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ުބދޭ ކަމެެކވެ. މި މެޭނޖްަމންޓް ޕްލޭނާއި ޕްލޭްނގަިއާވ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންުކރުާމއި ނަކަލުކުުރމާއި ޢާްނމުކޮށް ފޯރުކޮްށދިުނމަކީ ިމިނސްޓްރީން ަތރުހީ

ށް ފެންނަން ޮއންަނ އެހެްނގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ުނވާހައި ހިނދަކު ައދި މިިނސްޓްީރއަކީ ކޮޕީރައިްޓގެ މުަޞއްނިފު ައދި ަމސްަދރުކަން އެަކށީގެްނވާގޮތަ 
ރުން އެހެނިހެން ބޭުނމަށް ނަކަލުކޮށް، ގޮތަށް، ޕްލޭްނަގއިވާ މަޢުލޫމާތު، ވިޔަާފީރގެ ޭބނުމަށް ފިަޔވަިއ، ކިޔެުވމާިއ، ިދާރސާ ކުރުާމއި، ކިަޔަވއިދިުނުމގެ އިތު 

 ޑައުންލޯޑްކޮށް ައދި ޕްރިންޓް ކުެރިވދާެނއެވެ.
 

 މް، ަޙއްވާ ަރއުފަތު ނިާޒރު، ާއމިނަތު ލުްބނާ ުމްނިޝދާ އިްބރާހި ލިޔުންތެރިން: 
 ުޙސައިން ޒަމީްލ، ާއދަމް މަނިކު  ،ާއދަމް ޒިޔާދު އަުޙމަދު ޝިފާޒް،  ،މުަޙއްަމދު އަުޙސަން، ުޙސައިން ސިާނންއެހީތެރިވެދެއްވި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް: 

 ޑރ ޗާލްސް ެއންޑަރސަން ައދި ދި އެްނވަަޔރަންެމންޓަލް މާކެޓްސް ސޮލިއުޝަން ލެބް (ެއމްލެބް)، ޔޫ.ސީ.އެސް.ބީ  މުޠާލިޢާކުރެއްވީ:
 

 ޝުކުރުގެ ބަސް:
 

ާމުގޅޭ ފަރާތްތަކުްނ ވަށަިއޖެހޭ ޕްލޭނަކަށް މި މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް ުކރެުވނު ަމސައްކަުތގެ ތެރެއިން ސަރުާކރުގެ އެކި އެކި އިާދރާަތކުންނާއި ކަ
 ދެްއވި މަްޝަވރާ އާއި ލަފާ މިިނސްޓްީރން ފާހަގަކޮށް، ޝުުކރު ދަންަނވަެމވެ. 

ން ޯފރުކޮށްެދއްވި ަފންނީ އެހީތެރިަކން ތައް ަކނޑަެއޅުަމށްޓަކައި މޯލްިޑްވސް މެރިން ރިަސރޗް އިންސްޓިޓިއުޓު މި ޕްލޭންަގިއވާ ސިާޔސަތުތަކާިއ ފިޔަަވޅު
 މިނިސްްޓރީން ފާހަގަުކރަެމވެ.

       ަސސް ޑިވިލެޕްަމންޓް ޕްރޮޖެކްޓު ވޯލްޑް ބޭންްކގެ މާލީ އެީހގައި ކުރިއަށް ެގންދާ މޯލްިޑްވސް ަސސްޓެއިެނބަލް ފިޝަރީޒް ިރސޯ
އިަފިއވާތީ އެފަރާތަްށ (އެސް.އެފް.އާރް.ޑީ.ޕީ) އިން މި ޕްލޭްނ އެކުލަވައިލުމަށްޓަަކއި މާލީގޮތުްނނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން އެހީތެރިަކން ފޯރުކޮށްދެްއވަ

 އިޚްލާޞްެތރި ޝުކުރު އަދާ ކުަރމެވެ.

   މިނިސްޓްރީއަށް އެީހތެިރވެެދްއވި އޮނަރަބަލް ޢަްއބާސް ިއބްރާީހްމ   މި ޕްލޭންގެ އިބާާރތްތައް ިދވެހިަބހުެގ ހަމަތަކުގެ މަތިން އޮމާން ކުރުުމަގއި 

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

 

 ށް ހަވާލާދޭނީ:މި ޕްލޭނަ
 

މުެގ މެޭނޖްކުރު  މަސްެވރިކަން ގެ ޯބވަދިލަަމހު  ތުތި)، ދިވެހިާރއްޭޖގ2020ެމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީްޒ، މެިރން ިރސޯަސސް އެންޑް ެއގްރިކަލްަޗރ (
 ޕްލޭން. އެމް.އޯ.އެފް.އެމް.އާރ.އޭ، މާލެ، ދިވެިހާރއްޖެ.

 
 

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

 ދިވެހިާރއްޖެ ، 20096މާލެ، 

 
www.fishagri.gov.mv 

 

  

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

 

ކަނޑާއި ކަނޑުވެށީގެ އެންމެހައި ދިރުންތަކާއި އެހެނިހެން 

ދާއި ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްهللا  ނިޢުމަތްތައް ލެއްވި މާތް 

އިދާ ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފަ

ހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ދަސްކޮށްދެއްވި ކީރިތި  

 މެވެ.  މްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާ

ލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަޅުތަކާއި، ގިރިތަކާއި، ހާހަ

ގެ  ފަރުތަކަކީ، ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ އާއި ދިވެހިން 

  ކެވެ.އަމިއްލަވަންތަކަމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ، ދިވެހީންގެ ތަރިކަތަ

ނީ ވަ   ބަރޯސާވެފައިދިވެހީންގެ ލޭނާރުކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަން

ރިކަތައް  މި މުހިންމު ތަރިކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި ތަ

ދިނުމަކީ  މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށް

ތެކެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުވެފައިވާ ނުހަނު ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަ

  ށް ސަރުކާރުންމިކަން ހާސިލުކޮށް، ނޫ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަ

ށް ގެނައުމަ ސިފަ   އެކަށައަޅައިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލީ

ންނެވެ.  މި ވުޒާރާއިން އަންނަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމު

ރާ އިރު، މި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ މިސްރާބަށް ދަތުރުކު

މުގެ  ނުކަނޑު ރޯދީގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިވެހިންނަށް ލިބިދި

ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ ގޮތް މިހާރު މި ވަނީ 

 އެކުލަވައިލައިފައެވެ. 

މަސްވެރިކަމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި، 

ރިކްަނ  ޤައުމުގެ ކެރިފޯރުންތެ   ،އާއި  އާމްދަނީ  ،ކެއިންބުއިމާއި

އެ މަސައްކަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދިވެހި ޤައުމީ 

ޓެނިވި  ޞާދުގެ މައިގަނޑު އެއް ތަނބުކަމުގައި ވާތީ ދެމެހެއްއިޤުތި

 ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް، ރާވައި، ހިންގައި،

ބަލަހައްޓާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް މި މަސައްކަތުގައި 

ނޫނީ  ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި  ،ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ. މިއީ

ން  މެއްގެ ދަށުން، މަސްވެރިކަ ބާރު ލިބިގެން، ވަށައިޖެހޭ ނިޒާ

ލި  ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވައި 

 ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ންގެ  މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަކީ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތު

ތީ  ޢާންމު މުދަލެކެވެ. ކަނޑުވެށިން ލިބޭ ޤުދުރަ ، ހިއްސާ އޮތް

  ތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކުމުއްސަނދިކަމަކީ ކުރިމަގުގެ ޖީލު

ވަނީ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަމާނާތެކެވެ. މި ޕްލޭންތައް ބިނާވެފައި

ލުންތައް  މާޙައުލީ ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއް

  ހުއްޓުވުމަށް އެ ވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުން

މެހިފައިވާ  މާ ގުޅިލާދެކޮޅުޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މާޙައުލީ ނިޒާ

ޓުމާއި، ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއް

  ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލުތަކުގެ

 ،މައްޗަށެވެ. މި ރޭވުންތައް އެކަށައަޅައިފައި ވަނީ

އި  މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ އެކި ފަންތީގަ 

ށް  ތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ތިމާވެށި ރައްކައުތެރިކުރުމަ ޙަރަކާތް

ރަނިވި  ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބިނާކު ،މަސައްކަތް ކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ

 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

އި ކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގަމަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭންތަކަކީ 

އްޓުމަށް  މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ބެލެހެ

ކުގައި  މައިގަނޑު އަސާސެވެ. މިގޮތުން، މިޕްލޭންތަ މަގުދައްކައިދޭ

ްއ މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، އަމާޒުތަ

 ކުން  ހާސިލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެކި އެކި އިދާރާތަ

 މުއްދަތު ޕްލޭންތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަދާކުރާނޭ ދައުރު އަދި މި

ތާވަލުތައް ވެސް ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. މި ޕްލޭންތަކަކީ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ތަޞައްވުރު  

ށް  ހާސިލުކުރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައިވާނެކަމަ 

 އުއްމީދުކުރަމެވެ. 

 

 ޒަހާ ވަޙީދު

ރިސޯސަސް އެންޑް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން 
އެގްރިކަލްޗަރ
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 ތަންތަނާއި އިބާރާތްތަކުގެ ކުރުގޮތް
 
 

 ފިޝަރީޒް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް އެފް.އައި.އެސް

 އިންޓަރގަވަންމަންޓަލް އޯގަނައިޭޒޝަން  އައި.ޖީ.އޯ

 ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީ  އެލް.ޖީ.އޭ

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އެސްއެމް.ސީ.

