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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 ގަވާއިދު  ގުޅ   ބެލެހެއްޓުމާ  ،ހިންގައި، ރާވައި މަސްވެރިކަން  ކަނޑުމަހުގެ 

   1ބާބު 
 ތަޢާރުފު 

  )ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަަނ  33 ،އާއިވަަނ މާއްދާގެ )އ(  29، އާއިގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ 22ގެ  ޤާނޫނު(
 ގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީއަށް ލިބިދ  ބާރުގެ ދަުށން ހަދަިއފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ގެ )ހ(މާއްދާ

 ބެލެހެއްޓުމާ  އި،]ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގަ ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 އެވެ. ގަވާއިދު[ ގުޅ 

 ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅ ގޮތުން ،ހިންގައި ،ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަގަާވިއދުގެ މަ 
 ސިލުކުރުެމވެ.ހާއަންނަނިވި ކަންކަން 

       ،މުއްދަތަކަށް ދިގު ފައިދާ މަސްވެރިކަމުގެ  ކަނޑުމަހުގެ ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖ ގައި )ހ(  
 ،މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުމަހުގެ ،ޓަކައި ލިއްބައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި

 ޢަމަލުކުރަންވީ  ބެލެހެއްޓުުމގައި، ހިންގައި، ރާވައި ހަރަކާތްތައް ގުޅުންހުރި މަސްވެރިކަމާ
 .ބަޔާންކުރުން އުސޫލުތައް ގޮތުގެ

 މެނ ޖްކުރުމުގެ ޕްލ ނުގައިވާ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  )ށ(  
 ން.ތަންފީޛުކުރު

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނ ޖްކުރުމުގެ ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރުމާއި  )ނ(  
  ލުމާއި، ވައިދިނުމަށް ކޮމިޓީެއއް އެކުލަގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ މުރާޖަޢާކުރުމާ

 .ގުމާބެހ  ކަންކަްނ ބަޔާންކުރުންހިން ކޮމިޓީ ލިއްޔަތުތަކާއި، އެއޫގެ މަސްއެ ކޮމިޓީ
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 މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ،ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި )ރ(  
 .ކަނޑައެޅުން ދިނުމާ ގުޅ  ކަންކަން

ގުޅ   ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކޮށް، ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ސަރވ ލަންސްއާ )ބ(  
 ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުން.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  )ހ( .3 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ން ފެށިގެންެނވެ.ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚު

ވަަނ  10މި ގަވާއިދުގެ  ،ނަމަވެސްއޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި  )ށ(  
އުަޅނދުފަހަރުގެ ތެރެއިްނ  ކޮށްފައިވާވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާން (1)މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ކުރަން ދޫ ަލއިސަންސް ރަށްއުޅަނދުފަހަ ހައިވަދުއަޅައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އެންމެ
    ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޝާއިޢުކުރާމި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި  ،ފަށާނީ

 ފަހުންނެވެ. މަސްދުވަސް (ހައެއް) 6

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 10މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
އުފައްދާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން،  މަުހގެ އުފެއްދުންތައް މަހާއި ،ބ ނުމަށް ވިޔަފާރި

އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަނޑުމަސް 
ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެތެރ ގެ ބާޒާރުތަކަށް  ،ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން ފިޔަވައި 

ސަރުކާރުގެ ދިވެހި  ،ކުރަން ފަށާނީދޫ ލައިސަންސް ަނށްތަންތަ ސްކުރާސެވިއްކުމަށް ޕްރޮ
 ދުވަސް)ަހއެއް( މަސް 6ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޝާއިުޢކުރާމި ގަވާއިދު ގެޒެޓުގައި 
 ފަހުންނެވެ.

 ތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީެއވެ.ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާ މި .4 ގަާވިއދު ހިނާގނެ ދާިއރާ 

         ބާވަތްތަކާއި، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  )ހ(  
  ،ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި، އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމާއި ރާކު ގެންބާވަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްއެ 

 ން.ވަދުނަނުގެ މަސްވެރިކަ

އަމާޒުކުރާ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި މި  )ށ(  
ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ދިރުން  ނަގާ،ނުވަތަ  ބާނާނުވަަތ ، ފާހި ،ބާވަތްތައް ފިޔަވައި

 .)ބައިކެޗް(

، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން )ނ(  

  ،ވިއްކުމުގެ ކުރިންމަސްބ ނުމަށްފަހު މަސްބަނދަރަަކށް ނުވަތަ މަސްކިރާ އުޅަނދަކަށް 
ގެންދިއުމާއި ކަނޑުމަސް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއް އުޅަނދުން އެހެން އުޅަނދަކަށް 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކުން އެހެން ތަނަކަށް މަސް ނުވަތަ  ،)ޓްރާންޝިޕްކުރުން(
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ގެންދިއުން )ޓްރާންސްފަރ( އަދި މަސް ހަލާކުނުވާ ގޮތަށް  އެފަދަ އުފެއްދުމެއް
މުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، މި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި، ރައްކައުކުރު

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރާއި،  އެނޫންވެސް 
    އުޅަނދުފަހަރާއި، ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންަތނާއި،  

 ރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ތަންަތން.ހަހިމެނ  ދާއިރާގެ ތެރ ގައި  ގެމި ގަވާއިދު

  2ބާބު 
 ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދ  ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން 

ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރުމާއި  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނ ޖްކުރުމުގެދިވެހިރާއްޖ ގެ  )ހ( .5 ކޮމިޓީ އެކުލަަވއިލުން 
މި ގަވާއިދަްށ  ،ޓަކައި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުމަށް

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  ،)ިތނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ 
ދީފައި( ލާވާޮގތުގައި ހަ ގެމީގެ ފަހުން ކޮމިޓީ ،ގަާވއިދުގައި މެނ ޖްކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް )މި

 އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކުރާނީ އައްޔަނުަބރުން ން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް މެ މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 މިނިސްޓަރެވެ.

 ،ން ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލަންވާނީތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ.

 ؛މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެްއ؛ )މުޤައްރިރު( (1)   

 (އެމް.އެމް.އާރް.އައިމޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ) (2)   
 ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛

     ބާވަތެއް  ކޮންމެ  ތެރެއިން ބާވަތްތަކުގެ މުގެމަސްވެރިކަ ކަނޑުމަހުގެ (3)   
 ވަދުނަނުގެ ، މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުގެ، މަސްވެރިކަމާއި ދޮށީގެ)

 ގޮތުގެ  ިހމެނ  ފަރާތް އެއް ،ތަމްސީލުކުރާ( މަސްވެރިކަން ލ ނު، މަސްވެރިކަމާއި
 ؛ސްވެރިން މަ( ހަތަރެއް) 4 މަތީން

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުެގ  (4)   
 މަންދޫބެއް؛

ރާއްޖ ގެ ބާޒާރުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތަްއ އުފައްދާ  (5)   
 ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބެްއ؛
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 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް (6)   
 ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫެބއް؛މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  (7)   

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަްމސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛  (8)   

މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރ ގައި  ،ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (9)   
ކޮންެމ   ،އަުކންޖަމްޢިއްޔާ)ދ އް(  2ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅުންހުރި 

 ؛ބުމަންދޫ)އެކެއް(  1ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

 ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަނޑުަމހުގެ މަސްވެރިކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތެއް. (10)   

ރުގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް ނަމަވެސް، ަވނަ ނަންބަ (3))ނ( ގެ މި މާއްދާގެ  )ރ(  
މަސްެވރިކަމުގެ އެއްވެސް  ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މި

ބާވަތެއް ތަމްސީލުކުރާނެ މަސްވެރިއަކު ނެތް ހާލަތުގައި އެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްޞަ 
 މެންބަރަކު ނުހިމަނައި ކޮމެޓީ އެުކލަވައިލެވިދާނެއެވެ.

ަވަނ  (5( ވަނަ ަނންބަރާއި، )4( ަވނަ ނަންބަރާއި، )3މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ބ(  
( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަްށ 9ނަންބަރާއި، )

މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް  ފައިކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވައިލައި
 އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ންތީގޮތުގެ މަ ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާން )ޅ(  
އަންނަނިވި ކަންކަްނ  ،ިމނިސްޓްރީން ކުރާ އިޢުލާނުގައި ފައިކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލައި

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔުންތައް (1)   

 ؛ ލުސޫޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުލަފާދ  ކޮމިޓީއަށް މެންބަުރން ހޮުވމުގައި  (2)   

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މެންބަރުްނ  (3)   
 ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު.

     ވަނަ ނަްނބަރާއި، (4)ވަނަ ނަްނބަރާއި،  (3)ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  5މި ގަވާއިދުގެ  .6 ކޮމިޓީގެ ަދއުރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަންދޫބުންގެ ދައުރުގެ  (9)ވަނަ ނަންބަރާއި،   (5)

)ދ އް( ދައުރު  2ވިިދވިދިގެން  ،މި މެންބަރުންނަށް ވެ.ރުދުވަހެ)ފަހެއް( އަހަ 5 ،މުއްދަތަކީ
 އަދައެއް ނުކުރެވ ނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ ިއދާރީ ކަންކަން 

 ބެލެހެއްޓުން 
މަސްވެރިކަން ރާވައި، ިހްނގައި، ބެލެހެްއޓުމުގެ ކަންކަްނ  ،ން ބަލަހަްއޓާނީކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަ .7

 ފައިވާ މިނިސްްޓރީގެ ސެކްޝަނުންނެވެ.ކޮށްވާލުހަވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް 

 )އެކެއް( ފަހަރު  1އަހަރަކު ވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ،އެއްކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ )ހ( .8 ކޮމިޓީގެ ޖަލްާސތައް 
 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އްލު ބ ނުންވާ ޙަގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަވަސް  މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
 ގޮވައިލެިވދާނެއެވެ. މުޤައްރިރަށްއް ބ އްވުމަށް ކަންކަމުގައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަ

 )ހައެއް( މެންބަރުްނނެވެ. 6 ،ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމަކީ )ނ(  

ގުޅ  މާހިރުންނާއި ސިނާޢަތުގެ  ކަމާ ،ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅ  ކަމަކާ ގުޅ ގޮތުން )ރ(  
ނުވަތަ އްގެ ޖަމާޢަތެގުޅ  ސަރަޙައްދީ  މަންދޫބުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކަމާ

ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް ބ ނުންވާނަމަ، އެފަަދ  އްގެވާމީ ޖަމާޢަތެބައިނަލްއަޤް
 ސާތަކުަގއި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވިާދނެއެވެ.ޖަލްފަރާތަކަށް ކޮމެޓީގެ 

ތިރީގައި  ،ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 5ގަވާއިދުގެ  މި .9 ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް 
 ވަނީއެވެ.މި

ތަންފީޛުކުރެވ   ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނ ޖްކުރުމުގެ ޕްލ ން )ހ(  
އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ،ޕްލ ން ަތްނފީޛުކުރެވ  ގޮތުގެ ތަފުސީލު ،މިންވަރު ބެލުމާއި
 ފޮނުވުން.މިނިސްޓަރަށް 

ކަނޑުމަހުގެ މި ޕްލ ން ތަންފީޛުކުރުމަށް ނުވަތަ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި،  )ށ(  
ތައް ޓުއެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އެކުލެވ  ރިޕޯ އިމަޢުލޫމާތާގުޅ  ފަންނީ  މަސްވެރިކަމާ

 .ކުރުންޢާމުޠާލި

      ،ގުޅ  ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވ  ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާ )ނ(  
މަޝްވަރާ ކާއި ގުޅ  ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަ ކަމާ

މެނ ޖްކުރުމުގެގޮތުން  ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން، ބައްދަލުވުންތަުކން ނެރެވ  ނަތީާޖތަކާއި 
 .ތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުންގޮގުޅ  ފިޔަވަޅުތަކާ އަޅަންޖެހ 

ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ނުވަތަ ބައިނަލްައޤުވާމީ ފެންވަުރގައި ކަނޑުމަހުގެ  )ރ(  
ޤައުމީ  ،ފިޔަވަޅުތައްމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި މެނ ޖްކުރުމަށް އަޅާ 

  .ފެންވަރުގައި ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިުނން
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]ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނ ޖްކުރުމުގެ ޕްލ ން[ ތަންފީޛުކޮްށ،  )ބ(  
 މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިުންނ.

