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        މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  
 

   ގުޅޭ ގަވާއިދު  ހަރަކާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ  މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
 

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ  2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
ވަނަ މާއްދާގެ  3 އެ ޤާނޫުނގެ ،އިަވނަ ބާބާ 4 ގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

ވަނަ  33 އެ ޤާނޫނުގެރިޢާޔަތްކޮށް،  ( ވަނަ ނަންބަރަށ4ްގެ ) )ޅ(

 ފައިވާހަދައި  މިނިސްޓްރީއަްށ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންދަށުން ގެ މާއްދާ
 .ގަވާއިދެކެވެ

ތަކަްށ ހަރަކާތް ަމސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި] ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި )ށ(  
 އެވެ.ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު[ 

ނުވަަތ  ހުއްދަކަްށ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަ ،ކީދަގުސަގަވާއިދުގެ މަ މި  .2 ދު ުގސަމަ ގަާވިއދުގެ 
ރާވައި ހިންގައި  އެ ހަރަކާތްތައް ،ކަނޑައަޅައިއުސޫލުތައް ދިނުމުގެ  ލައިސަންސް
 ބަޔާންކުރުމެވެ. ުއސޫލުތައް އި ގެންގުޅެންޖެހޭބެލެހެއްޓުމުގަ

ބާަވްތތައް އެއްތަނުން  ގެފައި ނުވާ ކަނޑުމަހުވައިކުރިން ކިރު  ،ނީގަވާއިދު ހިނގާ މި  .3 ގަާވިއދު ހިނާގނެ ދާިއރާ 
ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ޝިޕްކުރުމަށް( ސް)ޓްާރންއަނެއް ތަނަށް އުފުލުމަށް 

ފައިވާ މަސް އުފުލުމަށް ވައިނުވަތަ ކިރުމަސް ގަންނަ ފެސިލިޓީއަކަށް ަގނެފައިވާ 
   މަސްވެރިންނަށް  ،ބޭނުންކުރާ ކެރިއަރ ނުވަތަ ރީފަރ ފަދަ އުޅަނދުފަހަރާއި
 ވެ. ކަށެއައިސް ވިއްކުމަށް އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކޮށް ހިންގާ ފަރާތްތަ

ނަަގންޖެހޭ  ލައިސަްނސް
 ފަރާތްތައް 

މިނިްސޓްރީން  ،ހިންގަންވާނީ ރަކާތްތައްހަ އަންނަނިވި ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ހ(  .4
 .ނެގުމަށްފަހުގައެވެ ލައިސަންސް ޚާއްޞަ ދޫކުރާ ރަކާތަކަށްހަ އެ

ރޮސެސްކުރާ މަސްކިރުވާ ބަނދަރަކަށް ނުވަތަ މަސް ޕް (1)   
 ،ުނވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަްތތައް ފައިފެސިލިޓީއަކަށް ކިރުވައި
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 ގޮތެއްގައި ގަތުމަށް ކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ސީދާމަސްވެރި
ޓަކައި ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަްށ  ޓަކައި ނުވަތަ ބަރުކުރުމަށް

ނުވަތަ  މަސްކިރާ އުޅަނދުފަހަރުޓަކައި އޮޕަރޭޓްކުރާ  އުފުލުމަށް
އްދުގައި ރަޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަ ،އުޅަނދުކަލެކްޓަރ 
 ؛ންއޮޕަރޭޓްކުރު

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެއް ބަނދަރުްނ އަނެއް  (2)   
   ބަނދަރަށް ނުަވތަ އެއް ފެިސލިޓީން އަނެއް ފެސިިލޓީއަށް 
މަސް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކެރިއަރު ނުވަތަ ރީފަރ އުޅަނދު 

 ؛އޮޕަރޭޓްކުރުން

ދުމަތް ދިނުމަްށ ޚިމަސްވެރިންނަށް އައިސް ވިއްކުމުގެ  (3)   
 ން.އައިސްޕްލާންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރު

ދަށުން ަމސްކިރާ ވަނަ ނަންބަރުގެ  (1)މާއްދާ ގެ )ހ( ގެ  މި (ށ)  
ގަވާއިދުެގ ދަށުްނ  އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ ަކލެކްޓަރ އުޅަނދުފަހަރަށް މި

ކުރާ މަސްވެރިކަން ކަނޑުމަހުގެ ހަމައެކަނި ،ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ
ގަތުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްކިރާ  މަސް ާބނާ އުޅަނދުފަހަރުން 

 ނުވަތަ ކަލެކްޓަރ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ. ފަހަރަށްއުޅަނދު

                 ދަށުން  ވަނަ ނަންބަރުގެ ( 2) ( ގެހމާއްދާގެ ) މި (ނ)  
ނުވަތަ އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް  ރުމަށްޕޯޓްކުސް މަސް އެކް

ނުވަތަ އެއް ފެސިލިޓީން އަެނއް ފެސިލިޓީއަށް މަސް ގެންދިއުމަްށ 
 ،އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ ކެރިއަރު ނުވަތަ ރީފަރ އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ

        ފައިވާ ނުވަތަ ލޭންޑްކޮށްފައިވާ ވައިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ކިރު
ޕޯޓްކުރުމަށާއި އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަްށ ކްސްމަސް ބަރުކޮށް އެ

