
  
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

  މާލެ،
  .ދިވެހިރާއްޖެ

  
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޚައްދުގެ ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮްށ 
ދިވެހިން މަްސވެރިކަންކުރާ ހިސާބަށްވުރެބޭރުން މަސްވެރިކަްނ 

 ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޤަވިާއދު 
 
 
ނޑުން މަްސވެރިަކމުގެ ގޮތުން ލިެބން ހުރި ފަިއދާަތްއ ދަކީ، މި ޤަވާއި .1 ިދވެހިާރއްެޖގެ ިއްޤތިާޞދީ ސަަރހަްއދުެގ ހިެމނޭ ކަ

ހޯދުަމށްޓަކައި، ެއ ސަރަޙަްއދުްނ މަސްެވރިކްަނ ުކރުމަްށ އެޭދ ަފރާތްތަކަށް ަލއިަސންްސ ދޫކުުރމަްށޓަކައި އެކުލެިވަފއިާވ 
 .އިުދގެ އެކިއެކި މާްއދާތަުކގައި ބަޔާން ުކެރވިފައިާވ ޝަުރތުަތކުގެ ަމތިްނ ނެވެލަިއސަންސް ދޫކުެރޭވނީ މިަޤވާ . ޤަަވިއދެކެވެ

  
ޭމލު ބޭރުން،  75މިަޤވާިއުދން ލަިއސަންސް ދޫކުެރވޭނީ، ާރއްޭޖގެ އަތޮޅުތަކުެގ ބޭރު ދުީނގެ ފުއަަޓރުން ފެިށެގން  .2

ނޑުން    .ަމސް ިހފުމަެށވެ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއޤްިތޞާީދ ސަރަޙައްުދގެ ޭބރު ރޮނގާިއ ެދމެުދަގއިާވ ކަ
  

ަވނަ ދުަވހުްނ ފެިށެގން ެއއަހަރު ުދަވުހގެ ތެރޭގަިއ ުމިޅ  1ލައިސަންްސ ދޫކުރާއިުރ ކްޮނމެ ައހަރަކު ޖެނުއަީރ މަހުެގ  .3
ނޑަރާއްެޖއިން ިގަނެވގެން ހިަފން ހުްއދަދެ  ނޑަ. އޮންނާެނއެވެ އެޅިފައިވޭ މަުހގެ ުޖމްލަ ބަުރދަްނ ކަ ައޅާީނ މި ައދަުދ ކަ

އެްއ ަބަ◌ޔަކަްށ ައހަރަުކ ހިަފްނ ުހަ◌އްދަދޫކުރެޭވ މަުހެގ އެްނެމ . ްފ ފިަޝރީްޒ ެއްނޑް އެގްރިކަްލޗަރްުނނެވެމިނިސްްޓރީ އޮ
ިމގޮތަްށ، ލައިސަްނސް ދޫކުރެޭވ ޮކްނެމ ބަަ◌ޔަކަްށވެސް ައހަރަކު މަސް ހިަފްނ . މެޓްރިްކ ޓަނެވެ  15,000ގަިނ ައަދދަކީ 

ނޑަައޅާނީ، މިނިސްޓްރީ   .އޮްފ ްޓރޭޑް އެންޑް އިްނޑަސްޓްރީޒުންނެވެހުއްދަ ކުެރވޭ ވަރު ކަ
  

 .މަސްެވރިކަްނ ުކުރމުގެ ލައިަސންްސ ދޫކުާރނީ، މިިނސްޓްރީ އޮފް ްޓޭރޑް އެންޑް ިއންަޑސްޓްރީޒުންނެވެ .4
  

މަސްެވރިކަްނ ކުރުމުެގ ަލއިސަްނސް ދޫކުރެޭވީނ ަހމައެކަިނ ދޮިށްނ މަސް ޭބނުަމށާއި، ލްޯނގަލއިްނ ެއޅުމަށާއި ަވދުެދުމމުްނ  .5
 .މަސްބޭުނމަށެވެ

  
އެަފދަ މަސައްަކްތ . ލައިސަންްސ ދޫުކރެވޭ އުަޅނުދތަަކްށ، މަސްބެނުަމްށ ބުޭނންާވ ެއން ހިފުުމގެ ުހއްދަެއއް ޯންނނާެނއެވެ .6

 . ކުރަންާވނީ، ާރްއޖޭަގއި އެފަދަ ަމސައްކަތް ޢާްނމުކޮށް ކޮްށ◌ުއުޅޭ ާބަވތުެގ އުަޅނދުގަެއވެ
  

ަފރާތްތަުކން، މަްސވެރިކަުމގެ ަމސަްއކަތަށް ބޯޓުފަަހރު ގެްނނަން ވާނީ ަލއިސަންސް ަގއިާވ މަސްެވރިކަން ުކަރން ހުއްަދދެވޭ  .7
 .އަަދދަްށ ބަލައި، މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް ިއންޑަސްޓްރީޒުން ހުއްަދެދވޭ ޢަަދދަކަށެވެ

