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        މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

 

 ،ނެތި ކުރުމެއް ރިޕޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރުން 
 މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 

 

   1ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ  14/2019ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ގަވާއިދަކީ މި (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

  ،އާއި ވަަނ މާއްދާގެ (ޅ) 71 އާއި،ވަަނ މާއްދާެގ (ށ)  25ޤާނޫނު) ގެ 

      ،އާއި (ލ) ،އާއި (ފ) ،އާއި (މ) ،އާއި (ވ) ،އާއި (އ) ،އާއި (ކ)

ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ގެ ލ) (، އާއި (ތ) ،އާއި (ދ)

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

[ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޭުރގެ ަމސްވެިރ  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި (ށ)  

މަސްވެރިކަްނ  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ކުރުމެއް ނެތިރިޕޯޓުއުޅަނދުފަހަރުން 

 މިފަދައިންނެވެ. ]ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޭޅ ގަވާއިދު

 އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމެނެއެވެ.  ،ސަދުތަކުގެ ތެރޭގައިގުގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަ މި  .2 ސަދު ގުގަވާއިދުގެ މަ 

 ،ބޭރުގެ މަސްވެރި ުއޅަނދުފަހަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ަސރަޙައްދުގައި (ހ)  

ކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް  ،ކުރުމެއް ނެތިރިޕޯޓުނެތި، އަދި  ބެލެހެއްޓުމެއް

މަސްވެރިކަްނ (އިލީގަލް، އަންރެގިއުލޭޓެްޑ އެންްޑ އަންރިޕޯޓެްޑ (އައި.ޔޫ.ޔޫ) 

 .ލުތައް ކަނޑައެޅުންއުސޫފިޝިންގ) ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ 

އަދި  ،ެނތި ބެލެހެއްޓުމެއް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި (ށ)  

މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޭރުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ،ކުރުމެއް ނެތިރިޕޯޓު

މާއި އެ ުއޅަނދުފަހަރުގެ މައްސަަލ ބެލުމުަގިއ ހިފެހެއްޓުއުޅަނދުފަހަރު 

 .ކުރުންތައް ޤާއިމުތުއައިޖުރާޢަމަލުކުރާނެ 
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ޤާނޫާނއި ގަވާއިާދ  ،ކުރުމެއް ނެތިރިޕޯޓު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި (ނ)  

ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރާމެދު މަސްވެރިކަން ކުުރމުގައި ޚިލާފަށް 

 .އަޅާނެ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުން

އަދި ިރޕޯޓުކުރުމެއް  ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި (ރ)  

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުުރމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭރުެގ ނެތި 

އަވަހަށް ހަލާކުވާ ާޒތުގެ ތަކެތި  ،ުއޅަނދުފަހަރުން ހިފެހެއްޓޭމަސްވެރި 

 .ގެންގުޅުމާއި ވިއްުކމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން

ން [ހޮޓް ޕަރސޫޓް] އަދި ތީބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ (ބ)  

ވެހިރާއްޖޭެގ [ޑޮކްޓަރިން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޓިވް ޕްރެެސންސް] ގެ ދަށުން ދި 

މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫާނ ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭރުެގ ަމސްވެިރ 

ކުރާެނ އުސޫލުތަްއ ޢަަމލުދޫކޮށްލުމުގައި  އްޔާއިއުޅަނދުތައް ހިފެހެއްޓުމުގަ

 .ބަޔާންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދަށް ވަންަނ އަދި ހުރަސްކޮށްފައިދާ ބޭރުެގ  (ޅ)  

އެފަދަ   ،ކުރަްނޖެޭހ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރުާމއިޢަމަލުމަސްވެިރ އުޅަނދުތަކުން 

 .އުޅަނދުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން

ގެ ދަށުން ) ރިކަމުގެ ޤާނޫނުމަސްވެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  14/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު (ކ)  

ޮޕޒިޓް ނުވަަތ ޑި ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދުތަކާއި އާލާތްތައް ދޫކޮށްލުމަށް ސެކިއުރިޓީ 

 ގުޅޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން. ބޮންޑް ނެގުމާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ( 14/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ގަވާއިދު ިހނގާނީ،   .3 ގަވާއިދު ހިންގުން 

ގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތޭ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ބިދޭސީންނާއި، ކަނޑުގައި ދުއްާވ ) ޤާނޫނު

ބޭރުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އުޅަނދުފަހަރާއި، 

ގެ ިއމުގެ ތެރެއަްށ ާޤނޫނުއެ  ،ނާއިއެ އުޅަނދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެްނމެހައި ފަޅުވެރިން

 ފެތޭ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ކުރަން ޢަމަލުގަވާއިދަށް 

 ފެށުން

 ރާ ކުއިޢުޝާމި ގަވާއިދު ގައި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،ކުރަން ފަށާނީޢަމަލުގަވާއިދަށް  މި  .4

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 2ބާބު 

 ކުރުން ރިކޯޑު މާތު ހިއްސާކުރުމާއި މަޢުލޫ

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނެ 

 ކުރުން މުނިޒާމެއް ޤާއި

ާމތު ނުވަތަ ލިޔުންތައް މަޢުލޫ މި ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ކަންތަކާ ގުޭޅ  .5

މޯލްޑިވްްސ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް،  ،ކޯސްޓްގާޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ 
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 ކަނޑު  ދިެވހިރާއްޖޭގައިމޯްލޑިވްްސ އިމިގްރޭޝަްނ އަދި  ،ކަސްޓަމްްސ ސަރވިސް

 ދައުލަތުގެ ފައިވާކޮށްމަތި ޒިްނމާ އެކުލަވައިުލމުގެ  ސިޔާސަތުތައް ގުޅޭ ދަތުރުފަތުރާ

ިމނިސްޓްރީގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭނެ ިނޒާމެްއ މި ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ  އާއިވުޒާރާ

 ކުރަން ވާނެއެވެ.މު(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޤާއި 30ފަށާތާ 

ގަވާއިދުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ަކންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންެގ  މި (ހ) .6 ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލުން 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަްމސް ސަރވިސް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، ކޯސްޓްގާޑު، 

 ގުޅޭ  ދަތުރުފަތުރާ ކަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،މޯލްޑިވްްސ އިމިގްރޭޝަން

އާިއ ވުޒާރާ ދައުލަތުގެ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާ  އެކުލަވައިލުމުގެ ސިޔާސަތުތައް

މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް [ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް 

ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމުެގ ނެތި ކުރުމެއް ރިޕޯޓުއަދި  ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި

ކުރަްނ ޢަމަލުމަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ] ގެ ނަމުގައި މި ގަވާއިދަށް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ. (ފަސްދޮޅަސް)  60ފަށާތާ 

ތެރޭގައި އަންނަނިިވ  މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ (ށ)  

 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާިއ ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް  )1(   

ކުރުމެއް ނެތި މަސްވެރިކަން ކުުރމުަގއި ރިޕޯޓުއަދި  ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުަޅނދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިލބޭ ހަރަކާތްތެރިވާ 

 ؛އްސާކުރުންހިމާތު ކަމާބެޭހ އިދާރާތަކާ މަޢުލޫއިންޓެލިޖެންސް 

ކުރުން ހަރުދަނާ ޛުމި ގަވާއިދު ތަންފީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން )2(   

 ؛ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ޤާނޫނާިއ ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި  )3(   

ާމ ކުރުމެއް ނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަރިޕޯޓުއަދި  ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި

ދާއިރާތަކުން އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ  ގުޅޭގޮތުން

 ؛ތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންޞަފުރު ގެތަމްރީނު

   
ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިެގން  ކުރުމާ ގުޅިގެންޛުގަވާއިދު ތަންފީ މި )4(

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުން. ތައްއިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮްނެމ  (ނ)  

 (ދޭއް) މެންބަރުން އައްޔަނުކުަރންވާނެއެވެ.  2އިދާރާއަކުން ކޮމިޓީއަށް މަދުވެގެން 
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ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން 

 އައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން 

ކުާރ ނެތި ކުރުމެއް ރިޕޯޓު އަދި  ،ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި[ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  .7

މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމިޓީ] އަށް އައްޔަނުކުރާނެ 

ެއ ެމންބަރު ނިސްބަތްާވ  ،މެންބަރުްނ ވަކިކުރާނީ އަޅައި މެންބަރުން ކަނޑަ

 އިދާރާއަކުންނެވެ.

ކުާރ ނެތި ކުރުމެއް ރިޕޯޓުއަދި  ،ނެތި ބެލެހެއްޓުމެއް[ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  (ހ) .8 

މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެްސ ކުރާ ކޮމިޓީ] ެގ 

 (ދޭއް) ފަހަރު ބާއްވަން ވާެނއެވެ. 2 ކުބައްދަލުވުމެއް މަދުވެގެން އަހަރަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  (ށ)  

  .ޓް ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެއެރިޓޭސެކްރެ

ބޭރު ޤައުމުތަކާއި 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަޢުލޫމާތު 

 އްސާކުރުން ހި

އްދުްނ ޙަސަރަޙައްދުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަކނޑުގެ ސަރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ  .9

ނެތި ކުރާ  ކުރުމެއްރިޕޯޓުބޭރުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި، އަދި 

އެފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ ަމސްވެރި އުޅަނދުތަކުެގ  ،މަސްވެރިކަމާއި

  ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ަޖމްޢިއްޔާތަކާ މިނިސްޓްރީން ހިއްާސކުރަން ވާނެއެވެ.  ،މާތުމަޢުލޫ

 3ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމާއި ހުރަސްކުރުމުގައި  ފަހަރު ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދު 

 ތައް ތު އަ އިޖުރާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 

ސަރަޙައްދަށް ވަނުން ނުވަތަ 

 ހުރަސްކުރުން 

ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްަދށް ވަންނަްނ  (ހ) .10

ވާނީ ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުެގ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށްފައި ދަތުރުކުރަން 

ސްޓްރީްނ ވާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދުރާލައި މިނި

 އެވެ.ގަހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު

ކުރިއާލައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުެގ  (ށ)  

ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކުރުމަްށ 

ބަލަިއ މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުަޅނދުފަހަރު ކަނޑުމަތިން ހުއްޓުވައި 

ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށާިއ 

 ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާެގ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދެްއ  (ނ)  

ނުލަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުެގ  މަކާކުރިއާލައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދު

ނުަވަތ  ،ނުވަތަ ަވންނަްނ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ،ސަރަޙައްދަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ

އެ އުޅަނދަކުްނ  ،ނުވަތަ ހުރަސްކޮށްފިނަމަ ،ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ
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ެއ އުޅަނދެްއ  ،އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހައި ހިނދެއްގައި ބެލެވޭނީ

ަމސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަާމ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނީ

 ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ަކމުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއާލައި މިނިސްްޓރީން ހުއްަދ  (ރ)  

ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް ހޯދުމަކާ ނުލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 

އަތުލައިގަނެވޭ އުޅަނދުތަކުގައި ހުިރ އެއްވެްސ ބާވަތެއްގެ މަހެްއ ުނވަތަ މަުހެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ބައިތައް އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހައި ހިނދަކު ބެލެވޭނީ

 ވެ.ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބާނައިފައި ނުވަތަ ހިފައިފައިވާ މަްސ ކަމުަގއެ

