ. ައގުުނކުރެވޭަހއިފާހަގަކޮށް މަްސެވރިންނަށް ަވރަށް ޮބޑު ޝުކުރެ
 ނުލެވުނީސްަކން ކަށަވަެރވެ.މި ޕްލޭން އެކުަލވައި  ނުލައި ާބރުލުމާިވެއވެ. މަްސވެިރނެްގ ެއއް ފޯރުކޮށްެދއް

 
ން ފޯރުކޮށްެދއްވި ަފންނީ އެހީތެރިަކން މެރިން ރިަސރޗް އިންސްޓިިޓއުޓުމިޕްލޭންަގިއވާ ސިާޔސަތުތަކާއި ފިަޔަވުޅތައް ކަނަޑއެުޅމަށްޓަކައި މޯލްިޑވްސް 

 ވެ.ފާހަގަުކރަމެ  މިނިސްްޓރީން
 

.ޑީ.ޕީ) އިން ޕްމަންޓް ްޕރޮޖެކްޓު (އެސް.އެފް.ާއރްއިެނބަލް ިފޝަރީޒް ިރޯސސަސް ިޑވެލޮވޯލްޑް ބޭންްކގެ މާލީ އެހީަގއި ކުިރއަށް ގެްނދާ މޯލްިޑވްސް ަސސްޓެ
 އެަފރާތަށް އިޚްލާޞްެތރި ޝުކުރު އަދާ ކުރަެމވެ. ،ަފިއވާތީުތން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދެްއވައިލުމަށްޓަކައި މާލީގޮުތންނާއި އެހެނިެހން ގޮތްގޮމި ޕްލޭން އެކުލަވައި

 

 ެދއްވި އޮނަަރބަލް ޢައްާބސް އިްބރާީހމް ނ.ޢ.ޢ.ވ ގެރީއަށް އެހީެތިރވެބަުހގެ ހަަމތަކުގެ މަތިން ޮއމާން ކުުރމުަގއި މިިންސޓްމިޕްލޭންގެ ިއާބރާތްތައް ދިވެހި 
 ނަންފުޅު ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި ފާހަގަ ކޮްށލަމެވެ.

 
 

  ލްޗަރމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯަސސް އެންޑް އެްގރިކަ
 20096ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާާނގެ، އަީމރު އަްޙމަދު ަމގު، މާލެ،  7

 ދިވެިހާރއްޖެ 

www.fishagri.gov.mv 

 :ހަވާލާދޭނީ ށްޕްލޭނަ މި

މަްސވެރިކަން މެނޭޖްުކރުުމގެ  ިދރޭކުިދމަުހގެ)، ދިވެހިާރއްޭޖގެ 2020މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯަސސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ (

 ޖެ.ޕްލޭން. އެމް.އޯ.އެފް.އެމް.އާރ.އޭ، މާލެ، ދިވެިހާރއް

http://www.fishagri.gov.mv/
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 ޗާޓުތަކުގެ ލިސްޓު ތާވަލުތައް އަދިކުރެހުންތަކާއި، 
 

 14 ...... ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި، އެބާވަތްތައް ދިރިއުޅޭ މާޙައުލު 2017 :1ތާވަލު 

 ބާވަތުގެ ދިރޭކުދިމަހުގެ ތެރެއިން ކީސްޓޯން ސްޕީޝީޒްގެ ގޮތުގައި  20ވަނަ އަހަރު އެންމެގިނައިން އެކްސްޕޯޓުކުރެވުނު  2017 :2ތާވަލު 

 20 ........................................................... ބާވަތްތައް ކީސްޓޯން ސްޕީޝީޒް އަށް ވާ ސަބަބުބާވަތް އަދި އެ  2ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 

 27 .........................................................................ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު :3ތާވަލު 

 ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަންކަން  ،އަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި :4ތާވަލު 

 31 ....................................................................................................................................ތަންފީޛުކުރާނެ އިދާރާތައް
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 18 ............................................................................................................................ބާވަތްތައް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު 

 25 ..............................އަށް ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި އެފް.އޯ.ބީ 1997-2019 :2ޗާޓު 

 25 ............އަށް ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަންޒިލްތަކާއި އެފް.އޯ.ބީ 2019-1997 :3ޗާޓު 

 25 ...އަށް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން ސްރީލަންކާއަށް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 2019-1997 :4ޗާޓު 

 

 22 ............................................................................ދިރޭކުދމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ސްކޫޕް ނެޓް :1ކުރެހުން 
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 އިސް ބަސް

 

ކަނޑާއި ކަނޑުވެށީގެ އެންމެހައި ދިރުންތަކާއި އެހެނިހެން 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި هللا  ނިޢުމަތްތައް ލެއްވި މާތް 

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާ 

ހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވި ކީރިތި  

 މްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.  ރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކާއި، ގިރިތަކާއި، ހާހަލާއި 

ފަރުތަކަކީ، ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ އާއި ދިވެހިންގެ  

އަމިއްލަވަންތަކަމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ، ދިވެހީންގެ ތަރިކަތަކެވެ.  

   ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ދިވެހީންގެ ލޭނާރުކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަން

މި މުހިންމު ތަރިކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަރިކަތައް  

މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  

އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުވެފައިވާ ނުހަނު ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  

ށް ސަރުކާރުން  މިކަން ހާސިލުކޮށް، ނޫ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަ

    އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށް 

މި ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.  

މި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާ އިރު، 

  ދިނުމުގެކަނޑު ރޯދީގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހިންނަށް ލިބި

ވަނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެގޮތް މިހާރު މި

 އެކުލަވައިލައިފައެވެ. 

މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި، 

     ޤައުމުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ،އާމްދަނީ އާއި، ކެއިންބުއިމާއި

އެ މަސައްކަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިވެހި ޤައުމީ 

ތިޞާދުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާތީ ދެމެހެއްޓެނިވި  އިޤު

ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް، ރާވައި، ހިންގައި، 

ބަލަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް މި މަސައްކަތުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ޤާނޫނީ   ،ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ. މިއީ

ޒާމެއްގެ ދަށުން، މަސްވެރިކަން  ބާރު ލިބިގެން، ވަށައިޖެހޭ ނި

ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވައިލި  

 ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  

ޢާންމު މުދަލެކެވެ. ކަނޑުވެށިން ލިބޭ ޤުދުރަތީ  ، ހިއްސާ އޮތް

ލުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މުއްސަނދިކަމަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީ

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަމާނާތެކެވެ. މި ޕްލޭންތައް ބިނާވެފައި ވަނީ 

މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް  

ހުއްޓުވުމަށް އެ ވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުން  

ޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ދެކޮޅުޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މާޙައުލީ ނި

ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، 

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ  

 ،މައްޗަށެވެ. މި ރޭވުންތައް އެކަށައަޅައިފައި ވަނީ

މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ އެކި ފަންތީގައި  

ތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް  ޙަރަކާ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބިނާކުރަނިވި   ،މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ

 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކަކީ 

މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  

            މަގުދައްކައިދޭ މައިގަނޑު އަސާސެވެ. މި ގޮތުން، 

މި ޕްލޭންތަކުގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ  

ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އަޅާެނ 

އެކި އިދާރާތަކުން މި ޕްލޭންތައް ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެކި 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަދާކުރާނޭ ދައުރު އަދި މުއްދަތު ތާވަލުތައް  

ވެސް ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. މި ޕްލޭންތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ތަޞައްވުރު ހާސިލުކުރުމަށް އެޭޅ 

 ރަމެވެ. މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވާނެކަމަށް އުއްމީދުކު

 

 ޒަހާ ވަޙީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 

ޗަރއެގްރިކަލް
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 ންތަނާއި އިބާރާތްތަކުގެ ކުރުގޮތްތަ
 

 ފިޝަރީޒް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް އެފް.އައި.އެސް

 އިންޓަރގަވަންމަންޓަލް އޯގަނައިޭޒޝަން  އައި.ޖީ.އޯ

 ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް  އެލް.ޖީ.އޭ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެމް.އީ

 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ

 ތޯރިޓީލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮމޯ މީރާ

 މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  އެމް.އެމް.އާރް.އައި

 ކޯސްޓް ގާޑް  – ޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްމޯލްޑިވްސް ނޭ ސީ.ޖީ – އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމް.އޯ.އީ.ޑީ

 ސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި އެމް.ޕީ.އެސް

 ޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްސްނޭ އެން.ބީ.އެސް

 ރީޖަނަލް ފިޝަރީޒް ބޮޑީ އާރް.އެފް.ބީ

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

 ސައުތުވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަން ސްވައިއޯއެފްސީ

 ޓޯޓަލް އެލަވަބަލް ކެޗް  ޓީ.އޭ.ސީ

 ޓޯޓަލް އެލަވަބަލް އެކްސްޕޯޓް  ޓީ.އޭ.އީ

 ސެންޓަ ބާބަރާ ކެލިފޯނިއާ، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް  ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ
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 : ފެށުނ1ްބާބު 

 

 ތަޢާރުފާއި ނަން        1.1

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)  2019/14 މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަަވއިލައިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

   އެ ޤާނޫނުގެ ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ 18(މީގެ ފަހުން [މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު] ކަމަށް ހަވާލާީދފައި) ެގ 

ބެލެހެއްޓުމުެގ  ،ހިންގައި ،ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މަސްވެރިކަން ރާވައި 8ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  17

މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި މަގުދައްކައިދޭ މައިގަނޑު  ދިރޭކުދިމަހުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މި ޕްލޭން ވާނީޕްލޭނެވެ. 

[ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން]  ،މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް ކިޔާނީމި އަސާސަށެވެ. 

 އެވެ.

  

   ދުތައްމަޤުޞަޕްލޭންގެ މައިގަނޑު         1.2

 

 ދުތަކަކީ؛މަޤުޞަމި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު 

، ހިންގައި، ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ރާވައިމަސްވެރިކަން  ދިރޭކުދިމަހުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  (ހ) 

 ކަށް ައސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތައްމަްސވެރިކަމުގައި ހިފާ ބާވަތްތަ ދިރޭކުދިމަހުގެ، ބަލަހައްޓައި

މެނޭޖްކޮށް، މި މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ ދިގު މުއްދަތަކަްށ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

 އަދި  ؛ލިއްބައިދިނުން

މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި  ދިރޭކުދިމަހުގެ (ށ) 

 ވެރިންނަްށ މަގުދައްކައިދިނުން.މަޞްލަޙަތުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އެންމެހައި ޝާމިލްވާ 
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 މި ޕްލޭންގެ ދާއިރާ       1.3

 އްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ދިވެހިރާބޭނުމަށް ވިޔަފާރީގެ  އެކުއޭރިއަމްމި ޕްލޭންގެ ދަށުން މެނޭޖްކުރާނެ ބާވަތްތަކަކީ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބާަވތްތަކެވެ. 2މި ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލު  ،ހިފައި

މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަށް މި ޕްލޭްނ  ދިރޭކުިދމަހުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ، 

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި،  ދިރޭކުދިމަހުގެހިނގާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 

ކުރުން  އެކްސްޕޯޓު ދިރޭކުދިމަސް ރާއްޖެއިންދިވެހި ،އްުކމާއިކޮށް ބަންދުކުރުމާއި، ގަނެވިރައްކައު ދިރޭކުދިމަސްހިންގުމާއި، 

 ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ޕްލޭންގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް

އެކްސްޕޯޓު  ،ފެސިލިޓީތަކަށާއި ހޯލްޑިންގދުކުރާ ގެންގުޅެ ބަން ދިރޭކުދިމަސްަފހަރަށާއި، ހިންގާ މީހުންނަށާއި، އުޅަނދު

 ކުރާ ތަންތަނަށްވެސް މި ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ.

  

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް       1.4

 

ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިނެްތނަމަވެސް، މާޙައުލީ  ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.4.1

ނިޒާމުތައް ރައްކާކޮށް، މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަުނކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް 

 އެވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި ޚަރަދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ބޭސްޑް -ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުން (އިކޯސިސްޓަމްމާޙައުލީ  1.4.2

މާޙައުލީ ނިާޒމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކި ވަކިން ބެލުމުގެ  ،ބާވަތްތަކަށާއި ،ވަކި ކަންކަމަާށއިމެނޭޖްމަންޓް):  

މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކުގައި ހިމެނޭ އަދި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެކި ވައްތަރުގެ ގުޅުންތަކަށް ބެލުން. މީގެ  ،ބަދަލުގައި

 ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްަތކުން މާޙައުލީ ނިޒާމަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން.
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ވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ބައިނަލްއަޤުފެންވަރުގަ ޤައުމީ 1.4.3

 ސިންދަފާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑުގެ ޙަޔަވީއެއްހަމަކުރުން: 

ގޮތުްނ  ބައިަނލްއަޤުވާމީވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދެމެހެއްޓެނި ،ރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްުޓމާއިޤުދު

 .ޑައެޅުންނފެންވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޤައުމީ ،ޔަތްކޮށްކަށް ރިޢާކުރާ މަސައްކަތްތަ

ތަކަށް ވަސީަލތްތަކުްނ ޤީކުރުމުގައި މުސްތަޤްބަލުގެ ޖީލު މަްސވެރިކަން ތަރައް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.4.4

ފުއްދޭގޮތަށް ަތރައްޤީ ަތކުގެ ބޭނުންތައް ނޭޅޭނޭގޮތުގެމަތީން މިއަދުގެ ޖީލުމަންފާ ލިބިގަތުމަށް ހުރަސް 

 ކުރުން.

އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި، އެންމެްނ  ދެފުށް ފެންނަޮގތަށް އަމަލުކުރުމާއި، ޤާނޫނާ ހަމަހަމަކަން: 1.4.5

ބީޤުޮކށްގެން، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތައް ތަޠު ،ނެގުމާއި ޝާމިލްވާގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި، ކުރާ ކަމަކަށް ޒިންމާ

ވަސީލަތްތަކުގެ ޭބނުންޮކށްގެން ، އެންމެންގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ އާންމު މުދަލެއްކަމުގައި ދެކިގެންވަސީލަތްތަކަކީ 

 ލިބޭ މަންފާ އެންމެްނނަށް އިންާސފުވެރިކޮށް ލިބިދިނުން.

ކަންަކން ނިންމުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުމަްށ ބާރު ޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް:  1.4.6

ތުްނ، ކަންކަން ިނންމުމުގައި ކަމާގުޅޭ އެންމެންގެ ޝާމިލްވުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮ ،އެޅުމުގެގޮތުންނާއި

ތައް ކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރާ ފަރާތްކަމާގުޅޭ އެންމެން، ޚާއްޞަ

 ބައިވެރިކުރުން.

