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 ޕްލޭން މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަންދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ފެށުން : 1 ބާބު
 

 ނަން  އިތަޢާރުފާ 1.1
)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( )މީެގ  2019/14މި ެމނޭެޖމަންޓް ޕްލޭން އަީކ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  1.1.1

ވަނަ މާއްދާއިން މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިޯސސަްސ  18ފަހުން "ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު"( ގެ 

 ށުން، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަ )މީގެ ފަހުން "ިމނިސްޓްރީ( އަށްއެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަްނ ރާވާހިންާގ 5( އަދި )3()2()1ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 17

އަދި މި ޕްލޭން ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުެގ  ބެލެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭން އެކެވެ.

  މަސްވެރިކަން ރާވާހިންާގ ބެލެހެއްޓުމުގައި މަގުދައްކައިދޭ މައިގަނުޑ ލިޔުމަށެވެ. 

މި މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންއަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުމަހުގެ ަމސްވެރިކަމުގެ މެޭނޖްަމންޓް ޕްލޭން" )މީެގ  1.1.2

ން"( މިފަދައިންނެވެ. އަދި މި ޕްލޭން ވެގެންދާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ފަހުން "ޕްލޭ

 ގަވާއިދަކަށެވެ. 

  

 އަދި ސިޔާސަތުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ޤާނޫނީ   1.2
 ޤާނޫނުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1.2.1

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގުމުގެ ޤާނޫނީ އަދި ސިޔާަސތުތަކުގެ އޮނިގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  

ބިނާވެފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އަދި ކަމާބެހޭ 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައިވާ ދިރުންތަކަށް އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ދިވެހި
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގެ ބޭރުގައި ކުރާ ، ކުރެވޭ މަސްވެރިކަންތަކާއި، ދިވެހި ދިދައިގައި

 މަސްވެރިކަން ތަންީޒމުކުރާ މައިގަނޑު ޤާނޫނަީކ ަމސްވެރިކަމުގެ ާޤނޫނެވެ.

 

ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި  2019ސެޕްޓެމްބަރ  15ތަޞްދީޤުކުރެވިފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫުނ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ  87/5މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ތު ރާވައި ޤާނޫނު( އުވިގެންދިޔައީއެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ިސނާޢަ

ޤާނޫނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއީ ުމޅި މަސްވެރިަކމުގެ ދާއިރާެގ  ، ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ޮއނިގަނޑެއް ކަނޑަައޅާ

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ތަފާތު އެކި ކަންކަން ތަންޒީމުވެފައިވާނީ ، ޤާނޫނީ މައިބަދައެވެ. އެގޮތުން

ދާއިރާ ތަންީޒމުކުރާެނ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް ބަޔާންކުރަން  އަދި އެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނުގައެވެ.

 ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކާއި މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކަށެވެ.

 

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުިހނގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުތަކުގައި 

ންކުރާ ދިވެހި އުަޅނދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞަރަހައްދަށް ވަންނަ ބިދޭސީ މަސްވެރި، އަދި މަސްވެރިކަ

މަސްވެރިކަމާިއ ގުޭޅ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާ އުަޅނދުތަކާއި،  އަދި ިދވެހި ދިދައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ 

 އެފަދަ އެންމެހާ އުޅަނދުފަހަރާއި ޞަރަޙައްދުގެ ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ  އުޅަނދުތައް ހިމެނެއެެވ. އަދި

އެ އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހީންނާިއ ބިދޭސީންާނއި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާއެންމެާހ 

 މަސްވެރިކަންތަކާއި ަމސްވެރިކަމާއި ުގޅޭ ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު ިހނގާނެއެވެ.

 

ގެ މެނޭޖްކުުރމާބެހޭ އޮނިގަނޑަށް އިތުުރ ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭ ޕްލޭންތަކާއި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކު

ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލާން )އެސް.އޭ.ޕީ( އަދި ނޭޝަނަލް ޕްލޭން 

އެންްޑ  އޮފް އެކްޝަން ޓު ޕްރިވެންޓް، ޑިޓަރ ެއންްޑ އެލިމިނޭްޓ އިލީގަލް އެންްޑ އަންރިޕޯޓަޑް 

 ހިމެނެއެވެ. (NPOA-IUU)އަންރެގިއުލޭޓަޑް ފިޝިންގ 
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ހިންގުމާބެހޭ ޞަރަޙައްދީ ންތައް އަދި މަސްވެރިކަން ރާވައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތަކައި، އެއްބަސްވު  1.2.2
 ޖަމާޢަތްތައް 

ކަނޑުތަކާއި ކަނޑުެގ ދިރުންތައް ރާވައިހިންގުމާބެޭހ ތަފާތު އެކި ބައިނަލްއަޤަވާމީ މުޢާޙަދާތަކުގައި  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއިގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއިގެ މައްޗަށް ޢަމަުލ ކުރުން ލާިޒުމ 

ޢާހަދާތައް ހިމެނެއެވ. އެއިެގ ތެރެއިން މައިގަނުޑ މުޢާހަދާތަކާއި ޤާނޫނީގޮތުން ޢަމަލުކުރުން ލާިޒމު ނޫްނ މު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ޤާނޫނު "އެއް މުޢާހަދާއަކީ 

، .ދ. ގެ ކަނޑުތަކުގެ މުޢާހަދާއެވެ. އ.ދ. ގެ ކަނޑުތަކުގެ މުޢާހަދާއަކީނުވަތަ އ، (އަންކްލޮސް) "ދަ ސީ

ކާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތްތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްޞާކުރާ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަ

މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެހެނިހެން އަހުދުތަކާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ 

 . ކަންކަމާއި އެއިގެ ވަށައިގެންވާ މަހައްލު ބަޔާންކުރާ މުޢާހަދާއެކެވެ

 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފިޝް ސްޓޮކްސް އެގްރީމަންޓް )ޔޫ.އެން.އެފް.އެސް.އޭ( އަކީ އެއް ޤައުމަށްވުރެ ގިނަ 

އަދި ދުރު  ،ޤައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދަށް ފެތުރިފައިވާ )ސްޓްރެޑްލިންގ ފިޝް ސްޓޮކްސް(

ހައިލީ މައިގްރޭޓަރީ ފިޝް ސްޓޮކްސް( މަހުެގ ބާވަތްތައް ) ޞަރަޙައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ ހިޖުރަކުރާ

ރައްކާތެރިކުރުމާއި މެނޭޖްކުުރމާ ބެޭހ ގޮތުން ޔޫ.އެން.ސީ.އެލް.އެސްގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ކަންތައްތައް 

ވަނަ އަހަުރ އެކުލަވާލެވުނުބައިނަލްައޤްވާމީ މުޢާޙަދާއެކެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު  1995ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 

ރީޖަނަލް ަޖމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް -އް ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ޞަރަޙައްދީ ނުވަތަ ސަބްފަދަ މަހުގެ ބާވަތްތަ

މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ގޮތުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް 

 ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ޔޫ.އެން.އެފް.އެސް.އޭ ގައެވެ. 

 

ން )އައި.އޯ.ޓީ.ސީ( އަކީ، އައި.އޯ.ޓީ.ސީ ގެ އިހްތިސާްސ ގެ ތެރޭގަިއ އިންޑިއަން އޯޝަްނ ޓޫނާ ޮކމިޝަ

އެ ބާވަތްތަކަށް ކުރެވޭ ، ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެ މަތިން ބޭނުްނކުރުމަށާއި

ާއ މަސްވެރިކަންތައްދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް، އިްނޑިއާ ކަނޑުެގ ޤައުމުތައް، އަދި އިްނޑި

ކަނޑުގައި އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ އިހްތިސާސްގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާިއ 
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ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.  1993ދެމެދު އެއްބާރުލުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، 

ލަތަކީ އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ކޮމިޝަނުން އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީ

 ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮސްޒަރވޭޝަން އެންޑް ެމނެްޖމަންޓް މެޜަރޒް )ސީ.އެމް.އެމް ތައް( އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެނިހެން މުހިްއމު މަސްެވރިކަން ރާވައިހިންގުމާބެހޭ ޞަރަޙައްދީ 

ކުގެ ތެރޭގައި ސައުތު ވެސްޓް އިންޑިއަްނ އޯޝަން ފިޝަރީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާތަ

ިއންޓަރ ގަވަރމެންޓަލް އޯގަނައިޒޭޝަްނ  –ކޮމިޝަން )ސްވަޔޯއެފްސީ(، ބޭ އޮފް ބެންގޯލް ޕްރޮގްރާްމ 

 އައި.ޖީ.އޯ( ހިމެނެއެވެ.-)ބީ.އޯ.ބީ.ޕީ

އެފް.އޭ.އޯ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް ފޮރ މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް މެޭނޖްކުރުމުަގއި 

 ރެސްޕޮންސިބަލް ފިޝަރީޒް )ސީ.ސީ.އާރ.އެފް( ގެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރެއެވެ.

 

 ވިޔަފާރީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިލްތިޒާމުތައް  1.2.3

ޒާރުގައި އެފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ޤައުމެއްަކމުން 

ތަކެތި ގަނެވިއްކުމާބެހޭ މިންގަނޑުތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަބާެވއެވެ. އެފަދަ މިންގަނޑުތަކުެގ ތެރޭގައި 

ވަރލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ( އަދި މަހާއި މަހުގެ ބާވްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ ވަކިވަކި 

ވާ އުޞޫލުތަކާއި ފުރިހަމަކުރަން އެދޭ ޝަރުޠުތައް ިހމެނެއެވެ. ޤައުމުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން ޤާއިމްކޮށްފައި

އިލީގަލް، އަންރިޕޯޓަޑް އެންޑް އެއިގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި، 

)އައި.ޔޫ.ޔޫ( މަސްވެރިކަމުން ބާާނ މަހުެގ ބާވަތްތައް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުތަކަށް  އަންރެގިއުލޭޓެޑް

އައި.ޔޫ.ޔޫ ރެގިއުލޭޝަން( އާއި؛ ޞިއްޙަތާއި، -ވިއްކުން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުުރމާބެހޭ ޤަވައިދު، )އީ.ޔޫ

ޑިރެކްޓިވްސް އާއި؛ އުސޫލުތައްސާފުތާހިރުކަމާއި އަދި ވިއްކާބާވްތަކުގެ އަޞްލު ދެނެގަތުމާބެހޭ އީ.ޔޫގެ 

  އެކްޓް ހިމެނެއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ މެރިން މެމަްލ ޕްރޮޓެކްޝަން

 

 އިދާރީ އޮނިގަނޑު   1.3
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މަސްވެރިކަމާއި އަދި މަސްވެރިަކމާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ރާަވއިހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު  

މަތިވެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަްސ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ )މީގެ ފަހުން 

މައްޗަށެވެ. ކަނޑާއި ދަނޑުވެރިަކމުގެ ަވޞީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި "މިނިސްޓްރީ"( ގެ 

ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މިިނސްޓްރީގެ މައިގަނޑު ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ަކމެކެވެ. 

މަވެސް، މަސްވެރިކަމުެގ މަސްވެރިކަމުގެ އެްނމެހާ ކަންކަން މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަނީ ިމނިސްޓްރީއިންނަ

ޤާނޫނާއި އެއިގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލާމަރުކަީޒ ސަރުކާތަކުގެ )ރަށު 

ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް( އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް 

 ދީފައިވެއެވެ.ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު އެ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބި

މަސްވެރިކަްނ ރާވައިހިންގުމާއި، ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަމުްނދާކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ސިޔާސަތުތައް 

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެޭހ ދިރާސާތައް ކުރުމަީކ މިނިސްޓްީރގެ ފިޝަރީޒް މެނޭްޖމަންޓް ސެކްޝަން 

މޯލްޑިްވސް މެރިން ިރސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި، ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން އަދި 

 )އެމް.އެމް.އާރު.އައި( އިން ކުރަމުންގެންދާ ަމސައްކަތްތަކެވެ. 

 

މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި މެނޭްޖމަންޓް 

 އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސަސް، ޕްލޭންތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރާ

މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަްމްސ ސަރވިސަްސ އަދި މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންްސ ފޯސްެގ މޯްލޑިވްްސ ކޯސްްޓ 

 ގާރޑް ހިމެނެއެވެ.

 

 ޕްލޭން ގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދު   1.4

މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، މިޕްލޭންގެ ދަށުން މެނޭޖްކުރާ ިޓއުނާގެ ބާވަތްތައް ބޭނުމާއި ގަނެވިއްކުމުގެ 

ކަންކަން ރާވައިހިންގުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި، އެއޮނިގަނުޑ 

ކުރިއަރުވައި ރާވައިހިންގުމަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކާއި މެދުވެރިކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން 



 

7 
 

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދުދީ މަގުދައްކައިދިނުމެވެ. މިޕްލޭން އެކުލެވިގެންވަީނ އަންނަނިިވ ކަންކަްނ 

 -ރާވައިހިންގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓަޖީތަކުގެ މައްޗަށެވެ:

 

  ްޓިއުނާެގ ބާވްތްތައް ބާނާމުންދާކަާމއި ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެ މަތިނ

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި 

 އަދި އެ ޞަރަޙައްދުގެ ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތައް ެމނޭޖްކުރުމާއި؛

 ަސްވެރިކަމަކީ ތިމާވެށްޓަށާއި ދިރުންތަކަށް ވީހާވެސް ގެއްލުންކުޑަ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރާ މ

 އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ދެމެހެއްޓުްނ؛

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އިޤްތިޞާދީ މަންގާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މަްސވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ އެންެމ

 އި ތަންީޒމުކުރުން؛މަރުހަލާތައް ރާވައިހިންގަ

  ިމަސްވެރިކަްނ ލިބޭ ާއމްދަނީ އިޖުިތމާޢީ އިންޞާފުގެ ހަމަތަކުެގ މަތިްނ އެަމސައްކަތުގައ

 ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛

 ަދިމޮނިޓަރިންގ، ކޮންޓްރޯލް އަދި ސަރވެއިލަންސް )އެމް.ސީ.އެސް( ިއތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން؛ އ 

އަދި މަސައްކަތްތެރީންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކަމާބެހޭ އެންމެ ރަނގަުޅ 

 އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 މިޕްލޭންގެ އިމާއި ހިންގާނެ ދާއިރާ  1.5

ނުވަތަ އިޚްތިޞާޞް ތިރީގައި ޚުލާޞަކޮށްފައި  މި ޕްލޭން އެކަމެއް ނުވަތަ އެބައެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ގޮތް 

 އެވަނީއެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 41.5.މި ޕްލޭން ހިނގާނީ ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކާއި މި ޕްލޭންގެ  1.5.1

ެއހެނިހެްނ އަާމޒުކުރާ މަސް ފިޔަވާ ހިފޭ، ބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ  ތްތަކުގައި އެބާވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަމުގައިހަރަކާ

 ؛ތަކަށެވެ)ބައިކެޗް(  ކަނޑުގެ ދިރުންތައް



 

8 
 

 
 ސައިންޓިފިކް ނަން އިނގިރޭސި ނަން  ދިވެހިނަން 
 Skipjack tuna Katsuwonus pelamis ކަޅުބިލަމަސް  (ހ)
 Yellowfin tuna Thunnus albacares ބޮޑު ކަންނެލި  (ށ)
 Bigeye tuna Thunnus obesus ލޯބޮޑު ކަންނެލި  (ނ)
 Frigate tuna Auxis thazard ރާގޮނޑި (ރ)
 Kawakawa Euthynnus affinis ލައްޓި (ބ)
 

ކިޔާނީ، މީެގ ފަހުން މަސްވެރިކަމާިއ  ޖަމްޢުކޮށް ބާވަތްތަކަށް މީގެ ފަހުން ިމ ޕްލޭންގައި އިސްވެދެންނެވުނު

 މިހެންނެވެ.  އަދި ޕޮރޮސެްސ ކުރުމާއި ުގޅިގެންނަަމ "ރޯަމސް" ކަނުޑމަްސ"" ގުޅިގެންނަމަ 

 ޞަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް  1.5.2

( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ 96/6މި ޕްލޭންގެ ޞަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނީ )ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ގެ ޞަރަޙައްދުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނޑު

ހަރަކާތްތެރިވާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަްނ ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކާއި އެ ސަރަޙައްދުތަކުން ބޭރުގައި 

 އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައިވާ ދިވެހި އަދި ބިދޭސީ އެންމެހައި ފަރާތްތައް.

 ފަރާތްތައް  1.5.3

ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަސްވެރިކަންުކރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކާއި، ެއ  )ހ( 

އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި ހިމެޭނ ދިވެހި އަދި ބިދޭީސ އެންެމހައި ފަާރތްތަކާއި، ިމ ޕްލޭްނ ގެ ިއމުެގ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގާ އެންމެާހ 

 ފަރާތްތައް؛

މި ޕްލޭންގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި މީހުންނާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ  )ށ( 

އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެ ުއޅަނދުފަހަރާއި، ޕްރޮސެސްކޮްށ އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ ަމސައްކަތްކުާރ 
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އްކަތެއްހިންގައި، ތަންތަނާއި، ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އުޅަނދުފަހަރާއި، ނުވަަތ ނުވަަތ އެފަދަ މަސަ

 ނުވަތަ މި ޕްލޭންެގ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ތަންތަން؛

   

 އާލާތްތައް  ހަރަކާތްތަކާއި  މަސްވެރިކަމުގެ 1.5.4

 -:ނިވި މަސްވެިރކަމުގެ އާލާތްތަކާއި ހަރަކާތްތަކެވެމި ޕްލޭންގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ައން

  މަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަްނ؛ބިލަކަޅު )ހ( 

 ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަން؛ )ށ( 

 ؛ ލޭނުއަޅައިގެން ކުރާ ބޮޑުކަްނނެލީގެ މަސްވެރިކަން  )ނ( 

 ވަދުއެޅުން؛ އަދި  )ނ( 

ޒުކުރުމަްށ ބާވަތަކަށް އަމާ އިމުގެ ތެރެގައި ހިމެނޭމަތީގައިވާ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން މި ޕްލޭންގެ  )ރ( 
 .ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުެގ ހަރަކާތެއްއެނޫން އާލާތެއް  ތައާރަރުފްވާ

 

 ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް  1.5.5

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކަނުޑމަހުގެ މަސްވެރިކަމާިއ  1.5.4މި ޕްލޭންެގ 
 ތްތަކާއި ިމ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް މި ޕްލޭން ހިންގޭނެއެވެ. ގުޅުން ހުރި އަްނނަނިވި ހަރަކާ

ނުވަަތ  ،މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ކަނޑުގައި ދުއްވާ ުއޅަނދަކަށް ގެންދިއުމަށްކަނޑު މަސް ނުވަތަ ކަނޑު )ހ( 
 ން ްނ އެހެްނ ތަނަކަށް ގެންދިއުމަްސ ނުވަތަ އެފަދަ އުފެއްދުމެއް ަކނޑުގަިއ ދުއްވާ އުޅަނދަކު

 ؛)ޓްރާންޝިޕްކުރުން(

މަްސ ބާނާ ވަގުތުްނ ފެށިގެން ނުވަތަ މަްސ ނަާގ ވަގުތުްނ ފެށިގެން އެްއ ތަނުްނ އަނެްއ ތަނަށް  )ށ( 
 ؛ންހަލާކުނުވާ ގޮތަށް ރައްކާކުރުނުވަަތ މަްސ  ،މަސް ގެންދިއުން
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 އިސްތިސްނާ 1.5.6

އަންަނިނވި ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ިމ ޕްލޭްނ އެއް މި ޕްލޭންގައި ެއނޫން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި ނުވާަނމަ، 
  ނުހިންގާނެއެވެ.

 އަމިއްލަ ބޭނުމަށް މަސްވެރިކަްނ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި؛ އަދި )ހ( 
 

ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ުޤދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ދިރާސާ  ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ] )ށ( 

ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ތަހުލީލު  [ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

 ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް.

