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 ތަންތަނާއި އިބާރާތްތަކުގެ ކުރުގޮތް 
 

 ކޯސްޓް ގާޑް  ޖީ . ސީ 

 އެންވަޔަރަންަމންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭެޖންސީ  އީ.ޕީ.އޭ 

 ފިޝަރީޒް އިންފޮރޭމޝަން ސިސްޓަމް  އެފް.އައި.އެސް 

 އިންޓަރގަވަންަމންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަން  އައި.ޖީ.އޯ 

 ލޯކަލް ގަވަންަމންޓް އޮތޯރިޓީ  އެލް.ޖީ.އޭ 

 ޮމނިޓަރިންގ، ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސަވައިލެންސް  އެމް.ސީ.އެސް 

 ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  އެމް.ސީ.އެސް* 

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންަމންޓް  އެމް.އީ 

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

 ޯމލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އިތޯރިޓީ މީރާ 

 ޯމލްޑިވްސް ެމރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އެމް.އެމް.އާރް.އައި 

 ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 އެޑިއުކޭޝަން ިމނިސްޓްރީ އޮފް  އެމް.އޯ.އީ 

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އެމް.އޯ.އީ.ޑީ 

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  އެމް.އޯ.ޓީ 

 ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް  އެމް.ޕީ.އެސް 

 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެން.ބީ.އެސް 

 އޯގަނައިޒޭޝަން ގަވަރންަމންޓަލް -ނޮން އެން.ޖީ.އޯ 

 ރީޖަނަލް ފިޝަރީޒް ެމނޭްޖަމންޓް އޯގަނައިޒޭޝަނަސް  އާރް.އެފް.އެމް.އޯ 

 އީ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން.އެްމ.އެސް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 

 ސައުތުވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮިމޝަން ސްވައިއޯއެފްސީ 
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 ޕްލޭން  މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ    ގެ މަސްވެރިކަން ތުތިބޯވަދިލަމަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  

 : ފެށުން 1  ބާބު 

 

 ނަން   އި ތަޢާރުފާ  1.1

"ދިވެހިރާއްޭޖގެ    ެމނޭްޖަމންޓްމި   1.1.1 ކިޔާނީ،  މަސްވެރިކަން ތުތިބޯވަދިލަަމހުޕްލޭންއަށް    ގެ 

 ހަވާލާދީފައިވާނީ ]ިމ ޕްލޭން[ ިމގޮތަށެވެ(.)ީމގެ ފަހުން ޕްލޭން" އެވެ  ބެހޭ ެމނޭްޖކުރުާމ

ގެ    ( ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު)  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރ  މި ޕްލޭން ހަދާފައިވަނީ   1.1.2

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ބެލެވޭނީ އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ    18

 ގޮތުގައެވެ. 

ޕްލޭންއަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ   1.1.3 ޤާނޫނު( ގެ    2019/14މި  ަމސްވެރިކަުމގެ    17)ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

 ުމގެ ޕްލޭންއެވެ. ެމނޭްޖކުރުކަން ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރ9ިވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ )

ދިވެހިރާއްޭޖގެ   1.1.4 ޕްލޭންއަކީ  ަމގުދައްކައިދޭ ތުތިބޯވަދިލަަމހުމި  ބެލެހެއްޓުުމގައި  މަސްވެރިކަން  ގެ 

 ަމއިގަނޑު ލިޔުެމވެ.
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   މިޕްލޭންގެ އިމާއި ހިންގާނެ ދާއިރާ  1.2

 ބާވަތްތައް އަދި ހަރަކާތްތައް  1.2.1

ހިނގާނީ   ޕްލޭން  ތުތިމި  ހިންގާ،  )  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ވަސީލަތްތަކަށް    (Thysanoteuthis rhombusބޯވަދިލަަމހުގެ 

އަސަރުކޮށްފާނެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގެ ަމއްޗަށެވެ. ީމގެ ތެރޭގައި، ިމބާވަތް ނެގުާމއި، ޕްރޮސެސް ކުރުާމއި، ރައްކާކުރުާމއި،  

 ގަނެވިއްކުާމއި ތުތިބޯވަދިލަަމހުގެ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރާއްެޖއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހިެމނެއެވެ. 

 ފަރާތްތައް މިޕްލޭން ހިނގާނެ   1.2.2

ހިނގާނީ   )ހ(   ޕްލޭން  ބާވަ  1.2.1މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހިންގާ    ތަށްގައި  އަާމޒުކޮށްގެން 

 ަމއްޗަށެވެ.  ފަރާތްތަކުގެހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ 

ހަރަކާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތަކާ ގުޅުންހުރި    ތެރެއަށް ފެތޭ  އިުމގެ ގެ  އަދި މި ޕްލޭން )ށ(  

ީމހުންނަށާއި، އުޅަނދު ފަހަރަށާއި، ޕްރޮސެސް ކުރާ އަދި އެކްސްޕޯޓް ހަރަކާތެއް ހިންގާ  

 ނެއެވެ.ގާމި ޕްލޭން ހިނށްވެސް ކުރާ ތަންތަނަ

 އިސްތިސްނާ  1.2.3

 [ލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދުސީކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި  ކަނޑުގެދިވެހިރާއްޭޖގެ ]

ހިންގާ ީމހުންނަށާއި   ހަރަކާތެއްޞައްޙަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ތަހުލީލު ކުރުުމގެ  އިން ދޫކޮށްފައިވާިމނިސްޓްރީގެ ދަށުން 

 ނުހިނގާނެއެވެ. އެއްމި ޕްލޭންފަރާތްތަކަށް، 
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 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް  1.3

ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ފުރިހަަމ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިނެތްނަަމވެސް، މާހައުލީ    ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.3.1

ގެއްލުންތައް  ފަދަ  އިއާދަނުކުރެވޭ  ލިބިދާނެ  ނިޒާުމތަކަށް  މާހައުލީ  ރައްކާކޮށް،   ނިޒާުމތައް 

 އަޅަންެޖހޭ އަދި ޚަރަދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ހުއްޓުވުަމށް އެވަގުތަކު 

ތެރެއިން  1.3.2 ނިޒާމެއްގެ  ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ނިޒާމާ  ބޭސްޑް  - )އިކޯސިސްޓަމް   ބެލެހެއްޓުން   މާހައުލީ 

މާހައުލީ  : މެނޭޖްމަންޓް(  ކަންކަަމށާއި، ބާވަތްތަކަށާއި  ޚިދުަމތްތަކަށްވަކި  ވަކިން     ނިޒާުމގެ  ވަކި 

ާމހައު ބަދަލުގައި،  ނިޒާުމބެލުުމގެ  ހިެމނޭ  ލީ  ގުޅިލާެމހިފައިވާ  ތަކުގައި  ވައްތަރުގެ  އަދި  އެކި 

ބެލުން. ހަރަކާތްތަކުން    ގުޅުންތަކަށް  އިންސާނުންގެ  ތެރޭގައި  ނިޒާަމށްމާހައުލީ ީމގެ  ކުރާ     

 ރިޢާޔަތްކުރުން. އަސަރުތަކަށްވެސް 

ތަރައްޤީ: 1.3.3 ީޖލްތަކަށް  ަމ  ދެމެހެއްޓެނިވި  މުސްތަޤްބަލުގެ  ތަރައްޤީކުރުުމގައި  ސްވެރިކަން 

ބޭނުންތައް  ީޖލްތަކުގެ  ިމއަދުގެ  ނޭޅޭނޭގޮތުގެަމތީން  ހުރަސް  ލިބިގަތުަމށް  ަމންފާ  ވަސީލަތްތަކުން 

 ފުއްދޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން. 

އަަމލުކުރުާމއި  ހަމަހަމަކަން: 1.3.4 ފެންނަގޮތަށް  އެންެމން  ،  ދެފުށް  އަަމލުކުރުާމއި،  ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް 

އަަމލުކުރުާމއި،   އުސޫލުތައް  ޝާިމލްވާގޮތަށް  ލާަމރުކަޒީ  ޒިންާމނެގުާމއި  ކަަމކަށް  ކުރާ 

ތަތުބީޤުކޮށްގެން، ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެންގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭ އާންމު ުމދަލެއްކަުމގައި ދެކިގެން،  

 . ދިނުންލިބި އިންސާފުވެރިކޮށްފާ އެންމެންނަށް ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ ަމން

ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުަމށް ބާރު   ކަންކަން ނިންުމުމގައިޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް:   1.3.5

ކަށަވަރުކުރުުމގެ  އެޅުުމގެގޮތުން ޝާިމލްވުން  އެންމެންގެ  ކަާމގުޅޭ  ނިންުމުމގައި  ކަންކަން  ނާއި 

ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ސީދާ  ކަާމގުޅޭ އެންެމން،  ގޮތުން ކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ  ، ޚާއްޞަ 

 ކުރުން. ބައިވެރި އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް
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 މާނަކުރުން  1.4

ޕްލޭން   1.4.1 ނަންބަރު:    ށްާމނަކޮމި  ޤާނޫނު  ކުރަންވާނީ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ    2019/14ތަތުބީޤު 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެަމތީންނެވެ.މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( އާ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ 1.4.2 ހިނދަކުއެހެންގޮތަކަށް  ބަސްބަހާއި ހާ  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭންގައި  މި   ،

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  1ާމނަކުރާނީ ަޖދުވަލު  އިބާރާތްތައް

 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަ  1.5

 އަަމލުކުރަން ފަށާނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޕްލޭންއަށް  1.5.1

ވަނަ ާމއްދާ   5.2.1ވަނަ ާމއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، މި ޕްލޭންގެ  1.5.1 1.5.2

ބެހޭ  )ތުތިބޯވަދިލަަމހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުަމށް އަދި ޕްރޮސެސްކުރުަމށް ލައިސަންސް ނެގުމާ 

ވަނަ ާމއްދާ )ކެޗް ސެޓިފިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުާމބެހޭ ާމއްދާ( އަށް  5.6.4ާމއްދާ( އަށާއި 

 12އަަމލުކުރަން ފަށާނީ، ިމ ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 )ބާރަ( މަސްދުވަސް ހަަމވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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 ޠަބީޢަތް އަދި ދިރިއުޅޭ މާހައުލު ،  ޙަޔަވިއްޔާތާއި ގެ  ތުތިބޯވަދިލަމަހު :  2ބާބު  
 
 ޙަޔަވިއްޔާތު  2.1

 
ތިސަނޮޓިއުތިޑޭ    ާމކަނޑުގެ ފުން ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތެކެވެ. ިމއީ  އަކީ (  ޑައިަމންޑްބެކް ސްކުއިޑް)  ސްތުތި ބޯވަދިލަަމ

(Thysanoteuthidae)    ްިމއަށް މިނަން ދެވުނީ އޭގެ ސިފަ ތުތިމަސް ބައްޓަަމށް   ނިސްބަތްވާ ހަަމއެކަނި ބާވަތެވެ.އާއިލާއަށ

ދެެމދުގެ ދިގުިމނަކަށް ބޮޑުވެއެވެ. ިމދިގުިމނަށް ބޮޑުވާއިރު ބަރުދަނުގައި    ފޫޓާ  4ފޫޓާއި    3  ބޯވަދިލަމަސްިމބާވަތުގެ  ހުންނާތީއެވެ.  

