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 މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިޝަރީޒް، ެމރިން ިރސޯަސސް އެްންޑ އެގްރިކަލްަޗރ 2020 ©ކޮޕީރައިޓް 
 

ުބދޭ ކަމެކެވެ. މި މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭނާއި ޕްލޭްނގަިއާވ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންުކރުާމއި ނަކަލުކުުރމާއި ޢާންމުކޮށް ޯފރުކޮށްދިުނމަކީ މިިނސްޓްރީން ތަރުހީ 
ށް ފެންަނން އޮންަނ އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ނުވާަހއި ހިނދަކު އަދި ިމނިސްޓްީރއަކީ ކޮޕީރައިްޓެގ މުޞައްނިފު ައދި މަްސދަރުަކން އެކަީށގެްނވާގޮތަ

ރުން އެހެނިހެން ޭބނުމަށް ނަކަލުކޮށް، ކިަޔވަިއދިނުުމގެ އިތު ، ިދާރސާ ކުރުމާއި ، ވިޔަފާީރގެ ބޭނުމަށް ފިޔަަވއި، ކިޔެުވމާއި ، ގޮތަށް، ޕްލޭންަގއިވާ މަޢުޫލމާތު
 ޑައުންލޯޑްކޮށް ައދި ޕްރިންޓް ކުެރިވދާެނއެވެ. 

 

 މް، ުމޙަްއމަދު އަުޙސަން، މަީލޙާ ޙަލީްމ، ަޙްއވާ ރައުަފތު ނިޒާުރ، އާިމނަތު ލުބްނާ ުމްނިޝދާ އިްބރާހީ ލިޔުންތެރިން: 
 ާއަދމް މަނިކު  ،ޙުަސއިން ަޒމީލް ،ަމދު ޝިފާޒް، އާދަމް ޒިާޔދު ައޙް ޙުސަިއން ސިނާްނ،އެހީތެރިވެދެއްވި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް: 

 ޑރ. ޗާލްސް އެްނަޑރސަން އަދި ދި އެްނވަޔަރަްނމެންޓަލް މާކެޓްސް ސޮލިުއޝަން ލެބް (އެމް ެލްބ)، ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ  މުޠާލިޢާކުރެއްވީ:
 

 ޝުކުރުގެ ބަސް:
 

ކުރެވުނު ަމސައްކަުތގެ ތެރެއިން ަސރުކާުރގެ އެކި އެކި އިދާރާަތކުންނާއި ކަމާުގޅޭ ފަރާތްތަކުްނ ވަށާޖެހޭ ޕްލޭނަކަށް މި މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް 
ރާތްތަުކެގ ދެްއވި ަމޝްަވރާ އާއި ލަފާ މިިނސްޓްރީން ފާަހގަ ކުަރމެވެ. މަްސެވރިންާނިއ މަްސވެރިަކމުެގ ާދއިާރގަިއ ހަރަކާތްެތރިވާ އެްނމެހަިއ ފަ

ސަުތތައް ކަނޑަައޅާ ފަރާތްތަކަށް ިއްއަވއިދިުނުމގަިއ، ރަށު ކައުްނސިލްތަކުްނ ވަރަށް މުހިްނމު ަދއުެރއް ކަންބޮުޑވުންަތއް ކަމާުގޅޭ ސިޔާ 
 އަދާކޮްށދެްއަވއިފަިއވާތީ، ަރށު ކައުންިސލްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ޝުުކރު ދަްނަނވަެމވެ.

ަވުގތާއި ެވދެްއވި އެހީތެރިަކމާއި ިހްއސާ ކޮށްދެްއވި މަޢުޫލމާތު މިިނސްޓްީރްނ މި ޕްލޭން ފުރިަހމަކުުރމަށްޓަކައި ަމސްެވރިން މިިނސްޓްީރއާއެކު ޭހދަކުެރްއވި 
އެ ފަރާތްތަކުްނ  މާާތއި ބިނާކުަރިނވި ޚިޔާލުތައްމަްސވެިރންނަށް ަވރަށް ބޮުޑ ޝުކުރެއް ައދާ ކުަރމެވެ. ައގުނުުކެރވޭހައި ުފރިހަމަ މަޢުލޫ ،ފާހަގަކޮށް

 ރުލުމާ ނުލައި މި ޕްލޭން އެކުަލވަިއނުލެވުނީސްަކން ކަށަވަެރވެ.ފޯރުކޮށްެދއްިވެއވެ. މަްސވެިރންގެ ެއްއބާ 

ނީ އެހީތެރިަކން މި ޕްލޭންަގިއވާ ސިާޔސަތުތަކާިއ ފިޔަަވޅުތައް ަކނޑަެއޅުަމށްޓަކައި މޯލްިޑްވސް މެރިން ރިަސރޗް އިންސްޓިޓިއުުޓން ޯފރުކޮށްެދއްވި ަފން
 މިނިސްްޓރީން ފާހަގަުކރަެމވެ.

ގައި ކުރިއަށް ެގންދާ މޯލްިޑްވސް ަސސްޓެއިެނބަލް ފިޝަރީޒް ިރސޯަސސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ޕްރޮޖެކްުޓ       ވޯލްޑް ބޭންްކގެ މާލީ އެހީ 
އެ ފަރާތަްށ  ،ަފިއވާތީ(އެސް.އެފް.އާރް.ޑީ.ޕީ) އިން މި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަަކއި މާލީޮގތުންާނއި އެެހނިހެން ގޮްތގޮތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮްށދެްއވައި

  ޝުކުރު އަދާ ކުަރމެވެ.އިޚްލާޞްެތރި

 
ިއބްރާީހމް      މި ޕްލޭންގެ އިާބރާތްތައް ިދވެިހބަުހެގ ހަމަތަކުގެ މަތިން އޮާމން ކުރުުމގަިއ މިނިސްޓްރީައށް އެހީތެިރވެެދްއވި ޮއނަރަބަލް ޢަްއބާސް

 ނ.ޢ.ޢ.ވ ގެ ނަންުފޅު ޚާްއޞަ ގޮެތްއގައި ފާަހގަ ކޮށްލަމެވެ.

 މި ޕްލޭނަށް ހަވާލާދޭނީ:
 

ދިވެހިާރއްޭޖގެ ހިބަުރގެ މަްސެވރިކަން މެނޭޖްުކރުުމގެ ޕްލޭން. ، )2020މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެިރން ރިޯސސަސް އެންޑް ެއގްރިކަލްަޗރ (
 އެމް.އޯ.އެފް.ެއމް.ާއރ.ޭއ، މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ.

 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، ެމރިން ިރސޯަސސް އެންޑް އެްގރިކަލްޗަރ
 ، ައމީރު ައޙްަމދު ަމގު، ފަންގިފިލާ، ވެލާާނގެ ވަނަ  7

 ދިވެހިާރއްޖެ ، 20096މާލެ، 
 

www.fishagri.gov.mv

http://www.fishagri.gov.mv/
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 އިސް ބަސް

 

ކަނޑާއި ކަނޑުވެށީގެ އެންމެހައި ދިރުންތަކާއި އެހެނިހެން 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި هللا  މާތް  ނިޢުމަތްތައް ލެއްވި

ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާ  ދަންނަވަމެވެ. އެ ޝުކުރު

ހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވި ކީރިތި  

 ލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.  ޞަރަސޫލާއަށް 

ގިރިތަކާއި، ހާހަލާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކާއި،

ފަރުތަކަކީ، ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ އާއި ދިވެހިންގެ  

އަމިއްލަވަންތަކަމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ، ދިވެހީންގެ ތަރިކަތަކެވެ.  

  ދިވެހީންގެ ލޭނާރުކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަން ބަރޯސާވެފައި ވަނީ 

 ތަރިކަތައް  ތަރިކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި މުހިންމުމި 

ރުކޮށްދިނުމަކީ  މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ފޯ

ޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.  ވާލުވެފައިވާ ނުހަނު ބޮއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަ

ލުކޮށް، ނޫ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން  މިކަން ހާސި

ގެނައުމަށް  ސިފަ   އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ

މި ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.  

މި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރާ އިރު، 

ކަނޑު ރޯދީގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހިންނަށް ލިބިދިނުމުގެ  

ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ ގޮތް މިހާރު މި ވަނީ 

 ވައިލައިފައެވެ. އެކުލަ

މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި، 

ޤައުމުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން    ،އާއި  އާމްދަނީ  ،ކެއިންބުއިމާއި

އެ މަސައްކަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިވެހި ޤައުމީ 

އިޤުތިޞާދުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާތީ ދެމެހެއްޓެނިވި  

ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް، ރާވައި، ހިންގައި، 

ބަލަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް މި މަސައްކަތުގައި 

ގައި ޤާނޫނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ،ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ. މިއީ

ޖެހޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން، މަސްވެރިކަން  ބާރު ލިބިގެން، ވަށައި

މުގެ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވައިލި  ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓު

 ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ލަތްތަކަކީ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީ

ޢާންމު މުދަލެކެވެ. ކަނޑުވެށިން ލިބޭ ޤުދުރަތީ  ، އޮތް ހިއްސާ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މުއްސަނދިކަމަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލުތަކަށް 

. މި ޕްލޭންތައް ބިނާވެފައި ވަނީ ޖެހޭ އަމާނާތެކެވެފޯރުކޮށްދޭން

މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް  

ޚަރަދުގެ ގޮތުން  ޖެހޭ އަދި އަޅަންހުއްޓުވުމަށް އެ ވަގުތަކު 

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މާޙައުލީ ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ  ދެކޮޅު

ސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ވަ

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ  

 ،މައްޗަށެވެ. މި ރޭވުންތައް އެކަށައަޅައިފައި ވަނީ

ތުގެ އެކި ފަންތީގައި  ޞިނާޢަމަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ 

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަށް  

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބިނާކުރަނިވި   ،މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ

 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކަކީ 

މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް  

ޕްލޭންތަކުގައި   ން، މިމައިގަނޑު އަސާސެވެ. މިގޮތު މަގުދައްކައިދޭ

މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އަމާޒުތަްއ 

 ލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެކި އެކި އިދާރާތަކުން  ހާސި

 ޕްލޭންތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަދާކުރާނޭ ދައުރު އަދި މި

ކަކީ  ތާވަލުތައް ވެސް ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. މި ޕްލޭންތަ މުއްދަތު

ތަޞައްވުރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވާނެކަމަށް   މުހިންމުލުކުރުމަށް އެޅޭ ހާސި

 އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

 

 ޒަހާ ވަޙީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 
އެގްރިކަލްޗަރ
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 ބާރާތްތަކުގެ ކުރުގޮތްޢިތަންތަނާއި 
 

 ފިޝަރީޒް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް އެފް.އައި.އެސް

 އިންޓަރގަވަންމަންޓަލް އޯގަނައިޭޒޝަން  އައި.ޖީ.އޯ

 އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިަޝން އައި.އޯ.ޓީ.ސީ

 ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އެލް.ޖީ.އޭ

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އެސްއެމް.ސީ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް  އެމް.އީ

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

 ތޯރިޓީންޑް ރެވެނިއު އޮމޯލްޑިވްސް އިންލޭ މީރާ

 މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް މޯލްޑިވްސް  އެމް.އެމް.އާރް.އައި

 ކޯސްޓް ގާޑް  -ޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މޯލްޑިވްސް ނޭ ސީ.ޖީ -އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމް.އޯ.އީ.ޑީ

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  އެމް.ޕީ.އެސް

 ޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްސްނޭ އެން.ބީ.އެސް

 ރީޒް މެނޭޖްމަންްޓ އޯގަނައިޒޭޝަންރީޖަނަލް ފިޝަ އާރް.އެފް.އެމް.އޯ

 ރީޖަނަލް ފިޝަރީ ބޮޑީސް އާރް.އެފް.ބީ

 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ

 ސައުތުވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަން ސްވައިއޯއެފްސީ

 ސެންޓަ ބާބަރާ ، ކެލިފޯނިއާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ
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 : ފެށުނ1ްބާބު 

 ތަޢާރުފާއި ނަން 1.1

ވަނަ މާއްދާގެ  18(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކީޕްލޭނަ މެނޭޖްމަންޓް މި

ރާވައި، ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްވެރިކަން  4ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  17ދަށުން ހަދައިފައިާވ، އެޤާނޫނުގެ 

އްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި މަގުދައްކައިދޭ ދިވެހިރާ ،ޕްލޭނެެވ. މި ޕްލޭން ވާނީ ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުގެ

ށް ކިޔާނީ، [ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން] މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަ މައިގަނޑު އަސާސަށެވެ.

 އެވެ.

 

 ތައްދުޞަޤްމަޕްލޭންގެ މައިގަނޑު  1.2

 ތަކަކީ؛ދުޞަޤްމަމި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު 

  ،ކަނޑައެޅުމާއި   ފިޔަވަޅުތަކެއް ހަރުދަނާ  މެނޭޖްކުރުމަށް   މަސްވެރިކަން  ހިބަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ހ)

ހިންގައި ެބލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަޙައްީދ  ،ން ބައިވެރިވާ މަސްވެރިކަން ރާވައިދިވެހިރާއްޖެއިފިޔަވަޅުތަކަކީ  އެ

 ؛އެއްހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހެދުން މިންގަނޑުތަކާފައިވާ އިޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކަނޑައަޅަ

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހިބަރުެގ  ،ކޮށްޤާއިމުހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމެއް  (ށ)

މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްަބއިދިނުން؛  މަސްވެރިކަން ބަލަހައްޓައި މި

 ދިއަ

ަދއުލަތުެގ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ  ،ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި (ނ)

 ތުވެރިންނަށް މަގުދައްކައިދިނުން.މަޞްލަޙައިދާރާތަކާއި އެންމެހައި 
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 ދާއިރާމި ޕްލޭންގެ  1.3

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް ހިމެނޭޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާނާ  ،މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މެނޭޖްކުރާނެ ބާވަތްތަކަކީ

ހިފޭ، ބޭޭނ  އި،ކަމުގައި ބާނާ ބާަވތްަތއް ފިޔަވަބާވަތްތަކަްށ އަމާޒުކޮށް ކުރެޭވ މަސްވެރި ބާވަތެއްެގ ހިބަރާއި އެ އެންމެހައި

 ކެވެ.ނުވަތަ ނެގޭ ކަނޑުގެ އެހެނިހެްނ ދިރުންތަ

 ޕެސިިފކް ސެއިލް ފިޝް)؛-ހިބަރު (އިންޑޯފަންގަނޑު  (ހ) 

 ތުންގަނޑު ހިބަރު / ކަންނެލި ިހބަރު (ސްވޯޑް ފިޝް)؛ (ށ) 

 ކަޅު މަސްހިބަރު (ބްލެކް މާލިން)؛ (ނ) 

 ޕެސިފިކް ބްލޫ މާލިން)؛ އަދި-ނޫ މަސްހިބަރު (އިންޑޯ (ރ) 

 .ގަޅިޖެހި ހިބަރު (ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން) (ބ) 

މި ޕްލޭން ިހނގާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ތްތަކަށް ހަރަކާއެްނމެހައި ބަރުގެ އާބާދީއަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ، ހި 

އިން ހިބަރު އަދި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރުމާއި، ގަނެވިއްކުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއުރައްކަ، ހިބަރު ބޭނުމާއި، ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި

އަދި މި ޕްލޭންގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަާކތަކާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް  ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެކްސްޕޯޓު

ކުރާ ތަންތަަނށްވެސް މި ޕްލޭން  އެކްސްޕޯޓުއަދި  ަފހަރަށާއި، ޕްރޮސެސް ކުރާ ތަންތަނަށްއުޅަނދު  ހިންގާ މީހުްނނަށާއި،

 ހިނގާނެއެވެ.