 

 މަގުދައްކައިދޭ އުސޫލުތައް  1.6

އް ތަހައުލީ ނިާޒމުމާ، ލިބިފައިނެތްނަމަވެސް ކަންޔަޤީން ކަށަވަރު އަލީގައި ސްގެސައިން ޕްރިކޯޝަނަރީ އެޕްރޯޗް: 1.6.1

ޚަރަދާއި އަވަސް އަދި ހުއްޓުވުމަށް  ތައްލިބިދާނެ އިއާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުން  ރައްކާކޮށް،  މާހައުލީ ިނޒާމުތަކަށް

 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ބައްދަލު

 ވަކި ކަންކަމަށާއި، ބާވަތްތަކަށާއި މާހައުލީ  ބެލެހެއްޓުން: މާހައުލީ ނިޒާމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން  1.6.2

އަދި ގުޅިާލމެހިފައިވާ ތަކުގައި ހިެމނޭ ލީ ިނޒާމުވަކި ވަކިން ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، މާހައު ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް

ކުާރ   ނިޒާމަށްމާހައުލީމީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަކުން  ގުޅުންތަކަށް ބެލުން.އެކި ވައްތަރުގެ 

 ރިޢާޔަތްކުރުން.އަސަރުތަކަށްވެސް 

ހުަރސް  ލިބިގަތުމަށްވަސީލަްތތަކުން މަންާފ  ށްމުސްތަޤްބަލުގެ ޖީލްތަކަ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ: 1.6.3

ތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދޭގޮތެއްގެމަތީން ހުއިފިލަނޑާގެ މަސްވަރިކަން ތަރައްޤީ ނޭޅޭނޭގޮތުގެމަތީން މިއަދުގެ ޖީލު

 ކުރުން.
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ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި، އެްނމެން ޝާިމލްވާގޮތަށް ، އަމަލުކުރުމާއިދެފުށް ފެންނަގޮތަށް  ހަމަހަމަކަން: 1.6.4

ކުރާ ަކމަކަށް ޒިްނމާނެގުމާއި ލާމަރުކަޒީ ުއސޫުލތައް ތަތުބީޤުކޮށްގެން، ވަސީލަތްތަކަކީ އަމަލުކުރުމާއި، 

ށްގެން ލިޭބ މަންާފ އެންމެންެގ ހިއްާސ އެކުލެޭވ އާންުމ މުދަލެއްކަމުގައި ދެކިގެން، ަވސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮ

 .ދިނުންލިބި އިންސާފުވެރިކޮށްއެންމެންނަށް 

ީވހާވެސް ބޮޑަްށ އިއްތިފާޤުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބާރު  ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޕާޓިސިޕޭޓަރީ އެޕްރޯޗް: 1.6.5

ކަމާގުޭޅ ، ގޮތުންނާއި ަކންކަން ިނންުމމުގައި ަކމާގުޅޭ އެންެމންގެ ޝާިމލްވުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ އެޅުމުގެގޮތުން

  ފަރާތްތައްޚާއްޞަ ކޮށް ސިޔާސަތެއްގެ ނުވަތަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރާ، އެންމެން

 ކުރުން.ބައިވެރި

   

 މާނަކުރުން  1.7

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ  2019/14ތަތުބީޤު ކުރަންވާނީ ޤާނޫުނ ނަންބަރު:  ށްާމނަކޮމި ޕްލޭްނ  1.7.1

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ޤާނޫނު( އާ

މި ޕްލޭންގަިއ އެނޫންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މިޕްލޭންގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެްނމެާހ  1.7.2

ގައި ދީފައިވާ  1ލަފްޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވާނީ، އެލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް މިޕްލޭންގެ ޖަދުވަލް 

 މާނަކުރުމެވެ. 

 އަމަލުކުރަން ފެށުން  1.8

މަސްދުވަސް  6ން މި ޕްލޭންއަށް އަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓްގައި ޝާޢިއުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެ 1.8.1

 މަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ހަ
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 (ބިހޭވިއަރ) ގުޅުންތައް އުޅުމާއި އަދި( އިކޮލޮޖީ) މާހައުލު ، (ލޮޖީޔޮބަ ) ހެދިބޮޑުވުން: 2ބާބު 
 
 ލޮޖީ ޔޮ ބަ 3.1

 

 މާއި މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާސާ މަސްވެރިކަ ކަނޑުމަހުގެ : 3ބާބު 
 

 



 

 

 އިސްތިރާޖުތައް  ޕްލޭން ގެ އަމާޒުތަކާއި : 4ބާބު 

 

 އަމާޒުތައް  4.1

 އްގެ މައްޗަށެވެ.ައމާޒެ 5މި ޕްލޭން އެކުލެވިގެްނ ވަނީ މައިގަނުޑ  

  )ހ(  

  )ށ( 

  )ނ( 

  )ބ( 

  )ޅ( 

  

 އިސްތިރާޖުތައް  4.2

 3ތާވަލް  އިފައިވާ އިސްތިާރޖުތަކާއި ހަރަކާތްތައްއެކުލަވާލައް ހާސިލްކުރުމަށް އަާމޒުތަމި ޕްލޭންގެ 

 ގައި ޚުލާސާ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

 

 
 
 



 

 

 އިދާރާތައް ކަން ތަންފީޒުކުރާނެ : އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ތަދުބީރުތަކާއި )ސްޓްރެޓެޖީ( ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަނ1ްތާވަލު 

 : 1އަމާޒު 

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ޙަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް 

   o  

  o  

   

    

    

 : 2އަމާޒު 

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް 
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   o  

  o  

  o  

   o  

  o  

  o  
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  o  

   o  

 : 3 އަމާޒު

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް 

   o  
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  o  

  o  

 : 4އަމާޒު 

 ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް މުއްދަތު ހަރަކާތް އިސްތިރާޖުތައް 

   o  

   o  

   o  
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  o  

  o  

 : 5އަމާޒު 

    

    o  
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ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ  :5ބާބު 

 ފިޔަވަޅުތައް 
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 ފިޔަވަޅުތައް  މެނޭޖްކުރުމުގެ : 6ބާބު 

 ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމަށް  6.1

ބެލެހެއްޓުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި، ަމސްވެރިކަން ކަނޑުމަހުގެ  6.1.1

އެބާވަތްތަކާބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަާފ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލަފާދޭ ކޮމިޓީ  20ދިނުމަށްޓަކައި، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ޓީ"( އެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.)މީގެ ފަހުން "ޮކމި

މި ޕްލޭނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރ ކޮމިޓީ އައްޔަްނ  6.1.2

 ތިރީގައިވާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.ވައިލަންވާނީ ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީ އެކުލަ

 ( މަންދޫބެއްޕާޓްމަންޓް ތަމްސީލްކުރާ )ފިޝަރީޒް ޑި މުޤައްރިރު )ހ( 

 ަމންދޫބު  1ޓިއުޓް ތަމްސީލުކުާރ މޯލްޑިވްްސ މެރިްނ ރިސާރޗް އިންސްޓި )ށ( 

ލުކުރާ އެްއ ތެރެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއް ތަމްސީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކމުެގ ބާވަތްތަކުގެ )ނ( 

 ެމމްބަރުން  4ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން 

ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބަކާއި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ  )ރ( 

 ެމމްބަރުން 2ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް 

 މަންދޫބު  1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންްޓ ތަމްސީލްކުރާ  )ބ( 

 ަމންދޫބު 1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ތަމްސީލުކުރާ  )ޅ( 

 މަންދޫބު 1އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުާރ ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް  )ކ( 

 މަންދޫބު 1އެއް ތަްމސީލުކުރާ ަޖމްޢިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމާުގޅޭ  )އ( 

އަންނަނިވި މެމްބަރުން ހޮވަންވާނީ މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ އިޢުލާަނކާއި ގުޅިގެން އެމަޤާމްތަކަށް  6.1.3

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ 
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 ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ މަންދޫބުން؛މަސްވެރިކަންކުރާ  ކަނޑުމަހުގެ )ހ( 

 ފަރާތްތައް ތަމްސީލްކުރާ މަްނދޫބުން؛ ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ )ށ( 

 މަންދޫބުދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމާގުޭޅ ަޖމްޢިއްޔާ ތަމްީސލުކުރާ  )ނ( 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ުހޅުވާލައި ިމނިސްޓްރީން ކުާރ  6.1.3 6.1.4

 އިޢުލާނުގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިމަނަށްވާނެއެވެ.

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  )ހ( 

 ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަަމލުކުރާނެ ުއސޫލުމަޤާމްތަކަށް އައްޔަން  )ށ( 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކުުރމާއި، ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްުޓން ިހމެނޭ ގޮތަްށ ކޮމިޓީެގ  6.1.5

 ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ދައުރު އަދާކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް މެނޭްޖމަންޓް ސެކްޝަން އިންނެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ަކންކަމުަގއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި،  6.1.6

ލުކުާރ އިތުރު ފަރާތްތަކާއި، ކަމާބެހޭ ސިނާޢަތް ތަމްސީކަމާބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި/ޚަބީރުންނާއި، 

އި އިދާރާތަކަށް ކޮމިޓީގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ޞަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިްއޔާތަކާ

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ.

އަހަރަކު ދެފަހަރު ކޮމިޓީގެ ޖަްލސާތައް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. މީެގ އިތުރުން، އަވަްސ ހައްުލ  6.1.7

 ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ޚާއްޞަ ޖަލްސާތަކަށް މުޤައްރިރަށް ގޮވައިލެިވދާނެއެވެ.

)ހަތެއް(  7ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެންެމ މަދުެވގެން ކޮމިޓީގެ  6.1.8

 މެމްބަރުން ޙާޞިރުވެ ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.

 -ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަކީ: 6.1.9
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ލަފާ މި ޕްލޭްނ ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގޮްތ ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރަުކ ދެފަހަރު މިިނސްޓަރަށް  )ހ( 

 އެރުވުން؛

މިިނސްޓްރީއަށް ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިަކމާއި ބެޭހ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑަެއޅުމުަގއި  )ށ( 

 ލަފާދިނުން

 ؛އެކިއެކި ގަރާރުތައް ިރވިއުކޮށް ލަފާ ދިނުންއައި.އޯ.ޓީ.ސީ އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާ  )ނ( 

ތަކާއި އެދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ބެހޭ  މަސްވެރިކަމާބެހޭ ފަންނީ ރިޕޯޓުކަނޑުމަހުގެ )ރ( 

 ރިޕޯޓްތައް ރިވިއުކުރުން؛

ފަންނީ ރިޕޯޓުތަކާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި ހޯޭދ  )ބ( 

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަްނ ހޯދުންތަކާއި ލިބޭ އިރުޝާދުތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

 ؛ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުން ބެލެހެއްޓުމުގެ

މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން އަހަރަކު ދެފަހަރު މިނިސްޓަރަށް  )ޅ( 

 ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން. 

  

 ލައިސަންސް ދޫކުރުން  6.2

ފަރާތްތަކަށް ކަނޑުމަހުެގ ަމސްވެރިކަމާިއ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އަންނަނިިވ  6.2.1

 ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އެކަމަށްޓަކައި ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ފަުހގައެވެ.

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ކަނޑުމަހުެގ މަސްވެރިކަްނ ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތައް؛ )ހ( 

 ކަނޑުމަްސ ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން؛ )ށ( 
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 ހަރަކާތްތައް މަސްވެރިކަމާއި ުގޅުންުހރި. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1.5.5މި ޕްލޭންގެ  )ނ( 

. ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަދުއަޅައިގެްނ މަސްވެރިކަންކުރާ އެްނމެާހ 6.2.1މި ޕްލޭންެގ  6.2.2

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެޭވ  ޕްލޭން އުޅަނދުފަހަރު ލައިސަންސްކުރަްނ ފަށާނީ މި 

 .)އެކެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ 1ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވިޔަފާރިބޭނުމަށް މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް  

ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަނޑުަމސް ޕްޮރސެސްކުރާ ތަންތަން ފިޔަވަިއ 

ަލއިސަންސްކުރަން ފަށާނީ ިމ ހަމައެކަނި ލޯކަްލ ބާޒާރުތަކަށް ވިއްކުމަްށ ޕްރޮސްކުރާތަންތަން 

 )ހައެއް( މަސް ފަހުންނެވެ. 6ޕްލޭން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

. ގެ )ށ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އަންނަނިިވ 6.2.1މި ޕްލޭންގެ  

  ހަރަކާތްތަކެވެ.ކަންކަމަކީ ލައިސަްނސް ނަގަްނ ޖެުހމުން ިއސްތިސްނާވާ

މަހުގެ އެންެމ ގިނަމިންވަރު )ޑެއިީލ ރޯޕްރޮސެސްކުރެވޭ  އެތަނަށް ގަނެވޭ ނުވަތަ ދުވާލަކު )ހ( 

 ؛ކިލޯއަށްވުރެ ކުަޑ ތަންތަން 500ޕްރޮސެސިން ކެޕޭސިޓީ( 

 ތައް ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް )ށ( 

ފަދަ  ލޮނުަމސް ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަހުން )ދަޅުމަސް، ހިކިމަްސ، ވަޯޅމަްސ، )ނ( 

 ( އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތައް.ބާވަތްތަކުން

ގަވާއިދު ލައިސަންސް އަށް އެދުމާއި ލައިސަންްސ ދޫކުރުމުގެ އާންމު ިއުޖރާޢަތު ކުރިއަށްދާނީ  6.2.4

 ޙަރަކާތްތަކަށް އެހެނިހެން ުގޅުންުހރި މަސްވެރިަކމާ ަމސްވެރިކަމާއި ] R/2020-000ނަންބަރު 

" ގަިއ ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ ހުއްދަ ދިނުމާއި  ލައިސަްނސް  އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް އަދި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޅާ ފަރާތްތަކުން ލަިއސަންސަށް އެދި ހުށަޅަންާވީނ  ގެ ލައިސަްނސް އަކަށް އެދި ހުށަހަމަސްވެރިކަމު 6.2.5

 -އަންނަނިިވ ކަންކަން ފުރިަހމަކުރުމަށް ފަހުގައެވެ:މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ުއޅަނދުގައި 

 ނަނުގެ މަސްވެރިކަން ވަދު )ހ( 
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     ިމަސްވެރިކަން ކުާރ އުޅަނދު ޯމލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައ

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން؛

    

 މާއި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަްނ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަ )ށ(  

     ިމަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު މޯލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައ

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން؛

    ު؛ހޯދުން މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކަނޑުމަތީގެ ަސލާމަތީ ސެޓްފިކެޓ 

     ްއެކަމަކީ މޯލްޑިވްްސ ފުްޑ އެންްޑ ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ( އިނ

ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންާވ ކަމެްއ ަނމަ، އެ ޮއތޯރިޓީއިން 

 ހޯދުން؛ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކްޓްދޫކޮށްފައިވާ 

  މަސްވެރިކަން ބޮޑުކަްނނެލީގެ ކުރާ ލޭނުއަޅައިގެން )ނ( 

 )ށ( ގައިވާ އެންމެާހ ކަންކަން ފުރިހަމަކުުރމުގެ އިތުރުްނ؛ މިމާއްދާގެ  

     ާމަްސވެރިކަމުގަިއ އުޅަނދާއި "މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގަިއ ޝާއިޢުކޮށްފައިވ

" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިން ފާހަގަކުރުމާބެހޭއާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ 

 ހުރުން؛ )މާރކްކޮށްފައި( ފާހަގަކޮށްފައި އަދި އާލާތްތައް އުޅަނދުމިންގަނޑަށް 

    ިގައިާވ ލޭނު މަސްވެރިކަމުެގ އުޅަނދުފަހަރުތަކާބެހޭ  2 ޕްލޭންގެ ޖަދުވަލް މ

މިންގަނޑުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުޅަނދުގައި ފަޅުވެރީންނަށް ރަްއކާތެރި އަދި 

 ގޮތް ަހމަޖެހިފަިއވުން؛ ހަރަކާތްތެރި ވެވޭންއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން 

    ިވެސަލް ޮމނިޓަރިންގ  ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނިސްޓްރީއިން މ

 ންގ )އީ.އެމް(ސިސްޓަމް )ވީ.އެމް.އެސް( އަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނިޓަރި

 ހުރުން؛ ގައި ގާއިމްކޮށްފައިއުަޅނދުސިސްޓަމެއް 
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     ެކޯޓާ ަގނެފައިވުންއުޅަނދަށް ތިން ގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަ 6.2.5މި ޕްލޭންގ 

 ކަލެކްޓަރ ބޯޓުކަޅުބިލަ މަްސ ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  )ރ( 

     ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަނެ ޕްރޮެސސް ކުރުމަްށ

 ދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ މިނިސްޓްރީއިން ލައިަސންސް

    ްއޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން؛ އުޅަނދު މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓ 

     މިނިސްޓްރީއިން ޤަބޫލުކުރާ މިންަގނޑުގެ ެވސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަްމ

 )ވީ.އެމް.އެސް( އެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން؛

 ބޯޓުގެ  ރީފަރ ނުވަތަ ކެރިއަރ )ބ( 

     ިމަސްވެރިކަން ކުާރ އުޅަނދު ޯމލްޑިވްްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައ 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން؛

     ްއެކަމަކީ މޯލްޑިވްްސ ފުްޑ އެންްޑ ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ( އިނ

ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންާވ ކަމެްއ ަނމަ، އެ ޮއތޯރިޓީއިން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކްޓް ހޯދުން؛

     ާވެސަލް ޮމނިޓަރިންގ  ފެތޭ މިންގަނޑުތަކަށްމިނިސްޓްރީއިން ޤަބޫލުކުރ

 ސިސްޓަމް )ވީ.އެމް.އެސް( އެއް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން؛

އުޅަނދުފަހަރުގައި ފުރިހަމަވާންޖެޭހ  ްސ ދޫކުރާނީއެއްވެސް އުޅަނދަކަށް ލައިސަން )ޅ( 

 އެންމެހައި ކަންކަްނ ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހުއެވެ. 



 

27 
 

ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑައަޅާފައިވާ  (ނވަނަ މާއްދާގެ ) 36މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  6.2.6

ބޭރު ޤައުމެއްގަިއ މަސްވެރިކަްނ ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ކަނޑުމަހުގެ ކަނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައި 

 ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދަކަށް

ދިވެހިރައްޔިތެއް ނުވަތަ  އޮންނަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އުަޅނދު 6.2.7

ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުޏެއްެގ  ދިވެހީންގެ 100%ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ 

 ނަންމަތީގައެވެ. 

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ބޭރުގެ ފަރާތެއް ނުަވތަ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާއޮްތ  6.2.7 6.2.8

ނަާގ ލޯނެއްެގ ދަށުން ގަނެފައިާވ ދިވެހި ފަރުދެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ބޭންކެއް  މެދުވެރިކޮށް 

ނދުފަހަރު އުޅަނދެއް އެ ލޯނުެގ މުއްދަތުގައި އެ ބޭންކެއްގައި ަރޖިސްްޓރީކޮށްފައިވާ އުޅަ

 އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.  

