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ި

ދިނުމާއިގުޅޭިގަނެ،ިޕްރޮސެސްކުރުމަށްިހުއްދަިކަޅުބިލަމަހުގެިމަސްވެރިކަމުގައިިބާނާިމަސްި
ިސިޔާސަތުި
ި

ިމަސްިގަތުމުގެމިއީ،ި ރުޞަތުިހުޅުާވލުމަށްިނިންމާފައިާވތީވެ،ިފުިދިވެހިރާއްޖޭގައިކުރާިކަޅުބިލަމަހުގެިމަސްވެރިކަމުގައިިބާނާ
ި ިގަންނަ ިމަސް ިއަމަލުކުރާނެ ިދިނުމުގައި ިހުއްދަ ިއާއްމުކުރުމަށްިފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ިކަ ނޑުތައް ިމިންގަ ހަމަތަކާއި

ިިއެކުލަވާލާފައިވާިކަރުދާހެކެވެ.ި

ިމިސިޔާސަތުތަކާއިިއެއްގޮތްވާގޮތުގެިމަތިންފަރާތްތަކުންިގަންނަިއެއްވެސްިކަޅުބިލަމަސްިޓަނަށްވުރެިމަުދްނ20ިިދުވާލަކަށްި
ި ިޚާއްސަ ިނުޖެހޭނެއެވެވަކި ިނަގާކަށް ިޕްރޮސެސްކުރާ،.ިހުއްދައެއް ިކަޅުބިލަމަސް ިފެތޭ ގޭދޮށުިިއެހެންނަމަވެސް،ިމިގިންތިއަށް

ިފަރާތްތަކު ިއުފައްދާ ިއުފެއްދުންތައް ިމަހުގެ ިމަހާއި ިމިނޫންވެސް ިއަދި ިފެކްޓްރީތަކާއި ިމަސް ިމަޝްރޫޢުިން މަސްވެރިކަމުގެ
ިހުއްދަ ިނަގާ ިފަރާތުން ިމިމިނިސްޓްރީގެ ިފެށުމަށް ިއިތުރުން ިއިތުރުން ިބޭނުންވާިއިގެ ިއެމަސައްކަތަށް ިނިމުމުން މަޝްރޫޢު

ިިިގަންޖެހޭނެއެވެ.ިލައިސަންސްިނަ

 
 އެއްކުރުމުގެިސިޔާސަތުި-އަގުި .1

ި ިފެށުމަށްފަހު ިއަމަލުކުރަން ިގަތުމުގެިމިސިޔާސަތަށް ިމަސް ިބާނާ ިދިވެހިރާއްޖޭގައި ިމަސްވެރިކަމުގައި ިދޮށީގެ ކަޅުބިލަމަހުގެ
ި ިއަގުިިހަމައެކަނިިދޫކުރާނީ،ހުއްދަ ި)ވެލިއު-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިހުށަހަޅާި-އެއްކޮށްގެން ިއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ިމަސް އެޑްކޮށްގެން(

-އަގުގަްނނަިކަޅުބިލަިމަހަށްިޅާިހުރިހާިފަރާތަކީވެސް،ިމިމަަސއްކަތުގައިިޙަރަކާތްތެރިވުމަށްިހުަށހަމިގޮުތން،ިފަރާތްތަކަށެވެ.ި
ިހިންާގިފަރާއެއްކުރު ިއޮޕަރޭޝަން ިހުރިހާިމުގެ ިޙަރަކާތްތެރިވާ ިގަތުމުގައި ިކަޅުބިލަމަސް ިވާންާވނެއެވެ.ިދިވެިހރާއްޖޭގައި ތަކަށް

ިވ2023ިަިފަރާތަކަށްވެސް ިމަހުގެ ިޖުލައި ިއަހަރުގެ ިގޮުތގައ1ިިނަ ިފެށިގެްނ،ިރޯމަހުގެ ިދުވަހުން ިމަހުގެިިވަނަ ނޑުކުރި )ގަ
ި ިގޮތުގައި( ިމަސް ިކަޅުބިލަ ިމަހުގެ ިަގންނަ ިތެރޭގައި ިއަހަރެއްގެ ިއެަފރާތަކުން ިދެވޭނީ ިހުއްދަ ިގނަވެގެންިއެކްްސޕޯޓްކުރުމަށް

