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 ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު 
 

  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލީގެ ސްޓޮކު ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 

 ތައްޔާރުކުރުން   އެއް ރޮޕޯސަލް ޕް ހަރުދަނާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  
 

ރީނދޫއުރަހަ   ކަނޑުގެ  ހަރުދަނާކުރުމާއިންޑިއާ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅައިފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ސްޓޮކު  ގޮޅޭގޮތުން   ކަންނެލީގެ 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   އައްސޭރިފަށުގެ    ، ރޮޕޯސަލްއެއްޕްދިވެހިރާއްޖެއިން  ކަނޑުގެ   ހިމެނޭގޮތުންއުމުތައް  ޤައިންޑިއާ 

ގެ    -  16]ޖީ    އެކުލަވައިލައިފައިވާ ސްޓޭޓްސް[  ކޯސްޓަލް  މައިންޑަޑް  ލައިކް  އޮފް  ަބއްދަލުވުމުގައި   25ގްރޫޕް  ވަނަ 
އަހަރުގެ މާރިޗް    ދަކީ މިޞަ ަބއްދަލުވުމުގެ މަޤް  ޭބއްވި  ވަނަ ދުވަހު ވަރޗުއަލްކޮށް  24އަދި    23ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ފެުބރުއަރީ  

ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރާ ސަރަ  12ން  އި  8މަހުގެ   އްދީ  ޙައަށް 
 16-ގޮތުން ޖީ  ތައްޔާރުވުމުގެ  ަބއްދަލުވުމަށް  ޞައްޔާ، އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( ގެ ޚާއްޢިޖަމު

ހުށަހަޅާ   ހިޔާލު  ލްތަކާމެދުރޮޕޯސަޕްޤައުމުތަކުން  ޖީ މަޝްވަރާކޮށް  ކުރުމެވެ.  ސެކްރެޓޭރިއެޓް    އިންތިޤާލީގެ    16-އެއްގޮތް 
 ޤައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން، މި ަބއްދަލުވުން އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގައިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ.  ބަލަހައްޓާ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި    18ގެ ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީގެ  .އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ވިޭބއްވަނަ އަހަރު    2015
އާާބދީ   ކަނޑުކަމަށާއި،    ހީނަރުވެފައިވާ ކަންނެލީގެ  ސަރަޙައްދުގައިއިންޑިއާ  މަސްވެރިކަން    ގެ  ކަންނެލީގެ  އުރަހަ  ރީނދޫ 

ގެއްލުންވާނޭ މިންވަރަކަށް ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައެވެ. އަދި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ    އާާބދީއަށް  ކުރަމުންދަނީ އެ ތަކެތީގެ
ންޑިއަން އޯޝަން ޔެލޯފިން ޓޫނާ ވަނަ އަހަރު ]އިންޓަރިމް ޕްލޭން ފޮރ ރީިބލްޑިން ދި އި  2016އާާބދީ އިއާދަކުރުމަށްޓަކައި  

ދަކުރުމުގެ ޢާރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ އި ،އޭރިއާ އޮފް ކޮމްޕިޓެންސް[ ގެ ނަމުގައި  .ސްޓޮކްސް އިން ދި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ 
 މިހާރު އަމަލުކުރަމުން ކޮށް،ޢާއަދި ޖެހިގެން އައި އަހަރުތަކުގައި މި ޕްލޭން އިތުރަށް މުރާޖަ . ޕްލޭންއެއް ވަނީ ފާސްކޮށްފައިއެވެ

ގައި މަސްވެރިކަންކުރާ    ކޮށް އިންޑިއާޢާވަނަ އަހަރު މުރާޖަ  2019ދަނީ   އެއްަބސްވެޤަކަނޑުގެ  މެދުގައި  ފައިވާ އުމުތަކުގެ 
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ބަހާލައިގެން މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުން  ދަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ އާލާތްތަކަށް  ޞަ ޕްލޭނަށެވެ. މި ޕްލޭންގެ މަޤް
 ތު ދިނުމެވެ. ޞަދަވުމަށް ފުރުޢާކޮށް، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ އިމަދުލަ މިންވަރު ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ ޖުމް 

