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 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 
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   1ބާބު 

 ތަޢާރުފު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އާއި،  29ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި،  22ގެ  ޤާނޫނު)

ވަަނ  86 އާއި،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  44ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި،  33

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ަހދައިފައިވާ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

 ،ހިންގައި ،މަސްވެރިކަން ރާވައި އިގެާފނަ[ ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި (ށ)  

 އެވެ. ]ގަވާއިދުބެލެހެއްޓުާމބެހޭ 

މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން  އިގެދިވެިހރާއްޖޭގެ ފާނަ ،ދަކީގުސަމަމި ގަވާއިދުގެ  .2 ދު ުގސަމަ ގަާވިއދުގެ 

ދިގު  ،މަސްވެރިކަމުގެ ފައިދާ އިގެފާނަ އި ކުރާދިވެހިރާއްޖޭގަ ،ތަންފީޛުކުރުމާއި

 ،މާއިމަސްވެރިކަ އިގެފާނަ  ،ޓަކައި މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ލިއްބައިދިނުމަށް

އެންމެހައި އަސަރުކޮށްފާނެ  އާބާދީއަށްފާނައިގެ  ،ކާއިރަކާތްތަހަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސް

 ބެެލހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.ރާވައި ހިންގައި  އްހަރަކާތްތަ

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ، ދިވެހިމި ގަވާއިދަ (ހ) .3

 ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.ޝާއިޢުކުރާ 
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 ގެގަވާއިދުމި  ،ނަމަވެސް އޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި (ށ)  

 ދިވެހި  ،މަލުކުރަން ފަާށނީޢަ ވަނަ ނަްނބަރަށް) 3( ގެ ގެ (ހ)މާއްދާ ވަނަ 10

          ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

 (ނުވައެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 9

 2ބާބު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން  މެނޭޖްކުރުމަށް  މަސްވެރިކަން  ފާނައިގެ 

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުުރމުގެ ޕްލޭން ތަްނފީޛުކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ  (ހ) .4 ކޮމިޓީ އެކުލަަވއިލުން 

ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށް ޓަކައި، މި ގަވާއިދަށް ަޢމަލުކުރަން 

(ތިނެއް) މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި [ފާނައިގެ ަމސްވެރިކަން  3ފަށާތާ 

 މެނޭޖްކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ] ެއކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (ށ)  

 އައްޔަނުކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީ  (ނ)  

 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ،އެކުލަވައިލަންވާނީ

   )1(

  

މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛ 

 ؛(މުޤައްރިރު)

މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް  )2(   

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

 ؛(ތިނެއް) މަންދޫުބން 3ފާނައިގެ މަސްވެރިން ތަމްސީލުކުރާ  )3(   

(ދޭއް)  2ފާނަ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްަތއް ތަމްސީލުކުރާ  )4(   

 ؛މަންދޫބުން

 ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛ ވުޒާރާ ތިމާވެށްޓާެބހޭ )5(   

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތަމްސީލުކުރާ  )6(   

 މަންދޫބެއް؛
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛ )7(   

 ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ ަތމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛ )8(   

 ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛މޯލްޑިވްސް  )9(   

 ތަްމސީލުކުރާ މަންދޫބެއް؛ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް )10(   

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމާ ގުޅޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއް  )11(   

ފާނައިގެ ބާަވތްތަކާއި ފާނައިެގ މަސްވެރިކަން ދިރާސާކުރާ  )12(   

 ސައިންސްވެރިއެއް.

      ) ަވނަ ަނންބަރާއި،4) ަވނަ ނަްނބަރާއި، (3މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ރ)  

) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުކަމަްށ 11(

މިނިސްޓްރީްނ  ފައިޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވައިލައި ކުރިމަތިލުމުގެ

 އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުކަމަްށ  (ބ)  

އަންނަނިިވ  ،ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވައިލައިފައި މިނިސްޓްރީން ކުރާ އިޢުލާނުގައި

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ؛ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްަތކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުްނތައް )1(   

ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  )2(   

 އުސޫލު؛ 

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )3(   

 .ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މެްނބަރުން ހޮުވމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

      ) ަވނަ ަނންބަރާއި،4) ަވނަ ނަްނބަރާއި، (3މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( (ޅ)  

 ،) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު ކޮމިޓީން ވަކިވެއްޖެނަމ11ަ(

ނުވަތަ މެންބަރުން ވަކިކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

 ލައިފައި މެންބަރަކު ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވައި

 އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ވަނަ ނަންބަރާިއ،   4) ވަނަ ނަންބަރާއި، 3(ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  4މި ގަވާއިދުގެ  .5 ކޮމިޓީގެ ަދއުރު 

            ) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަންދޫުބންެގ ދައުރުގެ މުއްދަތަކ11ީ(

(ދޭއް) ދައުރު އަދައެއް  2މި މެންބަރުންަނށް ވިދިވިދިގެން  ވެ.(ހަތަރެއް) އަހަރުދުވަހެ 4

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ިއދާރީ ކަންކަން 

 ހެއްޓުން ބެލެ

މިނިސްޓްރީގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގަިއ  ،ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ކަންކަން ބަލަަހއްޓާނީ .6

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުޮކށްފައިވާ ސެކްޝަނުންނެވެ.

 މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ. ،ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް (ހ) .7 ކޮމިޓީގެ ޖަލްާސތައް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަވަސް ޙައްލު  (ށ)  

 ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކަށް މުޤައްރިރަށް ގޮވައިލެވިދާނެއެވެ.

 (ހަތެއް) މެންބަުރންނެވެ. 7ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމަކީ  (ނ)  

ޞިނާޢަތުެގ  ،މާ ގުޅޭ މާހިރުންނާއިކަ ،ކޮމިޓީން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި (ރ)  

ކަމާ ގުޅޭ ސަރަޙައްދީ  ،ސަރުކާރުގެ ކަާމ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ،މަންދޫބުންނާއި

ޖަމާޢަތްތަކަށް ނުަވތަ ބައިަނލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ޖަްލސާތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެެއވެ.

ކޮމިޓީގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވަިއލާ [ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ެމނޭޖްކުރުމަށް ލަފާދޭ  .8

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ. ،ކޮމިޓީ] ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ،ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ބެލުމާއި (ހ)  

އެއްފަހަރު މިނިސްޓަރަށް ޕްލޭން ތަންފީޛުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފުސީލު އަހަރަކު 

 .ންގުންއެ

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ  (ށ)  

 ރިޕޯޓުތައް މުޠާލިޢާކުރުން.

ކަމާ  ،ރިޕޯޓުތަކުންނާއިފާނައިގެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ  (ނ)  

ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުްނނާއި، މަޝްވަރާ 

އަޅަންޖެހޭ  ތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެންބައްދަލުވުންތަުކން ނެރެވޭ ނަތީޖާ

 މެނޭޖްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިުންނ.
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ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ެފންވަރުގައި ފާނައިެގ ވަރުގައި ފެންސަރަޙައްދީ  (ރ)  

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި މެނޭޖްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް 

 ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ތަންފީޛުކުުރމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުން.

ތަންފީޛުކޮށް، ުމޠާލިޢާކޮްށ ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން  (ބ)  

 މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާދިނުން.

މެންަބރުން ވަކިުކރުާމއި 

 ވަކިުވން 

މިޓީއަށް އައްޔަނުކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޮ 4މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .9

ނަމަ، ނުވަަތ މުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރު ކުމެންބަރަ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންްޓ 

ނަމަ، ުނވަތަ އެފަދަ  ޕްލޭނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

 ނަމަ، އަދި  މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭްޓ ތަންފީޛު  ޖެހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެއް

  ކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ދަތިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާ ނަމަ، 

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެ މެންބަރަކު ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

ޔުމުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީން ވަކިވުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ލި (ށ)  

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުަކމުން އެ ފަރާތެއް ވަކިވާނެއެވެ. ،ހުށަހެޅުމުން

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަީތން މެންބަރުކަމުްނ  (ނ)  

ހިނގަމުްނދާ ަދއުރުގެ ބާކީ  ،ވަކިކުރާ ނުވަތަ ވަކިވާ މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި

ވަަނ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،އޮތް މުއްދަތަށް އައު ެމންބަރުްނ އައްޔަނުކުރާނީ

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީންނެވެ. 

  3ބާބު 

 ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް  ލައިސަންސް 

ލައިސަްނސް ނަަގންޖެހޭ 

 ފަރާތްތައް 

މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ފާނައިގެ  (ހ) .10

          ،ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަްނނަނިިވ ފަރާތްތަކުން އެަކން ކުރަންވާނީ

 އެ ކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސެއް ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

 ޅަނދުފަހަރު؛ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ފާނައިގެ ަމސްވެރިކަންކުރާ އު )1(   
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ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެްކސްޕޯޓު ކުރުމަށް ފާނަ ޕްރޮސެސް  )2(   

ކުރުމުގައްޔާއި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހަިއ 

  ؛ފަރާތްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރާއި ތަްނތަން

އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން  )3(   

ފާނައިގެ ބާވަްތތައް ވިއްކާ ފަރާްތތައް ނުވަތަ ކުްނފުނިތައް ނުވަަތ 

 ކަލެކްޓަރ އުޅަނދުތައް.