 ކު،ކުރާ މެންބަރައައްޔަނުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ކޮމިޓީއަށް  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .10 ވަކިުކރުާމއި ވަިކވުން މެންަބރުން 
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާ ނަމަ، ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން  ،)ދިވެހިރާއްޖ ގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި 2019/14
ޚިލާފަށް  ޙާގެ ރޫނުހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މެނ ޖްމަންޓް ޕްލ  
ގައި ބައިވެރިވެއްޖެނަމަ، އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއް

ކު އެ މެންބަރަ،  ހުރަސްއަޅާނަމަމަށްމިނިސްޓްރީގެ މެންޑ ްޓ ތަންފީޛުކުރު ނުވަތަ
 ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،ކޮމިޓީން ަވކިވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު )ށ(   
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން އެ ފަރާެތއް ވަކިވާނެއެވެ.

ން މެންބަރުކަމުްނ ތީގޮތުގެ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(  
ހިނގަމުންާދ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް  ،ވަކިކުރެވ  ނުވަތަ ވަކިވާ މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި

ވަނަ މާއްދާގައި  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރާނީައއްޔަނުމުއްދަތަށް އައު މެންބަުރން 
 ްނނެެވ.ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ

   3ބާބު 
 ކުރުން ދޫ ލައިސަންސް 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި  )ހ( .11 ަސންސް ަނގަންެޖހ  ފަރާތްަތއް އިލަ
ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިކަމާއި ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި 

ންސެއް ސަލައިއްޙަ ޞަ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ަޓކައި އެކަމަށް ،ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ
 އޮވެގެންނެވެ.

ދާއިރާގައި ހިމެނ  މަސްވެރިކަންކުރާ  ގަވާިއދުގެބ ނުމަށް، ިމ  ރީގެވިޔަފާ (1)   
 އެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރު؛ 

ބ ނުމަށް ކަނޑުމަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި  ރީގެވިޔަފާ (2)   
 .ފަރާތްތަކާއި ތަންަތން

 ،ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ހަރަކާތްތަކަކީއޮތް  )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ(  
 ވެ.ކެއިސްތިސްނާވާ ހަރަކާތްތަކެ ނެގުމުން ލައިސަންސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
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އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް އަމާޒުނުކޮްށ  (1)   
ބާޒާރުތަކަށް ވިއްކުމަށް މަހުގެ އުފެއްދުްނތައް އުފެއްދުމަށް ހަމައެކަނި ރާއްޖ ގެ 

ދުވާލަކު  ،އަމިއްލަ ފަރުދުން ހިންގާ މަސް ްޕރޮސެސްކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން
       ކެޕ ސިޓީ( ގތަނެއްގައި ޕްރޮސެސްކުރެވ  )ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިން އެ

 ؛ކިލޯއަށްވުރެ ކުޑަ ތަންތަން)ދުއިސައްތަ(   200

 ؛ ން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދ  ތަންތަ  ،ންޓް ފަދަރެރެސްޓޯ ،ކެފ  ހޮޓާ، (2)   

ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަހުން )ދަޅުމަސް، ހިކިމަސް، ވަޅޯމަސް، ލޮނުމަސް ފަަދ  (3)   
 ބާވަތްތަކުްނ( އުފެއްދުންތައް އުަފއްދާ ފަރާތްތައް.

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  ،ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން) މި މާއްދާގެ )ނ(  
ގުޅ  ގަވާއިދެއްގެ  ބެލެހެއްޓުމާ  ،ހިންގައި ،އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި ،ފިޔަވައި

އެ މަސްވެރިކަމާބެހ   ،ކުރަންވާނީ ދަށުން ބަަލހައްޓާ ބާަވތަކަށް އަާމޒުކޮށް މަސްވެރިކަން
 ސެއްއިސަންމަސްވެރިކަމަކަށް ޚާއްޞަ ލަ އެގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން، 

 ނަގައިގެންނެވެ.

ވިޔަފާރި ބ ނުމަށް  ،ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ރ(  
އަހަރެއްގެ ތެރ ގައި  ،ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގަންޖެހ  ފަރާތަކުން ކަނޑުމަސް

 ،އަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް)ދިހައެއް އިންސައްތަ(  10%ގަންނަ މަހުގެ ޖުމުލަ ބަރުދަނުގެ 
ތަރަހައިގެ ގުޅ  ގަާވއިދެއްގެ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ،އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި

އެ މަސްވެރިކަމަކަށް ޚާއްޞަ  ،ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަްތތަކެއް ހިއްސާކުރާނަމަ ތެރ ގައިވާ
 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސް ނަގަންޖެހ   (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ބ(  
ފަރާތްތަކުން ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގާ ޮކންމެ ސައިޓަކަށް ނުވަތަ 

 ފެސިލިޓީއަކަށް ވަކި ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

ލައިސަްނސަށް ެއދުާމއި، 

 ،ދޫކުުރާމއިލައިސަްނސް 
 ،ައއުކުުރމާއި  ލައިސަްނސް

 ބާޠިލުކުރުން ލައިސަްނސް 

، އެދުމާއި ލައިސަންސަށް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ކަނޑުމަހުގެ )ހ( .12

 ބާޠިލުކުރުމުގައި  ލައިސަންސް ،އައުކުރުމާއި ލައިސަންސް، ދޫކުރުމާއި ލައިސަންސް
 މަސްވެރިކަމާ  ،މަސްވެރިކަމާއި) R-92/2020 ނަްނބަރު ގަވާއިދު ،ޢަމަލުކުރާނީ
 ދިނުމާއި ލައިސަންސް ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ހަރަކާތްަތކަށާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި

 .މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ގަވާއިދު އިޖުރާއަތުތަކާބެހ   ދިނުމުގެ ހުއްދަ
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ލައިސަންސްތައް  ކޮށްފައިވާ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން 11ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
ގެ ސުގެ މުއްދަތުގައި ލައިސަންސުއައުކޮށްދިނުމުގައި، ފާއިތުވެދިަޔ ލައިސަން

 ތައް އެ ފަރާތުން ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވ ނެއެވެ.ޠުޝަރު

 މަްސވެރިަކމުގެ ލަިއސަްނސަށް
އެުދމުގެ ކުިރން 

ވާކަން ފުރިހަަމވެފައި 
 ަތއް ންކުަރންޖެހ  ކަންަތއްގީޔަ

މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަާޅ  )ހ( .13
މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުެގ މަސްވެރިކަމުގައި  ދޮށީގެ  ގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކު

އުޅަނދުގައި އަންނަނިިވ  އެ  ،ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީހަރަކާތްތެރިވުމަށް 
 .ެއވެގަކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު

ސަރުކާރުގެ  ވާލުކޮށްފައިވާހަދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު   (1)   
 ގައި އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން؛އިދާރާ

ަކނޑުމަތީގެ  ،މުއްދަތު ހަމަނުވާލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުަވހާ ހަމަޔަށް  (2)   
 ފިކެޓު އޮތުން؛ޓުސަލާމަތީ ސެ

 ،މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެފް.ޑީ.އ ( އިން (3)   
ޓެއް ކެފިޓުސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރާ

 .އޮތުން

 ،އުޅަނދު އެދި ހުށަހަޅާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލައިސަންސަށް ވަދުނަނުގެ މަސްވެރިކަމު )ށ(  
ގައި ަސރުކާރުގެ ވުޒާރާ ވާލުކޮށްފައިވާހަދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު 

 އޮންނަންވާެނއެވެ. ރީކޮށްފައިޓަރަޖިސް

      ،އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ މުގައިމަސްވެރިކަ )ނ(  
ޤާނޫނު ނަންބަރު ނުވަތަ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން ގެ ނަންމަތީގައިރައްޔިތެއް ދިވެހި
 ،)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެ މަތީން 2014/18

)ސައްތައިންސައްތަ( ދިވެހީންގެ  %100ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ، 
ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ކަމުގައި ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަރީ

 ވުން.

ނުވަތަ  ގެބ ރުގެ ފަރާތެއް ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ރ(  
މެދުވެރިކޮށް  އިާދރާއެއްެއހެން މާލީ އެފަދަ  ނުވަތަ އޮތް ބ ންެކއް ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާ

ނެއްގެ ދަުށން ަގނެފައިވާ އުޅަނދެއް، ނަގާ ލޯ ޏަކުންނުވަތަ ކުްނފުން  ދަކުދިވެހި ފަރު
ގެ ނަމުގައި ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއްގެ ނަމުގައި އެ ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި އެ ބ ންކެއް

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުޓަރަޖިސް
 އިސްތިސްނާވާނެއެެވ. މިންގަނޑުން
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މަހާހި މަުހގެ އުެފއްުދންތައް 

އުފެްއދުުމގެ ލަިއސަންސަށް 
އެުދމުގެ ކުިރން 

ފުރިހަަމވެފަިއވާކަން 
 ންކުަރންޖެހ  ކަންަތއްަތއް ގީޔަ

މަހުގެ އުފެއްުދންތައް އުފެއްދުމުެގ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  )ހ( .14
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން،  ލައިސަންސަށް އެދި ގނުވަތަ ޕްރޮސެސިން ސަށްލައިސަން

ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ 
ފިކެޓެއް އޮތްކަން ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޓުސެއްޙަ ޞަސާފުތާހިރުކަމުގެ 

 ން ކުރަންވާނެއެވެ.ގީޔަ

      ރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކީ ޕްޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން  )ށ(  
          ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން، ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ، 

ވިޔަފާރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްކަން މިނިސްޓްރީން  އެ
 ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީޔަ

މަސްވެރިކަމަށާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ހަރަކާތްތަުކގެ ބާވަތަށާއި ކުޑަބޮޑުމިނަށް  .15 ގެ މުްއދަތާއި ފީ ސުލައިސަން 
ފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިވަކި ގިންތިތަކަށް ނަގާނެ ލައިސަންސް ކޮށްލައިސަންސްތައް ގިންތި ،ޔަތްކޮށްޢާރި
 ފައި އެވަނީއެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށް 2 ޖަދުވަލުމި ގަވާއިދުގެ  ،ލައިސަންސްތަކުގެ މުއްދަތު އާއިފީ