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުުމެގ  (ހ) .11 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

(ނުވަދިަހ  96ނުވަތަ ހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމުގެ ބޭނުމަށް ދަތުރުކުރަން ފެށުމުގެ 

ފަރާތުްނ ހައެއް) ގަޑިއިރު ކުރިްނ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރުގެ 

 ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނުޑެގ  (ށ)  

ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމަށް ގަސްތުކުރާ ބޭރުގެ މަސްވެިރ 

ޅާނީ އެކަމަްށ އުޅަނދުފަހަރުން ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ

ވެސެލްސް ޓު ކްރޮސް ޯއ  ގކޮށްފައިވާ، [ރިކުއެސްޓް ބައި ފިޝިންޞަޚާއް

އެންޓަރ މެރިޓައިމް ޒޯންސް އޮފް މޯލްޑިްވސް] އެޕްލިޭކޝަން ފޯމު 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަާޅ  ،ކުރަން ފެށުމުންޢަމަލުމެދުވެރިކޮށެވެ. މި ގަވާއިދަށް 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ޢުގައި ޝާއިޓުފޯމު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި

މަށްފަހު ހުށަހަޅާއިުރ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ ފުރިހަމަކުރު (ނ)  

 އެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ވެސް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.އެ ފޯމާ

ބަނދަރުން ދޫކޮށްފައިވާ  އުޅަނދު އެންމެފަހުްނ ބަނދަރުކުރި ޤައުމެއް/ )1(   

 ؛ އޮފް ކޯލް ނުވަތަ ޑިޕަރޗަރ ފޯމުލާސްޓް ޕޯޓް

 ކޮޕީ؛ ގެރީއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަ )2(   

އުޅަނދުގެ އަރިމަތިން ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އަދި ( ؛އުޅަނދުގެ ފޮޓޯ )3(   

 ؛)އުޅަނދުގެ ނަން ފެންނަ ގޮތަށް ނަގައިފައިވާ ފޮޓޯ

ނަންބަރު ނުވަތަ އަިއީޑ  ގެޕާސްޕޯޓު(މާތު މަޢުލޫއުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންގެ  )4(   

އަދި . މާތުމަޢުލޫނަންބަރު އަދި ފަޅުވެރިން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ  ގެކާޑު

ނުވަތަ އައިީޑ ކާޑުެގ ޮކޕީ  ގެޓްރީން އަންގައިފި ނަަމ ޕާސްޕޯޓުމިނިސް

 ؛)އެވެ.ހުށަހަޅަން ވާނެ
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ގޭުޅ  ޗާއުޅަނދުގައި ހަތިޔާރު ނުވަތަ ގޮވާއެއްޗިހި ހުރި ނަމަ އެތަކެއް )5(   

 މާތު އެނގޭނެ ލިޔުން.މަޢުލޫ

ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން 

މާތު މަޢުލޫއިދާރާތަކާއި 

 ހިއްސާކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ހުރަސްކުުރމަށް ބޭނުންވާ ބޭރުެގ  .12

       ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މާތުމަޢުލޫ ގުޭޅ  ފަހަރުން ފޮނުވާ ރިކުެއސްޓްތަކާމަސްވެރި ުއޅަނދު

މާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ކަމާބެޭހ މަޢުލޫވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5

 އްސާކުރަން ވާނެއެވެ. ހިއިދާރާތަކާ 

ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި 

 ކުރާނެ އުސޫލު ޢަމަލު

ގޮތަށް ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  11މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .13

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަްށ ނުވަތަ ހުަރސްކޮށްފައި ދިއުމުެގ 

(ސާޅީްސ  48ގުޅޭގޮތުްނ ފޯމު ހުށަަހޅާތާ  ދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކާ ހުއް

އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް ިމނިސްޓްރީްނ 

 ދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ނިންމައި ހުއްދައަށް އެ

އިންސްޕެކްޝަނަކާ ނުލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް  )1(   

 ވަނުމަށް ނުވަތަ ހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމަށް ހުއްދަ ދިނުން.

ާމތު މަޢުލޫުގޅޭގޮތުން އިތުރު  އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި އުޅަނދާ )2(   

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަަމ ކުރުމަށް އެންުގން.ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ ހުަރސްކޮށްފައި  )3(   

 ދިއުމަށް ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ނިންމުން.

މާުތ މަޢުލޫ ވާގޮތުެގ މަތިްނ އިތުރު ވަަނ ނަންބަރުގައި 2ދާގެ (ހ) ެގ މި މާއް (ށ)  

ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީްނ އަންގާއިުރ 

ނުވަަތ  ،ވާަނމަމާތު ހުށަހަޅައިފައި ނުމަޢުލޫކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި އެ 

ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގުމުން ފުރިހަމަކޮށް އަލުްނ  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޠިލު ބާއެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ނުދިނުމަްށ  3މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ނިންާމ ސަބަބުތައް ހުއްދައަށް އެދި  ،ނިންމާ ހާލަތުގައި

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ިމ މާއްދާެގ (ށ) ގައި 

މާުތ މަޢުލޫބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިތުުރ 

      ދަތުގައިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މުއް ،މުންންގުހުށަހެޅުމަށް އެ

 ން ހުއްދައަށް އެދި ުހށަހަޅާ ފޯމު މާތު ހުށަހަޅައިފައި ނުވުމުެގ ސަބަބުމަޢުލޫއެ 

 އެކަން ވެްސ ލިޔުމުްނ އަންގަން ވާނެއެވެ. ،ކުރަން ނިންާމ ހާލަތުގައިޠިލުބާ
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ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ރ)  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ަސރަޙައްދުގައި  ،ފައި ވަނިކޮށްމައިމިނިސްޓްރީން ިނން

      ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދެއް ާވހިނދު، އެކަށީގެންާވ ހަމަތަުކން ބަލާއިުރ 

 ސިފައިންެގ އެ އުޅަނދެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަީކ ކުރަންޖެޭހ ކަމެްއ ކަމަށް

 ގެ ންނަށް ނުވަަތ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރު

          ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ހާތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 އެ އުޅަނދެއް ކަނުޑމަތިން ހުއްޓުވައި އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަަތ މި  (ހ) .14 ހުއްދަ ދޫކުރުން 

ުމ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯ ،ހުއްދަ ދޫކުރަން ވާނީ މަށްހުރަސްކޮށްފައި ދިއު

އެކު ހުށަހަޅަްނޖެޭހ އެންމެހަިއ ލިޔެކިުޔންތައް އަދި ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ ފޯމާ

ފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަްށ މާތު ސާމަޢުލޫމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިތުރަށް 

އެ ުއޅަނދަކީ ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މާތު  ހުށަހެޅުމުންމަޢުލޫއެ  ،އަންގާ ހާލަތުގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީތަކުގައި ނުހިމެނޭ ުއޅަނދެއްކަްނ  15

 އެވެ.ގަކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު

ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ  (ށ)  

  . މާުތ ހިމަނަްނ ވާނެއެވެމަޢުލޫއަންނަނިވި 

 ؛އުޅަނދުގެ ނަން )1(   

 ؛ބަރު އަދި އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަން )2(   

 ؛މާތުމަޢުލޫއޮޕަރޭޓަރުގެ  އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް/ )3(   

 ؛ކޯލް ސައިންރޭޑިއޯ  )4(   

 ؛އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ )5(   

އުޅަނދުގައި ހުރި މަސްވެރިކަން ކުުރމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ  )6(   

 ؛މާތުމަޢުލޫ

 އްދަށް ވަނުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ތާރީޚު/ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ )7(   

 ؛ވަގުތު އަދި ވަނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ޖީޕީއެސް ޕޮޒިޝަން

ވަުގތު  އްދުން ނިކުންނަން ޖެހޭ ތާރީޚު/ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ )8(   

 .އަދި ނިކުތުމަށް ހުއްދަދެވޭ ޖީޕީއެސް ޕޮޒިޝަން
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ހުއްދަ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ 

 ލަތްތައް ހާ

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑެގ  (ހ) .15

ހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމަށް ެއދި ހުށަހަާޅ  ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ

 ހުށަހެޅުންތަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް، މާސްޓަރު ނުވަތަ  )1(   

ެއ ޤާނޫުނގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުެގ ޤާނޫނާއި ،އޮޕަރޭޓަރަކީ

ޚިލާފުވެގެން  ދަކާދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެއްވެސް ގަވާއި

ކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ިމނިސްޓްރީއަށް ދައްކައިފައި ނުވާ 

 ؛ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

ވާމީ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަްނ ނުަވތަ ޤްބައިނަލްއަ )2(   

ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އެ ުއޅަނދެއްގެ ފްެލގް މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

ސްޓޭޓުން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުާވ ހުއްދައެއް ެނތް 

 ؛އުޅަނދުފަހަރު

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް، މާސްޓަރު ނުވަތަ  )3(   

އޮޕަރޭޓަރު ކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތުގެ ފަރުދީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ 

ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ،ްސ އުޅަނދެއްލަޙަތު އޮތް އެއްވެޞްމަ

ކުރުމެއް ނެތި ކުރާ ަމސްވެރިަކން ރިޕޯޓުބެލެހެއްޓުމެއްނެތި އަދި 

ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ސަބަބުްނ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގއި 

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެއްވެސް އިލީގަލް، އަންރެގިއުލޭޓެޑް އެންޑް 

 ؛އަންރިޕޯޓެޑް (އައި.ޔޫ.ޔޫ) ވެސަލް ލިސްޓެއްގައި ހިމަނައިފައިވުން

ޚިލާފު ހަރަކާެތއް  ވާއިދަކާގަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާއި ނުވަތަ  )4(   

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަާލމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެާދނެ 

(ދިހައެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި  10ފަދަ ހަރަކާތެއް ފާއިތުވި 

ހިންގައިފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްަގއި 

ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރު އަދި އެފަދަ އެއްވެްސ 

ހަރަކާތެއް ކުރިން ހިންގައިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ތެއް އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ މާސްޓަުރގެ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާ

ގޮތުގައި ނުވަތަ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ބޭރުގެ 

 މަސްވެރި އުަޅނދުފަހަރު.

އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވެސަްލ މޮނިޓަރިން ސިސްޓަްމ ނުަވތަ  )5(   

އޮޓޮމެޓިކް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް (އޭ.އައި.އެސް) ގެ 

 ނަލް ބަރާބަރަށް ނުލިބޭ އުޅަނދުފަހަރު.ސިގް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-123/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:              177އަދަދު:         51 ވޮލިއުމް: 
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 ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު

އަދި ޕޮޒިޝަން 

 ބަދަލުކޮށްދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީެގ  14 މި ގަވާއިދުގެ (ހ) .16

ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްުދ 

އުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްަދށް ވަނުމަްށ ހުރަސްކޮށްދި

ނުަވަތ ބޭނުންވާ ނަމަ، ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަގުތު ނުވަތަ ތާރީޚު ފަސްކޮށްދިނުމަށް 

 ،ގެންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ ބަދަލު  ޕޮޒިޝަންތަކަށް ހުއްދައިގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ޔުމުްނ ހުށަހަޅަްނ ވާނެއެވެ.އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ލި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ހުއްދައިގެ ތާރީުޚ  (ށ)  

ފަސްކޮށްދެވޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚު 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށެވެ.  24ނުވަތަ ވަގުތުން ފެށިގެން 

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް ހުއްދައިގެ ތާރީޚަށް  24އަދި 

 ހުއްދައަށް އެދި އާ ފޯމެއް ހުށަހަޅަން ާވނެެއވެ. ،ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ

ގެ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ  (ނ)  

ފަރާތަށް އަލުްނ  އެ  ،ހުއްދައަކަށް ބަދަލު ގެނެސްދިނުމަށް ިނންމައިފި ނަމަ

ހުއްދައެއް ދޫކުރަން ވާނެއެވެ. ިމ ހުއްދައިގައި އެީއ ކުރިްނ ދޫކޮށްފައިވާ 

ހުއްދައިގެ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް ަކްނ 

 ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

 ،މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ މި (ރ)  

އްދަށް ވަުނމުގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ 

 .ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާެނއެވެޕޮޒިޝަނަށް ނުވަތަ ތާރީޚަށް އެއްވެސް 

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިވެހި 

ވާހިނދު ބޭރުގެ ސަރަޙައްދުގައި

މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުން 

 ތައްޠުކުރަންޖެހޭ ޝަރު ޢަމަލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކުރުމުގެ ނުވަތަ ވަުނމުގެ ހުއްަދ  (ހ) .17

ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުަޅނދުފަހަރުން  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ

ތަކާ ޠުއަންނަނިވި ޝަރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ވާހިނދު

 .ކުރަން ވާނެއެވެޢަމަލުއެއްގޮތަށް 

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުގައި ހުރި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންުކރާ  )1(   

ރައްކާކުރުން. އަދި  އެންމެހައި އާލަތްތައް އެ އުޅަނދުގެ ފަލްކާއެއްގައި 

ފަލްކާގައި ނުބެހެއްޓޭ ތަކެތި ފޮށީގައި ނުވަތަ ދާގީނާއެއްގައި 

 ؛ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަނދެފައި ބެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން  )2(   

ހަމައަށް ބޭރުގެ  ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ނިކުތުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސްވެރި އުޅަނދުގެ ވެސަލް ޓްރެކިން ޑިވައިސް އަދި އޭ.އައި.އްެސ  

 ؛ޖައްސައިފައި ބެހެއްޓުން
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ށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެނަލަ  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި )3(   

 ؛ވީ.އެޗް.އެފް ސެޓް އޮންކޮށްފައި ބެހެއްޓުން

ބޭރުގެ މަސްވެރި  ،ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ފަހުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ  )4(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އުޅަނދުގެ ދުވެލި އެއްމިނެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި

 ؛ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ިހސާބެއްގައި ަމޑުނުކުރުން

ޓަށް އަދި ކަނުޑގެ ށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި ތިމާވެ )5(   

މަލެއް ނުކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދިރުންތަކަށް ގެއްލުންވާނެ 

 ،ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ނުހިންުގާމއި  ޤާނޫނަކާއި ނުވަތަ ގަވާއިދަކާއެއްވެސް

 ،އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައިވެރިނުވުމާއި

 އެއްވެްސ ޢަމަެލއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ ސަާލމަތަށް ނުރައްކާާވ ފަދަ

އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމުގައި އެއްެވްސ  ،ނުހިންގުމާއި

 ސިފައެއްގައި ބައިވެރިނުވުން.

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވާހިނދު ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ )6(   

 ނުަވތަ މަސްވެރިަކމެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ސަރަޙައްދުގައި ކަނޑުގެ

އެފަދަ އެއްވެްސ  ،ހަރަކާތެއް ނުިހންގުމާއި ގުޅުންހުރި  މަސްވެރިކަމާ 

އަިދ އެފަދަ  .ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިނުވުން

 .ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުން 

 

ޚިލާފަށް  ކާޠަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރު (ށ) 

       ފަދަ ކުށްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅާީނ ޢަމަލުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި އެ

 ގައި ވާ ގޮތުެގ މަތިންނެވެ. 2މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެްއ  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 14 މި ގަވާއިދުގެ (ނ)  

 ނުވަތަ ] މެޖުައރ ވަނިކޮށް "ފޯސްއްދުގައި ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ

ވަަނ މާއްދާގަިއ  19ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ލަތެއް މެދުވެރިވެގެންހާ ]ޑިސްޓްރެސް[

މި މާއްދާެގ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ އުޅަނދެއްރިޕޯޓުބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

  . ޚިލާފުވީ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ ވަނަ ނަންބަރާ  4ގެ  )ހ(

 އުޅަނދުތަކާހުއްދަ ދޫކުރާ 

 މާތު ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫ ގުޅޭ 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ  މި .18

އުޅަނދުތަކާއި   އެދި ހުށަހަޅާ ބޭރުގެ މަސްވެރިހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް

މާުތ ހިމެޭނ މަޢުލޫއަންނަިނވި  ،ގުޭޅ ގޮތުން ަދ ދޫކުރާ އުޅަނދުތަކާމިނިސްޓްރީން ހުއް

 ރީއެއް މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަ
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 ؛ބޭރުގެ މަސްވެރި އުަޅނދުގެ ނަން އަދި ަރޖިސްޓަރީ ނަންބަރު (ހ)  

 ބޭރުގެ މަސްވެރި އުަޅނދު ނިސްބަތްވާ ޤައުމު؛ (ށ)  

 ؛ދޫކުރި ތާރީޚު  އުަޅނދަށް ހުއްދަބޭރުގެ މަސްވެރި (ނ)  

ދު ވަދެފައިވާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ބޭރުގެ މަސްވެރި ުއޅަނ (ރ)  

 ؛ ނިކުތް ތާރީޚު

ހިންގައިފައިވާ ބޭރުގެ މަސްެވިރ  ޙުޤީޤުޚިލާފުވެގެން އިދާރީ ތަ ޠާހުއްދައިގެ ޝަރު (ބ)  

 އަދި ؛މާތުމަޢުލޫއުޅަނދުތަކުގެ 

ފަރާތުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައިވާ ބޭރުެގ މަސްވެިރ މިނިސްޓްރީގެ  (ޅ)  

 އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު.

 ނުވަތަ ] މެޖުއަރ ފޯސް[

ލަތު ހާ  ]ޑިސްޓްރެސް[

 ކުރުން ރިޕޯޓު

 

ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ހާ ]ޑިސްޓްރެސް[ ނުވަތަ] މެޖުއަރ ފޯސް[ .19

 ނުވަތަ ިމ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދަކަށްއުަޅންސަރަޙައްދަށް ވަންނަ ބޭރުގެ ަމސްވެރި 

ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަކނޑުެގ ސަރަޙައްދަށް ވަންަނ ނުވަތަ ުހރަސްކޮށްފައިދާ ބޭރުގެ 

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖ ހާ  ]ިޑސްޓްރެސް[ ނުވަތަ] މެޖުއަރ ފޯސް[މަސްވެރި އުޅަނދަކަށް 

ކުރަން ރިޕޯޓުވަގުތުން މޯލްޑިވްްސ ނެޝެނަލް ޑިފެންްސ ފޯސްގެ ކޯްސޓްގާޑަށް  ،ނަމަ

 .ވާނެއެވެ

 ކަނުޑގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުލައި ހޯދުމަކާ  ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި (ހ) .20 

  ނުވަތަ އުަޅނދެއް މަސްވެރި ބޭރުގެ ހިފެހެއްޓޭ އުޅެނިކޮށް ވަދެ ސަރަޙައްދަށް

 ސަރަޙައްދަށް ކަނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހޯދައިގެން ހުއްދަ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި

 ަސރަޙައްދުގައި ކަނޑުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުޅަނދެއް  މަސްވެރި  ބޭރުގެ ވަދެފައިވާ

 ކަމަށް  ދިމާވެަފއިވާ ލަތެއްހާ[ ިޑސްޓްރެސް" ނުވަތަ  ެމޖުއަރ" ފޯސް] ވަނިކޮށް

 އުޅަނދެއްކަން  ލަތެއްގައިވާހާ އެފަދަ އުޅަނދަކީ އެ ލަތުގައިހާ ކުރާރިޕޯޓު

 އުޅަނދުގައި  ނުވަތަ ާމސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ އޮންނާނީ ބުރަ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ

 .ފަރާތަށެވެ ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްކޮށް އެންމެ އެވަގުތަކު

ނުލަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަނޑުެގ   މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާކުރިއާލައި (ށ)  

        ،ސަރަޙައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދަކީ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، "ފޯސް މެޖުައރ" ނުވަަތ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

"ޑިސްޓްރެސް" ހާލަތުގައިވާ ުއޅަނދެއް ނޫންަކމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަުކްނ 

އެ ނޫްނ  ،ރު ސިފައިންގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ަނމަބަލާއި
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އެ އުޅަނދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އިގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްނުދެވޭހަ

ރަކާތެްއ ހަކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް މަސްވެރިކަން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި 

 ހިންގުމަށް ވަދެފައިވާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން [ފޯސް ެމޖުައރ] ނުވަަތ  (ނ)  

ލަތެއް އުޅަނދަކަށް ދިމާވެފައިވާ ަކމަށް ކަނޑައެޅުމުަގިއ ހާ[ޑިސްޓްރެސް] 

ލަތެއް އުޅަނދަކަށް ދިމާވެފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސަބަބުތައް ހާނުވަތަ އެފަދަ 

ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުގައި އެވަގުތު އެންމެ އިސްޮކށް ހުންަނ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ރިކޯޑުފަރާތުން ލިޔުމުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 

ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ 

ނެގުމުން އިސްތިސްނާ 

ބޭރުގެ މަސްވެރި  ކުރެވިފައިވާ 

 އުޅަނދުތައް

އަދި  ނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތިޤާ[ R-4/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:  .21

ކުރުމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާނެ ރިޕޯޓު

މަސްވެރި އުޅަނދުތަކާއި ފައިވާ ބޭރުގެ އިގަވާއިދު] ގެ ދަށުން ހުއްދަ ނަގަ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ

ުގޅުންހުރި ހަރަކާތެްއ  ގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު

އްޙަ ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ޞަހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ށް ވަނުމަށް ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަ

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 4 ބާބު 

 ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުތަކާ މެދު 

ކުލަވައިލައިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި ެއ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެ .22 އުޅަނދުފަހަރު ހުއްޓުވުން 

ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފައިވާކަމަްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭރުގެ މަސްެވިރ  ގަވާއިދަކާ

ހުއްޓުވުމުގައި އަދި ހިފެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ސިފައިންެގ  އުޅަނދުތައް

ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނާިއ ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދުމަތުގެ ތަންފީޛީ 

    .އޮފިސަރުންނެވެ

 ފައިވާއިހަދަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ  ޤާނޫނާއި  މަސްވެރިަކމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ) .23 ހޮޓް ޕަރސޫޓް ހިންގުން 

 މަސްވެރި  ބޭރުގެ  ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ޚިލާފު ގަވާއިދަކާ

 ހިންގަމުންދާ  ނުވަތަ  ަކމަށް ހިންގަފާނެ ނުވަތަ ހިންގައިފިކަމަށް  އުޅަނދަކުން

 ސިފައިންގެ  ހުއްޓުމަށް ބޭރުެގ މަސްވެިރ އުަޅނދެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް

ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އުޅަނދަކުްނ  އުޅަނދަކުން ކޯސްޓްގާޑުގެ

 އުޅަނދެއް  ޢަމަލުނުކުރާ ބޭރުގެ މަސްވެރި  އެއްގޮތަށް އެންގުމަކާ އަންގާ

 ކޯސްޓްގާޑުގެ  ގެސިފައިން ބާރު ފެށުމުގެ ޕަރސޫޓެއް ހޮޓް ހިފެހެއްޓުމަށް

 ހުރި  އެވަގުތުނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އުޅަނދުގައި  އުޅަނދުގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ އޮފިސަރަށް އިސް  އެންމެ
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ލަތެްއ ހާއް ފަށަންެޖހޭ ިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހޮޓް ޕަރސޫޓެމި މާއްދާގެ (ހ) ގަ (ށ)  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައް އޮތްކަމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި 

 ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދެއް ަކމުަގއި  މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނާ  )1(   

 ؛ބެލެވިދާނެ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ހުރުން

ސިފައިްނގެ ގެ ދަށުން ފަހައި ދުއްވޭ އުޅަނދު ހުއްޓުމަށް ހޮޓް ޕަރސޫޓު )2(   

އެއްގޮަތށް  ނދަކުން ެއންގުމުްނ އެ އެންުގމާކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަ

 ؛ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން

އެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން  ،ހޮޓް ޕަރސޫޓް ފަށާއިރު މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި )3(   

ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ބެެލވޭ  ކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދަކާއެ

 އްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދުގައި ކަމުގައިވުން.އުޅަނދު އޮތީ ދިވެހިރާ

ހޮޓް ޕަރސޫޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދެއް ފަހައި ދުއްވަން  (ނ)  

ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދެކެވެ. އަދި އެ އުޅަނދަކީ،   ،ބޭނުންކުރަން ވާނީ

ނުވަތަ ލޯޯގ ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑުެގ އުޅަނދެއް ކަްނ އެނގޭ ގޮތަށް ނަްނ 

 ފައިވާ އުޅަނދަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.އިނުވަތަ ދިދައެއް ޖަހަ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، )ނ(މި މާއްދާގެ  (ރ) 

 ގަވާއިދަކާ  ފައިވާއިހަދަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޤާނޫނާއި އެ  މަސްވެރިކަމުގެ 

މަސްވެރި އުޅަނދެއް ިހފެހެއްޓުމަށް ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭރުގެ 

އެުކ ކަރީ އުޅަނދެއްގެ އެހީތެރިކަމާބޭރު ޤައުމެއްގެ އަސް ކުރާ މަސައްކަތުގައި

ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނުދ ފަހައި ދުއްވުމާިއ އަދި ހައްޔަރުކުރުމަްށ މި ގަވާއިުދ 

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

 ދުއްވަމުން  ފަހަތުން  އޭގެ ހައްޔަރުކުރުމަށް އުޅަނދެއް ދަށުން ގެޕަރސޫޓު ހޮޓް (ބ)  

 ޓެރިޓޯރިއަލް އުމެއްގެޤަެއ އުޅަނދެއްގެ ފްލެްގ ސްޓޭޓް ނުވަަތ އެހެްނ  ގޮސް

 ހޮޓް އެ ހިސާބުން އެ އުޅަނދު ވަންނަ ގެ ތެރެއަށް )ސަރަޙައްދީ ކަނޑު( ސީ

 .ނިމުމަކަށް ގެންަނން ވާނެއެވެ ޕަރސޫޓެއް

ފަުހ ހިފެހެއްޓޭ ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދަކަށް ހޮޓް ޕަރސޫޓެއް ހިންގުމަށް  (ޅ)  

 އޮފިސަރުން އެރުމުގެ ކުރިން އިތުރު އެންގުމެއް އަންގާކަށް ޛީސިފައިންގެ ތަންފީ

 ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ހޮޓް ޕަރސޫޓެއް ހިންގުމަށް ފަހު ހިފެހެއްޓޭ ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދެްއ  (ކ)  

ރިވުމުގައި ުނވަތަ އެފަދަ ހުއްޓުވުމަށް ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެ

އުޅަނދަކަށް ސިފައިންގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން އެރުމުގައި އެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ 

އުޅަނދުގައި ހުިރ އާލާތްތަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ލިބޭ ގެއްުލމަކަށް ސިފައިންެގ 

 ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޕްރެޒެންސް ކޮންސްޓްރަކްޓިވް 

 ހިންގުން 

އެ ޤާނޫނުެގ  ،ޤާނޫނާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަމުެގ  (ހ) .24

ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުްނ ގެންދާކަމަށް  ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއިދަށުން ހަދަ

        އެކު ހަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ  ބޭރުގެ ަމސްވެރި ުއޅަނދުތަކާތުހުމަތުކުރެވޭ

ގުޅިފައިވާ އުޅަނދުތައް ނުވަތަ އެ އުޅަނދުތަކަށް އެހީތެރިކަން  އެ އުޅަނދުތަކާ

ފޯރުކޮށްދޭ އުޅަނދުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުގައި ީވ 

ނަމަވެސް އެ ުއޅަނދެއް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުެގ 

 ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބޭރުގެ މަސްވެިރ  (ށ)  

ސިފައިންެގ ކޯސްޓްގާޑުެގ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުންެގ  ށްއުޅަނދެއް ހިފެހެއްޓުމަ

އެ އުޅަނދަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ  ،ފަރާތުން މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ

ޤާނޫނުެގ  ޤާނޫނާއި އެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ

ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެްއ  ފައިވާ ގަވާއިދަކާއިދަށުން ހަދަ

 ބެލެޭވ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ރެވޭ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދަކާހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކު

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ވުޖޫދުގައިވާ ނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގަިއ  (ނ)  

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭރުގެ އުޅަނދަކުްނ 

 މަސްވެރިކަން  ،(އޭ.އައި.އެސް ޑޭޓާ)ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގޮތުގެ ވެސަލް ޓްރެކިން 

ުގޅޭ ސަރަޙައްދީ ަޖމްޢިއްޔާތައް، ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ރާވައި ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމާ

 ރުެގ ޤައުމުތަކުގެ އަސްކަރިއްޔާތަކުްނ ެއ އުޅަނދަކާ ޖަމްޢިއްޔާތައް ނުވަތަ ބޭ

ތުެގ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންގެ ޯކސްޓްގާޑާއި ނުވަތަ ިމނިސްޓްރީ އާއި ނުވަތަ ދައުލަ

ުތ އަދި ިމ ޫނންެވސް މިފަދަ ްއސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާހިކަމާބެހޭ އިދާރާއަކާ 

 މާތު ބެލެވޭނެއެވެ.މަޢުލޫ

ކުލަަވއިލައިފައިވާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި (ހ) .25 އުޅަނދުތަކަށް އެރުން 

ޚިލާފުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ  ގަވާއިދަކާ

އޮފިސަރުން ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދެްއ ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ ެއ އުޅަނދަކަށް 

ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަންފީޛީ  ،ކުރަން ވާނީޢަމަލުއެރުމުގައި 
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ފި ނަަމ އުޅަނދަކަށް  އޮފިސަރުން ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދެއް ހުއްޓުވައި

  1/2008ޤާނޫނު ަނންބަރު: ،ކުރަްނ ވާނީޢަމަލުއެރުމުގައި އަދި އެރުމަށްފަހު 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަަވއިލައިފައިވާ  ،(ސިފައިންގެ ޤާނޫނު) އާއި

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ދިވެހި 

    ގެ ފަރާތުން ބޭރުގެ މަސްވެރި ުއޅަނދެއް ހުްއޓުވުމަށްފަހުފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު

ޤާނޫުނ  ،ކުރަން ވާނީޢަމަލުއެ އުޅަނދަކަށް އެރުމުގައި އަދި އެރުމަށްފަހު 

އެ ޤާނޫނުެގ  ،(ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި 34/2020ނަންބަރު: 

ދަށުން އެކުލަވައިލަފައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުެގ  (ށ)  

އޮފިސަރުްނ  ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަންފީޛީ

ުގޅޭ ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވައިލަްނ  އެަކމާ ،ޅަނދަކަށް އަރައިފި ަނމައު ބޭރުގެ މަސްވެރި 

 ވާނެއެވެ.

 ރިޕޯޓުމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރާ  (ނ)  

މާއްދާގަިއ  ވަނަ  5ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ީވ އެންެމ އަވަހަކަްށ ިމ ގަވާއިދުގެ 

 އާ،މާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީމަޢުލޫބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އްސާކުރަން ވާނެއެވެ.ހި ދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއަ

އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމާއި 

 ބަނދަރަށް ގެނައުން 

ކުލަަވއިލައިފައިވާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި (ހ) .26

ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭރުގެ މަސްވެިރ  ގަވާއިދަކާ

އުޅަނދެއް ކަނުޑމަތިން ހުއްޓުވަިއ ސިފައިންގެ ޯކސްޓްގާޑުެގ ތަންފީޛީ 

    ،ކުރުމަށްފަހުޑުއޮފިސަރުން ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ބޯ

މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފައިވާ ކަަމްށ  އެ އުޅަނދަކީ 

ބެލެވޭ އުޅަނދެއް ަނމަ، އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެްނެމ ކައިރީގައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  27ގަވާއިދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް ނުވަތަ މި 

 ކަށް ގެންަނން ވާނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތިން ަކނޑައެޅިފައިވާ ބަނދަރަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުެގ  (ށ)  

ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން ހިފަހައްޓާ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދުތައް ބަނދަރަށް 

ވާލުކުރަން ވާނެއެވެ. ައދި މިގޮތަްށ ހަ ވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާގެނައުމަށްފަހު ދި

        ވާލުކުރުމުެގ ކުރިން ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުެގ ފަރާތުްނ ހައުޅަނދެއް 

   އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރި އެންމެހައި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް 

 ހިްއސާކުރަން ާވނެއެވެ. ޚިދުމަތާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ
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ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދުތައް 

 ޞަބެހެއްޓުމަށް ޚާއް

 ބަނދަރުތައް ކަނޑައެޅުން 

ކުލަވައިލައިފައިާވ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ އެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނާއި .27

ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ނުވަަތ ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިދާީރ  ގަވާއިދަކާ

ޑައަޅައިފައިާވ ޖޫިރމަނާ ނުދައްކައިގެން ހިފެހެއްޓޭ ބޭރުެގ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަނ

 ޞައްޚާމަސްވެރި އުޅަނދުތައް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް 

(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  90މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ  ،ކުރާ ބަނދަރުތައް

ގެ ކޯސްޓްގާްޑ ރވިސް، ސިފައިންމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަ ދުމަތް،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚި

 ގުޅިގެްނ ކަނޑައަަޅން ވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ

ބަނދަރުގައި ބާއްވައިގެން 

 އުޅަނދު އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

ކުލަަވއިލައިފައިވާ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި (ހ) .28

ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭރުގެ މަސްވެިރ  ގަވާއިދަކާ

އެުކ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހަާވލުކުރުމާ ،އުޅަނދެއް ބަނދަރަށް ގެނައުމަށްފަހު