  އުފުލުމަށެވެ. މަސް

ލައިސަްނސަށް ެއދުާމއި، 

 ،ދޫކުުރާމއި ލައިސަްނސް
 ،ައއުކުުރމާއި  ލައިސަްނސް

 ބާޠިލުކުުރމާިއ، ލައިސަްނސް
ލައިސަްނސް ދޫނުކޮށް 

 ހިފެހެއްޓުން 

އެދުމާއި، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަށް  4ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  .5
 ލައިސަންސް  ،އައުކުރުމާއި ލައިސަންސްދޫކުރުމާއި،  ލައިސަންސް
 ،ލައިސަންސް ދޫނުކޮށް ހިފެހެްއޓުމުގައި ޢަމަލުުކރާނީ އްޔާއިބާޠިލުކުރުމުގަ

 މަސްވެރިކަމާ ،)މަސްވެރިކަމާއި R-92/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ކުރުމަށް އެކުއަކަލްޗަރ ހަރަކާތްތަކަށާއި އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި
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ގައި  ގަވާއިދު( އިޖުރާއަތުތަކާބެހޭ ދިނުމުގެ ހުއްދަ  ދިނުމާއި ލައިސަންސް
 ންނެވެ.ތީބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ

        ކޮށްދިުނމުގައި،އައު ތައްލައިސަންސްގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުާރ  މި )ށ(  
ސްގެ ންލަިއސަންސްގެ މުއްދަތުގައި ލައިސަ ދޫކޮށްފައިވާ ށްފަރާތަ އެ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޔަތްޢާމިންވަރަށް ރިމަލުކޮށްފައިވާ ޢަކާ އެއްގޮތަށް ތަޠުޝަރު

ދޫކުރާ ލައިސަންސަށް އެދި  ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ  4ގަވާއިދުގެ  މި )ނ(  
)އެފް.އައި.އެސް( ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް  ،ނީހުށަހަޅާ

ލައިސަންސަށް އެދި  މި ]ކެޔޮޅު[ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.
ގައި ޓުމި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި  ފުސީުލ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަ

 އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ދިނުުމގެ ލައިސަންސް 
   ތައްޠުޝަރު

އި ވަނަ ނަންބަރުގަ (1) ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 4ގަވާއިދުގެ  މި )ހ(  .6
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް ލަިއސަންސް 

މަސްވެރިކަމާ  ،)މަސްވެރިކަމާއި R-92/2020ވާއިދު ނަންބަރު ގަ ،ދެވޭނީ
ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތަކަށާއި އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުމަށް 

އަތުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު( ގައި ލައިސަންސް ދިނުމާއި ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޖުރާ
ތައް ޠުއަންނަނިވި ޝަރު ،ތަކުެގ އިތުރުންޠުޝަރުބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ފުރިހަމަވާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.

 ރީކޮށްފައިވާ ޓަާރއްޖޭގައި ރަޖިސްދިވެހިދިވެހި ފަރުދެއް ނުވަތަ  (1)   
ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އްގެޚްޞެޤާނޫނީ ޝަ

 ކަމުގައި ވުން؛ އުޅަނދެއްރީކޮށްފައިވާ ޓަރަޖިސް

 ގސިންމިނިސްޓްރީން ލައިސަންސް ދީގެން ހިންގާ ޕްރޮސެ  (2)   
ފަރާތުން  ރީކޮށްފައިވާ އަދި އެޓަފެސިލިޓީއެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސް 

 ވުން؛ ކަމުގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ އުޅަނދެއް

ލޮކޭޓިންގ ފައިވާ ވެސަލް ޅައިމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ (3)   
އް މެވަރ ސިސްޓައިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާ  އަކާއިޑިވައިސް

 ހަރުކޮށްފައިވުން؛  
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( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ށވަނަ ާމއްދާގެ ) 4ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(   
ލޮކޭޓިންގ ފައިވާ ވެސަލް އިމިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅަ ،އުޅަނދުފަހަރުން

 އެއް ހަރުކޮށްފައިވުން.ޑިވައިސް

 ،ފަރާތްތަކުން ހައިލިބިފައިވާ އެންމެލައިސަންސް ދަށުން މި ގަވާއިދުގެ   .7 ަތއް ޠުަޝރު ލައިސަްނސްގެ
 ވާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި

   މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަތަކާ އެއްގޮތަށް ޠުޝަރުގެ ލައިސަންސް

 އުޅަނދުފަހަރާއި ހިންގާ ހަރަކާތް ގުޅުންހުރި މަސްވެރިކަމާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  .8 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތާއި ފީ 
 ން ތީމަ ގޮތުގެ ގައިވާ  1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ފީ ލައިސަންސް ތަންތަނުގެ
 ގަވާއިދުގެ މި، ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް ރާދޫކު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި އަދިވެ. ނެގޭނެއެ
 .މުއްދަތުތަކަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 1 ޖަދުވަލު

މަޢުލޫމާތު ެއއްކުުރމާއި 
 ބެލެހެއްޓުން 

ކަލެކްޓަރ ހަރަކާްތތެރިވާ  ލިބިގެން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް )ހ(  .9
ގަންނަ މަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޕާޗޭސް ރިޕޯޓް  ފަހަރުންއުޅަނދު

 މަސްވެރިކަމާބެހޭ] ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގައިވެބްސައިޓު މިނިސްޓްރީގެ
ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ [ އުސޫލު ރިޕޯޓްކުރުމާބެހޭ ރިކޯޑުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ން ރިކޯޑުކޮށްތީމަ ގޮތުގެ