  

 މާނަކުރުން        1.5

 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 1ޖަދުވަލު  ،ބޭނުންކޮށްފައިވާ ަބސްބަހާއި އިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ  މި ޕްލޭންގައި

  

 މަލުކުރަން ފެށުންޢަ        1.6

 

 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޕްލޭން  ،މި ޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ
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 އުލުބާވަތްތަކާއި ދިރިއުޅޭ މާޙަ ދިރޭކުދިމަހުގެ: 2ބާބު 
 

 

 އް ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުމަހުގެ ބާވަތްތަދިރޭކުދި        2.1

 

މި މަސްވެރިކަމުގައި ތަފާތު ގިނަބާވަތްތަކުެގ ، ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ނުވަތަ މެރިން އެކުއޭރިއަމް ފިޝަރީ އަކީ

         ބާވަތުގެ މަސް  250ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް  2017ކެވެ. މަސްމަހާމެހި އެކުލެވޭ މަސްވެރިކަމެ

   ބޭރުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެެހންނަމަވެސް، ދިރޭކުދިމަހުގެ ިވޔަފާރިން ލިބޭ ަނފާގެ  ރާއްޖެއިންމި މަސްވެރިކަމުގައި ދިވެހި

 ޚާއްޞަ  ބާވަތްތަކެއްގެ މައްޗަށްކަްނ ބޮޑު ބައެއް ބަރޯސާވަނީ އެފަދަ މަސް ގަންނަ ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ވަކި

އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މަސްތަކުގެ އަދަދުތަކުން ހާމަވެގެންދެއެވެ. ެއހެންކަމުން، ދިރޭކުދިމަހުގެ އެްކސްޕޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް 

ގާތްގަނޑަކަށް ވަނަ އަހަރު  2017ހިއްސާ ކުރަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު ބާވަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިސާލަކަށް، 

     ހިއްސާކުރަނީ 50ބާވަތުގެ ދިރޭކުދިމަސް ެއކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މަހުގެ ބާވަތްތަކު % 250

ދިރޭކުދިމަހުގެ އެކްސްޕޯޓުގެ  ،ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި 2003، ބާވަތެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު 9

އަދި  1995، ގެ އަހަރުތަުކގައްޔާއި 1980ބާވަތެކެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ  20ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެންމެ  70%

 އާ ދެމެދު  2017އާއި  2014ވަނަ އަހަރު އަދި  2011ވަނަ އަހަރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި،  2004

 މާ ޝީޓުތަކުންނެވެ.މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ވަގުތު ހުށަހަޅައިފައިވާ ޕްރޮފޯ

 

އި ގަ 1ލު ތާވަ މާޙައުލުވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތައް ދިރިއުޅޭ  2017

 އެވަނީއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި 
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  ބާވަތްތައް ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުދިމަހުގެ ބާވަތްތަކާިއ، އެކޮށްފައިވާ ދިރޭކުއެކްސްޕޯޓުއެންމެ ގިނައިން  އަހަރުވަނަ  2017: 1ތާވަލު 

 އިން) www.iucn.orgއަދި  www.fishbase.org(މަޢުލޫމާތު ނަގައިފައިވަނީ 

 އިނގިރޭސި ނަން  ސައިންޓިފިކް ނަން  ދިވެހި ނަން 
ދިރޭކުދިމަހުގެ 

 އެކްސްޕޯޓުގައި ހިއްސާވާ
 މިންވަރު 

 ދިރިއުޅޭ މާޙައުލު  ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު 

 ކަށިކެޔޮ މަސް 
Pseudanthias 
squamipinnis 

 %20.8 ސްކޭލްފިން އެންތިއާސް 
 40އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 1އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ ފަރުތަކާއި، ތިލަ ފަޅުތަކާއި، ކަނޑުއޮޅިތައް 
އުރަފަށް ކައިރީގައި ވެސް އަދި ފަރުތަކުގެ ބޭރުން 

 އުޅޭ މަހެކެވެ.

 %6.37 އެންތިއާސްޔެލޯބެކް  Pseudanthias evansi މަތި ދޮން ބުރެކި 
 40އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 4އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ ފަރުތަކުގެ އުރަފަށް ކައިރީގައި އަދި ފަރުތަކުގެ 
ހަދައިގެން އުޅޭ ބޭރުން އުރަފަށް ކައިރީގައި އައިން 

 މަހެކެވެ.

 ކުރެހި ހިކާ 
Macropharyngodon 
bipartitus 

 %5.89 ޑިވައިޑަޑް ރާސް 
 30އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 1އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

 މިއީ، ވިލުތަކާއި، ފަރުތަކުގެ އުރަފަށުގައި އަދި 
 ވެއްޔާއި އަކިރިތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.

- 
Pseudanthias 
parvirostris 

 %2.89 އެންތިއާސް ސަންސެޓް 
 70އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 17އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ، ކަނޑުގެ ބިންގަނޑާ ކައިރީގައި ކުދި 
ބައިބަޔަށް އުޅޭ މަހެކެވެ. އަދި ފަރުތަކުގެ 
އުރަފަށުގައްޔާއި ވެއްޔާއި އަކިރިތަކުގެ މަތީގައި 

 ހަދައިގެން މި މަސް އުޅެއެވެ.އައިން 

 %3.07 ރާސް ކްލީނަރ  Labroides dimidiatus ތެޔޮފުޅި މަސް 
 40އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 1އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

ފަރުތެރޭގައި މުރަކަ އާއި ގައު ގިނަ  ،މިއީ
ފަޅުތަކާއި، ތިލަ ފަރުތައް އަދި ފަރުތަކުގެ ބޭރުން 

 އުރަފަށް ކައިރީގައި ވެސް އުޅޭ މަހެކެވެ.

 ނޫކާޅު 
Acanthurus 
leucosternon 

 25އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން):  %4.06 ބްލޫ ސަރޖަންފިޝް 
މިއީ، އެތެރެވަރީގައި ހުންނަ ތިލަތަކުގައްޔާއި، 
 ރަށްރަށުގެ ފަރުތަކުގައި އާންމުކޮށް އުޅޭ މަހެކެވެ. 
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- Nemanthias carberryi  ީ2.29 އެންތިއާސްކަރބެރ% 
 30އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 4އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

އައިން މިއީ، ފަރުތަކުގެ ބޭރުން އުރަފަށް ކައިރީގައި 
 ހަދައިގެން އުޅޭ މަހެކެވެ.

- 
Blenniella 
chrysospilos 

 6އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން):  %3.03 ސްޕޮޓަޑް ބްލެނީ -ރެޑް

މިއީ، ފަރުތަކާ ގުޅުންހުރި މަހެކެވެ. ހާމަޔަށް ހުންނަ 
މާޙައުލުތަކުގައްޔާއި ފަރުމަތީގައިވެސް އުޅޭ މަހެކެވެ. 

މޫދުގައި ހެދޭ ފެހި މިމަސް އާންމުކޮށް އުޅެނީ، 
ހިކި ދިޔައިގައި ހިކިފައިހުންނަ ، (އަލްގޭ) ގިނަ

ފަރުތަކުގެމަތީގައްޔާއި، ފުއްޓަރުފަރާތުން ބޮޑެތި 
 ރާޅު ނަގާ، އޮއިދަމާ ހިސާބުގައެވެ.

 ދިދަ ފުންނަ 
Nemateleotris 
magnifica 

 %2.28 ފަޔަރ ޑާރޓްފިޝް 
 61އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 

 6(މީޓަރުން):  އެންމެ ތިލަވެގެން 
މިއީ، ފަރުތަކުގެ އުރަފަށް ކައިރީގައި، ހޮރުހޮރުގައި 

 ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.

- 
Valenciennea 
sexguttata 

 %2.23 ޗޯކް ގޯބީ 
 25އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 3އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ، ވިލުވިލުގެ ވެލިގަނޑާއި ވިލުގައި ހުންނަ 
އުޅޭ މަހެކެވެ. މިމަސް އާންމުކޮށް ކިސަޑު ވެލީގައި 

އުޅޭނީ ޖޯޑުޖޯޑަށް ގައުގަލުގައި ހުންނަ 
 ހޮރުތަކުގައެވެ.

 %2.87 އެލެގަންޓް ޑާރޓްފިޝް  Nemateleotris decora ފަރި ދިދަ ފުންނަ 
 75އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 25އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ ގައު، ވެލި އަދި އަކިރި ހުންނަ 
މާޙައުލުތަކުގައްޔާއި  ހާމައަށް އޮންނަ 
މާޙައުލުތަކުގައި ވެސް އުޅޭ މަހެކެވެ. އަދި މި މަހަކީ 
ފުން ގުންޑޮޅިތަކުގައި، އޮއިދަމާ ހިސާބުން ވެސް 

 ފެންނަ މަހެކެވެ.

- Echinaster sepositus 
މެޑިޓަރޭނިއަން ރެޑް ސީ 

 ސްޓަރ
 250އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން):  1.58%

މިއީ، އާންމުކޮށް ހޫނު ސަރަޙައްދުތަކުގައި، ގައު 
ހުންނަ މާޙައުލުތަކުގައި އުޅޭ ބާވަތެކެވެ. ގައުގަލުގެ 
ހިމާޔަތުގައްޔާއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހާމަޔަށް 
 ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވެސް މިބާވަތް އުޅެއެވެ. 
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- 
Pseudanthias 
bimaculatus 

 %3.00 އެންތިއާސް ޓޫސްޕޮޓް 
 100ފުންވެގެން (މީޓަރުން): އެންމެ 

 20އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 
 މިއީ ފުން ގުންޑޮޅިތަކުގައި އުޅޭ ބާވަތެކެވެ.

 ދޮން ލުނބޯހިކާ 
Halichoeres 
leucoxanthus 

 %1.99 ލެމަން މިރޭންގް ރާސް 
 60އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 7އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

ބޭރުން އުރަފަށް ކައިރީގައި މިއީ، ފަރުތަކުގެ 
 އަކިރިއާއި ވެލި ހުންނަ ހިސާބުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.

- Ecsenius midas ީ3.08 މައިޑާސް ބްލެނ% 
 40އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 2އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

، މިއީ، އާދައިގެ ވަރަކަށް އޮއިދެމޭ ފަރުތަކުގައި
މީޓަރު މަތީގައި  2-3ކަނޑުގެ ބިންގަނޑަށްވުރެ 

 އުޅޭ މަހެކެވެ.

 Naso lituratus ރަންގެރި 
އޮރެންޖް ސްޕައިން 

 ޔުނިކޯރންފިޝް 
 90އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން):  2.26%

މިއީ، ކަނޑުގެ ބިންގަނޑާ ކައިރީގައި އަދި ކަނޑުގެ 
) Benthopelagicސަޠަޙައާ ކައިރީގައިވެސް  (

އުރަފަށް އުޅޭ މަހެކެވެ. ފަރުތަކުގެ ބޭރުން 
ކައިރީގައްޔާއި މުރަކައާއި، ގައު އަދި އަކިރި ހުންނަ 

 ވިލުވިލުންވެސް މި މަސް ފެނެއެވެ.

- Cirrhilabrus exquisitus  ް1.48 އެކްސްކުއިސިޓް ރާސ% 
 32އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 2އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ، ފަރުގެ އޮއިދެމޭ ހިސާބުގައްޔާއި، އަކިރި އާއި 
މުރަކަ ހުންނަ ހިސާބުތަކުން ފެންނަ މަހެކެވެ. އަދި 
ފަރުތަކުގެ ބޭރުން އުރަފަށް ކައިރީގައި ހުންނަ 

 އަކިރިތަކުގެ ތެރެއިންވެސް މި މަސް ފެނެއެވެ. 

- Zebrasoma veliferum  ް1.41 ސެއިލްފިން ޓޭންގ% 
 45(މީޓަރުން): އެންމެ ފުންވެގެން 

 1އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ، ވިލުގައްޔާއި، ފަރުތަކުގެ ބޭރުން އުރަފަށް 
ކައިރީގައި އުޅޭ މަހެކެވެ. މިބާވަތުގެ ކުދިމަސް  ތިލަ 
ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ގަލާއި މުރަކަތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ދިރިއުޅެއެވެ.

 ރަތް ހުޅުނބު ހިކާ 
Cirrhilabrus 
rubrisquamis 

 %1.40 ރެޑް ސްކޭލް ރާސް 
 50އެންމެ ފުންވެގެން (މީޓަރުން): 
 40އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ، ފުން ފަޅުތަކުގެ މުރަކަ އާއި، އަކިރި އަދި 
 ވެލިއާނުތަކުގެ ތެރެއިން ފެންނަ މަހެކެވެ.
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 ހަރޮނގު ހިކާ 
Pseudocheilinus 
hexataenia 

 %1.75 ސިކްސްސްޓްރައިޕް ރާސް 
 35ފުންވެގެން (މީޓަރުން): އެންމެ 

 2އެންމެ ތިލަވެގެން (މީޓަރުން): 

މިއީ، ފަރުތަކުގެ ބޭރުން އުރަފަށް ކައިރީގައި ހުންނަ 
މުރަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މަހެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 
ގިރިތަކުގެ ތެރެއިންނާއި، ފުންމިނުގައި 

މީޓަރު ހުންނަ ފަޅުފަޅުން ވެސް  20ގާތްގަނޑަކަށް 
 އެވެ.މި މަސް ފެނެ
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 މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ މައިކަށި ނުހުންނަ ދިރުންތައް ދިރޭކުދިމަހުގެ        2.2

 

ކަށް ބަލައިލާއިުރ، މައިކަށި ުނހުންނަ ބާވަްތތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ މިންވަރު ނިސްބަތުްނ ރާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތައެކްސްޕޯޓުކު

ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ބޭރުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ  2017ވަނަ އަހަރާއި  2015 ،މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން

އެވެ. ޕްރޮފޯމާ ޝީޓުތަކުގައި ހުރި ރިކޯޑުތަކުން  %2ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިކަށި ުނހުންނަ ބާަވތްތައް ހިއްސާކޮށްފައިަވނީ 

މެނެނީ ހަމައެކަނި ފްރޯމިއާ ޖީނަސްއަށް ނިސްބަތްާވ އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މައިކަށި ނުހުންނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހި

އެކިނަސްޓަރ ޖީނަސްއަށް ނިސްބަތްވާ ފަސްއިނގިލީގެ ބާވަތްތައް އަދި ނިއުޑިބްރޭންކްގެ  ،ފަސްއިނގިލީގެ ބާވަތްތަކާއި

ބާވަތުގެ  20ވުނު މަހުގެ ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭރުކުރެދިރޭކުދި ވަނަ އަހަރު 2017ބާވަތްތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

 ) ހިމެނިފައިވެއެވެ.Echinaster sepositusރެޑް ސީ ސްޓަރ، އެކިނާސްޓަރ ސެޕޮސިޓަސް (މެޑިޓަރޭނިއަން ތެރޭގައި 

 

 
 

ބާވަތްތައް ހިއްސާކުރާ ކަށިނުހުންނަ ބާވަތްތަކާއި އެހެނިހެން އަށް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތަކުެގތެރެއިން ނިސްބަތުން މައި 2015-2017:  1 ޗާޓު

 މިންވަރު

 

 

 

 

98%

2%

އެހެނިހެން ބާވަތްތައް

އްމައިކަށިނުހުންނަ ދިރުންތަ
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 އުލާ ވާގުޅުންދިރިއުޅޭ މާޙައުލު، އަދި އެމާޙަ        2.3

 

މާޙައުލީ  ،ބާވަތްތަކަކީ ފަރުތަކުގައި އުޅޭ ނުވަތަ ފަރުތަކާ ގުޅިފައިވާގައި ނަގާ މަސްވެރިކަމުދިރޭކުދިމަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ 

އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓުކުރެވުނު  ވަނަ އަހަރު 2017 މީގެތެރޭގައި ތްތަކެކެވެ.ބާވަދައުރެއް އަދާކުރާ މުހިންމު  ނިޒާމުގައި

ގެ ނިޒާމު އުލީމާޙަބާަވތެއް ކަމަށްވާ ތެޔޮފުޅި މަހާއި ރަންގެރި ހިމެނެއެވެ. މި ދެ ބާވަތަކީ   2ން، އިބާވަތުގެ ތެރެ 20

ދައުރުތަކެއް އަދާކުރާ ޚާއްޞަ ތަފާތު  އްޙަތު ހިފެހެއްޓުމުގައިފަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ޞި ން އިތުރުކުރުމުގައި އަދި އުފެއްދުންތެރިކަ

މާޙައުލަކުން އެބާވަތެއް ނެިތގެން ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ ކީ ކީސްޓޯން ސްޕީޝީޒްއަ .(ކީސްޓޯން ސްޕީޝީޒްތަކެކެވެ) ބާވަތްތަކެކެވެ

ަނމަ އެ މާޙައުލީ ނިޒާމުގެ ހަމަހަމަކަން (އީކޯސިސްޓަމް ބެލެންސް) ގެއްލި ނުވަތަ އެމާޙައުލެއް ވަކި މިންވަރަކަށް މަދު ވެއްޖެ

މަސްމަހުގެ ހަށިގަނޑުގެ  މިސާލަކަށް ތެޔޮފުޅި މަަހކީއެއްކޮށް ނެތިގެން ިހނގައިދިޔުމަްށ މެދުވެރިވާ ފަދަ މުހިންމު ބާވަްތތަކެވެ. 