 ލައިސަންސް ނުވަތަ ޕްރޮސެސިންގް ލައިސަްނސަށް  މަހާހި މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ 6.2.9

އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ލައިސަްނސަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ:

 

 ؛އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަންތަންާއންމު ހުގެ ކަނޑުމަ )ހ( 

    ެލައިސަންސް ހޯާދ  ތަނެއްގައި އުފެއްދުމަށްޓަކައި،ކަނޑުމަހުގެ އުފެއްދުންތައް އ

 ދިނުމުގެ  ހުއްދަ  ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްރޫޢުތައް މަސްވެރިަކމުގެ ]ތަނަކީ 

 ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވުން؛ [ގަވާއިދު

     އެއުފައްދާ ބާވަތެއް އެތަނެއްގައި އެގޮތަކަށް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް ފުްޑ

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންވާނަމަ، ެއ 
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 ސާުފތާހިރުކަމުގެ އޮތޯރިޓީއިން އެކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ 

 އެއް އޮތުން؛ސެޓްފިކެޓް

ހުެގ މަހާިއ މަ ބޭނުންކޮށްގެން ްސމޯކް  ޑްފިލްޓަރ ނުވަތަ ކްސަިއޑްކާބަން މޮނޮ )ށ( 

  ތަންތަން އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ

 ؛ކަންކަން ފުރިހަމަކުުރމުގެ އިތުރުން )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ    

      ްކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަނ

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން ަމހާއިމަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ޤައުީމ "

 މިންގަނޑާިއ އެއްގޮތައް FCD STAN 03-MFDA-2017 "މިންގަނޑު 

 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރުން؛

     ިއުފައްދާ އުފެއްދުންތައް  މަހުގެކާބަން މޮނޮކްސަިއޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއ

ކަމާގުޭޅ މުވައްަސސާއަކުން ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އެޗް.އޭ.ސީ.ސީ.ޕީ ތަނުގައި 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވުން؛ 

 ދޫކުރަންވާނީ މުގެ ލައިަސންސެއް ކާބަން މޮނޮކްސައިްޑ ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކުރު  )ނ( 

ބަލަިއ އެމަސައްަކތްކުރާ ތަން  އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން ނުވަތަ ކަމާުގޅޭ އިދާރާއަކުން 

 ފަހުގައެވެ.ފާސްކުރުމަށް

މަސްވެރިކަމުގެއާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ބާވަތަށާއި ކުޑަ ބޮުޑ މިނަްށ  6.2.10

ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި، ވަިކ ވަކި ގިންތިތަކަށް ނަގާެނ  ލައިސަންސްތައް ރިއާޔަތްކޮށް

 ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ. 3ލައިސަންސް ފީ އަދި ލައިަސންސްތަކުގެ މުއްދަތު ޖަދުވަލް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަްނސްެގ  6.2.10މި ޕްލޭންގެ  6.2.11

ލައިސަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވާ އެހެން   ހައްޤެއް ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއްން ލިބިދޭ ށުދަ

 ފަރާތަކަށް ބަދަލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.  
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ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެްނމެހާފަރާތްތަކަނުން ލައިސަންސްގެ މުއްދަތިގައި މި ޕްލޭން ގެ ޖަދުވަްލ  6.2.11

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.   4

 އެހެިނހެން  ގުޅުންހުރި މަސްވެިރކަމާ މަސްވެރިކަމާއި] R/2020-000ގަވާއިދު ނަންބަރު  6.2.12

 "ގަވާއިދު ދިނުމާބެހޭ ުހއްދަ ދިނުމާއި  ލައިސަންސް އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް އަދި ޙަރަކާތްތަކަށް

 ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލައިަސންސްތައް އަުއ ކުރަްނ ވާނެއެވެ. ލައިސަންްސ އައު ކުރާއިރު

ފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮށް 6.2.11ފާއިތުވެދިޔަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގައި  އެފަރާތުން

 ރިއާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ލައިސަސްސްގެ ޝަރުތު

މަސްވެރިކަން ރާާވ ހިންާގ ބެލެހެއްޓުމަށް ގަުއމީ ގޮތުްނ ނުަވތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުްނ  6.2.13

ލައިސަންސް އައު ކުރާއިުރ    ޙާއްސަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުންދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ

ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ލައިަސންސްގެ ޝަރުޠުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކަށް ބަދަުލ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން ގެނެވޭ ކޮންމެ ބަދަލެއްގެ މަޢުލޫމާުތ މިނިސްޓްރީއަށް ގެނައުމުގެ ބާރު 

 ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަމާުގޭޅ  ރީރަޖިސްޓްއުަޅނދުގެ ލައިސަްނސް ދޫކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  

އެ އުޅަނދަކަްށ ، ނުވަަތ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ،އިދާރާއަކުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ

ތަ . ނުވަރެވޭނެއެވެއެއްގޮތަށް ބާޠިލުކު ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްވެސް އެ އިދާރާގެ ނިންމުމާ 

ބާޠިލުކުރުމަށް ކަމާގުޭޅ  ރީފަދަ އުޅަނދެއްގެ ރަޖިްސޓްއަދި އެ ހެއްޓޭނެއެވެ.ވަގުތީގޮތުން ހިފެ

ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓަން ނުވަތަ  ރީރަޖިސްޓް، އިދާރާއިން ނިންމި ނިންުމން މުާރޖަޢާކޮށް

ލައިސަންސާ މެދުވެްސ  ނިންުމމާ އެއްޮގތަށް އެ، ބާޠިލުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައިފިަނމަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ބޭނުންކުރުން މަނާ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތައް  6.3
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R/2020-ގަވާއިދު ނަންބަރު ފައިވާ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާމަސްވެރިކަމުެގ  

އާލާތްތައް  ފައިވާ އަންނަނިވިދަށުން މަނާކުރެވިގެ ]މަސްވެރިަކމުގެ އާްނމު ގަވާއިދު" 75

 މަާނ ކަމެކެވެ. ބޭނުންކުރުމަކީ  ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިަކމުގައި

 ބޮޑު ދައު )ޕަރސް ސެއިން(  )ހ( 

 ؛ކޮތަރިދައު )ގިލް ނެޓް އޮޔާދާ ދައު ނުވަތަ )ށ( 

 ؛ދަމާ ދައު )ޓްރޯލް ނެޓް( )ނ( 

 ތަ އެެހންވެސް ެކމިކަލެއް؛ގޮވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ވިހައެއް ނުވަ )ރ( 

  .މަސްމަާރ ބަޑި )ބ( 

 މަސްވެރިކަްނ ކުރުން މަނާ ޞަރަޙައްދުތައް ކަނޑުމަހުގެ  6.4

 އަންނަނިވި ޞަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާ ަކމެެކވެ. 6.4.1
 

ޕްލޭންތަކުގެ  މެޭންޖކުރުމުގެމަސްވެރިކަން  ފައިވާމަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދައި )ހ( 

 ؛ދަށުން ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ޞަރަޙައްދުތައް

 ޞަރަޙައްދަކުން ަމސްވެރިކަންކުރުން އެހެން ޤާނޫނަކުްނ ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން އެ )ށ( 
 މަނާކޮށްފައިވާ ޞަރަޙައްދުތައް 

ގޮތުގެ  ގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ( R/2020-75މަސްވެރިކަމުގެ ޢާްނމު ޤަވާޢިދު )ނަންބަރު:  )ނ( 

 ވަށައިގެންވާ  )ތިނެއް( ނޯޓިކަލް މޭލުގެ 3އޮއިވާިލ ކަނދުފައްޗެއްގެ  މަތިން

 ކުރުން.ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ޞަރަޙައްދެއްގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ފިޔަވައި އެހެން
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 ގައިވާގެ އެތެރޭ)ސަތޭކަ( މޭލު 100ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިން އިން ފެށިގެން  )ރ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި އިންޑިއާ ަކނޑުެގ  ޞަރަޙައްދުގައްޔާއި

 ކުރުން.މަސްވެރިކަން ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ  ޠޫލްގެ ދެކުނުގައިޑިގުރީ ދެކުނު 25

މަޢުލޫމާުތ ނެުގމަށް ކަނޑަށް  ުގޅޭ ކަނޑުެގ މާހައުލާއި  ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ނުވަތަ )ބ( 

 ނޯޓިކަލް މޭލު ވަށައިގެންވާ )އެކެއް( 1ގެ ޑޭޓާ ބޮއެއްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައިވާ ދޫ

 .ސަރަޙައްދުން މަސްވެރިކަންކުރުން

ޚިލާފުވެއްޖެނަަމ   އާއި ގެ )ހ()ށ( އަދި )ނ( 6.4.1ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން  6.4.2

އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކުެގ 

 ދަށުންވެސް އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.  އެއިގެ އިތުރުން މި ޕްލޭންގެ އަދި ދަށުންނެވެ.

 ކަނޑައެޅުން  މިންވަރު )ކޯޓާ(ނެ ބޭނޭ  ލޭނުއަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލި  6.5

ލޭުނ ރާއްޖޭގަިއ ގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން ލަފާދޭ ކޮމިޓީކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަްނ މެޭނޖްކުރުމަށް  6.5.1

 (ކޯޓާިމންވަރު ) ލަޖުމު ބޭނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލި 

 ކަނޑައެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކޯޓާގެ މިންވަރު ކަނޑައެުޅމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އައި.އޯ.ޓީ.ސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯންގްލައިްނ  6.5.2

 ފްލީޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ކޯޓާއަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެުޅމުެގ ނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންެނލީގެ ލޭ 6.5.3

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުޅުވާލައި  15މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރތު ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ފުރުޞަ

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޑިސެމްބަރަށެވެ. 31ޖަނަވަރީ ިއން  01ކޯޓާގެ އަހަރު ގުނާނީ  6.5.4
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)ފަހެއް( މެޓްރިްކ ޓަނުގެ ބްލޮކެްއ  5ކޮްނެމ   މަރުހަލާގަިއ ކޯާޓ ވިއްކާނީ ވިއްކުމުގެ ކޯޓާ  6.5.5

 )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ެއމެރިކާ ޑޮލަރު( އެވެ. -/USD 250 ބްލޮކެއް މެޓްރިކްޓަނުގެ

 ހެޅޭނީ:ގެ ކޯޓާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަލޭނުއަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީެގ ަމސްވެރިކަންކުރުމު 6.5.6
 

 ނުވަތަ  ؛ދިވެހި ރައްޠިތަކަށް )ހ( 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )ށ( 

ދިވެހި ޙިއްޞާދާރުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވާ  100ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ %

 ނުވަތަ  ؛ކުންފުންޏަކަށް

 
ޕާޓްނަރޝިޕާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )ނ( 

 ބިދޭސީ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްއަކަށް.

ލޭނުއަޅައިގެން ބޮޑުކަންެނލީގެ މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ލައިސަްންސ ދެވޭ އުޅަނދުފަހަރަށް ކޯޓާ  6.5.7
 ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.  ދަށް މިންވަރު ކަނޑައަޅަންޖެޭހ އެންމެ 

 
 އެންމެމަދުން ގަނެވޭެނ ކޯޓާ ކެޓަގަރީ އުޅަނދު

ކޮްނމެ މަހަކަްށ ން ލައިސަންސް ދެޭވ މުއްދަތު ގްރޮސްޓަނޭޖަށް ވުރެ ދަށް 100
 މެޓްރިކް ޓަނު  5މަދުވެގެން 

 150ގްރޮސްޓަނޭޖުން ފެށިގެން  100
 ގްރޮސްޓަނޭޖާ ދެމެދު

ކޮްނމެ މަހަކަްށ ން ލައިސަންސް ދެޭވ މުއްދަތު
 މެޓްރިކް ޓަނު  10

 200ގްރޮސްޓަނޭޖުން ފެށިގެން  150
 ގްރޮސްޓަނޭޖާ ދެމެދު

ކޮްނމެ މަހަކަްށ ން ލައިސަންސް ދެޭވ މުއްދަތު
 މެޓްރިކް ޓަނު  15

 250ގްރޮސްޓަނޭޖުން ފެށިގެން  200
 ގްރޮސްޓަނޭޖާ ދެމެދު

ކޮްނމެ މަހަކަްށ ން ލައިސަންސް ދެޭވ މުއްދަތު
 މެޓްރިކް ޓަނު  20

 300ގްރޮސްޓަނޭޖުން ފެށިގެން  250
 ގްރޮސްޓަނޭޖާ ދެމެދު

ކޮްނމެ މަހަކަްށ ން ލައިސަންސް ދެޭވ މުއްދަތު
 މެޓްރިކް ޓަނު  25

ކޮްނމެ މަހަކަްށ ން ލައިސަންސް ދެޭވ މުއްދަތު ގްރޮސްޓަނޭޖުން ފެށިގެން މަތި 300
 މެޓްރިކް ޓަނު  40
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ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޢަދަދު މިނިސްޓްރީން ކޯޓާގެ  ކޯޓާއަށް ޝައުގުވެރިކަން 6.5.8

ދޫކުރުނާނީ ނީލަްނ ކޯޓާ  ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ުޖމްލަ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ

މެޓްރިކްޓަނުގެ  5ނީލަން ފެށޭނެ އަގަކީ  އެފަދަ ނީލަމެއްގައިކިޔުމުގެ މަރުހަލާއަކުންނެވެ. އަދި 

 )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު( އެވެ. -/USD 250 ބްލޮކެއް

)ފަނަރަ  15ނީލަމުގެ މަރުހަލާގައި ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ވިއްކުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ޖުްމލަ އަދަދުގެ % 6.5.9

 އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޯޓާއެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިން ސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރަށް

 ނީލަންކިޔުމަށްފަހު ބާކީވާ ޢަދަދެއް އަހަރުގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.ކޯޓާތައް  6.5.10

ކޯޓާ ގަނެފައިވާ ފަރާތުން ކޯާޓ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލަްނ ބޭނުންވެއްޖެ ާހލަތުގައި ކޯާޓ  6.5.11

ންނެލީގެ މަސްވެރިކަްނ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 'ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަ

ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޯޓާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކޯޓާ ވިއްކުމަށް އެދޭ ފޯމް" އިން މިނިސްޓްރީއަްށ 

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކޯޓާ ވިއްކޭނީ ހިނގަމުންދާ ކޯޓާ އަހަރުގައި  މިގޮތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ކޯޓާ ގަނެފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. 

)ފަނަރަ( އިން ސައްތަ ސަރުކާރަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  15ވިއްކާ ކޯޓާގެ އަގުގެ ތިންވަނަ ފަރާތައް  6.5.12

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން ނޫން މަޤްޞަދެއްގައި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ  6.5.13

ކޯޓާ ވިއްކުމުެގ ނުވަތަ ނީަލން ކިުއމުގެ މަރުހަލާގައި ޯކޓާ ގަނެ އެހެްނ ފަރާތްތަކަށް  ،ބޭނުމަށް

އެފަރާތަކަށް ވިއްކާފައި ހުރި ހުރިހާ ކޯޓާއެއް  ،އަށް އެނގިއްޖެނަމަ މިނިސްޓްރީ ކޯޓާ ވިއްކިކަން

ވަހު ކޯޓާ )ފަހެއް( އަހަރު ދު 5ބަދަލު ދިނުމެއް ނެތި ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް  

ވިއްކުމުގެ  އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އެފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތް ބައިވެރިވާ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް 

 ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.
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( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ކޯޓާ ހައެއް ) 6ކޯޓާ ގަތުމަށްފަހު  6.5.14

ރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކޯޓާ ބަދަލު ދިނުމެއް ނެތި މިނިސްޓްރީއަްށ ބޭނުންނުކުރާނަމަ އެ ފަ

 އަނބުރާ ނެގޭނެއެވެ.

އަމާޒުކުާރ ަމސް ފިޔަާވ ކޯޓާ ހިސާބުކުރާނީ، ލޭުނ އަޅައިގެްނ ބޮޑުކަންނެލީެގ ަމސްވެރިކަމުަގއި  6.5.15

ބަރުދަން )ބައިކެޗް( ތަކުގެ  ހިފޭ، ބޭނޭ ނުވަތަ ނެގޭ އެހެނިެހން ކަނޑުެގ ދިރުންތައް

)ތިރީސް އިން  30ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ބައިކެޗް ގެ ޖުމުަލ ބަރުދަނަކީ ކޯޓާ އަދަދުގެ %

އެގޮތުން ބާނާ ކޮްނެމ ބާވަތެއްގެ ކޮންމެ މެޓްރިްކ  ސައްތަ( އަށް ވުރެ ގިނަ މިންވަރެއްަނމަ،

ފީ އެްއ )ދުއިސައްތަ ފަންާސސް ެއމެރިކާ ޑޮލަރު( ގެ މަގުން އިތުރަށް  -/USD 250ޓަނަކަށް 

 ނެގޭނެއެވެ.

 ކޯޓާ އަހަރު ތެރޭގައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުންަނ ކޯޓާ އަނެއް އަހަރުގަިއ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 6.5.16

މަސްެވރިކަމުން އަމާޒުުކރާ މަސް ފިަޔވާ ހިފޭ، ބޭނޭ ުނވަތަ ނެގޭ އެހެނިހެްނ ލޭނު  6.6
 މަދުކުރުމަށް ިފޔަވަޅު އެޅުން  )ބައިކެޗް( ކަނޑުގެ ދިރުންތައް 

 
އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަންކުުރމަށް ލައިސަންްސ ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން  ލޭނު 6.6.1

އަންނަނިިވ ވެލާ ، ކަހަނބުގެ މިންަވރު މަދުކުރުމަށް ، މިޔަރާއިހިފާ، ބާނާ ނުވަތަ ނަގާ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 

 ނަގާއިރު  ލޭނު ތެރެއިން މިޔަރުގެ ޖެހޭ ލޭނުކޮޅުގައި ލޭނުއަޅާއިރު ބޮޑުކަންނެއްޔަށް )ހ( 

އޮންނަ މިޔަރު ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ. ލޭނުކޮޅުގައި ޖެޭހ މިޔަރުގެ ތެރެއިން  މަރުނުވެ

މަރުވެފައިވާ މިޔަރު އެއްގަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްގަމަށް ގެންނަ މިޔަރު، 

ނުވަތަ ފިޝަރީޒް އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރަކަށް ނުވަތަ  ކަށްރޭންޖަރަފިޝަރީޒް 

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައި ހުންނަ އޮބްޒާވަރަކަށް ާހަމކުރަން )ޑިކްލެއަރ( 

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްގަމަށް މިޔަރު ެގންނައިރު މިޔަރުގެ ބޮލާއި، ަހމާިއ 
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 މަސްގަނޑު ގެނަިއ ނަމަވެްސ ބެލެވޭީނ އެތެރެހަށީގައިވާ ބައިތައް ފިޔަވައި އުރަހައާއި

 އެއީ މުިޅ މިޔަރު ގެނައިަކމަށެވެ.

 

ޔަށް ލޭނުއަޅާއިރު ލޭނުކޮޅުގައި ޖެޭހ މިޔަރުގެ ޢަދަދު ޤަވާޢިދުން ރިޕޯޓް ބޮޑުކަންނެއް

ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ލޭނުކޮޅުގައިޖެހޭ މިޔަރުގެ ތެރެއިން މަުރނުވާ މިޔަރާއި މަރުާވ 

 މިޔަރު ވަކިން ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 

އި ކަހަނބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެލައާމިޔަރާއި، ބޮޑުކަންނެއްޔަށް ލޭނުއަޅާއިރު ލޭނުކޮޅުގައި 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ދޫކުރާއިރު، ވެލައާއި ކަހަނބަށް ލިބޭ އަނިާޔ 

ހުކަރ( އަދި ލޭނުކޮޅު ބުރިކުރާ އާލާތް -ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ބުޅި ނައްޓާ އާލާތް )ޑީ

 )ލައިންކަޓަރ( އުޅަނދުގައި ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ވަކިވެފައި  މިޔަރުގެ އެއްވެސް އުރަަހހެއް އެއިގެމިޔަރު އެއްގަމަށް ގެންނައިރު މަރުވެފައިވާ  )ށ( 

 އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 
ލޭނުގައި ގަނެފައިވާ ވެލާތަކަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ދިނުމެއްނެތި ވަގުތުން  )ނ( 

ތުްނ ދޫކޮށްލާންވާނެއެވެ. ލޭނުގައި ގަނެފައިވާ ކަނޑުގައި ދިރިުއޅޭ ވެލާ ވަގު

ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނަނު ކަނޑާ އާލާތްތަކާއި ބުޅި ނައްޓާ އާލާތްތައް ހުރިހައި 

 ވަގުތެއްގައިވެސް އުޅަނދުތަކުގައި ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ދިރިހުއްޓާ ބޭނޭ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ވެލަޔާއި މިޔަރާއި އަދި ބޭުނނުއިރު މަރުވެފައިވާ  )ރ( 

މިނިސްޓްރީއިން ، އެތަކެއްޗާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އެންމެހާ ޙާދިޘާތައްވެލަޔާއި މިޔަރު އަދި 

 .ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލޮގެއްގައި ލިެޔ ރައްކާކޮށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ
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 މަީތ ސަޠުޙުން  ކަނޑުގެ ުހންނަންވާނީ  ކޮޅުތައް ލޭނު  ޭލނުބައިގެ އަޅާ ޅަނދުފަހަރުންއު )ބ( 

 .ފުންިމނުގައެވެ މީޓަރު 60 މަދުވެގެން ފެށިގެން

 އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަންކުުރމަށް ލައިސަންްސ ދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން ލޭނު 6.6.2

 އަންނަނިިވ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. ކަނޑުމަތީ ދޫނި މަރުވާ ިމންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި

 
ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ ބޮޑުކަންނެއްޔަްށ ލޭނުއަާޅ އުޅަނދުތަކުްނ ލޭނުކޮޅުގަިއ ޖެޭހ މިޔަރާިއ  

ވެލާ ކަނހަބުގެ މިންވަރާއި މަރުވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އަންަނނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 ކޮންމެވެސް އެްއ ފިޔަވަޅެއް އަޅަްނޖެހޭނެއެވެ.  

