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 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 އއ.އުކުޅަސް، 

.ދިވެހިރާއްޖެ  

 

 ލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު ސ  އްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު ޙަ ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ) 2010/7ޤާނ ނު ނަންބަރު  ،މިއީ
ލިބިެގން  ބާރު އިން ވަނަ މާއްދާ 149ގެ  (އުޞ ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު 

 .ގަވާއިދެކެވެ ވާފައިވައިހަދައި

 ރުފު ތަޢާ  .1 )ހ(

އްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ޙަރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ، "
 " އެވެ.ޢަމަލުކުރާނެ އުސ ލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު

   )ށ(

      ،ދިރުންތަކާިއ އެ ތަކެތީގެ މާޙައުލު މަސްމަހާމެހީގެ ،ސަދަކީގުމަ ގަވާއިދުގެމި 
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަްށ  ޓަކައި، ދެމެހެއްޓެނިވި  ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަންނަން އޮތް
ކަނޑުގެ ތެރެއަށް ގެއްލޭ ނުވަތަ ދ ކޮށްލާ  ،ރުންމެވެ. އަދި މީގެ އިތުމަގުފަހިކޮށްދިނު

ައމާޒުނުކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކާ ުގޅުންހުރި ނުވަތަ ބަރޯސާާވ  އާލާތްތަކުގައި ހިފޭ މަހާިއ،
 އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނެތިހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިުރ ހީވެފައިވާ ބާވަތްތަކާއި، ބާވަތްތައް،
އެކަށައެޅުމާއި،  ިފޔަވަޅުތައް ރުމަށްފައިވާ ބާވަތްތައް ިހފޭ މިންވަރު މަދުކުކޮށްޙިމާޔަތް
 ވައި،ރުތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަ ޓާ ރައްޓެހި މަސްވެރިަކމުގެ އާލާތްތަކާއި އުކުޅުތައްށްތިމާވެ

މިންވަރެއްގައި  މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތަކާއި އެ ތަކެތީގެ މާޙައުލު ދެމެހެއްޓެނިވި
 މަށްކުރު ކުރާކަން ކަށަވަރު ވެރިކަންމަސް އެކަށީެގްނވާ މިންވަރެއްގައި ޓަކައި، ހިފެހެއްޓުމަށް

 ޓަކައި އުސ ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ދު               ުގސަމަ  .2

  

އްދުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ޙަމި ގަވާއިދު ހިންގާީނ، ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ
 އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެެވ.

 ުގން ގަާވިއދު ހިން  .3 )ހ(

ރަށުގެ ފަޅުގެ  ،މަވެސް ނަ އޮތްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި 
ގުޅޭ  އްދުގައި، ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން، މަސްވެރިކަމާޙަސަރަ

ކުރުމަށް ހިންގާ ވެސް ތަހުލީލުތައް  ނ ން ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ނުވަތަ އެ

   )ށ(
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ދަ ލިޔުމުން އްައމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ކައުންސިލުެގ ހުރަކާތްތަކާއި، ހަމަސްވެރިކަމުގެ 
އްދުގައި ހިންގާ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކުެގ ޙަހޯދުމަށްފަހު ރަށުގެ ފަޅުގެ ސަރަ

 މައްޗަށް މި ގަވާއިދެއް ނުހިނގާެނއެވެ.

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ގައި ޓުސަރުކާރުގެ ގެޒެދިވެހި  ،ފަާށނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
 ން ފެށިގެންނެވެ.ޚުތާރީ

    ޚުޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ   .4
    

ޖަހައިެގން  ދާ ،ގަވާއިދުގެ ދަށުން ަރށުގެ ަފޅުތެރޭގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދަކުން މި
 އަޅައިގެން މަސް ހިފުމަކީ މަނާކަމެވެ.އު ނުވަތަ ދަ

މި ަގވާިއދުަގއި މަނާުކރާ   .5 )ހ(

 ކަންކަން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ަރށުގެ ފަޅުތެރޭގައި،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
 ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ. މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ ތްތަކުގެއަންނަނިވި ބާވަ 

   )ށ(

    (1) ؛ބޮޑުދަލުގެ މަސްވެރިކަން

    (2) ؛އޮޔާދާ ދަލުގެ މަސްވެރިކަން

    (3) ؛ދަމާ ދަލުގެ މަސްވެރިކަން

    (4) ؛އަޅުވައިގެްނ މުށިމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުންބުޅިފަތި ނުވަތަ ބުޅި 