 

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް 1.4

ނިޒާމުތައް  މާޙައުލީސައިންޓިފިކް ގޮތުން ފުރިހަމަ ޔަޤީްނކަން ލިބިފައިނެްތނަމަވެސް،   އެޕްރޯޗް:ޕްރިކޯޝަނަރީ 1.4.1

ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި  މާޙައުލީރައްކާކޮށް، 

 ޚަރަދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ވަިކ ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓް): -ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުން (އިކޯސިސްޓަމް މާޙައުލީ 1.4.2

ނިޒާމުތަކުގައި  މާޙައުލީނިޒާމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވަކި ވަކިން ބެލުމުގެ ބަދަލުގަިއ،  މާޙަުއލީބާވަތްތަކަށާއި ، ކަންކަމަށާއި
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ކި ވައްތަރުގެ ގުޅުންތަކަށް ބެލުން. މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަކުން ހިމެނޭ އަދި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެ 

 ނިޒާމަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން. މާޙައުލީ

ހަޔަީވ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްހަމަކުރުން:  ބައިނަލްއަގުވާމީއުމީ ފެންވަރުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ޤަ 1.4.3

ރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާިއ އްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑުގެ ޤުދުހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސަސިންދަފާތު 

އުމީ ޤަ ،ޔަތްކޮށްގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާ ބައިނަލްއަގުވާމީދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ބޭނުްނކުރުމަށް 

 .ފެންވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަޑައެޅުން

ތަކަށް ވަސީަލތްތަކުން މަންާފ ބަލުގެ ޖީލުމަްސވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގައި މުސްތަޤު ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.4.4

 ތަކުގެ ބޭުންނތައް ފުއްދޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުްނ.ލިބިގަތުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނޭގޮތުެގމަތީން މިއަދުގެ ޖީލު

ކުރުމާއި، އެންެމްނ ޝާމިލްވާގޮތަްށ ޢަމަލުއެއްގޮތަށް  ޤާޫނނާކުރުމާއި، ޢަމަލުެދފުށް ފެްނނަގޮަތށް  ހަމަހަމަކަން: 1.4.5

ކޮށްެގން، ވަސީލަތްަތކަކީ އެންމެންގެ ޤުބީޠުނެގުމާއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތައް ތަ ކުރުމާއި، ކުރާ ކަމަކަށް ޒިންމާޢަމަލު

ްނފާ އެންމެންނަްށ ހިއްސާ އެކުލެވޭ އާންމު މުދަލެއްކަމުގައި ދެކިގެން، ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ މަ

 އިންސާފުވެރިކޮށް ލިބިދިނުން.

ކަްނކަން ނިންމުމުގައި ވީހާވެސް ބޮޑަށް އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބާރު ޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް:  1.4.6

ތުން، ކަމާގުޭޅ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކަމާގުޅޭ އެންމެންގެ ޝާމިލްވުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮ ،އެޅުމުގެގޮތުންނާއި

 ކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން.ން، ޚާއްޞައެންމެ

 މާނަކުރުން 1.5

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ. 1މި ޕްލޭންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ަބސްބަހާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާީނ ޖަދުވަލު 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 1.6

  ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ގައި ޝާއިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުދިވެހިށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޕްލޭނަ
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 މާޙައުލުޠަބީޢަތް އަދި ދިރިއުޅޭ  ،އިޙަޔަވިއްޔާތާހިބަރުގެ : 2ބާބު 
 
 

ގެ ހޫނު ސަރަޙައްދުދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އިކުއޭޓަރ) މިގޮތުން ކަނޑުތަކެއްގައިވެސް އުޅޭ ބާވަތެކެވެ.  ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކީހިބަރަ

(ސަބްޓްރޮޕިކަލް) އަދި ފިިނ (ޓެމްޕަރޭޓް) ކަނޑުތަކުގައި ހިބަރުގެ ބާވަތްތައް އުޅެއެވެ  ނޑުތަކާއި، މެދުމިންވަރަކަށް ހޫނުކަ

ތަކަށް ދަތުރުކުރާ ސަރަޙައްދުބާވަތްތަކަކީ ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި އުޅޭ ދުރު  އަދި މި). 2016، (ރެސްޓްރެޕޯ އެޓް އަލް

މީޓަރު  200ޙުން ޠުއާއިލާގެ ބާވަތްތަކަކީ ކަނޑުގެ ސަ ގެޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހިބަރު ). 2010، އެޓް އަލްމަހެކެވެ (ޝިމޯސް 

ކުގެ ބާވަްތތަތަކާއި ފުންމިން ތަފާތުވެެއވެ. ހިބަރުގެ ސަރަޙައްދުފުނުގައި އުޅޭ މަހެއް ކަމުގައިވިއަސް، ވަކިވަކި ބާވަތްތައް އުޅޭ 

ފެްނނަ ދެ އާއިލާ ކަމަށްވާ، ަފންގަނޑު ހިބަރާއި މަސްހިބަުރ ހިމެނޭ އިސްޓިއޮފޮރިޑޭ  ރާއްޖެއިންތެރެއިން ދިވެހި

)Istiophoridae) ޭއަދި ތުންަގނޑު ހިބަރު ހިމެޭނ، ޒިފީޑިއ (Xiphiidea ީއާއިލާގެ ބާވަްތތައް އެންމެ އާންމުކޮށް ފެްނނަނ (

 ). 1985ކަމޫާރ، ހޫނު ކަނޑުތަކުންނެވެ (ނަ

ގެ ކާނާގެ ހަރުފަތްތަކުގެ (ފުޑް ޕިރަމިޑްގެ) އެންމެ މަތީގައިވާ (އޭޕެކްސް ޕްރިޑޭޓަރ)، އަދި މާޙައުލުހިބަރަކީ ކަނޑުގެ 

). ހިބަރު އާއިލާގެ ކާނާެގ 2006، .އެޓް އަލްއެސޮރުމެންގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި ަވރަށް ގިނަ ބާަވތްތަކެއް ހިެމނޭ ަމހެކެވެ (ކިޗެލް 

ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް، ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި، ލޯބޮޑު ކަންނެލި، ފިޔަލަ، ފުޅަނގި، ފަރުތޮޅި ފަދަ މަސްތައް ހިމެނެއެވެ 

 އި ތަކުގަސަރަޙައްދު). އަދި އައްސޭރިފަށާ ކައިރި 2009، .އެޓް އަލްއެލެޕަތާޖް  ؛ 2007، އެޓް އަލް؛ ޕޮޓިއަރ 1985(ނަކަމޫރާ 

ނަމަ، މުށިމަސް ފަދަ ބާވަތްތައް މިސޮރުމެން ކައިއުޅެއެވެ. ހިބަރުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، މަހުގެ ގޮހޮރު 

 މުހިންމުބަލައިގެން ހެދުނު ދިރާސާތަކަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި ބޯވަދިލަމަހުގެ ބާވަތްތަކަކީވެސް ކާނާގެ ގޮތުގައި ހިބަރަށް 

). އެހެންނަމަވެސް، ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 2017 ،.ލޫރް އަންޑްރާޑެ އެޓް އަލް؛ 2007 ،.ރ އެޓް އަލްބާވަތްތަކެކެވެ (ޕޮޓިއަ

އެ ބާވަްތތައް ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިްނވަރު، ހިބަރު އާއިލާގެ އެކި ބާވަްތތަކުގެ މެދުގައި އަދި އެިކ  ،ވަކި ވަކި ބާވަތްތަކާއި

 ).2017،.މޫސުމަށް ބިނާކޮށް ތަފާތުވެއެވެ (ލޫރް އަންޑްރާޑެ އެޓް އަލް
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 (ހ) ފަންގަނޑު ހިބަރު
 
 

 
 

 Istiophorus platypterus  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ޕެސިފިކް ސެއިލްފިޝް -އިންޑޯ  ނަން: އިނގިރޭސި

 ފަންގަނޑު ހިބަރު   ދިވެހި ނަން:

 ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތް   ހާލަތު:އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސްޓޮކްގެ 

 

 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  މާޙައުލު

 (ޓްރޮޕިކަލް) ގެ ހޫނުސަރަޙައްދުޕެސިފިކް ކަނޑުގެ، ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އީކުއޭޓަރ)  ކަނޑާއި ފަންގަނޑު ހިބަރަކީ އިންޑިއާ

ތަކުން ފެންނަ މަހެކެވެ. މިބާވަތުގެ މަސް އާންމުކޮށް ސަރަޙައްދު  )(ސަބް ޓްރޮޕިކަލް މެދުމިންވަރަކަށް ހޫނުކަނޑުތަކުންނާއި 

އިންޑިއާ ގައެވެ. ފުނުީމަޓރު  200 ދުުރނޫން ހިސާުބތަކުގައި، ރަށްރަށާއި ފަރުތަކާ މާ، ބައްރުތަކުގެ އައްސޭރިފަާށއިއުޅެނީ 

ސީލު (ސްޓޮކް ސްޓްރަކްޗަރ) އެއްކޮށް ހޯދިފައި ނުވިނަމަވެސް ގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުކަނޑުގައި ފަންގަނޑު ހިބަރު

ތަކުގައި މައިކަނޑުގެ އާބާދީއާ ގުޅުމެއްނެތި ދަރިމައިވާ އާބާދީތަކެއް (ރިޕްރޮޑަކްޓިވްލީ އައިސޮލޭޓެޑް ސަރަޙައްދުބައެއް 

ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިގޮތުން، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މައި އާބާދީއާ ގުޅުމެއް ނެތް، ނުވަތަ ވަރަށް ކުޑަ ސްޓޮކްސް) އުޅޭ 

ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވެއެވެ.   ތެރެއިން  ގެގަލްފް  މިންވަރަކަށް ދެ އާބާދީގެ ެމދުގައި މަސް ބަދަލުވާ އާބާދީއެްއ، ޕަރޝިއަން

(އައި.އޯ.ޓީ.ސީ  ދީއެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ވާކަމަށް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެމި އާބާދީގެ އިތުރުން، މިގޮތަށް ވަކިވެފައިވާ އާބާ

 .)2019ޑަބްލިއު.ޕީ.ބީ  –
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 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:

މިޔަރެމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ގުންބަޅަ ފަދަ އައިން އޭގެ މަތީ ޮކތަރިބައި (ފަންގަނުޑ) ބޭނުންޮކްށގެން ފަންގަނޑު ހިބަރަކީ 

އުޅޭ ކުދިމަހުގެ އައިންތައް ލަވައި އެއްކުރުމަށްފަހު އައިނަށް ހަމަލާދޭ މަހެކެވެ. މިބާަވތުެގ ކުދި މަހުގެ އިތުރުން ހަދައިގެން 

 ކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. ހިބަރުގެފަންގަނޑު ވަދިލަމަހުގެ ބާަވތްަތއްވެސް ބޯވަ އާއި ބޯ

  

 

 އުމުރު: ފުރާވަރަށް އަރާބޮޑުވާ މިންވަރާއި 

އެހެންނަމަވެސް އަވަހަށް ބޮޑުވާ މަހެކެވެ.  ،ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުޑަ ހިބަރަކީ ހިބަރު އާއިލާގެފަންގަނޑު 

 - (ލޯވަރ ޖޯ ފޯރކް ލެންތް ކޯޑުކުރެވިފައިވާ މަހުގެ ދިގުމިނުގައިމިހާތަަނށް އެންމެ ބޮޑު ކަމަށް ރިމިބާވަތުގެ ތެރެއިން 

އަދި މިހާތަަނށް  ހުރިކަމަްށވެއެވެ. ފޫޓު) 11( ެސންޓިމީޓަރު 348 ތިރީ ތުންގަނޑުްނ ފެށިގެްނ ނިޫގ ދެކަފިވާ ހިސާބަްށ)

ގޮތުްނ  ކިލޯގެ މަހެކެވެ. ފަންގަނޑު ހިބަރާގުޅޭ 100.2ދުނިޔޭގައި މިބާވަތުގެ އެންމެ ބަރު މަހަކަށް ރިކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ 

ފަންގަނޑު ހިބަރު  ކުން ދައްކާގޮތުގައި ފަންގަނޑު ހިބަރުގެ އެންމެ ދިގު އުމުރަކީ ތޭރަ އަހަރެވެ.ންތަލިޔެފައިވާ އެކިއެކި ލިޔު

ގެ ދިގުިމނަކަށް (ގާތްަގނޑަކަްށ  ދެމެދުސެންޓިމީޓަރާ 210އި ރާސެންޓިމީޓަ 203ފައިވަނީ ވަރަށް އަރާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފުރާ

 ). 2019ބޮޑުވުމުްނނެވެ (ޖިރޯްލޓް އެޓް އަލް،  ށް)ފޫޓަ 7
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 (ށ) ތުންގަނޑު ހިބަރު
 

 
 

 Xiphias gladius  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ސްވޯޑް ފިޝް އިނގިރޭސި ނަން:

 ތުންގަނޑު ހިބަރު / ކަންނެލި ިހބަރު  ދިވެހި ނަން:

މުސްތަޤުބަލަށް ދެެމހެއްޭޓނެ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްނުވޭ، އިްނޑިއާ އާބާދީ  ސްޓޮކްގެ ހާލަތު: އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
 ކަނޑުން މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުންދަނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ނުާވނޭ މިންވަރަށް

 