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

 ތޯރިޓީންޑް ރެވެނިއު އޮމޯލްޑިވްސް އިންލޭ މީރާ

 މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  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

 ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  އެމް.ޕީ.އެސް

 ޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްސްނޭ އެން.ބީ.އެސް

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

 ކޮމިޝަންސައުތުވެސްޓް އިންޑިއަން އޯޝަން ފިޝަރީޒް  ސްވައިއޯއެފްސީ

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

 ތަޢާރުފާއި ނަން 1.1

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  18(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަކީ  މި

ރާވައި، ހިންގައި، ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަން  9ަވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  17ޤާނޫނުގެ  ހަދައިފައިވާ، އެ

މި ޕްޭލން ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތުތި ޯބވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ބެލެެހއްޓުމުގައި މަގުދައްކައިދޭ  .ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭނެވެ

މި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނަށް ކިޔާނީ، [ދިެވހިރާއްޖޭގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ ަމސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ  މައިގަނޑު އަސާސަށެވެ.

 ޕްލޭން] އެވެ.

 

 ތައްމަޤުޞަދުޕްލޭންގެ މައިގަނޑު  1.2

 ތަކަކީ؛މަޤުޞަދުމި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު 

   ޒިންމާދާރު ގޮެތއްގައި ، ކޮށްޤާއިމުއިންތިާޒމެއް ރާވައި، ހިންގުމުެގ ތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން  (ހ)

         މަސްެވރިކަމުގެ ފައިދާ ދިގު މުއްަދތަކަށް  މި ،ތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ބަލަހަްއޓައި

  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިިދނުން؛

މަސްވެރިަކމާއި ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމުގައި ޝާމިލްވާ ތުތި ބޯަވދިލަމަހުގެ  )ށ(

 ވެރިންނަށް މަގުދައްކައިދިނުން.މަޞްލަޙަތުދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އެންމެހައި 
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 ދާއިރާޕްލޭންގެ  1.3

) އާއިލާއަށް ިނސްބަތްވާ ތިސަނޮޓިއުތިސް Thysanoteuthidaeތިޑޭ (އުތިސަނޮޓި ،ނެ ބާވަތަކީމެނޭޖްކުރާމި ޕްލޭންގެ ދަށުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ، ުތިތ ބޯވަދިލަމަހުގެ ާއބާދީއަްށ  އަދި އެވެ. Thysanoteuthis rhombus)ރޮމްބަސް (

ތަކަށް މި ޕްލޭން ހިނގާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ބޭނުމާއި، ޕްރޮސެސް ހަރަކާތްއަސަރުކޮށްފާނެ އެންމެހައި 

އިން ތުތި ބޯވަދިލަމަސް އަދި ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ކުރުމާއި، ރައްކައުކުރުމާއި، ގަނެވިއްކުމާއި ދިވެހިރާއްޖެ

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

ކުރާ ތަންތަަނށްވެސް މި ޕްލޭން  އެކްސްޕޯޓުއަދި  ހިންގާ މީހުްނނަށާއި، އުޅަނުދަފހަރަށާއި، ޕްރޮސެސް ކުރާ ތަންތަނަށް

 ހިނގާނެއެވެ.

 
 

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް 1.4

ނިޒާމުތައް  މާޙައުލީޓިފިކް ގޮތުން ފުރިހަމަ ޔަޤީްނކަން ލިބިފައިނެްތނަމަވެސް، ސައިން ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.4.1

ނިޒާމުތަކަށް ލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުވުމަށް އެވަގުތަކު އަޅަންޖެހޭ އަދި  މާޙައުލީރައްކާކޮށް، 

 ޚަރަދާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

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

 މާޙައުލީނިޒާމުގެ ޚިދުމަތްތަަކށް ވަކި ވަކިން ބެލުމުގެ ބަދަުލގައި،  މާޙައުލީ ،ވަކި ކަންކަމަށާއި، ބާވަތްތަކަށާއި 

ވައްތަރުގެ ގުޅުންތަކަށް ބެލުން. މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ  ނިޒާމުތަކުގައި ހިމެނޭ އަދި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެކި

 ނިޒާމަށް ކުރާ އަސަރުތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން. މާޙައުލީހަރަކާތްތަކުން 

   ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްހަމަކުރުން:  ބައިނަލްއަޤުވާމީފެންވަރުގައި އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  ޤައުމީ 1.4.3

ދްރަތީ ވަސީލަތްތައް ޤުޔަވީ ސިންދަފާތު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑުގެ ޙަ

ޔަތްކޮށް ޢާގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރި ބައިނަލްައޤުވާމީބެލެހެއްޓުމާއި ދެމެހެއްެޓނެވި ގޮެތއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

 .ޅުންޑައެނފެންވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަ ޤައުމީ

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_en-GBMV879MV879&sxsrf=ALeKk001uPu2FYkPjkZJ1r3fkvDJGHQTAA:1603175571305&q=Thysanoteuthidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKrMKyhcxCoQklFZnJiXX5JaWpKRmZKYCgAcUTT3IAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8rsKzxsLsAhVYSX0KHUXoCw0QmxMoATAkegQIEhAD
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ތަކަށް ވަސީަލތްތަކުން މަންާފ ބަލުގެ ޖީލުކަން ތަރައްޤީކުރުމުގައި މުސްތަޤުމަްސވެރި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.4.4

 ތަކުގެ ބޭުންނތައް ފުއްދޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުްނ.ލިބިގަތުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭނޭގޮތުެގމަތީން މިއަދުގެ ޖީލު

ކުރުމާއި، އެންެމްނ ޝާމިލްވާގޮތަްށ ޢަމަލުއެއްގޮތަށް  ކުރުމާއި، ޤާޫނނާޢަމަލުެދފުށް ފެްނނަގޮަތށް  ހަމަހަމަކަން: 1.4.5

ކޮށްގެން، ވަސީަލތްަތކަކީ އެންމެންގެ ޤުބީ ޠުލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތައް ތަ ،ނެގުމާއި ކުރުމާއި، ކުރާ ކަމަކަށް ޒިންމާޢަމަލު

ގެން ލިބޭ މަްނފާ އެންމެންނަްށ ހިއްސާ އެކުލެވޭ އާންމު މުދަލެއްކަމުގައި ދެކިގެން، ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށް

 އިންސާފުވެރިކޮށް ލިބިދިނުން.

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

ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކަމާގުޅޭ އެންމެންގެ ޝާމިލްވުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަމާގުޭޅ  ،އެޅުމުގެގޮތުންނާއި

 ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކުރުން. ،އެންމެން، ޚާއްޞަކޮށް

 

 މާނަކުރުން 1.5

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

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 1.6

 ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.އިޢުށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ މި ޕްލޭނަ
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 މާޙައުލުޠަބީޢަތް އަދި ދިރިއުޅޭ ، ޙަޔަވިއްޔާތާއިގެ ބޯވަދިލަމަހު ތުތި: 2ބާބު 
 
 ޙަޔަވިއްޔާތު 2.1

 
 

 ،ދުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތެކެވެ. މިއީ ސަރަޙައްމާކަނޑުގެ ފުން  ސް ނުވަތަ ޑައިމަންޑްބެކް ސްކުއިޑް އަކީތުތި ބޯވަދިލަމަ

ގެ ސިފަ މީ ،މިއަށް މިނަން ދެވުނީ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި ބާވަތެވެ. (Thysanoteuthidae)ތިސަނޮޓިއުތިޑޭ 

ދިގުމިނަށް  ދެމެދުގެ ދިގުމިނަކަށް ބޮޑުވެއެވެ. މި ފޫޓާ 4ފޫޓާއި  3 ބޯވަދިލަމަސްމިބާވަތުގެ ތުތިމަސް ބައްޓަމަށް ހުންނާތީއެވެ. 

 .)2010(ރޯޕަރ އަދި ޖެރެބް  ކިލޯ ހުރެއެވެ 30ބޮޑުވާއިރު ބަރުދަނުގައި 

 

ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްގައި  މަޢުލޫމާތުބޯވަދިލަމަހާ ބެހޭގޮތުން  ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތުތި 2016

ދެމެދުގެ ދިގުިމނެކެވެ (މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފޫޓު ބަޔާ  2ިއ ފޫޓާ 1ބޯވަދިލަމަހުަގއި އެވްރެޖުކޮށް ހުރީ  ފައިވާ ތުތިއިނަގަ

ކިލޯއިން ފެށިގެން ގޮސް  1.60 ބަރުދަނުގައި ). އަދ2017ިފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް އަލް. 

 ފައިވެއެވެ.އިތުތި ބޯވަދިަލމަސް ނަގަ 59ލީލުގައި ޙުތަ ކިލޯ ހުރި ތުތި ބޯވަދިަލމަސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މި 16.80

 

(ނިގްމަތުލިްނ އެޓް އަލް.  ހުންނަ ވަކިވަކި ސިފަތަކުން އޭެގ ޖިންސު ވަކިކުރަން އެނގެއެވެ ތުތި ބޯވަިދލަމަހުގައި ފެްނނަން

  ފުރާވަރަށް އަރަނީ  ސޮރުމެންމި  ކެވެ.ބާވަތެއެންމެ ައހަރަކަށް ދިރިހުންނަ މިއީ ވަރަށް އުމުރު ކުރު، ގިނަވެގެން . )1991

 ދެމެދުގެ ދޮޅު ފޫޓާ އެއް ފޫޓާއި ފިރިހެން ތުތި ބޯވަިދަލމަސް ފުރާވަރަށް އަރަނީމަހާ ދެމެދުގައެވެ.  9މަހާއި  6މުރުން އު

(ނިގްމަތުިލން  ފޫޓެވެ 2ގާތްަގނޑަކަްށ ހުންނަނީ  ގައިނުމިބާވަތް ފުރާވަރަށް އަރާއިރު ބޮޑުއަންހެން  ވެ. އަދިބޮޑުމިނެއްގައެ

ރު، އަންހެން ބާވަތުެގ ަބލާއި ބަރުަދނާ އަޅާ ގެބައި ުއފައްދާ ފަނިދަރިތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ ފިރިެހން  ).1995އެޓް އަލް. 