ަބއެއް މަދުކުރަންޖެހޭ  މިންވަރު  ހިފާ  ކަންނެލި  ރީނދޫއުރަހަ  މަސްވެރިކަމުގައި  ދަށުން،  ޕްލޭންގެ   ،މުންމަސްވެރިކަ  މި 
ޕްލޭން ގެ ދަށުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު މަދުކުރަން    ވީ ނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅާފައިވީ މިންވަރަށް މަދުކުރިކަމުގައި

އިތުރުވެފައިވާ   ގުނައެއްމިންވަރު އެތައް  ފައިފައިވާހިރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި    ގައިމުއިސްތިސްނާވާ މަސްވެރިކަމި ކަމުން   ،ނުޖެހޭ
ވަނަ އަހަރު ވަރަށް މަދުން ނުވަތަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފި   2014މިގޮތުން    ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

   ހިފައިފައިވާ މިންވަރު ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި  އިރުވަނަ އަހަރަށް އައި  2019ކަމަށް ރިޕޯޓު ނުކުރާ ަބއެއް މަސްވެރިކަމުން  
އިތުރު ގުނައެއް  އެތައް  މިހެންކަމުން  ވެފައެވެވަނީ  ޕްލޭން.  ފެށުމަށް  މި  އައިތަންފީޒުކުރަން  އަހަރަކު    ފަހު  އެއްވެސް 

މިންވަރު މަދުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ޖުމުލަ  އިންޑިއާ ކަނޑުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފި    މުޅި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް
ން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު  އިންޑިއާ ކަނޑު  އަދި   އިތުރުވެފައެވެ.  5%ވަނަ އަހަރު މި މިންވަރު ހުރީ    2019

  މުގެ ނެތި ހިނގައިދާނޭކަސަަބުބން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ    ދިއުމުގެ  މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާ  މަދު ނުވެ، ކަންނެލީގެ
ދުނިޔޭގެ  ހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު  ާބނާ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ]ޮބއިކޮޓް[ ކުރަންޖެ  ންއިންޑިއާ ކަނޑު  ފާޅުކޮށް  ކަންޮބޑުވުން

ސުޕަމާކެޓްތަކުންވަނީ   އަދި  ރީޓެއިލަރުން  ދިވެހިރާއް  ދީފައިއެވެ.ޮބޑެތި  އައި.އޯ.ޓީ.ސީއެހެންކަމުން،  ޚާއް.ޖެއިން    ޞަ ގެ 
ދުނިޔޭގެ   ޖެއިންރާއް  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި  ،ޅުމަކީ ހެޅި ހުށަހެަބއްދަލުވުމަށް ހުށަ

ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަންކަމަށް  ހުރަސްތަކަށް  މުސްތަޤުަބލުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ  ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް    ާބޒާރުތަކަށް
  ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމެކެވެ. ހައްލު

ފަރާއިންޑި  ، ޅުމަށްހެހުށަ  މި  އްޖޭގެދިވެހިރާ ގަންނަ  ކަންނެލި  ރީނދޫއުރަހަ  ކަނޑުންާބނާ  ކަނޑުގެ  ތް އާ  އިންޑިއާ  ތަކާއި 
ޖަމު ތިމާވެށީގެ  ފާޅުކުރަމުންދާ  ކަންޮބޑުވުން  މެދު  އާާބދީއާއި  ކަންނެލީގެ  ތާއީދުއްޔާޢިރީނދޫއުރަހަ  ލިިބފައެވެތަކުގެ  ވަނީ    .

ޕާކިސްތާން،  -ވަރލްޑް ވައިޑް ފަންޑް  ޅުމަށް ތާއީދުކޮށްފައިވާ ަބއެއް ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައިހެމިގޮތުން، މި ހުށަ
ޕޯލް އެންޑް ލައިން   އައުޓްކަމްސް، ްބލޫމެރިން ފައުންޑޭޝަން، އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފައުންޑޭޝަން، އަރތްވޯރމް، އޯޝަން 

 ވައިލްޑް އޯޝަންސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އޮލިވް ރިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓް، ޝާރކް ޕްރޮޖެކްޓް
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 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
އާާބދީ • ކަންނެލީގެ  ކުރެވިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2015  އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ  "ރަތް"  ފައި ވަނީ  ގިންތި 

ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީވަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަދުވެފައިކަމާއި، ރީނދޫއުރަހަ . މާނައަކީ،  ވެކެޓެގަރީގައެ
އާާބދީއަށް ކުރެވެމުންދަނީ  މަސްވެރިކަން  އެންޑް    ކަންނެލީގެ  އެންޑް  )އޮވަރފިޝްޑް  މިންވަރަކަށް  ގެއްލުންވާނޭ 

 .ވެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެއޮވަރފިޝިން( 
ވަނަ އަހަރު "އިންޓަރިމް ޕްލޭން ފޮރ ރީިބލްޑިން ދި   2016ދަކުރުމަށްޓަކައި  ޢާރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ އަލުން އި •

އޭރިއާ އޮފް ކޮމްޕިޓެންސް" ގެ ނަމުގައި ރީިބލްޑިން    .އިންޑިއަން އޯޝަން ޔެލޯފިން ޓޫނާ ސްޓޮކްސް އިން ދި އައި.އޯ.ޓީ.ސީ
މިގޮތުން އެންމެ .  ވެކުރެވުނެ  ޢާޕްލޭން އެއް އެޑޮޕްޓް ކުރި، އަދި ޖެހިގެން އައި އަހަރުތަކުގައި މި ޕްލޭން އިތުރަށް މުރާޖަ

 .ވެޕްލޭނެ  މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރި ވަނަ އަހަރުގެ 2019ފަހުގެ ޕްލޭން އަކީ 
ދަށްކޮށް، މުޅި    އެކި ނިސްބަތުން  ދަކީ މަސްވެރިކަންކުރާ އާލާތްތަކަށް ބަހާލައިގެން ހިފާ މިންވަރުޞަމި ޕްލޭންގެ މަޤް •

ދަވުމަށް ޢާއިންޑިއާ ކަނޑުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ ޖުމްލަ މިންވަރު ދަށްކޮށް، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ އި
 . މެވެތު ދިނުޞަފުރު

އި • ދަށުން  ޕްލޭންގެ  ހިފާ މި  ކަންނެލި  ރީނދޫއުރަހަ  ތެރެއިން  އުޅަނދުތަކުގެ  ކުރާ  މަސްވެރިކަން  ކަނޑުގައި  ންޑިއާ 
ޮބޑެތި އަދި    24އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން   އުމެއްގެ ކަނޑުގެ  ޤަމީޓަރުން ކުދި އުޅަނދުގެ ތެރެއިން އެ    24މީޓަރުން 

ވަނަ އަހަރު ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލި ހިފި    2014އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން  އްދުން ޭބރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ  ޙަސަރަ
 ؛މިގޮތުން. އެވެމިންވަރު ވަކި މިންވަރަކަށްވުރެ މަތި ނަމަ، ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު ދަށްކުރަން ޖެހެ

o ( ެޕަރސް ސެއިންޮބޑުދަލުގ)  ު15ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ %   5000  ގައި ހިފި މިންވަރުމަސްވެރިކަމ ،
ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ    2000ގައި  ، ގިލްނެޓ10ުޓަނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ %  5000ލޭނުމަސްވެރިކަމުގައި  

 . އެވެދަށްކުރަން ޖެހެ 5ޓަނަށްވުރެ ގިނަނަމަ % 5000 މުގައިއަދި އެހެނިހެން މަސްވެރިކަ 10%
މަސްވެރިކަ • ޮބޑުކަންނެލީގެ  އަތުނަނުގެ  މަސްވެރިކަމާއި  ދޮށީގެ  ހިމެނެނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަސްވެރިކަން"ން  " އެހެނިހެން 

ތެރޭގަ ތެރެއިން  މި.  އިތަކުގެ  އުޅަނދުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހިފާ    24ހެންކަމުން  އުޅަނދުތަކުން  ޮބޑެތި  މީޓަރަށްވުރެ 
ވުޖޫދުވުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި އަދި މި  ޕްލޭން   .އެވެދަށްކުރަން ޖެހެ  5ގައި ހިފި މިންވަރަށްވުރެ %  2014މިންވަރު  

ތެރޭގައި  މިންވަރުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ޕްލޭންގެދަށުން  މި  ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ 
 . ވެހިފަހައްޓާފައެ