 

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ ވަނަ ނަންބަރު )1(ގެ ހ) ( މި މާއްދާގެ (ށ)  

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި ހިންގައި 

ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހަްއޓާ ބާވަތަކަށް އަާމޒުކޮށްގެްނ ބެލެހެއްޓުާމބެހޭ 

އެ މަސްވެރިކަމަކަށް ޚާއްޞަ ލައިސަންސެއް  ،މަސްވެރިކަން ކުރަންވާނީ

 ނަގައިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ  ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ނ)  

ލައިސަންސެއް ލިބިފައިާވ މަސްވެރިކަމުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކުން ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހިފޭ ނުވަތަ ބޭނޭ ނުަވތަ ނެޭގ 

އިތުރު ލައިސަންސަކާ ނުލައި، މި މާއްދާގެ  ،އެހެނިހެން ކަނޑުގެ ދިރުްނތައް

 (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ވިއްކިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ  ،އޮތް ނަމަވެސް(ނ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ  (ރ)  

ކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަން) ަވނަ ަނންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1(ހ) ގެ (

އަހަރުދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ާބނާ މަހުެގ  ،ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަުކން

 ،ބައެއް(ދިަހއެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑު  10ދަނުގެ %ލަ ބަރުޖުމު

އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން 

އެ ބާވަތަކަްށ  ،ބަލަހައްޓާ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާަވތްތަކެއް ހިއްސާކުރާނަމަ

 ކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ.މަސްވެރިކަން ޚާއްޞަ 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ) ވަނަ ނަންބަރުގ2ަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ބ)  

ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޕްޮރސެސްކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގާ ކޮންމެ 

ސައިޓަކަށް ނުވަތަ ފެސިލިޓީއަކަށް ވަކި ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި 

ކުރުމަށް ފާނަ  ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ނުަވތަ އެކްސްޕޯޓު
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ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ ޕްރޮސެސްކުރުމުގައްޔާއި ތައްޔާރުކުރުމު

 ވެސް ވަކި ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ. އުޅަނދަކަށް

  ) ވަަނ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައި 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ޅ)  

އޮތް ނަމަވެސް، އަންަނނިވި ފަާރތްތަކުން ނުަވތަ ތަްނތަނުން މި ގަވާއިދުގެ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.ދަށުން ލައިސަންސެއް ނަގާކަށް 

     ގެ މިންވަރުފާނައިދުވާލަކު އެ ތަނެއްގައި ޕްރޮސެސްކުރެވޭ  )1(   

(ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީ) ނުވަތަ ދުވާލަކު އެ ތަނަކަށް 

(ފަންސާސް) ކިލޯއަށްވުރެ ކުޑަ  50ގަނެވޭ ފާނައިގެ މިންވަރު 

  ؛ތަންތަން

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް.ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކާބޯތަެކތީގެ  )2(   

          ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ކ)  

އަހަރެއްގެ  ،މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކުން

(ވިހި އިންސައްަތ) އަށްވުރެ  20ދަނުގެ %ލަ ބަރު ތެރޭގައި ގަންނަ މަހުގެ ޖުމު

އެހެްނ މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި ހިންގައި ެބލެހެއްުޓމާ ގުޅޭ  ،ބޮޑު ބައެއް

 ،ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތްތަކެއް ހިއްސާކުރާނަމަ
       އެ މަސްވެރިކަމަކަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް 

 ވާނެއެވެ.ނަގަން

ފާނައިެގ ) ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (އ)  

މުގެ ލައިސަންސް މަސްވެރިކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވު

ދަނުެގ ލަ ބަރުއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގަންނަ މަހުގެ ޖުމު ،ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކުން

ހެން މަސްވެރިކަމެއް (ވިހި އިންސައްތަ) އަްށވުރެ ބޮޑު ބައެއް އެ 20%

ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ބާވަތެްއ 

އެ ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމަކަްށ ޚާއްޞަ  ،ނުވަތަ ބާަވތްތަކެއް ހިއްސާކުރާަނމަ

 މުގެ ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ.މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވު

ލައިސަްނސަށް ެއދުާމއި، 

 ،ދޫކުުރާމއި ލައިސަްނސް

 ލައިސަްނސް

 ،އައުުކރުާމއި

 ލައިސަްނސް

 ބާޠިލުކުރުން 

ލައިސަންސަކަށް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  10މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .11

 ލައިސަންސް ،އައުކުރުމާއި ލައިސަންސްދޫކުރުމާއި،  ލައިސަންސްއެދުމާއި، 

 R-92/2020ގަވާއިދު ނަްނބަރު  ،ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށާިއ  ،(މަސްވެރިކަމާއި

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުެގ 
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ާވ އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތައް  10މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ފާއިތުވެދިޔަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ލައިސަންސްގެ  ،އައުކޮށްދިނުމުގައި

 ޝަރުޠުތައް އެ ފަރާތުން ފުރިހަަމކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ުކރެވޭނެއެވެ.

ލައިސަްނސަށް ެއދުުމގެ 

ކުރިން 

ފުރިހަަމވެފަިއވާކަން 

ން ކުރަްނޖެހޭ ގީޔަ

 ކަންތައްަތއް 

 ،ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސަކަށް އެދި ުހށަހަޅާއިރު (ހ) .12

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އުޅަނދަށް ޫދކޮށްފައިވާ 

ލައިސަންސަށް އެިދ  ،ތްކަންސާފުތާހިރުކަމުގެ ޞައްޙަ ސެޓުފިކެޓެއް އޮ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޔަގީންކުރަންާވނެއެވެ.

ޕްރޮސެސްކުރާ  ،ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު (ށ)  

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިާވ  ،ތަނަށް

ހުށަހަޅާ ފަރާުތން ޔަގީން  ،ސާފުތާހިރުކަމުގެ ޞައްޙަ ސެޓުފިކެޓެއް އޮތްކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސެސްކުރާ  ،ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން (ނ)  

ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން، ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރިއެއް 

ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

 ވިޔަފާރިއެއްކަން މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާްތތެރިވުމަްށ  (ރ)  

ލައިސަންސަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން، ނުވަަތ 

 ލައިސަންސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްކަން

 މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ.ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

ލައިސަްނސްގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ  10މި ގަވާއިދުގެ  .13

ގައި  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ،ފަރާތްތަކުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ.  

ލައިސަްނސްގެ 

 މުްއދަތާއި ފީ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްތައް  10މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .14

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދޫކުރަންވާނީ

 ފީ ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ.
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މި ގަވާއިދުގެ      ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 10

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ އަތުން ލައިސަންސް ފީ ނަަގްނ 

(ބާރަ)  12މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ފަށާނީ

 މަސްދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ.

   4ބާބު 

  ބޭނޭނެ އަދި އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެ ސައިޒް ލިމިޓްތައް ފާނަ 

        ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުެގ ފާނަ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ހ) .15 ސައިޒް ލިމިޓްަތއް 

 ،އެ ބާވަތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓަކާ ޚިލާފަށް ހިފުމާއި

އެްއވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުމާއި،  ބާނައިފައިވާ ފާނަ ބޭނުމާއި،

ރައްކައުކުރުމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެން އުޅަނދަކަށް ގެންދިޔުމާއި 

ޭލންޑިްނގ ފެސިލިޓީއަކަށް ނުަވތަ އެއްގަމަށް  ،(ޓްރާންޝިޕްކުރުން)

ގެންދިއުމާއި، މާލީ މަންފާއެއް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ މަްނފާއެއް ހޯދުމަްށ 

މާއި، ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޕްރޮސެސްކުރުމާއި، ޕްރޮސެސްކުރާ މުޢާމަލާތުކުރު

ކުރުމަށް  ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމާއި، އެްކސްޕޯޓުކުރުމާއި، އެކްސްޕޯޓު

      ،ކުރުމަކީ  މަނާ ކަމެކެވެ. ފާނައިގެ ދިގުމިން ބަލާނެ ގޮތް މަސައްކަތް

 ގައި ދައްކައިދީފައި އެވަނީއެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ (ށ)  

ގައި ހިމަނައިފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓަކާ ޚިލާފަށް ފާނައިގެ ބާވަތެއް  3ޖަދުވަލު 

ހިފިއްޖެނަމަ، ެއންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާ ގޮތެްއގެ މަތީްނ އަމާޒުނުކޮށް 

   އިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ވާނެއެެވ. އަދި އެފަދަ

 މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވީ ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.  ،އެ ފަރާތެއް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީްނ  (ނ)  

ހިންގާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިންގާ އެކުއަކަލްޗަރގެ 

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޞައްޙަ ލައިސަންސެއްގެ ދަށުްނ  މަޝްރޫޢުތަކުގައްޔާއި

ފާނަ އާލާކުރުމަށް ހިންގާ އެކުައކަލްޗަރ ފެސިލިޓީތަކުގައި އާލާކޮށްފައިވާ 

ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންާވ  ،ފާނައާއި

ނިހެްނ އިގެ ޙަޔަވިއްޔާތާ ގުޅުންހުރި އެހެފާނަ  ،ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫމާތާއި

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި، ގަވާއިދު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި  R-100/2020ނަންބަރު 
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    ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ ކުރުމާ ބެހޭ 

ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ލިިބގެން ކުރާ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްީރން ދޫކުރާ 

   މި ގަވާއިދުގެ  ،ދިރާސާތަކުގެ ބޭނުމަށް ނަާގ ފާނައާއި ގެންގުޅޭ ފާނަ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 3ޖަދުވަލު 

   5ބާބު 

 ބިސް ދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް  ،ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފާނަ 

މާޔަތްކޮށްަފއިވާ ޙި

 ސަަރޙަްއދުަތއް 

ބިސް ދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ އަންނަނިވި ސަރަޙައްދުތަކަީކ  ،ފާނަ (ހ) .16

 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެކެވެ.