ސް އޮޕަރޭޓްކުރާ އައި ލިބިގެން ލައިސަންސް ދަށުން ގެގަވާއިދު މި )ށ(  
 ނިސްޓްރީގެމި ،ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިވާޕްލާންޓްތަކުން އައިސް ވިއްކައި

 މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމާބެހޭ] ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ ގައިވެބްސައިޓު
 ގޮތުގެގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ [ އުސޫލު ރިޕޯޓްކުރުމާބެހޭ ރިކޯޑުކުރުމާއި

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ން ރިކޯޑުކޮށްތީމަ

ފިޝަރީޒް ޮއބްާޒަވރުންާނއި 

 ފިޝަރީޒް ޭރންަޖރުން 
ވަރެއް  ދީފައިވާ އުޅަނދެއްގައި އޮބްޒާ ގަވާއިދުން ލައިސަންސް  މި )ހ(  .10

 ،ބެހެއްޓުމަށް މިނިސްޓްީރން ިނންމާ ނިންމުންތަަކށް އެއްބާުރލުންދީ
އެ އިންތިޒާމުތައް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތުން 

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން، އުޅަނދެއްގައި އޮބްޒާވަރެއް 
       މަުދވެގެން ،ބޭނުންވާ ހާަލތްތަކުގައިމިނިސްޓްރީން ބެހެއްޓުމަށް 

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  ،ކުރިން ގެ )ސާޅީސްއަށެއް( ގަޑިއިރު 48
 ދޭންާވނެއެވެ.އެކަމުގެ ނޯޓިސް ފަރާތަށް 

ން އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އިލެކްްޓރޯނިކް ދަށުގަވާއިދުގެ  މި )ށ(  
ސިސްޓަމް ޓްރެިކން ނުވަތަ ސިގްނަލް ބަރާބަރަްށ ނުލިޭބ  ގމޮނިޓަރިން
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ޓަކައި  ގެންދިއުމަށް ށްޔަހާލަތުގައި އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރި
ސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅާ މިނި ،މިނިސްޓްރީން ދޭ ޚާއްޞަ ހުއްަދއިގެ ދަށުން

ގަތުމުގެ ނުވަތަ އުޅަނދަށް  ވަރެއްގެ ހާޒިރުގައި މަސް ޒާފިޝަރީޒް އޮބް
 ށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.   ޔަބަރުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިމަސް 

މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ އޮބްޒާވަރެއް އުޅަނދެއްގައި  މި )ނ(  
ަދތުރު ޚަރަދުތަކާއި  އިފަާރތްތަކުގެ އެންމެހަ ަލތްތަކުގައި އެހާބަހައްޓާ 

ތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ލައިސަންސްގެ މުހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާ
 ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ) R-75/2020މިނިސްޓްރީގެ ގަވާއިދު ނަްނބަރު  )ރ(  
ން ކަނޑައަޅާ ރީމިނިސްޓްމި ގެ ދަށުން ( މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދު

ފަރާތްތަކުެގ ޒިްނމާތައް  އޮބްޒާވަރުންނާއި ޭރންޖަރުން އެ އިއެންމެހަ
އުފުލުމުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އުޅަނދުތަކުން އެއްބާރުލުން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ންކުރު ފައިވާ ކަމެއްޅައިކަމަށް ކަނޑައަ ކަމެއް  މި ގަވާއިދުގައި މަނާ  )ހ(  .11 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
 ،ކަމެއް ނުވަތަ ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް

  މާއި،ކުރު ގޮތަަކށް ނޫން އެހެން ފައިވާ ގޮތްޅައިގަވާއިދުގައި ކަނޑައަ މި
ބެލެވޭނީ ުކށެއްގެ  ޚިލާފުވުން ޝަރުޠަކާ ލައިސަންސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ މި

 ގޮތުގައެވެ.

ފަާރތަކަށް  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުށެއް ކޮށްފިނަަމ، އެމާއްދާގެ )ހ( ގައި  މި )ށ(  
މަސްވެރިކަމުގެ ) R-74/2020 ގަވާއިދު ނަންބަރު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ހަަރކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި 
ގޮތުގެ  ތަކާ އެއްގޮތްވާތުއަަގއިވާ އިޖުރާ (ޖޫރިމަނާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 .ންނެވެތީމަ

 އެޅޭ  ފިޔަވަޅު  އިދާރީ ނުަވތަ ކުށްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި )ނ(  
 ގޮތުގެ ގައިވާ  3 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،އަޅާނީ ފިޔަވަޅު ހަރަކާތްތަކަށް

 .ންނެވެތީމަ

 ހަރަކާތެއް ހިްނގުމަށް ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4މި ގަވާއިދުގެ  )ރ(  
މާއްދާގެ )ހ( ގައި  މިލައިސަންސެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން 

     ނަމަ، ކޮށްފި ތަކުރާުރކޮށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް 
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        ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ
ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި  ،ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް އަލުން ދޫކުރާނީ އެ

  ފަހުންނެވެ. ހުގެަމސްދުވަ)ތިނެއް(  3 ން ފެށިގެންތާރީޚު

ގޮތުން، ކަނޑައެޅިގެން  ހިމެނިފައިވާ ޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއްފުމި ގަވާއިދުގައި ލަ  .12 މާނަކުރުން 
ގަވާއިދުގައި އަްނަނނިވި ލަފުޒުތަކާއި  އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހައި ިހނދަކު، މި

ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަަކށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ފުއެވަނީ، އެ ލަ ޢިބާރާތްތަކަށް ީދފައި
 މާނަކުރުމެވެ.