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 11މި ގަވާއިދުގެ  .16 ަތއް ޠުގެ ަޝރުސުލައިސަން 
ފަރާތްތަކުން،  ލައިސަންސާއި ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެންމެހައި

ގެ ސުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަން 3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި، މި
 އާންމު ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ލައިސަްނސާ ުގޅ  އިންިތޤާލީ 

 މާްއދާ 
)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެށުމާއެކު،  ރަންގަވާއިދަށް ޢަމަލުކު މި )ހ( .17

 ގުޅ   ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 އް ކެކާއި ހުއްދަތަކަދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތަ  ގަވާއިދުގެމި  ،ކީލައިސަންސްތަކަ
މުއްދަތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަކީތަކާއި ހުއްދަތަސްއެ ލައިސަން، ކަމުގައި ބަލައި

 ތަކެކެވެ.ދެމިއޮންނާނެ ލައިސަންސް

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު ފެށުމާއެކު، ން ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ މި )ށ(  
 ގުޅ   ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ގެ ސުލައިސަން ގެ ދަށުން އެ 3 ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި ،ތައްޠުކުގެ ޝަރުލައިސަންސްތަ
           ތައް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނީއެވެ. އަދި ޠުވާ ޝަރުފައިޅައިބާވަތަށް ކަނޑައަ

ގެ ސުލައިސަން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ  16ގަވާއިދުގެ  އުޅަނދުފަހަރުން މި މި
 ން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ތީގޮތުގެ މަ އެއްގޮތްވާ ތަކާޠުއާންމު ޝަރު



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-139/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:                  200 އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 

12 

  4ބާބު 
 ހަރަކާތްތެރިވުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބިދ ސީން 

ކަނޑުމަުހގެ މަްސެވރިކަުމގައި 
ބިދ ސީންނަށް ަހރަކާތްތެިރެވވ ނެ 

 ދާިއރާ 

، މަސްވެރި އުޅަނދެއްގައިމި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރ ަގއި ހިމެނ  އެއްވެސް  )ހ( .18

 ސީދާގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ބިދ ސީން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޮދށީގެ މަސްވެރިކަމާއި  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް މި )ށ(  
އުޅަނދުތަކުގެ ތެެރއިން މި ގަވާއިދުގެ   ބޮޑުކަންނެލީގެ މަްސވެރިކަންކުރާއަތުނަނުގެ 
 ނަްނބަރު، ގައި ހިމެނ  ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިންގެ )ހ(  2ޖަދުވަލު 

، ގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދ   އުޅަނދުތަކުގައި 3 އި ނަންބަރުއާ 2 ނަންބަރު ،އާއި 1

ފަޅުވެރިންނަށް ކެއްކުން ަފދަ މަސައްކަތްތައް ، އުޅަނދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްުޓމާއި
)ދ އް( ބިދ ސީންނަށް ވަޒީފާގައި  2އުޅަނދެއްގައި ގިނަވެގެން ، ކުރުމަށް ޓަކައި

 ހަރަކާތްތެރިވެވިދާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބިދ ސީންަނށް މި  )ނ(  
 އިދާރާތަކުން ބެހ ހަރަކާތްތެރިވެވ ނީ، އެކަމާ ގުޅ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ 

            ންތީއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ  އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރުމަށް އްގައި އެ މަސައްކަތްދެނޅައެ އު

 ކްޕާމިޓެއް ލިބިގެންނެވެ.މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރ

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގެ ތެރެއިން ބިދ ސީން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމުގެ  )ރ(  
އެ ފަރާތާއި ، ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީހުއްދަ އޮތް އުޅަނދުތަކުގައި ބިދ ސީން ވަޒީފާގައި 

 )ވަޒީފާއާބެހ  ޤާނޫނު( އާ އެއްގޮތްވާ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮޑިވެރިޔާއާ ދެމެދު
 ން އެކުލަވައިލައިފައިާވ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ

ތަންފީޛުކުރުމުގެ  )ިދވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ބ(  
މަސައްކަތް ކުރާ ފިޝަރީޒް ރ ންޖަރަކު ނުވަތަ ތަންފީޛީ އޮފިަސރަކު ކުރިޔަށްގެންދާ 
އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދެއްގައި ބިދ ސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުްނ 

ވަތަ ގެންދަނިކޮށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަަމ، އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރ ޓަރު ނު
މާސްޓަރުގެ ފަރާތުން އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވ ހައި ހިނަދކު އެ އުޅަނދެއްގައި 
ތިބި ބިދ ސީންނަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި 

 ބެލެވ ނެއެވެ.
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 ގުޅ  ފިޔަވަޅުތައް ސާ ސަރވ ލަން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މޮނިޓަރކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި 

، އުޅަނދުފަހަރުން މަސްވެރިކަންކުރާ ލިބިގެން ލައިސަންސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި .19 މަޢުލޫމާތު ެއއްކުުރމާއި ބެލެހެއްޓުން 

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތު ފޮތުގެ ލޮގު ނުވަތަ ރިޕޯޓު  މަސް
 ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި [އުސޫލު ހުށަހެޅުމާބެހ  ރިކޯޑުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމާބެހ ]

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ރިކޯޑުކޮށް މަތީން

ވެސަލް މޮނިަޓރިްނގ ސިސސްޓަމް 
 )ވީ.އެމް.އެސް(

މަސްވެރިކަން ކުރާ އަންނަނިވި އުޅަނދުތަކުގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި  )ހ( .20
މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްަޓމް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

 އެ ޑިވައިސް، އެއް ހަރުކޮށް ވެސަލް ލޮކ ޓިންގ ޑިވައިސް )ވީ.އެލް.ޑީ(މިންގަނޑަށް ފެތ  
 ވެ.ބަލަހައްޓަންާވނެއެ

މީޓަރު ހުންނަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު )ސައުވީސް(  24ދިގުމިނުގައި  (1)   
)ތިނެއް(  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އުޅަނދު، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ތެރ ގައި؛ ހުގެމަސްދުވަ

މީޓަރާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނުެގ )ސައުވީސް(  24 ރުން ެފށިގެންީމޓަ)ވިހި(  20 (2)   
)ހައެއް(  6ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުުކރަންއުޅަނދު، 
 ތެރ ގައި؛ ހުގެމަސްދުވަ

މީޓަރާ ދެމެދުެގ ދިގުމިނުގެ )ވިހި(  20 ން ފެށިެގން ީމޓަރު)އަށާރަ(  18 (3)   
)ނުވައެއް(  9ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  އުޅަނދު، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ؛ތެރ ގައި ހުގެމަސްދުވަ

ވެސަލް ލޮކ ޓިންގ ޑިވައިސް މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން އުަޅނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ  މި )ށ(  
 އެވެ.އި ނުވަތަ ސްވިޗް އޮންކޮށްފަފަވައިހުންނަންާވނީ، އަބަުދވެސް ހުޅު )ވީ.އެލް.ޑީ(

ފައި ޅައިއުޅަނދުގެ މަރާމާތަށް ނުވަތަ މަސްވެރިކަމަށް ނުނިކުމެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި އަ )ނ(  

ހުއްދަ ލިބިގެން  އެކަމަށް، އަންގައި މުންޔުއޮންނަ ހާލަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލި

 ލެވިދާނެއެވެ.ވައިވީ.އެލް.ޑީ ނިއް

 ވީ.އެލް.ޑީ  ފުރުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދުގެއުޅަނދު ދަތުރަކަށް  ކޮންމެ މަސްވެރި  )ރ(  
އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. އަިދ  ،ކުރާކަންކަތްފުރިހަމައަށް މަސައް

ވީ.އެލް.ޑީ މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، މިިނސްޓްރީއަށް އެކަން 
 އްލުކުރަންވާނެއެވެ.ޙަމައްސަލައެއް  ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ،އެންގުމާއެކު
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އުޅަނދެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންަނ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  )ބ(  
         އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނިވިއްޖެނަަމ، ނުަވތަ މިނިސްޓްރީއަްށ  ]ވީ.އެލް.ޑީ[

ޕޮޒިޝަން ނުެފންނަކަމަށް އުޅަނުދ އޮޕަރ ޓްކުރާ ފަރާތަށް ޖީ.ޕީ.އެސް އުޅަނދުގެ  އެ
        އްދު ނުވަތަ ކެޔޮޅަށް މިނިސްޓްރީްނ އަންގައިފިނަމަ، އުޅަނދު އޮތް ސަރަޙަ

ރަކާތުގެ ހަހެން(، އުޅަނދުގެ ދުވެއްޔާއި އުޅަނދުގެ ނ  ނގ  ޢަރުޟު ވަކިން އެ ލާއި)ޠޫ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ،އިރަކުންއެއްގެގަޑި)ހައެއް(  6ކޮންމެ  ،މަޢުލޫމާތު

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   ންތީމަ

އޮބްޒާވަރުންނާއި އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ޓަރިންގ )އީ.އެމް(ނިމޮ

ވަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ޒާދީފައިވާ އުޅަނދެއްގައި އޮބް މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަންސް )ހ( .21
އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން  ،އެކަމަށް އެއްބާރުލުންދީ ،މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިނަމަ  މި

ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ. އަދި  ތައްމުއިންތިޒާ ނުވަތަ އޮޕަރ ޓްކުރާ ފަރާތުން އެ
މިނިސްޓްރީން އުަޅނދެއްގައި އޮބްޒާވަރެއް ބެެހއްޓުމަށް ބ ުނންވާ  މިގޮތުން،

 ،އެކަމުގެ ނޯޓިސް ،ކުރިން  ގެ)ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިއިރު 48މަދުވެގެން  ،ހާލަތްތަކުގައި
 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ދ ންވާނެއެވެ.

ގަވާއިުދ  ،އާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ިދވެހިރާއްޖ ގެ ) 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(  
)ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު( ގައި  R-75/2020ނަންބަރު 

އޮބްޒާވަރުންނާއި  އިއެންމެހަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ 
ގެ އުޅަނދު ،ކަށްމާތައް އުފުލުމުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަންފަރާތުގެ ޒި އެ ،އޮފިސަރުން

 އެއްބާރުލުން ދ ްނވާނެއެވެ.ވެރިފަރާތާއި މާސްޓަރާއި ފަޅުވެރިންގެ ފަރާތުން 

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް  )ނ(  
މެއް ކަ )އީ.އެމް( ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި އެ ގމޮނިޓަރިން

އުޅަނދުގެ ވެރިަފރާތުން ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރ ޓްުކރާ ފަރާތުން އެކަމަށް  ،ންގައިފިނަމައަ
 މުތައް އިންތިޒާސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށާއި ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ  .އީ.އެމް ،އެއްބާރުލުންދީ

 ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ.