 ؛ޅ. އަތޮޅު –އަލިގައު ކަނޑުއޮޅި  )1(   

 ؛ ކ. އަތޮޅު  –ދިއްފުށި ކަނޑުއޮޅި  )2(   

  ؛ވ. އަތޮޅު –ބޯމަސް ކަނޑު  )3(   

 ؛ މ. އަތޮޅު –ބޮޑު ކަނޑުއޮޅިއާއި  ކުޑަ ކަނޑުއޮޅި  )4(   

 ދ. އަތޮޅު. –ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅި  )5(   

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި،  (ށ)  

      މި ގަވާއިދުގެ  ،އެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ އިންތައް ހިމެނޭ ތާވަލުތައް

 ގައި އެވަނީއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

ހުރިހާ  ،ސަރަޙައްދުތަކުގައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ނ)  

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ،ވަގުތެއްގައި ވެސް

ވަދާދުއްވުން ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް  )1(   

 ؛ކުރުން

 ؛ނަގިލި ލުން )2(   

 ؛އަކިރި ނެގުން ،އާއިމުރަކަ ،އްޔާއިވެ )3(   

 ؛އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރުފުކުރުން )4(   

  ؛މަހަށް ކާން ދިނުން )5(   
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 އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުން. )6(   

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފާނަ ބިސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ރ)  

ވަނަ ދުވަހުން  23މުއްދަތުގައި (ކޮންމެ ހަނދުމަހެއްގެ ދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ) ައންނަނިިވ  3ޖެހިގެން ައންނަ މަހުެގ  ،ފެށިގެން

 ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ؛ޑައިވް ކުރުމާއި ސްނޯކްލް ކުރުން  )1(   

  ؛މޫދު ކުޅިވަރުތައް އިއިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ބޭުންނކުރާ )2(   

 މަސް ތިލަކުރުމަށް ދިއްލުން. )3(   

މި މައްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ބ)  

ކަނޑުެގ ޤުދުރަތީ  ،މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި

ވަސީލަތްތައް ބެެލހެއްޓުމަށް ބޭުނންވާ ސައިންޓިފިކް މަޢުލޫާމތު ެއއްކުރުމަށް 

     ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި

2020/R-100  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑާއ)

ސާ ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ކަނޑުގެ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުެގ ދިރާ

މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން ކުރާ ދިރާސާތަކުގެ 

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި  ،ބޭނުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތައް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

   6ބާބު 

  ގުޅޭ އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް  މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ  އިގެ ފާނަ  

މަްސވެރިަކުމގައި  ިއގެފާނަ

މަނާ ހިންގުން 

ކާއި ހަރަކާތްތަ

 މަނާ އާލާތް ބޭނުންުކރުން

މަސްވެރިކަމުގެ އަންނަނިވި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަކީ  ،ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި .17

 މަނާ ކަމެކެވެ.

ވައިފުޅި ނުވަތަ ނޭވާލުމަށް ަޓކައި ޕްރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ ވައި  (ހ)  

ބޭނުންކޮށްެގން ފެނުގެ އަޑީގައި އުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް 

 .ބޭނުންކޮށްެގން ފާނަ ޭބނުން ނުަވތަ ނެގުން



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި         R-2/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                 2 އަަދދު: 51 ވޮލިުއމް:
 

12 
 

ފާނަ  ޖަހައިގެން  ދިއްލައިގެން ބުޅިގަނޑު އަޅުވައިގެން ނުވަތަ ދަގަނޑު (ށ)  

 ބޭނުން ނުަވތަ ނެގުން.

ޕްރޮެސސްކުުރމުަގއި 

 ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް 

) ވަނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 10މި ގަވާއިދުގެ  .18

 ،ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ލައިސަންސެއް ނަގައިފައިވާ ަފރާތްތަކުން

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 

 މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

އެކްސްޕޯޓުކުުރމުަގއި 

 ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ ގޮތް 

އުފެއްދުންަތއް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސް ފާނައާއި ފާނައިގެ  (ހ) .19

ގަންނަންވާނީ ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތަކުން ނުވަަތ 

ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ެމދުވެރިއެއްގެ ގޮތުްނ 

ރ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ޞައްޙަ ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ އެކުއަކަލްޗަ

 ފެސިލިޓީތަކުންނެވެ.

އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ފާނައާއި ފާނައިގެ އުފެއްދުންތަްއ  (ށ)  

ބަންދުކުރަންވާީނ، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ 

 މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ،ތައްޔާރުކުރާ ފާނަ ބަންދުކުރަންވާނީދިރޭ ފާނަ ފިޔަވައި އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް  (ނ)  

 ބާވަތްތައް ވަކިވަކިންނެވެ. 

އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ފާނައާއި ފާނައިގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރާ  (ރ)  

ޒާއި، އި އެވަރެޖް ސައިބަރުދަނާ ،އަދަދާއި ޕެކޭޖްތަކުގައި، ފާނައިގެ ބާވަތާއި،

 ނގޭނޭހެން ޭލބަލް ކުރަންާވނެއެވެ.އެކްސްޕޯޓަރުގެ ތަފުސީލު ސާފުކޮށް އެ

 ،އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފާނައާއި ފާނައިގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮންެމ ޝިޕްަމންޓަކަށް (ބ)  

އެކްސްޕޯޓަރުން  ،ބުނެވިދިޔަ މަޢުލޫމާުތ ހިމެޭނ ޕެކިންގ ލިސްޓެއް

ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި ތަންފީޛީ އޮފިސަރެއް ނުވަތަ ފިޝަރީޒް 

 އްޖެ ހާލަތުގައި ޕެކިންގ ލިސްޓު ދައްކަންވާނެއެވެ.ރޭންޖަރެއް އެދި

ސައިޒް ލިމިޓްތަކާ ޚިލާފަްށ  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ޅ)  

 ފައިވާ ފާނައިގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް އެކްސްޕޯޓުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.އިބާނަ

ކުރުން ލާޒިމުކުރާނަމަ،  ޤައުމުން ކަރަންޓީނު ދިރޭ ފާނަ އިމްޕޯޓުކުރާ (ކ)  

      އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ކަރަންޓީނު ެފސިލިޓީގައި 
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އެ އުފެއްދުމެއް ކަރަންޓީނު ުކރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ 

 އިވެ. އަދި އެކަމަށް ހިނގާ އެންމެހައުފުލަންޖެހޭނީ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުންނެ

 ވެސް އެ ފަރާތުންނެވެ. ޚަރަދަކަށް ޒިންމާވާނީ

[މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ިރކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] ާއ  (އ)  

މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކުްނ  ،އެއްގޮތަށް

 ،މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ،އެއްކުރާ

އްުދންތައް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ފާނައާއި ފާނައިގެ އުފެ

މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެްނ  ،ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދ މަޢުލޫމާތު

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި ހިއްސާ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. ،ފަރާތަކާ

ޝިޕްމަންޓަކަްށ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފާނައާއި ފާނައިގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮންމެ  (ހ) .20 ޓުކެޗް ސެޓުފިކެ

         ،ކެޔޮޅު] މެދުވެރިކޮށް –[ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 

 ކެޗް ސެޓުފިކެޓެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި  ،ކެޗް ސެޓުފިކެޓަށް އެދި ހުށަަހޅަންވާނީ (ށ)  

މާބެޭހ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅު

 އުސޫލު] ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

        ކެޗް ސެުޓފިކެޓަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށްނ ދޫކުރާ ކޮންމެ (ނ)  

 (ވިހި) ރުފިޔާގެ އިދާރީ ފީއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  -/20

މިނިސްްޓރީއަށް މަޢުޫލމާތު 

 ފޮނުވުން 

ކުރާ  ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެިރކަން ،ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި  (ހ) .21

މިނިސްޓްރީގެ  ،މަސްރިޕޯޓު ނުވަތަ ލޮގްފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ،އުޅަނދުފަހަރުން

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްަފއިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަީތްނ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވަަނ  )3(ަވނަ ނަްނބަރާއި  )2(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  10މި ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

ލައިސަންސެއް ނަގައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސް  ށްފައިވާބަޔާންކޮ ނަންބަރުގައި

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ، ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕާޭޗސް ރިޕޯޓު)

ލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެޭހ ޢުށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޝާއިޢުކޮ
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 ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީއަްށ އުސޫލު] ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

        އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ފާނައާއި ފާނައިގެ އުފެއްުދންތައް  (ނ)  

މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު (ޕާޗޭސް ރިޕޯޓު)، މިނިސްޓްރީގެ 

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްަފއިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ްނ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީ ރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] ގަރިކޯޑުކު

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   7ބާބު 

  ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން  

ކަމެއް އަޅައިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމާއި، މި ގަވާއިދުގައި މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑަ (ހ) .22 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

މި ގަވާއިދުގައި  ،ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކުރުމާއި، 

ބެލެޭވނީ ކުށެއްގެ  ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން

 ގޮތުގައެވެ.

ނަަމ، ެއ ފަރާތަކަްށ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކުށެއް ކޮްށފިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

(މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާިއ R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، 

ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ 

 މަތީންނެވެ.ގަވާއިދު) ގައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅޭ  (ނ)  

       އާއި ޖަދުވަލު 6މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހަރަކާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 7

މި ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،  (ރ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް ލިބިަފއިވާ ފަރާތެއް  10

ވަނަ ނަންބަރާިއ  7ގެ  6ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި  ،ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން

ވަނަ ނަްނބަރުގައިވާ ކުްށތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކޮްށފިަނމަ ޖޫރިމަނާ  14

 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުންނެވެ. -/5,000ކުރެވޭނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއް  10މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

ތިންވަަނ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން
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ފަހަރަށް ކޮށްފިނަމަ، އެ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ލައިސަންސް  ،އަދި އައު ލައިސަންސަކަށް އެދި އެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ. 3ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުގެ 

  8ބާބު 

 މާނަކުރުން 

ކަނަޑއެޅިގެން އެހެން ގޮތަަކްށ  ކުންނުވަތަ ިޢބާރާތަ ކުންލަުފޒަހިމެނިފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި  .23 މާނަކުރުން 

ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި މާނަ 

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.އެވަނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާްތތަކަށް 

އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ކަންކަން  ،[މިނިސްޓްރީ] ކަމަށް ބުެނފަިއ އެވަނީ (ހ)  

މަސްވެރިކަމުގެ އެްނމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ،ހިމެނޭގޮތުން

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމުގެ ކަންކަން  ]މިނިސްޓަރ[ (ށ)  

މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ  ،ހިމެނޭގޮތުން

 ވަޒީރަށެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން[ (ނ)  

 ، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ތިންވަަނ ބާބާ ގުޅިގެން(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2019/14

 ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭ ޕްލޭނަށެވެ.ބަލަހައްޓައި  މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،[ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު] ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ (ރ)  

 ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 96/6

ސަރަޙައްދީ ކަނޑާއި  ،އާކިޕެލެޖިކް ކަނޑާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ކަނޑާއި

 ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ކަނޑަށެވެ.