ރީިބލްޑިން ޕްލޭން ގެ ދަށުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު މަދުކުރަން   މުގައިނަމަވެސް އެހެން ަބއެއް މަސްވެރިކަ •
މުކޮށް ފާހަގަކުރަން  ންހިފާ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް މަދުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެންމެ މުހި  މުންނުޖެހޭ މަސްވެރިކަ

ހިފި މިންވަރު    މުންންވަރު މަދުކުރަން ނުޖެހޭ މަސްވެރިކަޖެހެނީ ރީިބލްޑިން ޕްލޭންގެ ދަށުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ މި
ވަނަ އަހަރު ވަރަށް މަދުން ނުވަތަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރީނދޫއުރަހަ   2014އެތައްތަނެއް ގިނަކޮށްފައި ވުމެވެ. މިގޮތުން  

ނީ އެތައް ގުނައެއް ވަނަ އަހަރަށް އައި އިރު ވަ  2019  މުންކަންނެލި ހިފި ކަމަށް ރިޕޯޓު ނުކުރާ ަބއެއް މަސްވެރިކަ
އިންޑިއާ  މި  މިހެންކަމުން    އިތުރުކޮށްފައިއެވެ. މިންވަރަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަހަރަކު  އެއްވެސް  ވުޖޫދުވިފަހުން  ޕްލޭން 
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 5ވަނަ އަހަރު މި މިންވަރު ހުރީ %  2019ކަނޑުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފި މިންވަރު މަދުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި  
 ރުވެފައެވެ.އިތު

ކުރުމަށް ޢާޕްލޭން މުރާޖަމި  ގެ ކޮމިޝަން ަބއްދަލުވުމުގައި  .އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ވަނަ އަހަރު ޭބއްވި  2020ހައްލުކުރުމަށް    މިކަން •
ކޮ ކުރިމަތުވި  ދުނިޔެއަށް  ނަމަވެސް،  ޭބއްވީ ޑްވިހަމަޖެހިފައިވީ  ަބއްދަލުވުން  ކޮމިޝަންގެ  ގުޅިގެން  ހާލަތާއި  ގެ 

ދަކުރުމަށް ޢާމިހެންކަމުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ އިއެޖެންޑާ ހަނިކޮށްފައިއެވެ.    ،އޮންލައިންކޮށް
ފުރު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  ޕްލޭން  ނަމަވެސް  ޞައެކުލަވާލައިފައިވާ  ނުވެއެވެ.  ލިިބފައި  ަބއްދަލުވުމުގައި،  ތު  ގެ   2021މި 

ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށާއި މިަބއްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު އެޖެންޑާ އަކަށް ވާނީ ރީނދޫއުރަކަ   ޞަކޮމިޝަންގެ ޚާއްކުރީކޮޅު  
 ކަންނެލީގެ މަޝްވަރާތައް ކަމުގައި ނިންމުނެވެ. 

ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ަބއްދަލުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ، އިންޑިއާ    ޞަގެ މި ޚާއްއައި.އޯ.ޓީ.ސީ ކޮމިޝަން •
ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މި ޕްލޭންގައިވާ  ދަކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައިފައިވާ  ޢާކަންނެލީގެ އާާބދީ އި

މުރާޖަ އިޢާޕްލޭން  ހުށަޙުލާޞްކޮށް  ޙާއްހަތަކެއް  ގެ  ކޮމިޝަން  ޓޫނާ  އޯޝަން  އިންޑިއަން  ގޮތުން  މި   ޞަޅާފައެވެ. 
ގައި ހުރި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ   ލާސާއެއް ތިރީގައި  ޚުަބއްދަލުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް 

 އެވަނީއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް (1) މަސްވެރިކަންކުރާ  ފަރުމާކޮށްފައިވާނީ    މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  މި  ކަނޑުގައި  އުމުތަކުގެ ޤަ އިންޑިއާ 
ވަމުން ޤީއުމުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ތަރައްޤައުމުތައް، އަދި މި  ޤަތެރެއިން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ  

އުމުތަކުގެ ޤަ   އުމުތަކަށް ުބރަ ޮބޑު ނުވާނޭހެން، ނަމަވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ، ދުރުޤައަންނަ  
ކޮށް، ޮބޑު  އުޅަނދުފަހަރުން ާބނާ މިންވަރު މަދުކުރަންޖެހޭ ނިސްަބތް ކުގެ މަސްވެރިއުމުތަޤަވެފައިވާ  ޤީއަދި ތަރައް

ކޮށް، ކަންނެލީގެ  ކަނޑުން ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މަދު  މުޅި އިންޑިއާ
އި ފުރުޢާއާާބދީ  ދިނުމަށެވެޞަ ދަވުމަށް  ކަނޑުގެ ތު  އިންޑިއާ  ގޮތުގައި  ދެކޭ  އަަބދުވެސް  ދިވެހިރާއްޖެއިން   .