 ހައި މަސްވެރި ދަތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ ،ހަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދު .އީ.އެމް )ރ(  
 ނުވަތަ ސްވިޗް އޮންކޮށްފައެވެ. ފައިވައިވަގުތެއްގައި އެ ސިސްޓަމް ހުންނަންވާނީ ހުޅު

ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި އުޅަނދު އަޅައިފައި އޮންނައިރުގައްޔާއި މަރާމާތަށް އުޅަނދު  )ބ(  
ޓަމް ނިއްވައިލެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ސިސް .އެހެލައިފައިވާ ހާލަްތތަކުގައި އީ.އެމް

އެކަން  ،ނުަވތަ ކެޔޮޅު ،ހާލަތްތަކުގައި އުޅަނދުގެ ވެރިަފރާތް، ނުވަތަ އޮޕަރ ޓަރު
 ކުރަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓު
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ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަަތ  .އީ.އެމް )ޅ(  
 ،މާސްޓަރަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމާއެކު އޮޕަރ ޓަރަށް ނުވަތަ

 އްލުކުރަންވާނެއެވެ.އެ މައްސަލައެއް ޙައަވަހަކަށް  ވީ އެންމެ

 އޮޕަރ ޝަން  މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމް .އެމް.އީ )ކ(  
 އާންމުކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްީރން ބެހ ގޮތުން ގޮތާ ޢަމަލުކުރަންވީ ހިންގުމުގައި

 ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ އާ  [އުސޫލު ހިންގުމާބެހ  ސިސްޓަމް މޮނިޓަިރންގ އިލެކްޓްރޯނިކް]
 .ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ އުޅަނދުފަހަރުން އެ މަތީން

ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނ  ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތްތަކުެގ  މި )ހ( .22 ކެޗް ސެޓުފިކެޓު
އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނ ގޮތުން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކާއެކު މިނިސްޓްރީން 

 ފިކެޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.ޓުދޫކުރާ ކެޗް ސެ

ގެ )ވިހި( ރުފިޔާ -/20  ފިކެޓަކަްށ ޓުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ދޫުކރާ ކޮންމެ ސެ މި )ށ(  
 ފީ އެއް ނެގ ނެއެވެ.

ފިޝަރީޒް އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމް  ،އެދި ހުށަހަޅާނީފިކެޓަށް ޓުކެޗް ސެ )ނ(  
 )އެފް.އައި.އެސް( ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ނުަވތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް  )ރ(  
ޝަރީޒް އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމް ނުވަތަ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއެޓަރޝިޕަކަށް ފި

ކެޗް ސެޓުފިކެޓަށް އެިދ  ،ގައި ރަޖިސްޓަރީވެއި.އެސް( ސޮފްޓްވެއަރ)އެފް.އަ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   6ބާބު 
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން 

      މި ގަވާއިދުގައި މަނާކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ ކަމެްއ  )ހ( .23 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް މި ގަވާއިދުގައި 

ގެ ސުގަވާއިދުގައިވާ ލައިސަން މި ،ކުރުމާއިކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް 
 ބެލެވ ނީ ކުށެއްގެ ގޮތުަގއެވެ. ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން

ންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ފިޔަވަޅު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  
)މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު އަޅާނީ، 

ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހ  ގަވާއިދު( ގައިވާ 
 ންނެވެ.ތީތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މައައިޖުރާ
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މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅ  ހަރަކާތްތަކަށް  )ނ(  
 ންެނވެ.ތީގައިވާ ގޮތުގެ މަ 4ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަިއސަންސެއް ލިބިފައިާވ  11މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
ތިންވަނަ ފަހަރަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް  ،ފަރާތަކުން

         ފަރާތަށް ދޫޮކށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާިޠލު ކުރެވ ނެއެވެ. އަދި  ކޮށްފިނަމަ، އެ
       ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުގެ  ،ކުރާނީފަރާތަކަށް ލައިސަންސް އަލުން ދޫ އެ
 ފަހުްނނެވެ. ހުގެ)ތިނެއް( މަސްދުވަ 3

  7ބާބު 
 މާނަކުރުން 

މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން ަކނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް  .24 މާނަކުރުން 
އަންނަނިވި ަލފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަްށ ދީފައި އެވަީނ، ދ ހަނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާިއދުގައި 

 އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ިތރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނ ގޮުތން  ،]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ )ހ(  
ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހަ މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 ވުޒާރާއަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނ ޮގތުްނ  ]]މިނިސްޓަރ )ށ(  
 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.ހަމަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ  ]]މަސްވެރިކަމުގެ މެނ ޖްމަންޓް ޕްލ ން )ނ(  
)ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ތިްނވަނަ ބާބާ ގުޅިގެްނ  2019/14

 ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅ  ޕްލ ނަށެވެ.  ،މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބަލަހައްޓައި

ކަމަށް ބުނެފައި  ]ންަމސްވެރިކަމުގެ މެނ ޖްމަންޓް ޕްލ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުމަހުގެ  )ރ(  
)ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ެގ  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،އެވަނީ

ކަނޑުމަުހގެ ބާވަތްތަަކށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ ެއންމެހައި ބާވަތެއްެގ ތިންވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން 
 ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅ  ޕްލ ނަށެވެ. ،މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބަލަހައްޓައި

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،]ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ބ(  
)ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހ  ޤާނޫނު( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  96/6

ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެތެރ ގެ ކަނޑާއި އާކިޕެލެޖިކް ކަނޑާއި ސަރަޙައްދީ ކަނޑު އަދި ޚާއްޞަ 
 އިޤުތިޞާދީ ކަނޑަށެވެ.
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ދިވެހިރާްއޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،]ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދު[ ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ )ޅ(  
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދަށެވެ. 3ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާލީ މަންފާއެްއ  ،]ވިޔަފާރި ބ ނުމަށް މަސްވެރިކަްނކުރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  
 ކުރުމަށެވެ. ހޯދުމުގެގޮތުން މަސްވެރިކަން

 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،އޮފިސަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ]ތަންފީޛީ  )އ(  
          ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ގެ  )ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

ފައިވާ ޅައިަވނަ މާއްދާގެ ަދުށން ކަނޑައަ 57ާޤނޫނުގެ  ޓަކައި އެ ކުރުމަށް  ތަންފީޛު
 ށެވެ.ކަކޮންމެ އޮފިސަރަ

 2019/14ޤާޫނނު ނަންބަރު  ،ރ ންޖަރު[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެަވނީފިޝަރީޒް ] )ވ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން  58ގެ ( ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ނުއައްޔަ

 މަސްވެރިކަންކުރުން[ ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ:] )މ(  

 ؛މަށްމެރުމަށާއި ބ ނުމަށް މަސް ހޯދު، ނެގުމަށާއި، ހިފުމަށާއި (1)   

 ؛މަށްނުވަތަ މެރުމަށް މަސައްކަތްކުރު، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް، މަސް ހޯދުމަށް (2)   

މެރުން ުނވަތަ މަސް ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން (3)   
 ؛މަށްބ ނުންކަމުގައި ހިމެނ  އެޫނންވެސް އެހެން ރަކާތްތައް ހިންގު

ސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބ ނުންކުރާ އާލާތް ނުވަަތ މަ، ]ރ ޑިއޯ ބީކަން[ ހިމެނ ގޮަތށް (4)   
 ؛މަށްހޯދުން ނުަވތަ އަނބުާރ ހޯދު، ގުޅ  ސާމާނު ބެހެއްޓުން އެގްރިގ ޓްކުރުމާ

       މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި މި މާއްދާގެ (5)   
ވަނަ ަންނބަރު ނުވަަތ ( 3)، ވަނަ ނަންބަރާއި( 2)، ( ވަނަ ނަްނބަރާއ1ި)
ރަކާތެއް ހިންގުމަްށ ހަ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބުެނފައިވާ އެއްވެސް 4)

 .މަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގު ތައްޔާރުވުމަށް

މަސްވެރިކަމަށް ބ ނުންކުރާ ނުވަަތ  ،]އުޅަނދު[ ކަމަށް ބުެނފަިއ އެވަނީ )ފ(  
ންމު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ނުވަތަ އާމަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 

ރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބ ނުންކުރާ ާބވަތެއްގެ އެއްވެސް ހަމަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
 އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް އުޅަނދަކަށެވެ.
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މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ،އެވަނީ ކަމަށް ބުނެފައި ނުަވތަ ]މަސް ރިޕޯޓު[ ]ލޮގްފޮތް[ )ދ(  
މިނިސްޓްރީއަށް  ފައިކޯޑުކޮށްރިހިމެނ  ގޮތުން، މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

އެ ވަގުތަކު ހުރި  ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި  ،]ކެޔޮޅު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ތ(  
 ވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.ހައެންމެ އިސް ޒިންމާ 

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،]ކުށް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  )ލ(  
 ލާ ގަވާއިދުތަކުގައި ވައި ގެ ދަށުން އެކުލަޤާނޫނު މި ،އްޔާއިގަ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(
 އިދާރީ ކުށްތަކަށެވެ.، ފައިވާޅައިކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަ

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،]އޮބްޒާވަރުން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ގ(  
ކުރާ ނުޔައްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން އަ 69މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޓަކައި  ގިނަދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަށް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޕްރޮސެސްކުރުން[ ] )ޏ(  
ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުުރމަށް ނުވަތަ މަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެްއ 

 ގެނައުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަަކށެެވ.

ޢިމާރާތްތަކާއި  ،ބިްނބިާމއި ،]ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ސ(  
 އަދި އެ ތަނެއްގައި: ަނށެވެ.އެނޫންވެސް ތަންތަ

 ،ފިނިކޮށް ،ބަންދުކޮށް ،ސާފުކޮށް ،މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް (1)   
އާއި ޖެގޮތަކަށް ދިވެހިރާއް އެނޫންވެސް އެހެން ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް
 ނުަވތަ ؛ނަށްވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ބ ރުގައި ޖެއިދިވެހިރާއް

 ،ސާފުކޮށް ،ހިއްކައި ،ބަންދުކޮށް ދަޅުގައި ،ޕެކެޓުކޮށް ނުަވތަ ބަންދުކޮށް (2)   
 އެހެންގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި

 މަސް  ،ބ ނުމަށްަޓކައި ވިއްކުމުގެ  ބ ރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖެއާއި
 .ަތންތަނަށް ބަހައްޓާ ރައްކައުކޮށްފައި އުފެއްދުންތައް އެކުއަކަލްޗަރގެ ނުވަތަ

 އްދަކަށް މަސް ގެނައުމަށް ޙައެއް ސަރަ ،]އޮއިވާލި ކަނދުަފތި[ ކަމަްށ ުބނެފައި އެވަނީ )ޑ(  
ނުވަތަ  ޔަކަށްޓަކައި ފެންމަތީގައި އޮޔާދެމ ގޮތަށް ކަނޑުގައި ނަގިލި ލައިގެން ހަރުކުރާ ބޮ

 އެފަދަ އެހެން އެއްޗަކަށެވެ.

މަސްވެރިކަމާއި  ،]ފިޝަރީޒް އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ޒ(  
މަސްވެރިކަމާއި  ،މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަާށއި
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މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބ ނުންވާ ަލއިސަންސާއި ހުއްދަ 
 ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނިޒާމަށެވެ.މުދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ޤާއި

ާޓބެހ  ށްތިމާވެ ،]މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަްނމަންޓް[ ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ )ޓ(  
ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހަފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރަކު ސިޔާސަތުތައް ތަން

 ވުޒާރާއަށެވެ.