މާލީ މަންފާއެއް  ،ބުނެފައި އެވަނީ[ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުން] ކަމަށް  (ބ)  

 ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށެވެ.

 2019/14ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،[ތަންފީޛީ އޮފިސަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޅ)  

ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުތައް ތަންފީޛު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮންމެ  57ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ 

 އޮފިސަރަކަށެވެ.
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 2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ[ (ކ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،  58(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މިނިސްޓްރީން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 މަސްވެރިކަންކުރުން] ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ:[ (އ)  

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

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

   މެުރން ނުވަަތ ، ނެގުން، ހިފުން، މަސް ހޯދުން ،އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ )3(   

 ؛މަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެޫނންވެސް އެހެން ހަރަކާތްތައް ހިްނގުން

މަސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް ނުވަތަ  ،"ރޭޑިއޯ ބީކަން" ހިމެނޭގޮތަށް )4(   

 ؛ހޯދުން ނުވަތަ އަނުބރާ ހޯދުން، އެގްރިގޭޓް ކުރުމާ ގުޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން

     މި މާއްދާގެ ،ނުވަތަ ކަނޑުގައި ުނވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި މޫދުގައި )5(   

ވަނަ ނަްނބަުރ ނުވަތަ ) 3(، ވަަނ ނަންބަރާއި) 2(، ) ވަނަ ނަްނބަރާއ1ި(

) ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބުެނފައިވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުމަްށ 4(

 ތައްޔާރުވުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ  ،[އުޅަނދު] ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ (ވ)  

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ާއންމުގޮތެއްަގއި މަސްވެރިކަން 

ކުރުމަށް ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތެއް ހިންުގމަށް ބޭނުންކުރާ 

ކަނޑު ބޯޓެއް ނުަވތަ އެނޫންވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ނުވަތަ 

 އުޅަނދަކަށެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުން،  ،އެވަނީ [ލޮގްފޮތް] ކަމަށް ުބނެފައި (މ)  

މަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި 

 ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތަށެވެ.

އެ ވަގުތަކު  ، މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދެއްގައި ،ުބނެފައި އެވަނީ[ކެޔޮޅު] ކަމަށް  (ފ)  

 ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،[ކުށް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ދ)  

 ގަވާއިދުތަކުގައި ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ މި ޤާނޫނުއްޔާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގަ

 އިދާރީ ކުށްތަކަށެވެ. ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޕްރޮސެސްކުރުން] [ (ތ)  

ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ަބންދުކުރުމަށް ނުވަތަ މަަހށް އެއްވެސް ާބވަތެއްގެ ބަދަލެްއ 

 ހަރަކާތްތަަކށެެވ.ގެނައުމަށް ހިންގާ 

މާރާތްތަކާއި އި ،ބިންބިމާއި ،[ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން] ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ (ލ)  

 އަދި އެ ތަނެއްގައި: ،އެނޫންވެސް ތަންތަން

 ،ބަންދުކޮށް ،މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ސާފުކޮށް )1(   

ގޮތަކަށް އެނޫންވެސް އެހެން  ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް

 ؛ން ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަންއިދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެ

 ނުވަތަ 

 ،ސާފުކޮށް ،ހިއްކައި ،ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުަވތަ ޕެކެޓުކޮށް )2(   

 ގޮތަކަށްގަނޑުޮކށް ނުވަތަ އެޫނންވެސް އެހެްނ  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި

މަސް  ،ން ބޭރުގައި ވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަަކއިއިއާއި ދިވެހިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖެ

 ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ަތންތަން.

 ،[މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހަރަާކތްތެރިވާ ފަރާތް] ކަަމށް ުބނެފައި އެވަނީ (ގ)  

މަސްބޭނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ، އެހެންނަމަވެސް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި 

 ރިޒޯޓުތަކަށް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުްނ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފަާރތްތަކަށެވެ.

 ،ކެޔޮޅު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ –[ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ިސސްޓަމް  (ޏ)  

 ،މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށާއިމަސްވެރިކަމާއި 

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންުގމަށް ބޭނުންާވ 

ލައިސަންސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ޤާއިމްކޮށްަފއިވާ އޮންލައިން 

 ނިޒާމަށެވެ.

ތިމާވެްށޓާެބހޭ ސިޔާސަތުތައް  ،ކަަމްށ ބުނެފައި އެވަނީ] ތިމާވެށްާޓބެހޭ ވުޒާރާ[ (ސ)  

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.
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އިޤްތިޞާދީ  ،[މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް] ކަމަށް ުބނެފައި އެަވނީ (ޑ)  

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުގެ 

 ވުޒާރާއަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން  ،[ކޮމިޓީ] ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ (ޒ)  

މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ  4 ދިނުމަށް ޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ލަފާ

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި ގަވާއިދު ޖަދުވަލު  ،[ފާނަ] ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ (ޓ)  

 ބާވަތްތަކަށެވެ. 

އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް   ،[ކަލެކްޓަރ އުޅަނދު] ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ (ޔ)  

މަސް ކިރުވާ (ލޭންޑް ކުރާ)  ،މަސް ބަދަލުކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ބަނދަރަކަށް ނުވަތަ މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީއަކަށް ކުރިން ިކރުވައިފައި ނުވާ 

 ކުރާ ނުވަތަ ލޭންޑްކޮށްފައި ނުވާ މަުހގެ ބާވަތްތައް ސީދާގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން

އުޅަނދުފަހަރުން ބަދަލުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްކިރާ ނުވަތަ މަސް ކަލެކްޓްކުރާ 

 ނުވަތަ މަސް ޓްރާންސްފަރކުރާ އެންމެހާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.
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1ޖަދުވަލު   

ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް    

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރާ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް  އިގެފާނަ  .1

 .ވަނީއެވެމިތިރީގައި 

 ބޭއްވުން  ލައިސަންސް  އުޅަނދުގައި  )ހ( 

 އަސްލާ  ލައިސަންސްގެ  ނުވަތަ ލައިސަންސް ވެސް ވަގުތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ އުޅަނދުގައި ކޮޕީއެއް އެއްގޮތް

 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  މަސްވެރިކަން  (ށ) 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  96/6ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހުރިހާ އުޅަނދެއް  )1(  

 ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ. ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  އިގެފާނަ  )2(  

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނެގުްނ، ނުވަތަ ޭބނުން ނުަވތަ މެރުން ަމނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ޙި

ން ލަސްނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ތީގޮތެއްގެ މަ ނޭގެއްލުން ކުޑަވާބާވަތަކަށް އެންމެ  އެ، ހިފިއްޖެ ނަމަ

 ވާނެއެވެ.

      (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މުގައިކަމަސްވެރި އިގެފާނަ  )3(  

ކުރުމުގައި  ފައިވާ ގަވާއިުދތަކުގެ ަދށުން މަސްވެރިކަންދައިޤާޫނނުގެ ދަުށން ހަ ޤާނޫނު) އާިއ އެ

 މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ،ފަރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ލައިސަންސް ކުރުމުގެ މަސްވެރިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  )4(  

 އަށްވުރެ (ދިހައެއް އިންސައްތަ)  %10 ބަރުދަނުގެ ލަމުޖު މަހުގެ ބާނާ ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހެއްގެ

 ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ ގުޅޭ ބެލެހެއްުޓމާ ހިންގައި ރާވައި މަސްވެރިކަމެއް އެހެން ،ބައެއް ބޮޑު
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 މަސްވެރިކަން  ޚާއްޞަ ާބވަތަކަށް އެ ،ހިއްސާކުރާނަމަ ބާަވތްތަކެއް ނުަވތަ ބާވަތެއް ބަލަހައްޓާ

 .ނަގަންވާނެއެވެ ލައިސަންސެއް ކުރުމުގެ

 މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އިގެއްދުތަކުގައި ފާނަސަރަޙައަންނަނިވި   )5(  

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 16މި ގަވާއިދުގެ  5.1   

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/14ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނޭގޮތުން، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަުށން

 .އެންމެހައި ސަރަޙައްދުތައް

ސަރަޙައްދަކުން މަސްވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ޤާޫނނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން އެ 5.2   

 . މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައްކުރުން

ކަނޑަްށ  ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަނޑުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް 5.3   

(އެކެއް) ނޯޓިަކލް މޭލު ވަށައިގެންާވ  1ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައިވާ ޑޭޓާ ބޮއެއްގެ 

 ސަރަޙައްދު.

