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 ނަން   އި ތަޢާރ ފާ  1.1

ޕްލޭން" އެވެ )މީގެ    މެނޭޖްކ ރ މ ގެ  ހިަބރ ޕްލޭންއަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މެނޭޖްމަންޓްމި   1.1.1

 ޕްލޭން ކަމ ގައި ހަވާލާދީފައި(.މި ފަހ ން 

ގެ    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ )  2019/14ޤާނޫނ  ނަންަބރ  އިވަނީ  މި ޕްލޭން ހަދާފަ 1.1.2

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ންނެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ެބލެވޭނީ އެޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ    18

 ގޮތ ގައެވެ.

  17ޤާނޫނ ( ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ    2019/14މި ޕްލޭންއަކީ، ޤާނޫނ  ނަންަބރ   1.1.3

 ވެ.ނެމ ގެ ޕްލޭމެނޭޖްކ ރ ކަން ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރ4ިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ގެ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓ މ ގައި މަގ ދައްކައިދޭ މައިގަނޑ  ހިަބރ މި ޕްލޭންއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   1.1.4

 ލިޔ މެވެ.
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   މިޕްލޭންގެ އިމާއި ހިންގާނެ ދާއިރާ  1.2

 ބާވަތްތައް އަދި ހަރަކާތްތައް  1.2.1

)މީގެ ފަހ ން ހިަބރ ގެ   ވެާބވަތްތަކަށެ  ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާމި ޕްލޭން ހިނގާނީ   )ހ(  

 ގޮތ ގެ ހަވާލާދީފައި(. 

 (ޕެސިފިކް ސެއިލް ފިޝް-އިންޑޯފަންގަނޑ  ހިަބރ  ) (1)  

 (ސްވޯޑް ފިޝްތ ންގަނޑ  ހިަބރ  / ކަންނެލި ހިަބރ  ) (2)

 ( ްބލެކް މާލިން) ކަޅ މަސް ހިަބރ  (3)

 ( ޕެސިފިކް ްބލޫ މާލިން-އިންޑޯނޫމަސް ހިަބރ  )  (4)

 ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން() ހިަބރ  ގަޅިޖެހިމަސްހިަބރ  /  ނޫ (5)

އަސަރ ކޮށްފާނެ ހ ރިހާ ހަރަކާތްތަކަށް މި  އާާބދީއަށްގެ ހިަބރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ،  )ށ(  

ސެސް ކ ރ މާއި، ރައްކާކ ރ މާއި،  ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ނެގ މާއި، ޕްރޮ

ގެ އ ފެއްދ ންތައް އެކްސްޕޯޓް ކ ރ ން  ހިަބރ އަދި    ހިަބރ ގަނެވިއްކ މާއި ދިވެހިރާއްޖޭއިން  

 ހިމެނެއެވެ.

 ފަރާތްތައް  1.2.2

ގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާބވަތްތަކަށް އަމާޒ ކޮށްގެން   1.2.1މި ޕްލޭން ހިނގާނީ   )ހ(  

 މައްޗަށެވެ. ފަރާތްތަކ ގެ އެންމެހާ ަބއިވެރިވާ ހިންގާ ހަރަކާތްތަކ ގައި



 

4 
 

ހަރަކާތެއް ހިންގާ ނ ވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތަކާ   ތެރެއަށް ފެތޭ  އިމ ގެގެ  އަދި މި ޕްލޭން )ށ(  

މީހ ންނަށާއި، އ ޅަނދ  ފަހަރަށާއި، ޕްރޮސެސް ކ ރާ އަދި  ގ ޅ ންހ ރި ހަރަކާތެއް ހިންގާ  

 ނެއެވެ. ގާހިނ މި ޕްލޭންށްވެސް އެކްސްޕޯޓް ކ ރާ ތަންތަނަ

   

 އިސްތިސްނާ  1.2.3

ކަނޑާއި ކަނޑ ގެ ޤ ދ ރަތީ ވަޞީލަތްތަކ ގެ ދިރާސާ ކ ރ މާެބހޭ  ސަރަހައްދ ގެ ތެރޭގައި ކަނޑ ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ]

ހިންގާ  ހަރަކާތެއްޞައްޙަ ހ އްދައެއްގެ ދަށ ން ތަހ ލީލ  ކ ރ މ ގެ   އިން ދޫކޮށްފައިވާމިނިސްޓްރީ ގެ ދަށ ން  [ގަވާއިދ 

 މި ޕްލޭން ނ ހިނގާނެއެވެ.ތްތަކަށް، ންނަށާއި ފަރާމީހ 

   

 މަގ ދައްކައިދޭ އ ސޫލ ތައް  1.3

ހައ ލީ  މާ،  ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް  ކަން ޔަޤީން ކަށަވަރ   އަލީގައި  ސްގެސައިން   ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.3.1

ހ އްޓ ވ މަށް   ތައްއްލ ންލިިބދާނެ އިއާދަނ ކ ރެވޭ ގެ  އް ރައްކާކޮށް،  މާހައ ލީ ނިޒާމ ތަކަށްތަނިޒާމ 

 .ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ން ޚަރަދ ކ ޑައަވަސް އަދި 

ތެރެއިން  1.3.2 ނިޒާމެއްގެ  ގ ޅިލާމެހިފައިވާ  ނިޒާމާ  ކަންކަމަށާއި،   ބެލެހެއްޓ ން:  މާހައ ލީ  ވަކި 

މާހައ ލީ ޚިދ މަތްތަކަށްާބވަތްތަކަށާއި  ނިޒާމ ގެ  މާހައ      ަބދަލ ގައި،  ެބލ މ ގެ  ވަކިން  ލީ ވަކި 

މީގެ ތެރޭގައި    ގ ޅ ންތަކަށް ބެލ ން.އެކި ވައްތަރ ގެ  އަދި ގ ޅިލާމެހިފައިވާ  ތަކ ގައި ހިމެނޭ  ނިޒާމ 

 ރިޢާޔަތްކ ރ ން. ކ ރާ އަސަރ ތަކަށްވެސް   ނިޒާމަށްމާހައ ލީއިންސާނ ންގެ ހަރަކާތްތަކ ން 
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ހ ރަސް   ގަތ މަށްިބލިވަސީލަތްތަކ ން މަންފާ    ށްމ ސްތަޤްަބލ ގެ ޖީލްތަކަ  ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.3.3

ހ އިފިލަނޑާގެ   ފ އްދޭގޮތެއްގެމަތީން  ބޭނ ންތައް  ޖީލްތަކ ގެ  މިއަދ ގެ  ނޭޅޭނޭގޮތ ގެމަތީން 

 މަސްވަރިކަން ތަރައްޤީ ކ ރ ން.

އަމަލ ކ ރ މާއި  ހަމަހަމަކަން: 1.3.4 ފެންނަގޮތަށް  އެންމެން ،  ދެފ ށް  އަމަލ ކ ރ މާއި،  ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް 

އަމަލ ކ  އ ސޫލ ތައް އި،  މާރ ޝާމިލްވާގޮތަށް  ލާމަރ ކަޒީ  ޒިންމާނެގ މާއި  ކަމަކަށް  ކ ރާ 

ތަތ ީބޤ ކޮށްގެން، ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެންގެ ހިއްސާ އެކ ލެވޭ އާންމ  މ ދަލެއްކަމ ގައި ދެކިގެން، 

 . ދިނ ންލިިބ އިންސާފ ވެރިކޮށްވަސީލަތްތަކ ގެ ބޭނ ންކޮށްގެން ލިޭބ މަންފާ އެންމެންނަށް 

ވީހާވެސް ޮބޑަށް އިއްތިފާޤ ން ނަތީޖާ ނެރ މަށް ާބރ     ކަންކަން ނިންމ މ ގައިއެޕްރޯޗް:  ޕާޓިސިޕޭޓަރީ   1.3.5

ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ  އެޅ މ ގެގޮތ ން ޝާމިލްވ ން  އެންމެންގެ  ކަމާގ ޅޭ  ނިންމ މ ގައި  ކަންކަން  ނާއި 

  ސަަބބ ން ސީދާ ، ޚާއްޞަ ކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނ ވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ  ، ކަމާގ ޅޭ އެންމެންގޮތ ން

 ކ ރ ން.ަބއިވެރި ރާތްތައްއަސަރ ކ ރާ ފަ

   

 މާނަކ ރ ން  1.4

ޕްލޭން   1.4.1 ނަންަބރ :    ށްމާނަކޮމި  ޤާނޫނ   ކ ރަންވާނީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2019/14ތަތ ީބޤ  

 މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ ( އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެމަތީންނެވެ. 

ހިނދަކ ަބޔާންކޮށްފައިނ ވާ އެހެންގޮތަކަށް   1.4.2 މި  ހާ  ަބސްަބހާއި  ޕްލޭން،  ޭބނ ންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  1މާނަކ ރާނީ ޖަދ ވަލ    އިާބރާތްތައް
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 އަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  1.5

 6ން ތާރީޚ ން ފެށިގެމި ޕްލޭންއަށް އަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއ ކ ރާ  1.5.1

 ފެށިގެންނެވެ. މަވާ ތާރީޚ ން މަސްދ ވަސް ހަ

ވަނަ މާއްދާއަށް އަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޕްލޭން ސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި   5.2.1މި ޕްލޭންގެ  1.5.2

 )ާބރަ( މަސްދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެންނެވެ.  12ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން 
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 ( ބިހޭވިއަރ )   ގ ޅ ންތައް  އި އ ޅ މާ  އަދި(  އިކޮލޮޖީ)  މާހައ ލ  (،  ލޮޖީ ޔޮ ބަ )  ހެދިބޮޑ ވ ން :  3ބާބ   
 
 ލޮޖީ ޔޮ ބަ  3.1

 
އި ކަނޑ ގެ މަތީ ފަށަލައިގައ ޅޭ ާބވަތެކެވެ. އަދި މިާބވަތްތަކަކީ  ހިަބރ ގެ ާބވަތްތަކަކީ ދ ނިޔޭގެ ހ ރިހައި ކަނޑ ތަކެއްގައިވެސް  

އިގަނޑ  ސިފައަކީ  މަފާހަގަކ ރެވޭ  (. ހިަބރ ގެ  2010،  ލްއެޓް އޭދަތ ރ ކ ރާ މަހެކެވެ )ޝިމޯސް    ސަރަހައްދ ތަކަށްއ ޅޭ ދ ރ   

 ވ މެވެ.ދިގ  ނިސްބަތ ން މަހ ގެ ތިރީ ތ ންގަނޑަށްވ ރެ މަތީ ތ ންގަނޑ 

 
 )ހ( ފަންަގނޑ  ހިބަރ 

 
 ސައިންޓިފިކް ނަން: އިސްޓިއޮފޯރަސް ްޕލެޓިްޕޓެރަސް 

 ޕެސިފިކް ސެއިލްފިޝް -އާންމ ކޮށް ކިޔާއ ޅޭ ނަން: އިންޑޯ
 ދިވެހި ނަން: ފަންގަނޑ  ހިބަރ  

ރެ ލިސްޓްގައިވާ  އައި.ޔޫ.ސީ.އެން  ލީސްޓް  ޑް  ސްޓޭޓަސް: 
 ކޮންސަރން 

 
  

 މާހައ ލ  އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  

ދ ނިޔޭގެ   ކަނޑ ގެ،  ެޕސިފިކް  އަދި  އިންޑިއާ  ހިބަރަކީ  ކަނޑ ތަކ ންފަންގަނޑ   ހޫނ   ސަރަހައްދ ގެ  )އީކ އޭޓަރ(  ނާއި  ދެބައިހަމަ 

އައްސޭރިފަށާއި ކައިރި    ސް އާންމ ކޮށް އ ޅެނީމިބާވަތ ގެ މަހެކެވެ.  ން ފެންނަ މަސަރަހައްދ ތަކ )ސަބް ޓްރޮޕިކް(  މެދ މިންވަރަކަށް ފިނި  

އިންޑިއާ ކަނޑ ގައި ފަންގަނޑ  ހިބަރ ގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތ ގެ ތަފްސީލ     .ހިސާބ ތަކ ގައެވެ  ތިލަ   މީޓަރ   200  ސަރަހައްދ ތަކ ގެ

  ދަރިމައިވާ  ނެތިއް ސަރަހައްދ ތަކ ގައި މައިކަނޑ ގެ އާބާދީއާ ގ ޅ މެއް)ސްޓޮކް ސްޓްރަކްޗަރ( އެއްކޮށް ހޯދިފައި ނ ވިނަމަވެސް ބައެ

ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިގޮތ ން، އިންޑިއާ ކަނޑ ގެ މައި އާބާދީއާ ގ ޅ މެއް    އ ޅޭ)ރިްޕރޮޑަކްޓިވްލީ އައިސޮލޭޓެޑް ސްޓޮކްސް(    އާބާދީ  ތަކެއް

ކަނޑ ން މަސް ބަދަލ ވާ އާބާދީއެއް،  ނެތް، ނ ވަތަ ވަރަށް ކ ޑަ މިންވަރަކަށް ދެ އާބާދީގެ މެދ ގައި   )ަޕރޝިއަން ގަލްފް(    ފާރިސީ 

 ފައެއް ނ ވެއެވެ. އާބާދީއެއް އިންޑިއާ ކަނޑ ގައި ވާކަމަށް ހޯދި ރިޯޕޓ ކ ރެވިފައިވެއެވެ. މި އާބާދީގެ އިތ ރ ން، މިގޮތަށް ވަކިވެފައިވާ 

 

 ކާނާ އާއި ކެއ މ ގެ ވައްޓަފާޅި:



 

8 
 

ގެ މަތީ ކޮތަރިބައި  ގެން އ ޅޭ ކ ދިމަހ ގެ އައިންތައް އޭތައް އަދި ގ ންބަޅަ ފަދަ އައިން ހަދައިފަންގަނޑ  ހިބަރަކީ މިޔަރެމ ގެ ބާވަތް

ބޭނ ންކޮށްގެން ލަވައި އެއްކ ރ މަށްފަހ  އައިނަށް ހަމަލާދޭ މަހެކެވެ. މިބާވަތ ގެ ކ ދި މަހ ގެ އިތ ރ ން ބޯވަ އާއި ބޯވަދިލަމަހ ގެ  )ފަންގަނޑ (  

 ގައި ހިމެނެއެވެ. ބާވަތްތައްވެސް މީގެ ކާނާގެ ތެރޭ

  

 އ މ ރ :  ދަރިމައިވާ ބޮޑ ވާ މިންވަރާއި  

މިބާވަތ ގެ  އެހެންނަމަވެސް އަވަހަށް ބޮޑ ވާ މަހެކެވެ.    ، ށް ބަލާއިރ  ނިސްބަތ ން ކ ޑަބާވަތްތަކަ ފަންގަނޑ  ހިބަރަކީ ހިބަރ  އާއިލާގެ 

ދިގ މިނ  މަހ ގެ  ލެންތްލޯވަރ ޖޯ  )  ގައިތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑ  ކަމަށް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވާ  ތ ންގަނޑ ން    -   ފޯރކް  ތިރީ 

މަހަކަށް   އެންމެ ބަރ މިހާތަނަށް ދ ނިޔޭގައި މިބާވަތ ގެ އަދި    ހ ރިކަމަށްވެއެވެ.ސެންޓިމީޓަރ  348 ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާބަށް(

އެކިއެކި ލިއ ންތަކ ން ދައްކާގޮތ ގައި ފަންގަނޑ     ކިލޯގެ މަހެކެވެ. ފަންގަނޑ  ހިބަރާގ ޅޭ ގޮތ ން ލިޔެފައިވާ   100.2ރިކޯޑ ކ ރެވިފައިވަނީ  

 ހަރެވެ. އަ  ތޭރަ ހިބަރ ގެ އެންމެ ދިގ  އ މ ރަކީ 

 
 

 )ށ( ތ ންަގނޑ  ހިބަރ 
 

 ޒިފިއަސް ގްލޭޑިއަސްސައިންޓިފިކް ނަން: 
 ސްވޯޑް ފިޝް އާންމ ކޮށް ކިޔާއ ޅޭ ނަން: 

 ތ ންގަނޑ  ހިބަރ  / ކަންނެލި ހިބަރ  ދިވެހި ނަން: 
ގައިވާ ސްޓޭޓަސް: ލީސްޓް  ން ރެޑް ލިސްޓްއައި.ޔޫ.ސީ.އެ
 ކޮންސަރން 

 
  

 މާހައ ލ  އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  

ދ ނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ    ތ ންގަނޑ  ހިބަރަކީ ދ ނިޔޭގެ މައިގަނޑ  ތިން ކަނޑ ކަމ ގައިވާ އެޓްލާންޓިކް، ެޕސިފިކް އަދި އިންޑިއާ ކަނޑ ގެ

ސަރަހައްދ ތަކ ގައި އ ޅޭ މަހެކެވެ. އަދި    ޓްރޮިޕކް(- )ސަބް  އާއި މެދ  މިންވަރަކަށް ފިނި)އީކ އޭޓަރ( ސަރަހައްދ ގެ ހޫނ  ކަނޑ ތަކ ގަ