އިޤްތިޞާދީ  ،އެވަނީ ]މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް[ ކަމަށް ބުެނފައި )ޔ(  
 ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.ހަސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއިރަކު 

މަސްވެރިކަން މެނ ޖްކުރުމުގެ ޕްލ ން  ކަނޑުމަހުގެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ކޮމިޓީ[  )ޕ(  
     ޓަކައި  ތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށްގޮތަންފީޛުކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއަށެވެ. 5ގަވާއިދުގެ  މި

މަސްވެރިކަމުގެ ބ ނުަމކަށް ނުވާ ގޮަތށް،  ،އެވަނީ]ޑ ޓާ ބޮއި[ ކަަމށް ުބނެފައި  )ޖ(  
ޓަކައި، ސަރުކާރުތަކުންނާއި ސައިންޓިފިކް  ތިމާވެށީގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް

ދިރާސާކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުން، އޮޔާދާގޮތަށް ދޫކުރާ ނުވަތަ ަހރުކޮށްފައި ހުންަނ 
 ވެ.ކަށެބޮއިތަ

ގައި  1މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު  ، އެވަނީ]ކަނޑުމަހުގެ ބާވަްތތައް[ ކަމަްށ ބުނެފައި )ޗ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަްތތަކަށެވެ.

ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،]ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހހ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަްތތަކަށް އަާމޒުކޮށްގެން ކުރާ ކޮންމެ މަސްވެރިކަމަކަށެވެ.

________________________ 
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1ޖަދުވަލު   

 ހިމެނ  ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް  މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރ ގައި 

 

 

 

 

 

 

 

 ސައިންޓިފިކް ނަން  އިނގިރ ސި ނަން  ދިވެހި ނަން  

 Skipjack tuna Katsuwonus pelamis ކަޅުބިލަމަސް  )ހ(

 Yellowfin tuna Thunnus albacares ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި  )ށ(

 Bigeye tuna Thunnus obesus ލޯބޮޑު ކަންނެލި  )ނ(

 Frigate tuna Auxis thazard ރާގޮނޑި  )ރ(

 Kawakawa Euthynnus affinis ލައްޓި  )ބ(



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-139/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:                  200 އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 

1 

2ޖަދުވަލު   

 މުއްދަތުތައް  ލައިސަންސުގެ ، ފީތަކާއި ،ގިންތިތަކާއި ކުރުމުގެ ދޫ  އިސަންސް ލަ 

 ލައިސަންސް  ކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަން ( ހ)

 ލައިސަންސް/ ގިންތި 
ގެ ސުލައިސަން
 މުއްދަތު 

 ލައިސަންސް ފީ )ރުފިޔާ(

  
މީޓަރަށް ވުރެ  15

 ކުދި އުޅަނދު 
މީޓަރުން ފެށިގެން ބޮޑެތި  15

 އުޅަނދު 
 -/1,500 500/- ދުަވސް މަސް 12 ަކޅުބިަލމަހުގެ ދޮށީގެ މަްސެވރިކަންކުރާ ުއޅަނދުފަަހރު ހަމައެކަނި  .1
 -/1,500 500/- ދުަވސް މަސް 12 ުއޅަނދުަފހަރު ބޮޑުަކންނެލީގެ އަތުަނނުގެ ަމސްެވރިކަންކުރާ ހަމައެކަނި  .2
ކަޅުބިލަަމހުގެ ދޮީށގެ މަްސެވރިކަންކުރާ ުއޅަނދުަފހަާރއި ބޮޑުކަންނެީލެގ  .3

 އަތުނަުނގެ ަމސްެވރިކަންކުރާ އުަޅނދުަފހަރު 
 -/1,800 500/- ދުަވސް މަސް 12

އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަަކށް ވިއްުކމަށް ވަުދނަނުގެ ަމްސވެރިކަންުކާރ  .4
 އުޅަނދުފަަހރު 

 -/500 -/250 މަސްދުަވސް  24

 ކަނޑުަމުހގެ  ވިއްުކމަށް ބާާޒރުަގއި  ރާްއޖ ގެ ހަމައެކަނި .5
ަވދުނަުނގެ މަްސެވރިކަންުކާރ ުއޅަނދުަފހަރު ) މަްސވެރިކަންުކރާ
 ހިމެނ  ގޮތަށް( އުޅަނދުފަަހރު

 -/500 250/- ދުަވސް މަސް 24

 

 ލައިސަންސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ  ގަނެ  ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑުމަހުގެ ( ށ)

ޕްރޮސެސްކުރާ  ގަނެ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް  ތަކުގެ ތެރެއިން ގިންތި  ސުގެ ލައިސަން
ރޯމަހުގެ  ޕްރޮސެސްކުރެވ  ދުވާލަކު އެންމެ ގިނައިން  އެއްގައި ފެސިލިޓީ  ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެ 

 ބަރުދަން؛

ގެ ސުއިސަންލަ
 މުއްދަތު 

 ލައިސަންސް ފީ )ރުފިޔާ(

 -/2,000 ދުަވސް މަސް 12 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ ދަށް ެފިސލިޓީތައް. 5( 1)

 -/5,000 ދުަވސް މަސް 12 މެޓްރިކް ޓަނާ ދެެމދުގެ ެފސިލިޓީތައް. 15މެޓްރިކް ޓަނުން ފެށިގެން  5( 2)
 -/10,000 ދުަވސް މަސް 12 ދެމެުދގެ ފެސިލިޓީަތއް.މެޓްރިކް ޓަނާ  30މެޓްރިކް ޓަނުން ފެށިގެން  15( 3)
 -/15,000 ދުަވސް މަސް 12 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ މަތި ެފސިލިޓީތައް. 30( 4)

 

 ގަނެ  ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުތަކަށް ވިއްކުމަށް  އެތެރ ގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ( ނ)
 ލައިސަންސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ 

 އެތެރ ގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ 
 ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ގަނެ ބާޒާރުތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް 

 ރޯމަހުގެ ބަރުދަން؛ ޕްރޮސެސްކުރެވ  ދުވާލަކު އެންމެ ގިނައިން  އެއްގައި ފެސިލިޓީ 

ގެ ސުލައިސަން
 މުއްދަތު 

 ލައިސަންސް ފީ )ރުފިޔާ(

 200/- ދުަވސް މަސް 24 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ ދަށް ެފިސލިޓީތައް. 5( 1)
 500/- ދުަވސް މަސް 24 މެޓްރިކް ޓަނާ ދެެމދުގެ ެފސިލިޓީތައް. 15މެޓްރިކް ޓަނުން ފެށިގެން  5( 2)
 -/1,000 ދުަވސް މަސް 24 މެޓްރިކް ޓަނާ ދެމެުދގެ ފެސިލިޓީަތއް. 30މެޓްރިކް ޓަނުން ފެށިގެން  15( 3)
 -/2,000 ދުަވސް މަސް 24 ފެސިލިޓީތައް. ީތގެމެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ މަ 30( 4)
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 3ޖަދުވަލު 

 އް ތަ ޠު ގެ ޝަރު ސު ލައިސަން 

 

 ގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ސު ކުރުމުގެ ލައިސަން މަސްވެރިކަން  .1

 )ހ( ލައިސަންސް 

ފައިވާ ޅައިގައި ކަނޑައަސު އެ ލައިސަން ،ތައް ވާންވާނީތްމަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ހަރަކާ އުޅަނދުގައި ހިންގާ (1)
 ވެ. ތަކަށެކާތްހަރަ ގާދީފައިވާ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ހިން ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެ ލައިސަންސަކުން ހުއްދަ

 ތަންފީޛީ ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި  ގެ ކޮޕީއެއްސުލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގައި ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަން (2)
 ،ނަމަދިއްޖެލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފިޝަރީޒް ރ ންޖަރަކު ނުވަތަ މަސް ނުވަތަ އޮފިސަރަކު

 ފަރާތަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ގެ ކޮޕީ އެސުލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަން

 ކުރުން ޓު )ށ( ރިޕޯ 

 ފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގު އިއެ މަސްވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅަ، ވެސް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި (1)
ލޮގު ފޮތް ގަވާއިދުން  ންކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސްވެރި ދަތުރުގައިގީޔަ މާސްޓަރުފޮތެއް އޮތްކަން އުޅަނދުގެ 

 ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީޔަ މާސްޓަރުއްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަން އުޅަނދުގެ ޞަމަޢުލޫމާތުގެ  ރާލޮގު ފޮތުގައި ރިކޯޑުކު (2)

 މިިނސްޓްރީން ލައިސަންސް ކިރުވަނީ ނުވަތަ ވިއްކަނީ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް  މަސް (3)
ކިރުވަން ފެށުމުގެ  ަމސް ރުމަށްފަހު ކުހަމަފުރިލޮުގފޮތުގައި އެ ދަތުުރގެ މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ،ނަމަ ދީފައިވާ ތަނަކަށް

އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުްނ  ންކުރަންވާނެއެވެ.ގީޔަ މާސްޓަރުވާލުކުރެވ ކަން އުޅަނދުގެ ހަ ކުރިން މަސް ގަންނަ ފަރާތާ 
 ކަނޑައަޅާ ިމނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް ކުރިން ދުވަހުގެ  ވަނަ)ދިހައެއް(  10 ަމހުގެ މީލާދީ އަންނަ ވިދިގެން
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މިނިސްްޓރީއަށްއެ މަޢުލޫމާތު  ގޮތަކަށް

ހެން ގޮތެއް ނުވަތަ ގޮތްތަކެއް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ލޮގުފޮތް ފިޔަވައި އެކުރުމަށް ޓު މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯ (4)
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު ،މާސްޓަރުއުޅަނދުގެ  ،ން މަޢުލޫމާތުތައް ރިކޯޑުކޮށްތީގޮތުގެ މަ އެކަނޑައަޅައިފިނަމަ، 

 ހަރަކާތްތައް )ނ( މަނާ 

 ،ހިންގުމާއި ހަރަކާތެއް ެއއްވެސް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތިރީގައި ،އުޅަނދަުކން އެއްވެސް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި
 ބައިވެރިވުމަކީ  ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އެފަދަ ނުވަތަ ،އެހީތެރިވުމާއި ހިންގުމަށް ހަރަކާތެއް އެއްވެސް އެފަދަ ނުވަތަ

 ،މާސްޓަރާއި އުޅަނދުގެ ޔަގީންކުރުމަކީ ނުހިންގާކަން ހަރަކާތެއް އެފަދަ އުޅަނދަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް. މަނާކަމެކެވެ
 .ޒިންމާއެކެވެ އޮޕަރ ޓަރުގެ ،ވެރިފަރާތާއި
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 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނު ދަށުން ހަަދއިފައިވާ ގަވާއިދަކުން  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (1)
ނުވަަތ ބ ނުން، ނުވަތަ ނެގުން ނުަވަތ މެރުން މަނާކޮށްފައިވާ  ހިފުން، ،ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ މެނ ޖްމެންޓް ޕްލ ނަކުން

ނުވަަތ  ،ނުަވތަ ގެއްލުން ދިނުން ،ނުވަތަ އެފަދަ ބާވަތަކަށް ގޯނާކުރުން ،އެއްވެސް ބާވަތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަސްވެރިކަންކުރުން
     އުކުރުން، ުނވަތަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެފަދަ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާަވތެއްގެ ބައެއް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، ނުވަތަ ރައްކަ