 މަސް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން  (ނ) 

އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު  ،ފޮތެއް އޮތްކަންގުވެސް ލޮ އި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިމަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދުގަ  )1(  

 ންކުރަން ވާނެއެވެ.ގީޔަ

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި   )2(  

މަތީން މަސްރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަމުން  ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] އާ އެއްގޮތްވާ

 މަުޢލޫމާތަކީ  ހުރިހާ ފޯރުކޮށްދޭ މިގޮތުން  ންކުރަން ވާނެއެވެ.ގީއުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ޔަ ،ގެންދާކަން

ފޯރުކޮށް  އަދި މަޢުލޫމާތު އްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވާންވާނެއެެވ.ޞަހަމަ އަދި ފުރި ތެދު،

 އްޙަ ނޫްނ ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުމަކީ ކުށެކެވެ.ޞަވަތަ ނު ނުދިނުމަކީ،
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 ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ،ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި  (ރ) 

     ނަންބަރު ގަވާއިދު ،އާއި) ޤާނޫނު މަސްވެރިކަމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2019/14 ނަންބަރު ޤާނޫނު 

75-R/2020 ްލިއްޔަތު އޫފަރާތުގެ މަސް އެ  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު) އާ ގުޅިގެނ

 ނަށާއި ގޮތުން ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުން އަދާކުރުމުގެ 

ދެވިފައިވާ އެނޫން ފަރާްތތަކުން ވެސް ކުރާ ކަންކަމުގައި ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ  ހުއްދަ

 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  (ބ) 

ދި އެފަދަ އަ. ނުވާނެއެވެ ހިންގައިގެން ކެޔޮޅު އުޅަނދުގެ ،ހަރަކާތެއް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި 

 .ވެސް ނުވާނެއެވެ ހަރަކާތެއް އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން ހިންގިޔަދީގެން

ޓަކައި ޕްރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ ަވއި ބޭނުންޮކށްގެން ެފނުގެ އަޑީގަިއ  ވައިފުޅި ނުވަތަ ނޭާވލުމަށް  )1(  

ދަގަނޑު ޖަހައިގެން ނުވަތަ އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެފަދަ އުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ 

 .ގެން ފާނަ ބޭުނން ނުވަތަ ނެުގންދިއްލައިގެން ބުޅިގަނޑު އަޅުވައި

 ،ހިފުން އެއްވެސް ބާވަތެއް ގެފާނައިފައިވާ ސައިޒް ލިމިޓްތަކާ ޚިލާފަށް ޅައިކަނޑައަ ގަވާއިދުގައި މި  )2(  

ކަނޑުގައި ދުއްާވ ނުވަަތ ކުރުން، އުރައްކަނުަވތަ އުޅަނދުަގއި ބެހެއްޓުްނ، ުނވަތަ ، ޭބނުންނުވަތަ 

ށް ނުވަަތ ނުވަތަ ޭލންޑިންގ ފެސިލިޓީއަކަ، އެހެން އުޅަނދަކަށް ގެްނދިއުން (ޓްރާންޝިޕް ކުރުން)

 .އެއްގަމަށް ގެންދިއުން

 .ބޭނުންކުރުން މަސް މަރާ ބަޑި  )3(  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ހަދައިފައިާވ  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު   )4(  

ނެގުްނ ނުވަތަ ބޭނުން، ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން، ދިވެހި ،ގަވާއިދުތަކާއި

 .ކުރުން މަސްވެރިކަން ގެންމަނާކޮށްފައިވާ އެްއވެސް ބާވަތަކަށް އަމާޒުކޮށްނުވަތަ މެރުން 
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ފައިާވ ދައި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ހަ 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު   )5(  

ނުވަަތ  ،ރާއްޖޭގެ އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުންދިވެހި ކާއިގަވާއިދުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްޭލންތަ

ބާވަތެއްެގ ނުވަތަ އެފަދަ ނެގުން ނުވަތަ މެރުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނުވަތަ  ،ބޭނުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ ނުވަތަ  ،ރައްކައުކުރުންނުވަތަ  ،ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން އެއްވެސް  ބައެއް

ފެސިލިޓީއަކަްށ ނުަވތަ  ގލޭންޑިންނުަވތަ ، އެހެން އުޅަނދަކަށް ެގންދިއުްނ (ޓްރާންޝިޕްކުރުން)

 .އެއްގަމަށް ގެންދިއުން

 ތަނަކުން މަސްވެރިކަން  ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ަދށުން އެ ގެ ދަށުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް  )6(  

 .ދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުންމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްޙިކުރުން މަނާކޮށް، 

 މަސްވެރިކަން  ގެންއަމާޒުކޮށް ބާވަަތކަށް ގަވާއިދަކުން ބަލަހައްޓާ  ނެތި، އެެހން ލައިސަންސެއް ޞައްޙަ  )7(  

 .ކުރުން

  .ބައިވެރިކުރުވުންބިދޭސީން  ނުވަތަ ގެންގުޅުންކުރާ އުޅަނދެއްގައި ބިދޭސީން  މަސްވެރިކަން އިގެފާނަ  )8(  

(ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ  58R-/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ލުމުގައިަތއިއުޅަނދުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައް  )9(  

 .ބެހޭ ގަވާއިދު) އާ ޚިލާފްވުން

         ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މި ގަވާއިދާއި  )10(  

ވެސް ފިޔަވަޅަކާ ފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްދައިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ އެ

 ކުރުން.ޚިލާފަށް ޢަމަލު

. ފާަނ ވަނީއެވެމި  އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގައި ގެލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮސެސްކުރާ ފާނަ  .2

  ކާއި، ކޮށިތަ ޕްރޮސެސްކުރާފެސިލިޓީތަކާއި،  ޕްރޮސެސްކުރާ  އެއްގަމުގައިވާ އުޅަނދުތަކާއި،  ޕްރޮސެސްކުރާ

ތަކާ ޝަރުޠުވެސް މި  އްއުޅަނދުތަ ކަލެކްޓަރ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރާ

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
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 މަސް ގަތުން  )ހ( 

 ލިބިފައިވާ އް ލައިސަންސެ ޞައްޙަ  ކުރުމުގެ މަސްވެރިކަން ،ގަންނަންވާނީ މަސް ދަށުން ލައިސަންސްގެ މި   

 ވިއްކާ ގޮތުން މެދުވެރިއެއްގެ ބާވަތްތައް ފާނައިގެ ލިބިފައިވާ  އްލައިސަންސެ ޞައްޙަ ނުވަތަ ތަކުންއުޅަނދު

 .ނެވެއެކުއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީތަކުންލިބިފައިވާ  އްލަިއސަންސެ ޞައްޙަނުވަތަ  ފަރާތްތަކުން

 ޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  )ށ( 

   މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  ،މަލުކުރަންވާނީޢަޕްރޮސެސް ކުރުމުގައި   )1(  

 ންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

އްގެ ތެރޭގައި ގަންނަ މަހުގެ ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، އަަހރެ  )2(  

އެހެން މަސްވެރިކަމެއް ރާވައި  ،އަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް (ވިހި އިންސައްތަ)  20% ދަނުގެލަ ބަރުޖުމު

ގުޅޭ ަގވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓާ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާަވތްތަކެްއ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ

 ހިއްސާކުރާނަމަ، އެ ބާވަތަކަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

 ފާނަ  ކޮށްފައިވާ އެކުއަކަލްޗަރ ،ފެސިލިޓީއަކަށް ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ފާނަ  )3(  

 ފެސިލިޓީއެއްގައި އެ އިންތިޒާމް ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ ކޮށްރައްކައު ވަކިން  ބާވަތްތައް އެ ،ގަންނަނަމަ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން  )ނ( 

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި މިނިސްޓްރީގެ   )1(  

މަސް    ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ،މަތީން ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] އާ އެއްގޮްތވާ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް (ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު)  ލުސީފުގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަ



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި         R-2/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                 2 އަަދދު: 51 ވޮލިުއމް:
 

6 
 

އެކުއަކަލްޗަރ ކޮށްފައިވާ ފާަނ  ،ފެސިލިޓީއަކަށްފާނަ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ   )2(  

[މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ ، ގަންނަނަމަ، ގަންނަ ަމހުގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިން ބަލަހައްޓައި

 ކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން ރިޕޯޓު ށްފައިވާއި ބަޔާންކޮ ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] ގަ

[މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ތާއި،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ ،ޕާޗޭސް ރިޕޯޓުތަކުގައި  )3(  

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާުތ  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާން ކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު]ރިކޯޑު

އްޙަ މަޢުލޫމާތު ޞަުފރިހަމަ އަދި  ،ތެދު ،ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ؛ފުސީލުމަސް ވިއްކި ފަރާތުގެ ތަ ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ •

 މަސް ބޭނި އުޅަނދު؛ •

 ؛ ޚުމަސް ގަނެފައިވާ ތާރީ •

 ޖުމުލަ ބަރުދަނުގެ  ،އިއަދަދާ ބާވަތްތަކުގެ އެ ކާއި،ބާވަތްތަމަހުގެ ގަނެފައިވާ  •

 .ފުސީލުތަ

ންގެ މަސްވެރީޓަކައި މިނިސްޓްރީެގ ބޭނުމަށް  ،ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް  )4(  

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ  ،ފަރާތުން އެއްކުރާ

 އަދި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

 ސައިޒް ލިމިޓްތައް  )ރ( 

 ލައިސަސްންސް ލިބިފައިވާ  ،ފާނައިގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ، ޚިލާފަށްމިޓްތަކާފައިވާ ސައިޒް ލިޅައިކަނޑައަ 

ތަކުން ފަރާ ވިއްކާ  ގޮތުން މެދުވެރިއެއްގެ ބާވަތްތައް ފާނައިގެ ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް  ނުވަތަ އުޅަނދަކުން

ކޮށް ރައްކައުޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީއެއްގައި  ގަނެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ގަނެފައިވާ ފާނަ

 ނުވާނެއެވެ. ޕްރޮސެސްކޮށްގެން
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 ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ،ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި )ބ( 

    ގަވާއިދު ނަންަބރު  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 14/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު  

75-R/2020 ްމަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތުގެ  އެ ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު) އާ ގުޅިގެނ

 ނާިއ،ފިޝަރީޒް އޮބްޒާރުވަރުން ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނާއި ،އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާއި

ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތުްނ  ،ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައިއެނޫން އެހެން ފައިވާ ދީއްދަ ހުމިނިސްޓްރީން 

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެެއވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  )ޅ( 

ފައިާވ ދައި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ހަ 2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު   )1(  

ނުަވަތ ނެގުްނ، ނުަވތަ  ،ބޭނުންނުވަތަ  ،ގަވާއިދުތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހިފުން

ބާވަތެއްގެ ބައެއް ނުވަަތ ނުވަތަ  އެއްވެސް ބާވަތެއްނާކޮށްފައިވާ މަމެރުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިކުރުން 

ނުވަތަ ފައިވާ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުން، ދައި ބާވަތެއްގެ ބައިތަުކން އުފައް

 ރައްކައުކުރުން ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުން.

މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސްވެރި  ،މަސްގަތުމުގައްޔާއި  )2(  

 އުޅަނދުތަކާމެދު ތަފާތުކޮްށ، އެއް ހަމައެއް ނުގެންގުޅުން.