ފަށަލައިގައި ހިފާފައިހުްނަނ އެއްޗެތި ކައިއުޅޭ މަހެކެވެ.  ލޮނދި ބޮޑެތިމަހުގެ ހަށިގަނޑުގެބޭރުކައިރީގައި އުޅޭ ކުދި ސޫފިތަކާއި، 

 ދިރާސާއެއްގައި  ނަގައި ހުސްކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނުއްދުތަކުން އާންމުކޮށް އުޅޭ ސަރަޙަ މި ބާވަތުގެ މަސް

 އެހެން ަފރުފަޅުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ތެޔޮފުޅިމަސް ނަގައި ހުސްކޮށްފައިވާ ންޓްރޯލްކުރެވިފައިވާކޮ، )2011 ،(ވޮލްޑީ އެޓް އަލް.

 %37ފަރުތަކުގައި އުޅޭ މަސްތައް ނިސްބަތުން ސައިޒް ކުޑަވެފައިވާކަމާއި، މަހުގެ އާބާދީ އިތުރުެވ އާލާވާ މިންވަރު 

މަދުެވފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  %23ގައި އުޅޭ މަހުގެ ބާވަތްތަްއވެސް ނިސްބަތުން ާމޙައުލުދަށްވެފައިވާކަން އަދި މުޅިއެކު 

ތުރުވެފައިވާ ޅަމަސް މަރުވާ މިންވަރު އި، ދަށްވެ %65މީގެ އިތުރުން، ފާހަގަވެގެންދިޔަ ހެކިތަކުން ޅަމަސް އިތުރުވާމިންވަރު 

ގައި އުޅޭ މާޙައުލުިނޒާމަށާއި،  އުލީމާޙަ ސަބަބުން  ސާފުކުރާ މަހުގެ. މިދިރާސާއިން ތެޔޮފުޅި މަސް ކަހަލަވެކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެ

  ތްތަކަށް ފައިދާކުރަނިވި އަަސރުތަކެއް ކުރާކަން ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.ބާވަ
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    ބާވަތް 2ކީސްޓޯން ސްޕީޝީޒްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެިވފައިވާ ބާވަތުގެ ދިރޭކުދިމަހުގެ ތެރެއިން  20ކުރެވުނު އެކްސްޕޯޓުވަނަ އަހަރު އެންމެގިނައިން  2017: 2ތާވަލު 
 ބާވަތްތައް ކީސްޓޯން ސްޕީޝީޒް އަށް ވާ ސަބަބު އަދި އެ

  ސަބަބު ބާވަތް
ވަނަ އަހަރު  2015

ބޭރުކުރިކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 
 ޖުމުލަ

ފައިވާ ހުށަހަޅައި
އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ 

 ލިމިޓް

 ތެޔޮފުޅި މަސް

މިންވަރަށާއި، ބާވަތްތަކުގެ  މަހުގެ އާބާދީ އިތުރުވާ
މުއްސަނދިކަން އަދި ގުޅުންހުރި އެހެން 

މަސް މަރުވާ މިންވަރަށް  ބާވަތްތަކުގެ ޅަ
 )2011 .އަސަރުކުރުން (ވޮލްޑީ އެޓް އަލް

 

17,377 7,000 

 ރަން ގެރި

ބާވަތްތައް  މޫދު ވިނައިގެ ހެދޭމުރަކަ ފަރުތަކުގައި 
ސަރގެސްމް ކޮށް ވަކިން ޚާއްޞަ؛ (މެކްރޯ އަލްގޭ)

) .Sargassum sp(ޖީނަސް ގެ ބާވަތްތައް 
ރޯލްކޮށް، ފަރުތަކުގެ ނާޒުކު ކޮންޓްހެދޭ މިންވަރު 

އުލީ ނިޒާމަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުން މާޙަ
 )2013 .(ރެޝަރ އެޓް އަލް

 

9,456 - 

 

 

މު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބާވަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިނގުމަށް އެންމެ މުހިން މު ނިޒާ އުލީން، ބައެއް ބާވަތުގެ މަހަކީ، މާޙަމީގެ އިތުރު

މުހިންމު  ވަރަށްއުލީ ނިޒާމަށް ފެހި ކައިއުޅުމުގެ ސަބަބުން، މާޙަ ދިރާސާތަކުން ފާހަގަވެފައި ނެތްނަމަވެސް، މޫދުގައި ހެދޭ

 ޙަޔަވީ ނިޒާމުގެ  އުލީމާޙަ، ހެއްޓުމެއްނެތި ނަގައިިފނަމަބެލެ ކައި އުޅޭ މަސް ބާވަތްތަކެކެވެ. މިގޮތުްނ، ނޫ ކާޅު ފަދަ ފެހި

 ).2019 ،.(ލެފްޗެކް އެޓް އަލް މަށް އަސަރުކުރުވައެވެއުލީ ނިޒާމުގެ މުއްސަނދިކަސް ބޮޑުވެ އާލާވުމަށާއި މާޙަމަ ސިންދަފާތަށާއި، ޅަ

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެެހއްޓުމުގައި، އެކިއެކި ދިރުންތަކުގެ މެދުގައި ވާ ގުޅުންތަކާއި އަދި ދިރޭކުދިމަހުގެ  ،ކަމުންއެހެން

 ކަމެކެވެ. މުހިންމުދިރުންތަކާއި މާޙައުލީ ނިޒާމާ ހުރި ގުޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ 
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 މަސްވެރިކަމަށް ނަޒަރެއް ދިރޭކުދިމަހުގެ: 3ބާބު 
 

 

 އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންމަސްވެރިކަމަށް ފެށިގެން އައިގޮތާއި ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން         3.1

 

ހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެ އަ 1970ދިވެހިރާއްޖޭގައިކުރާ ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފެށިގެން އައިސްފައިވަނީ 

 ،ވެ. މިގޮތުން ވަރަށް ކުޑައެނިސްބަތުން ވަތުގެ މަސްވެރިކަން ހިއްސާކުރާ މިންވަރުމި ބާ ޞިނާޢަތަށް ބަަލއިލާއިރުމަސްވެރިކަމުގެ 

ަދނީގެ ލިބުނު އާމްިދވެހިރާއްޖެއަށް  ކުރެވުނު މަހުންއެކްސްޕޯޓުއާ ހަަމއަށް  2019ން ފެށިގެން އި 2010ދިރޭކުދިމަސް ހިއްސާކުރަނީ 

(ސަލީމް  ތީކުރާށްކޮށް ރިޕޯޓުދިރޭކުދިމަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގައި މަހުގެ އަސްލު އަގަށްވުރެ ދަ ،އެހެްނނަަމވެސްއެވެ.  %0.39އެންމެ 

ދިރޭކުދިމަހުގެ ފާަހގަކުރަންޖެހެއެވެ. ނޫން ކަން  މަސްވެރިކަމުން އިޤުތިޞާދަށް ިލބޭ ޙަޤީޤީ މަންފާމި  ،މިއީ )2004އަދި އާދަމް، 

ފައިވެއެވެ. ހަމައަށް ަތފާތު ދިރާސާތައް ކޮށް މަސްވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ މަށްޓަކައި މިެމހެއްޓުގުމުއްދަތަށް ދެމަސްވެރިކަން ދި

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ދިރުންތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވޭ ތަފާތު އެކި މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް  1997 ،މިގޮތުން

ކަރުދާހުގައި ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އެހެނިހެން  ވެ. މިރުކޮށްފައިވެއެކޮށް، ރިވިއު ކަރުދާހެއް ތައްޔާ 

    ). 1997 ،.ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކޮްށފައިވެއެވެ (އެޑަމް އެޓް އަލް މަށްވުރެމަސްވެރިކަ

     ،ފުޅާވެ ކަމާ އެކުމަސްވެރިކަން ހަލުއި ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް އައިއިރު ދިރޭކުދިމަހުގެކަރުދާސް ލިޔެވުނު ދުވަސްވަރުން  އެ

 އިތުރުވެފައެވެ. ބޮޑަށް ވަރަށް ންވަރުވެސްވަނީ މަސް ބޭރުކުރެވޭ މި

 

 ގޮތް މަސްވެރިކަން ކުރާ        3.2

 

) ވެސް ދިރޭކުދިމަހުެގ ސްކިން ޑައިވިންގފީނައިގެން ( ނުލައިވައިފުޅިއާ ، ) އަދިގފީނައިގެން (ސްކޫބާ ޑައިވިން ވައިފުޅި އަޅައިގެން

ިމ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބާވަތްތައް ހިފުމަށް ހުންނަ ތަްނތާނގައި އުޅޭ  ހާމައަށްމަސްވެރިކަންކުރެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި 

މިގޮތުން ބޭނުންކުރާ ސްކޫޕް ނެޓްގެ އަދަދާއި ކުޑަބޮޑުމިން  އެވެ.] ސްކޫޕް ނެޓް[އަތުން ހިފައިގެން ގެންގުޅޭ ކުދި އަދި ބޮޑެތި 

ގެ ދިރޭކުދިމަހުގެ ހޮރަށް ވަދެ ފިލައި ތިބޭ ބާވަްތތަކުގާގަލާއި، ހޮރު .ބިނާވަނީ މަހުގެ ބާަވތާއި މަސް އައިނުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށެވެ
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އެހެންނަމަވެސް މީގެކުރީގައި މިފަދަ މަސް ހިފުމަށް އެވެ. ވިފައެއް ނުވެބާވަތްތައް ހިފުމަށް ޭބނުންކުރާ އުކުޅުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ

ވަނަ އަހަރު ވަނީ  1997ނެޓް (ދައު) ބޭނުންކުިރކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ދައު ބޭނުންކުރުން -މޮކްސީ

 މަނާކުރެވިފައެވެ. 

 

 
 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ސްކޫޕް ނެޓް : ދިރޭކުދމަހުގެ 1ކުރެހުން 

 

 

މަސް ހިފުމަށްފަހު ފެނުން މައްޗަށް އަރުވަނީ މަސްވެރިން ގެންގުޅޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތަކެއްގައެވެ. އަދި ދޯންޏަށް އެރުވުމަށްފަހު 

 ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަށްޓެްއ ފުން ހިސާބުތަކުން ހިފާ މަހުްނ ވައިބޭރުކޮށް، ވައިއުފެދުމުގެ ސަބަބުން ގޮހޮރު ފަޅައިގެން ދިއުން

(ހައިޕޮޑަރމިކް ނީޑްލް) ބޭނުންުކރެއެވެ. އަދި މަސް ދަތުރު ނިންމައި، ހޯލްޑިންގ ފެސިލިޓީތަަކށް ދެވެންދެން ކޮންޓެިއނަރުތަކުގައި 

 މަސް ގެންގުޅެއެވެ.

ތްކޮށްގެްނ ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަކަށްވާތީ، ބާޒާރުގައި އެބާވަތްތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑަށް ބަލައި، އެކަމަށް ރިޢާޔަ ،މި މަސްވެރިކަމަކީ

 އެދުވަހެއްގައި މަސްހިފުމަށް ދާ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދުތައް ބިނާވެަފއި އޮންނަނީ ބޭރުގެ މަސްގަންނަ ފަރާތުން ލިބޭ އޯޑަރުތަކަށެވެ. 
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 އެކްސްޕޯޓު ދިރޭކުދިމަހުގެ        3.3

 

ން ފެށިގެން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. ވަނަ އަހަރު 1980ޑުތައް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ރިކޯ ރާއްޖެއިންއަހަރެއްގެ މައްޗަށް 

 ގެ މެދަކާ ހިސާބުން 1990ންހުރީ ކޮށްފައިވާ މިންވަރާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިލބެއެހެންނަމަވެސް، ވަކިވަކި ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓު

، އެކްސްޕޯޓުކުރާ މަހުގެ އަގުހިމެނޭހެން ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ނެވެ. މިއީ އެކްސްޕޯޓުުކރާ އަދަދާއިފެށިގެން

އެްކސްޕޯޓުކުރާ ވަކިވަކި ބާވަތްތަކާއި ޕްޮރފޯމާ ޝީޓްތައް ެމދުވެރިކޮށް ރަސްމީކޮށް ބަލަހައްޓާ ތަފާސްިހސާބުތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 ވަގުތުގައި  ން ގެންދެއެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ ިދރޭކުދިމަސް ބޭރުކުރާބަލަހައްޓަމު ނަގައި، ފަދަ މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީން  އަދަދު

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް އެމަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ިމނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.