މ ގޮތެއްގައި ކަމ ދަނީ ލޮނ ގަނޑ ގެ  ންމަދ  ހާލަތްތަކ ގައި ފިނި ކަނޑ ތަކ ގައި ވެސް ތ ންގަނޑ  ހިބަރ  އ ޅެއެވެ. ތ ންގަނޑ  ހިބަރަށް އާ

ންގަނޑ  ހިބަރަކީ، ހިބަރ  އާއިލާގެ   ހ ންނަ ސަރަހައްދ ތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް  22އާއި    18ފިނިހޫނ މިނ ގައި  

ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް    27އާއި    5ޤާބިލ ކަން ލިބިފައިވާ މަހެވެ. މިގޮތ ން    ގައި އ ޅ މ ގެފިނިހޫނ މިނ  އެންމެ ތަފާތ   މަސްތަކ ގެ ތެރެއިން  

  550ފެށިގެން    ސ ޠ ޙ ން  ކަނޑ ގެތ ންގަނޑ  ހިބަރ  އާންމ ކޮށް ފެންނަނީ  ގެ ފިނިހޫނ މިނ ގައިވެސް މި ބާވަތ ގެ މަސް އ ޅެއެވެ.  
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މީޓަރ  ފ ނަށްވެސް މިބާވަތ ގެ މަސް ފީނާ ކަމަށް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވެއެވެ )ސެޕ ލްވެޑާ    2878މީޓަރ ގެ ފ ންމިނާ ދެމެދ ގައި ނަމަވެސް،  

 . (2010 އެޓް އޭލް، 

  

 ކާނާ އާއި ކެއ މ ގެ ވައްޓަފާޅި:

ކަރަވެރިމަސް، ގ ންބަޅަ    މީގެ ތެރޭގައިކާނާގެ ގޮތ ގައި މާކަނޑ ގައި އ ޅޭ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.    މ ންރ ގެ އާތ ންގަނޑ  ހިބަ

  ކައިރީގައި ފަދަ ބާވަތްތައް އަދި ތަންކޮޅެއް ފ ނ ގައި އ ޅޭ ބަރަކޫޑިނާ އަދި ލެންޓަރންފިޝް އާއިލާގެ ބާވަތްތަކާއި ކަނޑ ގެ ބިންގަނޑާ  

 އަދި ބޯވަދިލަމަހާއި ކަކ ނިފާޑ ގެ ސޫފި ހިމެނެއެވެ.)ޑެމަރސަލް(   އ ޅޭ ބާވަތްތައް

  
 އ މ ރ :  ދަރިމައިވާ ބޮޑ ވާ މިންވަރާއި  

 
ބޮޑ ވާކަމަށް ވެއެވެ. މިބާވަތ ގެ އެންމެ ބޮޑ މަހަކަށް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވަނީ    300ތ ންގަނޑ  ހިބަރ  އާއްމ ގޮތެއްގައި   ސެންޓިމީޓަރަށް 

ކިލޯގެ މަހެކެވެ. ތ ންގަނޑ     650މަހެކެވެ. އެންމެ ބަރ  މަހަކަށް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވަނީ    ހ ރި  ޓަރ  ސެންޓިމީ  455ފޯރކްލެންތ ގައި  

  ދަރިމައިވާ   ގެ ދިގ މިނަކަށް ބޮޑ ވ މ ންނެވެ.ސެންޓިމީޓަރާ ދެމެދ    250  ސެންޓިމީޓަރާ   156އ މ ރަށް އަޅާ ކަމަށް ވަނީ    ދަރިމައިވާހިބަރ   

 ރެވެ. ސެންޓިމީޓަ 221 ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވަނީ މ ކޮށްންއެންމެ އާ  ކަމަށްއ މ ރ ގައި ހ ންނަ ދިގ މިނެއް

 
 

 މަސްހިބަރ  )ނ( ކަޅ 
 

 މަކައިރާ އިންޑިކާ ސައިންޓިފިކް ނަން: 
 ބްލެކް މާލިން އާންމ ކޮށް ކިޔާއ ޅޭ ނަން: 

 ކަޅ  މަސްހިބަރ  ދިވެހި ނަން:  
ޑޭޓާ  އައި.ޔޫ.ސީ.އެން ރެޑް ލިސްޓްގައިވާ ސްޓޭޓަސް:  

 ޑެފިޝަންޓް 
 
 

 

 އ ލ  އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  ހަ މާ 

އިންޑިއާ ކަނޑާއި ެޕސިފިކް  ، ހިޖ ރަކ ރާސަރަހައްދ ތަކަށް    މަސްހިބަރަކީ ވެސް ދ ރ   ކަޅ   ، ފަދައިން  ބާވަތްތައްހިބަރ  އާއިލާގެ އެހެން  

ހޫނ    ސަރަހައްދ ގެ  )އީކ އޭޓަރ(  ދެބައިހަމަ  ދ ނިޔޭގެ  މެދ މިންވަރަ )ޓްރިޮޕކް(  ކަނޑ ގެ  ފިނި  ކަނޑ ތަކާއި  ޓްރޮިޕކް(  - )ސަބްކަށް 

ދަރިމައިވާ    ،  ނަމަވެސްކަނޑ ތަކ ން ފެންނަ މަހެކެވެ. މި ބާވަތ ގެ މަސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެޓްލާންޓިކް ކަނޑ ން ފެނިފައިވީ 

  ކަނޑ ގެ ސ ޠ ޙ ން   މ ގޮތެއްގައި ފެންނަނީންމަސްހިބަރ  އާ  އާބާދީއެއް )ބްރީޑިން ސްޓޮކް( ވާ ކަމ ގެ ހެއްކެއް ނެތެވެ. ކަޅ    އ މ ރ ގެ
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ތ ންގަނޑ  ހިބަރ  ފީނާކަމަށް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައި     ފ ނަށްވެސްމީޓަރ    915އެވެ. ނަމަވެސް  ތިލަ ހިސާބ ތަކ ގަ  މީޓަރ    200ފެށިގެން  

ހިބަރަކީ ބައްރ ތަކ ގެ އައްސޭރިފަށާއިވެ ކައިރިން، އެވެ. ތ ންގަނޑ   ފެންނަ މަހެކެވެ  ރަށްރަށާއި ފަރ ތަކ ގެ    މޫރާ، )ނަކަ  އާއްމ ކޮށް 

1985.) 

 
 ކާނާ އާއި ކެއ މ ގެ ވައްޓަފާޅި:

 
ބާވަތްތައް، ގ ންބަޅަ ފަދަ ބާވަތްތަކާއި ކަކ ންޏާއި އިހި  މ  ކާނާގެ ގޮތ ގައި ފިޔަލަ، ބޯވަ އާއި ބޯވަދިލަމަހ ގެ  ންމަސްހިބަރ ގެ އާ  ކަޅ 

 ތައް ކެއ މަށް އިސްކަންދެއެވެ. ފެންނަ ނަމަ އެ ބާވަތްކ ދި މަސް ގިނައިން    ގެފަދަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑ މަހ ގެ ބާވަތްތަކ  

 
  

 އ މ ރ :    ދަރިމައިވާ ބޮޑ ވާ މިންވަރާއި  
 
ބޮޑެތި މަސްތަކ ގެ ތެރެއިން މަހެކެވެ. މި ބާވަތ ގެ އެންމެ ބޮޑ  މަހަކަށް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވަނީ   ކަޅ    މަސްހިބަރަކީ ދ ނިޔޭގެ އެންމެ 

މަސްހިބަރ     މަހެކެވެ. ނަމަވެސް ކަޅ   ހ ރިސެންޓިމީޓަރ     465  ން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާބަށް(ފޯކްލެންތ ގައި )ތިރީ ތ ންގަނޑ ން ފެށިގެ

  759ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވަނީ  މިހާތަނަށް  އެންމެ ބަރ  މަހަކަށް    މިބާވަތ ގެސެންޓިމީޓަރަށެވެ.    380އި ބޮޑ ވާކަމަށްވަނީ  މ ގޮތެއްގަންއާ

 . (2007،  އެޓް އޭލްލޫ -ކިލޯގެ މަހެކެވެ )ޗީ 

 
 
 މަސްހިބަރ   ނޫ )ރ(
 

 މަކައިރާ މަޒާރާ ސައިންޓިފިކް ނަން: 
 ޕެސިފިކް ބްލޫ މާލިން -އިންޑޯއާންމ ކޮށް ކިޔާއ ޅޭ ނަން: 

 ނޫ މަސްހިބަރ  ދިވެހި ނަން: 
ސްޓޭޓަސް:   ލިސްޓްގައިވާ  ރެޑް  އައި.ޔޫ.ސީ.އެން 

 ވަލްނަރަބަލް 
 
 

 

 މާހައ ލ  އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  
 

ކ ރާ، އިންޑިއާ ކަނޑާއި ެޕސިފިކް ކަނޑ ގެ  ހިޖ ރަމަސްހިބަރަކީވެސް ދ ރ  ސަރަހައްދ ތަކަށް  ކ ގެ ތެރެއިން ނޫހިބަރ  އާއިލާގެ މަސްތަ 

ދ ނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ )އީކ އޭޓަރ( ސަރަހައްދ ގެ ހޫނ  ކަނޑ ތަކާއި މެދ މިންވަރަކަށް ފިނި ކަނޑ ތަކ ން ފެންނަ މަހެކެވެ. މި މަހަކީ  
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ފެންނަ  ކ ގައި ގިނަ މަހެދ ނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ ސަރަހައްދ ތަ  އް ނަމަވެސް ރަށްރަށ ގެ އައްސޭރިފަށާއި ފަރ ތަކ ގެ ކައިރިން އާންމ ކޮށް 

 މަހެކެވެ.  ދެމެދ  ފ ނ ގައި އ ޅޭ މީޓަރާ  200ފެށިގެން  ކަނޑ ގެ ސ ޠ ޙ ންމަހެއް ނޫނެވެ. މިއީ  

 

 ކާނާ އާއި ކެއ މ ގެ ވައްޓަފާޅި:
 
ކަނޑ މަހ ގެ ބާވަތްތަކެވެ. ނަމަވެސް، ފ ނަށް ފީނައިގެން ބޯވަދިލަމަސް     ޑ ގެ ކ ދި މަހާއިމަސްހިބަރ ގެ އާންމ  ކާނާއަކީ މ ށިމަސް ފާ  ނޫ

  އިން މަހެކެވެ. ކެއ މ ގައި ގެންގ ޅޭ އ ކ ޅަކީ ރެމަސްތަކ ގެ ތެ   ވެސް ކައި އ ޅެއެވެ. މިއީ ކަނޑ ތަކ ގައި އ ޅޭ އެންމެ ބާރަށް ދަތ ރ ކ ރާ

 ވެ.  ބަލިކޮށްލ މެއިވާ އައިން ހަދައިގެން އ ޅޭ މަހަށް ހަމަލާދީތ ންގަނޑ  ބޭނ ންކޮށްގެން އެއިގެ ކާނާ ކަމ ގަ

 
 އ މ ރ :ދަރިމައިވާ  ބޮޑ ވާ މިންވަރާއި  

 
ސެންޓިމީޓަރަށް ޮބޑ ވ މ ގެ ފ ރ ސަތ  އޮތްކަމ ގައި ވިއަސް، އާއްމ ކޮށް ފެންނަ    500މަސްހިަބރ  އެންމެ ޮބޑ ވެގެން    ނޫ

ޕެސިފިކް  ކިލޯ ހ ންނަ މަސް ރެކޯޑ ކ ރެވިފައި ވެއެވެ.    906ދަނ ގައި  ސެންޓިމީޓަރެވެ. އަދި ަބރ   350  ދިގ މިނަކީމަހ ގެ  

  ( ގ ލ ގެ ކަފިވެފައި ހ ންނަ ހިސާަބށްފެށިގެން ނި  ލޮލ ން)ދިގ މިނ ން    އިވާން ފަށަނީދަރިމަ  މި ާބވަތ ގެ މަސް   ގައި އ ޅޭކަނޑ 

ރެކޯޑ ކ ރެވިފައިވެއެވެ. ނޫ  140އާއި    130 ކަމަށް  ޮބޑ ވ މ ން  އ މ ރަކަށް މަ  ސެންޓިމީޓަރަށް  ދިގ   އެންމެ  ސްހިަބރ ގެ 

 .(1988އަހަރެވެ )އެލެން އެންޑް ސްޓީން،  28ރިޕޯޓ ކ ރެވިފައިވަނީ 

 
 

 )ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން( މަސްހިބަރ  ނޫހިބަރ  / ަގޅިޖެހި )ބ( 
 

 ޓެޓްރަްޕޓަރަސް އޮޑެކްސް ސައިންޓިފިކް ނަން: 
 ސްޓްރައްިޕޑް މާލިންއާންމ ކޮށް ކިޔާއ ޅޭ ނަން: 

 - ނަން:  ދިވެހި 
ސްޓޭޓަސް:   ލިސްޓްގައިވާ  ރެޑް  އައި.ޔޫ.ސީ.އެން 

 ނިއަރ ތްރެޓްންޑް 
 
 

 

 މާހައ ލ  އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  
 

މާލިން  ދ   ސްޓްރައިްޕޑް  )އީކ އޭޓަރ(  ހިޖ ރަ ރ ސަރަހައްދ ތަކަށް  އަކީ  ދެބައިހަމަ  ދ ނިޔޭގެ  އިންޑިއާކަނޑ ގެ  އަދި  ެޕސިފިކް  ކ ރާ، 

ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމ ގައި އެންމެ ގިނައިން ސްޓްރައިްޕޑް  އ ޅޭ މަހެކެވެ.  ވެސްތަކާއި އަދި ފިނި ކަނޑ ތަކ ގައިސަރަހައްދ ގެ ހޫނ  ކަނޑ  
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(. އިންޑިއާ ކަނޑ ގައި  1985)ނަކަމޫރާ،   ސަރަހައްދ ންނެވެ  ، ސަބްޓްރޮޕިކަލް މާލިން ހިފެނީ މެދ މިނ ގެ ފިނި، ސަބްއިކ ޓޯރިއަލް އަދި

ބި ކަނޑ ގެ ހ ޅަނގ  ބިތ ގައި، ބޭ އޮފް ބެންގާލް   ގޮތަށް ބަލާއިރ ، އެފްރިކާގެ އިރ މަތީ ކަނޑާއި، އަރަމިބާވަތ ގެ މަސް ފެތ ރިފައިވާ 

.   (1978)ިޕލާއި އެންޑް ޝޯޖި،    ގިނައިން އ ޅެއެވެ މިބާވަތް ވަރަށް  އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހ ޅަނގ  އ ތ ރ  ސަހަހައްދ ގެ ކަނޑ ގައި  

 އ ޅޭ މަހެކެވެ. ފ ނ ގައި  ޓަރާ ދެމެދ  މީ 200ފެށިގެން   ކަނޑ ގެ ސ ޠ ޙ ންމިއީ 

 
 ކެއ މ ގެ ވައްޓަފާޅި:ކާނާ އާއި  

 
ޑ ގެ ކ ދި މަސް ކައިއ ޅޭ މަހެކެވެ. ނަމަވެސް ފ ރ ސަތ  ލިބިއްޖެނަމަ  އަދި މިއަރެން ފާ  ސާޑިން އަކީ މ ށިމަސް،  ސްޓްރައިްޕޑް މާލިން

 ކަކ ނި ފާޑ ގެ ސ އިއްޕާއި ބޯވަދިލަމަސް ވެސް ކައިއ ޅެއެވެ.