 ކަންކަން ކުރުމުގެ އެކުއަކަލްޗަރ ،ެއވަނީ ުބނެފައި ކަމަށް[ މިނިސްޓްރީ] )ހ(  
 މަސްއޫލިއްޔަތު ކަންކަމުގެ އެންމެހައި މަސްވެރިކަމުގެ ހިމެނޭގޮތުން

 .ވުޒާރާއަށެވެ ސަރުކާރުގެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ

ނު ނަންބަުރ ޤާނޫ ،ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ] )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ  58ގެ ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު) 2019/14

 ކަށެވެ.ުކރާ ފަރާތްތަނުއައްޔަ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން

މަސްވެރި އުޅަނދަކުްނ ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ،  [އުޅަނދުކަލެކްޓަރ ] )ނ(  
 އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.އޮޕްރޭޓްކުރާ ޓަަކއި  މަސް ގަތުމަށްބާނައިފައިވާ 

 ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ:[ މަސްވެރިކަންކުރުން] )ރ(  

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

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

މެުރން ، ނެގުން، ހިފުން، ހޯދުން މަސް ނަތީޖާއަކީ ކަންކަމުގެ އެ  (3)   
ނުވަތަ މަސް ބޭނުންކަމުގަިއ ހިމެނޭ އެނޫންވެސް އެހެްނ 

 ؛ރަކާތްތައް ހިންގުންހަ

ަމސް ޖަމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ، ހިެމނޭގޮތަށް [ބީކަން ރޭޑިއޯ]  (4)   
ހޯުދން ، ުގޅޭ ސާމާނު ބެހެއްޓުން އާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާ

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން

       މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި   (5)   
     ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިމި މާއްދާގެ )
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( ވަަނ ނަްނބަރުގައި 4ވަނަ ނަންބަރު ނުވަަތ )( 3)
    ރަކާތެއް ހިންގުމަްށ ހަފައިވާ އެއްވެސް ބަޔާންކޮށް

 ޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން. ތައްޔާރުވުމަށް

 ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ކަމަށްމަސްވެރި ،]އުޅަނދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ )ބ(  
 ންމުގޮތެއްގައިއާ ނުވަތަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް

ރަކާތެއް ހިންގުމަްށ ހަވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސް ނުވަތަ މަސްވެރިކަން
ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއް، ކަނޑު ބޯޓެއް ނުވަަތ 

 ކަށެވެ.އެނޫންވެސް އުޅަނދަ

     ވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ މަސްއެވަނީ، ]ލޮގްފޮތް[ ކަަމށް ބުެނފައި  )ޅ(  
ކޯޑުކޮށް ރިހިމެނޭ ގޮތުން، މަސްވެރިކަުމގެ ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ކަނަޑއަޅައިފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

     ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި ،]ކެޔޮޅު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ކ(  
 ށެވެ.ވާލުވެފައިވާ ފަރާތަހައެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ 

މަސްވެރި އުޅަނދަކުން މަސްވެރިކަން  ،]ކިރުވުން[ ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ  )އ(  
ޓަކައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭުނމަކަށް  ވިއްކުމަށް  އެ މަސް ،ކުރުމަށްފަހު

އުޅަނދަކުން  އެމަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ ބަނދަރަކަށް 
 ބޭލުމަށެވެ. 

 2019/14ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ،އެވަނީ]ކުށް[ ކަމަށް ބުެނފައި  )ވ(  
ގެ ދަށުްނ ޤާނޫނު މިއަދި  ގައި )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

އިދާރީ  ފައިވާޅައިކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަ ލާ ގަވާއިދުތަކުގައިވައިއެކުލަ
 ކަށެވެ.ކުށްތަ

 2019/14ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ [އޮބްޒާވަރުން] )މ(  
އްދާގެ ދަށުްނ ވަނަ މާ 69ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ނުޔަމިނިސްޓްރީން އައް

 ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެްއޓުމަށް ،ބުނެަފއި އެވަނީ ކަމަށް[ ރޮސެސްކުރުންޕް] (ފ)  
ޓަކައި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ަބންދުކުރުމަށް ނުވަތަ މަަހށް އެއްވެސް 

 ކަށެވެ.ރަކާތްތަހަބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް ގެނައުަމށް ިހންގާ 
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 ،ބިްނބިމާއި ،]ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން[ ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ދ)  
 އަދި އެ ތަނެއްގައި: ،މާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންަތންއި

 ،ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް ސާފުކޮށްމަސް   (1)   
 ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނުޑކޮށް ،ިފނިކޮށް ،ބަންދުކޮށް

ން ޖެއިއާއި ދިވެހިރާއްޖެގޮތަކަށް ިދވެހިރާއް އެނޫންވެސް އެހެން
 ނުަވތަ  ؛ބޭރުގައި ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން

 ،ހިއްކައި ،ދަޅުގައި ބަންދުކޮށް ،ބަންދުކޮށް ނުވަތަ ޕެކެޓުކޮށް  (2)   
ގަނޑުކޮށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް
ން ބޭރުގައި ޖެއިާއއި ދިވެހިރާއްޖެގޮތަކަށް ދިވެހިރާއް އެހެން

މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ  ،ޓަކައި ވިއްކުމުގެ ބޭނުމަށް
 .ކޮށްފައި ަބހައްޓާ ތަންަތންކައުއުފެއްދުންތައް ރައް

ކަމަްށ  ސޮފްޓްވެއަރ ކެޔޮޅު[ –]ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭަޝން ސިސްޓަމް  (ތ)  
ރަކާތްތަކުގެ ހަމަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  ،ބުނެފައި އެވަނީ

މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ބޭުންނވާ ލައިސަންސާއި ހަ

 ށެވެ.މިނިސްޓްރީން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނިޒާމަ

ބަނަދރަކަށް ޝިޕްކުރުން[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ސް]ޓްރާން (ލ)  
ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ،މަސް ނުވަތަ ލޭންޑްކޮށްފައިނުވާ  ނުވާ ކިރުވައިފައި

 މަށެވެ.އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރު

ބަލްކުކޮށް  ،އުޅަނދު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރ]ކެރިއަރު ނުވަތަ ރީފަ (ގ)  
ގަނޑުކުރި މަސް އުފުލުމަށް މަސް ފިނިކޮށް ބަހައްާޓނެ ސްޓޯރޭޖް ހިމެޭނ 

 ގޮތަށް އުފައްދައިފައިވާ އުޅަނދަެށވެ.

ދުރަތީގޮތުން އުެފދިފައިވާ ޤު ،]އެތެރެވަރި[ ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ (ޏ)  
 އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެ ކަނޑަށެވެ.

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި،  ،]މާސްޓަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ (ސ)  
      ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.  އެ

 އުޅަނދުގެ ކެޔޮޅު ނުވަތަ ސްކިޕަރ ހިމެނެއެވެ.  ،މީގެ ތެރޭގައި
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ވެރިފަރާތުގެ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ]ވެރިފަރާތް[  (ޑ)  
     އްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ުބނާ، ނުވަަތ ޙައަދާކުރާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ 

ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ަފރާތުން މީހެއްގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  އެ
އަދާކުރުމުގެ ކަމުގައި ވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

އިލްތިޒާމްތައް ގަބޫލުކުރާ ފަރާތާއި، ވެރިފަރާތާއި އެހެން ަފރާތަކާ 
އްގެ ޞެނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚު  ،ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް

 މެނޭޖަރ، ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީއަށެވެ.

 ވެރިފަރާތް، ޗާޓަރަރ، މާސްޓަރު ،]އޮޕަރޭޓަރު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ޒ)  
ތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ދުއްވައިގެން ހޯދާ އިޤްއުޅަނދު  އަދި އެ

އުޅަނދު ހިންގުމަށް  އުޅަނދާ ހަވާލުވެ ހުރި، އެ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތުން، އެ
ދޭ، ނުވަތަ  ޒިންމާކުރެވިފައިވާ، ނުވަތަ ުއޅަނދަށް އިރުޝާދުތައް

 ކަެށވެ. ތަކޮންޓްރޯލްކުރާ ކޮންމެ ފަރާ

މި ގަވާއިދު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި  .13 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގަާވިއދަށް 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

_______________________ 
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1ޖަދުވަލު   

 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުތައް  ކާއި ކުރުމުގެ ގިންތިތަކާއި ފީތަ ދޫ ލައިސަންސް 
 

 ތި ލައިސަންސް/ ގިން  #
ލައިސަންސްގެ 

 މުއްދަތު 
ލައިސަންސް 

 ފީ 
މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން މަސް ގަތުމަށް ޓަކައި އޮޕަޭރޓްކުރާ މަސްކިރާ   .1

 .އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ މަސް ކަލެކްޓްކުރާ އުޅަނދު

36 
 )ތިރީސްހައެއް(
 މަސްދުވަސް 

3,000/- 
)ތިންހާސް( 

 ރުފިޔާ
މަސް މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެއް ބަނދަރުްނ އަނެއް ަބނދަރަށް  .2

 އުފުލުމަށް ބޭުނންކުރާ ކެރިއަރ ނުވަތަ ރީފަރ އުޅަނދު.

36 
  )ތިރީސްހައެއް(
 މަސްދުވަސް 

3,000/- 
 )ތިންހާސް(
 ރުފިޔާ

  މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރަށް އައިސް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  .3
 ކޮށްފައިވާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް.ޤާއިމް

36 
 )ތިރީސްހައެއް(
 މަސްދުވަސް 

-/500 
)ފަސްސަތޭކަ( 

 ރުފިޔާ
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 2 ޖަދުވަލު 

 އް ތަ ޠު ލައިސަންސްގެ ޝަރު 

 
 އާންމު ޝަރުޠުތައް )ހ( 

ސްގައި ންލަިއސަ ،ބޭުނންކުރަންވާނީ ލައިސަންސް ލިބިގެން ހަރަކާްތތެރިވާ އުޅަނދު ނުވަތަ ފެިސލިޓީގެ (1)
މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އްދުތަކުގައިޙަސަރަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި 

 އެކަންޏެެވ. މަށްހަރަކާތްތައް ހިންގު

ހެްނ ނޭއާންމުކޮށް ެފންނާ  ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ ފެސިލިޓީގައި  ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނުދގައި (2)
ގެ ނަމަ ލައިސަންސްދިއްޖެފިޝަރީޒް ރޭންޖަރަކު އެނުވަތަ ފިޝަރީޒް އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރަކު  ،ބެހެއްޓުމާއި
 ދެއްކުން. ފަރާތަކަށް އެނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ އަސްލު 

 މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން ލޮގުފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުން ނެގުމުގައި ( ށ)

މިނިސްޓްރީން އަންގާ  ،އުޅަނދުފަހަރުން އިއެންމެހަގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ މަސްކިރުވާ  މި (1)
ހޯދައި ިމިނސްޓްރީއަށް މަްސވެރިކަމުގެ ލޮގްފޮތް  ފުރިހަމަކުރާ ުއޅަނދުތަކަށް ވާމަސްކިރު ،ގޮތެއްގެ މަތީން