 

، ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއަހަރު 5ފާއިތުިވ ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ަމުޢލޫމާތުން އެނގޭގޮތުގައި

އެކްސްޕޯޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. މީގެެތރެއިން އާންމުގޮތެއްގައި ފާނަ  21ދިރޭކުދިމަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގައި ޖުމުލަ 

 ކުންފުންޏަކުންނެވެ. 7އެކްސްޕޯޓުކުރަނީ 

 

ރު އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ ފެށުނީއްސުރެ އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ މިންވަ ދިރޭކުދިމަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ވިޔަފާރި

އެވެ. ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެެދމެދު އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ދަށްވެ ވަނަ އަހަރާ 2000އިން  1998). އެހެންނަމަވެސް، 2(ޗާޓު 

ދަދު ރުކުރާ އައިނގިރޭސި ވިލާތަށާއި ޖަޕާނަށް ބޭގޮސްފައިވަނީ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކްސްޕޯޓުކުރި މަހުގެ އަގު މައްޗަށް 2000

އުމެވެ. ދެ ޤަގަންނަ  މަސް އުމުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު، އަގު ބޮޑުކޮށްއެހެން ގިނަ ޤަކީވެސް އުމަޤަ ދެ މި  އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2005 ދިފައިވެއެވެ. އަވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެކްސްޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެ 2005

 ގެ މިންވަރެއްގައިދެމެދު 300,000-350,000 އެވަރެޖްގޮތެއްގައި ެއކްސްޕޯޓުކުރެވޭ މިންވަރު ވަނީވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް  2014

 ން އެހެ ބޭރުކޮށްފައިވެއެވެ.ދިރޭކުިދމަސް  މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ 7.9މި އަހަުރތަކުގައި އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު  ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

ޭބރުކުރެވުނު ދިރޭކުދިމަހުގެ އަދަދު  ވަނަ ައހަރު 2015 އަހަރުތަކުގައި އެވަރެޖްކޮށް އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރާ އަޅާަބލާއިރު،

މަސް ދިރޭކުދި 460,000މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ައގަށްވާ  9އަހަރު އެމިގޮތުން،  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަްނ އިތުރުެވފައެވެ.
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 ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި  2015އަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ބޭރުވެފައިވަނީ ސްރީލަންކާއަށެވެ.  %50 މީގެ ތެރެއިންށްފައިވެއެވެ. އެކްސްޕޯޓުކޮ

  ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 2019އަށްވުރެ މަތިން ދިރޭކުދިމަސް ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި  400,000

 

އެކްސްޕޯޓުކުރި  ރާއްޖެއިންގެ ކުރީކޮޅު ދިވެހި 1980ތަކަށް ބަލައިާލއިރު، މައިގަނޑު ބާޒާރުއެކްސްޕޯޓުކުރާ ދިރޭކުދިމަސް 

ނިސްބަތުްނ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި  ،). ނަމަވެސ2014ް، .(ވުޑް އެޓް އަލްރުކޮށްފަިއވަނީ ސްރީލަންކާއަށެވެ ބޭ %80ދިރޭކުދިމަހުގެ 

ތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެވަރެޖްކޮށް . ސްރީލަންކާއާއި އެހެން މަންޒިލުއެވެނީ ދަށްވެފަމިންވަރު ވަ އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާސްރީލަންކާއަށް 

 ދިރޭކުދިމަހުގެ ހުރިހާ މަހެއްހެންސްރީލަންކާއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ). އެއީ 3ވަރަށް ދަށެވެ (ޗާޓު ސްރީލަންކާއިން މަހަކަށް ޖެހޭ އަގު 

ޕޯޓްތައް އެއަރ ވެ.އަލުން އެކްސްޕޯޓުކުރާތީއެ މެރިކާގެ ބާޒާރުތަކަށްއެޤައުމުން ޔޫރަޕަށާއި، އެ ލައިފައިފައިދާއެއް އިތުރު 

ތަކަށް މި ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެން ހުޅަނގުގެ ބާޒާރު ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން،  ނިޒާމުދަތުރުފަުތރުގެ  ،ތަރައްޤީވެގެންދިއުމާއި

ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުން  2015އިތުރުވެގެންގޮްސފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް،  މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ނަފާމި  ،ގޮސްފައިވާތީ

 . )4(ޗާޓު  ވެން ފާހަގަކުރެވެއެއިތުރުވެފައިވާކަކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭރުކުރާ މިންވަރު ދިރޭކުދިމަސް ކާއަށް އަނެއްކާވެސް ސްރީލަން
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 ށްފައިވާ މިންވަރާއި އެފް.އޯ.ބީ ކޮއެކްސްޕޯޓު ރާއްޖެއިންއަށް ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތައް  1997-2019: 2ޗާޓު 

 
 ގަނޑު މަންޒިލްތަކާއި އެފް.އޯ.ބީކޮށްފައިާވ މައިއެކްސްޕޯޓު ރާއްޖެއިންއަށް ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތައް  1997-2019 : 3ޗާޓު 

 

 
 އެކްސްޕޯޓުޮކށްފައިވާ މިންވަރުކާއަށް ތެރެއިން ނިސްބަތުން ސްރީލަންފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ ކޮށްއެކްސްޕޯޓުއަށް  1997-2019: 4ޗާޓު 

 

0

100

200

300

400

500

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

ބީ.އޯ.އެފ10.0ް
)

ުފިޔާ
ި ރ

ވެހ
 ދި

ން
ިލިއަ

މ
ން
އި

(

ަދު 
އަދ

ގެ 
މަހު

)
ާހުން

ހ
(

މަހުގެ އަދަދު ބީ.އޯ.އެފް

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

East Asia USA Germany Europe UK Sri Lanka

.އޯ.އެފް
(ބީ 

ިވެހި
 ދ

ން
ލިއަ

މި
ން
ޔާއި

ރުފި
(

ަދު 
އަދ

ުގެ 
މަހ

)
ން
ހާހު

(

ބީ.އޯ.އެފް

0

10

20

30

40

50

60

ދިރޭ
ިވާ 

ފައ
ުކޮށް

ްޕޯޓ
ސ
އެކް

ުގެ  
ިމަހ

ކުދ
 

ަރު 
ިންވ

މ
(%

)



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                             253އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

26 

 ތްހާލަތިޞާދީ އިޤުފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ         3.4

 

 ފީނާ މީހުން ކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން، ޚާއްޞަކޮށްމަސްވެރިކަން ފަަށއިގަތްއިރު އެކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މަސައްދިރޭކުދިމަހުގެ 

ގެ ވަނަ މާއްދާ 15މު ގަވާއިދުގެ ވެސް، ކުރީގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާން(ޑައިވަރުން) ގެ ބޮޑު ބަޔަކީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުން ނަމަ

 ފައެވެ. ގައި ވަީނ ކަނޑައަޅައި 1997ކާތްތެރި ވެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިވެިހންނަށް ކަމަށް މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަ  މި ދަށުން

 

އަށްވުރެ  100އަދަދު  ހަރާކްތެރިވާ މީހުންގެމަސްވެރިކަމުގައި ސް، މި ޔަ ނަމަވެފުޅާވަމުންދި ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން

ވަަނ  2017އަތޮޅެއްގައިކަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  8 ންތުރުއިގެ މި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދަނީ މާލެ އަތޮޅު މަދެވެ. އަދި

 ފައިވެއެވެ. މި މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފީނާ ގެންދެވުނު ސާރވޭތަކުން ދައްކައި ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް 2018އަހަރާއި 

ކާ ޑޮލަރު ލިބޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އެމެރި 1,000) އެަވރެޖުކޮށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަަހކު ަނށް(ޑައިވަރުން ނަށްމީހުން

އެމެރިކާ  650 އިއެމެރިކާ ޑޮލަރާ 325އަދަދާ އަޅާބަލާއިރު ( ފައިވާމީގެ ކުރިން ރިޕޯޓުކޮށްމިއީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭކަމަށް 

 ).2014، .ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ (ވުޑް އެޓް އަލް) ޑޮލަރާ ދެމެދު

 

 ސަރަޙައްދުތައްމަސްވެރިކަން ކުރާ         3.5

 

ރު އިވައިގެ ބަނދަރެއް އެ ބައިނަލްއަޤުާވމީދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަމަކަށް ވެފައި، 

 މައިގަނޑު އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު، ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ގެ 1980ވުމާއެކު،  އަތޮޅަށްހުރި ހަމައެކަނި އަތޮޅަކީ ކ.

އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް އައި  ،ގޮސްފައިވަނީ، ކ.އަތޮޅުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސްގޮތެއްގައި ކުރަމުން 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރު ބ.އަތޮޅަށް ފުޅާވެ (ސަލީމް އަދި އާދަމް،  2004މި ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީ އާ ގުޅިގެން 

އަޮތޅަށްވެސް ފުޅާވެގެންގޮސްފައިވެއެވެ. (ސަލީމް އަދި އިސްލާމް، ހުވަދު ހަމައަށް އައިއިރު  ވަަނ އަަހރާ 2008) އަދި 2004

ފަރުތަކާއި، ތަކާއި ފަޅު  ގައި ]ވިން ރީފް ފިޝް ޕްރޮޖެކްޓްއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު [ޑާ ވަނަ 2012). މީގެ އިތުރުން 2008

ހިފޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް (ރިސޯސް ޔޫސް މެޕް ކުރުމަށް) ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ދެއްކި  ބޭުނން  އެތަންތަނުގެ ދިރުންތަކުގެ

). 2014، .އެވެ (ވުޑް އެޓް އަލްމުންދިޔަދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަ އަތޮޅުގެ އިތުރުން، ޅ.އަތޮޅުގައި ވެސް 4މި ، ގޮތުގައި
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ކުރެވުނު ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކާ އެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ވަނަ އަހަރު  2016އަދި 

 އަތޮޅުގައި އަތޮޅު އަދި ހދ.އަތޮޅާއި، ހއ.އައްޑު އަތޮޅާއި، ނ.އަތޮޅާއި، ރ.، ން މި ބާވަތުގެ މަްސވެރިކަން ލ.އަތޮޅާއިމުޢާމަލާތްތަކު

             އެކަން ކުރެވެމުންދަނީ މި އަތޮޅުތަކުގަިއ ނަމަވެސް، ފައިވެއެވެ. އެހެން ރިއަށްގެންދާކަން ާހމަވެގެންގޮސްވެސް ކު

 ނުވެއެވެ. ކަށްކަން އަދި އަންދާޒާކުރެވިފައެއް ކިހާ މިންވަރަ

 

މިގޮތުން،  ވެއެވެ.އިގިނަގުނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފަދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު އަންދާޒާކުރުމަށް 

މި މަސްވެރިކަން ފެށިގެން އައި އިރު ބޭނުންކޮްށފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަރުގެ  މަމި ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަ

ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ  2014ހެކްޓަރެވެ. އަދި  250ސަރަޙައްދުގެ 

       ހެކްޓަރު މި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރިއެވެ. މި އަންދާޒާ ކުރުމުގައި  5000، އްދު ވިހި ގުނަ އިތުރުވެފަރުގެ ސަރަޙަ

) ލިބިފައިވާ 2004ހެޗަރ،  އަދިމުޅި ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން (ނަސީރް 

ށް ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ ކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު ދެނެގަތުމަމަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮްށފައިވެއެވެ. މަސްވެރި

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 2އެއް ތާވަލު ޚުލާޞާ

 

 : ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު 3ތާވަލު 

ދިރާސާ ކުރި ފަރާތްތަކާއި 

 އަހަރު

ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކޮންމެ ފަރަކުން 

 ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރު (%)ބޭނުންކުރާ 

ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި މުޅި 

 ބޭނުންކުރާ ފަރުގެ ސަރަޙައްދު ރާއްޖެއިން

އަދި  ،އޭ.ޖޭ. އެޑްވާޑްސް

ގެ  1990އޭ.ޑީ. ޝެޕާޑް، 

 އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު 

 ހެކްޓަރު  250 11%

 ހެކްޓަރު  850 %15 1995އެމް.އެސް އާދަމް، 

އެލް. ވުޑްސް އަދި 

އެހެނިހެން ފަރާތްތައް، 

2014 

 ހެކްޓަރު  4,972 13%
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ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިން އަޅައިފައިވާ : 4ބާބު 
 ފިޔަވަޅުތައް

 

  

ހިމެނޭ ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި 

ގިނައިން  ވަނަ އަހަރު އެންމެ 2017ފައިވާ ބާވަތްތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ންވަރުތަކެއް (ޓީ.އޭ.އީ) ކަނޑައަޅައިމި

އޭ.އީ އެއް ަވތަކަށް ިމފަދައިން ޓީ.ބާވަތުގެ ެތރެއިން ހުރިހާ ބާ 20ދިރޭކުދިމަހުގެގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ 

ޑިާމންޑަށް އަންނަ ބަަދލުތަާކ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތަަކށް އޮންނަ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެއީ ފައެއްނުވެއެވެ. ކަނޑައަޅައި

   މިންވަރަށް ބަދަުލ އަންނާތީ އް ބަަދލުަވމުންދާތީ އާއި އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ ތަތްގުޅިގެން އެންމެ ގިނައިން އެްކސްޕޯޓުކުރެވޭ ބާވަ

 ވެ. ނުވަތަ ީޓ.އޭ.އީ އެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާތީއެކުރުމަކީ ކަމުގައި ކޯޓާ ސިސްޓަމެއް ތަޢާރުފުމި މަސްވެރި

 

އިކޮނޮމިކް  ނިސްޓްރީ އޮފްކޯޓާ ތަންީފޛުކުރަމުން ދިޔައީ މި  ވާ ފައި.އާރް.އައި ގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިއެންމެ ފުރަތަމަ އެމް.އެމް

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރާ މެރިން ރިސޯސަސް ، އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްވަނަ  2012ގެ ފަރާތުންނެވެ. ައދި ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީންނެވެ. މިގޮތަށް ކޯާޓ  ކަތް ހަވާލުވުމާ ހަމައަށް ކޯޓާމިމަސައް

، ކޮކާމަހާއި، ލަނޑަޔާއި، ވެނާއި، ބިބީ އަދި ކޮލީގެ ބައެއް ބާަވތްތަކާއި ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތެރޭގައި، އެކިކަނޑައެޅުމުގެ 

ތުންގަނޑުދިގު ފަތިރޮނޑާއި، ދޮްނ ނޫ ކާޅު އަދި އެމުގެގޮތުގައި ޭބނުންކުރާ މުހިންމުބާަވތެއް ކަމަށްާވ ނިލަމެހި ދިރޭކުދިމަހުެގ 

 ށްފައިެވއެވެ.ބޭރުކުރުން މަނާކޮގޮތުގައި 

 

 2010މީގެކުރިން ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިން ނުވަތަ ދިރޭކުދިމަސް ނަގާ ފަރާތްތައް ލައިސަންސް ކުރެވިފައިނުވާ ނަމަވެސް، 

ފެސިލިޓީތައް ލައިސަންސް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ވަނީ  ކްކުރާ ހޯލްޑިންގވަނަ އަހަރު ދިރޭކުދިމަސް ގެންގުޅޭ އަދި ޕެ

، ުރ، ދިރޭކުދިމަސް ެއކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ކުރިންލާއިއިރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ބަލަތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުމަށް ކުކޮށްފައެވެ. އިމުގާ

ނިޒާމު  އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކާއެކު ޕްރޮފޯމާ ޝީޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި 
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ހުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވެ، އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ ލިބިފައިވީނަމަވެސް، ދިރޭކުދިމަ  މަޢުލޫމާތުމެދުވެރިކޮށް މާ ބޮޑު ދަތިތަކެއްނެތި

އަދަދާއި ބާވަތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮފޯމާ ޝީޓްތަކުގައިވާ 

މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނުމުގައި ލަސްތަކެއް  މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރީއަށް ލިުބމުގައްޔާއި، އެމަޢުލޫމާތު

ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެެވއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޯކޓާ ނިޒާމު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ަދތިަތކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. 