ިިމަހަވެ.ިއިންިސައްތ20ިިަ

 ބޭސްޑްިއިންވެސްޓްމަންޓްިޤާއިމުކުރުންި-ޝޯި .2
ިފަރާތަކީ، ިކޮންމެ ިދެވޭ ިހުއްދަ ިޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ިގަނެ، ިމަސް ިބާނާ ިމަސްވެރިކަމުގައި ިދޮށީގެ ިކަޅުބިލަމަހުގެ

ިޝޯ ިއިންވެސްޓްމަންޓެ-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިފަރާތެިއްބޭސްޑް ިޝޯިިކެވެ.ޤާއިމުކުރަންެޖހޭނެ ިޤާއިމުކުރެވޭ ބޭސްޑްި-މިގޮތުން

ިމަސައްކަތްިޤާއިމުކުރުމުގެިއިންވެސްޓްމަންޓް ިދުވަހުގ3ިިެަމްސ ަގުތުމެގ ުހްއަދ ދޭ ާތީރުޚްނ ެފިށެގްނ ، އަމަލީ އަހަރު



 

 

 

ި ިޝޯިފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ި-މިފަދަ ިޤާއިމުކުރުމަށް ިއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ިދޭނީބޭސްޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެިިހުްއދަ
 މީހުންިދިރިއުޅޭިރަށްރަށުގައެވެ.

ި
ިބޯޓުިބޭނުންކުރުންި-މަސްިގަތުމުގައިިކަލެކްޓަރ .3

ި ިމަތިން ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ިލައިސަންސްިމިސިޔާސަތާއި ިޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ިގަނެ ިމަސް ިބާނާ ިމަސްވެރިކަމުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ
ި ިމިޮގތުން، ިދެވޭނެއެވެ. ިހުއްދަ ިބޭނުްނކުރުމުގެ ި]ކަލެކްޓަރިޯބޓް[ ިގަތުުމގައި ިމަސް ިފަރާތްތަކަްށ، ިގަތުމުގައިިނަގާ މަސް

ިނަމުގަިއި ިކުންފުނީގެ ިނުަވތަ ިފަރާތެއް ިލިބިފައިވާ ިހުއްދަ ިގަތުމުގެ ިމަސް ިފަހަރަކީ، ިބޯޓު ިކަލެކްޓަރ ޙަރަކާތްތެރިވާ
ި ިވާންވާނެއެވެ. ިއުޅަނދަކަށް ިރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ިކަލެކްޓަރިދިވެހިރާއްޖޭގައި ިޙަރަކާތްތެރިވާ ިގަތުމުގައި ިމަސް މިގޮތުން

ިދިވެހިރާއްޖޭ ިބޯޓަށް ިޙަރަކާތްތެރިިހުރިހާގެ ިގަތުމުގައި ިމަސް ިިސަރަޙައްދެއްގައި ިއެހެންނަމަވެސް، ފަދަިމިވެވިދާނެއެވެ.
ިހުއްދައެއްއުޅަނދު ިދިއުމުގެ ިބޭރަށް ިސަރަޙައްދުން ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ިިނުލިބޭނެއެވެ.ިފަހަރަށް ިއުޅަނދެއްިއަދި މިފަދަ

ިނުވާނެއެވެ.މަސްވެރިކަ ިބޭނުންކޮްށގެން ިިންކުރުމަށް ނޑެއްގެިިއުޅަނދުފަހަރުގައިމިފަދަ ިމިންގަ ިޤަބޫލުކުރާ މިނިސްޓްރީއިން
ި ިުހންނަންވާނެއެވެ. ިޤާއިމުކޮށްފައި ިއެއް ިއޮބްޒަރވަރިިސސްޓަމް[ ި]އިލެކްޓްރޯނިކް ިދިވެހިރާއްޖޭގައިިއަިދ ިބޯޓު ކަލެކްޓަރ