  ދިނުން. ފޯރުކޮށް

މިނިސްޓްީރ ފިޔަވައި  މާއި،ހިފެހެއްޓުމަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ލޮގްފޮތުގެ މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރާ  (2)
 ނުކުރުން. ހިއްސާ  މަޢުލޫމާތު އެއެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ 

 ތައް ޠު ކުރުމުގެ ޝަރު ރިޕޯޓު  (ނ)

ނުވަތަ ކިރުމުގެ މަސް އުޅަނދުފަހަރުން އެންމެހައި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ  މަސްކިރުވާ  މި (1)
     މަސްދަތުރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުގެ  ށުމުގެ ކުރިންލާއެއް ފެޙަމަސް ގަތުމުގެ އެއްވެސް މަރު

  މިިނސްޓްރީން  އަދި މި ރިޕޯޓުތައްން. ހުށަހެޅިކަން ޔަގީން ުކރު ފޮތުގެ ިރޕޯޓުތައްލޮގު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
  .ފޮނުވުންމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް  ،ންތީކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ

ލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެޭހ ޢުޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަގައި ޝާއިޓުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި (2)
 ލު ސީފުމަތީން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކުން މަސް ގަނެފައިވާ ގޮތުެގ ތަ ގޮތުގެ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާ

     މަާހއި މަހުން ތަކެތި އުފެއްދުމަްށ ބޭނުންކުާރ އެގޮުތން ޅުން. މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެ ސް ރިޕޯޓު()ޕާރޗޭ
   ޭބނި ަސރަޙައްދު )ދުވަހު މަސްވެރިކަން ރިޕޯޓްކުރާ މަސް  އުޅަނދާއި، މަސް ބޭނި ތާރީޚާއި،މަސް ބޭނި 

ލަ ބަރުދަނުގެ މުގެ ޖުބޭނިމަހު ންބަރު( އަދިލޮގް ފޮތުގައި މަސް ބޭނި ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރުމަށް ޖަހާ ގޮޅި ނަ
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 ކޮށްފައިވާއި ބަޔާން ގަ ލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު[ޢު]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަމަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން 
 .މެނުންހި ޕާރޗޭސް ރިޕޯޓުތަކުގައި ،އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

     އައިސް ޕްލާންޓްތަކުން  އިއޮޕަރޭޓްކުރާ އެންމެހަގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން  މި (3)
       ން ތީމަ ގޮތުގެ ލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު[ އާ އެއްގޮތްވާ ޢު]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މަ

 .އައިސް ވިއްކިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުން ފޮނުވުން

އްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ޞަފުރިހަމަ އަދި މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވުމާއި، ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު   (4)
 ވުން. 

 އޮބްޒާވަރުންނަށް އެއްބާރުލުންދިނުން  ޒް ފިޝަރީ  އި ރޭންޖަރުންނާ  ޒް ފިޝަރީ  ،އި ( ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނާ ރ)

 R-75/2020)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  (1)
ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އޫފަރާތުގެ މަސް ގުޅިގެން އެ އާ (މަސްވެރިކަމުގެ އާންމު ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ )

ހުއްދަދެވިފައިވާ  ،ނާއިރުންވަރފިޝަރީސް އޮބްޒާ ،ފިޝަރީސް ރޭންޖަރުންނާއި ،ރުންނާއިތަންފީޒީ އޮފިސަ
       ނުވަތަ  މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަާރތުންވެސް ފަރާްތތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި އެހެނިހެން 

 ދިނުން.ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން  ފެސިލިޓީ އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތުން އެ

 ހަރަކާތްތައް  ( މަނާ ބ)

 .ތުންސެއް ނެތް އުޅަނދުތަކުން މަސްގަންއްޙަ ލައިސަޞަމަސްވެރިކަންކުރުމުގެ  (1)

 ދަށުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ބާވަތެއްގެ ސްގެންއިސައުޅަނދަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ލަމަސް ގަންނަ  (2)
 .އެ އުޅަނދަކުން ގަތުން މަހެއް

އްގެ މަސްވެރިކަމެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެ ،ލައިސަންސް ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ އުޅަނދު (3)
 ހަރަކާތްތެރިވުން.

ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ  އްޔާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވަރިން ބޭރުގަ (4)
 )އެކެއް( ނޯޓިކަލް ޭމލުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި އެއް އުޅަނދުން 1ރަށްރަށުގެ އުރަފަށުން ފެށިގެން ަވށައިގެންވާ 

 .އަނެއް އުޅަނދަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުން

އެތެރެވަރީގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނުވަތަ ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ޤުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިާވ ރަށްރަށުގެ  (5)
ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މި ގަވާއިދުގައި )އެކެއް( ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަޙައްދުގައި  1އުރަފަށުން ފެށިގެން ވަށައިގެންވާ 

 .ޚިލާފަށް މަސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ހިންގުންގޮތާ 

 .ޝިޕްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުންސްލައިސަންސްގެ ދަށުން ހުއްދަދީަފއި ނުވާ މަސް ޓްރާން (6)



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-82/2023ގަވާއިދު ނަްނބަުރ:              92 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް: 

 

13 

 