 ބަރުންވަނަ އަހަރު ނޮވެ 2016 މިގޮތުން، ށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚިލާފަށް ބަރުކަމަޔާބަރުދަން އާދަ  ގެބައި ދަރިމައިވާ

 ގައި ގެ ބަރުދަނުބައި އުަފއްދާ ފަނިދަރި ްތތަކުގެބާވަތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ ފިިރހެން  ފައިވާނަގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައިގައި މަހު

(މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް އަލް. ވެ ރާމެ ގު 20.8 ހުރީ އެވްރެޖްކޮށް

ީކ ހަތުތި ބޯވަދިލަމަ. ވެރާމެގު 270ހުރީ އެވްރެޖްކޮށް  ގައިގެ ބަރުދަނުބައި ދަރިމައިވާ ގެތްތަކުބާވަ ންއަންހެ ). އަދ2017ި



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           250އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

 

13 

 އެސޮރުމެން ވަރަކަށް ދާހޫނުވަމުން މާޙައުލުދިރިއުޅޭ އަދި  ތެކެެވ.އެންމެ އަވަހަށް ބޮޑުވާ ބޯވަދިލަމަުހގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަ 

 ).2006މިޔަހާރާ އެޓް އަލް. ؛ 2004 އިތުސަރވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ (ފޯ މިންވަރު އަވަސް ބޮޑުވާ

 

 ސް ދޫކުރާ ތުތި ބޯވަދިލަމަފަނި ދޫކުރާ ބާވަތެކެވެ. ދަރިހަކީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބިާހއި ތުތި ބޯވަދިލަމަ 

ޖެލީަގނޑެއް ފަދައިންނެވެ. އަިދ ފިޔާތޮށިކުލަ އާއި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ފެންގަނޑުގެ ތެޭރގައި އޮޔާއެކު ދައުރުވާ ބިސް ހުންނަނީ 

(ނިގްމަތުލިން އަދި ) 1(ތަސްވީރު ށެވެ ދިގުކޮ ކޮށްށްވަ ދެފަށަށް ހުންނަ އިސްފިރޭނެއް ފަދައިންބިސްތައް އެތުރިފައި ހުންނަނީ 

އުފެދޭ  [އެގް މާސް] ،ބިސްތައް އެކުވެ މުން އެދޫކުރު ިބސް ބާވަތެއްގެ އެގޮތަށް  ). ތުތި ބޯވަދިލަމަހަކީ މ1998ިޕްކިން ޚިއާ

ދެމެދުގެ  މަހާ 3މަހާއި  2މިަފދައިން ބިސް ދޫކުރާ މުއްދަތު މަދު ބާވަްތތަކުގެ ތެރެއިން ބާވަތެކެވެ. ޒާތުގެ ބިސް ދޫކުރާ 

 މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދެއެވެ.

 

 
 )2014(ނިމޯހޯ އެޓް އަލް.  އެގް މާސް –: ބޯވަދިލަމަސް ދޫކުރާ ބިސް 1ކުރެހުން 
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  މާޙައުލުއަދި ދިރިއުޅޭ  ޠަބީޢަތް 2.2

 
މަތީގައި ހުންނަ ސެލްސިއަސްއަށް ވުރެ  ޑިގްރީ 20ތުތި ބޯވަދިލަމަހަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި، ފެނުގެ ފިނިޫހނުމިން 

މީޓަރާ ދެމެދުގެ  800މީޓަރާއި  600ސޮރުމެން އާންމުކޮށް ދުާވލުގަޑީގައި އުޅެނީ  މާކަނޑުތަކުގައި އުޅޭ ބާވަތެކެވެ. އެ

ރެއެެވ ތަންކޮޅެއް ތިލަ ިހސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި  ދަރިމައިވުމަށްއަދި ކެއުމަށާއި،  ގައެވެ.ފުންމިނު

ވަރުގެ އި ކަނޑުގެ އޮނީބަރޯސާވަ ންތުތި ބޯވަދިލަމަސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ހިޖުރަކުރު ).1995(ނިގްމަތުލިން އެޓް އަލް. 

 ލަސްލަހުންއޭގެ ފުޅާ ކޮތަރި ޭބނުންކޮށްގެން  ވެ އުޅޭ ބާވަތެއް ޫނންނަމަވެސް،ހެލިފެލިއާްނމުކޮށް  ސޮރުމެންނަކީ މައްޗަށެވެ. މި

ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ  އެކާ ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ނުރައްކަލަ އަދިއުޅެއެވެ. ދަތުރުކޮށް އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް 

 ސޮރުމެންނަށް އެ ވެސްޤާބިލުކަން  އި ކަޅު ދެލިގަނޑެއް ދޫކޮށްލުމުގެގައި ދަތުރުކުރުމާދުވެލީބާރު  ކުއްލި ހަރަކާތަކާއެކު

އަންހެން  ،ސައިޒުގެ ގޮތުން އެއްވަރުއެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެން . ތުތި ބޯވަދިލަމަހަކީ )2010ރ އަދި ޖެރެބް (ރޯޕަ ލިބިގެންވެއެވެ

 ން ބާވަތް ހިމެނޭ ގޮަތށް ޖޯޑު ހަދައިގެން އުޅޭ ބާވަތެކެވެ.އަދި ފިރިހެ

 

ބޮޑެތި ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ ކާނާެގ  ދިރުންތަކެވެ. އަދިކައި އުޅެނީ ކަކުނިފާޑުގެ ގިނައިން  ބާަވތްތައް  ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ ޅަ

  އަދި އޮޔާއެކު ދައުރުވާ ކުދި ސޫފި ކައި އުޅޭ މަސްމަހާމެހި ހިމެނެއެވެ. ކާނާގެ ގޮތުގައި  ބޯވަ ތެރޭގައި މާކަނޑުގައި އުޅޭ

ކަނޑުމަހުގެ ން ގެ އިތުރުއާއި، ޮތޅީ އި، ފިޔަލަހާބޯވަދިލަމަތުތި ބޯވަދިލަަމހަށް ޝިކާރަ ކުާރ މަސްމަހުގެ ތެރޭގައި އެހެނިހެްނ 

 ހިމެނެއެވެ.  ބޮޑުމަހާއި ކޯމަހުގެ ބާވަތްތައް ިމޔަރު އަދި ، )ލޯބޮޑު ކަންނެލި އްޔާއިދޫއުރަހަ ކަންނެނރީ( ކާއިއެކި ބާވަތްތަ
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 ގެ މަސްވެރިކަމަށް ނަޒަރެއްބޯވަދިލަމަހުތުތި: 3ބާބު 

 

  މަސްވެރިކަން 3.1
 

ވަނަ އަހަުރ  2018ބޯވަިދލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމަކީ  ތުތި

 މަސްވެރިކަމެކެވެ. ތަޢާރުފު ކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވަރަކަްށ  15މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް  ގައިމި މަސްވެރިކަމު

 ވެ.ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ިލބެއެދާ އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވަމުން

       ،މުއްސަނދިކަން ބަލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ

މުއްސަނދިކަމުގެ ބޭނުން ެހޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ ގޮތުްނ  އެ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވެށީގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

އައު މަސްވެރިކަމެއް ކުރެވިދާނެ ބާވަތްތަކަކީ ޮކބައިޯތ 

 އާ ގުޅިގެންމިނިސްޓްރީ އިޖަޕާނު ސަރުކާރާ ގޮތުން ބެލުމުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ  2015

(މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް 

). އެ ދިރާސާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި 2017އަލް. 

ވެއެވެ. އަދި ކުރެވިފައިން ކަށަވަރުބޯވަދިލަމަސް އުޅޭކަ ތުތި

ދިރުންތައް  އެބިސް ދޫކުރާ މޫސުމާއި  ބޯވަދިލަމަސް ތުތި

ގޮތުގެ  ބެހިފައިވާރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި 

          އަދި ހޯދިފައިވެއެވެ. ދިރާސާއިން  މި މަޢުލޫމާތު

          މޭލާއި ނޯޓިކަލް  5ގާތްގަނޑަކަށް  ބޭރު ދުނިން ފެށިގެންއަތޮޅުތަކުގެ ލީލީ ދަތުރުތަކެއް ކުރެވި، ޙުތަދިރާސާގައި  މި

 އިވެއެވެފައިބާނަކިލޯ)  500.5ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ( 59ޖުމުލަ  އަޑިން ރުމީޓަ 2000އާއި  1500 ،ންމޭލު ބޭރުނޯޓިކަލް  15

ން އެންމެ ތެރެއިލީލު ކުރެވުނު ސައިޓުތަކުގެ ޙުތަ ).2017(މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެޓް އަލް. 