ި ިއެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށްިިދިއަިޙަރަކާތްތަކަށްިއެހެނިހެންިގުޅުންހުރިިމަސްވެރިކަމާިިމަސްވެރިކަމާއި]ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް
ިގައިވާިގޮތުގެިމަތިންިލައިސަންސެއްިނަގަންޖެޭހނެއެވެ.ި[ގަވާއިދުިދިނުމާބެހޭިހުއްދަިދިނުމާއިިލައިސަންސް

 މަސްިގަންނަިއެންމެިދަށްިއަގުި)ފްލޯިޕްރައިސް( .4
ި ިޕްރައިސް(ޙަމަސްވެރިންގެ ި)ފްލޯ ިއަގު ިދަށް ިއެންމެ ިގަންނަ ިމަސް ިހިމާޔަތްކުރުމަށް ިސަރުކާރުގެިިއްޤުތައް ނޑައެޅުމަކީ ކަ

ިއެހެންކަމުން، ިމަތިންިސިޔާސަތެކެވެ. ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ިއެންމެހާިިމިސިޔާސަތާއި ިދެވޭ ިހުއްދަ ިގަތުމުގެ މަސް
ި ިމަތިންނެވެ. ިގޮތެއްގެ ިކުޑަނުވާނެ ިއަގަށްވުރެ ިދަށް ިއެންމެ ިގަންނަ ިމަސް ިގަންނަންވާނީ ިމަސް މަސްިފަރާތްތަކުންވެސް،

ކީިބޭުރގެިބާޒާރުގައިިމަހުގެިއަގުިހުްނނަިމިންވަރަށާއި،ިއޮޑިދޯިނފަހަުރގެިޚަރަދާއިިމަސްވެރިންގެިގަންނަިއެންމެިަދށްިއަގަ
ނޑައެޅޭިއަގެކެވެ.ިއެހެންކަމުން،ިމިއަި ހުންނަިިއަހަރުގެިއެކިިދުވަސްވަރުިއެކިިމިންވަރުގައިިގަކީއާމްދަނީއަށްިރިޢާޔަތްކޮށްިކަ

ިިއަގަކަށްވާނެއެވެ.ި

 އަދިިދިވެހިިއުޅަނދުންިމަސްިގަތުންިިއިންވެސްޓްިނުކުރުންިކުރުމަށްިިމަސްވެރިކަންި .5
މިފަދަިކުރުމަށްިއުޅަނދުިނެރުމަކީިމަނާކަމެކެވެ.ިއަދިިިމަސްގަތުމުގެިވިޔަފާރީގައިިއިންވެސްޓްކުރާިފަރާތަކުންިމަސްވެރިކަން
ިފެސިލިޓީއަކަށްިބޭރުގެިއުޅަނދަކުންިބާނާިމަހެއްިނުގަނެޭވނެއެވެ.ި

 އިންވެސްޓްމަންޓްިފޮރިންި .6
މަސްިގަނެ،ިއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެިވިޔަފާރީގައިިފޮރިންިއިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށްިއިންވެސްޓްކުރެވިދާނެެއވެ.ިމިޕޮލިސީގެިދަށުންި

ިގަތު ިއިންވެސްޓްމަންޓެިމުގެމަސް ިފޮރިން ި%ވިޔަފާރީގައި ިގިނަވެގެން ިޙަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ިގޮުތގައި އިންސައްތ75ިިައްގެ
 ފޮރިންިޝެއަރިއޮތްިފޮރިންިއިންވެސްޓްމަންޓަކަށެވެ.ި

 

 

 



 

 

 

 ވަރކްޕްލޭންިިއިިއާިިޕްރޫފްިއޮފްިފައިނޭންސްި .7
5ިހުރިހާިފަރާތަކުންވެސްިމަސްިގަނެިޕްރޮސެސްކުރުމުގެިމަސައްކަތަށްިިމަސްގަތުމުގެިހުއްދަިމިނިސްޓްރީގެިފަރާތުންިދޫކުރާ