ކަނޑުގެ  ކެމިކަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވަތަ ބާވަތެއްގެ ވިހައެއް ނު އެއްވެސް
 ؛ދިރުމެއް ނެގުން ނުވަތަ ބޭުނން

(5)    

    (6) ؛މަސްމަރާ ބަޑި ބޭނުންކޮށްގެން ަމސްވެރިކަން ކުރުން

ބޭނުންކޮށްގެން މުށިމަސް ފިލިޖަހައިގެން ނުވަތަ ދިރޭއެން ނުވަތަ މުޅަ އެން 
 .ބޭނުން

(7)    

ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަން ނ ން ބާވަްތތަކުެގ ކޮށްމި ގަވާއިދުގައި މަނާ
 މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މި ގަވާއިދު މަނާކުރާ ކަމެއް ނ ނެވެ.

   )ނ(

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ގަވާއިދުން މަނާކުރާ 
ކައުންސިލުން އެންގުމުން ފަޅުތެރެއަށް  ،ވާނަމަ ބޭނޭ މަހެއް ދިރިހުރި ކަމުގައި 

 ދ ކޮށްލަން ވާނެއެވެ.

   )ރ(

        ދަކުން ގަވާއި ނުވަތަ ޤާނ ނަކުން އެހެން ކަމެއްގައި ހިމެނިފައިވާ ދުގައިގަވާއި މި
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަސޭހަތް  ،ކަންކަމުގައި ނުވާ ކަނޑައެޅިފައި ރުމަށްޢަމަލުކުގޮތަކަށް  ވަކި

)ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  500/- ،ދެވަނަ ފަހަރު ުކށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،ދިނުމަށްފަހު

 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން         .6
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)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖ ރިމަނާކުރުން؛ ތިންވަނަ ފަހަރު ކުްށ  -/1,000
ހާސް( ރުފިޔާއާ )ތިން -/3,000)އެއްހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/1,000 ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ

    ،ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ށްހަތަރުވަނަ ފަހަުރ ކު؛ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖ ރިމަާނ ކުރުން
)ފަސްހާސް( ުރފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  -/5,000)ތިންހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/3,000

ރެ އިތުރަށް ތަކުާރރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖ ރިމަނާކުރުން؛ އަދި ފަސްވަަނ ފަހަރަށްވު
ދަށުން  ގެގަވާއިދު މި ،)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖ ރިމަނާ ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު -/5,000
 ލިބިގެންވެއެވެ. ށްކައުންސިލަ

ނިންާމ ެގ ބައްދަލުވުމަކުން ލުކައުންސި ،މި ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ
 ގައި ގެޒެޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ  ،އްޙެލާޞްއެ އި ،ނިންމުމަކުން ފާސްކޮށް

 ކުރުމުންނެވެ.ޝާއިޢު

 ގަާވިއދަށް ބަދަުލގެަނއުން   .7

މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުަވތަ ޢިބާރާތެްއ، އެ ިޢބާރާތެްއ ނުވަތަ ަލފުޒެއް 
       ދޭހަުނވާހައި ހިނދަކު،ގޮތުްނ، އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން  ހިމެނިފައިވާ

           ޢިބާރާތްތަކަްށ ދީފައި އެވަނީ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި މި ގަވާއިދުގައި
 .ިތރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް

 މާނަކުރުން   .8 ހ()

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު  ،"ރަށު ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 އިދާރާއަށެވެ.ކައުންސިލް 

   )ށ(

 މަސްވެރިކަންކުރުން] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި މިވާ[
 .ކަންކަމަށެވެ

   )ނ(

   ނެގުމަށާއި، މެރުމުެގ ބޭނުމަށް، ިހފުމަށާއި،ދައު ބޭނުންކޮށްގެން މަސް 
 މަސް ހޯދުން؛

(1)    

   ހިފުަމްށ، ނުވަަތ މަސް ޯހދުމަށް، ނުަވތަ މަސް ދައު ބޭނުންޮކށްގެން 
 މަސް މެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛ މަސް ނެގުމަށް، ނުވަތަ

(2)    

  ނަތީޖާއަކީ، މަސް ހޯދުން، ނުވަަތ  ދައު ބޭނުންކުރެވިގެން ކުރާ ކަމުގެ
   މަްސ ނެގުން، ނުަވތަ މަސް މެރުން ނުވަަތ  މަސް ހިފުން، ނުވަތަ
 .ހިންގުންވެސް ނ ން އެހެން ހަރަކާތްތައް  ހިމެނޭ އެ މަސް ބޭނުންކަމުގައި

(3)    

____________________________ 

 