އިވާ ފަދައިހަ  ދަށުން  ގެޤާޫނނު އި އެނު( އާރިކަމުގެ ޤާނޫިދވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެ) 2019/14ޤާނޫނު ަނންބަރު  (7)
މާޔަތްކޮށްފައިވާ ޙިއިދަކުން ވާގަކުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ނަނުވަތަ މެނޭޖްމެންްޓ ޕްލޭ، ކުންއިދަގަވާ

ކުރުން، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އެއް އުޅަނދުްނ ކައުބާވަތެއްގެ މަހެއް ގަތުން، އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުްނ، ރައް އެއްވެސް
 .އުޅަނދުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަަނށް އުފުލުން، ޕް(ޝިސްއަނެއް އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން )ޓްރާން

ދަށް އަގާ )ފްޯލ ޕްރައިސް(   ވަކި މަސްވެރިކަމެއްގައި މަސްގަތުމަށް މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ (8)
  .ޚިލާފަށް އެއަށް ވުރެ ދަށް އަގަކަށް މަސްގަތުން ނުވަތަ މަސް ގަުތމަށް ހުށަހެޅުން

        ދުއައިސް، ތެޔޮ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސްވެރި އުޅަނދުތަކާމެއި، އްޔާމަސްގަތުމުގަ (9)
 .އެއް ހަމައެއް ނުގެންގުޅުން

 ސިސްޓަމް  ޓަރިންގއިލެކްޓްރޯނިކް މޮނި  އާއި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް  ( ޅ)

ސިސްޓަމް ހަރުކުރަންޖެހޭ އުޅަނދުފަހަރުން  ގރިންޓައިލެކްޓްރޯނިކް މޮނި އާއިވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްގަވާއިދުގެ ދަށުން  މި
 އަންނަނިވި ކަންތައްތަަކށް ޢަމަުލކުރުން:

ސިސްޓަމް އަބަދުވެސް  ގއިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރިން އާއިލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްއުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވެސަލް  (1)
 .އޮންކޮށްފައި ބެހެއްުޓން

                  އުޅަނދެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ  ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (2)
އުޅަނދުގެ  އެއަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ނިވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ  [ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ސަލްވެ]

        އަންގައިފިނަމަ، އުޅަނދު އޮތް ސަރަޙައްދު އުޅަނދަށް ޕޮޒިޝަން ނުފެންނަ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން 
          ،ރަކާތުގެ މަޢުލޫމާތުހައުޅަނދުގެ  ްއޔާއިހެން(، އުޅަނދުގެ ދުވެނޭނގޭއެ)ޠޫލު، ޢަރުޟު ވަކިްނ 

 .ންމުން ފޮނުވުޔުމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ސެންޓަރަކަށް ލި ،ންއިރު އެއްގެގަޑި)ހައެއް(  6ކޮންމެ 

ސިސްޓަމަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް މޮނިޓަރިންގ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް  ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްއަށް ވެސަލް  (3)
ދުވަަހށްވުރެ އިުތރުވެއްޖެނަމަ، އަލުން އުޅަނދު ޮއޕަރޭޝަނަށް )ހަތެްއ(  7 އްލުނުވެޙަމެދުވެރިވެގެން މައްސަލަ 

ސިސްޓަމަށް  ގނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރިންލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްއަށް ވެސަލް  ،ކުތުމުގެ ކުރިންނު
 .އްލުކުރުންޙަދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ 

ސިސްޓަމަށް ދިމާާވ މައްސަލަ  ގނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޮމނިޓަރިންލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސްއަށް ވެސަލް  (4)
ވަނަ  3މާއްދާގެ  ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިނުވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މި އްލުކުރުމުގައި ލައިސަންސް ޙަ

ލަތްތަކުގައި އުޅަނދުގެ ހާއްލު ނުކުރެވޭ ޙަމައްސަލަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 އްޞަ ހުއްދައެއް ހޯދުން. ޚާގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާނަަމ، އެކަމަށް މިނިސްޓްރީން  ށްޔައޮޕަރޭޝަން ކުރި



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި              R-82/2023ގަވާއިދު ނަްނބަުރ:              92 އަދަދު:             52 ވޮލިުއމް: 

 

14 

 

ސިސްޓަމް  ގއިލެކްޓްރޯނިކް މޮިނޓަރިން ދޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައިގެ ަދށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 4މާއްދާގެ  މި (5)
ށްގެންދާނަމަ، ޔަމަސްގަތުމުގެ ނުވަތަ ކަލެކްޓްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރި ލަތުގައި ހާމައްސަލަޖެހިފައިވާ 

  ން.ޓުބެހެއްމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އޮބްޒާވަރެއް އުޅަނދުގައި 
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 3ޖަދުވަލު 

 ރަކާތްތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް ހަ އިދާ ޚިލާފު ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާ 

 ކުށް  #
ޖޫރިމަނާކުރެވޭ 

 ފަރާތްތައް 

ރިމަނާ ޖޫ 
)ޖޫރިމަނާކުރެވޭ 
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް(

 ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ 

 ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް  ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކާ 

އް ނެތި ސެއްޙަ ލައިސަންޞަ  .1
ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ގަތުމަށް 
ނުވަތަ ކަލެކްޓްކުރުމަށް މަސްކިރާ 

ނުވަތަ މަސް އުޅަނދުފަހަރު 
ކަލެކްޓްކޮށް ޓްރާންސްފަރކުރާ 

 .އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރުން

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު 
 ނުވަތަ ވެރިފަރާތް 

10,000/- 
 ރުފިޔާ)ދިހަހާސް( 

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/5,000މައްޗަށް 
ރުފިޔާ )ފަސްހާސް( 