ި ިތެރޭގައި ިދުވަހުގެ ިއިންވެސްޓްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.5,000,000ިއަހަރު ިއިންވެސްޓްމަންޓެއްިިޑޮލަރު ިމިަފދަ އަދި
(ި ިޤާބިލުަކން ިބޭނުންވާ ިޤާއިމުކުރުމަށް ިި(ކެޕިޓަލްފައިނޭންޝަލް ިވަުހރިކަން ިޕްރޮޕޯސަލް ިމަރުހަލާގައިިހުށަހަޅާ ޒަންކުރުމުގެ

ި ިޔަޤީންކުރާނެއެވެ. ިފަރާތުން ިހުށަހަޅާމިނިސްޓްރީގެ ިމިނިސްޓްރީއަށް ިއިތުރުން ި، މީގެ ިފަރާތުންިޕްރޮޕޯސަލް މިނިސްޓްރީގެ
ިެއއްބަސްވާި،ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ިގެންގޮސްިކާވަރކްޕްލޭނަިދެފަރާތް ިކުރިއަށް ިމަސައްަކތް ިމަިތން، ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ އި

ި ިސޮއިކުރެވޭނެއެވެ. ިއެއްބަސްވުމެއްގައި ިމަސައްކަތްިނިންމުމަށް ިވަޒަންކުރުމަށްފަހު ިޕްރޮޕޯސަލް ިފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ
ި ިއަގުގެ ިޖުމްލަ ިޕްރޮޖެކްޓްގެ ިދޫކުރާނީ ިހުއްދަ ިމިންވަރުގ2.5ިެ%ފެށުމުގެ ިވާ ިިއަށް ގެރެންޓީއެއްިޕަރފޯމަންސް

ިިބެހެއްޓުމުްނނެވެ.ި

މަސްިގަނެިޕްރޮސެސްކުރުމަށްިމިނިސްޓްރީގެިފަރާތުންިހުއްދަިދޭިކޮންމެިފަރާތަކުންވެސްިމަސްިގަތުމުގެިޙަރަކާތްިކުރިއަށްި
ާރިމަސްިދުވަހުގެިމުއްދަތަށްިދޫކ12ިުގެންދަންވާނީ،ިިމނިސްޓްރީގެިފަރާތުންިއެކަމަށްިދޫކުރާިލައިސަންސްިނަގައިގެންނެވެ.ި

ިމަސައްކަތްި ިއެއްގޮތަށް ިވަރކްޕްލޭނާއި ިއައުކޮށްދޭނީ، ިފަރާތުން ިމިނިސްޓްރީގެ ިއަހަރަށް ިއަހަރުން މިލައިސަންސް
ިމަސައްކަތްި ިމަތިން ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ިވަރކްޕްލޭނާއި ިމިގޮތުން، ިއަދި ިޔަޤީންކުރުމަށްފަހުއެވެ. ފުރިހަމަކުރަމުންދާގޮތް

ި ިނުދާނަމަ، ިިގެރެންޓީިޕަރފޯރމަންސްފުރިހަމަކުރަމުން ިއައުކޮށް ިލައިސަންސް ިއިތުރަށް ިނަގައި، ިނުދިނުމުގެދަޢުލަތަްށ
 ސަބަބުންިމިނިސްޓްރީގެިފަރާތުްނިއެއްވެސްިބަދަލެއްިނުދޭނެއެވެ.ި

 ތަފާސްިހިސާބުިފޮނުވުންި .8
ިފަރާތްތަކެކޭި ިހުރިހާ ިޙަރަކާތްތެރިވާ ިވިޔަފާރީގައި ިއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ިޕްރޮސެސްކޮށް ިގަނެ، ިމަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ިމިނިސްޓްރީއިންި ިފަރާތަކުންވެސް ިހުރިހާ ިމަްސިއެކްސްޕޯޓްކުރާ ިބާނާ ިމަސްވެރިކަމުގައި އެއްފަދައިން،ިކަޅުބިލަމަހުެގިދޮީށގެ

ިއިންފޮމޭ ިފިޝަރީޒް ިއަޅަންޖެހޭނެއެވެ.ިއަދިިޤާއިމުކޮށްފައިވާ ިގަވާއިދުން ިތަފްޞީލުތައް ިމަހުގެ ިގަންނަ ިސިސްޓަމްއަށް ޝަން
ިކެޗްި ިދަށުން ިއުޞޫލުގެ ނޑައެޅިފައިވާ ިކަ ިޝިޕްމަންޓަކާއެކު ނޑުމަހުގެ ިކަ ިހުރިހާ ިއެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