 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  މާޙައުލު

އަދި އިންޑިއާ  ކަނޑު ޕެސިފިކް، ކަނޑާއި ކަމުގައިވާ އެޓްލާންޓިކް ތުންގަނޑު ހިބަރަކީ ދުނިޔޭގެ މައިގަނޑު ތިން ކަނޑު

 ހޫނުމެދު މިންވަރަކަށް  އްޔާއިކަނޑުތަކުގަ(ޓްރޮޕިކަލް) ގެ ހޫނު ސަރަޙައްދުދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އީކުއޭޓަރ)  ކަނޑުގެ

އި ވެސް ކަނޑުތަކުގަ(ޓެމްޕަރޭޓް) ތަކުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ. އަދި މަދު ހާލަތްތަކުގައި ފިނި ސަރަޙައްދު) ޕިކަލްޓްރޮ-(ސަބް

އާއި ޑިގްރީ  18 ލޮނުގަނޑުގެ ފިނިހޫުނމިން ތުންގަނޑު ހިބަރު އުޅެއެވެ. ތުންގަނޑު ހިބަރަށް އާންމުގޮތެއްގައި ކަމުދަނީ

ތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތުންަގނޑު ހިަބރަކީ، ހިބަރު އާއިލާެގ ސަރަޙައްދުހުންނަ އާ ދެމެދު ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް  22

ޑިގްީރ  5 ފިނިވެގެން ޤާިބލުކަން ލިބިފައިވާ މަހެވެ. މިގޮުތން  ގައި އުޅުމުގެފިނިހޫނުިމނުއެންމެ ތަާފތު މަސްތަކުގެ ތެރެއިން 

ގެ ފިނިހޫނުމިނުގައިވެސް މި ބާވަތުގެ މަސް އުޅެއެވެ. ތުންގަނޑު ހިބަރު އާންމުކޮށް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް 27 ހޫނުވެގެން އާއި

 މިބާވަތުގެ މީޓަރު ފުނަށްވެސް 2878ރުގެ ފުންމިނާ ދެމެދުގައި ނަމަވެސް، މީޓަ 550ފެށިގެން ން ޙުސަޠުކަނޑުގެ ފެންނަނީ 

 ).2010 ،.އެޓް އަލްކޯޑުކުރެވިފައިވެއެވެ (ސެޕުލްވެޑާ މަސް ފީނާ ކަމަށް ރި
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 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:

ގުންބަޅަ  ކަރަވެރިމަހާއި މީގެ ތެރޭގައި ތުންގަނޑު ހިބަރުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި މާކަނޑުގައި އުޅޭ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. 

ފަދަ ބާވަތްތައް އަދި ަތންކޮޅެއް ފުނުގައި އުޅޭ ބަރަކޫޑިނާ އަދި ލެންޓަރންފިޝް އާއިލާގެ ބާަވތްތަާކއި ކަނޑުގެ ބިންގަނޑާ 

 ފާޑުގެ ސޫފި ހިމެނެއެވެ. އުޅޭ ބާވަތްތައް (ޑެމަރސަލް) އަދި ބޯވަދިލަމަހާއި ކަކުނި ކައިރީގައި

 
 އުމުރު: ފުރާވަރަށްއަރާބޮޑުވާ މިންވަރާއި 

 
ބާވަުތގެ އެންމެ ބޮޑުމަހަކަށް ބޮޑުވާކަމަށް ވެއެވެ. މިއިންޗިއަށް  6ފޫޓު  4މުގޮތެްއގައި ންތުންގަނޑު ހިބަރު އާ

 އިންޗި  9ފޫޓު  5 ތުންގަނޑުްނ ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާަބށް) - ލެންތު ފޯރކްދިގުމިނުގައި (ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ރި

ކަމަށް ފުރާވަރަށް އަރާކިލޯގެ މަހެކެވެ. ތުންގަނޑު ހިބަރު  650މަހެކެވެ. އެންމެ ބަރު މަހަކަށް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ  ހުރި

އެންމެ  ކަމަށްއި ހުންނަ ދިގުމިން އުމުރުގަ ދަރިމައިވާ ދިގުމިނަކަށް ބޮޑުވުމުންނެވެ. ދެމެދުގެ ފޫޓާ 8 ފޫޓާއި 5ވަނީ 

 ފޫޓެވެ. 7 ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީރި މުކޮށްންއާ

 
 

 މަސްހިބަރު (ނ) ކަޅު
 

 
 

 Makaira indica  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ބްލެކް މާލިން  އިނގިރޭސި ނަން:

 ކަޅު މަސްހިބަރު  ދިވެހި ނަން:

 ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތް  ސްޓޮކްގެ ހާލަތު: އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
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 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  މާޙައުލު

 

އިންޑިއާ ކަނޑާއި ، ތަކަށް ހިޖުރަކުރާސަރަޙައްދުކަޅު މަސްހިބަރަކީ ވެސް ދުރު  ،ހިބަރު އާއިލާގެ އެހެން ބާވަތްތައް ފަދައިން

) ކަނޑުތަކާއި މެދުމިންވަރަކަށް ފިނި (ޓްރޮޕިކަލްގެ ހޫނު ސަރަޙައްދުޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އީކުއޭޓަރ) 

) ކަނޑުތަކުން ފެންނަ މަހެކެވެ. މި ބާވަތުގެ މަސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުްނ ޓްރޮޕިކަލް-(ސަބް

ސްޓޮކް) އެކަނޑުގައި ވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތެވެ. ކަޅު  ގދަރިމައިވާ އުމުރުގެ އާބާދީއެއް (ބްރީޑިން، ސްފެނިފައިވީ ނަމަވެ

 މީޓަރުގެ ފުން ހިސާުބތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް  200މަސްހިބަރު އާންމުގޮތެއްގައި ފެްނނަނީ ކަނޑުގެ ސަޠުޙުން ފެށިެގން 

ފައި ވެއެވެ. ތުންގަނޑު ހިބަރު އާންމުކޮށް ފެންނަީނ ކޯޑުކުރެވި ރިތުންގަނޑު ހިބަރު ފީނާކަމަށް މީޓަރު ފުނަށްވެސް 915

 ).1985(ނަކަމޫރާ، ނެވެ ރަށްރަށާއި ފަރުތަކުގެ ކައިރިން، ބައްރުތަކުގެ އައްސޭރިފަށުންނާއި

 

 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:
 

ގުންބަޅަ ފަަދ ބާވަތްތަކާއި ކަކުންޏާއި ، ބޯވަދިލަމަހުގެ ބާވަތްތަކާއި ބޯވަ އަދި ، އާއިކާނާގެ ގޮތުގައި ފިޔަލަ މަސްހިބަރުގެކަޅު 

 ގިނައިން ފެންނަ ނަަމ  އްބާވަތްތަކުދި އިހި ފަދަ ތޮށިގަނޑުލާފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑުމަހުގެ 

 އެ ބާވަތްތައް ކެއުމަށް އިސްކަންދެއެވެ.

 
  

 ބޮޑުވާ މިންވަރާއި ފުރާވަރަށްއަރާ އުމުރު: 
 

ގޮތެއްގައި ބޮޑުވާކަމަށްވަީނ  ކަޅު މަސްހިބަރު އާންމުކަޅު މަސްހިބަރަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަެހކެވެ. 

ތިރީ ތުންގަނޑުން  -ތުަގއި ފޯރކް ލެން(ދިގުމިނުގައި ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު މަހަކަށް ރިމި ބާވަތުގެ ފޫޓަށެވެ.  12

އެންމެ ބަރު މަހަކަށް މިހާތަނަްށ  އަދިފޫޓު) ހުރި މަހެކެވެ.  15ސެންޓިމީޓަރު ( 465ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާބަށް) 

). އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ ކަޅު މަސްހިބަރު 2007، .ލޫ އެޓް އަލް-ކިލޯގެ މަހެކެވެ (ޗީ 759ކޯޑުކުރެވިފައިވަނީ ރި

އިންޗިއަށް  6ފޫޓު  5 ފެށިގެން ނިގޫ ދެކަފިވާ ހިސާަބށް ތިރީ ތުންގަނޑުން އޭގެ ފައިވަނީ އަރާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށް ރާވަރަށްފު

 ).2019، .ބޮޑުވުމުންނެވެ (ޒޫ އެޓް އަލް
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 މަސްހިބަރު  (ރ) ނޫ
 

 
 

 Makaira mazara  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ޕެސިފިކް ބްލޫ މާލިން-އިންޑޯ އިނގިރޭސި ނަން:

 ނޫ މަސްހިބަރު  ނަން:ދިވެހި 

އާބާދީ މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެްއޓޭނެ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވެފައި، އިންޑިއާ  ސްޓޮކްގެ ހާލަތު: އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
 ިމންވަރަށް އަށް ގެއްލުންވާނޭއާބާދީ ނީމަސްވެރިކަން ކުރެވެމުންދަކަނޑުން 

 
 

 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  މާޙައުލު
 

ކުރާ، އިންޑިއާ ކަނޑާއި ޕެސިފިކް ހިޖުރަތަކަށް ސަރަޙައްދުމަސްހިބަރަކީވެސް ދުރު  މަސްތަކުގެ ތެރެއިން ނޫ ހިބަރު އާއިލާގެ

-ނޑުތަކާއި މެދުމިންވަރަކަށް ހޫނު (ސަބްކަ(ޓްރޮޕިކަލް) ގެ ހޫނު ސަރަޙައްދުކަނޑުގެ ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އީކުއޭޓަރ) 

ތަކުގައި ގިނަ މަހެއް ނަމަވެސް ސަރަޙައްދުމަހަކީ ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ ކަނޑުތަކުން ފެންނަ މަހެކެވެ. މި ޓްރޮޕިކަލް) 

   ފެށިގެްނ  ޠުޙުންކަނޑުގެ ސަރަށްރަށުގެ އައްސޭރިފަށާއި ފަރުތަކުގެ ކައިރިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަހެއް ނޫނެވެ. މިއީ 

 މަހެކެވެ. ދެމެދު ފުނުގައި އުޅޭ މީޓަރާ 200

 

 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:
 
ކާނާއަކީ މުށިމަސް ފާޑުގެ ކުދި މަހާއި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކެވެ. ނަމަވެސް، ފުނަށް ފީނައިގެްނ މަސްހިބަރުގެ  ނޫ

އިން މަހެކެވެ. ރެމަސްތަކުގެ ތެ ބޯވަދިލަމަސް ވެސް ކައި އުޅެއެވެ. މިއީ ކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ އެންމެ ބާރަށް ަދތުރުކުރާ
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ގެ ކާނާ ކަމުގައިވާ އައިން ހަދައިގެން އުޅޭ މަހަށް ހަމަލާދީ  ބޭނުންކޮށްގެން އޭތުންގަނޑު ކެއުމުގައި ގެންގުޅޭ އުކުޅަކީ

 ވެ.ބަލިކޮށްލުމެ

 
 އުމުރު: ފުރާވަރަށްއަރާބޮޑުވާ މިންވަރާއި 

 
މުކޮށް ފެންނަ މަހުގެ ންތު އޮތްކަމުގައި ވިއަސް، އާ  ފުރުޞަބޮޑުވުމުގެ ފޫޓަށް 16މަސްހިބަރު އެންމެ ބޮޑުވެގެން  ނޫ

މިބާވަތުގެ މަސް ފުރާވަރަށް ކޯޑުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ކިލޯ ހުންނަ ަމސް ރި 906ވެ. އަދި ބަުރދަނުގައި ފޫޓެ 11 ދިގުމިނަކީ

މަސްހިބަރުގެ އެންމެ ދިގު  . ނޫ)2019، .(ޒޫ އެޓް އަލް ށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެބޮޑުވުމުންކަމަ ފޫޓަށް 5އަރަނީ 

 ).1988(އެލެން އެންޑް ސްޓީން،  އަހަރެވެ 28ފައިވަނީ ރިޕޯޓުކޮށް ކަމަށް އްއުމުރެ

 
 

 ހިބަރު ގަޅިޖެހި (ބ) 
 

 
 

 
 Tetrapturus audax  ސައިންޓިފިކް ނަން:

 ސްޓްރައިޕްޑް މާލިން  އިނގިރޭސި ނަން:

 ގަޅިޖެހި ހިބަރު  ދިވެހި ނަން:

ދަށްވެފައި، އިްނޑިއާ ކަނޑުން އާބާދީ މުސްތަޤުބަލަށް ދެމެހެްއޓޭނެ މިންވަރަށްވުރެ  ސްޓޮކްގެ ހާލަތު: އިންޑިއާ ކަނޑުގެ
 މަސްވެރިކަން ކުރެވެމުންދަނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުންވާނޭ މިންވަރަށް 
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 އަދި އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް:  މާޙައުލު

 
ކަނޑުގެ ދުނިޔޭގެ ދެބައިހަމަ (އީކުއޭޓަރ)  އިންޑިއާކަނޑާއި ކުރާ، ޕެސިފިކް ހިޖުރަތަކަށް ސަރަޙައްދު ދުރު ގަޅިޖެހި ހިބަރަކީ

ނަމަވެސް  އުޅޭ މަހެކެވެ. ވެސްކަނޑުތަކުގައި (ޓެމްޕަރޭޓް) ކަނޑުތަކާއި އަދި ފިނި (ޓްރޮޕިކަލް) ގެ ހޫނުސަރަޙައްދު

 އިކުޓޯރިއަލް -އަދި ސަބް )ޓްރޮޕިކަލް-ސަބް ( ހިފެނީ މެުދމިނަށް ހޫނު ގަޅިޖެހި ހިބަރުމަސްވެރިކަމުގައި އެންމެ ގިނައިން 

މީޓަރާ ދެމެދު ފުނުގައި އުޅޭ މަހެކެވެ.  200މިއީ ކަނޑުގެ ސަޠުޙުން ފެށިގެން ). 1985(ނަކަމޫރާ،  ންނެވެސަރަޙައްދު

ައރަބި ކަނޑުގެ ހުޅަނުގ  އިންޑިއާ ކަނޑުގައި މިބާވަތުގެ ަމސް ފެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ ކަނޑާއި،

ގިނައިން މިބާވަތް ވަރަށް އްދުގެ ކަނޑުގައި ޙަސަރަ ސްޓްރޭލިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރު ލް އަދި އޮބޭ އޮފް ބެންގޯ، ބިތުގައްޔާއި

ރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެްނަނ  ގަޅިޖެހި ހިބަރަކީއެހެންނަމަވެސް، . )1978(ޕިލާއި އެންޑް ޝޯޖި،  އުޅެއެވެ

  ބާވަތުގެ ހިބަރެކެވެ.