އިރު އަާރ : ބަހައްޓައިގެން ލޭނުއެޅުން އުޅަނދުގެ އަލި މަޑުކޮށް ނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައިގަރޭ )ހ( 

ނޭޅުން. އަދި ލޭނު އަޅާ  ވަގުތާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގައި ލޭނު ވަގުތާއި އިރު އޮއްސޭ

 .ބޭނުންާވ އެންެމ ދަށް މިންވަރަށް އުޅަނދުގައި އަލި ހުންނަންާވނީ އަލި ވަގުތު

ލޭނު ކޮޅުތަކުގައި : )ސްކެއަރިންގ ލައިން ރޑް ބަ)ބޭނުންކުރުން  ނި ފައްސާ ފަށްދޫ )ށ( 

ދޫިނ  ދޫނިތައް ކައިރިވިޔަ ނުދިނުމަށް، އަޅާފައިވާ އެންމަސް ކެުއމަށްން( ބްރާންޗް ލައި)

 ފައްސާ ފަށް  ނިދޫ .ލޭނު އަޅާ ވަގުތުގައި ބޭނުންކުރުން ފެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަށް

ތަފުސީލު  އި، ދޫނި ފައްސާ ފަށް ބެނުންކުާރނެ ގޮތުގެ ހުންނަންވާނެ ގޮތާ ފަރުމާކޮށްފައި

 .ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ 5 ޖަދުވަލު

 : ލޭނު ަބއިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބޭނުންކުރުން  )ބްރާންޗް ލައިން( ބަރު ލާފައިވާ ލޭނުކޮޅު  

  .މިންގަނޑަށް ބަރު ލާފައި ހުރުން ކޮޅެއްގައި ތިރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޮގްާރމް ހުންަނންވާނެއެވެ 45ލޭނު ޮކޅެއްގައި ލާ ބަރުގައި މަދުވެގެން ންމެ ކ. 

  ްގްރާމަށްވުރެ  60ދިގުމިނުގަިއ  މީޓަރުގެ 1ލޭނު ކޮޅުެގ ބުޅިްނ ފެށިންގެނ

 .ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ ލުއިނޫން ބަރު
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  ްގްރާމަށްވުރެ   60 މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގައި  5.3ލޭނު ކޮޅުގެ ބުިޅން ފެށިގެނ

 .ބަރުނޫން ބަރު ހަރުކޮށްފައި ހުންަނން ވާނެއެވެ ގްރާމަށްވުރެ 100ލުއިނޫން އަދި 

  ްގރާމް ނުވަަތ  100ދިުގމިނުގައި  މީޓަރުގެ 4ލޭނު ކޮޅުެގ ބުޅިްނ ފެށިންގެްނ

 .ލުއިނޫންބަރު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ އެއަށްވުރެ

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ބޮޑުކަންނެއްޔަށް ލޭނުއަޅާ އުޅަނދުތަކުން ޭލނުކޮޅުގައި މަންމަލި  ޖަނަވާުރ  6.6.3

 ޖެހޭ ިމންވަރާއި މަރުާވ މިންވަުރ މަދުކުރުމަށް އަންނަނިިވ ފިޔަވަުޅތައް އަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަރުގޮހޮރުފަދަ މަހުން އުކާލެވޭ ބައިތައް ލޭނު ައޅާ ވަގުތުގައި އެ ަސރަޙައްދަށް އަޅައިގެން  )ހ( 

ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ތަކެތި އުކާލަންވާނީ ލޭނު އަޅާ ސަރަޙައްދާ އެކަށީގެންވާ ދުރު 

 ސަރަޙައްދަކަށެވެ. 

ގެ މަޢުލޫމާުތ ޖަނަވާރު މަްނމަލިމަސްވެރިކަމުގެ ދަތުރުގައި ލޭނުގައި ޖެޭހ ނުވަތަ ބޭނޭ  )ށ( 

  ގަވާޢިދުން ލޮގު ފޮތުގައި ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ. 

ަޖނަވާރާއި ިހމާޔަތްކޮށްފައިވާ ބާވަތްތައް އެދިރުމަކަށް ވީހާވެްސ ލޭނުގައި ޖެޭހ މަންމަިލ  )ނ( 

 ކުޑަވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އިތުރު ގެއްުލމެއް ދިނުމެއްނެތި ދޫކޮށްލަންާވނެއެވެ. 

 ވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވުން މަސް ކަނޑު  6.7

އި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މެނޭޖްކުރާ ެއހެން އެއްވެްސ މަސްވެރިަކމުގައި ފިޔަވަ ނު ބޮޑުކަންނެލީގެ ލޭ 6.7.1

ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއްގައި، ސީދާ ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ކުުރމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރި 

 ވުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. 

ބޮޑުކަންނެލީެގ އަތުނަނުގެ  ގެ މަސްވެރިަކާމއިދޮށީގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  6.7.1 6.7.2

ގައި ހިމެނޭ ލަިއސަންްސ  3އުަޅނދުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޕްލޭން ގެ ޖަދުވަލު  މަސްވެރިކަންކުރާ 



 

38 
 

ެގ ދަށުން ލަިއަސންސް ޭދ  އުޅަނދުތަކުގައި  3އަދި  2، 1ދޫކުރެވޭ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން  

)ދޭއް( ބިދޭސީން ވަޒީފާގަިއ  2ގިނަވެގެްނ އަންނަނިވި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަްށ 

 ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. 

 ؛މަށްއުޅަނދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު )ހ( 

 ؛މަށްއުޅަނދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓު )ށ( 

 ؛ ކެއްކުމަށްއުޅަނދުގެ ފަޅުވެރީންނަށް )ނ( 

މަސްވެރިކަންކުާރ އުޅަނދުތަކުގައި ޓްރެއިންޑް ާމސްޓަރ،  ލޭނު އަޅައިގެްނ ބޮޑުކަންނެލީގެ 6.7.3

ވިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ެގ ގޮތުގައި ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރި ވެ އެންޖިނިއަރ އަިދ ކެޕްޓަން

 ބިދޭސީންނަށެވެ.  2ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން އުޅަނދެއްގައި 

މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މަސްވެރިކަންކުރާ ުއޅަނދުތަކުގައި ބިދޭސީންނަށް ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ، ެއ  6.7.4

ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ަކމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑަައޅައިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 

 ިލބިގެންނެވެ.  އްއްގައި ެއ މަސައްކަތް ކުުރމަށް ވޯކްޕާމިޓެނެމަތިން ވަކި އުޅަދ

 ފިޔަވަޅުތައް  ލަންސްއާއި ގުޅޭސަރވޭ  ކުރުމާއިކޮންޓްރޯލް  ކުރުމާއި މޮނިޓަރ 6.8

 ނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަން ކުރާ ުއޅަ 6.8.1

އެންމެާހ  ލައިަސންސް ދޫކޮށްފައިވާ މި ޕްލޭންެގ ިއމުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެޭނ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް  

ދަފުތަރެއް  އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ކެޔޮޅުންނާއި ފަޅުވެރީންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭއުޅަނދުފަހަރާއި 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  އެކުލަވައިލައި އަދާހަމަކޮށް މިނިސްޓްރީއިން
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 ކުރުން ރިޕޯޓު 6.8.2

މިޕްލޭންގެ ދަށުން ލަިއސަންސްލިބިގެން މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން މިިނސްޓްރީްނ  )ހ( 

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ލޮގްފޮތުގެ މަޢުލޫާމތު މިިމނިސްޓްރީއަށް 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 

މަސްގަންަނ ކުންފުނިތަކުންނާޢި މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާތަންތަން ނުވަތަ  )ށ( 

 ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނުން ަމސްގަތްގޮތުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު 

 

މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރަށް މަސްވެރިކަމާިއ  (ނ) 

މިިމނިސްޓްރީގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކަށް 

]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫާމތު ރިކޯޑުކުރުމާއި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

ގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ކަނޑަެއޅިފައިވާ ވަގުތުގައި އެއްއާއި ބެހޭ އުސޫލު[ ރިޕޯޓްކުރުމާ

 މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަްމ )ވީ.އެމް.އެސް( 6.8.3

މަސްވެރިކަން ކުާރ އަންނަނިިވ އުޅަނދުތަކުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ހ( 

މުއްދަތުގައިމިނިސްޓްރީއިން ކަނޑަައޅާ މިންގަނޑުެގ ވީ.އެމް.އެސް ހަރުކޮްށ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  

އެއަށްވުރެ ދިގު އުޅަނދު، މީޓަރު ހުްނނަ ނުވަތަ  24ދިގުމިނުގައި  (1)

 ަމސްދުވަސް ތެރޭގައި؛ 6މި ޕްލޭން އަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި ޕްލޭްނ ، މީޓަރާ ދެމެދުގެ ދިގުމިނުެގ އުަޅނދު 24މީޓަރާއި  20 (2)

 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި؛ 12އަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ގުމިނުގެ އުޅަނދު، މި ޕްޭލން އަށް މީޓަރާ ދެމެދުގެ ދި 20މީޓަރާއި  15 (3)

 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި. 18ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

'ވެސަލް ޮމިނޓަރިންގ ސިސްޓަމް'  ގެ ދަށުން އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާމިމާއްދާގެ )ހ(  )ށ( 

 ހުންނަންވާނީ، އަބަދުވެސް ުހޅުވާފަ )'އޮން' ކޮށްފަ(އެވެ. 

  )ށ( 

މިނިސްޓްރީއަށް ލިއުމަކުްނ އަންގަިއ ހުއްދަ ލިބިގެްނމެނުވީ ެވސަލް މޮނިޓަރިންގ 

 ލައިގެްނނުވާނެއެވެ.ސިސްޓަމް ނިއްވާ

 
އުޅަނދު މަސްވެރިދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެ އުޅަނދުގް ވީ.އެމް.އެސް ފުރިހަމައަށް  )ނ( 

 މަސައްކުރާކަން އުަޅނދުގެ މާސްޓަރ ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ. 

ށްފައި ހުންނަ މަސްވެރިކަްނ ކުރުމަްށ ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގަިއ ހަރުކޮ )ރ( 

އެއްވެްސ ސަބަބަކާއި ހުެރ ިނވިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ، 'މޮނިޓަރިންގސިސްޓަމް'ވެސަލް 

އުޅަނދަށް އެއުޅަނދުގެ ޕޮޒިޝަން ނުފެންނަ ކަމަށް މިިނސްޓްރީން އަށް މިނިސްޓްރީ

 އިނގޭނެހެން(، އުޅަނދު އޮތް ސަރަޙައްދު )ޠޫލު، ޢަރުޟު ވަކިންއަންގައިފިނަމަ، 

ަގޑިއިރަކުްނ  6އުޅަނދުގެ ޙަރަކާތުގެ މަޢުޫލމާތު ކޮންެމ  އްޔާއިއުޅަނދުގެ ދުވެ

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅާ ސެންޓަރަކަށް ލިއުމުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 
 މޮނިޓަރިންގް-އޮބްޒާރވަރުންނާއި އީ 6.8.4

މަސްވެރިކަންކުރުމަްށ ލައިސަންސްދީފައިވާ ުއޅަނދެއްގައި އޮބްޒަރވަރެއް ބެހެއްޓުމަށް  )ހ( 

މިމިނިސްޓްރީން ނިްނމާ ނިްނމުންތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެއިންތިޒާމްތައް އުޅަނދުގެ 

ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. އަދި މިގޮތުން، 

ޅަނދެއްގައި އޮބްޒާވަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ހާަލތްތަކުގައި މަދުވެގެން މިނިސްޓްރީން އު 

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ކުރިްނ އެކަމުގެ ނޯޓިްސ ލަިއސަންސްދޫކޮށްފައިވާ  48

 ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. 
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]ދިވެހިރާއްޖޭގެ  R-75/2020މިމިނިސްޓްރިގެ ގަވާޢިދު ނަންބަރު ގަވާއިދު ނަންބަރު  )ށ( 

[މިމިނިސްޓްރިން ކަނޑަައޅާ އެންމެހާ އޮބްޒާރވަރުންނާިއ މަސްވެރިކަމުގެ އާްނމު ގަވާއިދު

އޮފިސަރުން އެފަރާތުގެ ޒިއްމާތައް އުފުލުމުގައި ކުރާ ކޮްނމެ ަކަމކަށް އުޅަނދުތަކުން 

 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

ގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ުއޅަނދެއް )ނ( 

މޮނިޓަރިންގ )އީ.އެމް( ސިސްޓަމެއް ހަރުކުުރމަށް މިނިސްޓްިރންނިންމައި އެަކމަށް 

އެދިއްޖެނަމަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތުން އެކަމަށް 

 އެއްބާރުލުންދީ އެއިންތިޒާމް ހަަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 

މަސްވެރިކަންކުރާ އެްނމެހާ ުއޅަނދުތަކުގައި މިނިސްޓްރީިއން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޭނުގެ  )ރ( 

 މިންގަނޑުެގ އީ.އެމް ސިސްަޓމްއެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

އުޅަނދު މަސްވެރި ދަތުރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހާ ވަގުތެއްގައި އީ.އެމް ސިސްޓަްމ  )ބ( 
 .ހުންނަންވާނީ ުހޅުވާފައި )އޮން ކޮށްފަ( އެވެ

 
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްަދ ލިޔުމުްނ ލިބިގެން މެނުީވ އީ.އެމް ސިްސޓަމް ނިއްވާލައިގެްނ  )ޅ( 

 ނުވާނެއެވެ.

އީ.އެމް ސިސްޓަްމ ރަނގަޅަްށ މަސައްކަތް ނުކުރާކަން އުަޅނދުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ  )ކ( 

އެންގުމާއެކު އޮޕަރޭޓަރަށް ނުވަތަ މާސްޓަރަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިްސޓްރީއަށް 

 ވީ އެންމެއަވަހަކަށް ހައްލުކުރަންވާނެއެވެ.

ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުގައި ަހރުކޮށްފައިވާ އީ.އެމް  )އ( 

ސިސްޓަްމ މަސައްކަތްނުކުރާކަމަްށ މިިނސްޓްރީއަށް ފާހަގަވެ އެކަްނ އުޅަނދުެގ 

އެތާރީޚްއިން ، ފަރާތަށް ނުވަތަ މާސްޓަރަށް އަންގައިފިނަމަވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓްކުރާ 

ދުވަހުގެތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ހުއްޓާލުމަށްފަހު މިމިިނސްޓްރީން ކަނޑއަާޅ  10ފެށިގެން 
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ބަނދަރަކަށް އަންނަންވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިޔުުމން ލިބިގެްނ ެމނުީވ 

 ކަށް ފުރައިގެން ނުވާނެއެވެ.   އެއުޅަނދެއް މަސްވެރިކަމުެގ އައު ދަތުރަ

 ކެޗް ސެޓްފިކެޓް ހޯދުން 6.8.5

މިޕްލޭންގެ ދަށުން މެޭނޖްކުރާ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނޭޮގތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ  )ހ( 

 ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކާއިއެކު މިނިސްޓްރީއިން ދޫކުރާ ކެޗް ސެޓްފިކެޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ހަތްދިހަފަހެއް  MVR 75/-މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޮްނމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް  )ށ( 

 ދިވެހި ރުފިޔާ( ގެ ފީ އެއް ނެގޭނެއެވެ.

ކެޗް ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން ސިސްަޓމް )އެފް.އައި.އެސް(  )ނ( 
 "ކެޔޮޅު" ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

ކެޗްސެޓްފިކޭޓް ރިކުއެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ  )ރ( 

ފަރާތްތަކުން ރެކޯޑްކޮށް ކޮންމެދުވަހަކު އެމަޢުލޫމާތު އެފް.އައި.އެސް "ކެޔޮޅު" 

ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ގަވާއިދުްނ ކޮންމެދުވަހަުކ 

 ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޭނި ުއޅަނދުގެ މަޢުޫލމާތުމަސް ބ 

  ީމަސް ގަތް ބަނދަރާއި ފެސިލިޓ 

  ްމަސް ގަތް ތާރީޚ 

  ުގަތް މަހުގެ ބާވަތްތަކާއި އެއިން ކޮންެމ ބާވަތެއްގެ ުޖމުލަ ބަރުދަނާއި ޢަދަދ 

  ުމަސް ޕްރޮެސސްކުރި ފެސިލިޓީގެ މަޢުލޫމާތ 

 
 
 
 

  



 

43 
 

 ކުށާއި އަދަބު : 7ބާބު 

ރާވައިހިންގުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި/ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  7.1

 ޝަރުޠުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ކުށެއް ަކމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ކަމެއް ކުރީ ަމސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގަިއ  7.2

މާސްަޓރ އަދި/ނުވަތަ ވެރިފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާނަމަ، އެުއޅަނދެއްގެ 

 އަދި/ނުވަތަ ހިންގާ ފަރާތްވެސް އެކުށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ބެލެވޭނެއެވެ.

މެނޭޖްކުރުމުެގ ފިޔަވަޅަކާ ނުވަަތ ލައިސަްނސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވެގެން އަދަބު ކަނޑައެޅޭީނ  7.3

 އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  3 ތާވަލު

ޔަވަޅަކާ ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ ޝަރުތަކާ ތަކުރާރުކޮށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް މެނޭޖްކުރުމުެގ ފި 7.4

މަސް ދުަވސް ވަންދެން ލައިސަންްސ  3ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ލައިސަްނސް ބާޠިލްކޮށް 

 އައުކޮށްނުދެވޭނެއެވެ.

 R-74/2020އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އިޖުރާޢަތުތައް ތަންފީޛު ކުރާނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު  7.5
ރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫިރމަނާކުރުާމ ހަ]މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

 ގެ ދަށުންނެވެ. ބެހޭ ގަވާއިދު[ 
 

 : ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް ދެވޭ އަދަބުތައް 3ތާވަލް 
 

)ދިވެހި  ޖުރިމަނާ ކުށް
 ރުފިޔާ(

 ތަކުރާރުކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ އަދަބު 

ނެތި ވަދުއެޅައިގެްނ ލައިސަންސް 
 މަސްވެރިކަންކުރުން 

25,000/- - 

ލައިސަންސްނެތި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަްނ ނުވަަތ 
 އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަންކުރުން 

20,000/- - 

 - -/30,000 ލައިސަންސްނެތި ލޭނުެގ މަސްވެރިކަްނ ކުރުން 
 - -/40,000 ލައިސަންސްނެތި މަސް އުފުލާ ުއޅަނދެއް ހިންގުން 
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 MVRތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  -/1,000 އުޅަނދުގައި ލައިސަންްސ ނުގެންގުޅުން 
1,000/- 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/750 އުޅަނދުގައި ލޮގްފޮތް ނުގެންގުޅުން 
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް އާއި އެއްގޮތަށް ދަތުރުގެ މަ
 ލޮގްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަނޭޅުން 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/750
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ގެ މައްޗަްށ ރަނގަޅު ނޫްނ ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު
އެކުލެވިގެންވާ ލޮގްފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް 

 ހުށަހެޅުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/10,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/50,000

އެހެން ޤާނޫނަކުްނ ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން 
ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ބާވަތެއް ބޭނުން، އުޅަނދުގަިއ 
ބެހެއްޓުން، އުޅަނދުގައި ރައްކާކުރުން، 
ޓްރާންސްޝިޕް ކުރުން، ބަނދަރުކުރާ ތަނަކަށް 

 ނުވަތަ އެއްގަމަށް ގެންދިޔުން.