ޚިޔާލާއި ލަފާ ހޯދުމަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަާރ  ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓާގެ އަދަދުތައް އަލުްނ  2014ބައްދަލުވުންތަކަކާއި ސައިޓްތަަކްށ ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތަކަށް ފަހު 

 .)2014 ،(ވުޑް އެޓް އަލް. ފައެވެލާޙުތައް ވަނީ ުހށަހަޅައިން ވާ އިޞްެގންނަކޯޓާތަކަށް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު 

 

ވަނަ އަހަރު ދިރޭކުދިމަހުގެ  1997މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުން ތިމާވެށްޓަށް ިލބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި 

 ނެޓް (ދައު) ބޭނުްނކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.-މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި މޮކްސީ
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 އަމާޒުތަކާއި އިސްތިރާޖުތައްޕްލޭންގެ : 5ބާބު 
 

      ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަމާޒުތަކާއި މަޤުޞަމި ޕްލޭން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު 

ޭލންގެ އެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ެއކުލަވައިލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަށްޗަށެވެ. ިމގޮތުން، މި ޕް

 އަމާޒަކީ: 5މައިގަނޑު 

  

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ، މަސްވެރިކަމާއި ދިރޭކުދިމަހުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  )1( 

ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި، ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް އަދި -ޙަރަކާތްތަކަކީ އިކޯސިސްޓަމް

އުސޫުލތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަީސލަތްތައް ބެެލހެއްޓުމުގެ 

 ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

 ،ޙަޔަވީއެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ މަސްވެރިކަމާއި  ދިރޭކުދިމަހުގެ )2( 

 ؛ލޫމާތަށް ބިނާޮކށް ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުންއިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤުތިޞާދީ މަޢު 

ވިޔަފާރި މޮނިޓަރކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ސަރވޭލަންސްއާ މަސްވެރިކަމާއި  ދިރޭކުދިމަހުގެ )3( 

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާިއ މަސްވެރިކަމާއި  ދިރޭކުދިމަހުގެ ،ބެހޭ ނިޒާމު ަތންފީޛުކޮށް

 އަދި ؛ރިޕޯޓުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

މަސްވެރިކަމުގެ  ދިރޭުކދިމަހުގެވެރިންނާއި އެންމެހަިއ ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަތު )4( 

 ވަސީލަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

   

  ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ގައި ޚުލާޞާ 4އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ތާވަލު ފައިވާ ލަވައިލައިވުމަށް އެކުއަމާޒުތަކަށް ވާސިލު
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 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛުހަރަާކތްަތާކއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަންކަން  ،އިސްތިރާޖުތަކާއިފައިވާ ަލވައިލައިއަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް އެކު: 4ތާވަލު 

ބޭްސޑް މެޭނޖްމަންާޓއި، ޕްރިކޯަޝަނރީ އެޕްރޯޗް އަދި ެދމެެހއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ވަސީލަތްަތއް -ަމސްެވރިކަާމއި، ަމސްެވރިކަާމ ގުޅުންުހރި ަޙރަކާތްތަކަކީ އިކޯިސސްޓަމް ދިޭރކުދިމަުހގެިދވެިހރާްއޖޭަގއި ކުެރވޭ : 1އަމާޒު 
 ބެލެހެއްޓުުމގެ ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ިހންގާ ހަރަކާތްތަެކއްކަން ކަށަަވރުކުުރން؛

 ކުރާނެ އިދާރާތައްތަންފީޛު މުއްދަތު ޙަރަކާތް އިސްތިރާޖު

ސައިންޓިފިކް ދިރާާސތަކުގެ ައލީގައި    1.1

ހޯދާފަިއވާ ފުރިަހމަ މަޢުލޫމާތު ނެތް 

ހާލަތުގައި ޤުުދރަތީ ަވސީލަތްތައް 

ދެމެެހއްޓެިނވި ހަމަތަުކގެ ތެރެިއން 

ފިަޔވަެޅއް ާނޅައި ، ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި

ލިިބދާނެ ެގއްލުަމކަށް ދޫކޮށްލުުމގެ ސަަބބުން 

ްޕރިކޯޝަަނރީ އެޕްރޯްޗގެ ، ރިޢާޔަތްކޮށް

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ިދރޭކުިދމަހުގެ 

ްއ ފިަޔވަޅުތަ  ވެރިކަން މެނޭޖްުކރުމަށްމަސް 

 އެޅުން 

ދިރޭކުދިަމސް އެކްސްޕޯޓުކުެރޭވނެ އެންމެ ަމތީ   1.1.1

 މިންަވރުތަެކއް (ޓީ.އޭ.އީ) ކަނޑަެއޅުން 
ން ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަހު 

 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 
o  ީމިނިސްްޓރ 
o ްސަރވިސް  މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސ 

، ާމޙައުލީ ނިާޒމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މަސްވެރިަކމާއި   1.1.2

އާާބދީ  ،ަމސްެވރިކަުމގައި ހިާފއުޅޭ  ދިރޭުކދިމަުހގެ

ހީނަުރވެފަިއވާ ނުަވތަ ވެާދނެކަުމގެ ިބުރހީވެފަިއވާ 

 ބާވަތްަތއް ހިފުާމއި އެްކސްޕޯޓުކުރުން ަމނާކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 
o  ީމިނިސްްޓރ 
o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

ތައް ކަނޑަެއޅުުމަގއި ަސަރޙަްއދު އަލަށް ހިމާޔަތްކުރާ   1.1.3

ަމސްެވރިކަުމގައި ހިފާ ާބވަތްތަކުގެ އާާބދީައށް  ދިރޭުކދިމަުހގެ

ތަކަށް ބެލުމަށް ކަާމގުޅޭ ސަަރޙަްއދުގޮތުން ުމހިންމު ޙަޔަވީ 

 ސަރުކާުރގެ ިއދާާރތަކާއެކު ވިަލރެސްުކުރން

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ފެށިގެން 

o  ްރީ މިނިސްޓ 
o  ްމިނިސްްޓރީ އޮފް އެްނވަޔަަރންމަންޓ 
o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 
o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

 ިދރޭކުިދމަހުގެޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތައް ތިމާވެށް  1.2
 މަްސވެރިަކމުަގއި ބޭުނންކުުރމަށް ބާުރެއުޅން

މަސްވެރިަކމުަގއި ބޭުނންކުރާ އާލާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން   1.2.1
ަފިއވާ ޤާނޫާނއި ެއޤާނޫުނގެ ަދށުން ހަދައި މަްސވެރިަކމުގެ

 ގަާވިއދުތަކުަގއި ކަނޑަައަޅއިފަިއވާ ކަްނކަން ތަންފީޛުކުުރން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 
o  ްއެމް.ޕީ.ެއސ 
o  ްސީޖީ  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 
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ން ކުރުުމގައި މޮްކސީ ނެޓް ަމސްެވރިކަ ދިރޭކުދިމަުހގެ  1.2.2
 ުކރުން ތަންފީޛުބޭނުންުކރުން މަނާކޮށް އެަކން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 
o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 
o  ްއެމް.ޕީ.ެއސ 
o  ްސީޖީ  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

މަްސވެރިކަން ބަަލހައްޓައި އެ  ދިރޭކުދިމަހުގެ  1.3

މަްސވެރިަކމުގެ ވަސީލަތްަތއް 

 ،ޙިމާޔަތްުކރުުމގައި މަްސވެރިކަން ރާަވއި

ޅޭ ަސރަަޙއްދީ ައދި ހިންަގއި ބެލެެހއްޓުމާގު 

ޖަމްިޢއްޔާތަުކގައި ިއްސ  ބައިނަްލައޤުާވމީ

 ދަުއރެއް އަދާުކރުން 

ހިންަގއި  ،ސްވައިޯއއެފްސީ އަދި ަމްސެވރިކަން ާރވައި   1.3.1

 ަބއިަނލްއަުޤވާމީބެލެހެއްޓުާމުގޅޭ ސަަރަޙއްދީ ައދި 

ޖަމްިޢއްޔާ ޖަމާޢަތްތަުކގެ ަސއިންޓިފިކް އަދި ަމްސވެރިކަން 

 އަމަީލޮގތުން ބަިއވެިރވުން.މެނޭޖްުކރުމާ ގުޅޭ ކަންކަުމަގއި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ީމިނިސްްޓރ 

 

 ލޫާމތަށް ބިނާކޮށް ސިާޔސަތުަތއް އެކުލަަވއިލުން އިޖުިތމާޢީ ައދި ިއޤުިތޞާދީ މަޢު ،ޙަަޔވީިދރޭކުިދމަުހގެ މަްސވެރިަކމާިއ އެ މަްސވެރިަކމާ ގުުޅންހުރި ވަސީލަްތތަކާ ގުޅޭ : 2އަމާޒު 

 ތަންފީޛުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖު

ަމސްެވރިކަމާ ުގޅޭ  ދިރޭކުދިމަުހގެ   2.1

 ،ޙަަޔވީެލވެނީ އެކުލަަވއިސިޔާސަތުަތއް 

އިޖުިތމާޢީ ައދި އިުޤތިޞާދީ މަޢުލޫމާުތެގ 

އިތުރުން މާަޙއުލީ ނިޒާމާ ގުޅޭ މަޢުޫލާމތުގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ކަށަަވރުކުުރމަށްަޓކައި 

އެފަދަ މަޢުޫލމާތު ެއއްކުުރމަށް ކުރެވޭ 

 މަަސއްކަތް ހަުރދަނާކުރުން 

މަސްވެރިަކމުގެ މަޢުޫލމާތާއި ީފލްޑް ސާވޭ ތަކުން ލިބޭ   2.1.1

ތަކާއި ސަަރޙަްއދުމަޢުލޫމާުތގެ އަލީަގއި ަމސްެވރިކަންކުރާ 

 މަްސވެރިަކމުގެ ޫމސުންަތއް ދެެނގަތުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ފެށިގެން 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

ަމސްެވރިކަުމގެ  ިދރޭުކދިމަުހގެދިވެހިާރއްޭޖގައި ކުެރވޭ   2.1.2

އިޖުިތމާޢީ ައދި އިުޤތިޞާދީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސާވޭ 

 ކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްްޓރ 
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ަމސްެވރިކަުމަގއި ހަރަކާތްެތރިވާ ފަރާްތތައް  ދިރޭކުދިމަުހގެ  2.1.3

ަތރެއް އެކުަލވައިަލއި ގަތުމަށްޓަކައި މަްސވެިރންގެ ދަފު ދެނެ 

 އަދާަހމަކޮށް ބެލެެހއްޓުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ަމްސވެރިަކމާއި ވިޔަާފީރގެ މަޢުލޫމާތު ެއއްުކރުާމއި ރިޕޯޓުކުރުން  ދިރޭުކދިަމހުގެ ،މަްސވެރިަކާމއި ވިޔަފާރި މޮނިޓަރކުުރާމއި ކޮންޓްޯރލްކުރުމާއި ަސރވޭލަންްސއާ ބެހޭ ނިާޒމު ތަންފީޛުކޮށް  ިދރޭކުިދމަހުގެ: 3އަމާޒު 

 ހަރުަދނާކުރުން 

 ކުރާނެ އިދާރާތައްތަންފީޛު މުއްދަތު ޙަރަކާތް އިސްތިރާޖު

މަްސެވރިކަާމއި  ިދރޭކުިދމަުހގެގޮތެއްގައި   3.1

ވިޔަފާީރގެ ހަރަކާތްަތއް ހަުރދަނާ 

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުންނިޒާެމއްގެެތެރއިން 

މަްސެވރިކަން ކުރާ   ދިރޭުކދިމަުހގެވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   3.1.1

އުޅަނދުފަަހރު ލައިަސންސް ކުުރމުގެ ިއންތިޒާމު 

 ހަމަެޖއްުސން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ްނގުޅޭ ައދި ޕެކްކުރާ ހޯލްޑިންގ ގެ ދިރޭކުދިމަސް   3.1.2

ހަުރދަނާކޮށް  ިނޒާމުފެސިލިޓީތައް ލައިަސންސް ކުުރމުގެ 

 ކުުރން ތަންފީޛު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

ގައި  ]ކެޔޮޅު –ފިޝަރީޒް އިންފޮޭމޝަން ިސސްޓަމް [  3.1.3

ަމސްެވރިކަާމއި މަްސެވިރކަމާ ގުުޅންހުރި  ދިރޭުކދިމަުހގެ

ރީ ކުރެވޭނެ ކާތް ހިންގާ ަފރާތްތައް ރަިޖސްޓަހަރަ

 އިންތިާޒމު ހަަމޖެްއސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 
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މަްސވެރިަކމާއި ިވޔަފާރީގެ  ދިރޭކުދިމަހުގެ  3.2

ެއއްކުެރވޭނެ ހަުރދަނާ ިނޒާެމއް ތު މަޢުލޫމާ

 ޤާިއމްކުރުން 

މަްސވެރިަކން ކުރާ ފަރާތްތަކުން  ދިރޭކުދިމަުހގެ   3.2.1

އެ ާބވަތްތަކުގެ  ،މަްސދަތުުރގައި ހިފި ބާވަތްތަާކއި

މިންަވާރއި (ކެޗް) އަދި އެ ާބވަތްތައް ިހފުމަށް ކުރެުވނު 

ހޭދަިއގެ (އެަފރޓް) މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނޮގތަށް 

މިނިސްްޓރީއަށް ަމސް ރިޕޯޓް ހުށަހެުޅުމގެ ނިޒާމު 

ަމސްެވރިން ފޮުނވާ ލޮގްފޮތް ެމދުެވރިކޮށް  ،ނަގަަހއްޓައި 

ްސވެރިން ރުކުުރމަށް މަމަޢުލޫމާުތގެ ޞަްއޙަކަން އިތު 

 ހޭލުންތެރިކުުރމުގެ ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން
o  ީމިނިސްްޓރ 

 ްނގުޅޭ އަދި ެޕކްކުރާ ހޯލްޑިންގގެ ދިރޭކުދިަމސް  3.2.2

ކުން މަސް ަގނެފަިއވާ ގޮުތެގ ތަފުސީލު ފެސިލިޓީތަ

(ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) މިނިސްްޓރީއަށް ހުަށހެޅުން 

 ލާޒިމުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

 ާބވަތްތައް ދިރޭކުިދމަުހގެކުރާ ފަރާތްތަކުްނ އެކްސްޕޯޓު    3.2.3

(ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު)  ތަުފސީލުގަނެަފއިވާ ގޮތުގެ 

 ލާޒިމުުކރުން  މިނިސްްޓރީއަށް ހުށަެހޅުން

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން

o  ީމިނިސްްޓރ 

ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ އެްކސްޕޯޓު ދިރޭކުދިަމސް    3.2.4