 
 

 ކާނާ އާއި ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި:

ލިބިއްޖެނަމަ ކަކުނި  ފުރުޞަތުމުށިމަސް އަދި މިއަރެން ފާޑުގެ ކުދި މަސް ކައިއުޅޭ މަހެކެވެ. ނަމަވެސް ގަޅިޖެހި ހިބަރަކީ 

 ބޯވަދިލަމަސް ވެސް ކައިއުޅެއެވެ. ތޮށިގަނޑުލީ ބާވަތްތަކާއިފާޑުގެ 

 
 

 އުމުރު: ފުރާވަރަށްއަރާބޮޑުވާ މިންވަރާއި 

ގާތްގަނޑަކަށް  ދިގުމިނުގައިލަ މުކޮށް ފެންނަނީ ޖުމުނަމަވެސް އާން ފޫޓަށް 13އެންމެ ބޮޑުވާކަމަށް ބެލެވެނީ ގަޅިޖެހި ހިބަރު 

 އަދިކިލޯެގ މަހެކެވެ (އެލަްނ  440ކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ގެ އެންމެ ބަރު މަހަކަށް ރި ގަޅިޖެިހ ހިބަރުހުްނނަ މަހެވެ.  ފޫޓު 9

ވުމުންކަމަށް  ބޮޑުފޫޓަށް 6ރަށް އަރަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ މިބާވަތުގެ ފިރިހެން މަސް ފުރާވަ .)1988ސްޓީން، 

ފޫުޓ  7). އަދި އަންހެން މަސް ފުރާވަރަށް އަރާ ދިގުމިނަކީ 2019، .ފައިވެއެވެ (ޒޫ އެޓް އަލްދިރާސާތަކުން ދައްކައި

 ކަމަށްވެސް އެދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

 

 ވެބްސައިޓުންނެވެ.ނޯޓް: ހިބަރުގެ ބާވަްތތަކުގެ ފޮޓޯަތއް ނަގައިފައިވަނީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ 
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 މަސްވެރިކަމަށް ނަޒަރެއް: ހިބަރުގެ 3ބާބު 
 

 

 މަސްވެރިކަން 3.1
 

މަސްވެރިކަން އޮތީ އަމިއްލަ ބޭނުަމށް ކުާރ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއްީވ ނަމަވެސް، އެ

ތް ފުޅާވުމުގެ ސަބަބުން ހިބަރުގެ ޞިނާޢަމަސްވެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނިމިދިޔަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ގައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސް ވިއްކުމަށް އިތުރު މާކެޓްތަކެއް ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ

މަސްވެރިކަން ފުޅާވެ، މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވެެގން ދިޔައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ބޭނުމަށްކުރާ މަސްވެރިކަމެއްގެ 

 ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށްކުރާ މަސްވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔައެވެ.  އޮތް ގޮތުގައި

 

ބާވަތްަތއް ބާނާ އަދަދު ދެނެގަނެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިބަރުގެ 

ކޮށްފައި ޤާއިމުހަރުގެ ކުރިން ވަނަ އަ 2010، ކުރެވޭ މިންވަރު އެހާ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް

ވެއެވެ. ދެނެގަނެވިފައިކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ބާނައިފައިވާ މިންވަރު ތެރެއިން ހިބަރުފޮނުވުމުގެ ނިޒާމުގެ  ]މަސް ރިޕޯޓު[އޮތް 

މި އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތަކީ މަސްވެރިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާނާ ހިބަރުގެ މިންވަރު ކޮންެމ ރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުގަިއ 

ލޫމާތާއި ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާެބޭހ މަޢުރީގައި އޭރު ހުންނަ ރިކޯޑުކޮށް، މިނިސްޓް މުވައްޒަފަކުހުންނަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި 

). މިގޮތަށް ރިޕޯޓު ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމުގެ ދަށުން ލިބެމުން 2003 ،ސެކްޝަނާ ހިއްސާކުރަނީއެވެ (އެންޑަރސަން އެޓް އަލް.

މިހާރު ހިބަރު ބާނާ މިންވަރާބެޭހ ގައެވެ. އަހަރުވަނަ  2018ލައިފައިވަނީ ގޮސް ރަސްމީކޮށް ހުއްޓާ ލޫމާތުތައް މަދުވަމުންމަޢުއައި 

ވަނަ އަހަރު ތަޢާރުފު ކުރެވުނު ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތް  2010މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

ވޭތަކަށް ބިނާކޮށް ލަފާކުރެވޭގޮތުަގިއ ސާން ކޮށްފައިވާ ރުގްރިކަލްޗަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެ

މްދަީނ އާއެއްހާ މަސްވެރިން ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގައި ޝާމިލްވެއެވެ. މީގެތެރެއިން  1300އުޅަނދު ައދި  850ގާތްގަނޑަކަށް 

-ތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ޕާރޓްހޯދުމަށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުކރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާ

 މަސައްކަތުގައި އުޅެނީ ނިސްބަތުން ކިހާ މަސްވެރިްނނެއްކަން ދެނަގަންަނން ދައްޗެވެ.  ޓައިމްކޮށް މި
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ވަރަކަށް ފޫޓު ހުންނަ ކުދި  15ދިގު މިނުގައި ، މުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ތިން ހަތަރު މީހަަކށް ތިބެވޭމަސްވެރިކަމުގައި އާން މި

މަސްބޭނޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމަށް ބަލައި ބައެއްފަހަުރ  ،މިފަދަ ކުދި އުޅަނދުތަކުން މޫސުމާއި، މަހުގެ އަާގއިދޯނިފަހަރެވެ. 

 މެޓްރިކް  2300ވެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް މުގައި ވެސް ޝާމިލްފަރުމަސްވެރިކަ

 ާބނައެވެ. ޓަނުގެ ހިބަރު

 

ޑްރޮޕްލައިން)   (ޑްރިފްޓިންގނަނުއި ބޮއަދި  ބޭނުންކުރެވެ. އެއީ ވަދުނަނުދެބާވަތެއްގެ އާލާތް  ވެރިކަމުގައި އާންމުކޮށް މަސްހިބަރު 

ހުަޅނގު މޫސުމުގެ ކުރީކޮޅުގައި  ،މިގޮތުންބޭނުްނކުރާނެ އާލާތެއް ކަނޑައަޅަނީ މޫސުމަށް ބަލާފައެވެ. ދެގޮތުގެ ތެރެއިން  މި ވެ.އެ

 ގޮތުގައި މިއީ މުޅި  ކުރާމަސްވެރިން ގަބޫލު ވަދުނަނެވެ.ބޮޑަށް  ވުރެނަނަށް ބޮއި ނަށް ކަމުދަނީމަސްވެރިން ގިނަ

ވަދުނަނު ޭބނުންކުރާއިރު، ދޯންޏަކުްނ  ދުވަސްވަރެވެ.   ރަނަގޅު އަހަރުތެރޭގައިވެސް ހިބަރު މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެންމެ 

 ވަދުގައި  ފައި އޮވެއެވެ. މި ޚާއްޞަ ވަދެއް އައްސައި  ށްހިބަރަވަރަކަށް ނަނު އެއްފަހަރާ ދޫކޮށްލައެވެ. މީގެ ކޮންމެ ނަނެއްގައި  5

ބޮލުގައި އޭގެ އޮޅުމުން ތުންގަނޑުގައި ހިފައި، ދޯންޏަށް އެރުވުމަށްފަހު  ވަދުހިބަރު ހިފަން އަންނަ ވަގުތު އޭގެ ތުންގަނޑުގައި 

އޮންނަ ނަނެކެވެ. މިނަނުގެ ކޮޅުގައި އި، އޮޔަށް ދޫކޮށްލާފައި ނަނަކީ ބޮއެއްގައި އައްސަ  އިބޮނީއެވެ. ހޭނައްތައިލަބާރަށް ޖަހައި 

ވަރަކަށް ނަުނ އެއްފަހަރާ ދޫކޮށްލާަފިއ  15ދޯންޏަކުން ކޮންެމ  ).2015ހުރެއެވެ (ޖައުހަރީ، ލައިފައި އެމަކާއެކު ބުޅިއެއް 

 ބައެއް ފަހަރު ބަރިއެއް ލައިފައި، އަނެއްބައި ފަހަރު ބަރިއެއް ނުލައިވެސް ދޫކޮށްލައެވެ. ދޫކުރާއިރުނަނު މިގޮތަށް ހުރެއެވެ. 

 ވާލަން ރޮނޑު ހިމެނެއެވެ. މިކަމަށް އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުްނކުރާ އެމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މުށިމަސް، ރިއްމަސް، އަދި 

 

ކުރާ  ނަނުގެ ިއުތރުން ހޭމަސް ހެލުމަކީވެސް ކުރީގައި އަދި މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އިބޮވަދުނަނު އަދި 

ފައި ތިއްބާބުޅިއެއް މަޑަ ކިޔާ އާލާތެކެވެ. އެއީ ކުރާއިރު ބޭނުންކުރަނީ  ންބާވަތެކެވެ. މިކަވަރަށް ތަފާތު ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ 

 ).  1ވެސް އައްސާފައި އޮވެއެވެ (ކުރެހުން އޮންނަ ކަނދެކެވެ. މިބުޅީގައި ވަލެއް

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           248އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

 

23 
 

 
 (މަޑަ) : ހޭމަސްހެލުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތ1ްކުރެހުން 

 

ލަނީއެވެ. ގު އެޅޭ ގޮތަށް ކަނދުގަނޑު ފިރުކައިމިކަމުގައި ކަންކުރާ ގޮތަކީ، ދޯނީގެ ދުވެލި މަޑުކުރުމަށްފަހު މޫދުގައި ރޮނ

. )1986(ނަސީރު،  ހިފަން ހިބަރު އަންނަ ވަގުތު ދޮއްދަނޑީގައި އަޅާފައި އޮންނަ ބުޅި މަހަށް ޖަހަނީއެވެ ކަނދުގަނޑުގައި

ގޮތެއްގައި އުޅެނީ އަތޮޅުން ބޭރުގައެވެ. މީގެ މަސްދަތުރެއްގައި ހޭދަވަީނ  މުސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތައް އާންމަ ހިބަރު

 ގެ ވަގުތެކެވެ. ގަޑިއިރާ ދެމެދު 6ގަޑިއިރާއި  4ގާތްގަނޑަކަށް 

 

ދޭތެރޭގައި  އާ 2019އިން  2011އަދި  ދެމެދު އާ 2009 އާ 1985ހިބަރަށް އަމާޒުކޮށް ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން، 

 ތެރޭގައިމީގެއެވެ. ވެފައިހިބަރު ބޭނި ވެސްގެ ގޮތުގައިއްބައިކެޗެ އިގަށް އަމާޒުކޮށް ުކރި ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުއްޔަކަންނެ ލޯބޮޑު

ބާނާ މަސްވެރިން  މީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ކަނޑުމަސް އަދި ފަރުމަސްދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނައީ ތުންގަނޑު ހިބަރެވެ. 

 ބާނާކަމަށް ވެއެވެ. ވެސް ހިބަރު
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 ކުރުން ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓު 3.2

 

ފަރާތްތަކަށެވެ. އެހެްނނަމަވެސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި މަސްވެރިން ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބާނާ ިހބަރު ިވއްކަނީ ހިބަރު ޕްރޮސެސްކުރާ 

ގައި  2ކުރެހުން  )ސަޕްލައި ޗެއިންމަރުހަލާތައް (ގެ އާންމުގޮތެއްގައި މިވިޔަފާރީ އަމިއްލައަށްވެސް ޕްރޮސެސްކޮށް ހަދައެވެ.

 ދީފައި އެވަނީއެވެ.އިދައްކަ

 

 
 

 )ސަޕްލައި ޗެއިން( މަރުހަލާތައް ވިޔަފާރީގެ : ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގ2ެކުރެހުން 

 

ކަންކުރުމުން ހިބަރު ބާނާއިރު ހުްނަނ ފައެވެ. މިގޮތަށް އެއް ހުންނަނީ ލޮނު އަޅައި ހިއްކައިކުރާ މަހުގެ ބޮޑުބަ ޕޯޓުސްއެކް

 ފިނިކޮށް ފައި ހުންނަ ހިބަރަށް ވުރެލޮނުއަޅައި ހިއްކައި ބަރުދަނާ އަޅާބަލާއިރު ތިންބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ލުއިވެގެން ދެއެވެ.