 .ކައިރިންނެވެޅ.އަތޮޅު ކައިރިންނާއި ފައިވަނީ ރ.އަތޮޅު ބާަނއިގިނައިން ތުތި ބޯވަިދލަމަސް 

  އާލާތްޞަ: ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ހިފުމަށް ބޭނުންކުރާ ޚާއ2ްކުރެހުން 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                           250އަދަދު:                                   49ވޮލިުއމް: 

 

16 

ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީގެ  2019ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުދިރާސާއަށް ބަލައި، ތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ތަޢާރު އެ

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި އެ ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  އެ ،ކޮށްފުތަޢާރު އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަޝްރޫޢެއްފަރާތުން 

 ނެފައިވާ ގަ ތަކެތި އެފައިވެއެވެ. އަދި ށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުޅުވައިލައިވިއްކުމަ ސެޓު 10ބޭނުންކުރާ އާލާްތތައް ހިމެނޭ 

އް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތަ ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީނުއާލާްތތައް ބޭުނންުކރާނެ ގޮތުގެ  ތާއިލޫމާޢުމަމަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ  ފަރާތްތަކަށް އެ

 ފައިވެއެވެ. ހިންގައި

 

ފަްއތާ ނަނު ، ީމޓަރު ދިގު 500 ،މިއީ ވެ.ނެފައްތައިގެން އެކަމަށް ޚާއްޞަ ނަނެއް ނީާބނައާންމުކޮށް  ބޯވަދިލަމަސް ތުތި

   ހުންަނ އާލާތެެކވެ  ދަނޑިއެއް ހަރުކޮށްފައި ދިދަުހންނަކޮޅުގައި ޮބޔަކާއެކު  ގައިނަނު ފެނުންމަތީއަދި ޖިގު  2 ކޮޅުގައި

އަީލެގ ނުވަންނަ ބޮކީ މައި ނަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފެންޯބވަދިލަމަހުގެ ސަމާލުކަން ލިބެނީ  ފައްތާ ނަނަށް). 2ކުރެހުން (

 ސަބަބުންނެވެ.

 

 ކުރުން އެކްސްޕޯޓުޕްރޮސެސްކުރުމާއި  3.2
 

ލުަމށްފަުހ  ޕޮިލތީން ކޮތަޅަށް އޭގެ ގޮހޮރު ދަމައި، ސާފުކޮށް،ލަސްނުޮކށް  އުޅަނދަށް ނެގުމަށްފަހުތުތި ބޯވަިދލަމަސް 

އުޅަނދުގައި ތުތި ބޯވަދިލަމަސް  ކިޯލ އައިސް އަޅައިގެންނެވެ. 1ކިލޯ މަހަކަްށ  1ީނ ކޮންމެ ފިނިކުރަންޖެހެއެވެ. ފިނިކުރާ

 ދުވަހެވެ.  5މުއްދަތަކީ ގެންވާ އެންމެ އެކަށީ ޓުމަށްފިނިކޮށްފައި ބެހެއް 

 

ޑިްގރީ ސެލްސިއަސް ގައެވެ. ) 5(މައިނަސް  -5ކޮށް ބަހަްއޓަްނޖެހެނީ ސް ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު، ރައްކައުތުތި ބޯވަދިލަމަ

ބޭރުގެ ބާޒާރުގައި  ޖަޕާނުގައި ސުޝީ އާއި ސަޝިމީ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ވަރަށް މަޤުބޫލު ބާވަތެކެވެ.ކީ ހަތުތި ބޯވަދިލަމަ

(ދިހައެއް) އެމެރިކާ  10(އަށެއް) އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި  8 ކިލޯއަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް އުޅެނީ އާންމުކޮށް ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ އަގު

     އި އެމެރިކާ ޑޮލަރާ(ވިހި)  20ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ ކިލޯއަކަށް މާކެޓުގައި  ޖަޕާނު  އަދި  އަގުތަކެއްގައެވެ.ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ

ތުތި ބޯވަދިލަމަސް  ރާއްޖެއިންމިއަދާ ހަމައަށް ދިވެހި އެހެންނަމަވެސް، .ގެ އަގެއް ލިބެއެވެ(ތިރީސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދު 30

ރެސްޓޯރަންޓުތަކަށެވެ.  ބާޒާރުތަކަށާއިވިއްކަމުންަދނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ނުވެއެވެ. އަދި  އްކޮށްފައެއެކްސްޕޯޓު

 ކެވެ. ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އެންމެ ފަރާތެގަނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތުތި ޯބވަދިލަމަސް 
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 އިސްތިރާޖުތައް ކާއި: ޕްލޭންގެ އަމާޒުތ4ަބާބު 

އަމާޒުތަކާއި  ކަނޑައަޅައިފައިވާތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަޤުޞަދު މި ޕްލޭން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މި ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު 

ލުވުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން، މި ޕްލޭންެގ އެއަމާޒުތަކަށް ވާސި

 އަމާޒަކީ: 5މައިގަނޑު 

ތަކަކީ ހަރަކާތްމަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ، މަސްވެރިކަމާއިތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ  )1( 

ބޭސްޑް މެނޭޖްމަންޓާއި، ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި -އިކޯސިސްޓަމް

 ؛ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޔަވީ، ޙަތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި އެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކާ ގުޅޭ  )2( 

 އިލުން؛ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވަދީ މައުލޫމާތަށް ބިނާޮކށް ޞާތި އަދި އިޤުޢީތިމާއިޖު

ކޮންޓްރޯްލ ވިޔަފާރި މޮނިޓަރކުރުމާއި، ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ  )3( 

 މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމުގެ  މި ،ތަންފީޛުކޮށް ކުރުމާއި ސަރވޭލަންސްއާ ބެހޭ ނިޒާމު

 ؛ން ހަރުދަނާކުރުންއެއްކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރު

މަސްވެރިކަމާއި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމުގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުތަކަށް ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  )4( 

މި މަސްވެރިކަމުގެ މަންފާ އެންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު  ،އިސްކަންދީ

 އަދި ؛ ހޯދައިދިނުން ފުރުޞަތުލިއްބައިދީ، ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ވަސީލަތްތަކާއި ތުތި ބޯވަދިަލމަހުގެ ވެރިންނާއި އެންމެހައި ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަތު )5( 

 މަސްވެރިކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

  ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ޞާގައި ޚުލާ 1ލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ތާވަލު އިވުމަށް އެކުލަވައަމާޒުތަކަށް ވާސިލު
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 ކުރާނެ އިދާރާތައް ތަންފީޛުފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަންކަން އިހަރަާކތްަތާކއި ކަނޑައަޅައިސްތިރާޖުތަކާއި ލައިފައިވާ އިއެކުަލވަވުމަށް ކަށް ވާސިލު: އަމާޒުތ1ަތާވަލު 

ްޕރިކޯޝަަނރީ އެޕްރޯޗް އަދި ެދމެހެއްޓެިނވި ގޮެތއްަގއި ވަސީލަތްަތއް ބެލެެހއްޓުުމެގ ބޭސްޑް މެޭނޖްމަންާޓއި، -ތަކަކީ އިޯކސިސްޓަމްަހރަކާތްަމްސވެިރކަމާ ުގޅޭ ، މަްސވެރިަކމާއި ތުތި ބޯަވދިލަމަުހގެ : ިދވެހިާރއްޭޖަގއި ކުެރވޭ 1އަމާޒު 

 އުސޫލުތަކާ ެއއްޮގތަށް ހިންގާ ަހރަކާތްަތކެއްކަން ކަށަަވރުކުރުން.

 ކުާރނެ ިއދާރާަތއް ތަންފީޛު މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

ސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަީލގައި ޯހދައިަފިއވާ   1.1

ނެތް ހާލަތުަގއި ުޤުދރަތީ  މަޢުޫލމާތުފުރިހަމަ 

ވަސީލަތްަތއް ެދމެހެއްޓެިނވި ހަމަތަުކގެ 

ފިަޔަވޅެްއ ނާޅައި ، ތެރެއިން ބެލެހެއްުޓމަށްޓަކައި

ދޫކޮށްލުުމގެ ސަަބބުން ލިިބދާނެ ެގއްލުަމކަށް 

ރޯްޗގެ މައްޗަށް ްޕރިކޯޝަަނރީ އެޕް، ރިޢާޔަތްކޮށް

މަްސވެރިަކން ތުތި ޯބވަދިަލމަހުގެ ބިނާކޮށް 

 އް ެއޅުން ފިަޔވަޅުތަ  މެނޭޖްުކރުމަށް

ތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ ަމސްެވރިަކން ކުރުުމގެ ލައިސަްނސް   1.1.1

 ވަކި އަަދެދއް ކަނޑަެއޅުން  ދޫކުރާނެ

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ެތރޭަގއި  ހުގެއަހަުރުދވަ 1ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްްޓރ 

ޓާ ރައްޓެހި އާލާތްތައް ުތތި ށްތިމާވެ  1.2

ބޯަވދިލަމަުހގެ ަމސްެވރިކަުމަގއި ބޭނުންުކރުމަށް 

 ބާުރއެުޅން 

މަސްެވރިކަުމގައި ޭބނުންކުރާ ާއލާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން  1.2.1

ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަަދއިަފއިވާ  މަްސވެރިަކމުގެ ޤާނޫާނއި އެ

 ކަނޑަައަޅއިފަިއވާ ކަްނކަން ތަންފީޛުކުުރން ގަާވިއދުތަކުަގއި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްސީ.ޖީ  –އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 

o  ްއެމް.ޕީ.ެއސ 
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މަްސވެރިކަްނ ބަލަހައްޓައި ތުތި ބޯވަދިަލމަހުގެ   1.3

އެ މަްސވެރިަކުމގެ ވަސީލަތްަތއް 

 ،ޙިމާޔަތްުކރުުމގައި މަްސވެރިކަން ރާަވއި

ހިންަގއި ބެލެެހއްޓުމާުގޅޭ ަސރަަޙއްދީ ައދި 

ބައިނަްލައޤުާވމީ ޖަމްިޢއްޔާތަުކގައި ިއްސ 

 ދަުއރެއް އަދާުކރުން 

ހިްނަގއި  ،ސްވަޔޯއެފްސީ އަދި ަމސްެވިރކަން ރާަވއި  1.3.1

ބެލެހެއްޓުާމުގޅޭ އެހެިނހެން ސަަރަޙއްދީ އަދި 

ޖަމްިޢއްޔާ ަޖމާޢަތްތަުކން ކުރާ  ބައިނަްލައޤުާވމީ

ޓިފިކް ައދި ަމސްެވރިކަން މެޭންޖކުރުމާ ުގޅޭ ސައިން

 ޢަމަީލގޮތުން ަބއިެވިރވުން ކަންކަމުަގއި 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