     58R-/2013ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތައިލުމުގައި  )3(  

  .ވުންޚިލާފު ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އާ(ކުނި މެނޭޖް

        ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދާއި  )4(  

ވެސް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފަިއވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއް އެ

 ކުރުން.ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު

ފާނައިގެ ބާވަްތތައް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްގެ އާންމު ޝަރުޠުތައް ތިރީގަިއ  .3

 .ވަނީއެވެމި
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 ލައިސަންސް ނެގުން  (ހ) 

ަލ މުމެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފާނަ ވިްއކުމުގެ ލައިސަންސްގެ ދަށުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ގަންނަ މަހުެގ ޖު  

އަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް އެހެްނ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބަލަހަްއޓާ ބާވަތެްއ (ވިހި ިއންސައްތަ)  %20ދަނުގެ ބަރު

މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެ ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމަކަށް ޚާއްޞަ  ،ހިއްސާކުރާނަމަ ނުވަތަ ބާވަތްތަކެއް

 މުގެ ލައިސަންސެއް ނަގަންވާނެއެވެ.ހަރަކާތްތެރިވު

 މަސް ގަތުން  )ށ( 

 ލިބިފައިވާ އް ލައިސަންސެ ޞައްޙަ  ކުރުމުގެ މަސްވެރިކަން ،ގަންނަންވާނީ މަސް ދަށުން ލައިސަންސްގެ މި   

 .ނެވެއެކުއަކަލްޗަރ ފެސިލިޓީތަކުންލިބިފައިވާ  އްަލއިސަންސެ ޞައްޙަ ނުވަތަ ތަކުންއުޅަނދު

 ފޮނުވުން  މަޢުލޫމާތު  (ނ) 

ލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ޢުށްފައިވާ [މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮ  )1(  

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ  ،މަތީން ގޮތުގެ ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] އާ އެއްގޮތްވާ

 (ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓު) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލުސީފުމިނިސްޓްރީއަށް މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުގެ ތަ

[މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ތާއި،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ ،ޕާޗޭސް ރިޕޯޓުތަކުގައި  )2(  

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާުތ  ކޮށްފައިވާރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު] ގައި ބަޔާން

އްޙަ މަޢުލޫމާތު ޞަުފރިހަމަ އަދި  ،ތެދު ،ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ

  ވާންވާނެއެވެ.ކަމުގައި

 މަސް ބޭނި އުޅަނދު؛ •

 ؛ ޚުމަސް ގަނެފައިވާ ތާރީ •

 .ފުސީލުތަ ޖުމުލަ ބަރުދަނުގެ ،އިއަދަދާ ބާވަްތތަކުގެ އެ ކާިއ،ގަނެފައިވާ ބާވަތްތަ •

  ،މަސްވެރިކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް އިގެފާނަ  )3(  

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި         R-2/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                 2 އަަދދު: 51 ވޮލިުއމް:
 

9 
 

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ 

 ހިއްސާ ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

 ސައިޒް ލިމިޓްތައް  (ރ) 

 ލައިސަސްންސް ލިބިފައިވާ ،ފާނައިގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް  ޚިލާފަށްމިޓްތަކާފައިވާ ސައިޒް ލިޅައިކަނޑައަ  

މަސްވެރިކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުްނ  ،ގަނެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ގަނެފައިވާ ފާނަ އުޅަނދަކުން

އްގައި ރައްކައުކޮށްގެން އުޅަނދެ ކަލެކްޓަރ ނުަވތަ ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލައިސަންސް ިލބިފައިވާ ފެސިލިޓީއެއްގައި

 ނުވާނެއެވެ.

 ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން  ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ،ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި (ބ) 

    ގަވާއިދު ނަންަބރު  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 14/2019ޤާނޫނު ނަްނބަރު   

75-R/2020 ްފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  އެ ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު) އާ ގުޅިގެނ

  ނާއި އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަންފީޛީ ޮއފިސަރުންނާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒާރުވަރުން

ގެ ވެރިފަރާތުން ފުރިހަމަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި ލައިސަންސްއެހެނިހެން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ 

 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

 މަނާ ހަރަކާތްތައް  (ޅ) 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން ހަދައިފައިާވ  2019/14ޤާނޫނު ނަްނބަރު   )1(  

ގަވާއިދުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެެހން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުްނ ނުވަތަ ހިފުން ނުަވތަ ޭބނުން ނުަވަތ 

ވަތަ ބާވަތެްއެގ ނު ނާކޮށްފައިވާ އެއްެވސް ބާވަތެއްނުވަތަ މެރުން ނުަވތަ ވިޔަފާރިކުރުން  މަ ނެގުން

ބައެއް ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ބައިަތކުން އުފައްދައިފައިވާ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއްގެ ވިޔަފާރި ކުރުން 

 .ނުވަތަ ރައްކައުކުރުން

 .މަސްވެރި އުޅަނދުތަކާމެދު ތަފާތުޮކށް، އެއް ަހމައެއް ނުގެންގުޅުން ،މަސް ގަތުމުގައި  )2(  
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        ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،މި ގަވާއިދާއި  )3(  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައިފަިއވާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް  އެ

 ފިޔަވަޅަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުން.
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 2ޖަދުވަލު 

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތާއި ފީ 

 

 ލައިސަންސްގެ ގިންތިތައް 

މުއްދަތު 

 ހުން)ސްދުވަ(މަ 

 ފީ (ދިވެހި ރުފިޔާ)

  ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސްކުރާ ންމަސްވެރިކަ އިގެފާނަ

 -/500 24 ކުރާ އުޅަނދުތައް  މަސްވެރިކަން އިގެފާނަ

  ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސް ކުރާފާނަ ޕްރޮސެސް

 -/1,000 24 ޕްރޮސެސްކުރާ އުޅަނދުތައް

 -/1,000 24 އެއްގަމުގައިވާ ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތައް

 -/1,000 24 ހަމަނުވާ) ޓުއަކަފޫ 3000(ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރާ ކޮށިތައް 

ހަމަވާ އަދި އެއަށްވުރެ  ޓުއަކަފޫ 3000ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރާ ކޮށިތައް (

 މަތި)

24 2,000/- 

ފަރާތްތަކުން އޮޕަރޭޓްކުރާ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ ޕްރޮސެސްކުރާ 

 ކަލެކްޓަރ އުޅަނދުތައް

24 200/- 

 ރާތްތަކަްށ ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހިންގާ ފަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް އިގެފާނަ

ޓުތަކަށް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ާފނައިގެ ޒޯ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ރި

ުނވަތަ ކުންފުިނތައް ނުވަތަ ކަެލކްޓަރ  ފަރާްތތައް ބާވަތްތައް ވިއްކާ

 އުޅަނދުތައް

24 400/- 
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3ޖަދުވަލު   

 ކުރެވިފައިވާ ފާނައިގެ ބާވަތްތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިކޯޑު 

 

(ސެންޓިމީޓަރުން) ސައިޒް ލިމިޓްތައް ބޭނުން /އެކްސްޕޯޓުކުރުން ހުއްދަ   ދިވެހި ނަން  އިނގިރޭސި ނަން  ސައިންޓިފިކް ނަން  

 ގިނިމަސް ފާނަ  ރެޑް މައުތު ގްރޫޕަރ Aethaloperca rogaa ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20

 ބޯޅަޖެހި ފާނަ  ސްލެންޑަރ ގްރޫޕަރ Anyperodon leucogrammicus ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަންސަވީސް)  25

 މަސް ފާނަ  ޕީކޮކް ހައިންޑް  Cephalopholis argus ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20

 ރަން ފާނަ  ގޯލްޑަން ހައިންޑް  Cephalopholis aurantia ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20

- Cephalopholis boenak  ްހައިންޑް ޗޮކްލެޓ - 

 ތިކި ފާނަ ރަތް ލެޕަރޑް ހައިންޑް  Cephalopholis leopardus ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Cephalopholis miniata  ްކޮވެލި ފާނަ  ކޮރަލް ހައިންޑ 

- Cephalopholis nigripinnis  ްގްރޫޕަރބްލެކްފިނ - 

- Cephalopholis polleni  ްހައިންޑް ހަރލެކުއިނ - 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Cephalopholis sexmaculata  ްލަނޑާ ފާނަ  ސިކްސްބްލޮޗް ހައިންޑ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Cephalopholis sonnerati  ްވެލި ފާނަ  ޓޮމާޓޯ ހައިންޑ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Cephalopholis spiloparaea  ްނާރިނގު ފާނަ  ސްޓްރޯބެރީ ހައިންޑ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Cephalopholis urodeta  ްކަންފަތް ކަޅު ފާނަ  ޑާރކްފިން ހައިންޑ 

- Epinephelus areolatus  ްތިއްޖެހި ފާނަ  ގްރޫޕަރއެރިއޮލޭޓ 

- Epinephelus chlorostigma  ްކުޅަނދުރު ފާނަ  ސްޕޮޓަޑް ގްރޫޕަރބްރައުނ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަންސަވީސް)  25  Epinephelus coeruleopunctatus ހުދުލަށް ފާނަ  ވައިޓް ސްޕޮޓަޑް ގްރޫޕަރ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަންސަވީސް)  25  Epinephelus fasciatus ރަތްގަޅި ފާނަ  ބްލެކްޓިޕް ގްރޫޕަރ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ތިރީސް)  30  Epinephelus flavocaeruleus ދޮން ނޫ ފާނަ  ބްލޫ އެންޑް ޔެލޯ ގްރޫޕަރ 
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(ސެންޓިމީޓަރުން) ސައިޒް ލިމިޓްތައް ބޭނުން /އެކްސްޕޯޓުކުރުން ހުއްދަ   ދިވެހި ނަން  އިނގިރޭސި ނަން  ސައިންޓިފިކް ނަން  

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަސްދޮޅަސް)  60  Epinephelus fuscoguttatus ކަސް ފާނަ  ބްރައުން މަރބްލްޑް ގްރޫޕަރ  