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/300,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 10,000/-  ްއިތުރުވުނ
(MVR 300,000/- )ްއާއި ހަމައަށ 

، އިންޑިއަން އޯޝަްނ ސްޓްރައިޕްޑް މާރލިން

ަކުޅަމްސިހަބުރ، ަނޫގަފުތެގ ެމަދްށ ެއްނެމ ައިޑވާ 

ިހާސުބްނ ެފިށެގްނ ިތީރ ުތްނަގނުޑެގ ޮކާޅިއ 

ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުުރ  60ެދެމުދަގިއ 
ޑް ޢާއިލާެގ ދިގުމިނެއްގެ ފަންގަނޑުހިބަރާއި، މޮބިއުލި

މަޑި ނުވަތަ މިއިން ބާވަތެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ 
މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑު އުަޅނދެއްގައި ބޭއްވުމާއި، 
ރައްކާކުރުމާއި، ޓްރާންސްޝިޕް ކުރުމާއި ނުވަތަ 

 އެއްގަމަށް ގެންދިޔުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/10,000
     ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/50,000

މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ވައިގަދުއްވާ އެއްވެްސ 
 އުޅަނދެއް ނުވަތަ ޑްރޯނެއް ބޭނުންކުރުން 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/2,500
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/50,000 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ޓްރާންސްޝިޕް ކުރުން 
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 10,000/-  ްއިތުރުވުނ
(MVR 400,000/- )ްއާއި ހަމައަށ 
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އެންފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި، ފިޝަރީްޒ 
ޖަރުންނާއި، ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންނަްށ ރޭން

 އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/1,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 700/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ޤުދުރަތީ ގޮތުން ފަނާވެގެންނުދާ ކުނި ނުވަަތ 
މަސްވެރިކަމުެގ ތެރޭގަިއ ކަނޑަްށ ކެމިކަލެއް 

 އުކައިލުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/3,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 1,000/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތެއް )ދާ އަދި/ނުވަތަ 
 ން ނުވަތަ އެއްލައިލުން ލޭނު( ކަނޑަށް ދޫކޮށްލު

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/10,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 1,000/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/100,000

   މާކުނުކުރާ އާލާތްތައް )ލޭނު( ބޭނުންކުރުން 
ެގ ކަނޑުމަތީގައި ހުށަަހޅަންޖެޭހ ރިޕޯޓުތައް )ލޭނު

މަސްވެރިކަމުެގ އުޅަނދުތަކުން ޑިޕާރޗަރ ފޯްމ 
 ހުށަހެޅުން( ހުށަނޭޅުން. 

50,000/-  

ޤަޞްދަކާއި ނުލައި ބޭނޭ ބާވަތްތަކުގެ ޢަދަދު 
މަދުކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ 

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިނުވުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/5,000
މަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     ޖުރި

MVR 1,000/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/100,000

 ޢާންމު ޕްރޮސެސިންގ ލައިސަންްސ އާއި އެއިގެ ޝަރުޠުތަކާއި އިްލތިޒާމްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ކުށްތައް
 

 ބެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކެޓަގަރީތަކަށެވެ.އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭުނމަށްޓަކައި ޢާންމު ޕްރޮސެސިންެގ ަމސައްކަތްތައް 
 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއް ޕްރޮސެސްކޮށް ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން A :5ކެޓަގަރީ 
 މެޓްރިކް ޓަާނ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ޕްރޮސެސްކޮށް ރައްކާކުރެވޭ ތަންތަން 30މެޓްރިކް ޓަނާިއ  B :5ކެޓަގަރީ 
 ޓަނަށްވުރެ ގިނައިްނ ޕްރޮސެސްކޮށް ަރއްކާކުރެވޭ ތަންތަންމެޓްރިކް  C :30ކެޓަގަރީ 

ލައިސަންސެއްނެތި އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ނުވަތަ 
ެގ  Aވިއްކުމަށް މަްސ ޕްރޮސެސްކުާރ ކެޓަގަރީ 

 ތަންތަން
 

ބާކީހުރި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތަންތަން ޖުރިމަނާ ކުރެވޭީނ 
 އަންނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގެ ޖުިރމަނާެގ  A: ކެޓަގަރީގެ Bކެޓަގަރީ  -
 ގުނަ  3

ގެ ޖުިރމަނާެގ  A: ކެޓަގަރީގެ Cކެޓަގަރީ  -
 ގުނަ  4

5,000/-  
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ލައިސަންސް ނެްތ އުޅަނދަކުން މަްސ ގަންަނ 
 ގެ ތަންތަން Aކެޓަގަރީ 

 
ބާކީހުރި ކެޓަގަރީތަކުގެ ތަންތަން ޖުރިމަނާ ކުރެވޭީނ 

 އަންނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ގެ ޖުިރމަނާެގ  A: ކެޓަގަރީގެ Bކެޓަގަރީ  -

 ގުނަ  2
ގެ ޖުިރމަނާެގ  A: ކެޓަގަރީގެ Cކެޓަގަރީ  -

 ގުނަ  3

5,000/-  

 MVRތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  -/1,000 ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނުގައި ލައިސަްނސް ނުގެންުގޅުން 
1,000/- 

ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނުގަިއ ޕްރޮސެސްކުރަްނ 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާ )ބާވަތުގެ ގޮތުން ނުވަތަ 
ބަރުދަނުގެ ގޮތުން( އަށްވުރެ އިތުރަށް 

 ޕްރޮސެސްކުރުން

އިތުރަށް ޕްރޮސެސްކުރާ 
ކޮންމެ ޓަނަކަށް 

2,000/- 

 

ކުރިއާލައި ލޮގްފޮތް ލިބުމުެގ ކުރިްނ ޕްރޮސެސްކުާރ 
 ތަނަށް މަސް ބޭލުން 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/10,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 1,000/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/100,000

ލައިސަންސްެގ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތަށް އުޅަނދުެގ 
 ދަތުރު ލޮގްތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަނޭޅުން 

 އެންމެ ފަހުްނ ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު -/5,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްީރ 
 އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް/މަޢުލޫމާތު ހުށަޭނޅުން 

 MVRތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  -/10,000
10,000/- 

ފޯސްމަންޓް އޮފިސަރުންނާއި، ފިޝަރީްޒ އެން
ރޭންޖަރުންނާއި، ފިޝަރީޒް އޮބްޒާވަރުންނަްށ 

 އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/5,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 1,000/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ލާިޒމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  މިނިސްޓްރީއިން
މަސްވެރިންގެ އަތުްނ ލިބޭ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރުކަްނ 
ގެއްލުވާލުން ނުވަތަ މިިނސްޓްރީ ނޫން ފަރާތަކަށް އެ 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

 MVRތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު  -/20,000
20,000/- 

( ބޭނުންކޮށްގެން މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިަސންސް އާިއ ފިލްޓަރކުރެވިފައިވާ ދުމާއި ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް )ސީ.އޯ
 އެއިގެ ޝަރުޠުތަކާއި އިލްތިޒާމްތަކާބެހޭ ކުށްތައް
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ލައިސަންސްނެތި ފިލްޓަރކުރެވިފައިވާ ދުމާއި ކާބަްނ 
މޮނޮކްސައިްޑ ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮެސސްކުރުމުެގ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުން 

20,000/-  

  -/1,000 ލައިސަްނސް ނުގެންުގޅުން ޕްރޮސެސްކުރާ ތަނުގައި 
ފިލްޓަރކުރެވިފައިވާ ދުމާއި ކާބަން މޮނޮކްސައިްޑ 
ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކުރުން ފިޔަވައި އެހެން 

 ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/50,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 10,000/-  ްއިތުރުވުނ
(MVR 100,000/- )ްއާއި ހަމައަށ 

މަސްވެރިކަމުގެ ލަިއސަންސެއްނެތް އުޅަނދަކުްނ 
 މަސްގަތުން 

20,000/-  

ލައިސަންސްގައި ކަނޑަެއޅިފައިވާ ޕްރޮސެސްކުރާެނ 
 ގޮތްތަކާއި އެކަމުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާނުވުން

20,000/-  

މަނާކޮށްފައިވާ އެފަދަ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުން 
ޤައުމުތަކަށް ފިލްޓަރކުރެވިފައިވާ ދުމާއި ކާބަން 
މޮނޮކްސައިްޑ ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮެސސްކޮށްފައިވާ 
މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރަން 

 އުޅުން )މިސްލޭބަލިންގ(

ގެ  -/100,000
ޖުރިމަނާެގ އިތުރުން 

ލައިސަންސް 
 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

ފައިވާ ދުމާއި ކާބަން މޮނޮކްސައިްޑ ފިލްޓަރކުރެވި
ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަސް ރާއްޖޭެގ 

 ބާޒާރުގައި ވިއްކުން ނުވަތަ ވިއްކަްނ އުޅުން 

10,000/-  

ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްީރ 
 އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓް/މަޢުލޫމާތު ހުށަޭނޅުން 

1,000/-  

ން ލާިޒމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއި
މަސްވެރިންގެ އަތުްނ ލިބޭ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްރުކަްނ 
ގެއްލުވާލުން ނުވަތަ މިިނސްޓްރީ ނޫން ފަރާތަކަށް އެ 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

20,000/-  

ލައިސަންސާިއ އެއްގޮތަށް ޓްރޭސްކުރެވޭނެ ގޮތުެގ 
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ނެތުން 

  

 މަސްވެރިކަމުގައި ބޭުނންކުރުން ަމނާ އާލާތްތަކާއި މަސްވެރިކަްނ ުކރުން މަާނ ޞަރަޙައްދުތަކާ ބެހޭ ކުށްތައް 
މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ 

 އާލާތެއް ބޭނުންކުރުން
 MVRތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  -/400,000

50,000/- 
އްދުގެ ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ޞަރަޙަ

 ލައިސަންސްނެތި މަސްވެރިކަން ކުރުން 
 MVRތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  -/75,000

50,000/- 
އެހެން ޤައުމެއްގެ ޞަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞްގެ 

 ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން 
ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/150,000

ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     
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MVR 10,000/-  ްއިތުރުވުނ
(MVR 400,000/- )ްއާއި ހަމައަށ 

ނޯޓިކަލް  3އޮއެވާލި ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެން 
 މޭލުގެ ޞަރަޙައްދެއްގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން 

މެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ ތަކުރާރުވާ ކޮން -/5,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ލޭނުގެ މަސްވެރިކަންކުާރ 
އުޅަނދަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އާކިޕެލަޖިްކ 

މޭލު އެތެރޭގައި މަސްވެރިކަްނ  100ބޭސްލައިންގެ 
 ކުރުން

 MVRތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް  -/50,000
50,000/- 

މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުްނ 
ނޫނީ ޤަވާޢިދަކުން މަސްވެރިކަްނ ކުރުްނ 
 މަނާކުރެވިފައިވާ ޞަރަޙެއްދައި މަސްވެރިކަން ކުރުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/5,000
ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     ޖުރިމަނާކުރެވުނު 

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ނޯޓިކަލް މޭލެއްެގ  1ޑޭޓާ ބޮއެ އެއް ވަށައިގެން 
ޞަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ޤަޞްދުގައި މަސްވެރިކަްނ 

 ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ބޮއެ އަކާއި ބެހުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/2,500
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

ނޯޓިކަލް  3އޮއެވާލި ކަނދުފައްޗެއްގެ ވަށައިގެން 
މޭލެއްގެ ޞަރަޙައްދެއްގައި ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން 

ިއ ގުޅިފައިާވ ފިޔަވައި މަސްވެރިކަްނ ނުވަތަ އެއާ
 އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/5,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

 ޤަޞްދަކާ ނުލައި ބޭނޭ ބާވަތްތައް މަދުކުރުމާއި ބެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ކުށްތައް

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަްނ ކުރާ އުޅަނދަކުން ޤަޞްދަކާ 
ނުލައި ބޭނޭ ބާވަތްތައް މަދުކުރުމާއި ބެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ 

 ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން

5,000/-  

 މޮނިޓަރިންގ އާ ބެހޭ ކުށްތައް-ވީ.އެމް.އެސް އަދި އީ

އިބްޒަރވަރ ނިޒާުމ -ވީ.އެމް.އެސް އަދި/ނުވަތަ އީ
 ޅުން ނިއްވާލުން ނުވަތަ އެއާއި ކު 

5,000/-  

މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 
ވީ.އެމް.އެސް ރަނގަޅަށް ހިނަގމުްނ ނުދާ ކަނަްށ 

 މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގާފައިނުވުން 

2,500/-  

މަސައްކަތްކުރާ ވީ.އެމް.އެްސ އެއް ނުވަަތ ___ 
 އަކާއެކު ބަނދަރުން ފުރައިގެން ދިޔުން

3,000/-  
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 ކުށްތައްއެހެނިހެން 

ކޮންމެ ޓަނަކަށް  ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް މަސްބޭނުން
2,500/- 

 

މި ޕްލޭނާއި ޚިލާފަށް ބިދޭސީ ފަރާތެއް ވަޒީފާގައި 
 ގެންގުޅުން 

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/5,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 1,000/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/10,000

މި ޕްލޭނާއި ޚިލާފަށް ބިދޭސީ ފަރާތަކުން ޓިއުނާގެ 
 މަސްވެރިކަން ކުރާ ުއޅަނދެއްގައި ަމސައްކަތްކުރުން

ތަކުރާރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެންމެ ފަހުްނ  -/1,000
ޖުރިމަނާކުރެވުނު ޢަދަދުގެ މައްޗަށް     

MVR 500/- ( ްއިތުރުވުނMVR 
 އާއި ހަމައަށް( -/5,000

ވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު އަދި/ނުވަތަ އެޤާނޫނުގެ މަސް
ދަށުން ހެދިފައިވާ އެއްވެސް ޤަވާޢިދެއް ނުވަތަ 

 މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއ ކުރުން 

 ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު ނުވަތަ ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބެއް
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 މޮނިޓަރކުރުން  މިންވަރު  ތަންފީޒުކުރެވޭ  ޕްލޭން : 7ބާބު 

އަމާޒުތައް ާހސިލްކުރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ަތދުބީރުތަކާއި )ސްޓްރެޓެޖީ( ) 1 ތާވަލް 7.1

ގައި  (ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު އަދި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރާނެ އިދާރާތައް

ނިސްޓްރީެގ މި މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭން ހިންުގމާއި ަތންފީޒު ކުރުމަކީ މި ގެ މަތިންބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު

 ޒިންމާއެކެވެ.

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި އެ  މެޭނޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ިހމެނިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ މި 7.2

އެކު މިނިސްޓްީރ މަސްލަހަތުވެރިންނާފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތަންފީޛީ އިދާރާތަކާއި 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތަޙްލީލުކުރުމާުގޭޅ  ކުރަންޖެހޭ ދަށުން މޯލްޑިްވސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން  ޕްލޭންގެ މި 7.3

ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުާރ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ެއ  އްއެންމެހައި ހަރަކާތްތަ

 ވާނެއެވެ.އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލަން

 
 

 މުރާޖަޢާކުރުން  ޕްލޭން  މެނޭޖްމަންޓް : 8ބާބު 

 ޮކށް މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.މުޠާލިޢާ)ތިނެއް( އަހަރަކުން މި ޕްލޭްނ  3ކޮްނމެ ން މިނިސްޓްރީ 8.1

ލައިންސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  ،ހިބަރުގެ ަމސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރުމުގައިކުމުޠާލިޢާޕްލޭން  8.2

އެހެނިހެްނ އެކްސްޕޯޓަރުންނާއި އަދި  ،އިޕްރޮސެސްކުރާ ފަރާތްތަކާ  ،ފަރާތްތަކާއި

 .ކަށަވަރު ކުރަްނ ާވނެއެވެ ންބައިވެރިވުން މިނިސްޓްރީ މަސްލަހަތުވެރިންގެ

ހޯދުންތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިޭބ  ސްގެ އަލީގައި ހޯދޭ ސަިއން ރުމުގައިކުުމޠާލިޢާމި ޕްލޭން  8.3

 މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،އް މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެހެން ބަދަލެއް ގެންަނން ޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެ
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ރު ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ އިތު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްްސ މެރިްނ ރިސަރްޗ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ިމ ޕްލޭންގައި ިހމެނިފައިާވ  8.4

 ވާނެއެވެ.ދޭންލަފާ މިނިސްޓްރީއަށް މާބެހޭ ކަންަކމުގެ ހަޔަވީ އަދި މާހައުލީ ނިޒާ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ
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 ރެފަރެންސް ލިސްޓު 
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 : މާނަކުރުން 1 –ޖަދުވަލު 

  

 ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް   (1)

 މަސްވެރިކަންކުރުން 

 

 މާލީ ަމންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުން.

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ   (2)

 މަސްވެރިކަން 

މަހަކީ މަްސ ބާނާ ަފރާތް ނުވަަތ ފަރާތްތަުކގެ  ބާނާ ނުވަތަ ހިފާ 

އަިދ އަމިއްަލ ޮގތުން  ،ޢާއިލާއިން ސީާދ ކެއުމަށް މަްސ ބޭނުންކުރާ 

ނުވަތަ މެދުވެިރއެއް މެދުެވރިކޮށްނަމަވެްސ ވިޔަާފރީގެ ުނވަތަ 

އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ އެއްެވސް ބޭނުމަކަށް އެ މަސްެވރިކަމުން ބާނާ 

 ން.މަްސވެރިކަސް ވިއްާކ ނުލާ މަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ތަންފީޛީ އޮފިސަރު   (3)

ވަަނ  57ޤާނޫނުގެ އެދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 

 އް.މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންެމ އޮފިސަރެ

 58ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫުނގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރު   (4)

 އް.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ިމނިސްޓްރީންއައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަ

 މަސްވެރިކަންކުރުން ނުވަތަ   (5)

 ނެގުން 

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

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

 ؛މަސައްކަތްކުރުން

މެރުން ، ނެގުން، ހިފުން، އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަީކ މަްސ ހޯދުން (3)

ނުވަތަ މަސް ބޭނުންަކމުގައި ހިެމނޭ އެނޫންވެްސ އެހެްނ 

 ؛ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން
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މަްސ ަޖމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުާރ  ،"ރޭޑިއޯ ބީކަން" ިހމެނޭގޮތަށް (4)

ހޯދުން ، ބެހެއްޓުންއާލާތް ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޭޅ ސާމާުނ 

 ؛ނުވަތަ އަނބުރާ ހޯދުން

ިމ      މޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައި  (5)

( 3)   ،ވަނަ ނަންބަރާއި( 2)، ( ވަނަ ނަންބަރާއ1ިމާއްދާގެ )

( ވަަނ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިާވ 4ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ )

ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެްސ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް 

 ކަމެއް ހިންގުން.

މަސްވެރިކަންކުރާ ނުވަތަ  އުޅަނދު   (6)

 އުޅަނދު 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަމސްވެރިކަންކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ  މަސްވެރިކަމަށް

ވެރިކަމާ ުގުޅންހުރި ަމސް ނުވަތަ މަސްވެރިކަން  ގޮތެއްގައި ޢާންމު ނުވަތަ

ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ުއޅަނދެއް، ކަނުޑ ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް 

 .ބޯޓެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދު

މަސްވެރިކަމުެގ މައުލޫމާުތ ހިމެޭނ ގޮތުން، ދަތުރުގެ މަުއލޫމާތު  ލޮގްފޮތް   (7)

 ރެކޯޑުކުރުމަށް މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަޅަިއ ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތް.