ހުރެއެވެ  30 ެޖރެބް    ކިލޯ  ބެހޭގޮތުން   2016.  ( 2010)ރޯޕަރ އަދި  ތުތިބޯވަދިލަަމހާ  އުޅޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އަހަރު  ވަނަ 

ފޫޓު   2އި  ފޫޓާ  1ބޯވަދިލަަމހުގައި އެވްރެުޖކޮށް ހުރީ    ަމޢުލޫާމތު ހޯދުުމގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްގައި ނަގާފައިވާ ތުތި

(. 2017ންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް އަލް.  ދެެމދުގެ ދިގުިމނެކެވެ )ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން ރިސޯސަސް އެބަޔާ  

ކިލޯ ހުރި ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ީމގެ ތެރޭގައި ހިެމނެއެވެ. ިމތަހުލީލުގައި   16.80ކިލޯއިން ފެށިގެން ގޮސް    1.60އަދި ބަރުދަނުގައި  

 ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ނަގާފައިވެއެވެ. 59މުޅިއަކު 

 

)ނިގްަމތުލިން އެޓް އަލް.    ތަކުން އޭގެ ިޖންސު ވަކިކުރަން އެނގެއެވެހުންނަ ވަކިވަކި ސިފަ  ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގައި ފެންނަން

 ފުރާވަރަށް އަރަނީ  އެސޮރުެމން  ބާވަތަކަށްވާއިރު،އެންމެ އަހަރަކަށް ދިރިހުންނަ  ިމއީ ވަރަށް އުުމރު ކުރު، ގިނަވެގެން  .  (1991

އަރާއިރުަމހާ ދެެމދުގައެވެ.    9ަމހާއި    6ުމރުން  ޢު  އޭގެ ދިގުިމނުފިރިހެން  ފުރާވަރަށް  ބޯވަދިލަަމހުގެ  އެއް ފޫޓު   ގައި ތުތި 

)ނިގްަމތުލިން އެޓް އަލް.    ފޫޓެވެ  2ގާތްގަނޑަކަށް  ހުންނަނީ    ގައި ދިގުުމނު  ބާވަތުގެއަންހެން  ހުންނައިރު،    ނުވަތަ ދޮޅު ފޫޓު

ބަރުދަން   ދަރިަމއިވާތަންރު، އަންހެން ބާވަތުގެ ބަލާއި ބަރުދަނާ އަޅާ ދަރި އުފައްދާތަންތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ ފިރިހެން   (.1995

ބަރުކަަމޔާއާދަ ޚިލާފަށް  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަހަރު ނޮވެންބަރު   2016  ިމގޮތުން،  ށް  ރާއްޭޖގައި  ގައި  ަމހު  ވަނަ  ދިވެހި 

ހުރިއިރު،   ރާުމގު   20.8ކޮށް  އެވްރެްޖ  ގައިގެ ބަރުދަނުދަރި އުފައްދާތަނު  ތްތަކުގެބާވަތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ ފިރިހެން    ނަގާފައިވާ

)ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، ެމރިން  ވެ. ރާެމގު 270ހުރީ އެވްރެްޖކޮށް  ގައިގެ ބަރުދަނުދަރިަމއިވާތަނު ގެތްތަކުބާވައަންހެއް 

ތްތަކުގެ  އެންެމ އަވަހަށް ބޮޑުވާ ބޯވަދިލަަމހުގެ ބާވަތުތި ބޯވަދިލަަމއަކީ  (.  2017ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް އަލް.  

ބާވަތެކެވެ. ހޫނުވަުމންއަދި    ތެރެއިން  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ    ބޮޑުވާ  އެސޮރުެމން  ވަރަކަށް  ދާމާހައުލު  ހަލުވިވާކަން  ިމންވަރު 

 (.2006ިމޔަހާރާ އެޓް އަލް. ؛ 2004)ފޯސީތު 
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ތުތި ހަކީ ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބިހާއި ފަނި ދޫކުރާ ބާވަތެކެވެ.  ތުތި ބޯވަދިލަަމ

ެޖލީގަނޑެއް  ފިޔާތޮށިކުލަ އާއި ވައިލެޓް ކުލައިގެ  ފެންގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮޔާއެކު ދައުރުވާ  ބިސް ހުންނަނީ    ސް ދޫކުރާބޯވަދިލަަމ

( 1)ތަސްވީރު  ށެވެ  ދިގުކޮ  ކޮށްށްވަ ދެފަށަށް ހުންނަ އިސްފިރޭނެއް ފަދައިންރިފައި ހުންނަނީ  ފަދައިންނެވެ. އަދި ބިސްތައް އެތު

"އެގް  ުމން އެބިސްތައް އެކުވެ ދޫކުރު ބިސް އެބާވަތެއްގެ(. ތުތި ބޯވަދިލަަމހަކީ ިމގޮތަށް 1998)ނިގްަމތުލިން އަދި އާހިޕްކިން 

  3ަމހާއި    2ިމފަދައިން ބިސް ދޫކުރާ ުމއްދަތު  ތެރެއިން ބާވަތެކެވެ.    ަމދު ބާވަތްތަކުގެމާސް" އުފެދޭ ޒާތުގެ ބިސް ދޫކުރާ  

 ދެެމދުގެ ުމއްދަތަކަށް ދެމިގެންދެއެވެ. ަމހާ

 

 

 : ބޯވަދިލަމަސް ދޫުކާރ ބިސް )އެގް މާސް( 1ުކެރހުން 

 

 

 ޠަބީޢަތް އަދި ދިރިއުޅޭ މާހައުލު   2.2
 

ޑިގްރީ ސެލްސިއަށް އަށްވުރެ ަމތީގައި ހުންނަ    20ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި، ފެނުގެ ފިނިހޫނުިމން  ތުތި ބޯވަދިލަަމހަކީ  

އުޅެނީ   ދުވާލުގަޑީގައި  އާންުމކޮށް  އެސޮރުެމން  ބާވަތެކެވެ.  އުޅޭ  ދެެމދުގެ   800ީމޓަރާއި    600ާމކަނޑުތަކުގައި  ީމޓަރާ 

ކެއުަމށާއި،    ގައެވެ.ފުންިމނު ވަގުތުތަކުގައި  ރޭ  ދަރިަމއިވުަމށްއަދި  ދަތުރުކުރެއެވެ ގަނޑުގެ  ހިސާބުތަކަށް  ތިލަ  ތަންކޮޅެއް 

ވަރުގެ  އި ކަނޑުގެ އޮނީ ބަރޯސާވަ  ން ތުތި ބޯވަދިލަމަސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ހިުޖރަކުރު  (.1995)ނިގްަމތުލިން އެޓް އަލް.  

ފިކުރިފައި  އޭގެ ފުޅާ ކޮތަރި ބޭނުންކޮށްގެން    ަމވެސް، ވެ އުޅޭ ބާވަތެއް ނޫންނައާންުމކޮށް ހަރަކާތްތެރި  ަމއްޗަށެވެ. މިސޮރުމެންނަކީ 

ކާ ކުރިަމތިވެއްެޖނަމަ، ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި  ނުރައްކަލަ  އަދި އުޅެއެވެ.  ދަތުރުކޮށް  އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް    ކަހަލަ ގޮތަކަށް
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ެޖރެބް    ލިބިގެންވެއެވެ  އެސޮރުމެންނަށް  ވެސްޤާބިލުކަންދަތުރުކުރުުމގެ   އަދި  ބޯވަދިލަަމހަކީ  (2010)ރޯޕަރ  ތުތި  އެންމެ  . 

 ން ބާވަތް ހިެމނޭ ގޮތަށް ޖޯޑު ހަދައިގެން އުޅޭ ބާވަތެކެވެ.އަންހެން އަދި ފިރިހެ  ، ސައިޒުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކުޑައިރުއްސުރެން 

 

ބޮޑެތި ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ ކާނާގެ   ދިރުންތަކެވެ. އަދި ކައި އުޅެނީ ކަކުނިފާޑުގެ ގިނައިން  ބާވަތްތައް ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ ޅަ

އަދި އޮޔާއެކު ދައުރުވާ ކުދި ސޫފި ކައި އުޅޭ މަސްަމހާެމހި ހިެމނެއެވެ. ކާނާގެ ގޮތުގައި   ބޯވަ ތެރޭގައި ާމކަނޑުގައި އުޅޭ 

ކަނޑުަމހުގެ  ގެ އިތުރުން އި، ތޮޅީއާ އި، ފިޔަލަހާބޯވަދިލަަމތުތި ބޯވަދިލަަމހަށް ޝިކާރަ ކުރާ މަސްަމހުގެ ތެރޭގައި އެހެނިހެން  

 ހިެމނެއެވެ.   ބޮޑުަމހާއި ކޯަމހުގެ ބާވަތްތައް ިމޔަރު އަދި (، ލޯބޮޑު ކަންނެލި އްޔާއިދޫއުރަހަ ކަންނެނރީ) ކާއިއެކި ބާވަތްތަ
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 ގެ މަސްވެރިކަމަށް ނަޒަރެއް ބޯވަދިލަމަހު ތުތި :  3ބާބު  

 

   މަސްވެރިކަން 3.1
 
 

މަސްވެރިކަަމކީ   އަހަރު    2018ތުތިބޯވަދިލަަމހުގެ  ވަނަ 

ިމ    ތަޢާރުފު ކުރެވިފައިވާ މަސްވެރިކަެމކެވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި

ގާތްގަނޑަކަށް    ގައިމަސްވެރިކަުމ ވަރަކަށް   15-13ިމހާރު 

ހަރަކާތްތެރިވަުމން   މަސްވެރިކަން    އާދެއެވެ.އުޅަނދު  މި 

ފުން ކަނޑުގައި  ތަޢާރަފުކޮށް ޕްރޮޯމޓުކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން  

އަމާޒުކޮށް  ދިރުންތަކަށް  މަސްވެރިކަަމކީ  އުޅޭ  ވަރަށް    ކުރާ 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި   ނޫނީ  ބާވަތުގެަމދުން   ކޮށްފައިވާ 

ނޫނެވެ.  ަމ ކަނޑުފަޅުގެ ސްވެރިކަެމއް    ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ބަލައި ބޭނުން  ުމއްސަނދިކަން  އެުމއްސަނދިކަުމގެ   ،

ގޮތުން   ހިފުުމގެ  ވެށީގައި  ހެޔޮގޮތުގައި  ކަނޑުގެ  ރާއްޭޖގެ 

މަސްވެރިކަެމއް   އައު  ތެރެއިން  ބާވަތްތަކުގެ  ދިރިއުޅޭ 

ގޮތުން ބެލުުމގެ  ކޮބައިތޯ  ބާވަތްތަކަކީ    ަޖޕާނު   ކުރެވިދާނެ 

ގުޅިގެންިމނިސްޓްރީ  އިސަރުކާރާ އަހަރުގެ    2015  އާ  ވަނަ 

އޮފް  )ިމނިސްޓްރީ  ކުރެވިފައިވެއެވެ  ދިރާސާއެއް  ތެރޭގައި 

އަލް.   އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް  އެންޑް  (. އެ 2017ފިޝަރީޒް 

ބޯވަދިލަމަސް    ދިރާސާއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުތަކުގައި ތުތި

ދިރުންތައް ރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި  އެބިސް ދޫކުރާ މޫސުާމއި    ބޯވަދިލަމަސް  ތުތިކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  ން ކަށަވަރުއުޅޭކަ