 .އިތުރުވުން

އް ނެތި ސެއްޙަ ލައިސަންޞަ  .2
ނުވަތަ ރީފަރ ވެސަލް ކެރިއަރ 

 .އޮޕަރޭޓްކުރުން

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު 
 ނުވަތަ ވެރިފަރާތް 

20,000/- 
 ރުފިޔާ)ވިހިހާސް( 

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/10,000މައްޗަށް 
ރުފިޔާ )ދިހަހާސް( 
 .އިތުރުވުން

އްޙަ ލައިސަންސެއް ނެތި ޞަ  .3
 .އައިސްޕްލާންޓެއް އޮޕަރޭޓްކުރުން

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 
 ވެރިފަރާތް

5,000/-  
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/2,500މައްޗަށް 
 )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(

 .ރުފިޔާ އިތުރުވުން

 ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ގެ )ހ( ގެ ދަށުން  2ޖަދުވަލު   .4
ކާ ޠަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

 .ޚިލާފުވުން

 މާސްޓަރު ނުވަތަ
ލައިސަންސްގެ 

 ވެރިފަރާތް

5,000/- 
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/3,000މައްޗަށް 
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ރުފިޔާ  )ތިންހާސް( 
 .އިތުރުވުން

ގެ )ށ( ގެ ދަށުން  2 ޖަދުވަލު  .5
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަކާ 

 .ޚިލާފުވުން

 

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

5,000/- 
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/3,000މައްޗަށް 
ރުފިޔާ  )ތިންހާސް(
 .އިތުރުވުން

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު އްޙަ ނޫން ޞަ  .6
ދޮގު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް 

 .ހުށަހެޅުން

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

10,000/- 
 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާ

ފަހުން  އެންމެ
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/500މައްޗަށް 
ރުފިޔާ  )ފަސްސަތޭކަ(

   .އިތުރުވުން

އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި،   .7
ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނާއި، 
ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންނަށް 

 .އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

 ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރު

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

5,000/- 
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/3,000މައްޗަށް 
  .ރުފިޔާ )ތިންހާސް(

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުން ނުވަތަ   .8
އެހެން ޤާނޫނަކުން ޫނނީ 

ޝިޕްކުރުން ސްދަކުން ޓްރާންގަވާއި
އްދެއްގައި ޙަހުއްދަ ނޫން ސަރަ

ޝިޕްކުރުމުގެ ހަރަކާތް ސްޓްރާން
 .ހިންގުން

 ނުވަތައޮޕަރޭޓަރު 

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

50,000/- 
)ފަންސާސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/10,000މައްޗަށް 
  .އިތުރުވުން)ދިހަހާސް( 

ކުރުމުގެ  މަސްވެރިކަން  .9
ލައިސަންސް ނެތް އުޅަނދަކުން 

 .މަސް ގަތުން

 އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

20,000/- 
 )ވިހިހާސް( ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/10,000މައްޗަށް 
  .އިތުރުވުން)ދިހަހާސް( 

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ   .10
އުޅަނދުގައި ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ 

 .ނެތުން

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

1,000/- 
 )އެއްހާސް( ރުފިޔާ

- 
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އުޅަނދުގެ މަސްރިޕޯޓު މަސްވެރި   .11
ލިބުމުގެ ކުރިން އުޅަނދަށް މަސް 

 .ކިރުވުން

 އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

5,000/- 
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/5,000 މައްޗަށް 
 ރުފިޔާ)ފަސްހާސް( 

 .އިތުރުވުން

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ   .12
އެއްގޮތަށް އުޅަނދުގެ މަސް 
ރިޕޯޓުތައް މިނިސްޓްރީއަށް 

 .ނުފޮނުވުން

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

5,000/- 
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/2,000މައްޗަށް 
 ރުފިޔާ )ދެހާސް(
 -/50,000) އިތުރުވުން

 )ފަންސާސްހާސް(
 ށް(ޔަރުފިޔާއާ ހަމަ

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ   .13
މިނިސްޓްރީއަށް އެއްގޮތަށް 

 .ޕަރޗޭސް ރިޕޯޓު ނުފޮނުވުން

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

10,000/- 
 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާ

- 

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް   .14
ލިބޭ  މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން

މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން 
ނުހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މިނިސްޓްީރ 

ނޫން ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު 
 .ހާމަކުރުން

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

20,000/- 
 )ވިހިހާސް( ރުފިޔާ

- 

ލް ވެސައުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ   .15
 ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް )ވީ.އެލް.ޑީ(

އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ 
ސިސްޓަމް  ޓަރިންގމޮނި

  .ލުންވައިގަސްތުގައި ނިއް

 އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

10,000/- 
 ރުފިޔާ)ދިހަހާސް( 

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/5,000 މައްޗަށް 
 ރުފިޔާ )ފަސްހާސް(
  .އިތުރުވުން

ގެ ދަށުން  ގެ )ޅ(2 ޖަދުވަލު   .16
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ 

 .ޚިލާފުވުން

 އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ

ލައިސަންސްގެ 
 ވެރިފަރާތް

5,000/- 
)ފަސްހާސް( 

 ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން 
ދަދުގެ އަރިމަނާކުރެވުނު ޖޫ

 -/1,000 މައްޗަށް 
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 ރުފިޔާ)އެއްހާސް(  
 .އިތުރުވުން

________________________ 

 