ނުވަތަ އުޅަނދުގައި އެއްަތނުން އަނެއް ތަނަްށ  ،އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން )ޓްާރންޝިޕްކުރުން(
  .ނުވަތަ  މަސްކިރާ ނުވަތަ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަކަށް ގެންދިއުން ،އުފުލުން

ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެހެން ޤާނޫނަކުން  (2)
ނުވަތަ ެއފަދަ ބާވަތެއް ނުަވަތ  ،ނުަވތަ ގެއްލުން ދިުނން ،ނުވަތަ އެފަދަ ބާވަތަކަށް ޯގނާކުރުން ،މަސްވެރިކަންކުރުން
 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުްނ، ނުވަތަ ރައްކައުކުރުން، ނުވަތަ ،ބާވަތެއްގެ ބައެއް

އަދި މަސްކިރާ  ،ނުވަތަ އުޅަނދުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ުއފުލުން ،އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން )ޓްރާްނޝިޕްކުރުން(
ވާ ހިސާބުގެ މަހުގެ ތިރީ ތުންގަނޑުން ފެށިގެން މަހުގެ ނިގުލުގެ ކަފިވެފައި ؛ނުވަތަ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަކަށް ގެންދިއުން

)ފަސްދޮޅަސް( ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ ހިބަރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފުން، ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުްނ،  60 ،މެދަށް
ނުވަތަ ރައްކައުކުރުން، ނުވަތަ ެއއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން، ނުަވތަ އުޅަނދުގައި އެއްތަނުން އަނެްއ 

 .ވަތަ  މަސް ކިރާ، ނުވަތަ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަކަށް ގެންދިއުންތަނަށް އުފުލުްނ، ނު

މަސް އައިން ހޯދުމަށް ނުަވތަ ަމސްވެރިކަމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ޑްރޯން ނުވަތަ އެއްވެސް ބާަވތެއްގެ ވައިގެ އުޅަނދެއް  (3)
 .ބ ނުންކުރުން

ންމު ގަވާއިދު( އާ ޚިލާަފށް ކަނޑުގެ މާޙައުލުގެ )ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާ R-75/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  (4)
)އެކެއް( ނޯޓިކަލް މ ުލ  1މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ޓަކައި ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހަރުޮކށްފައިވާ ބޮއެއްގެ )ޑ ޓާ ބޮއި( 

ގެ ަނގިލި ވަލުގައި އުޅަނދު ނުވަތަ ޑ ޓާ ބޮއެއްގައި ނުވަތަ ބޮއި ،ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރ ގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން
ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތެއް އެއްސުން ނުވަތަ ހަރުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ބޮއެއްގެ ނަގިލިވަުއ ކަނޑައިލުން ނުވަަތ 

 .އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ދިނުން

އިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި (5)
 .ގޮތާ ޚިލާފަށް ބިދ ސީން ގެންގުުޅން ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވުން

އެއްވެސް ވަނަ މާއްދާގައި މަނާކޮށްފައިވާ  27ގެ  (ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (6)
 ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން. 

ޓަކައި، އަލިކުރުމަށް ބ ނުްނކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ   ނުވަތަ ހިބަރުގެ ބާވަތެއް ިތލަކުރުމަށްމަސްވެރިކަމުގައި، ކަނޑުމަހުގެ (7)
 މަސްވެރިކަންކުރުން. ގެންމިފަދަ އާލާތެއްގެ ބ ނުންކޮށްެގން މަސްތިލަކޮށް ،އާލާތެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމާއި

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ،  ޚިލާފަށްއާ (އާންމު ގަވާއިދުމަސްވެރިކަމުގެ )ދިވެހިރާއްޖ ގެ  R-75/2020ވާއިދު ނަންބަރު ގަ (8)
 ނުވަތަ ،ންނޯޓިކަލް މ ލު ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަންކުރު)ތިނެއް(  3އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެންވާ އަޅައިފައިވާ 

 .ކަނދުފައްޗާ ގުޅ ގޮތުން އެ ގަވާއިދުގައި މަނާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެއް ކުރުން
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 އެއްވެސް ފަދަ ލިބ  ގެއްުލން ނުަވތަ ދިނުން ގެއްލުން ކަނދުފައްޗަކަށް އޮއިވާލި އަޅައިފައިވާރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓް (9)
 . ކުރުން މަލެއްޢަ

ެގ ދަށުްނ ހަދައިފައިާވ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުްނ ( މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  (10)
 .ކުރުން ސަރަޙައްދެއްގައި މަސްވެރިކަންޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހ   96/6ނޫނު ނަްނަބރު ޤާ ،އުޅަނދަކުން ދޫކޮށްފަިއވާގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި (11)
ފަރާތުްނ ން ބ ރުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން. މިނިސްޓްރީގެ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިދވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ލިިބގެން ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްކިރާ ުއޅަނދަކަށް ނޫން ޮގތަށް ކަނޑުަމތީގައި އެއް އުޅަނދުން 
 ،ނުވަތަ ިހންގުަމށް މަސައްކަތް ކުރުން ،އަނެއް އުޅަނދަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް )ޓްރާންޝިޕްމަންޓް( ހިންުގން

 އްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެ

 )ރ( އެންވެރިކަން ކުރުން 

ންކަްނ ތީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަނުއެންވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ އެންވެރިކަމުގެ ެމނ ޖްމަންޓް ޕްލ 
 ންކުރަންވާނެއެވެ.  ގީއުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ޔަ

 ކާތްތެރި ވެވ ނެ ސަރަޙައްދު )ބ( މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަ 

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ  96/6ޤާޫނނު ނަްނބަުރ  ،މި ލައިސަންސުގެ ދަށުން މަްސވެރިކަމުގައި އުޅަނދު ހަރަކާތްެތރި ވާންވާނީ
 ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހ  ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެިހރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ.

 ނުވަތަ މަސް ވިއްކުން ( މަސް ކިރުވުން ޅ)

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސަރަޙައްދުގައިވާ ރަށެއްގެ ބަނދަރަަކށް، ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީގެ  ،ވިއްކަންވާނީމަސް މަސް ކިރަންވާނީ ނުވަތަ 
ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްކިރާ ބަނދަރަކަށް ނުވަތަ ޕްލެޓްފޯަމކަށް ނުވަތަ މަސްކިރާ 

 އުޅަނދަކަށެވެ. 

 ވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ޒާ ންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބް ( ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރ ންޖަރުކ)

 R-75/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،)ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު 
 ،ރުމުގެ ގޮތުންލިއްޔަތު އަދާކުއޫފަރާތުގެ މަސް އެ ،ގައި ކަނޑައަޅަިއފައިވާ (ސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ މަދިވެހިރާއްޖ )

ފަރާތްތަކުން އެ ނޫން ހުއްދަދެވިފަިއވާ  ،ނާއިއޮބްޒާރވަރުން ޒްފިޝަރީ ،ރ ންޖަރުންނާއި ޒްފިަޝރީ ،ރުންނާއިއޮފިސަ ޛީތަންފީ
 މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދ ްނވާނެއެވެ. ވެސް ކުރާ ކަންކަމުގައި 

 ގ ސިސްޓަމް ޓަރިން އެސް( އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނި  .އެމް  .މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް )ވީ ލް ( ވެސަ އ)

އެސް(  .އެމް .ލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް )ވީއުޅަނދުގެ ވެސަ ،އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ރާއިމާސްޓަ
 ންނެެވ. ތީގޮތުގެ މަ އެއްގޮތްވާލުތަކާ ސޫއު އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހިންގުމާބެހ އަދި 
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 ( މަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ވ)

 އް ކަނޑަށް އަޅައިގެންކަލެ ނުދާނެ ކުނި ނުަވތަ ކެމި ދުަރތީގޮތުން ނެިތގެންޤުމާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން،  (1)
 ދީގެން ނުވާނެއެވެ.ޔައް ހިންގިމަލެޢަމިފަދަ  ޔަކުނުވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރި

 ،އެބ ންޑެންޑް] އާލާތްތައް ބ ނުންކުރާ މަސްވެރިކަމަށް، އެއްލައިލާ ނުވަތަ ދޫކޮށްލާ ނެިތގެން ބ ުނން ނުވަތަ ގެއްލިގެންދާ (2)
 ހުއްޓުވުަމށް  ދޫވުން ަކނޑަށް މަތީން އެގޮތުގެ( ޖީ.އެފް.ޑީ.އެލް.އ [ )ގިއަރ ފިޝިންގ ޑިސްކާޑެޑް އަދަރވައިސް އޯ ލޮސްޓް

 ވެރިފަރާތުން  އުޅަނދުގެ ނުވަތަ/އަދި މާސްޓަރ ،މަުޢލޫމާތު ތަކެތީގެ އެފަދަ ެގއްލިގެންދާ ކަނޑަށް އަދި މަސައްކަތްކޮށް
 . ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ޙި ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ގަވާއިދަކުން  (3)
ބާވަަތކަށް އެންމެ ގެއްލުްނ  ނެގުން، ނުވަތަ ބ ނުން ނުަވތަ މެރުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފިއްޖެނަމަ، އެ

މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގު ފޮތުގައި  ،އަދި އެަފދަ ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫާމތު ން ލަސްނުޮކށް ދޫކޮށްލަންާވނެއެވެ.ތީކުޑަވާ ގޮތެއްގެ މަ
 މަނައިފައި، މިނިސްޓްރީއަށް ެއކަން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. ހި

 ( އެހެނިހެން މ)

އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހެދ  ގަވާއިދުތަކުގެ  ،އިނު( އާދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމާބެހ  ޤާނޫ) 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު ( 1)
ދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބ ނުންވާ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް މާސްޓަރާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަ ،ދަށުން

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ހޯދައިދ ންވާނެއެވެ.

( ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަމސްވެރި އުޅަނދުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިފައިވާ ފަޅުވެރިންެގ ލިސްޓަށް އެއްވެސް 2)
ގަންވާނެއެވެ. އަދި އުޅަނދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދ ސީންގެ މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަން ،އުނިއިތުރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ

އުޅަނދު މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގައި އުޅ  އެންމެހައި ވަގުތުގައި އުޅަނދުގައި އޮތްކަން  ،ޕާމިޓާއި ވާރކް  ،ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއާއި
 އުޅަނދުގެ މާސްޓަރާއި އުޅަނދު އޮޕަރ ޓްކުރާ ފަރާތުން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ތައް ޠުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރު  މަހާއި  .2

 )ހ( ލައިސަންސް 

ހަމައެކަނި  ، ބ ނުންުކރަންވާނީންމު އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ތަންތަންކަނޑުމަހުގެ އާ (1)
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުހަމައެކަނި ލައިސަން ލައިސަންސުގެ މުއްދަތުގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ސުލައިސަން

 އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށެވެ.