  
އިސަންްސ ދެޭވ ބޯޓުފަހަުރގެ ކޮްނެމ ރާއްޭޖެގ ިޢޤްތިާޞދީ ަސރަޙަްއުދގަިއ މަްސވެރިކަން ުކރަން ލައިަސންްސ ދޫކުެރޭވނީ އެލަ  .8

ޔޫރަޕިއަން ަކރަންީސ ޔުނިްޓެގ ަމުގްނ މޯލްިޑްވސް މަނިަޓރީ އޮޯތރިޓީ ޤަބޫުލ ކުާރ ބަދަުލ ކުރެޭވ ފަިއާސ  20ނެްޓ ޓަނަކަްށ 
ޙަްއުދްނ މަސްެވރިކަން ކުރުމަށް ލައިސަންސް ެދޭވ ބޯޓު ފަހަރު ރާްއޖޭގެ ަސރަ. އަކުން ސަރުާކރަްށ ފައިސާ ދެއްކުަމށްފަހުެއވެ

ރޯޔަްލޓީެގ ގޮތުގައި ަދއްކާފަިއވާ ފަިއާސގެ ައދަދާ ރާއްޭޖެގ . ބޭރަށްާދްނވާނީ ކަސްޓަމްސް ކްލިައރަންސް ހޯުދމަްށފަހުަގއެވެ



ސަރަޙައްދުން ޯރޔަލްޓީގެ ޮގތުގިައ ލިބެންވާ ފައިސާެގ ައަދދުަގިއ ަތފާތެްއާވނަަމ ޕޯރޓް ކްލިއަރެންސް ހޯަދްނ ެއޭދަ◌އިުރ 
 .ނެީއވެއެކަން ހަމަޖެއްސާ 

  
ރާއްޭޖެގ ިއޤްިތޞާީދ ސަރަަޙްއދުޤަިއ ަމސްެވރިކަން ކުަރން ެއދޭ ބޯޓުފަހަރު މަްސެވރިކަމަށް ފުރުމުެގ ކުރިްނ ަލއިސަްންސ  .9

ޫޔރަޕިައްނ ކަރަންީސ ުޔިނޓްގެ މަުގން މޯްލޑިވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިީޓ ޤަބޫލުުލާރ  5ފީގެ ގޮތުަގއި ޯބުޓގެ ގްރޮްސ ޓަނަަކށް 
 . ކާރަްށ ފަިއސާ ަދއްކަްނވާެނެއވެފައިސާ އަކްުނ ސަރު

  
 .ައހަރު ުދވަުހގެ މުއްދަަތށެވެ  1ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭނީ ކޮްނމެ އަހަރަކުވެްސ ގިަނވެގެްނ  .10

  
މަސް ހިފުަމްށ ުއޅޭ އުޅަްނދުަތަ◌ްއ ާރއްޭޖެގ ިއޤްިތޞީާދ ސަަރޙަްއުދގެ ތެރޭގަިއ ުއޭޅއިރު، ރާްއޖެެގ ިއޤްތިާސީދ ސަރަަޙއްާދ  .11

ައދި ާރއްޭޖގެ ސިޔާސީ ސަރަޙައްދުެގ ެތރެއަށް ވަނުުމގަާއިއ، . ހުރިާހ ޤާނޫނަކަށް ަތބާާވންާވނެެއވެ ބެހޭގޮުތން ހެދިަފއިވާ
 . ސިޔާސީ ސަރަޙަްއދުެގ ތެރޭަގއި އުުޅމުަގއި، ާރއްޭޖގެ ިހރިާހ ޤާޫނުނތަކާއި ަޤވައިދުތަކަްށ ފުރިހަމައަްށ ތަާބާވން ވާނެއެވެ

  
ިލބިގެން މަްސވެރިަކން ކުރާ އުަޅނުދތަްށވެސް އެަކމަށް ަކނޑައެޅިަފިއވާ ބަަޔުކ ސަރުކާރުން ޭބުނންެވއްޖެ ހިނދްެއގައި، ހުްއދަ  .12

 .ފޮނުަވިއގެްނ ބޯަޓށް ައރާ ޗެކުކޮްށ ބެލުމުެގ އިްޚތިާޔުރ ސަރުކާރުގެ ަކާމބެ◌ެޭހ ފަާރތް ތަަކށް ލިބިގެްނވެެއވެ
  

ިމ . ާކރުެގ މުވައްޒަފުން ަބއިތިއްިބާދނެެއވެލައިސަންްސ ެދޭވ އުަޅނދު ތަކުަގިއ، ސަރުކާރުން ބޭނުްނވެްއޖެ ިހނދެއްަގއި ސަރު .13
ގޮތުން ބަިއތިއްާބ މީހުންގެ ެކއުމާއި ނިދިާމއި ޭބސް ފަރުވާކޮށްދުިނުމގެ އިންތިާޒުމ އުޅަނދު ދުްއާވ ބައެްއގެ ަޚރަުދަގިއ 