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(ގެ 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން   (8)

ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަިދ ، ތިން ވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން ަމސްވެރިކަން ރާވައި

 ތަރައްޤީކުރުމާގުޅޭ ޕްލޭން

އެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންާމ  ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި މާސްޓަރު   (9)

 .ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް 
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އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިަކމާގުޅޭ އެްނމެހަިއ  މިނިސްޓަރ  (10)

 .ކަންކަމުގެ ޒިްނމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ަވޒީރު

އެކުއަކަލްޗަރކުރުމުގެ ކަންކަްނ ހިެމނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމުެގ އެްނމެހަިއ  މިނިސްޓްރީ   (11)

 .ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާކަންކަމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުގެ ޤާޫނނު(ގައި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ކުށް   (12)

 އް.އިދާރީ ކުށްތަ، ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެ ކަމެއް ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫްނ ، ކަމަކާގުޅޭ ފުރިހަމަ ސާފު މަޢުލޫމާތު ނެތި ޕްރިކޯޝަނަރީ ފިޔަވަޅު   (13)

 ފިޔަވަޅު. އަޅާގޮތަކަށް ހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި 

ނުވަތަ  ރޮސެސްކުރުންޕް   (14)

ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް 

 ހިންގުން 

ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަކަށްޓަކައި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް 

 އް.ގެނައުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަނުވަތަ މަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބަދަލެއް 

 :ތަނެއްަގއި އެ އަދި ،ތަންތަން އެނޫންވެސް ޢިމާރާތްތަކާއި ،ބިންބިމާއި ތަންތަން  ޕްރޮސެސްކުރާ  (15)

 ،ސާފުކޮށް ،އުފެއްދުންތައް އެކުއަކަލްޗަރގެ  ނުވަތަ މަސް  .1

 ،ހިއްކައި ،ލޮނުއަޅައި ،ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް ،ބަންދުކޮށް

 ދިވެހިރާއްޖޭން  ދިވެހިރާއްޖޭއާއި އެހެންގޮތަކަށް އެނޫންވެސް

 ނުވަތަ ؛ތަންތަން ތައްޔާރުކުރާ ވިއްކުމަށް ބޭރުގައި

 ،ހިއްކައި ،ބަންދުކޮށް ދަޅުގައި ،ޕެކެޓުކޮށް ނުވަތަ ބަންދުކޮށް .2

 އެނޫންެވސް  ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް ،ފިނިކޮށް ،ލޮނުއަޅައި ،ސާފުކޮށް

 ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ދިވެހިރާއްޖޭއާއި އެހެންގޮތަކަށް

 އެކުއަކަލްޗަރގެ  ނުވަތަ މަސް ،ބޭނުމަށްޓަކައި ވިއްކުމުގެ

 .ތަންތަން  ބަހައްޓާ ފައިރައްކާކޮށް  އުފެއްދުންތައް
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 ޙައްޤު ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ  އަދާކުރާ ޒިންމާތައް ވާޖިބުތަކާއި ވެރިފަރާތުގެ ވެރިފަރާތް   (16)

މީހެއްގެ ައމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އެ  ނުވަތަ ، ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ

އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވިޔަސް ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާިޖބުތައް 

ވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާތަކާ ، އަދާކުރުމުގެ އިލްތިޒާމްތައް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތާއި

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ  ،ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް

 .ޑިރެކްޓަރ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ، ޖަރމެނޭ

މަސްވެރިކަމުގައި އަމާޒުނުކުރާ   (17)

 ބާވަތްތައް )ބައިކެޗް(

 

އައި.އޯ.ޓީ.ސީގެ ނަންބަރު: ޤަރާރު )އޮން ދަ ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ިފޝިންގ  ޑޭޓާ ބޮއެ   (18)

އޮން ޑޭޓާ ބޯއީސް( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، މަސްވެިރކަމުެގ 

ގޮތަށް، އިލެކްޓްރޯނިްކ ތިމާވެށީގެ މަުޢލޫމާތު ބޭނުމަކަށް ނުާވ 

އެއްކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުތަކުންނާއި ސައިންޓިފިކް ދިާރސާކުރާ 

ޖަމާޢަތްތަކުން، އޮޔާދާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބޮއެ 

 ތަކެވެ.

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް، ރިޕޯޓު   (19)

ކުރުމެއް އަދި ތަންޒީމުކުރެވިފައި 

 މަސްވެރިކަން ނުވާ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ   (20)

 ސަރަޙައްދުތައް 

)ދިެވހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުަތކާބެޭހ  96/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިދވެހިާރއްޖޭގެ އެެތރޭ ަކނޑާއި 

އާކިޕެލެޖިްކ ކަނޑާިއ ސަރަޙައްީދ ކަނުޑ އަިދ ޚާއްަޞ އިޤްިތޞާދީ 

 .ކަނޑަށް
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މާސްޓަރު އަިދ ެއ އުޅަނދު ދުއްަވއިގެްނ ހޯާދ ، ޗާޓަަރރ، ވެރިފަރާތް އޮޕަރޭޓަރު   (21)

އެ ުއޅަނދާ ، އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ ާމލީ ަފއިދާ ލިބޭ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތުން 

ެއ އުޅަނދު ހިންގުމަށް ޒިންމާކުެރވިފައިާވ ނުވަތަ ، ޙަވާލުވެުހރި

 .މެ ަފރާތްއުޅަނދަށް އިރުޝާދުތަްއ ދޭ ނުވަަތ ކޮންޓްޯރލްކުާރ ކޮން

ފިޝަރީޒް އިންފޮމޭޝަން  -ކެޔޮޅު   (22)

 ސިސްޓަމް 

މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުުޅންހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ރިކޯޑުކުރުމަށާއި ަމސްވެރިކަމާިއ ަމސްވެރިކަާމ ގުޅުންހުިރ ޙަރަކާތްތައް 

ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ލައިސަްނސާއި ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް މިނިްސޓްރީން 

 ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ނިޒާމެއް.
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 ލޭނުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތައް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު : 2 –ޖަދުވަލު 
 

މަސްވެރީންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި އެީއ  ކޮޅަށް ތެދުވަން ހުންނަ ޖާގަ 
ަމސްވެރީންެގ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ، އުޅަނދުގައި 

އެކޮމޮޑޭޝަންގެ ގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ތަނެއްގަިއ 
ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ބައެއްގައިވެސް، ކޮޅަށް ތެދުވާން ހުންނަ 

ސެންޓިމީޓރަށްވުރެ ކުޑަ ވެގެްނ  190ޖާގައިގެ ދިގުމިން 
 ނުވާނެއެވެ.

އެކޮމޮޑޭޝަން އަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށް ވަންނަ ގޮތަށް 
ހުންނަ ދޮރުދޮރާއި އެފަދަ ދެ ތަނެއްގެ ދޭތެރޭގައި  ކަނޑާފައި

 ކަނޑާފައި ހުންނަ ދޮރު 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައި 
ކަނޑާފައިވާ ދޮރުތައް ފިޔަވައި، މަސްކޮޓަރިއެއް ނުވަަތ 
މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ތަނަކުްނ ސީާދ ނިދާ ކޮޓަރިއަކަށް ދޮުރ 

 އެވެ.ކަނޑާފައި ހުރެގެން ނުވާނެ
މީޓަރު ނުވަތަ އެއަށްވުެރ  24އުޅަނދުގެ ދިގުމިނުގައި  

އިތުރަށް ހުންނަނަމަ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގަިއ 
ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކަނޑާފައިާވ ދޮރުތައް ފިޔަވައި، 
މަސްކޮޓަރިއެއް، ނުވަތަ މެޝިނަރީ ބަހައްޓާ ތަނެއް، ކައްާކ 

 ސާފުތާހިރުވުމަްށ ތަނެއް، ގުދަނެއް، ހިއްކާ ތަނެއް ނުވަތަ
ބޭނުންކުރާ ތަނަކުން ސީދާ ނިދާ ކޮޓަރިއަކަށް ދޮރު ކަނޑާފަިއ 
ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އިސްވެދެންނެވުުނ ތަންތަނާއި ނިާދ 
ކޮޓަރިތަކާ ދެމެދު ހުންނަ ފާރުތަކާއި ނިދާ ކޮޓަރިތައް 
ވަށައިގެން ހުންަނ ފާރުތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާީނ ސްޓީްލ 

ކޮށްފައިވާ އެހެން އެއްޗަކުންނެވެ. އަދި އިން ނުވަތަ ހުއްދަ
އެފަދަ ފާރުތަކަކީ ފެނާއި ގޭސް އެތެރެނުވާ ގޮތަށް ހަދާފައި 

 ހުންނަ ފާރުތަކެއް ކަމަށްވާން ވާނެއެވެ.
މަސްވެރީންގެ އެޮކމޮޑޭޝަން ހުންަނންވާނީ އެކަށީގެންާވ  އިންސިއުލޭޓްކުރުން

އެތަންތަނުގެ މިންވަރަށް އިންސިއުލޭޓްކުރެވިފައެވެ. އަދި 
އެތެރެ ފާރުތަކާއި، ޕެނަލް އަދި ޝީޓްތަކާއި، ތަޅުމާިއ 
ޖޮއިނިންގ ހަދާފައި ހުންަނންވާނީ އެަކމަށް އެކަށީގެންވާ އަިދ 
ރައްކާތެރި މާހައުލެްއ ޤާއިމްކުރެވޭ ފަދަ އެއްޗަކުންނެވެ. 
އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ތަންތަނުގަިއ 

ހިންދޭ ގޮތަށް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފެން
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

އެކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގަިއ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ނިކުމެވޭެނ ގޮތް 
ފަޅުވެރީންގެ އެކޮމޮޑޭޝަންތަކުން ނިުކމެވޭނެ ގޮތަްށ 

 އެތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ނަށް ހަދާފައި ތަންތަނުގައި ރަނގަޅަށް އެކޮމޮޑޭޝަ ވައިދައުރުވުން 
ވައިދަރުވާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަިދ 
އެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންންވާނީ ކޮްނެމ 
މޫސުމެއްގައިވެްސ ނުވަތަ މޫުސމަށް އަންނަ ބަދަލަކާިއ 
ގުޅިގެންވެްސ އެކަށީގެންވާ ިމންވަރަށް ވައިދައުރުވާނެ ގޮްތ 

ދޭނެ ގޮތަށެވެ. މަސްވެރިން އަޅަނޑުގަިއ އުޅޭ ކޮްނެމ ހެ
 ވަޤުތެއްގައިވެސް ވައިދައުރުކުރުމުގެ ނިާޒމު ހިންގަންވާނެއެވެ. 

އެކޮމޮޑޭޝަން އަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހެލިފެލިވެ  އަލިކަން
އުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކޮންމެ ޖާގައެއްގައިވެްސ 

ނީ، ޢާންުމ މިންވަރަްށ ލޮލުެގ ފެނުްނ އަލިކަން ހުންަނންވާ
ލިބިފައިވާ މީހަކަށް އުޑުމަތި ސާފުދުވަހެއްގައި އާދައިގެ ނޫހެއް 

 ކިޔާލެވޭ މިންވަރަށެވެ.  
މީޓަުރ ހުިރ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ ދިގުވެފައި  24ދިގުމިނުގައި  ނިދާ ކޮޓަރިތައް 

މީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ އުޅަނދެއްގެ ނިދާ ކޮޓަރީގައި،  45
ކެތި ރައްކާކުރުމަށް ހުންނަ ބައި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް، އެނދާއި ތަ

 1.5ކޮންމެ ނިދާ ކޮޓަރިއެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން 
 އަކަމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 
މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ުއޅަނދެއްގެ ނިާދ  45ދިގުމިނުގައި 

ކޮޓަރީގައި، އެންދާއި ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ހުންަނ ބަިއ 
ކޮްނމެ ޮކންެމ ނިދާ ކޮޓަރިއެއްެގ  ނުހިމެޭނ ގޮތަށް،

 އަކަމީޓަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. 2ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން 
 

 70ސެންޓިމީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ އަދި  190މަދުވެގެން 
ސެންޓިމީޓަރުގެ ފުާޅ މިނުެގ އެނދެއް ކޮްނެމ 
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ގޮދަޑި ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ 

 ންނެވެ. އެކަށިގެންވާ އެއްޗަކު
އެޓޭޗް ފާޚާނާއަކީ އެކީ ހުންނަ ނިދާ ކޮޓަރިތަކުގައި އުޭޅ  ސާފުތާހިރުވާނެ ގޮތް

މަސްވެރީން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެްނ 
އަދި އެްއ މާގަނޑު /މީހަކަށް އެއް ޝަވަރު ފަނަރަކޮންމެ 

ފާޚާނާ ތަށްޓާއި އަދި އެއް މޫނު ދޮންނަ ތަށި 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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 ލައިސަންސްގެ މުއްދަތުތައް  އް އަދި ފީތަ ތަކާއި ގިންތި އިސަންސް ކުރުމުގެ : ލަ 3ޖަދުވަލު 

 

 ލައިސަންސް/ ގިންތި 
ލައިސަންސްގެ 

 މުއްދަތު 
ލައިސަންސް ފީ 

 )ރުފިޔާ(
   ލައިސަންސް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ 

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ ަމްސވެރިކަންކުރާ  .1
 އުޅަނދުފަހަރު

 -/1500 މަސް  12

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަްސވެރިކަންކުރާ  .2
 އުޅަނދުފަހަރު

 -/1500 މަސް  12

ވިއްކުމަށް ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ ަމްސވެރިކަންކުރާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް  .3
އުޅަނދުފަހަރާއި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ 

 މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރު 

 2500/- މަސް  12

ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކުމަށް ކަނުޑމަހުގެ ަމްސވެރިކަންކުރާ  .4
 ހަރުއުޅަނދުފަ

 -/1200 މަސް  24

 -/3000 މަސް  12 ލޭނު އަޅައިގެން ޮބޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުާރ އުޅަނދުފަހަރު .5
   މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ނުވަތަ ރައްކާކުރާ ތަންތަން 

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަނޑުމަުހެގ  .1
ބާވަތްތައް )ޓޫނާ( ޕްރޮސެސްކުރާ  ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެފެިސލިޓީއަކަށް 

)ފިނިކޮށް ނުވަަތ ގަނޑުކޮްށ ނުވަަތ  ގަނެވޭ ދުވާލަކު އެންެމ ގިނައިްނ 
 އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް( ރޯމަހުގެ ބަރުދަން؛

  

 5 .ް2000 މަސް  12 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ ދަށް ފެސިލިޓީތައ/- 

 5  ްމެޓްރިކް ޓަނާިއ ދެމެދުެގ  15މެޓްރިކް ޓަނުްނ ފެށިގެނ
 ފެސިލިޓީތައް.

 5000/- މަސް  12

 15  ްމެޓްރިކް ޓަނާއި ދެމެދުގެ  30މެޓްރިކް ޓަނުން ފެށިގެނ
 ފެސިލިޓީތައް.

 10000/- މަސް  12

 30  ެ15000/- މަސް  12 މަތި ފެސިލިޓީތައް.މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރ 

ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާޒާރުތަކަށް ވިއްކުމަށް ކަނުޑމަހުގެ ބާވަތްތައް  .2
)ޓޫނާ(  ޕްރޮސެސްކުރާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެފެސިލިޓީއަކަށް ދުވާލަކު 

)ފިނިކޮށް ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް ނުވަަތ ެއނޫންވެްސ  ގަނެވޭ އެންމެ ިގނައިްނ 
 ގޮތަކަށް( ރޯމަހުގެ ބަރުދަން؛

  

 5 .ް200/- މަސް  24 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ ދަށް ފެސިލިޓީތައ 
 5  ްމެޓްރިކް ޓަނާއި ދެމެދުެގ  15މެޓްރިކް ޓަނުން ފެށިގެނ

 ފެސިލިޓީތައް.
 500/- މަސް  24
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 15  މެޓްރިކް ޓަނާިއ ދެމެދުެގ  30މެޓްރިްކ ޓަނުން ފެށިގެްނ
 ފެސިލިޓީތައް.

 1000/- މަސް  24

 30 .ް2000/- މަސް  24 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ މަތި ފެސިލިޓީތައ 
 500/- މަސް  12 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ މަދު ފެސިލިޓީތައް. 5 -
 1000/- މަސް  12 މެޓްރިކް ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ފެސިލިޓީތައް. 5 -

   ޙަރަކާތްތައް މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަންކުރާ އުަޅނދުފަހަރުން މަސް ގަތުމުގަިއ  .1

 ޙަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރު )ކަލެކްޓަރ ބޯޓު(
 -/500 މަސް  24

ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  .2
 )ކެރިއަރ/ ރީފަރ ވެސަލްސް(ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޯޓު ފަހަރު 

 -/3000 މަސް  24
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 ކަނޑައެޅުންތައް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި  ތައް މި ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ ލައިސަންސް : 4ޖަދުވަލު 

 
 

 ސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް މަ
 

ށް މަސްވެރިކަމަ ކަމާއި ވަދު ނަނު އަތުނަނު މަސްވެރި ބޮޑުކަންނެލީގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި ކަޅުބިލަ މަހުގެ  .1
 ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ކަނޑައެޅުންތައް 

 
 )ހ( ލައިސަންސް 

 ުަކނޑައަޅާފައިވާ  ލައިސަންސްގައި ވާންވާނީ އެ ހިންގޭ މަސްވެރިަކމުގެ އެންމެހައި ހަރަކާތައްތައްގައި ޅަނދުއ
  ކުރުމަށް ހިންޭގ ހަރަތާކްތަކަށެވެ.އިވާ މަސްވެރިކަމެއް އެ ލައިސަންސްއަކުން ހުއްދަދީފަ ޙައްދުތަކުގައި ސަރަ

 ިލަިއސަންސްގެ އަޞްާލ އެއްގޮތް ކަމަްށ ތައްގަނޑު ލައިސަންްސ ނުވަތަ  ލައިސަންްސ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދުގައ
ންފޯސްަމންޓް އޮފިސަރަކު، ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރަކު ނުވަތަ ފިޝަރީޒް އެއަދި  ބާއްވަންވާނެއެވެ.  ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެއް

ވަތަ ލައިސަންސް ނުއެދެފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ިއސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން މަސްގަތުމުގެ ލަމަސް ކިރުވުމަށްޓަކައި 
  ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 
 

  ން )ށ( ރިޕޯޓްކުރު 

  ަމސްވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަުހ  އެ، ހުރިާހ ވަގުތެއްގައިވެސްލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ އުޅަނދުގަިއ
ލޮގު އަދި މަސްވެރި ދަތުރުގައި ޔަޤީންުކރަން ވާނެއެވެ.  މާސްޓަރުފޮތެއް އޮތްކަން އުޅަނދުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގު

 ގަވާއިދުން ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ފޮތް 

 ުމާސްޓަރުއުަޅނދުގެ ސައްޙަކަމާިއ ތެދުވެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން  ގެމާތުތުގައި ރިކޯޑުކުރެވޭ މަޢުލޫފޮ ލޮގ  
 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ްއުފެއްދުމަށް މަހާިއ މަހުެގ އުފެއްދުންތައް އެްކސްޕޯޓުކުރުމަށް  ،މަސްކިރުވަީނ ނުވަތަ ވިއްކަީނ މިނިސްޓްރީނ
، ަމޢުލޫމާތު ފުރިމަހަކުރި ލޮގު ފޮތުގެ ގަނޑުތައްމަސްވެރިަކމުގެ އެ ދަތުރުގެ  ،ތަނަކަށްނަމަލައިސަންސްދީފައިވާ 

 ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. މާސްޓަރުއުޅަނދުގެ ޙަވާލުކުރެވޭކަން  ފަރާތާއިމަސްކިރުވަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަްސ ގަންނަ 

  ްއެ  ަނމަ،މަސް ވިއްކާނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް  އުފައްދާ ފަރާތްތައް މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައްއެކްސްޕޯޓުކުރުމަށ
ވަނަ  10ވިދިގެން އަންނަ މީލާދީ މަހުގެ ، މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިމަހަކުރި ލޮގު ފޮތުގެ ގަނުޑތައްދަތުރުގެ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ގޮތަކަށް ދުވަހުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ 

  ުރިޕޯޓްކުރުމަށް މިިނސްޓްރީއިން އެެހންގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެގޮތުގެ މަތިން  މަސްވެރިކަމުެގ މަޢުލޫމާތ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ރުާމސްޓައުޅަނދުގެ ޢުލޫމާތުތައް ރިކޯޑުކޮށް މަ
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 )ނ( މަނާ ކަންކަން 
އެފަދަ ހަރަކާތެއް ުއޅަނދުގެ  ނުވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން، އުޅަނދުގެ ާމސްޓަރު

 ފަޅުވެރިން ހިންގިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ:

 ާނުވަތަ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭންއަކުން ، ކުންނޫނު ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދަދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވަރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެޤ 
. އަދި މިފަދަ ރުންއަމާޒުކު ތަކަށްބާވަ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އެއްވެސްވައިދަކުން ޤައެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ  ނުވަތަ

ބާވަތެއް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން، އެއް ުއޅަނދުްނ އަނެއް ުއޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން، އުޅަނދުގައި 
 އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުން، ަމސް ކިރާ، ނުވަތަ ަމސް ަގންނަ ތަނަކަށް ގެންދިއުން. 