ބޭރު  އަތޮޅުތަކުގެ ތަހުލީލީ ދަތުރުތަކެއް ކުރެވި، އަދި ިމދިރާސާގައި ހޯދިފައިވެއެވެ. ިމދިރާސާއިން ގޮތުގެ ަމޢުލޫާމތު  ބެހިފައިވާ

ުޖުމލަ    އަޑިން  ރުީމޓަ  2000އާއި    1500  ،ންޭމލު ބޭރުނޯޓިކަލް    15  ޭމލާއިނޯޓިކަލް    5ކަށް  ގާތްގަނޑަ  ދުނިން ފެށިގެން

 : ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ހިފުމަށް ބޭނުންުކރާ ޚާއްސަ އާލާތް 2ުކެރހުން 
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  (. 2017)ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް އަލް.    ފައިވެއެވެނެގިކިލޯ(    500.5ތުތި ބޯވަދިލަމަސް )  59

ތުތި ބޯވަދިލަމަސް(   17ފައިވަނީ ރ.އަތޮޅު )ނެގިތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ތުތި ބޯވަދިލަމަސް  ތަހުލީލު ކުރެވުނު ސައިޓުތަކުގެ  

  ކައިރިންނެވެ.ތުތި ބޯވަދިމަސް(  10ޅ.އަތޮޅު ) އަދި

 

ބަލައި، ތަޢާރު   އެދިރާސާއަށް  ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަުމގެ  ބޯވަދިލަަމހުގެ  ގޮތުން  ތުތި  އަހަރުގައި    2018ފްކުރުުމގެ  ވަނަ 

ތަޢާރު ޕްރޮެޖކްޓެއް  ޕައިލެޓް  ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދިނުުމގެ ިމނިސްޓްރީގެ  އާލާތްތައް  ބޭނުންވާ  ކުރުަމށް  އެމަސްވެރިކަން  ފްކޮށް 

ފަރާތްތަކަށް    ހުޅުވާލާފައިވެއެވެ. އަދި މަސްވެރިކަަމށް ބޭނުންވާ އާލާތް ގަތްސެޓް ވިއްކުަމށް ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން    10ގޮތުން  

ގޮތުގެ   ބޭނުންކުރާނެ  އާލާތްތައް  ަމޢުލޫާމތާއި،  ގުޅޭ  މަސްވެރިކަމާ  ޕްރޮގްރާްމއެ  ފަރާތުން ތަްމރީން  ިމނިސްޓްރީގެ  ތައް 

 ހިންގާފައިވެއެވެ. 

 

  ކޮޅުގައިފައްތާ  ނަނު  ،  ީމޓަރު ދިގު  500  ިމއީ  ވެ.ނެފައްތައިގެން  އެކަަމށް ޚާއްޞަ ނަނެއް  ނަގަނީއާންުމކޮށް    ތުތިބޯވަދިލަމަސް

ނަނު  ިޖގު    2 ދިދަފެށޭއަދި  ހަރުކޮށްފައި  ކޮޅުގައި  ބޮއެއް  އާލާތެކެވެ  ދަނޑިއަކާއެކު  ިމއާލާތަށް  (.  2ކުރެހުން  )  ހުންނަ 

 އަލީގެ ސަބަބުންނެވެ.  ގެނުވަންނަ ބޮކީ ހުންނަ ފެންަމއި ނަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ބޯވަދިލަަމހުގެ ސަމާލުކަން ލިބެނީ  

 

 ޕްރޮސެސްކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން  3.2
 

ބޯވަދިލަމަސް   ލަސްނުކޮށް  ދޯންޏަށް  ތުތި  ސާފުކޮށް،ނެގުަމށްފަހު  ދަަމއި،  ގޮހޮރު  ކޮތަޅަށް  އޭގެ  ލުަމށްފަހު    ޕޮލިތީން 

ކޮންމެ  ފިނިކުރަންެޖހެއެވެ. ފިނިކުރާ އަޅައިގެންނެވެ.  1ަމހަކަށް  ކިލޯ    1ނީ  ބޯވަދިލަމަސް    ކިލޯ އައިސް  އުޅަނދުގައި  ތުތި 

 ދުވަހެވެ.  5ުމއްދަތަކީ ގެންވާ އެންމެ އެކަށީ ޓުަމށްފިނިކޮށްފައި ބެހެއް

 

ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައެވެ. ތުތި ( 5)ަމއިނަސް  -5ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ޕްރޮސެސްކުރުަމށްފަހު، ރައްކާކޮށް ބަހައްޓަންޖެހެނީ 

އާންުމކޮށް ބޭރުގެ ބާޒާރުގައި    ަޖޕާނުގައި ސުޝީ އާއި ސަޝިމީ ތައްޔާރު ކުރުަމށް ވަރަށް ަމޤުބޫލު ބާވަތެކެވެ.ކީ  ހަވަދިލަަމބޯ

އަގު ބޯވަދިލަަމހުގެ  ޑޮލަރާއި    8ގާތްގަނޑަކަށް    އުޅެނީ  ތުތި  އެމެރިކާ  ދެެމދުގެ  10)އަށެއް(  ޑޮލަރާ  އެެމރިކާ   )ދިހައެއް( 

)ތިރީސް( އެެމރިކާ    30އި  އެެމރިކާ ޑޮލަރާ)ވިހި(    20ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ ކިލޯއަކަށް  ާމކެޓުގައި    ޕާނުަޖ  އަދި  އަގުތަކެއްގައެވެ.

  އް ިމއަދާ ހަަމއަށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ތުތި ބޯވަދިލަމަސް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައެ  އެހެންނަަމވެސް،  .ގެ އަގެއް ލިބެއެވެޑޮލަރާ ދެެމދު
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ރެސްޓޯރަންޓުތަކަށެވެ. ދިވެހި ރާއްޭޖގައި  ބާޒާރުތަކަށާއިވިއްކަުމންދަނީ ހަަމއެކަނި ރާއްޭޖގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ނުވެއެވެ. އަދި 

 ކެވެ. ޕްރޮސެސްކުރުުމގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެންެމ ފަރާތެގަނެ ިމވަގުތު ތުތި ބޯވަދިލަމަސް 

 

 
 އިސްތިރާޖުތައް   އަދި   އަމާޒުތައް   ، މަޤްސަދު   ޕްލޭންގެ :  4ބާބު  

 

 މައިގަނޑު މަޤްސަދު  4.1

 ؛މި ޕްލޭންގެ ަމއިގަނޑު ަމޤްސަދަކީ 4.1.1

ބޯވަދިލަަމހުގެ   )ހ(   ެމނޭްޖކުރުުމގެ    މަސްވެރިކަންތުތި  ޤާއިްމކޮށް  ބަލަހައްޓައި  އިންތިޒާެމއް 

ލިބޭނެކަން   ަމންފާ  ވަސީލަތްތަކުން  ބޯވަދިލަަމހުގެ  ތުތި  ީޖލުތަކަށް  މުސްތަޤުބަލުގެ 

 ކަށަވަރުކުރުން. 

މަސްވެރިކަުމގެ  މި މަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓައި    ގެ ތުތި ބޯވަދިލަަމހު  ޒިންާމދާރު ގޮތެއްގައި )ށ(  

 ؛ލިއްބައިދިނުންއިދާ ދިގު ުމއްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަ

ވިޔަފާރި ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުުމގައި    މަސްވެރިކަާމއިތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ   )ނ(  

ަމގުދައްކައިދޭ އެންެމ    މަސްލަހަތުވެރިންނަށްދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އެންެމހައި  ޝާިމލްވާ  

 ؛އަސާސް ކަުމގައިވުން ަމއިގަނޑު
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 އިސްތިރާޖުތައް   އަމާޒުތަކާއި  4.1

 އްގެ ަމއްޗަށެވެ.އަމާޒެ 5ަމއިގަނޑު މި ޕްލޭން އެކުލެވިގެން ވަނީ   4.2.1

ބޯވަދިލަަމހުގެ  ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި   (1)  ގުޅޭ  ،  އިމަސްވެރިކަާމތުތި  މަސްވެރިކަާމ 

އިކޯސިސްޓަްމ ެމނޭްޖަމންޓާއި،  -ޙަރަކާތްތަކަކީ  އެޕްރޯޗްބޭސްޑް  އަދި   ޕްރިކޯޝަނަރީ 

ބެލެހެއްޓުުމ ވަސީލަތްތައް  ގޮތެއްގައި  އެއްގޮ  ގެދެެމހެއްޓެނިވި  ހިންގާ އުސޫލުތަކާ  ތަށް 

 ން. ކަށަވަރުކުރުހަރަކާތްތަކެއްކަން 

ބޯވަދިލަަމހުގެ   (2)  އެންޑް    އިމަސްވެރިކަާމތުތި  ކޮންޓްރޯލް  ޮމނިޓަރިން،  ވިޔަފާރީގެ 

ނިޒާެމއް    ންސްރވޭލަސަ ަމއުލޫާމތު  ިމމަސްވެރިކަުމގެ  ތަންފީޒުކޮށް،  )އެްމ.ސީ.އެސް( 

 ހަރުދަނާކުރުން. ންއެއްކުރުާމއި ރިޕޯޓްކުރު

ބޯވަދިލަަމހުގެ   (3)  ގުޅޭ  ތުތި  ވަސީލަތްތަކާ  ގުޅުންހުރި  ަމސްވެރިކަާމ  އެ  މަސްވެރިކަާމއި 

ަމށް  ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުތަށް ބިނާކޮށް  އިޤްތިސާދީ ަމއުލޫާމޢީ އަދި  އިްޖތިާމހަޔަވީ،  

 ؛އިސްކަންދިނުން

ބޯވަދިލަަމހުގެ   (4)  އެއްގޮތަށް ތުތި  އުސޫލުތަކާ  ލާަމރުކަޒީ  ވިޔަފާރި  މަސްވެރިކަާމއި 

ހަަމހަަމކަާމއެކު  ންނަށް  ރައްޔިތު  ދިވެހި  ިމމަސްވެރިކަުމގެ ަމންފާ އެންެމހާތަރައްޤީކޮށް،  

 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. ރަނގަޅުކުރުަމށް ވަރު ރިއުޅުުމގެ ފެންއްބައިދީ، ދިލި

ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ   ެމދުގައި މަސްލަހަތުވެރިންނާއި އެންެމހައި ފަރުދުންގެ (5) 
 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. ވަސީލަތްތަކާއި މަސްވެރިކަާމެމދު

 ގައި ޚުލާސާ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  1  ތާވަލު  ހަރަކާތްތައް  އިސްތިރާުޖތަކާއިއިފައިވާ  އެކުލަވާލައް ހާސިލްކުރުަމށް  އަމާޒުތަ
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 އެކަންކަން ތަންފީޒުުކރާނެ އިދާާރތައް : އަމާޒުތައް ހާސިލްުކރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަދުބީުރތަކާއި )ސްޓްެރޓެޖީ( ހަަރާކތްތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި 1ތާވަލު 

ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި، ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  -މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކަކީ އިކޯސިސްޓަމް،  މަސްވެރިކަމާއި  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ: ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  1އަމާޒު  
 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.   ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ޙަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި    1.1
ހޯދާފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތް 
ޙާލަތުގައި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް  
ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން  

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި  ، ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ  

ޕްރިކޯޝަނަރީ  ، ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ތުތި  އެޕްރޯޗްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  

  މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް ބޯވަދިލަމަހުގެ
 އް އެޅުން ފިޔަވަޅުތަ

ދަރިމައިވެ، އޭގެ އާބާދީ   ތުތި ބޯވަދިލަމަސް    1.1.1
ވަކި ވަގުތު  ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި،  އާލާވުމަށް  

ތުތި ތަކެއްގައި ނުވަތަ ދުވަސްވަރެއްގައި  
މަނާ ސަރަޙައްދުތަކެއް    ނެގުން ބޯވަދިލަމަސް
 ކަނޑައެޅުން 

 ދުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު(   10  -  5)

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o ީމިނިސްޓްރ 

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ    1.1.2
 ކަނޑައެޅުން   އަދަދެއް  ވަކި ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

ތުތި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތައް    1.2
މަސްވެރިކަމުގައި   ބޯވަދިލަމަހުގެ

 ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން    1.2.1
މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  

ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން  
 ތަންފީޛުކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ްއެމް.ޕީ.އެސ 
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މަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓައި   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  .1
އެ މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް  

 ،ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި މަސްވެރިކަން ރާވައި
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަޙައްދީ އަދި  
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި އިސް  

 ދައުރެއް އަދާކުރުން 

ހިންގައި    ،ސްވަޔޯއެފްސީ އަދި މަސްވެރިކަން ރާވައި   1.3.1
ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ އެހެނިހެން ސަރަޙައްދީ އަދި  

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރާ  
ޓިފިކް އަދި މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމާ ގުޅޭ  ސައިން

 ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން. 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

 

މައުލޫމާތު    އި ވިޔަފާރީގެމަސްވެރިކަމާ ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  ،ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސަރވޭލަންސް )އެމް.ސީ.އެސް( ނިޒާމެއް ތަންފީޒުކޮށް  ،މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ މޮނިޓަރިން ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ:  2އަމާޒު  
 އެއްކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން. 

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް    2.1
މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް  

 ހަމަޖެއްސުން 

މަސްވެރިކަން   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެވިޔަފާރި ބޭނުމަށް    2.1.1
ކުރާ  އުޅަނދުފަހަރު ލައިސަންސް ކުރުމުގެ  

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތައް  ތުތި ބޯވަދިލަމަސް  2.1.3
 ލައިސަންސް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o ްއޭ .ޑީ .އެފް.އެމ 

ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ]ކެޔޮޅު[ ގައި    2.1.4
މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ

ގުޅުންހުރި ހަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ 
 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 
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މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ    ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  2.2
ނިޒާމެއް   ހަރުދަނާ  އެއްކުރެވޭނެ  މައުލޫމާތު 

 ޤާއިމްކުރުން 

މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ   2.2.1
މަސް ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން  

 ލާޒިމްކުރުން  

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ިސްޓްރީ  މިނ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް  ތުތި ބޯވަދިލަމަސް   2.1.2
ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު(  

 ލާޒިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން  

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

ތުތި ބޯވަދިލަމަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން     2.2.3
)ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު(  ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  

ކޮންމެ    މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައި، އެކްސްޕޯޓުކުރާ
ޝިޕްމަންޓަކަށް ކެޗް ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދުން  

 ލާޒިމްކުރުން  

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު(   3  –  1)

o ީމިނިސްޓްރ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން    މިޕްލޭންއާ    2.3
ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން  

މޮނިޓަރކޮށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ  
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް   2.3.1
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން. 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ްޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o ާމީރ 
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 ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް އިސްކަންދިނުން މަސްވެރިކަމާއި އެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ ހަޔަވީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ:  3  އަމާޒު

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް

މަސްވެރިކަމުގެ   ބޯވަދިލަމަހުގެތުތި    3.1
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލެވެނީ ހަޔަވީ،  

އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ މައުލޫމާތުގެ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  

އެފަދަ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުރެވޭ 
 މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުން 

ސައިޒް   މަހުގެތުތި ބޯވަދިލަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިފާ    3.1.1
ސާމްޕަލް ނެގުމަށާއި އަދި ސާވޭ ކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ  

 ފެންވަރުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

 

 ދުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު(   10  -  5)

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފީލްޑް ސާރވޭތަކުން ލިބޭ    3.1.2
މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ  މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި  

ސަރަހައްދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުންތައް  
 ދެނެގަތުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު(   3  –  1)

o   ީމިނިސްޓްރ 
o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

މަސްވެރިކަން   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި    3.1.4
ކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ހަތަރު 

އިޤްތިސާދީ -އަހަރަކުން އެއް އަހަރު އިޖްތިމާޢީ
 ސާވޭއެއް ކުރުން. 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 
o  ްލޯކަލް ކައުންސިލ 
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މިމަސްވެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިއްބައިދީ، ދިރިއުޅުމުގެ  ،  މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ:  4އަމާޒު  
 ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން. 

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް

ސިނާޢަތް   ކަމުގެމަސްވެރި  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ 4.1
 ފުޅާކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާކަނޑުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަން     4.2.1
ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  

 އިންވެސްޓުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން 

 ދުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު(   10  -  5)

o ީމިނިސްޓްރ 

މަސްވެރިކަމުގެ   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  4.2
އް  ސިޔާސަތުތަ  ،މަސްލަހަތުވެރިން ދެނެގަނެ

ނިންމުމުގައި  އެކުލަވާލުމުގައާއި ނިންމުންތައް  
 އެފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ޔަޤީންކުރުން 

މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ   ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  4.2.1
މަސްވެރިންގެ    ޓަކައިދެނެގަތުމަށް އް  ފަރާތްތަ

 ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

  މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ    4.2.2
މަސްލަހަތުވެރިންގެ    ކަނޑައެޅުމުގައިފިޔަވަޅުތައް  

  އި ލަފާބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާ
 ހޯދުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

އި  މަސްވެރި މުޖުތަމަޢުތަކާ ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  4.2.4
ން  ގާތުއެކު  އެހެނިހެން މަސްލަހަތުވެރިންނާ 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލ 
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 ވަސީލަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ: މަސްލަހަތުވެރިންނާއި އެންމެހައި ފަރުދުންގެ މެދުގައި  5އަމާޒު  

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް

މިޕްލޭންގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މަސްވެރިކަމުގެ    5.1
 ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެގަވާއިދުތަކާއި،  

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުންމުޖުތަމަޢު  

މައުލޫމާތު    ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުންއަންނަނިވި      5.1.1
 ؛ލައި މުޖުތަމަޢަށް ފޯރުކޮށްދިނުންއެކުލަވާ 

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ   ލަމަހުގެތުތި ބޯވަދި •
 މައުލޫމާތު

 އަދި  ؛ ވިޔަފާރި އާއި އެކްސްޕޯޓް •

މަސްވެރިކަމުން  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ   •
 ޖެއަށް ލިބޭ މާލީ މަންފާއްދިވެހިރާ

 ކުރު މުއްދަތު 

 އަހަރު(   3  -  1)

o  ިއެްމ.އެްމ.އާރް.އައ 

o ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެމް.އޯ.އީ.ޑ 

o ާމީރ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 

މަސްވެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، ޕްރޮސެސްކުރާ     5.1.2
ފަރާތްތައް އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް 

ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތު  
ބައްދަލުވުންތަކާއި، ތަމްރީންތައް، އަދި ކެމްޕޭނުތައް  

 ހިންގުން 

ދުވަހުން  ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ  
 ފެށިގެން

o ީމިނިސްޓްރ 

o ެމް.އާރް.އައި އެމް.އ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 
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 ފިޔަވަޅުތައް   މެނޭޖްކުރުމުގެ :  5ބާބު  

ބޯވަދިލަަމހުގެ   މަސްލަޙަތަށްތުތި  ސިނާޢަތުގެ  ުމުޖތަަމޢުތަކާއި  ފަރާތްތަކާއި    އި،ބަލަ  މަސްވެރި  ހުރިހާ  ކަާމގުޅޭ 

އެކަށީގެންވާ   ،ޓަކައިއަށް، މި ުމހިއްުމ ވަސީލަތް ދެެމހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރުަމށްަމންފާމުސްތަޤުބަލުގެ ީޖލްތަކުގެ  

ފިޔަވަޅުތަކާއި  ވަގުތުގައި   ތަޢާރުފުކުރުޤާނޫނީ  އްއުސޫލުތަ  ހެޔޮބެލެހެއްޓުުމގެ  ކަެމކެވެ.ގޮތުން  ުމހިއްމު  ިމކަން    ަމކީ 

  އެޅުަމށް ނިންާމފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ހާސިލުކުރުަމށްޓަކައި، 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން  5.1

މަސްވެރިކަން ހިާމޔަތްކުރުާމއި، ބެލެހެއްޓުާމއި، ދެެމހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ތަރައްޤީ ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ   5.1.1

ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅިގެން، ިމނިސްޓްރީއަށް    ކުރުާމއި، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުާމގުޅޭކުރުާމއި، ތަހުލީލު  

އުފަ ކޮިމޓީއެއް  ލަފާދޭ  ދިނުަމށްޓަކައި  ކަުމގައި    އްދަންވާނެއެވެލަފާ  ކޮިމޓީ  ފަހުން  )މީގެ 

 ހަވާލާދީފައި(. 

ތެރޭގައި   5.1.2 ދުވަހުގެ  މަސް  ތިން  ފަށާތާ  އަަމލުކުރަން  ޕްލޭނަށް  އައްޔަން  މި  ކޮިމޓީ  ިމނިސްޓަރ 

 ތިރީގައިވާ ެމންބަރުންގެ ަމއްޗަށެވެ. ވައިލަންވާނީ ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮިމޓީ އެކުލަ

 (  ަމންދޫބެއްޕާޓްަމންޓް ތަްމސީލްކުރާ ފިޝަރީޒް ޑިިމނިސްޓްރީގެ ) ުމޤައްރިރު )ހ(  

 އައި އިން ސައިންޓިސްޓެއް.އާރް.އެްމ.އެްމ )ށ(  

 ަމންދޫބު  1ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ  ނަގާ ބޯވަދިލަމަސްތުތި  )ނ(  

 ަމންދޫބު  1ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ  ޕްރޮސެސްތުތި ބޯވަދިލަމަސް  )ރ(  

 ފަރާތް 1ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންަމންޓް ތަމްސީލްކުރާ  )ބ(  

 ފަރާތް 1ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ތަމްސީލުކުރާ  )ޅ( 

 ފަރާތް 1ލޯކަލް ގަވަރންަމންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ  )ކ(  
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ކަާމގުޅޭ   )އ(   ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ތަމްސީލުކުރާ  ަޖްމޢިއްޔާދިވެހިރާއްޭޖގައި    1އެއް 

 ަމންދޫބު

  

ިމނިސްޓްރީ  ހުޅުވާލައި  ަމޤާްމތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުަމށް  ކޮިމޓީގެ  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   5.1.3

 އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.އަންގައި އިން އާންުމކޮށް 

 ؛ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ ަމންދޫބުން ނަގާތުތި ބޯވަދިލަމަސް  )ހ(  

 ކޮށްފައިވާ ކަާމގުޅޭ ަޖްމޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ ަމންދޫބުދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީ  )ށ(  

ކުރާ    5.1.3 5.1.4 ިމނިސްޓްރީން  ހުޅުވާލައި  ކުރިަމތިލުަމށް  ަމޤާްމތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

 އިޢުލާނުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިަމނަށްވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން  )ހ(  

 ަމޤާްމތަކަށް އައްޔަން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލު )ށ(  

ުމއްދަތަކީ    5.1.3 5.1.5 ދައުރުގެ  ަމންދޫބުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  އަދި    5ވަނަ  އަހަރެވެ. 

  އަދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ިމަމޤާްމތަކަށް ހޮވޭ އެއްވެސް ަމންދޫބަކަށް ވިދިވިދިގެން ދެދައުރު

ކޮިމޓީގެ އިދާރީކަންކަން ބެލެހެއްޓުުމގެ ޒިންމާ އަދާ ކުރާނީ ިމނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ެމނޭްޖަމންޓް   5.1.6

ތެރޭގައި،  ކްސެ ީމގެ  އިންނެވެ.  ަޖލްސާތަޝަން  ބެލެހެއްޓުާމއި  ބޭއްވުުމގެ  ޔައުިމއްޔާ  އް 

ކުރިއަށް ކަާމގުޅޭ ލިޔުންތައް ކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންނާ    އިންތިޒާްމތައް ހަަމެޖއްސުާމއި ަޖލްސާތަކުގެ 

 ހިއްސާ ކުރުން ހިެމނެއެވެ.
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ސަރުކާރުގެ   5.1.7 ަމންދޫބުންނާއި  ސިނާޢަތުގެ  ާމހިރުންނާއި  ކަާމގުޅޭ  ކަާމގުޅޭ  ކަާމގުޅޭ  އިދާރާތަކާއި 

ަޖލްސާތަކުގައި    ކޮިމޓީ ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައިސަރަހައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަޖާމޢަތްތައް  

 ބައިވެރިވުަމށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

  

ދެފަހަރު ކޮިމޓީގެ ަޖލްސާތައް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. ީމގެ އިތުރުން، އަވަސް ހައްލު ބޭނުންވާ  އަހަރަކު   5.1.8

 ކަންކަުމގައި ޚާއްޞަ ަޖލްސާތަކަށް ުމޤައްރިރަށް ގޮވައިލެވިދާނެއެވެ. 

 ެމންބަރުންނެވެ.  )ހައެއް( 6ކޮިމޓީގެ ަޖލްސާއެއްގެ ކޯރަަމކީ  5.1.9

 މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކަކީ:ކޮިމޓީގެ  5.1.10

 ؛ގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިޔާސަތުތަކާގުޅޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުންތުތި ބޯވަދިލަަމހު )ހ(  

ބޯވަދިލަަމހުގެ   )ށ(   ރިޕޯޓްތައް ތުތި  އެހެނިހެން  އަދި  ފަންނީ  މަސްވެރިކަާމގުޅޭ 

 ؛މުޠާލިއާކުރުން

ފަރާތްތަކާއެކީ ބޭއްވޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުން ފަންނީ ރިޕޯޓްތަކުންނާއި ކަާމގުޅޭ  )ނ(  

ގުޅިގެން،   ހުށަހެޅުންތަކާ  ނަތީާޖތަކާއި  ނެރެވޭ  ބައްދަލުވުންތަކުން  ަމޝްވަރާ  އަދި 

 އަޅަންެޖހޭ ެމނޭްޖކުރުުމގެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން ިމނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން. 

 ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރެވޭ ިމންވަރު ބެލުާމއި )ރ(  

 އަހަރަކު ދެފަހަރު ިމނިސްޓަރަށް އެރުވުން.
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 ލައިސަންސް ދޫކުރުން  5.2

ަމސްވެރިކަުމގައާއި ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަުމންދާ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ   5.2.1

 ނަގަންވާނެއެވެ:ލައިސެންސެއް 

 ؛ވިޔަފާރި ބޭނުަމށް މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު )ހ(  

ބޭނުަމށް   )ށ(   ބޯވަދިލަމަސް  ވިޔަފާރި  ހުރިހާ ތުތި  ހަރަކާތްތެރިވާ  ޕްރޮސެސްކުރުުމގައި 

 ފަރާތްތައް )ީމގެ ތެރޭގައި ސީރާކުރުާމއި، ކެއްކުާމއި ހިއްކުން ހިެމނޭ(. 

ާމއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް،    5.2.1 5.2.2 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ވަނަ 

 ފަރާތްތައް އެ ާމއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ކުރެވޭ   )ހ(   ޕެކް  ޕްރޮސެސްކުރެވޭ ނުވަތަ  ދުވާލަކު  ބޯވަދިލަަމހުގެއެތަނެއްގެ  އެންެމ    ތުތި 

 ؛ކިލޯއަށްވުރެ ކުޑަ ތަންތަން 100ކެޕޭސިޓީ(  ގިނަިމންވަރު )ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގް

 ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްފަދަ ތަންތަން  )ށ(  

ނުވަތަ    5.2.1 5.2.3 ރަިޖސްޓްރީއެއް  ފަރާތްތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 

 އެކުލަވާލައި އަދާ ހަަމކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ.ދަފްތަރެއް ިމނިސްޓްރީން 

ކުރިއަށްދާނީ  5.2.4 އިުޖރާޢަތު  އާންމު  ދޫކުރުުމގެ  ލައިސަންސް  އެދުާމއި  އަށް  ލައިސަންސް 

 އެކުއަކަލްޗަރކުރުަމށް  އަދި  ޙަރަކާތްތަކަށް  އެހެނިހެން  ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަާމ  ]މަސްވެރިކަާމއި 

ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ    ދިނުާމބެހޭ   ހުއްދަ  ދިނުާމއި  ލައިސަންސް

 ަމތީންނެވެ.
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ޓްރާންސްޕޯޓް   5.2.5 ޯމލްޑިވްސް  ކުރިން،  ހުށަހެޅުުމގެ  އެދި  ލައިސަންސަކަށް  ކުރުުމގެ  މަސްވެރިކަން 

ޔަ ފަރާތުން  އެދޭ  ލައިސަންސަށް  ކޮށްފައިވާކަން  ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދު  ޤީންކުރަން  އޮތޯރިޓީގައި 

 ވާނެއެވެ.

ގިނަވެގެން 5.2.6 ދޫކުރެވޭނީ  ލައިސަންސް  މަސްވެރިކަންކުރުުމށް  ބޯވަދިލަަމހުގެ    30  މުޅިއަކު  ތުތި 

 )ތިރީސް( އުޅަނދަށެވެ.  

ފަރާތްތަކަށް  5.2.7 ޝައުގުވެރިވާ  ހޯދުަމށް  ލައިސަންސް  މަސްވެރިކަންކުރުުމގެ  ބޯވަދިލަަމހުގެ  ތުތި 

ދޫކުރުަމށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާެމއް ކޮިމޓީ އަދި ަމސްލަހަތުވެރިންގެ ަމޝްވަރާގެ ަމތިން  ލައިސަންސް  

 ިމނިސްޓްރީން ޤާއިްމކުރަންވާނެއެވެ. 

 މަސްވެރިކަން ކުރުުމގެ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: 5.2.8

 ލައިސަންސް  )ހ(  

ފަރާތުން   •   ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  ލައިސަންސް  ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހާ 

އުޅަނދުގައި  ކޮޕީއެއް(  އެއްގޮތް  އަޞްލާ  ލައިސަންސްގެ  )ނުވަތަ 

 ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

 މަސްވެރިކަންކުރެވޭ ސަރަޙައްދު  )ށ(  

ނަންބަރު:   •   ޤާނޫނު  ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،  އުޅަނދެއްވެސް   96/6ހުރިހާ 

ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ  

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ތަކުގައެވެ. 
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 މަސް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ނ(  

މަސްވެރިކަުމގެ އުޅަނދުގައި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ލޮގް ފޮތެއް އޮތްކަން  •  

 އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ ަމއުލޫާމތު   •

މަސް ރިޕޯޓު   ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން  ރިކޯޑުކުރުާމއި 

ގެންދާކަން  ފޮނުވަުމން  އަށް  ިމނިސްޓްރީ  ވަގުތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

ސައްޙަ ިމގޮ • އަދި  ފުރިހަމަ  ތެދު،  ަމޢުލޫާމތަކީ  ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދޭ  ތުން 

 ަމޢުލޫާމތު ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ.

ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްނުދިނުަމކީ، ނުވަތަ ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު ަމޢުލޫާމތު   •

 ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ކުށެކެވެ. 

ރޭންޖަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް  ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް   )ރ(  

 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( އާއި    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •  

ނަންބަރު   އާންުމ    R-75/2020ގަވާއިދު  ަމސްވެރިކަުމގެ  ]ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

އޮފިސަރުންނަށާ ތަންފީޛީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފިޝަރީޒް ގަވާއިދު[  އި 

ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް  އޮބްޒަރވަރުންނަށް،  ފިޝަރީޒް  ރޭންަޖރުންނަށާއި 

 ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 
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 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ބ(  

އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން، އަދި    

 ހަރަކާތެއް އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން ހިންގިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ:ނުވަތަ އެފަދަ 

އެތަނަކުން  •   ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ  ޤާނޫނެއް ނުވަތަ  އެއްވެސް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ަމނާކޮށް، ހިާމޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި   ތުތި މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ؛މަސްވެރިކަން ކުރުންބޯވަދިލަަމހުގެ 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   2019/14ނަންބަރު:  ޤާނޫނު   •

ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭންތައް އަދި ރާއްޭޖގެ އެހެން  

ަމނާކޮށްފައިވާ   ެމރުން   ނުވަތަ  ނެގުން  ،ބޭނުން  ،ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން

 ؛ންއެއްވެސް ބާވަތަކަށް އަމާޒުކޮށް ަމސްވެރިކަންކުރު

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( ގެ   2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •

ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭންތައް އަދި ރާއްޭޖގެ އެހެން  

ަމނާކޮށްފައިވާ   ެމރުން   ނުވަތަ  ނެގުން  ،ބޭނުން  ،ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން

 އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން،  އެއްވެސް ބާވަތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް

އެހެން  ކަނޑުގައި ތަނަކަށް  ދުއްވާ  ނުވަތަ  ގެންދިއުން   އުޅަނދަކަށް 

ނުވަތަ ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީ އަކަށް ނުވަތަ އެއްގަަމށް   ،(ޓްރާންޝިޕްކުރުން )

 ؛ގެންދިއުން

ވަށައިގެންވާ   • ކަނދުފަތީގެ  ސަރަހައްދުގައި   3އޮއިވާލި  ޭމލުގެ  ނޯޓިކަލް 

 ؛ސްވެރިކަން ކުރުން ނުވަތަ ަމސްވެރިކަާމގުޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގުންަމ
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ބޯވަދިލަަމހުގެ   • ގެންގުޅުން ނުވަތަ  ތުތި  ކުރުުމގައި ބިދޭސީން  ަމސްވެރިކަން 

 ؛ބައިވެރިކުރުވުން

ބަޔޯޑީގްރޭޑަބަލް( ކުނި  -ކެިމކަލެއް ނުވަތަ އޭގެ ޒާތުގައި ނެތިގެންނުދާ )ނޮން •

 އަދި ؛ އެޅުން ނުވަތަ އުކައިލުންފަޅަށް، ފަރަށް ނުވަތަ ކަނޑަށް 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ    2019/14މި ޕްލޭންއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •

ނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި  ޤާނޫނު( 

ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް 

 ން.އަަމލު ކުރު

ފެސިލިޓީއަށް   5.2.9 ޕްރޮސެސިންގް  ކުރިން،  ހުށަހެޅުުމގެ  ނެގުަމށް  ލައިސަންސް  ޕްރޮސެސިންގް 

ޯމލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ސާފުތާހިރުކަުމގެ ސެޓްފިކެޓެއް 

 އޮތްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޔަޤީން ކުރަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސް ދޫކުރުުމގެ ކުރިން   5.2.10 ރައްޔިތެއްކަން،  ޕްރޮސެސިންގް  ދިވެހި  ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކީ 

ރަޖިސްޓްރީ   ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އެކުންފުންޏަކީ  ކުންފުންޏެއްނަަމ،  ފަރާތަކީ  ޕްރޮސެސްކުރާ  ނުވަތަ 

 ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަން ިމނިސްޓްރީން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

 ސްކުރުުމގެ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:ޕްރޮސެ 5.2.11
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 ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  )ހ(  

ޑްރަގް   •   އެންޑް  ފުޑް  ޯމލްޑިވްސް  އަަމލުކުރަންވާނީ  ކުރުުމގައި  ޕްރޮސެސް 

ޤާއިްމކޮށްފައިވާ   )އެްމ.އެފް.ޑީ.އޭ( އިން  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އޮތޯރިޓީ 

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތިންނެވެ.

ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި  • ބަންދުކުރަން  އާލާތްތަކާއި  ތަންތަނާއި  ޕްރޮސެސްކުރާ 

 ލުުމގެ އިޚުތިޔާރު ިމނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސާާމނު އިންސްޕެކްޓްކޮށް ބެ

 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  )ށ(  

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ ަމއުލޫާމތު  ިމނިސްޓްރީގެ   •  

ރިކޯޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ލައިސަންސް  

ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ިމނިސްޓްރީއަށް މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

 )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ރިޕޯ • އިތުރުން ޕާރޗޭސް  ަމޢުލޫާމތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ޓުތަކުގައި 

އުސޫލު[ގައި   ހުށަހެޅުާމބެހޭ  ރިކޯޑުކުރުާމއި  ަމއުލޫާމތު  ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ 

 ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ:

o ު؛ހުއިފިލަނޑާ ނެގި އަިމއްލަ ފަރުދު ނުވަތަ އުޅަނދ 

o ް؛ގަނެފައިވާ ތާރީޚ 

o ް؛ތައް އަދި އެބާވަތްތަކުގެ ސައިޒްގެ ތަފްޞީލްބާވަތ 

o  ްކުރުަމށ އެކްސްޕޯޓް  އުފެއްދުންތަކަކީ  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ 

ވިއްކާ  އެތަކެތި  އުފެއްދުންތަކެއްނަމަ،  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް. 
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ސައްޙަ • އަދި  ފުރިހަމަ  ތެދު،  ަމޢުލޫާމތަކީ  ހުރިހާ  ފޯރުކޮށްދޭ   ިމގޮތުން 

 ަމޢުލޫާމތު ކަުމގައި ވާންވާނެއެވެ.

ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްނުދިނުަމކީ، ނުވަތަ ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު ަމޢުލޫާމތު   •

 ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ކުށެކެވެ. 

ޕްރޮސެސްކުރުުމގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް  ިމނިސްޓްރީގެ ބޭނުަމށް  •

އެއްކުރާ   ފަރާތުން  ސިއްރުކަން މަސްވެރިންގެ  ަމޢުލޫާމތުގެ 

އެހެން   ފިޔަވައި  ިމނިސްޓްރީ  ަމޢުލޫާމތު  އެފަދަ  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ، އަދި 

 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުަމކީ ކުށެކެވެ.

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް   )ނ(  

 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު( އާއި    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •  

ނަންބަރު   އާންުމ    R-75/2020ގަވާއިދު  ަމސްވެރިކަުމގެ  ]ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ފިޝަރީޒް  އޮފިސަރުންނަށާއި  ތަންފީޛީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ގަވާއިދު[ 

ލައިސަންސް  އޮބްޒަރވަރުންނަށް،  ފިޝަރީޒް  ލިބިފައިވާ ރޭންަޖރުންނަށާއި   

 ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ރ(  

ރަށެއްގެ  •   ފެންގަނޑު  ބާކީވާ  ކައްކައިފައި  އަދި  ސާފުކޮށް  ހުއިފިލަނޑާ 

އޮންނަ   ބޭރަށް  ފެށިގެން  އުރަފަށުން  ނުވަތަ  ީމޓަރުގެ   300ފަޅުތެރެއަށް 

 ؛އުކައިލުންސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް އެޅުން ނުވަތަ 
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ސާފުކުރުުމގެ   • ހުއިފިލަނޑާ  ހޯދުަމކައިނުލައި،  ލިޔުުމން  ހުއްދަ  ވެރިފަރާތުގެ 

 ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރުުމގެ ހަރަކާތެއް ރަށެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހިންގުން.

ަމނާކޮށްފައިވާ  • ވިޔަފާރިކުރުން  ނުވަތަ  ެމރުން  ނެގުން،  ބޭނުން،  ހިފުން، 

ބާވަތެއް،   ބައިތަކުން އެއްވެސް  ބާވަތެއްގެ  ނުވަތަ  ބައެއް  ބާވަތެއްގެ 

އުފައްދާފައިވާ އެއްވެސް އުފެއްދުެމއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ނުވަތަ ޕްރޮސެސިންގް  

 ފެސިލިޓީއެއްގައި ބެހެއްޓުން. 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަުމގެ    2019/14މި ޕްލޭންއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު:   •

ހަދާ ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ  އާއި  ނުވަތަ ޤާނޫނު(  ގަވާއިދެއް  އެއްވެސް  ފައިވާ 

ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް 

 އަަމލު ކުރުން.

ވަނަ ާމއްދާގެ    5.2.1ިމޕްލޭންއަށް އަަމލު ކުރަން ފަށުަމށްފަހު ފުރަތަަމ ދެއަހަރުގެ ުމއްދަތުގައި   5.2.12

 ތްތައް ލައިސަންސް ނަގާއިރު ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާ

ލައިސަންސް ދެވޭ ކެޓެގަރީތަކާއި، ލައިސަންސް ފީ އާއި ލައިސަންސް ސައްޙަވާނެ ުމއްދަތު ތާވަލު   5.2.13

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 2

 ްް މުްއދަތުގެ ތަފްޞީލ : ލަިއސަންސްގެ ބާވަތްތަކާއި ފީތަކާއި 2ތާވަލު  

 ފީ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ ބާވަތް  

 100 މަސް  12 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު  

 100 މަސް    12 ޕްރޮސެސް ކުރާ ފަރާތްތައް  
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 ނުކުރެވޭނެއެވެ.މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލެއް  5.2.14

ނަންބަރު   5.2.15   އެހެނިހެން   ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަާމ  ]މަސްވެރިކަާމއި  R-000/2020ގަވާއިދު 

ގަވާއިދު" އާ    ދިނުާމބެހޭ  ހުއްދަ  ދިނުާމއި   ލައިސަންސް  އެކުއަކަލްޗަރކުރުަމށް  އަދި  ޙަރަކާތްތަކަށް

ކުރަން   އައު  ލައިސަންސްތައް  ކުރާއިރު،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން  އައު  ލައިސަންސް  ޖެހޭނެއެވެ. 

 ފާއިތުވެދިޔަ ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ދިވެހިއުޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން   5.2.16

އެ އުޅަނދަކަށް ، ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓައިފިނަަމ  ،ނަަމކަާމގުޅޭ އިދާރާއަކުން ބާޠިލުކޮށްފި

އެއްގޮތަށް  ނިންުމާމ  އިދާރާގެ  އެ  ލައިސަންސްވެސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

އުޅަނދެއްގެ  އެފަދަ  އަދި  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ވަގުތީގޮތުން  ނުވަތަ  ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ުމރާަޖޢާކޮށްރަޖިސްޓްރޭޝަން   ނިންުމން  ނިންމި  އިދާރާއިން  ކަާމގުޅޭ  ، ބާޠިލުކުރުަމށް 

    ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަން ނުފެންނަ ކަަމށް ނިންަމއިފިނަަމ

 އެ ނިންުމމާ އެއްގޮތަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސާ ެމދުވެސް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ެޖހިއްެޖ ހިނދެއްގައި ލައިސަންސްގެ ުމއްދަތުގައި  5.2.17

ބަދަލެއް  އެފަދަ  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ިމނިސްޓްރީއަށް  އިޚުތިޔާރު  ގެނައުުމގެ  އެބަދަލެއް 

 ގެނެސްފިނަމަ، އެކަން އާންުމކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

 އި ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އްޔާ ނެގުމުގަ   ވަދިލަމަސް ތުތި ބޯ  5.3

ބޯވަދިލަމަސް 5.3.1 ނަންބަރު  ނެގުުމގައި،    ތުތި  މަސްވެރިކަުމގެ    2019/14ޤާނޫނު  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

މަސްވެރިކަންކުރުުމގައި    އާއިޤާނޫނު(   ދަށުން  ގަވާއިދުތަކުގެ  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  އެޤާނޫނުގެ 

 ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  
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މަސްވެރިކަުމގައި،   5.3.2 ބޯވަދިލަަމހުގެ  ބާވަތެއް ގަސްތަކާ ނުލައި  ތުތި  އެއްވެސް  ހިާމޔަތްކުރެވިފައިވާ 

 ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ. އެއަށް ވީހާވެސް އަނިޔާއެއް ނުވާގޮތަށްހިފިއްޖެ ނަަމ 

 މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅުން ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ   5.4

ބޭނުަމށް   ބައިވެރިކުރުވުަމކީ    ބޯވަދިލަަމހުގެތުތި  ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  ގެންގުޅުަމކީ  ބިދޭސީން  ކުރުުމގައި  މަސްވެރިކަން 

 ަމނާކަެމކެވެ. 

 

 އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  5.5

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް  5.5.1

ބޯވަދިލަމަސް ފަރާތަކީ    ތުތި  ކުރާ  އެކްސްޕޯޓް  ރައްޔިތުންނަށެވެ.  ދިވެހި  ވާންވާނީ  ފަރާތްތައް  ކުރާ  އެކްސްޕޯޓް 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުނި ވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. 

 ގަތުން ތުތި ބޯވަދިލަމަސް   5.5.2

ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަާމބެހޭ ަމއުލޫާމތު ރިކޯޑުކުރުާމއި ހުށަހެޅުާމބެހޭ އުސޫލު[ އާ  ިމނިސްޓްރީގެ  

އެއްގޮތްވާގޮތުގެަމތީން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަމޢުލޫާމތު ހިމެނޭގޮތުން، އެކްސްޕޯޓަރުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  

 ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.)ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު( ިމނިސްޓްރީއަށް ހު

 ؛މަސް ވިއްކި ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް .1 

 ؛ނެގި ފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދު ތުތި ބޯވަދިލަމަސް .2

 ؛ގަތް ތާރީޚްތުތި ބޯވަދިލަމަސް  .3
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 ގެ ބަރުދަން. ތުތި ބޯވަދިލަަމހު .4

 ޕެކްކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  5.5.3

ތައްޔާރުކުރާ   )ހ(   ކުރުަމށް  ބޯވަދިލަަމހުގެ  އެކްސްޕޯޓް  ބަންދުކުރާ ތުތި   އުފެއްދުންތައް 

ބަރުދަން  ޕެކޭްޖތަކުގައި،   ުޖުމލަ  ސާފުކޮށް އޭގައިވާ  ތަފްސީލް  އެކްސްޕޯޓަރުގެ  އަދި 

 އެނގޭނޭހެން ލޭބަލް ކުރަންވާނެއެވެ. 

އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރަންވާނީ، ޯމލްޑިވްސް ފުޑް  ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  އެކްސްޕޯޓް ކުރާ   )ށ(  

 އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. 

 ކެޗް ސެޓްފިކެޓް  5.5.4

ކޮންމެ އެކްސްޕޯޓް ޝިޕްަމންޓަކާއެކީ، ިމނިސްޓްރީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ   )ހ(  

 ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.ކެޗް 

އިންފޮޭމޝަން ސިސްޓަމް "ކެޔޮޅު"   )ށ(   ފިޝަރީޒް  ހުށަހަޅާނީ  ހޯދުަމށް  ކެޗް ސެޓްފިކެޓް 

 ެމދުވެރިކޮށެވެ. 

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  5.5.5

އެއްކުރާ  ( ހ)  ފަރާތުން  ަމސްވެރިންގެ  ބޭނުަމށް  ިމނިސްޓްރީގެ  ފަރާތް   އެކްސްޕޯޓުކުރާ 

ަމޢުލޫާމތުގެ ސިއްރުކަން ނުހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ އެފަދަ ަމޢުލޫާމތު ިމނިސްޓްރީ ފިޔަވައި  

 އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން.
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ނަންބަރު:   ( ށ)  ޤާނޫނު  ނުވަތަ  ޕްލޭން  މަސްވެރިކަުމގެ    2019/14މި  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގަވާއިދެއް ނުވަތަ ެމނޭްޖަމންޓް  ޤާނޫނު( އާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް  

 ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އަަމލު ކުރުން.

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް  5.6

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދާފައިވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނެތް ޙާލަތުގައި ނުވަތަ   5.6.1

ކަމެއް   ހިނދުގައިވަކި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ، ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ  ، ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ތުތި ބޯވަދިލަމަސް   އެްމ.އެްމ.އާރް.އައި އަދި ކޮިމޓީގެ ަމޝްވަރާއާއެކީ،،  ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފިޔަވަޅުތައް ިމނިސްޓްރީއަށް އެޅިދާނެއެވެ. ލެހެއްޓުމަށް  ބެ

 ިމފަދަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާކަންކަން ހިެމނިދާނެއެވެ: 5.6.2

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ބަންދުކުރުަމށް ކަނޑައެޅުާމއެކު، އެ ސަރަޙައްދަކުން  )ހ(  

 ؛ނެގުން ަމނާކުރުންތުތި ބޯވަދިލަމަސް 

 ؛ނެގުން، ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ަމނާކުރުންތުތި ބޯވަދިލަމަސް  )ށ(  

 ؛ސައިޒް ކަނޑައެޅުންތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  އަދި ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ  ނެގޭނެ )ނ(  

ނެގޭނެ   )ރ(   ނުވަތަ  ކުރެވޭނެ  ބޯވަދިލަަމހުގެ  އެކްސްޕޯޓް  ކަނޑައަޅައި  ތުތި  ކޯޓާއެއް 

 އަދި ؛ ތަންފީޛުކުރުން

ބޯވަދިލަަމހުގެ   )ބ(   ނުވަތަސްޓޮކަތުތި  ފަދަ    ށް  ބާވަތްތައް  ކޯަމހުގެ  އަދި  ތުތި ބޮޑުމަސް 

އަސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭގޮތުން   ބޯވަދިލަަމހަށް ބަރޯސާވާ އެހެނިހެން ދިރުންތަކަށް

 އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 
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 : ކުށާއި އަދަބު 6ބާބު  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   6.1 ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ   ެމނޭްޖކުރުުމގެަމތީގައި  ނުވަތަ  އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ 

 ކުށެކެވެ.  ވުަމކީޚިލާފު

އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ ތާވަލު   ެމނޭްޖކުރުުމގެ ފިޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެގެން 6.2

 އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.  4އަދި  3

ނުވަތަ   6.3 ފިޔަވަޅަކާ  ފަހަރަށް ެމނޭްޖކުރުުމގެ  ތިންވަނަ  ތަކުރާރުކޮށް  ޝަރުތަކާ  ލައިސަންސްގެ 

އެފަރާތަކަށް  އަދި  ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ލައިސަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ  އެފަރާތަށް  ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، 

 މަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.   3ލައިސަންސް އަލުން ދޫކުރާނީ ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރި ތާރީޚުގެ 

ކުރާނީ   6.4 ތަންފީޛު  އިުޖރާޢަތުތައް  ކަނޑައެޅުުމގެ  ނަންބަރު  އަދަބު   R-74/2020ގަވާއިދު 

ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުާމއި ޫޖރިަމނާކުރުާމ  ހަ]މަސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު  

 ގެ ދަށުންނެވެ. ބެހޭ ގަވާއިދު[ 

 ޫޖރިަމނާ : ކުށާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ  3ތާވަލު 

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  ކުށް 

މަސްވެރިކަންކުރުން ަމނާ އާލާތެއް  

 މަސްވެރިކަންކުރުން ބޭނުންކޮށްގެން 

  700ކުރިން ކުރި ޫޖރިމަނާގެ އިތުރުން  2000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  5000ރުފިޔާ )

ތުތި ސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި 

 މަސްވެރިކަންކުރުން ބޯވަދިލަަމހުގެ 

  500ކުރިން ކުރި ޫޖރިމަނާގެ އިތުރުން  3000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )
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 3ކަނދުފަތީގެ ވަށައިގެންވާ އޮއިވާލި 

ނޯޓިކަލް ޭމލުގެ ސަރަހައްދުގައި ދޮށީގެ 

މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން މަސްވެރިކަެމއް  

ކުރުން ނުވަތަ މަސްވެރިކަާމގުޅޭ ހަރަކާތެއް 

 ހިންގުން

  500ކުރިން ކުރި ޫޖރިަމނާގެ އިތުރުން   5000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  10000ރުފިޔާ )

ތުތި  އުޅަނދެއްގައި  ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ

މަސްވެރިކަން ކުރުުމގައި  ބޯވަދިލަަމހުގެ 

 ބިދޭސީން ގެންގުޅުން ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވުން 

  200ކުރިން ކުރި ޫޖރިމަނާގެ އިތުރުން  1000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  5000ރުފިޔާ )

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް 

 މަސް ރިޕޯޓު ނުފޮނުވުން ިމނިސްޓްރީއަށް 

ހުށަނާޅާ ކޮންެމ ދަތުރަކަށް 

750 

  200ކުރިން ކުރި ޫޖރިމަނާގެ އިތުރުން 

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )

ސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި ޕްރޮސެސް  

 ޙަރަކާތެއް ހިންގުން ކުރުުމގެ 

ކުރިން ކުރި ޫޖރިމަނާގެ އިތުރުން   5000

ރުފިޔާއާ  30،000ރުފިޔާ ) 2000

 ހަަމޔަށް(

ޕްރޮސެސްކުރުުމގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ  

ފަރާތްތަކުން ިމނިސްޓްރީއަށް މަސް ގަނެފައިވާ  

ގޮތުގެ ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު(  

 ހުށަނޭޅުން

  300ކުރިން ކުރި ޫޖރިަމނާގެ އިތުރުން   1000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  10،000)ރުފިޔާ 

ސައްޙަ ނޫން ނުވަތަ ދޮގު ަމޢުލޫާމތު  

 ފޮނުވުންިމނިސްޓްރީއަށް 

  500ކުރިން ކުރި ޫޖރިަމނާގެ އިތުރުން   3000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  10،000ރުފިޔާ )
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މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ަމޢުލޫާމތު  

ިމނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ  

 ކުރުން

  500ކުރިން ކުރި ޫޖރިަމނާގެ އިތުރުން   1000

 ރުފިޔާއާ ހަަމޔަށް(  10000ރުފިޔާ )

ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ސެޓްފިކެޓެއް ނެތި  ކެޗް

އުފެއްދުެމއް ތުތި ބޯވަދިލަހުގެ ނުވަތަ 

 އެކްސްޕޯޓް ކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން 

އެކްސްޕޯޓަރު ބްލެކްލިސްޓް ކުރުާމއެކު،   5000

މަސްދުވަސް ވަންދެން ކެޗް   3

 ސެޓްފިކެޓް ދޫނުކުރުން 

 

 ކުށްތަްއ   ހިސާބުކުރެވޭ : ޖޫރިމަނާ 4ތާވަލު 

 ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރުފިޔާ(  ކުށް 
ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރުމުގައި  
 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

  ، ހިފުންލައިސަންސްގެ ޝަރުތާ ހިލާފުވެ، 

  ެމރުން ނުވަތަ  ނެގުން ،ބޭނުން

ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް އެއްވެސް  

ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، 

  ދުއްވާ އެހެން  ރައްކާކުރުން، ކަނޑުގައި

ގެންދިއުން  އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް

 ( ޓްރާންޝިޕްކުރުން )

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް  

 ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އާްމދަނީ 

 ގުނައަށްވާ ިމންވަރު  4 

  400،000)ގިނަވެގެން 

 ރުފިޔާ( 

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް   −

 ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އާްމދަނީ 

ހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ   −

ުމހިއްުމކަން މާހައުލީ ނިޒާަމށް  

 އޮތް ިމންވަރު 

ހިފާފައިވާ ިމންވަރު ނުވަތަ   −

 ބަރުދަން 

ހަރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުގެ   −

 ބާވަތް 

 ،ނެގުން ލައިސަންސްގެ ޝަރުތާ ހިލާފުވެ، 

ހިފުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން  

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް  

  އާްމދަނީ ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް   −

 ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އާްމދަނީ 
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ދިރުެމއްގެ   ،ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ދިރުެމއް

ބައެއް ނުވަތަ އެފަދަ ދިރުެމއް ބޭނުންކޮށްގެން 

އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުެމއްގެ 

 ، ޕްރޮސެސްސްކުރުާމއި ،ވިޔަފާރިކުރުާމއި

ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީއެއްގައި 

ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ 

 ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

 ގުނައަށްވާ ިމންވަރު  4ގެ 

  400،000)ގިނަވެގެން 

 ރުފިޔާ( 

ހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ   −

ުމހިއްުމކަން މާހައުލީ ނިޒާަމށް  

 އޮތް ިމންވަރު 

ހިފާފައިވާ ިމންވަރު ނުވަތަ   −

 ބަރުދަން 

ހަރަކާތް ހިންގާ އުޅަނދުގެ   −

 ބާވަތް 
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 މޮނިޓަރކުރުން   މިންވަރު   ތަންފީޒުކުރެވޭ   : ޕްލޭން 7ބާބު  

އެކުލަވާލައިފައިވާ  )  1  ތާވަލް 7.1 ހާސިލްކުރުަމށް  ހަރަކާތްތަކާއި   އިސްތިރާުޖތަކާއިއަާމޒުތައް 

