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        މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ. 

                
ހިންގައި، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ) R/2220-139ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  ޞްލާޙު ވަނަ އި  1ށް ( އަ ގަވާއިދު  ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅ  
 

)ކަނޑުގެ މަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެްއުޓމާ ގުޅ  ގަވާއިދު( އަށް އަންަނިނވި  R-139/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.

 .ލާޙުކުރުންޞް އި( ނ) އާއި (ށ) މާއްދާގެ އެ ،އުނިކޮށް( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ އަތުނަނުގެ  ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި (ށ) (18) 

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވ  ގައި ހިެމނ  )ހ(ގެ  2ޖަދުވަލު  ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ

ެގ  3ނަންބަރު  އާއި 2އާއި، ނަްނބަރު  1 ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިްނ، ނަްނބަރު 

ބިދ ސީންނަށް ަހރަކާތްތެރިވެވ ީނ  އުޅަނދުތަކުގައި ދަށުން ލައިސަންސް ދ 

 ންނެވެ.ތީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ

 ގިނަވެގެން ،އުޅަނދުފަހަރުގައި ށް ވުރެ ކުދިީމޓަރަ)ފަނަރަ(  15 (1)

 ؛ބިދ ސީން)ހަތަރެއް(  4

ގެ މީޓަރާ ދެމެދު)ސައުވީސް(  24އި )ފަނަރަ( މީޓަރާ 15 (2)

 ؛ބިދ ސީން)ހައެއް(  6 ގިނަވެގެން ،އުޅަނދުތަކުގައި

 އުޅަނދުފަހަރުގައި  ތިމީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެ)ސައުވީސް(  24 (3)

 ބިދ ސީން.)އަށެއް(  8 ގިނަވެގެން
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 ަމސްވެރިކަމުގައި  ންތީގޮތުގެ މަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(މި މާއްދާގެ  (ނ) 

 ގޮތުން ސަރުާކރުގެ ކަމާބެހ  ީނ، އެކަމާ ގުޅ ހަރަކާތްތެރިވެވ  ސީންނަށްބިދ 

            އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ  އިދާރާތަކުން

އެ އުޅަނދެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ  ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

 .މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކްޕާމިޓެއް ލިބިގެންނެވެ ،އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމާބެހ 

 )ޅ( ގެ ގޮތުގައި ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން. އާއިވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް )ބ(  18ނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބު .2

 

ނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢިމުސާރައާއި  ބިދ ސީންނަށްއުޅަނދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  (ބ) (18) 

   އާ (ޤާނޫނު ވަޒީފާއާބެހ ) 2008/2 ނަްނބަރު ނޫނުޤާ ،މަލުކުރަންވާނީޢަ

 .ންނެވެތީމަ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 މަސްވެރިކަމުގައި  އުޅަނދުގައި މަސްވެރި ންތީ މަ ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި )ޅ(  

 އިދާރާއިން ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ެގންގުޅެންވާނީ ބިދ ސީން ހަރަކާތްތެރިވުމަށް

 .ހޯދައިގެންނެވެ ކޯޓާ ދޫކުރާ

 ލާޙުކުރުން.ޞްއަންނަނިވި ގޮަތށް އި ގެ )ހ( 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .3

 ލައިސަންސް ފީ )ރުފިޔާ( ލައިސަންސުގެ މުއްދަތު  ލައިސަންސް/ ގިންތި  #

   

މީޓަރަށް ވުރެ  15
 ކުދި އުޅަނދު 

މީޓަރުން  15
މީޓަރާ  20ފެށިގެން 
ށް ޔަ ހަމަ   

20 
މީޓަރުން 
ފެށިގެން 
ބޮޑެތި 
 އުޅަނދު 

 މަސްެވރިކަންކުރާ  ދޮީށގެ  ކަުޅބިލަމަުހގެ ހަމައެކަނި  .1
 އުޅަނދުފަަހރު 

މަސްދުަވސް  12  -/500  1,000/- 1,500/- 

ޮބޑުކަންނެީލގެ އަތުނަުނގެ މަްސވެރިކަންުކާރ  ހަމައެކަނި  .2
 އުޅަނދުފަަހރު 

މަސްދުަވސް  12  -/500  1,000/- 1,500/- 

ކަޅުބިލަަމހުގެ ދޮީށގެ ަމްސވެރިކަންުކރާ ުއޅަނދުފަހަާރިއ   .3
 ބޮޑުކަންނެީލގެ އަތުަނނުގެ މަްސވެރިކަްނކުރާ އުަޅނދުފަަހރު 

މަސްދުަވސް  12  -/500  1,000/- 1,800/- 

އެކްސްޕޯޓުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ިވްއކުމަށް ަވދުނަުނގެ   .4
 މަްސވެރިކަންުކރާ ުއޅަނދުފަހަރު 

މަސްދުަވސް  24  250/- 250/- 500/- 

ހަމައެކަިނ ާރއްޖ ގެ ބާޒާުރަގއި ވިްއކުމަށް ކަނުޑމަުހެގ   .5
މަްސވެރިކަންުކރާ އުަޅނދުފަަހުރ )ވަދުނަުނެގ 

 މަްސވެރިކަންުކރާ ުއޅަނދުފަހަރު ިހމެނ  ގޮތަށް(
މަސްދުަވސް  24  -/250  250/- 500/- 
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 .ތަރުތީބުުކރުން އަކުރުތައް މާއްދާގެ ވަނަ 18 އެއްގޮތަށް ލާޙުތަކާޞްއި ްނނަގެ ންތީމަ ގޮތުގެ ބުނެވިދިޔަ .4

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .5

_____________ 

 