 
 ރާއި ވިހާ އ މ ރ :މިންވަ   ބޮޑ ވާ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ނަމަވެސް އާއްމ ކޮށް ފެންނަނީ ޖ މްލަ އިސްކޮޅ ގައި    420ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން އެންމެ ޮބޑ ވާކަމަށް ބެލެވެނީ  

ސެންޓިމީޓަރ  ހ ންނަ މަހެވެ. ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން ގެ އެންމެ ަބރ  މަހަކަށް ރެކޯޑ  ކ ރެވިފައިވަނީ   290ގާތްގަނޑަކަށް  

 . (1988ން، ސްޓީ އެންޑް ކިލޯގެ މަހެކެވެ )އެލަން 044

 
 

 ހެބިޓެޓް އަދި ބިހޭވިއަރަލް ޓްރެއިޓްތައް  3.2
 

ހިަބރ  އާއިލާގެ މަހަކީ ދ ނިޔޭގެ ދެަބއިހަމަ )އިކ އޭޓަރ( ސަރަހައްދ ގެ ހޫނ  ކަނޑ ތަކާއި، މެދ މިންވަރަކަށް ފިނި  

ޖ މްލަ ގޮތެއްގައި  .  (2016،  އެޓް އޭލްޅޭ މަހެކެވެ )ރެސްޓްރެޕޯ  އަދި ފިނި )ޓެމްޕަރޭޓް( ކަނޑ ތަކ ގައި އ   (ސަްބޓްރޮޕިކަލް)

ކަނ ާބވަތްތަކަކީ  އާއިލާގެ  މަތީ  ހިަބރ   އ ޅޭ   200ޑ ގެ  ާބވަތްތައް  ވަކިވަކި  ކަމ ގައިވިއަސް،  މަހެއް  އ ޅޭ  މީޓަރ ގައި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ތެރެއިން  ާބވަތްތަކ ގެ  ހިަބރ ގެ  ތަފާތ ވެއެވެ.  ފ ންމިން  )ސަރަހައްދ ތަކާއި  އާއިލާ  ދެ  ފެންނަ   Family )

ހިމެނޭ   މަސްހިަބރ   ހިަބރާއި  ފަންގަނޑ   )ކަމަށްވާ،  ހިމެނޭ،  Istiophoridaeއިސްޓިއޮފޮރިޑޭ  ހިަބރ   ތ ންގަނޑ   އަދި   )

 (. 1985އާއިލާގެ ާބވަތްތައް އެންމެ އާންމ ކޮށް ފެންނަނީ ހޫނ  ކަނޑ ތަކ ންނެވެ )ނަކަމޫރާ،   (Xiphiideaޒިފީޑިއޭ )

މެންގެ ކާނާގެ ގޮތ ގައި ވަރަށް  ގެ ކާނާގެ ބ ރ ގެ އެންމެ މަތީގައިވާ )އޭޕެކްސް ޕްރިޑޭޓަރ(، އެސޮރ ޑ ގެ މާހައ ލ ހިަބރަކީ ކަނ

(. ހަިބރ  އާއިލާގެ ކާނާގެ ތެރޭގައި ކަޅ ިބލަމަސް، ރީނދޫއ ރަހަ 2006، އެޓް އޭލްގިނަ ާބވަތްތަކެއް ހިމެނޭ މަހެކެވެ )ކިޗެލް 
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،  އޭލްއެޓް  ރ  ޕޮޓިއަ؛ 1985، ފ ޅަނގި، ފަރ ތޮޅި ފަދަ މަސްތައް ހިމެނެއެވެ )ނަކަމޫރާ  ކަންނެލި، ލޯޮބޑ  ކަންނެލި، ފިޔަލަ

(. އަދި އައްސޭރިފަށާއި ކައިރި ސަރަހައްދ  ތަކ ގައިނަމަ، މ ށިމަސް ފަދަ ާބވަތްތައް 2009،  އެޓް އޭލްއެލެޕަތާޖް  ؛ 2007

ަބލައިގެން ހެދ ނ ހިަބރ ގެ ާބވަތްތަކ ގެ ކާނާ ދެނެގަތ މަށް  މިސޮރ މެން ކައިއ ޅެއެވެ.  ދިރާސާތަކަކ ން  ޓަކައި، މަހ ގެ ގޮހޮރ  

ގޮތ ގައި   ކާނާގެ  ާބވަތްތަކަކީވެސް  މަހ ގެ  ޯބވަދިލަ  ގޮތ ގައި  )ޕޮޓިއަރ  ހިަބރަށް  ދެއްކި  ާބވަތްތަކެކެވެ  އެލްމ ހިއްމ    ،އެޓް 

 ވަކި ާބވަތްތަކާއި އެ ާބވަތްތައް ންނަމަވެސް، ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަކިއެހެ.  (2017  ،އެޓް އެލްލޫރް އަންޑްރާޑެ  ؛ 2007

ތަފާތ ވެއެވެ  ބިނާކޮށް   ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިންވަރ ، ހިަބރ  އާއިލާގެ އެކި މަސްމަހ ގެ ދެމެދ ގައި އަދި އެކި މޫސ މަށް  ކާނާގެ

 .(2017،އެޓް އެލް)ލޫރް އަންޑްރާޑެ 
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 ޚ ލާސާ   މާއި މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ޙަރަކާތްތަކ ގެ މަސްވެރިކަ ހިބަރ ގެ  :  3ބާބ   
 

 

 މަސްވެރިކަން  3.1
 

ރާއްޖޭގައި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ވެފައިވީ އިރ ، ތާ ގިނަ އަހަރ ތަކެއްކ ރާދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަން 

އިދިން މަސް ވިއްކ މަށް އައ  ދޮރ ތަކެއް ހ ޅ ވ ކ ންފަރާތްތަ ރިކަންކ ރާވެހިަބރ ގެ މަސް ންވީސިނާޢަތް ފ ޅާވެގެން ދިއ 

އަދި މާކެޓްތައް އިތ ރ ވެގެން ދިއ މެވެ. މަންފާ އަކަށްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަމ ން ލިޭބ ތީޖާނަ ކަމަކަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ  ރިކަންއްގެ ގޮތ ގައިވި ހިަބރ ގެ މަސްވެއަމިއްލަ ބޭނ މަށްކ ރާ މަސްވެރިކަމެ ފ ޅާވަމ ންދިޔ މ ގެ ސަަބބ ން

  ވެ.ދިޔައެވެގެންބޭނ މަށްކ ރާ މަސްވެރިކަމަށް ަބދަލ 

 

ހިމެނިފައި އޮތްއޮތ ން ޕޯޓ ކ ރ މަށް ރިމިންވަރ    ހިަބރ  ހިފޭ ަބއެއްގެ ގޮތ ގައި ފޮތ ގެ ފަރ މަހާއި ކަނޑ މަހ ގެ ލޮގް

އް ނ ވެއެވެ. އަދަދ  ދެނަގަނެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް އަދި ޤާއިމްވެފައެ ޭބނޭ ހިަބރ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފިޔަވައި 

މިނިސްޓްރީ  ،އެހެންނަމަވެސް ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތެވެ.މިންވަރ  ކ ރެވޭ ަބރ ގެމަސްވެރިކަން ޖޭގައި ހި ދިވެހިރާއް އެހެންކަމ ން،

ކަށް ބިނާކޮށް ލަފާކ ރެވޭގޮތ ގައި ސާރވޭތައިވާ ފަކޮށްއޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ އިން 

ގައި ޝާމިލްވެއެވެ. މީގެތެރެއިން ން ހަިބރ  މަސްވެރިކަމ އެއްހާ މަސްވެރި 1314 އަދި އ ޅަނދ  835ގާތްގަނޑަކަށް 

ތްތެރިވާ ޢާމްދަނީ ހޯދ މ ގެ ގޮތ ން މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ކ ރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތ ގައި ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަމ ގައި ހަރަކާ

 ންނަން ދައްޗެވެ. ގަދެނަ ކަންނެއްމަސްވެރިން ހާޕާރޓްޓައިމްކޮށް މިމަސައްކަތ ގައި އ ޅެނީ ނިސްބަތ ން ކިފަރާތްތަކާއި 

 

އެއް  10ދިގ  މިނ ގައި ، މަސްވެރިންނަށް ތިެބވޭ ނީ ތިނެއް ނ ވަތަ ފަސްމިމަސްވެރިކަމ ގައި އާއްމ ކޮށް ބޭނ ންކ ރަ

މިމަސްވެރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ ޑިންގީތަކ ގެ ދިގ މިނ ގައި އާއްމ ގޮތެއްގައި  ފަހަރެވެ.ދޯނި ކ ދިފޫޓ  ހ ންނަ  15ނ ވަތަ 

ވެ. މިފަދަ ކ ދި ނެމަސްވެރިން ދެވަރަކަށް ނީތިެބއާންމ ގޮތެއްގައި ފޫޓ  ކަމަށް ވާއިރ  އޭގައި  12—10ހ ންނަނީ 

މ ގައި  ސ މާއި، މަހ ގެ އަގާއި އަދި މަސްބޭނޭނެ ކަމ ގެ ޔަގީންކަމަށް ަބލައި ަބއެއްފަހަރ  ފަރ މަސްވެރިކައ ޅަނދ ތަކ ން މޫ

 މެޓްރިކްޓަނ ގެ ހިަބރ މަސް ާބނައެވެ. 2278ގާތްގަނޑަކަށް  ށްއްގެ މައްޗަރާއްޖޭގައި އަހަރެވެސް ޝާމިލ ވެއެވެ. 
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އަދި ޮބއެއްގައި އައްސައި،   ބޭނ ންކ ރެވެ. އެއީ ވަދ ނަނ ތް  ދެާބވަތެއްގެ އާލާ ވެރިކަމ ގައި އާންމ ކޮށްހިަބރ  މަސް

އާލާތެއް ކަނޑައަޅަނީ  ކ ރާނެބޭނ ންމިދެގޮތ ގެ ތެރެއިން  ވެ. )ޑްރިފްޓިންގް ޑްރޮޕްލައިން( އެފައިވާ ނަނ އޮޔާ ދޫކޮށްލައި

.  ބޭނ ންކ ރ މަށެވެ ޮބޑަށް އިސްކަންދެނީ ވަދ ނަނ މަސްވެރިން  ހ ޅަނގ  މޫސ މ ގެ ކ ރީކޮޅ ގައި ގިނަމޫސ މަށް ަބލާފައެވެ. 

ދ ވަސްވަރެވެ.   ރަނގަޅ މަށް އެންމެ  މަސްވެރިން ގަޫބލްކ ރާގޮތ ގައި މިއީ މ ޅިއަހަރ ތެރޭގައިވެސް ހިަބރ  މަސްވެރިކަން ކ ރ 

 އްގައި ހޭދަވަނީޭބރ ގައެވެ. މީގެ މަސްދަތ ރެ ންހިަބރ މަސްވެރިކަން ކ ރާ އ ޅަނދ ތައް އާއްމ ގޮތެއްގައި އ ޅެނީ އަތޮޅ 

 ވެ.  ދެމެދ ގެ ވަގ ތެކެ ގަޑިއިރާ  6ގަޑިއިރާއި  4ގާތްގަނޑަކަށް 

 

އަމާޒ ކޮށް ކ ރި ލޭނ ގެ  ށް  އްޔަދޭތެރޭގައި ލޯޮބޑ ކަންނެ  އާ   2019އިން    2011އަދި    އާދެމެދ   2009  އާ  1985

ދެަބއިކ ޅަ އެއްަބޔަށްވ ރެ    ތެރޭގައި މީގެއެވެ.  ވެފައިހިަބރ  ޭބނި ގޮތ ގައި    ( ަބއިކެޗްގެއަމާޒ ނ ކ ރާ ާބވަތެއްގެ )ގައި  މަސްވެރިކަމ 

ހިަބރެވެ.    ގިނައީ ކަތ ންގަނޑ   އެހެނިހެން  އިތ ރ ން  ާބނާމީގެ  ފަރ މަސް  އަދި  ހިަބރ މަސް  ނޑ މަސް  ވެސް  މަސްވެރިން   

 ބާނާކަމަށް ވެއެވެ. 

 

 

 ޕްރޮސެސް ކ ރ މާއި އެކްސްޕޯރޓް ކ ރ ން  3.2

 

ގިނަ ރަށްރަށ ގައި ާބނާ ހިަބރ  ވިއްކަނީ ހިަބރ  ޕްރޮސެސްކ ރާ ފަރާތް ތަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ަބއެއް ރަށްރަށ ގައި 

ކާފައެވެ.  ވެ. އެކްޕޯޓް ކ ރާ މަހ ގެ ޮބޑ ަބއެއް ހ ންނަނީ ލޮނ  އަޅައި ހިއްހަދައެ  ސެސްކޮށްވެސް ޕްރޮމަސްވެރިން އަމިއްލައަށް

ލޮނ އަޅައި   ތިންަބއި ކ ޅަ އެއްަބޔަށް ލ އިވެގެން ދެއެވެ.   އަޅާަބލާއިރ ހިަބރ  ާބނާއިރ  ހ ންނަ ަބރ ދަނާ  ކަންކ ރ މ ންމިގޮތަށް  

ލޮނ އަޅައި ހިއްކާފައި ހ ންނަ މަސް މައިގަނޑ     ގެ އަގ ޮބޑެވެ.ނަ ހިަބރ ންހ   އިހިއްކާފައި ހ ންނަ ހިަބރަށް ވ ރެ ގަނޑ ކޮށްފަ

ގަނޑ ކ ރިމަސް  ގޮތެއް ކ ރާއިރ ،  އެކްސްޕޯޓް  މާކެޓަށް  ސްރީލަންކާގެ  އިތ ރ ން  ގައި  ލޯކަލް  ރާއްޖޭއެކްސްޕޯޓ ކ ރ މ ގެ  ގެ 

ރ ގެ ޮބޑ  ަބޔަކީ،  ލޭނ ގެ މަސްވެރިކަމ ގައި  ހިަބ  ތާޒާ  ފިނިކ ރިގަނޑ ކ ރި އަދި    ވެ. އެވިއްކައަދި ރިސޯޓ ތަކަށް    މާރ ކޭޓ ތަކަށް

 ަބއިކެޗްގެ ގޮތ ގައި ޭބނޭ މަހެވެ. 

 

މައ ލޫމާތ  ގ ޅޭ  މަސްވެރިކަމާ  މަސްވެރިން  ާބނާ  ނ ވ މ ންނާއި،   ހިަބރ   ހަމަޖެހިފައި  ނިޒާމެއް    ރިޕޯޓ ކ ރާނޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    އެކި މާކެޓްތަކ ގައި ވިކެމ ންދާތީ  މަސް ަބއިނަލްއަގ ވާމީ މާކެޓ ގެ އިތ ރ ން ރާއްޖޭގެ އެކިއެފަރާތްތަކ ން ާބނާ  
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އެހެންނަމަވެސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓްމްސް ސާރވިސްގެ ފަރާތ ން    ން ދައްޗެވެ.އަދަދ  ވަޒަންކ ރަ  ސީދާކަނޑ ގައި ާބނާ ހިަބރ ގެ  

  މެވެސް ވަރަކަށް ދެނެގަނެވެއެވެ.ކޮންެބހޭ މައ ލޫމާތ ގެ އަލީގައި މަސްާބނާ އަދަދަށް އަންނަ ބަދަލ ތައް    އެއްކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓާ

 

ގައި ހ ރިހާ ހިަބރ ގެ އ ފެއްދ ންތަށް އެކްސްޕޯޓްކ ރީ ހަމައެކަނި ސްރީލަންކާ އަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް   1998އަދި    1997

 .ފައެވެސްގޮއ ތ ރ  އެމެރިކާ އަދި އޭޝިއާގެ އެހެނިހެން ގައ މ ތަކަށް ފ ޅާވެގެން  ، އަކ ން ފެށިގެން މިމާކެޓް ވަނީ ޔޫރަޕް  1999

 

 

 
 



 

 ސްޓްރެޓެޖީތައް   އަދި  އަމާޒ ތައް  ، މަޤްސަދ   ޕްލޭންގެ :  4ބާބ   

 

 މައިގަނޑ  މަޤްސަދ   4.1

 ؛މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑ  މަޤްސަދަކީ 4.1.1

ސްޓޮ )ހ(    ހަރ ދަނާ  މެނޭޖްކ ރ މ ގެކް  ހިަބރ ގެ  ފިޔަވަޅ ތަކަކީ  ކޮށް،  ފިޔަވަޅ ތައް  އެ 

ެބލެ ހިންގައި  ރާވައި،  ޖަމްޢިއްޔާތަކ މަސްވެރިކަން  ސަރަޙައްދީ  ން ހެއްޓ މާގ ޅޭ 

 ؛ހެދ ން ކަށްފިޔަވަޅ ތަކަ އެއްގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑ ތަކާ

އިދާ ދިގ  މަސްވެރިކަމ ގެ ފަމިމަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓައި  ހިަބރ ގެ    ޒިންމާދާރ  ގޮތެއްގައި )ށ(  

 ؛ލިއްަބއިދިނ ންމ އްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް 

ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކ ރިއެރ ވ މ ގައި ޝާމިލްވާ   ަބރ ގެ މަސްވެރިކަމާއިހި )ނ(  

އެންމެހައި   އިދާރާތަކާއި  އެންމެ މަގ   މަސްލަހަތ ވެރިންނަށް ދައ ލަތ ގެ  ދައްކައިދޭ 

 ؛އަސާސް ކަމ ގައިވ ން މައިގަނޑ 

  

 މައިގަނޑ  މަޤްސަދ   4.1

 އްގެ މައްޗަށެވެ. އަމާޒެ 5އިގަނޑ  މި ޕްލޭން އެކ ލެވިގެން ވަނީ މަ 4.2.1

މަސްވެރިކަމާކ ރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   (1)  ޙަރަކާތްތަކަކީ  ،  އިހިަބރ ގެ  ގ ޅޭ  މަސްވެރިކަމާ 

މެނޭޖްމަންޓާއި،  -އިކޯސިސްޓަމް އެޕްރޯޗް ޭބސްޑް  ދެމެހެއްޓެނިވި   ޕްރިކޯޝަނަރީ  އަދި 
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ތަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްކަން އ ސޫލ ތަކާ އެއްގޮ ގެގޮތެއްގައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓ މ 

 ން.ކަށަވަރ ކ ރ 

މަސްވެރިކަމާ (2)  މޮ  އިހިަބރ ގެ  ސަވިޔަފާރީގެ  އެންޑް  ކޮންޓްރޯލް   ންސްރވޭލަނިޓަރިން، 

ނިޒާމެއް   އެއްކ ރ މާއި މިމަސްވެރިކަމ ގެ  ތަންފީޒ ކޮށް،  )އެމް.ސީ.އެސް(  މައ ލޫމާތ  

 ހަރ ދަނާކ ރ ން. ންރިޕޯޓްކ ރ 

މަސްހި (3)  ގ ޅޭ  ވެރިކަމާއިަބރ ގެ  ވަސީލަތްތަކާ  ގ ޅ ންހ ރި  މަސްވެރިކަމާ  އެ  ހަޔަވީ،   

އަދި  އިޖްތިމާ މައ ލޫމާއިޤްތިސާޢީ  ބިނާކޮށް  ދީ  އެކ ލަވާލ ތަށް  މަށް  ސިޔާސަތ ތައް 

 ؛އިސްކަންދިނ ން

ވި (4)  މަސްވެރިކަމާއި  ތަރައްޤީކޮށްޔަފާރި  ހިަބރ ގެ  އެއްގޮތަށް  އ ސޫލ ތަކާ    ، ލާމަރ ކަޒީ 

އްަބއިދީ، ލިހަމަހަމަކަމާއެކ   ންނަށް  ރައްޔިތ   ދިވެހި  އެންމެހާމ ގެ މަންފާ  މިމަސްވެރިކަ

 ފ ރ ސަތ  ހޯދައިދިނ ން. ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ރިއ ޅ މ ގެ ފެންވަރ  ދި

ހިަބރ ގެ ވަސީލަތްތަކާއި  މެދ ގައި މަސްލަހަތ ވެރިންނާއި އެންމެހައި ފަރ ދ ންގެ (5) 

 ން.ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ  މަސްވެރިކަމާމެދ 

 

 ގައި ޚ ލާސާ ކ ރެވިފައި އެވަނީއެވެ. 1ތާވަލް  ހަރަކާތްތައްތަކާއި އިސްތިރާޖ އިފައިވާ އެކ ލަވާލައް ހާސިލްކ ރ މަށް އަމާޒ ތަ

 

 
 
 



 

 އެކަންކަން ަތންފީޒ ކ ރާނެ އިދާރާަތއްްތަތކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މ އްދަތ  އަދި ހަރަކާ އިސްތިރާޖ ތަކާއި : އަމާޒ ަތއް ހާސިލްކ ރ މަްށ އެކ ލަވާލައިފައިވާ 1ާތވަލ  

 ވަސީލަތްތައް  ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި، ްޕރިކޯޝަނަރީ އެްޕރޯޗް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި-މަސްވެރިކަމާ ގ ޅޭ ޙަރަކާތްތަކަކީ އިކޯސިސްޓަމް ،  : ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކ ރެވޭ ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާއ1ިއަމާޒ   
 އެއްގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން.  ބެލެހެއްޓ މ ގެ އ ސޫލ ތަކާ

 ތަންފީޒ ކ ރާނެ އިދާރާތައް  މ އްދަތ  ޙަރަކާތް  އިސްތިރާޖ 

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކ ގެ އަލީގައި    1.1
ހޯދާފައިވާ ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ނެތް  

ރަތީ ވަސީލަތްތައް  ޙާލަތ ގައި ޤ ދ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކ ގެ ތެރެއިން  

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ، ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި
ދޫކޮށްލ މ ގެ ސަބަބ ން ލިބިދާނެ  

ްޕރިކޯޝަނަރީ  ، ގެއްލ މަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެްޕރޯޗްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހިބަރ ގެ 

އް ފިޔަވަޅ ތަ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކ ރ މަށް 
 އެޅ ން

 

މަސްވެރިކަން ކ ރ މަށް ކޯޓާ ސިސްޓަމް    1.1.1
 ދިގ  މ އްދަތ   ތަޢާރަފްކ ރ ން. 

 އަހަރ (  10 -  5)

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސ 

އައިއޯޓީސީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތ ގެ މަތިން ހިބަރ ގެ   1.1.2
)ސައިޒް  ސައިޒ   ކ ޑަ  އެންމެ  ބޭނޭނެ  ބާވަތްތައް 

 ( ކަނޑައެޅ ން ޓްލިމި

 

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ހިބަރ ގެ ވަކި ބާވަތެއްގެ އާބާދީ މަދ ވެދާނެ ކަމ ގެ ބިރ    1.1.3
 ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކ ގެ އެކްސްޯޕޓް ކޮންޓްރޯލްކ ރ ން 

 

 ދިގ  މ އްދަތ  

 އަހަރ (  10 -  5)

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o ިޓްރީ ސްމިނ 

 

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތައް ހިބަރ ގެ    1.2
 މަސްވެރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރ މަށް ބާރ އެޅ ން

މަސްވެރިކަމ ގައި ބޭނ ންކ ރާ އާލާތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން   1.2.1
މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ  

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްއެމް.ީޕ.އެސ 
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ގަވާއިދ ތަކ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން  
 ކ ރ ން ތަންފީޛ  

 

ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓައި އެ   1.3
މަސްވެރިކަމ ގެ ވަސީލަތްތައް  

 ،ޙިމާޔަތްކ ރ މ ގައި މަސްވެރިކަން ރާވައި
ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ ސަރަޙައްދީ އަދި  

ވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ގައި އިސް ބައިނަލްއަޤ 
 ދައ ރެއް އަދާކ ރ ން 

 ،ސްވަޔޯއެފްސީ އަދި މަސްވެރިކަން ރާވައި  ،އައިއޯޓީސީ  1.3.1
ހިންގައި ބެލެހެއްޓ މާގ ޅޭ އެހެނިހެން ސަރަޙައްދީ އަދި  
ކ ރާ   ޖަމާޢަތްތަކ ން  ޖަމްޢިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤ ވާމީ 
ގ ޅޭ މެނޭޖްކ ރ މާ  މަސްވެރިކަން  އަދި    ސައިންޓިފިކް 

 ކަންކަމ ގައި ހަރަކާތްތެރިވ ން. 

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ން ފެށިގެ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

 

 ރ ދަނާކ ރ ން. އެއްކ ރ މާއި ރިޯޕޓްކ ރ ން ހަ   މިމަސްވެރިކަމ ގެ މައ ލޫމާތ   ،ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސަރވޭލަންސް )އެމް.ސީ.އެސް( ނިޒާމެއް ތަންފީޒ ކޮށް  ،: ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ މޮނިޓަރިނ2ްއަމާޒ   

 ތަންފީޒ ކ ރާނެ އިދާރާތައް  މ އްދަތ  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖ 

ހަރ ދަނާ ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް    2.1
މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސ ން

ން ކ ރާ   ވިޔަފާރި ބޭނ މަށް ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަ   2.1.1
ރ މ ގެ އިންތިޒާމ  އ ޅަނދ ފަހަރ  ލައިސަންސް ކ 

 ހަމަޖެއްސ ން

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ްލޯކަލް ކައ ންސިލްތައ 

ހިބަރ  ްޕރޮސެސްކ ރާ  ފަރާތްތައް ލައިސަންސް    2.1.3
 ކ ރ މ ގެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ގެން ފެށި

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ްއޭ .ޑީ.އެފް.އެމ 

ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ]ކެޔޮޅ [ ގައި    2.1.4
ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި  

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މ 
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ހަރަކާތް ހިންގާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވޭނެ  
 އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން

ހިބަރ  މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރީގެ މައ ލޫމާތ     2.2
 އެއްކ ރެވޭނެ ހަރ ދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކ ރ ން 

ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަން ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން މަސް    2.2.1
 ލާޒިމްކ ރ ން  ރިޯޕޓ  މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅ ން 

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ން ފެށިގެ 

o   ީމިނިސްޓްރ 

o  ްކައ ންސިލްތައް ލޯކަލ 

ހިބަރ  ްޕރޮސެސްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން މަސް ގަނެފައިވާ    2.1.2
ގޮތ ގެ ތަފްސީލް )ާޕރޗޭސް ރިޯޕޓ ( 

 ލާޒިމްކ ރ ން މިނިސްޓްރީއަށް ހ ށަހެޅ ން  

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

  ބާވަތްތައްބަރ ގެ އެކްސްޕޯޓްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ހި  2.2.3
ގަނެފައިވާ ގޮތ ގެ ތަފްސީލް )ާޕރޗޭސް ރިޯޕޓ (  

ކޮންމެ   މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވައި، އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ 
ޝިޕްމަންޓަކަށް ކެޗް ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދ ން  

 ލާޒިމްކ ރ ން  

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ކާ އެކ   އެކްސްޕޯޓް ކ ރެވޭ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަ  2.2.4
ފިކެޓްގެ  މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޗް ސެޓް

އިތ ރ ން ޝިޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ ހ ރިހާ ބާވަތެއް  
އަދި އޭގެ ބަރ ދަން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔ މެއް 

 ލާޒިމްކ ރ ން  )ެޕކިންގް ލިސްޓެއް( ހ ށަހެޅ ން  

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o   ްސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސ 
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އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ން   މިްޕލޭންއާ  2.3
ގެންދާކަން ކަށަވަރ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން  

މޮނިޓަރކޮށް ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެ ހަރ ދަނާ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކ ރ ން 

އެކްސްޯޕޓްކ ރެވޭ ތަކެތި މޮނިޓަރ ކ ރ މަށް   2.3.1
ސަރ ކާރ ގެ އިދާރާތަކާ  ގ ޅިގެން މަސައްކަތް  

 ކ ރ ން. 

ތަންފީ ދ ވަ ްޕލޭން  ހ ން  ޛ ކ ރާ 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

o ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o ާމީރ 

 ކަންދިނ ން ސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވާލ މަށް އިސް  ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާއި އެ މަސްވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ވަސީލަތްތަކާ ގ ޅޭ ހަޔަވީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިސާދީ މައ ލޫމާތަށް ބިނާކޮށް : 3 އަމާޒ 

 ތަންފީޒ ކ ރާނެ އިދާރާތައް  މ އްދަތ  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖ 

ހިބަރ  މަސްވެރިކަމ ގެ ސިޔާސަތ ތައް   3.1
އެކ ލަވާލެވެނީ ހަޔަވީ، އިޖ ތިމާޢީ އަދި  

އިޤްތިސާދީ މައ ލޫމާތ ގެ މައްޗަށް  
ބިނާކޮށްކަން ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި އެފަދަ  

ރ މަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތް  މައ ލޫމާތ  އެއްކ 
 ހަރ ދަނާކ ރ ން 

ލް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިފާ ހިބަރ ގެ ސައިޒް ސާމްަޕ  3.1.1
ނެގ މަށާއި އަދި ސާވޭ ކ ރ މަށްޓަކައި ގައ މީ  

 ފެންވަރ ގައި ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގ ން 

 

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

ން ލިބޭ  ލޫމާތ  ފީލްޑް ސާރވޭތަކ މަސްވެރިކަމ ގެ މައ  3.1.2
ބޭނ ންކ ރާ  މަޢ ލޫމާތ ގެ އަލީގައި މަސްވެރިކަމ ގައި 

ސަރަހައްދ ތަކާއި މަސްވެރިކަމ ގެ މޫސ ންތައް 
 ދެނެގަތ ން 

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o   ީމިނިސްޓްރ 
o  ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ 

ކަން ކ ރެވޭ މިންވަރ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިބަރ  މަސްވެރި  3.1.3
އަހަރ   މެ ހަތަރ  އަހަރަކ ން އެއް ދެނެގަތ މަށް ކޮން

 އިޤްތިސާދީ ސާވޭއެއް ކ ރ ން.-އިޖްތިމާޢީ

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 
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ހަމަހަމަކަމާއެކ  ލިއްބައިދީ، ދިރިއ ޅ މ ގެ ފެންވަރ   މ ގެ މަންފާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް  ކަވެރިމިމަސް ،  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ތަކާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް ވިޔަފާރި  : ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާއ4ިއަމާޒ   
 ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ފ ރ ސަތ  ހޯދައިދިނ ން. 

 ތަންފީޒ ކ ރާނެ އިދާރާތައް  މ އްދަތ  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖ 

ފާ  ހިބަރ ގެ މަސްވެރި މ ޖ ތަމަޢ ތަކަށް ލިބޭ ނަ 4.1
 އިތ ރ ކ ރ ން. 

އ ފެއްދ ންތަކ ގެ އަގ އެއްކ ރ މ ގައި  ހިބަރ ގެ   4.1.1
ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތީގެ އަދި ހިބަރ  މަސްވެރިކަން ކ ރާ  
ދޯނިފަހަރ  ތަރައްޤީކ ރ މަށް އިމްޯޕޓްކ ރެވޭ ތަކެތީގެ  

 ޑިއ ޓީ މަޢާފްކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެއްސ ން. 

ދ ވަހ ން   ތަންފީޛ ކ ރާ  ްޕލޭން 
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

މަސްވެރިކަމާއި އަދި މަހ ގެ  ހިބަރ ގެ  4.2
އ ފެއްދ ންތައް ްޕރޮމޯޓ ކޮށް، ބާޒާރަށް 
 ނެރ މަށް އެހީވެދީ، ނަފާ އިތ ރ ކ ރ ން

ފ ޅާ    ންތައްރަށްރަށ ގައި އަގ  އެއްކ ރި މަހ ގެ އ ފެއްދ   4.2.1
ކ ރ މަށް އެހީވެދީ އާ ވިޔަފާރީގެ ފ ރ ސަތ ތައް 

މަންފާ އިތ ރ ކ ރ މަށް   އިތ ރ ކޮށް، އިޤްތިސާދީ 
 ތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. އެހީ

 ދިގ  މ އްދަތ  

 އަހަރ (  10 -  5)

o  ީމިނިސްޓްރ 

ހިބަރ  މަސްވެރިކަމ ގެ މަސްލަހަތ ވެރިން   4.3
އް އެކ ލަވާލ މ ގައާއި ސިޔާސަތ ތަ ،ދެނެގަނެ

ނިންމ މ ގައި އެފަރާތްތަކ ގެ  ނިންމ ންތައް 
 ބައިވެރިވ ން ޔަޤީންކ ރ ން 

އް  މަސްވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތްތަގެ ރ ހިބަ   4.3.1
މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރެއް   ޓަކައިދެނެގަތ މަށް
 އެކ ލަވާލ ން. 

