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 އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން ،ފިޝަރީޒް އޮފް ިނިސްޓްރީމ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    
 

 

 ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް މަސްވެރިކަންކުރާ މަސްދޯނިފަހަރަށް ވިއްކުމާބެހޭ އުސޫލު 
 

އުސޫލަކީ، މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ މި 
 ( ވަނަ ނަންބަރުން ބާރުލިބިެގން ހަާދފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 1ގެ )6ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 )ހ(

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް މަސްވެރިކަންކުރާ " ،މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ
 މަސްދޯނިފަހަރަށް ވިއްކުމާބެހޭ ުއސޫލު" މިހެންނެވެ.

 

   )ށ(

މި އުސޫލުގެ ދަށުން، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ވުޒާރާއިން މަސްވެރިކަން 
 ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް އޮންނަ އުޅަނދު ފަހަރަށް ވިއްކާ ޑީސަލަށެވެ.

 

 ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުން .2 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފައިވާ ޑީސަލް މަސްދޯނިފަހަރަށް ވިއްކާ ފަރާތުގައި ތިރީގައި މިާވ 
 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

މަޢާފުކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ  .3 )ހ(
 ޑީސަލް ވިއްކާ ފަރާތް 

    އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން. (1)
    ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން.   (2)
ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް )ޖީ.އެސް.ޓީ( އަްށ  (3)

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވުން.
   

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް މަސްވެރިންނަށް ވިއްކުމުގެ ގޮުތން ވުޒާރާގައި  (4)
 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

 

   

ވިއްކާ ފަރާތުން ޑިއުޓީ މަޢާުފކޮށްފައިވާ ޑީސަލް މަސްދޯނިފަހަރަށް ވިއްކާނީ ިމ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ފުރިހަމަކަްނ  6 އަދި 5، 4އުސޫލުގެ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 

   )ށ(

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަންނަން އެދޭ ފަރާތުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން 
 ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

މަޢާފުކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ  .4 )ހ(
 ޑީސަލް ގަންނަ ފަރާތް

ވުޒާރާއިން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސް އޮންަނ  (1)
 އުޅަނދަކަށްވުން.

   

    މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދެއްކަމުގައިވުން. (2)
ނޑައަޅާ ޝަރުޠެއް.  (3)  ވުޒާރާއިން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަ

 
   

ނޑައަޅާ ޝަރުޠު ވުޒާރާގެ 3މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) ( ަވަނ ނަންބަރުގެ ދަުށން ކަ    )ށ(



 

 

  2 | 2 ޞަފްޙާ    

 

 ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާިޢޢުކުރަންވާނެއެވެ.
 
( ވަނަ ނަންބަރުަގއިވާ މަސްވެރިކަމުގައި 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ) 4އުސޫލުގެ މި 

ނޑު ވުޒާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް  ޙަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދެއްކަމަށް ބަލާނެ މިންގަ
 ޝާޢިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 

މަސްވެރިކަމުގައި  .5 
 ޙަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދު

އުސޫލުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ގަތުްނ ހުއްދަ އުޅަނދުގެ މި 
މަޢުލޫމާތު ވުޒާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ޝާޢިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިސްޓް 

 މަހުން ގަވާއިދުން މުތާލީޢާކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެ. 02ކޮންމެ 
 

މަޢާފުކޮށްދެވޭ ޑިއުޓީ  .6 
އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ޑިއުީޓ  ،ޑީސަލްއިން އުނިކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީގެ ފައިސާ ވިއްކާ ފަރާަތށް ލިޭބނީ
އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ ރަސީދުގެ އަސްލު )ސޮއެކޮށް ކުންފުނީެގ 

ނޑުޖަހާފައިވާ( ހުށަހެޅުމުްނނެވެ.  ތައްގަ
 

ޑީސަލްއިން  .7 )ހ(
އުނިކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީގެ 
ފައިސާ ވިއްކާ ފަރާތަށް 

 ދިނުން 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ހޯދުމަށް ވުޒާރާއަށް 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުިރންނެވެ. މި ތާރީޚްގެ  15ހުށަހަޅަންވާނީ ވިދިެގން އަްނނަ މަހުގެ 
 ލިބިނުދެވޭނެއެވެ. ފަހުން ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަށް ފައިސާ

   )ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަާޔންކުރާ ރަޝީދުގައި އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތުތަްއ 
 ހިމަންނަވާނެއެވެ. 

   )ނ(

    ވިއްކާ ފަރާތުގެ ސޮއި އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވުން. (1)
މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (2)

ނަމްބަރު، ޑިއުޓީ ުއނިކޮށްފައިާވ ޑީސަލްގެ އަދަދާއި ޑިއުޓީއަްށ އަންނަ ވަުރ 
 ހިމަނާފައިވުން.

 

   

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލްގެ ގޮތުގައި މަސްވެރި އުޅަނދަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 
ދޫކުރުމުގައި އެ އުޅަނދެއްގެ އިންޖީނުގެ ހޯސްޕަވަރުގެ ނިސްބަތުން މަސްވެރިކަމުެގ 
ދަތުރަކަށް ތެޔޮ ހޭދަވާ މިންވަރަށް ބަލައި ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ ޑީސަލްގެ ގޮތުގައި 
ނޑަޅައި އެ ވުޒާރާގެ ވެބްސައިޓުގަިއ  ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ މިންވަރު ވުޒާރާއިން ކަ

 ންވާނެއެވެ.އާންމުކޮށް ޝާޢިޢުކުރަ
 

ޑިއުޓީ އުނިކޮށްފައިވާ  .8 
ޑީސަލްގެ ގޮތުގައި 
ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ 
ނޑައެޅުން  މިންވަރު ކަ

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުސޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

 

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު .9 

މި އުސޫލުގައި އެލަފުޒެއް ނުވަތަ އެޢިބާރާތެއް ޭބުނންކޮށްފައި އޮތްގޮުތްނ 
ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު  ؛ކަ

 މާނަކުރުން .10 

"ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީުޛ ކުރުމަްށ 
 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

   

 