ކުުރމަށްޓަކައި  ތަންފީޛު(ޓީ.އޭ.އީ) މިންަވރުތަެކއް 

 ]ކެޔޮޅު –ިއންފޮޭމޝަން ސިސްަޓމް ފިޝަރީޒް [

ކޮށް، ިމނިސްޓްީރއަށް އެކްސްޕޯޓަުރންގެ އިތުރަށް ަތރަްއޤީ

ިމހާރު ލިބޭ  ޕްރޮޯފމާ ޝީޓް މެުދވެރިކޮށްފަރާތުން 

  ޯހދުންިސސްޓަމް ެމދުެވރިކޮށް  މަޢުލޫމާތު މި

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ެތރޭަގއި  އަހަުރުދވަހުގެ 1 ފެށިގެން

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 
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މަްސެވރިކަާމއި ަމސްެވރިކަުމގެ  ދިރޭކުދިމަުހގެ 3.3

ބެލެހެއްުޓާމ ގުޅޭ ާރަވއި، ހިްނަގިއ، ވިޔަފާރި 

ގަާވިއދުތަކަށް ޢަމަލުކުަރމުން ގެްނދާކަްނ 

ކަށަވަރުުކރުުމގެ ގޮތުން މޮނިޓަރކޮށް 

ތަންފީޒުކުެރވޭނެ ހަުރދަނާ ނިާޒެމއް 

 ޤާިއމްކުރުން 

މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  ަތއް އެކްސްޕޯޓު ދިރޭކުދިމަުހގެ   3.3.1

 ކާ  ގުިޅގެން ަމަސއްކަތް ކުރުން ސަރުކާުރގެ ިއދާާރތަ
ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o  ާމީރ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިްސގެ އޮފިޝަުލންނާއި   3.3.2

ކޮްށގެން ާޚއްޞައެހެނިހެން ތަންީފޛީ އޮިފސަުރންނަށް 

ތައް ވަކިކުާރނެ ގޮުތގެ ތަމްީރނުުކދިމަުހގެ ާބވަތްަތއް ރޭދި

 ހިންގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ފެށިގެން 

o ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ  

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްކަސްޓަްމސް ސަރވިސް މޯލްޑިްވސ 

މަްސވެރިަކމާިއ މަސްެވރިކަުމގެ ވިޔަާފރި  ދިރޭކުދިމަުހގެ   3.3.3

ުގޅޭ ަގވާިއދުތަކަށް ރާަވއި، ހިްނގަިއ، ބެލެެހއްޓުމާ 

އަމަލުކުަރމުން ެގންދާކަން ކަަށވަރު ކުުރމަށްޓަކައި 

ަމސްެވރިކަުމގައި ަހރަކާްތތެރިވާ  ދިރޭުކދިމަުހގެ

ންުގޭޅ އަދި ޕެކްކުރާ ގެ  ިދރޭކުިދމަސް ،އުޅަނދުފަަހރާއި 

 ަވިއެގބަނަދރުތަުކގައިފެސިލިޓީތަުކގައި ައދި  ހޯލްޑިންގ

 ތައް ަހަމޖެްއސުން އިންސްޕެކްޓްކުެރވޭނެ އިންތިާޒމު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 
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 މަްސވެރިަކމުގެ ވަސީލަތްތަާކއި މަްސވެިރކަމާެމދު ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުުރން  ދިރޭުކދިމަުހގެވެރިްނނާއި ެއންެމހައި ފަުރދުންގެ މެުދގައި މަޞްަލޙަތު : 4އަމާޒު 

 ކުރާނެ އިދާރާތައްތަންފީޛު މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖު

 ިދރޭކުިދމަހުގެުދގައި ިއޤުިތޞާދިވެހިރާްއޖޭގެ   4.1

މަްސވެރިކަން ިހއްާސވާ މިްނަވރާއި، 

ތު މަޢުޫލމާަމސްެވރިކަމާ ެބހޭ  ދިރޭުކދިމަުހގެ

 ހޭލުންެތރިކުުރވުން. ފޯރުކޮށްދީ ާއންމުން

 ަލވައިަލއިތު އެކުމަޢުލޫމާއަންނަނިވި ކަންކަން ިހމެޭނގޮުތން  4.1.1

 މުޖުަތމަޢަށް ފޯރުކޮށްިދނުން؛

 ތު މަޢުޫލމާަމސްެވރިކަމާ ެބހޭ  ދިރޭުކދިމަުހގެ •

 ައދި ؛ އެްކސްޕޯޓުވިޔަފާރި ާއއި  •

ަމސްެވރިކަމުން ދިެވހިާރްއޖެއަށް ލިބޭ މާލީ  ދިރޭުކދިމަުހގެ •
 މަންފާ 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ީއެމް.އޯ.އީ.ޑ 

o  ާމީރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 

ވިޔަާފރި ކުރާ ފަރާތްަތއް  މަްސވެރިަކުމގެމަސްވެރިްނނާިއ،   4.1.2

ކުރާ ފަރާތްަތއް ަގާވއިުދތަކަށް އެްކސްޕޯޓުދި އަ

ތު ަބއްދަުލވުންތަާކއި، އަހުލުެވރިކުުރވުމަށް މަަސއްކަ

 ަތއް، އަދި ކެމްޭޕނުތައް ހިްނުގން ތަމްރީނު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

ސައިންސް ޕްޮރްގރާމްަތއް ސިޓިޒަން  4.2
ރިކޮށް ކަނޑުަފުޅގެ ުޤދުރަތީ މެުދވެ
އުލާއި ަވސީލަތްތަުކގެ އަުގވަަޒންކުުރމަށް މާޙަ 

 ބާުރއެުޅން 

ފަރުތަކުގެ ވަސީލަތްތަުކގެ ފޮޓޯ އަދި ޮއބްަޒވޭޝަނަލް ޑޭޓާ   4.2.1

ން ަސއިންސް ްޕރޮްގރާެމއް ޑުކޮށް ފޮނުޭވނެ ފަދަ ސިޓިޒަރިކޯ

 ކުރުން ޤާިއމު

 ާރސްތާ މެދު 

 އަހަރު) 5 – 3(
o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 
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 : މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައ6ްބާބު 
 
 

 މަސްވެރިކަމަކީ ފަރުތަކުގެ ނާޒުކު މާޙައުލަށް ބަޯރސާވާ މަސްވެރިކަމެކެވެ. އަދި މިމަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަކީ ދިރޭކުދިމަހުގެ 

ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް ފަދަ ދިާމވާ މަސްވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނާއި އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަަބުބން އަދި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި 

ވަސީލަތްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޭވތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މި މަސްވެރިކަން  ކުރާާއބާދީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުބަބުން ކަންކަމުގެ ސަ

ކަމާގުޭޅ  ،ނާަޢތުގެ ަމސްލަޙަތަށް ބަލައިޞިދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ފުޅާވެގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރަށާއި، 

މު ވަސީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގަިއ މުހިންމި  ،ސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކުގެ މަްނފާއަްށޓަކައިއެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި މު

ފެންވަރުގައި ބަލައިގަނެަފއިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެލެހެއްޓުުމގެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް  ބައިނަލްއަުޤވާމީ ،ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި

މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަމާޒުތަކާއި  ،މު ކަމެކެވެ. މިގޮތުންމުހިންއެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ތަޢާުރފުކުރުމަކީ 

 އިސްތިރާޖުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން        6.1

 

 ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ަމސްވެރިކަމުގައި ހިފާ ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ ދިރޭކުދިމަހުގެމަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމާއި،  ދިރޭކުދިމަހުގެ

 ދިރޭކުދިމަހުގެމަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި  ދިރޭކުދިމަހުގެ އެބާވަތްތަކުގެ އާބާދީ މެނޭޖްކުުރމާއި،

ތުން އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކަިއ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮ

  ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދޭނެއެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު ބޭއްވޭނެއެވެ.

 

 ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

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

 ކުރާ މަންދޫބެއް؛ރް.އައި ތަމްސީލުއެމް.އެމް.އާ (ށ) 
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ކުރާ ތަމްސީލު މަސްވެރިންނާއި އެކްސްޕޯޓަރުންދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  (ނ) 

 ؛މަންދޫބުން 3

 ؛މަންދޫބެއް ކުރާ ތަމްސީލުންމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ (ރ) 

 ؛މަންދޫެބއް ސީލުކުރާމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމް (ބ) 

 އަދި؛ މަންދޫބެއް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް (ޅ) 

 މަންދޫބެއްއްޔާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ރީ ކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ (އ) 

   

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވައިލައި މިނިސްޓްރީން  ތެރެއިން އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެމީގެ 

 އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

 ކުރާ ރިންނާއި އެކްސްޕޯޓަރުން ތަމްސީލުދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެ (ހ) 

 އަދި މަންދޫބުްނ؛

 ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބު އެއްޖަމްޢިއްޔާރީ ކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ (ށ) 

 

 ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭނެއެވެ.ކޮމިޓީގެ މަސްއޫ

އެކުލެވޭ ރިޕޯޓުތައް ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން މަުޢލޫމާތު  (ހ) 

 މުޠާލިއާކުރުން؛

ފެންވަރުގައި ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ  ބައިނަލްއަޤުވާމީސަރަޙައްދީ ނުވަތަ  (ށ) 

ފެންވަރުގައި ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ޤައުމީވިޔަފާރި މެނޭޖްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން؛
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ފުސީލު އަހަރަކު މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމާއި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަ (ނ) 

 ؛އެއްފަހަރު މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން

ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ ރިޕޯޓުތަކުްނނާއި ކަާމ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްޭވ  (ރ) 

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާތަކާއި  އަދި ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުން

ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން، އަޅަންޖެހޭ މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަްށ 

 ލަފާ ދިނުން؛ އަދި 

 މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކޮށް، މުާޠލިާއކޮށް މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުން. (ބ) 

   

  ލައިސަންސް ކުރުން        6.2

 
މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ލައިސަންސްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ 

ފަރާތްތައް  މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އިޤުތިޞާދީޮގުތން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ 

މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށާިއ  ،ދެނެގަތުމާއި

މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންާވ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ދިނުމުގައި ލައިސަންސްގެ ނިޒާމު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. ލިއްބައި

 

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ލައިސަންސް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް 

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްުދންަތއް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކުެގ  ،ގެ ތެރެއިން ރަސްމީކޮށް ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މަސްވެރިންނާއިނިޒާމުއެ

އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވެެގންވާ އިޖުތިމާޢީ އަދި ިއޤުތިޞާދީ ރައްކައުތެރިކަން  ،ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދީ

 މަސްވެރިކަންކުރާ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަެޅވެ. އަދި މިފަދަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން

ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އަދި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަހަރުއުޅަނދުފަހަރާއި، އެއުޅަނދު

ގައި، ތަންތަނުގެ މަޢުލޫާމތު ބެލެހެްއުޓމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާވައި، ހިން
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ފެންވަރުގައި ބަލައިގަންނަ މަސްވެރިކަމަކަށްވުމަށް ވެސް  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ،ބަލަހައްޓަމުންެގންދާ މަސްވެރިކަމަކަށް ހެދުމަށާއި

ތައް ރޭވުމުގައިވެސް މިފަދަ ސްވެރިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މަ 

 އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.ނިޒާމަކުން 

 

މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ދިރޭކުދިމަހުގެ މިގޮތުން، ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި 

ދިރޭކުދިމަހުގެ ރިކަމުގައްޔާއި މަސްވެދިރޭކުދިމަހުގެ  ،މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކަިއ ލައިސަންސްކުރުމުގެ ނިޒާމު ދަށުން

 މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިވި ފަާރތްތައް ލައިސަންސްކުރެވޭނެއެވެ. 

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރު؛ (ހ) 

 ފެސިލިޓީތައް؛ ހޯލްޑިންގދިރޭކުދިމަސް ގެންގުޅޭ އަދި ޕެކްކުރާ  (ށ) 

 

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ އަދި  ،އައުކުރުމާއި އަދި ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ،ދޫކުރުމާއި ،ލައިސަންސަށް އެދުމާއި

ބެެލހެއްޓުމާެބޭހ  ،ހިންގައި ،މަސްވެރިކަން ރާވައިދިރޭކުދިމަހުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްަތކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ޮގތް 

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ އެންމެހައި ދިރޭކުދިމަހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 

، ން އެކުލަވައިލައި ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީގެ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރީންގެ މަޢުލޫމާތުޅަނދުފަހަރާއި އުޅަނދުފަހަރުއު

 ކޮށް ބެލެހެއްޭޓނެއެވެ.އަދާހަމަ

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން        6.3

 

އެ މަސްވެރިކަމެއް ، އާބާދީގެ މިންވަރު ިހސާބުކޮށް، މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ މަހުގެ އާބާދީއަށް އަންނަމުްނދާ ބަދަލުތަްއ ދެނެގަނެ

ިމންވަރެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބާވަްތތަކާއި ކުރެވެނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ނުާވ، ދެމެހެއްޓެނިވި 

ތައް ހިފުަމށް ކުރެވުނު ހޭދަ (އެފަރޓް) އާ ގުޅޭ މަޢުޫލމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަތްތައް ާބނާ މިންވަރާއި، ެއ ބާވަތްއެބާ

ންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުމުގައި އެ 
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       ނުވަތަ މަސް ރިޕޯޓެވެ. މަސް ރިޕޯޓަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިންމުމަށްފަހު އެ ދަތުރުގައި ހިފި ބާވަތްތަކާއި 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް  ،ހިންގައި ،ރާވައި އެ ބާވަތްތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައިގެ (އެފަރޓް) މަޢުލޫމާތު، މަސްވެރިކަން

ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެވެ. މީގެ އިތުުރން މަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަ ކުރެވުނު ތެލުގެ މިންވަރު އަދި މަސް ބޭނި ސަރަޙައްދުތައް ފަދަ 

 އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންނާއި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންަތއް ،އިތުރު މަޢުލޫމާތުވެސް ލޮގްފޮތް މެދުވެރިކޮށް ނެގެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވެއެވެ. މި ހުރިހައި މަޢުލޫމާތަކީވެސް 

، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަްސވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ލިބިިދނުމަށްޓަކައި 

 ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މަޢުޫލމާތެވެ. ،ހިންގައި ،މަސްވެރިކަން ރާވައި

 

މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްެވރިކަމާއި ދިރޭކުދިމަހުގެ މިގޮތުން، 

 ލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ.ޤާއިމުކޮށް، އަންނަނިވި ފަރާްތތަުކން މަސްވެރިކަމުގެ މަޢު

ހަރުން މަސް މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަ • 

 ؛ފޮތުގެ މަޢުލޫާމތު ފޮނުވުންރިޕޯޓު ނުވަތަ ލޮގް

ގޮތުގެ ތަފުސީލު މަސް ގަތް ދިރޭކުދިމަސް ގެންގުޅެ ބަންދުކުރާ ހޯލްޑިންގ ފެސިލިޓީތަކުން  •

 އަދި ؛(ޕަރޗޭސް ރިޕޯޓު) ފޮނުވުން

އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުެގ ތަފުސީލު (ޕަރޗޭސް ރިޕޯޓު) ދިރޭކުދިމަސް  •

 ފޮނުވުން.