 

 ިސޔާސަތުތައް އެކުލަަވއިލުން  ައިދ އިޤުތިާޞދީ ަމއުލޫމާތަށް ިބނާކޮށް ޢީއިޖުިތމާތުތި ޯބވަދިަލމަހުގެ މަްސވެިރކަމާއި އެ ަމްސވެރިަކމާ ގުުޅންހުރި ަވސީލަތްތަކާ ގުޅޭ ޙަޔަީވ، : 2އަމާޒު 

 ތަންފީޛުކުާރނެ ިއދާރާަތއް  މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

މަްސވެރިަކުމގެ ތުތި ބޯވަދިަލމަހުގެ   2.1

ސިޔާސަތުަތއް އެކުލަަވއިެލވެނީ ޙަަޔވީ، 

ެގ މަޢުލޫމާތު އިޖުިތމާޢީ ައދި އިުޤތިޞާދީ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ކަށަަވރުކުުރމަށްަޓކައި 

ެއއްކުުރމަށް ކުރެވޭ  މަޢުޫލމާތުއެފަދަ 

 މަަސއްކަތް ހަުރދަނާކުރުން 

ަސއިޒް ާސމްޕަލް ތުތި ބޯަވދިލަމަުހގެ ދިވެހިާރއްޭޖަގއި ހިފާ  2.1.1

ފެްނވަުރގައި  ަޤއުމީނެގުަމށާއި ައދި ާސވޭ ކުރުމަށްޓަަކއި 

 ޕްރޮްގރާެމއް ހިްނގުން 

 

 ދުރު ާރސްތާ 

 އަހަރު) 10 - 5(
o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

ފީލްްޑ ސާރވޭތަުކން ލިބޭ  މަޢުލޫމާތުމަސްެވރިކަުމގެ  2.1.2

ގެ އަލީަގއި ަމސްެވރިކަުމގައި ބޭނުންުކރާ މަޢުލޫމާތު 

 ދުތަކާއި މަްސވެރިަކމުގެ ޫމސުްނތައް ދެެނގަތުން ަސަރޙައް 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 – 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

ދިވެހިާރއްޭޖގައި ކުެރވޭ ތުތި ބޯަވދިލަމަުހގެ ަމސްެވރިކަުމގެ   2.1.4

ހޯދުމަށް ސާވޭ  މަޢުލޫމާތުއިޖުިތމާޢީ ައދި އިުޤތިޞާދީ 

 ކުރުން.

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްއެން.ބީ.އެސ 

o ްލޯކަލް ކައުންސިލ 
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 އެއްުކރުާމއި ިރޕޯޓްކުރުން ހަރުަދނާކުރުން. މަޢުލޫމާތުފީޛުކޮްށ، މިަމސްެވރިކަުމގެ ތުތި ޯބވަދިަލމަުހގެ މަްސެވިރކަމާއި ަމސްެވރިކަުމގެ ވިޔަާފރި މޮނިަޓރކުރުާމއި، ކޮންޓްރޯލް ކުރުާމއި ަސރވޭަލންސްއާ ބެހޭ ނިާޒމު ތަން: 3އަމާޒު 

 ިއދާރާަތއް ތަންފީޛުކުާރނެ  މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ތުތި ޯބަވދިލަމަހުގެ   3.1

މަްސވެރިަކމާއި ަމްސވެރިކަުމގެ ވިޔަާފީރގެ 

ހަރަކާތްތައް ަހރުަދނާ ނިޒާެމްއގެ ތެރެިއން 

 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެެހއްޓުން 

ަމްސވެރިކަން ކުރާ  ތުތި ޯބަވިދލަމަހުގެ ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   3.1.1

ކުުރމުގެ ިއންތިޒާމު އުޅަނދުފަަހރު ލައިަސންސް 

 ހަމަެޖއްުސން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ޕްރޮެސސްުކރާ ފަރާތްތައް ަލއިސަްނސް ތުތި ބޯވަދިލަަމސް   3.1.2

 ކުރުުމގެ އިންިތޒާމު ހަަމޖެްއސުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

  ކެޔޮޅު] ގައި  -[ފިޝަރީޒް އިންފޮޭމޝަން ިސސްޓަމް   3.1.3

ަމސްެވރިކަާމއި މަްސވެރިަކމާ ތުތި ބޯަވދިލަމަުހގެ 

ރީ ގުުޅންހުރި ަހރަކާތް ހިންގާ ފަާރތްތައް ރަިޖސްޓަ

 ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމު ހަަމޖެްއސުން 

ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން  ޕްލޭން

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

ަމސްެވރިކަާމިއ މަްސވެރިަކމުެގ ތުތި ބޯވަދިަލމަުހގެ  3.2

ެއއްކުެރވޭެނ ހަރުދަާނ  މަޢުޫލމާތުވިޔަފާީރގެ 

 ުކރުން ާޤއިމުނިޒާެމއް 

ތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ މަްސވެިރކަމާބެހޭ ލޮގްފޮތް މެުދވެރިކޮށް    3.2.1

މަްސދަތުުރގައި ހިފި ިމންަވރާއި (ކެޗް) އަދި ހިުފމަށް 

ހޯދުން  މަޢުލޫމާތު ކުރެވުނު ޭހދަިއގެ (އެަފރޓް) 

ހަރުަދނާކޮށް، ލޮގްފޮތް ެމުދވެރިކޮށް ަމސްެވރިން ފޮުނވާ 

ށް މަސްެވރިން ްއޙަކަން އިުތރުރުުކރުމަ ޞަމަޢުލޫމާުތގެ 

 ކުރުުމގެ ޕްޮރގްާރެމއް ހިންުގން ހޭލުންތެރި

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ޕްޮރސެްސކުރާ ފަރާތްތަކުން ަމސް ތުތި ބޯވަދިލަމަސް    3.1.2

ގަނެަފއިވާ ގޮތުގެ ތަުފސީލު (ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) 

 ލާޒިމުުކރުން މިނިސްްޓރީއަށް ހުށަެހޅުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްްޓރ 
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ގަނެަފއިވާ  އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ތުތި ބޯަވދިލަމަސް  3.2.3

ގޮތުގެ ތަުފސީލު (ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) ިމނިސްޓްީރއަށް 

 ލާިޒމުކުރުން ފޮނުވުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(
o  ީމިނިސްްޓރ 

އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭ ކޮންމެ ިޝޕްމަންޓަކާ އެކު   3.2.4

 އޮތުންިފކެޓެއް މިނިސްްޓރީން ދޫކޮށްަފއިވާ ކެޗް ސެޓު

 ލާޒިމުކުރުން 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

ތުތި ބޯވަދިަލމަހުގެ މަްސވެރިަކާމއި   3.3

ބެލެެހއްޓުމާ ުގޅޭ މަްސވެރިަކމުގެ ވިޔަފާރި 

ގަާވިއދުތަކަށް ޢަމަލުކުަރމުން ގެްނދާކަްނ 

ކަށަވަރުުކރުުމގެ ގޮތުން މޮނިޓަރކޮށް 

ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ަހރުަދނާ ނިޒާެމއް 

 ކުރުން ޤާިއމު

މަހުގެ އުފެްއދުންތަުކގެ އެކްްސޕޯޓު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް   3.3.1

 ސަރުކާުރގެ ިއދާާރތަކާ ގުިޅގެން ަމަސްއކަތް ކުރުން.

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ޭއެމް.އެފް.ޑީ.އ 

o  ާމީރ 

ކުެރވޭ ިފޝަރީޒް ޭރންަޖރުން ޤާިއމުރަށްރަށުގައި   3.3.2

ތުތި ޯބަވދިލަމަުހގެ މަްސެވރިކަާމއި މެުދވެރިކޮށް 

ެބލެހެއްޓުމާ ުގޅޭ  މަްސވެރިަކމުގެ ވިޔަފާރި ޮމނިޓަރކޮށް

 ކުަރމުން ގެްނދާކަްނ ކަށަވަރު ކުރުން ޢަމަލުގަާވިއދުތަކަށް 

 ކުރު ރާސްތާ 

 އަހަރު) 3 - 1(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްލޯކަލް ކައުންސިލްތައ 

ތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ ަމސްެވރިަކމާއި ަމސްެވރިކަުމގެ   3.3.3

ބެލެެހއްޓުމާ ގުޅޭ ގަާވއިދުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަމުން ވިޔަފާރި 

       ގެްނދާކަން ކަށަަވރު ކުރުމަށްޓަކައި އުަޅނދުފަަހރާއި 

ތުތި ބޯަވދިލަަމސް ޕްރޮެސސްކުރާ ތަންަތނާއި ަމސް 

ވަިއެގަބނދަރުތަުކަގއި ކިރުވާ ަބނަދރުތަކުަގއްާޔއި އަދި 

 އިންސްޕެކްޓްކުެރވޭނެ އިންތިާޒމުތައް ަހަމޖެްއސުން 

 މެދު ާރސްތާ 

 އަހަރު) 5 - 3(

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ިއެމް.އެމް.ާއރް.ައއ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 
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ންެމހައި ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ހަމަަހމަކަާމއެކު ލިްއބަިއދީ، ިދރިުއޅުުމގެ ފެްނވަުރ ތުތި ޯބަވދިލަމަުހގެ ަމސްެވިރކަމާއި ވިޔަާފރި ތަަރްއޤީކުރުުމަގއި ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުތަކަށް އިސްަކންދީ، މި ަމސްެވރިކަުމގެ މަންފާ އެ: 4އަމާޒު 