 ެކުދި ފަންގަނޑު ރު ހަމަނުވާ ސެންޓިމީޓަ 60 ،ން ނަގުލުގެ ކަފިވެފައިވާ ހިސާބުގެ މެދަށްމަހުގެ ތިރީ ތުނބުން ފެށިގ
އުޅަނދުގައި ބެެހއްޓުން، ރައްކާކުރުން، އެއް އުަޅނދުން އަނެްއ  ހިބަރު، ނޫަމސް ހިބަރު އަދި ކަުޅމަްސ ހިބަރު،

އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން، އުޅަނދުގައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުން، މަސް ކިރާ، ނުވަތަ ަމސް ގަންަނ 
 ތަނަކަށް ގެންދިއުން.

 ިސް ބާވަތެއްގެ ަމޑިއެއް ނުވަތަ އެއިެގ ެގ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެ )މޮބިއުލިޑް ރޭސް( އެންމަޑި، ވައިފިޔަ މަޑ
ބައެއް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން، އެްއ އުަޅނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން، އުޅަނދުގައި 

 އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުން، ަމސް ކިރާ، ނުވަތަ ަމސް ަގންނަ ތަނަކަށް ގެންދިއުން.

  ަވައިގެ އުޅަނދެއް  ވެރިކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ޑްރޯން ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެަމސްމަސް އައިން ހޯދުމަށް ނުވަތ
 ؛ބޭނުންކުރުން

  ިޑޭޓާ ބުއިބޮއެއްގެ ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ މާހައުލުގެ މަޢުޫލމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައ() 
ނުވަތަ ބޮއިގެ ނަގިިލ ވަލުގައި  އްގައިބޮއެ ޑޭޓާ ނުވަތަ، އެކެއް ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެ ކައިރިްނ ަމސްވެރިކަން ކުރުން

އުޅަނދު ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތެއް އެއްސުން ނުވަތަ ހަރުކުުރން ނުވަތަ އެފަދަ ބޮއެއްގެ ނަގިލިވައު ކަނޑާލުްނ 
 ނުވަތަ އެއްވެސް ގެއްލުމެްއ ދިނުން.

  ިބިދޭސީން ގެންގުޅުން ނުވަތަ  މި ޕްލޭންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް  މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައ
 ބައިވެރިކުރުވުން

 ާ2020ނަންބަރު  ވާއިދުޤ/R-75   ،ްށްވުރެ ނޯޓިކަްލ މޭލަ 3 އިވާިލ ަކނދުފަތީގެ ވަށައިގެންއޮގަިއ ވާފަދައިނ
 ؛އެހެްނ މަސްވެރިކަްނ ކުރުން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުެގ ހަރަކާތެއް ހިންގުންކައިރިން، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ޫނން 

  :ުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާޫނނު( އާއި އެޤާނޫނުްނ ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ  14/2019ޤާނޫނު ނަންބަރ(
އެހެނިހެްނ  ނުވަތަ އި،ވަޅަކާފިޔަ ދަށުން ކަނޑައަާޅފައިވާ އެއްވެސް ގެއެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި މެނޭްޖމަންޓް ޕްލޭންތަކު
 ޤާނޫނަކާއި ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުން.

 

 އެންވެރިކަން ކުރުން ( ރ)

 ިމެނޭްޖމެންޓް ޕްލޭންގައި  އެންވެރިކަމުގެނީ ހަރަކާތްތައް ިހންގަ އެްނމެހައިކުރެވޭ ެއންވެރިކަމުގެ  މަސްވެރިކަމުގައ
 މާސްޓަރ ޔަޤީންކުަރންވާނެއެވެ.   އުޅަނދުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން
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 ސަރަހައްދު  ވެރިކަމުގެ )ބ( މަސް 

  :ުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ  96/6ހުރިހާ އުޅަނދެއްވެސް ހަރަކާތްތެރިވާންވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ(
 ތަކުގައެވެ.ޤާނޫނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު 

 
 )ޓްރާންޝިޕް ކުރުން( ބަދަލުކުރުން )ޅ( އެއް އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދައް މަސް 

  ،ިހުއްދަ ކަމާބެހޭ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ މެނޭްޖމެންޓް ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައ 
ަކނުޑަމީތަގިއ ެއްއ ުއަޅނުދްނ ައެންއ ، ނުވަތަ ބަނދަރަކަށް ނޫން ގޮތަަކށްދީފައިވާ މަސްކިރާ އުަޅނދަކަށް 

 .ުއަޅނަދްށ ަމްސ ަބަދުލ ޮކްށެގްނ ުނވާެނެއވެ 

 
 ނުވަތަ ވިއްކުން  ކިރުވުން)ކ( މަސް 

 ްބަނދަރަކަށް، ނުވަތަ  ވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައިވާބަރުކުރަންވާނީ ދި ކިރަންވާނީ ނުވަތަ ވިއްކަންވާނީ ނުވަތަ މަސ
 މަސްކިރާ އުޅަނދަކަށެވެ. 

 
 ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރުންނަށާއި ފިޝަރީޒް އޮބްޒަރވަރުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން )އ( 

  :ު2020)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަުރ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރ/R-75 
 އެފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅިގެން [ އާއިމަސްވެރިކަމުެގ އާންުމ ގަވާއިދު]ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަންފީޒީ އޮފިސްރުންނާއި ފިޝަރީސް ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީސް އޮބްޒާރވަރަރުން އަދި އެނޫންވެސް ހުއްދަދެވިފައިވާ 
 ނެއެވެ. ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ެވރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންވާ

 
 އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނީޓަރިންގއަދި )ވ( ވެސްލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް )ވީ އެމް އެސް( 

 ުއަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އުޅަނދުގެ ވެސްލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް )ވީ އެްމ  މާސްޓަރ
  މަތިންނެވެ. ގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެއަދި އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނީޓަރިން އެސް(

 
 )މ( ކަމުގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން 

  މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން، ގުދުރަތީގޮތުން ނެތިގެންނުދާނެ ކުނި ނުވަތަ ކެމިލަކެއް ކަނޑަްށ
 އަދި އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިއެއް މިފަދަ އަަމލެއް ހިންގިއަދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

 

  ަގެއްލިގެންދާ ނުވަތަ ބޭނުންނެތިގެން ދޫކޮށްލެވޭ ނުވަތަ އެއްލާލެވޭ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ނުވަތ
 ފް.ޖީ( އެގޮތުގެމަތިން ކަނޑަށްޑް ފިޝިންގ ގިައރ )އޭ.އެލް.ޑީ.އެއެބޭންޑެންޑް، ލޮސްޓް އޯ އަދަރވައިސް ިޑސްކާޑެ
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ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އަދި ކަނޑައް ގެއްލިގެންދާ އެފަދަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު މާސްޓަރ އަދި/ނުވަތަ  ދޫވުން
 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 )ފ( އެހެނިހެން 

  ިޓަރއާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ަގވައިދުތައް އަދި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މާސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ވަސީލަތްތައް އުޅަނދުގެ ޒިންމާތަކާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 ވެރިފަރާތުން ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.

 
 ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތައް ރިކަން ކުރުމުގެ ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެ  .2

 

  އި، ބޮޑުކަންނެލީެގ އަތުނަުނ ަމސްވެރިކަން އަިދ ވަދު ނަނުެގ މަސްވެރިކަމުގެ ދޮށީ މަސްވެރިަކމާކަޅުބިލަމަހުެގ 
އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް، ތުތަކުގެ އިތުރުން، ރުރެއިން ލޭނު މަސްވެރިކަމާުގޅޭ ޝަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެ

 މަސްވެރިަކމުގެ ލަިއސަންސް ެގ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.ލޭނު 

  
 އުޅަނދާއި މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ފާހަގަކުރުން )ހ( 
 

  ޭމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އުޅަނދާއި މަސްެވރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ފާހަގަކުރުމާބެހ
 ގޮތުން ޖަހާފައި ހުންނަންޖެހޭ ފާހަގަތައް ފާހަގަކުރުމުގެ އުޅަނދު ،ގައިޑްލައިން" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް

ރޭޑިއޯ ބޮއި ތަކުގައާއި އެހެނިހެން ބޮއިތަކުގައި އަދި  ފެންނަގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ. ހުރިހައިވަގުތެއްގައިވެސް
 އި ހުންނަންވާނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތިން ފާހަގަކޮށްފައެނގޭނެހެން އަދި ނުފޮހެވޭސާފުކޮށް ކިޔަން ލައިސަންސް ނަންބަރު 

 
 

 )ނ( ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިންތައް ފެންނަގޮތައް ފާހަކޮށްފައިހުރުން 

 ްހެން ނޭފެންނާ ނިވި ތަންތަނުގައި ސާފުކޮށްައްނނަ ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ދީފައިވާ ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިނ
 ހުންނަންވާނެއެވެ. އިފާހަގަކުރެވިފަ

  ިއުޅަނދުގެ ގެގަނޑުގައ 
 ިއުޅަނދުގެ ދެކޮޅުގައ 

 
 ސަރަހައްދު  ވެރިކަމުގެ )ރ( މަސް 

 ުހަރަކާތްތެރިވާންވާނީމަސްވެރިކަމުގަިއ  ލޭނު އަޅައިގެްނ ބޮޑުކަންނެލީެގ މަސްވެރިކަްނ ކުރާ ުއޅަނދުފަހަރ 
 ލުން ބޭރުގައެވެ.ނޯޓިކަލް މޭތޭކަ( )އެއް ސަ 100  އާރކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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  ،ިޑިގުީރ ދެކުނު ޠޫލްެގ އުތުރުގައި  25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި، އިންޑިއާކަނުޑގައ
 މަސްވެރިކަންކުރުން ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ.

 
 )ބ( ކަނޑުމަތީގައި ރިޕޯޓުކުރުން 

  ްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޅަނދުތަކުންއުަލއިސަންސެއް އޮތް ސައްޙަ ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑުަކންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުުރމަށ
ނިސްޓްރީއަށް ބަނދަރުން ފުރުމުގެ ކުރިން ޑިޕާޗާ ފޯމެއް މި، ވާނަމަހަރަކާތްތެރިކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި 

 ފަޅުވެރިންގެ ިލސްޓެއް )ނަމާއި، ނިސްބަތްވާ ޤައުުމ އަދި ދިވެހި އުަޅނދުގައި . އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އެ ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ، ރ ހިމެނޭ ގޮތަށް( ބާއްވައިޕޯޓު ނަންބަރައްޔަތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސް

 މުޢާމަލާތްކުރަންވާނެެއވެ. މިިނސްޓްރީއަށްބަނދަރުން ފުރުމުގެ ކުރިން 

 
 )ޅ( އެހެނިހެން 

 ު( ބައިކެޗް) ދިރުންތައް ކަނޑުގެ އެހެނިހެން ނެގޭ ނުވަތަ ބޭނޭ ،ހިފޭ ފިޔަވާ މަސް ައމާޒުކުރާ މަސްވެރިަކމުން ލޭނ
  ވަަނ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން. 6.6މި ޕްލޭްނ ގެ  މަދުކުރުމަށް

 ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ަގވައިދުތައް އަދި މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މާސަޓަރއާއ 
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ަވސީލަތްތައް އޮޕްރޭޓަރ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  ާއުޅަނދުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސިއްޙީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ތަކެތި، އެ އުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރ
އި ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަޙައްދަށް ބަލައި، އަކަށީގެންވާވަރަށް ދަތުރުގައި ގެންދިއުން މަސްވެރިންނާއި ދަތުރުގެ ދިގުމިނާ

 އޮޕްރޭޓަރ އަދި މާސްޓަރ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  

  ާކޮންމެ ފަޅުވެރިއަކަށްވެސް މުވާސަލާތް ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަދި އެކަށީގެންވ
 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ގޮތުގެމަތިން ފޯރު
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 ދިނުމުގެ ޝަރުތުތައް  ލައިސަންސް މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ 

 
 

 އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑުމަހުގެ އާންމު  .3
 

ކަނޑުމަހުގެ އާންމު އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ އެހެން ޤަވައިދުތަކުން ނުވަތަ އުސޫލަކުން ކަނޑައެޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރަށް، 
  ކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.ސްގެ ޝަރުތުތަން ލައިސަ( ކުރުމުގެ )ޕްރޮސެސް

 
 ންސް )ހ( ލައިސަ  

  ްނި ންކުރަންވާނީ ހަމައެކަބޭނުކަނޑުމަހުގެ އާއްމު އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ތަންތައ
ަލއިސަންްސ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ސްގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ތަނުގައި ަހމައެކަިނ ންލައިސަ

 އުފެއްދުމަށެވެ.

  ާމިފަދަ ތަނެއްގައި، އެފަދަ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޯމަހުގެ މިންވަރު ެއ ތަނަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވ
 އެއިގެ ތެރޭގައި ބާވަތަށާއި އަދަދަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޯޓާގެ މިންވަރު،

  ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން، ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ
އެންފޯްސމެންޓް  ޒްޝަރީވަގުެތއްގައިވެސް ބާއްވައި، ފިއަސްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ަޖހާފައިވާ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ 

ވަތަ ލައިސަންސްެގ ކޮޕީ ލައިސަންސް ނުއެދެފިނަމަ އެފަރާތަކަށް   ރޭންޖަރއެއްޒްނުވަތަ ފިޝަރީއޮފިސަރެއް 
  ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 

 
  ގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ޕްރޮސެސް ކުރުމު )ށ( 

  ިމަހާއި މަުހން  ،އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އިމާރާތް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގައިލައިސަންސްގައި މަހާއި މަުހން ތަކެތ
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެްނޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިއްޙީ މިންގަނޑުތަކާއި  ،ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި

 އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.  

 ުލުމުެގ ކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ސާމާުނ އިންސްޕެކްޓްކޮށް ބެޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަނާއި އާލާތްތަކާއި ބަންދ
 އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
 މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވެދިނުން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް  )ނ( ލޮގްފޮތްތައް 

 ާލަފާ އުޅަނދުތަކަށް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން މަސްކިރަން މިނިސްޓްރީން  ލޮގްފޮތްތައް  މިނިސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވ 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ްބަލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމެްއ ހަަމޖެއްސުން؛ ފޮތްތައް ލަފާ ސަރަހައްދުގައި ލޮގު މަސްވެރި އުަޅނދުތައ 
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 ަރާތުން އެއްކުރާ ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް  މިިނސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް މަސްވެިރންގެ ފ
މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަްނ ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ، އަދި ެއފަދަ މަޢުލޫމާތު ިމނިސްޓްރީ ފިޔަވައި އެހެްނ ލޮގުފޮތުގެ 

 ؛ކޮށްގެންނުވާނެއެވެއެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ 

 
 ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް )ރ( 

  ްކުން މަސްދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއެ އުޅަނދަކިރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއް ފަށަންވާނީ މަސ 
)ސާދަ( ދުވަހަކުން  14ކޮންމެ   ހުށަހެޅިކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. އަދި މި ގަނޑުތައް ފޮތު ގެ ގަނޑުތައް ލޮގު

 މިނިސަޓްރީއަށް ނުވަތަ މިިނސްޓްރީއިން ކަނޑައަާޅ ތަނަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

  ެޢުކޮށްފައިވާ ]މަސްވެރިަކމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިޯކޑުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމާބެހޭ އުސޫލު[ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިމިނިސްޓްރީގ
އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ލައިސަންްސ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިާވ ގޮތުގެ ތަފްސީލް )ޕާރޗޭސް 

ހާިއ މަުހން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ަމސް ބޭިނ މައެގޮތުްނ  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ރިޕޯޓު(
ބޭނި ސަރަޙައްދު )ދުވަހު މަސްވެރިކަން ރިޕޯޓްކުރާ ލޮގް ފޮތުގައި މަސް ަމސް  އުޅަނދާއި، މަސް ބޭނި ތާރީޚާއި،

ގެ ުޖމްލަ ބަރުދަނުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ބޭނިަމހު ބޭނި ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރުމަށް ޖަާހ ގޮޅި ނަންބަރު( އަދި
ޕާރޗޭްސ އި ބަޔާންކުރާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ]މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ރިޯކޑުކުރުމާއި ހުށަހެުޅމާބެހޭ އުސޫލު[ގަ

  ހިމަނަންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓުތަކުގައި

 ަމަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު، ފުރިހަމަ އަދި ސަްއޙ 

 

 
 )ބ( ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ ފިޝަރީސް ރޭންޖަރުންނަށް ނުވަތަ ފިޝަރީސް އޮބްޒާވަރުންނަށް އެއްބާރުލުންދިނުން. 