ފައި ހުންނަ މަސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސްރީލަންކާގެ މާކެޓަށް އިލޮނުއަޅައި ހިއްކަ ގެ އަގުބޮޑެވެ.ގަނޑުކޮށްފައި ހުންނަ ހިބަރު

ގަނޑުކުރި  އެވެ.ވިއްކަރިސޯޓުތަކަށް ބާޒާރުތަކަށާއި ގެ ރާއްޖޭއެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުރާއިރު، ގަނޑުކުރިމަސް  އެކްސްޕޯޓު

  ގޮތުގައި ބޭނޭ މަހެވެ.ހިބަރުގެ ބޮޑު ބަޔަކީ، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބައިކެޗްގެ ތާޒާ އަދި ފިނިކުރި

 

އެފަރާތްތަކުން ބާާނ  ރިޕޯޓުކުރާނޭ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވުމުންނާއި، މަޢުލޫމާތުހިބަރު ބާނާ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ 

ބާނާ ހިބަރުެގ ން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑު ތަކުގައި ވިކެމުންދާތީބާޒާރުމަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މާކެޓުގެ ިއތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި 

ޯމލްޑިވްްސ ކަމުން މަސްބާނާ މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަނީ އެހެން ން ދައްޗެވެ.އަދަދު ވަޒަންކުރަ ސީދާ

ކުރާ ފަރާތްތައްއެކްސްޕޯޓު ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތައް މަސްވެރިން  

ތައްރިސޯޓު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުތައް  
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އެހެންނަމަވެސް، މި ގޮތަށް ނެގޭ  އެވެ.ގެ އަލީގަމަޢުލޫމާތުބެހޭ  ކަސްޓްމްސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން އެއްކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓާ

 އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭ ހިބަރުގެ ވަކި ވަކި ބާވަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުގައި 

 

 އާ ދެމެދު ހިބަރު އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް އައިްސފައިވާ ބަދަލުތައް 2019އިން  1997: 1ޗާޓު 

 

ތުންގަނޑު ހިބަރުގެ ތެރެއިން  ކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓު ގަނޑުކޮށްފައި އަދި ތާޒާކޮށް ފިނިކޮށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުންނެވެ.ވަނީ ބޮޑުކަްނެނލީގެ ލޭނު  ފައިބާނައިބޮޑުބައެއް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަިއ 

މަސްވެރިކަން  ކުރުމުގެ ބޭުނމުގައި ލޭނުޤާއިމުއް ގައި ދިވެހިން ހިމެނޭ ޭލނު މަސްވެރިކަމުގެ ފްލީޓެ 2009ސަރުކާރުން ދިވެހި

 ބޭރުގެ އުޅަނދުތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުން ހުްއޓާލިއެވެ. މި ބަަދލުގެ ސަބަުބން ޖެހިގެން އައި އަހަރުތަކުގެ ރާއްޖެއިންކުރުމަށް 

އަދަދުވަނީ މުޅިންހެން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. ގަނޑުކުރި އަދި ތާޒާ ފިނިކުރި ހިބަރުގެ ފިނިކޮށް ކުރި  އެކްސްޕޯޓު ރާއްޖެއިންތެރޭގައި 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަުކްނ  ރާއްޖެއިންކީ މިބާވަްތތަކުގެ އުފެއްދުންތަުކގެ ބޮޑުބައެއް ލިބެުމން އައީ ބަމެދުވެރިވާން ދިމާވި ސަބަ  މިހެން

 ކަމަްށ ލަފާކުރެވެއެވެ. ކަމުގައިވާތީ ކުރާ ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމުން ބާނާ ހިބަރުމަހުން

 

ސްރީލަންކާއަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް   ކުރީ ހަމައެކަނިއެްކސްޕޯޓު އްގައި ހުރިހާ ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތަ 1998 އަދި 1997

އުމުތަކަށް ފުޅާވެގެްނ ޤައުތުރު އެމެރިކާ އަދި އޭޝިއާގެ އެހެނިހެން  އި މާކެޓް ވަނީ ޔޫރަޕާ ފެށިގެން މި ންއި 1999
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 މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް މަސްވެރިކަން ގެއްދީ ފެންވަރުގައި ހިބަރުޙަސަރަ 3.3

 
  ގެ އަންކްލޯސް)ޮކންވެންޝަން ޮއން ދަ ޯލ އޮފް ދަ ސީ ( ނޭޝަންސް  ޔުނައިޓެޑް   ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ޤާނޫުނ،

ދެކޮޅަށް ހިޖުރަކުރާ ބާވަތެކެވެ. ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ގޮތުގައި ހިބަރުގެ ބާވަްތތަކަކީ މުޅި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި  1ޖަދުވަލު 

ރަޙައްދަށް ހިޖުރަކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަްއ (ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް) އަދި ގިނަ ޤައުުމތަކުގެ ކަނޑުގެ ސަމިގޮތުން 

) ރައްކާތެރިކުރުމާއި  ސްޕީޝީޒްރީޓައެއް ކަނޑުން އަނެއް ކަނޑަށް ހިޖުރަކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް (ހައިލީ މައިގްރޭ

ގިނަ ގައި  ގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފިޝް ސްޓޮކްސް އެގްރީމަންޓް (ޔޫ.އެން.އެފް.އެސް.އޭ) 1995މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި 

ފައިވެއެވެ. މި އެގްރިމެންޓަކީ މިފަދަ މަހުެގ ބާވަތްތައް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްުކރުމުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ށްސޮއިކޮއުމުތަކަކުން ޤަ

 އަސާސެވެ. 

 

މަލުކުރަންެޖހޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ޢަގައި ބޭނުމުންޑިއާ ކަނޑުގައި ހިޖުރަކުރާ މަހުގެ ބާވަްތތައް މިގޮތުން އި

ގައި ސަރަޙައްދު ޤައުމުތަކާއި މި ސަރަޙައްދުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ބެލެހެއްޓުމަށް މިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން 

ނާ ކޮމިޝަން (އަިއ.އޯ.ޓީ.ސީ) ގެ ނަމުގައި އިންޑިއަްނ އޯޝަން ޓޫ އެއްބާރުލުމަށްޓަކައިއް ޤައުމުތަ ދުރުމަސްވެރިކަންކުރާ 

ކުރުމަށްޓަކައި ތައް ހާސިލުދު ޞަޤުމަޖަމްޢިއްޔާގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޤާއިމުއްޔާއެއް އްދީ ޖަމްޢިޙަވަނަ އަހަރު ސަރަ 1993

ރސްތަކެއް ޝަޖްމަންޓް މެޒަރވޭޝަން އެންޑް މެނޭކޮން ވާލާޒިމުމަލުކުރުން ޢަ ޤައުމުތަކުން މެމްބަރު އިއެންމެހަ

 ގައެވެ.  2011ޖުލަިއ  13ދިވެހިރާއްޖެ އައި.އޯ.ޓީ.ސީ މެމްބަރަކަށްވެފައިވަނީ (ސީ.އެމް.އެމްސް) ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ދަށުން ޓަަކއި އަދި އެބާވަެތއް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރުމަށް ، ބަލައި ގެ އާބާދީ ަދށްވަމުންދޭތޯބާވަތެއް ވަކިމަހުގެ 

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ ހިބަރުގެ ފައި ހުރެއެވެ. މިގޮތުން އިޕާޓީތަކެއް ކަނޑައަޅަ ކިންގސަބް ކޮމިޓީތަކާއި ވަރ

(އައި.އޯ.ޓީ.ސީ، އެކި ބާވަތްތަކުގެ އާބާދީ އަންދާާޒކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ ވަރކިންގ ޕާޓީ އޮން ބިލްފިޝް އިންނެވެ 

2019.( 
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 ތައްއިސްތިރާޖު ކާއި: ޕްލޭންގެ އަމާޒުތ4ަބާބު 

 

އަމާޒުތަކާއި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހާސިލުކުރުމަށް  ތައްދު ޤްޞަމަފައިވަނީ މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު ފަރުމާކޮށްމި ޕްލޭން 

 ގެ ޕްލޭންމި  ގޮތުން،މިލުވުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެއަމާޒުތަކަށް ވާސި

 ކީ:އަމާޒަ 5މައިގަނޑު 

ތްތަކަކީ ހަރަކާމަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާއި )1( 

ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި، ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގަިއ -އިކޯސިސްޓަމް

 ؛ންވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޫސލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާްތތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރު

 އީތިމާޔަވީ، އިޖުޙަހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާއި އެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ  )2( 

 އިލުން؛ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވަތަށް ިބނާކޮށް މަޢުލޫމާދީ ޞާތިއަދި އިޤު

 ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި،މޮނިޓަރ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި )3( 

އެއްކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ  ތަންފީޛުކޮްށ، މި ނިޒާމު އާ ބެހޭ ސަރވޭލަންސް

 ؛ން ހަރުދަނާކުރުންރިޕޯޓްކުރު

 ،އިސްކަންދީ  އުސޫލުތަކަށް  ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ލާމަރުކަޒީ )4( 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިއްބައިދީ،  އިމި މަސްވެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެހަ

 ައދި؛ ހޯދައިދިނުން ފުރުޞަތުދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މަސްވެރިކަމާމެދު  ދުގައި ހިބަރުގެ ވަސީލަތްތަކާއިވެރިންނާއި އެންމެހައި ފަރުދުންގެ މެމަޞްލަޙަތު )5( 

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

  ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ޞާގައި ޚުލާ 1 ތާވަލު ލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައްއިވުމަށް އެކުލަވައަމާޒުތަކަށް ވާސިލު
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 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛުހަރަާކތްަތާކއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަންކަން  އިސްތިރާޖުތަކާއިލައިފައިވާ އިމަށް އެކުލަވަވުކަށް ވާސިލު: އަމާޒުތ1ަތާވަލު  

ގޮތެްއަގއި ަވީސލަތްތައް ބެލެެހއްޓުުމގެ ބޭްސޑް މެނޭްޖމަންޓާިއ، ޕްރިޯކޝަނަރީ އެްޕރޯްޗ އަދި ދެެމހެއްޓެިނވި -ތްތަކަކީ އިޯކސިސްަޓމްހަރަކާމަްސވެރިަކމާ ގުޭޅ ، : ިދވެހިާރއްޭޖަގއި ކުެރވޭ ިހަބރުގެ މަްސވެރިަކމާއި 1އަމާުޒ 

 އުސޫލުތަކާ ެއއްޮގތަށް ހިންގާ ަހރަކާތްަތކެއްކަން ކަށަަވރުކުރުން 

 ކުާރނެ ިއދާރާަތއް ތަންފީޛު މުްއދަތު  ތް ހަރަކާ އިސްިތރާޖު 

ަފިއވާ އިސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަީލގައި ޯހދަ  1.1

 ލަތުަގއި ުޤުދރަތީހާނެތް  މަޢުޫލމާތުފުރިހަމަ 

ވަސީލަތްަތއް ެދމެހެއްޓެިނވި ހަމަތަުކގެ ތެރެއިން 

ފިަޔވަެޅއް ާނޅައި ، ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި

ދޫކޮށްލުުމގެ ސަަބބުން ލިިބދާނެ ެގއްލުަމކަށް 

ްޕރިކޯޝަަނރީ އެޕްރޯްޗގެ މައްޗަށް ، ރިޢާޔަތްކޮށް

 ބިނާކޮށް ހިަބރުގެ މަްސވެރިކަން މެނޭޖްުކރުމަށް

 ްއ ެއޅުން ފިޔަވަޅުތަ 

 އިން ކަނަޑއަޅާ ސީ.ޓީ.އޯ.ައއި މާ ުގޅޭ ގޮތުން މަސްވެރިކަ   1.1.1

ުޛކޮށް، އުމީ ފެްނވަުރގައި ތަންފީ ޤަ  އުސޫލުަތއް

ފަރާތްތަކަށް  މަްސވެރިަކމުަގއި ޝާމިްލވާ އެްނމެަހއި

 ކުުރން ާޤއިމުހަމަހަމަަކމާއެކު ަފއިާދވާނެ ކަހަލަ ނިޒާެމއް 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

ަފިއވާ ހިަބރުގެ ބާވަތްަތއް ބޭޭނނެ އައިއޯޓީީސއިން ކަނަޑއަަޅއި 1.1.2

 ތަންފީޛުކުުރން އެންމެ ކުޑަ ަސއިޒު (ަސއިޒް ލިމިޓް) 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްްޓރ 

ޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތައް ިހބަުރގެ ށްތިމާވެ  1.2

 މަްސވެރިަކމުަގއި ބޭުނންކުުރމަށް ބާުރެއުޅން

މަސްެވރިކަުމގައި ޭބނުންކުރާ ާއލާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން  1.2.1

މަްސވެރިަކމުގެ ޤާނޫާނއި ެއޤާނޫުނގެ ަދށުން ހަދާފަިއވާ 

 ގަާވިއދުތަކުަގއި ކަނޑަައޅާަފއިވާ ކަންަކން ތަންފީޛުކުުރން 

ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން ޕްލޭން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްސީ.ޖީ  –އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

o  ްއެމް.ޕީ.ެއސ 

މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ ގޮުތން ހިަބުރ މަސްެވރިކަުމަގއި  1.2.2

ބޭނުންކުުރމަށް  ]ސާކަލް ހުކް[ހަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްަތއް 

 ބާުރއެުޅން 

 ރާސްތާ  ކުރު

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 
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       ހިބަރުގެ މަްސވެރިކަން ބަލަހައްަޓއި   1.3

އެ މަްސވެރިަކުމގެ ވަސީލަތްަތއް 

 ،ޙިމާޔަތްުކރުުމގައި މަްސވެރިކަން ރާަވއި

ޅޭ ަސރަަޙއްދީ ައދި ހިންަގއި ބެލެެހއްޓުމާގު 

(ާއްރ.އެފް.ބީ  ާވމީ ޖަމްިޢއްޔާތަުކގައިބައިނަްލައގު

އިސް ދަުއރެއް  އަދި ާއރް.އެފް.އެމް.އޯ ތަކުަގއި)

 އަދާުކރުން 

 ،އެްފސީ އަދި ަމްސވެރިކަން ާރަވއިިއއޯސްވަ  ،އައިއޯޓީސީ   1.3.1

ން ަސރަަޙއްދީ އަދި ހިންަގއި ބެލެެހއްޓުމާުގޅޭ އެެހނިހެ

ާވމީ ޖަމްިޢއްޔާ ަޖމާޢަތްތަުކން ކުރާ ބައިނަްލައގު

 ެވރިކަން މެޭންޖކުރުމާ ުގޅޭސައިންޓިފިކް ައދި ަމސް

 ޢަމަީލގޮތުން ަބއިެވިރވުން ކަންކަމުަގއި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

 ން ލުސިޔާަސތުތައް އެކުލަަވއިލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ދީ މަޢުޞާ ތި  އަދި އިޤުއީިތމާޔަީވ، އިޖުޙަހިަބުރގެ މަްސވެރިަކމާއި އެ މަްސވެރިަކމާ ުގޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ : 2އަމާޒު 

 ކުާރނެ ިއދާރާަތއް ތަންފީޛު މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

ހިބަރު މަސްެވރިކަުމގެ ސިޔާސަުތތައް   2.1

 ައިދ އީޔަީވ، އިޖުިތމާ ޙަލެވެނީ އިއެކުލަވަ 

ގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށްކަން މަޢުޫލމާތު ދީ ޞާތި އިޤު

 މަޢުޫލމާތުކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި އެފަދަ 

 އެއްުކރުމަށް ކުެރވޭ ަމސައްކަތް ަހރުދަާނކުރުން 

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ިހބަުރގެ ާއބާދީ ައންާދޒާކުުރމަށް   2.1.1

ބާނާ ހިަބރުގެ  ރާްއޖެއިންއައި.އޯ.ޓީ.ސީ އަށް ބޭުނންވާ ދިވެހި 

ބޮޑުިމނުގެ މަޢުޫލމާތު ުމޅި ރާްއޭޖގެ ހިަބރުގެ ަމްސވެރިކަން 

ޕްޮރގްާރމެއް  ރަމްުޒވާނޭެހން ނެުގމަށް ަސއިޒް ާސމްްޕލިންގ

 ހިންގުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

ވޭތަކުން ލިބޭ ފީލްޑް ސާ މަޢުޫލމާތުމަސްވެރިަކމުގެ   2.1.2

ގެ އަލީަގއި ަމސްެވރިކަުމގައި ބޭނުންުކރާ މަޢުލޫމާތު 

 ތަކާއި މަްސވެރިަކމުގެ ޫމސުްނތައް ދެެނގަތުން ސަަރޙަްއދު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