ގުޅިގެްނ ެއ އުޅަނދެްއ  ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އިމިނިސްޓްރީ އާ

އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ 

ެގ ގެ ދަށުން އެ އިދާރާގެ މެންޑޭޓުޤާނޫނުސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސް 

ގެ ފަރާތުން އިމިގްރޭޝަނު ގުޅޭގޮތުން އަދި މޯލްޑިވްސް  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ 

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ދަށުން އެ އިދާރާގެ މެންޑޭޓުނުގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫ

 ގުޅޭގޮތުން އެ އުޅަނދެއް އިްނސްޕެކްޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން  މި (ށ)  

ން ްސ އަދި މޯލްޑިްވސް ިއިމގްރޭޝަނުއަދި މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ ސަރވި

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  2އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާތާ ގިނަވެގެން 

        ެގ ރިޕޯޓުތައް ންސްޕެކްޝަނުކޮންމެ އިދާރާއަކުން ެވސް ތައްޔާރުކުރާ އި

މާުތ ބަދަލުކުރުމުެގ މަޢުލޫވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5މި ގަވާއިދުެގ 

 ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.  ތަކާމެދުވެރިކޮށް އެހެން އިދާރާނިޒާމު 

އުޅަނދާއި އުޅަނދުގެ 

އެންމެހައި އާލާތްތައް 

 ހިފެހެއްޓުން 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  24މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .29

 ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ފުލުހުންނާ  ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރުން

ހަވާލުކުރާ އުޅަނދެއްގެ މައްސަަލ ބަލައި ނިމެންދެން ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކަށް 

އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކައި 

ހަމައަށް އެ އުޅަނދެއް އޮްނނަން ާވނީ ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތުެގ  ކުރުމާޞްޚަލާ

 ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ފުލުހުންެގ  (ށ)  

ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ އުޅަނދުތަކުގެ މެިއންޓެނަންްސ 

     ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާީނ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަަތ އޮޕަރޭޓަރެވެ. އަދި 

ތަކަށް ލިބޭ ލާގައި ހުރި އެއްވެސް އާ މި މުއްދަތުގައި އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދު

 އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންެގ އިދާރާއިން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ބޮންޑެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ 

ޕޮޒިޓެއް ބެހެއްޓުމުން ޑި

އުޅަނދު ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުނު 

 އެއްޗެއް ދޫކޮށްލުން 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  26މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .30

ވަަނ  28ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދެއް ބަނދަރަށް ގެނައުމަށްފަހު މި ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަނދަރުގައި އިންސްޕެކްޓްކޮށް 

ޓަރުގެ ފަރާތުން އުޅަނުދ ނިމުމުން، އެ އުަޅނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭ

ކޯޓުން ކަނޑައަާޅ  ،ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ

ޕޮޒިޓެއް ނުވަތަ ބޮންޑެްއ ބެހެއްޓުމުްނ އުޅަނދެްއ ސެކިއުރިޓީ ޑި

 ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

އެ ުއޅަނދަކަށް ސެކިއުރިީޓ  ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)  

ެގ ގޮތުގައި ކަނޑަައޅާނީ ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޮޒިޓް ނުވަތަ ބޮންޑުޑި

 ގޮތަށެވެ.

ގަވާއިދުެގ  އުޅަނދުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށް ނުވަތަ ކުށްތަކަށް މި   •  

މެ ބޮުޑ ދަށުން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރަށް ކަނޑައެޅޭެނ އެން

 (ފަންސާސް އިންސައްތަ). 50އަދަބުގެ %

ސެކިއުރިީޓ މަތިން، ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާން އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)  

ކުރެވޭީނ ަޢމަލުމެދު  ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ އާ  ގެ ޕޮޒިޓް ނުވަތަ ބޮންޑެއްޑި

 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.

މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅުގެ މާސްޓަރަށް ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރާ އުޅަނދުގެއުޅަނދު ނުވަތަ   •  

އަްށ ގޮތުގައި އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާގެ އަދަދު ހަމަވުމާ ހަމަ

ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ މިިނސްޓްރީއަށް ގެ ޕޮޒިޓުބޮންޑް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ޑި

 ނެގުން. 

 ދޫކޮށްލާ އުޅަނދުތަކާ 

ން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތު

 ގޮތް 

ޚިލާފުވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހިފެހެއްޓޭ ބޭރުގެ މަސްވެިރ  މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާ .31

އުޅަނދަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިަމނާގެ ފައިސާ ދެއްކުމުން ނުވަަތ 

އުޅަނދުގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންުމމަށްފަހު އުޅަނދު ދޫކޮށްލުމަށް މިނިސްޓްރީން ނިންާމ 

ޒިޓް ނުވަތަ ބޮްނޑެއް ބެހެއްޓުމުން ދޫކޮށްލާ ބޭރުެގ ޕޮލަތުގައި ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ޑިހާ

ށް އަދި އުޅަނދުގެ ލުމުގެ ކުރިްނ އުޅަނދަވައިމަސްވެރި އުަޅނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރު

ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯްލޑިވްސް އިމިގްރޭޝަްނ  ފަޅުވެރިންނާ

ކުން ނަގަްނޖެހޭ އެންމެހައި ހުއްދަތަްއ އަދި އެނޫންވެސް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަ

 ނަގައިފައިވާކަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަން ވާނެއެވެ.

އްޓޭ އުޅަނދުތަކުގެ ހިފެހެ

މެދު  ފަޅުވެރިންނާ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ، (ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިަކމުގެ ާޤނޫނު) އާއި 2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު:  (ހ) .32

ޚިލާފު ހަރަކާތެްއ  ކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދަކާއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ

ހިންގައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ މައްސަަލ ކުރިއަށްދާއިރު 
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ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ުއޅަނދެއްގެ ފަޅުވެރިން ފުރުވައިލެވެންދެްނ 

އުޅަނދުގައި ނުވަތަ  ހަރަކާތްތެރިވިފަރާތްތައް  އެ ،ބައިތިއްބަން ވާނީ

ރާއްެޖ  ،މިފަދަ އުޅަނދެއްގައި ގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައެވެ.އިމިގްރޭޝަނު

ުކ އަނބުާރ މީހަ އެ  ،އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ދެވެންނެްތ މީހަުކ ިހމެނޭަނމަ

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2007/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަހައްޓަންވާނީ ލެވެންދެންއިފޮނުވަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  29ރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ އިމިގް

 ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަްނ ކަނޑައަާޅ ތަނެއްގައެވެ. 

ްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރި (ށ)  

ފަރާތްތައް ހަރަކާތްތެރިވި އުޅަނދުގަިއ  ހަމައަްށ އެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމާ 

ލަތުގައި އެ ުއޅަނދަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުެގ ހާބައިތިއްބަން ނިންމާ 

 މާއި،އުޅަނދަށް ތަކެތި އެރުވު ،ހުއްދަ ނެތި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެރުމާއި

މަތުެގ ނުވަތަ އުޅަނދުން ތަކެތި ބާލުވަިއ ނުހަދާކަން ދިވެހި ފުލުހުންެގ ޚިދު

 ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

މާތު މަޢުލޫގުޅޭ  އުޅަނދާ

 އުޅަނދުގެ ފްލެގް ސްޓޭޓާ 

 އްސާކުރުން ހި

ކުލަަވއިލައިފައިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި (ހ) .33

ޚިލާފު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އުޅަނދެްއ  ގަވާއިދަކާ

ބަތްާވ ޤައުމެއްެގ ެއ އުޅަނދެްއ ނިސް ،މާތުމަޢުލޫހިފަހައްޓައިފިނަމަ އެ 

  ޤައުމެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަނަކާ ބެހޭ ުވޒާރާއަށް ނުވަތަ އެ މަސްވެރިކަމާ

 ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހިއްސާކުރަންާވނެއެވެ.

 މަތިން ހިފެހެއްޓޭ އުޅަނދުތަކާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  (ށ)  

ާމުތ މަޢުލޫއެކަމުގެ  ،މެދު މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ

 ހިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ. އުޅަނދުގެ ފްލެގް ސްޓޭޓާ

 5 ބާބު 

 އަދި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ވިއްކައިލުން ލުން އި ށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަކެތި ނައްތަ އަވަހަ 

ށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ އަވަހަ

 ލުން އިތަކެތި ނައްތަ

ފައިވާ އިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަ އެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި (ހ) .34

ޚިލާފު އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ނުވަތަ ހަރަކާތެްއ ހިންގައިފައިވާ ކަުމެގ  ވާއިދަކާގަ

ހަށް ހަާލކުވާ ޒާތުެގ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދެއްގައި ހުންނަ އަވަ

 މެދު ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިިވ ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ. ތަކެއްޗާ

ބާވަތެއް  އެ ،ބާވަތެއް ނަމަދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްދަ  )1(   

އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފަހު ނީަލމުގައި އެްނމެ ބޮުޑ އަެގއް 

 ލުން.ކައިހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވިއް
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އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ސަބަބުން އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިންަނށް  )2(   

ތަކެތި އްޙަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ޞިނުވަތަ އާންމު 

ރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްިލކް ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ަނމަ އެ މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަ

މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ނުވަތަ ދިވެިހ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަުތގެ އި ހެލްތާ

އްސާކުރުމަށް ފަހު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ހިފަރާތުން 

 ން.އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ެއ ތަކެތި ނައްތައިލު

ޔާންކުރާ ފަދައިން ތަކެތި ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

ލާނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ެހލްތް އަންގާ ގޮެތއްގެ މަތިްނ  އިނައްތަ

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ސިފައިންެގ 

 ކޯސްޓްގާޑުގެ ފަރާތުންނެވެ.

ނީލަމުގަިއ   ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

ގުޅޭ ރިކޯޑު މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  ލާ ތަކެއްޗާކައިވިއް

ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 2އަދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުާރ އިތަކެއްޗެއް ނައްތަ އެ  ރިކޯޑު ގުޅޭ  ތަކެއްޗާވޭ ލެއިނައްތަ

މާތު ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީ އާ ިހއްސާކުރަްނ މަޢުލޫއިދާރާއަކުން ބަލަހައްޓައި އެ 

 ވާނެއެވެ.