  :ު2020)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަުރ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރ/R-75 
ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  [ އާއިމަސްވެރިކަމުެގ އާންުމ ގަވާއިދުއްޖޭގެ ]ދިވެހިރާ

ތަންފީޒީ އޮފިސްރުންނާއި ފިޝަރީސް ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީސް އޮބްޒާރވަރަރުން އަދި އެނޫންވެސް ހުއްދަދެވިފައިވާ 
  ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ެވރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން

 
 )ޅ( މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަން 

 ސައްޙަ ލައިސްނަސެްއ ނެތް އުޅަނދުތަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި ަމސްގަނެ އަދި ޕްރޮެސސްކުރުން؛ 

  މަހެއް އެ ުއޅަނދަކުން ގަތުން؛ބާވަތެއްގެ  ނިފައިުނވާއިސްނަސްގައި ިހމެއުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލަމަސް ގަންަނ 

 ލައިސްނަސްގައި ިހމެނިގެންނުވާފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން މަްސ ޕްރޮެސސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން؛ 

  ްިއ ( އާޕްރައިސް )ފްލޯ  ކަނޑައަޅަިއފައިވާ އެންމެދަށް އަގު ވަކި ަމސްވެރިކަމެއްގަިއ މަސްގަުތމަށް މިނިސްޓްރީނ
  ން.ހުށަހެޅު ުހމަށްގަތުަމސް ނުވަތަ  ހިލާފަށް އެއަށް ވުރެ ދަށް އަގަކަށް މަސްގަތުން
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 ލައިސަންސްގެ  ފިލްޓަރު ކޮށްފައިވާ ދުން ނުވަތަ ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ  .4

 ޝަރުތުތައް 
 

 ފިލްޓަރު ކޮށްފައިވާ ދުން ނުވަތަ  ގެ ލައިސަންސް ދިނުުމގެ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުންކަނޑުމަހުގެ އާްނމު އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމު
  މުެގ ލައިަސންސްގެ ޝަރުތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ނުންކޮށްގެްނ މަްސ ޕްރޮސެސްކުރުކާބޮންމޮނޮކްސައިޑް ބޭ

 
 )ހ( ލައިސްނަސް 

  ްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ންންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ލައިސަބޭނުމަހާހި ަމހުގެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަނ
 ލަިއސަންސް ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމަށެވެ.ތަނުގައި ހަމައެކަނި 

  ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން، ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ލައިސަންސް ނުވަތަ ލައިސަންސްެގ
އެންފޯްސމެންޓް  ޒްޝަރީއަސްލާއި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ަޖހާފައިވާ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ ވަގުެތއްގައިވެސް ބާއްވައި، ފި

ވަތަ ލައިސަންސްެގ ކޮޕީ ލައިސަންސް ނުއެދެފިނަމަ އެފަރާތަކަށް   ރޭންޖަރއެއްޒްނުވަތަ ފިޝަރީއޮފިސަރެއް 
  ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 
 )ބ( މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ 

  ްއިން އެމް.އެފް.ޑީ.އޭބޭނުންކޮށްގެން މަްސ ޕްރޮސެސްކުުރމަށް  ފިލްޓަރު ކޮށްފައިވާ ދުން ނުވަތަ ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑ 
ލައިސްނަސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހޯދަިއ ބާއްވަންވާނެއެވެ. ިމ ލައިސްނަސްެގ މުއްދަތުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ

ތެރޭގައި އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުވާނަމަ، އެމް.އެފް.ޑީ.އޭގެ ހުއްދަ އައު ކުރެވެންދެން މި 
 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.ލައިސްނަސް ވަގުތީގޮތުން 

 
 މުގެ ޙާލަތާއި ގޮތް އަދި ޕްރޮޑަކްޓް ސްޕެސިވިކޭޝަންސް )ނ( ޕްރޮސެސްކުރު

 ާއުފައްދާ  ތަންތަނާއި އުފައްދާ ބާވަތްތައް ަމހުގެ މަހާއި  ބޭނުންކޮށްގެން  ްސމޯކް ފިލްޓަރޑް ބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ކ 
 އަދި . އެއްގޮތަށެވެ ނިޒާމާ ގެ.ޕީ.ސީ .ސީ.އޭ.އެޗް ގަބޫލުކުރާ އިދާރާއަކުން ކަމާގުޅޭ  ސަރުކާރުގެ ހުންނަންވާނީ، ތަކެތި
 ރައްކައުކޮށްފައި ބެލޭނޭގޮތަށް ފަސޭހައިން ރެކޯުޑތައް އެ  ބަލަހައްޓައި، ރިކޯޑުތައް  ލިޔެކިޔުމަކާއި  ހުރިހާ  ުގޅޭ ކަމާ

ޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އެން ފުޑް މޯލްޑިވްސް  ހުންނަންވާނީ  ގޮތް ޙާލަތާއި ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ .ހުންނަންވާނެއެވެ
 )އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ( ގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

  ިރެންޑަމްކޮށްޕްރޮސެސްކުރާ ތަނާއި، ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާިއ ސާމާނު އަދި ބަނދުކުރާ ތަކެތ 
   ބަލާ ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއަށް މިނިސްޓްރީއަށް އަދި 

 ތަކެތި  އުފައްދާ ތަންތަނާއި، އުފައްދާ ބާވަތްތައް މަހުގެ މަހާއި ބޭނުންކޮށްގެން ްސމޯކް ފިލްޓަރޑް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި
 .ގޮތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގައި އަްނނަނިވި ހުންނަންވާނީ،
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  ްއުފެއްދުމުގެ ޤައުީމ މިންގަނޑުކާބޮންމޮނޮކްސައިްޑ ބޭނުންކޮށްގެން މަހާިއމަހުެގ ބާވަތްތައ (MFDA-
FCD STAN 03-2017) 

 ( ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ލޭބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނުޑMFDA-FCD STAN 4-2014 ) 
  ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަކް އޮފް ފުްޑ ހައިޖީްނ(MFDA-FCD GP 1-2018) 
 ( ު2007/182ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާ ބެހޭ އާންމު ގަވައިދ/FS1) 

 
 )ރ( ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯޓުކުރުން 

 ެ[ އުސޫލު ހުށަހެޅުމާބެހޭ  ރިޯކޑުކުރުމާއި  މައުލޫމާތު މަސްވެރިަކމާބެހޭ] ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓްގައި މިނިސްޓްރީގ
( ރިޕޯޓު  ޕާރޗޭސް) ފްސީލްތަ  ގޮތުގެ ގަނެފައިވާ މަސް ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އާ

 އުޅަނދާއި، ބޭނި މަސް ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުމަށް ތަކެތި މަހުން މަހާއި އެގޮތުން. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން މިނިސްޓްރީއަށް
 ސަރަޙައްދު  ބޭނި ަމސް  ފޮތުގައި ލޮގް ރިޕޯޓްކުރާ މަސްވެރިކަން  ދުވަހު) ސަރަޙައްދު ބޭނި  މަސް  ތާރީޚާއި، ބޭނި މަސް 

 މަސްވެރިކަމާބެހޭ ] އިތުރުން މަޢުލޫމާތުގެ ބަރުދަނުގެ ޖުމްލަ ބޭނިމަހުގެ އަދި( ނަންބަރު ގޮޅި ޖަހާ ފާހަގަކުރުމަށް
 ރިޕޯޓުތަކުގައި  ޕާރޗޭސް  މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ބަޔާންކުރާ  ގައި[އުސޫލު  ހުށަހެޅުމާބެހޭ  ރިޯކޑުކުރުމާއި  މައުލޫމާތު

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ޮފަހެއް( އަހަރު  5ިއްސެވެދްނެނިވ ަމުޢޫލާމުތ ަމުދެވެގްނ ، ކަނޑަނާޅާހައިހިނދަކުތަކަށް މިނިސްޓްރީއިން އެހެން ގ(
 ދުވަސް ވަންދެން ރައްކައުކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. 

 
 ހަރަކާތްތައް  )ބ( މަނާ

 ސައްޙަ ލައިސްނަސެްއ ނެތް އުޅަނދުތަކުން ަމސްގަނެ އަދި ޕްރޮެސސްކުރުން؛ 

 ިިހމެނިގެންނުވާފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިން ޕްރޮެސސްކުުރމުގެ ަމސައްކަތްކުރުން؛ލައިސްނަސްގައ  

  ްޖޭގައި ވިއްކުްނ ފިލްޓަރު ކޮށްފައިވާ ދުން ނުވަތަ ކާބޮންމޮނޮކްސަިއޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ ަމސް ރާއ
 ުއޅުން؛ ކަން މަސައްކަތްކުރުންނުވަތަ ވިއް

  ަކާބޮންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ މަސް އެތެރެކުރުން މަނާ ފިލްޓަރު ކޮށްފައިވާ ދުން ނުވަތ
 .އެކްސްޕޯޓުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރުންނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓުކުރުން ޤައުމުތަކަށް އެފަދަ މަސް

 
 އްބާރުލުންދިނުން. )ޅ( ތަންފީޒީ އޮފިސަރުންނަށް ނުވަތަ ފިޝަރީސް ރޭންޖަރުންނަށް ނުވަތަ ފިޝަރީސް އޮބްޒާވަރުންނަށް އެ 

  :ު2020)ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންބަުރ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރ/R-75 
ގުޅިގެން އެފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  [ އާއިމަސްވެރިކަމުެގ އާންުމ ގަވާއިދު]ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަންފީޒީ އޮފިސްރުންނާއި ފިޝަރީސް ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީސް އޮބްޒާރވަރަރުން އަދި އެނޫންވެސް ހުއްދަދެވިފައިވާ 
  ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ/އަދި އުޅަނދުގެ ެވރިފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
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 ޒިންމާތައް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ )ކ( 

 ަމަހާއި މަހުެގ ބާވަތް  މަސްބޭނީއްސުރެ މަހުްނ އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ނިމެންދެްނ ނުވަތ
ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ލައިސަންްސ  ތައް، ގަންނަ ފަރާތާ ަހމައަށް ފޯރުކޮށްދެވެންދެން ޓްރޭސްކުރެވޭނެ ނިާޒމެއް،

 .ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 ަހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖ  އްތައިލަން ނުވަތަ ރިކޯލް ކުރަްނޖެހިއްޖެ ހުގެ ބާވަތްތައް ނައެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަހާއި މ
ވާނީ، އެ ތަކެތި ނުވަތަ ރިކޯލްކުރަން ނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވި މަހާިއ މަހުެގ ބާވަތްތައް ނެއްތައިލާނީ

އެމްއެފްޑީއޭ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ  އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތުން،
ބަހައްޓަންވާނީ ިމނިސްޓްރީން ނުވަަތ  ނައްތައިލެވެންދެންތަކެތި  ރިކޯލް ކުރެވޭ މިގޮތުން  .އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ

  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން

 ެލޭބަލުގައި އެކަން އެނގޭނޭހެން  ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދައިފައިވާ މަހާއި މަހުެގ ބާވަތްތަކުގ
މިގޮތަށް ލިޔެފައި "This product is Carbon Monoxide Treated“ ނުފޮހެވޭގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން 
ހުންނަންވާނީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ލޭބަލް

 .މިންގަނުޑ" ގައިވާ ގޮތަށެވެ ލޭބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ

  ްހެްނ އެނގޭނޭ ފިލްޓަރޑް ސްމޯްކ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދައިފައިވާ މަހާިއ މަހުެގ ބާވަތްތަކުގެ ލޭބަލުގައި އެކަނ
މިގޮތަށް ލިޔެފައި  "This product is filtered smoke treated“ ނުފޮހެވޭގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން،

ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ލޭބަލް ހުންނަންވާނީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން
 .ލޭބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަނުޑ" ގައިވާ ގޮތަށެވެ
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 ސްވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް މަ
 

 ކަލެކްޓަރ ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތުތައް  .5
 

މަސް ގަތުމުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްތަކުގައި އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް 
 ހިމެނޭނެއެވެ.

  
 )ހ( ލައިސަންސް 

 ޭއުޅަނދު ބޭނުންކުރެވޭީނ ލައިސަްނސް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހަމައެކަނި  ލައިސަންސް ދޫކުރެވ
 ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ހަރަކާތްތައް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންުގމަށެވެ.

  ްނުވަތަ ލަިއސަންސްގެ ައސްލާިއ އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން، ލައިސަންްސ ދޫކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުގައި ލައިސަންސ
އެންފޯސްމެންްޓ  ޒް ޝަރީއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއެްއ ހުރިހާ ވަގުތެއްަގއިވެސް ބާއްވައި، ފި

އެދެފިނަަމ އެފަރާތަކަށް ލައިސަންްސ ނުވަަތ ލައިސަންސްެގ ކޮީޕ   ރޭްނޖަރއެއްޒްއޮފިސަރެއް ނުވަތަ ފިޝަރީ
 ދައްކަންވާނެއެވެ.  

 އިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން، ތިރީގައިވާ ކަންތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.)ށ( ލަ 

  ްމިނިސްޓްރީއިން، މަސްވެރިަކމުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ލޮގުފޮތް، މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އުޅަނދަށ
 މަސް ވިއްާކ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

  ެކަލެކްޓަރ ބޯޓަށް މަސް ކިރުވުމުގެ ކުރިން، މަސްވެރިކަމުގެ ލޮގުފޮތުގެ އެދަތުރަކަށްވާ ގަނޑުތަކާއި ހަވާލުވެ، ކޮންމ
ދުވަހަކުން ިމނިސްޓްރީއަށް، ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން ަކނަޑއަޅާ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  14

ލޮގު ޝީޓުތަކުގެ ސިްއރު ހިފަހައްޓައި، ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް އޭގައިވާ މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަސްދަތުރުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 )ނ( މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރުން

  ެމަސް ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، އ
ފަރާތްތަކުން މަސް ގަނެފައިާވ ގޮތުގެ ތަފްސީލް )ޕަރޗޭްސ ރިޕޯޓު(، މިިނސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އާއި އެއްގޮތަށް މިިނސްޓްރީއަށް  [އުސޫލު ހުށަހެޅުމާބެހޭ ރިކޯޑުކުރުމާއި މައުޫލމާތު މަސްވެރިކަމާބެހޭ ]
 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 ްވާންވާނެއެވެ. ކަމުގައި  މަޢުލޫމާތު ސަްއޙަ އަދި ފުރިހަމަ ،ތެދު މަޢުލޫމާތަކީ ހުރިހާ ފޯރުކޮށްދޭ މިގޮތުނ 

 

 ންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން ޖަރު ރޭންޒްނުވަތަ ފިޝަރީ ންއެންފޯސްމެންޓް އޮފިސަރު ޒްޝަރީފި )ރ( ތަންފީޒީ ފަރާތްތައް، 

  ،ްމަސް ގަުތމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުުރމުގެ ލަިއސަންްސ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުނ
 R-75/2020 ނަންބަރު  ގަވާއިދު އާއި( ާޤނޫނު މަސްވެރިަކމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2019/14: ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެފަރާތުގެ ުގޅިގެން އާއި[ ގަވާއިދު އާންމު މަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ]
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 ހުއްދަދެވިފައިވާ  އެނޫންވެސް އަދި ޮއބްޒާރވަރަރުން ޝަރީސްފި ރޭންޖަރުންނާއި ފިޝަރީސް އޮފިސްރުންނާއި ތަންފީޒީ
 ނެއެވެ.ދޭންވާ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމަ ކަންކަމުގައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 )ބ( މަނާ ކަންތައްތައް

 .ްސައްޙަ ލައިސަންސެްއ ނެތި، އުޅަނދަށް މަސް ކިރުވުނ 

 ްމަސްވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ސައްޙަ ލައިސަންސްއެްއ ނެތް ފަރާތްތަކުން މަްސ ގަތުނ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަރަކާތް މަސް ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ގަިއ
 ނޫން، ަމސްވެރިމަކާއި ުގޅުން ހުިރ އެހެން ހަރަކާތެއް  ހިންގުން.

 ެނުވަތަ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭންއަުކން ، ކުންނޫުނ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވައިދައެޤާ ޤާނޫނާއި މަސްވެރިަކމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގ
ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ނުވަތަ ދިރުމެއްގެ  ށްފައިވާ އެއްވެސްވައިދަކުން ހިމާޔަތްކޮޤަނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ 

ބައެއް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން، ރައްކާކުރުން، އެްއ އުޅަނދުްނ އަނެްއ އުޅަނދަށް ބަދަލުކުރުން، އުޅަނދުގައި 
 އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުން، ަމސް ކިރާ، ނުވަތަ ަމސް ަގންނަ ތަނަކަށް ގެންދިއުން.

 ތެރިވެވޭ ސަރަޙައްދުތައް )ޅ( ޙަރަކާތް

  ،ްމަސް ގަުތމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓަކަށ
ނޯޓިކަލް މޭލުގެ  2މަސް ގަތުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނީ، ރަށެއްގެ ބަނދަރުގައި ނުވަތަ ރަށެއްގެ ފަރުބޭރުން 

 އެވެ.ސަރަޙައްދެއްގައި

 

 އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނީޓަރިންގއަދި ވެސްލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް )ވީ އެމް އެސް( )ބ( 

  ެމަސް ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަލެކްޓަރ ބޯޓުގ
އެްސ( އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް މޮނީޓަރިންގެ އުޞޫލުތަކާ އުޅަނދުގެ ވެސްލް މޮނިޓަރިންގ ިސސްޓަމް )ވީ ެއމް ކެޕްޓަން، 

 މަތީން އަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ. އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
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 ދޫނިފައްސާ ފަށުގެ ފަރުމާ އަދި ބޭނުންކުރަންވީގޮތުގެ ތަފްޞީލް : 5ޖަދުވަލު  

 
 ފަރުމާ  ފަށުގެ  ފައްސާ ދޫނި  .1

 
 150މީޓަރު ހުންނަާވނެއެވެ. އަދި މިފަށުގެ ދިގުމިނުގައި  100ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ ދިގުމިނުގައި މަދުވެގެން  .1

މީޓަރު ހަމަނުވާަނމަ، ދޫނިފައްސާ ފަށަށް ވާންކުރުމަށްޓަކައި އަދި އެފަށުގެ ނިވަލުގައި ވާ ސަރަޙައްދު 
 ދެމޭގޮތަށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް )ފުލޯޓް( ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި، ފަށުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ކޮޅު ފެންމަތީގައި

ހަރުކޮށްފައި ހުންނަވާނެއެވެ. އަދި ފަށުގެ ކުލައަކަްށ ވާންވާީނ ޮއރެންޖް ނުވަތަ ރަތް ފަދަ ދުރަށް ފެންަނ 
 ކުލައެކެވެ. 

ށް ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ ފެނުންމަތީގައި އޮންނަ ބަޔަކީ ދޫނި ސޫފާސޫފި އެފަށަށް ހޭނުނަ ނުދިނުމަށް އެކިގޮތްގޮތަ .2
ތެޅޭހާ ލުިއ އެހެންަނމަވެްސ އެފަށަކީ ވަޔާއެކު އުަޅނދުގެ ިމްސރާބުން ކައްސާލައިގެްނ ނުދާ މިންވަރަށް 

 ބަރުދަން ހުރި ފަށަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ ތިރީގައި އެލުވާފައި ުހންނަ ފަށްތަކަކީ ދުރަށް ފާހަގަވާ ފަދަ )ފާޅުކަންބޮޑު( ކުލައަކުްނ  .3

އިވާ ވަޔާއެކު އެކި ގޮތްގޮތަށް ތެޅުވޭހެން ހަރުކުރެވިފައިވާ ފަށްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ތައްޔާރުކޮށްފަ 
ވޭ ސްވިވެލް" )ތިންތަނުން އެނބުރޭ -މިފަށްތައް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދެ ފަށުން ދެ ފަށުން "ތްރީ

 ފޫކް( އެއްގައި ކަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގައި ނުޖެޭހ ހިސާބުގައެވެ. 
 މީޓަރަށްވުރެ ދޭތެރެ ދުރުނުވާ ގޮތަކަށެވެ.  5ށް ހަރުކުރާ ފޫކުތައް ހުންނަންވާނީ ދެ ފޫކުގެ ދޭތެރޭގައި މިގޮތަ .4
ދޫނި ފައްސާ ފަށުގައި އެލުވާފައި ހުންނަ ފަށްތަކުގެ ޢަދަދު ލޭނު އެޅުމަށް އުޅަނދު ދުއްވާ ބާރުމިނަށް  .5

އްަވނީ ަމޑު ދުވެއްޔެއްގައި ަކމުގަިއ ވާނަަމ ބަލައިގެން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. ލޭނު ައޅުމަށްޓަކައި ދޯނި ދު
 ހަރުކުރާ ފަށްތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރަންވާނެއެވެ. 
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 ދޫނި ފައްސާ ފަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތް  .2
 
 ލޭނު އެޅުމުެގ މަރުހަލާއަށް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިްނ ދޫނި ފައްސާ ފަށް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  .1
މީޓަރު ހުްނނަންވާނެއެވެ.  100ދޫނި ފައްސާ ފަށުގެ ނިވަލުގަިއ ާވ ސަރަޙައްދުގެ ދިގުިމނުގައި ަމދުވެގެން  .2

މިގޮތަށް މިކަންކުރުމަށްޓަކައި ދޫނި ފައްސާ ފަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އުޅަނދުގެ ކޮޅުފަސް ކޮޅުގަިއ 
ނޭފަދައިން ދަނޑިއެއްގައެވެ. އަދި މިދަނޑި މީޓަރަށްވުރެ ތިރި ނުވާ 5ފެނުގެ މަތީ ފަށަލައިން ފެށިގެން 

ހުންނަވާނީ އުޅަނދުގެ ޮކޅުފަސްކޮޅުގައި އެއިރެއްގައި ވަިއޖެހޭ ގޮަތށް ބަލައި ލޭނުގެ މަށްޗަށް ދޫނި ފައްާސ 
 ފަށް އަރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 

ތަށެވެ. އަދި އެފަށުގައި ދޫނި ފައްސާ ފަށުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފަށްތައް ހުންނަންވާނީ ލޭނުކޮުޅތަކުގެ މައްޗަށް ވާގޮ .3
ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ފްލޯޓް އޮންނަންވާނީ އުަޅނދު ހުރަސްކޮށް ވައިެޖހޭއިރުވެސް ލޭނުކޮުޅމަތިން ދޫނިފައްސާފަށް 

 ނައްޓާލައިގެން ނުދާފަދަގޮތަކަށެވެ.
ބޭނުންކުރާެނ  ލޭނުއަޅާއިރު ދޫނި ފައްާސ ފަށް އޮޅި، ހަލާކުވުން ފަދަ ހާލަތެއް ުކރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ބަދަލުގައި .4

 އިތުރު ދޫނި ފައްސާ ފަށެއް އުޅަނދުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
 
 
 
 
 
 