ްޕލޭން ތަންފީޛ ކ ރާ ދ ވަހ ން  
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

ފިޔަވަޅ ތައް   ހިބަރ  މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކ ރ މ ގެ  4.3.2
ބައިވެރިވ ން  މަސްލަހަތ ވެރިންގެ   ކަނޑައެޅ މ ގައި

 ހޯދ ން.  އި ލަފާއެފަރާތްތަކ ގެ ޚިޔާލާ ކޮށްއިތ ރ 

ްޕލޭން ތަންފީޛ ކ ރާ ދ ވަހ ން  
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 
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ން  ގާތ ހިބަރ ގެ މަސްވެރި މ ޖ ތަމަޢ ތަކާއެކ    4.3.3
 މަސައްކަތްކ ރ ން 

ްޕލޭން ތަންފީޛ ކ ރާ ދ ވަހ ން  
 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްޓްރ 

 ކާއި މަސްވެރިކަމާމެދ  ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ން. ދ ންގެ މެދ ގައި ހިބަރ ގެ ވަސީލަތްތަމަސްލަހަތ ވެރިންނާއި އެންމެހައި ފަރ  : 5އަމާޒ  

 ތަންފީޒ ކ ރާނެ އިދާރާތައް  މ އްދަތ  ހަރަކާތް  އިސްތިރާޖ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދ ގައި ހިބަރ ގެ   5.1
މަސްވެރިކަން ހިއްސާވާ މިންވަރާއި، 

 ބެހޭ މައ ލޫމާތ   ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާ
 ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ ން. މ ޖ ތަމަޢ  ފޯރ ކޮށްދީ 

މައ ލޫމާތ    ކަންކަން ހިމެނޭގޮތ ންއަންނަނިވި   5.1.1
 ؛ލައި މ ޖ ތަމަޢަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ންއެކ ލަވާ 

 ލަތްތަކ ގެ ހާލަތ  ޞީވަ ހިަބރ ގެ •

 ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ މައ ލޫމާތ  •

 އަދި  ؛ ވިޔަފާރި އާއި އެކްސްޯޕޓް •

ޖެއަށް ލިބޭ މާލީ  އް ދިވެހިރާމަސްވެރިކަމ ން  ރ ހިަބ •

 މަންފާ

 ކ ރ  މ އްދަތ  

 އަހަރ (  3 -  1)

o  ިއެމް.އެމް.އާރް.އައ 

o  ީމިނިސްޓްރ 

o  ީއެމް.އޯ.އީ.ޑ 

o ާމީރ 

o   ްކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސ 

o ްއެން.ީބ.އެސ 



 

 ފިޔަވަޅ ތައް   މެނޭޖްކ ރ މ ގެ :  5ބާބ   

އަދި  މަސްވެރި މަސްލަޙަތަށްންގެ  ޖީލްތަކ ގެ    އެންމެހާކަމާގ ޅޭ    އި،ަބލަ  ސިނާޢަތ ގެ  މ ސްތަޤ ަބލ ގެ  ފަރާތްތަކާއި 

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި  ޓަކައިއަށްމަންފާ ވަސީލަތް  މ ހިއްމ   މި  ވަގ ތ ގައި    ،ޓަކައި މަށްބެލެހެއްޓ ،  އެކަށީގެންވާ 

ފިޔަވަޅ ތަކާއި  މެނޭޖްކ ރ ބ  ތަޢާރ ފ ކ ރ ޤާނޫނީ  އްއ ސޫލ ތަ  ހެޔޮމ ގެ  މ ހިގޮތ ން  ކަމެކެމަކީ  މިކަން   ވެ.އްމ  

  ފިޔަވަޅ ތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.އެޅ މަށް ނިންމާފައިވާ ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި، 

   

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އ ފެއްދ ން  5.1

ތަހ ލީލ   ހިަބރ  5.1.1 ކ ރ މާއި،  ތަރައްޤީ  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް  ބެލެހެއްޓ މާއި،  މަސްވެރިކަން  ގެ 

ސިޔާސަތ ތަކާ ގ ޅިގެން، މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނ މަށްޓަކައި    ކ ރ މާއި، އޭގެ ވިޔަފާރި ކ ރ މާގ ޅޭ 

 )މީގެ ފަހ ން ކޮމިޓީ ކަމ ގައި ހަވާލާދީފައި(.  އްދަންވާނެއެވެލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އ ފަ

މި ޕްލޭނަށް އަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީ އައްޔަން  5.1.2

 ތިރީގައިވާ މެންަބރ ންގެ މައްޗަށެވެ.ވައިލަންވާނީ ކ ރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީ އެކ ލަ

 (  މަންދޫެބއްޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލްކ ރާ )ފިޝަރީޒް ޑި މ ޤައްރިރ  )ހ(  

 އައި އިން ސައިންޓިސްޓެއް.ރްއާ.އެމް.އެމް )ށ(  

 މަންދޫބ ން  3ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކ ރާ  ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަންކ ރާ )ނ(  

 މަންދޫބ ން  2އެކްސްޕޯޓް ކ ރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކ ރާ  ހިަބރ ގެ ާބވަތްތައް )ރ( 

 މަންދޫބ   1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތަމްސީލްކ ރާ  )ބ(  

 މަންދޫބ   1 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލ ކ ރާ މިނިސްޓްރީ )ޅ( 

 މަންދޫބ  1ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލ ކ ރާ  )ކ(  
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ކަމާގ ޅޭ   )އ(   ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޖަމްޢިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގައި   1އެއް 

 މަންދޫބ  

  

ަބޔާންކޮށްފައިވާ   5.1.3 ފާޅ ކ ރ މަށް  މަކޮމިޓީގެ  ތިރީގައި  ޝައ ޤ ވެރިކަން  ހ ޅ ވާލައި  ޤާމްތަކަށް 

 އިޢ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ.އަންގައި މިނިސްޓްރީ އިން އާންމ ކޮށް 

 ؛ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކ ރާ މަންދޫބ ންހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަންކ ރާ   • 

 ؛މަންދޫބ ންފަރާތްތައް ތަމްސީލްކ ރާ ހިަބރ ގެ ާބވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކ ރާ   • 

 ތަމްސީލ ކ ރާ މަންދޫބ  މްޢިއްޔާޖަ  • 

  

ކޮމިޓީގެ އިދާރީކަންކަން ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޒިންމާ އަދާ ކ ރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް މެނޭޖްމަންޓް   5.1.4

ޖަލްސާތަކްސެ ބެލެހެއްޓ މާއި  ޔައ މިއްޔާ  ތެރޭގައި،  މީގެ  އިންނެވެ.  ޭބއްވ މ ގެ ޝަން  އް 

ކ ރިއަށް ކަމާގ ޅޭ ލިޔ ންތައް ކޮމިޓީގެ މެންަބރ ންނާ    ގެއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސ މާއި ޖަލްސާތަކ 

 ހިއްސާ ކ ރ ން ހިމެނެއެވެ.

  

ކަމާގ ޅޭ މާހިރ ންނާއި ސިނާޢަތ ގެ މަންދޫބ ންނާއި ސަރ ކާރ ގެ ކޮމިޓީ ބޭނ ންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  5.1.5

ތައް ޖަލްސާތަކ ގައި  ކަމާގ ޅޭ ސަރަހައްދީ ނ ވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްއިދާރާތަކާއި  ކަމާގ ޅޭ  

 ަބއިވެރިވ މަށް ދަޢ ވަތ  ދެވިދާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީ 5.1.6 ދެފަހަރ   ާބއްވަންއަހަރަކ   ޖަލްސާތައް  އަވަސް    ގެ  އިތ ރ ން،  މީގެ  ހައްލ   ވާނެއެވެ. 

 ލެވިދާނެއެވެ.އިށް ގޮވަމ ޤައްރިރަތަކަށް ޖަލްސާކަންކަމ ގައި ޚާއްޞަ ބޭނ ންވާ 

  

 މެންަބރ ންނެވެ.  6  ކޯރަމަކީއްގެކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެ 5.1.7

  

 ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތ  ތަކަކީ: 5.1.8

 ؛މަސްވެރިކަމ ގެ ސިޔާސަތ ތަކާގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރ ން ގެހިަބރ  ( ހ) 

 ؛އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް މ ޠާލިއާކ ރ ންގެ މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ ފަންނީ އަދި ހިަބރ  )ށ(  

މާގ ޅޭ ފަރާތްތަކާއެކީ ޭބއްވޭ މަސައްކަތ  ަބއްދަލ ވ ންތަކ ން ފަންނީ ރިޕޯޓްތަކ ންނާއި ކަ )ނ(  

ގ ޅިގެން،   ހ ށަހެޅ ންތަކާ  ނަތީޖާތަކާއި  ނެރެވޭ  ަބއްދަލ ވ ންތަކ ން  މަޝްވަރާ  އަދި 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނ ން.  އަޅަންޖެހޭ މެނޭޖްކ ރ މ ގެ ފިޔަވަޅ ތަކާެބހޭ ގޮތ ން

ެބލ މާއި ޕްލޭން ތަންފީޛ  ކ ރެވޭ ގޮތ ގެ ތަފްސީލް    މި ޕްލޭން ތަންފީޛ  ކ ރެވޭ މިންވަރ  )ރ( 

 .އަހަރަކ  ދެފަހަރ  މިނިސްޓަރަށް އެރ ވ ން

   

 ލައިސަންސް ދޫކ ރ ން  5.2

މަސްވެރިކަމ ގައާހިަބރ  5.2.1 ހަރަކާތްތެރިވަމ ންދާ    އިގެ  ފަރާތްތަކ ން    އަންނަނިވިވިޔަފާރީގައި 

 ވާނެއެވެ:ނަގަންލައިސެންސެއް 
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)ސީދާ ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަމ ގައި    ބޭނ މަށް މަސްވެރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ ފަހަރ ވިޔަފާރި   )ހ(  

ގައި އަހަރެއްގެ  މެއްހަރަކާތްތެރި ނ ވި ކަމ ގައިވިޔަސް އެހެން ާބވަތެއްގެ މަސްވެރިކަ

 ؛ހިަބރ  ހިފޭ ފަރާތްތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ( 24މައްޗަށް 

  ފަރާތްތައް އެންމެހާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕްރޮސެސްކ ރ މ  ހިަބރ ވިޔަފާރި ބޭނ މަށް  )ށ(  

   

ަބޔާންކޮށްފައިވާ    5.2.1 5.2.2 މާއްދާގައި  ފެތޭ  ވަނަ  ގިންތިއަށް  އަންނަނިވި  ތެރެއިން  ތަންތަނ ގެ 

 ތަންތަން އިސްތިސްނާވާއެވެ.  

ޕްރޮސެސްކ ރެވޭ  އެ )ހ(   ދ ވާލަކ   )ޑެއިލީ   މަހ ގެތަނެއްގެ  ގިނަމިންވަރ   އެންމެ 

 ކިލޯއަށްވ ރެ ކ ޑަ ތަންތަން   100ޕޭސިޓީ( ޕްރޮސެސިންގ ކެ 

 ޓްފަދަ ތަންތަން  ރެސްޓޯރަން ހޮޓާ )ށ(  

  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ލައިސަންސް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް މިނިސްޓްރީން    5.2.1 5.2.3

 އެކ ލަވާލައި އަދާހަމަކ ރަމ ން ގެންދަންވާނެއެވެ. 

  

އެދ  5.2.4 އަށް  ކ ރިއަށްދާނީ ލައިސަންސް  އިޖ ރާޢަތ   އާންމ   ދޫކ ރ މ ގެ  ލައިސަންސް  މާއި 

 އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް އަދި ޙަރަކާތްތަކަށް  އެހެނިހެން ގ ޅ ންހ ރި މަސްވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމާއި]

އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ   " ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އ ސޫލާގަވާއިދ   ދިނ މާެބހޭ  ހ އްދަ  ދިނ މާއި  ލައިސަންސް

 މަތީންނެވެ. 
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ކ ރިން، ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅ މ ގެ  ކަށް އެދިގެ ލައިސަންސަމަސްވެރިކަން ކ ރ މ  5.2.5

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އ ޅަނދާގ ޅޭ ކަންކަން ފ ރިހަމަވެފައިވާކަން ޔަޤީންކ ރަން ވާނެއެވެ:

 ؛ޓީގައި އ ޅަނދ  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވ ންމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރި  )ހ(  

ސަލާމަތީ   ސައްޙަ  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން އ ޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  

 ސެޓްފިކެޓެއް އޮތ ން. 

ސައްޙަ   )ނ(   ދޫކޮށްފައިވާ  އ ޅަނދަށް  އޮތޯރިޓީއިން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފ ޑް  މޯލްޑިވްސް 

 ތ ން. ސާފ ތާހިރ ކަމ ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮ

  

 ލައިސަންސްގެ އާންމ  ޝަރ ޠ ތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:މަސްވެރިކަން ކ ރ މ ގެ  5.2.6

 ލައިސަންސް  )ހ(  

ލައިސަންސް   •   ވަގ ތެއްގައިވެސް  ހ ރިހާ  ފަރާތ ން  ލިިބފައިވާ  ލައިސަންސް 

އ ޅަނދ ގައި  ކޮޕީއެއް(  އެއްގޮތް  އަޞްލާ  ލައިސަންސްގެ  )ނ ވަތަ 

 ާބއްވަންވާނެއެވެ. 

 ސަރަޙައްދ    ވޭ މަސްވެރިކަންކ ރެ  ށ( ) 

ނަންަބރ :   •   ޤާނޫނ   ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ،  އ ޅަނދެއްވެސް   96/6ހ ރިހާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ ސަރަޙައްދ ތަކާެބހޭ ޤާނޫނ ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑ ގެ ސަރަޙައްދ  ތަކ ގައެވެ.

 ފޮނ ވ ން   ރިޕޯޓް މަސް   )ނ(  
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ރިކަމ ގެ އ ޅަނދ ގައި ހ ރިހާ ވަގ ތެއްގައިވެސް ލޮގް ފޮތެއް އޮތްކަން މަސްވެ •  

 ނެއެވެ.ޔަޤީންކ ރަން ވާ  ކެޔޮޅ އ ޅަނދ ގެ 

ޝާއިޢ ކޮށްފައިވާ   • ވެްބސައިޓްގައި  ]މަސްވެރިކަމާެބހޭ މިނިސްޓްރީގެ 

އ ސޫލ [ ހ ށަހެޅ މާެބހޭ  ރިކޯޑ ކ ރ މާއި  ގޮތްވާގޮތ ގެމަތީން އެއް  މައ ލޫމާތ  

ރިޕޯޓ  އަށް  ކަނ  މަސް  މިނިސްޓްރީ  ވަގ ތ ގައި  ފޮނ ވަމ ން ޑައެޅިފައިވާ 

 ޔަޤީންކ ރަން ވާނެއެވެ. ޔޮޅ ކެގެންދާކަން އ ޅަނދ ގެ 

ސައްޙަ   • އަދި  ފ ރިހަމަ  ތެދ ،  މަޢ ލޫމާތަކީ  ހ ރިހާ  ފޯރ ކޮށްދޭ  މިގޮތ ން 

 މަޢ ލޫމާތ  ކަމ ގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ތަ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ   ނ ދިނ މަކީ، ނ ވަތަ ސައްޙަ ނޫން ނ ވަމަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށް •

 ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

ތަންފީޛީ އޮފިސަރ ންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ ންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރ ންނަށް   )ރ(  

 އެއްބާރ ލ ން ދިނ ން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ ( އާއި   2019/14ޤާނޫނ  ނަންަބރ :   •  

މަސްވެރިކަމ ގެ އާންމ  ހިރާއްޖޭގެ  ]ދިވެ  R-75/2020ގަވާއިދ  ނަންަބރ   

އޮފިސަރ ންނަށާއި  ގަވާއިދ  ތަންފީޛީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފިޝަރީޒް [ 

އޮ ލައިސަންސްްބޒަރވަރ ންނަށްރޭންޖަރ ންނަށާއި ފިޝަރީޒް  ލިިބފައިވާ ،   

 ފަރާތ ން އެއްާބރ ލ ން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ބ(  
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 ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން، އަދި ތިރީގައި  ، ކެޔޮޅ އ ޅަނދ ގެ    

 ނ ވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއް އ ޅަނދ ގެ ފަޅ ވެރިން ހިންގިޔަ ދީގެން ނ ވާނެއެވެ:

  މި ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓާ ޚިލާފަށް ހިަބރ ގެ ާބވަތެއް  •  

އްޓ ން، ރައްކާކ ރ ން، އެއްވެސް ގޮތަކަށް އ ޅަނދ ގައި ެބހެ  ނ ވަތަ  ،ހިފ ން

އެހެން  ކަނޑ ގައި ތަނަކަށް  ދ އްވާ  ނ ވަތަ  ގެންދިއ ން   އ ޅަނދަކަށް 

ނ ވަތަ ލޭންޑިންގް ފެސިލިޓީ އަކަށް ނ ވަތަ އެއްގަމަށް   ،(ޓްރާންޝިޕްކ ރ ން)

 ؛ގެންދިއ ން

ނ ވަތަ   • ޤާނޫނެއް  އެއްވެސް  އެހެން  ދަށ ން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގަވާއިދެއްގެ 

މަސްވެރިކަ ކޮއެތަނަކ ން  ހިމާޔަތް  މަނާކޮށް،  ފައިވާ ށްންކ ރ ން 

 ؛މަސްވެރިކަން ކ ރ ން ގައި ހިަބރ ގެސަރަޙައްދ ތަކ 

ނަންަބރ :   • ޤާނޫނ (    2019/14ޤާނޫނ   މަސްވެރިކަމ ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މަންޓް ނޭޖްނ ވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތަކާއި އަދި މެ

ފައިވާ ށްކޮ މަނާ  މެރ ން  ނ ވަތަ  ނެގ ން  ،ޭބނ ން  ،ހިފ ންޕްލޭންތަކ ގެ ދަށ ން  

 ؛އެއްވެސް ާބވަތަކަށް އަމާޒ ކޮށް މަސްވެރިކަންކ ރ ން

 ނެގ ން   ،ޭބނ ން  ،ހިފ ންއެހެން ޤާނޫނ ތަކ ގެ ނ ވަތަ ގަވާއިދ ތަކ ގެ ދަށ ން   •

ގޮތަކަށް މަނާކޮށްފައިވާ    މެރ ން  ނ ވަތަ އެއްވެސް  ާބވަތެއް  އެއްވެސް 

ެބހެއްޓ ން،   އެހެން  ކަނޑ ގައިރައްކާކ ރ ން،  އ ޅަނދ ގައި   ދ އްވާ 

ތަނަކަށް ނ ވަތަ  ނ ވަތަ   ، ( ޓްރާންޝިޕްކ ރ ން)ގެންދިއ ން    އ ޅަނދަކަށް 

 ؛ފެސިލިޓީ އަކަށް ނ ވަތަ އެއްގަމަށް ގެންދިއ ން ލޭންޑިންގް
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ކަނދ ފަތީ • ވަށައިގެންވާ  އޮއިވާލި  ސަރަހައްދ ގައި   3ގެ  މޭލ ގެ  ނޯޓިކަލް 

 ؛ސްވެރިކަމާގ ޅޭ ހަރަކާތެއް ހިންގ ންމަސްވެރިކަން ކ ރ ން ނ ވަތަ މަ

 ؛ިބދޭސީން ގެންގ ޅ ން ނ ވަތަ ަބއިވެރިކ ރ ވ ން މ ގައިން ކ ރ މަސްވެރިކަ •

ކ ނި ަބޔޯޑީގްރޭޑަަބލް(  - )ނޮންއޭގެ ޒާތ ގައި ނެތިގެންނ ދާ  އް ނ ވަތަ  ކެމިކަލެ •

 އަދި ؛ ލ ންއިއ ކަ އެޅ ން ނ ވަތަ  ކަނޑަށް ނ ވަތަފަޅަށް، ފަރަށް 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ   2019/14ނޫނ  ނަންަބރ :  ޤާ  އާއިމި ޕްލޭން •

ނ ވަތަ   އާއި  ޤާނޫނ ( އެޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް 

ޕްލޭނެއް ފިޔަވަޅަކާ    ގެމެނޭޖްމަންޓް  އެއްވެސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށ ން 

 ޚިލާފަށް އަމަލ  ކ ރ ން.