 ހޯަދއިދިުނން. ފުުރޞަތުރަނަގޅުކުުރމަށް 

 ތަންފީޛުކުާރނެ ިއދާރާަތއް  މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

ނާޢަްތ ޞި މަްސވެރިަކމުގެ ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  4.1

 ފުޅާކުރުން 
ދިވެހިާރއްޭޖގެ މާކަނުޑަގއި ކުރެވޭ ަމްސވެރިކަން   4.1.1

ކުރިެއރުުވމަށްޓަކައި ައމިއްލަ ފަރާްތތަކުން 

 އިްނވެސްޓުކުުރމަށް ާބރުެއޅުން 

 ދުރު ާރސްތާ 

 އަހަރު) 10 - 5(
o  ީމިނިސްްޓރ 

މަްސެވރިކަުމެގ ތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ  4.2

ސިޔާަސުތތައް  ،ެވރިން ދެެނގަނެ މަޞްލަޙަތު 

އެކުލަވާލުުމަގއްޔާއި ނިްނމުންަތއް ނިންުމމުަގއި 

 އެފަރާތްތަުކގެ ަބއިެވިރވުން ޔަޤީންުކރުން 

ަމސްެވރިަކމަށް ބަޯރާސވާ ފަރާތްތައް ތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ   4.2.1

 ދެެނގަތުމަށްޓަކައި މަްސވެިރންގެ ދަުފަތރެއް އެކުަލވައިލުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 އަހަުރުދވަހުގެ ެތރޭަގއި  1ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްްޓރ 

ަމސްެވރިަކން މެނޭޖްުކރުުމގެ ތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ   4.2.2

ވެރިްނގެ މަޞްަލޙަތު ފިޔަވަޅުަތއް ކަނަޑއެުޅމުަގއި 

އިތުރުކޮށް އެަފރާތްތަުކގެ ިޚޔާލާއި ލަފާ ބަިއވެިރވުން 

 ހޯދުން 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 
o  ީމިނިސްްޓރ 

ަމްސވެރި ުމޖުތަމަޢުތަާކއި އެހެިނހެން ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  4.2.3

 ެވރިންާނއެކު ގާތުން ަމސައްަކތްކުރުން މަޞްލަޙަތު 

 

 

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o ްލޯކަލް ކައުންސިލ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                                 250އަދަދު:                                                             49ވޮލިުއމް: 

 

23 

 
  

 ަވސީލަތްތަކާއި ަމްސވެރިކަާމެމދު ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުން.ތުތި ބޯަވދިލަަމހުގެ ވެރިްނނާއި ެއންެމހައި ފަުރދުންގެ މެުދގައި މަޞްަލޙަތު : 5އަމާޒު 

 ތަންފީޛުކުާރނެ ިއދާރާަތއް  މުްއދަތު  ހަރަކާތް  އިސްިތރާޖު 

ުތތި ބޯަވދިލަމަުހގެ މަސްވެރިކަުމގެ ަގާވއިދުތަާކއި،  5.1

ފޯރުކޮށްީދ  މަޢުޫލމާތުމަްސވެރިަކމާ ބެހޭ 

 އާންުމން ހޭލުންތެރިުކރުވުން.

ަލއި އިއެކުަލވަ މަޢުލޫމާތުއަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭޮގތުން   5.1.1

 މުޖުަތމަޢަށް ފޯރުކޮށްިދނުން؛

 މަޢުލޫމާތު  ަމސްެވރިކަމާ ެބހޭތުތި ބޯަވދިލަމަުހގެ  •

 ވިޔަފާރި ާއއި އެްކސްޕޯޓު؛ ައދި  •

ަމސްެވރިކަމުން ދިެވހިރާްއޖެއަށް ތުތި ބޯަވދިލަމަުހގެ  •

 ލިބޭ މާލީ މަންފާ 

 ކުރު މުްއދަތު 

 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 

މަސްވެރިްނނާިއ، ވިޔަފާިރެވިރންނާއި، ްޕރޮެސސްކުރާ   5.1.2

ފަރާތްތައް އަދި އެްކސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްަތއް ަގވާިއދުތަކަށް 

އަހުލުެވރިކުުރވުމަށް މަަސއްކަތު ަބއްދަުލވުންތަާކއި، 

 ތަމްރީނުަތއް، އަދި ކެމްޭޕނުތައް ހިްނުގން

ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ ުދވަުހން 

 ފެށިގެން 

o  ީމިނިސްްޓރ 

o  ްމޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސ 

o  ްއެމް.ޕީ.ެއސ 

o  ްސީޖީ  -އެމް.އެން.ޑީ.އެފ 
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 މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް :5ބާބު 
 
 

ލަޙަތަށް ބަލައި، ކަމާުގޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއި ޞްނާޢަތުެގ މަޞިތުތި ބޯވަދިލަމަުހގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

ވަސީލަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  މުހިންމު ތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައި، މި މުސްތަޤުބަލުގެ ޖީލު

ފެންވަރުގައި ަބލައިގަނެފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ

އަމާޒުތަކާއި އިސްތިރާޖުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މިގޮތުން، މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަމެކެވެ.  މުހިންމުތަޢާރުފުކުރުމަކީ 

 ވަނީއެވެ.މިއަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި 

 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން 5.1

 

 ާބދީ އާުތތި ބޯވަދިލަމަހުގެ ، ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި

ތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ ، ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ތުތި ބޯވަިދލަަމހުގެ ދިރާސާތައް ކުރުމާ، މެނޭޖްކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި

ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަަކިއ  ޓެނިވިގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާމަސްވެރިކަން ދެމެހެއް

 ފަހަރު ބޭއްވޭނެއެވެ.ލްސާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް އަދި ކޮމިޓީގެ ޖަ. ކުރެވޭނެއެވެޤާއިމުކޮމިޓީއެއް ލަފާދޭ 

 ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 

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

 ރް.އައި ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛އެމް.އެމް.އާ (ށ) 

 ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަްނކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ (ނ) 

 ކުރާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ ޕްރޮސެސް ސްތުތި ބޯވަދިލަމަ (ރ) 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ (ބ) 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ ޅ) ( 

 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަތމްސީލު ކުރާ މަންދޫބެއް؛ އަދި (ކ) 

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއް (އ) 
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ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވައިލައި މިނިސްޓްރީން  ކުރިމަތިލުމުގެ މީގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް 

 އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

 ؛ތްތައް ތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫބު(ހ) ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ފަރާ 

 ؛ބުތަމްސީލު ކުރާ މަންދޫ(ށ) ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ޕްރޮސެސް ކުރާ ފަރާތްތައް 

 (ނ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާ.

 

 ތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިެމނޭނެއެވެ.ތުލިއްޔައޫމަސްކޮމިޓީގެ 

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

 މިނިސްޓަރަށް އެރުވުން؛

 މަސްވެރިކަާމގުޅޭ ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ރިޕޯޓުތައް މުޠާލިޢާކުރުން؛ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  (ށ) 

މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ފަންނީ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ މަަސއްކަތު ތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ  (ނ)

ބައްދަލުވުންތަކުން ނެރެވޭ ނަތީޖާތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ ގުިޅގެން، ބައްދަލުވުންތަުކން އަދި މަޝްވަރާ 

 އަޅަންޖެހޭ މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން؛ އަދި 

 މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން. މި ޕްލޭން ތަންފީޛުކޮށް، މުާޠލިާޢކޮށް (ރ) 

 
 ލައިސަންސް ކުރުން  5.2
 
 

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

ތިޞާދީގޮތުން މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތްތައް  ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި އިޤު މަސްވެރިކަމުގައި

ނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށާިއ އްުޓމެވެ. އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިެބލެހެ އެއްކޮށް، ދެނެގަތުމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ަތފާސްހިސާބު

މިނިސްޓްރީއަްށ  ަމޢުލޫމާތުމަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ 

 ލައިސަންސްގެ ނިޒާމު އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.ލިއްބައިދިނުމުގައި 
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އިމުކޮށް، މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ޤާމީގެ އިތުރުން މިފަދަ ލައިސަންސް ނިޒާމެއް 

އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރާ  ގެ ތެރެއިން ރަސްމީކޮށް ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މަސްވެރިންނާއި މަހާއި މަހުގެނިޒާމު އެ

ފަރާތްތަަކށް ޙައްޤުވެގެންވާ އިޖުތިމާޢީ އަިދ އިުޤތިޞާދީ ރައްކައުތެރިކަްނ  ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކޮށްދީ އެ

ކުރާ އެއް ފިޔަވަޅެވެ. އަދި މިފަދަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަން މުހިންމުކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭ އެންމެ 

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

ބެލެހެއްުޓމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާވައި، ހިންގައި،  މަޢުލޫާމތުތަންތަނުގެ 

ފެންވަރުގައި ބަލައިގަްނނަ ަމސްވެރިކަމަކަށްވުމަށް ވެސް  ބައިަނލްއަޤުވާމީ  ،ޓަމުންެގންދާ މަސްވެރިކަމަކަށް ހެދުމަށާއިބަލަހައް

ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާެނ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގައިވެސް މިފަދަ  މުހިންމު

 ގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުނިޒާމަކުން އެއްކުރެވޭ 

 

ަމސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ނިާޒމެއްގެ ތެރެއިން މޮނިޓަރކޮށް ބޯވަދިލަަމހުގެ  ުތތިމިގޮތުން، 

ތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިިވ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާ ތުތި ބޯވަދިަލމަހުގެ ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި 

 ފަރާތްތައް ލައިސަންސްކުރެވޭނެއެވެ. 