 އީިތމާ ދިވެހިާރއްޭޖގައި ކުެރވޭ ހިަބުރގެ މަްސެވރިކަުމގެ އިޖު  2.1.3

 ހޯުދމަށް ސާވޭ ކުުރން. މަޢުޫލމާތުދީ ޞާތި ިއޤުއަދި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 

o ްލޯކަލް ކައުންސިލ 
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 ެއއްކުރުާމއި ރިޕޯްޓކުރުން ހަުރދަނާކުރުން  މަޢުޫލމާތުިމމަްސވެރިަކމުގެ  ،ކޮންޓްރޯލް ކުުރމާއި ަސރވޭލަްނސްއާ ބެހޭ ިނޒާމު ތަންީފޛުކޮށް ،މޮނިޓަރުކރުާމއި ހިަބރުގެ ަމްސވެރިަކމާއި ިހަބރުގެ ަމސްެވރިކަުމގެ ވިޔަާފރި: 3އަމާޒު 

 ތަންފީޛުކުާރނެ ިއދާރާަތއް  މުްއދަތު  ހަރަކާތް  ޖު އިސްިތރާ

ހިބަރުގެ މަްސވެރިަކމާއި ިހބަުރެގ މަސްެވރިކަުމގެ   3.1

ވިޔަފާީރގެ ހަރަކާތްަތއް ހަުރދަނާ ނިާޒެމއްގެ 

 ތެރެއިން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުން 

ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ިހބަުރގެ ަމސްެވރިކަން ކުރާ    3.1.1

އުޅަނދުފަަހރު ލައިަސންސް ކުުރމުގެ ިއންތިޒާމު 

 ހަަމެޖއްުސން 

 ުދވަުހން ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ފަރާތްަތއް ލައިސަްނސް ކުުރމުގެ  ހިބަރު ޕްރޮސެސްުކރާ  3.1.2

 އިންތިާޒމު ހަަމޖެްއސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ކެޔޮޅު] ގައި  -[ފިޝަރީޒް އިންފޮޭމޝަން ިސސްޓަމް   3.1.3

ހިބަުރގެ ަމސްެވރިކަާމއި މަްސެވރިކަމާ ގުުޅންހުރި ަހރަކާތް 

ރީ ުކރެވޭނެ އިންތިާޒމު ރާތްަތއް ަރޖިސްޓަހިންގާ ފަ

 ހަމަެޖއްުސން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ެތރޭަގއި އަހަުރުދވަހުގެ  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

ވިޔަާފރީެގ ަމސްެވިރކަމުގެ ހިބަރު މަސްވެރިަކމާއި  3.2

ެއއްކުެރވޭނެ ަހުރދަާނ ނިޒާެމއް  މަޢުލޫމާތު

 ކުރުން ޤާިއމު

ފޮތް މެުދވެރިކޮށް ހިބަރުގެ ަމސްެވރިކަާމބެހޭ ލޮގް   3.2.1

މަްސދަތުުރގައި ހިފި ިމންަވރާއި (ކެޗް) އަދި އެ ބާވަްތތައް 

ހޯުދން  މަޢުލޫމާތުހިފުމަށް ކުެރވުނު ހޭަދއިގެ (އެަފރޓް) 

ެވރިން ފޮުނވާ ފޮތް ެމުދވެރިކޮށް ަމސްހަރުަދނާކޮށް، ލޮގް

ކަން އިުތރުރުކުުރމަްށ މަސްެވރިން މަޢުލޫމާުތގެ ސަްއހަ

 ޕްޮރގްާރެމއް ހިންުގންކުރުުމގެ  ހޭލުންތެރި

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                 248އަދަދު:                                                              49ވޮލިުއމް: 

 

31 
 

(ޕާރޭޗސް  ކުން މަސް ގަނެަފިއާވ ގޮތުގެ ތަފުސީލުރިސޯޓުތަ  3.2.2

 ކުރުން ާޤިއމުނެ ނިާޒމެއް ރިޕޯޓު) މިނިސްޓްީރއަށް ހުށަަހޅާ

 މެދު ާރސްތާ 

 އަހަރު) 5 – 3(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o ީއެމް.އޯ.ޓ 

ހިބަރު ޕްރޮސެސްުކރާ ފަރާތްަތކުން މަސް ގަނެަފިއވާ ގޮުތގެ   3.2.3

(ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަެހޅުން  ސީލުތަފު

 ކުރުން ލާޒިމު

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

ގަނެަފއިވާ  ކުރާ ފަރާތްތަކުން ިހބަުރގެ ާބވަތްތައްއެކްސްޕޯޓު  3.2.4

(ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) ިމނިސްޓްީރއަށް  ސީލުގޮތުގެ ތަފު 

 ކުރުން ލާިޒމުފޮނުވުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

ކުރެވޭ ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކާ އެކު  އެކްސްޕޯޓު   3.2.5

 އޮތުންިފކެޓެއް ސްްޓރީން ދޫކޮށްަފއިވާ ކެޗް ސެޓުމިނި

 ކުރުން ލާޒިމު

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

ހިބަރުގެ މަްސވެރިަކމާއި ަމްސެވރިކަުމގެ ވިޔަފާރި   3.3

ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަާވިއދުތަކަށް ޢަމަލުުކރަމުން 

ގެްނދާކަން ކަށަަވރުކުރުުމގެ ޮގތުން މޮިނޓަރކޮށް 

މަހުގެ އުފެްއދުންތަުކގެ އެކްްސޕޯޓު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް   3.3.1

 ތަކާ ގުިޅގެން ަމަސްއކަތް ކުރުންސަރުކާުރގެ ިއދާރާ 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o  ާމީރ 
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ކުެރވޭނެ ަހރުަދނާ ނިޒާެމއް ތަންފީޛު

 ކުރުން ޤާިއމު
ކުެރވޭ ިފޝަރީޒް ޭރންަޖރުން ރަށްރަށުގައި ޤާިއމު  3.3.2

ިހބަުރގެ ަމސްެވރިކަާމއި ަމސްެވރިކަުމގެ މެުދވެރިކޮށް 

ބެލެެހއްޓުމާ ުގޅޭ ގަާވިއދުތަކަށް  ވިޔަފާރި ޮމނިޓަރކޮށް

 ކުރަުމން ގެްނދާކަން ކަށަަވރު ކުުރންޢަމަލު

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ހިބަރުގެ ަމސްެވރިކަާމއި މަްސވެރިަކމުގެ ވިޔަފާރި   3.3.3

ުކރަމުން ގެންދާަކން ޢަމަލުބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަާވިއދުތަކަށް 

ކަށަވަރު ކުުރމަށްޓަކައި ުއޅަނދުފަހަާރިއ ހިބަރު 

ޕްރޮެސސްކުރާ ތަންތަާނއި ަމސް ކިރުވާ 

ގައި ތަކުބަނަދރުތަުކގައްާޔއި ައދި ަވއިެގބަނދަރު 

 ކުެރވޭނެ އިންތިާޒމުތައް ަހަމޖެްއސުން އިންސްޕެކްޓް

 މެދު ާރސްތާ 

 އަހަރު) 5 - 3(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

ިދރިުއޅުުމގެ ެފންަވރު  ،ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަަހމަކަާމއެކު ލިްއބަިއދީ  އިމި މަްސެވރިކަުމގެ މަންާފ އެްނމެހަ  ،: ހިަބރުެގ ަމސްެވރިކަާމއި ިވޔަފާރި ތަަރއްޤީުކރުުމަގއި ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުތަކަށް އިސްކަްނދީ 4އަމާުޒ 

 ހޯަދއިދިުނން  ފުުރޞަތުރަނަގޅުކުުރމަށް 

 ކުާރނެ ިއދާރާަތއް ތަންފީޛު މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

މަުހގެ ުއފެއްދުްނތައް  ހިބަރުގެ މަްސެވރިކަާމއި 4.1

ާބޒާރަށް ނެރުމަށް ެއއުެފއްދުންަތއް ޕްރޮމޯޓުކޮށް، 

 އެހީެވދީ، ނަފާ އިތުރުުކރުން 

ރަށްރަށުގައި ައގު ެއއްކުރި މަހުގެ އުފެްއދުންަތއް ފުޅާ    4.1.1

ތައް އިުތރުކޮށް، ުފރުަޞތުކުރުމަށް އެީހެވދީ އާ ވިޔަާފރީގެ 

ދީ ަމންފާ އިުތރުކުރުަމށް އެހީެތރިކަން ޞާތި އިޤު

 ފޯރުކޮށްދިުނން.

 ދުރު ާރސްތާ 

 އަހަރު) 10 - 5(

o  ީމިނިސްްޓރ 

ހިބަރުގެ މަްސެވރި މުޖުަތމަޢުތަކަްށ ލިބޭ ނަފާ  4.2

 އިތުރުުކރުން.

ކުެރވިފަިއވާ ރުފުޢާކޮްށެގން ތަޞައްޚާ މަސްވެރިްނނަށް   4.2.1

ބެނެފިޓް ސްކީމްތަުކގައި ިހބަުރގެ ަމްސވެރިކަން ކުރާ 

ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން ޕްލޭން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 
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ފަރާތްތައް ބަިއވެިރވުަމށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، 

 ބާުރއެުޅން 

ވެިރން މަޞްަލަޙތުހިބަރު މަސްެވރިކަުމގެ   4.3

އި ޔާސިޔާސަތުަތއް އެކުލަވާުލމުަގއް  ،ދެެނގަނެ

ނިންމުންަތއް ނިްނމުުމގައި އެފަރާތްތަުކެގ 

 ބަިއވެިރވުން ަޔޤީންކުުރން 

ހިބަރުގެ ަމސްެވރިކަމަށް ބަޯރސާވާ ފަރާްތތައް   4.3.1

 ަތރެއް އެކުަލވައިލުން ދެެނގަތުމަށްޓަކައި މަްސވެިރންގެ ދަފު 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

ހިބަރު މަސްެވރިކަން މެޭންޖކުރުުމގެ ފިޔަަވޅުތައް    4.3.2

ެވރިންގެ ަބއިެވރިުވން މަޞްލަޙަތު ކަނޑަެއޅުުމގައި 

 ހޯދުން  އެަފރާތްތަުކގެ ޚިޔާލާއި ލަފާއިތުރުކޮށް 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

ހިބަރުގެ މަްސވެރި މުޖުަތމަުޢތަކާއި، ަޖމްޢިއްޔާ    4.3.3

ާނޢަތުގައި ތްަތއް ައދި ފަތުުރވެރިކަުމގެ ޞިޖަމާޢަ

 ހަރަކާތްތެިރވާ ފަރާތްތަާކއެކު ގާތުން ަމސައްކަތްުކރުން 

ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން ޕްލޭން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

 ވެރިްނނާއި ެއންެމހައި ފަުރދުންގެ މެުދގައި ިހބަުރގެ ަވީސލަތްތަކާއި މަްސވެރިަކމާެމދު ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުުކރުން މަޞްަލޙަތު : 5އަމާޒު 

 ކުާރނެ ިއދާރާަތއް ތަންފީޛު މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

ުދގައި ިހބަުރގެ ޞާތި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ިއޤު  5.1

މަްސވެރިކަން ިހއްާސވާ މިްނަވރާއި، 

މަްސވެރިަކމުގެ ގަާވއިުދތަކާއި، ިހބަުރެގ 

ފޯރުކޮށްީދ  މަޢުޫލމާތުމަްސވެރިަކމާ ބެހޭ 

 އާންުމން ހޭލުންތެރިުކރުވުން 

ަލއި އެކުަލވައި މަޢުލޫމާތުއަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭޮގތުން   5.1.1

 މުޖުަތމަޢަށް ފޯރުކޮށްިދނުން؛

 ؛މަޢުލޫމާތު ހިބަުރގެ ަމސްެވރިކަމާ ެބހޭ  •

 ައދި ؛ އެްކސްޕޯޓުވިޔަފާރި ާއއި  •

 ހިބަރު ަމްސވެރިަކމުން ިދވެހިާރއްެޖއަށް ލިބޭ މާލީ މަންފާ  •

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ީއެމް.އޯ.އީ.ޑ 

o  ާމީރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 
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މަސްެވރިންާނއި، ވިޔަާފރިެވރިްނނާއި، ޕްޮރސެސްުކރާ  5.1.2

އަދި ތަންީފޛީ  ކުރާ ަފރާތްތައް އެކްސްޕޯޓުފަރާތްތަކާިއ، 

އޮފިަސރުން ަގވާިއދުތަކަށް ައހުލުެވރިކުުރވުމަށް ަމަސއްކަތު 

 ތައް، އަދި ކެމްޕޭނުތައް ހިްނގުން ބަްއދަލުުވންތަކާއި، ަތމްރީނު 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ން ފެށިގެ

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ްއެމް.ޕީ.ެއސ 

o  ްސީޖީ  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 
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 : މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައ5ްބާބު 
 
 

ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި މުސްތަޤުބަލުެގ އަދި ލަޙަތަށް ބަަލއި، ތުގެ މަޞްޞިނާޢަނާއި މަސްވެރިކަމުގެ މަސްވެރިން

ފެންވަރުގައި  ބަިއނަލްއަގުވާމީގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ،  ވަސީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވި މުހިންމުތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައި، މި ޖީލު

ކަމެކެވެ.  މުހިންމުތަޢާރުފުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި  ބަލައިގަނެފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް

މިގޮތުން، މިޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަމާޒުތަކާއި އިސްތިރާޖުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި 

 އެވަނީއެވެ.

 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން 5.1

ބާީދ މެނޭޖްކުރުމަށް އަޅާނެ އާ ހިބަރުގެ ، ކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއިހިބަރުގެ މަސްވެރި

ިހބަރުގެ މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގަިއ ، ހިބަރުގެ ދިރާސާތައް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޤާއިމުތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ަލފާ ދިނުމަށްޓަކައި ލަާފދޭ ކޮމިޓީެއއް 

 ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބޭއްވޭނެއެވެ.

 ލާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަވައި

 މުޤައްރިރު (މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް)؛ (ހ) 

 އެމް.އެމް.އާރް.އައި ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ (ށ) 

 (ތިނެއް) މަންދޫބުން؛ 3ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ  (ނ) 

 (ދޭއް) މަންދޫުބން؛ 2ހިބަރުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ  (ރ) 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ (ބ) 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ (ޅ)  

 ަތމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ އަދި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ކ) 

 އެއް.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ (އ) 
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ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވައިލައި މިނިސްޓްރީން  ކުރިމަތިލުމުގެ  އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށްމީގެ ތެރެއިން 

 .އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ

 (ހ) ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބުން؛ 

 (ށ) ހިބަރުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބުން؛

 (ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ.