  

ލައިސަންސް   5.2.7 ކ ރިން،  މަށްނެގ ޕްރޮސެސިންގް  ހ ށަހެޅ މ ގެ  ފެސިލިޓީއަށް    ޕްރޮސެސިންގް 

މޯލްޑިވްސް ފ ޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ސާފ ތާހިރ ކަމ ގެ ސެޓްފިކެޓެއް 

 .ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ން ޔަޤީން ކ ރަންވާނެއެވެއޮތްކަން 

  

  ، އްކަންދިވެހި ރައްޔިތެ  ފަރާތަކީ  ޕްރޮސެސްކ ރާޕްރޮސެސިންގް ލައިސަންސް ދޫކ ރ މ ގެ ކ ރިން   5.2.8

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ  އެކ ންފ ންޏަކީ  ޕްރޮސެސްކ ރާ ފަރާތަކީ ކ ންފ ންޏެއްނަމަ،  ނ ވަތަ  

 ންވާނެއެވެ.ޔަގީންކ ރަވާ ކ ންފ ންޏެއްކަން މިނިސްޓްރީން ކ ރެވިފައި
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 އެވަނީއެވެ:ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ ލައިސަންސްގެ އާންމ  ޝަރ ޠ ތައް ތިރީގައި  5.2.9

 ޕްރޮސެސް ކ ރ މ ގެ ޙަރަކާތް ހިންގާ ތަން  ( ހ ) 

ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ ޙަރަކާތް ހިންގާ ކޮންމެ ސައިޓަކަށް ނ ވަތަ ފެސިލިޓީއަކަށް ވަކިން ލައިސަންސް  

 ނަގަންވާނެއެވެ. 

   

 މަސް ގަތ ން  )ށ(  

ހަމައެކަނި  ގަންނަންވާނީ  މަސް  ފަރާތްތަކ ން  ލިިބފައިވާ    ސްވެރިކަންކ ރ މ ގެ މަ  ލައިސަންސް 

 ިބފައިވާ އ ޅަނދ ތަކ ންނެވެ. ލައިސަންސް ލި

   

 ގޮތް ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ޕްރޮސެސް ކ ރ މ   )ނ(  

ޑްރަގް   •   އެންޑް  ފ ޑް  މޯލްޑިވްސް  އަމަލ ކ ރަންވާނީ  ކ ރ މ ގައި  ޕްރޮސެސް 

 އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ( އިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދ ތަކާއި އ ސޫލ ތަކާ

 އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތިންނެވެ. 

ޕްރޮސެސްކ ރާ ތަންތަނާއި އާލާތްތަކާއި ަބންދ ކ ރަން ބޭނ ންކ ރާ ތަކެއްޗާއި  •

ެބ އިންސްޕެކްޓްކޮށް  މިނިސްޓްރީއަށް ސާމާނ   އިޚ ތިޔާރ   ލ މ ގެ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 
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އިތ ރ ން   • ލިިބފައިވާ ާބވަތްތައް  ކަނޑ މަހ ގެ  ހިަބރ ގެ  މިލައިސަންސް 

 ރޮސެސްކ ރެވިދާނެއެވެ.ފެސިލިޓީގައި ޕް

 ފޮނ ވ ން   ރިޕޯޓް  ( ރ)  

ޝާއި •   ވެްބސައިޓްގައި  މަސްވެރިކަމާެބހޭ ]ޢ ކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީގެ 

އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތީން   [ އާމައ ލޫމާތ  ރިކޯޑ ކ ރ މާއި ހ ށަހެޅ މާެބހޭ އ ސޫލ 

ފަރާތްތަކ ން   ލިިބފައިވާ  ތަފްސީލް ލައިސަންސް  ގޮތ ގެ  ގަނެފައިވާ  މަސް 

 ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް ރޗޭސް ރިޕޯޓ ()ޕާ

މަޢ ލޫމާތ  • ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ]މަސްވެރިކަމާެބހޭ ތިރީގައި  އިތ ރ ން  ގެ 

އި ަބޔާންކ ރާ އެހެނިހެން  ހ ށަހެޅ މާެބހޭ އ ސޫލ [ގަމައ ލޫމާތ  ރިކޯޑ ކ ރ މާއި  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ:  ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓ ތަކ ގައި މަޢ ލޫމާތ 

o ި؛ގެ ތަފްސީލްއ ޅަނދ  ހިަބރ  ވިއްކ 

o ަ؛ތާރީޚް ނެފައިވާގ 

o   ާދިގ މިނާއި ަބރ ދަނ ގެ  ާބވަތްތައް އަދި އެާބވަތްތަކ ގެ  ގަނެފައިވ

 ؛ތަފްޞީލް

o ްރާ  އެކްސްޕޯޓް ކ ރ މަށް ތައްޔާރ ކ އ ފެއްދ ންތަކަކީ  ކ ރާޕްރޮސެސ  

ފަރާތ ގެ  އެތަކެތި  އ ފެއްދ ންތަކެއްނަމަ،   އެކްސްޕޯޓްކ ރާ 

 ތަފްޞީލް. 

ފޯރ ކޮ • ސައްޙަ  މިގޮތ ން  އަދި  ފ ރިހަމަ  ތެދ ،  މަޢ ލޫމާތަކީ  ހ ރިހާ  ށްދޭ 

 މަޢ ލޫމާތ  ކަމ ގައި ވާންވާނެއެވެ. 
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 ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ   ދިނ މަކީ، ނ ވަތަ ސައްޙަ ނޫން ނ ވަތަނ މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށް •

 ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ ފަރާތް  މިނިސްޓްރީގެ ބޭނ މަށް   •

ސިއްރ ކަން  މަޢ ލޫމާތ ގެ  އެއްކ ރާ  ފަރާތ ން  މަސްވެރިންގެ 

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ، އަދި އެފަދަ މަޢ ލޫމާތ  މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން  

 އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ.

އޮބްޒަރވަރ ންނަށް    ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ ންނަށާއި    ފިޝަރީޒް ތަންފީޛީ އޮފިސަރ ންނަށާއި   ( ބ )  

 އެއްބާރ ލ ން ދިނ ން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ ( އާއި   2019/14ޤާނޫނ  ނަންަބރ :   •  

މަސްވެރިކަމ ގެ އާންމ  ]ދިވެހިރާއްޖޭގެ    R-75/2020ގަވާއިދ  ނަންަބރ   

އޮފިސަރ ންނަށާއި  ގަވާއިދ  ތަންފީޛީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ފިޝަރީޒް [ 

އޮ ލިިބފައިވާ ްބޒަރޭންޖަރ ންނަށާއި ފިޝަރީޒް  ލައިސަންސް  ރވަރ ންނަށް، 

 ފަރާތ ން އެއްާބރ ލ ން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  ( ޅ )  

މެރ ން   •   ނެގ ން،  ޭބނ ން،  މަނާކޮށްފައިވާ ހިފ ން،  ވިޔަފާރިކ ރ ން  ނ ވަތަ 

ަބއިތަކ ން   ާބވަތެއްގެ  ނ ވަތަ  ަބއެއް  ާބވަތެއްގެ  ާބވަތެއް،  އެއްވެސް 

އެއްވެސް  ނ ވަތަ   އ ފައްދާފައިވާ  ކ ރ ން  ވިޔަފާރި  އ ފެއްދ މެއްގެ 

 ޕްރޮސެސިންގް ފެސިލިޓީއެއްގައި ެބހެއްޓ ން. 
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މި ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓާ ޚިލާފ ވާ ހިަބރ ގެ ާބވަތެއް   •

 ؛އެއްގައި ެބހެއްޓ ންފެސިލިޓީޕްރޮސެސްކ ރ ން ނ ވަތަ    ގަނެވިއްކ ން ނ ވަތަ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ   2019/14ޕްލޭންއާއި ޤާނޫނ  ނަންަބރ :  މި   •

ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ( އާއި އެޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް 

ފިޔަވަޅަކާ   އެއްވެސް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށ ން  ޕްލޭނެއްގެ  މެނޭޖްމަންޓް 

 ޚިލާފަށް އަމަލ  ކ ރ ން.

   

ފީ   5.2.10 ލައިސަންސް  ކެޓެގަރީތަކާއި،  ދެވޭ  މ އްދަތ  ލައިސަންސް  ސައްޙަވާނެ  ލައިސަންސް  އާއި 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 3ތާވަލ  

 : ލައިސަންސްގެ ބާވަތްތަކާއި ފީތަކާއި މ އްދަތ ގެ ތަފްޞީލް 2ތާވަލ   

 ފީ )ދިވެހި ރ ފިޔާ(  މ އްދަތ   ލައިސަންސްގެ ބާވަތް  

 100 މަސް 12 ރިކަންކ ރާ އ ޅަނދ  މަސްވެ 

 100 މަސް 12 އްްޕރޮސެސް ކ ރާ ފަރާތްތަ 

   

 މި ޕްލޭންގެ ދަށ ން ދޫކ ރާ ލައިސަންސްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ަބދަލެއް ނ ކ ރެވޭނެއެވެ. 5.2.11
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 އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މަށް އަދި ޙަރަކާތްތަކަށް  އެހެނިހެން ގ ޅ ންހ ރި މަސްވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމާއި] 5.2.12

އާ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތީން ލައިސަންސްތައް  "ގަވާއިދ   ދިނ މާެބހޭ  ހ އްދަ   ދިނ މާއި  ލައިސަންސް

ފާއިތ ވެދިޔަ ލައިސަންސްގެ މ އްދަތ ގައި  ،  އިރ އައ  ކ ރަން ޖެހޭނެއެވެ. ލައިސަންސް އައ  ކ ރާ

 ށް ރިއާޔަތްކ ރެވޭނެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮތަ

   

ސް ދޫކ ރެވިފައިވާ އެއްވެސް ދިވެހިއ ޅަނދެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ލައިސަން 5.2.13

އެ އ ޅަނދަކަށް ، ނ ވަތަ ވަގ ތީގޮތ ން ހިފަހައްޓައިފިނަމަ  ،ކަމާގ ޅޭ އިދާރާއަކ ން ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ

ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ  އެއްގޮތަށް މި  ނިންމ މާ  އިދާރާގެ  އެ  ލައިސަންސްވެސް  ދޫކޮށްފައިވާ 

އ ޅަނދެއްގެ   ބާޠިލ ކ ރަންވާނެއެވެ. އެފަދަ  އަދި  ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ވަގ ތީގޮތ ން  ނ ވަތަ 

މ ރާޖަޢާކޮށް ނިންމ ން  ނިންމި  އިދާރާއިން  ކަމާގ ޅޭ  ބާޠިލ ކ ރ މަށް  ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

    ، ހިފަހައްޓަން ނ ވަތަ ާބޠިލ ކ ރަން ނ ފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވަގ ތީގޮތ ން  

 އެއްގޮތަށް މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދޫކ ރާ ލައިސަންސާ މެދ ވެސް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. އެ ނިންމ މާ  

   

ލައިސަންސްގެ މ އްދަތ ގައި ލައިސަންސްގެ ޝަރ ތ ތަކަށް ަބދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި   5.2.14

އެފަދަ އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް  އިޚ ތިޔާރ   ގެނައ މ ގެ  ަބދަލެއް  އެަބދަލެއް   

 ގެނެސްފިނަމަ، އެކަން އާންމ ކޮށް އަންގާ އިއ ލާން ކ ރަންވާނެއެވެ.

   

 މަސްވެރިކަމ ގެ ހަރަކާތްތަކ ގައި ބިދޭސީން ގެންގ ޅ ން   ހިބަރ ގެ  5.3
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 .މަކީ މަނާކަމެކެވެނ ވަތަ ަބއިވެރިކ ރ ވ  މަކީމަސްވެރިކަން ކ ރ މ ގައި ިބދޭސީން ގެންގ ޅ  ވިޔަފާރި ބޭނ މަށް ހިަބރ ގެ

   

 ޕްރޮސެސް ކ ރ މ ގައި އަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮތް   ހިބަރ ގެ މަސްވެރިކަމ ގައި އަދި  5.4

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ (   2019/14  ޤާނޫނ  ނަންަބރ މ ގައި،  ހިަބރ ގެ މަސްވެރި 5.4.1

އި މަނާކޮށްފައިވާ އެޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދ ތަކ ގެ ދަށ ން މަސްވެރިކަންކ ރ މ ގަ  އާއި

 އެއްވެސް އާލާތެއް ޭބނ ންކޮށްގެން ނ ވާނެއެވެ. 

ނަމަ   5.4.2 ހިފިއްޖެ  ނ ލައި  ގަސްތަކާ  ާބވަތެއް  އެއްވެސް  ވީހާވެސް  އެއަށް  ހިމާޔަތްކ ރެވިފައިވާ 

 ވަގ ތ ން ދޫކޮށްލަން ވާނެއެވެ.   އަނިޔާއެއް ނ ވާގޮތަށް

   

 ސައިޒް ލިމިޓް  5.5

ފެށިގެން ނިގޫ  ތިރީ ތ ންގަނޑ  ފެށޭ ހިސާބ ން  ާބވަތްތަކ ގެ ހިަބރ ގެ    ށްފައިވާަބޔާންކޮ  ގައިތިރީ 5.5.1

ނ ވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް   ،ހިފ ން  ސެންޓިމީޓަރ  ހަމަނ ވާ ާބވަތެއް  60ފަތްގަނޑ  ފެށޭ ހިސާަބށް  

  އ ޅަނދަކަށް ނ ވަތަ ތަނަކަށް   ދ އްވާ އެހެން  އ ޅަނދ ގައި ެބހެއްޓ ން، ރައްކާކ ރ ން، ކަނޑ ގައި

ފެސި  ، ( ޓްރާންޝިޕްކ ރ ން)ންދިއ ން  ގެ ލޭންޑިންގް  އަކަނ ވަތަ  އެއްގަމަށް ލިޓީ  ނ ވަތަ  ށް 

  މަނާ ކަމެކެވެ.މަކީގެންދިއ 

 )ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން(  ގަޅިޖެހި ހިަބރ  (1)

 ޕެސިފިކް ސެއިލް ފިޝް(-ންޑޯފަންގަނޑ  ހިަބރ  )އި (2)

 ކަޅ މަސް ހިަބރ  )ްބލެކް މާލިން(  (3)
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  ްބލޫ މާލިން( ޕެސިފިކް-ނޫމަސް ހިަބރ  )އިންޑޯ (4)

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދިގ މިން ހަމަނ ވާ ހިަބރ ގެ ާބވަތެއްގެ ވިޔަފާރިކ ރ މަކީ ވަނަ މާއްދާގައި    5.5.1 5.5.2

 ނ ވަތަ ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގ މަކީ ކ ށެކެވެ.

   

 ތް ގައި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮ އެކްސްޕޯޓް ކ ރ މ   5.6

 އެކްސްޕޯޓްކ ރާ ފަރާތްތައް  5.6.1

އެކްސްޕޯޓް ކ ރާ ފަރާތްތައް ވާންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށެވެ. އެކްސްޕޯޓް   ހިަބރ ގެ ާބވަތްތައް ނ ވަތަ އ ފެއްދ ންތައް

 ށެވެ. ކ ރާ ފަރާތަކީ ކ ންފ ންޏެއްނަމަ، އެކ ންފ ނި ވާންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކ ންފ ންޏަކަ

 ގަތ ން   މަސް  5.6.2

މަސް   )ހ(   ފަރާތްތަކ ން  ލިިބފައިވާ  އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ  ލައިސަންސް  ގަންނަންވާނީ 

 ފަރާތަކ ންނެވެ. 