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް ރޯމަސް ގަންނަ އަދަދު ލައިސަންސުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގ  (2)
 ކެޕ ސިޓީއަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 



 ސަރުާކުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                  R-139/2022ގަވާިއދު ނަންަބރު:                  200 އަދަދު:            51ވޮލިުއމް: 

5 

ގެ ކޮޕީއެއް ސުލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަން ކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީގައިރާތުން، ލައިސަންސް ދޫފަ ނަގައިފައިވާލައިސަންސް  (3)
 ،ނަމަދިއްޖެހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާއްވައި، ފިޝަރީޒް އެންފޯސްމެންޓް އޮފިސަރެއް ނުވަތަ ފިޝަރީޒް ރ ންޖަރއެއް އެ

 ނެއެވެ.  ގެ ކޮޕީ ދައްކަންވާސުފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަން އެ

 )ށ( ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހ  ގޮތް 

މަހާއި މަހުން ތަކެތި  ،ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައި ގައިކެތި އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފެސިލިޓީމަހާއި މަހުން ތަ
 އިމިންގަނޑުތަކާއްޙީ ޞިފައިވާ އިމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅަ ،އުފެއްދުމުގައި

    ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން  ،ފޮތްތައްގު )ނ( ލޮ 

 ބަނދަރުކުރާ މަްސކިރުވަން ،ންމަތީ ގޮތެއްގެ އަންގާ މިނިސްޓްރީން ،ފޮތްތައް ލޮގު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިނިސްޓްރީން (1)
 .ފޯރުކޮށްދ ންވާނެެއވެ އުޅަނދުތަކަށް

ލޮގު ފޮތްތައް ނުވަތަ ދުވަހު މަސްވެރިކަމުގެ ނުވަތަ މަސް ކިރާ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ލަފާ ސަރަޙައްދުގައި  (2)
 .މަސްރިޕޯޓު ބަލައިގަނެވ ނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެއްސުން

އަދި  .ފޮތުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެގު މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރާ ލޮމިނިސްޓްރީގެ ބ ނުމަށް  (3)
 .ނުވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީ ިފޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

 ތައް ޠު ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ޝަރު )ރ(

ގެ ފޮތު ލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ލޮގުޢުއެ އުޅަނދަކުން މަސްދަތުރުގެ މަ ،ފަށަންވާނީލާއެއް ޙަމަސް ކިރުމުގެ އެއްވެސް މަރު  (1)
މަސްވެރި އުޅަނދުން ުފރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮަތްށ  ،އެވެ. އަދި ިމ ރިޕޯޓުތައްގަރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅިކަން ޔަގީްނ ކުރުމަށް ފަހު

ޓްރީއަށް ނުވަތަ މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ސްން މިނި)ސާދަ( ދުވަހަކު 14ކޮންމެ  އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް،
 ތަނަކަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަމާބެހ  މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހ  އުސޫލު[ ާއ  (2)
 ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު )ޕާރޗ ސް ރިޕޯޓު(އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސް 

މަސް  ،މަހާއި މަހުން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބ ނުންކުރާ މަސް ބ ނި އުޅަނދާއި ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އެގޮތުން
ޙައްދު ފާހަގަކުރުމަށް )ދުވަހު މަސްވެރިކަން ރިޕޯޓުކުރާ ލޮގު ފޮތުގައި މަސް ބ ނި ސަރަބ ނި ތާރީޚާއި، މަސް ބ ނި ސަރަޙައްދު 

ލަ ބަރުދަނުގެ ަމޢުލޫމާުތގެ އިތުރުން ]މަސްވެރިކަމާބެހ  ަމޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި މުބ ނިަމހުގެ ޖު އަދި ،ޖަހާ ގޮޅި ނަންބަރު(
 އެހެނިހެން މަުޢލޫމާުތ ޕާރޗ ސް ރިޕޯޓުތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ކޮށްފައިވާގައި ބަާޔން ހުށަހެޅުމާބެހ  އުސޫލު[

 އްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ޞަ ތެދު، ފުރިހަމަ އަދި  ،ތުން ފޯރުކޮށްދ  ހުރިހާ މަޢުޫލމާތަކީމިގޮ (3)
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 ދިނުން  ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން  ،ފިޝަރީޒް ރ ންޖަރުންނާއި، ނާއި އޮފިސަރުންޛީ )ބ( ތަންފީ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަުށން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަންފީީޛ  57ގެ )ިދވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(  2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު 
ިމނިސްޓްރީގެ  ނާއި، ޮއބްޒާވަރުންޒްފިޝަރީ ، ރ ންޖަރުންނާއިޒްފިޝަރީ  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  ،އޮފިސަރުންނާއި

އެ  ޤާނޫނާއި އެ ޤާޫނނު ދަށުން އެުކލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި  ،ފަރާތްތަުކންއެ ނޫން ދެވިފަިއވާ  ދަހުއްފަރާތުން ޚާއްޞަ 
ކަންކަމުގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ އެންމެހައި ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ މެނ ޖްމަންޓް ޕްލ ންތައް ތަންފީޛުކުރުަމށް 

 ވާނެއެވެ.ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުުލން ދ ން

 ހަރަކާތްތައް  )ޅ( މަނާ 

 ތުން.ސެއް ނެތް އުޅަނދުތަކުން މަސްގަންއްޙަ ލައިސަކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ޞަ (1)

 .ޕްރޮސެސްކުރުންޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތް އުޅަނދަކުން ކިރުވައިފައިވާ މަސް  (2)

  ބާވަތެއްގެ ަމހެއް  ކަނޑުމަހުގެގެ ދަށުން ބ ުނމަށް ހުއްދަ ދީފައިނުާވ ންސުމަސް ގަންނަ އުޅަނދަށް ދޫކޮްށަފއިވާ ލައިސަ (3)
 .އެ އުޅަނދަކުން ގަތުން

 .މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންންސާ ޚިލާފަށް ލައިސަ (4)

ލާފަށް ( ޚިއާދަށް އަގާ )ފްލޯ ޕްރައިސް ވަކި މަސްވެރިކަމެއްގައި މަސްގަތުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ (5)
 އެއަށް ވުރެ ދަށް އަގަކަށް މަސްގަތުން ނުވަތަ މަސް ގަތުމަށް ހުަށހެޅުން. 

އެއް ހަމައެއް  ދުމެ ތެޔޮ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ފޯުރކޮށްދިނުމުގައި މަސްވެރި އުޅަނދުތަކާނުވަތަ މަސްގަތުމުގައްޔާއި، އައިސް،  (6)
 .ނުގެންގުޅުން
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 4ޖަދުވަލު 

 ވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ގަ 

ޖޫރިމަނާކުރެވ   ހަރަކާތް  #
 ފަރާތްތައް 

 ޖޫރިމަނާ 
)ޖޫރިމަނާކުރެވ  
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް(

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

އް ނެތި ވަދުނަނުގެ ސެއްޙަ ލައިސަންޞަ 1
 .މަސްވެރިކަންކުރުން

 - ރުފިޔާ -/5,000 އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން

އް ނެތި ދޮށީގެ ސެލައިސަންއްޙަ ޞަ 2
 މަސްވެރިކަން ނުވަތަ ައތުނަނުގެ 

 .މަސްވެރިކަންކުރުން ބޮޑުކަންނެލީގެ

 - ރުފިޔާ -/20,000 އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން

ނުވަަތ  އުޅަނދުގައި ލައިސަންސް 3
 .ނެތުން ލައިސަންސުގެ ކޮޕީއެއް

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާ ޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ 500/-
ރުފިޔާ  -/500 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުފިޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

ނެތުްނ ނުވަަތ ފޮތް ގު އުޅަނދުގައި ލޮ 4
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލޮުގ 

 .ފޮތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނެުތން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާ ޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/750
ރުފިޔާ  -/500 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުފިޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ހަމައަށް(

މަސްދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް  5
 .ނުޮފނުުވންފޮނުވަންޖެހ  އުސޫލުން 

 ރު ނުވަތަމާސްޓަ
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

މަސްރިޕޯޓު ނުފޮނުވާ 
ކޮންމެ ދަތުރަކަށް 

 ރުފިޔާ -/750

- 

އްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ދޮގު ޞަ 6
 .މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަެހޅުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާ ޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/10,000
ރުފިޔާ  -/500 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުފިޔާ -/50,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ
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 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  7
   ރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެ)

ޤާނޫނު ދަށުްނ  އި އެނު( އާޤާނޫ
ނުވަަތ ، ގަވާއިދަކުންފައިވާ އިހަދަ

 ،ކުންނަމެނ ޖްމެންޓް ޕްލ މަސްވެރިކަމުގެ 
ނެގުްނ ނުވަަތ ބ ނުްނ، ނުަވތަ ހިފުން، 

އެއްވެސް ބާވަތަކަްށ  ނުވަތަ މެރުން މަނާ
ނުވަަތ ، ކޮށް މަސްވެރިކަންކުރުންއަމާޒު

ނުވަަތ  މިފަދަ ބާވަތެއް  މާއި،ގޯނާކުރު
އުޅަނދުގަިއ  ބާވަތެއްގެ ބައެއް

ކުރުން، އުވަަތ ރައްކަބެހެއްޓުްނ، ނު
ނުވަތަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއް އުޅަނދުްނ 
އަނެއް އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުްނ 

އުޅަނދުގައި އެއްތަނުްނ ، ޕް(ޝި)ޓްރާން
ަމސްކިރާ  މާއި،އަނެއް ތަނަށް ުއފުލު

ތަނަކަްށ  ޕްރޮސެސްކުރާނުވަތަ މަސް 
 .ގެންދިއުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ބާވަތެއް ވިއްކައިގެްނ  ހިފައިަފއިވާޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވ ނީ 
ހިފައިފައިާވ  ،ރަށާއިގުނަައށްާވ މިންވަ 4ލިބ ނެ އާމްަދނީގެ 

ްށ ބާވަތުގެ މުހިންމުކަން މާޙައުލީ ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރަ
 ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

 ރުފިޔާ( -/400,000)ގިނަވެގެން 
 

ގެން މަހުގެ މަހުގެ ތިރީ ތުންގަނޑުން ފެށި 8
ނިގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ ހިސާބުގެ މެދަށް، 

ސެންޓިމީޓަުރ ފަސްދޮޅަސް( ( 60
ހަމަނުވާ  ހިބަރުގެ އެއްވެސް ބާވަތެްއ 

އުޅަނދުގައި ބެެހއްޓުން، ނުަވތަ ހިފުން، 
އެއް ނުވަތަ ކުރުން، އުރައްކަނުވަތަ 

އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަްށ 
އުޅަނދުގަިއ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން، 

 މާއި،ނުން އަނެއް ަތނަށް އުުފލުއެއްތަ
މަސް ކިރާ، ނުވަތަ މަސް ގަންަނ 

 .ތަނަކަށް ގެންދިއުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/2,000
ރުފިޔާ  -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/50,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

މަސްއައިން ހޯދުމަށް ނުަވަތ މަސް  9
ހިފުމަށް ޑްރޯން ނުވަތަ ވައިގެ ުއޅަނދެއް 

 .ބ ނުންކުރުން

 ރު ނުވަތަމާސްޓަ
ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާ ޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/2,500
ރުފިޔާ  -/500 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުފިޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

މަސްވެރިކަމުގައި، ކަނޑުމަހުގެ ނުވަަތ  10
ކަނޑުމަހުގެ ނުވަތަ ިހބަރުގެ ބާވަތެްއ 

ޓަކައި، ައިލކުރުމަށް  ތިލަކުރުމަށް
ބ ނުންކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އާލާތެްއ 