 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު؛ތުތި ބޯވަިދލަަމހުގެ ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  (ހ)

 ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް.ތުތި ބޯވަިދލަަމސް ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް  (ށ)

އައުކުރުމާއި އަދި ބާޠިލުކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ލަިއސަންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ  ލައިސަންސަށް އެދުމާއި، ދޫކުރުމާއި،

މަސްެވރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  ،އަދި ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ޮގތް

ބޯަވދިލަމަުހގެ މަސްވެރިކަންކުރުމުށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެްނ ތުތި . ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަާޔންކުރެވޭނެއެވެ

މީގެ އިތުރުން، ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ  (ތިރީސް) އުޅަނދަށެވެ. 30މުޅިއަކު 

ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީްނ  ލޫމާތުމަޢުއެންމެހައި އުޅަނދުފަހަރާއި އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ކެޔޮޅުންނާއި ަފޅުވެރީންގެ 

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

ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ ބާވަތްތަކާއި  ،ކުރެވެނީ އާބާދީއަށް ގެއްލުން ނުވާ

ހެއްޓުމަކީ އެއްކޮށް ބެލެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ (އެފަރޓް) އާ ގުޅޭ ތްބާވަ އެ ،ބާވަތްތައް ބާނާ މިންވަރާއި އެ

ފޮތް އަދާކުރަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގް މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު ނެގުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް ކަމެކެވެ. މުހިންމު

         ނުވަތަ މަސްރިޕޯޓެވެ. މަސްރިޕޯޓަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިންމުމަށްފަހު އެ ަދުތރުގައި ހިފި ބާވަތްތަކާއި 

ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަްށ  ،މަސްވެރިކަން ރާވައި މަޢުލޫމާތުތްތައް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައިގެ (އެފަރޓް) އެ ބާވަ

ދުތައް ފަދަ ސަރަޙައްމަސްވެރިކަމުގައި ހޭދަ ކުރެވުނު ތެލުގެ މިންވަރު އަދި މަސް ބޭނި ކޮށްދޭ ނިޒާމެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޯރު

މީގެ އިތުރުން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުންނާއި  ގެއެވެ.ފޮތް މެދުވެރިކޮށް ނެވެސް ލޮގްމަޢުލޫމާތުއިތުރު 

ކީވެސް ތަލޫމާޢުމަ އެންމެހައިއެއްކުރެވެއެވެ. މި  ަމޢުލޫމާތުގުޅޭގޮތުން ވެސް ތަފާތު  މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާިރއާ

މަށްޓަކައި އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލިބިދިނުމަްށޓަކަިއ، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުރު

 ތެވެ.މައުލޫމާހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ޭބނުންކުރެވޭ ، މަސްވެރިކަން ރާވައި

ކޮށް، ޤާއިމުއެއްކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް  މަޢުލޫމާތުަމސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތުތި ބޯަވދިލަމަހުގެ މިގޮތުން، 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުމަސްވެިރކަމުގެ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުން 

   މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން މަސް ރިޕޯޓު ނުވަަތ  •

 ؛ފޮނުުވން މަޢުލޫމާތުލޮގް ފޮތުގެ 

 ؛ގަނެަފއިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕަރޗޭސް ރިޕޯޓު) ފޮނުވުންގަނެ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ތުތި ބޯވަިދލަމަސް  •

 އަދި

(ޕަރޗޭސް ރިޕޯޓު) އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  •

 ފޮނުވުން.
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 ންދޫކުރު ސެޓުފިކެޓުކެޗް  5.4

 

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

 މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށާއި، ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ބަދަލުކުރެވޭ މަހާއި މަހުގެ އެންމެހައި އުފެއްދުންތަކަކީ

ނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓިފައިވާ މަސްވެރިކަމަކުން ބާނައި، ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ އުފެއްދުންތަކެއްކަްނ ހަރުދަ

 ފިޔަވަޅެކެވެ.  މުހިންމުކުރުމަކީ ޤާއިމުދޫކުރުމުގެ ނިޒާމެއް  ސެޓުފިކެޓުކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކެޗް 

  

           ކުރެވޭ ކޮންމެ  އެކްސްޕޯޓުދޫކުރުމުގެ ނިޒާމު ފުޅާކޮށް،  ސެޓުފިކެޓުކޮށްފައިވާ ކެޗް ޤާއިމުމިގޮތުން މިނިސްޓްރީން 

          ފިކެޓެއް އޮތުން ލާޒިމުކުރެވޭނެއެވެ. ތުތި ބޯވަިދލަމަހުގެ ޝިޕްމަންަޓކާ އެކު މިނިސްޓްރީން ދޫކޮްށފައިވާ ކެޗް ސެޓު

  އި،ލޫމާތާޢުމަތި ބޯވަދިލަމަސް ބާނައިފައިވާ އުޅަނދުގެ ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ތު ސެޓުފިކެޓުކެޗް 

         ގެ އަލީގަިއ މަޢުލޫމާތުއެއްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި  މަޢުލޫމާތުމަސް ބޭނި ތާރީޚު އަދި މަސް ޕްރޮސެސްކުރި ފަރާތުގެ 

އުފެްއދުންތައް ކަޑައްތުކޮށްފައިވާ  އެމަސް ބޭނީއްސުރެ މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނަ ފަރާްތަތކަށް ފޯރުކޮށްދެވެންދެން 

 މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.  )ޔަޤީންކުރުމަށް (ޓްރޭސަބިލިޓީ އެންމެހައި މަރުހަލާތައް ދެނެގަތުަމށް

 
 
 

 ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅުތައް 5.5

 

ވަކި ކަމެއް ޔަޤީންކުރެވިފައި ލަތުގައި ނުވަތަ ހާނެތް  މަޢުލޫމާތުސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ 

މޫސުމީ ބަދަލުެގ ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި  ،ހިނދުގައި ވެސް ނެތް

ގެ ތެރެއިްނ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްެޓނިވި ހަމަތަކުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނިޒާ މާޙައުލީސަބަބުން 

 އަޅާބާރުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްުކރާ ފަރާތްތަކުން ޅުމަކީ ގިނަ ސައިންސްވެރިންނާއި ޤުބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި ފިޔަވަޅު އެ

ސްޓޮކް މެނޭޖްކުރުމަްށ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ުތތި ބޯވަިދލަމަހުގެ  ،. މިގޮތުން)1982ޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ.، ( ކަމެކެވެ
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އެޅުމަށް ފެނިއްެޖ ހާލަތުގައި އެފަަދ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމިާދނެއެވެ. ފިޔަވަޅުތަކެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިެހްނ 

 މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ.

 ދަކުން ތުތި ބޯވަދިލަމަސް ހިފުން ަމނާކުރުން؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައް (ހ) 

 ކުރުން މަނާކުރުން؛އެކްސްޕޯޓުޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ ، ހިުފންބޭުނން، ތުތި ބޯވަދިލަމަސް  (ށ) 

 ކޯޓާއެއް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުން؛ އަދިތުތި ބޯވަދިލަަމހުގެ  ބޭނޭނެކުރެވޭނެ ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓު )ނ(

 ސްޓޮކަށް ައސަރުކޮށްފާނެ ހަރަކާތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ  )ރ(
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 : ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރުނ6ްބާބު 
 

 ލައިފައިވާ އިސްތިރާޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެއިވުމަށް އެކުލަވަމި ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލު 

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

މަސްވެރިަކން ރާވައި، ހިންގަިއ، ބެލެެހއްޓުމާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް  ތުތި ބޯަވދިލަމަހުގެމި ޕްލޭންގައި ހިމަނައިފައިވާ 

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެެލހެއްޓުމުގެ  ުތތި ބޯަވދިލަމަހުގެމަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި

ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރަންޖެޭހ 

ށް ގެންދާނެ ގޮތް ަބޔާންކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުްނ ތަޙްލީލުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަ

  އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

 
 

 : ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުނ7ްބާބު 
 

ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ އް) އަހަރަކުންނެވެ. ޕްލޭން މުޠާލިޢާކުރުމުގައި އެހަ( 6މި ޕްލޭން މުޠާލިޢާކޮށް މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ ކޮންމެ 

އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި  ،ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ލައިންސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި

ވެރިންގެ ބައިވެރިވުން ކަަށވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އަިދ މަްޞލަޙަތުތަކާއި އަދި އެހެިނހެން މާޢަތްކަމާގުޅުންހުރި ޖަމްޢިއްޔާ ޖ

ފިޔަވަޅެއް  ޕްލޭންގައިވާ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަވަސް ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ެޖިހއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާއާއެކު އެ

 މުޠާލިޢާކޮށް، ަތންފީޛުކުރެވޭނޭ ިއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
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 ކަރުދާސްތައް ފައިވާހަވާލާދީ

 
 

ރޯތް އިން ނޭޗަރ: ފެކްޓް އޮފް ޓެމްޕަރޭޗަރ އޮން ސްކުއިޑް ގު. އެކައުންޓިންގް ފޮރ ދަ އ2004ި. ޑަބްލިއު. ޖޭ، ފޯރސައިތު

 .339-331): 4(55 ތެސިސް ޓު ޕްރެކްޓިސް. މެރިން އެންޑް ފްރެޝްވޯޓަރ ރީސަރޗް ފްރޮމް ހައިޕޮ

އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީ، އެންޑް މެރިން މިނިސްޓްރީ 

އިނަބަލް ފިޝަރީޒް ސްޓަރ ޕްލޭން ފޮރ ސަސްޓެޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ދަ ފޯމިއުލޭޝަން އޮފް މާ .2017ރިސަރޗް ސެންޓަރ. 