 

 ކަނޑައެޅުން (ޓީ.އޭ.އީ)  ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރުތަކެއްއެކްސްޕޯޓު ދިރޭކުދިމަސް        6.4

 

   ހަމައަށް އައިއިރު  ފުވި ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން މިއަދާއަށް ތަޢާރުދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެ

ށް އިތުރުވެފައެވެ. ކަމަސް ބޭރުކުރެވޭ މިންވަރުވެސްވަނީ ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަ ،ފުޅާވެ ކަމާއެކު ހަލުއިމި މަސްވެރިކަން 

ނާޢަތުގެ މަސްލަޙަތަށް ޞިދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރިކަމުގެ  ،ަޓށް އަންަނމުންދާ ބަދަލުތަަކށާއިށްތިމާވެ ،އެހެންކަމުން
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   (ޓީ.ޭއ.އީ) ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. ތަކެއްއް އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރުތެވަބާ 368ހުގެ ކުދިމަދިރޭ ،ބަލައި

 ވަނަ އަހަރު  2014އަދި  މެނިގެންދާނެއެވެ.ހިވެސް ކެއް ކޯޓާ ސިސްޓަމް ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ގިނަ ބާަވތްތަ ކުރީގެ ،މީގެ ތެރޭގައި

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރިވިއުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޓީ.އޭ.އީ ގެ މިންވަރުތައްވެސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށފައި ވާނެއެވެ.މި އަދަދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި 

 

 ؛ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގެ ނާޒުކުކަން، ހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރު އޮތް މިންވަރާއި އެ ބާވަތެއް ނެތި •

 ؛މިންވަރު ހުރި ޤާބިލުކަން  ވިލުމުގެ ގެއެ ބާވަތެއް •

 ؛އަށް އަންނަ ބަަދލުަތއްއާބާދީގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި އާބާދީ އެ  ބާވަތެއްގެ •

 ؛އެ ބާވަތް އުޅޭ ސަރަޙައްދުތައް •

 ؛އުލީ ނިޒާމަށް އެ ބާވަތުގެ މުހިންމުކަންމާޙަ •

 ؛ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާޒާރުގައި އެ ބާވަތުގެ އަގު •

 ؛ބާޒާރުގައި އެބާވަތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް އަދި އެ ބާވަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މިންވަރު •

 ވާ މިންވަރު؛ އަދި ންއެ ބާވަތެއް ޓޭންކްގައި ގެންގުޅުމަށް އެކަށީގެ •

  .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސްވެރިކަމަށް އެ ބާވަތުގެ މުހިންމުކަން •

 

 ފިކެޓު ދޫކުރުންކެޗް ސެޓު        6.5

 

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

ަހރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން   ވިޔަފާރީގައި ބަދަލުކުރެވޭ މަހަކީިދވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ،މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށާއި

ފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ސެޓު  ކެޗްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ފައިވާ މަސްބެލެހެއްޓިފައިވާ މަސްވެރިކަމަކުން ބާނައި

 ޤާއިމުކުރުމަކީ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.
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އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭ ކޮންމެ ދިރޭކުދިމަހުގެ  ،ފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމު ފުޅާކޮށްކެޗް ސެޓުކޮްށފައިވާ މިގޮތުން މިނިސްޓްރީން ޤާއިމު

ފިކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމު ކެޗް ސެޓުތުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. ފިކެޓެއް އޮކެޗް ސެޓުޝިޕްމަންޓަކާ އެކު މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ 

ގެންގުޅުނު މަސް ބޭނި ތާރީޚު އަދި މަސް  ،ބާނައިފައިވާ އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތާއި މަސްދިރޭކުދިމެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ 

މަސް ބޭނީްއސުރެ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާުތ އެއްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި  ހޯލްޑިންގ ފެސިލިޓީގެ

 ދެނެގަތުމަށް (ޓްރޭސަބިލިޓީ ޔަޤީންޮކްށ) މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ. ،ފޯރުކޮށްދެވެންދެން ކަޑައްތުކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި މަރުހަލާތައް

 

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް        6.6

 
ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތް ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައި ނެތް ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަުބން ލިބިާދނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަިދ މޫސުމީ ބަދަލުގެ ސަބަުބން  ،ހިނދުގައިވެސް

ދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ޤު ، މާޙައުލީ ނިޒާމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެޭނޖްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބާރުއަޅާ ޅުމަކީ ގިނަ ސައިންސްވެރިންނާއި ޤުބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ފިޔަވަޅު އެ

 ).1992ކަމެކެވެ (ޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ، 

ސްޓޮކް މެނޭޖްކުރުމަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން ދިރޭކުދިމަހުގެ މިގޮތުން މި ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި 

އަންނަނިވި  ،އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި އެފަދަ ފިޔަަވޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

 ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދަކުން ދިރޭކުދިމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރުން މަނާކުރުން؛ (ހ) 

 ނެގުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރުން؛ ،ދިރޭކުދިމަހުގެ ވަކި ބާވަތެއް ހިުފން (ށ) 

އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު (ޓީ.އޭ.ސީ އަދި ދިރޭކުދިމަހުގެ އިތުރު ބާވަތްތައް ހިފޭނެ އަދި  (ނ) 

 އަދި ؛ބަދަލު ގެނައުންޓީ.އޭ.އީ އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،ކަނޑައެޅުމާއިޓީ.އޭ.އީ) 

 އާބާީދއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭގޮތުން އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ  (ރ) 
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 : ޕްލޭން ތަްނފީުޛކުރުން 7ބާބު 
 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މި ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ޕްލޭންގަ

 ،މީގެ އިތުރުން  ވެ. އަދިއެ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެ ،މަތިން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ވިލަރެސްކޮށް

ންފީޛުކުރުމަްށޓަކައި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަުޅތައް ތަ ،ހިންގައި ،މި ޕްލޭންގައި ހިމަނައިފައިވާ ާފނަ މަސްވެރިކަން ރާވައި

    ވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދެްއ އެކުލަ ،މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފާނަ މަސްވެރިކަން ރާވައި

ހައި ހަރަކާތްތައް މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރަންޖެހޭ ތަޙްލީލުކުރުމާގުޅޭ އެންމެ

 ނެއެވެ.ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިލަްނވާ

 

 

 

 

 

 މުޠާިލޢާކުރުމާއި ުމރާަޖޢާކުރުން ޕްލޭން  : 8ބާބު 
 

  

މަސްވެރިކަން ދިރޭކުދިމަހުގެ އް) އަހަރަކުންނެވެ. ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުމުގައި ހައެ( 6މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާުކރެވޭނީ ކޮންމެ 

ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެކްސްޕޯޓަރުންާނއި ކަމާގުޅުންހުރި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި އެހެިނހެްނ 

 ވެރިންގެ ބައިވެރިވުްނ ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަވަސް ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަންމަޞްލަޙަތު

 ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ކޮމިޓީގެ ަމޝްވަރާއާއެކު އެފިޔަވަޅެއް މުޠާލިޢާކޮށް، ތަންީފޛުކުރެވޭނޭ އިންތިާޒމު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
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 ހަވާލާދީފައިވާ ކަރުދާސްތައް
 

ރީފް ރިސޯސަސް: ޓޭޝަން އޮފް . ކޮމާޝަލް އެކްސްޕްލޮއ1997ިއެޗް.  ކީލް،އެންޑް ޝަ އާރު. އެންޑަސަން، ، އެސް. އާދަމް، އެމް.

 މާލެ. އެމް.އާރ.ސީ. ސަސްޓެއިނަބަލް ޔުޓިލައިޒޭޝަން ފްރޮމް މޯލްޑިވްސް.-ލްސް އޮފް ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް ނޮންއެގްޒާމްޕް

 މޮނިޓަރިންގް އެންޑް ރއެކުއޭރިއަމް ފިޝް ޓްރޭޑް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ވިތު ޕްރޮޕޯސަލްސް ފޮ . ރިވިއު އޮފް ދަ 1995އެމް. އެސް. އާދަމް، 

 މާލެ. އެމް.އާރ.ސީ. ރެގިއުލޭޝަން.

ފިޝް ކަލެކްޝަން އިން -. އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިންޕްލިކޭޝަންސް އޮފް އެކުއޭރިއަމ1992ްއޭ. ޑީ.  ،ޝެޕާޑްއެޑްވާޑްސް، އޭ. ޖޭ.، އެންޑް 

ކޭމްބްރިޖް . 71-61):1(19 ރެގިއުލޭޝަން. އެންވަޔަރަމެންޓަލް ކޮންސަވޭޝަން ރދަ މޯލްޑިވްސް، ވިތު ޕްރޮޕޯސަލްސް ފޮ

 ސިޓީ ޕްރެސް.ޔުނިވަރ

ގޯލްޑް، އޭ. އޭ.، ބްރޭންޑްލް، އެސް. ޖޭ.، ސްޓެނެކް، އާރް. އެސް.، ޓޮރެސް، އާރް. އީ. އެންޑް ރޭޝަރ، -ލެފްޗެކް، ޖޭ. އެސް.، އިންސް

ކޭލްސް. . ޓްރޮޕިކަލް ފިޝް ޑައިވަރސިޓީ އެންހާންސަސް ކޮރަލް ރީފް ފަންކްޝަނިންގ އެކްރޮސް މަލްޓިޕްލް ސް 2019ޑީ. ބީ. 

 ފޮރ ދަ އެޑްވާންސްމަންޓް އޮފް ސައިންސް.). އެމެރިކަން އެސޯސިއޭޝަން 3(5ސައިންސް އެޑްވާންސަސް 

. އެސެސިންގް ދަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ގްރޯތު ރެސްޕޮންސް އޮފް ކޮރަލް ރީފްސް ޓޮ މޮންސޫން 2004ބީ. ޖީ.  ،ހެޗަރނަސީރު، އޭ.، އެންޑް 

 .168-161: 23ސިސް އޮފް ރީފްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް. ކޮރަލް ރީފްސް ފޯސިންގް ޔޫސިންގް މޯފޮމެޓްރިކް ނެނަލި

ސިޓީ އިންޓަރެކްޓްސް ވިތު ޕުރޭ ޑިފެންސަސް . ކޮންސިއުމަރ ޑައިވަރ2013މް. އީ. އެހޭ، އޭ. އެސް. އެންޑް ހޫއީ، ރޭޝަރ، ޑީ. ބީ.، 

 ބްލިކް އެކްސަސް.ޗް ޕަ. އެންއައިއ1358ެ-1347):6(94ޓުޔ ޑްރައިވް އިކޮސިސްޓަމް ފަންގްޝަން. އިކޮލޮޖީ 

. ރިވިއު އޮފް އެކުއޭރިއަމް ފިޝަރީ އިން ދަ ރިޕަބްލިޗް އޮފް މޯލްޑިވްސް. ޕޭޖް 2004އެމް. އެސް.  ،އާދަމްސަލީމް، އެމް. އާރު.، އެންޑް 

. އެފްޓީ. 1042-1038: 22ނޭޝަނަލް ކޮރަލް ރީފް ސިމްޕޯސިއަމް، ސެޝަން ރޕްރޮސީޑިންގްސް އޮފް ދަ އިލަވަންތު އިންޓަ

 ލައުޑަރޑޭލް.

 -. ރިވިއު އޮފް ދަ އެކުއޭރިއަމް ފިޝް އިންޑަސްޓްރީ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް 2004އެމް. އެސް.  ،އާދަމްއެންޑް ، ސަލީމް، އެމް. އާރު.

 މާލެ. 2003
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ޓަރން -. ލޯންގ2011ްއޭ. އެސް. ގްރަޓަރ. އޭ. ޑަބްލިއު. އެންޑް ގޮލްޑިޒެން،  ،އެލް.ޗެނީ،  ،އެސް. ޕީ. ކޭ.ބްލޮމްބަރގް، ، ވަލްޑީ، ޕީ. އޭ.

އެފެކްޓްސް އޮފް ދަ ކްލީނަރ ފިޝް ލެބްރޮއިޑެސް ޑިމިޑިއެޓަސް އޮން ކޮރަލް ރީފް ފިޝް ކޮމިއުނިޓީސް. ޕްލޮސް ވަން 

 ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އޮފް ސައިންސް  .21201):އ6ީ(6

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކުއޭރިއަމް ފިޝަރީ  .2014އެސް. އިސްލާމް. އޭ. އެންޑް ނަޖީބު،  ،އެސް.ސައްތާރު،  ،އެމް.އުޝާން، ، ވުޑް، އީ.

 ރިވިއު. މާލެ.
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 ބަސްކޮށާރު: 1 –ޖަދުވަލު 
  

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  (ހ)

 މަސްވެރިކަންކުރުން

 މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން.

ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ ދަށުން ހަދާ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  ތަންފީޛީ އޮފިސަރު (ށ)

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރެއް. 57އެޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  58ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު (ނ)

 މިނިސްޓްރީންއައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް.

 މަސްވެރިކަންކުރުން (ރ)

 ނުވަތަ ނެގުން 

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

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

މެރުން ުނވަތަ ، ނެުގން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން )3(

 ؛ޙަރަކާތްތައް ހިންގުންމަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެޫނންވެސް އެހެން 

މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާްތ ، "ރޭޑިއޯ ބީކަން" ހިމެނޭގޮތަށް )4(

ހޯދުން ނުވަތަ އަނބުާރ ، ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން

 ؛ހޯދުން

މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުަވތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި މި މާއްދާގެ  )5(

ވަނަ ނަންަބރު ) 3( ،ވަނަ ނަންބަރާއި) 2(، ) ވަނަ ނަންބަރާއ1ި(

) ަވނަ ނަްނބަރުގަިއ ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް 4ނުވަތަ (

 ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.
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މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަަތ  އުޅަނދު (ބ)

ޢާންމު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް 

ހިންގުމަށް ޭބނުންކުރާ ބާަވތެއްެގ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަަތ 

 އެނޫންވެސް އުޅަނދު.

ުތ މަޢުލޫމާދަތުރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތު ހިެމނޭ ގޮތުން، މަޢުލޫމާމަސްވެރިކަމުގެ  ލޮގްފޮތް (ޅ)

 ޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް.ރިކޯ

ހިންގައި ، ތިން ވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (ކ)

 ބަލަހައްޓައި އަދި ތަރައްޤީކުރުމާުގޅޭ ޕްލޭން

ގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ އެ ވަ ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅު (އ)

 ވާލުވެފައިވާ ފަރާތް.ހަ

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުްނ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި  މިނިސްޓަރ (ވ)

 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު.ހަ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ

ހައި ކަންކަމުގެ ކަމުގެ އެންމެއެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރި މިނިސްޓްރީ (މ)

 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ.މަސްއޫލިއްޔަތު ހަ

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެްތ  ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު (ފ)

ޤުދުރަތީ  ،ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ ހިނދުގައި

ފިޔަވަޅެއް  ،ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަަމތަކުގެ ތެރެއިން ބެލެހެްއޓުމަށްަޓކައި

ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤުދުރަީތ 

 ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުަމށް އަޅާ ފިޔަވަޅު.

ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ  (ދ)

 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ

 ހަރަކާތެއް ހިންގުން

ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަަކށްޓަަކއި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންުދކުރުމަށް ނުވަތަ 

 މަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަެލއް ގެނައުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް.
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 އަދި އެ ތަނެއްގައި: ،ޢިމާރާްތތަކާއި އެނޫްނވެސް ތަންތަން ،ބިންބިމާއި ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން (ތ)

 ،ރައްކާކޮށް، ސާފުކޮށް ،މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް )1(

އެނޫންވެސް  ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިޮކށް ،ބަންދުކޮށް

ބޭރުގައި ވިއްކުމަްށ  ރާއްޖެއިންއެހެންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ިދވެހި

 ނުވަތަ  ؛ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

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

ވެްސ ގަނޑުކޮށް ނުވަަތ އެނޫން ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް

ބޭރުގައި ވިއްކުމުގެ  ރާއްޖެއިންއާއި ިދވެހިއެހެންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ

މަސް ނުވަަތ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް  ،ބޭނުމަށްޓަކައި

 ށްފައި ބަހައްޓާ ތަންަތން.ރައްކާކޮ

 

ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން  (ލ)

 ކެޔޮޅު –ސިސްޓަމް 

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށާއި 

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ 

ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ޤާއިމު ލައިސަންސާއި ހުއްދަ

 ނިޒާމެއް.
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 ގެ މިންވަރުތައްކުރެވޭ ދިރޭކުދިމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ޓީ.އޭ.އީއެކްސްޕޯޓު: 2 –ޖަދުވަލު 
 

Species Quota  Species Quota  Species Quota 

Amphiprion chagosensis 0  Centropyge flavipectoralis 50  Valenciennea puellaris 50 
Apolemichthys armitagei 0  Chaetodon decussatus 50  Anampses lineatus 100 
Arothron stellatus 0  Chaetodon vagabundus 50  Apolemichthys xanthurus 100 
Canthigaster coronata 0  Cheilinus trilobatus 50  Coris formosa 100 
Canthigaster tyleri 0  Cirrhilabrus rubrisquamis 50  Heniochus singularis 100 
Centropyge eibli 0  Cirrhilabrus rubriventralis 50  Plectorhinchus chaetodonoides 100 
Cetoscarus bicolor 0  Cirrhitichthys aprinus 50  Plectorhinchus vittatus 100 
Chaetodon andamanensis 0  Cirrihitus pinnulatus 50  Pterois volitans 100 
Chaetodon bennetti 0  Cirripectes quagga 50  Acanthurus maculiceps 200 
Chaetodon meyeri 0  Cirripectes stigmaticus 50  Anampses caeruleopunctatus 200 
Chaetodon triangulum 0  Coris aygula 50  Chaetodon interruptus 200 
Chaetodon trifascialis 0  Dendrochirus brachypterus 50  Inistius pavo 200 
Chaetodon trifasciatus 0  Dendrochirus zebra 50  Naso unicornis 200 
Diodon liturosus 0  Hologymnosus doliatus 50  Platax orbicularis 200 
Exallias brevis 0  Labrichthys unilineatus 50  Pomacanthus xanthometopon 200 
Oxymonacanthus longirostris 0  Oxycheinus bimaculatus 50  Pseudobalistes fuscus 200 
Paracanthurus hepatus 0  Plesiops coeruleolineatus 50  Coris cuvieri 250 
Pomacanthus annularis 0  Pseudanthias hypselosoma 50  Acanthurus guttatus 300 
Pomacanthus semicirculatus 0  Pseudochelinus octotaenia 50  Chaetodon lineolatus 300 
Rhinomuraena quaesita 0  Ptereleotris hanae 50  Paracheilinus mccoskeri 300 
Acanthurus tristis 50  Rhinecanthus cinereus 50  Pterois radiata 300 
Bodianus anthioides 50  Sebastapistes cyanostigma 50  Chaetodon mitratus 500 
Bodianus bimaculatus 50  Stethojulis bandanensis 50  Gobiodon citrinus 500 
Calloplesiops altivelis 50  Taenianotus triacanthus 50  Halichoeres vrolikii 500 
Centropyge acanthops 50  Tomiyamichthys latruncularius 50  Oxycirrhites typus 500 
Centropyge bispinosa 50  Valenciennea helsdingenii 50  Paracirrhites arcatus 500 
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Species Quota  Species Quota  Species Quota 

Pseudodax moluccanus 500  Antennatus nummifer 1000  Chaetodon oxycephalus 1000 
Stonogobiops dracula 500  Antennatus coccineus 1000  Chaetodon unimaculatus 1000 
Pterois antennata 600  Apogon apogonides 1000  Cheillinus chlorourus 1000 
Balistoides conspicillum 800  Apogon luxuria 1000  Cheilodipterus isostigma 1000 
Ostracion meleagris 800  Apolemichthys trimaculatus 1000  Cirrhitichthys bleekeri 1000 
Abudefduf bicolor 1000  Arothron mappa 1000  Comanthina nobilis 1000 
Acanthurus mata 1000  Arothron nigropunctatus 1000  Coris frerei 1000 
Acanthurus nigricauda 1000  Bodianus bilunulatus 1000  Corythoichthys haematopterus 1000 
Acanthurus nigrofuscus 1000  Bodianus diana 1000  Corythoichthys intestinalis 1000 
Acanthurus pyroferus 1000  Bodianus opercularis 1000  Cryptocentrus cinctus 1000 
Acanthurus strigosus 1000  Bothus ocellatus 1000  Cryptocentrus cinctus 1000 
Acanthurus tennenti 1000  Caesio teres 1000  Cryptocentrus cyanotaenia 1000 
Acanthurus triostegus 1000  Callionymus cooperi 1000  Cryptocentrus fasciatus 1000 
Aluterus scriptus 1000  Callionymus delicatulus 1000  Cryptocentrus fasciatus 1000 
Amblyeleotris callopareia 1000  Callionymus gardineri 1000  Cryptocentrus lutheri 1000 
Amblyeleotris steinitzi 1000  Callionymus persicus 1000  Ctenochaetus binotatus 1000 
Amblyeleotris sungami 1000  Callionymus tenuis 1000  Ctenochaetus striatus 1000 
Amblyeleotris wheeleri 1000  Cantherhines pullus 1000  Dascyllus aruanus 1000 
Amblygobius phalaena 1000  Centropyge bispinosus 1000  Dascyllus carneus 1000 
Amblygobius semicinctus 1000  Chaetodon baronessa 1000  Dascyllus trimaculatus 1000 
Antennarius biocellatus 1000  Chaetodon citrinellus 1000  Doryrhamphus bicarinatus 1000 
Antennarius hispidus 1000  Chaetodon collare 1000  Doryrhamphus excisus excisus 1000 
Antennarius maculatus 1000  Chaetodon ephippium 1000  Dunckerocampus multiannulatus 1000 
Antennarius pauciradiatus 1000  Chaetodon guttatissimus  1000  Echinaster sepositus 1000 
Antennarius commerson 1000  Chaetodon kleinii 1000  Echinaster sp. 1000 
Antennarius pictus 1000  Chaetodon octofaciatus 1000  Ecsenius midas 1000 
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Species Quota  Species Quota  Species Quota 

Ecsenius minutus 1000  Halichoeres trispilus 1000  Luzonichthys whitleyi 1000 
Epibulus insidiator 1000  Halichores  scapularis 1000  Lysmata amboinensis 1000 
Forcipiger flavissimus 1000  Helcogramma maldivensis 1000  Macolor niger 1000 
Forcipiger longirostris 1000  Hemigymnus fasciatus 1000  Macrodontogobius wilburi 1000 
Formia nodosa 1000  Hemigymnus fasciatus 1000  Macropharyngodon cyanoguttatus 1000 
Fromia indica 1000  Hemitaurichthys zoster 1000  Macropharyngodon ornatus 1000 
Fromia monilis 1000  Heniochus accuminatus 1000  Malacanthus brevirostris 1000 
Fromia nodosa 1000  Heniochus acuminatus 1000  Meiacanthus smithi 1000 
Fromia sp. 1000  Heniochus chrysostomus 1000  Melichthys indicus 1000 
Fusigobius duospilus 1000  Heniochus monoceros 1000  Mulloidichthys flavolineatus 1000 
Fusigobius humeralis 1000  Heniochus permutatus 1000  Mulloidichthys vanicolensis 1000 
Fusigobius inframaculatus 1000  Heniochus pleurotaenia 1000  Myripristis adusta 1000 
Fusigobius longispinus 1000  Histrio histrio 1000  Myripristis berndti 1000 
Fusigobius neophytus 1000  Hologymnosus annaulatus 1000  Myripristis botche 1000 
Fusigobius pallidus 1000  Hologymnosus longipes 1000  Myripristis hexagona 1000 
Genicanthus caudovittatus 1000  Hoplolatilus chlupatyi 1000  Myripristis jacobus 1000 
Gnathanodon speciosus 1000  Iniistius dea 1000  Myripristis kuntee 1000 
Gomophia 1000  Koumansetta hectori 1000  Myripristis murdjan 1000 
Gomphosus caeruleus 1000  Labroides bicolor 1000  Myripristis pralinia 1000 
Gomphosus varius 1000  Larabicus quadrilineatus 1000  Myripristis violacea 1000 
Halichoeres hortulanus 1000  Lethrinus crocineus 1000  Myripristis vittata 1000 
Halichoeres lutescens 1000  Liopropoma africanum 1000  Naso brevirostris 1000 
Halichoeres margaritaceus 1000  Liopropoma fasciatum 1000  Naso vlamingii 1000 
Halichoeres marginatus 1000  Liopropoma latifasciatum 1000  Neoniphon opercularis 1000 
Halichoeres melanurus 1000  Lissiosquillina maculata 1000  Neopomacentrus cyanomos 1000 
Halichoeres salmofasciatus 1000  Lutjanus kasmira 1000  Nudibranch 1000 
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Species Quota  Species Quota  Species Quota 

Odonus niger 1000  Pomacentrus caeruleus 1000  Sargocentron caudimaculatum 1000 
Opistognathus lonchurus 1000  Pomacentrus coelestis 1000  Sargocentron cornutum 1000 
Ostracion cubicus 1000  Pomacentrus indicus 1000  Sargocentron diadema 1000 
Oxycomanthus bennetti 1000  Pseudanthias charleneae 1000  Sargocentron macrosquamis 1000 
Parachelinus carpenteri 1000  Pseudanthias cooperi 1000  Sargocentron melanospilos 1000 
Paracirrhites forsteri 1000  Pseudanthias dispar 1000  Sargocentron punctatissimum 1000 
Paragobiodon modestus 1000  Pseudanthias fasciatus 1000  Sargocentron spiniferum 1000 
Paraluterus prionurus 1000  Pseudanthias taira 1000  Sargocentron tiere 1000 
Parapercis hexophtalma 1000  Pseudanthias truncatus 1000  Sargocentron tiereoides 1000 
Parapercis punctulata 1000  Pseudanthias bicolor 1000  Sargocentron violaceum 1000 
Parapriacanthus ransonneti 1000  Pseudocheilinus evanidus 1000  Sargocentron microstoma 1000 
Parupeneus barberinus 1000  Pseudochromis coccinicauda 1000  Shrimp 1000 
Parupeneus cyclostomus 1000  Pseudojulis melanotus 1000  Soleichthys heterorhinos 1000 
Parupeneus indicus 1000  Pseudorhombus jenynsii 1000  Solenostomus cyanopterus 1000 
Parupeneus macronemus 1000  Ptereleotris evides 1000  Stegastes nigricans 1000 
Parupeneus pleurostigma 1000  Ptereleotris grammica 1000  Stethojulis albovittata 1000 
Parupeneus rubescens 1000  Ptereleotris heteroptera 1000  Sunagocia otaitensis 1000 
Parupeneus trifasciatus 1000  Ptereleotris microlepis 1000  Terelabrus dewapyle 1000 
Periclimenes 1000  Ptereleotris zebra 1000  Terelabrus flavocephalus 1000 
Platycephalus speculator 1000  Pterocaesio pisang 1000  Terelabrus rubrovittatus 1000 
Plectorhinchus albovittatus 1000  Pterocaesio tile 1000  Terelebrus rubrovittatus 1000 
Plectorhinchus gibbosus 1000  Pterois miles 1000  Thalassoma amblycephalum 1000 
Plectorhinchus lineatus 1000  Rathbunella hypoplecta 1000  Thalassoma hardwicke 1000 
Plectorhinchus nigrus 1000  Rhinecanthus aculeatus 1000  Thalassoma lunare 1000 
Plectorhinchus picus 1000  Rhinecanthus lunula 1000  Upeneus heemstra 1000 
Pomacanthus imperator 1000  Rhinecanthus rectangulus 1000  Upeneus taeniopterus 1000 
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Species Quota  Species Quota 

Upeneus vittatus 1000  Amphiprion clarkii 5000 
Valenciennea strigata 1000  Amphiprion nigripes 5000 
Wetmorella nigropinnata 1000  Chaetodon auriga 5000 
Xanthichthys auromarginatus 1000  Cirrhilabrus exquisitus 5000 
Zebrasoma veliferum 1000  Ctenochaetus strigosus 5000 
Bodianus axillaris 1500  Halichoeres cosmetus 5000 
Chaetodon lunula 1500  Halichoeres scapularis 5000 
Chaetodon melannotus 1500  Naso lituratus 5000 
Synchiropus stellatus 1500  Nemateleotris decora 5000 
Zanclus cornutus 1500  Pseudanthias bimaculatus 5000 
Centropyge multispinis 2000  Pygoplites diacanthus 5000 
Chaetodon madagaskariensis 2000  Zebrasoma scopas 5000 
Macropharyngodon bipartitus 2000  Naso elegans 5000 
Novaculichthys taeniourus 2000  Labroides dimidiatus 7000 
Pseudanthias ignitus 2000  Zebrasoma desjardinii 7000 
Amblyeleotris aurora 2500  Pseudanthias pulcherrimus 8000 
Salarias fasciatus 2500  Blenniella chrysospilos 10000 
Anampses meleagrides 3000  Nemateleotris magnifica 10000 
Chaetodon falcula 3000  Pseudanthias parvirostris 10000 
Ecsenius lineatus 3000  Valenciennea sexguttata 10000 
Thalassoma quinquevittatum 3000  Nemanthias carberryi 15000 
Chaetodon xanthocephalus 4000  Pseudanthias evansi 15000 
Ecsenius bicolor 4000  Pseudocheilinus hexataenia 15000 
Halichoeres leucoxanthus 4000  Acanthurus leucosternon 20000 
Acanthurus lineatus 5000  Pseudanthias squamipinnis 80000 
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