ޝާއިޢ ކޮށްފައި )ށ(   ވެްބސައިޓްގައި  މައ ލޫމާތ   މިނިސްޓްރީގެ  ]މަސްވެރިކަމާެބހޭ  ވާ 

އާ އ ސޫލ [  ހ ށަހެޅ މާެބހޭ  ތިރީގައި ން  އެއްގޮތްވާގޮތ ގެމަތީ  ރިކޯޑ ކ ރ މާއި 

މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތ ގެ    ރ ންއެކްސްޕޯޓަ،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނޭގޮތ ން

 ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓ ( 

 ؛މަސް ވިއްކި ފަރާތ ގެ ތަފްޞީލް .1  

 ؛އ ޅަނދ  މަސްޭބނި .2

 ؛ގަތް ތާރީޚް މަސް .3
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 ގެ ަބރ ދަން. ގަތް ާބވަތްތައް އަދި އެާބވަތްތަކ   .4

   

 އަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ގޮތް އި  ޕެކްކ ރ މ ގަ  5.6.4

އ ފެއްދ ންތައް ަބންދ ކ ރާ ޕެކޭޖްތަކ ގައި،   )ހ(   މަހ ގެ އެކްސްޕޯޓް ކ ރ މަށް ތައްޔާރ ކ ރާ 

)ޢަދަދާއި ަބރ ދަން( އަދި އެކްސްޕޯޓަރ ގެ    ކޮންމެ ާބވަތެއްގެ މިންވަރ ،  ތަކާއިާބވަތް

 ހެން ލޭަބލް ކ ރަންވާނެއެވެ. ތަފްސީލް ސާފ ކޮށް އެނގޭނޭ

އެކްސްޕޯޓް ކ ރާ އ ފެއްދ ންތައް ބަންދ ކ ރަންވާނީ، މޯލްޑިވްސް ފ ޑް އެންޑް ޑްރަގް   )ށ(  

 އޮތޯރިޓީ އިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑ ތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތީންނެވެ. 

ލިސްޓެއް ކޮން )ނ(   ޕެކިންގް  ހިމެނޭ  މަޢ ލޫމާތ   ބ ނެވިދިޔަ  ޝިޕްމަންޓަކަށް  މެ 

އެކްސްޕޯޓަރ ން ތައްޔާރ ކ ރަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަންފީޛީ އޮފިސަރެއް ނ ވަތަ ފިޝަރީޒް 

 ރޭންޖަރެއް އެދިއްޖެ ހާލަތ ގައި ޕެކިންގް ލިސްޓ  ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 ސެޓްފިކެޓް   ކެޗް  5.6.5

   

ކެޗް   )ހ(   ދޫކޮށްފައިވާ  އިން  މިނިސްޓްރީ  ޝިޕްމަންޓަކާއެކީ،  އެކްސްޕޯޓް  ކޮންމެ 

 ޓެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. ސެޓްފިކެ

ކެޗް ސެޓްފިކެޓް ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅާނީ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް "ކެޔޮޅ "   )ށ(  

 މެދ ވެރިކޮށެވެ.
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 މަނާ ހަރަކާތްތައް  5.6.6

އެއްކ ރާ   އެކްސްޕޯޓ ކ ރާ ( ހ)  ފަރާތ ން  މަސްވެރިންގެ  ބޭނ މަށް  މިނިސްޓްރީގެ  ފަރާތް  

ސިއްރ  ނ ވަތަކަންމަޢ ލޫމާތ ގެ  ނ ހިފެހެއްޓ ން،  މިނިސްޓްރީ     މަޢ ލޫމާތ   އެފަދަ 

 ން.ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކ ރ 

ނަންަބރ :   ( ށ)  ޤާނޫނ   ނ ވަތަ  ޕްލޭން  މަސްވެރިކަމ ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ    2019/14މި 

ޤާނޫނ ( އާއި އެޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް ނ ވަތަ މެނޭޖްމަންޓް  

 ލޭނެއްގެ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް އަމަލ  ކ ރ ން.ޕް

   

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅ ތައް  5.7

އަލީގައި ހޯދާފައިވާ ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  ނެތް ޙާލަތ ގައި ނ ވަތަ ވަކި ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކ ގެ   5.7.1

ރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަތަކ ގެ ތެރެއިން  ޤ ދ ، ކަމެއް ޔަޤީންކ ރެވިފައިނ ވާ ހިނދ ގައި

،  ކޮށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލ މ ގެ ސަަބބ ން ލިިބދާނެ ގެއްލ މަކަށް ރިޢާޔަތް، ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި

މި ޕްލޭންގައި    ހިަބރ ގެ ސްޓޮކް މެނޭޖްކ ރ މަށް  އެމް.އެމް.އާރް.އައި އަދި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކީ،

 ފައިނ ވާ ފިޔަވަޅ ތައް މިނިސްޓްރީއަށް އެޅިދާނެއެވެ.ަބޔާންކޮށް

 މިފަދަ ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ:  5.7.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ަބންދ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅ މާއެކ ، އެ ސަރަޙައްދަކ ން  )ހ(  

 ؛މަނާކ ރ ން  ހިަބރ  ހިފ ން

 ؛ކި ާބވަތެއް ނެގ ން، ޕްރޮސެސްކ ރ ން ނ ވަތަ އެކްސްޕޯޓްކ ރ ން މަނާކ ރ ންވަ  ހިަބރ ގެ ( ށ) 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތަކަށް ަބދަލ ގެނައ ން  ( ނ) 
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ނެގޭނެ   (ރ)  ނ ވަތަ  ކ ރެވޭނެ  ކަނޑައަޅައި  ހިަބރ އެކްސްޕޯޓް  ކޯޓާއެއް  ާބވަތްތަކ ގެ  ގެ 

 އަދި ؛ ތަންފީޛ ކ ރ ން

ފިޔަވަޅ ތައް   ސްޓޮކަށް  ހިަބރ ގެ ( ބ )  އެހެނިހެން  ހަރަކާތްތަކާގ ޅޭގޮތ ން  އަސަރ ކޮށްފާނެ 

 އެޅ ން.
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 ކ ށާއި އަދަބ  :  6ބާބ   

މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މެނޭޖްކ ރ މ ގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅަކާ ނ ވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރ ތަކާ  6.1

 ޚިލާފ ވ މަކީ ކ ށެކެވެ.

ނ ވަ 6.2 ފިޔަވަޅަކާ  ފަހަރަށް މެނޭޖްކ ރ މ ގެ  ތިންވަނަ  ތަކ ރާރ ކޮށް  ޝަރ ތަކާ  ލައިސަންސްގެ  ތަ 

ބާޠިލްކޮށް   ލައިސަންސް  ލައިސަންސް   3ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ،  ވަންދެން  ދ ވަސް  މަސް 

 އައ ކޮށްނ ދެވޭނެއެވެ. 

އަ 6.3 ޚިލާފ ވެގެން  ލައިސަންސްގެ ޝަރ ތަކާ  ފިޔަވަޅަކާ ނ ވަތަ  ކަނޑައެޅޭނީ މެނޭޖްކ ރ މ ގެ  ދަބ  

 އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތީންނެވެ. އާ  4ތާވަލ  

ނަންަބރ    6.4 ގަވާއިދ   ކ ރާނީ  ތަންފީޛ   އިޖ ރާޢަތ ތައް  ކަނޑައެޅ މ ގެ   R-74/2020އަދަބ  

ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅ  އެޅ މާއި ޖޫރިމަނާކ ރ މާ  ހަ]މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފ   

 ގެ ދަށ ންނެވެ.  ެބހޭ ގަވާއިދ [ 

 ނ ވަތަ ޖޫރިމަނާ   އި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބ : ކ ށ3ާތާވަލ  

 ކ ށް ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރ ފިޔާ(  ކ ށް 

މަސްވެރިކަންކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅ ން މަނާ އާލާތެއް 

 ބޭނ ންކ ރ ން 

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  3000

  50000ރ ފިޔާ ) 1000

 ރ ފިޔާއާ ހަމަޔަށް(
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ގެ ހިަބރ  ނެތި ސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް

 މަސްވެރިކަންކ ރ ން

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  3000

 10،000ރ ފިޔާ ) 500

 ރ ފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

ނޯޓިކަލް މޭލ ގެ  3އޮއިވާލި ކަނދ ފަތީގެ ވަށައިގެންވާ 

ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން ސަރަހައްދ ގައި 

ޅޭ  ކ ރ ން ނ ވަތަ މަސްވެރިކަމާގ މަސްވެރިކަމެއް 

 ހަރަކާތެއް ހިންގ ން 

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  5000

ރ ފިޔާއާ  10000ރ ފިޔާ ) 500

 ހަމަޔަށް(

ހަރަކާތްތެރިވ މަށް   ވެރިކަމ ގައިހިަބރ ގެ މަސް

ސީދާ  ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ އ ޅަނދެއްގައި 

 ިބދޭސީ ފަރާތެއް ހަރަކާތްތެރިވ ން މަސްބޭނ މަށް 

 އިތ ރ ން ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ 750

ރ ފިޔާއާ   5000ރ ފިޔާ ) 150

 ހަމަޔަށް(

ހަރަކާތްތެރިވ މަށް   ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަމ ގައި

ސީދާ  ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ އ ޅަނދެއްގައި 

ގެންގ ޅ ން ނ ވަތަ  ިބދޭސީ ފަރާތެއް މަސްބޭނ މަށް 

 ަބއިވެރިކ ރ ވ ން

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  1000

ޔާއާ  ރ ފި 5000ރ ފިޔާ ) 200

 ހަމަޔަށް(

މިނިސްޓްރީއަށް ލައިސަންސްގެ ޝަރ ޠ ތަކާ ޚިލާފަށް 

 މަސް ރިޕޯޓ  ނ ފޮނ ވ ން

ހ ށަނާޅާ ކޮންމެ 

 750ދަތ ރަކަށް 

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން 

 10،000ރ ފިޔާ ) 200

 ރ ފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

ސައްޙަ ލައިސަންސްއެއް ނެތި ޕްރޮސެސް ކ ރ މ ގެ  

 ހަރަކާތެއް ހިންގ ން 

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  3000

 10،000ރ ފިޔާ ) 500

 ރ ފިޔާއާ ހަމަޔަށް(
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ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ ލައިސަންސް ލިިބފައިވާ  

ފަރާތްތަކ ން މިނިސްޓްރީއަށް މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތ ގެ 

 ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓ ( ހ ށަނޭޅ ން

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  1000

 10،000ރ ފިޔާ ) 300

 ރ ފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

މަޢ ލޫމާތ  މިނިސްޓްރީއަށް ސައްޙަ ނޫން ނ ވަތަ ދޮގ  

 ފޮނ ވ ން 

ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން  3000

 10،000ރ ފިޔާ ) 500

 ރ ފިޔާއާ ހަމަޔަށް(

މަސްވެރިންގެ ފަރާތ ން ލިިބފައިވާ މަޢ ލޫމާތ  

 މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކ ރ ން

ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން ކ  1000

ރ ފިޔާއާ   5،000ރ ފިޔާ ) 200

 ހަމަޔަށް(

 

 ވަކި ޖޫރިމަނާއެއް ކަނޑައެޅިފައިނ ވާ ކ ށްތައް :4ތާވަލ  

 ކ ށް ތަކ ރާރ ކޮށްފިނަމަ  ޖޫރިމަނާ )ދިވެހި ރ ފިޔާ(  ކ ށް 

 މެރ ން  ނ ވަތަ ނެގ ން  ،ޭބނ ން ،ހިފ ން

ސް  މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ާބވަތެއް އެއްވެ

ެބހެއްޓ ން، ރައްކާކ ރ ން، ގޮތަކަށް އ ޅަނދ ގައި 

އ ޅަނދަކަށް ނ ވަތަ   ދ އްވާ އެހެން ކަނޑ ގައި

 (ޓްރާންޝިޕްކ ރ ން) ގެންދިއ ން  ތަނަކަށް

ލައިސަންސް ނެތް 

ރ ފިޔާ،  5000އ ޅަނދެއްނަމަ 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

އ ޅަނދެއްނަމަ ގިނަވެގެން  

 ރ ފިޔާ 400،000

ހިފައިފައިވާ ާބވަތ ގެ މާކެޓް   −

އަގ  ނ ވަތަ ކަޅ  ާބޒާރ ގެ 

 އަގ 

ހިފައިފައިވާ ާބވަތ ގެ   −

މ ހިއްމ ކަން މާހައ ލީ 

 ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރ 

ހިފާފައިވާ މިންވަރ  ނ ވަތަ   −

 ަބރ ދަން 
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ހިފައިފައިވާ  )ޖޫރިމަނާ ކ ރާނީ

 4ާބވަތ ގެ މާކެޓް އަގ ގެ 

 ގ ނައަށްވާ މިންވަރަށެވެ.( 

ހަރަކާތް ހިންގާ އ ޅަނދ ގެ  −

 ވަތް ާބ

ހިފ ން ނ ވަތަ އެކްސްޕޯޓްކ ރ ން  ،ނެގ ން

ދިރ މެއްގެ  ،މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ދިރ މެއް

ަބއެއް ނ ވަތަ އެފަދަ ދިރ މެއް ޭބނ ންކޮށްގެން  

 ،އ ފައްދާފައިވާ އ ފެއްދ މެއްގެ ވިޔަފާރިކ ރ މާއި

ޕްރޮސެސްކ ރާ  ،ޕްރޮސެސްސްކ ރ މާއި

ން  ފެސިލިޓީއެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓ 

 ތަ ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ެބހެއްޓ ންނ ވަ

ލައިސަންސް ނެތް 

ރ ފިޔާ،  5000އ ޅަނދެއްނަމަ 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

އ ޅަނދެއްނަމަ ގިނަވެގެން  

 ރ ފިޔާ 400،000

)ޖޫރިމަނާ ކ ރާނީ ހިފައިފައިވާ 

 4ާބވަތ ގެ މާކެޓް އަގ ގެ 

 ގ ނައަށްވާ މިންވަރަށެވެ.( 

 ކ ރިން ކ ރި ޖޫރިމަނާގެ އިތ ރ ން 

700  ( ރ ފިޔާއާ   5000ރ ފިޔާ 

 ހަމަޔަށް(
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 މޮނިޓަރކ ރ ން   މިންވަރ    ތަންފީޒ ކ ރެވޭ   ޕްލޭން :  7ބާބ   

އެކ ލަވާލައިފައިވާ  )  1  ތާވަލް 7.1 ހާސިލްކ ރ މަށް  ހަރަކާތްތަކާއި ތަކާއި  އިސްތިރާޖ އަމާޒ ތައް 

އެކަންކަން   އަދި  މ އްދަތ   ަބ  (އިދާރާތައްތަންފީޒ ކ ރާނެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 

 މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހިންގ މާއި ތަންފީޒ  ކ ރ މަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ގެ މަތިންގޮތ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލ ކ ރޭތޯ ކަށަވަރ ކ ރ މާއި އެ   މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ފިޔަވަޅ ތަކާ  މި 7.2

އިދާރާތަކާއި  ތަންފީޒ ކ ރ މަ  ފިޔަވަޅ ތައް ތަންފީޛީ  މިނިސްޓްރީ  މަސްލަހަތ ވެރިންނާށް  އެކ  

 މަސައްކަތް ކ ރަންވާނެއެވެ.

ތަޙްލީލ ކ ރ މާގ ޅޭ    ކ ރަންޖެހޭ ޕްލޭންގެ ދަށ ން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއ ޓ ން  މި 7.3

ހަރަކާތްތަ ޕްލޭނެއް  އްއެންމެހައި  އެކްޝަން  ަބޔާންކ ރާ  ގޮތް  ގެންދާނެ  އެ ކ ރިއަށް   

 ވާނެއެވެ. އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ ފަރާތ ން އެކ ލަވާލަން

 
 

 މ ރާޖަޢާކ ރ ން   ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް :  8ބާބ   

 ކޮށް މ ރާޖަޢާކ ރަންވާނެއެވެ.މ ޠާލިޢާ)ތިނެއް( އަހަރަކ ން މި ޕްލޭން  3ކޮންމެ ން މިނިސްޓްރީ 8.1

ލައިންސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ    ، ތަކާއިހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަން ކ ރާ ފަރާތް  ރ މ ގައިކ މ ޠާލިޢާޕްލޭން   8.2

ފަރާތްތަކާ  ،ފަރާތްތަކާއި އަދި    ،އިޕްރޮސެސްކ ރާ  އެހެނިހެން  އެކްސްޕޯޓަރ ންނާއި 

 .ކަށަވަރ  ކ ރަން ވާނެއެވެ ންަބއިވެރިވ ން މިނިސްޓްރީ މަސްލަހަތ ވެރިންގެ

ހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ލިޭބ  ހޯދ ންތަކާއި އެ  ސްގެ އަލީގައި ހޯދޭ ސައިން  ރ މ ގައިކ މ ޠާލިޢާމި ޕްލޭން   8.3

  މެދ ވެރިވެއްޖެނަމަ،ގެންނަން ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް  މަޢ ލޫމާތ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެން ަބދަލެއް  
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ފިޔަވަޅ ތައް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފިޔަވަޅ ތައް    ަބދަލ ކ ރެވިދާނެއެވެ.ޕްލޭންގައި  އިތ ރ   ނ ވަތަ 

 ހިމެނިދާނެއެވެ. 