 . ހަމަަޖއްސަދީ، ެއމީހުްނނާެމުދ އެަކށޭނެ ރަނގަުޅ ޮގތެްއގެ މިތިން އަަމލު ކުރަްނވާނެެއވެ
  

ުކރުމުެގ ަލއިސްަނސް ދޫކުރެޭވ ަފރާތްތަުކން، ަސރުކާރަްށ ބޭުނންވްެއެޖ ިހނދެއްަގިއ، މަްސވެރިކަމާެބޭހ  މަސްެވރިކަން  .14
 .ތަމްީރނު އެބަެޔްއގެ ެބލުމުެގ ދަުށން ިދވެިހންަނށް ިހލޭދުިނމުެގ ިއންިތޒާމު ަހމަަޖއްަސއި ޭދންާވނެއެވެ

  
މުގެ ހިާސބުތައް، މިނިްސޓްރީ އޮފް ޓްރޭްޑ އެްންޑ ލައިސަންްސ ޫދކުރެވޭ ޮކންމެ ުއޅަނދަކުްނ ކުރެވޭ މަްސވެރިކަ  .15

އިންޑަސްްޓރީޒަާށިއ، މިނިސްޓްީރ ޮއފް ފިޝަީރޒް ެއްނޑް ެއގްރިކަްލަޗރަށާއި، ކަސްަޓްމސް އަްށ ހަަމޖެިހފައިާވ ަޤވާއިުދެގ 
 .މަތިްނ ދެމުން ެގންދަންާވނެެއވެ

  
ތަކާއި ޚިލާފު ވެްއޖެަނމަ، ކަުމގެ ކުޑަބޮޑު ިމަންށ މިަޤވަިއާދ ޚިާލުފ ވެއްެޖނަމަ، ުނވަަތ ދޫކުރެޭވ ަލއިސަންްސެގ ަޝރު .16

ޠިލް ުކަރްނ އަދި ަލއިަސންސް ބާ. ބަލައި، ބޯޓު ުދއްވާ ަފރާތް ަސރުކާރަށް ެފންަނ އަަދދަކުން ޫޖރިމަނާުކރެޭވނެެއވެ 
ުކށަްށ ޤޫާނުނގަިއ ީމެގ އިތުރަްށ އެަބޔަުކ ުކރި . ސަރުކާރަށް ެފނިްއޖެ ހިނެދއަްގއި ލައިސަންްސވެްސ ބާޠިުލ ކުެރިވާދނެެއވެ

ނޑައެޅިަފއާިވ އަދަުބ ިދނުމަީކ ިމ ަޤާވއިުދ ހުރަސް އަޅާ ަކމެްއނޫނެވެ މިަފދަ ާޤނޫީނ ކުްއތައް ސާބިތުކުާރީނ . ކަ
 .ދިެވހިރާްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓްުނެނވެ

  
ރާްއޖޭެގ ައމްަނށް،  ލައިސަންްސ ދޫުކރެވިަފއިާވ އުަޅނދަކުން، ނަުވތަ އެފަދަ އުަޅނެދއްަގއި ުއޅެ◌ޭ މުަވްއޒަފެއްެގ ފަާރތުން، .17

ނުަވތަ ޢާްއމު ަމސްލަޙަތަްށ ގެއްލުން ލިބޭަކހަަލ ޙަަރކާތެްއ ހިނގާަކްނ ެއނގިއްޖެަނމަ، ނުަވތަ އެަފަދ ަޙރަކާތެްއ ިހންގާަކމަްށ 
 .ތުހުަމތު ކުެރވިްއެޖނަމަ، އެުއޅަނދަކަށް ދީފަިއވާ ަލިއސަންސް ބާޠިލު ކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ސުަރކާަރށް ިލބިގެްނވެެއވެ

  
ތަްޖރިބާ ކުުރމުެގ . ޖުރިާބ ކުުރމުގެގޮުތން ުކރާ ަމސްވެރިކަަމްށ ުހްއދަދެޭވނެ ގޮތް ިމޤަާވިއދުަގިއ ހިެމނިފަެއްއ ުނވާނެއެވެ ތަ .18

ގޮތުން ަމސްެވިރކަން ކުރުުމެގގޮތުން މަސްވެރިަކްނކުރުމުެގ ހުްއަދައކަށް ބޭުނންވެއްެޖ ހިނދެްއަގއި، އެހުއްދަެއއް ދޭީނ 
   .   ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރެުގ މަޝްވަރާާއއެކު، މިނިސްްޓރީ ްޓރޭޑް އެންޑް އިންޑަްސޓްރީޒުންނެވެ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

  
 .ައހަރު ުދވަުހގެ މުއްދަަތށެވެ  1ލައިސަންްސ ދޫކުރެވޭނީ ކޮްނމެ ަފހަރަކުވެްސ ގިަނެވގެން  .19