މިފަަދ  ،އުޅަނދުގައި ހަރުކުރުމާއި

 ރު ނުވަތަމާސްޓަ
 އޮޕަރ ޓަރު 

 - ރުފިޔާ -/2,000
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މަްސތިލަކޮްށ އާލާތެއްގެ ބ ުނންކޮށްގެން 
 .މަސްވެރިކަންކުރުން

 ދޫކޮށްފައިވާ ން މިނިސްޓްރީ 11
ލައިސަންސެއް ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިާވ 
މަސްކިރާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެްނ 
އުޅަނދަކަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ 

ަހރަކާތެއް  )ޓްރާންޝިޕްކުރުމުގެ(
  .ހިންގުން

 ރު ނުވަތަމާސްޓަ
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާ ޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/50,000
ރުފިޔާ  -/10,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުފިޔާ -/400,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

އޮފިސަރުންނާިއ، ިފޝަރީޒް  ތަންފީޛީ 12
ރ ންޖަރުންނާއި، ިފޝަރީޒް 
 .އޮބްޒާވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ުނދިނުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާ ޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/1,000
ރުފިޔާ  -/700 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުފިޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

ޤުދުރަތީގޮތުން ެނތިގެން ނުާދ ކުިނ  13
ނުވަތަ ކެމިކަލް  މަސްވެރިކަމުގެ ތެރ ގައި 

 .ކަނޑަށް އުކައިލުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/3,000
ރުފިޔާ  -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

މަސްވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ އާލާތެްއ  14
)އެންދަމާ ދައު( ކަނޑަށް ދޫކޮށްލުްނ 

 .ނުވަތަ އެއްލައިލުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/10,000
ރުފިޔާ   -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/100,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  15
   ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަސްވެރިކަމުގެ )

ވަނަ މާއްދާގައި  27ގެ  (ޤާނޫނު
އްެގ ބާވަތެމަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް 

 މަސްވެރިކަން ކުރުން.

 ރު ނުވަތަމާސްޓަ
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/400,000

ރަޙައްދުން ސަދިވެހިރާއްޖ ގެ ކަނޑުގެ  16
ނުވަަތ  ބ ރުގައި  މަސްވެރިކަން ކުރުން 

 ހަރަކާތްތެރިވުން.

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/75,000

އެހެން ޤައުމެއްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ހިނާގ  17
މަސްވެރިކަން ކުރުން ސަރަޙައްދެއްގައި 

 .ހަރަކާތްތެރިވުންނުވަތަ 

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/150,000
ޔާ ރުފި -/100,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/400,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ
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 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  18
   މަސްވެރިކަމުގެ )ދިވެހިރާއްޖ ގެ 

ން ނުވަތަ އެެހން ާޤނޫނަކުްނ ( އިޤާނޫނު
ދަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުން އިވާގަނޫނީ 
ރަޙެއްދައި ސަފައިވާ ކޮށްމަނާ

 .ކުރުންމަސްވެރިކަން 

 މާސްޓަރު
 

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/5,000
ރުފިޔާ  -/500 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

އިއާ ގުޅ ގޮތުން މި ގަާވއިދުގައި ޑ ޓާ ބޮ 19
މަނާކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 .ހިންގުންހަރަކާތެއް 

 މާސްޓަރު
 

 - ރުފިޔާ -/2,500

  R-75/2020ވާއިދު ނަންބަރު ގަ 20
މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު )ދިވެހިރާއްޖ ގެ 

ކަނދުފަތީެގ ،  ޚިލާފަށްއާ (ގަވާއިދު
މ ލު  ()ތިނެއް 3ވަށައިގެން 

 .ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/5,000
ރުފިޔާ   -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދަކުްނ  21
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަަޅއިފައިވާ 

އުނިއިތުރު ގެނައުްނ ކަނދުފައްޗަކަށް 
ނުވަތަ ގެއްލުން ިދނުްނ ނުވަަތ 
ކަނދުފައްޗަށް ގެއްލުން ިލބ ނެފަަދ 

 އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން.

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/10,000
ރުފިޔާ   -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/20,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

 ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދެއްގައި 22
މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ިބދ ސީން 

 .ހަރަކާތްތެރިވުން

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ކޮންމެ ބިދ ސީއަކަށް 
 ރުފިޔާ -/5,000

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން 
ރުފިޔާ   -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

އާ ރުިފޔާ -/10,000ގިނަވެގެން )
 ށް(ޔަހަމަ

އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ީވ.އެލް.ޑީ  23
ސިސްޓަމް ގަސްތުގައި  .ނުވަތަ އީ.އެމް

ނިއްވައިލުން، ނުވަތަ ގެއްުލންދިނުްނ 
ލް މޮނިޓަރިންގ ިސސްޓަމް ވެސަ ނުވަތަ
އަދި އިލެކްޓްރޯނިްކ  އެސް(.އެމް.)ވީ

 މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހިްނގުމާބެހ  
 ޚިލާފުވުން. ލުތަކާސޫއު

 ނުވަތަ މާސްޓަރު
އޮޕަރ ޓަރު ނުވަތަ 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ގެ ރިމަނާޖޫކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުން  ރުފިޔާ -/1,000
ރުފިޔާ   -/1,000 އަދަދަށް
  ކޮށްފައި ޖޫރިމަނާކުރުންއިތުރު

ރުިފޔާއާ   -/20,000ގިނަވެގެން )
 ހަމަޔަށް(

 އި އެއިގެ ޝަރުޠުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކުށްތައް ސާ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަން  
 ކުރުން ލައިސަންސެއްނެތި މަސް ޕްރޮސެސް 24

( 1) ( ގެށެގ ) 2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 .ފެސިލިޓީތައްއަށް ފެތ  

މަސް 
 ޕްރޮސެސްކުރާ 

 ތަނުގެ 
 ވެރިފަރާތް 

 ރުފިޔާ -/5,000
 

- 

( 2) ( ގެށެގ ) 2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 .އްއަށް ފެތ  ފެސިލިޓީއަތަ

 ރުފިޔާ -/10,000
 

- 
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( 3) ގެ (ށެގ ) 2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 .އަށް ފެތ  ފެސިލިޓީތައް

 ނުވަތަ އެ
ތަނެއްގައި އެންމެ 

 އިސްކޮށް
 ހަރަކާތްތެރިވާ  

 ނުވަތަ 
 ހަރަކާތްތެރިވާ 

 ކަމަށް ބެލެވ  
 ފަރާތް

 ރުފިޔާ -/15,000
 

- 

( 4)ެގ )ށ( ގެ  2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 އަށް ފެތ  ފެސިލިޓީތައް.

 ރުފިޔާ -/20,000
 

- 

( 1)ގެ )ނ( ގެ  2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 އަށް ފެތ  ފެސިލިޓީތައް.

 ރުފިޔާ -/2,500
 

- 

( 2)ގެ )ނ( ގެ  2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 އަށް ފެތ  ފެސިލިޓީތައް.

 ރުފިޔާ -/5,000
 

- 

( 3)ގެ )ނ( ގެ  2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 އަށް ފެތ  ފެސިލިޓީތައް.

 ރުފިޔާ -/10,000
 

- 

( 4)ގެ )ނ( ގެ  2ޖަދުވަލު ގިންތި: 
 އަށް ފެތ  ފެސިލިޓީތައް.

 ރުފިޔާ -/15,000
 

- 

ސުގެ ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނުގައި ލައިސަން 25
 ނެތުން  ކޮޕީއެއް

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/1,000

ަމޢުލޫމާުތ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ދޮގު  26
ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާުތ 

 ހުށަހެޅުން 

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/10,000

މަސްވެރިކަމުގެ ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް  27
 .ނެތް އުޅަނދަކުން މަސް ގަތުން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/10,000

ލައިސަންސުގެ ދަށުން ހުއްދަ ނެތް މަހުގެ  28
 .އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/10,000

އުޅަނދުގެ މަސްރިޕޯޓު ލިބުމުގެ ކުރިްނ  29
 .ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަށް މަސް ކިރުވުން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ދަދުގެ އަ ރިއެންމެ ފަހުން ޖުރިމަނާކު ރުފިޔާ -/10,000
ރުފިޔާ  -/1,000މައްޗަށް  
ރުފިޔާއާ  -/100,000އިތުރުވުން )

 ހަމަޔަށް(
ގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަްށ ސުލައިސަން 30

އުޅަނދުގެ މަސް ރިޕޯޓުތަްއ 
 .މިނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވުން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ދަދުގެ އަ ރިފަހުން ޖުރިމަނާކުއެންމެ  ރުފިޔާ -/5,000
ރުފިޔާ އިތުރުވުން  -/500މައްޗަށް 

 ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް( -/10,000)
ގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަްށ ސުލައިސަން 31

މިނިސްޓްރީއަށް ޕަރޗ ސް ރިޕޯޓު 
 .ނުފޮނުވުން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/10,000

އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި،  32
ފިޝަރީޒް ރ ންޖަރުންނާއި، ިފޝަރީޒް 
 .އޮބްޒާވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ުނދިނުން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ދަދުގެ އަ ރިއެންމެ ފަހުން ޖުރިމަނާކު ރުފިޔާ -/5,000
ރުފިޔާ  -/1,000މައްޗަށް  
ރުފިޔާއާ  -/10,000އިތުރުވުން )

 ހަމަޔަށް(
މިނިސްޓްރީގެ ބ ނުަމށް މަސްވެރިންެގ  33

ފަރާތުން ލިބ  މަުޢލޫމާތުގެ ިސއްރުކަން 
ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/20,000
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ނުހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މިނިސްްޓރީ ނޫްނ 
 .ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުުރން

 ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން 34
 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

   ހިރާއްޖ ގެ މަސްވަރިކަމުގެ ދިވެ)
ދަށުްނ  ގެޤާނޫނު އެ ،އިއާ ނު(ޤާނޫ
ނުވަަތ ، ފައިވާ ގަވާއިދަކުންއިހަދަ

ކުްނ ނަމެނ ޖްމެންޓް ޕްލ މަސްވެރިކަމުގެ 
  މާޔަތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް، ޙި
ބާވަތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ އެފަދަ  އެ

ފައިވާ ަދއިބާވަތެއް ބ ނުންކޮށްގެން ުއފައް
 ،އްދުމެއްގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއިއުފެ

ޕްރޮސެސްކުރާ  ،ޕްރޮސެސްސްކުރުމާއި
ތަނެއްގައި ރައްކައުކޮށްފައި ބެހެއްޓުްނ 

 .ނުވަތަ ޑިސްޕްލ ކޮށްފައި ބެހެއްުޓން

ގެ ސުލައިސަން
 ވެރިފަރާތް

ބާވަތެއް ވިއްކައިގެްނ  ވާހިފަިއފައި ،ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވ ނީ
ހިފައިފައިާވ  ،ރަށާއިގުނަައށްާވ މިންވަ 4ލިބ ނެ އާމްަދނީގެ 

ްށ ބާވަތުގެ މުހިންމުކަން މާޙައުލީ ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރަ
 ރުފިޔާ( -/400,000)ގިނަވެގެްނ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހު

 

__________________________ 

 

  