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނީަލމުގަިއ  1މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ  (ރ)  

ތަކެިތ  ކުރާީނ މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި އެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް

ވަގުތު ރާއްޖޭެގ މާކެުޓގައި އެފަދަ  ވިއްކާނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައަޅާީނ އެ

 އެވެ.ގަބާވަތްތަކުގެ އަގު ހުރި މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު

އެއްެވްސ ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުޅަނދަކުްނ ހިފެހެއްޓޭ އަވަހަށް ަހލާކުވާ ޒާތުގެ  (ބ)  

 ،   ނުލެވިއްޖަ ނަމަ އިހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުގައި ވިއްކަ(ފަހެއް) ދުވަ 5އެއްޗެއް 

ކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާން 2އެ އެއްޗެއް ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

 ލެވިދާނެއެވެ.އިމަތިން ނައްތަ

ލުމަށްފަހު ލިބޭ ކައިއްވި

މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ފައިސާއާ

 ގޮތް 

އެ ޤާނޫނުގެ  ،މަސްވެރި އުޅަނދަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ާޤނޫނާއި ބޭރުގެ .35

ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެ މިނިސްޓްރީެގ  ކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދަކާދަށުން އެ

ފަރާތުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ، ެއ އުޅަނދެއްގައި ހުިރ ައވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުެގ 

ލުމަށްފަހު ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ކައިތަކެތި ވިއް

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-123/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:              177އަދަދު:         51 ވޮލިއުމް: 
 

22 
 

 6ބާބު 

 އުޅަނދުތައް ފައިސާ ނުދައްކާ ޖޫރިމަނާގެ 

ޖޫރިމަނާގެ ފައިާސ 

ކާއި އުޅަނދުތަ ނުދައްކާ

 މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ޚިލާފުވެގެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބޭރުގެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ގަވާއިދާ މި (ހ) .36

 ،މާސްޓަރަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ޖޫިރމަާނގެ އަދަދު ނުވަތައޮޕަރޭޓަރު  ނުވަތަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކައިފައި (ތިރީސް)  30 ޖޫރިމަނާގެ ނޯޓިސް ރައްދުކުރެވޭތާ

އެ އުޅަނދަކާއި އުޅަނދުގަިއ ފައިސާ ހޯދުމަށާިއ އަދި ޖޫރިމަނާެގ ނުވާނަމަ 

ހައި އާލާތްތަްއ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ،ހިމެނޭ އެންމެހަިއ މުދަލަކާއި

ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ަކާމބެހޭ ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުްނ  (ށ)  

އެ އުޅަނދާއި އުޅަނދުގައިވާ އެންމެހައި މުދަލަކާއި އަދި ަމސްވެރިކަމަްށ 

ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި އާލާތްތައް ދައުލަތަށް ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ނިންާމ 

ތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އެ އުޅަނާދ ލަތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮހާ

 މެދު ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

އުޅަނދު އަދި އުޅަނދުގައިވާ އެންމެހައި މުދާ އަދި މަސްވެރިކަަމށް  )1(   

ނީލަމުގައި އެންމެ ބޮުޑ  ގަތުމަށްބޭނުންކުރާ އެންމެހައި އާލާތްތައް 

 އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ވިއްކައިލުން.

ދައުލަތުގެ މާލީ ުވޒާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އުަޅނދާއި އުޅަނދުގަިއވާ  )2(   

އެންމެހައި މުދާ އަދި މަސްވެރިަކމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ދައުލަތަށް 

 ލިބޭ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ނުވަތަ ދައުލަތަށް އާމްަދނީ އާމްދަނީ

 ލިބޭނެ ކަމަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން.

ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތިްނ  2މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ  (ނ)  

އުޅަނދު އަދި އުޅަނދުގައިވާ އެންމެހައި މުދާ އަދި މަސްވެރިަކމަށް ބޭނުންކުާރ 

    އަގު ަކނޑައެޅުމާިއ  އެންމެހައި އާލާތްތައް ީނލަމުގަިއ ވިއްކާނެ ެއންެމ ދަށް

ިމނިސްޓްރީެގ  ،ރިއަށް ގެންދާނީއެ ނީލަމުގެ އިދާރީ އިންތިާޒމުތައް ކު

ފަރާތުންނެވެ. މިގޮތުން ނީލަމުެގ އިދާރީ އިންތިާޒމުތައް ަހމަޖެއްުސމަްށ 

މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުްނ ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދު ވެްސ ނީަލން ާކމިޔާބުކުރާ ފަރާތުްނ 

 ދައްކަން ވާނެއެވެ. 
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 7ބާބު 

 މަނާކަންތައް އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ 

ސަރަޙައްދުގައި ބޭރުގެ 

މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުން 

 ކުރުން މަނާކަންތައް 

   ކުރުމަްށ ކަނޑައަޅައިފައިާވ ަކމެއް ނުވަަތ ޢަމަލުގަވާއިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް  މި (ހ) .37

މި ގަވާއިދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށްަފއިދާ ބޭރުގެ 

މަސްވެރި ުއޅަނދުތަކުން ކުރުްނ މަނާކަންތަކުެގ ގޮތުގައި ކަނަޑއަޅައިފައިވާ 

މަލެއް ކުރުްނ ނުވަތަ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެްސ ހަރަކާތެްއ ޢަ

ގުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިން

 ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ.

ނުލައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ   ހޯދުމަކާހުއްދަ ލައިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދުރާ )1(   

 .ވަތަ ވަްނނަން މަސައްކަތް ކުރުންކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން ނު

ނުވަތަ ހުަރސްކޮށްފައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް  )2(   

 މަލެއް ހިންގުން.ޢަޚިލާފު  ކާޠަދިއުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ޝަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި  )3(   

 މާތު ދިނުން.މަޢުލޫ ހުށަހެޅުމުގައި ދޮގު 

މާއްދާަގއި ަވނަ  27ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ  )4(   

ކުރުން ނުވަތަ  މެއްބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަ

އެފަދަ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ 

 ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.

ނުަވތަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން  )5(   

ލައިސަންސެްއ ެނތި އްޙަ ޞަމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ގުޅުންހުރި އެއްެވސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން. މަސްވެރިކަމާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއް އުޅަނދުން އަނެއް )6(   

ނުލަިއ މަްސ ބަދަލުކުރުުމގެ  އަކާއުޅަނދަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ

އެއްވެސް ހަރަކާތެއް (އެޓްސީ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް) ހިންގުްނ ނުަވތަ 

އެފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަްށ ަމސައްކަތް ކުރުްނ ނުވަަތ އެފަދަ 

 ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.

އެއްވެސް ބާވަތެއް ހިފުން، ގައި ހިމެނިފައިވާ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި )7(   

ނުވަތަ ބޭނުން، ނުވަތަ ނެގުން، ނުވަތަ މެރުން ނުވަތަ އެފަދަ ބާވަތަކަށް 

 ގޯނާކުރުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ  ،ގައި 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި )8(   

 ބޭނުން، ނުވަތަ ނެގުން، ނުވަތަ މެރުން، ތެރެއިން، ހިފުން، ނުވަތަ

މަނާ ބާވަތެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް  ނުވަތަ

 ނުވަތަ ބާވަތެއްގެ ބައެއް އުޅަނދުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ނުވަތަ މްަސ  )9(   

 ތިލަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އާލާތެއް ދޫކުރުން.

އަދި ރިޕޯޓުކުރުމެއްނެތި  ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި )10(   

 ކުރާ މަސްވެރިކަން.

ގަވާއިދުގެ  މި  ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ހަވާލާދީފައިވާ 7މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން، ހިފުން،  ވާ،ގައި 1ޖަދުވަލު 

ވަތަ ނެގުން، ނުވަތަ މެރުްނ، އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރުން ަމާނ ބޭނުން، ނު ނުވަތަ

ބާވަތެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެްސ ބާވަތެއް ބޭރުގެ މަސްވެިރ 

 އުޅަނދެއްގައި ބަހައްޓައިފައި ހުރީ، ިމ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހޯދައިގެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމުެގ ހުއްދަ 

އްދު ހުރަސްކޮށްފައިދާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ގަވާއިދު ނަންބަރު: ޙަކަނޑުގެ ސަރަ

2020/R-4 ]ާޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި، އަދި  ނޫނާއި ގަވާއިދާޤ

ކުރުމެއްނެތި ކުރާ މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ބަނދަރުތަކުގައި އަޅާެނ ރިޕޯޓު

ދު] ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބޭރުެގ މަސްވެިރ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގަވާއި

ކަންތައް  އެ އުޅަނދަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އުޅަނދެއްގައި ކަމަށްވެފައި

އެ ބާވަތެއް ނުވަތަ ބާވަތްތަކެއް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ުއޅަނދުގައި

 އެވެ.ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ބަހައްޓައިފައި ހުރީ މި

ަގއި  1ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު  ބޭރުގެ މަސްވެރި ުއޅަނދުގައި ހުރި މި )1(   

 ކޮށްފައިވުން. ސަރަޙައްދު އެނގޭ ގޮތަށް ރެކޯޑުބޭނި  ،ހިމެނޭ ބާވަތްތައް

ަގއި  1ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު  ބޭރުގެ މަސްވެރި ުއޅަނދުގައި ހުރި މި )2(   

ފްލެގް ސްޓޭޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ހިފުމުގެ ލަިއސަންސް 

 އުޅަނދަކަށް ވުން.

ވަނަ ނަންބަރުެގ  10ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

މަލެއް ކުުރމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް 

ށްފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮ 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި  ،އަޅާނީކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑަ

 ގޮތުގެ މަތިން ކޮންެމ ކުށަކަށް ވަކިންނެވެ.
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ހަރަކާތްތަކާއި  ވާއިދާއ ޚިލާފުގަ ،ގައި ިހމެނޭ 2ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި (ރ)  

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާެގ އަދަދުތައް

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް  72މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެވެ.ގަރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު

ވާއިދާ ޚިލާފުވާ ގަ ޤާނޫނާއި 

މެދު އަޅާނެ އުޅަނދުތަކާ

 އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑަައޅާ ބޭރުގެ މަސްވެިރ އުަޅނދުތަކުގެ ތެރެއިން  މި .38

ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑަައޅައިފައިވާ ުމއްދަތުގައި އެ ފައިސާ  ޖޫރިމަނާގެ

 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ،އުޅަނދުތައް ދައްކައިފައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ

ކުރުމެއް ނެތި މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ރިޕޯޓުއަދި  ނެތި ބެލެހެއްޓުމެއް ޚިލާފަށް،

ސްޓްރީގެ ފަރާތުން ަމސްވެރިކަމާ ުގޅުންހުިރ މިނިދަފްތަރުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި 

 އްޔާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.ޢިސަރަޙައްދީ ޖަމް

މެދު އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެުޅމުގަިއ ށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާޚިލާފުވިކަމަ ގަވާއިދާ މި .39 އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުން 

(މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިާދ R-74/2020  ގަވާއިދު ނަންބަރު: ،ކުރާނީޢަމަލު

ގައި  ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުާމބެހޭ ގަވާއިދު)

 އެއްގޮތަށެވެ. ތްތަކާއަބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާ

ބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ހިމެނިފައިާވ ޢިބާރާތެއް، އެ ޢިމި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ  .40 މާނަކުރުން 

ގޮތުން، އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިެގން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، މި ަގވާއިދުގައި އަންނަނިިވ 

ބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިލަފުޒުތަކާއި 

 މާނަކުރުމެވެ.

ށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކުއަކަލްޗަރ ކުރުުމގެ ކަންކަްނ [މިނިސްޓްރީ] ކަމަ (ހ)  

ހިމެނޭގޮތުން ަމސްވެރިކަމުގެ ެއންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަާވލުކޮށްފައިވާ 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

 ؛"މަސްވެރިކަންކުރުްނ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ   

 ؛ހޯދުންމެުރމަށާއި ބޭނުމަށް މަސް  ،ނެގުމަށާއި ،ހިފުމަށާއި )1(   

 ؛ނުވަތަ މެރުމަށް މަސައްކަތްކުުރން ،ނެުގމަށް ،ހިފުމަށް ،މަސް ހޯުދމަށް )2(   

މެރުން ނުަވތަ  ،ނެގުން ،ހިފުން ،އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ ަމސް ހޯދުން )3(   

 ؛ރަކާތްތައް ިހންުގންހަމަސް ބޭނުންކަމުގައި ހިމެނޭ އެނޫންެވސް އެެހން 

މަސް ަޖމާކުރުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާާލތް  ،ިހމެނޭގޮތަށް"ރޭޑިއޯ ބީކަްނ"  )4(   

ހޯދުން ނުަވތަ  ،ނުވަތަ އެގްރިގޭޓްކުރުމާގުޅޭ ާސމާުނ ބެހެއްޓުން

 ؛އަނބުރާ ހޯދުން
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މި މާއްާދގެ  ، ނުވަތަ ރަށެއްގެ އެއްގަމުގައިމޫދުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި  )5(   

 ާރއިނަންބަވަނަ ) 3( ،ވަނަ ނަންބަރާއި) 2( ،) ވަނަ ނަންބަރާއ1ި(

ރަކާތެއް ިހންގުަމށް ހަ) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެްސ 4(

 ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގުން.

 ރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:ހަ"މަސްވެރިަކމާ ގުޅުްނހުރި  (ށ)  

އުޅަނދަކަށް މަސް ނުވަތަ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ކަނޑުގައި ދުއްވާ  )1(   

 އުފެއްދުމެއް ކަނޑުަގއި ނުވަތަ މަްސ ނުވަތަ އެފަދަ ،ގެންދިއުމަށް

އުޅަނދަކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުަމށް  ދުއްވާ

 ؛(ޓްރާންޝިޕްކުރުން)

މަސް ބާނާ ވަގުތުން ފެށިގެން ނުވަތަ މަސް ނަގާ ވަގުތުން ފެށިެގން  )2(   

ނުވަތަ ަމސް ަހލާކުުނވާ  ،އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ަމސް ެގންދިއުން

 ؛ގޮތަށް ރައްކާކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގައިގެން އެއްގަމަށް  )3(   

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް  ،ފުރަތަމަ ގެނެވޭ ވަގުތާ ހަމައަށް

 ؛ޕްރޮސެސްކުުރމަށް ،ގަތުމާއި ،ރައްކާކުރުމާއި

 ؛އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްމަހާއި ަމހުގެ  )4(   

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮ އެޅުން ނުވަތަ ތެޔޮ  )5(   

ރަކާތްތައް ިހންގުަމށް ހަފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުެގ 

ރަކާތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހައެއްބާރުލުން ދިނުމަށްޓަކައި އެއްވެސް 

 އަދި  ؛ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަަލށް 5) ވަނަ ނަންބަރުން (1މި މާއްދާގެ ( )6(   

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުުރމަށް ނުވަަތ އެފަދަ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް.

 14/2019ނު ނަންބަރު: ޤާނޫ ،"ތަންފީޛީ އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިަކމުގެ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް 

ފައިވާ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅަ 57ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ 

 ކޮންމެ އޮފިސަރަކަށެވެ.
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 ،"މަްސ" ނުވަތަ "މަސްވެރިކަމުެގ ދިރުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

ނުވަތަ ެނތް އެއްޗެއް  ،ސިފައެއް ހުރި ނުވަތަ މަހެއްގެ  ،ތަ ގަހެއްޖަނަވާރެއް ނުވަ

ނަމަވެސް ފެނުގައި ނުވަތަ ލޮނުގައި ނުވަތަ ކަނޑުގައި އުޅޭ އެްނމެހައި ދިޭރ 

މި މާނައިގެ ތެރޭގައި މައިކަށިހުރި ނުވަތަ ަމއިކަށި ނެްތ  ،ތަކެއްޗަށެވެ. އެގޮތުން

   ކަކުިނ އަދި ބުނެވިދިޔަ ދިރޭތަކެތީގެ  ،އިހި ،ވެލާ ،ޝެލްފިޝް ،ދިރޭ ތަކެތި

 ފަންޏާއި ބިސް ިހމެނެއެވެ. ،ޅަ އެއްޗެއްސާއި

 "ބޭރުގެ އުޅަނދު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (ބ)  

        ބޭރު ޤައުމެއްގައި އެ ޤައުމެއްެގ ކަމާުގޅޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން  )1(   

 ނުވަތަ  ؛އެ ޤައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދު

 ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަރޖިސްަޓރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ )2(   

 ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން ،ކޮށްފައިނުވާ

 ނުާވ އުޅަނދު.އްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ލާިޒމުދިވެހިރާ

އަދި ރިޕޯޓުކުރުމެއްނެތި ކުރާ  ،[ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި (ޅ)  

 ،މަސްވެރިކަން] ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އްދުގައި ޙަބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަ )1(   

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިަކުމގެ 

ޚިލާފަށް  ގަވާއިދަކާއިވާ ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފަޤާނޫނުޤާނޫނާއި އެ 

 މަސްވެރިކަން؛ ނުވަތަ ކުރާ

ބަލަހައްޓާ ޖަމްޢިއްޔާއެއްަގއި  އިސްވެރިކަން ހިންގައްދީ މަޙަސަރަ )2(   

ޖަމްޢިއްާޔގެ  ބައިވެރިވާ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްާވ އުޅަނދަކުްނ އެ

ހިންަގއި  ،މަސްވެރިކަްނ ރާވައިފައިވާ އިފަރާތުން ކަނޑައަޅަ

ކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފިޔަވަޅުތަބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 މަސްވެރިކަން؛ ނުވަތަ ޚިލާފަށް ކުރާ އިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާބަ

ަމސްވެރިަކން ނުވަަތ  ލާފަށްޚި ރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނާދިވެހި )3(   

އްދީ ަޖމްޢިއްޔާތަކުން ސަރަޙަހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ  ،ރާވައި

ގެްނ ެއ އުޅަނދެްއ ނިސްބަްތވާ ގުޅި ފައިވާ އުސޫލުތަކާ އިކަނޑައަޅަ

 ތަކާ ޚިލާފަށް ކުރާމުއިލްތިޒާލެގް ސްޓޭޓަކާއި މަތިކުރެވިފައިވާ ފް

 މަސްވެރިކަން؛ ނުވަތަ
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ކަމާބެހޭ ޤާނޫާނއި ގެ މަސްވެރިއެ އުޅަނދެއްގެ ފްލެގް ސްޓޭޓު )4(   

ގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޚިލާފަށް، ފްލެގް ސްޓޭޓުގަވާއިދުތަކާ 

 ރިޕޯޓުގޮތަށް  ފައިވާއިކުރުމެއްނެތި، ނުވަތަ ކަނޑައަޅަރިޕޯޓު

 މަސްވެރިކަން؛ ނުވަތަ ކުރާ އިކުރުމަކާނުލަ

ުގޅޭ ސަރަޙައްދީ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ،މަސްވެރިކަން ރާވައި )5(   

  އްދެއްގައި،ޙަހިމެނޭ ސަރައި ގެ ތެރޭގަޞްޞާއްޔާއެއްގެ އިޚްތިޖަމްޢި

ަޖމްޢިއްޔާގެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ިއޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް  އެ

 ކުރުމަކާރިޕޯޓުފައިވާގޮތަށް އިއަޅަރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ކަނޑަ

 ަމސްވެރިކަން؛ ނުވަތަ  ކުރާ އިނުލަ

ުގޅޭ ސަރަޙައްދީ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ،މަސްވެރިކަން ރާވައި )6(   

އްދެއްގައި، އުޅަނދު ޙަ ހިނގާ ސަރަޞްޔާތަކުގެ އިޚްތިޞާއްޢިޖަމް

ޔާގެ ބައިވެރިއެއްކަމުަގއި އްޢިބަތްވާ ޤައުމު ނޭނގޭ ނުވަތަ ޖަމްނިސް

ޔާގެ އުސޫލުތަާކއި ނުވާ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން އެ ޖަމްޢިއް

 މަސްވެރިކަން؛ ނުވަތަ ނުވަތަ ފުށުއަރާގޮތަށް ކުރާޚިލާފަށް  ގަވާއިދުތަކާ

 ،މަސްވެރިކަްނ ރާަވއިގުޅޭ  ޓޮްކ ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ މަހުގެ ސް )7(   

ނުހިނގާ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފިޔަވަޅުތައް

އްދެއްގައި، މާކަނޑުގަިއ އުޭޅ މަސްވެރިަކމުގެ ދިރުންަތއް ޙަސަރަ

ފްެލގް ގަިއ ނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުއިގޮތުްނ ބަގުޅޭ ކުރުމާޙިމާޔަތް

ތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޒިންމާަތކާ ސްޓޭޓް

 ށުއަރާގޮތަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން.ޚިލާފަށް ނުވަތަ ފު

ޤާޫނނު ނަންބަުރ  ،"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ނު) ގަިއ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫ 96/6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި އާކިޕެލެޖިްކ ކަނާޑިއ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ސަރަޙައްދީ ކަނޑު އަދި ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑަށެވެ.

        ،މަސްވެރިކަންކުާރ އުަޅނދެއްގައި ،"މާސްޓަރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ (އ)  

 ވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.ހައެ ވަގުތަކު ހުރި އެންެމ އިސް ޒިންާމ 

ކުރުމުގެ ކަންކަްނ  އެކުއަކަލްޗަރ ،"މިނިސްޓަރ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

ވާލުވެފައިވާ ހަ ގުޭޅ އެންމެހަިއ ކަންކަމުެގ ިޒންާމ  ހިމެނޭގޮތުން މަސްވެރިކަމާ 

 ވަޒީރަށެވެ.
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މާސްޓަރު އަދި  ،ޗާޓަރަރ  ،ވެރިފަރާތް ،"އޮޕަރޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (މ)  

އެ އުޅަނދު ދުއްވައިގެން ހޯދާ އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތް 

އެ ުއޅަނދު ހިންގުމަްށ  ،ވާލުވެހުރިހަެއ އުޅަނާދ  ،ހިމެނޭގޮތުން

ޒިންމާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އުަޅނދަށް އިރުޝާދުތައް ދޭ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްކުރާ 

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

ވެރިފަރާތުގެ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަްއ  ،ތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ވެރިފަރާ (ފ)  

ނުވަތަ އެ މީހެއްެގ  ،އަދާކުރާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ

އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުްނ ނުވަތަ އެހެްނ މީހެއްެގ ފަރާތުން ަކމުގައިވިޔަްސ 

ތައް ޤަބޫލުކުާރ ރުމުގެ އިލްތިޒާމުއަދާކު ވެރިފަރާތުގެ ބާރުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 ،ވެރިފަރާތާ އެހެން ފަރާތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ،ފަރާތާއި

 ޑިރެކްޓަރ ނުވަަތ ސެކްރެޓަރީއަށެވެ. ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ މެނޭޖަރ

ޠަބީޢީ ުނވަތަ ޤާނޫީނ  ،"މީހުްނ" ނުވަތަ "ފަރާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ (ދ)  

ވާލާދެވޭއިރު ޠަބީީޢ ހަޝަޚްޞަށެވެ. "ދިވެހިރައްޔިތުން" ނުވަތަ "ދިވެހިން" އަށް 

 ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ހިމެނޭނެއެވެ.