އުމުތަކަށާއި ޤަނަފާ ލިުބމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ    ލަތްތަކުގެސީވަމަސްވެރިކަމުގެ  
ކަނޑުގެ   ތަރައްޤައިންޑިއާ  ކުޑަކޮށް  އެންމެ  ތެރެއިން  އަދި  ޤީއުމުތަކުގެ  އަންނަ  ޤީތަރައްވެފައިވާ  ވަމުން 

 އުމުތަކަށެވެ. ޤަ

މިހާތަނަށް އައި އިރު އޮތް، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ އާާބދީ  ،އެއް އަސާސަކީ  މި ހުށައެޅުމުގައި މައިގަނޑު  (2)
މަދުކުރުމުން ނުވަތަ ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު   ،އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ  ޕްލޭންއަށްހިމެނޭ،  އިއާދަކުރުމުގެ ޕްލޭންގައި  
މަސްވެރި ހުރިހާ    އިގުޅޭކަމާއިސްތިސްނާވާ  އުނިކޮށް  އި  މުންވެސްމަސްވެރިކަމާއްދާތައް  ދުކުރުމުގެ ޢާއާާބދީ 

އިތުރު އަދި މަދުކުރަން ޖެހޭ މިންވަރުތައް ވެސް ވަނީ  ގޮތުން ކަންނެލި ހިފާ މިންވަރު މަދުކުރަންޖެހުމެވެ.  
 ކޮށްފައިއެވެ.



5 | 5 ޞަފްޙާ      

ވެފައިވާ ޤީމަދުކުރާއިރު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މަސްވެރިކަންކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ތަރައް ނަމަވެސް މިގޮތަށް   (3)
 އުމުތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރެވޭނެއެވެ.ޤަވަމުން އަންނަ ޤީއުމުތަކާއި ތަރައްޤަ

ރީިބލްޑިންމިސާލަކަށް   (4) އަހަރު    2014ގެ ތެރެއިން  މުޕްލޭންގައި ޮބޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަ  ގމީގެ ކުރީގެ  ވަނަ 
ވަނަ   2014ޓަނަށްވުރެ ގިނަނަމަ، މަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ވަނީ    5000ރީނދޫއުރަހަކަންނެލި ހިފި މިންވަރު  

 ވަނަ އަހަރު ހިފި މިންވަރު   2014އެވެ. އަދި  ވެއަށް މަތިކޮށްފައި  35އިން %  15އަހަރުގެ މިންވަރުގެ %
އުމެއްނަމަ ޤަވެފައިވާ ޤީޓަނާއިދެމެދުގައި ނަމަ، މަދުކުރަންޖެހޭ މިންވަރަކީ ތަރައް 5000ޓަނާއި  2000ވަނީ 
 އެވެ. 28އުމެއްނަމަ %ޤަވަމުން އަންނަ  ޤީއަދި ތަރައް 35%

އް(  ނޫން އާލާތްތަ  ން މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން އާލާތް )ޕަރސްސެއިން، ގިލްނެޓް، ލޯންގލައި (5)
މިންވަރަކީ    2014މެދުވެރިކޮށް   ހިފި  އަހަރު  އައު    5000ވަނަ  ހުށައެޅި  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނަމަ،  ޓަނު 

 އަށް މަތިކޮށްފައިއެވެ.   11އިން % 5ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން، މަދުކުރަން ޖެހޭ މިންވަރު ވަނީ %

މަސްވެރިކަމުގައި (6) އަތުނަނުގެ  މަސްވެރިކަމާއި  ދޮށީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުރަހަކަންނެލި    މިގޮތުން  ހިފާ ރީނދޫ 
 ދަށްކުރަން ޖެހެއެވެ.  11ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ަބލާއިރު % 2014މިންވަރުވެސް 