އިދާރާތައް ތަންފީޒުކުރާނެ  އެކަންކަން  އަދި  ުމއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   (ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައި 

 މި ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭން ހިންގުާމއި ތަންފީޒު ކުރުަމކީ ިމނިސްޓްރީގެ ޒިންާމއެކެވެ.   ގެ ަމތިންގޮތު

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުާމއި އެ   ެމނޭްޖަމންޓް ޕްލޭންގައި ހިެމނިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ  ިމ 7.2

އިދާރާތަކާއި   ތަންފީޛީ  ތަންފީޒުކުރުަމށް  ިމނިސްޓްރީ  މަސްލަހަތުވެރިންނާފިޔަވަޅުތައް  އެކު 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙްލީލުކުރުާމގުޅޭ    ކުރަންެޖހޭ ޕްލޭންގެ ދަށުން ޯމލްޑިވްސް ެމރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ިމ 7.3

ހަރަކާތްތަ އެ    އްއެންެމހައި  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  ބަޔާންކުރާ  ގޮތް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 

 ވާނެއެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލަން

 
 

 

 މުރާޖަޢާކުރުން   ޕްލޭން   : މެނޭޖްމަންޓް 8ބާބު  

 ކޮށް ުމރާަޖޢާކުރަންވާނެއެވެ.މުޠާލިޢާ( އަހަރަކުން މި ޕްލޭން ފަހެއް) 5ކޮންމެ ން ިމނިސްޓްރީ 8.1

ލައިންސަންސް   ،މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  ރުުމގައިކުމުޠާލިޢާޕްލޭން   8.2

ފަރާތްތަކާއި ފަރާތްތަކާ  ،ދޫކޮށްފައިވާ  އަދި    ،އިޕްރޮސެސްކުރާ  އެހެނިހެން  އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި 

 .ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ ންބައިވެރިވުން ިމނިސްޓްރީ މަސްލަހަތުވެރިންގެ

ހޯދުންތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ    ސްގެ އަލީގައި ހޯދޭ ސައިން  ރުުމގައިކުުމޠާލިޢާމި ޕްލޭން   8.3

  ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެން ބަދަލެއް ގެންނަން ެޖހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް  
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ފިޔަވަޅުތައް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފިޔަވަޅުތައް    ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.ޕްލޭންގައި  އިތުރު  ނުވަތަ 

 ހިެމނިދާނެއެވެ.

 

ާމއްދާގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަަމވެސް، ިމޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް    8.3ދި  އަ  8.1 8.4 ވަނަ 

ަމޝްވަރާއާއެކު  ކޮިމޓީގެ  ހާލަތެއްގައި،  ެޖހިއްޖެ  ބަދަލުކުރަން  ގޮތަކަށް  އަވަސް  ފިޔަވަޅެއް 

 އެފިޔަވަޅެއް ިމނިސްޓްރީން މުޠާލިޢާކުރަންވާނެއެވެ.

ރިސަރޗް   8.5 ެމރިން  ހިެމނިފައިވާ  ޯމލްޑިވްސް  ޕްލޭންގައި  ިމ  ފަރާތުން  އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

 ވާނެއެވެ.ދޭންލަފާ ިމނިސްޓްރީއަށް  ހަޔަވީ އަދި މާހައުލީ ނިޒާާމބެހޭ ކަންކަުމގެ    މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ
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 ބަސްކޮށާރު :  1  – ޖަދުވަލު  

  

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަރަޙައްދުގައި އަދި  ކުރުން   އެކުއަކަލްޗަރ  )ހ( 

، އާލާކޮށް ،ދިރުވައި ،ފެނުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް ވިއްސައި، ތެރޭގައި

 ން.ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރު

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   )ށ( 

 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ާމލީ ަމންފާއެއް ހޯދުުމގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން. 

ދަށުން )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު(ގެ    2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   ތަންފީޛީ އޮފިސަރު  )ނ( 

ތަންފީޛުކުރުަމށްޓަކައި   ގަވާއިދުތައް  ދަށުން    57ޤާނޫނުގެ  އެހަދާ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އް.ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންެމ އޮފިސަރެ

ވަނަ    58ުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިކަ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު  )ރ( 

 އް. ާމއްދާގެ ދަށުން، ިމނިސްޓްރީންއައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަ

ނުވަތަ   )ބ(  މަސްވެރިކަންކުރުން 

 ނެގުން 

 ؛ެމރުަމށާއި ބޭނުަމށް މަސް ހޯދުން، ނެގުަމށާއި، ހިފުަމށާއި (1)

 ؛ނުވަތަ ެމރުަމށް މަސައްކަތްކުރުން، ނެގުަމށް، ހިފުަމށް، މަސް ހޯދުަމށް (2)

ެމރުން ނުވަތަ ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަުމގެ ނަތީާޖއަކީ ަމސް ހޯދުން (3)

 ؛މަސް ބޭނުންކަުމގައި ހިެމނޭ އެނޫންވެސް އެހެން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

މަސް ަޖާމކުރުވުަމށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ، "ރޭޑިއޯ ބީކަން" ހިމެނޭގޮތަށް (4)

ނުވަތަ އަނބުރާ   ހޯދުން، ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުާމގުޅޭ ސާާމނު ބެހެއްޓުން

 ؛ހޯދުން
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އެއްގަުމގައި   (5) ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ކަނޑުގައި  ނުވަތަ  ިމ        ޫމދުގައި 

ވަނަ  ( 3)   ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2، )( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިާމއްދާގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް 4ނަންބަރު ނުވަތަ )

 ތައްޔާރުވުަމށްޓަކައި އެއްވެސް ކަެމއް ހިންގުން. ހިންގުަމށް 

މަސްވެރިކަަމށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުަމށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  އުޅަނދު  ޅ( ) 

ޙަރަކާތެއް  ގުޅުންހުރި  ަމސްވެރިކަާމ  ނުވަތަ  މަސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު 

ބާވަތެއްގެ   ބޭނުންކުރާ  ނުވަތަ ހިންގުަމށް  ބޯޓެއް  ކަނޑު  އުޅަނދެއް،  އެއްވެސް 

 .އެނޫންވެސް އުޅަނދު

ަމއުލޫާމތު ލޮގްފޮތް  )ކ(  ރެކޯޑުކުރުަމށް    މަސްވެރިކަުމގެ  ަމއުލޫާމތު  ދަތުރުގެ  ގޮތުން،  ހިެމނޭ 

 ވަސީލަތް.ިމނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ 

ނަންބަރު:   މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  )އ(  ޤާނޫނު(ގެ  2019/14ޤާނޫނު  ަމސްވެރިކަުމގެ  ތިން   )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ރާވައި ަމސްވެރިކަން  ގުޅިގެން  ބާބާ  އަދި ، ވަނަ  ބަލަހައްޓައި  ހިންގައި 

 ތަރައްޤީކުރުާމގުޅޭ ޕްލޭން

އުޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅު  )ވ(  ޒިންާމ    ، މަސްވެރިކަންކުރާ  އިސް  އެންެމ  ހުރި  ވަގުތަކު  އެ 

 . ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް 

އެންެމހައި   މިނިސްޓަރ  )މ(  މަސްވެރިކަާމގުޅޭ  ހިމެނޭގޮތުން  ކަންކަން  އެކުއަކަލްޗަރކުރުުމގެ 

 .ކަންކަުމގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު

އެކުއަކަލްޗަރކުރުުމގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަުމގެ އެންެމހައި ކަންކަުމގެ   މިނިސްޓްރީ  )ފ( 

 .ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާމަސްއޫލިއްޔަތު 
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ަމސްވެރިކަުމގެ ޤާނޫނު(ގައި  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:   ކުށް  )ދ(  އަދި   )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ގަވާއިދުތަކުގައިިމޤާނޫނު އެކުލަވާލާ  ދަށުން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގެ  ކަަމށް  ، ކުށެއް 

 އް. އިދާރީ ކުށްތަ

އެ ކަެމއް ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް ، ކަަމކާގުޅޭ ފުރިހަމަ ސާފު ަމޢުލޫާމތު ނެތި ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު  )ތ( 

 ފިޔަވަޅު. އަޅާހިނގާފާނެކަަމށްޓަކައި 

ނުވަތަ    ރޮސެސްކުރުންޕް  )ލ( 

ހަރަކާތެއް   ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ 

 ހިންގުން 

ނުވަތަ   ޕެކެޓްކުރުަމށް  ބެހެއްޓުަމކަށްޓަކައި  ދުވަހަށް  ނުވަތަ ގިނަ  ބަންދުކުރުަމށް 

 އް. ަމހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަ

 :ތަނެއްގައި އެ އަދި ،ތަންތަން އެނޫންވެސް ޢިާމރާތްތަކާއި ،ބިންބިާމއި ތަންތަން   ޕްރޮސެސްކުރާ )ގ( 

 ،ބަންދުކޮށް  ،ސާފުކޮށް  ،އުފެއްދުންތައް  އެކުއަކަލްޗަރގެ  ނުވަތަ  މަސް .1

 އެހެންގޮތަކަށް   އެނޫންވެސް  ،ހިއްކައި  ،ލޮނުއަޅައި  ،ގަނޑުކޮށް  ،ފިނިކޮށް

 ތައްޔާރުކުރާ  ވިއްކުަމށް  ބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްޭޖން  ދިވެހިރާއްޭޖއާއި

 ނުވަތަ ؛ތަންތަން

 ،ސާފުކޮށް  ، ހިއްކައި  ،ބަންދުކޮށް  ދަޅުގައި  ،ޕެކެޓުކޮށް  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށް .2

 އެހެންގޮތަކަށް   އެނޫންވެސް   ނުވަތަ  ގަނޑުކޮށް  ،ފިނިކޮށް  ،ލޮނުއަޅައި

  މަސް   ،ބޭނުަމށްޓަކައި  ވިއްކުުމގެ  ބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްޭޖން  ދިވެހިރާއްޭޖއާއި

 . ތަންތަން ބަހައްޓާ ފައިރައްކާކޮށް  އުފެއްދުންތައް އެކުއަކަލްޗަރގެ ނުވަތަ

 

ވާިޖބުތަކާއި   ވެރިފަރާތް  )ޏ(  ޙައްޤު ވެރިފަރާތުގެ  ވެރިފަރާތުގެ  ނުވަތަ  އަދާކުރާ  ޒިންާމތައް 

އެ ީމހެއްގެ އަިމއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެން    ނުވަތަ  ، ލިބިގެންވާކަަމށް ބުނާ

ީމހެއްގެ ފަރާތުން ކަުމގައިވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާިޖބުތައް އަދާކުރުުމގެ 

އެހެން ފަރާތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ވެރިފަރާތާ  ، އިލްތިޒާްމތައް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތާއި
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ފަރާތްތައް ެމނޭަޖރ  ،ނުވަތަ  ޝަޚްޞެއްގެ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ ، ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރ 

 . ސެކްރެޓަރީ

އެއް ސަރަހައްދަކަށް މަސް ގެނައުަމށްޓަކައި ފެންަމތީގައި އޮޔާދެޭމގޮތަށް ކަނޑުގައި   އޮއިވާލި ކަނދުފަތި  )ސ( 

 ބޮޔެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން އެއްޗެއް.ނަގިލި ލައިގެން ހަރުކުރާ 
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 އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 
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 ނިޒާެމއް.

 