- Epinephelus lanceolatus  ްމުޑު ފާނަ  ގްރޫޕަރޖަޔަންޓ 

- Epinephelus longispinis  ްފާނަ ކޫރު  ގްރޫޕަރލޯންގްސްޕައިނ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަންސަވީސް)  25  Epinephelus macrospilos ފިއްޖެހި ފާނަ  ސްނަބްނޯސް ގްރޫޕަރ 

- Epinephelus melanostigma  ްގްރޫޕަރބްލެކްސްޕޮޓ  - 

- Epinephelus merra  ްލައް ފާނަ  ގްރޫޕަރހަނީކޯމްބ 

- Epinephelus miliaris  ްފާނަ ކުރެހި  ގްރޫޕަރނެޓްފިނ 

- Epinephelus morrhua  ްދުންތަރި ފާނަ  ގްރޫޕަރކޮމެޓ 

- Epinephelus multinotatus  ްބާފޮތި ފާނަ  ގްރޫޕަރވައިޓް ބްލޮޗްޑ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Epinephelus ongus ކިރުޅިފާނަ  ވައިޓް ސްޓްރީކް ގްރޫޕަރ 

- Epinephelus poecilonotus  ްގްރޫޕަރޑޮޓްޑޭޝ - 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ސާޅީސް)  40  Epinephelus polyphekadion ކުލަ ފާނަ  ކެމޮފްލާޖް ގްރޫޕަރ 

  - Epinephelus retouti ްދޮން ފާނަ  ގްރޫޕަރޓިޕްޑް -ރެޑ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ވިހި)  20  Epinephelus spilotoceps އަސްދާނު ފާނަ  ފޯރ ސެޑްލް ގްރޫޕަރ 

  - Epinephelus tauvina  ީލޮނދި ފާނަ  ގްރޫޕަރގްރީސ 

- Epinephelus undulosus  ީގްރޫޕަރލައިންޑް -ވޭވ - 

- Gracila albomarginata  ްބޯކުޑަ ފާނަ  ގްރޫޕަރމާސްކްޑ 

- Hyporthodus octofasciatus  ކަޅު ފާނަ  ގްރޫޕަރއެއިޓްބަރ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ސާޅީސް)  40  Plectropomus areolatus އޮޅު ފާނަ ސްކޮޔަރޓެއިލް ކޮރަލް ގްރޫޕަރ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ފަންސަވީސް)  25  Plectropomus laevis  ްކުލަ އޮޅު ފާނަ  ސެޑްލް ކޮރަލް ގްރޫޕަރ-ބްލެކ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު (ސާޅީސްދޭއް)  42  Plectropomus pessuliferus އޮޅު ފާނަ ދޮން  ރޯވިންގް ކޮރަލް ގްރޫޕަރ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ބާވީސް)  22  Variola albimarginata  ްކަނޑުރަތްހާ  ޔެލޯ އެޖްޑް ލަޔަރޓެއިލ 

ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު(ބާވީސް)  22  Variola louti  ްކަނޑުހާ  ވައިޓް އެޖްޑް ލަޔަރޓެއިލ 
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 4ޖަދުވަލު 

 

 ފާނައިގެ ދިގުމިން ބަލާނެ ގޮތް 

 

 

 އެވެ.ވަނީމިފައި ކައިތިރީގައި ދައް ،ފާނައިގެ ދިގުމިން ބަލާނެ ޮގތް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46cm 
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2 
 

 މަހުގެ މިން ބަލާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު 

މަހުގެ  ،ނިގޫފަތް ހުންނަ ަމސްމަހުގެ ދިގުމިން ބެލުމަށް މިން ނަގާނީ ،ވާ ފަދައިންވަނަ ނަންބަރުގައި 1ކުރެހުމުގެ  •

 ގެ ކޮޅާ ހިސާބަށެވެ.ތު ތިރީ ތުނބުން ެފށިގެން ނިގޫފަ 

ނިގޫފަތް ހުންނަ މަސްމަހުގެ ދިގުމިން ބެލުމަށް މިން ހަނދުފަޅިކޮށް  ،ވާ ފަދައިންވަނަ ނަންބަރުގައި 2ކުރެހުމުގެ  •

ގެ މެދަށްާވ ތުމަހުގެ ތިރީ ުތނބުން ފެށިގެން ހަނުދފަޅިބުރުގެ އެންެމ އެތެރެ ހިސާބު، ނުވަަތ ނިގޫ ފަ ،ނަގާނީ

 ހިސާބަށެވެ.

 ،ނިގޫފަްތ ހުްނނަ މަސްމަހުގެ ދިގުމިން ބެލުމަްށ މިން ނަާގނީވަްށ  ،ވާ ފަދައިންވަނަ ަނންބަރުގައި  3ކުރެހުމުގެ  •

 ހިސާބަށެވެ. އެންމެ ބޭރު ކައިރިއާ ހަމައަށްވާގެ ތުމަހުގެ ތިރީ ތުނބުން ެފށިގެން ިނގޫފަ

ަވަނ  5އި ވަނަ ަނންބަރާ 4ކުރެހުމުގެ ފުރިަހމަވެފައިވާ އެންމެ ކައިރި މިނެވެ. މިގޮތުން،  ،ކަމަށް ބަލާނީމަހުގެ މިން •

(ސާޅީސްހަތެއް)  47ސެންޓިމީޓަރެވެ. އެއީ (ސާޅީސްހައެއް)  46ވެސް ދެ މަހުގެ މިަނކީ  ނަންބަރުގައިވާ

 ޓިމީޓަރު ފުރިހަމަ ނުވާތީއެެވ.ސެން
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 5ޖަދުވަލު 

 

 ބިސް ދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ ސަރަޙައްދުތައް  ،މާޔަތްކޮށްފައިވާ ފާނަޙި 

 

 

 .ވެމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެކެޙިދޫކުރުމަށް ޖަމާވާ އަންނަނިވި ސަރަޙައްދުތަކަކީ  ފާނަ ބިސް

 

  ؛ޅ. އަތޮޅު –އަލިގައު ކަނޑުއޮޅި  (1)
 ؛ކ. އަތޮޅު  –ދިއްފުށި ކަނޑުއޮޅި  (2)
 ؛ވ. އަތޮޅު –ބޯމަސް ކަނޑު  (3)
  ؛މ. އަތޮޅު –ކުޑަ ކަނޑުއޮޅި އާއި ކަނޑުއޮޅިބޮޑު  (4)
 ދ. އަތޮޅު. –ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅި  )5(

 

ވަނީއެވެ.މިމި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ޗާޓުތަކާއި، ސަރަޙައްދުތަކުގެ އިންތައް ހިމެނޭ ތާވަލުތައް ތިރީގައި 
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 ޅ. އަތޮޅު –އަލިގައު ކަނޑުއޮޅި ) ހ(

 

 ތަޅުދަނޑި

ސަަރޙަްއދު  ަޖމާވާ ބިްސޫދކުރުމަށް ފާނަ ،ިހމާޔަތްކޮށްަފއިވާ  ސަަރަޙއްދުން ކަނުޑއޮޅި: ޅ.އަލިގައު 1ޗާޓު   
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 ކ. އަތޮޅު –ދިއްފުށި ކަނޑުއޮޅި ) ށ(

ތަޅުދަނޑި

ަސރަަޙއްދު  ޖަާމވާ ބިްސދޫކުުރމަށް ފާނަ ،ހިމާަޔތްކޮށްފަިއވާ ަސަރޙަްއދުން ކަނޑުއޮޅި ދިއްފުށި. : ކ2 ޗާޓު  
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4 
 

 ވ. އަތޮޅު –ބޯމަސް ކަނޑު ) ނ(

 ތަޅުދަނޑި

 ަސަރޙަްއދު  ަސރަަޙއްދު ޖަާމވާ ިބްސދޫކުރުަމށް ފާނަ ،ިހމާޔަތްކޮށްަފިއވާ ސަަރަޙއްދުންބޯަމސް ކަނޑު (ވ. އަތޮޅު)  ވ އަތޮޅު :3ޗާޓު 
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 މ. އަތޮޅު –އަދި ކުޑަ ކަނޑުއޮޅި ބޮޑު ) ރ(

 

ތަޅުދަނޑި

 ަސރަަޙއްދު  ޖަާމވާ ިބްސދޫކުރުަމށް ފާނަ ،ިހމާޔަތްކޮށްަފިއވާ ސަަރަޙއްދުން: ބޮޑު އަދި ކުޑަ ކަނޑުޮއޅި (މ. އަތޮޅު) 4ޗާޓު 
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 ދ. އަތޮޅު –ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅި ) ބ(

 

ތަޅުދަނޑި

ސަަރޙަްއދު  ަޖމާވާ ިބސްދޫުކރުމަށް ފާނަ ،ހިމާޔަތްކޮށްަފއިވާ  : ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުޮއޅި ަސރަަޙއްުދނ5ްޗާޓު   
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1 
 

 6ޖަދުވަލު 

 

 ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވައިދާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް 

 

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ  ކުށް  #

 ފަރާތްތައް 

 ޖޫރިމަނާ 

(ޖޫރިމަނާކުރެވޭ 

ކޮންމެ 

 ފަރާތަކަށް)

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

1 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި

މި ގަވާއިދުގެ  ،ސަރަޙައްދެއްގައި

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  16

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަނާ ހަރަކާތެއް 

 ހިންގުން.

 ކުރި ކުށް -

ފަރާތް ނުވަތަ 

 ޔޮޅު ކެ

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/2,000

2 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙި

މި ގަވާއިދުގެ  ،ސަރަޙައްދެއްގައި

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި  16

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަނާ ހަރަކާތެއް 

 ހިންގުން.