ގުޭޅ ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާ"  ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓުމާ  ،"މަސްވެރިކަްނ ރާވައި (ތ)  

 ،ޖުރަކުރާ މަހުގެ ސްޓޮކްތަކާއިދުރު ހިސާބުތަކަށް ހި ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ޤައުމީގޮތުން މަސްވެރިކަން ބެލެހެއްޓޭ ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި އަދި 

ޫންނ  އަދި މާަކނޑުގައި އުޭޅ އެ ،މާކަނޑުގައިވެްސ އުޅޭ މަހުގެ ސްޓޮކާއި

އަިދ  ،ގުޅޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަށަެއޅުމާއި ބެލެހެއްޓުމާ ،ބާވަތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި

ވިލަރެސްކުރުމުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ ތިނެއް ނުވަތަ އެއަށްވުެރ  ބެލެހެއްޓުން

 ފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަޖްމޢިއްޔާއަށެވެ.އިޤައުމުތައް ހިމެނޭގޮތުން އުފައްދަގިނަ 

      ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނާއި ،"ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ލ(  

 އިދާރީ ކުށްތަކަށެވެ. ފައިވާއިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދުގައި ކުށެއް ގަވާ މި

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް  ،"ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ގ(  

ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތަކުން ކުށުެގ 

 ދުއްވުމަށެވެ.ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ފަހައި 

އުަޅނދު ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ،"ފްލެގް ސްޓޭޓް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ )ޏ(  

 އުމަށެވެ.ޤަ

______________________ 
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1ޖަދުވަލު   

މަނާ ބާވަތްތައް  ،ނުވަތަ މެރުން ،ނުވަތަ ނެގުން ،ނުވަތަ ބޭނުން ،ހިފުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން   

 
 ސައިންޓިފިކް ނަން  ނަން  އިނގިރޭސި ނަން  ދިވެހި 

  Cetaceans  Infraorder: Cetacea ބޮޑުމަހާއި ކޯމަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް   .1

2.  

 Berried lobsters *ބަނޑު ދޮށުގައި ބިސް ހުންނަ އިހި
 
Infraorders: Astacidea and 
Achelata 

އިހި ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ  7.6އިހީގެ ތޮށިގަނޑުގައި   .3

ލާއި (ދިގުމިން ބަލާނީ ލޮލުގެ ތިރީކައިރިން ފެށިގެން ބޮ

(ކެރަޕޭސް) ނިމޭ  ދޭތެރޭގައިވާ ތޮށިގަނޑު ނިގުލާ

 *ހިސާބަށް) 

Lobsters with a carapace smaller 
than 7.6cm in length (length 
measured from the rear of the eye 
socket to the rear of the carapace 
on a line parallel to the center line 
of the body shell) 

Genus: Panulirus  

  Giant clam Genus: Tridacna ގާހަކަ   .4

 Sharks Super order: Selachimorpha މިޔަރު   .5

(ދިރޭ ހާލަތުގަޔާއި  ސޮފްޓް ކޮރަލް /ހިރި/ގާ/މުރަކަ/މާގަނޑު   .6

 މަރުވެފައިވާ ހާލަތުގައި 
Corals Phylum: Cnidaria, class: 

Anthozoa 

 Parrotfishes Family: Scaridae އިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ލަނޑާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް ޢާސްކެރިޑޭ   .7

 Napoleon Wrasse  Cheilinus undulatus ލަނޑާ  މާހުޅުނބު   .8

 Black Coral  Order: Antipatharia އެންދެރި   .9

  Whaleshark  Family: Rhinocodontidae ފެހުރިހި   .10

  Triton Conch  Charonia tritonis ސަންގު   .11
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2ޖަދުވަލު   

ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު  ފު ގަވާއިދާއި ޚިލާ   

 

 ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 
ޖޫރިމަނާ ކަނޑައެޅޭނެ 

 ފަރާތްތައް 
 # ކުށް 

(އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން  100,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް އަދި 

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 

 މާސްޓަރު

 ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ލައިދުރާ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

ނުލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ސަރަޙައްދަށް ވަނުން 

 ނުވަތަ ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރުން.

1.  

ރުފިޔާ) އިން ލައްކަ (އެއް 100,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް އަދި 

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 

 މާސްޓަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށް ނުވަތަ 

 ކާޠަހުރަސްކޮށްފައި ދިއުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ޝަރު

މަލެއް ހިންގުން.ޢަޚިލާފު   

2.  

ލައްކަ ރުފިޔާ) އިން (އެއް 100,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް އަދި 

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 

 މާސްޓަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމުގެ 

މާތު މަޢުލޫހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ދޮގު 

 ދިނުން.

3.  

އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ، އުޅަނދުން  -

ބާނައިފައިވާ މަހަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ލިބޭނެ އަގު، ުއޅަނދުން މާކެޓުގައި 

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

އާލާތެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަސްވެރިކަމަށާއި މާޙައުލީ ނިާޒމަށް 

ލިބޭނެ ގެއްލުމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު 

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް އަދި އޮޕަރޭޓަރު 

  -/2,000,000 ނުވަތަ މާސްޓަރު

 ފެށިގެން (ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން 

(ސާޅީސް މިލިއަން  40,000,000/-

ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  ރުފިޔާ) އާ

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް އަދި 

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 

 މާސްޓަރު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ވަަނ މާއްދާގައި  27މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު) ގެ 

ތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ބާވަ

ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މަސްވެރިކަމެްއ ކުރުމަށް 

މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި 

 އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.

4.  

ނޭޖަށް ވުރެ (ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަ 100

 500,000/- ކުޑަ އުޅަނދުފަހަރު

(ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) އިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 

 އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް އަދި 

އޮޕަރޭޓަރު ނުވަތަ 

 މާސްޓަރު

ލައިސަންސެއް ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަނޑުެގ 

 އްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން ނުވަތަޙަސަރަ

 ގުޅުްނހުރި  ލައިސެންސް ނެތި މަސްވެރިަކމާ

 އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން.

5.  
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 500(ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަނޭޖާއި  100

(ފަސް ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަނޭޖާ ދެމެދުގެ 

    2,000,000/-ރު އުޅަނދުފަހަ

(ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 

ނޭޖަށް (ފަސް ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަ 500

        އުޅަނދުފަހަރު ތިވުރެ ބޮޑެ

ން (އަށެއް މިލިއަ 8,000,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.ރުފިޔާ) އިން 

ވުރެ ނޭޖަށް (ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަ 100

 600,000/- ކުޑަ އުޅަނދުފަހަރު

(ހަލައްކަ ރުފިޔާ) އިން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

 

 500(ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަނޭޖާއި  100

ދެމެދުގެ  (ފަސް ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަނޭޖާ

(ހަތަރު  4,000,000/- ހަރުއުޅަނދުފަ

 މިލިއަން ރުފިޔާ) އިން ޖޫިރމަނާކުރުން.

 

ނޭޖަށް (ފަސް ސަތޭކަ) ގްރޮސްޓަ 500

        އުޅަނދުފަހަރު ތިވުރެ ބޮޑެ

(ދިހަ މިލިއަން  10,000,000/-

 ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް، 

 މާސްޓަރު، އޮޕަރޭޓަރު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި އެއް 

ނދަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަ

ނުލައި ަމސް ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްވެްސ ހަރަކާތެއް  އަކާ

(އެޓްސީ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް) ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ 

ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ 

އެފަދަ ހަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި 

 ބައިވެރިވުން.

6.  

އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ، އުޅަނދުން 

ފައިފައިވާ ނުވަތަ ބާނައިފައިވާ ނުވަތަ ހި

މަހުގެ  އުޅަނދަށް ނަގައިފައިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާކެޓު ނުވަތަ ކަުޅ 

 ބާޒާރުގެ އަގު، އުޅަނދުްނ 

ބާނައިފައިވާ ނުވަތަ ހިފައިފައިވާ ނުވަތަ 

މަހުގެ އަދަދު އުޅަނދަށް ނަގައިފައިވާ 

ޔަތްކޮށް ޢާނުވަތަ ބަރުދަނަށް ރި

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު، ވެރިފަރާތް އަދި 

   މާސްޓަރު މިއިްނ ކޮންެމ ފަރާތެއް 

(އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާ  100,000/-

 ހަމައަށް ޖޫރިަމނާކުރުން.

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް، 

 މާސްޓަރު، އޮޕަރޭޓަރު

 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

ން، ހިފުން، ނުވަތަ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއި

ބޭނުން، ނުވަތަ ނެގުން، ނުވަތަ މެރުްނ، އަދި 

އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާ ބާވަތެއް ކަމުގަިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއް

ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ހިފުމާއި، ބޭނުމާއި، ނެގުމާއި، 

 މެރުން.

7.  
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އުޅަނދުގެ ކެޕޭސިޓީ، އުޅަނދުން 

ބާނައިފައިވާ މަހުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މާކެޓު ނުވަތަ ކަޅު ާބޒާރުގެ އަގު، 

އުޅަނދުން ބާނައިފައިވާ މަހުގެ އަދަދު 

ޔަތްކޮށް ޢާނުވަތަ ބަރުދަނަށް ރި

އުޅަނދުގެ އޮޕަރޭޓަރު، ވެރިފަރާތް އަދި 

    މާސްޓަރު މިއިްނ ކޮންެމ ފަރާތެއް

 (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އާ 100,000/-

 ރިަމނާކުރުން.ހަމައަށް ޖޫ

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް، 

 މާސްޓަރު، އޮޕަރޭޓަރު

 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި

 ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން، ހިފުން، ނުވަތަ

ބޭނުން، ނުވަތަ ނެގުން، ނުވަތަ މެރުްނ، އަދި 

އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާ ބާވަތެއް ކަމުގަިއ 

ސް ބާވަތެއް އުޅަނދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެ

 ބަހައްޓައިފައި ހުރުން. 

8.  

ލައްކަ ރުފިޔާ) އިން (އެއް 100,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

މަލެއް ހިންިގ ޢައެ 

ކަމުގައި ފަރާތަކާއި އެ

ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ވަކިވަކިން.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2019/14ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

މަސްވެރިކަމުެގ ޤާނޫނު) ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރަމުންދާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ 

ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަންފީޛީ އޮފިސަރަކަށް 

ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަންފީޛީ 

     ދިނުން ނުވަތަ އޮފިސަރަކަށް އެއްބާރުލުން ނު

 އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން.

9.  

ލައްކަ ރުފިޔާ) އިން (އެއް 100,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

މަލެއް ހިންިގ ޢައެ 

ފަރާތަކާއި އެކަމުގައި 

ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 ވަކިވަކިން ޖޫރިމަނާކުރުން. 

ހިންގައިފައިވަނީ  ޢަމަލުއެ 

އުޅަނދެއް ނަމަ ެއ 

އުޅަނދުގެ މާސްޓަރު، 

ވެރިފަރާތް، އޮޕަރޭޓަރު 

މިއިން ކޮްނމެ ފަރާތެއް 

 ވަކިވަކިން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދަށް އޮއިވާލި 

ކަނދުފަތި ނުވަތަ މަސް ތިލަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

މަލެއް ޢަފަދަ އެއްވެސް އާލާތެއް ދޫކުރުން ނުވަތަ އެ

 ހިންގުމުގައި އެއްވެްސ ސިފައެއްގައި ބައިވެރިވުން.

10.  