ިސެޓިފިކެޓްިނަގަންޖެހޭނެއެވެ.ި
 
ިހުއްދަިހޯދުމުގެިމަރުހަލާތައްި .9

ިމަސްި ިފަރާތްތަކުން ިބޭނުްނވާ ިއިންވެސްޓްކުރުމަށް ިމިމަސްވެރިކަމުގައި ިތެރެއިން ިއުޞޫުލތަކުގެ ިދެންނެވިފައިވާ މަތީގައި
ި ިމިނިސްޓްީރއަށް ިއެދި ިހޯދުމަށް ިުހއްދަ ިފެށުމުެގ ިމަޝްރޫޢު ިހުަށހަޅާިގަތުމުގެ ިމިގޮތުން ިހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް

ިޕްޕްރޮޕޯސަލްތަ ިގަނެ ިމަސް ިކުއްޔަށްިކާއިއެކު ިއިމާރާތް ިއަދި/ުނވަތަ ިބިން ިބޭނުންވާ ިމަސައްކަތަށް ރޮސެސްކުރުމުގެ
ނަގާފައިވާކަމުގެިލިއުމެއްިނުވަތަިރަށުިކައުންސިލަކުންިއެފަދަިމަސައްކަތެއްިކުރުމަށްިބިންިކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިއިޢުތިރާޒުި

ިލިއުމެއް ިިނުކުރާކަމުގެ ިހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ިފައިނޭންަޝލް ިޔަޤީންކުރުމުއަދި ިހުރިކަން ިގޮތުންކެޕޭސިޓީ ޕްރޮޕޯސަލްގައިިިގެ
ިޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައިި ިހޯދޭނެަކން ިފައިސާ ިނުވަތަ ިުހރިކަން ިފައިސާ ިިމންވަރަށް ިބޭނުންވާ ިމަސައްކަތަްށ ިހުށަހަޅާ ކުރުމަށް

ސްިލެޓަރއެއްިި)ބޭންްކިއަދިިބޭންކްިއެޝުއަރަންިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިއޮޑިޓަޑްިފައިނޭންޝަލްިސްޭޓޓްމަްނޓްސްި



 

 

 

ި ިސްޓޭޓްމަންޓް ި%ނުަވތަ ިއަގުގެ ިޖުމްލަ 10ިިމަޝްރޫުއގެ ިހުަށހަޅާ ިމަސްގަންނަން ިފައިސާ ހުރިކަްނިިކުންފުނީގައިއަށްާވ
ިހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.ިޔަޤީންކޮށްދޭިލިޔުންތައް(ި

ި
ިއެންވަޔަރަންމަން ިގޮތުން ިޤާއިމުކުރުމުގެ ިފެސިލިޓީ ިކުންފުނިތަކުން ިގަންނަ ިމަސް ިއެސެސްމަންޓެއްިމިފަދަ ިއިމްޕެކްޓް ޓަލް

ި)އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ(ިއިްނިި)އީ.އައި.އޭ(ިހަދަން ިއޮތޯރިޓީ ިޑްރަގް ިއެންޑް ިފުޑް ިމޯލްޑިވްސް ިމިފެސިލިޓީތަކަކީ ިއަދި ޖެހޭނެއެވެ.
ި ނޑަށް ިމިންގަ ިނިިޤާއިމުކޮށްފައިވާގަބޫލުކުރާ ިމަސައްކަތް ިއަމަލީ ިފެސިލިޓީތަކުގެ ިއަދި ިވާންާވނެއެވެ. މިިފެސިލިޓީތަކަށް

ިލައިސަންސެއްި ިޕްރޮސެސިންގެ ިފެސިލިޓީތަކުން ިވަކި ިވަިކ ިކުރިން ިފެށުމުގެ ިގަންނަން ިމަސް ިއަތުން މަސްވެރިންގެ
ިނަގަންޖެހޭނެއެވެ.ި
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