 (ސެޕަރޭޓް ވޮލިއަމް).

ރީ އޮބްޒަރވޭޝަން އޮން ދަ އަރލީ ލައިފް . ލެބޯރަޓ2006ަ. ޓީމިނަމީ، . އެންޑް ޓީއޮޓާ،  ،ކ.ފުކުއި، މިޔަހަރަ، ކ.، 

): 2(72 ޒްސްކަން ސްޓަޑީ ރޮމްބަސް. ޖަރނަލް އޮފް މޮލަސަނޮޓިއުތިސްމަންޑް ސްކުއިޑް ތިސް އޮފް ދަ ޑައިސްޓޭޖަ

205-199. 

. އަ ރިވިއު އޮފް ދަ ބައޮލޮޖީ އޮފް ދަ ޑައިމަންޑްބެކް 1998. . އައިއޭއަރޙިޕްކިން، އެންޑް  .މްއެ. ލިްނ، ސީތުނިގްމަ

އެޑިޓަރ. ، ތާނީ. އޮކު) ޕޭޖް އިން ޓީތިސަނޮޓިއުތިޑޭ: ގޮޕްސިޑާ(އެ  ރޮމްބަސްތިސަނޮޓިއުތިސްސްކުއިޑް، 

ޗަރީ ން މެރިން ފިޖިކް ސްކުއިޑް. ޖަޕާޖް ޕެލާސިއަމް އޮން ލާކޮންޓްރިބިއުޓެޑް ޕޭޕަރސް ޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިމްޕޯ

 ސަރޗް ސެންޓަރ، ޓޯކިޔޯ.ރިސޯސަސް ރި

ރ އޮފް ދަ ޗަ . ސްޓަރަކ1991ް. މްއެ. އާރސަބިރޯވް،  ޑް. އެންއައި. އޭއާޚިޕްކިން، ، މްއެ. ލިްނ، ސީތުނިގްމަ

) ޖަރނަލް އޮފް ޒޫލޮޖީ އެގޮޕްސިޑާ: (ސެފަލަޕޮޑާ ރޮމްބަސް ތިސަނޮޓިއުތިސްސްކުއިޑް  ފްއޮޑަކްޓިވް ސިސްޓަމް ރިޕްރޮ

224)2 :(271- 283. 

އޭޖް، ގްރޯތް އެންޑް ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ، 1995އާރ. އެމް. ސަބިރޯވް،  ޑްއެން އާޚިޕްކިން، އޭ. އައި.، މްއެ. ލިްނ، ސީތުނިގްމަ

) މެރިން ތިސަނޮޓިއުތިޑޭ: އެގޮޕްސިޑާ( ތިސަނޮޓިއުތިސް ރޮމްބަސް ބައޮލޮޖީ އޮފް ޑައިމަންޑް ޝޭޕްޑް ސްކުއިޑް

  .87-73): 3-1(124 ޒް އެކޮލޮޖީ ޕްރޮގްރެސް ސީރީ

. ޑައިމަންޑް ބެކް ސްކުއިޑް އެންޑް އެގް މާސް 2014. ޓީޓަކަޔަމަ، . އެންޑް މްފުޖީ، އެ، ޖީ. ،އަމޮސް، ޖީ.ނިމޯހޯ، 

 144#ޑައިމަންޑްބެކް ސްކުއިޑް ފިޝިންގް. އެސް ޕީ ސީ ފިޝަރީޒް ނިއުސްލެޓަރ  ތުރެކޯރޑް އިން ވަނުއަ

 .52-48: (އޯގަސްޓް)
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. ޖެރެބް އެންޑް އިން ޕީ 387-384ސް ޕޭޖަ ތިސަނޮޓިއުތިޑޭ.. ފެމިލީ 2010. ޕީޖެރެބް، އެންޑް  .އީރޮޕަރ، ސީ. އެފް. 

ސްޓްރޭޓެޑް ކެޓަލޮގް އެންޑް އިލަ ނޮޓޭޓެޑްޑްސް އޮފް ދަ ވޯރލްޑް. އޭން އެސީ. އެފް. އީ ރޮޕަރ އެޑިޓަރސް. ސެފަލަޕޮ

ޒް ޝީޑް ސްކުއިޑްސް. ސްޕީއެގޮޕްސި. މަޔޮޕްސިޑް އެންޑް 2މް ޒް ނޯން ޓު ޑޭޓް. ވޮލިއުޝީއޮފް ސެފަލޮޕޮޑް ސްޕީ

 . އެފް އޭ އޯ، ރޯމް.ކެޓަލޮގް

. ކޭޕީ. ސީ.، ޖެސްޓިން، ޖޭ. އެލޮއިސިއަސް،  ،.ރްވިދްޔާ، އާ ،.ވީވެންކަޓެސަން،  ،.ޖީސަސިކުމަރ، ކ. ކ، ، ރސަޖިކުމާ

. ޑިސްޓްރިބިއުޝަން، އޭޖް 2020. . ސީކޭމުހައްމަދު، އެންޑް  ނަތަރާޖާ، ޖީ. ޑީ.، .. ސީޕީ، هللاކަރަމަތު، .މްއެ

ފްރޮމް ދަ  ސަނޮޓިއުތިޑޭ(ސެފަލޮޕޮޑާ: ތި ތިސަނޮޓިއުތިސް ރޮމްބަސްއޮފް ދަ ޑައިމަންޑްބެކް ސްކުއިޑް،  ރޯތުއެންޑް ގް

 އެލްސެވިއަރ. 105478):2019ނޮވެމްބަރ ( 224ބިއަން ސީ. ސިޝަރީޒް ރީސާރޗް ރެޓްރޮޕިކަލް އެ

. ރިއޯ ޑިކްލެރޭޝަން އޮން އެންވަޔަރަންެމްނޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. 21ޖެންޑާ . އ1982ެޔޫ.އެން.ސީ.އީ.ޑީ. 

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

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް. ރިއޯ ޑި ޖެނޭރޯ، ބްރެޒިލް.
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 ބަސްކޮށާރު: 1 –ޖަދުވަލު 

  

ބޭނުމަށް  ވިޔަފާރި (ހ)

 މަސްވެރިކަންކުރުން

 މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން.

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

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  57ޤާނޫނުގެ  ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަްށޓަކައި އެ

 ނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ އޮފިސަރެއް.ކަ

ވަނަ  58ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު (ނ)

 އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތައް. މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން

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

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

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

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

ނޫންވެސް އެހެން  ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެ

 ؛ތައް ހިންގުންހަރަކާތް

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

ހޯދުްނ ، އާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން

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

ވަނަ ނަްނބަރު ) 3( ،ވަނަ ނަންބަރާއި) 2(، ) ވަނަ ނަްނބަރާއ1ި(

ރަކާތެއް ހަބަރުގަިއ ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ) ވަނަ ަނނ4ްނުވަތަ (

 ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އުޅަނދު (ބ)

ނުވަތަ ޢާންުމ ގޮތެއްގައި ަމސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ހަ

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދު.

 މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ގޮތުން، މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގެ  މަޢުލޫމާތުމަސްވެރިކަމުގެ  ލޮގްފޮތް (ޅ)

 ރެކޯޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް.

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

ހިންގައި ބަލަަހއްޓައި އަދި ، ތިން ވަނަ ާބބާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި

 .ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން

އެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ  ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި ކެޔޮޅު (އ)

 ވެފައިވާ ފަރާތް.ހަވާލު

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާގުޅޭ އެންމެހައި  މިނިސްޓަރ (ވ)

 ވެފައިވާ ވަޒީރު.ހަވާލުކަންކަމުގެ ޒިންމާ 

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުެގ އެންމެހައި  މިނިސްޓްރީ (މ)

 ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ.ހަވާލުކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
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ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން  (ފ)

 ކެޔޮޅު -ސިސްޓަމް 

 މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ހަރަކާތްމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ތައް ހިންގުމަށް ހަރަކާތްރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ކޮށްފައިވާ ާޤއިމުބޭނުންވާ ލައިސަންސާއި ހުއްަދ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން 

 .އޮންލައިން ނިޒާމު

ނެތް  މަޢުލޫމާތުސައިންޓިފިކް ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ހޯދައިފައިވާ ފުރިހަމަ  ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު (ދ)

ހާލަތުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަމެްއ ޔަޤީންކުރެވިފައިނުވާ ހިނދުަގއި، ޤުދުރަތީ 

ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަަމތަކުގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުަމށްޓަަކއި، ފިޔަވަޅެއް 

ނާޅައި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤުދުރަތީ 

 ލެހެއްޓުަމށް އަޅާ ފިޔަވަޅު.ވަސީލަތްތައް ބެ

ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ  (ތ)

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް 

 ހިންގުން

ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެްއޓުމަކަށްޓަކަިއ ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުުކރުމަށް ނުވަތަ 

 މަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަެލއް ގެނައުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަްއ.

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

 ،ސާފުކޮށް ،މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް )1(

 ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނުޑކޮށް ،ިފނިކޮށް ،ބަންދުކޮށް

 ރާއްޖެއިންއާއި ދިވެހިދިެވހިރާއްޖެ އެނޫންވެސް އެހެންގޮތަކަށް 

 ނުަވތަ  ؛ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

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

ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ ެއނޫންވެސް  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް

ބޭރުގައި  ރާއްޖެއިންާއއި ދިވެހިދިވެހިރާއްޖެ އެހެންގޮތަކަށް 

ަމސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ  ،ވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

 އުފެއްދުންތައް ރައްކާކޮށްފައި ބަަހއްޓާ ތަންތަން.
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