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭނެއެވެ.ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫ

މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމާއި ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އަހަރަކު އެއް ފަހަރު  (ހ) 

 މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން؛

 ކުރުން؛އެުކލެވޭ ރިޕޯޓްތައް މުޠާލިއާ މަޢުލޫމާތުހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން  (ށ) 

ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ އެކުލެވޭ  މަޢުލޫމާތުހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ  (ނ)

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުން އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާތަކާއި ހުށަހެޅުންތަާކ 

 ތަކާބެހޭ ގޮތުން މިިނސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން؛ގުޅިގެން، އަޅަންޖެހޭ މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

 މާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހިބަރުގެ ަމސްވެރިކަ (ރ)

އުމީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޛުުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ނޭޖްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ޤަމެ

 އަދި  ދިނުން؛

 މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކޮށް، މުާޠލިާޢކޮށް މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން. )ބ( 
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 ލައިސަންސް ކުރުން  5.2
 

ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޭބނުމަކީ ޤާއިމުމަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ލައިސަންސްކުުރމުގެ ނިޒާމެއް 

ތިޞާދީގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތްތައް  ޤުމަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އި

ނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޞި އަދި ބެެލހެއްުޓމެވެ. އެއްކޮށް، މަސްވެރިކަމުގެ ަތފާސްހިސާބު، ތުމާއިދެނެގަ

މިނިސްޓްރީއަްށ  ަމޢުލޫމާތުދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚި

 ލިއްބައިދިނުމުގައި ލައިސަންސްގެ ނިޒާމު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

 

ފަރާތްތައް މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިމުކޮށް، ން މިފަދަ ލައިސަންސް ނިޒާމެއް ޤާމީގެ އިތުރު

ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  އުފެއްދުންތައްމަސްވެރިންނާއި މަހާއި މަހުގެ  ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީރަސްމީކޮށް ރެއިން ގެ ތެއެނިޒާމު

ރައްކައުތެރިކަން އަދި އިުޤތިޞާދީ  ޢީއިޖުތިމާޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދީ އެފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވެގެްނވާ 

އަދި މިފަދަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަންކުރާ ވެ. ފިޔަވަޅެ އެއް  މުހިންމުއެޅޭ އެންމެ  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

އަދި މަުހގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްާދ  މަޢުލޫމާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ އުޅަނދުފަަހރު އުޅަނދުފަހަރާއި، އެ

ބެލެހެއްުޓމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާވައި، ހިންގައި،  މަޢުލޫާމތުތަންތަނުގެ 

ކަމަކަށްވުމަށް ވެސް ފެންވަރުގައި ބަލައިަގންނަ ަމސްވެރި ބައިނަލްއަގުވާމީ  ،މަކަށް ހެދުމަށާއިބަލަހައްޓަމުންެގންދާ މަސްވެރިކަ

ތައް ރޭވުމުގައިވެސް މިފަދަ ގެ މަޝްރޫޢުޤީމަސްވެރިކަމުގެ ތަރައް ،މީގެ އިތުރުންފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާެނ ކަމެކެވެ.  މުހިންމު

 ގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުނިޒާމަކުން އެއްކުރެވޭ 

 

ޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން މޮނިޓަރކޮށް ިހބަރުގެ މަސްވެރިކަމާއި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިމިގޮތުން، 

މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިިވ  ގެބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި ހިބަރު

  ފަރާތްތައް ލައިސަންސްކުރެވޭނެއެވެ.

 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު؛ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ހިބަރުގެ  (ހ)

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ހިބަރު ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް. (ށ)
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ދޫކުރުމާއި، އައުކުރުމާއި އަދި ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ ، ލައިސަންސަށް އެދުމާއި

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ިހންގައި، ެބލެހެއްޓުާމބެޭހ  ގެފަާރތްތަކުން ޢަމަލުކުަރންޖެހޭނެ ޮގތް ހިބަރުއަދި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

މީގެ އިތުރުން، ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ އެންމެހައި  ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.

ން އެކުލަވައިލައި ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީ މަޢުލޫމާތުވެރީންގެ އުޅަނދުފަހަރާއި އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅު

 ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.

 

 އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު 5.3

 

އެ މަސްވެރިކަމެއް  ،އާބާދީގެ މިންވަރު ހިސާުބކޮށް ،މަސްވެރިކަމުގައި ހިފާ މަހުގެ އާބާދީއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަުލތައް ދެނެގަނެ

ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބާވަތްތަކާއި  ،ކުރެވެނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ނުވާ

 މުިހންމު ޓުމަކީ އެއްކޮށް ބެލެހެއް މަޢުލޫމާތުއެާބވްތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ (ެއފަރޓް) އާ ގުޅޭ  ،އެބާވަތްތައް ާބނާ މިންވަރާއި

ފޮތް ނުވަަތ ކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގްއަދާ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުމުގައި އެންމެ މުިހންމު ދައުރެއްކަމެކެވެ. 

މަސްރިޕޯޓެވެ. މަސްރިޕޯޓަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިންމުމަށްފަހު އެ ދަތުރުގައި ހިިފ ބާވަތްތަކާއި އެ ބާވަތްަތްއ 

ހިންގައި ބަލަހަްއޓާ ފަރާތްަތކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެވެ.  ،މަސްވެރިކަން ާރވައި މަޢުލޫމާތުހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައިގެ (އެަފރޓް) 

ވެސް މަޢުލޫމާތުތައް ަފދަ އިތުރު ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަ ކުރެވުނު ތެލުގެ ިމންވަރު ައދި މަސް ބޭނި މީ

އެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހާއި މަހުެގ އުެފއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާްތތަކުްނނާއި މިފަދަ އުފެއްދުްނތަކުގެ ފޮތް މެދުވެރިކޮށް ނެގެލޮގް

ތަކީވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ މަޢުލޫމާއެންމެހައި އެއްކުރެވެއެވެ. މި  މަޢުލޫމާތު ގޮތުން ވެސް ަތފާތު  ގުޅޭ ވިޔަފާރިއާ

 ހިންގައި، ލިބިިދނުމަށްޓަކައި، މަްސވެރިކަން ރާވައިދިގު މުއްދަތަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ 

 ތެވެ.ޫލމާމަޢުބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ 

ތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މަޢުޫލމާތުމީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާ ަތފާސްހިސާބާއި މަުޢލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް 

ބައިވެރިވެފައިވާ ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ ދުނިޔޭގެ 

ވަތަ ސަރަޙައްދީ އުމުތަކުގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުޤަ

ތަކުެގ ބާވަތްބަލަހައްޓާ ޖަމްިޢއްޔާތަކެވެ. މިގޮތުން، އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުޅޭ  ،ހިންގައި ،ފެންވަރުގައި މަސްވެރިކަން ރާވައި

އަިދ  ،ރަޙައްދަށް ފެތުރިފައިވާ (ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް)ވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ސައެއް ޤައުމަށްތެރެއިން 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           248އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

 

39 
 

އަމާޒުކޮށް ކުރެޭވ  ތަކަށް) ސްޕީޝީޒް(ހައިލީ މައިގްރޭޓަރީ  މަހުގެ ބާވަތް  ރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ ހިޖުރަކުރާސަ ދުރު

މަސްވެރިކަމުގެ ހިބަރުގެ ށް ކޮމިޝަނަ ބެލެހެއްޓުމަށް އުފައްދައިފައިވާ ިއންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، 

މަސްވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާ ހިބަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ހިއްސާކުރެވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 

މިފަދަ ނަށް ހައްޤުވާ މިންވަރު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި މަސްވެރިންއިންޑިއާ ކަނޑުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގައި އެނގި، 

 ގެ ބޭުނންކުރެވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުއި ތަފާސްހިސާބާ

 މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ  ގެމަްސވެރިކަމާއި ހިބަރު ގެހިބަރު އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް،

ފޮނުވުްނ މިނިސްޓްރީއަށް  މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ ކޮށް، އަންަނނިވި ފަރާްތަތކުން ޤާއިމުއެއްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ލާޒިމު

މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން މަސް ރިޕޯޓު ނުވަތަ ލޮގް  •

 ؛ފޮނުުވން މަޢުލޫމާތުފޮތުގެ 

 އަދި ؛ ވުންރޗޭސް ރިޕޯޓު) ފޮނުލު (ޕަސީގޮތުގެ ތަފު ނެފައިވާހިބަރު ގަނެ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަ •

ޗޭސް ރިޕޯޓު) ރހިބަރާއި ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕަ •

 ފޮނުވުން.

 

 

 ސައިޒް ލިމިޓް 5.4

 

ަކނޑުގައި ކުރެވޭ ހިބަރުގެ އްޓުމަށާއި އިންޑިއާ ހެލެބާވަތްަތކުގެ އާބާދީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ބެ ހިބަރުގެ ބާވަްތތަކާއި އެ

މަސްވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމެއްކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއަން އޯޝަން ޓޫނާ ކޮމިޝަން 

ން ތެރެއި އިފައެވެ. މި އުސޫލުތަކުގެސީ) އިން ވަނީ ހިަބރުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަ.ޓީ.އޯ.(އައި

ނޑު ފެށޭ ހިބަރުގެ ބާަވތްތަކަށް ކަނޑައަޅަިއފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓް ދިވެހިރާްއޖޭގައިވެސް ތަންފީޛުކޮށް، ހިބަުރގެ ތިރީ ތުންގަ

(ފަސްދޮޅަސް) ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ ިހބަރު ބޭުންނ  60ަފތްަގނޑު ދެކަފިވާ ހިސާބަށް ހިސާބުން ފެށިެގން ނިގޫ
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ލިމިޓާ ޚިލާފަށް ހިބަރުެގ ބާވަތެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުމާއި،  ސައިޒް މަނާކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ

ރައްކައުކުރުމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެން އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުމާއި (ޓްރާންޝިޕްކުރުން)، ލޭންޑިްނގް ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަތަ 

ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން އަދި ޕްރޮސެސްކުރުން ވެސް މަނާކުރެވޭނެއެވެ. އެއްގަމަށް ގެންދިއުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ޕްރޮސެސްކުރާ 

 ހިބަރުގެ ދިގުމިން ބަާލނެ ގޮތް ިތރީގައިވާ ކުރެހުމުން ދައްކައިދީފައި އެވަނީއެވެ.

            
 : ހިބަރުގެ ދިގުމިން ބަލާނެ ގޮތް 3ކުރެހުން 

 

 ންކެޓު ދޫކުރުސެޓުފިކެޗް  5.5

 

އައި.ޔޫ.ޔޫ)  -ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރިޕޯޓުކުރުމެއް، އަދި ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުރާ (އިލީގަލް، އަންރެގިއުލޭޓަޑް ެއންޑް އަންރިޕޯޓެޑް 

ކަީކ އުފެއްދުންތައެންމެހައި ވިޔަފާރީގައި ބަދަލުކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ، މަށާއިމަސްވެރިކަން ހުއްޓުވު

ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓިފައިވާ މަސްވެރިކަމަކުން ބާނައި، ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ އުފެއްދުންތަކެއްކަްނ 

 ފިޔަވަޅެކެވެ.  މުހިންމުކުރުމަކީ ޤާއިމުކެޓު ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ސެޓުފިކެޗް  ޓަކައިކަށަވަރުކުރުމަށް

  

ހިބަރާއި ކުރެވޭ ކޮންމެ  އެކްސްޕޯޓު ،ފުޅާކޮށް ނިޒާމުކެޓު ދޫކުރުމުގެ ސެޓުފިކެޗް ކޮށްފައިވާ ޤާއިމުމިގޮތުން މިނިސްޓްރީން 

ކެޗް  ކުރެވޭނެއެވެ.ލާޒިމު އޮތުންކެޓެއް ސެޓުފިޝިޕްަމންޓަކާ އެކު މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޗް ހިބަރުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ 

މަސް ބޭނި ތާރީޚު ، އިތާމަޢުލޫމާބާނައިފައިވާ އުޅަނދުގެ  ހިބަރުނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކެޓު ދޫކުރުމުގެ ސެޓުފި

މަހާއި މަސް ބޭނީއްސުރެ  ގެ އަލީގައިމަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތުއަދި މަސް ޕްރޮސެސްކުރި ފަރާތުގެ 

ސެންޓިމީޓަރު 60  
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 ތައްއެންމެހައި މަރުހަލާ ެއއުފެއްދުންތައް ކަޑައްތުކޮށްފައިވާ ގަްނނަ ަފރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެންެދން މަހުގެ އުފެއްދުންތައް 

 މަގުފަހިވެގެންާދނެއެވެ. ) ޔަޤީންކުރުމަށް (ޓްރޭސަިބލިޓީށް ދެނެގަތުމަ

 

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް 5.6

 

ނެތް ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތުސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުްނ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި މޫސުމީ ބަދަލުގެ   ،ނެތް ހިނދުގައި ވެސް

ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްެޓނިވި ހަމަތަކުގެ ތެރެއިްނ ސަބަބުން މާޙައުލީ ނިޒާމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤުދުރަތީ 

ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ގިނަ ސައިންސްވެރިންނާއި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބާރުއަޅައި 

ހިބަރުގެ ސްޓޮކް މެނޭޖްކުރުމަށް މަތީގައި  މި ޕްލޭންގެ މުއްދަތުގައި މިގޮތުން). 1982ޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ.، ކަމެކެވެ (

 ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި އެަފދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް  ކެއް އެޅުމަށްފިޔަވަޅުތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން 

 މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ. ނިންމިދާނެއެވެ.

 ކި ސަރަޙައްދަކުން ހިބަރު ހިފުން މަނާކުރުްނ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަ (ހ) 

 ކުރުން މަނާކުރުން؛އެކްސްޕޯޓުޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ ހިފުްނ، ހިބަރުގެ ވަކި ބާވަތެއް  (ށ) 

 ފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުްނ؛އިކަނޑައަޅަ (ނ)

 އް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން؛ އަދިކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނެގޭނެ ހިބަރުގެ ބާވަްތތަކުގެ ކޯޓާއެ އެކްސްޕޯޓު (ރ)

 ހިބަރުގެ ސްޓޮކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން އެހެނިެހން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. (ބ)

 
  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           248އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

 

42 
 

 : ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުނ6ްބާބު 
 

ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް އިވުމަށް އެކުލަވަމި ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު 

ކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ރެސްކޮށް، އެ ކަންކަން ތަންފީޛުމަތިން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު ވިލަ

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ  ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް، މި ޕްލޭންގައި ހިމަނައިފައިވާ ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި 

ތައް މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރަންޖެހޭ ތަޙްލީލުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ހަރަކާތް

  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވައިލަްނވާނެއެވެ.

 
 

 : ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުނ7ްބާބު 
 

މުޠާލިޢާކުރުމުގައި ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން އް) އަހަރަކުންނެވެ. ޕްލޭން ފަހެ( 5މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ ކޮންމެ 

އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި ކަމާގުޅުންހުރި  ،ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ލައިންސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ކުރާ ފަރާތްތަކާއި

. އަދި ޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް ވެރިންގެ ބަިއވެރިވުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެމަޞްލަޙަތުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޢަތްޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާ

ފިޔަވަޅެއް އަވަސް ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ، ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެފިޔަވަޅެއް މުޠާލިޢާކޮށް، 

 ތަންފީޛުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަަމޖެއްސޭނެއެވެ.
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ކަރުދާސްތައް ފައިވާހަވާލާދީ  
 

. ފިޝަރީޒް އޮފް ކްރިސްމަސް އައިލެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން. 1988އާރު. ސީ.  ,ސްޓީންއެލަން، ޖީ. އާރު. އެންޑް 

 . އޮސްޓްރޭލިއާ.6798ރީ އެސޯސިއޭޝަން، އިންޑިއަން އޯޝަން، ޕޭޖް ކްރިސްމަސް އައިލެންޑް ނެޗުރަލް ހިސްޓަ

ން ފިޝަރީޒް . ކަންޓްރީ ރިޕޯޓު އ2003ޮއެންޑަސަން، އެސް. ސީ.، އެޑަމް، އެމް. އެސް. އެންޑް ރަޝީދު. އެޗް. 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް.

ލެކް މާލިން (މަކައިރާ ރޯތު އޮފް ބް. އޭޖް އެންޑް ގ2007ްޒެޑް.  އެސް. ،ޔެހް.އެސް. އެންޑް -ސީ.ލިއު.، ލޫ، އެސް.، -ޗީ

 ސައިންޓިފިކް ކޮމިޓީ ތަރޑް ރެގިއުލަރ 21–1ސް އިންޑިކާ) އިން ދަ ވޯޓަރސް އޮފް އީސްޓަން ޓައިވާން. ޕޭޖަ

ސެޝަން. ވެސްޓަރން އެންޑް ސެންޓްރަލް ޕެސިފިކް ފިޝަރީޒް ކޮމިޝަން، ހޮނޮުލލޫ، ޔުނައިޓް ސްޓޭޓްސް އޮފް 

 އެމެރިކާ.

ޖިކް ހެބިޓެޓް އޮފް ސްވޯޑްފިޝް (ޒިފިޔަސް . ދަ ޕެލ2019ާއެލް.  ،އޫއީއެންޑް  .ޑީޓޭންްގ.، އެލެޕަތޭޖް، ޓީ.އެސް.އެމް.، 

ޔަރަމަންޓް އޮފް ދަ ނޯތު އިންޑިއަން އޯޝަން. ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ގުލޭޑިއަސް) އިން ދަ ޗޭންގިންގް އެންވަ

 .9–1: )24(11(ސުވިޓްޒަރލޭންޑް) 

މެޗުއަރިޓީ -އެޓް-. ބިލްފިޝް ސައިޒ2019ްޕީ.  ،ބެކްއީ. ވީ އެންޑް ރޮމަނޮވް، ، ޕީ. އެސް.ސަބަރޮސް، ޖިރޮލްޓް. އައި.، 

 އިން ދަ ވެސްޓަރން އިންޑިއަން އޯޝަން.

-ފް ދަ އައިއޯޓީސީ. ވޯކިންގް ޕާޓީ އޮން ބިލްފިޝް. ލަރިޕޯޓް އޮފް ދަ ސެވަންޓީންތު ސެޝަން އޮ .2019އައިއޯޓީސީ. 

 ރާންސް.ރިޔުނިއަން، އީޔޫ، ފް

 އެން އަޕްޑޭޓް. –. ދަ މޯލްޑިވްސް ބިލްފިޝް ފިޝަރީ 2015، .ޖައުހަރީ.، އޭ. އާރް

ވޮޓާސް،  ،އައި. ސީ.ކަޕްލަން،  ،އޯ. ޕީ.ޖެންސެން،  ،ސީ. ޖޭ.ވޯލްޓާސް،  ،އެސް. ޖޭ. ޑީ.މާޓެލް، އެފް.،  ،ކިޗެލް، ޖޭ

. ބިލްފިޝަސް އިން އެން އީކޯސިސްޓަމް 2006ސީ. އެޗް.  ،ބޮގްސްޓީ. އީ. އެންޑް އެސިންގްޓަން،  ،ޖޭ.

 .682-669: )3(79ކޮންޓެކްސްޓް. ބުލެޓިން އޮފް މެިރން ސައިންސް 

. 2017. އާރް ،ލުއީސް-ރޮސަސްއެމް. އެންޑް ނަންޑޭޒް، ފަ-ކަރެރާ ،ޖޭ.އެސްޕިނޯޒާ، -ޕިންކޭއަންޑްރާޑޭ، ޕީ.، -ލޫއަރ

: އިސްޓިއޯފޮރިފޯމްސް) އިން ދަ އިކުއިޑޯރިއަން ޕެސިފިކް ގޭރިއާފީޑިންގް ހެބިޓްސް އޮފް ބިލްފިަޝސް (ކަރަން

 ). ސޮއިއެޑަޑެ ބްރެސިލެއިރާ ޑެ އިކްޓިއޮލޮޖިއާ.3(15ތިއޮލޮޖީ ކްއޯޝަން. ނިއޯޓްރޮޕިކަލް އި
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. ބިލްިފޝަސް އޮފް ދަ ވޯލްޑް. އެން އެނޮޓޭޓެޑް އެންޑް އިލަސްޓްރޭޓެޑް ކެޓަލޮގް އޮފް 1985ނަކަމުރާ، އައި.، 

މާލިންސް، ސެއިލްފިޝަސް، ސްޕިއަރފިޝަސް އެންޑް ސްވޯޑްފިޝަސް ނޯން ޓު ޑޭޓް. ޕޭޖް އެފްއޭއީ ސްޕީޝީޒް 

 ކެޓަލޮގް. ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ސްޓޭޝަން، ކިޔޯޓޯ ޔުނިވާސިޓީ، ކިޔޯޓޯ، ޖަޕާން.

 .77-6:76އިން . ހޭމަސް ހެލުން: ދިވެހި މަސްވެރިކަމުގެ ބާވަތެއް. ރަސ1986ް، އޭ. ނަސީރު

. ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެންޑް ބަޔޮލޮޖީ އޮފް ދަ ސްޓްރައިޕްޓްޑް މާލިން. 1978ޔޫ.  ،ޝޯޖީޕީ. އެންޑް . ޕިއްލައި، ޕީ

އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން. ބުލް. ފާ ކްސް (ފިލިއްޕީ) ޓޭކަން ބައި ދަ ލޯންގްލައިްނ ފިޝަރީ ޓެޓްރަޕްޓަރަސް އޮޑެ

 .32–9):16ސީސް ފިޝް. ރެސް. (

. 2007އެފް. މިނަރ. އޯ. އެންޑް މައޮރީ، އާރު. ސަބަޓިއޭ، ވީ. ލޫކަސް، ވައި. ޗެރެލް، އެފް. މާސެކް، ޕޮޗިއަރ، އެމް.، 

ސްޯވޑްފިޝް އެންޑް  ޝް،ސެޓުފިފޮރޭޖް ފޮއުނާ އިން ދަ މަރިން ޑިއެޓް އޮފް ތިރީ ލަރޖް ޕެލަޖިކް ފިޝަސް (ލޭން

 .72–60):1(83ޔެލޯފިން ޓޫނާ) އިން ދަ ވެސްަޓރން އިކުއިޓޯރިއަލް އިންޑިއަން އޯޝަން. ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް 

. 2016އޭ.  ،ރޮސެންބާގްއެފް. އެލް. އެންޑް ފުރީޑޮއު،  ،ބީ. ބީ.ކޮލެޓް،  ،އެމް. ޖޭ.ހުއާން ހޮރުޑަރ، ރެސްޓްރިޕޯ، ވީ.، 

 ޖް ފަސްޓް ގްލޯބަލް މެރިން އެސެސްމަންޓް (ވޯލްޑް އޯޝަން އެސެސްމަންޓް).ޓޫނާސް އެންޑް ބިލްފިޝަސް. ޕޭ

ސްކޭލް -. ފައިނ2010ްއެމް. އެލް. ޑޮމެއިއަރ އެންޑް  .އެންލޫކަސް، -ނަސްބީ ،އޭ.ނައިޓް، ސެޕަލްވޭޑާ، ސީ. އޭ.، 

ބައިޓް. ިފޝަރީޒް މޫވްމަންޓްސް އޮފް ދަ ސްވޯޑްފިޝް ޒިފިއަސް ގްލޭޑިއަސް އިން ދަ ސަދަން ކެލެފޯނިއާ 

 .289–279):4(19އޯޝަނޮގްރަފީ 

. ހެބިޓެޓް އެންޑް ފުޑް ޕާޓިޝަނިންގް އޮފް ބިލްފިޝަޒް 2010އެޗް.  ،ސައިޓޯކޭ. އެންޑް ޔޮކަވާ، ޝިމޮސޭ. ޓީ.، 

 . 2433–2418):10(76(ޒިފިއޮއިޑެއި). ޖާނަލް އޮފް ފިޝް ބަޔޮލޮޖީ 

ރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. . ރިއޯ ޑިކްލ21ެއެޖެންޑާ . 1982ޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ. 

A/CONF.151/26 (Vol. I).  ްޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންފަރަންސް އޮން އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް. ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ، ބްރެޒިލް.

 . ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފަ ދަ ސީ.1982ޖެނަރަލް އެސެންބްލީ.  .އެން.ޔޫ

. ލެންތު އެޓް މެޗުއަރިޓީ 2019އެކްސް. ޑައި. ޖޭ. އެންޑް ޒޫ،  ،އެލް.ޒޫ،  ،އެފް.ވޫ،  ،.އެކްސްވޭންގް، ޒޮއު، ސީ.، 

އިނީސް ލޯންގްލައިން އޮބްޒާވަރ ޑޭޓާ އޮފް ފޯ ބިލްފިޝް ސްޕީޝީޒް އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން ބޭސްޑް އޮން ޗަ

  .14-17ޑަބްލިއުޕީބީ-2019-އައިއޯޓޯސީ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           248އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

 

45 
 

 ބަސްކޮށާރު: 1 –ޖަދުވަލު 

  

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  (ހ)

 މަސްވެރިކަންކުރުން

 

 މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު)ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ތަންފީޛީ އޮފިސަރު (ށ)

ވަނަ  57ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަްނފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރެއް.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  2019/14 :ޤާނޫނު ނަްނބަރު ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު (ނ)

 އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިިނސްޓްރީން 58

 މަސްވެރިކަންކުރުން  (ރ)

 

 ؛މެރުމަށާއި ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން، ނެގުމަށާއި، ހިފުމަށާއި )1(

ނުވަތަ މެރުމަްށ ، ނެގުމަށް، ހިފުމަށް، މަސް ހޯދުމަށް )2(

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މެރުން ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ މަސް ހޯދުން )3(

ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެނޫންވެސް އެހެން 

 ؛ތްތައް ހިންގުންހަރަކާ

ަމސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ، ހިމެނޭގޮަތށް [ރޭޑިއޯ ބީކަން] )4(

ހޯދުްނ ، ބެހެއްޓުންއާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ސާމާނު 

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން
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     މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި  )5(

 ، ވަނަ ނަންބަރާއި) 2(، ) ވަނަ ނަންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ (

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ 4ވަނަ ނަްނބަރު ނުވަތަ () 3(

ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ތެއް ހިންގުމަށް ހަރަކާއެއްވެސް 

 ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އުޅަނދު (ބ)

ނުވަތަ ޢާންމު ގޮތެއްގައި މަސްެވރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

   ތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންުކރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ހަރަކާ

 ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އުޅަނދު.

ހިެމނޭ ގޮތުްނ، މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގެ  މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ  ލޮގްފޮތް (ޅ)

 ރެކޯޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް. މަޢުލޫމާތު

 ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (ކ)

ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަދި ، ތިން ވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި

 .ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި  މިނިސްޓަރ )އ(

 ވާލުވެފައިވާ ވަޒީރު.ހަކަންކަމުގެ ޒިންމާ 

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ެއންމެހައި  މިނިސްޓްރީ )ވ(

 ރާ.ވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާހަކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނެތް  މަޢުލޫމާތުސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ  ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު )މ(

ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ ހިނދުގައި، ޤުދުރަތީ 
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ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ަހމަތަކުގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި، 

ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިާދނެ ގެއްލުމަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް  ފިޔަވަޅެއް

 ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްުޓމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅު.

ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަކަްށޓަަކއި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ަބންުދކުރުމަށް  ޕްރޮސެސްކުރުން  )ފ(

 ތްތައް.ހަަރކާނުވަތަ މަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ެގނައުމަށް ިހންގާ 

 އަދި އެ ތަނެއްގައި: ،ޢިމާރާްތތަކާއި އެނޫްނވެސް ތަންތަން ،ބިންބިމާއި ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން )ދ(

 ،ސާފުކޮށް ،އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައްމަސް ނުވަތަ  )1(

 ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް ،ބަންދުކޮށް

 ރާއްޖެއިންއާއި ދިވެހިދިވެިހރާއްޖެ އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް 

 ނުަވތަ  ؛ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

 ،ހިއްކައި ،ަދޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް )2(

ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް

 ރާއްޖެއިންއާއި ދިވެހިދިވެިހރާއްޖެ އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް 

މަސް ނުވަތަ  ،ބޭރުގައި ވިއްކުމުގެ ބޭނުަމްށޓަކައި

އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާ 

 ތަންތަން.

 

 އިންފޮމޭޝަންފިޝަރީޒް  (ތ)

 ކެޔޮޅު -ސިސްޓަމް  

 މަޢުލޫމާތުތްތަކުެގ ހަރަކާމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ތްތައް ހަރަކާރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ލައިސަްނސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން 

 . ނިާޒމުކޮށްފައިވާ އޮންލައިންޤާއިމު
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