 

ރިސަ 8.4 މެރިން  ހިމެނިފައިވާ  މޯލްޑިވްސް  ޕްލޭންގައި  މި  ފަރާތ ން  އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ  ރޗް 

 ވާނެއެވެ. ދޭންލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް  ހަޔަވީ އަދި މާހައ ލީ ނިޒާމާެބހޭ ކަންކަމ ގެ    މަސްވެރިކަމާ ގ ޅޭ
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 ރެފަރެންސް ލިސްޓ  
 

 
ސްޓީނޭ.  ، ގ.ރ.  ،އެލެން ރ.ސ.  އިންޑިއ1988ައަދި  އައިލޭންޑް  ކްރިސްމަސް  އޮފް  ފިޝެސް  ސޮފްޙާ  .  އޯޝަން.  ން 

، 6798 ،އިންޑިއަން އޯޝަން  ،ކްރިސްމަސް އައިލޭންޑް  ،ހިސްޓަރީ އެސޯސިއޭޝަންކްރިސްމަސް އައިލޭންޑް ނެޗ ރަލް  
 އޮސްޓްރޭލިއާ

. ޓައިވާން ގެ އިރ މަތީ ފަރާތ ގެ ކަނޑ ތަކ ގައި އ ޅޭ 2007ޒެޑް. ޔޭ.  -އަދި އެސް.  ،އެސް. ލިޔ -ސީ.، އެސް.،  ލޫ-ޝީ
ހިަބރ  ޞަފް  ކަޅ މަސް  ހެދިޮބޑ ވ ން.  އ މ ރާއި  ގެ  އިންޑިކާ(  ތިންވަނަ    21-1ޙާ  )މަކައިރާ  ކޮމިޓީ  ސައިންޓިފިކް 

ކޮމިޝަން ޕެސިފިކް  އަދި ސެންޓްރަލް  ވެސްޓަރން  އޮފް    ،ހޮނޮލ ލ   ،ރެގިޔ ލަރ ސެޝަން.  ޔ ނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް 
 .އެމެރިކާ

 
 . ދަ ޕެލާޖިކް ހެިބޓަޓް އޮފް ސްވޯޑްފިޝް )ޒިފިއަސ2019ްއަދި އެލް. އޮއޭ.    ، ޑީ. ޓޭންގް، ޓީ. އެސް. އެމް.  ،އެލިޕަތޭޖް

ގްލޭޑިއަސް( އިން ދަ ޗޭންޖިންގް އެންވައިރޮމެންޓް އޮފް ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން. ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ )ސްވިޒަރލޭންޑް( 
11(24:)1-19. 

 
 އަޕްޑޭޓް އެއް  –. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިަބރ ގެ މަސްވެރިކަން 2015އޭ. އާރް.  ،ޖައ ހަރީ

 
 ، ޖޭ. ވޮތަރސް ،އައި. ސީ. ކަޕްލަން ،އޯ. ޕީ. ޖެންސެން ،ޓަރސްސީ. ޖޭ. ވޯލް ،އެސް. ޖޭ. ޑީ. މާޓެލް، ޖޭ. އެފް. ،ޗެލޮކި

. ިބލްފިޝަސް އިން އެން އެކޯސިސްޓަމް ކޮންޓެކްސްޓް. 2006އަދި ސީ. އެޗް. ޮބގްސް.    ،ޓީ. އީ. އެއްސިންގްޓަން
 .682-669(:3)79ބ ލެޓިން އޮފް މެރިން ސައިންސް 

 
. ފީޑިންގް 2017ލ އިސް.  - އަދި އާރް. ރޮސަސް  ،ފެނާންދޭޒް-އެމް. ކެރޭރާ  ،އެސްޕިނޯޒާ-ޖޭ. ޕިންކޭ، ޕީ.  ،އެންޑްރޭޑް-ލޫރް

ިބލްފިޝަ އޮފް  އޯޗަން.  ހެބިޓްސް  ޕެސިފިކް  އިކ އެޑޯރިއަން  ދަ  އިން  އިސްޓިއޮފޮރިފޯމްސް(  )ކެރެންގޭރިއާ:  ސް 
 .ްބރެސިލެއިރާ ޑި އިކްޓިއޮލޮޖިއާ (. ސޮޝިއެޑޭޑ3ް)15ނިއޯޓްރޮޕިކަލް އިޗްތިއޮލޮޖީ 

 
 ،ފް މާލިންސް. ިބލްފިޝަސް އޮފް ދަ ވަރލްޑް. އެން އެނޮޓޭޓަޑް އެންޑް އިލަސްޓްރޭޓަޑް ކެޓަލޮގް އ1985ޮއައި.    ،ނަކަމ ރާ

ކެޓަލޮގް.    ،ސެއިލްފިޝަސް އެފްއޭއޯ ސްޕީޝީސް  ޕޭޖް  ޑޭޓް.  ޓ   ނޯން  ސްވޯޑްފިޝަސް  އެންޑް  ސްޕިއަރފިޝަސް 
  .ޖަޕާން ،ކިޔޯޓޯ ،ކިޔޯޓޯ ޔ ނިވަރސިޓީ ، ސްޓޭޝަންފިޝަރީސް ރިސަރޗް 

 
ޓެޓްރަޕްޓ ރ ސް   ،ޓްރައިޕްޑް މާލިން. ޑިސްޓްރިިބޔ ޝަން އެންޑް ަބޔޮލޮޖީ އޮފް ދަ ސ1978ްއަދި ޔޫ. ޝޮޖީ.  ، ޕީ. ޕީ.  ،ޕިއްލައި

 ސީސް ފިޝް. އޮޑެކްސް )ފިލިއްޕީ( ޓެކަން ަބއި ދަ ލޯންގްލައިން ފިޝަރީ އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން. ބ ލް. ފާ
  .32-9(:16ރެސް. )

 
. 2007ޑް.  އަދި އެފް. މަރނާ  ،އޯ. މައ ރީ  ،އާރް. ސަަބޓިއެ  ،ވީ. ލޫކަސް  ،ވައި. ޝެރެލް  ،އެފް. މާސެކް، އެމް.  ،ޕޯޓިއަރ

ސްވޯޑްފިޝް އެންޑް ޔެލޯފިން ޓޫނާ(    ،ފޮރޭޖް ފައ ނާ އިން ދަ ޑައެޓް އޮފް ތްރީ ލާޖް ޕެލާޖިކް ފިޝަސް )ލެންކެޓްފިޝް 
 .72-60(:1)83 ވެސްޓަރން އިކ އެޓޯރިއަލް އިންޑިއަން އޯޝަން. ފިޝަރީސް ރިސަރޗް އިން ދަ



 

50 
 

 
. ޓޫނާސް 2016އަދި އޭ. ރޮސެންަބރގް.    ،އެފް. އެލް. ފްރެދައ   ،ީބ. ީބ. ކޮލެޓް   ،ޔޮރްދާ-އެމް. ޖޭ. ހ ވާން، ވީ.  ،ރެސްޓްރެޕޯ

  (.ލްޑް އޯޝަން އެސެސްމެންޓްއެންޑް ިބލްފިޝަސް. ޕޭޖް ފަސްޓް ގްލޯަބލް މެރިން އެސެސްމެންޓް )ވަރ
 

. ފައިން ސްކޭލް މޫވްމެންޓްސް  2010އަދި އެމް. އެލް. ޑޮމިއަރ.    ،ލޫކަސް-އެން. ނަސްީބ  ،އޭ. ނައިޓް ، ސީ. އޭ.  ،ސެޕ ލްވެޑާ
އޯޝަނޮގްރަފީ   ފިޝަރީސް  ްބއިޓް.  ކެލިފޯނިއާ  ސަދަރން  ދަ  އިން  ގްލޭޑިއަސް  ޒިފިއަސް  ސްވޯޑްފިޝް  ދަ  އޮފް 

19(4:)279-289. 
   
. ހެބިޓަޓް އެންޑް ފ ޑް ޕާޓިޝަނިންގް އޮފް ިބލްފިޝަސް 2010އަދި އެޗް. ސައިޓޯ.  ،ކޭ. ޔޮކަވާ، ޓީ. ،ޝިމޯސް

  .2433-2418(:10)76)ޒިފިއޮއިޑެއި(. ޖަރނަލް އޮފް ފިޝް ަބޔޮލޮޖީ 
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 : މާނަކ ރ ން 1  – ޖަދ ވަލ  

  

 ވިޔަފާރި ބޭނ މަށް   )ހ( 

 މަސްވެރިކަންކ ރ ން 

 

 މަސްވެރިކަންކ ރ ން.ގެ ގޮތ ން  މާލީ މަންފާއެއް ހޯދ މ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ (ގެ    2019/14ޤާނޫނ  ނަންަބރ :   ތަންފީޛީ އޮފިސަރ   )ށ( 

ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި   ގަވާއިދ ތައް  ހަދާ  ވަނަ   57ޤާނޫނ ގެ  އެދަށ ން 

 އް.މާއްދާގެ ދަށ ން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރެ

  58ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ ގެ    2019/14ޤާނޫނ  ނަންަބރ    ޖަރ  ރޭން ފިޝަރީޒް   )ނ( 

 އް.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން، މިނިސްޓްރީންއައްޔަންކ ރާ ފަރާތްތަ

 މަސްވެރިކަންކ ރ ން ނ ވަތަ   )ރ( 

 ނެގ ން 

 ؛މެރ މަށާއި ބޭނ މަށް މަސް ހޯދ ން، ނެގ މަށާއި ، ހިފ މަށާއި (1)

ހޯދ މަށް (2) މެރ މަށް  ، ށްނެގ މަ، ހިފ މަށް، މަސް  ނ ވަތަ 

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން

މެރ ން  ، ނެގ ން، ހިފ ން ، އެކަންކަމ ގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދ ން (3)

އެހެން  އެނޫންވެސް  ހިމެނޭ  ބޭނ ންކަމ ގައި  މަސް  ނ ވަތަ 

 ؛ޙަރަކާތްތައް ހިންގ ން

މަސް ޖަމާކ ރ ވ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ، "ރޭޑިއޯ ީބކަން" ހިމެނޭގޮތަށް (4)

ހޯދ ން  ، ޓްކ ރ މާގ ޅޭ ސާމާނ  ެބހެއްޓ ން ނ ވަތަ އެގްރިގޭ  އާލާތް

 ؛ނ ވަތަ އަނބ ރާ ހޯދ ން 

މި      މޫދ ގައި ނ ވަތަ ކަނޑ ގައި ނ ވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމ ގައި 

ވަނަ ( 3)   ،ވަނަ ނަންަބރާއި( 2، )( ވަނަ ނަންަބރާއ1ިމާއްދާގެ )
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 ވެސް ޙަރަކާތެއް( ވަނަ ނަންަބރ ގައި ބ ނެފައިވާ އެއ4ްނަންަބރ  ނ ވަތަ )

 ހިންގ މަށް ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގ ން.

 ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ   މަސްވެރިކަންކ ރ މަށް  ނ ވަތަ   ބޭނ ންކ ރާ  މަސްވެރިކަމަށް އ ޅަނދ   )ބ( 

ވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި މަސް  ނ ވަތަ  މަސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި  ޢާންމ   ނ ވަތަ

 އެއްވެސް އ ޅަނދެއް، ކަނޑ  ހިންގ މަށް ބޭނ ންކ ރާ ާބވަތެއްގެޙަރަކާތެއް  

 .ޯބޓެއް ނ ވަތަ އެނޫންވެސް އ ޅަނދ 

މައ ލޫމާތ   ލޮގްފޮތް  )ޅ(  ދަތ ރ ގެ  ގޮތ ން،  ހިމެނޭ  މައ ލޫމާތ   މަސްވެރިކަމ ގެ 

 ރެކޯޑ ކ ރ މަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރ ކޮށްދޭ ވަސީލަތް. 

  އްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ (ގެ)ދިވެހިރާ  2019/14ނޫނ  ނަންަބރ :  ޤާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  )ކ( 

ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަދި ، ތިން ވަނަ ާބާބ ގ ޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި

 ތަރައްޤީކ ރ މާގ ޅޭ ޕްލޭން

އެ ވަގ ތަކ  ހ ރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ   ، މަސްވެރިކަންކ ރާ އ ޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅ   )އ( 

 .ޙަވާލ ވެފައިވާ ފަރާތް

ކަލްޗަރކ ރ މ ގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތ ން މަސްވެރިކަމާގ ޅޭ އެންމެހައި އެކ އަ މިނިސްޓަރ  )ވ( 

 .ކަންކަމ ގެ ޒިންމާ ޙަވާލ ވެފައިވާ ވަޒީރ 

އެންމެހައި  މިނިސްޓްރީ  )މ(  މަސްވެރިކަމ ގެ  ހިމެނޭގޮތ ން  ކަންކަން  އެކ އަކަލްޗަރކ ރ މ ގެ 

 . އްޔަތ  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ ސަރ ކާރ ގެ ވ ޒާރާކަންކަމ ގެ މަސްއޫލި
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  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމ ގެ ޤާނޫނ (ގައި   2019/14ޤާނޫނ  ނަންަބރ :   ކ ށް  )ފ( 

 އް.އިދާރީ ކ ށްތަ، ކ ށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެ ކަމެއް ބޭނ ންވާ ގޮތް ނޫން  ، ކަމަކާގ ޅޭ ފ ރިހަމަ ސާފ  މަޢ ލޫމާތ  ނެތި  ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅ   )ދ( 

 ފިޔަވަޅ .  ޅާއަ ގޮތަކަށް ހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި 

ނ ވަތަ    ރޮސެސްކ ރ ން ޕް  )ތ( 

ޕްރޮސެސްކ ރ މ ގެ ހަރަކާތެއް  

 ހިންގ ން 

ަބންދ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ޕެކެޓްކ ރ މަށް  ެބހެއްޓ މަކަށްޓަކައި  ދ ވަހަށް  ގިނަ 

 އް. ަބދަލެއް ގެނައ މަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަނ ވަތަ މަހަށް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ  

 :ތަނެއްގައި އެ އަދި ،ތަންތަން އެނޫންވެސް ޢިމާރާތްތަކާއި ،ިބމާއިިބން ތަންތަން   ޕްރޮސެސްކ ރާ  )ލ( 

 ،ސާފ ކޮށް  ،އ ފެއްދ ންތައް  އެކ އަކަލްޗަރގެ   ނ ވަތަ  މަސް .1

 ، ހިއްކައި  ،ލޮނ އަޅައި  ،ގަނޑ ކޮށް  ،ފިނިކޮށް  ،ބަންދ ކޮށް

  ދިވެހިރާއްޖޭން  ދިވެހިރާއްޖޭއާއި  އެހެންގޮތަކަށް  އެނޫންވެސް

 ނ ވަތަ  ؛ތަންތަން  ރ ކ ރާތައްޔާ ވިއްކ މަށް ޭބރ ގައި

 ،ހިއްކައި  ،ބަންދ ކޮށް  ދަޅ ގައި  ،ޕެކެޓ ކޮށް  ނ ވަތަ  ބަންދ ކޮށް .2

  އެނޫންވެސް   ނ ވަތަ  ގަނޑ ކޮށް  ،ފިނިކޮށް  ،ލޮނ އަޅައި  ،ސާފ ކޮށް

  ޭބރ ގައި  ދިވެހިރާއްޖޭން  ދިވެހިރާއްޖޭއާއި  އެހެންގޮތަކަށް

  އެކ އަކަލްޗަރގެ   ނ ވަތަ  މަސް  ،ބޭނ މަށްޓަކައި  ވިއްކ މ ގެ

 . ތަންތަން ަބހައްޓާ ފައިރައްކާކޮށް އ ފެއްދ ންތައް

 

  ޙައްޤ    ވެރިފަރާތ ގެ   ނ ވަތަ  އަދާކ ރާ  ޒިންމާތައް  ވާޖިބ ތަކާއި  ވެރިފަރާތ ގެ ވެރިފަރާތް  )ގ( 

ބ ނާ ހައިސިއްޔަތ ން   ނ ވަތަ  ، ލިިބގެންވާކަމަށް  އަމިއްލަ  މީހެއްގެ  އެ 

ރިފަރާތ ގެ ާބރ ތަކާއި ނ ވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތ ން ކަމ ގައިވިޔަސް ވެ

ފަރާތާއި ޤަޫބލ ކ ރާ  އިލްތިޒާމްތައް  އަދާކ ރ މ ގެ  ވެރިފަރާތާ ، ވާޖިބ ތައް 
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ފަރާތް ނ ވަތަ  ފަރާތް  ގ ޅިފައިވާ  ފަރާތަކާ  ޤާނޫނީ    ،ތައް އެހެން  ނ ވަތަ 

 .ޑިރެކްޓަރ ނ ވަތަ ސެކްރެޓަރީ، ޝަޚްޞެއްގެ މެނޭޖަރ

 