 ކުރި ކުށް -

ފަރާތް ނުވަތަ 

 ޔޮޅު ކެ

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 - ރުފިޔާ -/5,000

3 

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  އިގެފާނަ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން  އުޅަނދަކުން މި

މާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި  ޙި

ވަދާދުއްވުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން 

 ކުރުން. މަސްވެރިކަން

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

10,000/- 

 ރުފިޔާ

- 

4 

ޓަކަިއ  ވައިފުޅި ނުވަތަ ނޭވާލުމަށް

ޕްރެޝަރައިޒްކޮށްފައި ހުންނަ 

ކުށް ކުރި  -

 ފަރާތް

 ރުފިޔާ -/2,000

 ކޮށްފައިވާ ފަހުން އެންމެ -

 -/500 އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ
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ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ެފނުެގ އެފަދަ 

އަޑީގައި އުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ 

އެއްވެސް އާލާތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ 

ދަގަނޑުޖަހައިގެން ނުވަަތ ނުވަތަ 

ދިއްލައިގެން ބުޅިގަނޑު 

އަޅުވައިގެން ފާނަ ބޭނުން ނުަވަތ 

 .ނެގުން

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 ފައިއިތުރުކޮށް ރުފިޔާ

 .ޖޫރިމަނާކުރުން

 ރުފިޔާއާ -/5,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

5 

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  އިގެފާނަ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

އުޅަނދަކުން މަސް މަރާ ބަޑި 

 ބޭނުންކުރުން.

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 ރުފިޔާ -/3,000

 އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ -

 -/1,000އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/50,000 ނަވެގެންގި -

 .ހަމަޔަށް

6 

އްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ޞަ

ބޭނުމަށް ފާނައިގެ  ރީގެވިޔަފާ

 މަސްވެރިކަން ކުރުން.

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ ކުށް 

 ކުރި ފަރާތް

 ރުފިޔާ 5,000/-

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/5,000އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/50,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

7 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސައިޒް 

ލިމިޓްތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް 

ކޮށްގެްނ ބާވަތެއްގެ ފާނައަށް އަމާޒު

ނުވަތަ ކުރުން،  މަސްވެރިކަން

އެއްވެސް ގޮތަކަށް އުޅަނދުގައި 

ރައްކައުކުރުްނ، ނުވަތަ ބެހެއްޓުްނ، 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެން ނުވަތަ 

އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުން 

ނުަވތަ  (ޓްރާންޝިޕްކުރުން)،

ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަަތ  ގލޭންޑިން

 .އެއްގަމަށް ގެންދިޔުން

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

ކޮންމެ ފާނައަކަށް 

 ރުފިޔާ -/2,000

 

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/20,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

8 

 

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  އިގެފާނަ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

 އަކުއުޅަނދެއްގައި ބިދޭސީ

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ކޮންމެ 

ބިދޭސީއަކަށް 

 ރުފިޔާ -/5,000

- 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި         R-2/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                 2 އަަދދު: 51 ވޮލިުއމް:
 

3 
 

ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ނުވަތަ 

 ބައިވެރިކުރުވުން.

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

9 

 

 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކުގައިވާ

ގޮތަށް މިނިސްޓްރީއަށް މަސް ރިޕުޯޓ 

 ހުށަނޭޅުން.

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު  -

ނުވަތަ 

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ 

ކޮންމެ ދަތުރަކަށް 

 ރުފިޔާ -/750

- 

10 

އްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި، ޞަ

ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގައި ފާނައިގެ 

މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން 

 ހަރަކާތްތެރިވުން.

 ރުފިޔާ -/3,000 ކުށް ކުރި ފަރާތް

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/10,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

11 

ފާނަ އްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ޞަ

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރުން.

 ރުފިޔާ -/5,000 ކުށް ކުރި ފަރާތް

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/3,000އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/50,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

12 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސައިޒް 

ފައިވާ ނައި ބާލިމިޓްތަކާ ޚިލާފަށް 

 ގަނެވިއްކުމާއި ފާނަ

ޕްރޮސެސްކުރުން ނުވަތަ 

ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީއެއްގައި 

  ބެހެއްޓުން.

ކުށް ކުރި  -

 ފަރާތް

 ލައިސަންސްގެ -

 ވެރިފަރާތް

ކޮންމެ ފާނަ 

 -/2,000އަކަށް 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/20,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

13 

ފާނަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކުން 

އާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކޮށްފައިވާ ފާނަ

ވަކިވަކިން  ފައިވާ ފާނަނައިބާ

ރައްކައުކޮށް ޕްރޮސެސްކުރެވޭނެ 

ފައި ސައިއިންތިޒާމް ހަމަޖައް

 ނެތުން 

ކުށް ކުރި  -

 ފަރާތް

 އިސަންސްގެލަ -

 ވެރިފަރާތް

 ރުފިޔާ 3,000/-

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 -/10,000  ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް ރުފިޔާއާ
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14 

ފާނަ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ 

ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ 

ވިއްކުމަށް ފާނައިގެ ބާވަތްތައް 

ގޮތުން  މެދުވެރިއެއްގެ

 ،ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން

ލައިސަންސް ނެތް އުޅަނދަކުން 

 ފާނަ ގަތުން.

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 ރުފިޔާ -/3,000

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/10,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

15 

ފާނަ  ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ

 ،ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކުން

ފަރާތަކުން ލައިސަންސް ނެތް 

 ފާނަގަތުން.

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 ރުފިޔާ-/3,000

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/10,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

16 

ފާނަ ޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތަކަށް 

ނުވަތަ ފާނައިގެ ބާަވތްތައް 

ވިއްކުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން 

ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައިވާ 

ގޮތަށް މިނިސްޓްރީއަށް ޕާރޗޭސް 

 ރިޕޯޓާއި މަޢުލޫމަތު ހުށަނޭޅުން.

ލައިސަންސްގެ 

 ރިފަރާތްވެ

 ރުފިޔާ -/3,000

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/10,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

17 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ 

އްޙަ ނޫން ޞަފަރާތަކުން 

މަޢުލޫާމުތ ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.

ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

 ރުފިޔާ 3,000/-

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/10,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް

18 

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް 

އެއްކުރާ މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން 

ތުގެ ސިއްރުކަން މަޢުލޫމާ

ނުވަތަ އެފަދަ  ނުހިފެހެއްޓުން

މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ ފިޔަވައި 

 އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކުރުން.

 ރުފިޔާ -/5,000 ކުށްކުރި ފަރާތް

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާ  -

 -/500އަދަދަށް ޖޫރިމަނާގެ 

 ފައިރުފިޔާ އިތުރުކޮށް

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 ރުފިޔާއާ -/10,000 ގިނަވެގެން -

 .ހަމަޔަށް
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ފިކެޓެއް ނެތި ފާނަ ޓުކެޗް ސެ

އެކްސްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ 

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ރުފިޔާ -/5,000 ކުށްކުރި ފަރާތް

 ރުފިޔާއިން -/5,000

 ފަރާތަކަށް އެ ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު

 މަސްދުވަހުގެ(ތިނެއް)  3

 ޓުފިކެޓުސެ ކެޗް މުއްދަތަށް

 .ދޫނުކުރުން

20 

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސައިޒް 

ލިމިޓްތަކާ ޚިލާފަށް، ާފނައިގެ 

ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ 

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ރުފިޔާ -/5,000 ކުށްކުރި ފަރާތް

 ރުފިޔާއިން -/5,000 

 ފަރާތަކަށް އެ ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު

 މަސްދުވަހުގެ(ތިނެއް)  3

 ޓުފިކެޓުސެ ކެޗް މުއްދަތަށް

 .ދޫނުކުރުން
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 7ޖަދުވަލު 

 

 ކުށްތައް  ހިސާބުކުރެވޭ  ޖޫރިމަނާ 

 

ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރުމުގައި  ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ފަރާތްތައް  ކުށް  #

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

1 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސެއް  މި

ޤާޫނނު  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން

(ދިވެހިރާްއޖޭގެ  2019/14ނަންބަރު 

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 

 ،ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި

ރާއްޖޭގެ އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދިވެހި

 ،ބޭުނންނުަވތަ  ،ހިފުންދަށުން 

ނެގުން ނުަވތަ މެރުން ނުވަތަ 

މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް 

 އުޅަނދުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް

ކުރުްނ، އުރައްކަނުވަތަ ބެހެއްޓުްނ، 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެހެން ނުވަތަ 

އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުން 

(ޓްރާންޝިޕްކުރުން) ނުވަތަ 

ލޭންޑިންގ ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަަތ 

  އެއްގަމަށް ގެންދިއުން.

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ  -

 ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް ވިއްކައިގެްނ  -

 އާމްދަނީ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ލިބޭނެ

މުަކްނ ންހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ މުހި -

 އޮތް މިންވަރުއުލީ ނިޒާމަށް ޙަމާ

 )ރުފިޔާ -/400,000(ގިނަވެގެން 

2 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސެއް  މި

ޤާޫނނު  ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން

(ދިވެހިރާްއޖޭގެ  2019/14ނަންބަރު 

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 

 ،ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި

ރާއްޖޭގެ އެހެން ގަވާއިދެއްގެ ދިވެހި

 ،ބޭުނންނުަވތަ  ،ހިފުންދަށުން 

ނެގުން ނުަވތަ މެރުން ނުވަތަ 

 ،މަނާކޮށްފައިވާ  އެއްވެސް ދިރުމެއް

 ކެޔޮޅު  -

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ  -

 ލައިސަންސްގެ ވެރިފަރާތް

ހިފައިފައިވާ ބާވަތެއް ވިއްކައިގެްނ  -

 ލިބޭނެ އާމްދަނީ 

މުަކްނ ންހިފައިފައިވާ ބާވަތުގެ މުހި -

 އުލީ ނިޒާމަށް އޮތް މިންވަރުޙަމާ

 )ރުފިޔާ -/400,000(ގިނަވެގެން 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި         R-2/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                 2 އަަދދު: 51 ވޮލިުއމް:
 

2 
 

ދިރުމެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ނުވަތަ 

އެފަދަ ދިރުމެއް ބޭނުންކޮށްގެން 

ފައިވާ އުފެއްދުމެއްގެ ދައިއުފައް

 ،ވިޔަފާރިކުރުމާއި

ސެސްކުރާ ޕްރޮ ،ޕްރޮސެސްސްކުރުމާއި

 ކޮށްފައިއުފެސިލިޓީއެއްގައި ރައްކަ

ބެހެއްޓުން ނުަވތަ ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި 

 ބެހެއްޓުން.

 

________________________ 


